التقاعد :تعديل الرواتب
يمكن تفعيله في العام
المقبل

كتلة سياسية:
أميركا تتحين الفرص لبث
سمومها في العراق

المراقب العراقي/بغداد...

أك�دت هيأة التقاعد الوطنية ،ام�س االثنني ،أن موازنة العام
الحايل لم تتضمن زيادة عىل الرواتب ،مبينة ان الزيادة يمكن
تفعليها يف العام املقبل.
وق�ال مدي�ر عالقات واعلام الهيأة ،عالء محم�د يف ترصيح
صحف�ي تابعت�ه «املراق�ب العراق�ي» ،إن الهي�أة تتاب�ع
«تظاهرات ومطالب املتقاعدين لزيادة رواتبهم ،واس�تقبلت
طلباته�م وخاطب�ت الجهات العليا إليص�ال صوتهم والعمل
عىل تفعيل الزيادة وفق ترشيعات قانونية».
وأش�ار إىل «أن زي�ادة رواتب املتقاعدين ال تت�م اال من خالل
ترشيع�ات قانونية من جهات عليا» ،مبينا أن «هيأة التقاعد
الوطنية جهة تنفيذية ،والقوانني ّ
ترشع من مجلس النواب».
وأردف بالق�ول ،أن «اللجن�ة القانوني�ة النيابي�ة حس�مت
املوض�وع فيم�ا يخ�ص روات�ب املتقاعدين ،ورصح�ت بأن
الزيادة اليمكن أن تتم إال عن طريق قانون وترشيعات».
وتاب�ع أن «املوازنة املالية لعام  ،2021ل�م تتضمن أي زيادة
لتخصيص�ات هيأة التقاع�د ،وبالتايل ال يمك�ن زيادة رواتب
املتقاعدي�ن لكن باإلم�كان النظر يف زي�ادة رواتبهم يف العام
املقبل».

المراقب العراقي/بغداد...
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اكدت كتلة بدر النيابية ،امس االثنني ،أن امريكا
تتحين الفرص لبث س�مومها يف العراق والعبث
بامن البالد وسيادتها.
وق�ال النائ�ب ع�ن الكتلة ع�دي اب�و الجون يف
ترصي�ح صحفي تابعته «املراق�ب العراقي» ان
«أصاب�ع االتهام تتجه نحو واش�نطن بالوقوف
وراء إث�ارة الفوىض يف البلاد لتأجيل االنتخابات
الترشيعي�ة املبكرة يف العارش م�ن ترشين األول
املقبل».
وأض�اف ،أن «امريكا ال زالت تبحث عن الفرصة
لب�ث س�مومها للعبث بأم�ن البالد» ،مشيرا اىل
ان «الظ�روف الحالي�ة تس�مح ألع�داء الع�راق
بع�دم إقام�ة االنتخابات لضمان بق�اء حكومة
الكاظمي الحالية فرتة أطول يف إدارة البالد».
يش�ار اىل ان الس�فارة االمريكية تضغط باتجاه
إيص�ال حكوم�ة قريبة منه�ا اىل س�دة الحكم،
ولعبت هذا الدور إبّان االنتخابات السابقة.

«هيكي» يحل محل السفير األميركي

بريطانيا تمزق سيادة العراق «بخنجر» الخروقات
والحكومة في»غيبوبة»
المراقب العراقي /المحرر السياسي...

أسقطت الس�فارات االجنبية يف العراق،
هيب�ة الدول�ة وس�يادتها م�ن خلال
ترصيحاتها املبارشة بما يتعلق يف الشأن
الداخلي للبل�د ،والت�ي تعي�د اىل االذهان
حق�ب التأري�خ املظلم�ة إبّ�ان الغزوات
االجنبي�ة التي م�ر بها الع�راق ،وفرض
الوصايا عليه من قبل الدول املنتدبة.
إذ ُيغي َُّب بشكل تام دور الدولة وسلطاتها
الثلاث وس�يادتها ،م�ن خلال م�ا تديل
بها الس�فارتان االمريكي�ة والربيطانية
بخص�وص الوض�ع يف العراق،وم�ا يزيد
االمر تعقي�دا ً هو الصمت «املطبق» الذي
تجابه به تلك التجاوزات الس�يما عندما
تص�در من «واش�نطن» و»لندن» فهناك
«فيت�و» حكومي بالرد عىل ترصيحاتهم
حت�ى وإن وصل�ت اىل ح�د التهدي�د
العسكري املبارش للعراق.
ويف الراب�ع م�ن أي�ار أعلن�ت بريطاني�ا
ع�ن إرس�ال ثمان�ي طائ�رات مقاتل�ة
شبح تابعة لسلاح الجو امللكي ،وعرش
طائ�رات م�ن ط�راز « »F35Bعىل متن

الس�فينة «إتش أم أس كوين إليزابيث»،
الت�ي بلغ�ت تكلفته�ا  3ملي�ارات جنيه
إسترليني ،والت�ي س�تتوجه إىل آس�يا،
برفقة ست سفن تابعة للبحرية امللكية،
وغواصة ،و  14طائرة هليكوبرت بحرية،
ومش�اة البحرية امللكي�ة ،وبالتحديد اىل
العراق وس�وريا بدعوى محاربة داعش
ال�ذي انتهت العمليات العس�كرية ضده
منذ عام « »2017يف العراق!!.
إال أن الس�فري الربيطان�ي يف الع�راق
س�تيفن هيك�ي تح�دث وعبر ترصيح
متلفز بش�كل رصيح وكشف عن مهام
تلك القوات ،بقوله  :إن « بريطانيا تتوقع
وجود «كارثة» قبل االنتخابات املبكرة «،
فيما بين أن «هناك مخاوف من تصعيد
عس�كري وبريطانيا أرسلت طائرات أف
 35تحسبا ً لتلك الحرب».
وعلى الرغم م�ن تلك الترصيح�ات التي
تحم�ل تهديدا ً مبطن�ا ً للوضع الداخيل يف
الع�راق ،الذي تري�د بريطانيا وحلفاؤها
تحويله اىل س�احة رصاع ،إال أنه لم يتبع
برد حكومي رسمي.

نائب :التعليم األهلي أصبح
ً
أمواال طائلة
تجارة تدر
المراقب العراقي/بغداد...

اكد النائب فاضل الفتالوي ،امس االثنني ،ان التعليمي االهيل اصبح
تجارة تدر امواالً طائلة.
وق�ال الفتلاوي يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه «املراق�ب العراقي»
ان «على الحكومة ان تنظ�ر بموضوع التعليم االهلي الذي اصبح
تجارة الصحاب املنافذ واملناصب السياسية والتدريس املوازي الذي
تس�تفاد منه الش�خصيات النافذة بمبالغ كبرية حيث يصل طالب
الطبي�ة او الصيدلة اىل  12مليونا للش�خص الواحد س�نويا» .وبني
انه «يجب النظ�ر بجميع القطاعات وخصوص�ا ً القطاع التعليمي
الذي اصبح تجارة سياس�ية الصحاب املنافذ والقوة واملال واصبح
التعلي�م يف خطر الك�رايس واملناصب « .ودع�ا «الحكومة والجهات
املعني�ة التدخ�ل فورا ً يف عملي�ة التعليم وقطع الصالت السياس�ية
النها ستش�كل عائقا ً كبريا ً امام الطلبة يف املستقبل وخصوصا ً بعد
رواج التعليم االهيل يف البلد بشكل كبري».

وتصاعدت حدة الترصيحات الربيطانية
يف اآلون�ة االخيرة ،بم�ا يتعلق بالش�أن

الداخيل يف العراق ،حتى أخذت تحل محل
التدخلات االمريكي�ة ،إذ أرجع مراقبون

للش�أن السيايس ذلك اىل س�بيني أولهما
تصاع�د الرضب�ات على القواع�د التي

المراقب العراقي /خاص...

تقطنها القطعات العسكرية االمريكية،
وهو ما أجرب سفريها عىل التزام الصمت
خش�ية ارتف�اع أع�داد تل�ك الرضب�ات،
وس�بب آخ�ر يتعل�ق بإعط�اء دور أكرب
لربيطانيا داخل الع�راق ،وهي مؤرشات
عىل انس�حاب مرتقب شبيه باالنسحاب
من أفغانستان.
املختص بالش�أن االمن�ي د.معتز محي
عب�د الحميد أك�د أن «خ�روج بريطانيا
م�ن االتح�اد االوروبي ال�ذي اليتفق مع
توجه�ات الحكوم�ة الربيطاني�ة ،ذات
الطاب�ع العدوان�ي على «املقاوم�ة» يف
منطقة الرشق االوسط ،جعلها مرشحة
أن تحل كبديل عن واشنطن ،السيما بعد
زيارة وزير خارجيتها للبالد».
وأض�اف عب�د الحمي�د يف حدي�ث خص
ب�ه «املراق�ب العراق�ي» إن «ترصيحات
الس�فري الربيطان�ي ت� ُد ُّل على ع�دم
وج�ود دور للخارجي�ة والحكوم�ة ،ألن
القوانين يف دول العالم تحاس�ب جميع
الس�فراء الذي�ن يتدخلون يف ش�أن البلد
الداخلي ،كونهم ل�م يلتزم�وا باالعراف

«االقتصاد» الورقة الرابحة في لعبة «أزمة»
المياه التركية..لماذا ال تستخدم؟
المراقب العراقي /مشتاق الحسناوي...

ترص تركي�ا عىل انتهاك الس�يادة العراقية
يف جمي�ع األصع�دة خاص�ة األمني�ة
واالقتصادية منها بالرغ�م من االنتقادات
العربي�ة والدولية لها ,فحكوم�ة أردوغان
منذ سنوات تبني عرشات السدود الحتكار
حصص العراق املائية وآخرها س�د أليسو
ال�ذي مألت�ه حكومة أردوغ�ان باملياه  ,ما

أثر س�لبا عىل حصة الع�راق املائية خاصة
يف نهردجل�ة ال�ذي بدأ يحتضر ,أما وزارة
املوارد املائية فمعظ�م ترصيحاتها تنصب
يف تضلي�ل ال�رأي الع�ام العراق�ي  ,وغير
ق�ادرة على إجب�ار تركي�ا لتزوي�د البلاد
بحصتها املائية .
الوف�ود الت�ي ت�زور تركي�ا وآخره�ا وف� ٌد
برئاس�ة مديرة املوارد املائية حنان حسني

ال�ذي ل�م يحقق نجاح�ا يف زيارته بس�بب
تزم�ت الجانب الرتك�ي  ,فضال عن ضعف
الحكومة العراقية التي اقرتضت  5مليارات
دوالر م�ن أنق�رة وه�ي وراء س�كوتها
ورفضه�ا تدويل قضي�ة املي�اه يف املحاكم
الدولي�ة ,أو اس�تخدام سلاح املقاطع�ة
االقتصادية م�ع االتراك  ,حيث بلغت قيمة
التب�ادل التج�اري معه�ا  26ملي�ار دوالر

ً
البرلمان يوصد أبوابه مبكرا قبل انتهاء
دورته..الجلسات قبل االنتخابات !!

جلس�ة مجل�س النواب املزم�ع عقدها ظهر
اليوم الثالثاء هي أيضا مهددة بعدم االنعقاد
ألسباب شتى أبرزها إرصار عدد ليس بالقليل
م�ن الكت�ل السياس�ية على ع�دم الحضور
بسبب االنش�غال بالحمالت االنتخابية ،ومن
جه�ة ثاني�ة أن كتلا نيابية أخ�رى تحاول
التنص�ل عن الحضور بس�بب وج�ود حراك
نيابي يهدف لفتح مل�ف االنتهاكات الرتكية
على االرايض العراقية وإل�زام الحكومة عىل
اتخ�اذ موقف قوي إزاءها ،إضافة اىل ملفات
أخ�رى بينه�ا ملف املفس�وخة عقودهم من
الحشد الشعبي.
وأعلن�ت الدائرة اإلعالمية ملجلس النواب ،عن
جدول أعمال جلس�ة الي�وم الثالثاء متضمنا
 10فقرات ،بينها التصويت عىل ثالثة قوانني
والقراءة االوىل لخمس�ة قوانني أخرى فضال

الدبلوماسية».
وأوض�ح املخت�ص بالش�أن االمن�ي أن
«هناك غطاء إعالميا يربر تلك التدخالت،
وي�روج لها كأنه�ا تكهن�ات» ،مبينا ً أن
«امريكا وبعد مج�يء بايدن عازمة عىل
س�حب تواجدها العس�كري من منطقة
الرشق االوس�ط ،وإرس�ال ق�وات نخبة
عند الحاجة يف حال تطلب األمر ذلك».
وأش�ار اىل أن «باي�دن أعط�ى إش�ارات
اىل دول ع�دة برضورة التدخ�ل بالرشق
االوس�ط وحماي�ة أم�ن إرسائي�ل،
وبريطاني�ا واح�دة من تلك ال�دول التي
س�يوكل اليها الوضع يف سوريا والعراق
بينم�ا تت�وىل فرنس�ا التدخل يف الش�أن
اللبناني».
وكان الس�فري الربيطان�ي ق�د أدىل
بترصيحات س�ابقة مثرية للجدل أيضاً،
حيث أكد أن «البيئة الحالية يف العراق غري
مناسبة إلجراء االنتخابات» ،وجوبه هذا
املوقف باس�تنكار س�يايس واسع حيث
طالبت بعض الكتل برضورة محاس�بته
عىل خرقه األعراف الدبلوماسية.

عن فقرة للمناقشات العامة.
وبحسب جدول األعمال فمن املقرر أن تعقد
الجلسة يف تمام الساعة الواحدة ظهرا.
وتأتي أجواء الجلس�ة وسط ظروف عصيبة
يم�ر به�ا الربمل�ان ،نتيج�ة انش�غال الكت�ل
النيابي�ة بالحملات االنتخابي�ة املبكرة التي
جعل�ت الربملان يف س�بات طويل من األزمات
التي يمر بها البلد منه�ا إخفاقات الحكومة
وكذل�ك املعان�اة املس�تمرة للمواطنني جراء
الق�رارات الحكومية س�يما الخاص�ة برفع
أس�عار ال�دوالر ،إضافة اىل ع�دم التطرق اىل
ملف االنتهاكات الرتكية املس�تمرة يف شمال
العراق ومزاعم أنقرة بنصب قواعد عسكرية
ثابتة داخل الحدود العراقية.
وأف�اد النائب عن كتلة بدر حامد املوس�وي،
بأن ع�ددا ً من أعض�اء مجلس الن�واب ومن
مختل�ف الكت�ل السياس�ية س�يضغطون يف

جلس�ة اليوم لطرح قضية تجاوز الحكومة
عىل قان�ون املوازنة الذي يتعل�ق بدفع 200
ملي�ار لإلقلي�م بأثر رجعي ،مبين�ا ً أن إجراء
الحكومة مخالف للمادة  10لقانون املوازنة
لزمة
الحالي�ة والتي تتضمن أربع فق�رات مُ ِ
لإلقليم.

وق�ال املوس�وي ،إن ق�رار الحكومة مخالف
للقان�ون والدس�تور ،مشيرا اىل أن قان�ون
املوازن�ة رق�م  23لس�نة  2021وامل�ادة 10
من القانون تشير اىل منع إرس�ال أية أموال
لإلقليم مالم يلتزم بتنفيذ أربع فقرات...

تفاصيل اوسع صفحة 2

 ,فضلا عن ك�ون العراق املس�تهلك االول
للبضائع الرتكية.
رئي�س كتلة بي�ارق الخري النيابي�ة النائب
محم�د الخال�دي أك�د  ،أن خط�وات بغداد
حيال أزمة جفاف العراق ضعيفة جدا.
وق�ال الخالدي إن” أزمة الجفاف يف العراق
ليس�ت مؤقت�ة وس�تكون أكث�ر إيالم�ا يف
االش�هر القادم�ة خاص�ة م�ع انحس�ار

اإلي�رادات بنس�بة  %80مؤك�دا أن حكومة
بغ�داد لي�س لديه�ا أي تحرك ج�دي حيال
تداعيات االزمة وليس هناك أي خطة وهذا
أمر مستمر قبل  2003وبعده”.
وأض�اف أن “وضع الع�راق الراهن وكثرة
أزماته ُ
است ِغلَّ ْت لألسف من بعض الدول يف
ملف املياه ...

تفاصيل اوسع صفحة 3

لجنة نيابية :قانون االنتخابات ُشر َِّع بعجالة ومليء بالثغرات
المراقب العراقي/بغداد...

كشفت اللجنة القانونية النيابية،
ام�س االثنين ،عن وج�ود ثغرات
كثيرة يف قان�ون االنتخابات رقم
( )9لسنة . 2020
وقال عضو اللجنة حسني العقابي
يف ترصي�ح تابعت�ه «املراق�ب
العراق�ي» إن «قان�ون االنتخابات
رشع على عجال�ة وه�و يح�وي
الكثير م�ن الثغرات الت�ي تحتاج
اىل إع�ادة النظ�ر ،بضمنه�ا ع�دم
اشرتاط أن يتمتع من يمثل الشعب
بحس�ن السيرة والس�لوك ،كم�ا

أن عب�ارة ب�أن (ال يكون محكوما
بجناي�ة أو جنحة مخلة بالرشف)
لم تحبك بصيغة قانونية وسليمة،
وتع�د تل�ك اإلش�كاليات وجيه�ة
فيما يتعلق بقضايا الفس�اد املايل
واإلداري».
وأض�اف أن «القانون لم يمنع من
ارتكب جريمة نزاهة (فس�اد مايل
أو إداري) من الرتشيح لالنتخابات
طبق�ا ً للم�ادة ( )8م�ن ه�ذا
القان�ون» ،مشيرا ً إىل أن « بعض
الهيئ�ات تتعامل مع مواد قانونية
وعقوباته�ا ضم�ن الفس�اد املايل

واإلداري على أنها جنح عادية وال
تدخ�ل يف ه�ذا التصنيف وهي غري
مش�مولة بجرائم تمنع املش�اركة
باالنتخاب�ات ،كما أن هناك جرائم
أخ�رى ليس�ت مخل�ة بالرشف إال
أنه�ا مخلة بسيرتهم وس�لوكهم
ولم تذكر ولم تشرتط فيه».
ودعا القوى السياس�ية إىل «إعادة
النظ�ر بأكث�ر م�ن  30م�ادة يف
قان�ون االنتخاب�ات ومنها قضية
الدوائر املتعددة «رشط عدم إخالل
التعديلات بموع�د االنتخاب�ات
املقرر يف .»10/10

ً
نفوذا في الدولة
اإلعالم النيابية :شركات الهاتف تمتلك
المراقب العراقي/بغداد...

اك�دت لجنة االعلام واالتص�االت النيابية،
ام�س االثنين ،ان رشكات الهات�ف النقال
تمتلك نف�وذا ً يف الدولة ،فيم�ا بينت ان ذلك
النف�وذ يس�تخدم لتجدي�د العق�ود املربمة
واطفاء الديون.
وق�ال عض�و لجن�ة االعلام واالتص�االت

النيابي�ة علاء الربيع�ي يف ترصي�ح
صحف�ي تابعت�ه «املراق�ب العراق�ي» ،إن
«قضي�ة العق�ود املربمة مع الهي�أة ترتبط
بش�خصيات وروؤس كبيرة ،حت�ى إن�ه
تمت إقالة رئي�س هيأة االعالم واالتصاالت
عبر االس�تجواب ،اال ان أصحاب الرشكات
اس�تخدموا نفوذهم عىل مسؤولني بالدولة

العراقي�ة لتجديد عق�ود رشكاتهم الذي تم
م�ن دون وجه حق وعىل حس�اب الش�عب
العراقي».
وأضاف ،أن «تجدي�د تلك العقود كان بثمن
زهيد جدا ً وكان يفرتض ان تجري منافسة
وتدخ�ل رشكات عاملية وبعد اس�تيفاء كل
الشروط املوج�ودة بالعقد ،وه�ي متمثلة

بالدي�ون الت�ي بذم�ة الشركات والخدمة
الجيدة والعديد من االش�كاليات التي يجب
ان تعم�ل على ايفائه�ا ،وم�ن ث�م تدخ�ل
بمنافسة رشكات عاملية رصينة عىل اعتبار
ان الع�راق س�وق واع�د ومن أكرب اس�واق
املنطقة» .وأش�ار الربيع�ي إىل أن «املقارنة
بني أي دولة أخرى مجاورة او غريها ،فاننا

سنجد اس�عار االتصاالت يف العراق هي 10
اضع�اف الدول االخ�رى ،وه�و األغىل عىل
مستوى املنطقة ،ناهيك عن الجودة ،حيث
يعاني الكل من س�وء االتصال بكل انواعه،
ل�ذا على الحكوم�ة وهيأة االعلام ان تعي
حجم هذا القس�م الذي تم ضياعه بس�بب
الفساد وسوء االستخدام».

من احلدث
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االنتخابات «تشغل» ممثلي الشعب عن مهامهم
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كتل تتهرب من فقرة مناقشة االنتهاكات التركية
وتخطط لكسر نصاب جلسة «اليوم»
املراقب العراقي /أحمد محمد...
جلسة مجلس النواب املزمع عقدها ظهر
الي�وم الثالث�اء ه�ي أيض�ا مه�ددة بعدم
االنعقاد ألس�باب شتى أبرزها إرصار عدد
لي�س بالقليل م�ن الكتل السياس�ية عىل
عدم الحضور بس�بب االنشغال بالحمالت
االنتخابية ،ومن جهة ثانية أن كتال نيابية
أخرى تحاول التنصل عن الحضور بسبب
وج�ود ح�راك نياب�ي يه�دف لفت�ح ملف
االنتهاكات الرتكية على االرايض العراقية
وإل�زام الحكومة عىل اتخ�اذ موقف قوي
إزاءها ،إضافة اىل ملفات أخرى بينها ملف
املفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي.
وأعلن�ت الدائرة اإلعالمي�ة ملجلس النواب،
ع�ن ج�دول أعمال جلس�ة الي�وم الثالثاء
متضمن�ا  10فق�رات ،بينه�ا التصوي�ت
عىل ثالثة قوانني والقراءة االوىل لخمس�ة
قوانني أخرى فضال عن فقرة للمناقشات
العامة.
وبحس�ب ج�دول األعمال فم�ن املقرر أن
تعقد الجلس�ة يف تم�ام الس�اعة الواحدة
ظهرا.
وتأتي أجواء الجلسة وسط ظروف عصيبة
يمر به�ا الربمل�ان ،نتيجة انش�غال الكتل
النيابي�ة بالحمالت االنتخابية املبكرة التي
جعلت الربملان يف سبات طويل من األزمات
التي يمر بها البلد منها إخفاقات الحكومة
وكذلك املعاناة املس�تمرة للمواطنني جراء
القرارات الحكومية س�يما الخاصة برفع
أس�عار ال�دوالر ،إضافة اىل ع�دم التطرق

اىل مل�ف االنتهاكات الرتكية املس�تمرة يف
شمال العراق ومزاعم أنقرة بنصب قواعد
عسكرية ثابتة داخل الحدود العراقية.
وأفاد النائب عن كتلة بدر حامد املوسوي،
بأن عددا ً من أعض�اء مجلس النواب ومن
مختل�ف الكتل السياس�ية س�يضغطون
يف جلس�ة الي�وم لط�رح قضي�ة تج�اوز
الحكومة عىل قان�ون املوازنة الذي يتعلق
بدف�ع  200ملي�ار لإلقلي�م بأث�ر رجعي،
مبين�ا ً أن إجراء الحكوم�ة مخالف للمادة
 10لقانون املوازنة الحالية والتي تتضمن
لزمة لإلقليم.
أربع فقرات مُ ِ
وقال املوس�وي ،إن قرار الحكومة مخالف
للقانون والدس�تور ،مشيرا اىل أن قانون
املوازن�ة رق�م  23لس�نة  2021واملادة 10
من القانون تشري اىل منع إرسال أية أموال
لإلقلي�م مالم يلت�زم بتنفيذ أرب�ع فقرات
منها تس�ليم االيرادات املق�ررة من نفطه
لس�ومو وإرس�ال  %50من ورادات املنافذ
الحدودي�ة ومب�ارشة الرقاب�ة االتحادي�ة
لتدقي�ق الحس�ابات لالع�وام املاضي�ة
وغريها».
ب�دوره ،أك�د النائ�ب ع�ن تحال�ف الفتح
حسن ش�اكر الكعبي ،أن «جلسة الربملان
املؤمل عقدها الي�وم الثالثاء مهددة بعدم
االنعقاد س�يما أن هناك أع�دادا كبرية من
النواب منش�غلون بالحمالت االنتخابية يف
مدنه�م ومحافظاتهم ،وم�ن جهة أخرى
فأن هن�اك اختالفات بني الكتل حول بنود
جدول أعمال الجلسات».

وق�ال الكعب�ي ،يف ترصي�ح ل�ـ «املراق�ب
العراق�ي» إن «هناك كتال سياس�ية تنظر
اىل أنه�ا س�اهمت بترشي�ع قوانني مهمة
وكافي�ة للعم�ل الترشيع�ي ،وه�ذا االمر
مس�تحيل خصوص�ا أن هن�اك الكثري من
الترشيع�ات املهم�ة ل�م تمرر تح�ت قبة
الربمل�ان بس�بب الرصاع�ات السياس�ية
القائمة».
وأض�اف ،أن «كتلت�ه (تحال�ف الفت�ح)
ستحظر اىل الجلس�ات النيابية املقبلة بما
فيه�ا جلس�ة الي�وم لتمرير ع�دة قوانني
ومناقش�ة عدد من االمور» ،مشيرا اىل أن
«كتلت�ه مرصة عىل إعادة تمرير قرار يلزم
الحكومة وهيأة الحشد الشعبي عىل إعادة
املفس�وخة عقودهم وفقا ملا جاء بقانون
املوازنة االتحادية لسنة .»2021
وبخص�وص مل�ف الس�يادة واالنتهاكات
الرتكية املس�تمرة على االرايض العراقية،
أك�د الكعب�ي ،أن «الربمل�ان س�يما بعض
الكت�ل النيابي�ة ،مرصة على تقديم طلب
لهي�أة الرئاس�ة إلدراج فق�رة خاص�ة
بمناقش�ة االنته�اكات الرتكي�ة عىل املدن
العراقي�ة س�يما الخ�ارصة الش�مالية»،
منتق�دا «الضع�ف الحكوم�ي إزاء ه�ذا
امللف حيث لم تعمل الدولة عىل اس�تخدام
أي من االس�اليب س�واء الدبلوماس�ية أو
العسكرية».
ولف�ت اىل أنه «حتى وإن ل�م توافق هيأة
الرئاس�ة عىل الطلب املقدم من قبلنا فإن
«املناقشات العامة» لن تخلو منه نهائيا».

دولة القانون :المجامالت السياسية عطلت استجواب وزراء الكاظمي
املراقب العراقي /بغداد...
ع�زت النائب�ة ع�ن ائتلاف دول�ة القان�ون ضحى
الحس�يني ،ام�س االثنين ،تعطي�ل اس�تجواب
وزراء حكوم�ة الكاظم�ي إىل املجامالت السياس�ية

الصم���ت تج���اه االعتداءات
التركية في ش���مال العراق
يدل���ل على وج���ود تآمر من
قب���ل أط���راف ف���ي أقليم
كـــــردس���ــتان والحكوم���ة
االتحادي���ة والغريب الصمت
مـــــ���ن الق���وى والقي���ادات
السياس���ية كاف���ة وكأنهم
متفق���ون لبيع العراق ألجل
طموح القيمة له وأذكرهم
بمنية ملك الري والذي خسر
الدنيا واآلخرة.

والحزبية ،فيما انتقدت األسلوب الذي اتبعته بعض
القوى السياسية يف الدفاع عن بعض الوزراء.
وقال�ت الحس�يني ،يف ترصي�ح تابعت�ه «املراق�ب
العراق�ي» إن «تعط�ل االس�تجوابات داخل مجلس

تغريدة

الن�واب اليخل�وا م�ن املجامل�ة السياس�ية على
حساب املطالب الش�عـــــبية املطالبة باالصالح
التنفيذي».
واضاف�ت أنه «ال يوجد مربر لتعطيل االس�تجوابات

نائب سني سابق :الكاظمي غير مؤهل
لرئاسة وزراء ثانية
املراقب العراقي /بغداد...
أكد النائب السابق حامد املطلك،
ام�س االثنين ،إن الكاظم�ي

يطم�ح لوالية ثاني�ة من خالل
املعطي�ات املوج�ود والج�والت
الت�ي ق�ام به�ا للمحافظ�ات،

النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي

برلمان����ي يرفع ش����كوى قضــائية
ضد وزير التربي����ة تتعلق بهدر
المال العــام.

معتربا انه غري مؤهل للمهمة.
وق�ال املطل�ك ،يف ترصي�ح
تابعت�ه «املراق�ب العراق�ي» إن
«مصطف�ى الكاظم�ي يطم�ح
لوالي�ة ثانية بحس�ب تحركاته
االخيرة والزيارات التي قام بها
للعديد من املحافظ�ات» ،مبينا ً
ان «الكاظمي ليس مؤهالً بنظر
الش�عب لدورة انتخابي�ة ثانية
لعدم تحقيق مطالبهم».
وأض�اف ،أن «الكاظم�ي ل�م
يحق�ق انجاز واض�ح ورصيح
خالل فترة حكمة ول�م يحقق
املطال�ب التي اتت به للس�لطة
والتي هي محاس�بة الفاسدين
والكشف عن قتلة التظاهرات».

صادقون تهاجم سياسات
الحكومة ازاء ملف االستثمار
املراقب العراقي /بغداد...
أك�د عضو كتل�ة صادق�ون النيابية محم�د البلداوي،
ام�س االثنين ،أن السياس�يات الحكومي�ة أرضت
بالس�وق العراقية وبتايل اثرت عىل مس�توى املنافسة
االس�تثمارية.وقال البل�داوي ،يف ترصي�ح تابعت�ه
«املراق�ب العراق�ي» إن�ه «لن يدخ�ل اي مس�تثمر اىل
الس�وق العراقية بس�بب االضطرابات التي نتجت عن
سياس�ة الحكومة وجعلها السوق العراقية مضطربة
وتشكل خطرا عىل من يريد االستثمار يف العراق».
واض�اف ،أن «الحكوم�ة الحالي�ة دفع�ت بالس�وق
العراق�ي نح�و خان�ة الكس�اد وبالتايل ف�ان املترضر
الوحيد به�ذا الوضع هو املواطن العراق�ي الذي يفقد
الخدمات واملستثمر الذي ال يستطيع العمل».
واش�ار اىل أن «جمي�ع سياس�يات الحكوم�ة لم تات
بالشيء الجدي�د ال م�ن حي�ث امل�ردودات املالي�ة وال
االستقرار االقتصادي الذي كانت تتغنى به ما انعكس
عىل واقع الحال يف البالد».

القضاء يصدر  4أحكام باالعدام ً
شنقا والسجن المؤبد بحق القاضي الشرعي لداعش
املراقب العراقي /بغداد...
أص�درت محكمة جناي�ات صالح الدي�ن – الهيئة الثانية
خمس�ة احكام بحق القايض الرشع�ي لعصابات داعش
االرهابية عن جرائم مختلفة.وقال املركز االعالمي ملجلس
القضاء االعلى ،يف بيان تلقت «املراقب العراقي» نس�خة
من�ه ،إن «محكمة جنايات صالح الدي�ن نظرت بدعاوى

ملجرم ارهابي عمل بما يسمى ( قايض رشعي) لعصابات
داع�ش االرهابية وأصدرت احكامها باالعدام أربعة مرات
ش�نقا حتى امل�وت بحق�ه ،فيم�ا كان الحك�م الخامس
بالسجن املؤبد».وأضاف أن «املجرم االرهابي اشرتك بعدة
عملي�ات ارهابية منه�ا تفجري عبوة ناس�فة عىل دورية
للجي�ش العراق�ي ادت اىل استش�هاد خمس�ة منتس�بني

قيادي يف الحشد يكشف عن
«ارقام صادمة» لألتاوات اليت
يفرضها داعش يف الطارمية
الشريط األمين

بالــوثيقـة

اال اذا كان�ت حكوم�ة الكاظمي أفضل من الش�عب
العراق�ي» ،داعية هيئة رئاس�ة مجل�س النواب اىل
“القي�ام بمس�ؤولياتها املنوط به�ا يف تفعيل الدور
الترشيعي والرقابي».

املراقب العراقي /بغداد...
كش�فت قي�ادة عمليات بغداد للحش�د الش�عبي،
امس االثنني ،عن ارقام صادمة بشأن املبالغ التي
يجنبها جماعات «داعش» االجرامية كـ»اتاوات»
من أهايل قضاء الطارمية شمايل العاصمة بغداد.
وق�ال عض�و القيادة عب�اس الزي�دي ،يف ترصيح
تابعته «املراق�ب العراق�ي» إن «داعش االجرامي
يأخ�ذ اكث�ر م�ن ملي�ون دوالر اتاوات م�ن اهايل
الطارمية» ،مشيرا اىل أن «الضخ املايل الس�عودي
واالردني والبعثي يدعم داعش يف الطارمية».
وافص�ح الزي�دي ع�ن «وج�ود خط رغ�د صدام
وداع�ش يف الطارمي�ة» ،الفت�ا اىل ان «القض�اء
على االره�اب يف الطارمية يحت�اج اىل عدم تدخل
سيايس».

واشرتاكه مع مدانني اخرين بخطف احد املواطنني فضال
االشرتاك بالهجوم عىل ناحية أمريل بمختلف االسلحة مع
افراد عصابة داعش االرهابية اضافة اىل جرائم اخرى».
وتاب�ع أن» ه�ذه االح�كام بح�ق املج�رم االرهاب�ي تأتي
اس�تنادا الح�كام املادة الرابع�ة  1/من قان�ون مكافحة
االرهاب رقم  13لسنة .»2005

القب ــض عىل  5م ـتـ ــاجـ ـ ـ ــري ــن
بالمخدرات جنوب بغداد
املراقب العراقي /بغداد...
أعلن�ت خلية اإلعلام األمني ،ام�س االثنني،
القبض عىل خمسة من املتاجرين باملخدرات
وتضبط بحوزته�م مواد مخ�درة وأموال يف
منطقة الدورة ببغداد.وقالت الخلية ،يف بيان
تلق�ت «املراق�ب العراق�ي» نس�خة منه إنه
«وفق�اً ملعلومات اس�تخبارية دقيقة إلحدى
مفاصل مديرية االس�تخبارات العسكرية يف
وزارة الدف�اع ،والت�ي أكدت وج�ود عدد من
املتهمني املتاجرين باملخدرات واملروجني لها
يف منطق�ة ال�دورة جنوب�ي بغداد».وتابعت
«على اثر ذل�ك تم تش�كيل فري�ق عمل من
مف�ارز ش�عبة االس�تخبارات العس�كرية
يف الفرق�ة  17والف�وج الثان�ي لواء رئاس�ة
الجمهوري�ة واس�تخبارات وام�ن ال�دورة
واألم�ن الس�ياحي وتم�ت متابع�ة األهداف
ونص�ب كمني له�ا وإلق�اء القب�ض عليهم

بالج�رم املش�هود وهم خمس�ة أش�خاص
بينهم ثالثة نس�اء وتضب�ط بحوزتهم 640
غ�رام م�ن الكريس�تال ومبالغ م�ن العملة
األجنبي�ة والوطني�ة وكمي�ة م�ن الحب�وب
املخ�درة املختلف�ة وعجلة يتم اس�تخدامها
للرتويج والتوزيع ،وتم تس�ليمهم إىل شعبة
مخدرات الدورة التخاذ اإلجراءات القانونية
بحقهم».

إصبع عىل الجرح ..

ِلح إذا الم ُ
مَنْ ي ُْصل ُِح الم َ
ِلح َف َس ْد..
كان هناك رجل يعمل فالحا يف مزرعة شيخ العشرية وكان
الرجل محبوبا م�ن الجميع لدماثة أخالقه وأدبه والتزامه
الديني ويعيش مع زوجت�ه ابنة عمه التي تمتاز بجمالها
والتزامها باألخالق الفضيلة والعفة والدين والحياء يف بيت
جوار بيت شيخ القبيلة  .يف أحد االيام مر الشيخ من أمام
بيت صاحبنا وش�اهد زوجته ُ
�حر بجمالها واستولت
فس ِ
عىل ش�غاف عقله وقلبه  .وس�وس الشيطان له وخطرت
ل�ه فكرة ب�أن يبعد زوجها عن البي�ت لينفرد بها ويقيض
منها وطرا .
عاد الشيخ إىل مجلسه امليلء بالرجال ومن بينهم صاحبنا
فقال لهم إن ش�يخ عشيرة يف منطقة بعيدة لديه مجلس
عزاء لوفاة أخيه ويريد إرس�ال وفد لتعزيته واملبيت لديهم
ثالث�ة أيام لحين انتهاء الع�زاء واختار س�بعة رجال من
بينه�م زوج املرأه الجميلة  .ذه�ب الرجال وتهيأت أجواء
النف�س الفاجرة فما إن هطل الظالم حتى توجه الش�يخ
ا ٕىل بيت الفالح حيث لم يكن فيه سوى املرأة لوحدها وعند
وصول�ه ارتطم يف العمود وأحدث صوتا ً فصاحت املرأة من
هذا ؟! فقال لها برصيح العبارة ( أنا الشيخ يِّإل أنتم نازلني
عنده !  ).ر ّد ْت عليه بالرتحيب وس�ألته وماذا تريد ياشيخ
يف مثل هذا الوقت ؟! فقال لها أذهلني جمالك عندما رأيتك
وسلبتِ عقيل وقلبي مني وأريد قربك ووصالك ! .
قال�ت له (ال مانع عندي برشط أن تجيب عىل س�ؤايل وإذا
أجب�ت أكون ل�ك وكم�ا تري�د  .أجابها الش�يخ  .إرشطي
َّ
وترشط�ي وجمي�ع رشوط�ك مُ جاب�ة ! قال�ت ( :حتى ال
َ
يجيف اللحم ويفس�د يرش�ون عليه امللح ليصلحه ! فم ْ
َن
َ
ُ
ُيصلِ ُ
املل�ح فس�د ؟! )
املل�ح ا ٕذا
�ح
انتظ�رك غدا ف�إذا جئتني بالحل
رصت لك كما تريد  .رجع الشيخ
إىل بيت�ه ِب ُخ َّف ْ�ي ُح َن ْ
ين وأمىض
ليل�ه يفكر بحل اللغ�ز ولم يصل
ا ٕىل نتيج�ة ويف الي�وم الثان�ي
امتأل مجلس�ه بالرجال فسألهم
مفاجئ�ة  :حت�ى ال
وبص�ورة
ِ
يجي�ف اللحم ويفس�د يرش�ون
امللح منهل عبد األمري المرشدي ..
علي�ه املل�ح ! مَ ْ
َ
�ن ُيصلِ ُ
�ح
ا ٕذا ُ
املل�ح فس�د ؟!  .اختلف�ت الردود
وتباينت وكل ش�خص ي�رد عىل قدر ما يفه�م فلم يقتنع
الش�يخ برأي واحد منهم وانرصف الجميع من املجلس إال
رجال كبري السن معروفا بالحكمة والعقل والوقار والدين
بقي جالس�ا يف مكانه فسأله الشيخ هل تحتاج شيئا قال
ل�ه أردت أن أكلم�ك عىل انف�راد وأحل لك اللغ�ز ببيت من
الشعر وهو  :يا ر َ
العلم يا مِ َ
لح البل ْد ....
جال
ِ
ِ
َ
مَ ْن ُيصلِ ُح َ
امللح ا ٕذا ُ
س ْ
امللح ف َ
�د ؟! وإذا أنت ياشيخ سمعت
ه�ذا اللغز من ط�رف آخر فإنه ينتخي�ك ويذكرك بمنزلتك
ومقام�ك ويقول ل�ك إنه يحتاج�ك ضامن�ا وحصنا وأخا
تحميه م�ن غدر اآلخرين ويقول لك ا ٕن الرجل من القبيلة
ُ
املل�ح اللحم!
ا ٕذا فس�د أصلحه ش�يخ القبيل�ة كما يصلح
فم�ن يصلح الش�يخ ا ٕذا الش�يخ فس�د ؟! .صدم الش�يخ
بما س�مع واس�تيقظ ضميره وأصاب�ه الخجل الش�ديد
م�ن فعلته الش�نعاء ومالٔه الندم عىل م�ا كان منه ! أخريا
آخرا نقول وقد فس�د لدين�ا امللح واململوح واملصلح
وليس ِ
واملصلوح والسامح واملسموح والناطح واملنطوح والذابح
واملذبوح  .فمن يصلح الرعية إذا الراعي فسد ومن يصلح
املرؤوس بعدما فس�د الرئيس ومن يصل�ح التلميذ حيثما
كان األس�تاذ فاس�دا  .من يصلح القبيلة إن فس�د الشيخ
واختف�ى الوجيه ومن يصلح األرسة حني يكون رب البيت
فاس�دا ومن يصل�ح ال�وزارة إن كان الوزير فاس�دا ومن
يصلح الربملان إذا كان النواب فاسدين ومن يصلح العراق
إذا كانت الرئاس�ات بأسمائها ومس�مياتها وبكل ما فيها
َّ
حم
فاس�دة  .ولل ِه َد ُّر الش�اعر الذي قال ُ :يداوَى فس�ا ُد الل ِ
َ ُ
داوي امل َ
ِلح ا ْٕن فس َد ُ
امللح..
ِلح  ...فكيف ن ِ
بامل ِ

اسعار الذهب

مستشار اقتصادي :قرارات الحكومة
زادت من معدالت الجريمة في العراق
كشف املستشار االقتصادي عبد الرحمن املشهداني  ،عن تزايد معدالت
الجريمة يف العراق بس�بب ق�رارات الحكومة املالي�ة ومن ضمنها رفع
سعر رصف الدوالر ،مبينا أن نسبة الفقر ستصل اىل  37باملئة يف العراق
نهاية العام الحايل وقال املش�هداني  ،إن “نس�بة الفقر س�تصل اىل 37
باملئ�ة يف العراق نهاية العام الحايل” ،مشيرا اىل ان “الحكومة ال تمتلك
قاعدة بيان�ات خاصة بمعدالت الفقر”.وأضاف أن “الحلول الحكومية
موجودة عىل الورق وال تجسد عىل الواقع” ،الفتا اىل أن “رئيس الوزراء
مصطف�ى الكاظم�ي ال يعل�م م�ا يج�ري يف الش�ارع العراقي”.وأك�د
املشهداني ،أن “ارتفاع الدوالر زاد من من معدالت الجريمة يف العراق”،
مبين�ا أن “االجراءات االصالحية اكرب من حج�م الحكومة الحالية وان
ورقة الكاظمي االصالحية حمراء وليست بيضاء”.

اسعار الذهب عيار  71,80 18دينارا

اسعار الذهب عيار  83,77 21دينارا
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اسعار الفضة

غرام الفضة عيار٥٦٧،٧٦ ٩٩،٩

االقت�صادي

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

اسعار النفط

ً
دوالرا للبرميل
برنت 73.74

سعر بيع الدوالر = 148.750

دينار

سعر شراء الدوالر =  147.750دينار

تركيا تستخدم ملف المياه للحصول على «مكاسب»
والحكومة تتناسى «الضغط االقتصادي»
املراقب العراقي /مشتاق الحسناوي
ترص تركي�ا عىل انتهاك الس�يادة العراقي�ة يف جميع
األصعدة خاصة األمنية واالقتصادية منها بالرغم من
االنتق�ادات العربية والدولية له�ا ,فحكومة أردوغان
منذ س�نوات تبني عرشات الس�دود الحتكار حصص
العراق املائية وآخرها س�د أليسو الذي مألته حكومة
أردوغان باملياه  ,ما أثر سلبا عىل حصة العراق املائية
خاصة يف نهردجلة الذي بدأ يحترض ,أما وزارة املوارد
املائية فمعظ�م ترصيحاتها تنص�ب يف تضليل الرأي
الع�ام العراقي  ,وغري قادرة عىل إجب�ار تركيا لتزويد
البالد بحصتها املائية .
الوفود الت�ي تزور تركيا وآخرها وف ٌد برئاس�ة مديرة
امل�وارد املائي�ة حنان حسين الذي ل�م يحقق نجاحا
يف زيارته بس�بب تزم�ت الجانب الرتك�ي  ,فضال عن
ضع�ف الحكوم�ة العراقية التي اقرتض�ت  5مليارات
دوالر م�ن أنقرة وهي وراء س�كوتها ورفضها تدويل
قضي�ة املياه يف املحاكم الدولية ,أو اس�تخدام سلاح
املقاطع�ة االقتصادية مع االت�راك  ,حيث بلغت قيمة
التب�ادل التج�اري معه�ا  26ملي�ار دوالر  ,فضال عن
كون العراق املستهلك االول للبضائع الرتكية.
رئي�س كتل�ة بي�ارق الخير النيابي�ة النائ�ب محمد
الخال�دي أك�د  ،أن خطوات بغداد حي�ال أزمة جفاف
الع�راق ضعيفة جدا.وقال الخالدي إن” أزمة الجفاف
يف العراق ليست مؤقتة وستكون أكثر إيالما يف االشهر
القادم�ة خاصة مع انحس�ار اإليرادات بنس�بة %80
مؤك�دا أن حكوم�ة بغداد ليس لديه�ا أي تحرك جدي
حي�ال تداعيات االزمة وليس هناك أي خطة وهذا أمر
مستمر قبل  2003وبعده”.

وأض�اف أن “وض�ع الع�راق الراه�ن وكث�رة أزماته
ُ
اس�ت ِغلَّ ْت لألس�ف م�ن بع�ض ال�دول يف مل�ف املياه
باالضاف�ة اىل الحكوم�ات املتعاقب�ة الت�ي أخفقت يف
بناء س�دود لتحزين املياه والسعي لخلق بدائل أخرى

البعيجي يطالب الحكومة بتخفيض سعر الدوالر للحفاظ على ما تبقى من االقتصاد
دع�ا النائب املس�تقل منصور البعيج�ي  ،الحكومة
والجه�ة املختص�ة بتخفي�ض س�عر رصف الدوالر
واعادته اىل س�عره القديم للحفاظ عىل ماتبقى من
اقتص�اد البلد ال�ذي تعرض اىل رضبة قوية بس�بب
ارتفاع اسعار رصف الدوالر خالل الفرتة السابقة .
وذك�ر البعيج�ي يف بي�ان ان “االس�واق العراقي�ة
تتعرض اىل كس�اد كبري جدا بس�بب ارتفاع اس�عار
الصرف وهذا االم�ر واضح جدا عىل االس�واق التي
تعاني ش�به توقف لحركة البيع والرشاء االمر الذي
ادى اىل ترضر االقتصاد بشكل كبري وملحوظ ناهيك
عن ترضر املواط�ن بصورة مبارشة بس�بب ارتفاع
سعر الدوالر مقابل الدينار العراقي”.
واض�اف ان�ه “وبعد ارتفاع اس�عار النف�ط العاملية

صار االمر لزاما عىل الحكومة العراقية ان تعيد سعر
رصف الدوالر عىل ماكان عليه سابقا الن الحاجة اىل
رفع سعر الرصف قد انتهت والبد من تخفيض سعر
الرصف للحفاظ عىل اقتصاد البلد من االزمة الكبرية
التي تعرض لها بسبب رفع سعر رصف الدوالر “.
واش�ار البعيجي اىل انه “يجب ابع�اد ملف تخفيض
س�عر بيع الدوالر عن الدعاية االنتخابية والعمل عىل
تخفي�ض س�عر الرصف ام�ر رضوري النه تس�بب
بالضرر برشيحة كبيرة من ابناء الش�عب العراقي
لذلك نام�ل ان تكون هنالك اس�تجابة من الحكومة
ان تتحرك بهذا االتجاه رسيعا للحفاظ عىل االقتصاد
للبلد من االنهيار اذا اس�تمر ه�ذا االرتفاع واملترضر
الوحيد منه هم ابناء الشعب العراقي”.

االتحاد األوروبي يحذر من إنهيار
مالي وشيك في لبنان
ح�ذر املمث�ل األعلى لألم�ن والسياس�ة
الخارجي�ة باالتح�اد األورب�ي جوزي�ب
بوري�ل  ،م�ن وص�ول لبن�ان إىل حاف�ة
االنهي�ار امل�ايل ،مبين�ا ان�ه ال يمكنن�ا
االنتظ�ار إلنقاذه.وأك�د بوري�ل يف بي�ان
رس�مي  ،أن «لبنان يحتاج لقيادة لعبور

اكدت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي  ،ان كتال مس�تفيدة
م�ن ارتفاع س�عر رصف ال�دوالر باالس�واق املحلية وقف�ت عائقا
امام اس�تجواب وزي�ر املالية داخ�ل الربملان.وقال�ت الحامدي  ،ان
“الحكومة لديها تقصري بش�كل كبري ازاء السياس�ة املالية وفشلت
يف تحقي�ق طفرة اقتصادية بالبلد ،اضاف�ة اىل ان هناك تقصري من
الربملان بشأن استجواب وزير املالية عن مافعله واخفاقة بالتنمية
االقتصادي�ة واغراق البل�د بالديون وارتفاع االس�عار”.واضافت ان
“هناك كتال سياس�ية مس�تفيدة من ارتفاع س�عر رصف الدوالر يف
االس�واق املحلي�ة وكانت عائقا امام اس�تجواب وزي�ر املالية داخل
مجل�س النواب”.وأش�ارت الحامدي اىل ان “الش�عب م�ازال يعاني
بسبب ارتفاع االس�عار ،وهو مايحتم عىل الحكومة اتخاذ اجراءات
كفيلة بتخفيض االسعار وتصحيح السياسة املالية”.

ً
مجددا ؟
هل يفشل المفاوض العراقي

مع توقف محادثات إيران..
ارتفاع أسعار النفط
في االسواق العالمية

ارتفع�ت أس�ــــعار النف�ط  ،مدعومة
بطل�ب صيفــ�ي ق�وي وتوقـــــ�ف
يف محادثـــ�ات إحي�اء االتفــــــ�اق
الن�ووي مم�ا قـــــ�د ينب�ئ بتأخر يف
اس�تئـــــناف إمدادات إيران العضو يف
«أوبك».
و ارتفع خام «برنت» بنس�بة  0.3باملئة
إىل  73.74دوالر للربميل.
وس�جل الخـــ�ام األمريك�ي «غ�رب
تكس�اس الوس�يط» زيادة بنس�بة 0.3
باملئ�ة أيض�ا وصع�د إىل  71.94دوالر
للربميل.
وارتف�ع الخامــ�ان على مــــــ�دار
األس�ابيع األربعة األخيــــــرة وس�ط
تف�اؤل حي�ال وتيرة التطعي�م العامل�ي
وتحس�ن يف حــــــــرك�ة الرحلات
الصيفية.
وعلى صعيد آخ�ر ،توقف�ت مفاوضات
إحي�اء اتفـــــ�اق إي�ران الن�ووي بعد
فوز القايض إبراهيم رئييس باالنتخابات
الرئاسية هناك.
وقال دبلــــــوماسيان إنهما يتوقعان
توقفا لنحو عرشة أيام.

ً
دوالرا
األمريكي 71.94

نائبة :المستفيدون من ارتفاع سعر الدوالر
وقفوا عائقا امام استجواب وزير المالية
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اسعار الدينار مقارنة بالدوالر
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األزم�ة» ،موضح�ا أن «االتح�اد االوربي
يح�ث اللبنانيين على االرساع بتش�كيل
الحكومة».وع�د املس�ؤول األوروب�ي أن
«الرصاع عىل السلطة وانعدام الثقة يمثل
جوهر املش�كلة بني الساس�ة اللبنانيني
وأزمة تشكيل الحكومة».

أرقام واقتصاد

70
مشروعا بمختلف القطاعات
في ذي قار تمت المصادقة
عليها من قبل وزارة
التخطيط لغرض تنفيذها

300

الف وحدة سكنية
ً
سنويا حاجة العراق لحل
أزمة السكن والحكومة
تتجاهل ذلك

ناهيك ع�ن جهود ضعيف�ة جدا يف اس�تخدام الورقة
االقتصادية والتجارية لتأمني حقوقنا املائية مع دول
املنبع “.
وملعرف�ة املزيد عن املوضوع  ,أك�د الخبري االقتصادي

لطيف العكييل  ,أن «معظم الوفود التي زارت تركيا لم
تكن عىل قدر املس�ؤولية  ,بل كانت زياراتهم مجاملة
وس�ياحة  ,وه�ذا ليس يف مل�ف املياه فق�ط وإنما يف
جمي�ع امللفات االقتصادي�ة  ,وكان االجدر بالحكومة

التجارة تطلق مشروع السلة الغذائية بـ  7مفردات مطلع تموز المقبل
للمواطنين ،مضيف�ا إن كميات من تل�ك املفردات
ب�دأت تص�ل إىل مخ�ازن وزارة التج�ارة يف عم�وم
مناطق البالد.
وأوض�ح أن الس�لة الغذائي�ة تختلف ع�ن البطاقة
التموينية من حيث عدد املفردات فالسلة مفرداتها
 7والتموينية  4بعد إضافة البقوليات )الفاصوليا ـ
الحمص( باإلضافة إىل معجون الطماطم.
وبحس�ب حنون ف�إن نوعي�ة املفردات س�تكون )
جيدة جدا فالرز «بزمتي» والسكر والزيت من منشأ
عاملي أما البقوليات ومعجون الطماطم فمن منشأ
ترك�ي .وختم بالق�ول إن مطلع ش�هر تموز املقبل
سيش�هد انعق�اد مؤتمر صحفي إللعالن الرس�مي
عن انطالق املرشوع وتفاصيله.

اوضحت وزارة التجارة،أن مطلع شهر تموز املقبل
سيشهد االنطالق الرس�مي ملرشوع السلة الغذائية
والت�ي قال�ت أنها تض�م  7مفردات رئيس�ية تضم
البقولي�ات ومعج�ون الطماطم ،معتبرة املرشوع
انطالق�ة جي�دة لنظ�ام البطاق�ة التمويني�ة الذي
عانى كثريا نتيج�ة قلة التخصيصات وعدم وضوح
برنامجها.
وق�ال املتح�دث باس�م التج�ارة ،محم�د حنون يف
ترصي�ح صحفي ،إن الوزارة اس�تكملت اإلجراءات
القانوني�ة والفني�ة واإلداري�ة بم�ا يتعل�ق بتنفيذ
برنامج الس�لة الغذائية التي اقرها مجلس الوزراء
وال�ذي ألزم ال�وزارة بالتعاقد م�ع رشكات القطاع
الخ�اص لتوري�د وتجهي�ز مف�ردات التمويني�ة

تحذيرات من ضياع اموال العراق في الخارج ودعوات نيابية لتشريع قانون استردادها
دع�ا أعض�اء يف مجلس الن�واب  ،اىل ترشيع قانون
السترداد تلك االموال قبل انتهاء ال�دورة الربملانية
الحالية كي التذهب اىل جيوب الفاسدين.
وق�ال عض�و اللجن�ة املالي�ة احم�د س�ليمان ،
ان “ الع�راق يمتل�ك مبال�غ مجم�دة ومهرب�ة يف
البن�وك الخارجي�ة تق�در بنحو  500ملي�ار دوالر،
مايوج�ب عىل الس�لطة التنفيذي�ة التحرك رسيعا

الستردادها ومعالج�ة الوض�ع املايل”.م�ن جانب
اخر ،حذر النائب عن تحالف الفتح حس�ن ش�اكر
 ،م�ن “خط�ورة ذهاب االم�وال املهرب�ة اىل جيوب
الفاس�دين خصوصا ان الحكومة ل�م تتضح منها
اي جدي�ة السترجاع تلك األم�وال” ،مش�ددا عىل
“رضورة االستراع بترشيع قانون اسرتداد االموال
العراقية يف الخارج وعدم ترحيل قانونها اىل الدورة

الربملانية املقبلة”.
اىل ذل�ك ،اوض�ح الخبير القانوني ط�ارق حرب ،
ان “هن�اك اهمية كبرية لترشي�ع القانون املذكور
اضاف�ة اىل ان�ه اليحتاج اىل اكثر من اس�بوع داخل
الربملان ،فضال عن انه يعتمد عىل الجانب القضائي
والعقاب�ي وليس فقط حجز االموال ،وكذلك يعتمد
عىل الجانب الدويل وليس الداخيل فقط”.

وزارة النفط  :تأهيل مصفى الشمال النفطي في صالح الدين لرفع طاقته االنتاجية
أعلن�ت وزارة النف�ط عزمه�ا إعادة
تأهيل مصف�ى الش�مال النفطي ،يف
محافظة صلاح الدي�ن ،بهدف رفع
طاقته االنتاجية.
وبحس�ب بي�ان ص�ادر ع�ن وزارة
النف�ط أك�د وكيل ال�وزارة لش�ؤون
التصفي�ة حامد يونس ،حرص وزارة
النفط عىل اإلرساع يف تنفيذ مشاريع
وخط�ط لتأهيل الوح�دات اإلنتاجية
ملصفى الصمود يف بيجي واس�تئناف
الطاقة االنتاجية الكاملة.
جاء ذلك خالل ترؤس يونس اجتماعا ً
ملناقشة برنامج إعادة تأهيل مصفى
“الش�مال” يف صالح الدين ،بحس�ب
البيان.
وته�دف وزارة النف�ط لرف�ع الطاقة
االنتاجية ملصفى الش�مال ،وتخطط
إليص�ال االنت�اج في�ه إىل  150ال�ف
برميل يومياً.

أن تض�ع امللف االقتصادي يف املقدمة عند التفاوض ,
لكن يب�دو أنه التوجد جدية لدى الحكومة يف التعامل
م�ع تركيا».وق�ال العكيلي يف اتص�ال م�ع (املراقب
العراق�ي) :إن «ضع�ف الدبلوماس�ية العراقية وراء
اس�تهانة تركي�ا بالع�راق  ,وتلويح الرئي�س الرتكي
بمل�ف املي�اه للضغط من أج�ل قبول بق�اء قواته يف
ش�مال العراق بحجة محاربة قوات الـ  pkkالكردية
املعارضة ،فالعراق يمتلك عوامل ضغط قوية ,فضال
عن موقع�ه الجغرايف الرابط بني آس�يا وأوروبا وهي
محط�ة ترانزي�ت للقواف�ل الرتكي�ة الناقل�ة للمواد
الغذائية إىل دول الخلي�ج وهناك النفط العراقي الذي
يص�در من ميناء جيهان والعوائد املالية التي يوفرها
لرتكيا  ,ف�كل تلك امللفات غائبة ع�ن املفاوضات مع
الجانب الرتكي يف ملف املياه» .
م�ن جهته أك�د املختص بالش�أن االقتصادي س�الم
عب�اس ,أن «ازدواجية وزراء الكاظمي وخاصة وزير
املالي�ة الذي ل�م يحرك س�اكنا للتفاوض م�ع تركيا
باس�تخدام عن�ارص الق�وة  ,وراء جف�اف االرايض
العراقي�ة  ,ب�ل إن وزي�ر املالية يم�ارس الضحك عىل
الذقون خاص�ة عندما أكدنا أن دجل�ة والفرات بدأتا
بالتناقص  ,فهو أكد أنه الخوف وقام بفتح مياه سد
املوصل إليهام العراقيني بصدق ترصيحاته.
وق�ال عب�اس يف اتص�ال م�ع ( املراق�ب العراق�ي):
إن «تركي�ا قلل�ت م�ن حص�ة الع�راق املائي�ة ،لكي
تس�تخدمها كورق�ة للضغط عىل الع�راق والحصول
عىل بعض املكاس�ب  ,فالجفاف الذي أصاب االرايض
تتحمله وزارة املوارد املائية بسبب فشلها يف التفاوض
مع األتراك».

وأض�اف يون�س أن وزي�ر النف�ط
احس�ان عبد الجبار اسماعيل ،وجّ ه
ب�اإلرساع يف وض�ع برنام�ج زمن�ي

إلع�ادة إعم�ار مصف�ى الش�مال،
وباالس�تناد إىل التوجيهات “تم بحث
آلي�ات وبرنام�ج التأهي�ل بالجه�د

الوطني”.يونس أوض�ح ان “الوزارة
ومن خلال تش�كيالتها ،تمكنت من
إعادة تأهيل وتش�غيل مصفى صالح
الدي�ن  1و 2واملص�ايف الخارجي�ة
التابع�ة لرشك�ة مص�ايف الش�مال”،
مردفا ً بأنها “تعمل حاليا ً عىل تطوير
االنتاج فيها من خالل إضافة وحدات
لزيادة االنتاج وتحسني نوعيته”.
وكي�ل وزارة النف�ط لف�ت إىل أن
“الوزارة س�تقوم باستثمار طاقاتها
وإمكانته�ا الفنية ،وخربات العاملني
فيه�ا يف رشكات مص�ايف الش�مال،
واملع�دات الهندس�ية واملش�اريع
النفطية والدوائر املعني�ة يف الوزارة،
بالتع�اون م�ع القط�اع الخ�اص
العراقي والشركات االجنبية ،إلعادة
التاهي�ل واس�تئناف االنتاج يف رشكة
مصايف الش�مال بطاقته�ا االنتاجية
املعهودة”.

السوداني يطالب النفط
بتعيين الخريجين من ذوي
االختصاصات الهندسية
طالب النائب محمد ش�ياع السوداني  ،وزارة
النف�ط اإليف�اء بالتزامها بتعيين الخريجني
م�ن ذوي االختصاصات الهندس�ية املختلفة
وحس�ب قرار مجلس ال�وزراء االخري ()١٧٩
لس�نة  ٢٠٢١ال�ذي اجاز للشركات النفطية
الرابحة بتعيين خريجي الكليات الهندس�ية
وبمختل�ف اختصاصاتهم وس�نوات التخرج
كأجراء يوميني وذلك استثناء من قراري ٣١٥
و.٣٣٧
واك�د الس�وداني يف بيان  ،بع�د لقائه ممثلني
عن املهندسين املعتصمني من�ذ عام وعرشة
اش�هر امام رشكة نفط ميسان خالل زيارته
للمحافظة امس ،وهم بمختلف االختصاصات
الهندس�ية (امليكاني�ك ،واملدن�ي ،الحاس�بات
واختصاصات اخ�رى) والبال�غ عددهم نحو
( )٢٦٠مهندس�ا معتصما ،انه «سيتابع هذا
املوضوع مع مجلس الوزراء ووزارة النفط».
واش�ار إىل ان «محافظة ميسان تحتل املرتبة
الثانية من حيث انتاجية النفط وبحدود يصل
اىل ( )٦٠٠ال�ف برميل يومي�ا» ،موضحا انها
«من املحافظات الغني�ة لكنها لم تنصف ولم
تحظ باالهتمام الكايف».
وبين ان «موض�وع املهندسين املعتصمين
تم متابعته س�ابقا وجرت لق�اءات بني نواب
املحافظ�ة ووزارة النف�ط ،الت�ي اعطت وعدا
بتعيينه�م اال ان ال�وزارة ل�م تقم ب�اي اجراء
للتعيني رغم مرور فرتة طويلة ما يشكل غبنا
وهدرا لثروة العراق البرشية».
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االحتالل يعتدي مجددا على
«الشيخ ج ّراح» ورباط مستمر
في نابلس ضد االستيطان

ألول مرة ..البرلمان السويدي يطيح بالحكومة بعد اقتراح من المعارضة
المراقب العراقي /متابعة...

أعلن�ت وس�ائل إعلام س�ويدية ،أن الربملان
السويدي حجب الثقة عن الحكومة ورئيسها
االشرتاكي الديمقراطي ستيفان لوفني ،وذلك
باقرتاح من األحزاب اليمينية املعارضة.
وذكر موقع “الكومبوس” الس�ويدي الناطق

الثالثاء  22حزيران 2021
العدد  2615السنة الحادية عشرة

باللغ�ة العربي�ة أن أربع�ة أح�زاب س�ويدية
صوت�ت لصالح حج�ب الثقة ع�ن الحكومة
ورئيس�ها س�تيفان لوفني .وبحس�ب املوقع
ص�وت  181عضوا يف الربملان لصالح س�حب
الثق�ة ،وع�ارض  109أعض�اء ،فيم�ا امتنع
 51عضوا عن التصوي�ت .وتعد هذه الخطوة

حدث�ا تاريخيا ،للمرة األوىل تس�قط الحكومة
بس�حب الثقة م�ن رئي�س ال�وزراء ،رغم أن
الس�ويد ش�هدت مرات عدة محاوالت لسحب
الثق�ة س�ابقا ،ل�م ينج�ح أي منه�ا .وكانت
رئيس�ة حزب اليس�ار ،ن�ويش دادغوس�تار،
وجهت صب�اح الثالث�اء املايض إن�ذارا نهائيا

لحكومة س�تيفان لوفني بشأن مسألة تغيري
ترشيعات اإليجار ،وأمهلتها  48ساعة للتخيل
عن اقتراح تحرير أس�عار اإليج�ارات أو بدء
مفاوض�ات جديدة م�ع رابطة املس�تأجرين
بخص�وص تغيير القانون ،وإال ف�إن الحزب
سيتحرك لسحب الثقة من لوفني يف الربملان.

في اول مؤتمر صحفي بعد انتخابه..

رئيسي :سندعم أي مفاوضات غير استنزافية تضمن
مصالحنا النووية وإلغاء العقوبات سيكون محور سياستنا

المراقب العراقي /متابعة...

اعتدت قوات االحتالل اإلرسائييل عىل فلسطينيني ومتضامنني معهم
يف حي الشيخ جراح وسط القدس املحتلة.
واف�اد ش�هود عيان ،أن ق�وات االحتالل منعت الس�كان من التواجد
يف س�احات الح�ي باس�تخدام اله�راوات ،وأخرج�ت املتضامنين
والصحافيين بالقوة .وأش�ار الش�هود إىل أن الق�وات اقتحمت أحد
املنازل بالقوة ،بعد كرس بابه ،واعتدت عىل السكان فيه.
وش�هدت بلدتا بيت�ا وبيت دجن يف نابلس بالضف�ة الغربية فعاليات
إرباك لييل لالحتالل اإلرسائييل واملستوطنني.
الفعاليات تجددت يف املنطقة الرشقية لقرية بيت دجن أيضاً.
وأش�ارت تقاري�ر صحيف�ة إىل ّ
أن س�كان قري�ة بيتا ب�دأوا يف الليايل
األخرية بتنظيم تظاهرات ليلية يومية يف إطار كفاحهم املستم ّر ض ّد
االستيطان عىل أراضيهم.
ولفتت إىل أن أنشطة اإلرباك اللييل عىل السياج الفاصل يف قطاع غزة
بدأت تنتقل إىل الضفة الغربية.
ونرش ناش�طون على مواقع التواص�ل االجتماعي ص�ورا ً ومقاطع
فيديو لفعاليات اإلرباك اللييل يف بيت دجن.
وأفادت مصادر محلية بتوغل  6جرافات ودبابتني من نوع «مركافه»
رشقي بلدة الفخاري رشق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وتواص�ل قوات االحتلال اعتداءاتها واعتقاالتها ضد الفلس�طينيني
يف الضفة الغربي�ة والقدس املحتلة ،باإلضاف�ة إىل اقتحامات املنازل
وتفتيشها وتخريب محتوياتها.
وكانت قوات االحتالل قد اعتقلت األس�بوع املايض عرشات املواطنني
الفلس�طينيني بعد عمليات اقتحام مفاجئة للمدن والقرى يف الضفة
الغربية ،حيث اعتقلت يف مدينة جنني شمال الضفة شابني من قرية
مركة جنوب املدينة.
وتش�هد مناطق متفرق�ة بالضفة الغربي�ة والقدس املحتل�ة يوميا ً
اقتحام�ات قوات االحتلال ،يتخللها دهم وتفتي�ش منازل وتخريب
محتوياتها ،وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء واألطفال.

على خلفية انتهاكات انسانية..
حقوقيون ألمان يطالبون
بمعاقبة مسؤولين بحرينيين
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تزامن�ا ً مع دع�وات عدد من املس�ؤولني الدوليني لضرورة تحرك
الحكوم�ات الغربي�ة التخ�اذ مواقف حازم�ة تج�اه املنامة ،وجه
سياس�يون وحقوقيون أملان رسالة مشابهة ،وشديدة اللهجة ،إىل
حكومة أنغيال مريكل تطالبها باتخاذ مواقف حازمة ضد سلطات
البحرين بسبب انتهاكاتها لحقوق اإلنسان.
وش�دد نائ�ب برملاني أملاني مه�م ،وهو أيضا ً رئي�س لجنة حقوق
اإلنس�ان يف حزب�ه االتحاد الديمقراطي املس�يحي ال�ذي تنتمي له
ميركل ،عىل رضورة متابعة س�لمان بن حمد بن عيىس آل خليفة
ويل العه�د ورئيس مجلس الوزراء البحريني ،كما تطالب بعقوبات
أوروبية ضد مسؤولني بحرينيني آخرين.
ووجه فرانك هاينريش رس�الة إىل هيكو ماس عضو البوندس�تاغ
األملاني املنتمي إىل الحزب االشرتاكي الديمقراطي ،ويشغل منصب
وزير الخارجية يف حكومة مريكل الرابعة.
وتح�ت عنوان «حالة حقوق اإلنس�ان يف البحرين» ،عرب املس�ؤول
األملان�ي يف الرس�الة عن قلقه بش�أن تده�ور حقوق اإلنس�ان يف
البحرين.
وأك�د هاينرش أنه بينم�ا كان املجتمع املدن�ي البحريني من أكثر
املجتمع�ات ازده�ارًا يف الخلي�ج (الف�اريس) ،ش�دد النظ�ام قمع
النشطاء منذ الربيع العربي يف عام .2011
وتضمنت الرس�الة معلومات موثقة عن تعرض أطياف املعارضة
السياس�ية يف البحري�ن لش�تى أن�واع التج�اوزات ،م�ع دالئل عن
التعذي�ب املمنه�ج ،وم�ا رافقه م�ن ظ�روف احتج�از املعتقلني،
واكتظاظ الزنازين وإهمال الرعاية الطبية.
ويتعرض املدافعون عن حقوق اإلنس�ان واملتظاهرون الس�لميون
والصحافي�ون لالعتقال التعس�في واملحاكمات الجائرة ،بحس�ب
الوثيقة ،حيث تم تطبيق عقوبة اإلعدام مرة أخرى منذ عام .2019
وأكد السياسيون األملان أن «منظمات حقوق اإلنسان الدولية ،مثل
العفو الدولي�ة ،ومرصد ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية
وحقوق اإلنس�ان يف البحري�ن ينبهون بانتظام ،له�ذه االنتهاكات
املستمرة لحقوق اإلنسان».
وكان الربملان األوروبي أدان يف قرار صدر يف  11آذار  ،2021بش�دة
أوضاع حقوق اإلنسان يف املنامة.
ودع�ت الرس�الة الحكوم�ة الفيدرالي�ة األملانية الس�تغالل تغيري
القي�ادة السياس�ية يف البحري�ن يف ترشين الثان�ي  2020كفرصة
ملحاولة وتش�جيع رئيس الوزراء األمري سلمان بن حمد آل خليفة،
للقيام بإصالحات سياس�ية ،واحرتام حقوق اإلنس�ان والحريات
األساسية.

المراقب العراقي /متابعة...

عق�د الرئي�س اإليران�ي املنتخ�ب إبراهيم
رئيسي ،ام�س اإلثنين ،أوىل مؤتمرات�ه
الصحافية بعد انتخابه رئيسا ً للجمهورية
اإلسلامية يف إيران ،فيما اك�د أن حكومته
س�تدعم أي مفاوض�ات تضم�ن مصال�ح
طه�ران النووي�ة ول�ن نس�مح أن تك�ون
املفاوضات اس�تنزافية ،مشريا اىل ان الغاء
العقوبات سيكون له شانا يف العمل.
وأش�ار الرئي�س املنتخ�ب إىل أن ملحم�ة
الش�عب اإليران�ي إىل صنادي�ق االقتراع
تجس�د حضوره املفعم ب�اإلرادة ،قائالً إن
ه�ذا الحضور حمل رس�ائل مختلفة أولها
رس�الة الوحدة ورضورة التغيري يف الوضع
السائد.
واعترب رئييس ،أن رس�الة الشعب اإليراني

ه�ي «رس�الة إرصار على قي�م الث�ورة
اإلسلامية املجي�دة» ،مضيفاً« :س�نكرس
خدمتن�ا له�ذا الش�عب به�دف حلحل�ة
مش�اكله باالعتماد عىل إمكانياتنا الوفرية
وثرواتن�ا» .وقال «أولوي�ة حكومتنا توفري
السلع األساسية ألبناء الشعب اإليراني».
ورأى أن الشعب اإليراني جسد رسالته من
خالل حضوره وفاء لدماء الش�هيد قاس�م
سليماني.
كم�ا أك�د أن «أولوياتنا يف ه�ذه الحكومة
سترتكز عىل تحسني أوضاع الشعب» ،الفتا ً
إىل أن حكومته ستضع نظاما ً إداريا ً فاعالً
من خالل قوى ثورية تكافح الفساد .وقال
«دخل�ت املعترك االنتخابي مس�تقالً وأنا
مدين للشعب فقط» ،مضيفا ً «رئييس عىل
املشاركني يف حكومتي أن يكونوا ثوريني».

وقال رئيسي إنه يج�ب أن تك�ون العدالة
مح�ورا ً للتط�ور يف ه�ذه الحقب�ة ،مؤكدا ً
أن�ه «لن ترتب�ط ه�ذه الحكوم�ة بتيار أو
جن�اح خاص بل س�تتعاون م�ع كل أبناء
البلاد» .ولفت إىل أن «على العالم أن يعلم
أن الحضور امللحمي للشعب اإليراني أوجد
ظروفا ً جديدة»،
ولفت إىل أن السياس�ة الخارجية للحكومة
الجدي�دة ال تب�دأ م�ن االتف�اق الن�ووي
أو تختت�م طريقه�ا من�ه .وأك�د رئيسي:
«س�ندعم أي مفاوضات تضمن مصالحنا
النووية ولن نس�مح أن تك�ون املفاوضات
استنزافية».
الرئيس رئييس شدد عىل أن االتفاق النووي
يجب أن تحييه الدول األوروبية واألمريكية،
مضيفا ً أن «الش�عب اإليراني يطالبكم بأن

تلتزموا بتعهداتكم».
وأك�د رئيسي أن�ه ال يري�د لق�اء الرئي�س
األمريكي جو بايدن .وأشار إىل أن «عالقاتنا
مع الصني مس�تمرة من�ذ قي�ام الثورة يف
إيران».
وقال إن الوضع االقتصادي سيكون محور
عم�ل حكومته ،مشيرا ً إىل أن�ه يجب عىل
واش�نطن أن تلغ�ي كل العقوب�ات الظاملة
املفروضة عىل الشعب اإليراني.
وبحس�ب رئيسي ،ف�إن قضي�ة إلغ�اء
العقوبات ستكون محور سياسة حكومته
الخارجية ،موضحا ً «فلرتفع واش�نطن كل
العقوبات عن إيران لتؤكد مصداقيتها».
رئييس أك�د أن «خطواتنا النووية س�لمية
ويف اإلط�ار العلم�ي وهي ضم�ن القوانني
ً
قائلا إنه «يجب عىل واش�نطن
الدولي�ة»،

مغردون مصريون يهاجمون «السيسي» لمصادقته
على قانون خاص بالمخدرات
المراقب العراقي /متابعة...

هاج�م مغ�ردون مرصي�ون تصدي�ق الرئي�س
املرصي عبد الفتاح الس�ييس عىل القانون رقم 73
لس�نة  ،2021يف شأن «رشوط ش�غل الوظائف أو
االس�تمرار فيها» الذي واف�ق عليه مجلس النواب
نهائيا ً الش�هر املايض ،ويس�مح بفصل املوظفني
متعاط�ي املخ�درات يف الجه�از اإلداري .ورأى
املهاجم�ون ،أن الق�رار لي�س للمصلح�ة العامة،
ولكنه خضوع جديد لرشوط صندوق النقد الدويل،

يف إطار مخطط الحكومة لتقليص أعداد العاملني
يف الدول�ة م�ن  6.5ماليني ش�خص تقريبا ً إىل 3.8
ماليين .وما دعم تلك الفرضي�ة أن التصديق جاء
بعد أيام من إعالن الصندوق عىل حسابه الرسمي
على موقع تويتر« :صندوق النقد ال�دويل قدم إىل
مرص دعم�ا إضافيا قيمت�ه  8,4مليارات دوالر يف
األش�هر األخرية ،مما س�اعد على معالجة كوفيد
 19وعلى تحقيق االس�تقرار االقتصادي وس�وف
يواص�ل الصن�دوق دعم بل�دان منطق�ة الرشق_

استشهاد امرأة وإصابة مدنيين
باستهداف «قسد» لسيارة نقل بالحسكة

األوس�ط وش�مال_أفريقيا يف ه�ذه األوق�ات غري المراقب العراقي /متابعة...

العادية» .وكتب الحس�اب الساخر «الباز أفندي»:
«كلها  3أو  4س�نني السييس مش هيخيل يف مرص
حاجه اسمها موظفني حكوميني ،التلت هيطلعوا
مع�اش والتل�ت التان�ي ع�زل عش�ان بيتعاط�ى
مخ�درات والتل�ت التال�ت ع�زل بتهم�ة االنتماء
لإلخ�وان وبعدين هتروح أي مصلح�ة حكومية
كأن�ك داخ�ل وح�دة عس�كرية واللي هيخلصلك
مصالحك مجندين شغالني ببالش».

الع�ودة ف�ورا ً لالتف�اق الن�ووي وبرنامج
الصواريخ الباليستية غري قابل للتفاوض».
ويف الش�أن الخارج�ي أيض�اً ،ق�ال إن
«الفلسطينيني هم أصحاب األرض وإيران
س�تبقى مدافع�ة ع�ن فلس�طني» ،مؤكدا ً
رضورة وق�ف الس�عودية لهجماتها التي
تستهدف املدنيني والبنى التحتية يف اليمن،
مطالبا ً الس�عودية بوقف تدخلها يف اليمن
ف�وراً ،مش�ددا ً على أن اليمنيين ه�م من
يقررون كيف يحكمون بالدهم.
ولف�ت إىل أن بلاده ت�ويل اهتمام�ا ً كبيرا ً
لعالقات جيدة مع دول الجوار.
وتلق�ى الرئي�س املنتخب إبراهي�م رئييس
رس�ائل تهنئة من رؤساء ومسؤولني حول
العالم تدع�وه إىل توطيد العالقات وتطوير
التعاون الثنائي.

استش�هدت امرأة وأصيب عدد من
املدنيني بج�روح برصاص جماعة
«قس�د» باطالق النار عىل س�يارة
نقل عامة بريف الحس�كة الشمايل
الرشق�ي .وذكرت مص�ادر محلية
لـ س�انا أن مس�لحني من جماعة
«قس�د» متمركزي�ن يف ما يس�مى
«حاج�ز الش�اهني» عن�د مدخ�ل

ناحي�ة ت�ل حمي�س أطلق�وا النار
عىل س�يارة نقل عام�ة قادمة من
اتج�اه مدين�ة القامشلي م�ا أدى
إىل استش�هاد ام�رأة كان�ت داخل
الس�يارة وإصابة آخرين بجروح.
وبينت املصادر أن مسلحي جماعة
«قس�د» أطلق�وا الرص�اص على
الس�يارة أثناء محاولتهم اختطاف
أحد الشبان داخلها.

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية
تقرير عبري« :البيد» سيزور اإلمارات قريبا
في أول زيارة خارجية له
المراقب العراقي /متابعة...
أفاد موقع «واال» العبري بأن وزير الخارجية
اإلرسائيلي يائري البيد س�يزور دول�ة اإلمارات
قريب�ا يف أول زي�ارة خارجي�ة ل�ه من�ذ توليه
منصبه.
ونقل املوقع عن مس�ؤولني إرسائيليني قولهم
إنه «يف ح�ال إتمام الزيارة فإن البيد س�يكون
الوزير اإلرسائييل األول الذي يزور اإلمارات منذ
التوقيع عىل اتفاق السالم بني البلدين».
وأش�ار املوق�ع إىل أن «زيارة البي�د املرتقبة إىل
اإلمارات من املتوقع أن تكون زيارته الخارجية
األوىل».
وق�ال مس�ؤولون إرسائيليون إنه «س�يجتمع
خالل الزي�ارة مع نظريه اإلماراتي عبد الله بن
زايد».
وأض�اف املوقع« :ليس م�ن الواضح حتى اآلن

ناشيونال انترست :الجيش االمريكي يحتفظ بأكثر
من  70طائرة مسيرة في  3دول
المراقب العراقي /متابعة...

إن كان البيد س�يجتمع م�ع ويل عهد أبو ظبي
والحاكم الفعيل لإلمارات الشيخ محمد بن زاید
 .ويف حال تحقق األمر ،فإنه سيكون االجتماع
العلن�ي األول بين ش�خصية إرسائيلي�ة وبني
حاكم اإلمارات».

كش�ف تقرير ملجلة ناشيونال انرتس�ت االمريكية املتخصصة
بالش�ؤون العسكرية ،االثنني ،ان الجيش االمريكي يحتفظ يف
الوق�ت الحايل باكثر من  70طائرة مسيرة م�ن طراز ريرب يف
العراق وافغانستان وسوريا ويف مناطق الحرب االخرى.
وذك�ر التقرير ان «هذا العدد من الطائرات املسيرة اليش�مل
بالطب�ع الطائرات املأهولة املقاتلة من طراز أف  16وطياريها
الذين كانوا يش�كون من تحويلهم اىل خدمة الطائرات املسرية
دون ممارسة الطريان لفرتة طويلة».
واض�اف ان «سلاح الج�و االمريكي املسير قد تح�ول خالل
بض�ع س�نوات م�ن توظي�ف بضع مئ�ات فقط من مش�غيل
الطائ�رات ب�دون طي�ار واملحللين واملرشفين إىل الحاجة إىل
عشرات اآلالف منه�م» .وتاب�ع انه « وخالل العق�د االول من
ه�ذا الق�رن بعد اخرتاعه�ا  ،كان�ت الطائرة ب�دون طيار من
ً
ً
خاصا .تمتلك وكالة
سلاحا
طراز جنرال أتوميكس بريداتور
املخاب�رات املركزي�ة والق�وات الجوي�ة األمريكي�ة حفنة من
املركب�ات الجوية غير املأهولة الت�ي يبلغ طوله�ا  27قدمً ا ،

والتي يمكنها الطريان ملدة  12ساعة أو أكثر  ،والقيام بعملية
املس�ح الضوئي بالكامريات – وحتى إطلاق النار عىل أهداف
بصواريخ هيلفاير خفيفة الوزن».
وواص�ل انه « بحلول عام  ، 2011توس�ع أس�طول الطائرات
ب�دون طي�ار بأكث�ر من عشرة أضع�اف – وكذل�ك مجتمع
الطيارين ومش�غيل أجهزة االستش�عار واملحللين واملرشفني
الذي�ن يقوم�ون بإصالح الروبوت�ات وتش�غيلها ونرش صور
الفيديو الناتجة» .واش�ار اىل أن « حروب العراق وأفغانس�تان
ق�د غذت الحاجة غري املح�دودة عىل ما يبدو إىل ما كان نظامً ا
ً
متخصصا ،حيث أش�عل الغزو املزدوج بقي�ادة الواليات
آل ًي�ا
املتح�دة حركات تمرد عنيفة وش�عبية ،حيث كافحت القوات
األمريكي�ة لفصل املقاتلني يف مدن الع�راق املزدحمة والوديان
الزراعية املورقة يف أفغانستان ،ناهيك عن أن وكالة املخابرات
املركزي�ة والجيش نشروا ً
أيض�ا الطائرات ب�دون طيار فوق
الصومال واليمن والفلبين ومناطق الرصاع األخرى مما دفع
بالحاجة اىل التوس�ع واس�تخدام الكثري م�ن الطائرات نتيجة
التوسع االمريكي يف الحروب «.
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«سيف القدس» وتداعي المشروع الصهيوني  ..والدعم األميركي

،،

ً
ً
كبيرا لـ»إسرائيل» في معركة «سيف القدس» كالعادة .لكن ،مع استمرار القتال،
داعما
بدا موقف الواليات المتحدة األميركية
ّ
ً
مفتوحا» لـ»إسرائيل» ،كما وصفه اإلعالم اإلسرائيلي ،إذ بات يَظهر ،منذ اليوم
«شيك ًا
بات يظهر أن الدعم األميركي ليس
السادس للمعركة ،أن هناك تغيّرات في الموقف األميركي ،وبدأ الحديث األميركي يتمحور حول تخفيض وتيرة القتال ،وصوال إلى
ً
ً
جوهريا عمّا كشفته معركة «سيف القدس» من
تساؤال
دعوة قاطعة ،وجّهها جو بايدن ،إلى وقف إطالق النار ،األمر الذي يطرح
تغيّرات في الموقف األميركي تجاه «إسرائيل»؟

بقلم/حسن الفي

أب�رزت «س�يف الق�دس» ،يف صورة
واضح�ة ،املخ�اوف اإلرسائيلية من
رّ
تغي صورة «تل أبيب» داخل املجتمع
األمريك�ي ،باإلضاف�ة إىل اهت�زاز
مكانته�ا داخل النظام الس�يايس يف
الوالي�ات ّ
املتح�دة األمريكية ،س�واء
يف مؤسسة الرئاس�ة ،أو الكونغرس
األمريك�ي ،بحي�ث ظهر ،على نحو
ّ
جلي ،يف أثن�اء معرك�ة «س�يف
ُ
القدس» الخالف الحا ّد داخل الحزب
الديموقراطي الحاكم ،بشأن طبيعة
املوق�ف تج�اه «إرسائي�ل» .فف�ي
الوق�ت ،الذي رفض بايدن الدعوة إىل
وقف فوري إلطلاق النار ،أصدر 29
عضوا ً م�ن التيار التقدمي يف الحزب
الديمقراطي ،داخل مجلس الشيوخ،
م�ن أصل  50عض�واً ،دعوة إىل وقف
ّ
ف�وري إلطلاق النار ،بعك�س رغبة
«إرسائي�ل» ،ناهيك بتقديم قادة هذا
التي�ار ،داخل الح�زب الديمقراطي،
مُ َذ ِّك�رة إليق�اف تزوي�د «إرسائيل»
بصفق�ة أس�لحة صواري�خ دقيقة
بقيم�ة  735ملي�ون دوالر .وعلى
الرَّغ�م من تراجعهم عن فكرة حظر
ُ
الصفقةّ ،
رشط
وُض َع إلتمامها
فإنه ِ
ّ
الفوري للنار.
وقف «إرسائيل»
على الرَّغ�م م�ن أن «إرسائي�ل»
تحظ�ى بتأييد عميق داخ�ل الحزب
الديمقراط�ي يف أميركا ،ف�إن ه�ذا
الجيل القديم داخل
الدعم يأتي م�ن ِ
ّ
لك�ن «إرسائي�ل»
قي�ادة الح�زب.
تواجه إش�كالية حقيقية مع الجيل

الش�ابّ الجديد داخل الحزب ،والذي
لدي�ه تحفظ�ات كبيرة على دع�م
الح�زب التقلي�دي لـ»إرسائي�ل»،
َ
القضية
األمر ال�ذي جعل «إرسائيل»
الخارجي�ة األساس�ية الت�ي يوج�د
خالف داخيل بش�أنها ،داخل الحزب
الديمقراط�ي .ب�ل أكث�ر م�ن ذل�ك،
بات�ت «إرسائي�ل» نقط�ة الخلاف
املركزي�ة بين معس�كرين داخ�ل
السياس�ة األمريكي�ة .وبالتايلّ ،
أرض
ذل�ك ،بص�ورة أساس�ية ،يف التأيي�د
اإلرسائيلي العاب�ر لألح�زاب داخ�ل
السياس�ة األمريكي�ة ،والت�ي كانت
ترى فيها محل إجماع أمريكي ،األمر
ال�ذي يه ّدد بفق�دان «إرسائيل» أهم
مكاس�بها التقليدي�ة املركزية داخل
الوالي�ات املتحدة ،األمر ال�ذي ُي َ
عترب
تحديا ً استراتيجيا ً خطريا ً يجب عىل
«إرسائيل» مواجهته.
أدرك�ت اإلدارة األمريكي�ة ،بقي�ادة
بايدن ،أن اس�تمرار معركة «س�يف
ً
الق�دس» ،وقت�ا ً
طويلا ،يحم�ل يف
طيّاته زيادة احتمال خروج األوضاع
عن مس�ار املصلحة األمريكية ،كما
رصّ ح الجن�رال ميلي ،رئي�س هيئة
األركان املشتركة يف البنتاغ�ون،
بص�ورة علنية ،قائالً إن «اس�تمرار
القتال يحمل يف طياته زيادة احتمال
تقويض اس�تقرار املنطق�ة» ،األمر
ال�ذي س�يدفع الوالي�ات املتح�دة
األمريكية إىل زيادة ُّ
تدخلها من جديد
يف القضي�ة الفلس�طينية ،عىل نحو
خ�اص ،ويف املنطقة بص�ورة عامة.

بنا ًء علي�ه ،يت ّم حرف َبو َ
ْصلة س�لَّم
األولويات األمريكية ،والذي عبرَّ عنه
وزير الدفاع األمريكي لويد أوستني،
بالق�ول ّ
«إن على البنتاغ�ون زيادة
تركي�زه على الصين ،الت�ي تراه�ا

واشنطن العد ّو االستراتيجي الرقم
واحدا ً لها».
اس�تمرار القت�ال زاد يف ع�دم فه�م
َ
ماهية اسرتاتيجية
اإلدارة األمريكية
«إرسائي�ل» يف املعرك�ة ،وماهي�ةَ

األه�داف الت�ي تس�عى لتحقيقه�ا.
لذلكَّ ،
ترس َ�خ ل�دى اإلدارة األمريكية
أن بنيامين نتنياه�و يس�تخدم
املعركة ملصال�ح سياس�ية داخلية،
لها عالق�ة بمحافظت�ه عىل منصب

رئاس�ة ال�وزراء ،حت�ى ول�و على
حس�اب املصالح األمريكي�ة العليا.
وبالت�ايل ،وق�ع نتنياه�و يف خط�أ
جوه�ري للم�رة الثاني�ة ،بحيث ما
زال يعتقد أنه هو من يقود املرشوع

الصهيون�ي ،وتن�اىس أن الق�ادة
الفعليين للمشروع الصهيون�ي
ليسوا موجودين يف «ارسائيل» ،بل يف
واش�نطن العاصمة ،ويف البورصات
العاملية يف «وول سرتيت».
وقوف نتنياهو يف وجه باراك أوباما،
ث� ّم االس�تعالء الذي مارس�ه يف عهد
ّ
يظن نفس�ه
دونال�د ترامب ،جعاله
ق�ادرا ً على تعيين رئي�س الواليات
املتح�دة والتالعب ب�ه .أضف إىل ذلك
َ
عدم ُّ
حاجة الواليات
تفهم نتنياه�و
املتح�دة األمريكي�ة إىل إب�رام اتفاق
نووي مع إيران ،األمر الذي س�يؤدي
إىل تربي�د منطق�ة الرشق األوس�ط،
وضم�ان اس�تقرارها ،على األقل يف
امل�دى القري�ب ،ويس�مح للوالي�ات
املتح�دة األمريكي�ة بالرتكي�ز على
مناطق أكثر استراتيجية لها .لذلك،
ب�ات نتنياه�و ال يخ�دم مصلح�ة
الواليات املتحدة األمريكية ،الساعية
ً
دول�ة
للمحافظ�ة على مكانته�ا
عظم�ى أوىل مهيمنة على العالم ،يف
ظل تح�دي كل من الصني وروس�يا
لهذه املكان�ة األمريكية ،ب�ل تحوّل،
َع َ
بر موقف�ه الح�اد م�ن االتف�اق
الن�ووي مع إيران ،إىل عامل س�لبي،
من املمكن أن يورّط الواليات املتحدة
األمريكية يف مس�تنقع حرب جديدة،
قد تس�تم ّر أكثر من عرشي�ن عاماً،
عىل غرار حرب أفغانستان.
كان ال ُب ّ
�د م�ن إبع�اد نتنياه�و عن
املش�هد م�ن أج�ل إع�ادة َب َ
وصل�ة
املشروع الصهيون�ي م�ن جدي�د،

كثر يتساءلون عن فوزاالسد ب  %٩٥من أصوات الناخبين السوريين
بقلم /ناجي امهز

بع�د مرور اكث�ر من ثالثة اس�ابيع على انتخ�اب الرئيس
االس�د ،مازال اللبناني الفينيقي عندما يتحدث عن س�وريا
يضع س�اق فوق ساق متكلما من انفه ،ان هذه االنتخابات
م�زورة ،وال يعق�ل أن يحصل مرش�ح عىل نس�بة  %٩٥من
أصوات الشعب.
وكن�ت اتمنى عىل هذا الفينيقي الذي يعيش بالظلمات دون
كهرب�اء او ماء وال حتى حبة دواء ،لو س�ال نفس�ه ملاذا لم
يحصل الرئيس االسد عىل مائة باملائة من االصوات.
ألنه عندما ينظر الش�عب السوري اىل حياة املواطن اللبناني
البائ�س ، ،س�يعلم حجم النعيم الذي يعي�ش فيه عىل كافة
املستويات بفضل حكمة وقيادة الرئيس االسد.
عندما يتذكر املواطن السوري كيف استدعى الرئيس االسد
أصحاب البنوك وقال لهم ان ديونكم عىل الش�عب الس�وري
ستس�دد ،لكن من يزيد قرش�ا او يضاعف الفوائد مستغال
محنة الش�عب الس�وري س�ياحكم بالخيانة العظمى ،الن
القيادة الس�ورية تضع مصلحة الش�عب ف�وق كل اعتبار،
ويتذك�ر البنوك يف لبنان ،كيف ذلت وضيعت ودائع الش�عب
اللبناني وغريه ،حتما سينتخب الرئيس االسد بكل قناعته.
عندما يس�مع الش�عب السوري عن الش�عب اللبناني كيف
يموت عىل أبواب املستش�فيات او ج�راء فقدان الدواء ،وما
يعاني�ه م�ن تع�ب يف تحصيل تعلي�م اوالده ،ويق�ارن كيف
القيادة الس�ورية م�ا زالت تقدم الطباب�ة والتعليم باملجان
رغم الظروف القاسية حتما سينتخب الرئيس االسد.

عندما يفكر املواطن الس�وري ،كي�ف لبنان الذي ال تتجاوز
مس�احته مساحة محافظة بس�وريا عليه دين  ١٢٠مليار
دوالر ،وان هناك دول نفطية غارقة بالديون ،بينما س�ورية
ال يوجد عليها ديون ،حتما سيعيد انتخاب الرئيس االسد.
وايض�ا عندم�ا ينظ�ر املواط�ن الس�وري اىل لبن�ان الغارق

بالظالم ،بينما س�وريا تشعش�ع ليلا كانه النه�ار ،وأنها
تعطي كهرباء للبنان حتما سيعيد انتخاب الرئيس االسد.
عندم�ا يتأم�ل املواط�ن الس�وري كي�ف القي�ادة والجيش
والش�عب قاتلوا جنبا لجنب وآلخر طلقة ونقطة دم دفاعا
عن تراب الوطن ،وكيف غالبية الزعماء يف لبنان يتسابقون

لبيع الوطن واملواطن ،حتما سيقرتع للرئيس األسد وبالدم.
عندما يق�را املواطن الس�وري عن غالبية زعم�اء التطبيع
م�ع الكيان الغاصب االرسائييل ،وحال�ة الخنوع والخضوع
واملهانة التي وصلوا واوصلوا شعوبهم اليها ،ويقرأ ويسمع
م�ن ح�ركات املقاومة واالح�رار بالعالم كل املدي�ح والثناء
والش�كر لس�وريا وش�عبها ،وانها قلب العروب�ة النابض،
وعمق املقاومة ،حتما سينتخب الدكتور بشار االسد
ب�ل يكف�ي ان نش�اهد ه�ذه الجم�وع العظيم�ة واملواكب
املهيب�ة ،الت�ي خرجت من�ذ الصباح لتحتش�د ام�ام مراكز
االقرتاع بالداخل وخارج س�وريا ،لتقرتع بكثافة تعبريا عن
تاييدها املطلق ومبايعتها للرئيس بش�ار االسد ،مما فرض
على الجهات املعنية تمديد الوقت احرتاما لرغبات الش�عب
الس�وري ،ليس فقط لالقرتاع بل للتأكيد بان ش�عب سوريا
حي ويمارس كافة حقوقه املدنية.
فان كان هناك من فائز ديمقراطيا وبإرادة وصوت الشعب،
فهو الرئيس بشار حافظ االسد.
وعلى امري�كا واتباعه�ا م�ن الرجعي�ة العربي�ة وغريه�م
م�ن املتباكني على الديمقراطي�ة ،قبل ان يش�ككوا بنزاهة
االنتخاب�ات الس�ورية ،ان يس�محوا لش�عوب بع�ض دول
مجل�س التع�اون الخليج�ي اج�را انتخابات اقل�ه “للجنة
بناية” ،وخاصة ان الجميع ش�اهد وس�مع كيف س�ارعت
هذه القوى ألغلاق مراكز االقرتاع بدوله�م ،خوفا من عدد
االصوات التي كان س�ينالها الرئيس الدكتور بش�ار االسد،
وهي حتما تفوق عدد بعض مواطني هذه الدول.

مصير االتفاق النووي بعد االنتخابات اإليرانية
بقلم/ليلى نقوال

ّ
تخطي االنتخابات الرئاس�ية
نجحت إي�ران يف
ّ
الت�ي كانت ،تقريباً ،معروف�ة النتائج ،إذ توقع
الجمي�ع أن يفوز الس�يد إبراهي�م رئييس فيها
بفارق كبري ،باإلضافة إىل أن نس�بة املش�اركة،
وهي األدن�ى يف تاريخ الجمهورية اإلسلامية،
َّ
متوقعة أيضاً ،نتيجة ع ّدة أس�باب ،منها
كانت
َّ
عدم وجود مرش ِحني ِج ّديني يستطيعون التأثري
يف وصول رئييس إىل السلطة ،واعتقاد اإليرانيني
أن أصواتهم لن تكون ذات تأثري يف النتائج.
ويف ظ�ل وص�ول مُ حا ِفظ إىل الس�لطة يف إيران،
ُتط�رح مس�ألة الع�ودة إىل االتف�اق الن�ووي،
والتف�اوض م�ع الوالي�ات املتح�دة األمريكية.
وهنا ُيطرح عىل بساط البحث سيناريوهان:
الس�يناريو األول :الوص�ول إىل اتفاق بني إيران
ُّ
تس�لم رئييس الس�لطة
والوالي�ات املتحدة قبل
رسمياً ،يف شهر آب/أغسطس املقبل.
يف ه�ذا الس�يناريو األول ،والذي ق�د يرغب فيه
األمريكيون وحكومة روحاني ،عىل ح ّد س�واء،
يعني أن يقوم املفاوض�ون اإليرانيون ،ومعهم
الدول املش�اركة يف مفاوض�ات فيينا ،بترسيع
االتفاق عىل رفع العقوبات األمريكية ،يف مقابل
ع�ودة إي�ران إىل الت�زام كل مندرج�ات االتفاق
النووي ،واالتفاق عىل آلية لذلك.

ويه�دف ه�ذا الس�يناريو إىل التخلُّ�ص م�ن
اإلش�كاليات املرتبطة بتغيري الوف�د املفاوض،
واملقارب�ة اإليراني�ة «املُحا ِفظ�ة» والجدي�دة،
والتي س�تكون أكثر تش� ُّددا ً يف قب�ول الرشوط
األمريكي�ة .وذل�ك س�يؤدي إىل إطال�ة أم�د
املفاوضات ،والدخ�ول يف مراوحة ،من األفضل
ُّ
تجن ُبها.
من جهة الوالي�ات املتحدة األمريكية ،قد يكون
من األفضل للإدارة الجديدة أن تصل إىل اتفاق
خلال األس�ابيع املقبل�ة ،قب�ل تس�لّم رئييس
الس�لطة ،واملجيء بوفد تف�اويض جديد ،األمر
الذي ُي َع ِّقد مس�ألة التفاوض ،كأنها سوف تبدأ
من نقط�ة البداية ،مع ما يعني هذا من تأجيل
غنى
وتفاوض بشروط مضا ّدة جديدة ،هي يف ً
عنها.
تحت�اج اإلدارة األمريكي�ة الجديدة إىل أن ِّ
تحقق
َ
اتفاقا ً م�ع إيرانُ ،
مفرتضة يف
وت ِقيم ترتيب�ات
الرشق األوس�ط ،لتتفرَّغ لربنامجها الهادف إىل
احتواء الصني .وهذا يعني أن ُت َع ِّطل عىل الصني
إم�كان املنافس�ة يف منطق�ة حيوي�ة جديدة.
النسبي يف الرشق
ولقد بات تحقيق االس�تقرار
ّ
االوسط أكثر إمكاناً ،يف ظل خروج نتنياهو من
السلطة يف «إرسائيل».
الس�يناريو الثان�ي :ع�دم الوص�ول إىل ّاتفاق،

واستكمال التفاوض بعد تسلُّم رئييس السلطة.
هذا الس�يناريو يبقى مطروحاً ،وال يعني عدم
القدرة على الوصول إىل اتفاق بعد ش�هر آب/
أغس�طس املقبل ،موعد تس�لّم رئييس السلطة
قانونياً.
وبالرغ�م م�ن ّ
أن الس�يد رئيسي وض�ع ُنصبَ
َّ
ح�ل املس�ألة االقتصادي�ة الداخلي�ة،
عيني�ه
والوص�ول إىل االقتدار الداخلي واالكتفاء ،فإن
تحقيق هذا الهدف يرتبط ،إىل ح ٍّد بعيد ،بإعادة
إحياء االتفاق النووي ،والتخلُّص من العقوبات
املفروضة عىل إيران .كما أن نجاحه يف الداخل،
وتحقي�ق االس�تقرار والرف�اه االقتص�ادي،
س�يع ِّززان فرص�ه يف أن يك�ون الوريث الفعيل
للسيد عيل خامنئي ،يف منصب املرشد اإليراني.
علما ً بأن الس�يد إبراهيم رئيسي ،أو أي رئيس
آخ�ر ،لم يع�د يس�تطيع الرتاجع ع�ن االتفاق
الن�ووي ،إذ إن السياس�ة الخارجي�ة ،وفق�ا ً
للدس�تور ،ع�ادة م�ا ترتب�ط بالقائ�د األعلى
يف النظ�ام ،فلا يمك�ن ل�وزارة الخارجي�ة ،أو
الحكومة ،أن تسير يف معاه�دة ال تحصل عىل
رضا املرش�د األعىل .وعليه ،ال يمكن ّ
ألي رئيس
أن ُيب ِْط�ل االتفاق النووي ،م�ا دام هذا االتفاق
َ
يحظيان بموافقة املرشد ومباركته.
وتطبيقه
وكان رئيسي أعلن ،خالل الحمل�ة االنتخابية،

أن «االتف�اق الن�ووي ،يف بن�وده التس�عة التي
نال�ت موافق�ة القي�ادة العليا يف إي�ران كغريه
من املعاه�دات ،يجب االلتزام ب�هّ ،
لكن تطبيق
االتف�اق يحت�اج إىل حكوم�ة قوي�ة يف الداخل.
فاالقتدار الخارجي ينبع من االقتدار الداخيل».
وه�ذا يعني أن حكومة رئييس املقبلة لن تتخلىّ
ع�ن االتفاق ،أو عن املس�ار التف�اويض ،لكنها
ً
فعالية
ستستخدم آليات – ُتعترب يف رأيه – أكثر
وق�وة وصالبة ،يف التعامل م�ع «األعداء» .وهو
م�ا ق�د ُي ِطي�ل أم�د املفاوض�ات و ُي َع ّقدها قبل
الوص�ول إىل اتفاق نهائي م�ع الواليات املتحدة
األمريكية.
بين هذي�ن الس�يناريوهني ،يبق�ى األمر رهن
املوق�ف األمريك�ي ،بحيث هن�اك ِّاتج�اه ِج ّدي
لدى ال�دول املفاوضةَ ،عبرَّ ع�ن ٌّ
كل من الروس
ِ
واألمريكيين واألمل�ان ،ويمي�ل إىل التخلص من
التعقيدات التفاوضية مع وفد مفاوض جديد،
واملسارعة إىل عقد اتفاق مع الحكومة اإليرانية
الحالي�ة ،خالل الش�هرين املقبلين ،ألن إطالة
وس�ت ّ
ُ
عقد األمور.
أم�د التفاوض لن ُتفيد أحداً،
فلِ� َم ال يتم التوص�ل إىل اتفاق خالل األس�ابيع
املقبل�ة ،م�ا دام أن ّ
أي اتف�اق يت�م عق�ده مع
الحكوم�ة اإليرانية الحالية ،س�يتم االلتزام به
م�ن جان�ب الحكوم�ة اإليرانية املقبل�ة ،عمالً

بمبدأ استمرارية السلطة.
وهناك اتجاه آخر ،عكس�ته ترصيحات رافائيل
غرويس ،مدي�ر الوكالة الدولي�ة للطاقة الذرية
التابعة لألمم املتح�دة ،والذي اعترب أن الجميع
ي�درك أن�ه يجب انتظ�ار الحكوم�ة الجديدة يف
إيران.
بالنتيج�ة ،م�ن املؤك�د ّ
أن م�ا لم تس�تطع أن
تحص�ل علي�ه الوالي�ات املتح�دة م�ن حكومة
بالخيار التفاويض
روحاني ،املعروفة بتمسّ كها ِ
والدبلوماسية ،لن تستطيع أن تحصل عليه من
ّ
يش�كلها املحافظون .فاألفضل أن يتم
حكومة
التوص�ل إىل اتفاق خالل األس�ابيع املقبلة قبل
آب/أغس�طس املقبل ،علما ً بأن االنتظار سوف
يخل�ق مش�كالت إضافي�ة للوالي�ات املتح�دة،
متعلّق�ة بالعقوب�ات على رئييس نفس�ه .لذا،
من األفض�ل الوصول إىل اتفاق يس�مح لإلدارة
بإزال�ة العقوب�ات الت�ي فرضه�ا ترام�ب عىل
الش�خصيات والكيان�ات اإليراني�ة ،وذلك قبل
ّ
لتجنب
التعامل مع الحكومة اإليرانية الجديدة
اإلحراج الداخلي يف الواليات املتحدة األمريكية،
وخصوص�ا ً م�ع الجمهوريين يف الكونغ�رس،
ويف اإلعلام .وهكذا ،فإن الوصول إىل اتفاق مع
حكوم�ة روحاني يبق�ى الخيار األمث�ل ،إالّ إذا
دخل الشيطان يف التفاصيل.

بحس�ب الرؤية األمريكي�ة ،وإعادة
تأكي�د قواع�د العالقة بين الواليات
املتح�دة األمريكي�ة و»إرسائي�ل»،
يف اإلط�ار ال�ذي يعي�د إىل املشروع
الصهيون�ي دورَه املرس�وم ل�ه يف
خدمة االمربيالية العاملية .وأهم تلك
القواعد:
ماسة دوما ً
أوالً« ،إرسائيل» يف حاجة ّ
إىل الدع�م األمريكي ،وخصوصا ً أمام
التحديات االستراتيجية التي تحيط
بها ،وتحت شعار «هناك أمريكا من
دون إرسائيل» ،لك�ن ال إرسائيل من
دون أمريكا».
ثاني�اً ،إن ّ
أي مواجهة إرسائيلية مع
اإلدارة األمريكي�ة ،يف ّ
أي مل�ف َيم ّ
َس
بمصلحة الواليات املتحدة األمريكية
كدولة عظمى ،س�تنعكس سلبا ً عىل
«إرسائي�ل» ،يف كثير م�ن النواحي،
ك�ون تلك املعارض�ة َتم ّ
َ�س بأجندة
ّ
واملتمثلة
الواليات املتحدة األمريكية،
بس�عيها للمحافظ�ة على قي�ادة
النظام الدويل.
ثالث�اً ،الت�زام الوالي�ات املتح�دة
الحي�ا َد بني املعس�كرات الصهيونية
السياس�ية ،على الرّغ�م م�ن
مساهمتها يف إقصاء نتنياهو .لذلك،
حرص�ت إدارة باي�دن على تمهي�د
الطريق لوصول نفت�ايل بينت ،زعيم
حزب» يمينا» الديني االس�تيطاني،
ً
داللة عىل
إىل منص�ب رئيس الوزراء،
أن املش�كلة محص�ورة يف ُّ
توجه�ات
نتنياه�و ،وليس موقفا ً س�لبيا ً ضد
«اليمني اإلرسائييل».

نحو إنتخابات
ال تحرق صناديقها!..
بقلم/عمر الناصر

ب�دأت عقارب الس�اعة تشير اىل اقتراب موع�د االنتخاب�ات املزمع
اجراءه�ا يف اكتوب�ر الق�ادم وال زال هنال�ك لغ�ط ي�دور ح�ول االلية
والكيفية التي ستجرى بها وتساؤالت كثرية يسمع صداها يف الشارع
تتعلق باإلجراءات اللوجس�تية والفنية التي الزالت لم تكتمل لحد االن
يف ظل حدوث تطورات جديدة وحديث عن دعم دويل تروم الدول السبع
واالم�م املتح�دة القيام ب�ه قريباً لدع�م االنتخابات من خالل ارس�ال
ممثلين دوليني مهمته�م مراقبة العملي�ة الديموقراطي�ة االنتخابية
لتس�جيل الخروق�ات التي قد تحدث ان�ذاك من اجل الخ�روج بنتائج
انتخابات واقعية نزيهة وش�فافة تعيد ثقة الناخب بممثليه ولدحض
جميع توقعات وتكهنات التزوير انذاك.
هنال�ك لغ�ط كثري ي�دور يف اروقة الغ�رف الخاصة ومواق�ع التواصل
االجتماع�ي وتش�كيك كبير بنزاهة االنتخاب�ات يف وق�ت تجري فيه
بع�ض مراك�ز االبحاث والدراس�ات االستراتيجية اس�تطالعات رأي
منه�ا مايؤك�د بأن  %86م�ن املس�تطلعني يش�ككون بنزاهتها بل ان
هنالك دعوات كثرية تش�جع عىل املقاطعة والع�زوف عن هذة املهمة
الحساس�ة وبق�رارة نفسي ارى ب�أن عدم املش�اركة ه�و تنصل عن
املس�ؤولية الوطنية واالخالقية ويخال�ف جميع معايري ماقامت عليه
ث�ورة ترشي�ن ويتناقض تمام�اً مع تل�ك املطالب التي ن�ادت بأجراء
انتخابات مبكرة التي استقالت عىل اثرها حكومة عادل عبد املهدي.
لك�ن من االنص�اف ان نأخذ حيثيات وظروف العملي�ة االنتخابية من
جمي�ع النواح�ي ون�درس جميع االمكاني�ات والعوام�ل املحيطة بها
والس�يما اس�تحداث انظمة البطاق�ة البايومرتية الت�ي يتحدث عنها
بع�ض ذوي االختص�اص بأنه�ا ضمان�ة حقيقي�ة الص�وات الناخب
والت�ي تختلف تماماً ع�ن البطاق�ة االعتيادية الكالس�يكية املعرضة
لجمي�ع عملي�ات التالع�ب ب�إرادة الناخ�ب او رسق�ة صوت�ه وحتى
عملية تحش�يتها  ،لكن املفارقة الغريب�ة ان النظام االنتخابي املعتمد
ل�دى الكثري م�ن دول العالم ه�و البطاقة االعتيادية فعلى الرغم من
أن البطاق�ة البايومرتي�ة ه�ي أكثر تط�ورا وضمان�اً اال ان البطاقات
االعتيادية تكون معتمدة واليوجد ضري من اس�تخدامها الس�بب يعود
يف وجود استقرار امني ودولة مؤسسات ذات استقاللية ومهنية تامة
وباالخ�ص تلك الجهة املس�ؤولة عن التهيئة ملهمة اج�راء االنتخابات
املعروف�ة بنزاهتها وحياديته�ا وبعيدة جدا ً عن التأثريات السياس�ية
واالبتزاز او بقية انواع وس�ائل الضغط الحزبي االخرى لذلك ال تحتاج
ال�دول إىل رصف مبالغ طائلةمن أجل الحص�ول عىل نتائج انتخابات
نزيهة معرتف بها ألن األساس�يات املعتم�دة يف واقعهم هي من تدعم
االنتخاب�ات لوج�ود ثقة تامة م�ن قبل املجتمع�ات بحكوماتهم ممل
يجع�ل من تلك العملية مؤرش لرفع منس�وب الثق�ة املتبادلة من اجل
املشاركة االنتخابية بشكل كبري.
التنافس الس�يايس املرشوع له اش�كال متعددة وعادة ما يكمن رسه
يف م�دى اهمية ونجاح الربامج السياس�ية االقرب للتنفيذ واملالمس�ة
بش�كل حقيق�ي لواقع املواط�ن والعمل عىل اقتب�اس وتتبع خطوات
الدول املتحرضة يف عملية استقطاب وجذب الناخب عن طريق وسيلة
االقن�اع املرشوعة الت�ي ترتقي بمس�تقبل واقعه املعيشي يكون من
خلال املناظرات التلفزيونية او من خالل اثبات جدية االفكار التي تم
تنفيذها خالل فرتة تس�نمه كريس املس�ؤولية كدليل لحقيقة اهدافه
الس�امية وبرامجه التنموية النقية وليس من خالل الوعود الكاذبة او
استغالل املنصب الوظيفي وتسخري امكانيات وموارد الدولة ملصالحه
الش�خصية قبيل االنتخابات  ،فاملعادلة يف لغة الفقة السيايس طردية
اينما يوجد تنمية يوجد مسؤول نزيه وناجح ،واذا ما اراد املسؤولني او
الوزراء يف الدولة العراقية الرتش�يح لالنتخابات املقبلة فينبغي عليهم
تقديم اس�تقاالتهم ويس�تمروا انذاك بحقهم املشروع يف الوصول اىل
كريس املسؤولية مرة اخرى اذا ماقررت الجماهري اختيارهم مجدداً.

إغالق باب الترشح النتخابات االتحادات الفرعية
أغلقت الهيئة التطبيعية يف االتحاد العراقي
لك�رة القديم ،ب�اب الرتش�ح اىل انتخابات
االتحادات الفرعية املق�رر إقامتها يف األول
من الشهر املقبل حتىالعارش منه.
َ
وق�ال عض�و الهيئة ،أس�عد الزم ،إن «املدة
القانونية للرتش�ح اىل انتخابات االتحادات

الثالثاء  22حزيران 2021
العدد  2615السنة الحادية عشرة

الفرعية انته�ت ،بعد أن اس�تقبلت اللجنة
االنتخابية واألمانة العامة طلبات الرتش�ح
م�ن األعض�اء الذي�ن يروم�ون خ�وض
االنتخاب�ات يومي�ا أثناء امل�دة املحددة من
 ١١/٦وأغلقت بتاريخ .»٢٠/٦/٢٠٢١
َ
وأض�اف الزم« :نتطل�ع إىل أن تك�ون

ً
محطة مهم�ة لالرتقاء بواقع
االنتخاب�ات
عم�لاالتح�ادات الفرعي�ة م�ن النواح�ي
اإلداري�ة والفني�ة والتنظيمية لالس�تفادة
م�ن ق�درات املواه�ب املوج�ودة يف جميع
املحافظات».
واختت� َم حديث�ه بالق�ول ،إن «اللجن�ة

ختم املنتخب العراقي مش�اركته يف
البطولة العربية أللعاب القوى التي
أقيم�ت منافس�اتها يف تون�س عىل
مدى  4أي�ام متتالية ،بذهبية العدو
«تتابع 400×4م».
وتمك�ن منتخب الع�راق املؤلف من
ي�ارس عيل وإيه�اب جب�ار ومحمد
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العراق يختتم البطولة العربية للقوى
بذهبية ودانة حسين تتأهل لألولمبياد

عبد الرضا وطه حسين من خطف
ذهبي�ة الس�باق بزم�ن بل�غ 3:11
دقيقة.
وح�ل املنتخ�ب الكويت�ي ثاني�ا
واملنتخب السعودي ثالثا.
ورف�ع املنتخ�ب العراق�ي يف خت�ام
البطول�ة رصي�ده إىل  13ميدالية5 ،

االنتخابي�ة كانت تس�تقبل يوم ًي�ا طلبات
املرش�حني حتى يف األي�ام االعتيادية وأيام
العط�ل الرس�مية ،وان عملي�ة الرتش�ح
س�ارت وفقا ًلآللية التي ت�م االتفاق عليها
والشروط الت�ي أعلنت س�ابقا ،وحس�ب
املواعيداملحددة».

ذهبيات وفضيتني وست برونزيات.
من جهتها حققت العداءة العراقية
دانة حسين الرق�م التأهييل لدورة
ا أل لع�ا ب

شرار حيدر يؤكد ترشحه لمنصب
رئيس اتحاد الكرة
ماض برتش�يحه لرئاس�ة اتحاد الكرة،
اكد رئيس نادي الكرخ رشار حيدر ،أنه
ٍ
نافيا وجود أي اتفاقات بينه وبني وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بشأن
تحديد املناصب.
وقال حيدر ان «عدنان درجال لم يكن منافسا يل النه لم يعلن عن ترشحه اىل االن،
وألنه اساسا ً يرغب الرتشيح السيايس واعلن عن رغبته السياسية رسميا».
واشار انه يثق بالهيئة العامة الذين وعدوه بصدق منح أصواتهم للفوز بالرئاسة.
وفيما يخص رفضه لقانون األندية ومعارضته ومساعيه إلفشال تمريره يف
الربملان ،قال حيدر ان «القانون فيه نقاط التخدم االندية فمن
االج�در ان ال نس�مح بتمري�ره» ،موضحا أن
«أهم تل�ك النقاط املعرتض عليها من
قبلنا  ،هو جعل رؤس�اء األموال
يمتلكون االندية ويتحكمون
بمصريه�ا بعد ت�راس أي
نادي يرغبون من خالل
ما يملك�ون من أموال
بع�د ق�رار تمليكها
عرب القانون األخري
لألندي�ة ،وه�ذا
بالتأكيد سيجعل
ا لر يا ضيين
الذي�ن خدم�وا
ا لر يا ض�ة
س�نو ا ت
يل�ة
طو
خارج أسوار
االندية».

األوملبية يف طوكيو ،وحطمت الرقم
العربي بس�باق  200مرت ،وخطفت
ذهبي�ة البطول�ة العربي�ة الجارية
أحداثها يف تونس.
وقطعت دانة املس�افة بزمن
 22:50ثاني�ة ،لتخطف
الذهبية وترفع رصيد

العراق إىل  10أوسمة متنوعة.
وقال م�درب الالعبة كاروخ صالح،
«الالعب�ة دانة حسين جن�ت ثمار
الجهد الذي بذلته يف األيام املاضية».
وأوض�ح أن تحقي�ق رق�م تأهي�ل
ل�دورة األلع�اب األوملبي�ة ح�دث
تاريخ�ي لرياض�ة ألع�اب الق�وى،

حمد ..والكتاب المُ ضحك!

رعد العراقي

وكذلك تحطيم الرقم العربي لسباق
 200مرت ،مش�ددا عىل أن «إنجازها
كبري جدا».
يش�ار إىل أن دان�ة حسين خطفت
ذهبي�ة س�باق  100متر أيض�ا يف
البطول�ة العربي�ة يف تون�س قب�ل
يومني.

درجال يؤكد دخول الجماهير
الى نهائي الكأس
اعلن وزير الش�باب والرياض�ة عدنان درجال،
الس�ماح بدخ�ول الجماهير اىل نهائ�ي كأس
العراق ممن تلقوا لقاح كورونا.
وذك�ر بيان ع�ن وزارة الش�باب والرياض�ة تابعته
/املراق�ب العراق�ي /أن «وزي�ر الش�باب والرياضة،
بمق�ر ال�وزارة ،ع�د ًدا
اس�تقبل يف مكتب� ِه
ً
تحضيرا
اإللكرتون�ي،
م�ن رشكات الدف�ع
بطول�ة كأس الع�راق
ملب�اراة نهائ�ي
الق�دم بين نادي�ي
بك�ر ة
الزوراء والقوة الجوية
الت�ي م�ن املؤم�ل
إقامته�ا عىل ملعب
الشعب الدويل».
واوض�ح ان
« ا لو ز ي�ر ،

ناقش آلية األع�داد لهذه املهمة الخاص�ة بالدخول املحدود
لجمه�ور الك�رة عىل وف�ق الضواب�ط والشروط الصحية
املعم�ول به�ا عامل ًيا» .وأك� َد درجال وفق�اً للبي�ان ،عىل أن
ً
بجميع تفاصيله،
مختلف�ا
«هذا الحدث سيش�هد تنظيم ًيا
ِ
حت�ى توزي�ع الجوائز س�يكون بطريق ٍة احرتافي�ة ،وفيما
يتعلق بالجمهور ،فس�يتم السماح
بالدخ�ول ل�كل م�ن تلق�ى لقاح
كورون�ا ،على أال تتج�اوز عدد
البطاق�ات الت�ي س�يتم بيعها،
( )15أل�ف بطاق�ة فق�ط،
لضم�ان التباعد االجتماعي،
وانس�يابية الدخ�ول
والخ�روج بمبارا ٍة
به�ذه
تلي�ق
املناسبة».

انته�ت معركة الظفر ببطاق�ات العبور للدور الحاس�م املؤهل اىل نهايات
كأيس العال�م قطر  2022وآس�يا  2023بني منتخب�ات القارة بوصول 12
منتخب�ا ً ذهبت إحداها ملنتخبن�ا الوطني عرب أفضل خم�س ثواني بعد أن
ىّ
تخل بإرادت�ه عن صدارة مجموعته يف آخر جول�ة ليهديها إليران برحابة
ص�در مدرّب�ه كاتانيتش والعبي�ه الذين كان�وا يف أدنى مس�تويات الربود
والتوهان الفكري.
ّ
يتنصل من وعده بحرص مهمّته بوصول األس�ود اىل
كاتانيتش لم يكذِب أو
عتب�ة نهائيات كأس العالم القادمة ،فق�د نجح بنصف املهمّة يف أن يكون
متواجدا ً يف الدور الحاسم مع نخبة من كبار آسيا بغض النظر عن صدارة
املجموعة من عدمهاّ ،
لكنه نوّه بمغادرة عرين األس�ود ولوّح برمي منديل
االس�تقالة من دون املجاهرة باألسباب مكتفيا ً ببعض الكلمات البسيطة،
لكنه�ا كانت عميقة املعنى والداللة ،وربما س�تكون صادمة لو بادر حقا ً
بنرش كتاب عن رحلته مع الكرة العراقية التي وصفها باملُضحكة واملُبكية!
م�أزق آخر تم ّر ب�ه الكرة العراقية إن ّ
تحقق ال ِف�راق مع كاتانيتش نتيجة
غي�اب الرؤية والتخطيط وتداخل املس�ؤوليات وانقي�اد الهيئة التطبيعية
والجهات املس�ؤولة األخ�رى نحو تأثريات وضغوط بعض وس�ائل اإلعالم
ومواق�ع التواصل االجتماعي س�واء يف اإلقرار باس�تمرار امللاك التدريبي
السلوفيني أم إقالته بعد إخفاقات نهائيات كأس آسيا  2019يف أبو ظبي،
وكأس الخليج  24بالدوحة ،غيّبت حس�ابات املنطق الفني ودراس�ة مدى
التطوّر الحاصل يف أداء املنتخب وقدرة كاتانيتش يف الوصول فعالً اىل كأس
العالم ومقارعة كبار آسيا من عدمه.
ّ
ش�تان بني رسع�ة إجراءات االتحاد األردني يف ترمي�م جدار الثقة والرشخ
الذي أحدثه خروج منتخب النشامى من تصفيات كأس العالم حينما لجأ
فورا ً إلس�ناد مهمّ�ة اإلدارة الفنية للمدرب العراق�ي عدنان حمد برغم أنه
ليس له استحقاق مهم س�وى مباراة فاصلة مع منتخب جنوب السودان
للوص�ول اىل نهائيات كأس العرب الع�ارشة للفرتة من  18-1كانون األول
ّ ،2021
لكنه يدرك جيّدا ً قيمة حمد وقدرته عىل انتش�ال الالعبني األردنيني
م�ن وضعهم النفسي الس�يّئ أوالً ،وم�ن ثم توظي�ف قدراته�م وتحفيز
طاقاتهم نحو إعادة هيبة الكرة األردنية من جديد .بينما أمام منتخبنا 72
يوم�ا ً فقط للدخول يف أرشس رصاع كروي للظفر بإحدى البطاقات األربع
ّ
املخصصة آلس�يا يف بطولة كأس العالم ،وتحقيق حل�م املاليني للتواجد يف
ه�ذا املحفل الكروي العاملي للمرّة الثانية ،والزالت األخبار عن مصري املالك
التدريب�ي تم ّر بموجات متالطمة م�ن التحليل والتطبيل واالس�تنتاجات،
وبدأت الجي�وش األلكرتونية تروّج وتضغط باتجاه أس�ماء معينة ،بينما
الهيئ�ة التطبيعي�ة تلتزم الصمت وتمتنع عن تأكيد مغ�ادرة كاتانيتش أو
تحديد أي خيار آخر!
الحكم�ة أن تتحرّك الهيئ�ة التطبيعية باتج�اه وضع عدنان
أل�م يكن من ِ
حمد قبل أن يخطفه النشامى كأحد الخيارات املحلية التي ُيمكن أن تقود
األس�ود يف املعرتك اآلس�يوي تفاديا ً لإلح�راج لصعوبة التعاق�د مع مدرب
أجنبي عىل مس�توى عا ٍل لضي�ق الوقت وتزيح الص�ورة القاتمة واملقيتة
التي يحاول البعض إلصاقها به منذ عام  2008حتى اآلن باتهامات باطلة
برغم أنه كثريا ً ما تح ّدث وكشف الكثري من املالبسات والحقائق التي ّ
تنقي
موقف�ه ،وتفضح نوايا من يحاول اإلس�اءة له وتس�قيطه ،ومس�تبعدا ً يف
الوقت نفس�ه أية نيّة له بقيادة نا ٍد أو منتخب وطني إالّ بعد زوال األسباب
التي ته ّدد وجوده داخل العراق.
باختصار ..ال نريد أن تطول رحلة البحث عن املدرب الجديد فنخرسُ عامل
الوقت لإلعداد الجيّد ،وال نري ُد أن تم َّر الخيارات بمراحل املس�اوَمة وأطماع
الس�ماسرِ ة وتجّ ار األزمات ،كما إن األس�ود ال تلي�ق قيادتهم إال ممّن هو
أعىل كعبا ً وأكثر ِحنكة من كاتانيتش ،واألهم أن ال ُيجيرّ استقطاب املدرب
الجديد «املجهول» ألغراض الدعاية واإلعالن لألبطال املُنقذين!

الجوية ينفي االستغناء
عن ايمن حسين
نف�ى املكت�ب االعالمي لن�ادي القوة
الجوية ،ق�رب انتقال مهاجمه ايمن
حسني إىل نادي أم صالل القطري.
وق�ال عالء محم�د مدي�ر املكتب إن
ايم�ن حسين س�عيد م�ع الصقور
ويس�عى جاه�دا للتتوي�ج بلقب�ي
الدوري املمت�از وكأس العراق فضال
عن تتويج�ه بلقب هداف مس�ابقة
الدوري خالل املوسم الحايل.
واك�د أن «املكت�ب اإلعالم�ي للق�وة

الجوي�ة هو املص�در الخاص الخبار
نادي القوة الجوية ،وعكس ذلك غري
دقيق».

ديكسون يتسبب بعقوبة سلة نفط البصرة
ه�دد االتحاد
ال�دويل لك�رة
الس�لة ،نادي
نف�ط البرصة
ا لعر ا ق�ي
بـ » عقو ب�ة
دولي�ة» م�ا
يس�دد
ل�م
مس�تحقا ت
محرتف امريكي.
وق�ال امين رس
االتح�اد العراقي
لكرة السلة خالد
نج�م إن االتح�اد
ال�دويل للعب�ة أبلغ
نادي نف�ط البرصة
بعقوب�ة دولي�ة ،ما لم
يسدد مستحقات املحرتف
االمريك�ي ج�ون ديكس�ون،

ال�ذي مث�ل س�لة نف�ط البصرة (نفط
الجنوب سابقاً) ،يف املوسم السابق بعد
ان قام املحرتف االمريكي برفع ش�كوى
لالتحاد الدويل للحصول عىل مستحقات
سابقة لم تسدد لحد االن .وأوضح نجم:
فاتحن�ا ادارة نادي البرصة الحالية لحل
املوض�وع ك�ي اليوج�ه االتح�اد الدويل

عقوبة عىل نادي البرصة يف حال كس�ب
املحرتف القضية والتي هي مضمونة له
تقريباً.
وأض�اف نج�م :حاولن�ا ح�ل االش�كال
وتجزئة املبلغ الذي بذمة النادي» الفتا ً إىل
أن «ادارة البرصة تربأت من مس�تحقات
الالع�ب املذك�ور كونها ل�م تتعاقد معه

وانه�ا كان�ت قد غريت اس�م النادي من
نادي نفط الجنوب اىل نفط البرصة بعد
تسلمها املهمة قبل عام تقريباً».
وأكد أن ادارة النادي بتس�ميته السابقة
كان�ت برئاس�ة محمد ويل ،بأس�م نفط
الجنوب وهو الذي تعاقد مع املحرتف يف
وقت س�ابق ولي�س االدارة الحالية التي
غريت اس�م النادي من نفط الجنوب اىل
نفط البرصة.
وبين أن االتحاد الدويل يتعامل مع ادارة
الن�ادي الحالية حتى وإن تم تغري اس�م
الن�ادي وتغيرت االدارة ،موضح�ا ً أن
االتح�اد ال�دويل ق�د يفرض حظ�را ً عىل
ن�ادي نفط البرصة م�ن التعاقد مع اي
العب جديد حتى يتم س�داد مستحقات
املحرتف االمريكي «جون ديكسون».
وكان فري�ق نادي البصرة احتل املركز
الرابع يف منافس�ات دوري السلة املمتاز
للموسم .2021-2020

دوناروما يقترب من التوقيع لسان جيرمان
خض�ع جانلويج�ي دوناروم�ا ،ح�ارس مرم�ى
املنتخ�ب اإليط�ايل ،للفحص الطب�ي يف روما ،قبل
توقيع عقود انضمامه لباريس س�ان جريمان ،يف
صفقة انتقال حر ،بعد انتهاء عقده مع ميالن.
وغادر دوناروما معس�كر منتخ�ب بالده ،وتوجه
إىل مستش�فى س�انت أندريا للخض�وع للفحص
الطبي ،كما ظهر يف بعض الصور التي تم تداولها
عىل مواقع التواصل.
وراف�ق الح�ارس اإليط�ايل ( 22عام�ا) جيانلوكا

في�ايل ،مس�اعد املدير الفن�ي للمنتخ�ب اإليطايل
روبرتو مانش�يني ،وكذلك طبيب األتزوري أندريا
فرييتي.ووفق�ا لوس�ائل إعالم إيطالية ،س�يوقع
الالعب عقدا مع النادي البارييس حتى .2026
وأك�د ميلان رحي�ل حارس�ه نهاية أي�ار املايض
م�ن خالل املدير الريايض للن�ادي باولو مالديني،
واس�تبدله بالفرنيس مايك ماين�ان بطل الدوري
الفرنيس مع ليل.وبعد انتهاء الفحوصات الطبية،
سيعود دوناروما إىل معسكر املنتخب اإليطايل.،

الرياضية

وشارك الحارس الش�اب كأسايس يف فوز إيطاليا
به�دف نظيف على ويلز ،ال�ذي ضم�ن تأهل به
رجال مانش�يني التأه�ل إىل دور الـ 16من كأس
األمم األوروبية يف املركز األول يف املجموعة األوىل.
وت�م اس�تبدال دوناروم�ا يف الدقيق�ة  90إلتاحة
الفرص�ة أم�ام س�لفاتوري سيريجو ،وغ�ادر
الح�ارس ملع�ب املباراة وس�ط بع�ض صافرات
االس�تهجان م�ن قب�ل مش�جعني وصف�وه بأنه
«مرتزق».
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تشيلسي ينفي التخلي عن فيرنر وفاران يرفض المقايضة بمبابي
تح�دث تقرير صحفي ،عن موقف تش�يليس
م�ن رحيل مهاجمه األملان�ي تيمو فرينر ،إىل
صفوف ريال مدريد ،هذا الصيف.
وت�رددت أنب�اء قوي�ة ع�ن رغب�ة كارل�و
أنش�يلوتي ،املدي�ر الفن�ي لري�ال مدري�د ،يف
تعزيز هج�وم فريقه باس�تقدام فرينر ،بعد
تراج�ع مس�توى الالع�ب م�ع تش�يليس يف
موسمه األول.
وتع�رض فرين�ر النتقادات واس�عة املوس�م
املايض مع تشيليس ،بسبب إهدار العديد من
الفرص السهلة.
وبحسب صحيفة «دييل ميل» ،فإن تشيليس
ال ين�وي التفريط يف فرينر ،حي�ث أن املدرب
توماس توخيل ،يتمسك ببقاء الالعب.
وأكدت الصحيفة أن تش�يليس سيرفض أي
محاولة من ريال مدريد ،للتعاقد مع مهاجم
اليبزيج السابق.
وم�ع ذلك ،ف�إن ريال مدريد يض�ع الفرنيس
كيلي�ان مباب�ي كأولوي�ة لتعزي�ز هج�وم
املرينج�ي ،ويأتي بع�ده النرويج�ي إيرلينج
هاالند.
وشارك تيمو فرينر يف  52مباراة مع تشيليس
يف موس�مه األول بالربيمريلي�ج ،وتمكن من
ً
هدفا وقدم  15تمريرة حاسمة.
تسجيل 12
اىل ذلك كش�ف تقرير صحفي إس�باني ،عن
آخ�ر التط�ورات املتعلق�ة بمس�تقبل النجم
الفرنيس رافائيل فاران مع ريال مدريد.
وينته�ي عقد ف�اران يف س�انتياجو برنابيو
بنهاي�ة املوس�م املقب�ل ،ول�م يت�م التوصل
التفاق حول التجديد حتى اآلن.

وبحسب موقع « »ABCاإلسباني ،فإن ريال
مدري�د ال ين�وي اإلبق�اء عىل فاران املوس�م
املقبل ،طاملا لم يجدد تعاقده ،وسيتم عرضه
للبيع هذا الصيف ،مقابل  70مليون يورو.
ويشترط ف�اران الحص�ول على  12مليون
يورو يف املوس�م الواحد ،أس�وة بالنمس�اوي
دافيد أالبا ،من أجل التجديد.
ويتقاىض ف�اران حال ًي�ا  5.5مليون يورو يف
املوس�م ،وعرض عليه الريال التجديد مقابل
 7ماليني يورو ،وهو ما رفضه الالعب.
وأض�اف التقرير ،أن ف�اران يمتلك عرضني،
م�ن مانشستر يونايت�د وباري�س س�ان
جريم�ان ،حي�ث يرغ�ب األول يف ضم�ه منذ
عدة سنوات ،بينما جاء عرض الثاني ليقلب
املوازين ،خاص�ة وأنه من املمك�ن أن يزامل
سريجيو راموس مجد ًدا يف حديقة األمراء.
وم�ع ذلك ،أوضح التقري�ر ،أن فاران يرفض
أن يك�ون جزءا م�ن صفقة انتق�ال كيليان
مبابي إىل ريال مدريد ،إذا قرر املدافع الرحيل
إىل باريس سان جريمان.
ويرغب ريال مدريد بش�دة يف ضم مبابي هذا
الصيف ،ما دف�ع فاران لرفض فكرة وجوده
يف صفق�ة تبادلية إذا قرر االنتقال إىل س�ان
جريمان.
ولم يقرر ريال مدريد بعد ما إذا كان سيتعاقد
م�ع مداف�ع جدي�د لتعوي�ض ف�اران ،مثل
جيوليس كوندي أو باو توريس ،أم سيكتفي
بمداف�ع م�ن داخل الن�ادي مثل خيس�وس
فاييخو أو فيكتور تشوست أو ماريو جيال.

برشلونة
يتحرك
للتعاقد مع
انسيني

كورونا ينهي عالقة
باولينيو بجوانجزو الصيني
انفصل العب الوسط الربازييل باولينيو عن نادي جوانجزو
إف.يس ،الذي سبق له الفوز بالدوري الصيني  8مرات.
وقال جوانجزو إن العالقة بني الطرفني انتهت قبل عامني
من موعد انتهاء العقد ،بينهما بس�بب تعقيدات س�ببتها
القيود املطبقة الحتواء العدوى بفريوس كورونا املس�تجد
رسيع االنتشار.
وقال النادي يف بيان «نتيجة قيود الس�فر املطبقة بس�بب
جائح�ة كوفي�د  ،19ل�م يتمك�ن باولينيو م�ن االنضمام
للنادي واتمام ما تبقى من عقده».
وأضاف البيان «وبعد مشاورات ودية قرر النادي والالعب
إنهاء العقد».
وأمىض العب منتخب الربازيل الس�ابق ( 32عاما) فرتتني
ناجحتني يف صفوف النادي عندما س�اعده يف الفوز بلقب
دوري أبط�ال آس�يا يف  2015ويف الف�وز بلق�ب ال�دوري
الصيني املمتاز يف  2015و.2016
وبعد ذلك غادر لالنضمام إىل برش�لونة اإلس�باني ملوس�م
واح�د ثم عاد إىل الصني يف  2018وقاد الفريق للفوز بلقب
الدوري املحيل يف  2019كما حصل عىل جائزة أفضل العب
يف الدوري.
ولم يتمكن باولينيو من اللعب لناديه خالل املوس�م الحايل
بسبب قيود السفر.
ونقلت وكالة أنباء الصني الجديدة (شينخوا) عن باولينيو
قوله «بس�بب جائحة كوفيد  19اضطررت إىل الرحيل عن
جوانجزو إف.يس ،أش�عر بحزن كبري .لكني انتظر العودة
يوما ما لرؤيتكم جميعا».

مورينيو مصمم
على التعاقد مع راموس

أك�د تقري�ر صحف�ي إيط�ايل ،أن الربتغايل
جوزيه مورينيو ،املدير الفني لروما ،مصمم
عىل التعاقد مع اإلسباني سريجيو راموس،
قائ�د ريال مدريد ،ه�ذا الصيف.وأعلن ريال
مدريد رس�م ًيا رحيل رام�وس بنهاية عقده
ه�ذا الصي�ف ،بعد فش�ل التوص�ل التفاق
ح�ول توقيع عق ٍد جديد.وبحس�ب صحيفة
«الجازيت�ا ديل�و س�بورت» اإليطالية ،فإن
موريني�و يح�اول بش�تى الط�رق إقن�اع
راموس بقبول اللع�ب يف روما ،حيث يرغب
يف االس�تفادة من فنيات وخربات قائد ريال
مدريد.
وأضاف�ت الصحيفة ،أن امليزة التي يس�تند
عليها روما ،هو خص�م  %50عىل الرضائب
املفروضة على العبي كرة الق�دم الوافدين
من خارج إيطاليا.

باإلضاف�ة إىل ذل�ك ،يمك�ن أن يس�تخدم
رام�وس القاع�دة التي ت�م تقديمها يف عام
 ،2017والتي بفضلها س�يتعني عليه فقط
دف�ع  100000يورو مقاب�ل جميع أرباحه
بعي� ًدا ع�ن إيطالي�ا (نف�س القاع�دة التي
يستخدمها رونالدو).
وأوضحت الصحيفة ،أن روما سيدفع رات ًبا
أق�ل بكثري من ال�ذي كان يتقاضاه راموس
يف ريال مدريد ،حيث يس�تعد الذئاب لتقديم
ً
عرض�ا قمت�ه  7.5ملي�ون يورو مس�تفي ًدا
م�ن ميزة انخف�اض الرضائ�ب ،بينما كان
يتقاىض املدافع اإلس�باني  12مليون يورو،
ولكن برضائب باهظة.
جدي�ر بالذك�ر أن اس�م رام�وس ارتب�ط
ً
أيضا باالنتقال إىل أندية مانشستر س�يتي
وتشيليس وباريس سان جريمان.

االصابة تبعد ديمبلي عن معسكر فرنسا
أف�اد تقري�ر صحف�ي ،بوج�ود
اهتمام من قبل برش�لونة ،إلبرام
صفق�ة إيطالي�ة ،خلال فترة
االنتقاالت الصيفية.
وأبرم برش�لونة  4صفقات حتى
اآلن ،وه�م سيرجيو أجوي�رو
وإيريك جارس�يا من مانشستر
س�يتي ،وممفي�س ديب�اي م�ن
لي�ون ،وإيمرس�ون روي�ال م�ن
ريال بيتيس.

وبحس�ب موق�ع «فوتب�ول
إيطاليا» ،فإن هناك خالفات بني
الالع�ب لورين�زو إنس�يني وبني
أوريلي�و دي لورينتي�س ،رئيس
ن�ادي نابويل ،وهو م�ا ال يضمن
التوصل التفاق حول التجديد.
وينتهي عقد إنسيني ( 30عامً ا)
مع نابويل بنهاية املوس�م املقبل،
وتجم�دت مفاوض�ات التجدي�د
معه منذ عدة أشهر.

وأض�اف التقري�ر أن برش�لونة
أج�رى محادث�ات م�ع ممثلي
إنسيني ،لالستفسار عن إمكانية
التعاقد مع الالعب هذا الصيف.
ويق�ود إنس�يني ،منتخ�ب بالده
حال ًيا يف ي�ورو  ،2020وقد تأهل
اآلت�زوري بالفع�ل إىل دور ال�ـ
ً
محقق�ا العالم�ة الكاملة (9
16
نقاط) يف مرحلة املجموعات.

غ�ادر عثم�ان ديمبلي نجم برش�لونة ،معس�كر
منتخب فرنس�ا بعد تأكد غيابه عن باقي مش�وار
الديوك يف بطولة يورو .2020
وذكرت ش�بكة « »RMCالفرنسية أن ديمبيل غادر
معس�كر الديوك ،بعدما تأك�د أن إصابته يف الركبة
ستبعده ثالثة أسابيع.
وكان جن�اح برش�لونة خرج من امللع�ب يف مباراة
املجر املاضية بعد مشاركته بديال بنصف ساعة.
وفرس ديديه ديش�امب املدير الفني ملنتخب فرنسا
األم�ر حينه�ا بأن الالع�ب تعرض لكدم�ة يف أوتار
الركبة.
ويتبق�ى للمنتخ�ب الفرنيس مواجه�ة الربتغال يف
ختام الدور األول ،وحال تأهله لدور الـ 16سيلعب
أحد أيام  27أو  28أو  29حزيران الجاري.
وافتت�ح أبط�ال العالم مش�وارهم يف ي�ورو 2020
بالف�وز على أملاني�ا بهدف ث�م التعادل م�ع املجر
بنتيجة (.)1-1

الثقافـي

مختارات من أقوال المشاهير
محمود درويش
م�ا هو الوطن ..هو الش�وق إىل املوت من أجل أن تعيد
الح�ق واألرض ..لي�س الوط�ن أرض�ا ..ولكنه األرض
والحق معاً ..الحق معك ،واالرض معهم .خبئي الدمع
للعي�د فلن نبكي س�وى من فرح .يف اله�دوء نعيم ويف
الصم�ت حياة وما بني اإلثنني تفاصيل ال أحد يدركها.
وك�ن من أنت حي�ث تكون واحمل ع�بء قلبك وحده.
لي�س األمل م�ادة وال فكرة ..إنه موهب�ة .كحب عابر
وك�وردة يف اللي�لُ ..تنسى .ه�ل يف وس�عي أن اخت�ار
ُ
فس�أدخل
أحالم�ي ،لئال أحلم بم�ا ال يتحقق .أمّ ا أنا،
َ
حرير،
خيط
يف ش�جر التوت حيث ُتحوّلن�ي دودة الق ّز
ٍ
ُ
فأدخ�ل يف إبرة امرأ ٍة من نس�اء األس�اطري ،ث� ّم أطريُ
كشا ٍل مع الريح.
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أبيات خالدة في الذاكرة
ايليا ابو مايض
َ
َ
ِس� الط ُ
س�اع ًة أ َ َّن ُه ط ٌ
َ
ني *** َحق ٌ
َن َ
ري فص�ال تيها و ََعر َبد
ني
يِ
و ََكىس َ
َحوى َ
س�م ُه َف َتباهى *** و َ
الخ ُّز ِج َ
املال ُ
كيس ُه َف َت َمرَّد
َ
نت َف َ
َجه َك َع ّني *** ما أَنا َفحمَة وَال أ َ َ
رقد
ي�ا أخي ال َتمِل ِبو ِ
ؤل َ
َالل ُ
الحري َر َّالذي *** َتل َبس و ُ
أَ َ َ َ َ
�ع َ
�ؤ َّالذي َت َت َقلَّد
ن�ت لم تصن ِ
النضا َر إذا جعت *** وَال َت َ
نت ال َت ُ
مان املُ َن َّ
أك ُل ُ
رش ُب الجُ َ
أَ َ
ضد
ِ ِ
ُ ّ
أَ َ
نت يف رُ
َديم َتشقى و َُتس َعد
الب َد ِة املوَشا ِة مِ ثيل *** يف ِكسائي الر ِ
َ
َالظلامُ َف َ
النهار أمان�ي *** ورؤى و َ
لَ َ
�ك يف عالَم َ
وق َك مُ َ
متد
ِ
ِ
َ
َ
َولِ َقلب�ي َكم�ا لِ َقلب َ
ٌ
س�ان فإِ َّن ُه َغ ُ
ير َجلمَد
�ك أحلام *** ِح
ِ
َ
ََ
َ
ُ
َّ
ُ
َ
س�جد
�راب *** وَأماني�ك كله�ا مِ ن َع
ت
�ن
�ي ُكلَّه�ا مِ
أأما ِن َّ
ٍ
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نص عن وجه منسي في هزائم العطش

«أصنام أم نعوش» حيرة اإلنسان الكبرى المسببة لتم ّرد الشاعر على الواقع المرير
يرى الناقد والشاعر داود السلمان ان الشاعر قاسم وداي الربيعي في قصيدته «أصنام
أم نعوش» يعيش حيرة اإلنسان الكبرى المسببة للتم ّرد على الواقع المرير وقال
السلمان في قراءة نقدية خص بها (المراقب العراقي) :ان اإلنسان مخلوق حائر ،يبحث
عن نفسه في ركام الوجود ،متشظي من الداخل ،تائه بين عالمات استفهام ال يعي
مداركها ،وال يفهم غاياتها ،يريد كل شيء مقابل ال شيء .أتعبته الحياة بلغزهاّ ،
كل
جسده ،تحطمت قواه تحت عجالت الزمن بال مسوغ ،بعثرت عمره السنون .والى هذه
الساعة ال يدري ماذا يريد ،بل ماذا يفعل؟ .فالحياة عسيرة الهضم ،متطلباتها كثيرة،
واإلنسان ككيان عاجز كل العجز عن تلبية مطالبها ،التي كل يوم هي في ازدياد.
داود السلمان
املراقب العراقي /املحرر الثقايف...
وأض�اف :ان حيرة اإلنس�ان الكبرى وقد جس�دها ،به�ذه الصورة
الناطقة ،الشاعر قاسم وداي الربيعي ،وبهذا النص الجميل إذ يقول:
«ما عاد املاء يغسل خطوط وجهي
وجهي الذي نسيته يف هزائم العطش
أشبه بتجاعيد الحقل الكسول
تعدو فيه الريح والديدان»
جمي�ع اإلحياء ال تعيش بدون املاء ،تتوق�ف الحياة ثم تتعطل ،حتى
يعش�عش يف ش�واطئها الجفاف ،فينت�ج املوت ،واملوت ه�و املرحلة
األخرية يف الوجود .دوستويفسكي ،وكريكيجارد ،والبري كامو  ،وجان
بول س�ارتر ،ومارت�ن هايدجر ،كلهم تحدثوا ع�ن الوجودية ،وكلهم
جعلوا من اإلنس�ان هو القيمة العليا ،بصرف النظر عما افرتقوا يف
مفه�وم الوجودية ،وهذا ال يعني أن ال قيمة لإلنس�ان يف معرتك هذه
الحياة القائمة عىل الوجود ،وقيمة اإلنسان بقيمة الحياة.
وتابع  :ان الش�اعر ربط بني قيمة اإلنس�ان والحياة من جهة ،واملاء
الذي هو ديمومة تقيم أود هذه الحياة ،وتجعل منها روح انس�يابية،
ومن خالل هذه االنس�يابية يعيش اإلنس�ان ،ينت�ج ويبدع ،ويتحدى
الصع�اب ،ويصرب على املصائب واملحن ،بل ويتح�دى كل يشء يقف
إزاءه ،يف العط�اء ليديم تل�ك الحياة ،فال يرك�ن إىل منزلق يودي بتلك
الحي�اة ،ويجعل من قيمته�ا بقيمة االنحطاط والنك�وص .وهذا ما
ن�راه أحيان�ا عند الفاقدين لقيم�ة الحياة وللعطاء نفس�ه ،فريكون

قاسم وداي الربيعي

توقيع كتابين جديدين
من أدب األطفال

املراقب العراقي /متابعة...
ضمن الفعالي�ات الثقافية ملعرض الكتاب الدويل ٢٠٢١
احتض�ن جن�اح ثقاف�ة االطف�ال حف�ل توقي�ع كتاب
(حم�دان والس�لطان) للكاتب�ة أحالم غضب�ان وكتاب
(الخلد والس�احر الرشير) للكاتب طالب كاظم .
ويف كلمتها اكدت الكاتبة أحالم غضبان أن أدب االٔطفال
ه�و جزء من االٔدب العام  ،وه�و كل ما يكتبه البالغون
م�ن الكتاب واالٔدب�اء ا ٕىل جمه�ور االطف�ال من (قصة
وش�عر ومرسح ) بأسلوب سلس وبسيط يصل ا ٕىل فهم
وادراك الطفل .
أما الكاتب طالب كاظم فقد تحدث عن كتابه وتجربته
االٔدبي�ة قا ٔي ً
لا» الكتاب�ة لالٔطفال ليس�ت ترف�اً أو أدباً
ٔ
يمك�ن ا ٕهمال�ه او التقليل م�ن قيمته وع�دم االهتمام
باشتراطاته الفنية والرتبوية فه�و يف جانب مهم منه
يهدف اىل ا ٕش�باع مخيلة الطفل بالعوالم الس�حرية عرب
االٔساطري والقصص الخيالية التي تتحدث عن البطولة
والشجاعة والوفاء التي من شأنها ان تبث روح البطولة
واالٕق�دام واملثل العليا يف وج�دان الطفل  ،كما تهدف اىل
صقل تجربته الحياتي�ة املحدودة بتقديم التجارب التي
م�ر بها الكبار وهو االمر ال�ذي يجنبه الوقوع يف الخطا
اذا ما مر بنفس التجربة.
وأختت�م حديث�ه بتوجي�ه كلمة ش�كر اىل وكي�ل وزارة
الثقافة والس�ياحة واالٓثار الدكتور نوفل أبو رغيف عىل
التفاتت�ه الكريمة لالهتمام بالكت�اب واالٔدباء  .وقدمت
الكاتبني يف حفل التوقيع االٕعالمية الدكتورة ضحى عبد
الجبار.

قصة قصيرة
ترف�رف بأجنحته�ا الت�ي تعكس ضوء الش�مس
كل صب�اح ،ببياضه�ا الناص�ع كمراي�ا تعك�س
الن�ور وتبهر العين وتزيل العتم�ة والظالم حيث
حل�ت ..كانت تدور كل الوق�ت بزهو جمالها بني
األغصان املورقة بين أعني الجميع ،وكلهم لهفة
لتحط على رشفاتهم ب�كل ما يقدمون�ه لها من
إغراء وحب وتلويح ليضموها برفق اىل صدروهم،
ه�ي حمامة ح�رة تطير وتخشى أن تحط عىل
رشف�ة أو ش�باك ألنها تخشى القي�د وتخىش أن
تس�جن داخل ح�ب أحدهم وتفق�ده يوما وتفقد
معه كل يشء،
ويف ي�وم ما ملح�ت ذلك الحزن املنبع�ث من إحدى
الرشف�ات ،ح�زن بعط�ر خ�اص أجربه�ا على

لالنتحار .وشوبنهاور له بحث طويل بخصوص االنتحار ،مفاده إنه
يعطي قيمة كبرية لالنتحار ويعد اإلنس�ان الذي ينتحر بأنه إنس�ان
ش�جاع لم يخش امل�وت ،وقد تحدى الحي�اة وصعابه�ا ،والغريب يف
املوضوع إن شوبنهاور نفسه ،وهو أبو التشاؤم لم ينتحر ،بل عاش
الحياة الطبيعية.وأستطرد :فالشاعر ،حينما يقول وهو بصدد تعليل
فكرت�ه« :وجهي الذي نس�يته يف هزائم العطش» فهو يعي ما يقول،
بل ويف ّ
رس األس�باب الكامن�ة وراء الحدث ،فثمة ن�وع من االغرتاب
الذهن�ي ،وس�ط ف�وىض هذه الحيرة الت�ي داهمته عىل حين غرة،
وارت�أت أن تفصم عري الوعي بقيمة األش�ياء ،الت�ي تحيط بنا من
كل جهة ،ونحن نعيش واقع مرير ،بل قمة واملرارة فال ثمة متنفس،
ً
وخصوصا لدى الش�اعر ،إال الهروب إىل كتابة نص ،أو إبداع فكرة ،أو
ق�راءة كتاب ،كتابة قصة قرصيه يصب فيها عصارة حريته ،لتكون
ً
شاخصا بعد رحيل مبدعه.
نتاج فكري ،يبقى
«شجرياته كالنعوش
يشيعهـــا الربيع بال لثام
وأنا فارس من بالد الطني
أحل ُم بمدينة
تشاركني العناق»
ث�م يعطي الش�اعر العلل ملا أب�داه ،ليثبت أن قوله لي�س جزافا ،من
طرح رؤيا بصيغة س�ؤال ،من وصف ملا جرى؛ (شجريات كالنعوش)
هذا عرفناه أيها الش�اعر ،وهل ثمة إيض�اح آخر لتتم الفكرة؟ .نعم،

(يش�يعهـــا الربيع بلا لثام) .وهن�ا يتم مراده ،وب�ه تتم الصورة
الش�عرية باملغزى ذاته؛ لكنه لم يكتف ،بل يعد نفس�ه فارسا ويحلم
بمدين�ة ،والحل�م م�ن حق الجمي�ع ،فاألحلام ليس�ت ممنوعة وال
محرمة ،وليست أي مدينة يريدها ،مدينة تشاركه العناق.
وأكم�ل :م�ن هن�ا تب�دأ املثالية ،حي�ث يتحوّل الش�اعر م�ن واقعي
أرس�طي ،يفرس الحياة والوجود ،والكم الهائل من القضايا املصريية
التي تق�ف متحدة الحياة ،كخصم جس�ور ،فإنه يتحوّل إىل إنس�ان
مث�ايل أفالطوني .ويفرتض بالش�اعر أن يبتعد عن بهرج�ة املثالية،
فاملثالي�ة تعيّ�ش اإلنس�ان يف أب�راج عالية م�ن الزي�ف والالجدوى،
وتجعل�ه بعي ًدا ع�ن الواقع امللموس ،هذا الواقع الذي تعيش�ه الناس
وتقب�ل به كح�ارض ال نحيد عنه ،ألنن�ا نراه بأم اعينن�ا ،حارض بني
ظهرانين�ا ،مل�اذا نعي�ش أحلام الفالس�فة؟! .فقد مضى عىل موت
أفالطون بحدود ثالثة آالف س�نة ،ولم تتحق�ق مثاليته ،ولم تتحقق
جمهوريته تلك.ونوه إىل انه لم يكتف الش�اعر بذلك ،بل يريد من تلك
املدينة الخيالية األفالطونية ْ
إن:
«تروي عروقهـــا املرسات
نجاور الغيوم ويسعد اإلنسان»
وهذا من املحال بمكان.
وأش�ار اىل ان هن�اك مئ�ات ،إن لم نقل آالفا ،من الفالس�فة والكتاب
واألدباء ،من الذين كتبوا كت ًبا بش�أن السعادة ،وإسعاد اإلنسان ،كي
يتس�نى له العيش هذه الحياة كما يحلو ل�ه .وكل هذا لم يجد نف ًعا،

في ذكرى مولده الـ..880

احتفاء واسع النطاق بشاعر الحكمة والتصوف في بالد القوقاز «نظامي كنجوي»
د معتز محي عبد الحميد
ه�و أح�د أه�م رواد حرك�ة األدب
والش�عر يف الق�رن الس�ادس الهج�ري
املواف�ق للق�رن الثان�ي عشر امليالدي،
ش�اعر ومفك�ر وحكيم ُس�طر اس�مه
ضم�ن القامات الش�امخة الت�ي حفل
به�ا التاري�خ اإلسلامي ىف زم�ن أضاء
املس�لمون بنور العل�م ظلمات العصور
الوس�طي ،إنه نظام�ي كنجوي ،املفكر
والفليس�وف املولود يف مدين�ة «كنجة»
بدولة أذربيجان حال ًي�ا ،والذي تمر هذا
الع�ام الذكرى الـ 880مليلاده ،ما جعل
رئي�س الدول�ة إلهام عليي�ف يوقع عىل
مرس�وم رئ�ايس باعتب�ار « 2021عام
نظامي كنجوي» .ولد نظامي كنجوي،
ع�ام  570ه�ـ 1174 -م يف مدين�ة
«كنج�ة» يف أذربيجان ،ومن هذه املدينة
أخ�ذ لقب�ه كنج�وي ،وقد ع�اش خالل
فرتة حكم السلاجقة ،الذين س�يطروا
عىل مقاليد الحكم ىف املرشق منذ القرن
الخام�س الهجري ،و ُيع ُّد كنجوي واح ًدا
من أركان الش�عر اإلسلامي وأساتذته
الكبار ،وقد ت�ويف عام  614هـ 1209 -
م ،وتقع مقربته باملدينة نفسها.
وقضى الرجل معظم عمره يف مس�قط
رأس�ه كنج�ة ،وكان على عالق�ات
وثيقة م�ع أتابك�ة أذربيج�ان ،وامللوك
املحليين يف أرزن�كان ورشوان ومراغة،
وأتابك�ة املوصل بالع�راق مقر الخالفة
العباسية الذين قدم لهم معظم أشعاره
القصصيَّ�ة ،وقد ترك نظام�ي كنجوي
ً
ً
وتراثا أدب ًي�ا يرقي يف جودته للرتاث
إرثا
األدب�ي العاملي ،حيث أنت�ج أول ملحمة
يف األدب الفاريس ،وكتب جميع أشعاره

باللغة الفارسية.
الكنوز الخمسة
وم�ن أش�هر مؤلفات�ه األدبي�ة «بن�ج
غن�ج» والت�ي تعن�ي الكنوز الخمس�ة
والت�ي تتأل�ف م�ن خم�س منظومات
قصصي�ة هي «مخ�زن األرسار» ،وهي
كثري
منظوم�ة صوفي�ة تش�تمل على ٍ
م�ن الن�كات والحكاي�ات عىل أس�لوب
حديق�ة الحقيقة التي ألفها س�نائي أو
علي أس�لوب «املثن�وي املعن�وي» التي
كتبه�ا فيما بع�د جالل الدي�ن الرومي،
كثري
وتش�تمل«الكنوز الخمس�ة» عىل ٍ
من املقدمات يف املناجاة والحمد.
أما ثان�ي أعمال�ه «خرسو وشيرين»،
فهي قصة تش�تمل عىل مخاطرات امللك

الساس�اني كرسى الثان�ي وغرامه مع
معش�وقته الجميلة شيرين ،وقد ابتعد
فيها عن الدراسة املوضوعية ،وأخرجها
قصة غراميَّة حماسيَّة تضم أكثر من 7
آالف بيت شعري.
وهن�اك قصة «ليلى ومجن�ون» ،التى
تق�ع أحداثه�ا يف بلاد الع�رب وال تمثل
ش�خصيَّة ملكي�ة ،بل تمثل ش�خصني
عاديين من عرب الصحراء أحدهما هو
البطل ،واألخرى هي الفتاة املعش�وقة،
وتشتمل عىل أكثر من أربعة آالف بيت.
وإذا انتقلنا إىل «العروش السبعة» وهي
آخ�ر املثنوي�ات الت�ي أنش�دها نظامي
فتضم أكثر من خمسين أل�ف بيت من
الش�عر ،وموضوعه�ا مش�اب ٌه ملوضوع

حمامة بيضاء
اإلقتراب ،وكان�ت الرشفة لكات�ب حزين تملكت
الغرابة والخوف من روحه،
اقرتبت منه فش�مت عطرا لم تش�م له مثيال من
قب�ل ،كان مزيج�ا م�ن كل يشء ويصعب عىل أي
شخص أن يفرس ذلك السحر املخيف الذي يحيط
به ،تعودت فقط أن تقف هناك عىل حافة رشفته
وتراقبه وهو يس�تعرض حزنه وأمله أمامها ،ألنه
علم ما سيجذبها اليه دون أن تعلم هي بذلك ،لقد
كان يخطط لجذبها دون أن تعي ونجح بإغرائها
تماما ،ألنه علم مفاتيح روحها وكيف يغريها عىل
اإلقتراب والولوج ملكان لم تك�ن تجرؤ يوما عىل
الدخول اليه خوفا من األلم الذي س�يخلفه الفقد
إن وقعت م�ن أعىل تلك الرشف�ة العالية ،وأصبح

يناديه�ا بكل ما تح�ب أن ترى وتس�مع كل يوم
وه�و يغريه�ا باالقرتاب أكثر وه�ي تقرتب ،وهو
يس�تعرض حزنه أمامها وهي بكل فرحها وشدة
حبه�ا له وتعلقه�ا به كانت تعتقد أنها س�تمزج
م�ا لديها من نش�وة وحب وف�رح وحياة مع ذلك
األل�م املرتاك�م يف روحه لتنت�زع من�ه كل الظالم
وتزرع بداخله حبا يس�مو به إىل الفردوس ،وذات
ش�غف فتح شباكه و مد يده لها وحني اسرتاحت
براحتيه قربها وأجلسها عىل شباكه وهو يبتسم
بود وحب وش�عور مخيف بفرح يتس�لل إىل قلبه
الحزي�ن فأحس بأن الحب س�يكون ضيفا ثقيال
مخيفام�عكله�ذاالف�رحال�ذيتمط�رهب�ه،
أصي�ب بالرع�ب ألنه س�يفقد حزنه ال�ذي يحبه

ً
متعلق�ا
«خسرو وشيرين» يف كون�ه
بقصة خاصة بأحد امللوك الساس�انيني
وهو «بهرام جور».
وآخر كنوزه «إس�كندرنامه» أو «كتاب
اإلس�كندر املقدون�ي» ،وه�ي املثنوي�ة
الخامس�ة من مثنوي�ات نظامي ،وهي
مكتوب�ة يف وزن املتق�ارب ،وهو الوزن
ال�ذي كتب في�ه أكثر الش�عر القصيص
الف�اريس ،وه�ذه املثنوية مقس�مة إىل
قس�مني ،األول منهم�ا يس�مى «إقبال
نامه» والثاني يسمى «خردنامه».
وتذك�ر التقاري�ر س�بب قض�اء
نظام�ي كنج�وي حيات�ه كله�ا
بمس�قط رأس�ه
«كنج�ة» ،كونها

انتصار النعيمي
ويجمل�ه ويعطيه هويته وقصص�ه الرائعة وهو
كل ما يملك ،حتى هي كانت قد أحبته بسبب ذلك
الحزن اللعني ،فتسلل الفزع أليه...
ق�ال يف رسه ان حبه�ا يعني ف�راق الحزن حبها
سيس�لبني كل يشء ،حبه�ا س�يفقدني ذات�ي
وأن�ا ال أملك اال قلمي وقصصي التي يصنعها يل
حزني كان الرصاع أليم�ا وهي ترفرف وترقص
أمام�ه ب�كل جمالها وحبه�ا بفرح على حافة
ش�باكه والرصاع يكرب بقلبه بني حبها وفرحها
وأمل�ه وحزنه وقلمه وبلحظة ق�رر أن يبقى عىل
نفسه وليذهب كل يشء عداه إىل الجحيم ،وأغلق
ش�باكه بقوة فكرس له�ا جناحيه�ا وهوت من
أعىل رشفته إىل األرض.

كانت أهم املراكز الثقافية يف ذلك الوقت،
وقد أنت�ج آللئ رائعة من ف�ن الكلمات
الت�ي أث�رت تاري�خ الفك�ر الفلس�في
واالجتماعي والفني الجمايل ،كما وضع
األس�اس ملدرس�ة أدبية كبرية لها عديد
من األتب�اع ،كما أعطت أعمال نظامي،
التي تزين أش�هر املكتبات واملتاحف،
زخمً�ا لتط�ور ف�ن «املُنمنم�ات
الرشقية»؛ ما جعل األذريني يهتمون
ب�ه ويش�يدون له تماثي�ل يف «باكو»
عاصمة أذربيجان ،كما حرصت مدن
عريقة أخ�رى عىل تش�ييد تمثال له
مثل «س�انت بطرس�بورج» عاصمة
الثقاف�ة الروس�ية والقيرصي�ة
القديم�ة ،والعاصم�ة اإليطالي�ة
«روما» ،بخالف رضيحه يف «كنجة»،
كما تم تس�مية معه�د األدب التابع
لألكاديمي�ة الوطني�ة األذربيجانية
للعل�وم واملتح�ف الوطن�ي للأدب
األذربيجاني باسم نظامي كنجوي،
ويف جامع�ة أكس�فورد الربيطاني�ة
يعمل مركز نظامي كنجوي بنجاح.
ب�دأ االهتم�ام بالش�اعر واألدي�ب
واملفك�ر نظام�ي كنج�وي ع�ام
1979م ،عندم�ا أطل�ق الزعي�م
األذربيجان�ي «حي�در عليي�ف» ،
مبادرة لدراس�ة ونرش إرث كنجوي،
ال�ذي يدعو الناس دائمً�ا إىل الكمال
األخالق�ي ويغ�رس
الصف�ات الروحية
العالية.

ّ
تعق�دت الحياة أكثر من قبل
بل كلم�ا تطورت الحياة ،وامتد الزمن،
مئات السنني .ففي الخمسني عامًا األخرية ازدادت الظاهرة االنتحار
بشكل الفت للنظر ،ومخيف ج ًدا ،بينما لم نقرأ يف التاريخ القديم ،إن
أجدادن�ا قبل ألف أو تزيد قليال ،قد انتح�ر قليل أو كثري منهم ،مثلما
نجد اليوم!.ويس�تمر الشاعر قاس�م وداي الربيعي برشح فكرته ،او
مبناه الفلسفي ،الذي هو بصدده ،فيكمل:
«يكفينا مداخن املوت والحقد والجوع
نحسب الجمر وردا
ونستلقي عىل دوائر األرض بسالم»
وبين :بع�د ه�ذه املقدم�ة يف هذا الن�ص ،يعرتف الش�اعر ب�أن ثمة
م�وت وحقد وجوع ،فه�و بمعنى يريد أن يدين الواق�ع الذي تمر به
اإلنس�انية ،بوجود هذا الثالوث الذي به تتم إنهاء اإلنسان وتقويض
وجوده م�ن عىل املعمورة .وهذه النتيجة الحتمي�ة التي توصل إليها
الش�اعر هي ليس�ت من اكتش�افاته ،بل هي حقيقة شاخصة ،لكن
خير من جس�دها هم الش�عراء بقصائد ومالحم ش�عرية س�تبقى
خال�دة وبخل�ود الحي�اة والوجود ،ه�ذه القضايا أوجدته�ا الحروب
والدمار والطمع املتعش�عش يف كيان اإلنسان ذاته (لتكربه وغروره)
فهو الذي أوجد اإلرهاب وسن الحقد وقنن للكراهية.
وواصل :ثم يبث الش�اعر حزنه ولوعته لل�ـ «ورود» لعل الورود تعي
وت�درك أفضل مما يعي ويدرك بعض البرش ،من الذين جفت قلوبهم
و ماتت ضمائرهم ،وغضت النظر عن رؤيا الحق.

لغة الجسد في أعمال
التشكيلية غادة بن عامر

محمد البندوري
إن مختل�ف الصور الجمالية يف أعمال الفنانة غادة بن عامر
تتبدى محملة بمقومات جمالية مس�تقاة من الواقع ،لتمأل
املس�احات التش�كيلية بمف�ردات فنية ذات ثنائي�ة تتقصد
الربوز والغموض ،أو الظهور والتخفي ،وهو تأثري ينتج عن
مهارتها الكبرية وتقنياتها العالية يف تحويل املادة الواقعية،
عرب رؤية فنية وعرب الش�كل ،إىل مسلك تعبريي ميلء بالبؤر
التشكيلية ذات الدالالت القوية واملعاني املضمرة وراء حجب
املضامني املتنوعة .وال ش�ك يف أن لذلك مرجعيات تمتح منها
املبدعة مقوماتها الفني�ة والجمالية ،باعتبارها متخصصة
يف علوم وتقنيات الفنون ،وأس�تاذة يف املعهد العايل ،ما يجعل
من أعمالها خزانا لبح�وث فنية ذات قيمة معرفية وثقافية
وعلمي�ة وتقني�ة ،ولذلك فعملي�ة التش�خيص البنائي لديها
تالمس الجسد يف تفاصيله وحركاته وتعابريه ،وتحاكيه من
منظ�ور فني ورؤيوي ،إذ تحرك األش�كال املبارشة باأللوان،
وتوف�ر جملة من املواد الفني�ة ،بتصورها املخالف للمألوف،
عن طريق إنش�اء أجس�اد تش�كيلية تخرتق الخامة ،وتربز
التقني�ة العالية .إنه�ا محاكاة عملية وف�ق رؤى وتخييالت
املبدعة الرائقة ،حيث تتخذ من عملية التوظيف الش�خويص
أشكاال جمالية تتيح للبناء البرصي صياغة تصاوير تتفاعل
مع مقومات العمل ،وتستنطق مكنوناته اإلبداعية ،وأسلوبا
فنيا ممنهجا يختزل قيما جمالية بأبعاد غري محدودة .فهي
تعبر بمفردات تش�كيلية وتصبيب لوني س�لس تخصب به
مادتها الفنية ،بتدرجات جمالية تنسجها وفق بناء فضائي،
بإضافة عنارص فنية جديدة ،بما تحمله تقنياتها العالية من
تغريات وتجديد ،تجعل من املجال الش�كيل الجميل ،بناء فنيا
يختزل مالمح جس�دية ذات اس�تخدامات فنية ،يف انس�جام
ت�ام بين كل املكون�ات التش�كيلية ،يعك�س ذل�ك املزج بني
مالمح األلوان الراقية ،تبعا لنسق األجساد املفعمة بالحركة
واملوتيفات الش�كلية ،التي تبعث س�مفونيتها بني املفردات
واألشكال والكتل ،التي تحرك الفضاء بأكمله .يتجىل حسها
الفني يف التخفيف والجودة اللونية ،والدقة يف التش�كيل ،ويف
الوصل بين مختلف العنارص والتكوين�ات الفنية ،فيتحقق
يف أعماله�ا التج�اور والتن�وع ،وتحقيق تواش�ج عرب وحدة
الشكل والبناء ،والرؤية واألسلوب ،فيفيض ذلك إىل مضامني
تكس�ب أعماله�ا الفنية قيمته�ا الجمالي�ة والفكرية ،التي
تس�عى من خالل لغة الجس�د ،ومن خالل ح�وارات داخلية؛
تمييز خطابها التش�كييل ،وتفعمه بش�حنات من األش�كال
التعبريي�ة املفتوحة ،تق�ارب بها بني املبن�ى واملعنى ،لتوليد
مجموعة م�ن الدالالت بإمكانات فنية هائلة ،تجد لها طرقا
تأويلية متعددة .كم�ا أن توظيفها لجملة من العنارص التي
تنب�ذ الش�كل الواح�د للمعنى ،يجعل م�ن فنه�ا الراقي أداة
مصدرية للفهم واإلدراك الجمايل داخل املنظومة التشكيلية،
وضم�ن عالقات فنية مغايرة ال تنتهي عندها أعمالها يف حد
معني ،وإنما تنبئ بدالالت ومعان مختلفة ،تس�اهم يف تكثري
املعن�ى وإطالق�ه يف بنية الخل�ود بمنهجية دقيقة ووس�ائل
وم�واد فنية وتقنية رائق�ة ،تبعا للرشوط الفني�ة الجمالية
واملعرفية .إنه اش�تغال مثري عىل لغة الجس�د بكل املقاييس
واألدوات التشكيلية املعارصة ،التي ترتكز أساسا عىل الرؤية
الجمالية يف التشكيل بقوة يف اإلبداع واإلتقان ،وإحالة العمل
الفني يف عمومه إىل أعمدة الدالالت.
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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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السخرية والالمباالة..هل تخلّف
مشاكل نفسية في مواقع
التواصل االجتماعي ؟
بدت مالمح االنزعاج وخيبة األمل واضحة عىل وجه وكلمات شيماء عوض طالبة املاجستري
يف العلوم السياس�ية ،بسبب معاناتها مع مستخدمي وس�ائل التواصل االجتماعي( :الفيس
ب�وك ،تويتر واالنس�تغرام) ،اذ كثريا ً ما تواجه أس�اليب االس�تهزاء والس�خرية والتعليقات
غير املس�ؤولة ،تجاه قضاي�ا واحداث سياس�ية واجتماعية تخ�ص عملها البحث�ي املتمثل
باالستبيانات واملسوحات.
نقص الوعي والثقافة
الدكت�ور احمد عباس الذهبي ،اختصاص علم النفس يف جامعة بغداد ارجع انتش�ار ظاهرة
الس�خرية واالس�تهزاء بشكل واس�ع يف وس�ائل التواصل االجتماعي اىل عدة أس�باب ،أولها
قلة الثقاف�ة والفكر لألفراد الذين يتبعون هذا النهج يف تعليقاتهم قائال :انترشت الس�خرية
والتهجم واالس�تهزاء والتنمر على اآلخرين عند طرح املواضيع الهادف�ة عىل الفيس بوك او
تويتر ،اذ نج�د الكثري ممن يضعون كلمات س�خرية من موضوع حيوي وهادف ،والس�بب
يف ذل�ك ترجعه الدراس�ات النفس�ية اىل أن اكثر األش�خاص الذين يس�تهزئون ،وربما تكون
كلماتهم جارحة وفيها الفاظ الس�ب والشتيمة ،هم من قلييل الثقافة ومحدودي الفكر ،ألن
واع يمتلك ثقافة ذات مس�توى جيد تس�مح له بإدارة
هذه الترصفات ال تصدر عن ش�خص ٍ
الحوار بشكل طبيعي وموضوعي.

نف�سية
ُعقد
َّ

يص�ادف الـ  20من كل عام عيد األب ،ويف
هذاالص�دد نق�دم لكم مجموعة رس�ائل
تهنئة بمناسبة عيد األب .2021
عي�د األب ه�و احتف�ال عامل�ي اجتماعي
يش�به ي�وم الرجال ال�دويل باس�تثناء أنه
يخت�ص لتكريم اآلباء ،ويت�م االحتفال به
يف أيام مختلفة يف أنح�اء العالم .وتحتفل
بهذا اليوم العديد من الدول الغربية ،ولكن
ُ
شهرة هذا اليوم أكثر انتشارا ً يف غريها
وق�د تم الحفاظ على تاريخ  19مارس يف
بعض البلدان ،حيث أصبح تقليدا ً موروثاً،
وخصوصا ً يف أمريكا الالتينية ،بعد أن جاء
ب�ه الغ�زاة األس�بان والربتغالي�ون ،فيما
تبنت غريها من البل�دان عيد األب املعتمد
يف الواليات املتحدة األمريكية ،والذي يوافق
ثالث يوم أحد من ش�هر حزيران/يونيو.
ت�م إنش�اء واحدة م�ن االحتف�االت األوىل
لآلباء يف عام  1912يف الواليات املتحدة.
ُت رِّ
عِّب� في�ه ش�عوب كثيرة يف الغ�رب عن
عرفانها بالجميل وتقديرها لآلباء بتقديم
الهدايا وبطاقات التحية ،يأتي يوم األب يف
اململكة املتح�دة ،والواليات املتحدة وكندا،
يف ثال�ث ي�وم أحد من ش�هر يوني�و (03
أحد .)-06ويف أسرتالياُ ،يحتفل به عادة يف
أول يوم أحد من شهر سبتمرب.
رسائل تهنئة بمناسبة عيد األب 2021
*رسائل تهنئة بمناسبة عيد األب 2021
رسائل تهنئة بمناسبة عيد األب ...2021
ي�ا جب�ل الطيّ�ب واملحب�ة يا أق�وى مـن
َ
أس�كننا من تعـب�ه وزرع
الزم�ان يامَ �ن
الخري بكل مكان.
أن�ت يا بوي�ا البيت وأنفاس�ا أن�ت يا أبي
ُ
العم�ر وإحساس�ـه إس�مك فـخ�ر لكل
البرشأس�مك هيبة وح�زام الظه�ر أنـت
البـيت وأساس�ه أنت لكل أنسان تاج عىل
رأسه.
رسائل تهنئة بمناسبة عيد األب ...2021
قالوا ألم مدرس�ة ب�كل معانيها قلت لهم
األب هو مُ ديرها وراعيها
قال�وا الجنة تحت أقدام األمهات قلت لهم
األب ض�وء الجن�ة ونجم بالس�موات عيد
مجيد
أن�ت مثلي األعلى يف الحياة من�ك تعلمت

كيف أصري أروع إنسان «عيد سعيد»
أبي وج�ودك يحسس�نا باألم�ان إذا طال
غياب�ك يط�ول الحرم�ان أب�ي حب�ك يل
ووقوفك بجانبي علمني كيف أنظر لغدي
فشكرًا لك وعيد سعيد
تحي�ة عط�رة اىل كل اٱلب�اء م�ع أجم�ل
ورود األرض ،أحلى كلمات الكون وأعمق
مشاعر القلوب أقدمها إىل أبي الغايل «عيد
سعيد»
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أب�ي الغايل أفدي�ك بالقلب ل�و يرضيك كل
عام وأنت بخري.
أب�ي أنت مثيل األعيل بالحي�اة منك وحدك
تعلمت كيف أكون إنس�ان وكل عام وانت
بخري.
الل�ه يخلي�ك يا أع�ز إنس�ان الل�ه يخليك
بغياب�ك الكلمة تعجز يف نحره�ا وبقربك
الليل�ة يحضنها قمرها يف صوتك دفء ويف
عروقي وفاء وشعوري تعرفه أحبك أحبك
ي�ا بع�د كل األزم�ان أحبك أب�ي وكل عام
وأنت بخري.
أبي ش�كرًا لجعيل يف حياتك أمرية لعودتي
بين ،أحضانك طفل�ة صغيرة أتمنى أن
أكون لهذا العط�اء جديرة وكل عام وأنت
بخري.
أبي أعذب كلمة نطق بها لس�اني وألطف
قلب عشته يف حياتي أتخيل حياتي بدونك
وسأظل أحبك وأحرتمكِ مدى الحياة أحبك
أبي وكل عام وأنت بخري.
أبي ما أجملك عندما تبتسم فحينها أحس
ب�أن كل الدنيا م�ن حويل رائع�ة وجميلة
وبأن الس�عادة والخري يع�م جميع أرجاء
العال�م في�ارب أن ال تف�ارق االبتس�امة
شفتاك أبدا ً وكل عام وأنت بخري.
أبي الحبيب أن�ت النور الذي يضئ حياتي
والنب�ع الذي أرتوي منه ح ًبا وحنانا ً أحبك
أبي وكل عام وأنت بخري.
الل�ه يخلي�ك ي�ا اعز إنس�ان الل�ه يخليك
بغياب�ك الكلمة تعجز يف نحره�ا وبقربك
الليل�ة يحضنها قمرها يف صوتك دفء ويف
عروقي وفاء وشعوري تعرفه أحبك أحبك
ي�ا بع�د كل األزم�ان أحبك أب�ي وكل عام
وأنت بخري.

أبي ش�كرا لجعيل يف حياتك أمرية لعودتي
بني أحضانك طفلة صغرية أتمنى أن أكون
لهذا العطاء جديرة وكل عام وأنت بخري.
أبي أعذب كلمة نطق بها لس�اني وألطف
قلب عشته يف حياتي أتخيل حياتي بدونك
وسأظل أحبك وأحرتمكِ مدى الحياة أحبك
أب�ي وكل عام وانت بخير .أبي ما أجملك
عندما تبتسم فحينها أحس بأن كل الدنيا
م�ن حويل رائع�ة وجميلة وبأن الس�عادة
والخري يعم جميع أرجاء العالم فيارب أن
ال تفارق االبتسامة شفتاك أبدا ً «وكل عام
وانت بخري».
أبي الحبيب أن�ت النور الذي يضئ حياتي
والنب�ع الذي أرتوي منه حبا وحنانا ً أحبك
أبي وكل عام وأنت بخري.
أب�ي أدع�و الل�ه يف كل ليل�ة أن يأخذ من
عم�ري ويطيل يف عم�رك وتبقى يف صحة
وعافية فأنا ال أساوي شيئا ً من دونك وكل
عام وأنت بخري.
أبي إنت مثيل األعىل يف الحياة منك تعلمت
كيف أصير أروع إنس�ان وكل عام وانت
بخري.
أب�ي ما أعظمها من كلمه ما إن أنطق بها
إال وأشعر أنني غارقه يف الخجل مطأطئة
الرأس إجالال وإكب�ارا ً واحرتاما ً وكل عام
وأنت بخري.
أبي إنت مثيل األعىل يف الحياة منك تعلمت
كيف أصير أروع إنس�ان وكل عام وأنت
بخري.
أب�ي ما أعظمها من كلمه ما إن أنطق بها
إال وأشعر أنني غارقه يف الخجل مطأطئة
الرأس إجالالً وإكب�ارا ً واحرتاما ً وكل عام
وأنت بخري.
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ي�ا إليل غآلك بقلبي بآن�ي له قصور قلبي
بلآدك وأن�ت يآب�وي األميـ�ر يآن�ور كل
مآشفته زآد بوجهي نور مدآمك أنت بخري
هالدنيا بخري وعقبال  100سنة.
كلم�ات وعب�ارات جميلة بمناس�بة عيد
األب 2021
أب واحد أفضل من عرشة مربني.
الكون عىل ّ
اتس�اعه ال يضاهي أبدا ً س�عة
قلب أبي.

أن تفقد أباك معناه أن تفقد السماء التي
تجود بنبع الحب والحنان.
والدن�ا العزي�ز أدامك الله لنا ذخ�را ً طيلة
الزمان.
نعرف قيم�ة امللح عندما نفق�ده ،وقيمة
األب عندما يموت.
وال�دي لك يف عيوني ص�ورة ،تزهو عىل
كل الصور.
أعظم من يف الوجود ،أبي العزيز ،قنديل
ظالمي ونور أيامي.
األب هو الشخص الوحيد الذي ال يحسد
ابنه عىل موهبته.
يف نظ�ر العالم أنت أب�ي ويف نظري أنت
العالم.
رغم كرب سني ،إال أني أبكي شوقا ً إليك
أبي.
أبي..لم أجد صدرا ً يضمني إليه سواك..
فأنت نبع الحنان السامي..ونبع الحب
الصايف.
أب�ي رج�ل أنطبق�ت علي�ه أوص�اف
املالئكة ،أم مالك أنطبقت عليه أوصاف
الرجال.
يطاردن�ي طي�ف وال�دي دائم�اً ،ذهب
بعيدا ً وأنا مشتاق إليه.
يس�ألوني ما أجم�ل عطر لدي�ك ،قلت
رائحة أبي يف مالبيس بعد ما أضمه.
أبي ي�ا وردة أحالمي ،وينبوع حناني..
ويا شمس األماني وأحىل من يف األنام.
إني مدين بكل ما وصلت إليه وما أرجو
أن أصل إليه من الرفعة إىل أبي.
من ال يستطيع أن يقوم بواجب األبوة،
ال يحق له أن يتزوج وينجب أبناء.
حين تتكلّم عن عمق الحب فقط أنظر
ملكانة األب يف قلب ابنته.
تتك�رر مرتني ،لذلك
األش�ياء الثمينة ال
ّ
نحن ال نملك إلاّ أبا ً واحداً.
اللهم اجعل قبر أبي روضة من رياض
ً
حفرة من حفر النار.
الجنة وال تجعله
أب�ي أع�ذب كلم�ة نط�ق بها لس�اني
وألط�ف قلب عش�ته يف حيات�ي أتخيّل
حياتي بدونك وس�أظل أحبك وأحرتمك
مدى الحياة أحبك أبي.

وتابع الدكتور احمد عباس حديثه حول االس�باب االخرى التي تجعل األش�خاص يميلون اىل
اس�لوب السخرية واالستهزاء واالنتقاص من االخرين ،ومنها انهم يعانون من عقد وامراض
نفسية بعضها ينتج بسبب سوء التنشئة االرسية منذ الطفولة او اضطراب الشخصية وحب
ال�ذات ،والرغبة يف إي�ذاء االخرين وتدمري نفس�ياتهم ،وهو ما يدل عىل ع�دم االتزان النفيس
واالفتقار اىل االخالقيات ،لذلك يجد املختصون ان املستهزئ هو شخص يفتقد الثقة بالنفس،
فيعمل عىل التقليل من ش�أن االخرين ليعوض النقص الذي يعاني منه ،وأشار الذهبي اىل أن
{فعل السخرية كترصف نفيس يمكن أن يحوي الكثري من املعاني واالرسار التي تتعدى كونها
جملة خرجت من لس�ان صاحبها ،فتحدث أزم�ات وكوارث ،اضافة اىل ذلك يمكن أن يوصف
هذا السلوك يف حال استمراره بأنه ثقافة مجتمع}.

تهديد ال�سلم الأهلي

وعن خطورة ظاهرة السخرية واالستهزاء وتأثريها املبارش يف السلم األهيل والقومي ،خاصة
عندما نجدها منترشة يف البالد العربية وليس العراق فحسب ،تحدث الذهبي قائال :بعد بروز
عرص تكنولوجيا املعلومات وانتشار استخدام وسائل التواصل االجتماعي بأنواعها أصبحت
السخرية تنترش بطريقة مؤذية وغري إنسانية وتهدد السلم األهيل والقومي ،نتيجة للفوىض
التي يمارس�ها الكثريون يف هذا الفضاء املفتوح بأس�ماء حقيقية وأخرى مستعارة ،وبالتايل
يمك�ن أن يتحول هذا الس�لوك اىل خط�ر يحدق بالفرد واملجتمع عىل حد س�واء ،حني يتناول
شعباً ما بالسخرية من لغته او لهجته ،وفقره او جهله او عاداته وتقاليده ،مؤكدا أهمية أن
يمتلك شبابنا اليوم ثقافة الفكر والتعمق يف كل ما

ر�أي �رشعي

الش�اب محم�د حسين ( 24عام�ا) طالب يف الح�وزة العلمي�ة يف النج�ف االرشف وهو احد
األشخاص الذين عانوا من ظاهرة السخرية واالستهزاء يف مواقع التواصل االجتماعي ،اثناء
طرح�ه للمواضي�ع التوعوية عىل تلك املنصات ،اذ قال {دائما ما اواجه س�يال من التعليقات
غير األخالقية عن�د نرش موض�وع تثقيفي او مناقش�ة ظاه�رة اجتماعية معين�ة ،اذ تبدأ
بالضحك واالستهزاء وتنتهي بالسب والشتم والتطاول عىل الرموز العلمية والدينية بمختلف
مس�مياتها} ،مبيناً أن طبيعة دراس�ته تحتم عليه أن يكون قريباً م�ن املجتمع وخاصة فئة
الش�باب ،بهدف تقديم مبادئ واخالق الدين اإلسلامي الحنيف بطريقة سلس�ة تتماىش مع
ظ�روف الحياة ،بعي�دا عن التنظير والتعقيد ،واضاف {يج�ب االبتعاد عن هذه املمارس�ات
الت�ي نهان�ا عنها الله س�بحانه وتعاىل يف كتابه العزيز بقوله (ال يس�خر ق�وم من قوم عىس
أن يكون�وا خيرا ً منهم) ،ألنها تجل�ب الضغائن واالحق�اد والتقاطع بني الن�اس ،وان كانت
الس�خرية تأتي بمس�مى الضحك او املزاح ،فال يجوز الخلط بني األمور الن املزاح له ظروفه
واش�كاله ودوافعه وهي كلها مفصل�ة يف القرآن الكريم واحاديث الرس�ول املصطفى ،فمن
الجه�ل واالث�م الكبري نشر مثل هكذا ممارس�ات واتباعها على انها موض�ة العرص} .دون
اتس�اع مثل هكذا ممارس�ات س�لبية لها آثار تهدد االمن املجتمعي عىل املدى البعيد البد من
التفاتة حقيقية من ذوي االختصاص يف محاربة الظواهر واملمارس�ات االجتماعية الهدامة،
اذ دعت الس�يدة ليىل عبد الهادي املختص�ة االجتماعية اىل أن تتضافر الجهود لوضع حد ملثل
هكذا ممارس�ات س�لبية تعمل عىل تهدي�م البناء االجتماع�ي للبلد بفعل الس�خرية ،واثارة
الخالفات العنرصية والطائفية ،ونرش الكراهية واالحقاد بني مس�تخدمي وس�ائل التواصل
االجتماع�ي ،فقالت {يجب أن يكون هناك عمل تكاميل تضطلع به عدة مؤسس�ات ينبع من
اللبن�ة األوىل للمجتم�ع ،وهي االرسة واهمية دورها يف التنش�ئة الس�ليمة البنائها وتربيتهم
عىل مبادئ التعامل األخالقي وتقبل الرأي االخر ،مرورا بدور املدرس�ة واملؤسسات التعليمية
األخرى تباعا يف ترسيخ املفاهيم البناءة ،ونبذ كل املمارسات التي تنشئ جيالً ضعيفاً ثقافيا
واخالقي�ا يحاول النيل من اآلخر ليعوض النقص الذي بداخله ،فضال عن الدور الكبري املناط
بمؤسس�ات املجتمع املدني والجه�ات الحكومية األخرى يف نرش الوعي الثقايف للش�باب عىل
وج�ه الخصوص ،كونهم األكثر اس�تخداما لوس�ائل التواصل االجتماع�ي ،عن طريق ورش
العمل وعقد الندوات التثقيفية يف هذا املجال}.

صراع من أجل البقاء  . . .الساعة اليدويَّة في منافسة مع الهواتف الذكيَّة
بتط�ور وس�ائل التكنولوجيا وث�ورة املعلومات والتقنيات الحديث�ة ،باتت الكثري
حرب مفتوحة مع املنتج�ات الحديثة التي تتناغم مع
م�ن الوس�ائل التقليدية يف
ٍ
إيق�اع الحي�اة الحديث والرسي�ع يف آن واحد ،ومن ضمن ذلك ،الس�اعات اليدوية
التقليدي�ة التي أخذت تنحرس يوماً بعد يوم وهي تصارع من اجل البقاء يف حرب
غري متكافئة مع مخرجات العرص الحديث.
وال تج�د الس�اعات اليدوي�ة التي كنا نتباه�ى باقتنائها وارتدائه�ا حول املعصم
عون�اً ،خصوصا بعد التط�ور العلمي واملبتك�رات الرسيع�ة واملتالحقة ،وظهور
أجهزة االتصال الحديثة والذكية (املوبايل) الذي قوّض كثريا ً من قيمة الس�اعات
والكاميرات وأجه�زة التلفاز والتس�جيل الصوتي وحتى الحاس�بات ،فضالً عن
ظهور س�اعات رقمي�ة حديثة مثل (ابل ووتش) و(سامس�ونغ كير) وغريهما
التي وفرت عشرات التطبيقات املهمة مثل اجه�زة لفحص النبض وضغط الدم
وحتى قياس الس�كر ،وبالتدريج باتت قيمة الساعات اليدوية التقليدية تضمحل
وتتضاءل ،لتصبح مجرد تكملة لالناقة او الظهور الش�خيص عند البعض ،بينما
يعتربه�ا البعض اآلخ�ر رضورة ملحة ملعرفة الوقت ،اذ تعود عليها منذ س�نوات
طويلة وال يمكنه االستغناء عنها.
ريم أحمد عبد الله تقول {بالرغم من التطور التكنولوجي املتالحق ،إال ان الساعة

اليدوية مازالت مهمة ورضورية لدى الكثريين يف معرفة الوقت ،كما تمثل أفضل
هدي�ة يمك�ن إهداؤها لآلخرين} ,وأضاف�ت {اذا وددت أن تصب�ح هديتك طويلة
البقاء عليك بالس�اعات القديمة ،فكم من ش�خص من أقربائ�ي مازال محتفظاً
بأنواع عريقة ونادرة من الس�اعات السويرسية العتيقة التي ال تصدأ وال تتوقف
ع�ن الدوران ،فمازالت تلك الس�اعات تعمل وتحتفظ بقيمته�ا وجمالها ،كما ان
وجودها يعطينا أناقة ويش�عرنا بالفخر ويجعلنا متمس�كني بها ،الس�يما كبار
الس�ن الذي�ن يحتفظون به�ا ألنه�ا اقتصادية وعملي�ة أوالً ،ولهم فيه�ا ومعها
ذكري�ات جميل�ة تذكرهم بأيام وش�واهد خال�دة يف حياتهم ،اذ كانت الس�اعات
قديما تأخذ أشكاال جميلة وبعضها تحمل صورا ً ارسية او مناسبات محددة}.
ام�ا إبراهيم حسين الجابري ،فريى ان {الس�اعات القديمة جميل�ة وعملية وال
تتعط�ل بس�هولة كما ال تحت�اج اىل تكالي�ف صيانة ،وهي مفي�دة للغاية ملعرفة
الوقت الذي ننظم من خالله أمور دنيانا وآخرتنا} حس�ب رأيه ،مس�تدركاً {لكن
اإلقبال عىل رشاء الس�اعات ،قد اختلف عن الس�ابق ،لكن ال ي�زال البعض يرغب
يف اقتن�اء الس�اعات الكالس�يكية ،الس�يما القديم�ة منها مثل بع�ض الرباندات
واملاركات العاملي�ة املعروفة برصانتها وكفاءتها مثل باتك فيليب ،لونجني ،رادو،
اوميجا ،اوماكس ،روليكس ،تيسوت ،كارتري ،اورينت ،سايكو ،ستيزن ..الخ}.

لكن جاسم طاهر الوائيل يقول ،ان {ما يتم عرضه من أنواع الساعات املستوردة
واملبهرجة يف االسواق املحلية حاليا ،قد يكون جميالً من ناحية الشكل والتصاميم
واالل�وان ،ولكن املالحظ ان التجار واملس�توردين يجلبون نوعيات رديئة لالس�ف
الشديد وبأبخس االثمان ،وليست لها متانة وليست عملية عىل االطالق} ،مضيفاً
{لذلك تجد ان االس�عار مناس�بة وبس�يطة ويف متن�اول الجميع ،لك�ن املاركات
العاملية املش�هورة مازالت تحتفظ بأسعار مرتفعة سواء كانت الساعات جديدة
أو حت�ى قديم�ة ولهذا نش�اهد الكثريين ال يزال�ون يرغبون يف اقتناء الس�اعات
القديم�ة وحت�ى {االنتيكة} وخصوصا من كبار الس�ن ألن ه�ذه الرشيحة تقدر
قيمتها الفعلية وتحافظ عليها عند االستخدام}.
أما وس�ام عبد عيل الربيعي (صاحب محل لبيع وتصليح الس�اعات) فيقول :ان
{الطلب عىل الساعات ذات االسعار املناسبة والتي ال تتجاوز حاجز الـ ( )10آالف
دينار او اكثر بقليل يبقى مرتفعاً بحس�ب القدرة الرشائية يف مجتمعنا العراقي،
الذي تشكل الطبقات املتوسطة والفقرية غالبيته} ،وأشار
الربيعي اىل أن {هناك موديالت س�اعات يدوية مصنوعة بش�كل عرصي وجميل
وجذاب دخلت اىل االس�واق يرغب فيها الش�باب بكثرة ،اما كبار الس�ن فمازالوا
يحتفظون بس�اعاتهم ذاتها منذ عقود ،وألسباب كثرية ،لذلك نحن نقوم بصيانة

هذه الساعات بشكل دوري وتوفري قطع الغيار لها ان تطلب األمر رغم ندرة ذلك
غالباً}.وأضاف {بما يتعلق بالس�اعات الحديثة التي تمأل اسواقنا املحلية ،فكثري
منها اس�تهالكية وعمرها الزمني قصري نسبياً ويقترص عملنا حولها يف امكانية
تبديل البطارية او الس�وار اإلطاري الخارجي} ،وحول منافسة ساعات الدجيتال
للس�اعات التقليدية ،أقر الربيعي انه�ا ضارية وحتى اآلن ال تبدو كفة أي منهما
راجحة ،لكن املعركة بينهما ستستمر ردحاً يطول او يقرص من الزمن.
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رفع قنبلة تزن أكثر من طن من مخلفات القوات االميركية
رفع فريق متخصص من دائرة الدفاع املدني يف ذي قار
قنبل�ة ن�وع  mkبوزن  ٣٠٠٠رطل م�ن مخلفات قوات
التحال�ف الدويل كانت مدفونة تحت األرض عىل عمق ٣
أمتار يف منطقة تل اللحم جنوب مدينة النارصية.
وقال بيان ملديرية الدفاع املدني العامة اطلعت( املراقب
و الناس ) عىل نسخة منه انه تم العثور عىل القنبلة من
خالل املس�ح التقني ضمن حدود الرقعة االستكشافية
النفطي�ة العارشة وقد تم تس�ليمها إىل كتيبة هندس�ة
معالج�ة القنابل غير املنفلق�ة يف وزارة الدفاع لغرض
اتالفها الحقا وفق السياقات املعتمدة.
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شبهات فساد تحيط عملية استثناء األسمدة من تعليمات العقود الحكومية
ْ
أوص�ت هيئ�ة النزاه�ة االتحاديَّة بضرورة قيام
وزارة الزراعة – قس�م العقود بمراعاة التوقيتات
ُ
يضمن
املناس�بة عند إب�رام عقود األس�مدة بم�ا
الزراعي املُقرَّر؛
توفريها للمُ زارعني مع بدء املوسم
ِّ
َّ
ليتس�نى ل�وزارة الصناع�ة واملعادن إع�داد خطة
التجهيز يف ضوء مُ تطلَّبات األوىل.وقال بيان للهيئة
\
بزيارات
ان فري�ق عم�ل دائرة الوقاي�ة الذي ق�ام
ٍ
اىل وزارات الزراع�ة والصناع�ة واملع�ادن والنقل،
َّ
تقرير أع َّده عن عمليَّة اس�ترياد األس�مدة
أك�د يف
ٍ
واملواد الكيمياويَّة املُستخدمة لألغراض الزراعيَّة،
أهميَّ�ة قي�ام وزارة الزراع�ة – دائ�رة التخطي�ط
واملُتابع�ة بإع�ادة النظ�ر يف الخط�ط الزراعيَّ�ة
مُ س�تقبالً ،واألخذ بنظر االعتب�ار طبيعة الرتبة يف
املناطق الزراعيَّة املُختلفة ومدى الحاجة للعنارص
الكيمياويَّة؛ لزيادة وتحسني اإلنتاج من املحاصيل
االستراتيجيَّة؛ منعا ً للتوزيع العش�وائي لجرعات
ٌ
نسخ منه إىل مكتب
األسمدة.وأشارالتقريراملُرسلة
رئي�س الوزراء ومكات�ب وزراء الزراعة والصناعة
واملع�ادن والنق�ل إىل اس�تمرار وزارة الزراع�ة يف
الحصول عىل االستثناء من تعليمات تنفيذ العقود
الحكوميَّ�ة رقم (  2لس�نة  )2014للس�نوات من
ً
كاش�فة ع�ن ش�يوع ح�االت
(، )2019 – 2016
التعاق�د بصف ٍة مُ س�تعجل ٍة قبل مُ � َّد ٍة قصري ٍة جدا ً
الزراعي ،وتوفري األس�مدة بعد
م�ن بداية املوس�م
ِّ
الزراعة ،ممَّا ُيفو ُِّت فرصة االس�تفادة منها ،دون
حلول،
قيام الوزارة بمعالجة املوض�وع أو اقرتاح
ٍ
تواطؤ وفس�ا ٍد
ممَّا يبعث الش�ك بوجود ش�بهات
ٍ
ً
فضلا عن َّ
أن هذه
تش�وب عقود التنفيذ املبارش،
االس�تثناءات ُتفو ُِّت عىل ال�وزارة فرصة الحصول
أس�عار تنافس� َّي ٍة عن إحال�ة الكميَّ�ة الكليَّة
عىل
ٍ
للعق�د عىل رشك ٍة مُ ج ِّهز ٍة واح�د ٍة دون الحاجة إىل
رشكات.
تجزئة العقود إىل ع َّدة
ٍ

التقرير رصد َّ
أن أغلب العقود املُربمة مع الرشكات
يت� ُّم توقيعه�ا خ�ارج الع�راق ،عىل الرغ�م من َّ
أن
التف�اوض يت� ُّم داخ�ل الع�راق ،األمر ال�ذي يفتح
نوافذ لش�بهة الفس�اد ُتفو ُِّت املنفع�ة عىل البلد يف
تحقيق اإليرادات عرب مُ ساعدة الرشكات املُتعاقدة
الرضيب�ي؛ (كونه�ا غير خاضع ٍة
على الته�رُّب
ِّ
الرضيبي إذا ت َّم التعاقد خارج العراق)،
للتحاس�ب
ِّ
ِّ
ن�ص امل�ا َّدة ( )2م�ن تعليمات
مُ س�تفيدين م�ن
الرضيبي للعقود املُربم�ة بني الجهات
التحاس�ب
ِّ
العراقيَّ�ة واألجنبيَّة (رقم  2لس�نة  ،)2008ولفت
توصل�ت إىل َّ
إىل َّ
َّ
أن لجان
أن تحرّي�ات فريق العمل
التفاوض م�ع الرشكات املُج ِّهزة هي اللجان ذاتها
التي ُت َ
وف ُد للخارج لتوقيع تلك العقود.

ُ
تص�ل إىل ( )270,000ألف ٍّ
طن ُت َّ
س�و ُق إىل
َّ�ة
بكمي ٍ
أن عددا ً
الرشكة العامَّ ة للتجهيزات الزراعيَّة ،علما ً َّ
من معاملها مُ ّ
توق ٌ
فة؛ نتيجة األرضار التي لحقتها
ج�رَّاء س�يطرة املجاميع اإلرهابيَّ�ة أو عدم وجود
َّ�ةَّ ،
وأن أه َّم املش�اكل
م�وا َّد أول َّي ٍة أو س�يول ٍة نقدي ٍ
َّ
الخاصة بسماد
التي تواجه الوزارة هي التس�عرية
اليوريا التي ت َّم تخفيضها بنس�بة ( ،)%10عىل أن
تقوم وزارة النفط بتخفيض سعر املرت املكعب من
الغاز الجاف املُج َّهز له�ا ،وعدم قيام وزارة النفط
بالتخفي�ض م�ن جانبه�ا ،رغ�م ص�دور قرارين
من مجل�س الوزراء بهذا الش�أن ،ولف�ت التقرير
إىل رضورة توجي�ه وزارة النف�ط بح�ث إمكانيَّ�ة
تخفيض الغاز الجاف املُج َّهز لوزارة الصناعة.

وأوضح َّ
أن وزارة الصناعة واملعادن ُتغطي نس�بة
ِّ
والش�توي
الصيفي
( )%30من احتياج املوس�مني
ِّ

التقرير كش�ف َّ
أن تع�ارض عمليَّة نقل األس�مدة
بموجب َّ
خطة التسويق املُ َّتـفق عليها بني وزارتي

الزراعة والصناعة واملع�ادن ،موضحا ً أن ذلك ُي َع ُّد
من أه ِّم املش�اكل التي تواجه وزارة الصناعة التي
َّ
تتمث ُل بنقل أقىص ما يمكن نقله من سماد اليوريا
(املنتج أو املُخ َّزن) ،مما يؤدي إىل تراكمه يف مخازن
الرشك�ة العـامَّ ة لصناعـ�ة األس�مدة الجنـوبيَّة
وتعرُّض�ه للتك� ُّدس والتمي�ع والتصلُّ�ب؛ نتـيجة
الظروف الجويَّة ،فضالً عن امتالء املخازن باملنتج.
ورص�د إىل قيام وزارة الزراعة باس�ترياد كم َّي ٍة من
سماد اليوريا وتوجيه شاحنات الناقل لنقله؛ األمر
الذي أ َّدى إىل امتالء مخازن الرشكة العامَّ ة لصناعة
األس�مدة الجنوبيَّة بأكثر من ( )60,000ألف ٍّ
طن،
ممَّا اضطر الشـركـة إىل تكـسيـره وتسـويـقـه
أعوام ،وما زال
وتـصـريـفـ�ه عـىل مدى ثـالثـة
ٍ
الخزي�ن املُرتاكم املُ ِّ
توف�ر بح�دود ( )15,000ألف
ٍّ
اللوجس�تي للرشكة
ط�ن .وطالب بتقدي�م الدعم
ِّ
العامَّ ة للس�كك الحديد؛ لتأهيل خطوطها ،واتخاذ
اليومي مع
اإلج�راءات الكفيلة لرفع طاق�ة النقل
ِّ
خـطوط سكك َّي ٍة لتـصل إىل مخازن
العمل عىل مد
ٍ
وزارة الزراعـ�ة ،ومطالب�ة وزارة الزراعة بتحديد
موقفه�ا من التعاقد م�ع وزارة النق�ل – الرشكة
ِّ
املحيل من
العامَّ ة للس�كك الحدي�د؛ لنقل املنت�وج
س�ماد (اليوري�ا) ،مُ شيرا ً إىل وج�ود توجي� ٍه من
األمان�ة العامَّ ة ملجل�س الوزراء به�ذا الخصوص،
وقي�ام وزارة الزراعة بحرص عمليَّ�ة النقل بوزارة
النق�ل – الرشك�ة العامَّ �ة للنق�ل الربيوبيَّـ�ن َّ
أن
ٌ
ِّ
الربي مُ
تعاق�دة ضمنا ً مع
الرشك�ة العامَّ ة للنق�ل
َّ
خاص ٍة مقاب�ل الحصول عىل نس�بة
رشك�ة نق� ٍل
( )%6م�ن قيم�ة العق�د ملصلحة الرشك�ة العامَّ ة
ِّ
الربي منذ عام  2005لغاية اآلن ،األمر الذي
للنقل
ُيفو ُِّت الفرصة يف خلق مبدأ املُنافسة بني الرشكات
الناقلة.

بع�د اكثر من س�نة من مناش�دتنا
للمعنيني يف امانة بغ�داد وايضا من
خاللكم ومن خالل صفحتكم املوقرة
وبعد ان جزعنا من املناش�دات وبال
جدوى وبعد ماحدث اليوم جئت لكم
لتنقلوا ش�كوانا عىل وج�ه الرسعة
للمعنيين يف امان�ة بغ�داد ودائ�رة
عقارات امانة بغداد ووالدفاع املدني
 .....اس�تاذنا العزيز عمارة الرصايف
اكثر من س�نتني هناك بعض االفراد
وبالتع�اون م�ع موظف�ي عقارات
امان�ة بغداد وبلدي�ة الرصايف ال يمر
يوم اال وان قام�وا بتفليش دنكة او
دعامة م�ن دعامات عمارة الرصايف
الغ�راض دنيئ�ة ولتقس�يم املحالت
الكبيرة بص�ورة غير قانوني�ة اىل
محلات زغيرة ج�دا  ....اس�تاذنا

دخول شامل

اىل السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
ُ
نحن وأنتم تعلمون بأن هذا
اىل وزارة الرتبية ..منذ انطالق العام الدرايس
الع�ام الدرايس كان صعب جدا ً عليكم وعىل طلبة الصفوف املنتهية الذين
واجهوا صعوبات يف تعليمهم وش�اهدنا نس�ب الرس�وب الكبرية وهذا ال
يعترب قياسا ً ملستواهم التعليمي ..لذلك نرجوا منكم السماح لهم بمنحهم
الدخول_الش�امل فأن االمتحان الوزاري هو الذين سيكتش�ف مس�توى
الطالب الحقيقي.

قال النائب مختار املوس�وي ،أن بعض
ال�وزارات ال تطلق األموال ملس�تحقيها
رغم اس�تالمها حصصها من املوازنة،
كوزارة الزراعة التي قال أنها لم تطلق
مس�تحقات املزارعني لغاية اآلن ،مبينا
أن ذل�ك األم�ر س�يكون على طاول�ة
الربملان بجلسته القادمة.
وذك�ر املوس�وي إنه اتض�ح أن عرقلة

األم�وال وعدم إطالقها أم�ر بيد بعض
ال�وزراء ،وال تق�ع مس�ؤولية ذل�ك
على وزي�ر املالي�ة فحس�ب ،الفت�ا إىل
أن موض�وع ع�دم توزي�ع ال�وزارات
املس�تحقات وكذلك تأخر إطالق أموال
املحافظ�ات واالتفاقي�ة األخيرة بين
الحكوم�ة واإلقليم س�يتم مناقش�تها
جميعا يف جلسة الربملان القادمة.

عمليات تخريب الشارع و شبكة االسالة
ابو عباس اىل معايل امني بغداد لكثرة الش�كوى والتي لم يتخذ اي اجراء اىل يومنا
نعيد لكم ش�كوتنا وهي تجاوزات س�وق االخش�اب يف قطاع  ٣٠املحاذيه لدورنا
حيث ان متجاوزين س�وق االخش�اب حفرو الش�ارع العام وس�حب ماء االساله
وبناء التواليتات العش�وائيه ادى اىل تخريب االنابيب االس�اله ادى اىل شحيح ماء
يف املنطق�ه ه�اذا غري املضايقات التي يتعرضهن نس�اء املنطق�ه اثناء خروجهن
للتس�وق وممارس�ه امورهن الحياتيه ل�ذى نتوجه لش�كاوى اىل معاليكم برفع
التجاوز الحاصل مع التقدير لفيف من اهايل املنطقة قطاع  ٢٤وقطاع  ٣٠شارع
االخشاب .

* قاسم ابو عباس

التوجد أية خدمات الماء والمجاري وال كهرباء

عمارة الرصافي في خطر
العزيز الي�وم او غدا س�يتم تفليش
احدى الدعامات الركنية اليل مرتكزة
عليها عم�ارة الرصايف  ....اس�تاذنا
العمل ديت�م ليال وبالنه�ار يغلقون
االبواب وتفليش الدعامات عىل قدم
وس�اق وموظف�ي عق�ارات االمانة
وموظفي امانة بغداد يعلمون بذلك
مقابل اموال سحت ،....
اس�تاذ صدكن�ي اذا ت�م تدمير
وتفلي�ش ه�اي الدعام�ة الركني�ة
فالبناي�ة معرض�ة الس�امح الل�ه
للخطر الن س�نتني مضت ودعامات
البناية يتم تفليش�ها بلا رادع .....
اس�تاذ الي�وم ت�م تقشير الدعامة
الكبيرة الركني�ة والي�وم او غ�دا
سيبدأون بقطع الش�بكة الحديدية
املحاطة بالدعام�ة الركنية وقصها

الزراعة ووزارات أخرى التطلق األموال
لمستحقيها رغم استالم حصصها من الموازنة

السلام عليكم....نح�ن س�كنه منطقه
االم�ن الوطن�ي يف ح�ي الجه�اد املرب�ع
املحص�ور بني محل�ه  895حي بدر وبني
محله  897ديوان الرئاس�ه املنطقه ملك
طاب�و رصف اليوج�د اي خدم�ات الماء
والمج�اري وال كهرب�اء ت�م ترويج ثالث

 ......اس�تاذارجوك االن من خاللكم
توصل ش�كوانا للجهات املعنية ترى
البناي�ة راح توك�ع وخ�ل يطلع�ون
عليها ويش�وفون بالضب�ط باملحل
الرك�ن الواق�ع ام�ام ب�اب املتح�ف
البغ�دادي خل�ف دنك�ة البناي�ة او
مايع�رف س�ابقا باحذي�ة (صالح)
خ�ل يطلع�ون ويش�وفون الكارثة
باج�ر عكبة توكع او تنه�ار البناية
امان�ة بغ�داد مس�ؤولة  ......رجاء
اس�تاذ اعمل اتصاالتك الن س�نوات
نش�تكي وبال رادع الن هوالء عدهم
ظه�ر باالمانة ورش�اوي ووووووو
بس حياة الناس اهم وشكرا..

معامالت لكم وال يوجد تعاون منكم وتم
التجاوز عىل خدمات املناطق املجاور مما
ادى اىل قطع املاء والكهرباء وانس�دادات
يف املجاري ولحد االن التوجد اي استجابه
.

* عيل العسكري

كسر في انبوب ناقل يتسبب
بانقطاع ماء االسالة في مركز مدينة الكوت

ارجعت دائرة ماء واسط سبب انقطاع
االس�الة يف مرك�ز مدين�ة الك�وت إىل
حصول كسر الحد األنابي�ب الناقلة يف
شارع املحافظة.
وقالت املديرية يف بيان تان الخلل حصل
جراء اعم�ال الصيان�ة واإلعمار يف هذا

* راجي ريكان االحمد

الش�ارع ،م�ا اس�تدعى اىل ايقاف ضخ
املاء .
واض�اف البي�ان إىل أن الف�رق الفني�ة
رشعت بأعمال الصيانة الصالح العطل،
وسيتم اعادة ضخ املاء فور االنتهاء من
العمل.

مواطنون بمنطقة االنوار  3في الكوت يشكون شح الخدمات
طال�ب عدد م�ن مواطني منطقة االن�وار  3يف مركز الك�وت الجهات
املختصة برضورة تقديم الخدمات إىل هذه املنطقة ،س�يما يف املجاري
والكهرباء.
وقال عدد منهم ان سكنة هذه املنطقة أغلبهم من ذوي الدخل املحدود،
الفتني إىل تراكم النفايات يف منطقتهم ،واضطرارهم اىل تحمل نفقات
إيصال الطاقة الكهربائية وانابيب املياه إىل منازلهم.

عاملو النظافة جنود مجهولون في جدار الصد الثاني
عاملو النظافة يف خ�ط الدفاع الثاني ضد فريوس كورونا...
رغم أنه�م لم يحصلوا على التصفيق والتكري�م الذي يق ّدم
لألطباء وللمريض!!..
عم�ال النظاف�ة يعمل�ون م�ن أج�ل لقمة عيش�هم وعيش
عائالته�م ،أو بداف�ع الواج�ب ...لكنهم هم الذي�ن يؤمنون
اليوم اس�تمرارية العالم يف زمن كورونا ،لطاملا شعروا بأنهم
مهمشون ،غري مرئيني ،لكنهم اليوم أساسيون.
ورغ�م أنهم ال يحصلون عىل التصفي�ق والتكريم الذي يق ّدم
لألطباء وللممرضني كل مس�اء يف بل�دان عدة من العالم من
عىل رشفات املنازل.
علينا أن نصفق ونكرم ونقف ونطالب بحقوقهم املس�لوبة،
من ضمانات معيشية وسكنية وصحية وتعليمية وتوظيفية
ونق�دم له�م الدعم املعن�وي أكث�ر ونتحدث عنه�م ،ونكتب
كلم�ة «ش�كرا عامل النظاف�ة» عىل جدران الدور الس�كنية
ومؤسسات الحكومية واملراكز التجارية واملوالت.
إنهم بالتأكيد يش�كلون «خط الدف�اع الثاني» يف الحرب عىل
وب�اء كورون�ا ،ال يمكن االس�تغناء عنهم من أج�ل عمليات
التنظي�ف والتعقيم ،ومعظم الوقت م�ن دون حماية أخرى
غري الكمامة والسائل املطهر.
تحية تقدير و إحرتام لعمال النظافة فهؤالء العمال يشكلون
جن�و ًدا فاعلني ىف حياتنا وصحته�ا ،ودورهم كبري يف نظافة
شوارعنا ومدينتنا.
«امان�ة الثقاف�ة واإلعالم  /النقابة العام�ة لعمال الخدمات
االجتماعية والسياحية املركز العام عراق  /بغداد».

11

صحة

الثالثاء  22حزيران  2021العدد  2615السنة الحادية عشرة

Al-Muraqeb Al-Iraqi Newspaper

ارتداء الكمامة لفترة طويلة يتسبب برائحة الفم الكريهة

مأكوالت ال ينصح بتناولها
مع القهوة

تقلل األقنع�ة بالتأكيد من خطر نقل العدوى بش�كل
كبير ،لكن ارتدائه�ا لفرتة أطول يمكن أن يس�بب لك
رائحة الفم الكريهة ،فقد يمكن أن يؤدي ارتداء القناع
على املدى الطوي�ل إىل الجفاف الذي يمكن أن يس�بب
املزيد من تسوس األسنان والتهاب اللثة.
يمكن أن يؤدي ارتداء قناع لفرتة أطول أيضا إىل تعديل
طريقة تنفس�ك ،ونظرًا ألنه يغطي أنفك وفمك ،حيث
يغلق جزئ ًيا مجرى اله�واء أمام األنف ،لذلك ،من أجل
من�ع ضيق التنف�س ،تبدأ يف التنفس م�ن خالل فمك،
وه�ذا يؤدي إىل الجف�اف وتراكم البكتريي�ا مما يؤدي
بدوره إىل رائح�ة الفم الكريهة ،يجبرك ارتداء القناع
ً
أيضا عىل تنفس بع�ض الهواء الذي تزفره ،مما يعني
أنك س�تتنفس يف النهاية بعض البكترييا التي طردتها
للتو ،هذا يمكن أن يسبب تراكم البكترييا يف فمك.
يمك�ن أن يس�اعد رشب امل�اء يف تقلي�ل جف�اف الفم
وش�طف البكترييا والسكر ،لكننا نميل إىل رشب كمية
ً
قناعا.
أقل من املاء عندما نرتدي
االهتمام بنظافة الفم
ق�د تك�ون هن�اك فرص�ة ألن�ك ال تق�وم بتنظي�ف
أس�نانك بش�كل صحيح ،ويس�اعد تنظيف األسنان
بالفرش�اة مرتني باستخدام معجون أسنان يحتوي
على الفلورايد وتنظيف األس�نان بالخي�ط بانتظام
على تقلي�ل الحم�ل البكتيري ،يج�ب علي�ك زيارة
طبيب أس�نانك ملعرفة التقني�ة الصحيحة للتنظيف
بالفرش�اة ،تساعد غس�والت الفم املضادة للبكترييا
ً
أيضا إىل حد ما.
مراقبة الطعام الذى تتناوله
تن�اول أطعمة مثل الس�مك والبيض والث�وم والبصل
والقه�وة أو األطعم�ة الح�ارة ،تطل�ق معظ�م ه�ذه
األطعم�ة الكربيت الذي له رائح�ة كريهة ،بعض هذه
الكربيتي�دات تبق�ى يف مج�رى ال�دم حتى  72س�اعة
مس�ببة رائحة الف�م الكريه�ة أليام ،ومن ث�م حاول
اس�تبدالها بأطعمة مثل الليمون والبقدونس والتفاح
والج�زر ،حيث تزيد م�ن إنتاج اللعاب وبالتايل غس�ل

ق�ال بافيل إيس�انباييف ،املختص املعروف يف مج�ال إنقاص الوزن
والتنحيف ،إنه من األفضل كثريا ،عدم تناول الحلويات مع القهوة.
وأضاف املخت�ص ،يف حديث لوكالة «نوفوس�تي»« :تحتوي القهوة
عىل مضادات املغذيات ( -)Antinutrientاملواد التي تمنع امتصاص
الجسم للعنارص الكربى والفيتامينات من الطعام .لذلك من األفضل
استخدام هذا املرشوب املنشط (القهوة) بني وجبات الطعام».
وأش�ار الخبري إىل أن�ه غالبا ما يت�م تناول القهوة وه�ي محالة أي
مع الس�كر والحلوى .لكن ال يجوز الجم�ع بني الحلويات والقهوة.
املرشوب ع�ادة م�ن مس�توى الغلوكوز يف
يزي�د هــذا
الدم بش�كل مؤقت .وع�ادة ،يؤدي
ذل�ك إىل أنه يجب عىل الجس�م
اس�تهالك ه�ذا الغلوك�وز،
ولذلك يشعـــر اإلنسان
بزيـــ�ادة يف الق�وة
والحـيوي�ة .لكن بعد
فرتة ينتهي مفعــول
وتأثري الكافيني ويعود
الجس�ــم إىل الحال�ة
«الطبيعية».
وقال إيس�ـــانباييف:
«إذا كان الحدي�ث ي�دور
عن القهوة م�ع الحلويات،
فإن مس�توى الغلوكوز يرتفع
بش�كل مف�رط ثم ينخفض بش�كل
ح�اد ،وهو م�ا ق�د يتس�بب بظه�ور نقص س�كر الدم
( )hypoglycemiaال�ذي م�ن عوارض�ه الش�عور بالوه�ن والتعب
وال�دوار وبالتع�رق الرطب الب�ارد والنعاس .بالنس�بة للبعض ،قد
تظهر هذه الحالة بشكل ضعيف ،ولدى آخرين بشكل أقوى .كل هذا
يتوقف عىل الشخص املحدد».ونوه املختص بأن التمثيل الغذائي بعد
تن�اول القهوة ،يختلف من ش�خص آلخر ،لذا يج�ب أن يعتمد املرء
عىل مالحظته الشخصية لوضعه الصــــــحي وحالته ويحدد ما
يناسبه.

البقايا.
مراقبة األدوية التي تنتج إفراز اللعاب
األدوية الت�ي تعالج القلق واالكتئ�اب وارتفاع ضغط
ال�دم واأللم وتوتر العضالت ت�ؤدي إىل انخفاض تدفق
اللعاب ،اس�ترش طبيبك قب�ل أن تبدأ معه�م (األدوية

فوائد كبيرة يقدمها طبق الشوفان
م�ن الحبوب الكاملة التي تقدم يف
أغلب األحيان كوجبة خفيفة عىل
الفطور ،حيث يشتهر بقدرته عىل
تخفيض ال�وزن ،لك�ن باإلضافة
إىل ه�ذه املي�زة الفري�دة ،يمتل�ك
الكثري م�ن الفوائد الت�ي يجهلها
الكثيرون.
الش�وفان وجبة رسيعة التحضري
ومثالي�ة لألش�خاص الذي�ن ال
يملك�ون الكثير م�ن الوق�ت يف
حياتهم العملية ،كما أنه ذو قيمة
غذائية عالية جدا.
ونشر موق�ع «وي�ب ط�ب»
املتخص�ص باألخب�ار الطبي�ة
مجموع�ة فوائ�د يقدمه�ا تناول
وجبة صغري من الش�وفان بشكل
يومي ،وهي كالتايل:
مصدر قوي للطاقة
بحس�ب املق�ال ،ف�إن تن�اول
الشوفان عىل الفطور يوفر كمية
كبيرة من الطاقة ،تس�تمر خالل
اليوم ،تس�اعد اإلنسان عىل إنجاز
مهام�ه بنش�اط وحيوي�ة ودون
تعب.

وترج�ع ه�ذه املي�زة إىل توف�ر
نس�بة عالي�ة ج�دا م�ن األلياف
الغذائية وهي أحد الكربوهيدرات
املعقدة والتي تس�اعد عىل انتظام
مستويات الس�كر يف الدم وزيادة
الشعور بالشبع وإعطاء املزيد من
الطاقة لفرتة طويلة ،باإلضافة إىل
احتوائه على «فيتامني ب» املعزز
إلنتاج الطاقة.
محارب للسمنة

من فوائد الش�وفان الش�هرية أنه
يحارب الس�منة بس�بب احتوائه
على نس�ب عالي�ة م�ن األلي�اف
التي تمنح الش�عور بامتالء املعدة
وزيادة اإلحساس بالشبع.
يقي من مرض السكر
الش�وفان م�ن األطعم�ة الت�ي
تجنب اإلنس�ان اإلصاب�ة بمرض
الس�كري من النوع الثاني لكونه
ذو م�ؤرش جاليس�يمي منخفض

(م�ؤرش ارتفاع نس�بة الس�كر يف
ال�دم) .وعندم�ا يك�ون «امل�ؤرش
الجاليس�يمي للطع�ام منخفض،
ه�ذا يعني أن عملية إف�راغ املعدة
س�تكون أبط�أ وبالتايل ف�إن ذلك
س�يؤثر عىل مس�تويات السكر يف
الدم وسوف يحسن من حساسية
األنس�ولني» ،بحس�ب دراس�ة
نرشت يف املجلة االمريكية للتغذية
الرسيرية.
معزز للقلب
ربط�ت الكثري من الدراس�ات بني
الشوفان وصحة القلب ،وأشارت
أغلبه�ا إىل أن�ه يع�زز م�ن صحة
القل�ب بس�بب محت�واه الع�ايل
من األلي�اف الغذائي�ة ،باإلضافة
لكونه مص�در غن�ي بفيتامينات
ومعادن هامة لتنظيم عمل القلب
وبس�بب قدرت�ه على تخفي�ض
الكوليسرتول.
يعزز الش�وفان من صح�ة الجلد
ويعتبر مه�دئ له�ا ومخف�ف
للتهيج�ات والحكة ،ألنه يس�اعد
عىل تعديل درجة حموضة للجلد.

الحلبة
تس�تخدم الحلبة عىل نطاق واس�ع لعالج
مش�اكل املعدة ،يشرب مرىض الس�كري
عادة م�اء الحلبة ألنه يتحكم يف مس�توى
الس�كر يف ال�دم ،لكن هل تعل�م أنه يمكن

ً
أيضا تقليل ارتفاع نس�بة الكوليسرتول يف
الدم عن طري�ق تناول الحلبة؟ نعم ،يوجد
عنرص يس�مى إيثي�ل أس�يتات موجود يف
الحلبة يقلل من مس�تويات الكوليسرتول
يف الدم.

الربوتين من أه�م العنارص الت�ى تدعم من
نم�و وبنيان جس�م االنس�ان ويتواجد عادة
ىف اللح�وم والدواجن والس�مك ،ومن املمكن
أن يحص�ل اإلنس�ان الذى ال يرغ�ب ىف تناول
الربوتين�ات م�ن مصادره�ا الحيواني�ة أو
الطي�ور واألس�ماك أن يحص�ل عليه�ا م�ن
أطعمة أخرى تحتوى عىل نفس الفوائد الذى
يحتويه�ا الربوتين�ات األخ�رى م�ن اللحوم،
وق�د ذك�ر موق�ع « »health lineالطب�ى أن
ا ملأ ك�و ال ت البحرية والدواجن
واللحوم هى
أفضل مصادر
الربوتين الجي�دة ،
ولك�ن إذا كنت نباتيا البد
م�ن تعوي�ض
جس�مك م�ن
حصتـــ�ك
العادل�ة م�ن
ا لرب و تين ،
وهن�اك عدد
من األطعمة
النباتية الغنية بالربوتني
لتعويض الجسم ومنها:
 -1الفاصوليا والبقوليات

الزنجبيل
الزنجبي�ل غن�ي باملركب�ات النش�طة
بيولوجيا وبالت�ايل يقلل من خطر اإلصابة
بأمراض القلب التاجية عن طريق التحكم
يف مستويات الكوليسرتول يف الدم.
الكركم
ق�م بتضمين الكرك�م يف نظام�ك الغذائي
ق�در اإلم�كان ألن�ه ال يس�بب مش�اكل
متعلقة بالرشيان التاجي ،يمنع الكركمني
املوج�ود يف الكركم تصل�ب الرشايني ،كما
تس�اعد خصائص�ه املض�ادة لألكس�دة
واملض�ادة لاللتهابات يف تقليل مس�تويات
الكوليسرتول املرتفعة.
الثوم
الث�وم عالج للعديد من املش�اكل الصحية،
يحاف�ظ عىل صح�ة املع�دة والقل�ب ،مع
تنظيم تدفق الدم السليم يف الجسم تساعد
املركبات واملعادن مثل األليسين واملنجنيز
والفوسفور املوجودة يف الثوم يف السيطرة
عىل مستويات الكوليسرتول املرتفعة.

اغذية تسبب سمنة االطفال وضعف المناعة
تغذي�ة الطفل من األمور املهم�ة للحفاظ عىل صحته وبناء
جسمه بشكل س�ليم وحمايته من األمراض ،وتعد بداية
التغذي�ة يف الس�نوات األوىل من حيات�ه من املوضوعات
التي تش�غل بال كل أم خاصة عندما يكون الطفل ال
يتناول الطعام بش�كل
جي�د ،وم�ن جانب�ه
أك�د الدكتور رشيف
األن�واري أس�تاذ
مساعد طب األطفال
با لقصر
ا لعينى

التي تنتج إفراز اللعاب).
التبغ
بالنسبة للمدخنني ،يجفف الهواء الساخن الفم ويقلل
ً
أيضا من إفراز اللعاب والذي بدوره يخلق نفس املدخن
وتسبب لك رائحة الفم الكريهة.

األمراض املزمنة
إذا كن�ت تعان�ي م�ن م�رض الج�زر املع�دي املريئي
( ،)GERDأو مرض الس�كري من النوع األول ،يمكن
لألش�خاص الذين يعانون من الفش�ل الكلوي املزمن
الشديد أن يتنفسوا برائحة تشبه رائحة األمونيا.

أطعمة بديلة للحوم يمكنها إمداد الجسم بالبروتين

أعشاب يمكنها تقليل مستويات الكوليسترول
يعترب ارتفاع مس�توى الكوليسترول من
امل�ؤرشات غري الجي�دة للجس�م ،ونتيجة
لذل�ك ،يصبح الجس�م عرض�ة للعديد من
األمراض الخطرية.
ويرتف�ع الكوليسترول ألس�باب عدي�دة
مث�ل تراك�م الده�ون الزائ�دة يف الجس�م
وعدم املش�اركة يف أي نش�اط بدني وسوء
ً
وأيضا ألس�باب وراثية لدى بعض
التغذية
األش�خاص ،إذا كنت ال ترغ�ب يف التعرض
ألم�راض القلب يف س�ن مبك�رة وإذا كنت
ترغب يف البق�اء بصحة جيدة لحياة أطول
يمكن�ك تجرب�ة ط�رق مختلف�ة لتقلي�ل
مستويات الكوليسرتول املرتفعة لديك.
الريحان
هن�اك زي�ت أس�ايس يس�مى يوجين�ول
موج�ود يف الريح�ان يس�اعد يف تقلي�ل
مس�تويات الكوليسترول املرتفعة ،تزيل
عن�ارصه املض�ادة للفطري�ات والبكترييا
السموم من الجس�م ،لذا فإن مضغ أوراق
الريحان يمنع ارتفاع ضغط الدم.

صحيفة  -يومية  -سياسية  -عامة

بجامعة القاه�رة أن املهم يف تغذية الطفل لي�س الكميات التي
يتناوله�ا ولكن نوعية الطعام هي التي يج�ب النظر واالهتمام
بها يف املقام األول.وأضاف األنواري أن «هناك الكثري من شكاوى
األمه�ات أن الطف�ل يف الس�نة األوىل من عم�ره ال يتناول الكثري
ً
مشيرا إىل رضورة الرتكيز يف تناول الطعام الصحي
من الطعام
حتى لو بكميات قليلة واالبتعاد عن األطعمة املصنعة والوجبات
الجاهزة ألنها ترض مناعة الطفل وقد تعرضه للسمنة.
وأشار أستاذ طب األطفال إىل رضورة االهتمام بالتغذية املنزلية
والطع�ام املجهز باملنزل التي يجب أن تتضمن الخضار واللحوم
واألرز وع�دم االس�تجابة ملطال�ب األطف�ال بتن�اول الوجب�ات
الجاه�زة ورشاء «الدليفري» ألنه�ا أدت إىل زيادة إصابة
الطفال بالس�منة خاص�ة يف ظل انتش�ار وباء فريوس
كورون�ا وع�دم ق�درة األطفال على ممارس�ة حياتهم
بشكل طبيعي.

الفاصولي�ا تعترب من أغنى مصادر الربوتني،
والت�ى تلبى احتياجات الجس�م من الربوتني
بديلا للح�وم  ،إضاف�ة إىل ف�ول الصوي�ا،
والبقوليات التى تحتوى عىل نسبة عالية من
الربوتني.
 -2فول الصويا
مصدر الربوتني األكثر ش�عبية بني النباتيني،
ويحت�وى فول الصويا على نوعية جيدة من
الربوتين وهو تمن�ح فرصة تن�وع مصادر
الغذاء.

 -3زبدة الفول السوداني
زب�دة الف�ول الس�ودانى ال تق�دم فقط عىل
الطعم اللذيذ ،ولكن تحتوى أيضا عىل الكثري
من الربوتني ،وعادة ما يتم تناولها مع الخبز
املحمص لوجبة اإلفطار.
 -4الجبن
ىف كل  100ج�رام من الجب�ن املنزلية ،هناك
 11إىل  12جرام�ا م�ن الربوتين�ات ،والجبن
تعتبر وجب�ة خفيف�ة غني�ة بالربوتين�ات،
تجعل�ك نحص�ل عىل نصيب�ك م�ن الربوتني
اليومى الالزم لجسمك.
 -5الزبادي اليوناني
الزب�ادي اليوناني هو زبادي بس�يط يحتوي
على مص�ل اللب�ن ،كم�ا أن�ه أقل ىف نس�بة
الكربوهيدرات والس�كريات ،ومن شأنه
أن يع�زز الربوتين ىف
الجسم .

تحــذيــر مـــن المكمـــالت الغــذائيــة
املكملات الغذائية ه�ي منتج�ات مصممة
لزي�ادة مدخول�ك اليوم�ي م�ن العن�ارص
الغذائي�ة ،بما يف ذل�ك الفيتامينات واملعادن،
العدي�د منها آمن ويقدم فوائد صحية كبرية
 ،ولكن هن�اك البعض الذي يش�كل مخاطر
صحية ،خاصة إذا تم اإلفراط يف استخدامه،
وتحت�وى املكمالت الغذائي�ة عىل األحماض
األميني�ة واألحم�اض الدهني�ة واإلنزيمات

والربوبيوتي�ك واألعش�اب والنبات�ات
واملستخلصات الحيوانية ،وىف خالل التقرير
نتح�دث ع�ن املخاط�ر واملش�اكل املحتملة
للمكمالت الغذائية.
وتش�كل الجرع�ات الكبيرة م�ن بع�ض
املكملات الغذائي�ة خط�ورة على صحتك،
وأبرزها فيما يىل:
.1اضطراب الجهاز الهضمى

ت�ؤدى الجرع�ات العالي�ة منه�ا إىل ح�دوث
اضطراب�ات يف املع�دة والش�عور بالق�ئ
والغثيان واإلسهال وتشنجات املعدة.
 .2تلف األعصاب
الحصول عىل جرعات كبرية من الفيتامينات
واملع�ادن قد تضر بصحة الجه�از العصبى
مما ي�ؤدى اىل تل�ف األعصاب وتأث�ر حركة
األطراف.
 .3صعوبة النوم والرتكيز
أظهرت دراس�ات عديدة عن تناول جرعات
كبيرة م�ن الفيتامينات بش�كل مفرط عن
املس�تويات العادية يوميا ق�د يصيبك باألرق
وصعوبة يف الخلود للنوم.
.4النزيف
تن�اول مكملات فيتامين (ه�ـ) بجرعات
عالية تتسبب الكدمات ونزيف األنف.
 .5تؤثر عىل فعالية املضادات الحيوية
يمكن ملكمالت الحديد والكالس�يوم أن تقلل
من فعالية املضادات الحيوية ،بنس�بة تصل
إىل .٪40
 .7االسهال:
يمك�ن تناول الجرع�ات العالية من مكمالت
فيتامني ج أن تسبب اإلسهال وآالم األمعاء
 .8التسمم
تناول مكمالت الس�يلينيوم والحديد بإفراط
قد يعرضك للتسمم تسبب آالم باملعدة ونزلة
معوية إذا تم تناولها بكميات كبرية.
 .9تساقط الشعر:
يمكن أن يؤدي الكثري من الس�يلينيوم الذى
يعد من مضادات األكس�دة اىل تلف بصيالت
الشعر.
.10اإلصابة بأمراض القلب:
اإلفراط يف تناول حمض الفوليك وفيتامني د
قد يؤدى اىل اصابتك بمش�اكل قلبية خطرية،
خاص�ة إذا ت�م تناول�ه بإفراط خلال فرتة
الحمل.

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

العمر مجرد رقم لدى البعض ..

يتخرج من الجامعة بالـً 67
عاما وآخر يخوض امتحان الثانوية العامة في الـ64
تخ�رج رجل تركي من الجامعة يف س�ن  67عاما،
بعد أن اضطر إىل ترك الدراسة لفرتة بسبب أوضاع
مادية.
وذكرت وكالة األناض�ول لألنباء أن الرتكي «زكي
ج�ور» تخ�رج من قس�م الفيزي�اء بجامعة فرات
بوالية إالزيغ رشقي تركيا ،والذي بدأ الدراسة فيها
قبل  33عاما.
وس�جل «ج�ور» يف القس�م الع�ام  ،1988إال أن�ه
اضطر لرتك الدراسة يف السنة الثانية ،بسبب ضيق
األوضاع املادية.وأشارت الوكالة إىل أن «جور» هو
أب لـ  4أوالد ،واس�تأنف دراس�ته يف القس�م ذاته
العام  ،2016ليتخ ّرج منه العام الحايل.
واحتف�ل الرج�ل بتخرجه عرب الواق�ع االفرتايض،
نظرا لع�دم إقامة حفلات التخ�رج يف الجامعات
الرتكية ،ضمن إطار تدابري مكافحة كورونا.
وأوض�ح أن�ه يعت�زم مواصل�ة دراس�ته يف قس�م
الدراسات العليا.
من جهة اخرى نرى ان التحدي والصرب والشجاعة
واالجته�اد وبر الوالدين كلها صف�ات اجتمعت يف
الس�تيني من أصحاب الهمم مقناعي كمال الدين
ال�ذي ينحدر من والي�ة «محافظ�ة» عنابة (600
كيلومرت رشقي العاصمة الجزائرية).
رحلة طويل�ة وإرصار كبري على مواصلة تعليمه
رغ�م ظروفه الت�ي قرر أن يتحداه�ا وأن يثبت أنه
مث�ل أي طال�ب يس�تطيع أن يذاك�ر ويتفوق وأن
ي�دق أبواب الجامعة وأن اإلنس�ان مهم�ا بلغ من
العمر فه�و بحاجة ملزيد من العل�م واملعرفة التي
س�يحتاجها يف حيات�ه أو ينقله�ا ب�دوره لألجيال
القادمة.
كمال الدين املولود يف  06أغس�طس  1957بالوالية
ذاته�ا يعرف عنه الصرب وبر الوالدين إذ يش�هد له
الجمي�ع بذلك ورغ�م حالته الصحي�ة إال أنه كان
يعتني بوالدته املقعدة س�نوات طويلة فكان بحق
ذل�ك االب�ن الب�ار بها إذ يس�ارع للع�ودة إىل البيت
بمجرد خروج�ه منه لقض�اء أي حاجة رضورية

وأحيان�ا ً كثيرة كان�ت أم�ه التي تتأل�م ترصخ يف
وجه�ه إال أن�ه يرد عليه�ا بـ«س�امحيني يا أمي»
ويس�ارع عىل الفور لتقبيل يدها وظل كمال الدين
يعتن�ي بها إىل أن فارقت الحياة ليظل يف ذلك البيت
الواس�ع القاط�ن يف منطق�ة «الكول�ون» بعنابة
لحال�ه ليدخل يف حالة نفس�ية صعبة إذ كانت أمه
كل يشء يف حياته إذ كانت بمقام األكس�جني الذي
يتنفسه غري أنه ومع مرور الزمن قرر كمال الدين

أكثر من مليون دوالر جناها نامان غوبتا من أعقاب السجائر ،وقد قرر أن يعيد تدويرها
دمى وحامالت مفاتيح وطارد للبعوض وسماد عضوي للنبات.
وتصنيعها لتتحول إىل ً
وقد استوحى املحارب البيئي البلغ  26عاما ً من أوتار براديش الفكرة من كومة أعقاب
سجائر رآها يف نهاية حفلة .وها هو اليوم يدير ،وفقا ً ملوقع «غود نيوز نتوورك» ،رشكة
تنرش الحاويات يف املدن لجمع األعقاب قبل إعادة تدويرها.
ويؤكد نامان أنه كسب منذ العام  2016ما يزيد عىل مليون دوالر من خالل إعادة تدوير
ثالثة ماليني عقب سيجارة أو ما يعادل  100ألف كيلوغرام .ويشري إىل أنه «شغوف ليس
ً
خدمة للمجتمع ويعالج مشكلة ويقدم حالً».
ملا يجمعه من مال وحسب ،بل ألنه يقدم
وتستقبل رشكة نامان حتى ستة آالف كيلوغرام من السجائر شهريا ً تودع يف حاويات
تدعى «يف بينز» متواجدة بالقرب من الباعة املتجولني ومتاجر التنباك .ويتلقى هؤالء
الباعة أجرا ً مقابل كل كيلوغرام يجمعونه من أعقاب السجائر .ويقوم املصنع بفصل
األعقاب إىل ثالثة أقسام مختلفة هي الفالتر والورق ومخلفات التبغ املتبقية .أما الفلرت
فيتحول إىل حشوة للوسادات واأللعاب ،ويصنع من الورق والتبغ سمادا ً يباع للمزارعني
أو طاردا ً للبعوض.

اس�تئناف رحلت�ه العلمي�ة حتى توجه�ا بدخوله
الي�وم األحد امتحان الثانوية العامة أو ما يس�مى
يف الجزائر امتحان «البكالوريا».
يرى كمال الدين أن رضا والدته عليه كان الس�بب
األول وراء نجاحه يف اس�تمرار مسيرته التعليمية
ووصول�ه إىل هذا اليوم هو اعتناؤه بوالدته املقعدة
الت�ي كان�ت دائم�ا ً تدعو ل�ه بينما لقي تش�جيعا ً
كبريا ً من أفراد أرسته وال سيما من شقيقته دليلة

توساكاسا كوديرا ،هي من رجحت
أن تكون لوحة املناظر الطبيعية
الخصبة باأللوان املائية عائدة
لربوك.
وتضم اللوحة صورة امرأة ترتدي
الكيمونو وتحمل طفال ً عىل ظهرها
وهي تغادر منزال ً يابانيا ً تقليديًا.
وتم رشاء اللوحة من قبل ،كاثرين
وجون ماثيوز ،من سكاربورو
بوالية مني من متجر اثاث
ومقتنيات مستعملة.
وكان صاحب املتجر،
كيفن كريغان ،بدوره،
قد حصل عليها من
عقار يف نيو هامبشاير
ألرسة انتقلت من جنوب
كاليفورنيا قبل 15
عاماً.
وكانت كاثرين ماثيوز
تتفحص التوقيع عندما
قادها ذلك إىل كوديرا
التي رجحت نظرا ً
واملوضوع
«للتوقيع»
الياباني للوحة ووجود
شقيقني لربوك يف
احتمال
كاليفورنيا،
وجود صلة بالفنان،
لكنها أكدت الحاجة إىل
مزيد من البحث للتأكد.
وأفادت كوديرا عن وجود
لوحة أخرى لكوديرا
تصور حديقة يابانية مع إمرأة
تطعم الدجاج ضمن املجموعات

وزوجها مراد عبي�د وولديهما أنيس ونجمة الذين
كانوا يحضونه عىل مواصلة تعليمه.
دخل كمال الدين امتح�ان «البكالوريا» بال مركب
نق�ص وه�و كله آم�ال أن يجت�از ه�ذا االمتحان
ويدخ�ل الجامع�ة من أبوابه�ا الواس�عة ليواصل
رحلت�ه العلمي�ة ويتمن�ى كم�ال أن يصب�ح مثل
ش�قيقته دليل�ة وأن يحص�ل مثله�ا عىل ش�هادة
األستاذية.

«قعر جهنم» حفرة غامضة في اليمن تحوم حولها أساطير
يحيط الغموض ببرئ برهوت يف رشق اليمن،
أذ تكثر القصص واألساطري التي يتداولها
ً
مسكونة من الجن ،إذ ال
الناس عن كونها
يُعرف الكثري عن هذه الحفرة العميقة.
عىل بعد قرابة  1300كيلومرت رشق
العاصمة صنعاء ،قرب الحدود مع سلطنة
عمان ،تقع برئ برهوت يف صحراء محافظة
املهرة .ويُعتقد أن عمق الحفرة العمالقة
يراوح بني  100و 250مرتا ويصل عرضها
إىل  30مرتا.
ولطاملا تناقل اليمنيون أسطورة مفادها أن
البرئ تُعد سجنا للجن ،ويسميها السكان
أيضا «قعر جهنم» .وتُعرف البرئ برائحة
كريهة تخرج من أعماقها.
ويشري مسؤولون يمنيون ببساطة إىل أنّهم

صورة
ً
دوالرا فقط!
وتعليقأنها للرسام إدموند بروك بيعت بـ 45
لوحة يعتقد

الخبرية بأعمال فان غوغ ،أستاذة
تاريخ الفنون يف جامعة أوساكا،
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موضة «الشارب المزدوج» تجتاح
اإلنترنت ..والنساء يرفضنها
يتباهى كثري من الرجال بشواربهم املفتولة التي تنظر إليها بعض الشعوب بوصفها
من «عالمات الرجولة» ،بينما تتفن شعوب أخرى بتقديم أشكال غريبة لها ،كما يف
موضة «الشارب املزدوج».ورصد تقرير لصحيفة «دييل ستار» الربيطانية ما وصفه
بـ»املوضة الغريبة والجديدة» ،التي تزداد شعبيتها حول العالم ،واملتمثلة بإطالة شعر
الوجه ،بحيث يحصل الرجل عىل شاربني معا.وتداول رواد مواقع التواصل االجتماعي
صورا لرجال بشاربني ،يكون األول يف املوقع املعتاد عىل الشفة العليا ،بينما يأتي الثاني
تحت الشفة السفىل.وانقسمت اآلراء حول هذه املوضة ،وخصوصا بني النساء ،حيث
اعترب فريق منهن «الشارب املزدوج» توجها جديدا يعكس تغيريا يف شكل الرجال ،وبأنه
مثري لإلعجاب.
واعتربت أخريات ما يقوم به الرجال «جنونا» ،واصفني «الشارب املزدوج» بأنه يعبرّ عن
«عقدة نقص» لدى من يتبناها.
وتساءلت فتيات عن املجهود الذي سيبذله الرجال للحفاظ عىل هذا الشكل الجديد ،فيما
يتعلق بالكريمات ومستحرضات التجميل والعناية ،إىل جانب املبالغ املالية التي ستدفع
للحالق الذي سيحرص عىل تشذيب شعر الشاربني باستمرار بشكل احرتايف.

«عريسان» يحلقان شعرهما
بالكامل خالل الزفاف !

يجني أكثر من مليون دوالر
من أعقاب السجائر!

اشرتى زوجان أمريكيان لوحة من
متجر تحف بكاليفورنيا ،مقابل
 45دوالراً ،يعتقد أنها للفنان
األسرتايل الذي ترعرع يف اليابان،
أدموند بروك .ويعُ رف عن هذا
الرسام صداقته مع فنسنت فان
غوغ الذي كان مفتونا ً بروابط
زميله باليابان ،وقد قاما برسم
مناظر طبيعية معا ً يف قرية أوفري
سور واز بفرنسا.

صالة الصبح
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الخاصة ،تشبه كثريا ً موضوع
اللوحة املائية املكتشفة.
ويعرف أن أرسة بروك انتقلت اىل
يوكوهاما باليابان عندما كان
يف الرابعة من عمره .ويف أواخر
سن املراهقة رشع يف الرسم قبل
انطالقه يف عام  1885إىل باريس
لدراسة الفن عىل يد الرسام جان
ليون جريوم ،وهناك تعرف خالل
ربيع عام  ،1890عىل فان غوغ يف
القرية وكان آنذاك بعمر  24عاماً.
وعن رايه بصديقه ،كتب فان
غوغ رسالة إىل أخيه قال فيها أن
أسلوب بروك ال يظهر أنه ترعرع يف
اليابان ،ونظرا ً الفتنانه باألسلوب
الياباني ،بدا أقل حماسة بشأن
لوحات صديقه التي وصفها بأنها
«هامدة اىل حد ما» عىل الرغم من
انها «تراقب الطبيعة».
هذا وكانت بطاقة عمل بخط بروك
قد أظهرت اختالفا ً إىل حد ما عن
توقيع بروك عىل اللوحة املائية،
لكن كوديرا قللت من أهمية ذلك
قائلة إن توقيعات الفنانني عىل
اللوحات غالبا ً ما تكون منمقة
ومختلفة عن الكتابة اليدوية
العادية.
هذا ويعرف عن الرسام بروك
أنه عرض لوحتني يف االكاديمية
امللكية للفنون بلندن ،وعاد يف أوائل
تسعينات القرن ال 19إىل يوكوهاما
التي دمرها زلزال كانتو العظيم
عام  ،1923حيث احرتق منزله.

ال يعلمون ما املوجود يف قعر البرئ.
ويقول مدير هيئة املساحة الجيولوجية
والثروات املعدنية صالح بابحري «زرنا
املوقع ووصلنا إىل عمق يفوق  60-50مرتا
من البرئ .والحظنا يف داخلها اشياء ورائحة
غريبة لم نعرف ماهيتها» ،واصفا ً الوضع
هناك بأنه «غريب».
ويضيف «لم نصل إىل عمق أكرب نظرا إىل
قلة األكسجني وإىل عدم وجود تهوية يف ذلك
املوقع».
وال يصل ضوء الشمس إىل قعر الحفرة ،وال
يمكن من حافتها رؤية الكثري مما فيها
سوى بعض الطيور.
ويقول مصورو الفيديو الذين يحاولون أخذ
لقطات لداخل البرئ إن من شبه املستحيل

الحصول عليها.
ويخىش غالبية السكان االقرتاب من البرئ
بسبب األساطري املحيطة بها.
فعىل مدى قرون ،تناقل الكثريون قصصا
تشري إىل وجود الجن فيها ،وساد اعتقاد
بأنها تشكل خطرا فوق األرض ،وقد تبتلع
كل ما يقرتب منها.
حتى أن كثرا ً يتجنبون مج ّرد التحدث عن
هذه الحفرة الغامضة مخافة أن تلحق بهم
األذى.
ويقول بابحري «من املطلوب طبعا ً دراسة
هذه املناطق والبحث والتقيص فيها
والوصول إىل أعماق البرئ» التي يقدر عمرها
«بماليني وماليني السنني» ،عىل ما أوضح.

تداولت منصات التواصل االجتماعي ،مقطع
فيديو مؤثراً ،يوثق لحظة قيام عروس بحلق
شعرها بالكامل خالل حفل زفافها ،وذلك يف
مفاجأة أعدتها بمساعدة عريسها ،يف محاولة
منها للتعبري عن دعمها لوالدتها يف رصاعها
ضد مرض الرسطان ،كما أقدم عريسها عىل
الخطوة ذاتها ،أمام ضيوف حفل زفافهما.
ووفقا ً لصحيفة «دييل ميل» الربيطانية،
تم تشخيص إصابة والدة العروس ،لونا
ماكاباجال ،وهي من نيوزيلندا ،برسطان
املبيض يف املرحلة الرابعة عام  ،2018لتخضع
لعملية جراحية ،وللعالج الكيماوي واإلشعاعي
للسيطرة عىل املرض.
ولرغبة االبنة جوني ( 20عاماً) ،بمفاجأة
والدتها مريضة الرسطان ،والتي توفيت يف وقت
الحق ،قررت حلق شعرها ،تضامنا ً معها قبل
حفل الزفاف ،لكن عريسها «أليستري» اقرتح
أن يحلقا شعرهما معا ً يف يوم الزفاف ذاته،

ووافقت العروس عىل اقرتاحه .بعد انتهاء
مراسم الزواج ،توجه العروسان ملنصة الرقص،
وأعلن منسق أغاني الزفاف بعد ذلك ،أنهما أعدا
مفاجأة.
وجلس العريس ( 20عاماً) ،يف وسط منصة
الرقص ،وتولت عروسه حالقة شعره بالكامل،
قبل أن يبدأ بحلق شعرها.

يصنعان قهوة بدون كافيين
لمرضى الضغط والسكري !
رهف الليموني وتميم كبارة ،خريجا
إدارة أعمال ،تعرفا إىل بعضهما بعضا ً
عام  ،2016إذ كانت رهف تقيم يف
دمشق وتعمل يف منظمة هناك ،وهو
يعمل يف منظمة أخرى يف تركيا .ورغبت
رهف يف تطوير مهاراتها واالنتقال
لرتكيا فرتاسلت مع تميم املسؤول عن
املوارد البرشية يف تلك املنظمة ،وأرسلت
له سريتها الذاتية ،وبعد ذلك تواصال
ونشأت عالقة حب بينهما ،ثم قررا إعالن
خطوبتهما عن بعد عىل أمل اللقاء يف
مكان ما .وبدأت عملية البحث عن بلد
يستقبلهما.
حينما قررا البدء بمرشوعهما ظهرت
أزمة كورونا ،وشلت الحياة يف هولندا مثل
بقية دول العالم ،ولكنهما رفضا الرضوخ

لهذه األزمة فأسسا موقعا ً إلكرتونيا ً
للبيع من خالله ،ليتفاجأ الطرفان بردود
الفعل اإليجابية من وسائل اإلعالم التي
شجّ عت املرشوع بشكل كبري.
تؤكد رهف مؤسسة مرشوع «دافئ»،
أن املنتج صحي ونكهته لذيذة تشبه
نكهة القهوة بنسبة  %80ولكن من دون
كافيني ،واألرضار املصاحبة له ،وبالتايل
يمكن ملرىض الضغط والسكري تناوله
واالستمتاع بمذاق القهوة العربية ،ومن
دون قلق من اإلصابة بأي أرضار.
وتتابع رهف ،إن املرحلة األوىل من
املرشوع بدأت بالتجربة البسيطة يف املنزل
لتحميص نواة التمر ،ثم طحنها وإضافة
بعض املاء الساخن أو الحليب ،ثم انتقال
لطور االحرتاف.

في «يوم السيلفي» ..حقائق غريبة عن «الهوس الخطير»
يحتفل عشاق التصوير حول العالم بيوم «السيلفي»،
والذي يصادف  21يونيو.
وباتت صور «السيلفي» جزءا ال يتجزأ من أي حفل أو
رحلة أو لقاء ،كما أنها أصبحت حارضة حتى يف املواقف
املأساوية.ودفعت الشعبية املتنامية لهذا النوع من الصور
إىل دخولها قاموس أكسفورد الشهري يف عام ،2013
حسبما ذكرت شبكة «يس إن إن».ويعود الفضل يف ظهور
«السيلفي» إىل روبرت كورنيليوس من فيالدلفيا ،والذي

التقط أول صورة من هذا النوع سنة  ،1839حيث كان
يضع إطارا صناعية يقف فيه دقيقة ،ومن ثم يزيل الغطاء
عن عدسة الكامريا فيتم التصوير.وبمناسبة االحتفال
بيوم «السيلفي» نقدم فيما ييل مجموعة من املعلومات
الغريبة املتعلقة بهذه الصور -:تعد «السيلفي» التي
التقطها نجم هوليوود براديل كوبر يف حفل توزيع جوائز
األوسكار سنة  ،2014الصورة األكثر إعادة نرشا عىل تويرت
يف التاريخ.

 أصبحت عصا السيلفي واحدة من «أكثر املواد مبيعا» يفعام  ،2014وزادت عمليات البحث عنها يف غوغل بأكثر من
 19مرة يف عام .2014
 تسببت «السيلفي» يف وفاة  259شخصا حول العالم يفالفرتة بني أكتوبر  2011ونوفمرب  ،2017بحسب دراسة
صادرة عن مجلة «طب األرسة» الهندية ،وكان نصيب
الهند من هذا الرقم  159شخصا ،لقوا مرصعهم أثناء
محاوالت التقاط صور شخصية مميزة.

