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حملة اعتقاالت صهيونية جديدة ضد 
الفلسطينيين بالضفة

في هذا العدد

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد النائب جم�ال كوجر، امس االثنني، 
ان الحكوم�ة م�ع رف�ع س�عر رصف 

الدوالر امام الدينار العراقي.
وقال كوجر، يف ترصيح صحفي تابعته 
»املراق�ب العراقي«  ان »هن�اك توجها 
حكوميا لزيادة س�عر الرصف، بش�كل 
تدريجي، ألن قانون موازنة 2021، فيه 
عجز مايل كب�ر، واحد س�بل تخفيض 
ه�ذا العج�ر، ه�و زي�ادة س�عر رصف 

ال�دوالر، وله�ذا الحل�ول الحكومية عن 
مواجهة االرتفاع الحايل، فهي تريد ذلك 

وتعمل عليه«.
وبني ان »اس�عار الرصف سوف تواصل 
االرتف�اع يف ق�ادم األيام، وهذا س�يؤثر 
بش�كل كبر عىل املواطنني، ألنه سيزيد 

من اسعار املواد الغذائية وغرها«.
يشار اىل ان اس�عار رصف الدوالر امام 
الدينار تجاوزت امس االثنني ال�«130« 

الف دينار ل�«100« دوالر.

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد النائب رسكوت شمس الدين، امس االثنني، ان سلطة 
االقليم تمارس سياس�ية تكميم االفواه، عرب ممارساتها 

يف قمع التظاهرات.
وقال ش�مس الدين يف ترصيح صحف�ي تابعته »املراقب 
العراق�ي« ان “س�لطة االقلي�م تمارس سياس�ة تكميم 
األف�واه واالعتق�االت والقت�ل ب�ني صف�وف املتظاهرين 
املطالبني بحقوقهم املرشوعة.  مش�را إىل أن  »ترصفات 
الحزب الديمقراطي الكردستاني تكشف عن مدى انعدام 

الديمقراطية«.
واضاف، أن »حكوم�ة  اإلقليم تاخذ حصتها من املوازنة 
منذ سنوات وال تلتزم بدفع مستحقات املوظفني ، مشرا 

إىل أن ظلم حكومة كردستان تعدى الحدود«.

نائب كردي: سلطة اإلقليم تمارس 
سياسية تكميم األفواه

الحكومة تؤيد رفع سعر صرف الدوالر 
أمام الدينار العراقي

المراقب العراقي/ متابعة...
اكدت اللجنة املالية النيابية، امس االثنني، ان حكومة املركز ستتعرض اىل املساءلة 

يف حال رصفت االموال اىل كردستان.
وق�ال عض�و اللجنة ثامر ذيب�ان يف ترصيح صحفي تابعته »املراق�ب العراقي« ان 
“حكومة اقليم كردس�تان تصدر يوميا اكثر من 470 الف برميل من النفط”، الفتا 
اىل ان “كردس�تان ته�رب 200 ال�ف برميل اضاف�ة اىل التصدير بش�كل يومي عرب 

االسواق السوداء للنفط”.
واضاف ان “حكومة االقليم رهنت نفطها لرتكيا لخمسني عاما مقابل 10 دوالرات 
للربمي�ل الواحد”، مبينا ان “االزمة الراهنة يف االقليم تتحملها حكومة االقليم التي 

اتفقت مع تركيا دون علم بغداد”.
ولف�ت اىل ان “الحكوم�ة االتحادي�ة س�تتعرض للمس�اءلة يف حال رصف�ت امواال 

لحكومة كردس�تان دون اس�تالم املس�تحقات املالية من صادرات النفط”.

المالية النيابية: الحكومة المركزية ستتعرض 
للمساءلة إذا صرفت األموال لإلقليم

المراقب العراقي/ متابعة...
أص�درت الهي�أة القضائي�ة يف محكم�ة 
التمييز ، امس االثنني،  قراراً باس�تبعاد 
الس�يايس أحمد الجب�وري »أبو مازن«، 
املقبل�ة  االنتخاب�ات  يف  املش�اركة  م�ن 

بسبب ادانته بقضايا فساد.
وقال مصدر قضائي يف ترصيح صحفي 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن »الهيأة 
القضائي�ة يف محكم�ة التميي�ز أصدرت 
قراره�ا النهائ�ي باملصادق�ة ع�ىل قرار 
مجلس مفوضية االنتخابات باس�تبعاد 

احمد عبدالل�ه الجبوري )ابو مازن( من 
املشاركة يف االنتخابات«.

ال�ذي  »الق�رار  أن  إىل  املص�در،  وأش�ار 
أصدرت�ه محكم�ة التميي�ز يع�د نهائياً 
وغر قابل للطعن، وذلك الدانته بقضايا 

فساد ورد الطعن الذي تقدم به«.
يش�ار اىل ان »أب�و م�ازن«، كان قد قدم 
تميي�زاً إىل مجلس املفوضني لالنتخابات 
إللغ�اء ق�رار من�ع املش�مولني بقانون 
العف�و الع�ام ع�ن قضاي�ا فس�اد م�ن 

الرتشح لالنتخابات.

إلدانته بقضايا فساد..القضاء يصادق 
على استبعاد سياسي من االنتخابات

Corona Virus Infections STAY HOMEخليك في البيت
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»خدعة« أميركية ُتضلّل العراقيين 
وتقطع آخر سبل التهدئة

»سبات« الكاظمي يدفع العراق نحو »الهاوية«

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
ما تزال الواليات املتحدة، منذ تشكيل أول 
حكومة بعد التغير إىل اليوم، تهيمن عىل 
القرار الس�يايس يف الع�راق، وتظهر تلك 
التدخالت بش�كل جيل خ�الل األزمات أو 
املتغرات التي تجري عىل الس�احة، عرب 
الترصيح�ات الت�ي تديل بها ش�خصيات 
رفيعة املستوى يف واشنطن، أو من خالل 
تحركات س�فرها يف بغ�داد أو البيانات 
قب�ل  م�ن  تص�در  الت�ي  و”الرس�ائل” 
الس�فارة، والبعض اآلخ�ر منها “خفي” 
تم�رره عرب بع�ض االطراف السياس�ية 
الت�ي تتماه�ى معها من أج�ل الحصول 

عىل مكاسب أو مناصب.
ودف�ع العراقيون ثمن�اً باهضاً جراء تلك 
الهيمن�ة، الت�ي أطاحت بكل حل�م لبناء 
»الع�راق الجدي�د«، بعد أن دّمرت�ه إدارة 
حزب البعث الصدامي املقبور، عىل مدى 
نح�و أربع�ة عق�ود. ولعلَّ أب�رز مظاهر 
بالتواج�د  تتمّث�ل  األمركي�ة،  الهيمن�ة 
العس�كري الذي بات يهدد بإشعال فتيل 
حرب ش�عواء تهدد مس�تقبل العراقيني، 

حسبما يرى مراقبون.
ويف هذا السياق، نرش فريق موقع »ميدل 
إيس�ت آي« يف واش�نطن، أم�س االثنني، 
مقاالً موسعاً عن مرشوع قانون الدفاع 
الوطني األمريك�ي والذي يتضمن إنفاقا 
دفاعيا بقيمة 740 مليار دوالر للعمليات 
الخارجي�ة يف الرشق األوس�ط من بينها 
تخصيص 645 مليون دوالر ل�«العمليات 

األمنية« يف العراق.
وأوض�ح املقال، أن »إقرار مجلس النواب 
ومجل�س الش�يوخ األمريكي�ني بأغلبية 
ساحقة مرشوع قانون اإلنفاق الدفاعي 
بقيمة 740 مليار دوالر نكايًة يف الرئيس 
دونالد ترامب، م�ا يمهد الطريق الختبار 

ال�والء ب�ني املرشِّع�ني الجمهوري�ني إذا 
اس�تخدم الرئي�س ترام�ب ح�ق الفيتو 

ع. املتوقَّ
ويتضم�ن قان�ون إقرار الدف�اع الوطني 
)NDAA( بن�ًدا يحظ�ر أي تخفيض�ات 
يف ع�دد الق�وات يف أفغانس�تان وكوري�ا 
الجنوبي�ة وأملاني�ا دون م�ربرات كافية، 
ويس�تلزم م�ن الرئيس إص�دار عقوبات 
ض�د تركي�ا بس�بب رشائها نظ�ام دفاع 

صاروخي رويس الصنع.
ومن جانبه، قال ترامب إنه يريد س�حب 
الق�وات األمريكي�ة م�ن ال�دول الث�الث 
الس�ابق ذكره�ا، ويرف�ض أيًضا فرض 
عقوب�ات ع�ىل تركي�ا، م�ن ب�ني قضايا 

خالفية أخرى.
ويعارض ترامب بشدة مرشوع القانون 

ال�ذي أُِقرَّ بأغلبي�ة 335 صوًتا مقابل 78 
يف مجل�س النواب يوم الثالث�اء، ثم أقرَّه 
مجلس الش�يوخ ي�وم الجمع�ة بأغلبية 
84 صوًتا مقاب�ل 13 صوًتا. وقد يحظى 
مجل�س النواب بما يكف�ي من األصوات 

لتجاوز الفيتو الرئايس«.
وبش�أن الع�راق، فإن م�رشوع القانون 
يطال�ب بمئ�ات املالي�ني من ال�دوالرات 
للعملي�ات األمني�ة يف صن�دوق التدريب 
داع�ش  تنظي�م  ملكافح�ة  والتجهي�ز 
)CTEF(، بم�ا يف ذل�ك 645 مليون دوالر 
للعمليات األمنية يف العراق، و200 مليون 
دوالر إضافية لسوريا، والتي ستخصص 
وج�ود  بمكافح�ة  املتعلق�ة  لألنش�طة 

داعش يف كال البلدين.
ومنذ إعالنه هزيمة داعش يف 2018، قال 

ترامب مراًرا وتكراًرا إنه يخطط لس�حب 
الوجود العس�كري األمريكي من الرشق 
األوس�ط، إال أن ادعاءاته كان�ت هواًء يف 
شبك، س�عى من خاللها إىل تضليل الرأي 

العام الدويل.
كما قال الجيش األمريكي يف أيلول املايض 
إنه سيس�حب 2.200 جن�دي من العراق 
ت�ارًكا 3 آالف فقط. وأض�اف الجيش يف 
وقت الح�ق أن�ه سيس�حب 500 جندي 
إضايف، لكنه لم ي�فِ بتعهداته حتى اآلن، 
ما يؤرش وج�ود نوايا أمركي�ة لتحقيق 
بقاء عس�كري طويل األمد يف العراق، قد 

ُيمّهد ل�«معارك طاحنة« مستقبالً.
ب�دوره يق�ول املخت�ص بالش�أن األمني 
صباح العكي�يل ل�«املراقب العراقي«، إن 
»كل املعطي�ات والتحض�رات وتحركات 

الق�وات، ت�دل ع�ىل أن الوالي�ات املتحدة 
غر راغبة باالنس�حاب من العراق، وهي 
تسعى لذلك من أجل ضمان مصالحها يف 

املنطقة«.
ويؤك�د العكي�يل أن »الوالي�ات املتح�دة 
لن تخ�رج من الع�راق خالي�ة الوفاض، 
والب�د أن تضمن مصالحه�ا«، معترباً أن 
»الحديث عن االنس�حاب أو تقليل أعداد 
الق�وات، ه�و ذر الرم�اد يف العي�ون، وال 
يع�دو ع�ن كونه إع�ادة تموض�ع داخل 

األرايض العراقية«.
ويف س�ياق متص�ل، يضي�ف العكييل أن 
»هناك معطيات تش�ر إىل وجود مس�اٍع 
لخوض مواجهات عسكرية، واستهداف 
القوات األمنية والحشد الشعبي«، منوهاً 
إىل أن »أم�ركا قد تس�عى إىل اس�تهداف 

قيادات بالحشد واملقاومة اإلسالمية«.
جدير بالذكر أن مجلس النواب العراقي، 
ص�وت خالل جلس�ة اس�تثنائية عقدها 
يف الخام�س م�ن كانون الثان�ي املايض، 
ع�ىل ق�رار ُيل�زم الحكوم�ة بالعمل عىل 
جدول�ة إخ�راج الق�وات األجنبي�ة م�ن 
العراق، ومنعها من استخدام أرض البالد 
وس�مائها ومياهه�ا، لتنفي�ذ أي أعمال 
عدائي�ة تج�اه دول الج�وار الجغرايف، إال 
أن الوالي�ات املتحدة م�ا زالت تراهن عىل 
التسويف واملماطلة، بل تعدت ذلك بكثر 

حتى باتت تسيطر عىل أجواء العراق.
وحظ�ي القرار الربملاني الحاس�م، بدعم 
ش�عبي كبر تمث�ل بتظاه�رات مليونية 
االحت�الل”  ب�”ط�رد  طالب�ت  غاضب�ة، 
الس�يما بع�د عملي�ة االغتي�ال الغ�ادرة 
الت�ي نفذته�ا طائ�رة أمركية مس�رة 
قرب مط�ار بغداد الدويل يف كانون الثاني 
املايض، وأس�فرت ع�ن استش�هاد قادة 

النرص.

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
ال�دوالر  رصف  س�عر  ارتف�اع 
العملة  مقاب�ل انخفاض قيم�ة 
العراقي�ة بع�د أن المس�ت 130 
أل�ف دين�ار ل�كل 100 دوالر، ما 
ه�و إال آخ�ر أوجه ش�بح األزمة 
املالية التي تعصف بالبالد نتيجة 
غياب السياسات املالية الرصينة 
وس�ماح البنك املركزي بالتالعب 
بالعمل�ة االجنبية، رغم أنه يبيع 
الدوالر بس�عر أقل من 120 ألف 
دينار لكل 100 دوالر , فضال عن 
الكميات الكب�رة التي تطرح يف 
مزاد العملة من الدوالر ,فاالزمة 
ه�ذه امل�رة مفتعل�ة م�ن قب�ل 
مافيات الدوالر املش�اركة بمزاد 
البنك املركزي , خاصة أن االزمة 
املالي�ة يف الب�الد ب�دأت تت�الىش 
بفعل ارتفاع أس�عار النفط فوق 
الخمسني دوالرا, لكن ما يميزها 

عن سابقاتها.
الحكوم�ي وترويج  الصمت  هو 
ألفكار خاطئة بش�أن ما يحدث، 
إذ ُيربَُّر أنه لدع�م املنتج الوطني 

وهو خ�الف الحقيق�ة، ألن ذلك 
س�يقود نح�و التالعب بأس�عار 
امل�واد الغذائية والس�لع وإرهاق 

كاهل املواطن.
رئيس اللجنة املالية النيابية قال 
إن »الزي�ادة الحاصل�ة يف الكتلة 
النقدي�ة وقلة املع�روض بمعدل 
الش�هر  يف  دوالر  ملي�ون   800
املص�ارف  بع�ض  واس�تغالل 
األهلية أدى إىل حدوث هذا الفرق 
يف الس�عر«، مبين�اً أن »الس�ؤال 
الشفوي كان حول كيفية إعادة 
األسعار إىل ما كانت عليه , وعىل 
الرغ�م م�ن أن محاف�ظ البن�ك 
املركزي رد عىل السؤال الربملاني 
لك�ن البع�ض يه�ددون باتخاذ 
مواق�ف أكث�ر ح�دة إذا ل�م يتم 
تخفيض سعر الدوالر خالل مدة 
قريبة, كما أنه ال توجد سياس�ة 
واضح�ة للبن�ك املركزي بش�أن 
الكتلة النقدي�ة وبيع الدوالر ألن 
هنالك فرقاً يف الس�عر حيث إنها 
تبي�ع الدوالر ب�119  ديناراً فيما 
يباع يف األس�واق بأكثر من 128 

دينار.

هن�اك  أن  أك�دوا,  مختص�ون 
اس�تياًء ش�عبياً ق�د يتح�ول إىل 
احتجاجات كب�رة جراء تماهي 
البن�ك املرك�زي م�ع املضارب�ني 
بالعمل�ة وه�م أنفس�هم الذي�ن 
يش�اركون بمزاد العملة , فهناك 
سببان لالرتفاع االول قرب إقرار 
مرشوع قانون املوازنة، و ما أثر 

من معلومات متضاربة، وملونة، 
ومشوش�ة، حول تصحيح سعر 
ال�رصف و الثان�ي ه�و اق�رتاب 
موع�د االنتخاب�ات الترشيعي�ة، 
وم�ا  السياس�ية،  واملناكف�ات 
تول�ده من إش�ارات، ومعلومات 

تتعلق باملكاسب السياسية...

تفاصيل اوسع صفحة 3

تصاعد متسارع بقيمة الدوالر أمام 
الدينار يثير »رعب« المواطن 

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
حراك نيابي عىل وش�ك االنطالق، 
وزراء  م�ن  كب�ر  ع�دد  إلقال�ة 
الكاظم�ي،  مصطف�ى  حكوم�ة 
الذين وصفتهم أوس�اط سياسية 
بأنهم »وزراء مكاتب« ولم يرتقوا 
إىل حج�م املس�ؤولية امللق�اة عىل 
كت�ل  كش�فت  حي�ث  عاتقه�م، 

نيابي�ة أن هناك اتفاقا سياس�يا 
عىل رضورة القضاء عىل الفش�ل 
يف إدارة الدولة ع�رب إقالة الوزراء 
وتعي�ني البدالء من دون التس�بب 

بفراغ يف عمل تلك الوزارات.
هن�اك  ف�أن  ذل�ك  ع�ىل  وع�الوة 
إجماعا نيابي�ا عىل إقالة محافظ 
البنك املرك�زي الذي لم يمِض عىل 

تعيينه ثالثة أشهر، بسبب الفشل 
للسياس�ية  عمل�ه  راف�ق  ال�ذي 

النقدية للبلد.
ع�ن  نيابي�ة  أوس�اط  وتحدث�ت 
أهمي�ة التح�رك نحو إقال�ة عدد 
مصطف�ى  حكوم�ة  وزراء  م�ن 
الكاظم�ي، بس�بب إخف�اق عدد 
كب�ر من أعضائه�ا، فيما حذرت 
كت�ل  تمارس�ها  مح�اوالت  م�ن 
سياس�ية تسعى إىل توظيف امللف 

ألغراض سياسية.
مصطف�ى  حكوم�ة  وعج�زت 
الكاظم�ي من�ذ تش�كيلها وحتى 
يومن�ا، ع�ن ح�ل أي مش�كلة أو 
أي أزم�ة يعان�ي منه�ا الش�عب 
خصوص�ا فيما يتعلق بإيجاد حل 
للخريج�ني ال�ذي يتظاهرون منذ 
عام كامل للمطالبة بفرص عمل، 
وكذلك فشلها يف كشف الفاسدين 
يف مؤسسات الدولة، والكشف عن 

قتلة املتظاهرين.
وعمل�ت الحكوم�ة الحالي�ة عىل 
تعزيز مبدأ املحاصصة السياسية 
ش�خصيات  تعي�ني  خ�الل  م�ن 

متحزب�ة يف عدد كب�ر من مرافق 
الدولة خصوصا الهيآت املستقلة، 
وخ�ربة  مهني�ة  ع�ن  وبعي�دا 
الش�خصيات املعينة، فعىل سبيل 
املث�ال لم يش�هد الع�راق ارتفاعا 
يف أس�عار ال�دوالر مث�ل االرتفاع 
الذي يش�هده الدوالر خ�الل هذه 
الفرتة الحالية التي أعقبت تعيني 
محاف�ظ للبنك املرك�زي من قبل 
الكاظمي عليه عالمات استفهام 
كثرة، وهذا االمر يشمل عددا من 

وزراء الكاظمي.
ويف ظ�ل ه�ذا الحراك اس�تبعدت 
كتل سياس�ية أن يخط�و الربملان 
هك�ذا خط�وة بس�بب الصفقات 
السياس�ية واملجام�الت، متهمني 
مجل�س الوزراء بع�دم وجود نية 
حقيقة وجادة لدى الربملان قادرة 

عىل هذه املهام.
وكان نائ�ب رئيس لجن�ة مراقبة 
الحكوم�ي  الربنام�ج  تنفي�ذ 
يف  االس�رتاتيجي  والتخطي�ط 
مجلس النواب، محمد البلداوي...

تفاصيل اوسع صفحة 2

حراك نيابي »يطارد« وزراء 
»أخفقوا« في أداء مهامهم 

البرلمان يدعو لتثبيت عقود المفوضية 
في قانون تمويل االنتخابات

5

4
التطبيع المغربي .. الخلفيات والنتائج 

المتوقعة

6 عودة: سوء الحظ رافقنا
 امام الزوراء

المراقب العراقي/ متابعة...
الحكوم�ي  الربنام�ج  مراقب�ة  لجن�ة  دع�ت 
ام�س  النيابي�ة،  الس�رتاتيجي  والتخطي�ط 
االثن�ني ، اىل تضم�ني تثبي�ت موظف�ي عقود 
مفوضية االنتخاب�ات يف قانون تمويل نفقات 
انتخاب�ات مجلس النواب . وقال رئيس اللجنة 
النائب ح�ازم الخالدي يف بيان تابعته »املراقب 
العراقي« ان »املنهاج ال�وزاري املقدم من قبل 
رٔيي�س مجلس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي 

ن�ص ع�ىل » إج�راء إنتخاب�ات مبك�رة بع�د 
إستكمال قانون االنتخابات وتفعيل مفوضية 
االنتخاب�ات وتطبي�ق كامل لقان�ون االٔحزاب 
لضم�ان حماية العملي�ة االنتخابية ونزاهتها 

بالتعاون مع االٔمم املتحدة« .
وطال�ب »اللج�ان املعني�ة يف مجل�س الن�واب 
بإدراج فقرة تثبي�ت موظفي عقود املفوضية 
العلي�ا ضمن م�رشوع قانون تموي�ل نفقات 
االنتخاب�ات ، إنس�جاماً م�ع مبدأ االٕس�تقرار 

مفوضي�ة  ك�وادر  يف  والوظيف�ي  االٕداري 
لالٕنتخاب�ات« . واضاف ، يف بي�ان صحفي  ان 
»امل�ادة الثالثة والعرشين من قانون املفوضية 
العلي�ا لالنتخاب�ات رقم )31( لس�نة )2019( 
نصت عىل إن تتوىل املفوضية تعيني منسوبيها 
كاف�ة وفق�اً لقان�ون الخدم�ة املدني�ة رق�م 
)24( لس�نة 1960 وقان�ون امل�الك رقم )25( 
لس�نة 1960 والتعليمات النافذة بهذا الش�أن 

وتعديالته أو أي قانون يحل محله«.
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أداء ضعيف وقرارات متعثرة 

الفشـل الحكـومي »يبلـور« حـراكـا نيابيا إلقـالـة
 عــدد مــن وزراء الكـاظمـي

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
حلراك نيابي عىل وشلك االنطلاق، إلقالة 
عدد كبلر ملن وزراء حكوملة مصطفى 
أوسلاط  وصفتهلم  الذيلن  الكاظملي، 
سياسية بأنهم »وزراء مكاتب« ولم يرتقوا 
إىل حجم املسلؤولية امللقاة علىل عاتقهم، 
حيث كشلفت كتل نيابيلة أن هناك اتفاقا 
سياسليا عىل رضورة القضاء عىل الفشل 
يف إدارة الدوللة عرب إقالة اللوزراء وتعيني 
البدالء من دون التسبب بفراغ يف عمل تلك 

الوزارات.
وعاوة عىل ذلك فأن هنلاك إجماعا نيابيا 
علىل إقالة محافظ البنلك املركزي الذي لم 
يملِض علىل تعيينه ثاثة أشلهر، بسلبب 
الفشل الذي رافق عمله للسياسية النقدية 

للبلد.
أهميلة  علن  نيابيلة  أوسلاط  وتحدثلت 
التحلرك نحو إقالة عدد من وزراء حكومة 
مصطفلى الكاظمي، بسلبب إخفاق عدد 
كبلر ملن أعضائهلا، فيملا حلذرت ملن 
محاوالت تمارسلها كتل سياسلية تسعى 

إىل توظيف امللف ألغراض سياسية.
وعجزت حكوملة مصطفى الكاظمي منذ 
تشكيلها وحتى يومنا، عن حل أي مشكلة 
أو أي أزمة يعاني منها الشلعب خصوصا 
فيملا يتعللق بإيجاد حلل للخريجني الذي 
يتظاهلرون منلذ علام كاملل للمطالبلة 
بفلرص عملل، وكذلك فشللها يف كشلف 
الفاسدين يف مؤسسلات الدولة، والكشف 

عن قتلة املتظاهرين.

وعملت الحكوملة الحالية عىل تعزيز مبدأ 
املحاصصلة السياسلية من خلال تعيني 
شخصيات متحزبة يف عدد كبر من مرافق 
الدولة خصوصا الهيآت املسلتقلة، وبعيدا 
علن مهنية وخلربة الشلخصيات املعينة، 
فعىل سبيل املثال لم يشهد العراق ارتفاعا 
يف أسعار الدوالر مثل االرتفاع الذي يشهده 
اللدوالر خال هلذه الفلرة الحاليلة التي 
أعقبلت تعيني محافظ للبنلك املركزي من 
قبلل الكاظملي عليله عامات اسلتفهام 
كثرة، وهذا االمر يشلمل علددا من وزراء 

الكاظمي.
كتلل  اسلتبعدت  الحلراك  هلذا  ظلل  ويف 
سياسلية أن يخطو الربمللان هكذا خطوة 
بسبب الصفقات السياسلية واملجامات، 
متهملني مجلس الوزراء بعلدم وجود نية 
حقيقلة وجلادة للدى الربملان قلادرة عىل 

هذه املهام.
مراقبلة  لجنلة  رئيلس  نائلب  وكان 
تنفيلذ الربناملج الحكوملي والتخطيلط 
االسلراتيجي يف مجللس النلواب، محمد 
البللداوي، حلدد األحلد )06 كانلون األول 
علدم  وراء  تقلف  أسلباب   3  ،)2020
الحكوميني  الوزراء واملسؤولني  استجواب 

داخل الربملان. 
ضغلوط  وجلود  علن  نلواب  وكشلف 
ومجامات سياسلية بني الكتل السياسية 
بشلكل كبر، فضاً عن سلبب آخر يتعلق 
بعدم تعاون الجهلات الحكومية الرقابية 
ملع لجان الربملان وعدم تزويدها بالوثائق 

املهمة التي تمهد السلتجواب الشلخصية 
التي يراد استجوابها داخل مجلس النواب.

ولتسليط الضوء عىل هذا امللف، أكد النائب 
علن كتلة صادقلون فاضل الفتلاوي، أن 
»أداء معظلم وزراء حكومة الكاظمي غر 
جيد«، كاشفا عن »رؤية لدى غالبية الكتل 
السياسلية بإجلراء تعديلل وزاري كبلر 

يشمل معظم الكابينة الحالية«.
وقلال الفتلاوي، يف ترصيلح للل »املراقب 
العراقي« إنه »التوجلد كتلة نيابية بعينها 
تتبنى هذا املوضوع، وإنما هناك إحساس 
علام للدى االوسلاط السياسلية بوجلود 
إخفاق واضلح لدى التشلكيلة الوزارية«، 
فيما وصف أعضاء الفريق الوزاري الحايل 

بل »وزراء مكاتب وليس وزارات«.
وأضلاف الفتلاوي، أن »الحكومة الحالية 
لديهلا 6 أشلهر وربملا تتملدد يف حال تم 
تأجيلل االنتخابات املبكلرة، ولهذا البد من 
تسلمية وزراء ميدانيني قادرين عىل وضع 

حد لألزمات الراهنة«.
ولم ُيسلمِّ الفتلاوي، وزارة بعينها ضمن 
واإلقاللة«،  للتغيلر  املرشلحة  االسلماء 
الفتلا إىل أن »الغالبيلة من الوزراء ليسلوا 

باملستوى املطلوب«.
ولفت إىل أنه »إضافة إىل الوزراء فإن هناك 
اتفاقلا نيابيلا علىل إقاللة محافلظ البنك 
املركلزي الحلايل مصطفى غالب، بسلبب 
الفشل الذريع الذي تسبب به خال إدارته 
للبنك، والتي تكللت بارتفاع حاد بأسلعار 

الدوالر..

السيادة بال لون
 وال طعم وال رائحة .. 

مع اسلتمرار حاللة الوهن والترشذم التلي تؤطر مجمل 
العملية السياسلية يف العراق وبما أنتجت من غياب شبه 
تام ملفهوم السليادة الوطنية ، حيث يبدو العراق اليوم يف 
مفرق طرق بني الدولة والادولة وبني الوجود والاوجود 
فلإن القائملني علىل األملر رئاسلات وحكوملة وبرملانا 
ا إثبات معالم السيادة  وقضاًء بني أمرين ال ثالث لهما , إِمَّ
الوطنيلة للدولة العراقية ومصاديقهلا الفعلية وامليدانية 
والجيوسياسلية واالعتباريلة أو االعلراف بأننا دولة با 

سيادة .
 إن املفهلوم القانونلي للسليادة يتناسلب طرديلا ملع 
وجود الدولة وممارسلة دورهلا وصاحياتها وعاقاتها 
بمواطنيها وبغرها من الدول، فهي أحد أهم الخصائص 
الرئيسلية للدوللة وهي الرشط األسلايس العتبار الكيان 
السليايس دولة ،فا دولة بدون سليادة وال سيادة بدون 
استقال )تام( يمنحها الحق بالترشيع وإصدار القوانني 
واملراسليم وتنفيذها عىل مسلاحة خارطلة الدولة وهي 
التي تضمن املسلاواة ملع غرها من اللدول وتمنع هذه 
الدول من التدخل يف شلؤونها الداخليلة والخارجية. فما 
يمر به العراق اليوم يف الشلأن السليادي يرتقي ملستوى 
الكارثلة حيث تهلاوت األوضاع ملا هو قريلب من انهيار 
تام لكل ما يدل عىل أننللللا دوللللللة ورئيس ودستور 

وعلم . 
فملن الواضح جلدا لكل ذي عقلل وبصلرة أن مفردات 
الربناملج الحكومي لدينلا ومجمل 
فاقلدة  وقراراتهلا  خطواتهلا 
غيلاب  ملع  القلرار  ملسلتلزمات 
االسلراتيجية النابعلة ملن رؤية 
مسلتقلة إلصلاح الوضلع املزري 
الذي ُينِبُئ بكل ملا ال ُيحمُد عقباه 
. نعم فإن أبرز خصائص السليادة 
أنهلا وحدة واحلدة ال تتجزأ، وأنها 
غلر منقوصلة وال يمكلن التنازل 
عنها وإن تعدد السللطات ال يعني 
أبلداً تقاسلماً للسليادة وإنملا هلو 

تقاسم لاختصاص والوظيفة . 
عىل سلبيل املثال ال الحرص ويف الشلأن الخارجي فإِنَّ ما 
تمثلله السلفارة األمريكية من حيث العلدة والعدد بقلب 
املنطقة الخرضاء يف بغلداد ناهيك عن تجاهل األمريكان 
لسيادة الدولة العراقية يف سيطرتهم عىل األجواء وانتشار 
قواتهم يف القواعد العسكرية يف الغرب والجنوب والشمال 
ناهيك عن إماءاتهم عىل مصطفى الكاظمي بعدم تنفيذ 
االتفاقية مللللع الصني واالنقياد األعمى بتسلليم نفط 
العلراق علرب االتفللللللاق ملع األردن ومصللللر مع 
احتلال تركيا لألرايض العراقية يف الشلمال يللللدل عىل 

ذلك .
 أما يف الشأن الداخيل فإن ما يجري يف إقليم كردستان من 
سلطوة الحزبني البارتي واالتحاد الوطني وفسلاد عائلة 
البارزاني وسليطرتها عىل مقلدرات الدولة ورسقة أموال 
العلراق مع ما نشلهده ملن تفيش رسطلان املحاصصة 
وتعلدد الدويلات العميقلة التللي تعيلللللث يف األرض 

فسللللادا.
 إنملا هي مفردات صارخة بوجه من يدعي أن السليادة 
خط أحمر بأن ما بيننا وبني السليادة مسافات شاسعة 
ملع اتسلاع مسلاحة التخللف يف تكنولوجيلا املعلومات 
واالتصلاالت وبقيلة السلمات والخصائلص األساسلية 
للدولة جعلللت من سليللللادة العراق با لون وال طعم 
وال رائحلة ونكلللون قلد وصلنلللللا إىل مرحلة الدولة 

الفاشلة.

إصبع	عىل	الجرح	..	

املراقب العراقي/ بغداد...
اتهلم القيلادي يف كتللة بدر ابلو ميثاق املسلاري، 
امس االثنني، الحكومة بمحاولة االرتماء بالحضن 
االمركي الذي جر العراق اىل زاوية املوت االقتصادي 

لغرض السيطرة عليه.

وقال املساري، يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« 
إن »الدول الضالعلة ضمن املحور االمركي ال تريد 
اي نهلوض لاقتصاد العراقي ومن الخطأ تسلليم 
مينلاء الفلاو اىل كوريلا التلي تقع ضملن املحور 

االمركي«.

واضاف ان »الصني املنقذ مليناء الفاو يف حال نفذت 
املرشوع«، مشرا اىل ان »الصني تريد تنفيذ املرشوع 

باألجل وال تحمل العراق اي تبعات مالية«.
واوضح املسلاري ان “امركا جرت العراق اىل املوت 
االقتصادي وبالتايل اي دوللة ضمن محورها تنفذ 

مرشوع يف العراق يعني موت املرشوع والسليطرة 
عىل اقتصاد العراق”.

وتابع ان “ما يضعف العراق رغم الدمار االقتصادي 
هو محاولة الحكومة الحاليلة االرتماء يف الحضن 

االمركي«.

كتلـــة بـــدر: الحكـــومـــة الحــاليــة تــرتمي بالحضـــن االميــركــي 

االمن النيابية: قصف المواقع النفطية يحمل مؤشرات سلبية 
املراقب العراقي/ بغداد...

اتهلم عضو االمن والدفاع النيابية النائب 
كاطلع الركابلي، املس االثنلني، جهات 
متعددة بالتورط يف اسلتهداف املنشلأت 
النفطيلة يف العراق، مبينا ان تلك الجهات 

تعمل عىل تخريب االقتصاد العراقي.
وقال الركابي، يف ترصيح تابعته »املراقب 
العراقي« إن »مصفلى الصينية يف بيجي 
رشق صلاح الدين ملن املصلايف الهامة 
»اسلتهدافها  ان  اىل  الفتلا  العلراق«،  يف 
بصاروخ كاتيوشا قبل ايام مؤرش سلبي 

لكلن حتى االن للم تحدد بدقلة وبالدليل 
القاطلع الجهة التلي تقلف وراء عملية 
القصف«.واضلاف الركابلي، أن »قصف 
مصفى الصينية قد يكون سيناريو جديد 
لداعش يف اسلتهداف املنشاءات النفطية 
او انله اسلتهداف من قبلل جهات اخرى 
تريلد بقلاء العلراق مسلتوردا للوقلود) 
البانزيلن واللكاز( وتريلد النيلل من اي 
منشلاة نفطية تحقلق االكتفلاء الذاتي 
للبلاد خاصة وان العلراق ينفق مليارات 
الدوالرات سنويا عىل رشاء الوقود وهناك 

رشكات ودول مسلتفيدة جلدا ملن بقاء 
الوضع عل حاله«.

واشلار الركابي، اىل أن »التحقيق يف ملف 
كاتيوشلا الصينية سليقودنا اىل حقائق 
كثلرة سلواء اكانلت الفاعلل داعش او 
غلره النها سلتظهر االجنلدة«، الفتا اىل 
ان »تلورط جهات غر داعلش وارد جدا 
ولكن حتى االن لم يتوفر دليل 100% عىل 
الجهلة التي وقفلت وراء عملية القصف 
التي تعد االوىل من نوعها ملنشلاة نفطية 

منذ سنوات عدة«.

تغريدة

النائب السابق ماجد شنكالي

حكوم���ة  اصالح���ات   اه���م 
الجديد  ومحافظه  الكاظمي 
ارتف���اع  المرك���زي  للبن���ك 
س���عر الدوالر في االس���واق 
من 1220 ال���ى 1290 دينار 
هو  الرسمي  الس���عر  ،للعلم 
دوالر  ل���كل  دين���ار   1190
فق���ط  المس���تفيد  ان  اي 
البن���وك التابع���ة لالح���زاب 
والش���خصيات المتنفذة هل 
م���ن المعقول ان تربح هذه 
البنوك يومي���اً 20-23 مليار 

دينار ؟؟

التغيير الكردية تناشد: اوقفوا قمع شعب كردستان
املراقب العراقي/ السليمانية...

ناشلد النائلب عن حركلة التغلر، كاوه محمد، الرئاسلات الثاث 
ومفوضيلة حقوق اإلنسلان وجميلع املنظمات الدوليلة للحقوق 
وحريلة التعبلر علن الرأي وسلفارات اللدول يف بغلداد، بالتدخل 
الفوري، لوضع حد لسياسلة »القمع والتعسلف« التي تمارسلها 
سلطات إقليم كردسلتان ضد املحجني يف محافظات االقليم.وعرب 
كاوه علن حزنله الشلديد خال بيلان، قائا »يف الوقلت الذي تمر 
به محافظتي السلليمانية وحلبجة بإيام عصيبلة ودامية وتقوم 
السللطات بقملع املتظاهريلن املطالبني بأبسلط حقوقهم وهي 
رواتبهم«.وأضاف أنله »القمع املسلتخدم يف االحتجاجات أدى إىل 
استشلهاد ثمانية أشلخاص وجرح العلرشات، وأعتقلال أعضاء 
سلابقني يف برملان كردستان وناشلطني بارزين وصحفيني، منهم 
)عبد الله ما نوري، د.شلركو حمله امني، بيمان عزالدين وعزيز 
رؤوف( وآخرين«.وأشلار كاوه إىل أنله »يف الوقلت نفسله قاملت 
سللطات أربيل البوليسلية باعتقال ناشطني شلباب، فقط ألنهم 

معارضني لسياسة التجويع والنهب من قبل حكومة األقليم«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلنلت وزارة الداخليلة، امس االثنني، االطاحة بارهابيني اشلقاء يف 

بغداد ضمن مايسمى عسكر الجنوب بداعش.
وقاللت اللوزارة، يف بيلان تلقت »املراقلب العراقي« نسلخة منه، إن 
»مفلارز وكالة االسلتخبارات املتمثللة بمديرية اسلتخبارات بغداد 
يف وزارة الداخليلة من القلاء القبض عىل ارهابيلني اثنني يف منطقة 

الرشيد الجنوبي ضمن محافظة بغداد«.
واضافلت، أن »الشلقيقني مطلوبلان وفق احلكام امللادة ٤ ارهاب 
النتمائهملا لعصابلات داعلش االرهابيلة واللذيلن عملا ضمن ما 
يسلمى عسكر الجنوب بصفة مقاتل تحت كللللنى )ابو ايمن وابو 

مهدي(«.
واشلارت اىل انله »اتخلذت بحقهملا االجلراءات القانونيلة إلكمال 

أوراقهما التحقيقية«. 

املراقب العراقي/ صاح الدين...
أعلن الحشلد الشلعبي، املس االثنلني، عن ضبط 
االجلللللراميلة  »داعلش«  لجماعلات  مضافلة 
بعمليلللللة اسلتخبارية رشق محافظلة صلاح 

الدين.
وقال بيان إلعام الحشلد الشلعبي تلقت »املراقب 
العراقلي« نسلخة منه، إن »قلوة من الللواء 52/ 
قاطع الشمال للحشد الشعبي نفذت، عملية أمنية 

ملاحقة فلول داعش رشق صاح الدين«.
وأضلاف البيلان أن »العمليلة جلاءت بنلاًء علىل 
معلومات اسلتخبارية دقيقة واسلفرت عن ضبط 
مضافلة لداعلش تحوي ملواد غذائيلة يف منطقة 

زكربانة«.

الداخلية	تطيح	بارهابيين	يف	بغداد	
ضمن	مايسمى	»عسكر	الجنوب«

الحشد	الشعيب	يضبط	مضافة	
لداعش	شرق	صالح	الدين

ين
ألم

ط	ا
شري

ال

منهل عبد األمري المرشدي ..

حملت وزارة الكهرباء نظرتها املالية مسلؤولية تأخر 
إطاق مسلتحقات العقود واألجور اليوميلة يف الدوائر 

التابعة للكهرباء.
وقلال املتحلدث باسلم وزارة الكهرباء احملد ألعبادي، 
يف ترصيلح لراديلو »املربلد« وتابعتله »املراقلب 
العراقلي« إن »للدى وزارتله حوللت 356 
مليار دينار عراقي من الجباية املركزية 
إىل وزارة املاليلة والتلي ملن املفرض 
أن تغطلى بها مسلتحقات العقود 
تللك  أن  إال  اليوميلة  واألجلور 
املستحقات لم  ترصف حتى اآلن 

من قبل املالية«.
الكهربلاء  »وزارة  أن  وأضلاف 
املاليلة ومجللس  خاطبلت وزارة 
الوزراء بشلكل علام وطالبت أعضاء 
الربملان بالتدخل كذلك  إلقناع وزارة املالية برصف 
مسلتحقات العقود واألجلراء، وإنها ال تزال مسلتمرة 

بعقد اجتماعاتها بهذا الشأن«.

إذاعيترصيح
الكهرباء	تحمل	المالية	
مسؤولية	تأخري	إطالق	

رواتب	األجراء	والمتعاقدين



اسعار الذهب

اسعار الدينار مقارنة بالدوالراسعار النفط
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الثالثاء 15 كانون األول  2020 العدد 2481 السنة العاشرة

أك�دت النائب�ة عالية نصيف ، أن أي قرار يصدر ع�ن مجلس الوزراء يتضمن 
إرس�ال مبالغ مالي�ة اىل حكومة اإلقليم ، دون وج�ود واردات النفط واملنافذ 
الحدودية ، يعد باطالً ومعرضاً للطعن فيه .وقالت نصيف يف بيان:« ان هناك 
)وزيري�ن( يف الحكومة االتحادي�ة يحاوالن إصدار قرار م�ن مجلس الوزراء 
يتضمن إرس�ال مبالغ مالية اىل حكومة اإلقليم التي تعاني من ضغط شعبي 
ومظاهرات بس�بب ع�دم رصف رواتب موظفي االقلي�م ».وأوضحت نصيف 
أن�ه :« يف ح�ال إصدار ق�رار بهذا الش�أن دون قيام حكومة اإلقليم بتس�ليم 
واردات النف�ط واملنافذ الحدودية ، س�يعد ق�راراً باطالً لكون�ه يخالف املادة 
الرابع�ة من قانون تمويل العج�ز املايل الذي اقره ممثلو الش�عب يف الربملان، 
وهو قرار اداري اليعلو عىل القانون، وبالتايل يتحمل املسؤولية القانونية كل 
وزير يسهم بتمريره داخل السلطة التنفيذية، ومن املمكن تقديم شكوى ضد 

القرار والطعن فيه يف املحاكم ».

نصيف: اي قرار بارسال مبالغ مالية الى االقليم 
دون وجود واردات النفط والمنافذ يعد باطاًل

تظاه�ر املئ�ات ، امام مبن�ى وزارة النق�ل للمطالبة 
ب�اإلرساع يف تنفيذ ميناء الفاو الكبري ورفض العرض 

الكوري الخاص.
وقال مصدر ، إن “املئات من املواطنني نظموا، صباح 
اليوم، تظ����اهرة حاش�دة أم�ام مبنى وزارة النقل 
للمطالب�ة باإلس�����راع يف تنفي���ذ مين�اء الف�او 

الكبري”.
وأض�اف املص�در، أن “املتظاهرين طالب�وا برصورة 
اعتم�اد الع�رض الصيني الخ�اص بتنفي�ذ املرشوع 

ورفض العرض الكوري”.

تظاهرة حاشدة أمام النقل لرفض 
االقت�صاديالعرض الكوري الخاص بميناء الفاو

»100« دوالر تالمس عتبة الـ »130« ألف دينار ..الحكومة تقود البلد نحو »نفق« اقتصادي مظلم
االرتفاع يضع البنك المركزي بدائرة االتهامات

رغم أنه يبيع الدوالر بس�عر أقل 
م�ن 120 أل�ف دينار ل�كل 100 
الكمي�ات  ع�ن  فض�ال   , دوالر 
الت�ي تط�رح يف م�زاد  الكب�رية 
العملة من الدوالر ,فاالزمة هذه 
امل�رة مفتعل�ة من قب�ل مافيات 
البنك  ال�دوالر املش�اركة بم�زاد 
االزم�ة  أن  خاص�ة   , املرك�زي 
املالي�ة يف الب�الد ب�دأت تت�الىش 
بفعل ارتفاع أسعار النفط فوق 
الخمسني دوالرا, لكن ما يميزها 

عن سابقاتها.
هو الصمت الحكوم�ي وترويج 

ألفكار خاطئة بشأن ما يحدث، 
إذ ُيربَُّر أنه لدع�م املنتج الوطني 
وهو خ�الف الحقيق�ة، ألن ذلك 
س�يقود نح�و التالعب بأس�عار 
امل�واد الغذائية والس�لع وإرهاق 

كاهل املواطن.
رئيس اللجنة املالية النيابية قال 
إن »الزي�ادة الحاصل�ة يف الكتلة 
النقدي�ة وقلة املع�روض بمعدل 
الش�هر  يف  دوالر  ملي�ون   800
املص�ارف  بع�ض  واس�تغالل 
األهلية أدى إىل حدوث هذا الفرق 
يف الس�عر«، مبين�اً أن »الس�ؤال 

الشفوي كان حول كيفية إعادة 
األسعار إىل ما كانت عليه , وعىل 
الرغ�م م�ن أن محاف�ظ البن�ك 
املركزي رد عىل السؤال الربملاني 
لك�ن البع�ض يه�ددون باتخاذ 
مواق�ف أكث�ر ح�دة إذا ل�م يتم 
تخفيض سعر الدوالر خالل مدة 
قريبة, كما أنه ال توجد سياس�ة 
واضح�ة للبن�ك املركزي بش�أن 
الكتلة النقدي�ة وبيع الدوالر ألن 
هنالك فرقاً يف الس�عر حيث إنها 
تبي�ع الدوالر ب�119  ديناراً فيما 
يباع يف األس�واق بأكثر من 128 

دينار.
هن�اك  أن  أك�دوا,  مختص�ون 
اس�تياًء ش�عبياً ق�د يتح�ول إىل 
احتجاجات كب�رية جراء تماهي 
البن�ك املرك�زي م�ع املضارب�ني 
بالعمل�ة وه�م أنفس�هم الذي�ن 
يش�اركون بمزاد العملة , فهناك 
سببان لالرتفاع االول قرب إقرار 
مرشوع قانون املوازنة، و ما أثري 
من معلومات متضاربة، وملونة، 
ومشوش�ة، حول تصحيح سعر 

ال�رصف و الثان�ي ه�و اق�راب 
موع�د االنتخاب�ات الترشيعي�ة، 
وم�ا  السياس�ية،  واملناكف�ات 

تول�ده من إش�ارات، ومعلومات 
السياس�ية,  باملكاس�ب  تتعل�ق 
لك�ن كل هذه االس�باب التعفي 

البن�ك املرك�زي من مس�ؤوليته 
بما يحدث م�ن مضاربات مالية 
تؤثر س�لبا عىل الواق�ع املعييش 

للمواطن.
من جانبه يرى املختص بالشأن 
االقتص�ادي جاس�م الطائ�ي يف 
اتصال مع ) املراقب العراقي(: أن 
الدوالر  املتصاعد لقيمة  االرتفاع 
بالنس�بة للدين�ار العراق�ي هو 
عملية مضاربة وطاملا س�تنتهي 
خ�الل االيام القليلة املقبلة , فما 
اُش�يع م�ن تغي�ري س�عر رصف 
الدوالر يف موازنة 2021 أسهم يف 
املضاربة بشكل كبري, لكن هناك 
أس�باب مهمة وهي أن املصارف 
املشاركة يف مزاد العملة والتابعة 
لالح�زاب تس�عى لتحقيق أرباح 
كبرية ع�رب املضارب�ات لتغطية 
حمالتها االنتخابية , فهي لجأت 
لهذا االس�لوب بعد أن استيقنت 
أن البن�ك املركزي ل�ن يوقف تلك 

املضاربات.
الت�ي  االزم�ة  الطائ�ي:  وتاب�ع 
سياس�ة  تتحمله�ا  املصطنع�ة 
الحكومة املالي�ة التي ُبنيت عىل 
االزم�ات من أجل إش�غال الرأي 
العام عما يدور يف عالم السياسة 

, واالخط�ر يف هذا املج�ال هناك 
من يروج ب�أن االرتفاع يف قيمة 
ال�دوالر م�ن أجل حماي�ة املنتج 
الوطني وه�و كالم غري صحيح 
, ألن�ه يف حقيق�ة االم�ر اليوجد 
منتج وطن�ي ينافس املس�تورد 

الرخي�ص وال�رديء.
املخت�ص  حم�ل  جهت�ه  م�ن 
بالشأن االقتصادي عبد الحسني 
الش�مري يف اتصال مع ) املراقب 
العراقي(: البنك املركزي  بش�كل 
اله�زات  مس�ؤولية  مب�ارش 
التضخمي�ة الناجم�ة ع�ن تغري 
س�عر الرصف, فصمته إزاء هذا 
االرتفاع رغم بيعه كميات كبرية 
نقدا بالسعر الرسمي للمصارف 
، الُيوِج�ُد نوافذ أخ�رى للحفاظ 
عىل توازن الس�وق م�ن التالعب 
بس�عر ال�رصف وخل�ق س�وق 
س�وداء للدوالر , فما يحدث هو 
أن هن�اك مواق�ع ت�روج لزيادة 
س�عر الدوالر بحجة دعم املنتج 
تغي�ري  يف  فالس�وق   , الوطن�ي 

مستمر.

ارتفاع ســـعر صرف الدوالر مقابل انخفاض قيمة 
العملـــة العراقية بعد أن المســـت 130 ألف دينار 
لكل 100 دوالر، ما هو إال آخر أوجه شـــبح األزمة 
المالية التي تعصف بالبالد نتيجة غياب السياسات 
المالية الرصينة وســـماح البنك المركزي بالتالعب 

بالعملة االجنبية، 

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

اكد النائب منص�ور البعيجي ، أن قانون االقراض 
الذي صوت عليه مجلس النواب من اجل سد العجز 
املايل للبلد يتضمن ع�دة فقرات من بينها عدم دفع 
اي مبل�غ م�ايل اىل حكوم�ة اقلي�����م كردس�تان 
اال بع�د ان تلتزم بتس�ل���يم النفط اىل ش����ركة 

سومو.

وق�ال البعيج�ي يف بي�ان ، إن “اتفاق تق�وم به اي 
جهة م�ع حكومة اقليم كردس�تان قبل ان يس�لم 
النف�ط واملنافذ الحدودية وكاف�ة االيرادات االخرى 
اىل الحكوم�ة االتحادية يعترب خ�رق لقانون تمويل 
العجز امل�ايل وتتحمل الجهة الت����ي خرقتة كافة 
ام����ام  والدس�ت����ورية  القانوني�ة  التبع�ات 

الشعب”.
وأض�اف، ان “اي محاولة لخ�رق قانون االقراض 
ودف�ع ام�وال لحكومة اقلي�م كردس�تان كما كان 
يحص�ل س�ابقا يعت�رب رضب للقانون والدس�تور 
ونهب لثروات محافظ�ات العراق خصوصا املنتجة 
للنفط والتي تس�لم كافة ايراداته�ا لخزينة الدولة 

وه�ذا االم�ر اليمكن القبول او الس�ماح ب�ه نهائيا 
وس�يكون لن�ا موقف داخ�ل قبة الربمل�ان ولن يمر 

مرور الكرام نهائيا”.
وأوض�ح البعيج�ي، أن “اي جهة تعق�د اتفاق مع 
حكوم�ة االقليم يجب ان يمر هذا االتفاق من خالل 
الربملان االتح�ادي واللجنة املالي�ة تحديدا من اجل 

ضم�ان العدالة وتنفيذ ه�ذا االتفاق بش�كل كامل 
واال اي اتف�اق يحدث بالغ�رف املظلمة يعترب خرق 
رصي�ح لقان�ون االق�راض والجه�ة ال�ذي تتبناه 
تتحم�ل كافة التبعات القانونية والدس�تورية امام 
الش�عب ول�ن يك�ون له�ا اي ع�ذر كونه�ا خرقت 

القانون والدستور”.

فوق الـ50 دوالًرا.. أسعار النفط ترتفع مدفوعة بآمال اللقاح ضد فيروس كورونا
 ارتفعت أس�عار النفط ، دافعة برنت 
م�رة اخ�رى ف�وق 50 دوالًرا للربميل، 
مدعوم�ة بآم�ال يف أن ي�ؤدي ط�رح 
لقاح�ات ض�د في�����روس كورونا 
إىل رف�ع الطل������ب العامل���ي عىل 

الوقود.
وارتفع�ت العقود اآلجل�ة لخام برنت 
لش�هر ش�باط 33 س�نتا، أو ٪0.66، 
إىل 50.30 دوالر للربمي�ل ، بين�����ما 
ارتفع�ت العق�ود اآلجل�ة لخ�ام غرب 
األمريك�ي  الوس�يط  تكس������اس 
 29 الثان�����ي  كان�ون  لش�هر 
س�نتا، أو 0.62٪، عن�د 46.86 دوالر 

لل�����ربميل.
ع�ىل  النف����ط  أس�عار  وارتفع�ت 
مدى ست���ة أس�ابيع متتالية، وهي 
أطول فت���رة مك����اس�ب لها منذ 

حزيران.
بدأت الوالي�ات املتحدة حملة التطعيم 

ضد COVID-19، مم�ا عزز اآلمال يف 
أن القي�ود الوبائي�ة قد تنته�ي قريًبا 
وترف�ع الطل�ب م�ن أك�رب مس�تهلك 

للنفط يف العالم.
ال�دول األوروبية  باملقاب�ل اس�تمرت 
الك�ربى يف وض�ع اإلغ�الق للح�د من 

انتش�ار COVID-19 ال�ذي قل�ل من 
الطلب عىل الوقود، حيث تخطط أملانيا 
رابع أك�رب اقتصاد يف العال�م، لفرض 
اعتب�اًرا  أكث������ر رصام�ة  إغ�الق 
م�ن ي�وم األربع����اء ملك����افح�ة 

الفريوس.
اجتماع�ني  إىل  املس�تثمرون  يتطل�ع 
ب�ني منظمة البلدان املص�درة للبرول 
)أوب�ك( وحلفائه�����ا بم�ا يف ذل�ك 
روس�ي���ا، املجموعة املعروفة باسم 

أوبك +.
وس�تجتمع لجن�ة املراقب�ة الوزاري�ة 
الت�ي   )JMMC(  + ألوب�ك  املش�ركة 
تراق�ب االمتث�ال بني األعض�اء يف 16 
كانون األول، بينما س�تجتمع أوبك + 
يف 4 كانون الثاني لدراسة السوق بعد 
قراره�م األخري للحد من زيادة اإلنتاج 
إىل 500 أل�ف برمي�ل يومًي�ا ب�دًءا من 

العام املقبل.

نائب: قانون االقتراض خط احمر وأي جهة تخرقه تتحمل المسؤولية

محمود عثمان: اقليم كردستان وافق على شروط 
بغداد بشأن تصدير النفط وواردات المنافذ 
 اعلن الس�يايس الكردي املس�تقل محم�ود عثم�ان موافقة اقليم 
كردس�تان عىل جميع طلبات ورشوط بغداد بش�أن تصدير النفط 
وواردات املناف�ذ الحدودي�ة .وقال عثم�ان:« ان الوف�د التفاويض 
الك�ردي ال�ذي يزور بغداد حاليا برئاس�ة قوب�اد طالباني ، اجرى 
سلس�لة م�ن اللقاءات م�ع الرؤس�اء الثالثة ) صال�ح والكاظمي 
والحلب�ويس ( وق�ادة الكت�ل السياس�ية . وكان�ت املحصلة قبول 
حكوم�ة اقلي�م كردس�تان جمي�ع رشوط وطلبات بغداد بش�أن 
تصدي�ر النفط ووارداته ، وايضا واردات اقليم كردس�تان من اجل 
اطالق رواتب موظفي االقليم ».واوضح :« ان مس�ؤولية ما يجري 
من تظاهرات يف الس�ليمانية ، مشركة بني حكومتي بغداد واربيل 
، الن اس�اس خروجها هو عدم توزيع الرواتب »، مبديا اس�تغرابه 
م�ن الترصيحات التي تطلق من بعض النواب لعدم ارس�ال رواتب 
موظفي االقليم عىل الرغم من انهم مواطنون عراقيون .واشار اىل 
:« ان الحكومة متعاونة مع اقليم كردستان بشأن رواتب موظفي 
االقليم ،لكن بعض الكتل السياس�ية تحاول افتعال ازمة ويش�وب 
موقفه�ا التعن�ت »، الفت�ا اىل :« ان انطالق التظاه�رات يف االقليم 
وتردي االوضاع فيه ، يؤثران عىل العراق واس�تقراره بش�كل عام ، 
وال يخدمان السياسيني ، الن االقليم جزء من العراق ،وعىل الجميع 

نبذ الخالفات وايجاد حلول جذرية لجميع مشاكل البلد ».

خبير اقتصادي : هذه الخطوات ضرورية 
لتفعيل الصناعة الوطنية والنهوض بها

 اك�د الخب�ري يف الش�أن االقتص�ادي صفوان ق�ي ، رضورة 
االهتمام بالصناعة الوطني�ة وتفعيلها ، واقدام الحكومة عىل 
بي�ع الرشكات الصناعي�ة الخارسة بدون ت�ردد .وقال قي:« 
يف اط�ار تفعي�ل الصناعة الوطني�ة ، البد للحكوم�ة من وقف 
و من�ع الغ�ش الصناع�ي ، اذ تق�وم بع�ض رشكات الصناعة 
ب�رشاء املنتج�ات من االس�واق املحلية واع�ادة بيعها كما هي 
او بعد اضافات س�طحية ، ال تتناس�ب مع كون تلك الرشكات 
صناعي�ة ».ودعا اىل االلتزام بجوه�ر عملية التصنيع والدخول 
يف عال�م ال�رشاكات م�ع رشكات عاملي�ة ، خاص�ة يف مج�ال 
الصناع�ات الغذائي�ة ، الن تلك الصناعات س�تدعم االس�تقرار 
الزراعي وضمان تس�ويق الس�لع الزراعية باس�عار مناسبة ، 
مع امكانية تصدير تلك السلع واملنافسة يف االسواق الخليجية 
، مل�ا تتمت�ع ب�ه الصناع�ة العراقية من س�معة جي�دة يف تلك 
االسواق ».وشدد الخبري االقتصادي عىل رضورة بيع الرشكات 
الصناعي�ة الخ�ارسة بدون تردد ، النها ارهق�ت موازنة الدولة 
الكث�ر من عقد دون جدوى اقتصادي�ة ؛ مع رضورة ان يكون 
البيع بالقيمة العادلة وبارشاف ديوان الرقابة املالية االتحادي 
وللقط�اع الخاص النظام�ي املحيل او لل�رشكات املكملة لتلك 

الصناعات، العادة تأهيلها والنهوض بها بشكل حقيقي ».

أرقام واقتصاد

 الف شخص من المعوزين 
قد يشملون بالحماية 

االجتماعية في 2021 ضمن 
دراسة قدمتها وزارة العمل

600

آالف مشروع متلكئ في 
عموم العراق مايزال يبحث 

عن تمويل إلنجازه ضمن 
موازنة العام المقبل
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كش�َفت الرشكة العامة للموان�ئ العراقية، عن 
تحويل ميناء خ�ور الزبري من عمله التجاري اىل 
النفطي س�عيا لدع�م االقتصاد الوطن�ي، بينما 
اعلنت ان العام املقبل سيش�هد تنفيذ 6 ارصفة 

جديدة.
وق�ال مدي�ر الرشكة العام�ة للموان�ئ العراقية 
فرحان محيس�ن الفرطويس ، ان “االيام القليلة 
املاضي�ة ش�هدت تحوي�ل ميناء خ�ور الزبري اىل 
ميناء نفطي بهدف دعم االقتصاد والتعاون مع 
وزارة النفط يف تص�����دير املشتقات النفطية 
والصناعي�ة وخلق فرص اس�تثمارية تس�هم يف 
انعاش الوض�ع االقتص�����ادي ل�وزارة النقل 

وتعظيم إيراداتها”.
وأضاف الفرطويس، أن “امليناء تم انشاؤه حديثا 
ويحت�اج اىل مبال�غ كب�رية، حيث يعم�ل ميناءا 
ام قرص الش�مايل والجنوبي ع�ىل تغطية جميع 
االحتياج�ات املادية للموانئ االخ�رى من خالل 
حج�م التبادل التج�اري، وك������ان باالمكان 
االس�تغناء عن الطبيع�ة الحقيقي�ة مليناء خور 
الزبري وتحويله اىل ميناء نفطي، اذ حقق ايرادات 

دين�ار  مليا�����رات   8 اىل  وصل����ت  كب�رية 
شهريا”.

وأش�ار مدير الرشكة العامة للموان�ئ العراقية 
اىل “انش�اء رصي�ف تخص�ي نفط�ي بالقرب 
م�ن املين�اء م�ن قب������ل رشك�ة »جاي�كا« 
وف�ق االتف����اق ب�ني املوانئ وهيئ�ة القرض 

الياباني”.

نها من  أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة عن تمكُّ
إيقاف هدر)9,000,000,000( مليارات ديناٍر 
م�ن املال الع�ام، وضب�ط ع�رشات املعامالت 

رة يف دائرة تقاعد األنبار. املُزوَّ
يف  إن “مالكاته�ا   ، بي�ان  يف  الهيئ�ة  وقال�ت 
�ذت عمليَّتي ضبٍط  مكت�ب تحقيق األنب�ار نفَّ
منفصلت�ني يف دائ�رة التقاع�د يف املحافظة”، 
مبين�ًة أن “الفريق امليدانيَّ الخ�اصَّ بمتابعة 

دوائر وزارة املاليَّة، الذي انتقل إىل دائرة تقاعد 
رًة  األنب�ار، ق�ام بضب�ط )75( معامل�ًة ُم�زوَّ

ة بالشهداء واملصابني”. خاصَّ
األوليَّ�ة  “التحقيق�ات  أن  البي�ان،  وأض�اف 
ل�ت إىل حصول تزوي�ٍر يف رقم )الباركود(  توصَّ
وتواقي�ع موظفي مديري�ة ش�هداء األنبار”، 
الفت�ا إىل أن “مجم�وع املبالغ الت�ي تمَّ إيقاف 
هدره�ا بلغ�ت )8,000,000,000( ملي�ارات 

دينار”.
امليدان�ي  الفري�ق  ق�ام  أخ�رى  عملي�ٍة  ويف 
بضب�ط )8( معام�الٍت تقاعديَّ�ٍة بعد حصول 
ة ص�دور التقرير الطبيِّ  تزوي�ٍر يف كتاب صحَّ
الخ�اصِّ بتل�ك املعام�الت، ُمش�ريًة إىل إيقاف 
ه�در )1,000,000,000( ملي�ار ديناٍر كانت 
ملعام�الٍت  وروات���ب  كفروق�اٍت  س�ُترَصُف 

رٍة. ُمزوَّ
وبيَّ�نت الهيئة أن�ه “تمَّ تنظيم محرٍض أصويلٍّ 
باملضبوط�ات وعرض�ه ع�ىل الس�يِّد ق�ايض 
؛ التخاذ اإلجراءات  محكمة التحقي�ق املُختصِّ

القانونيَّة املناسبة”.

تحويل ميناء خور الزبير من تجاري إلى نفطيالنزاهة توقف هدر 9 مليارات دينار في األنبار
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المراقب العراقي/ متابعة...
أخرج�ت الق�وات األمريكي�ة، رت�ًا محم�ًا بالنفط الس�وري 
املرسوق من ريف الحسكة إىل األرايض العراقية عرب معرب الوليد 
غري الرشعي. وذكرت وكالة االنباء الس�ورية الرسمية “سانا”، 
أن”رت�ًا م�ن 85 آلي�ة عس�كرية وصهريج�اً محمل�ة بالنفط 
الس�وري املرسوق والعتاد العسكري توجه اليوم إىل العراق عرب 

مع�رب الوليد غري الرشعي”. ولفتت املص�ادر إىل أن ”16 مدرعة 
لق�وات االحت�ال األمريكي رافقت الرتل إىل الح�دود العراقية”. 
وأخرج�ت الق�وات األمريكية ع�رشات األرتال املحمل�ة بالنفط 
الس�وري املرسوق من ريف الحس�كة إىل األرايض العراقية عىل 
مدى األش�هر األخرية وذلك يف إطار مخططاتها لرسقة الثروات 

الباطنية السورية وحرمان الشعب السوري منها. 

المراقب العراقي/ متابعة...
م�ا من خيانة يف الوطن العربّي أعظم من 
خيان�ة »ملوك الرم�ال«، والدليل عىل ذلك 
ما كشفته وسائل إعام العدو، حول دور 
ويلّ العهد الس�عودّي، محمد بن سلمان يف 
إدخال ال�دول العربّية إىل حظرية التطبيع 
األمريكّية مع الكيان الغاصب، وباألخص 
 – الصهيونّي�ة  التطبي�ع  محادث�ات  يف 
املغربّي�ة، ونّيت�ه إلق�اء ب�اد الحرمني يف 
هاوي�ة التطبيع مع تل أبيب، بعد اكتمال 
فصول االستسام من قبل الدول املَطّبَعة.

ول�م يع�د بإم�كان الس�عوديني إحصاء 
عهده�م  ل�ويل  املس�تمرة  الفضائ�ح 
االنقابّي، وإّن ما كش�فته وس�ائل إعام 
الع�دو ح�ول أّن محم�د بن س�لمان كان 
مش�اركاً يف املحادث�ات مع مل�ك املغرب، 
محمد الس�ادس بن الحس�ن، وأّنه أّثر يف 
قرار اس�تئناف العاقات م�ع بني املغرب 
وت�ل أبي�ب، يف الوق�ت الذي أّك�د فيه أحد 
مستش�اري املل�ك املغرب�ّي أّن ويلّ العه�د 
الس�عودّي يمل�ك قائم�ة بال�دول الت�ي 
س�تطّبع م�ع ع�دو الع�رب واملس�لمني 

األخطر ومغتصب أراضيهم.
ويف ظ�ل موج�ة الخيان�ة العربّي�ة الت�ي 
تدعمها الرياض بشدة، لفتت املصادر إىل 
أّنه بعد أن تس�تكمل قائمة العار وتدخل 
س�لطنة عم�ان وإندونيس�يا وجيبوت�ي 
وباكس�تان يف حظرية التطبيع، س�تقوم 
ب�اد الحرم�ني الرشيف�ني التي يس�يطر 
عليها نظام آل سعود بالتطبيع مع كيان 
االحتال، م�ا يثري تس�اؤالت كثرية حول 
نتائ�ج التطبي�ع املس�تقبلّية يف الداخ�ل 
الش�عبّي  الرف�ض  بس�بب  الس�عودّي، 
القاطع الذي يس�تند إىل مربرات أخاقّية 

وإنسانّية ودينّية.
يشار إىل أّن إذاعة جيش العدو، قبل ثاثة 
أس�ابيع، فضحت زي�ارة رئي�س الوزراء 
نتنياه�و، ووزي�ر  بنيام�ني  الصهيون�ّي 
الخارجّي�ة األمريك�ّي ماي�ك بومبيو، إىل 
الس�عودية، واجتماعهم�ا م�ع ويلّ العهد 
وأش�ارت صحيفة »يديع�وت أحرونوت« 
العربّي�ة إىل أّن اللق�اء الثاث�ّي جرى بعد 
أن اس�تقل نتنياه�و طائ�رة إىل مدين�ة 
وأم�ى هن�اك 3  الس�احلّية  »ناع�وم« 
س�اعات، فيم�ا ادع�ت الري�اض أّن تلك 
األنباء غري صحيح�ة، رغم توضيح هيئة 
البث الرس�مية التابعة للعدو، أّن الرقابة 
العس�كرّية س�محت بب�ث خ�رب زي�ارة 
نتنياه�و وكوهني للس�عودية، ما يش�ري 
إىل رغب�ة حكوم�ة الع�دو بإلق�اء الضوء 
ع�ىل انجازه�م م�ع النظ�ام الس�عودّي، 
الذي س�يخفض من جديد أسهم اململكة 

الهابطة يف الشارع العربّي واإلسامّي.
وكان محم�د بن س�لمان ق�د اجتمع مع 
وف�د إرسائي�ّي، قب�ل أش�هر قليل�ة، عىل 
مت�ن يخت�ه يف البح�ر األحم�ر، بمرافقة 
رئيس االستخبارات الس�عودّية، بدواعي 
مش�اريع التطبي�ع الجارف�ة يف املنطقة 
العربّية، فيما أبدى الس�فري الس�عودّي يف 
األم�م املتحدة، عبد الل�ه املَُعلمي، يف وقت 
سابق، استعداد الرياض لتطبيع العاقات 
مع تل أبيب، إذا اعرتف الكيان الصهيونّي 
بتأس�يس الدول�ة الفلس�طينّية وإنه�اء 
االحتال، متناس�ّياً ادعاءات الخيانة من 
قب�ل اإلم�ارات والبحري�ن بع�د التطبيع 
والتي لم تس�فر عن إيقاف قضم األرايض 

الفلسطينّية من قبل قوات االحتال.
ولعبت أبو ظبي والري�اض دوراً محورّياً 

يف دف�ع اتفاق الع�ار بني املغ�رب وكيان 
االحتال الغاش�م، وفق موق�ع »إرسائيل 
مص�ادر  ع�ن  نق�ًا  العرب�ّي،  هي�وم« 
دبلوماس�ّية يف اإلمارات واملغ�رب، والتي 

تحدثت عن اقرتاب موع�د تطبيع العائلة 
املالك�ة يف الس�عودية، لكن ه�ذا لم يكن 
صادماً بالنس�بة للش�ارع العربّي، فمنذ 
تحدث�ت  االستس�ام،  اتفاق�ات  توقي�ع 

الكث�ري م�ن التقاري�ر اإلعامّي�ة العربّية 
 - الس�عودّية  العاق�ات  ع�ن  والدولّي�ة 
الصهيونّي�ة، وإمكانية دخول الرياض إىل 
حظ�رية التطبيع، وخاصة بعد أن انقلبت 

سياس�ة وس�ائل اإلعام التابع�ة للنظام 
الس�عودّي رأس�اً ع�ىل عق�ب، وأصبحت 
يف الف�رتة األخ�رية تش�يد بش�كل ج�ّي، 
باتفاق�ات الخيان�ة الت�ي أبرمتها بعض 

الدول العربّية.
وقد انح�ازت الرياض إىل ص�ف االحتال 
ض�د أصح�اب األرض واملقدس�ات، فهل 
يمكن ألح�د أن ينىس ترصيح�ات رئيس 
السابق،  الس�عودّي  النظام  اس�تخبارات 
بن�در ب�ن س�لطان، ال�ذي فض�ح نواي�ا 
الس�عودّية تج�اه القضّية الفلس�طينّية، 
وع�رّب ب�كل وقاحة عن غض�ب باده من 
الفلس�طينيني،  املس�ؤولني  ترصيح�ات 
وكأّن�ه كان ينتظ�ر ترحيب�اً فلس�طينّياً 
بانخراط بعض ال�دول العربّية يف تحالف 

مع العدو الصهيونّي.
وبم�ا أّن تطبي�ع العاق�ات ب�ني بع�ض 
الدول اإلس�امّية والعدو الغاصب يحتاج 
إىل فتوى رشعّية، فإّن مملكة آل س�عود، 
حاول�ت رشعن�ة جريم�ة التطبي�ع م�ن 
خال رجال دينها الوهابيني، حيث أش�ار 
مفت�ي الس�عودية الس�ابق وعضو هيئة 
كب�ار العلم�اء يف الب�اد، عب�د العزيز بن 
باز، قب�ل مدة، إىل رشعية تكوين عاقات 
م�ع الصهاينة، م�ربراً ذلك ب�أّن كل دولة 
تنظ�ر يف مصلحتها وإذا م�ا رأت دولة ما 
ممثلة يف حاكمها، أّن مصلحة املس�لمني 
يف الصلح مع الصهاينة وتبادل الس�فراء 
والتع�اون التج�ارّي واملعام�ات األخرى 

التي يجيزها الرشع، فا بأس يف ذلك.
وبن�اء عىل ذل�ك، تقرتب الس�عودّية أكثر 
فأكث�ر م�ن التطبي�ع، وما يؤك�د ذلك ما 
كش�فه كيان االحتال ع�رب رئيس جهاز 
اس�تخباراته، ي�ويس كوه�ني، أّن إع�ان 
التطبيع السعودّي مع العدو بات وشيكاً، 
فيما أشارت اململكة عرب وزير خارجيتها، 
فيصل ب�ن فرح�ان، أّن التطبي�ع مع تل 

أبيب »سيحدث بالفعل«.

4عربي دوليعربي دولي
مجددًا .. النفط السوري يتدفق »خلسة« إلى العراق

المراقب العراقي/ متابعة...
االتح�اد  لبعث�ة  تابع�ة  قافل�ة  تعرض�ت 
الصوم�ال  يف  الس�ام  لحف�ظ  اإلفريق�ي 
)أميس�وم( لهجوم، االثن�ني، يف العاصمة 

الصومالية مقديشو.
وبحس�ب موقع »صومال غارديان«، فإن 
القافل�ة تعرضت النفجار أثناء مرورها يف 

أحد أحياء العاصمة الصومالية.
وبعد االنفجار، تم إطاق النار عىل القافلة 
من قبل مجهولني، بحس�ب ش�هود عيان، 

ويجري التحقيق يف تفاصيل الحادث.

المراقب العراقي/ متابعة...
أفادت وكالة “روي�رتز”، بأن وزارتي 
األمريكيت�ني  والتج�ارة  الخزان�ة 
تعرضت�ا لهجوم س�يرباني ناجح من 
قب�ل مجموعة م�ن هاك�رز تدعمهم 

دولة أخرى.
ونقلت “رويرتز” عن ثاثة أش�خاص 
تأكيده�م  املوض�وع  ع�ىل  مطلع�ة 
املتط�ورة  القراصن�ة  مجموع�ة  أن 
تمكن�ت من رسقة بيان�ات من وزارة 
الخزان�ة واإلدارة الوطنية لاتصاالت 
واملعلوم�ات )NTIA( التابع�ة لوزارة 
التجارة، وهي الهيئ�ة املعنية بتحديد 
سياسات الحكومة يف مجال اإلنرتنت 

واالتص�االت. وق�ال أحد األش�خاص 
الهج�وم  خط�ورة  إن  املطلع�ني 
الس�يرباني الناجح تصل إىل مستوى 

تطل�ب م�ن مجل�س األم�ن القومي 
عقد اجتماع بشأن املوضوع يف البيت 

األبيض يوم السبت.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن�ت وكالة األسوش�يتد برس 
وق�ع  انفج�ارا  إن  األمريكي�ة، 
ج�دة  بمين�اء  نف�ط  ناقل�ة  يف 
الس�عودي نتيج�ة إصابتها من 

مصدر خارجي.
ونقلت الوكالة عن مصدر ماحي 
قول�ه: أن االنفجار يف ميناء جدة 
أص�اب ناقلة نف�ط بريطانية”، 
الفت�ة إىل إن “االنفج�ار لم يوقع 
إصابات بني أف�راد طاقم الناقلة 

املؤلف من 22 بحارا”.
ولم تعلق الس�لطات الس�عودية 
عىل حادثة االنفجار التي وقعت 

يف ميناء جدة.
م�ن  والعرشي�ن  الخام�س  ويف 
الش�هر املايض، تعرّض�ت ناقلة 

نف�ط يونانية النفج�ار يف ميناء 
“الش�قيق” السعودي عىل البحر 

األحم�ر مما أس�فر ع�ن أرضار 
مادية.

المراقب العراقي/ متابعة...
يتخذ جو بايدن الخطوة الرسمية األوىل نحو البيت األبيض 
حي�ث »يص�وت املجم�ع االنتخاب�ي يف الوالي�ات املتحدة 

ملنص�ب الرئي�س ونائ�ب الرئيس 
وفق�ا لنتائ�ج االنتخاب�ات الت�ي 
جرت«. ويتكون املجمع االنتخابي 
م�ن 538 عضوا. وبحس�ب نتائج 
التصوي�ت، من املتوق�ع أن تكون 
األغلبي�ة لصال�ح بايدن ب�� 306 
لرتام�ب.   232 مقاب�ل  أص�وات 

ويتوج�ب أن تت�م املوافق�ة ع�ىل نتائج تصوي�ت املجمع 
االنتخاب�ي من قبل الكونغرس بغرفتي�ه. ومن املنتظر أن 
تعقد جلس�ة مش�رتكة ملجلس الش�يوخ ومجلس النواب 
يف الس�ادس م�ن كان�ون الثان�ي 
املقب�ل، يتم خالها ف�رز األصوات 
تك�ون  أن  ويتع�ني  االنتخابي�ة. 
املرحل�ة األخ�رية م�ن االنتخابات 
تنصيب الرئيس الذي يؤدي اليمني 
الدس�تورية يف 20 كان�ون الثناي 

ويبارش أعمال منصبه.

المراقب العراقي/ متابعة...
أقدمت قوات الع�دو الصهيوني، 
عىل ش�ن حملة اعتقاالت طالت 
م�ن  الفلس�طينيني،  م�ن  ع�دد 
مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
وذك�ر موق�ع “مفزاك�ي راعم” 
“ق�وات  أن  االثن�ني،  الع�ربي، 
الجيش اإلرسائيي اعتقلت الليلة 

عددا من الش�بان الفلسطينيني، 
بينه�م أرسى محرري�ن، بزع�م 

انه�م مطلوب�ني”.   
يش�ار اىل أن الجيش الصهيوني، 
يعتق�ل يومي�ا عرشات الش�بان 
الفلس�طينيني من الضفة، بزعم 
مش�اركتهم يف نش�طات أمني�ة، 

وأنهم مطلوبني للشاباك.

»هاكرز« يخترقون حصون وزارة الخزانة األميركية

انفجار ناقلة نفط بريطانية في ميناء سعودي

بايدن يتجه نحو البيت األبيض في أول خطوة رسمية

حملة اعتقاالت صهيونية جديدة 
ضد الفلسطينيين بالضفة

تعرض قافلة أممية لهجوم في العاصمة الصومالية

المراقب العراقي/ متابعة...
بع�د توقي�ع اتف�اق التطبيع ب�ني اإلمارات 
ع�رشات  ه�رب  اإلرسائي�ي،  واالحت�ال 
املجرم�ني اإلرسائيلي�ني، املتهم�ني بالقت�ل 
وتجارة املخدرات وغس�يل األموال إىل إمارة 

دبي، وفق ما ذكرته »القناة 12« العربية.
وأوضح�ت القن�اة العربية يف تقري�ر لها أن 
»ه�ؤالء ف�روا إىل دبي قبل وق�ت قصري من 
إصدار الرشط�ة اإلرسائيلي�ة أوامر توقيف 
بحقهم«. ونقلت عن ضابط كبري يف الرشطة 
اإلرسائيلي�ة قوله إن »بعض املجرمني الذين 

ف�روا إىل دبي كان�وا ضالعني يف تهريب 750 
كغم م�ن مخ�در الكوكايني م�ن غواتيماال 
جرى ضبطها الشهر املايض يف ميناء أسدود 
)جنوبا(، وكذلك تهري�ب 3.2 طن كوكايني 
كان يفرتض نقلها من بلجكيا إىل إرسائيل«. 
وأض�اف الضاب�ط: »لدين�ا معلوم�ات عن 
املتورطني وس�نصل إىل الجميع وسيقضون 
ف�رتة عقوبته�م يف إرسائي�ل. لدين�ا الكثري 
م�ن الصرب واملعلوم�ات حول أنش�طتهم«. 
وبحسب القناة، فإن الحديث يدور عن عدد 
م�ن كبار املجرم�ني الذين اش�تهروا يف يافا 

وحيفا )شماال(، ودخل بعضهم يف رشاكات 
باإلمارات من خال وكاء، واش�رتوا شققا 
ومحات لبيع الهدايا التذكارية هناك، فيما 
اش�رتى آخ�رون الذه�ب واألمل�اس، وباعوا 
البضائع لرجال أعمال يف دول أخرى حتى ال 

تتبع الرشطة اإلرسائيلية أنشطتهم.
ونقلت القناة عن مج�رم إرسائيي زار دبي 
قب�ل ح�وايل 10 أي�ام والتقى ببع�ض كبار 
املجرمني الذين ف�روا إىل اإلمارات قوله: »يف 
دب�ي، ال يس�ألونك الكثري من األس�ئلة. هل 

لديك أموال؟ تعال واستثمر وكن رشيكا«.

المراقب العراقي/ متابعة...
حذرت صحيفة فايننشال تايمز يف افتتاحيتها من آخر 

صفقات الرئيس دونالد ترامب التي تنذر باملخاطر.
وقالت الصحيفة إن اعرتاف واش�نطن بسيادة املغرب 
عىل الصحراء الغربية ال يجلب السام بل يعزز الحرب. 
وأضافت أن آخر صفقات »السام« التي توصلت إليها 
إدارة دونال�د ترامب وبمعايريها الخاصة هي »أغرب« 
بإرسائي�ل  املغ�رب  اع�رتاف  »فمقاب�ل  االتفاقي�ات. 
وتطبي�ع العاق�ات معه�ا اعرتف�ت الوالي�ات املتحدة 

بمزاعم الرباط يف الصحراء الغربية«.
وأضافت أن »كل الرتتيبات تقوم عىل )اخدمني أخدمك( 
والتي تحمل كل عامات قيادة ترامب: محاولة إرضاء 
الذات وحب عق�د الصفقات مهما كان�ت آثاره بعيدة 

املدى والامباالة بالرضر الذي يتسبب به نهجه«. 
وكان�ت الصفق�ة م�ع املغ�رب الت�ي أعلن عنه�ا يوم 
الخميس هي آخر صفقة يف سلسلة مع الدول العربية 
التي حس�نت العاقات مع الكيان الصهيوني بأمر من 

حكومة الواليات املتحدة.
وكلها كانت تقوم، وفق الصحيفة، عىل فكرة املقايضة 
والعقود التجارية، فقد رفع اس�م السودان عن قائمة 
ال�دول الراعية لإلره�اب مقابل تطبي�ع العاقات مع 

كيان االحتال.
وم�ررت إدارة ترام�ب صفق�ة بيع مقات�ات أف-35 
مقابل فتح عاقات دبلوماس�ية مع إرسائيل. وحصل 
املغ�رب من جانبه ع�ىل اعرتاف ترامب بس�يادته عىل 
الصح�راء الغربي�ة الت�ي ظل�ت وضعه�ا محل خاف 

منذ انس�حاب إس�بانيا، القوة االس�تعمارية السابقة 
منه�ا عام 1975، وهي اليوم مح�ل للنزاع بني املغرب 
والحكومة التي أطلقت عىل نفس�ها اسم الجمهورية 
تطال�ب  الت�ي  الديمقراطي�ة  الصحراوي�ة  العربي�ة 

باستقال املنطقة.
الصح�راء  التوت�رات زادت يف  إن  الصحيف�ة  وتق�ول 
الغربي�ة. وبات�ت جبه�ة البوليس�اريو الت�ي تدعمها 
الجزائر تشن هجمات ضد مواقع الجيش املغربي الذي 
تق�وم قواته بحراس�ة جدار رمي محص�ن عىل طول 
2,700 كيلوم�رت. وجاء ه�ذا يف أعقاب توغ�ل القوات 
املغربية باملنطقة منزوعة الس�اح لفتح طريق س�ده 
املتظاه�رون ويرب�ط ما ب�ني املغ�رب ودول الصحراء 

األفريقية.

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية

تقرير عبري: عشرات المجرمين اإلسرائيليين هربوا إلى اإلمارات

فايننشال تايمز: اعتراف ترامب بسيادة المغرب على الصحراء ال يخدم السالم

خيانة ولي العهد »االنقالبي« 

وقائع خطيرة تتعلق بدور السعودية في قرار التطبيع 
بين المغرب والكيان الصهيوني



التطبيع المغربي .. الخلفيات والنتائج المتوقعة

االتحاد األوروبي وأميركا: لن نترك تركيا »لقمًة سائغة« للّروس

5صحيفة-يومية-سياسية-عامة Aآراء l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r
الثالثاء 15كانون االول 2020 
العدد 2481 السنة العاشرة

مضت العديد من التراكمات الذي كان لحدوثها أفعال, ولبروزها أسباب, وكان من ورائها األمريكان, وبمساعدة اعراب الخليج, 
طغت آثارها على كل المستويات, وتصاعدت منسوب حرارتها في كل جوانب األعمال, وبلغت حدودها المرسومة, وأحدثت 

القالقل والفتن, ودمرت العديد من البلدان العربيه على مدى العشر السنوات الماضية, وكان مصيرها كلها الفشل ولم تحقق 
أمريكا وال إسرائيل اال القتل والدمار وتشريد ماليين السكان.

بقلم/ عبدالجبار الغراب  
فكان�ت كل املالمح األوليه ومن�ذ البداية لها 
مورشاته�ا يف االنطالق ضم�ن ما هو محدد 
الصهيوني�ة  األمريكي�ة  األه�داف  وضم�ن 
يف املنطق�ة العربي�ه, فالث�ورات وانتقاله�ا 
ب�ن البل�دان العربي�ه كان ضم�ن املخطط 
واالس�تهداف, وم�ا ان كان للث�ورة نج�اح 
عىل حس�ب مخطط األمري�كان اال وتحقق 
املطل�وب وتم اإلق�رار واالع�راف والتطبيع 
مع الكيان الصهيوني كما هي يف الس�ودان, 
وم�ا خرج عن املخطط كان للهدف تمحوره 
عىل صيغه أخرى وش�كل أخ�ر:  اما الحرب 
وبقوة الس�الح ليأتي عىل ش�كله العسكري 
وبتحال�ف كب�ر,  كما ه�و حاص�ل االن يف 
اليمن والح�رب الظامله عىل ش�عبها والذين 
كانت للمواجهة عناوينها الكربى يف إفش�ال 
املخطط اإلرسائييل األمريكي يف املنطقة كحد 
كان ل�ه تأثرات�ه الكبرة يف عدم اس�تكمال 

املخطط املرسوم ألمريكا يف املنطقه,
وما حدث يف س�وريا واشعال الفتن وإدخال 
الجماع�ات التكفريه يف الع�راق والتدخالت 
م�ن  املزي�د  وإح�داث  لبن�ان  يف  األجنبي�ة 

العقوبات عىل إيران.
صحي�ح ان�ه كان�ت لالنتخاب�ات األمريكية 
اإلدارة   مخطط�ات  لخبط�ت  يف  مفعوله�ا 
األمريكية الراحلة,  والتى هي تميش حسب 
االمالءات واللوبيات اإلرسائيلية, لكن لعديد 
التي�ارات يف املوس�اد تحركات�ه الرسيعة يف 
فرض األح�داث ألجل ق�ادم ق�رارات يمكن 
فرضه�ا للتنفيذ, وه�ذا ما ب�رز للعيان من 
خ�الل الزيارات األخ�رة ل�إدارة األمريكية 
الراحل�ة, وع�رب وزي�ر خارجيته�ا بومبي�و 
وعدي�د اللق�اءات الت�ى أس�همت يف إيج�اد 

توافقات وأقام�ت دول عربيه هي يف االصل 
املنطوي�ه والداعم�ه للمخط�ط األمريك�ي 
الصهيون�ي يف املنطقه, والذي كان للفش�ل 
السابق الناتج بعدم االس�تحواذ عىل القرار 
يف س�وريا واليم�ن ولبنان والع�راق, ليكون 
البديل أعالن  التطبيع مع الكيان اإلرسائييل 
ن�واه أولي�ه لالقراب م�ن هذه ال�دول التى 
انترصت وافش�لت املرشوع األول األمريكي 

الصهيوني وتم مواجهته واالنتصار عليه. 
رس�ائل األمريكان يف املنطقة وبالخصوص 
عىل الجمهوريه اإلس�المية اإليرانية  حملت 

كله�ا دالئل الفش�ل واالنكس�ار ولها بعدين 
رئيسين : البعد األول محاولة أمريكا تقزيم 
حجم إيران القوي املوجود يف املنطقة  فكان 
إلغتيال القائد املجاهد قاسم سليماني وأبو 
مه�دي املهندس وال�ذي كان�ت لتحركاتهم 
مفعوله�ا يف ارس�اء قواعد البن�اء واضافه 
الجماع�ات  يف مواجه�ة  الك�ربى  النوعي�ة 
املسلحة واملساعدة الكاملة للنظام السوري 
ض�د  العس�كري  حربه�ا  يف  وانتصاره�ا 
الجماعات املس�لحة املواليه ألمريكا, وبهذا 
كان يمثل لهم ه�ذا االغتيال من وجه النظر 

األمريكي�ة أضع�اف التالح�م والرابط بن 
فصائ�ل املقاومه اإلس�المية التى توس�عت 
يف الس�يطرة والوق�وف بح�زم وق�وه ام�ام 

مخططات أمريكا يف املنطقة.
إفش�ال   أمري�كا  محاول�ة   الثان�ي  البع�د 
الق�درة النووي�ة اإليراني�ة, وه�ذا كان ل�ه 
الهدف املرس�وم والذي كلما حاولت أمريكا 
وإرسائي�ل وعمالئه�م األع�راب يف املنطق�ة 
اشعال كلما يحقق امانيهم يف عرقله التقدم 
املرشوع واملكف�ول للجمهوريه اإلس�المية 
اإليرانية المتالكها الطاقة النووية لالغراض 

املعت�اد  مس�اره  للفش�ل  كان  الس�لمية 
والخ�روج األمريك�ي م�ن االتف�اق النووي 
بداي�ة املخطط ليت�م اغتيال العال�م النووي 

اإليراني محسن فخري زاده.
الترسي�ع األمريك�ي والضغط ع�ىل أطراف 
النزاع اليمني التابع لرشعيه فنادق الرياض 
لتنفي�ذ اتفاقي�ة الري�اض تواصل وس�ار يف 
عديد االتجاه�ات  املختلف�ة املرتبة ملخطط 
القادم لتس�ليم إرسائيل مدخل باب املندوب 
وبمس�اعدة بريطانيا وال يت�م هذا اال ضمن 
قاعده االتفاق الج�ل أقامه العالقات, والتى 
تس�عى م�ن ش�أنها امري�كا لتحق�ق املراد 
,وتبعث االطمئنان ملخطط إرسائيل يف اتمام 

خطته يف املنطقة.
وبلمح البرص كان لالتف�اق تطبيق صورته 
األوىل للجانب العس�كري إعالميا,  فرسعان 
م�ا كان�ت لوس�ائل االع�الم نق�ل األحداث 
وتكريس�ها لالضواء الخادمه ألمور تحالف 
الع�دوان واألمريكان والتى س�ارت عىل نقل 
الجانب الباع�ث بالتواف�ق والتفاهم, وهى 
بذلك اوصلت رس�ائل توافق خليجي قام به 
كوشنر االمريكي لتطبيق مخطط إرسائيل.

والصحي�ح أن�ه اليشء من ه�ذا وال ذاك, اال 
التمام ما سيعمله األمريكان لغرض تشكيل 
حكوم�ه لرشعي�ة الفنادق  عىل حس�ب ما 
يس�عون اليه ويلبي لهم مخططاتهم, وكل 
ه�ذا ه�ي مس�اعى فاش�لة طامل�ا وهنالك 
رجال الرج�ال من الجي�ش اليمني واللجان 
الش�عبية عىل العه�د والوالء باس�تمرار ويف 
تواصل لتطهر كامل أرايض اليمن من تحت 
االحت�الل اإلرسائي�يل األمريك�ي الس�عودي 
اإلماراتي.والله اكرب وم�ا النرص اال من عند 

الله

بقلم/حسني محلي
أثب�ت زعم�اء االتحاد األوروب�ي يف قّمتهم التي فش�لت يف 
فرض أّي عقوباٍت جدّيٍة وجديدة عىل تركيا أّنهم لن يركوا 
تركي�ا بإمكانياته�ا العظيم�ة يف جمي�ع املج�االت »لقمًة 

سائغًة« للعدو التقليدي فالديمر بوتن.  
ه�ذا م�ا أّكد علي�ه الرئيس األمرك�ي دونال�د ترامب الذي 
تهرّب هو اآلخر من فرض أّي عقوباٍت صارمة )اقتصادياً 
ومالياً( عىل تركيا ورئيسها رجب طيب إردوغان  شخصّياً 

وهو ما كان يهّدد به باستمرار. 
كم�ا فاج�أ االتح�اد األوروبي الجمي�ع  بقرارات�ه التي لم 
تتطّرق ول�و بكلمٍة واحدة إىل »انتهاكات حقوق اإلنس�ان 
والحّد من الحرّيات الديمقراطّية والقضاء عىل اس�تقاللّية 

القضاء«، وهو ما كان يفعله يف قممه السابقة.  
وجاء املوقف األمركي واألوروبي هذا بعد إش�اراٍت مهّمٍة 
أرس�لها إردوغان ل�كّل األطراف وفيها الكث�ر من املعاني 
املب�ارشة وغر املبارشة ألم�ركا وأوروبا معاً ومن دون أن 

يتجاهل »إرسائيل«. 
فقد عّن إردوغ�ان أحد املقرّبن منه وهو آوفوق آولوتاش 
سفراً جديداً له يف تل أبيب التي سحب منها سفره السابق 
يف أيار/ماي�و 2018 عندم�ا أعلن�ت »إرسائي�ل« الق�دس 
عاصمًة تاريخّي�ًة ودينّية لكّل اليهود. وأث�ار هذا االختيار 
العديد من التساؤالت ألن آولوتاش ليس دبلوماسياً ولكّنه 
درس يف »إرسائي�ل« وه�و مختصٌّ بالتاري�خ اليهودي وله 
عالق�اٌت واس�عٌة م�ع العدي�د م�ن املؤسس�ات والهيئات 
والشخصيات اليهودية يف »إرسائيل« وأمركا وهو خبٌر يف 

الشؤون اإليرانّية أيضاً! 
ومع�روٌف ع�ن آولوت�اش أّن�ه صدي�ق الرئي�س إردوغان 
وصدي�ق املتح�ّدث باس�مه إبراهيم قالن، مؤّس�س وقف 
 )SETA( الدراسات السياس�ية واالقتصادية واالجتماعية
عام 2005 بتعليماٍت من أحمد داود أوغلو الذي كان آنذاك 

مستشاراً لرئيس الوزراء إردوغان. 

ومعروٌف عن ابراهي�م قالن أيضاً أّنه متخّصٌص يف تاريخ 
األديان، حيث درس يف بريطاني�ا وأمركا، هو والعديد من 
رفاقه يف الرّئاس�ة الّركية من خّريجي الجامعة اإلسالمّية 
الدولّي�ة يف ماليزي�ا الت�ي خرّج�ت العدي�د م�ن القيادات 
والش�خصيات املنتمية إىل اإلسالم السيايس يف تركيا )وهم 
يف مناص�ب مهّم�ة( والعالم، م�ن بينه�م داود أوغلو الذي 
جاء به عبد الله غول وجعل منه مستش�اراً يف السياس�ية 

الخارجية يف أّول حكومٍة للعدالة والتنمية نهاية 2002. 
وأش�ارت وس�ائل اإلعالم الركي�ة إىل إح�دى الوثائق التي 
رّسبته�ا ويكيليكس عام 2010 والت�ي تحّدثت عن عالقة 
مركز »س�رادفورد« األمركي الّذراع املكشوف للمخابرات 
األمركية مع إبراهيم قالن ومؤّسسة SETA  الركية التي 

لها فرٌع يف واشنطن. 
وجاء ق�رار إردوغان بتعين مراد مرج�ان، وهو أيضاً من 
خارج النادي الدبلومايّس سفراً يف واشنطن، ليؤّكد رغبته 
يف وض�ع وتطبيق سياس�اٍت جدي�دة يف العالقة مع أمركا 
م�ع أهمّي�ة اللّوب�ي اليهودي هن�اك. وتحّدث�ت املعلومات 
ع�ن مس�اعي إردوغان من خالل الس�فر مرج�ان إلبعاد 
واش�نطن عن املعارضة الركية التي تح�ّدث بايدن، بداية 
العام الج�اري، »عن رضورة دعمه�ا للتخلّص من حكمه 

االستبدادي«. 
وت�رى العدي�د م�ن األوس�اط يف رئيس ال�وزراء الس�ابق 
أحم�د داود أوغلو ووزي�ر االقتصاد الس�ابق عيل باباجان 
والرئيس الس�ابق عبد الله غول ج�زءاً من هذه املعارضة، 
وسيس�عى الس�فر مرج�ان إىل إغالق أبواب واش�نطن يف 
وجهه�م طاملا أّنه كان مقرّباً جداً م�ن غول والداعية فتح 
الله غولن املوجود يف أمركا. ويجب التذكر هنا باس�تقالة 
أو إقال�ة وزير الخزانة واملالية برات ألبراق )صديق جاريد 
كوش�نر( وتعين لطفي ألوان الذي درس يف الجامعة التي 
تخّرج منها الرئيس بايدن يف مدينة ديالوير وأصبح ممّثاًل 

عنها يف مجلس الشيوخ قبل 35 عاماً.    

وتعت�رب  بع�ض األوس�اط السياس�ّية  تكتي�كات الرئيس 
إردوغان هذه جزءاً من اس�راتيجّيته الحقيقّية التي ترى 
يف واشنطن الحليف الرئييس، مهما شهدت العالقات معها 
انتكاساٍت يف فراٍت مختلفة وألسباب متناقضٍة لها عالقٌة 
باملصالح املش�ركة أو بسياسات أنقرة اإلقليمّية والدولّية 

تجاه »إرسائيل« بالذات. 
وقد ب�ات واضح�اً أّن إردوغان يس�تعّد ملصالحتها بعد أن 
تق�وم تل أبيب بتعين س�فٍر جدي�ٍد لها يف أنق�رة. ويبدو 
أّنها ال تس�تعجل ذلك طاملا أّن العديد من الدول العربية ويف 

مقّدمتها مرص والسعودية وتلك املعنّية مبارشًة بالقضية 
الفلسطينية، تتس�ابق فيما بينها للتطبيع معها، دون أن 
يكون واضحاً كيف س�يتعامل الرئيس إردوغان مع ورقة 
حماس »اإلسالمية« التي لم تحّقق له ولركيا أّي مكاسب 
عملّية واسراتيجية، بل عىل العكس، خلقت له العديد من 
املش�اكل يف العالقة مع واش�نطن التي ال تخفي أيضاً عدم 

ارتياحها من الّتقارب الركي مع إيران وروسيا. 
إّن اعتم�اد م�راد مرجان س�فراً يف واش�نطن، ق�د يكون 
مؤرشاً ع�ىل احتماالت التباع�د مع طهران وموس�كو، إذ 

س�بق ملرجان عندما كان رئيساً للجنة العالقات الخارجية 
يف الربمل�ان الركي أن تح�ّدث »عن تطابق وجه�ات الّنظر 
الركية مع السياس�ة األمركية يف سوريا والعراق وإيران 
م�ع اختالف األس�اليب« كما ق�ال خالل زيارت�ه لتل أبيب 
ع�ام 2008 »إّن الن�ووي اإليران�ي خطٌر ع�ىل تركيا وال بّد 
للعقوب�ات عىل إيران أن تكون زجرّيًة وحازمة حتى تكوَن 

مؤّثرة«. 
وم�ن دون الحاج�ة إىل اإليغ�ال كث�راً يف الّتاري�خ القديم 
والحدي�ث، يفتخر اإلس�الميون األتراك بموقف الس�لطان 
عب�د الحميد الذي دافع عن فلس�طن، وهو ليس صحيحاً 
تماماً، فالجميع يتذّكر كيف أّن اإلسالمّين كانوا دائماً ضد 
القضية الفلس�طينية بذريعة »يس�ارّية عرفات ومنّظمة 

التحرير«. 
ويتذّكر هؤالء أيضاً أّن تركيا هي أّول دولٍة إسالمّيٍة اعرفت 
بالكيان الصهيوني يف نيس�ان/أبريل 1949 وإردوغان هو 
الذي طلب من حماس إغالق مكاتبها يف دمش�ق، فخرجت 
مع بعض املجموعات اإلرهابية ضد سوريا، ومعها أنظمة 
الخليج الت�ي تلهث اآلن خل�ف رضا أم�ركا و«إرسائيل«. 
وب�ات واضحاً أنها ومعها العواصم األوروبية، ال ولن ترك 
تركيا »لقمًة س�ائغة« لروس�يا، رشيطة أن ُيثبت إردوغان 
لها جميع�اً أّنه حليٌف موثوٌق به وأّن كّل ما قام ويقوم به 
يف س�وريا أو ليبي�ا أو العراق وأّي مكاٍن آخ�ر، ال يتناقض 

مع مصالحها.  
هذا ما س�راقبه األوروبي�ون، وكما قالوا م�ع األمركين 
حت�ى آذار/ مارس الق�ادم، وإالّ فإّنهم »س�يكرّشون عن 
أنيابه�م وه�ي اللّغة التي يفهمها إردوغ�ان«، والقول هنا 
للمبع�وث األمركي الس�ابق إىل س�وريا جيم�س جيفري 
ال�ذي كان س�فراً لبالده يف أنق�رة لس�نواٍت طويلة كانت 
كافيًة ملعرفة حقيقة هذا البلد املهم الذي يحكمه إردوغان 
بمفرده منذ 18 عاماً، كانت كافيًة هي أيضاً إليصال تركيا 

ومعها املنطقة إىل ما هي عليه اآلن!

بقلم/صهيب خزار 
لق�د تابعن�ا جميع�اً تغري�دة الرئي�س 
األمركي املنتهي�ة واليته دونالد ترامب، 
حول اعراف بل�ده »بمغربّية« الصحراء 
الغربّي�ة، وج�اءت ه�ذه التغريدة عقب 
اإلع�الن الرس�مي للتطبي�ع املغربي مع 

الكيان الصهيوني.
أثار هذا اإلعالن جدالً كبراً عىل املستوى 
اإلعالمي وعىل مس�توى مواقع التواصل 
االجتماع�ي الت�ي ضّج�ت بالّتجاذب�ات 
ب�ن مؤّيٍد ومنتق�ٍد لهذه الخط�وة التي 
اعتربها أغلبي�ة املدّونن خيانًة للقضّية 
الجوهرّية للعالم اإلس�المي ولإنسانّية 
جمع�اء بعد هذه الخط�وة التي اعرفت 
فيه�ا املغ�رب بهذا الكي�ان املحت�ّل بعد 
س�نواٍت م�ن التنس�يق الّصام�ت ب�ن 
اململكة وبن الكي�ان الصهيوني خاصًة 
فيما يتعلّ�ق بامللف األفريقي وخصوصاً 

امللف الجزائري.
وم�ا يهمن�ا يف ه�ذا املوض�وع توقي�ت 

اإلع�الن الح�رج يف وق�ٍت تعي�ش في�ه 
املغرب معارَك مع جبهة »البوليساريو« 
بع�د أح�داث الكرك�رات األخ�رة وبعد 
إخف�اق دبلومايسٍّ مغربيٍّ دام لس�نواٍت 
س�عياً منه الفتكاك اعراٍف دويلٍّ واس�ٍع 
وق�د  الصحراوّي�ة،  األرايض  بمغربّي�ة 
تربي�كات  أخ�رى  ناحي�ٍة  م�ن  تابعن�ا 
رشيحٍة واس�عة من املثّقف�ن املغربّين 
املحس�وبن عىل املخ�زن املغرب�ي أو ما 
ون باللّغ�ة الّدارجة »بالعياش�ة«  ُيس�مَّ
هذه الكلمة املُس�تقاة من جملة »عاش 
املل�ك«، وحاله�م ال يختل�ف ع�ن ح�ال 
الحزب الحاك�م التابع لحرك�ة اإلخوان 
الديني�ة  الح�ركات  وبع�ض  املس�لمن 
األخ�رى كالحرك�ة الس�لفّية يف املغرب 
التي ل�م ُتص�در أّي ص�وٍت، ألن املوقف 
يضعه�ا يف إح�راٍج وتناق�ٍض إذا ع�رّبت 
الخط�وة،  له�ذه  النق�د  أو  بالرف�ض 
العتب�اراٍت مذهبّي�ة »الوالء ل�ويلّ األمر« 
والعتباراٍت أخ�رى عابرٍة للحدود، فهذه 

الحركة ال يمكنها انتق�اد فكرٍة تؤّيدها 
الس�عودية واإلمارات، إضافًة العتباراٍت 

أخرى يطول الحديث فيها.
يت�ذّرع محلّل�ون مغارب�ة ب�أن خطوة 
التطبي�ع له�ا تربي�راٌت مصلحّي�ة، هم 
يحتّجون بنتيجة ه�ذه الخطوة باعتبار 
أن الواليات املتحدة قد اعرفت بمغربّية 
الصحراء دون أن يأخ�ذوا بعن االعتبار 
أن التغري�دة التي تدخل يف هذا الّس�ياق 
ه�ي لرئي�ٍس منتهي�ٌة واليته وس�يقّدم 
مفاتي�ح البي�ت األبي�ض قريب�اً لرئيٍس 
جديٍد »جون بايدن« قد يختلف رأيه عن 

رأي سابقه.
الهام�يّش  فاملغ�رب  لذل�ك،  إضاف�ًة 
جيوسياس�ياً يف الق�ارة األفريقي�ة ق�د 
يفقد العدي�د من االعتب�ارات األخالقّية 
يف املنطقة الت�ي يتواجد فيها، والتطبيع 
الذي ش�ارك فيه قد ال ينفع�ه يف قضّية 
الصح�راء الغربّية خصوص�اً وأّن جبهة 
»البوليس�اريو« ال تزال يف حالة مواجهة 

عسكرية وسياسية.
 أّما األس�ئلة الت�ي يمكنن�ا أن نطرحها 
املغ�رب  اس�تعملت  مل�اذا  كمتابع�ن: 
آخ�ر ورق�ٍة »ورق�ة التطبي�ع«  لجل�ب 
االع�راف األمرك�ي مادام�ت الصحراء 
ل�ه أصالً وحقاً كما يعتق�دون؟ وملاذا ال 
تس�عى لتحرير مدينتْي س�بتة ومليلية 
ه�ل  اإلس�باني؟  للحك�م  الخاضعت�ن 
يعترب املغربّيون تغري�دة ترامب األخرة 
عق�ب اإلع�الن ع�ن التطبي�ع انتص�اراً 

دبلوماسياً؟   

يف محاول�ة لإجاب�ة ع�ن هذه األس�ئلة 
جميع�اً، كن�ا قد كتبن�ا من قب�ل مقاالً 
أفريقي�ا  يف  اإلرسائيلي�ة  األدوات  ع�ن 
ملواجه�ة أّي حضور مس�تقبيلٍّ للجزائر 
يف ه�ذه القارة. ويش�ّكل املغ�رب إحدى 
ه�ذه األدوات املوّجه�ة للحّد م�ن الدور 

الجزائري يف القارة األفريقية.
وُتعت�رب الجزائ�ر رافضًة لكّل مس�اعي 

التطبيع مع الكيان الصهيوني العتباراٍت 
ع�ّدة: تعاظ�م ق�وة الجي�ش الجزائري 
واقتحامه مجال التصنيع »ولو يف إطاره 
املدن�ي« وامتالك اس�راتيجية تس�ليٍح 
عالي�ة املس�توى، تضعه�ا »إرسائي�ل« 
الجزائ�ر  وأّن  خاص�ًة  املجه�ر،  تح�ت 
كانت يف الس�بعينات تحتضن مخّيمات 
التدري�ب لحركتي أمل ومنظمة التحرير 
الفلس�طينية، إضافًة إىل عدم انحيازها 
للجس�م الخليج�ي يف الجامع�ة العربية 
وعدم توّرطها يف املؤامرات التي س�يقت 
ض�د س�وريا والع�راق واليم�ن وليبي�ا 

وغرها من املخططات.
كّل ه�ذه االعتب�ارات تدف�ع »إرسائيل« 
الستعمال املغرب يف الجهة املقابلة، حن 
انضم املغرب ملجلس التعاون الخليجي، 
ولم ُيخِف مش�اركته يف حرب السعودية 
عىل اليمن ووقوفه يف أّي جبهٍة سياسّيٍة 
أو دبلوماس�ّيٍة أو حت�ى إعالمّي�ة ض�د 

الجزائر. 

لهذا، فاملس�تور بن املغرب و«إرسائيل« 
والذي ُكش�ف مؤخ�راّ للعل�ن، ال يمكننا 
اعتباره س�وى تخّبٍط دبلومايسٍّ مغربيٍّ 
اله�دف من�ه افت�كاك مكان�ٍة أفريقّي�ٍة 
مس�تقبالً بمس�اعدة الكيان الصهيوني 
والوالي�ات املتحدة األمركية، وال يمكننا 
تصنيفها س�وى يف خانة »عدم أو نقص 
اإلدراك الدبلوم�ايس للمملكة املغربية يف 
ه�ذا اإلطار« ألّن الوالي�ات املتحدة قريباً 
قد تنح�و منحى آخَر يف قضية الصحراء 
الغربّي�ة بع�د ق�دوم الرئي�س الجدي�د، 
وال يمكنن�ا اعتب�ار م�ا ذك�ره ترامب يف 
تغرديته سوى ترصيٍح آنيٍّ لجلب املغرب 
إىل صف�وف املطّبع�ن الع�رب اآلخرين، 
وبعد ذلك ل�ن ينفع املغرب ال »إرسائيل« 

وال الواليات املتحدة األمركية.
أم�ا فيم�ا يخ�ّص الدول�ة الجزائري�ة، 
رّصح رئيس�ها عبد املجيد تبون، مؤخراً 
صف�وف  يف  تك�ون  ل�ن  الجزائ�ر  ب�أّن 
املهرول�ن إىل التطبي�ع، فس�تبقى ع�ىل 

مس�ارها الدبلومايس الفاعل والصامت 
كاملعه�ود، وق�د نرى يف ح�دود منتصف 
تمام�اً  مغاي�راً  منح�ى   2021 س�نة 
للقضّي�ة الصحراوّي�ة وتعالياً لألصوات 
املنادية برضورة »اس�تقالل« الصحراء 
األفريق�ي  اإلط�ار  يف  الغربّي�ة خاص�ًة 
وحت�ى األمم�ي، خصوص�اً إذا تأّك�دت 
املغ�رب ب�أّن املخّططات االس�راتيجّية 
املرتبطة بخطوط تصدير الغاز والبرول 
النيجري إىل أوروبا لن يمّر عىل أراضيها.
لهذا، يمكننا أن نؤّكد بأّن الدور املحوري 
والرئي�يس الذي يجب أن تق�وم به دولٌة 
معّينة يف أفريقيا حالياً س�يكون ُمسنداً 
إىل الجزائر فقط لعّدة أسباٍب واعتباراٍت 
بمفتاحّي�ة  مرتبط�ٍة  موضوعّي�ة 
الدول�ة ومصداقيته�ا يف الق�ارة وثقلها 
املنطق�ة.  يف  والتاريخ�ي  الدبلوم�ايس 
أّم�ا املغ�رب ف�إن التطبيع م�ع الكيان 
الصهيون�ي ل�ن ينفعها يف لع�ب أي دوٍر 

مستقبيل يف القارة.

 

تبليط ش�ارع يف اي بلد هو عمل تاف�ه وروتيني تقوم به أي دائرة 
بلدية صغرة ..

 باالمس وقعت معركة مس�لحة بن اثنن من املرشعن »كريم ابو 
س�ودة وطالل الزوبعي« داخل سوق ش�عبي يف منطقة ابو غريب 
غرب بغ�داد من اجل مقاولة تبليط ش�ارع،وهو عمل تافه ولكنه 

غر رويتيني وال يحدث حتى يف بالد الواق واق..
املعركه لم تكن من اجل خدمة الناس او دعاية انتخابية كما يظن 
الكثرين ،لكن حقيقيتها من اجل »مقاولة« تبليط 400مر س�عر 
املر الواحد باحسن سعر واعىل سعر 200دوالر يعني هاي املعركه 

علمود80000 دوالر ثمان االف دوالر فقط!!!..
لو عرف الس�بب بطل العجب ،االن صار من حقنا ان نتس�ال كيف 
له�ؤالء ان يك�ون ممثلن للش�عب، هل هو ابتىل به�م ام انه خدع 

بانتخابهم!!
او ان الورطة بالحالتن هو الش�عب اختارهم وغرهم تحت وطأة 
الطم�ع باحد يخدمه ويق�دم له الخدمات التي نس�يها منذ عقود 
طويلة،وكان يؤمل نفس�ه باش�خاص صادقن ال ان يتناحروا من 

اجل »تبليط« شارع!!
غريب ،كيف يرىض الناس بهؤالء وامثالهم ليكونوا ممثلن عنه!!.

هكذا نم�وذج من اناس الضمر لهم، واحده�م اليفكر اال بجيوبه 
،وق�د يطل�ق الرص�اص حت�ى للتهوي�ش وربم�ا القتل م�ن اجل 

مصلحته!!
ومع ذل�ك نجد البعض ينتخبه مرة اخرى واخرى واخرى من دون 
ان يعلم ان هؤالء لن يخدموه اطالقا النهم ليسوا برشا موثوق بهم.
املث�ل الش�عبي الدراج يقول)ماش�افوهم يبوگون ش�افوهم وهم 
يتحاس�بون(،نعم هك�ذا حال بلدنا اليوجد في�ه حياء عند البعض 
ومهم�ا حصل عىل ام�وال تراه يلهث وراء املزي�د ،واال بماذا نفرس 
ماجرى بن نائبن وحماياتهم من اطالق النار وس�ط حش�د كبر 
من املتفرجن الذين اس�متعوا بفيلم واقعي بااللوان ومن دون اي 

رتوش!!.
هل وصلنا لهذا الحد،البعض كان يمني نفسه ان تكون تلك املعركة 
الجل خدم�ة الناس ،ولكن واس�فاه كانت الج�ل املنفعة،جيوبهم 

الخاصة وزيادة ارصدتهم!!.
من�ذ االن علين�ا اال نق�ع بش�باك م�ن ياتين�ا بالوعود املعس�ولة 
والهداي�ا مثل البطانيات ويوزع حص�ص غذائية او حتى خزانات 
مائية،فه�ؤالء برخ�ص هداياهم وهم ارش خلق الل�ه ولن يخدموا 

الوطن او املواطن!!.
فاتقوا الل�ه بخياراتكم فانه�ا امانه الينبغي التفري�ط بها المثال 

نواب التبليط هؤالء!!

نواب التبليط!!

سعد جاسم الكعيب   محور المقاومة واإلستعجاالت األمريكية لفرض سياساتها التكميلية!!
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كش�ف مص�در من داخ�ل ن�ادي القوة 
الجوي�ة، ان املدرب أيوب اوديش�و ابلغ 
االدارة ع�ن اول املبعدي�ن م�ن صفوف 

الفريق.
وقال املص�در إن »ادارة النادي س�تعقد 

اجتماع�اً م�ع ال�كادر التدريب�ي لبحث 
تداعيات النتائج الس�لبية االخرية والتي 

ادت اىل ابتعاد الصقور عن الصدارة«.
واوضح أن »الكادر التدريبي وبالتنسيق 
م�ع االدارة س�تقوم بإبع�اد ع�دد م�ن 

الالعبني«، مشرياً إىل ان »الالعب حسني 
محس�ن هو أول املبعدي�ن من صفوف 

الفريق«.
يذكر ان نادي القوة الجوية افتقد نغمة 

الفوز لخمس مباريات متتالية.

حسين محسن أول المبعدين من عش الصقور

فاجأنا قس�م اإلعالم واالتصال الحكومي لوزارة الشباب والرياضة 
ببي�ان ح�ول اجتم�اع الوزي�ر عدن�ان درج�ال، بأعض�اء الجمعية 
العمومي�ة للجنة األوملبي�ة الوطني�ة العراقية، وال�ذي جرى خالله 
التط�ّرق ملواضيع عدة تتعلق بالش�أن األوملب�ي والتجاذبات األخرية 
التي شهدتها الس�احة الرياضية واملنابر اإلعالمية، وبعد مناقشات 
مس�تفيضة وتبادل اآلراء أجمعت االتح�ادات الرياضية عىل تخويل 
الوزير ليكون ممثالً عنها يف االجتماع الذي سيقام يف سلطنة ُعمان 
يومي 15و16 كان�ون األول الجاري، عىل هام�ش اجتماع عمومية 
املجل�س األوملبي اآلس�يوي، وأكد بي�ان الوزارة ع�ىل رضورة اتفاق 
الجمي�ع ونبذ الخالفات واالبتعاد ع�ن الظهور اإلعالمي والعمل عىل 
خدم�ة املصلحة العامة ومنع أي تدّخل خارجي يف الش�أن الريايض 
العراقي وس�يتم التواصل مع اللجنة األوملبي�ة الدولية مبارشة دون 

قنوات اتصال أخرى!
ق�د يك�ون عنرص املفاجأة ال�ذي أرشنا اليه يف بداية حديثنا يس�تند 
اىل حقيق�ة غياب دور الوزارة قبل وبع�د انتخابات املكتب التنفيذي 
يف 14 ترشي�ن الثان�ي امل�ايض، وما رافقه�ا من أح�داث واتهامات 
وإساءات لسمعة الرياضة العراقية بعد فصول من مشاهد االحتدام 
وفضائ�ح االصطفافات املقيتة بني هذا الطرف وذاك انتهت بصفعة 
دولية بعدم االعرتاف بنتائج االنتخابات وكش�فت هشاشة مستوى 
التعاط�ي واإلدراك الحّس يف التعامل مع قضية وطنية تهدف إلنتاج 
مكتب تنفيذي يقود الرياضة العراقية بعدسنوات من الفشل وسوء 

إدارة األموال وتراجع خطريملعظم األلعاب!
خط�وة عق�د االجتم�اع جاءت متأخ�رة ج�داً وقد تك�ون يف الوقت 
الضائ�ع، وكان من املفرتض أن يقام قب�ل انعقاد املؤتمر االنتخابي 
ليكون الصوت الحكومي حارضاً بش�كل رس�مي استناداً اىل رسالة 
األوملبية الدولية يف الس�ابع من تموز الفائ�ت، والتي طلبت من رعد 
حمودي االرشاف عىل االنتخابات بالتنسيق مع الوزير عدنان درجال 
لوأد أي خالفات بني املرشحني، وضبط كل اإلجراءات والتحضريات، 
لكن مع األس�ف ه�ذا التخويل الدويل ُغّيَب بقص�ٍد أو دونه ومعه تم 
تجاه�ل الكثري من األصوات اإلعالمية التي حّذرت من وجود مواطن 
خل�ل يف بع�ض اإلج�راءات القانونية الت�ي تخّص القي�ود الجنائية 
للمرّش�حني وغريها م�ن املخالفات والتي يمك�ن أن ُتدِخل الرياضة 

العراقية يف أزمة أخرى وهو ما حصل فعالً!
برصاحة.. البيان كان خالصة لجوهر كل معاضلنا السابقة، وربما 
تس�تمر الحقاً ألنن�ا ال نجاهر بحقائق األم�ور، ونبحث عن الرتقيع 
الدبلوم�ايس يف الصياغ�ة أكث�ر م�ن مخاطب�ة العقول بمس�ّميات 
وحيثّيات املش�كلة، فالبداي�ة كانت باإلش�ارة اىل االجتماع بأعضاء 
الجمعي�ة العمومية دون التطّرق اىل وجود غياب�ات عّدة أّولهم رعد 
حمودي وكتلته، وهنا نتساءل هل تّم منح التخويل للوزير باإلجماع 
أم باألكثرية أم أنه كان قد استحصل موافقة املتخلّفني عن الحضور 

خارج االجتماع واكتسب صفة تمثيلهم باإلنابة؟!
مش�هد يؤكد بما ال يقبل الش�ك أن كّل الباحثني ع�ن مخرج لألزمة 
ينظ�رون اىل االصطفاف حول الش�خوص واالنتص�ار لهم أكثر من 
مصلح�ة الرياض�ة العراقية، مّما يجع�ل الحلول تتجه نحو أش�به 

بتقاليد الفصل العشائري وجلسات الُصلح االجتماعي!
األم�ر األكث�ر خط�ورة ه�و تلميح�ات الوزي�ر عدن�ان برفضه أي 
تدّخ�ل خارجي يف الش�أن الري�ايض العراقي دون توضيح األس�س 
واملعلوم�ات التي اس�تند إليها يف توجيه هذا التحذي�ر ومن هي تلك 
الجه�ة الخارجي�ة التي يمكن أن يكون لها التأث�ري والنفوذ للتحّكم 
بالش�أن الريايض؟ االمر ال يمكن أن يمّر بشكل عابر دون أن تتبعه 
إجراءات قانونية وعقابية صارمة ألن الفعل إن صّح يمسُّ ُس�معة 

البلد وليس شخصاً بعينِه أو أنه مجرّد ورقة للمساومة!
باختص�ار.. رياضتن�ا ال تحت�اج لحل�ول توافقي�ة ب�ني أط�راف 
متخاصم�ة، بل تحت�اج اىل إبعاد تلك األطراف التي م�ا زالت ُمرّصة 
عىل التمّس�ك بمناصب اللجن�ة األوملبية برغم فش�لها الذريع طيلة 
الس�نوات املاضية داخلياً وخارجياً، وتحت�اج أيضاً اىل جمعية عامة 
توّح�د كلمتها وتحّص�ن ذاتها وتغرّي من رؤيتها ملعنى مس�ؤوليتها 
يف االنتص�ار للرياضة، وإال ذهاب عدنان اىل مس�قط ومعانقة رعد 
ورسم�د ورقصات الجميع بإعالن الُصلح املؤّق�ت لن ُتغريرِّ من أصل 
املش�كلة ش�يئاً.. وتذّك�روا جّي�داً أننا س�نبقى نرّدد وبح�رة املثل 

العربي القائل: تمّخض الجبل فولد فأراً!!

تدني مستوى الفرق الكبيرة ابرز مالمح 
تشكيلة الجولة الثامنة

ال للحلول التوافقية

رعد العراقي

اختتمت منافس�ات الجول�ة الثامنة من 
من عم�ر ال�دوري املمت�از لك�رة القدم، 
وش�هدت الجول�ة تقديم األندي�ة الكبرية 
عروضا متواضعة، ويب�دو أنهم متأثرين 
بغياب الجماهري، فيما ظل نفط الوس�ط 
يف صدارة الرتتيب رغم تعادله مع الطلبة.

حارس موهوب
وليد عطية: حارس الديوانية الشاب الذي 
حص�ل ع�ىل فرص�ة املش�اركة يف مباراة 
قوية أم�ام الق�وة الجوية، تألق بش�كل 
الف�ت للنظر ورد ك�رات كثرية منها ركلة 

ج�زاء أليم�ن حس�ني، وكان نج�م 

اللقاء األول.
دفاع حصني

محم�د م�وىس: قلب دف�اع النج�ف كان 
عنرص أمان لفريقه يف مواجهة الرشطة، 
وتكفل بإبعاد عدد من الكرات عن مرمى 
فريقه، وتمكن رفقة الفريق من الحفاظ 

عىل التعادل السلبي حتى نهاية املباراة.
حس�ني مط�ر: قلب دف�اع نفط ميس�ان 
واح�د من الوج�وه الت�ي تألق�ت يف هذه 
الجولة، ورغ�م أن املباراة يف ملعب أربيل، 
لكن ال�دور الذي لعب�ه يف الدفاع كان من 

أهم أسباب فوز فريقه.

حيدر عبد الس�الم: العب القاس�م الشاب 
لع�ب دورا مؤث�را يف الف�وز األول لفريقه 
هذا املوس�م، بعد تج�اوز الحدود بثنائية، 

حيث طبق الواجبات عىل أكمل وجه.
رس�الن حن�ون: املداف�ع األي�ر لنف�ط 
الوس�ط رغ�م أن�ه يلع�ب يف ه�ذا املركز 
بش�كل طارئ، لكن�ه قدم مب�اراة كبرية 
واس�تخلص الك�رة م�ن مداف�ع الطلبة، 

وسجل هدفا ليتعادل فريقه.
وسط نشيط

نياز مغدي�د: العب ارت�كاز الكهرباء أحد 
الجنود التي وظفها املدرب عباس عطية، 

لإلطاح�ة بزاخ�و يف ملعب�ه، وتمكن من 
تسجيل الهدف الثاني لفريقه.

عبد ال�رزاق قاس�م: العب وس�ط الكرخ 
كان ش�علة م�ن النش�اط ومص�در قلق 
لالعبي املين�اء، وصنع الكثري من الفرص 
وس�يطر ع�ىل منطق�ة العملي�ات ومرر 

كرات حاسمة.
وكاع رمض�ان: الجن�اح األيم�ن للطلب�ة 
الع�ب موه�وب، م�رر ك�رات حاس�مة، 
وصاح�ب اللعبة مع زميل�ه محمد جفال 

التي جاء منها هدف الطلبة األول.
حس�ني يون�س: الجن�اح األي�ر للميناء 

واحد من األسماء التي تألقت أمام الكرخ، 
وتكفل بتسجيل هدف فريقه األول، وقدم 

جهدا بدنيا عاليا وأرهق دفاعات الكرخ.
هجوم ضارب

موىس عدنان: مهاجم النفط الذي س�جل 
أول هات�رك يف ال�دوري، خ�الل مواجه�ة 
بالطريق�ة  الف�رص  اس�تغل  الس�ماوة، 

املثالية وتمركز باألماكن الصحيحة.
عيل قاس�م: مهاجم أمانة بغداد الش�اب، 
العب نش�يط تمكن من استثمار حيويته 
ليس�جل ه�دف يف ش�باك نف�ط البرصة، 

وأثبت من خالله أنه يملك قدرات جيدة.

أرجع مدرب الصناعات الكهربائية عماد عودة، خسارة فريقه أمام الزوراء 
يف الجول�ة الثامن�ة من الدوري، لس�وء الحظ، بعد إهدار ركل�ة جزاء بوقت 
متأخر من املب�اراة. وقال عودة »الفريق يقدم مس�تويات مميزة من حيث 
األداء لك�ن الح�ظ لم يحالفنا بتحقي�ق النتائج املرج�وة، الغريب أن الركلة 

ضاع�ت بطريق�ة غريب�ة جدا«. بعد ارتدادها من الحارس أيضا 
ال�زوراء تك�رر أيض�ا م�ع وبني أن س�يناريو مباراة 

حيث  الجوي�ة  »خرنا به�دف وأهدرنا الق�وة 
وه�ذا  ج�زاء  مؤرش عىل ع�دم توفيق ركل�ة 
املمي�ز العبينا يف التس�جيل  األداء  رغ�م 
»املب�اراة املقبل�ة أم�ام للفري�ق«. وأوض�ح 
نخط�ف نقاطه�ا ك�ي أمانة بغ�داد البد أن 

الرتتي�ب خصوص�ا وأن ال نرتاج�ع يف الئح�ة 
املس�تويات  متقاربة«.أغل�ب 

الصناعات  أن  إىل  الكهربائية يحتل املركز يشار 
س�ت  برصي�د  نقاط.19 

أكد املدرب املس�اعد لنفط ميسان، قائد 
ماج�د، أن الف�وز ال�ذي خطف�ه فريقه 
م�ن أربي�ل، يف ملعب فرانس�و حريري، 
به�دف نظي�ف، يف الجول�ة الثامن�ة من 
ال�دوري العراق�ي، يدلل عىل ق�وة ناديه 
الذي يس�ري بخط�وات واثق�ة وثابتة يف 
املوس�م الحايل. وق�ال ماج�د »مواجهة 
أربي�ل يف ملعب�ه لم تكن س�هلة، خاصة 
أن الخصم يقدم مس�تويات طيبة، لكن 

فريقن�ا دخل املب�اراة بعزيمة عالية من 
أجل الف�وز«. وأضاف »الف�وز جاء عن 
جدارة واستحقاق، نسعى الستثمار هذا 
الفوز لرفع معنويات الفريق يف الجوالت 
املقبل�ة من ال�دوري«. وأش�ار »الفريق 
سيخوض مباراة مهمة يف الجولة املقبلة 
أمام الرشطة يف ملعب ميس�ان األوملبي، 
علينا أن نس�تعد للمواجهة بش�كل جيد 
لنحافظ عىل موقعنا يف الئحة الرتتيب«.

اعل�ن ن�ادي الحش�د الش�عبي، وص�ول 
مح�رتف فريق�ه الس�لوي، اللبناني عيل 
حي�در اىل بغداد لتمثيل الفريق يف املوس�م 

الحايل.
وذك�ر النادي يف ان »الالعب ال�دويل اللبناني 
ع�يل حي�در  مح�رتف س�لة فري�ق الحش�د 
الش�عبي وصل اىل بغ�داد وكان يف اس�تقباله 
مدي�ر املكت�ب اإلعالم�ي للنادي حس�ن عيال 

ومدرب الفريق عيل فرحان«.
واوض�ح ان »الالع�ب عيل حي�در املولود يف 

كن�دا وال�ذي يمث�ل املنتخ�ب اللبناني 
عرب ع�ن فرحه وس�عادته بالقدوم 
إىل الع�راق لتمثيل فريق الحش�د 
الش�عبي مضيف�ا بانه�ا امل�رة 

األوىل التي يزور فيها بغداد«.
واع�رب النادي ع�ن امنياته 

لالع�ب ع�يل حي�در 
بطي�ب  «

وتحقي�ق  الع�راق  الثان�ي  بل�ده  يف  اإلقام�ة 
النجاحات مع سلة الحشد الشعبي«.

تج�در االش�ارة اىل ان نادي الحش�د الش�عبي 
ق�د تحصل عىل ش�هادة التأس�يس من وزارة 

الشباب والرياضة.

عب�اس  الكهرب�اء،  م�درب  ق�ال 
عطية، إن ق�وة الفريق ظهرت بعدما 
نج�ح يف إلحاق أول خس�ارة لزاخ�و يف ملعبه هذا 

املوسم، بنتيجة 1-3.
وأض�اف عطي�ة لك�ووورة »نخطط ل�رد الدين 
لفري�ق القاس�م يف الجول�ة التاس�عة م�ن عمر 

الدوري العراقي املمتاز«.
وتابع »الكهرباء يظهر بش�كل طي�ب حتى يف املباريات التي 
خره�ا، لم نوف�ق يف التس�جيل نتيجة قلة خ�ربة الالعبني 

وسوء الحظ«.
ون�وه »الفوز عىل زاخو، أعاد الثقة للفريق من أجل مواصلة 
النتائج اإليجابية، ترتيب الفرق متقاربة واملستويات الفنية 

متشابهة، علينا أن نفكر يف جمع النقاط يف األدوار املقبلة«.
وأش�ار إىل أن املباراة املقبلة أمام القاسم، مهمة للغاية، من 
أج�ل رد الدين، بعد الخروج م�ن كأس العراق، عىل يد نفس 
الخصم. وأوض�ح »املواجهة مختلفة، نملك معلومات وافية 
عن القاس�م، عكس مواجهة بطولة الكأس، نسعى لخطف 

النقاط الثالث عىل ملعبنا«.

عطية: نسعى للثأر من فريق القاسم

عودة: سوء الحظ رافقنا
 امام الزوراء

قائد ماجد: نفط ميسان يسير 
بخطوات ثابتة

محترف سلة الحشد الشعبي يصل بغداد



تمكن س�رجيو بوس�كيتس، نجم وسط 
برش�لونة، من معادلة رقم كارليس بويول 
مدافع البارس�ا الس�ابق، يف ع�دد املباريات 

التي خاضها رفقة الفريق الكتالوني.
وذكرت صحيفة »س�بورت«، أن بوسكيتس 
الذي ش�ارك أم�ام ليفانتي، وص�ل للمباراة 
رقم 593 كالع�ب يف برش�لونة، ليعادل رقم 
بويول، ال�ذي لعب بني 1999 و2004، نفس 

العدد من املباريات مع البارسا.
وأضافت أن بوسكيتس يتقدم عليه 3 العبني 
فقط، وهم تشايف هرنانديز )767 مباراة(، 
وأندري�س  مب�اراة(   746( مي�ي  ليوني�ل 

إنييستا )674 مباراة(.
وتابعت الصحيفة أن بوس�كيتس بات قريًبا 
م�ن أن يصبح رابع العب يف برش�لونة، يصل 
إىل 600 مب�اراة رس�مية مع الفري�ق األول، 
وهو ع�ى ُبعد 7 مباريات فق�ط من تحقيق 

ذلك اإلنجاز.
وجاءت مباريات بوس�كيتس مع برشلونة، 
بواق�ع 389 بالليج�ا، و117 ب�دوري أبطال 
أوروب�ا، و64 يف كأس مل�ك إس�بانيا، و15 
بالسوبر اإلسباني، و5 بكأس العالم لألندية 
و3 مباري�ات بالس�وبر األوروب�ي، وس�جل 

الالعب خالل تلك املباريات، 15 هدًفا.

فج�ر توم�اس توخيل املدي�ر الفني لفري�ق باريس 
س�ان جرمان، مفاجأة جديدة عن مهاجمه الشاب 

كيليان مبابي.
توخيل برر اس�تبعاد مبابي من التش�كيل األسايس 
الذي خاض به مباراة ليون يف الدوري بأنها »توصية 
طبية«.وأوض�ح امل�درب األملاني عرب قن�اة تيليفوت 
الفرنسية »مبابي لم يكن قادرا عى اللعب ألكثر من 
25 دقيق�ة، لكنني دفعت به ملدة نصف س�اعة، لقد 
أبلغني الجهاز الطبي بأن كيليان ال يمكنه املشاركة 
من�ذ البداي�ة، لق�د كان موقفه خط�را، وال يحتمل 

املجازفة«.
وتط�رق توخيل أيض�ا للحدي�ث عن الثنائ�ي اآلخر 

املص�اب قائال »ديالو تعرض إلصابة عضلية بعد 20 
دقيق�ة أمام ليون، وال أعرف الس�بب، خاصة أنه لم 
يشارك يف املباراة األخرة ضد باشاك شهر الرتكي«.
واس�تدرك »أما نيمار، ليس لدي ما أقوله، من واقع 
خربتي األفضل هو انتظار نتائج الفحوصات الطبية 

التي سيخضع لها«.
وعن الخس�ارة أم�ام ليون بهدف، ق�ال املدير الفني 
لس�ان جرمان »إنها خطوة كبرة للخلف، وبمثابة 
مفاجأة كب�رة، افتقدنا الجدي�ة الالزمة، ولم نقدم 
أداء ممي�زا ب�ل ظهرن�ا كفري�ق مرهق ذهني�ا بعد 
مواجهات صعب�ة ضد مانشس�رت يونايتد واليبزيج 

ومونبيليه وباشاك شهر«.

أعرب الهولن�دي رونالد كوم�ان، املدير الفني 
لربش�لونة، عن س�عادته بالف�وز )1-0( عى 

ليفانتي، يف الجولة 13 من الليجا.
وقال كوم�ان، يف ترصيح�ات نقلتها صحيفة 
»ماركا« اإلس�بانية: »يف الش�وط الثاني لعبنا 
بشكل أفضل، وكان من الصعب علينا التوغل، 
وكان فوًزا مس�تحًقا بعد عمل جيد، والخصم 
ضغ�ط كثرًا، وأتيحت لهم الفرص يف الش�وط 

األول«.
وأض�اف: »اللعب ب��3 مدافع�ني؟ إذا لم يتبق 
س�وى القليل م�ن املباراة حت�ى تنتهي، وكان 
الخصم يضع املزيد من األش�خاص يف الهجوم 
يجب علينا الدفاع عن النتيجة، وكان من املهم 
الفوز بهذه املباراة، حتى نحظى بالثقة ملباراة 

األربعاء«.
وتابع: »ميي؟ يجب أن نعرتف أن الخصوم ال 
يقدمون له التس�هيالت، فهم يراقبونه كثرًا، 

لكنه أثبت أنه حاسم«.
وع�ن ريكي بوي�ج، عل�ق: »لقد كان يس�تعد 
للمش�اركة أثناء التعادل الس�لبي، لكن بعدما 
سجلنا الهدف، كان التخطيط مختلف لذلك لم 
ُيش�ارك«.ونوه: »بالتأكيد يمكننا الفوز بلقب 
الليجا، إذا تحسنا وحصلنا عى مزيد من الثقة 
وتطوي�ر الفعالية، فس�يكون لدين�ا خيارات، 

وما زال هناك العديد من املباريات متبقية«.
وأوض�ح: »خطتن�ا كانت اللعب ببوس�كيتس 
كمحور ارتكاز متقدما عى العبي قلب الدفاع، 
مع وج�ود كوتينيو ودي يونج كثنائي وس�ط 
متق�دم ألعى قلي�ال، ويف بعض األوق�ات قمنا 
بعم�ل جيد، لكن يف الش�وط الثاني كنا أفضل، 
خاصة تحت الضغط«.وواصل: »غياب النجاح 
أم�ام املرم�ى؟ إنها مس�ألة ثقة، ف�إذا دخلت 
الك�رة الش�باك كمهاج�م س�يكون لديك ثقة 
أك�رب يف املباراة القادمة، ونأم�ل أن نظهر يوم 

األربعاء أنه بإمكاننا اللعب بشكل أفضل«.
وزاد: »لق�د س�ارت األم�ور بش�كل جي�د مع 
بي�دري مثل ترين�كاو، وهذا دائًم�ا ما نتوقعه 
م�ن التغيرات، وفعلوا م�ا توجب عليهم فعله 

وساهموا بما نحتاجه«.
وأكم�ل: »من امله�م دائًم�ا الف�وز، ويف الليجا 
نحت�اج لالنتص�ارات لتقليص الف�ارق، وعى 
الرغ�م م�ن أنه�ا كانت مب�اراة صعب�ة، لدينا 

شعور بأننا عملنا من أجل هذا الفوز«.
وأت�م: »نحن ع�ى الطري�ق الصحي�ح؟ هناك 
أش�ياء نقوم بتحس�ينها، ونصن�ع العديد من 
الف�رص، ونعل�م أن�ه يمك�ن أن نك�ون أكثر 
فعالية، ونأمل يف املباراة التالية أن نسجل 
يف وقت ُمبك�ر، والفوز هو أفضل حل 

لكسب الثقة«.

كومان: برشلونة يستطيع التتويج بالليغا ونفتقد للفعالية الهجومية

توخيل يفجر
 قنبلة جديدة

 عن مبابي
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إحصائي�ة تطم�ن زي�دان 
قبل لقاء أتاالنتا

نهائ�ي  ثم�ن  قرع�ة  أس�فرت 
دوري أبط�ال أوروبا، عن مواجهة 

تجمع ريال مدريد اإلس�باني بنظره 
أتاالنتا اإليطايل.

ريال مدريد أنهى مرحلة املجموعات يف 
صدارة املجموع�ة الثانية، بينما احتل 

أتاالنتا، وصافة املجموعة الرابعة.
وقالت ش�بكة »أوبت�ا« لإلحصائيات، 
إن ري�ال مدري�د حق�ق 10 انتصارات 
من آخ�ر 11 مباراة لعبها املرنجي أمام 

األندية اإليطالية يف دوري أبطال أوروبا.
وأضاف�ت أن الهزيم�ة الت�ي لحق�ت بريال 
مدريد أمام فريق إيطايل، كانت يف ربع نهائي 

2، البطولة القارية، يف نيسان  0 1 8
1-أم�ام يوفنتوس بنتيجة  (

.)3

اإلنجليزي�ة،  الصح�ف  اهتم�ت 
بتع�رض جرانيت تش�اكا العب 
خس�ارة  يف  للط�رد  آرس�نال، 
فريق�ه، أمام برن�ي، إىل جانب 
تسليط الضوء عى تعثر ليفربول 

بعد تعادله أمام فولهام.
وعنون�ت صحيف�ة الجاردي�ان 
»ليفربول ينقذ نقطة يف فولهام، 
م�ع تعرضه لرضب�ة أخرى من 
اإلصاب�ات«، وذلك يف إش�ارة إىل 

إصابة مدافعه جويل ماتيب.
»حماق�ة  كتب�ت  األع�ى،  ويف 
تشاكا تزيد من الضغوطات عى 
أرتيت�ا«، يف إش�ارة إىل البطاق�ة 
الحمراء التي تعرض لها الالعب 

السويرسي.
م�ن جانبه�ا، عنون�ت صحيفة 
لالس�تيقاظ..  »دع�وة  م�رتو 
الري�دز ع�ى أرض مهت�زة م�ع 
كلوب، قب�ل أن تنقذ ركلة جزاء 

صالح، نقطة«.
»اله�دف  كتب�ت  الجان�ب،  ويف 
العك�ي ألوباميان�ج، يزيد من 

بؤس املدفعجية«.
دي�ي  صحيف�ة  عنون�ت  كم�ا 
يس�قط  »آرس�نال  تيليج�راف 
يف الك�وارث، بعد ع�ار البطاقة 

الحمراء لتشاكا«.

ق�ال بي�ب جواردي�وال مدرب مانشس�رت س�يتي، إنه 
يتعني استمرار الرشاكة بني جون ستونز وروبن دياز 
يف قل�ب الدفاع، ودعا إيمريك البورت للعمل بكل جدية 
من أجل الحصول عى فرصة للمشاركة مع التشكيلة 
األساس�ية.وقدم دي�از وس�تونز أداء جي�دا يف تعادل 
س�يتي بدون أه�داف مع ج�اره مانشس�رت يونايتد، 
الس�بت امل�ايض، عندم�ا حاف�ظ فري�ق جواردي�وال 
ع�ى نظاف�ة ش�باكه للمب�اراة الثالثة ع�ى التوايل يف 
ال�دوري االنجليزي.وأوض�ح جواردي�وال ع�رب موقع 
ناديه الرس�مي عى اإلنرتنت »هن�اك العبون ال يتعني 
اس�تبعادهم م�ن التش�كيلة.. ألن يف ذلك ظل�م لهم.. 
ولهذا الس�بب أضطر أنا يف بع�ض األحيان للعمل عى 
تحقيق التوازن«.وأضاف »البورت يستحق االنضمام 
للتش�كيلة لكن ستونز ودياز يس�تحقان أيضا، قدما 
أداء جي�دا للغاي�ة يف آخ�ر املباري�ات، ول�م يرتكبا أي 

أخطاء عى اإلطالق«.
وأردف »البورت سيعود للتشكيلة، املوسم ما 
زال طويال وعى الالعب�ني العمل بجدية أكرب 

وبصورة أفضل وس�يأتي دورهم، وعندما 
يأتي دوره�م يكون عليه�م تقديم أداء 

جيد«.
املهاج�م  إن  جواردي�وال  وأوض�ح 
األرجنتيني س�رجيو أجويرو يقرتب 
من العودة لكامل لياقته لكنه أكد أنه 

لن يتعجل يف الدفع به من جديد.
ويحت�ل س�يتي املرك�ز 11 ب�ني فرق 

ال�دوري االنجلي�زي املمت�از العرشين 
مب�اراة   11 نقط�ة م�ن   19 برصي�د 
وسيلتقي مع ضيفه وست بروميتش 

ألبيون اليوم الثالثاء.

كشفت رابطة الالعبني املحرتفني، 
ع�ن املرش�حني للفوز بجائ�زة العب عام 

2020 يف إنجلرتا.
ووفًقا لصحيفة »م�رور« الربيطانية، فإن الدويل املرصي محمد صالح، نجم 

ليفربول، جاء عى رأس املرش�حني لجائزة العب العام، بجانب زمالئه بالفريق 
ساديو ماني، جوردان هندرسون وفرجيل فان دايك.

كم�ا يتناف�س أيًض�ا كيفن دي بروين نجم وس�ط مانشس�رت س�يتي، بجانب 
ماركوس راش�فورد مهاجم مانشس�رت يونايتد، وجاك جريليش نجم أس�تون 
في�ال. واختار أكثر من 100 صحفي هذا الس�باعي ليدخل يف قائمة مخترصة، 

بينما سيتم اختيار الفائز من خالل تصويت جماهري.

تمك�ن ليونيل ميي، نجم برش�لونة، من قيادة فريقه لفوز مهم ع�ى نظره ليفانتي، 
بنتيجة )1-0(، يف منافسات الجولة ال� 13 من عمر الدوري اإلسباني.

ونج�ح مي�ي يف إحراز هدف املب�اراة الوحيد يف الدقيق�ة 76، ليقود برش�لونة النتصار 
صعب وثمني، رفع به الفريق رصيده إىل 17 نقطة باملركز الثامن.

وبحس�ب شبكة »س�بورت ميدياس�ت«، فإن ميي بهدفه يف ش�باك ليفانتي، وصل إىل 
الهدف رقم )642( بقميص برشلونة يف جميع املسابقات.

وأضافت أن ميي بذلك، عادل رقم األسطورة الربازيي بيليه، الذي أحرز نفس العدد من 
األه�داف 642 بقميص س�انتوس الربازيي، والذي حمل الرقم القي�ايس كأكثر الالعبني 

تسجياًل لألهداف بقميص فريق واحد.
وكان بيلي�ه ق�د حق�ق هذا الرق�م يف الفرتة م�ن 1965 عندما س�جل هدف�ه األول أمام 

كورينثيانز، إىل 1974 عندما سجل هدفه األخر مع الفريق الربازيي.

أس�فرت قرعة ثمن نهائي دوري 
أبطال أوروبا، عن مواجهة تجمع 
ري�ال مدري�د اإلس�باني بنظ�ره 

أتاالنتا اإليطايل.
مرحل�ة  أنه�ى  مدري�د  ري�ال 
املجموع�ات يف ص�دارة املجموعة 
أتاالنت�ا،  احت�ل  بينم�ا  الثاني�ة، 

وصافة املجموعة الرابعة.
»أوبت�ا«  ش�بكة  وقال�ت 
مدري�د  ري�ال  إن  لإلحصائي�ات، 
حق�ق 10 انتص�ارات من آخر 11 
مباراة لعبها املرنجي أمام األندية 
اإليطالي�ة يف دوري أبطال أوروبا.
وأضاف�ت أن الهزيمة التي لحقت 
بري�ال مدريد أمام فري�ق إيطايل، 
البطول�ة  كان�ت يف رب�ع نهائ�ي 
القاري�ة، يف نيس�ان 2018، أمام 

يوفنتوس بنتيجة )3-1(.

بوسكيتس يعادل رقم بويول

حماقة تشاكا وتعثر 
ليفربول األبرز بصحف إنجلترا

جوارديوال: شراكة ستونز ودياز مستمرة

ميسي يعادل رقم بيليه

إحصائية تطمئن زيدان قبل لقاء أتاالنتا

ماسكيرانو 
يعتزل كرة القدم

صالح ينافس على جائزة العب 
العام في إنجلترا
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الثقافـي

 جمال  العّتابي يؤرخ لنحو نصف قرن من الزمان العراقي المليء بالمواجع والحروب
في كتابه »داخل المكان المدن روح ومعنى«

السياب

ومن أجمل القصائد التي كتبها السياب عن األم ما يأتي: 

قفي ال تغربي يا شمس ما يأتي مع الليل سوى املوتى

 فمن ذا يرجع الغائب لألهل إذا ما سّدت الظلماء دروبا

 أثمرت بالبيت بعد تطاول املحل؟ 

وإن الليل ترجف أكبد األطفال من أشباحه السوداء

 من الشهب اللوامح فيه 

مما الذ بالظّل من الهمسات واألصداء

 شعاعك مثل خيط يشّده الحب إىل قلب ابنتي 

من بات داري

 من جراحاتي وآهاتي مىض أزل من األعوام

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

أينشتاين
الخ�وف من املوت هو أكثر أنواع الخوف التي ال يمكن تربيرها. فال 
خط�ر عىل امليت من حصول أي�ة مصائب له. قليلون هم من يرون 
بأعينهم ويش�عرون بقلوبهم. القومية مرض طفويل، هي حصبة 
البرشية. املعلومات ليست معرفة. إذا كان اإلنسان يلتزم باألعمال 
الحسنة خوفاً من العقاب وأمالً يف املكافآت، فنحن يف قمة األسف. 
الف�رق بني الغب�اء والعبقرية ه�و أن العبقرية لها ح�دود. ما هو 
صحي�ح ليس دائماً منت�رش وما هو منترش لي�س دائماً بصحيح. 
أي أبل�ه يس�تطيع أن يعرف . . لكن األس�اس هو الفه�م. أنا فنان 
كفاية ألرسم بحرية يف مخيلتي . . الخياُل أكثر أهمية من املعرفة ، 
املعرفة محدودة . . الخيال يطوق العالم. إّن األرواح العظيمة كانت 
تلق�ى مقاومة عنيفة عىل الدوام م�ن ذوي العقول القارصة فمثل 
ه�ذه العقول تبقى عاجزة عن فه�م الرجل الذي يرفض أن ينحني 
دون مساءلة لإلنحيازات الشائعة ويختار بدالً عن ذلك التعبري عن 

آرائه بشجاعة ورشف. 

الفالس�فة  باهتم�ام  امل�كان  اس�تأثر   
الفيلس�وف  والروائي�ني والنقاد، ومنهم 
الفرنيس الظاهراتي كاس�تون باشالر يف 
كتاب�ه املمتع واملفي�د »جماليات املكان« 
كما اهتم بامل�كان اهتماما بالغا وأعطاه 
قس�طا وافرا من منجزه النقدي ، الناقد 
العراق�ي ياس�ني النصري، ومنه�ا كتابه 
»الرواي�ة وامل�كان« بجزأي�ه و»املكان يف 
قصص األطف�ال« جمعه�ا وأصدرها يف 
كت�اب واحد ع�ادا إياها مدخ�ال إىل النقد 
املكان�ي، فض�ال ع�ن درس�ه امل�كان يف 
الرواية والشعر والتشكيل والفلسفة، ما 
جعله أكث�ر تخصصا يف ه�ذا املجال، أما 
مالك املطلبي فقد حرث يف الوعي املهمل، 
وه�و يرتج�م لن�ا العي�ش يف امل�كان، يف 
ناحية الحلفاية؛ ناحية املرشح رس�ميا، 
والعم�ارة وبغ�داد يف كتابه املات�ع املفيد 
»ذاك�رة الكتاب�ة.. حفري�ات يف الالوعي 

املهمل«.

واض�اف :ان العّتابي، ق�دم كتابه »داخل 
املكان« فكان س�ياحة رائعة وممتعة يف 
الذاكرة العراقي�ة، واملكان العراقي، ال بل 
تع�داه إىل املكان األوروبي، عىل مدى نحو 
نصف قرن من الزمان العراقي العاصف، 
إن�ه تدوين ملا قد يهم�ل تدوينه التاريخ، 
إنه تأري�خ ملا يمكن أن يغ�ادره التاريخ، 
إنه توثيق لهذا الزمان واملكان العراقيني، 
يقدم�ه الكات�ب األدي�ب جم�ال حس�ن 
العّتاب�ي لنا نح�ن ق�راءه، واألجيال التي 
تأتي من بعدنا، كي يتعرفوا عىل حوادث 
وقضاي�ا، فضال ع�ن أس�ماء مهمة عىل 
الصع�د كاف�ة، منها من أس�عفها الدهر 
فوقف عندها، ومنها من غمطها حقها، 
أو هي غمطت حقها يف البقاء والديمومة 

يف الذاكرة الجمعية لألفراد.
وتاب�ع :تق�رأ ه�ذا الكتاب الذي وس�مه 
العّتاب�ي ب�»داخ�ل امل�كان. امل�دن روح 
ومعن�ى« وقدمه أحم�د الزبيدي بمقدمة 

معرفية ضافية، س�امية لغة ومضمونا، 
تقرأ ع�ن أماكن وقرى وم�دن وبلدات يف 
الجن�وب العراقي، حيث ولد األب حس�ن 
العّتاب�ي، املعلم املتخ�رج يف دار املعلمني 
الريفي�ة، وتخرج يف ه�ذا الرصح العلمي 
املدني�ة  الدول�ة  كان�ت  ي�وم  الرص�ني، 
الدس�تورية تبنى بهدوء بعيدا عن كارثة 
حرق املراحل، تخرج يف هذا الرصح نخبة 
من الرجال الذين قادوا العملية التعليمية 
ومقت�درة،  عالي�ة  بمهني�ة  والرتبوي�ة 
حس�ن العّتابي املعلم يف مدرسة الدواية، 
إىل جان�ب عدد م�ن املعلمني: عب�د جياد 
العب�ودي، وعبد الحس�ن عي�ى، وجواد 
كاظ�م الجوي�د، األب ال�ذي الت�زم خطا 
سياس�يا م�ا ح�اد عن�ه، وجعلت�ه دولة 
الجمهوري�ة األوىل يدفع رضيبة باهظة، 
العس�كري  الع�ريف  مجلس�ها  فس�جنه 
األول، الذي ال يعرف لالستئناف والتمييز 
ومحامي الدفاع معنى، كما أوقفت دولة 
)الث�ورة الخال�دة!( ابنه جم�اال الطالب 
أثن�اء التحض�ري  الثانوي�ة،  الدراس�ة  يف 

النتخابات نقابة املعلمني سنة 1961.
وات�م :يق�ف الكات�ب عن�د مجتم�ع بدأ 
يتح�ر ويتق�دم، قب�ل أن تعص�ف ب�ه 
الف�وىض واملن�ون، يتح�دث ع�ن مكتبة 
الوجي�ه املثق�ف عب�د الحمي�د الن�ارص 
الغ�راف(  )مكتب�ة  الش�طرة  مدين�ة  يف 
يذه�ب إليها املعل�م حس�ن العّتابي، إما 
مش�يا عىل األق�دام، أو ع�ىل ظهر فرس، 
يتص�ل  ك�ي  الش�طرة  يص�ل  أن  ب�د  ال 
برفاقه، ويع�ود محمال باألرسار والكتب 
واملجالت »اآلداب« و»األديب« و»العلوم« 

و»الكواك�ب«  و»اله�الل«  و»الرس�الة« 
و»املص�ور« و»آخ�ر س�اعة« ورواي�ات 
ودستويفس�كي،  محف�وظ،  نجي�ب 
وتولس�توي، وش�ولوخوف، وكت�ب طه 
حس�ني وس�المة م�وىس وج�ورج حنا 
وجربان، يرتق�ب زمالؤه املعلمون عودته 
م�ن الش�طرة، ك�ي ينهل�وا مم�ا أغدقه 

عليهم زميلهم أبو جمال.
واوضح :يحدثن�ا الكاتب، بعد أن غادرت 
األرسة نحو بغداد وسكنت مدينة الهادي، 

الت�ي تع�ود أرضه�ا للوجي�ه البغ�دادي 
عب�د الهادي عبد الحس�ني الچلبي، فغري 
اس�مها بع�د 1958 إىل مدين�ة الحري�ة، 
ويقدم لنا ص�ورا قلمية نابضة بالحياة، 
واقفا عند مالعبه�ا الرياضية ومقاهيها 
ومدارس�ها وتضاريس�ها وأمكنتها، إنه 
ي�ؤرخ ملدين�ة الحرية، كم�ا أّرخ للغازية 
والعكيك�ة  ش�جر  وس�ويج  والدواي�ة 
والش�طرة، يقف بأىس عند الشاعر الذي 
تط�وح ب�ه األيام زه�ري الدجي�ي، يدفع 

عرب�ة يبي�ع الباقالء ل�رواد س�احة كرة 
الق�دم! كما يحدثنا عن مقهى الس�اقية 
حيث يؤمه جمعة الالمي، وفوزي كريم، 
وعبد الس�تار نارص، ومقداد عبد الرضا، 
وعبد القادر العزاوي )ق�دوري العظيم( 
الخب�از الش�اعر الخارج توا من س�جن 
نكرة الس�لمان، عن فرات املحس�ن الذي 
كان ل�ه فضل تحفيزه ع�ىل الكتابة، بما 
كتب ف�رات عن مدين�ة الحري�ة؛ املدينة 
التي ع�اش ش�بابه فيها، كان�ت الوطن 

األجمل، ونش�يد الصبا، والحكايات التي 
ال تأفل، قبل أن تتبعثر األحالم، وتتوارى 
األماني، عن ش�قيقته فاطمة املحس�ن؛ 
الصحافي�ة والكاتب�ة التي ل�م تنل منها 
الريح، غ�ادرت العراق ونالت مكانتها يف 
بلدان االغرتاب، بحث�ا وكتابة جادة، عن 
)جيان(؛ ف�ؤاد عبد املجيد بابان، القاص 
والروائي ال�ذي غادر هو اآلخر نحو براغ 
وم�ا زال يحيا هناك، ع�ن الفنان الكاتب 
ع�ارف علوان ال�ذي زامل�ه يف »مجلتي« 

و»املزمار« املجلتني املخصصتني لألطفال 
واليافعني.

واشار اىل ان العّتابي يرسد علينا – كذلك- 
ش�يئا ع�ن رس�ام الكاريكات�ري املدهش 
بس�ام فرج، ع�ن الفنان قي�س يعقوب؛ 
»مجلت�ي«  األطف�ال  مجل�ة  يف  زميل�ه 
ال�ذي م�ا زال يحل�م ويتخي�ل، ويف عقله 
تس�تمكن صورة زاهية للعراق، هو واثق 
من أن كل ما أصابه من تش�وه س�يزول! 
ع�ن رض�ا األعرجي، ال�ذي كن�ت أتمتع 
واس�تفيد م�ن ق�راءة نقده الس�ينمائي 
والتلفزيون�ي من ع�ىل صفحة )آفاق( يف 
جري�دة »الجمهوري�ة« كان عازم�ا عىل 
الرحيل، فرحل. عن عب�د األمري الحبيب؛ 
الجدي�دة«  »الثقاف�ة  مجل�ة  يف  املح�رر 
ال�ذي كان قد عاد توا م�ن الجزائر، الذي 
غادر الحي�اة الدنيا رساعا. عن الش�اعر 
الخمس�يني محمد النق�دي، الذي صمت 
واعت�زل الناس كما صمت الش�اعر عي 
جليل الوردي، وطالب الحيدري وسواهم 

الكثري الكثري.
وختم :جمال حسن العّتابي يف كتابه هذا 
»داخ�ل املكان. املدن روح ومعنى« يؤرخ 
لنح�و نصف ق�رن من الزم�ان العراقي، 
منذ خمسينات القرن العرشين، قد حباه 
الله بذاكرة نابهة ال ت�كاد تغادر صغرية 
وال كب�رية إال أحصته�ا ودونتها، تردفها 
موهبة اإلنش�اء األنيق الرشيق كثري املاء 
والرواء، عىل لغة جدن�ا الجاحظ الكبري؛ 
أم�ري البي�ان العربي، لذا كان�ت متعة أن 
تقرأ هذه الفصول، تكاد ال تدانيها متعة، 

عىل الرغم من األىس.

المراقب العراقي / القسم الثقافي
                  يرى الناقد شكيب كاظم ان الكاتب جمال 
العّتايب اس��تطاع من خالل كتابه »داخل المكان  
الم��دن روح ومعنى« ان  يؤرخ لنحو نصف قرن من 
الزم��ان العراقي الم��يء المواج��ع والحروبز وقال 

كاظم ف����ي ق�����راءة نق�������دية خ����ص   
     به���ا )المراقب العراقي(:

الثقافة تهنئ األوساط األدبية بفوز 
االديب علي لفتة سعيد بجائزة الرواية  

 املراقب العراقي/ متابعة...
هن�أ وكي�ل وزارة الثقافة والس�ياحة واالثار د.نوفل 
ابورغيف اتحاد االدباء والوسط الثقايف بفوز الروائي 
العراقي عي لفتة سعيد بجائزة الرواي����ة يف تونس 

عن روايته املوسومة)حب عتيق (. 
وق�د ج�اءت التهنئ�ة التي نرشه�ا املكت�ب االعالمي 

للدكت�ور أبورغي�ف عرب الن�ص الت�ايل :)) ألنَّ اإلبداَع 
كان عراقياً وس�يبقى ، وألنه وش�م يباهي به الكتاُب 
واألدب�اء واملبدع�ون واملثقفون ، وألنها أرض نش�أة 
الح�رف األول ، فليس جدي�داً أن نبتهَج بمبدٍع عراقٍي 
آخ�ر ، حَف�َر بصَمَته بعي�داً عن الصخ�ب والتزاحم ، 
ليقطف ثمار رحلت�ه الدؤوبة يف حقل االبداع الرسدي 

فوزاً عربيا وحضوراً مميزاً .
واضاف: وهنا يطيب لنا يف وزارة الثقافة والس�ياحة 
واآلث�ار أن نتق�دم بأح�ّر التهاني اىل الزمي�ل الروائي 
ال�دؤوب ع�ي لفتة س�عيد بمناس�بة ف�وزه بجائزة 
)توفي�ق بكار( التي ترعاها وزارة الثقافة التونس�ية 
ونش�دُّ عىل أيدي ِمن حرص ع�ىل االحتفاء بهذا الفوز 
يف تونس ويف مرص ويف الب�رصة ، وإذ نحيي القائمني 
عىل ه�ذه الجائزة  فإنن�ا نعرب عن فخرن�ا واعتزازنا 
بانضمام ص�وت آخر اىل قافلة املبدعني الش�اخصني 
وه�م يطلق�ون إبداعهم نجوم�اً تزّيُن س�ماء األدب 

العربي تميزاً وحضورا.
وتابع: وحني نهن�يء زميلنا الفائز والوس�ط الثقايف 
واألدب�ي بهذا الفوز اإلبداعي فإننا نؤكد حرص وزارة 
الثقافة والسياحة واالثار  عىل اإلشادة بهذا الحضور 
وأمثال�ه ، ودعمها لكل ماهو مائٌز خاّلق لرفعة األدب 

العراقي يف املحافل املحلية والعربية والدولية .
وخت�م: ال�ف تحي�ٍة مل�ن يصنع�ون الجم�ال والتميز 

ليضيئوا صفحات الثقافة العراقية دائما وأبدا.

عى وبعد العى.. لم يّتبع َسَببا
 بل كان سهالً عىل ُغدرانِه انسكبا  

تهفو بِه الخمُر مأخوذاً بسحنتِه
لكنَّ شئياً ..غشاُه أيقظ الُندبا

وكاشفتُه رياُح الشكِّ عن قلٍق
وسرّيتُه بصمٍت كلّما.. َقَطبا

وحارصتُه بمنٍع ناَل غربَتُه
إذا تفّرَع َختالً ظلَّ ُمحَتَطبا

فلن  يعّوَل ذنباً  طاَل محجرَُه
إذا همى القلُب يوماًوارتمى ُجُنبا

يعاقُر الحزَن ..لن ينفكَّ عن سقٍم
لكي يعوَد معاىف جانَب الغضبا

ولن يميَد بحرٍف ..كاَن مختلفاً
لو راودتُه يٌد يف الزيِف ما َكَتبا

ويستعيُد مراماً َقاَب ناحيٍة
يف شأيك الفهِم .. أقىص بيننا  الُقُربا  

وجاَء يلهُج يف أفياِء سارحٍة
وماَل عنه شيوُع االٔمِر فانقلبا 

وهاَم يبحُث عن أنصاِف آلهٍة
يف منتهى الوعي ألقى حولنا الحجبا

هل الوجوُد ..؟ترامى يف مخاتلٍة
يستنزُف العقَل يف االٕنسان إْن وثبا

وما انتفاُع جهوٍل ضلَّ غايَتُه
َمن راَم وصالً؟بدون السعِي ما َكَسبا

فالتيُه جاَء بأنماط وأقبيٍة
والعجُل أوشك أْن يستأثر الَذَهبا

مابني ُسهٍد ..وسعٍي خلَف باسطٍة
إّني أمدُّ يداً تستعذُب الَصُعبا

 أُرّمُم الوقَت لن تفنى هواجسُه
وإْن تبّدَد صوٌت عانَق اللَِجبا

إّني أنا االَٓن ..محموٌل براحلٍة
بنَي املحّطاِت ِسفٌر َشّيَع الُسُحبا

أضنى بي الشوُق يف إطالِل بارقٍة
جالْت بلحٍظ شفيٍف فاحتفى َطربا

ويستمدُّ من النجوى موّدَتُه
وما توانى .. وإْن أحصيَت ما ارَتَكبا 

هل كان حّقا مصيباً يف مهاترٍة
إْن ناَل مّنا بحدٍس ظّنُها ُرَتبا

خالصُة القوِل تبدو غري ناهضٍة
وقد تغلغَل فيك الشكُّ فارَتَعبا 

يسطو عىل مورِق االّٔياِم يف شغٍف
لكي يصيَب شعورا يوقُع الَعتبا

ويستلذُّ بحنٍو من براءتِه
كأّن طفالً َنما َيستمرِئُ اللَِعبا 

فال غرابَة عّما كان ُيحزنُه 
ذاَك السٔواُل تنامى أينما َذَهبا 

لُه ُحضوّر ..وإْن أخفى مواجَعُه
ديمومُة الحاِل ُتقيص دونَك االٕربا

ويستبدُّ بال أدنى منازلٍة
وكم أهاَج بنا االرٕساَف والَعَجبا 

فهل عصاني بأمٍر .. ُقدَّ من قبٍل
حتى أتاني طريحاً يّدعي .. الَنَسبا 

ليَت الغراَم تعرّى خلَف نشوتِه
إذا مىض العمُر أيقظُت الذي نضبا 

أندى بهيجاً تجىّل دوَن ملمحِه
وقد توارى كطيٍف لن يرى الُهُدبا

من ذا يجيُش بقلٍب ..؟مثَل عاشقٍة
منذ انعتاٍق فهبني بعَض ما ُسلِبا

منازُل الحبِّ َحرّى ..تكتوي ولعاً 
تستلهُم الشوَق يف االٔحداِق واللهبا

ولن يميد بحرٍف 
وليد حسين

املراقب العراقي/ متابعة...
الكت�اب والروائي�ني،  العدي�د م�ن  ح�اول 
تجس�يد معاناة مدين�ة القدس املقدس�ة، 
وآالم س�كانها واملصاعب واملصائب واملحن 
الذين عاشوها بس�بب احتاللها، ومحاولة 
الكي�ان الصهيون�ي تهوديها من�ذ أول يوم 
ل�ه ع�ىل األرض العربية يف فلس�طني، ومن 
تل�ك الروايات التي تناول�ت معاناة املدينة: 
»صورة وأيقونة وعهد قديم«رواية للروائية 
س�حر خليفة، صدرت ع�ام 2002، عن دار 
اآلداب، ت�دور أح�داث الرواي�ة يف الق�دس 
وضواحيه�ا، يف م�زج مدروس ب�ني الواقع 
أدب  إىل  أق�رب  الرواي�ة  فتب�دو  والخي�ال، 
الواقعية الس�حرية، إذ تروى للقارئ قصة 
العاش�ق إبراهيم ابن القدس، الذي يفر من 
املدين�ة يف الس�تينات من الق�رن العرشين، 
هرب�ا م�ن مواجه�ة ح�زن خال�ه وغضبه 
علي�ه؛ ألنه رف�ض ال�زواج من ابن�ة خاله 
ذات الب�رشة البيض�اء كالش�مع، والعينني 
الزرقاوي�ن كالخ�رز، فيهج�ر الق�دس إىل 
قري�ة او خربة مجاورة، لم تذكرها الكاتبة 
باالس�م، فالقري�ة تصوير خي�ايل بعيد عن 
الواقع تقدمه الكاتبة ليكون مرسحا لقصة 
الح�ب العارم�ة التي تدور حوله�ا الرواية، 
حب إبراهيم املسلم للمس�يحية مريم! تلك 

الفاتن�ة التي ترب�ت يف الربازي�ل، وتتحدث 
أربع لغات، اضعفه�ا العربية، والتى تلبس 
حدادها عىل أخيها ميش�و الذى تحمل ذنب 
التسبب بقتله دون اى توضيح لكيف وملاذا 

تلوم نفسها عىل موته!.
لألديب�ة  رواي�ة  ص�درت  اللقل�ق«  »ب�رج 
املقدسية ديمة جمعة السمان، عام 2016 
عن مكتب�ة كل يشء الحيفاوي�ة، وتقع يف 

466 صفحة من الحجم املتوس�ط، وتحكى 
رواي�ة ب�رج اللقلق قص�ة امل�كان، وقّصة 
اإلنس�ان العرب�ي املس�لم الذي يش�غل هذا 
الحيز. يتناغم امل�كان والزمان معا، لينتجا 
الق�دس الت�ي ترف�ض بق�ّوة كّل دخي�ل، 

وتفضح كل عميل.
»أرض اليمب�وس« رواي�ة للكات�ب األردني 
إلياس فركوح الصادرة عام 2008 ُرّشَحت 
للقائم�ة القصرية للجائ�زة العاملية للرواية 
العربي�ة عام 2008 حيث اس�تطاع الكاتب 
أن يوّحد فيها بنية الس�رية الذاتية إلنس�ان 
مح�ّدد الهوية واالنتماء، وس�رية اإلنس�ان 
املغرتب�ة بش�كل ع�ام، يف الرواي�ة تختص 
القدس وعم�ان بمكانة ب�ارزة، لهذا كانت 
رؤاه إزاء التح�والت ومن ثم تداعياته، التي 

جلبت له املعاناة.
»أشباح القدس« صدرت للروائي الجزائري 
الكبري واس�يني األع�رج، ع�ام 2008، عن 
دار اآلداب للن�رش والتوزيع، ت�دور الرواية 
ح�ول مي فتاة فلس�طينية، غادرت أرضها 
األوىل يف 1948 وعمره�ا ثماني س�نوات، يف 
ظ�رف قاهر، باس�م غ�ري اس�مها وبهوية 
م�زورة باتجاه العالم الح�ر بحثاً عن أرض 
أكثر رحمة وحباً، والرواية هي س�يمفونية 

الوجع الفلسطيني. 

روايات تجسد محنة القدس المحتلة

شكيب كاظم

ندم 
كاتب مش�هور .. خ�رج من أعم�اق الريف فقريا 
.. يقب�ل الدعوات ووالئ�م العش�اء .. أقاموا حفل 
لتكريمه.. رائحة الش�واء أصابته  بالنشوة.. فتح 
فاه .. سقط طقم األس�نان عىل األرض حطاما .. 

أنسحب باكيا.

النصاب 
تورط .. لجأ ملحامي..استخرج له شهادة بأفالسه 

.. طالبه باالتعاب .. قدم له الشهادة.

إرغام 
اتهموه ظلم�ا يف جريمة لم يرتكبها .. لجأ لجميع 
املحامني .. التكلفة باهظة وال يستطيع السداد .. 

اعرتف انه ارتكب الجريمة.

إشاعة
يهاجموه�ا يف جمي�ع اإلع�الم.. يطالب�ون بع�دم 
التعامل معه�ا ومقاطعتها.. يف املس�اء ..الجميع 

بمنزلها  يتمنون رضاها.

علي حسن بغداي

املراقب العراقي/ متابعة...
ص�در ع�ن دار رقمن�ة الِكت�اب العربي � 
اس�توكهولم يف الس�ويد، مؤخ�راً، ِكتاب 
جدي�د بعن�وان »أجنح�ة ال�كالم وفضاء 
للكات�ب  يمني�ة«  مقارب�ات   – األس�ئلة 

اليمني أحمد األغربي.
الِكت�اب بمثاب�ة رُشفة يطل ِم�ن خاللها 
الق�ارئ ع�ىل إرشاق�ات أدبي�ة وثقافية 
يمني�ة ص�اغ مقارباته�ا صح�ايف يمني 
متخصص بالشأن الثقايف لبالده. وحسب 
املؤلف؛ وهو من ُكّتاب »القدس العربي«، 
فالِكتاب ُيعيد االعتب�ار لليمن الحقيقي، 
ال�ذي غيبت�ه الح�رب؛ إذ ق�ّدم ق�راءات 
ومقاب�الت تعكس ما يتمتع به اليمن من 
خصوصية إبداعية جمالية إنس�انية عىل 
صعي�د األدب والنق�د والفك�ر، يف مرحلة 
م�ازال معظم وس�ائل اإلع�الم ُيرص عىل 
تقدي�م اليمن مخت�زالً يف ص�ورة أخبار 
امل�وت والخ�راب. توزعت م�ادة الِكتاب 
الص�ادر يف )340( صفحة إىل قس�مني: 
القس�م األول ج�اء بعن�وان »أجنح�ة 
الكالم«، واش�تمل عىل 18 قراءة نقدية 
يف أب�رز إصدارات املنت�ج األدبي اليمني 

خالل س�ني الحرب شعراً ورسداً، ويتجىل 
م�ن خالله�ا، وفق املؤل�ف، م�ا يمتع به 
األدب اليمني من تحد جمايل إنساني عىل 
تحقيق الحض�ور اإلبداعي املاتع والفارق 
عىل الرغم من كل املنغصات التي 

فرضتها الحرب والحصار.
فيما اش�تمل القس�م الثاني، ال�ذي جاء 
بعنوان »فضاء األسئلة«، عىل 40 مقابلة 
م�ع مجموع�ة م�ن أب�رز أدب�اء ونق�اد 
ومفك�ري اليم�ن. وتوزع هذا القس�م إىل 
ثالثة محاور: األول: مع املقالح وش�عراء 
الثان�ي، م�ع روائي�ني ونق�اد،  آخري�ن، 
الثالث مع هش�ام عي بن عي )مقاربات 
يمني�ة( ، ويف املحور األخري ق�دم الِكتاب 
مقاربات للواقع اليمني الثقايف يف عالقته 

بالسيايس.
الشاعر والناقد اليمني عبدالعزيز املقالح 
يف  وق�ال  الكت�اب،  بخصوصي�ة  أش�اد 
تقديم�ه »يقوُم الكتاُب ع�ىل ثالثة أبعاد، 
ه�ي: »أجنحُة الكالم«، »فضاُء األس�ئلة« 
، »مقاَرباٌت يمنية«؛ واملوضوعات الثالثة 
توِج�ُز جْهد الكاتب يف ع�رشات القراءات 
واملقابالت التي أنجزها مع كتاب ش�عراء 
الكت�اُب  وروائي�ني وُنق�اد؛ ف�كان ه�ذا 
الجمي�ل ال�ذي يجمُع عدًدا غ�ري قليل ِمن 
املبدعني يف مجاالت متعددة، منها الشعر، 
ومنها النث�ر، فجاء كتاًب�ا رصيًنا وبديًعا 

يستهوي القارئ، ويُشده إليه«.

»أجنحة الكالم وفضاء األسئلة« األدب
 اليمني خالل الحرب شعرًا وسردًا

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

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

نور 9
على 
نور

قصة تفوق الطالب عيل 
 2002 مواليد  من  سعد 
احدى  يسكن  والذي 
قلعة  قضاء  يف  القرى 
محافظة  شمال  سكر 
ذي قار تختلف ظروفها 
لهذا العام بعدما حصل 
 96,83 معدل   عىل 
يف  األحيائي  الفرع  من 
والذي  الطف،  ثانوية 
املربد  عرب  يناشد 
صحياً  به  باالهتمام 

والتكفل بعالجه.
إىل  تعرض  سعد  عيل 
أداء  قبل  مفاجئ  شلل 
بثالثة  االمتحانات 
تعرض  اثر  عىل  اشهر 
إىل  الشوكي  الحبل 

أقعده  صحي  عارض 
املتحرك  الكريس  عىل 
بجد  دراسته  ليواصل 
واجتهاد يف ظروف تكاد 
تكون فريدة من نوعها 
أخوته  اكرب  كونها 
يعمل  ووالده  الخمسة 
محافظة  يف  بناء  عامل 

البرصة.
كان  انه  عيل  يقول 
يتنقل من واىل مدرسته 
كم   15 تبعد  التي 
خالل  من  منزله  عن 
فتارة  أقربائه  مساعدة 
خالل  من  بعربته  ينقل 
سيارة وتارة أخرى من 
مشريا  ستوتة،  خالل 
يستمر  كان  انه  إىل 

للدروس  بمراجعته 
التفوق  عىل  وبإرصار 
الفجر  ساعات  حتى 
أمله  كان  حني  يف  األوىل 
بالتفوق والحصول عىل 
حققه  مما  اعىل  معدل 

اآلن.
خالل  من  عيل  ويناشد 
الرتبية  وزير  إذاعتنا 
صحيا  به  االهتمام  إىل 
كونه  بعالجه  والتكفل 
متعففه  أرسة  من 
وغري قادر عىل ذلك مع 
الحصول  يف  مراعاته 
بالقبول  استثناء  عىل 
مراعاة  الطب  كلية  يف 
وتطلعاته  لظروفه 

لخدمة بلده وأرسته.

يف  الرز  زراعة  ذكر  يأتي  أن  ما   
تتجه  حتى  األرشف  النجف  محافظة 
األنظار إىل رز العنرب الذي يشتهر فيه 
جيداً  يطلع  من  لكن  املشخاب،  قضاء 
عىل زراعة األرز يف املحافظة يجد أنها 
مثل  الرز  من  أخرى  بأنواع  تشتهر 
الزراعي  والفراتي.املوسم  الياسميني 
الحايل  للعام  النجف  محافظة  يف  للرز 
استنائي، إذ تمت زراعة جميع األرايض 
بأنواعه  األرز  ملحصول  املخصصة 
)العنرب والياسميني والفراتي(  الثالثة 
تطوير  عىل  باإليجاب  سينعكس  مما 
القطاع الزراعي وتوفري األمن الغذائي 
املشاريع  إكمال  أن  للمواطن.كما 
االروائية باملحافظة وفر كميات كافية 
من املياه ألغراض الزراعة، إال أن هناك 
تطوير  تعرتض  التي  املعوقات  بعض 
االكتفاء  وتحقيق  الزراعي  الواقع 

الذاتي باملحاصيل الغذائية منها تجاوز 
املائية  الحصص  عىل  الفالحني  بعض 
طاقة  ذات  مضخات  نصب  خالل  من 

أعىل من املحدد لألرض الزراعية.
الزراعة  تواجه  أخرى  مشكلة 
تعيق  نباتات  وجود  باملحافظة، 
كانتشار  األرايض  نحو  املاء  جريان 
املفرط  واستهالكها  النيل  زهرة  نبتة 
املياه  يجعل  مما  واألوكسجني  للماء 
راكدة، اىل جانب نبتة الشمبالن املائية 
النواظم  بوابات  انسداد  يف  املتسببة 
املضخات  وتعطيل  الفرعية  املائية 
الحلول  وضع  إمكانية  املائية.وعن 
بمدير  التقينا(  املعوقات  لتلك  العاجلة 
الذي  الفتالوي،  شهيد  النجف  زراعة 
وزارة  مع  بالتعاون  »املديرية  أن  أكد 
خاصة  آليات  وفرت  املائية،  املوارد 
املياه،  أسطح  من  الشوائب  إلزالة 

فضال عن تشكيل لجنة مشرتكة إلزالة 
النظم  صدور  يف  الحاصلة  التجاوزات 
لضمان  الفرعية،  واألنهر  االروائية 
جميع  إىل  عادلة  بصورة  املياه  وصول 
املزارعني  بني  الفالحني«.وتجولنا 
اعرتضت  التي  املعوقات  أبرز  ورصدت 
حيث  الزراعة،  موسم  خالل  عملهم 
أفاد املزارع محمد الفتالوي، أن »عدم 
الفالحني،  ملستحقات  الحكومة  دفع 
املستلزمات  توفري  عىل  بالسلب  أثر 
الخاصة بالزراعة، باإلضافة اىل تأخري 
يضطر  مما  واملبيدات  األسمدة  توفري 

املزراع لرشائها بأسعار تجارية«.
الفالح مسألة مهمة  »دعم  أن  وتابع، 
وتحقيق  الزراعة  بواقع  للنهوض 
الغذائي  األمن  وتوفري  الذاتي  االكتفاء 

للمواطنني«.

بعضها  عديدة  ألسباب  النور  تر  لم  كثرية  مشاريع 
التخصيصات  بقلة  اآلخر  ،وبعضها  بالفساد  يتعلق 
ولم  ورق  عىل  حرباً  ظلت  أخرى  ومشاريع  املالية، 
تنفذ عىل الرغم من رصف األموال الخاصة بها، األمر 
الذي تسبب بضياع ماليني أو مليارات الدوالرات ،فيما 
توقف  أسباب  عن  للبحث  الرقابية  الجهات  تسعى 
خلف  يقفون  الذين  املتسببني  ومعرفة  املشاريع  تلك 

عمليات الفساد فيها.
من  واحدة  تعّد  الرتفيهية  النجف  ألعاب  مدينة  ولعل 
املرتاكم  الفساد  زحمة  يف  ضاعت  التي  املشاريع  تلك 

بعد أن التهمت مساحتها الخرضاء وابتلعت ألعابها.
وملاذا  اختفى؟  أين  ملعرفة  املرشوع  هذا  ملف  فتحنا 
ومن  وراءه؟  تقف  فساد  شبهة  هناك  وهل  توقف؟ 
كل  ذهن  يف  تجول  عديدة  تساؤالت  عنه؟،  املسؤول 
عىل  بداية  طرحناها  األرشف  النجف  يف  مواطن 
عقداً  »هنالك  إن  قال:  الذي  اليارسي  لؤي  املحافظ 
االستثمار  وهيأة  طرف  من  املستثمر  بني  مربماً 
خالف  املستثمر  لكن  آخر،  طرف  من  والبلدية 
إىل  املرشوع  إحالة  تمت  لذلك  منها،  وبنوداً  نصوصاً 
وتطبيق  املخالفات  لتحديد  خاصة  تحقيقية  لجنة 
هيأة  توجيه  وتم  االستثمار،  قانون  وفق  العقوبات 
االستثمار والبلدية باعتبارها الجهة املسؤولة عن هذا 
مخالفة  وأي  القانونية،  اإلجراءات  باتخاذ  املوضوع 
باعتبارها  الدوائر  هذه  تتحملها  اآلن  حتى  مستمرة 
الصدد  بهذا  قضائية  دعاوى  وهناك  قطاعية،  دوائر 

سيبت القضاء يف أمرها«.
املالية  للرقابة  قرار  أكدها  املدينة  هذه  مخالفات 
العام  الذي أشار إىل وجود ملفات فساد وهدر للمال 
ومخالفات رصيحة تتعلق بهذا املرشوع خالف فيها 
بعد  االستثمار   هيأة  مع  املربم  العقد  بنود  املستثمر 
محال  إىل  املرشوع  أرض  عىل  املشيدات  جنس  تحول 
األلعاب  مدينة  وإغالق  وكافيهات  ومطاعم  تجارية 
الوحيدة يف املحافظة بعد إتالف معظم ألعابها العائدة 

ملكيتها لبلدية النجف األرشف.
فراس  املهندس  النجف  استثمار  هيأة  رئيس  نائب 
فاضل، أوضح أن«مرشوع مدينة األلعاب تم التحقيق 
يف  املخالفات  من  العديد  ورصد  لجنة،  قبل  من  فيه 
الخاصة  املخالفات  ضمنها  من  الرتفيهية،  املشاريع 
الخاصة  األسواق  أو  املحال  استعمال  بطبيعة 
باملخططات أو )السايت بالن(«، الفتاً إىل أن« اللجنة 

املادة 28 من قانون االستثمار رقم  املشكلة بتطبيق 
املعدل أصدرت توجيهات وتوصيات  13 لسنة 2006 
مصادقة  تنتظر  ،والهيأة  املخالفة  األنشطة  بجميع 

املحافظ عىل التوصيات«.
ملفات  عىل  يدها  وضعت  بدورها  النزاهة  هيأة 
دائرة  ورصدت  باملرشوع،  الخاصة  التحقيق 
املستثمر  منها  أراد  رصيحة  مخالفة  التحقيقات 
الرافدين  مرصف  من   دينار  مليارات  ثمانية  سحب 
،وأثر  النجف  بلدية  إىل  ملكيتها  عائدة  أرض  بضمان 
ذلك ألغي تمويل القرض بعد قرار من محكمة تحقيق 
النزاهة، ويف هذا الصدد أكد املختص يف قضايا الفساد 
مكانها  من  األلعاب  نقل  »تم  أنه  السالمي  هادي 
فساد  عملية  هناك  وكانت  الجديد،  املكان  إىل  القديم 
األلعاب بشكل  ، وتم تخريب  بـ 2 مليار دينار  تقدر 
متعمد ،وهي باألساس ملك خاص للبلدية«، مبيناً أن 
»املستثمر لم يتوقف عىل املخالفات السابقة بل قام 

بالتالعب يف تصاميم املرشوع«.
العام  املدعي  لدى  شكوى  تقديم  »تم  أنه  وأضاف 
هذا  مطلع  أخرى  شكوى  ،وتقديم  املايض  ،العام 
الشهر، لكن ما زال امللف مركوناً ومجمداً يف محكمة 
يقف  الذي  السبب  ما  يعلم  أحد  ،وال  النزاهة  تحقيق 

وراء عدم البت يف هذه امللفات التي ال تزال مجمدة«.

)العنبر والياسميني والفراتي( تزهو في مزارع المشخاب

رضورة  ومختصون،  نواب  ويرى 
املستثمرين  أمام  العقبات  تذليل 
وإنهاء  القوانني  ترشيع  عرب 
بالواقع  ،للنهوض  البريوقراطية 
أهمية  أكدوا  فيما  للبلد،  الخدمي 
إىل  الطرق  مشاريع  إحالة 
بغداد  العاصمة  لربط  االستثمار 

باملحافظات.
اإلعمار  وزارة  وكيل  ويقول 
يف  الحساني  جابر  واإلسكان 
ترصيح: إن ورشة عمل عقدت يف 
النيابية  واإلعمار  الخدمات  لجنة 
املسؤولني  من  عدد  بحضور 
موضوع  ملناقشة  واملختصني، 
أن  إىل  الفتاً  الطرق،  يف  االستثمار 
يعدُّ  الطرق  يف  االستثمار  موضوع 
جديداً، حيث هناك طريق النباعي 
بعض  فيه  زال  وما  االستثماري 

التلكؤات.
اىل  يحتاج  االستثمار  أن  وأضاف 
املالئمة  االستثمارية  البيئة  توفري 
من ناحية الترشيعات واالستقرار 
األمني وفرض هيبة الدولة، مبيناً 
بني  ما  بالتعاون  يتحقق  ذلك  أن 

والقطاعات  والربملان  الحكومة 
األخرى.

وأشار إىل أن فكرة طرح مشاريع 
،تأتي بسبب  االستثمار  إىل  الطرق 
لدى  املالية  القدرة  وجود  عدم 
املشاريع،  تلك  لتنفيذ  الحكومة 
تحضريية  لجنة  هناك  أن  مؤكداً 
النعقاد  التهيئة  لغرض  ستشكل 

مؤتمر موسع بهذا الخصوص.
الهيأة  رئيس  أشار  جهته،  من 
محمد،  ساالر  لالستثمار  الوطنية 
يف  عقدت  التي  الورشة  أن  إىل 
موضوع  ،ناقشت  النواب  مجلس 
إحالتها  الخارجية وكيفية  الطرق 
اىل االستثمار، مبيناً أنه تم التوصل 
،وتم  الشأن  بهذا  ايجابية  لنتائج 
من  يعلن  مؤتمر  لعقد  االتفاق 
خالله عن الفرص االستثمارية يف 

مجال الطرق العامة.
أن  ترصيح،  يف  محمد  وأضاف 
االستثمار يعد الحل األمثل لتأهيل 
األزمة  بسبب  الخارجية  الطرق 
الفتاً  العراق،  بها  يمر  التي  املالية 
النيابية  الخدمات  لجنة  أن  إىل 

بالعملية  للنهوض  دعمها  أبدت 
ترشيع  خالل  من  االستثمارية 

القوانني الخاصة باالستثمار.
القوانني  غياب  أن  إىل  وأشار 
تلكؤ  وراء  الفساد  واسترشاء 

االستثمار يف البلد.
لجنة  عضو  أوضح  ذلك،  إىل 
عالء  النيابية  واإلعمار  الخدمات 
عقد  الذي  االجتماع  أن  الربيعي، 
بحضور ممثلني عن وزارة اإلعمار 
وهيأة  والبلديات  واإلسكان 
لبحث  ،كان  الوطنية  االستثمار 
تربط  حديثة  طرق  إنشاء  آلية 
عن  باملحافظات  بغداد  العاصمة 
مع  وبالرشاكة  االستثمار  طريق 

الدولة.
هذه  فائدة  إن  الربيعي:  وقال 
املالية  الكلف  ستقلل  املشاريع 
البريوقراطية  وتمنع  الدولة  عن 
الفتاً  املشاريع،  تنفيذ  يف  املوجودة 
لديها رؤية  االستثمار  أن هيأة  إىل 
عن  جديدة  طرق  شبكة  إلنشاء 
تمت  ما  ،وهذا  االستثمار  طريق 

مناقشته يف اجتماع اللجنة.

مؤتمراً  هناك  أن  الربيعي  وأكد 
املقبلة  األيام  يف  سيعقد  موسعاً 
هذا  يف  االستثمار  آلية  ،يرشح 
مستثمرين  بحضور  املجال 
رشكات  وممثيل  دول  وسفراء 
مجال  يف  مختصة  رصينة  عاملية 
املرشوع  هذا  أن  إىل  الفتاً  الطرق، 

سيعزز من التنمية االقتصادية.
الخدمات  لجنة  رئيس  النائب  أما 
البخاتي  جاسم  النيابية  واإلعمار 
الطرق  أغلب  أن  رأى  ،فقد 
الخارجية متهالكة وقديمة وفيها 
هناك  أن  إىل  الفتاً  كثرية،  مشاكل 
وبسبب  الربي  الشحن  أساطيل 
تهالك  إىل  أدت  الزائدة  حمولتها 

وتدمري هذه الطرق ».
وقال البخاتي: إن الحكومة تخطط 
لتأهيل  االستثمار  باتجاه  للذهاب 
إىل  مشرياً  حديثة،  طرق  وإنشاء 
ارتأت  النيابية  الخدمات  لجنة  أن 
عن  ممثلني  ضم  أويل  مؤتمر  عقد 
وهيأة  والبلديات  اإلعمار  وزارة 
أن  املؤمل  من  ،وكان  االستثمار 
يتم حضور مسؤولني عن وزارتي 

املالية والتخطيط.
أن  عىل  االتفاق  تم  أنه  وأضاف 
مشرتكة  ورش  هنالك  تكون 
واملسؤولني  النيابية  اللجنة  بني 
اإلعمار  وزارة  يف  التنفيذيني 
يتم إطالق  االستثمار، لكي  وهيأة 
مجموعة من الطرق اىل االستثمار، 
مؤتمر  عقد  املمكن  من  ذلك  وبعد 

موسع يشمل جميع املحافظات.
لجنة  عضو  شدد  جانبه،  من 
النائب  النيابية  الخدمات واإلعمار 
رضورة  عىل  املعموري،  برهان 
تنفيذ  يف  االستثمار  اىل  اللجوء 
املعموري:  الطرق.وقال  مشاريع 
»إنه ال بد من الذهاب اىل االستثمار 
ظل  يف  الحديثة  الطرق  إنشاء  يف 
املتدهور«،  االقتصادي  الوضع 
الفتاً إىل أن أغلب الطرق الخارجية 
نظراً  موت«  »طرق  أصبحت 
بسبب  املرورية  الحوادث  لكثرة 
لعدم  وكذلك  وقدمها،  تهالكها 
وجود الضوابط واملوازين املحورية 

وزيادة األحمال.
االستثمارية  العملية  أن  إىل  وأشار 
متلكئة بسبب تعرض املستثمرين 

اىل االبتزاز والتهديد والرشاوى.

العديد
 من مشاريع البنى 
التحتية لم تلق االهتمام 
المطلوب من عدة عقود، 
ولعل مشاريع إنشاء شبكة 
طرق تتناسب مع التوسع 
العمراني واستحداث المدن 
يعد من أكثر المشاريع 
التي تم تأجيل العمل بها 
منذ مدة طويلة.

مشاريع الطرق .. احالم مؤجلة

التي ستوجه  الزجاج يف محافظة األنبار بتنفيذ املشاريع االستثمارية،  ارتبطت عودة صناعة 
بوصلة تلك الصناعة إىل اتجاهها الصحيح، الذي يضمن عودة العمل واستثمار هذه الثروة يف 

النهوض بالصناعة الوطنية أوالً، وتعظيم واردات الدولة ثانياً.
املاضية،  السنوات  يف  تراجعها  أسباب  عىل  االطالع  أجل  من  الزجاجية  الصناعات  ملف  فتحنا 

وماذا تحتاج لتعود إىل سابق عهدها؟.
معاون مدير الرشكة العامة للزجاجيات والحراريات يف األنبار املهندس ناظم رضا حمد، قال: إن 
»الرشكة العامة للزجاجيات والحراريات التابعة لوزارة الصناعة واملعادن تأسست يف سبعينيات 
القرن املايض، وتتألف من ثالثة مجمعات؛ مجمع زجاج ومجمع سرياميك ومجمع الحراريات«، 
الفتاً إىل أن »عدد موظفي الرشكة يبلغ بحدود األلفني وخمسمائة موظف، أغلبهم من سكنة 

محافظة األنبار«.
املجاميع  بسبب دخول  والتدمري  التخريب  أعمال  إىل  تعرضت  الرشكة  »هذه  أن  وأضاف حمد، 
اإلرهابية إليها، ما أدى إىل تدمري أغلب املعامل اإلنتاجية«، مبيناً أن »مالكات الرشكة استطاعت 
حرص األرضار وبالتايل تم درجها ضمن امللفات االستثمارية، التي طرحت استناداً إىل تعليمات 

الوزارة«.
وأشار إىل أن »هناك عروضاً استثمارية من رشكات راغبة باالستثمار، وهي عروض ال تزال قيد 
بأن »الرشكة طرحت جميع معاملها لالستثمار  الدراسة ومن املؤمل البت بها قريباً«، منوهاً 
وفقا  املعامل  هذه  طاقات  وزيادة  إعمار  وإعادة  العناوين،  توظيف  إلعادة  الجيد  الحل  لكونه 

ألحدث التكنولوجيا املوجودة يف العالم«.
وتابع حمد، أن من »مشجعات االستثمار لدى هذه الرشكات هو أن صحراء األنبار غنية باملواد 
أنه  موضحاً  إلقامتها«،  تشجع  التي  األخرى  والعنارص  العاملة،  القوى  وتوفر  املحلية،  األولية 
»توجد يف الرشكة العديد من الخطط والربامج لغرض تشغيل هذه املعامل، وبالتايل تشغيل أبناء 

املحافظة وزيادة إيرادات الرشكة وإيرادات املحافظة«.
العام 1970،  إىل  افتتاحه  الرمادي يقع معمل زجاج يعود تأريخ  أنه »يف مدينة  وأضاف حمد، 
أن  إىل  آالف موظف«، مشرياً   )5( لنحو  الزجاج، ويتسع  أنواع  أجود  من  إنتاجه مصنفاً  وكان 
»هذا املعمل متوقف عن العمل منذ 16 عاماً بعد أن كان يغطي أكثر من 90 % من حاجة السوق 

املحلية من الزجاج، وإىل اآلن املعمل معطل«.
ودعا إىل »رضورة تأهيله وزيادة إنتاج الدخل للمحافظة، والتقليل من االستريادات الخارجية«، 
مبيناً أن »األواني الزجاجية التي كان يصنعها هذا املعمل تعد ذات منشأ عاملي، بينما املواد الخام 

املستخدمة كان يحصل عليها من ثروات املحافظة«.

صناعة الزجاج في األنبار 
مشاريع تنتظر االستثمار 

قصة تفوق طالب معاق 

مدينة ألعاب النجف..
 المشروع الضائع



أمطار غزيرة تفاقم معاناة العراقيني
يف  العراقيني  املواطنني  توقعات  خارج  يكن  لم 
بغداد وبقية املدن العراقية غرق معظم أحيائها 
منذ  اعتادوا  إذ  غزيرة،   أمطار  موجة  أول  مع 
سنوات عىل مشاهدة شوارعهم ومنازلهم وهي 
تغطس يف املياه مع أول زخة مطر، نتيجة اإلهمال 
الشوارع  وإعمار  إدامة  بقضية  ارتبط  الذي 
يتعلق  ما  ومجمل  املياه  ترصيف  وشبكات 
بقطاع البنى التحتية. وتعرضت أحياء كثرية يف 
الغرق، كما انترشت عىل نطاق واسع  إىل  بغداد 
الشوارع  أنفاق  يف  تغرق  وهي  لسيارات  صور 
العامة، ما تسبب بازدحامات شديدة يف معظم 
وسط  يف  ومنازل  أحياء  الشوارع.وتعرضت 
العاصمة ورشقها إىل الغرق، وكذلك يف أكثر من 
محافظة يف وسط وجنوب البالد إىل يشء مماثل، 
ما أوقع أمانة العاصمة وحكومة رئيس الوزراء 
اختبار  أول  مع  حرج  يف  الكاظمي  مصطفى 
شتائي، دفع األخري إىل إصدار، توجيهات عاجلة 
لثماني وزارات وجهات أمنية وخدمية ملواجهة 

األزمة يف العاصمة بغداد. ويأمر الكاظمي خالل 
والفني  الخدمي  الجهد  بـ»استنفار  توجيه 
أمانة  إلرشاف  تخضع  مركزية  خطة  ضمن 
التي  املناطق  يف  األمطار  مياه  لترصيف  بغداد 
األمطار«. مياه  ترصيف  يف  اختناقات  شهدت 

معظم  تشهدها  التي  الحقيقية  املعاناة  ورغم 
عام  كل  املحافظات  وبقية  العاصمة  مناطق 
خالل مواسم األمطار الغزيرة، إال أن السلطات 
العراقية ومنذ سنوات طويلة تثبت عجزا واضحا 
ومتواصال يف مواجهة هذا نوع من الكوارث التي 
تتسبب بخسائر مادية وصحية فادحة للسكان. 
عىل  يسيطر  كابوس  إىل  الشتاء،  فصل  وتحول 
معظم سكان املدن وخاصًة يف األحياء الشعبية، 
بدال من أن يكون موسما للوفرة والنماء.بدوره، 
»الجهود  إن  ترصيحات  يف  بغداد،  أمني  قال 
توجيهات  حسب  املياه  لترصيف  مستنفرة 
رئيس الوزراء والشدة املطرية عالية ونحتاج إىل 
بعض الوقت لترصيف املياه«. وقال إن »األنواء 
الجوية أبلغتنا بتساقط املزيد من األمطار خالل 

األيام املقبلة«.وأعلنت قيادة عمليات بغداد، عن 
األمطار  الهنديس بسحب مياه  مبارشة جهدها 
بعد  العاصمة  مناطق  وبعض  شوارع  من 
غرقها. وقالت القيادة يف بيان: إنه »انطالقاً من 
الواجب اإلنساني والوطني، وبناء عىل توجيهات 
املراجع، اوعز قائد عمليات بغداد باستنفار كل 
بسحب  القيادة،  يف  والخدمي  الهنديس  الجهد 
األسبقية  وحسب  الشوارع  من  األمطار  مياه 
الذي  الخدمي  »العمل  أن  وأضافت  واألولوية«. 
القيادة وكل قطعاتها سيستمر طيلة  به  تقوم 
أجل  من  يأتي  والذي  املقبلة  واأليام  الساعات 
بعد  املواطنني  عىل  العبء  تخفيف  يف  اإلسهام 
باملياه  بغداد  وأحياء  شوارع  من  عدد  امتالء 
العاصمة  التي شهدتها  الغزيرة  األمطار  نتيجة 
هذا اليوم«.وتتخوف غالبية املواطنني العراقيني 
إمكانية  ظل  يف  املعيشية  أوضاعهم  تفاقم  من 
تشري  كما  الغزيرة،  األمطار  موجة  تواصل 
إىل  البالد  تعرض  نتيجة  الجوية  األنواء  توقعات 

منخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة.

خلية  تفعيل  )جنوب(   واسط  محافظ  وأعلن 
للحاالت  تحسباً  املحافظة،  يف  السيول  أزمة 
وارتفاع  األمطار  هطول  نتيجة  الطارئة 
السيول.  مياه  كميات  زيادة  أو  األنهر  مناسيب 
وغالبا ما تأتي سيول جارفة يف مواسم األمطار 
مساحات  وتجريف  غرق  إىل  تؤدي  الوفرية 
للمكتب  بيان  املحافظة.وذكر  من  واسعة 
املحلية  »الحكومة  أن  للمحافظة  اإلعالمي 
والتهيؤ  لالستعداد  دوائرها  باستنفار  وجهت 
هطول  نسبة  زيادة  مع  املحتملة  للطوارئ 
مشاكل  ومعالجة  املواطنني  ومساعدة  األمطار 
الطرق  فتح  وإعادة  وإصالح  املياه  ترصيف 
املترضرة«. وأوضح أن »موقف السيول القادمة 
ال يزال مسيطرا عليه بعد وضع الخطط الالزمة 
السكنية«،  املناطق  عن  بعيداً  مجراها  لتحويل 
منحة  »إطالق  إىل  املركزية  الحكومة  داعياً 
السيول  ملواجهة  املخصصة  السنوية  الطوارئ 
إلتمام جميع االستعدادات يف املحافظة لضمان 

سالمة املواطنني وممتلكاتهم«.

السالم عليكم 
تم  الزقاق  شارع   ٥ زقاق   ٧٦٧ محله 
تكسري التبليط من قبل مسؤول املجلس 
البلدي لغرض تحويل خط املاء الصالح 
قبل  وزعت  زراعية  منطقة  اىل  للرشب 
مع  معركة  وبعد  سكنية  كدور  فرتة 
خط  اعادة  تم  البلدي  املجلس  مسؤول 
جاءت  فرتة  وبعد  للرشب  الصالح  املاء 
مغذي  تحويل  لغرض  الكهرباء  دائره 
نفس  اىل   ٧٦٧ ملحلة  التابع  الكهرباء 
تصليحي  ورغم  الزراعية  املنطقة 
عندما  الشخيص  حسابي  عىل  الشارع 
املجلس  مسؤول  قبل  من  تكسريه  تم 
قبل  اخرى من  تم تكسريه مره  البلدي 
معركة  وبعده  الكهرباء  دائرة  مهندس 
بااليدي مع الكادر القادم لغرض رسقة 
املنطقة  اىل  وتحويلة  الكهرباء  مغذي 
الشارع  وترك  هروبهم  تم  الزراعية 
معهم  نتكلم  عندما  وبالحالتني  مكرس 
يقولون ان املنطقة الزراعية فيها ناس 
املاء  لهم  نحول  لم  ان  وتهددنا  مهمة 

ومغذي الكهرباء الرئييس..
تصلح  ان  اما  بغداد  امانه  من  نطلب   
الرئييس  املغذي  الشارع وتحمي  تبليط 

للكهرباء وخط املاء ..
او تستحصل موافقه من عمليات بغداد 
خدمات  عن  بالدفاع  املنطقة  الهايل 

مره  من  تكرراكثر  املوضوع  املحلة 
وبحاجة اىل حل حكومي للوقوف بوجه 
بالتصدي  ترصيح  تعطونا  او  الفساد 

لهم.

                  * صادق الغريب
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عجيب ... غريب !!!

اىل م�ن يهم�ة االم�ر يف امانة بغ�داد والس�يد االمني 
املحرتم ومكتب الوكيل البلدى وقس�م الوعي البلدي 
واعالم بلدي�ة الصدر الثانية الل�ه يخليكم خلصونة 
من فيضان املي�اه الثقيلة عرصاا يعني بس البارحة 
ارتاحين�ا ماكو من اش�هر حاليا رج�ع الفيضان يف 
قط�اع ٢٧ بل�وك ١٦و١٤ واجه الس�احة محلة ٥٤٢ 

بلدية الصدر الثانية بشاربكم انتوا وقسم املجاري.

                   * ابو حيدر السويعدي

السالم عليكم
منطق�ة هي العام�ل محل�ة ٨٠٣ بعد قي�ام األمانة بمد 
أنابي�ب امل�اء الصايف قبل فرتة س�نة أصب�ح هناك رضر 
باالرصفة والش�وارع نتيجة الحفريات وقبل ثالث اشهر 
قام�ت آلي�ات بحدل الش�ارع خاصة زق�اق ٢٧ و٢٩ .... 
بعده�ا أهمل املوضوع وترك مما س�بب انس�داد يف مياه 

الرصف الصحي لذا نهيب بمعالجة املوضوع
مع التقدير.

                               * محمد الربيعي

 مناشدة لتبليط شارع

آيلة للسقوط يف عموم  كشفت مديرية الدفاع املدني يف املثنى عن وجود 3٧9 بناية 
املحافظة، وذلك بعد حرصها من قبل لجان مختصة من البلديات والدفاع املدني، فيما 
أشارت إىل أنها أبلغت ساكني تلك املباني بشكل رسمي برضورة إخالئها حفاظا عىل 

عام  مدير  أرواحهم.وقال 
العميد  املثنى  يف  املديرية 
عمل  تلك  إن  جاسم  محمد 
للوقوف  يهدف  اللجان  تلك 
تشكلها  التي  املخاطر  عىل 
تلك املباني عىل األرواح بعد 
ميداني. بشكل  معاينتها 
أبلغت  مديريته  أن  وأضاف 
املحلية  الحكومة  أيضا 
األخرى  املعنية  والجهات 
عن  مسؤوليتها  إلخالء 
املباني  تلك  تخص  حوادث 
الرسمية  اإلجراءات  واتخاذ 

الالزمة.

طالب عدد من أصحاب املحال والورش يف الحي الصناعي يف قضاء 
الرميثة بمحافظة املثنى، بتحسني الواقع الخدمي يف الحي وشموله 
بخطط اإلعمار وتخصيص آليات للنظافة وإكساء الطرق الداخلية.

من  تستويف  القضاء  يف  البلدية  مديرية  إن  للمربد  منهم  عدد  وقال 
تقديم  دون  من  للتنظيفات  أجور  السنوي  اإليجار  مبالغ  ضمن 
الشتاء   موسم  يف  تتحول  الحي  شوارع  أن  إىل  خدمات.وأشاروا  أي 
مصدر  عىل  أثر  مما  فيها  التحرك  يصعب  مستنقعات  إىل  واإلمطار 

رزقهم الوحيد.

طالب عدد من أصحاب املركبات يف ميسان، 
باسم  مايعرف  أو  »السدة«  جرس  بصيانة 
»جرس املحافظة«، مشريين إىل حاجته إىل 
وإكساءه  الحديدة  املفاصل  صيانة  إعادة 

مجدداً.
لهم  يسبب  الجرس  إن  منهم  عدد  وقال 
الرضر بمركباتهم سيما وإنهم يقصدونه 
عدم  من  مستغربني  مستمر  بشكل 

صيانته.
لفرتة  أغلق  قد  كان  الجرس  أن  إىل  يشار 
ترشين  تظاهرات  بسبب  العام  تجاوزت 

العام املايض.

اهمال شبكات تصريف المياه يهدد بكارثة وشيكة حال تجدد االمطار

الطليعة  منطقة  سكنة  من  عدد  شكا 
من  ميسان  رشق  الكحالء  بقضاء 
توقف العمل يف مرشوع تشييد مدرسة 
للحي والذي توقف العمل فيه منذ 10 
أعوام.وقال عدد منهم إن الحي التوجد 
قد توسموا  أخرى وكانوا  فيه مدرسة 
مدرسة  بتشييد  العمل   بإنطالق  خريا 
الطينية  للمدرسة  خلفا  لهم  ابتدائية 
السابقة ولكن توقف العمل يف املرشوع 
البناية  حول  مما    2010 عام  منذ 
وبفعل  تنجز  لم  خربة  مشيدات  إىل 
حسب  اإلندثار،  طالها  الزمن  تقادم 
أبنائهم  محرومية  إىل  الفتني  قولهم، 
هذا  انجاز  عدم  بسبب  التعليم  من 
املرشوع، كما طالبوا الحكومة املحلية 
يف ميسان بمتابعة املرشوع ومحاسبة 

املقرصين.

379 بناية آيلة للسقوط في عموم المثنى

واسط،  يف  املحلية  الحكومة  انتقدت 
مرشوع  انجاز  توقف  استمرار 
رغم  املحافظة،  يف  الرتكي  املستشفى 
إعالن وزارة الصحة االتفاق مع الرشكة 

املنفذة عىل استئناف أعماله.
وقال املحافظ محمد املياحي للمربد أن 
إنجاز  تأخر  مسؤولية  تتحمل  الوزارة 
الكثري  تعرضت  الذي  املرشوع  هذا 
طول  بسبب  االندثار  اىل  مبانيه  من 
الـ٥  تجاوزت  التي  العمل  توقف  فرتة 

سنوات.
واسط  يف  املحلية  الحكومة  أن  يذكر 
العمل  سحب  إىل  سابق  وقت  يف  دعت 
من الرشكة املنفذة للمستشفى الرتكي 
وإحالته اىل التنفيذ املبارش ليتم انجازه.

امتعاض اهالي واسط من توقف مشروع المستشفى التركي

السالم عليكم
 إىل امانه بغداد

 تحيه طيبه وبعد
محله  الرشطة  الدوره  مدينة  أهايل  نحن 
٨٤٦ زقاق 23 نشكو الواقع الخدمي وتردي 
املجاري  بمياه  االزقه  وامتالء  الخدمات 
من  هناك  وليس  أشهر  منذعدة  الثقيلة 
نستغيث  ونحن  املزريه  الحاله  لهذه  مجيب 
بغداد  امني  نرجومن  األمر  ملعالجة  بكم 
شخصيا القيام بزيارة ميدانية والتعرف عىل 
الواقع الخدمي للدوره وكلنا أمل يف قيام امني 
ومعرفة  لإلطالع  الجديدبزيارةميدانيه  بغداد 
املعاناه من أهايل مدينة الدوره الرشطة ولكم 
لخدمة  واالحرتام  والتقدير  الشكر  جزيل 

شعبكم الذي هوامانه يف اعناقكم.

                          * يرس الرفاعي

امتالء االزقة 
بمياه المجاري

يا امانة بغداد ملاذا العمل يستمر يف 
فمحلة  اخرى  يف  ويتوقف  منطقة 
فيها  كاملة  املجاري  شبكة   ٧٧٤
شوارعها  اكساء  يتم  لم  فلماذا 
قد  الرابع  الشهر  منذ  فاملنطقة 
اكملت شبكة املجاري فيها ولحد اآلن 
لم تدخل شوارعها آليات االكساء يف 
حني أن منطقة حي النرص املجاورة 
بأن  وللعلم  مستمر  فيها  العمل  لنا 
قد  الرشاد  منطقة  محالت  جميع 
اكملت فيها شبكات املجاري وكذلك 
تعبناواملسألة  لقد  الشوارع  اكساء 
كبري  بإيذاء  تسببت  التي  االخرى 
للمنطقة مسألة حرق النفايات التي 
دخان  احراقها  عملية  من  ينبعث 
نعاني  فنحن  للمنطقة  ومؤذ  ضار 
من هذه الظاهرة منذ سنوات حيث 

لم يتم إيجاد حل لها..               

             * محمد حسن لفتة

بين سطر و سطر

انقذونا من فيضان 
المياه الثقيلة

مطالبات بتحسين الواقع الخدمي المتردي في الرميثة

عشر سنوات لبناء 
مدرسة في الكحالء

املثنى،  طالب مواطنون يف مناطق سكنية بقضاء الخرض جنوب 
والبزول  املستنقعات  الخدمي يف مناطقهم وردم  الواقع  بتحسني 
مئات  التي تضم  مناطقهم  إن  منهم  عدد  ملنازلهم.وقال  املحاذية 
قطاعات  يف  تأسست  أن  منذ  الخدمات  سوء  من  تعاني  الدور 
النظافة واملجاري والطرق السيما يف موسم األمطار.وأشاروا إىل أن 
مديرية البلدية يف القضاء لم تؤِد واجبها تجاه مناطقهم عىل الرغم 

من وقوع الكثري منها يف داخل حدود البلدية.

االخوة االعزاء يف امانة بغداد....
بعد التحية واالحرتام..

وهران  ساحة  من  وبالقرب  العمال  شارع  يف 
/ الجوبة مقابل محطة تعئبة امللعب ...هناك 
التي  الكريهة  الروائح  تسبب  للنفايات  مكب 
منذ  منها  النفايات  تنقل  لم  التحتمل..... 
من  تالل  هناك  و   ..... بالقليلة  ليست  مدة 
املنظور... املدى  عىل  ستساعد  النفايات... 
بأمراض التقل خطورة عن جائحة كورونا....

وكلنا نعرف تماما بأن أمانة بغداد هي الجهة 
جمهورية  عاصمة  عن  املسؤولة  الحكومية 
باألضافة  األمانة  وهذه  )بغداد(  العراق 
...مسؤولة  العاصمة.  يف  املوجودة  للبلديات 
عن نظافة املدينة وجماليتها. ... هل يعقل أن 

يكون العكس هو الصحيح....
 وانتم تعرفون ونحن أيضا بأنه. ...

اليصح إال الصحيح.....
املناطق  أهايل  من  خرية  مجاميع  تحيات  مع 

املجاورة للمنطقة املذكورة أعاله....
                                     * جابر جودي
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أجرى باحثون بجامعة بافالو األمريكية، 
دراس�ات عىل عقار جديد س�يكون أول 
ع�الج ملرىض متالزمة x اله�ش التي أكد 
العلم�اء أنها الس�بب الوراث�ي الرئييس 
مل�رض التوح�د، طبق�ا مل�ا ورد يف موقع 

.medicalxpress
االمريكية  الدراسة  وأوضحت 
اله�ش   x متالزم�ة  أن 
ه�ي اضط�راب 
وراثي يرتبط 

باملش�اكل العقلي�ة وي�ؤدى إىل مش�اكل 
حي�اة  ط�وال  تس�تمر  كب�رة  صحي�ة 
املص�اب، وه�ى م�ن االضطراب�ات التي 

تنتقل من األم إىل الطفل.
ويعد هذا العقار األمريكي هو أول عقار 
لعالج متالزم�ة x الهش، ومرض التوحد 
الت�ي يعان�ى منه�ا األطفال، وكش�فت 
التج�ارب الرسيري�ة للعق�ار الجديد عن 
الوظيف�ة  تحس�ن  يف  إيجابي�ة  نتائ�ج 
اإلدراكي�ة ل�دى املرىض الذك�ور البالغن 

املصابن بمتالزمة X الهش، حيث تؤدى 
اإلصابة بهذا امل�رض اىل اإلعاقة الذهنية 

املوروثة.
العج�ز  معالج�ة  العق�ار  ويس�تهدف 
االسايس الذي ينتج عن االضطراب، حيث 
ثبت�ت فاعلية العقار يف تحس�ن الجانب 
املع�ريف للمصابن خاصة يف مجاال اللغة، 
وىف األداء اليوم�ي الع�ام، حي�ث يثب�ط 
ال�دواء نش�اط إنزيم فوسفوديس�تراز، 
وهو إنزيم يلعب دورا رئيس�يا يف تكوين 

األعص�اب  والته�اب  والتعل�م  الذاك�رة 
وإصاب�ات الدماغ، نظرا ألنه لديه القدرة 
عىل تعزي�ز نض�ج الروابط ب�ن الخاليا 
العصبية، والتي تكون ضعيفة يف املرىض 

الذين يعانون من متالزمة X الهش.
كم�ا ثب�ت فاعليته يف تحس�ن الوظيفة 
اإلدراكي�ة والذاك�رة أيًض�ا إىل عالج�ات 
النم�و،  وإعاق�ات  الزهايم�ر،  مل�رض 
الرضح�������ي�ة،  الدم�اغ  وإصاب�ات 

والفصام.

دراسة تكشف عالقة الروائح واألصوات بالوزن ؟ 

عثر الباحثون عىل عينات من فروس كورونا، يف مسحات امللتحمة 
 The ودموع املرىض املصابن، وذلك وفًقا لدراس�ة جديدة ُنرشت يف

.Ocular Surface
ودفع هذا االكتش�اف فريق بحث يضم شاهزاد ميان، طبيب عيون 
يف مركز كيلوج للعيون بوالية ميتشجان األمريكية، لتحليل انتشار 

كورونا يف أنسجة العن البرشية بعد الوفاة.
وتوص�ل الفري�ق إىل أن�ه يمكن للف�روس أن يتس�لل إىل 
أنس�جة القرني�ة، الطبق�ة الخارجية الصافي�ة للعن، 
والتي يمكن اس�تخدامها لل�زرع يف الواليات املتحدة، ما 

مخ�اوف م�ن أن امل�رض يثر 
يمك�ن أن ينتق�ل إىل 

متلقي سليم.
 132 ب�ن  م�ن 

للع�ن  أنس�جة 
م�ن 33 متربًع�ا 

مخصص�ة 
ح�ة  ا للج����ر

يف والي����ات 
ن  ميش�يغا

لين��وي  إ و
ي�و  ها و أ و
 ، ونيوج�ريس
كان 13٪ إيجابًي�ا 
ل�� كورون�ا، وال�ذي تم 

تحدي�ده عن طريق ع�زل الحمض 
الن�ووي الريب�ي )RNA(، م�ن املرىض الذي�ن ُعرف عن 
إصابته�م بالف�روس أو ظهرت عليه�م األعراض بدون 

مسحة بلعومية إيجابية.
وأظهرت الدراس�ات أن مرىض كورونا، يحملون الكثر من 

الفروس يف الجهاز التنفيس العلوي، لذلك هناك احتمال قوي 
أن يل�وث الف�روس الطبقات الخارجية للعن ع�ن طريق الرذاذ 

التنفيس بعد السعال أو العطس أو مالمسة اليد للعن.

باحثون يعثرون على عينات من 
كوفيد-19 في أنسجة العين بعد الوفاة

اختبار مزيج من لقاحي »أسترازينيكا« و »سبوتنيك«

جدي�د  ع�الج  إن  األطب�اء  يق�ول 
س�اخن  بال�ون  نف�خ  يتضم�ن 
داخ�ل األمع�اء يمك�ن أن يعك�س 
داء الس�كري من الن�وع 2 ويحرر 
آالف امل�رىض من حقن األنس�ولن 

اليومية.
ومن املقرر تقدي�م العملية الرائدة 
ملجموع�ة من امل�رىض يف بريطانيا 
كج�زء من تجرب�ة دولي�ة، بعد أن 
أظه�رت التج�ارب املبك�رة نتائ�ج 
واعدة تخ�ىل فيها ثالث�ة أرباع من 

خضعوا لها عن حقن األنسولن.
وتتضم�ن ه�ذه التقني�ة، املعروفة 
الغش�اء  تس�طيح  إع�ادة  باس�م 
املخاط�ي يف االثن�ي ع�رش، إدخال 
طوي�ل  أنب�وب  يف  البال�ون 
ورفي�ع أس�فل الحل�ق، إىل 
املع�دة، ث�م االثن�ي عرش، 
الج�زء األول م�ن األمعاء 

الدقيقة.
تبطن  التي  والخاليا 
االثن�ي ع�رش ه�ي 
مفت�اح التحك�م يف 
الس�كر  مس�تويات 
يف ال�دم، وتعم�ل ع�ىل 

اس�تهالك  يت�م  مت�ى  اكتش�اف 
الس�كريات، وتجهز الجسم إلنتاج 
الهرمون�ات بما يف ذلك األنس�ولن، 
الذي يساعد الخاليا عىل امتصاصه.
لكن لدى مرىض السكري من النوع 
2، تصب�ح ج�دران االثن�ي ع�رش 
سميكة نتيجة س�وء التغذية، مما 
يعني أن الس�كر ال ُيمتص ويرتاكم 
يف الدم، مما يتسبب بأرضار واسعة 
النط�اق بم�رور الوق�ت، وتحافظ 

األدوي�ة عىل مس�تويات الس�كر يف 
الدم تحت السيطرة.

ويح�رق البال�ون املس�خن الخاليا 
الس�ميكة غ�ر العامل�ة يف االثن�ي 
عرش، مما يعني أن الخاليا السليمة 
الجدي�دة يمك�ن أن تنم�و، ويصف 
الخ�رباء التأثرات بأنه�ا »تجديد« 
لج�دار األمع�اء. ويف ح�ن أن ه�ذا 
ال يعال�ج م�رض الس�كري، إال أنه 
يعن�ي أن الجس�م ينت�ج املزيد من 

األنسولن، مما يساعد عىل خفض 
نسبة السكر يف الدم.

وتس�تغرق العملي�ة حوايل س�اعة 
ويت�م إجراؤه�ا من قب�ل أخصائي 
الجه�از الهضم�ي، وأثن�اء تخدير 
املري�ض، يت�م تمرير أنب�وب رفيع 
م�رن وكام�را ع�رب الف�م واملعدة 
إىل االثن�ي عرش، ثم يت�م ضخ املاء 
املس�خن إىل 90 درج�ة مئوي�ة عرب 
األنبوب لنفخ البالون وحرق الخاليا 

التالفة.
وُتظهر عمليات مس�ح االثني عرش 
التي أجريت بعد يومن من العملية 
أن البطانة الس�ميكة ق�د اختفت، 
وبع�د 3 أش�هر يمكن رؤي�ة إعادة 
نم�و الخالي�ا الس�ليمة، وتس�تمر 
التأث�رات ملدة تص�ل إىل عامن بعد 
العملي�ة، وم�ن املتوق�ع أن يفق�د 
يف  كيل�و   7 إىل  م�ا يص�ل  امل�رىض 

املتوسط من إيقاف األنسولن.
وهن�اك خط�ط لعالج م�ا يصل إىل 
430 مريض�اً من الن�وع 2 ترتاوح 
أعماره�م ب�ن 21 و 70 يف تجارب 
أجري�ت ع�رب 35 موقع�اً يف اململكة 

املتحدة وأوروبا والواليات املتحدة.

يعتق�د مط�ورو اللق�اح الربيطان�ي املضاد 
لفروس كورون�ا »أس�رتازينيكا«، أن مزيج 
م�ن األدوية املختلف�ة يمكن أن تحس�ن من 

فعالية اللقاحات.
اللق�اح  برنام�ج  رئيس�ة  بذل�ك  ورصح�ت 
الربيطاني األستاذ يف جامعة أكسفورد سارة 

غلربت.
ووفًق�ا لها، فإن االس�تخدام املش�رتك لعقار 
رشكة األدوية “أس�رتازينيكا” و”س�بوتنيك 

V” من إنتاج مركز “غامايل” سيعزز الحماية 
من فروس كورونا. وأوضحت س�ارة غلربت 
أن العلماء طرحوا هذا الس�ؤال أثناء تجارب 

اللقاح.
وبدأت رشكة األدوي�ة “AstraZeneca” يوم 
الجمع�ة املايض تجارب رسيرية ملزيج مؤلف 
من لقاحه�ا الخاص املضاد لفروس كورونا 

.”V مع العقار الرويس “سبوتنيك
تزي�د  متطوع�ون  االختب�ار  يف  وسيش�ارك 

أعمارهم عن 18 عاًما. وأش�ارت الرشكة إىل 
أن م�زج اللقاحات املختلف�ة يمكن أن تكون 
خطوة مهمة يف الوقاية من “كوفيد-19”. من 
املتوق�ع أن يؤدي خلط اللقاح�ن الربيطاني 

والرويس إىل تعزيز االستجابة املناعية.
واقرتح مطورو “س�بوتنيك V” إجراء تجربة 
مش�رتكة للقاحن ل�”أسرتازينيكا” يف نهاية 
ترشي�ن الثان�ي بهدف زي�ادة فعالي�ة إعادة 

التطعيم وتقوية جهاز املناعة.

كشفت دراس�ة علمية جديدة أنه 
يمكن تش�خيص مرض السكري 
م�ن الن�وع 2 واكتش�اف اإلصابة 
به يف وق�ت مبكر بفض�ل اختبار 
الغلوك�وز يف  يقي�س مس�تويات 

شمع األذن.
ووفق�ا مل�ا نرشت�ه »دي�ي ميل« 
Daily Mail الربيطانية، نقاًل عن 
دوري�ة Diagnostics، ق�ال فريق 
الباحث�ن م�ن جامع�ة »كوليدج 
لن�دن« إن القياس الزهيد التكلفة 
هو »أكثر موثوقية بنس�بة ٪60« 
عن�د قياس متوس�ط مس�تويات 
الغلوكوز عىل مدى ش�هر مقارنة 

باالختبار القيايس الحايل.
ويضي�ف الباحث�ون أن االختب�ار 
الذي يمكن إج�راؤه يف املنزل دون 
أيًض�ا  يمك�ن  رسي�ري،  إرشاف 
األجس�ام  لقي�اس  اس�تخدامه 

املضادة لكوفيد-19.
ويق�ول مؤل�ف الورق�ة البحثية 
أندري�س ه�ران فيفي�س، م�ن 
جامع�ة »كولي�دج لندن« تش�ر 
يت�م  »ال  أن�ه  إىل  التقدي�رات 
تش�خيص حال�ة واح�دة من كل 

اثنن م�ن املصابن«، كما يضيف 
ه�ذا  أن  فيفي�س  بروفيس�ور 
الوضع قد ساء عىل األرجح خالل 
الجائحة وترج�ع األهمية البالغة 
للتش�خيص املبكر ألن العديد من 
املصابن بداء الس�كري من النوع 

2 يعان�ون بالفعل من مضاعفات 
عندما يتم تشخيصهم.

ويوض�ح بروفيس�ور فيفيس أن 
الطريق�ة الس�ائدة حالًيا الختبار 
املزمن�ة  الغلوك�وز  مس�تويات 
تتطل�ب عين�ة دم، وه�ي ليس�ت 
موثوق�ة تماًم�ا ألنه�ا تس�تخدم 
الدم كمؤرش ملستويات  بروتينات 

السكر الفعلية.
وي�ردف قائال: »عملنا عىل تطوير 
طريقة أرخص وأكثر دقة لقياس 
مس�تويات الغلوك�وز ع�ىل املدى 
الطوي�ل ل�دى ش�خص م�ا يف أي 

وقت«.
ال�ذي  االختب�ار،  ويش�به جه�از 
ابتك�ره فري�ق الباحثن، مس�حة 
قطني�ة عادية ولك�ن تحتوي عىل 
مكاب�ح تمن�ع األداة م�ن الذهاب 

بعيًدا يف األذن والتسبب يف تلفها.

شمع األذن قد يكشف اإلصابة بمرض شائع

تجربة صحية تحرر مرضى السكري من حقن األنسولين

إنزيم يكشف الفوائد السحرية لتناول الجزرالنساء أكثر عرضة بنسبة 20 % للوفاة من النوبة القلبية األولى
كش�فت دراس�ة علمية حديث�ة عن أرسار 
إنزيم نشط يؤدي إىل فوائد سحرية ناجمة 

عن تناول الجزر.
وأشارت دراسة علمية منشورة عرب موقع 
»تايم�ز نيوز ن�او« إىل أن الج�زر معروف 
أن�ه مص�در جي�د للبيت�ا كاروت�ن، الت�ي 
تنتج بدورها فيتامن »أ«، الذي يعد س�ببا 
رئيس�يا يف عدد كبر م�ن الفوائد الصحية 

التي يحصل عليها جسم اإلنسان.
واكتش�فت الدراس�ة أن البيتا كاروتن 
تطلق بدورها إنزيما نشطا، هو السبب 

ي يف لون الج�زر الربتقايل،  ل�ذ وا
ينت�ج ب�دوره فيتام�ن 

الذي يقلل نس�ب  »أ«، 
الكوليسرتول الضار يف 
الدم، ويحمي الجس�م 

م�ن تصل�ب الرشاي�ن وتراك�م 
الدهون عىل األوعية الدموية.

ونقل�ت الدراس�ة ع�ن غاوم�ي أمينغوال، 
األس�تاذ املس�اعد يف التغذية الشخصية يف 
قس�م عل�وم األغذي�ة والتغذي�ة البرشية 

بجامع�ة إلين�وي، قول�ه: »رصدنا 
يف دراس�تنا تأثرات إنزيمات البيتا 
كاروتن الفائق�ة عىل صحة القلب 

واألوعية الدموية«.
وتاب�ع بقول�ه »يتح�ول بيت�ا كاروتن إىل 
فيتام�ن أ، بمس�اعدة إنزي�م يس�مى بيتا 
كاروت�ن أوكس�يجيناز 1، يحدد االختالف 
الجيني ما إذا كان لديك إصدار أكثر أو أقل 

نشاًطا من هذا اإلنزيم«.
وأوض�ح أمينغ�وال أن األش�خاص الذي�ن 
لديهم إنزيم أقل نش�اًطا ق�د يحتاجون إىل 
مص�ادر أخ�رى لفيتام�ن أ يف نظامهم 

الغذائي.
التي  الدراسة،  وحللت 
ُن�رشت يف مجل�ة 
 ، ي�ة لتغذ ا
ت  عين�ا

ال�دم والحم�ض الن�ووي م�ن 767 م�ن 
البالغن األصحاء الذين ت�رتاوح أعمارهم 

بن 18 و 25 عاًما.
وكما كان متوقًعا، وجد الباحثون ارتباًطا 
بن نشاط اإلنزيم ومستوى الكوليسرتول 

اليسء.
»األش�خاص  أن  أمينغ�وال  ويالح�ظ 
الذي�ن لديهم متغ�ر جين�ي مرتبط بجعل 
اإلنزي�م أكث�ر نش�اًطا لديه�م نس�بة أقل 
دمائهم«.وأج�رى  يف  الكوليس�رتول  م�ن 
الفري�ق البحثي دراس�ة أخ�رى وجد فيها 
أن األش�خاص الذين ال ينتجون الكثر من 
فيتام�ن »أ« لديهم نس�ب أقل من نش�اط 
اإلنزيم، وكانوا معرضن لإلصابة بأمراض 
القل�ب واألوعي�ة الدموي�ة بص�ور ة أكرب.

ورص�د العلماء أن من لديهم نش�اط أقل 
يف اإلنزي�م، تقل ف�رص تحول 
كاروت�ن  البيت�ا 
لديه�������م 
فيت��امن  إىل 
»أ«، وبالت�ايل ال 
يحصلون عىل الفوائد 
املثالية من الجزر عىل 

سبيل املثال.

جامع�ة  يف  بحث�ي  فري�ق  ق�ام 
ساسكس بالتحقيق فيما إذا كان 
الص�وت والرائحة يغ�ران إدراك 

الشخص لجسمه.
صحيف�ة  ذكرت�ه  م�ا  وحس�ب 
الديي مي�ل الربيطانية، وجدوا أن 
ش�م الليم�ون يس�اعد الناس عىل 
الش�عور بأن�ك أنح�ف، يف حن أن 
رائح�ة الفانيليا يمك�ن أن تجعلك 

أكثر سمًكا وثقاًل.
كما أن أصوات الخطوات الخفيفة 
مثل تلك التي تصنعها األحذية ذات 
الكعب الع�ايل يمكن أن تعزز أيًضا 
صورة أفضل للجسم، حيث قالت 
جي�ادا بريانزا، طالب�ة الدكتوراه 
يف جامع�ة ساس�كس والباحثة 
الرئيسية يف هذا العمل: »ُتظهر 
دراس�تنا كيف يمكن لحاس�ة 
الش�م أن تؤث�ر ع�ىل الصورة 
الت�ي لدين�ا يف أذهانن�ا ع�ن 
املش�اعر  وع�ىل  أجس�امنا 

والعواطف تجاهها«.
ويمكن أن تؤدي القدرة عىل التأثر 
اإليجابي عىل هذا اإلدراك من خالل 

إىل عالج�ات جديدة  التكنولوجي�ا 
وأكث�ر فاعلي�ة لألش�خاص الذين 
إدراك  اضطراب�ات  م�ن  يعان�ون 

الجس�م أو تطوير مالبس تفاعلية 
وتكنولوجيا يمكن ارتداؤها والتي 
يمكن أن تستخدم الرائحة لتعزيز 
وإع�ادة  بأنفس�هم  الن�اس  ثق�ة 
ضب�ط املش�اعر املش�وهة ل�وزن 

الجسم«.
وكشف البحث أيًضا أن تأثر كل من 
الرائحة أو الصوت قد تم تضخيمه 
بش�كل أكرب عند دمجه مع املعنى 
اآلخر، وقالت الربوفيسور ماريانا 
أوبريس�ت من جامعة ساس�كس 
أن  الس�ابقة  األبح�اث  »أظه�رت 
الليم�ون مرتب�ط بظ�الل رقيق�ة 
وأش�كال ش�ائكة وأصوات عالية 
النربة بينما ترتبط الفانيليا بظالل 
كثيفة وأشكال مستديرة وأصوات 

منخفضة النربة.
ويمكن أن يس�اعد هذا يف حس�اب 
لص�ورة  املختلف�ة  التص�ورات 
الجسم عند التعرض ملجموعة من 

املحفزات األنفية.

فائدة غير متوقعة لمعجون االسنان وفعالة بنسبة 100 %

أول عقار لمعالجة متالزمة x الهش المسبب للتوحد

تحدث النوبات القلبية عندما 
ُيس�د الرشي�ان ال�ذي يغذي 
القل�ب بال�دم واألكس�جن، 
وعادة ما يحدث ذلك بس�بب 
تراكم لويحات دهنية تسمى 

الكوليسرتول.
القلبي�ة  النوب�ات  وتن�درج 
تح�ت قائمة أم�راض القلب 
 ،)CVD( واألوعي�ة الدموي�ة
إىل  عموم�ا  تش�ر  والت�ي 
تش�مل  الت�ي  الح�االت 
األوعية الدموي�ة الضيقة أو 

املسدودة.
وألقت دراس�ة جديدة بعض 
الض�وء املث�ر لالهتمام عىل 
الفرق بن النس�اء والرجال، 
القلبي�ة األوىل،  النوب�ة  بع�د 
أكث�ر  النس�اء  أن  وكش�فت 
عرض�ة بنس�بة 20٪ للوفاة 
األوىل  القلبي�ة  النوب�ة  م�ن 

مقارنة بالرجال.
كن�دا  م�ن  باحث�ون  ودرس 
إىل  ُنقل�وا  مريض�ا   45064

أول نوب�ة  املستش�فى بع�د 
قلبية، ووجدوا بعض النتائج 

املذهلة.
ه�ؤالء  الباحث�ون  وراق�ب 
املرىض لنحو س�ت س�نوات 

بعد أول نوبة قلبية، ووجدوا 
عرض�ة  أكث�ر  النس�اء  أن 
يف   ٪20 بنس�بة  للوف�اة 
الس�نوات الخمس األوىل بعد 
النوبة القلبي�ة األوىل مقارنة 

بالرجال.
النس�اء  أن  الفري�ق  ووج�د 
يتلقن عالجا أقل من الرجال 
يف املتوس�ط، م�ع ع�دد أق�ل 
الجراحي�ة  العملي�ات  م�ن 
املتخصص�ة  واالستش�ارات 

واألدوية املوصوفة.
ووجد الفري�ق تطور قصور 
القلب بعد احتشاء ارتفاع يف 
أو   )STEMI( القل�ب عضلة 
عدم احتش�اء عضل�ة القلب 
أو  املستش�فى  يف  س�واء   –
بعد الخ�روج – ما يزال أعىل 
مقارن�ة  للنس�اء  بالنس�بة 

بالرجال.
وع�ىل وج�ه التحدي�د، كانت 
النس�اء أكثر عرضة بنس�بة 
9.4٪ للوف�اة يف املستش�فى 
بعد احتش�اء عضل�ة القلب، 
و4.5٪ بع�د اإلصابة بمرض 
 – القل�ب  عضل�ة  احتش�اء 
مقارنة ب� 4.7٪ و2.9٪ عىل 

التوايل للرجال.

نرشت مجلة طبية بريطانية دراس�ة 
تزعم أن معاجن أس�نان تحتوي عىل 
عنرصي الزن�ك والقصدير قادرة عىل 
قتل ف�روس كورونا خ�الل دقيقتن 

فقط وبفعالية تقرتب من ٪100.
 British Dental مجل�ة  وأش�ارت 
Journal املتخصصة يف طب األسنان، 

إىل أن الدراس�ة 

التي أجراها باحثون أمريكيون كانت 
تهدف إىل الكش�ف عما إذا كان ممكنا 
كبح جماح جائحة كورونا بواس�طة 

وسائل العناية بالفم واألسنان.
صح�ة  أيض�ا  الدراس�ة  وأك�دت 
اس�تنتاج توصلت إليه دراسة سابقة 
يحت�وي  للف�م  غس�وال  أن  مفاده�ا 
ع�ىل مرك�ب كلوريد س�يتيل 

البريديني�وم يقت�ل ف�روس كورونا 
خالل 30 ثانية.

وذك�رت املجل�ة أن الدراس�ة أجري�ت 
بمشاركة 260 شخصا مصابا بمرض 

»كوفي�د-19« الناجم عن 
كورونا  فروس 

واس�تخدموا 
ن  معج���و
ن  س����نا أ
وغس���وال 

للفم.
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وكالة سفريات  تعّوض تراجع
 أعمالها بأغراء زبائنها باألسماك !

طفلة تسير أثناء النوم في 15 درجة تحت الصفر!

غاالكتيك  فريجن  رشكة  قالت 
»سبايس  مركبة  إن  األمريكية، 
شيب تو« الفضائية هبطت بأمان يف 
نيو  يف  أمريكا«  »سبيسبورت  مطار 
أن  بعد  منه،  أقلعت  الذي  مكسيكو 
تجريبية  رحلة  إجهاض  عىل  أجربت 
بسبب خلل تقني، مع عودة الطيارين 
عىل  يزيد  ما  بعد  بسالم،  األرض  إىل 

الساعة بقليل.
وكانت رشكة السياحة الفضائية التي 
يملكها الربيطاني ريتشارد برنسون، 
تجارية  والتي تستعد إلطالق رحالت 
قمرة  باختبار  تقوم  املقبل،  العام 

الركاب وأجهزة التحكم يف الطريان.
موقع  عىل  تغريدة  يف  الرشكة  وقالت 

الصاروخ  محرك  اشتعال  إن  تويرت، 
يف  وطاقمها  املركبة  وإن  يكتمل  لم 
القول  الرشكة  وأضافت  حالة جيدة. 
مطار  يف  عدة  محركات  لديها  إن 
املركبة  ستخترب  وإنها  سبيسبورت، 
بحسب  جديد،  من  للتحليق  لتعود 

»يورونيوز«.
تو«  شيب  »سبيس  تنقل  أن  ويتوقع 
ركابها األوائل إىل الفضاء العام املقبل 
2021. وقد دفع حوايل 600 شخص 
أن  انتظار  يف  دوالر،  ألف   250 حوايل 
يأخذوا مقاعدهم لالنطالق يف الرحلة، 
هؤالء  عىل  غاالكتيك  رشكة  وتطلق 
املستقبليون  »الرواد  اسم  الركاب 

للفضاء«.

القهوة  أن  جديدة  أملانية  دراسة  كشفت 
نفس  خالل  من  يرشبونها  من  تخدع 
واملخدرات  الكوكايني  إدمان  أنماط 
القهوة  يرشبون  من  ان  حيث  األخرى، 
ال  اليوم  يف  األقل  عىل  مرات  ثالث 

يستمتعون باملرشوب أكثر من غريهم.
يرشبون  من  أن  أملان  باحثون  واكتشف 
القهوة بكثرة لديهم رغبة أقوى يف تناول 
وهي  بها،  اإلعجاب  دون  املرشوبات 
الكالسيكي،  لإلدمان  املميزة  السمات 

حيث يؤدي االستهالك املفرط للقهوة إىل 
مثل  للمخدرات،  مماثلة  بطريقة  إدمان 

الكوكايني.
فريدريش  جامعة  من  الباحثون  ويقول 
وصف  “يمكن  أملانيا:  يف  جينا  شيلر 
تلبية  فيها  تتم  ال  حالة  بأنه  اإلدمان 
الزيادات  خالل  من  الرغبة  يف  الزيادة 
أن  إىل  يشري  ما  اإلعجاب.  يف  املتزامنة 
الرغبة تصبح مستقلة عن اإلعجاب من 

خالل االستهالك املتكرر للكافيني”.
لالستهالك  محتمال  تفسريا  هذا  ويقدم 
للمرشوبات  واملستقر  النطاق  واسع 

املحتوية عىل الكافيني.
يف  يشرتك  الكافيني  إن  الباحثون  ويقول 
خصائص مهمة مع عقاقري أخرى، مثل 
مثل  أ،  الفئة  عقاقري  حتى  أو  الكحول 
انفصال  “لوحظ  الكوكايني.وأوضحوا: 
واسعة  مجموعة  مع  واإلعجاب  الرغبة 
يكون  وقد  الحيوانات.  يف  املخدرات  من 
شديدة  العقاقري  بني  الرئييس  االختالف 
الكوكايني(  أو  الكحول  )مثل  اإلدمان 
)مثل  األقل  اإلدمانية  القوة  ذات  واملواد 
وليس  كميا  أسايس  بشكل  الكافيني( 

نوعيا”.

مشايل،  محمد  الدكتور  عيادة  أعادت 
مدينة  يف  الغالبة«،  بـ«طبيب  املعروف 
جديد  من  أبوابها  فتح  بالغربية،  طنطا 
بعد شهور من اإلغالق، عقب وفاته، حيث 
البسطاء  املرىض  عرشات  نحوها  تدفق 
ليستقبلهم  السعادة،  تملؤها  بوجوه 
استشاري  قطب،  حسني  الدكتور 
ينوي  الذي  والكبد،  العامة  الجراحة 

استكمال مسرية الطبيب الراحل.
يوليو  أواخر  يف  تويف  قد  مشايل  وكان 
يف  قضاها  طويلة  مسرية  بعد  املايض، 
خدمة مرضاه من الفقراء، رفض خاللها 

مدار  عىل  بعيادته  الكشف  قيمة  زيادة 
يتعدى  ال  أجرا  ليتقاىض  عديدة،  عقود 
عالم  يف  أيقونة  إىل  ليتحول  15جنيها،  الـ 
عربية«. نيوز  »سكاي  لـ  وفقاً  الطب، 

عمله  قطب  حسني  الدكتور  ويبارش 
بالعيادة، مبديا رغبته يف السري عىل درب 
الدكتور )مشايل(، رغم أنه لم يلتِق به من 
التواصل  إىل  الرغبة  هذه  دفعته  َقبل.وقد 
مع صاحب العقار الستئجارها والحفاظ 

عىل ما بدأه »طبيب الغالبة«.
العيادة  فتح  »عند  قائال:  قطب  وأضاف 
قيمة  عن  للمرىض  األول  السؤال  كان 

بحفاظنا  الفور  عىل  أبلغناهم  الكشف، 
ال  للدكتور مشايل ومن  القديم  األجر  عىل 
يملك األموال يمكنه الحصول عىل الخدمة 

الطبية مجانا«.

»السري  اضطراب  تعاني  طفلة  لقيت 
أثناء النوم«، مرصعها بطريقة مأساوية 

للغاية.
بأن  محلية  صحفية  تقارير  وأفادت 
أعوام،   3 العمر  من  تبلغ  التي  الطفلة 
وجدت ميتة يف قاعة داخل منزلها ببلدة 

ساتكا، جنوب روسيا.
توفيت  أنجلينا  أن  التحقيقات  وأثبتت 
صالة  يف  كانت  إذ  الشديد،  الربد  بسبب 
غري مزودة بتدفئة وصلت الحرارة بها إىل 

15 تحت الصفر .
الليلة  يف  احتفلت  إنها  العائلة  وقالت 
الشقيقة  ميالد  بعيد  للوفاة  السابقة 
الصغرى ألنجلينا، وذكرت األم سفيتالنا 
)23 عاما( للرشطة: »لقد وضعنا أنجلينا 

يف الفراش، ونامت قبل منتصف الليل«.

الصباح  يف  الزوجان  استيقظ  وعندما 
وكانت  رسيرها،  يف  طفلتهما  يجدا  لم 
عىل  مستلقية  وجداها  أن  الفاجعة 
وقد  الربودة،  شديدة  قاعة  يف  األرض 

أصبحت جثة هامدة.
ابنتهما  إن  التحقيق  يف  الوالدان  وقال 
كانت تعاني اضطراب السري أثناء النوم، 
إىل  إعادتها  أجل  مرارا من  يتدخال  وكانا 

الفراش.
مؤخرا،  وقعت  التي  املأساة  ليلة  يف  لكن 
من  طفلتهما  خروج  الوالدان  يلحظ  لم 

الفراش.
القاعة  دخلت  أنجلينا  أن  األم  وتعتقد 
عىل  العثور  تستطع  ولم  نائمة،  وهي 
طريق العودة، فماتت متجمدة هناك مع 

انخفاض حرارة جسدها الغض.

الثالثاء   15  كانون االول   2020   العدد  2481  السنة العاشرة

رشكته  النباتي«  »القصاب  مؤسس  باع  فقد 
سنة  »يونيليفر«  الغذائية  الصناعات  لعمالق 
الربيطانية  املجموعة  وضعت  2018.وقد 
الهولندية هذا املرشوع الجديد يف قلب أولويّاتها، 
مليار  بقيمة  سنوية  مبيعات  لتحقيق  طامحة 
التي  املصدر  النباتية  األغذية  هذه  من  يورو 
كورتيفيخ  االزدهار.ويقول  قيد  سوقا  تغزو 

بالفعل.  مذهلة  يونيليفر  يف  املقبلة  »الخطوة 
املرشوع  هذا  يف  كثرية  أمواال  يستثمرون  وهم 
تطوير  وبقدرة عىل  واسعة  بمعارف  ويتمتّعون 
املاركة أينما كان«.ويردف وسط حقل يشيّد فيه 
العشب  يغّطيه  سقف  مع  للبيئة  املراعي  منزله 
أنه  املزارع  حقيقة«.ويخرب  استحال  حلم  »هو 
كان »من كبار مستهلكي اللحوم« قبل أن يعتمد 

نظاما غذائيا نباتيا منذ 20 سنة.ويستذكر قائال 
سئمت  فقد  أتوقف.  كي  حان  الوقت  أن  »رأيت 
من هذا النظام الذي يسّخر الحيوانات للحصول 
سهال«. يكن  »لم  األمر  بأن  مقّرا  اللحوم«،  عىل 
ويضحك ياب كورتيفيخ بدوره من سخرية القدر 
الذي شاء أن يفتح ابن فاّلح تربّى »وسط البقر« 
الهاي  يف  نباتية«  »ملحمة  الهولندي  الريف  يف 

تبلغ  قد  بي مورغان«،  2010.وبحسب »جي  يف 
سوق »اللحوم« النباتية املصدر 100 مليار دوالر 
يف غضون 15 عاما.وقد عيّنت »يونيليفر« مديرا 
لإلرشاف  النباتي«  »القصاب  لـ  جديدا  تنفيذيا 
عىل النمّو العاملي للعالمة التجارية، غري أن ياب 
وهو  للرشكة  اإلعالني  الوجه  يبقى  كورتيفيخ 

بات يكّرس مزيدا من الوقت للزراعة املستدامة.

  مركبة سياحية تعود 
إلى األرض بعد إجهاض رحلتها !

مدينة  يف  سفريات  وكالة  لجأت 
األسماك  بيع  إىل  األملانية  غروبنزل 
ضوء  يف  نفقاتها  لتغطية  املدّخنة 
جائحة  جّراء  أعمالها  تراجع 

كوفيد-19.
السفريات  وكالة  زبائن  ويحرض 
مرة كل أسبوعني، يف يوم جمعة، إىل 
مكاتبها، لتسّلم طلبياتهم من سمك 
القطبي  الشار  أو  املرقط  السلمون 

املوضبة بطريقة تغليف الفراغ.
ويقول صاحب الوكالة هلموت النغ 
 200 من  أكثر  »نبيع  عاماً(   63(
الربح  أن  حتى  مرة،  كل  يف  سمكة 

يغطي اإليجار«.
بال  يف  مصادفًة  الفكرة  وخطرت 
غوتشل  هانز  ورشيكه  هلموت 
ميونيخ.  يف  أخرى  وكالة  يدير  الذي 
فخالل الربيع الفائت، كانا يشكوان 
التي  االقتصادية  الصعوبات 
مجال  يف  يعمل  لصديق  يواجهانها 
تيغرنيس  بحرية  يف  السمك  صيد 

الواقعة جنوب العاصمة البافارية.
صديقهما،  أن  النغ  هلموت  ويروي 
بلكنته البافارية، أجابهما قائالً »إذا 
بيع رحالت سفر، فما  عجزتما عن 

عليكما سوى بيع أسماكي«.
الرشيكان  توجه  أيام،  بضعة  وبعد 

األسماك،  إلحضار  تيغرنيس  إىل 
يف  األول  وكالته،  يف  كّل  وباعاها 
سكانها  عدد  يقل  التي  غروبنزل 
يف  والثانية  نسمة،  آالف  أربعة  عن 

ميونيخ، ثالث أكرب مدينة يف أملانيا.
املرشوع  اتخذ  الحني،  ذلك  ومنذ 
الزبائن  فبات  احرتافاً،  أكثر  طابعاً 
اإلنرتنت،  عرب  طلبياتهم  يرسلون 
فيما أصبحت األسماك املدخنة تأتي 

من تيغرنيس يف صناديق مربدة.
وقالت روزينا، وهي من زبائن وكالة 
غروبنزل »سمك من هذه النوعية ال 
روزينا  وتواظب  املتاجر«.  يف  نجده 
آخر  لسبب  الطلبيات  إرسال  عىل 

أيضاً هو »دعم وكالة السفريات«.
كبري  برضر  الجائحة  تسببت  وقد 
يحصل  وبالكاد  السياحة،  لقطاع 
نشاط  من  دخل  أي  عىل  الرشيكان 
عىل  مقترصاً  بات  الذي  وكالتيهما 

بيع الرحالت إىل جزر الكناري.
سارت  »إذا  النغ  هلموت  ويقول 
األمور عىل ما يرام، فسنبدأ نشاطاً 

تجارياً جديداً يف األول من يناير«.
مواصلة  يف  املرشوع  فكرة  وتتمثل 
رحالت  توفري  مع  األسماك  بيع 

لتذوق الطعام عند انتهاء الجائحة.

القهوة تجعل عشاقها كمدمني المخدرات !

قصاب هولندي يتخلى عن اللحم ويفتتح ملحمة »نباتية«!
عندما تخلّى ياب 

كورتيفيخ عن اللحم 
وأسّس شركته الخاصة 

بهدف توفير بدائل 
نباتية لمحّبي اللحوم، 

ظّن أقرباؤه أنها مجّرد 
صيحة عابرة، لكن 
جهود هذا المزارع 
الهولندي كلّلت 

بالنجاح.

عيادة »طبيب الغالبة« تفتح أبوابها من جديد بالمجان

ماجد الشويلي

العاملية  الحرب  يف  منترصة  خرجت  التي  العظمى  الدول  أن  رغم 
الثانية ، وأرشفت عىل صياغة النظام العاملي الجديد ، وأخص بالذكر 
منها الواليات املتحدة األمريكية ،وبريطانيا، وفرنسا ،كانت تتبجح 
كثريا بنرش قيم الديمقراطية والحرية والسالم ، مدعية بذلك تجنيب 

العالم ويالت الحروب وكوارث الرصاعات العسكرية .
إال أنها كانت مسؤولة مسؤولية مبارشة عن إثارة النعرات وإذكاء 
التي  أو  بالثروات   الغنية  العالم   خاصة  الحروب يف كثري من دول 

تحتل مواقع جيوبوليتكية مؤثرة يف العالم. 
يف الوقت الذي كانت توظف فيه موقعيتها املتميزة يف النظام الدويل 
الدول  عىل  الخناق  لتضييق   ، األمن  ومجلس  املتحدة  األمم  وأروقة 

وابتزازها بحجة انتهاك حقوق االنسان .
يعيش عزيزا  أن  الوجود هو  لإلنسان يف هذا  أهم حق  أن  متناسني 
مكرماً يف بلده ويتمتع بخرياته  وهم أول وأكثر من امتهن الشعوب 

املستضعفة وأهانوا كرامتها ومنعوا تمتعها بسيادتها 
واعتباراتها املعنوية .

اعتبارات  كل  عن  بعيدة  مفاهيم  للسيادة  حددوا  لقد 
العزة  معنى  تمييع  عىل  وحرصوا   ، والعزة  الكرامة 
املليئة  الرباغماتية  مفاهيم  وزقوا   ، والشموخ 
عن  البعد  كل  البعيدة  وامليكافيلية  السفسطة  بقيم 
تمت  .لقد  الحياة  مرافق  بكل  اإلنسانية  االعتبارات 
العالقات  تنظم  التي  والقوانني  الترشيعات  صياغة 
الضعيفة  الدول  كرامة  فيه  تهدر  بنحو  الدولية 
والصغرية ، وتسمح للدول املتجربة بالتدخل يف شؤونها 
اليمكن  السيادة  كانت.إن  حجة  وبأي  شاءت  متى 
الشعب  يشعر  مالم  للشعب  مقنعة  تكون  أن  لها 

قاموس  عن  تماماً  ُغيَِّب  والروحي  املعنوي  الشعور  هذا   ، بكرامته 
ساهمت  .وقد  املستضعفة  والدول  املستكربة  الدول  بني  العالقات 
املنطقة بتعميق شعورها  املهيمنة عىل شعوب  العميلة  الحكومات 
بالهوان والخنوع أمام الدول الكربى ، ونسجت لها أوهاماً من العزة 
والسيادة الوطنية بعيدة كل البعد عن املعنى الحقيقي لتمتع أبناء 

األمة بالسيادة وشعورهم بالعزة .
املكثفة  اإلعالمية  بربامجهم  الكرامة  عن  الحديث  سفهوا  لقد 
وتهكموا عىل الدعوات املنادية بالعزة والشموخ  وأحاطوا املصالح 
املادية بهالة من القداسة، ومنحوها أولوية عىل معنويات اإلنسان 
الفطرية وأخالقياته، ليصبح االحتالل  يف مقاييسهم الجديدة فرصة 
الزدهار البلد واملساواة بني الصديق والعدو وسطية ، والتنازل عن 
الجرائم التي أزهقت أرواح مئات اآلالف من األبرياء طياً لصفحات 

املايض ، وبناء املجرسات أهم من بناء املجتمع أخالقيا وتربوياً .
وتكون السيادة مجرد وثيقة قانونية ..

»سيادة الشعب أم الدولة«
الحلقة الثانية


