تحذير من استهداف جديد يطال الحشد
الشعبي على الحدود السورية العراقية
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المراقب العراقي /بغداد ...

ح�ذر مكتب ب�در يف االنبار  ،ام�س االثنني  ،من محاوالت الس�تهداف
قطعات الحشد الشعبي عند الحدود العراقية مع سوريا .
وق�ال مدير املكتب قيص األنباري يف ترصيح صحفي تابعته «املراقب
العراق�ي» إن “التح�ركات األمريكية تجري عىل مقرب�ة من الرشيط
الحدودي العراقي السوري” ،مبينا أن “قوات الحشد الشعبي اصبحت
القوة العسكرية الضاربة ضد التحركات االمريكية”.
وأش�ار إىل “أن وجود الحش�د يعترب صمام أمان ملنع تسلل الجماعات
اإلرهابي�ة” ،محذرا م�ن “محاوالت أمريكية الرب�اك الوضع األمني يف
العراق”.
يش�ار اىل ان الطائ�رات االمريكي�ة كانت قد نفذت هجم�ة جوية عىل
قطعات الحش�د الش�عبي يف منطقة القائم ،ادت اىل استشهاد كوكبة
من املقاتلني ،وسط صمت حكومي مطبق عىل تلك االنتهاكات.
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السعودية والمسار إلى
الخيانة العلنية

َمنْ يسعى إلفشاء «أسرار الدولة»؟

«صراع اإلرادات» في العراق يأخذ منعطفاً
ً
طائفيا للظفر بـ«الصندوق األسود»

المراقب العراقي /المحرر السياسي...

لطامل�ا ظلّت أجه�زة املخاب�رات واالس�تخبارات يف
العال�مُ ،تمثّ�ل «الصن�دوق األس�ود» للمعلوم�ات
الحساس�ة املتعلقة ب�ـ»أرسار الدولة» ،وخط الصد
األول للدف�اع ع�ن األمة ض�د التجس�س ،واألعمال
األخرى التي تستهدف إضعاف البالد.
إال أن العراق يبدو «استثنا ًء» من تلك املعادلة األمنية
الخطيرة ،فعىل الرغم م�ن اإلره�اب املمنهج الذي
يس�تهدف العراقيين منذ أعوام ،وحرب التجس�س
املش�تعلة على أرض الرافدي�ن ،م�ا ي�زال الصراع
السيايس يستهدف جهاز املخابرات الحساس ،لكنه

هذه املرة يحظى بنكهة طائفية.
ويف خضم ذلك نرش السيايس جمال الكربويل ،تغريدة
هاجم فيها األحزاب السياس�ية الشيعية قائالً« :ما
زال الرشيك السيايس القابض عىل الحكم مرصا ً عىل
أن يكون فعله مخالفا ً لقوله  ..فالنس�خة العلمانية
ال تختلف عن نسخته الطائفية حيث يحتكر جميع
املناص�ب واألجهزة التنفيذية األمني�ة لصالحه عىل
حساب مكونات العراق األخرى».
ً
قائلا إن «ش�اء رئي�س ال�وزراء أن يكذبن�ا
وأردف
فليس�ند رئاس�ة املخابرات للمكون الذي يس�تحقه
وفق العملية السياسية» ،عىل حد زعمه.

وتيش تغري�دة الكربويل بتفاق�م «رصاع األجندات»
داخ�ل الس�احة العراقية ،لالس�تحواذ على القرار
األمن�ي العراقي ،الس�يما أنه�ا تأت�ي بالتزامن مع
املعلوم�ات الت�ي كش�فها األمين الع�ام للمقاومة
اإلسلامية حركة عصائب أهل الحق ،الش�يخ قيس
الخزعلي ،والت�ي أش�ارت إىل دخول فري�ق إماراتي
إلدارة جهاز املخابرات العراقي.
وكتب الشيخ الخزعيل يف تغريدة نرشها مؤخرا ً عىل
حس�ابه يف تويرت ،إنه“ :بناء عىل م�ا نقلته مصادر
موثوقة عن مجيء فريق أمني إماراتي إلدارة جهاز
املخاب�رات العراق�ي ،هناك أس�ئلة تطرح نفس�ها،

السعودية «القاحلة» تدعي «تشجير» العراق

مشروع جديد يحل بديال لهيمنة البوادي
المراقب العراقي /مشتاق الحسناوي

جرائ�م الس�عودية يف الع�راق كثيرة وتب�دأ
بدعمه�ا للمجامي�ع االرهابي�ة الت�ي عاث�ت
يف البلاد الفس�اد وقتل�ت آالف العراقيين،
وختمته�ا بح�رب أس�عار النف�ط وإغراقها
الس�وق العاملي�ة من أجل تخفيض أس�عاره،
التي أثرت بش�كل س�لبي عىل اقتصاد البلدان
ومن ضمنها العراق.
ضعف الحكومات العراقية س�مح باستمرار
نهج االرهاب السعودي لكن بنكهة االستثمار
هذه املرة  ,حيث سعت الرياض خالل السنوات
املاضي�ة بع�د فش�لها عس�كريا م�ن خلال
عصاب�ات داع�ش للبح�ث عن موط�ىء قدم
لها من خالل التلويح باس�تثمار مليون دونم
يف بادي�ة االنبار م�ن ثم التحول اىل اس�تثمار
بادي�ة الس�ماوة والغ�رض منها ه�و جعلها
معس�كرات لتدريب الجيل الجديد من داعش
ليك�ون عامل ضغ�ط عىل حكوم�ات العراق
لكنها جميعا فشلت ,واليوم جاءت بمرشوع
زراع�ة 50مليون ش�جرة يف الرشق االوس�ط
وبدع�م رئيس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي
ليك�ون بديلا ع�ن مرشوعه�ا االس�تثماري
السابق الذي جوبه برفض شعبي وسيايس.
رئي�س ال�وزراء مصطفى الكاظم�ي بحث ،
يف اتص�ال هاتف�ي مع ويل العهد الس�عودي،
محمد بن س�لمان ،مبادرة “الرشق االوس�ط
الخضراء الت�ي ته�دف بالرشاك�ة م�ع دول

في هذا العدد

املنطق�ة لزراع�ة  50ملي�ار ش�جرة كأكبر
برنامج إعادة تش�جري يف العالم ،وأهمية رفع
كفاءة عمليات إنتاج النفط واالس�تفادة من
ري�ادة اململك�ة العربي�ة الس�عودية يف ذلك ,
الكاظمي ب�ارك هذه املبادرة” ،مؤكدا ً “العمل
مع اململك�ة ودعم بالده لكل م�ا يحقق لهذه
املبادرة أهدافها”.
ويف هذا الش�أن أكد الخبري االقتصادي لطيف
العكييل ,أن الجميع يعلم أن الكاظمي مُ رّ
سي
ولي�س مُ رّ
خيا وهو خاض�ع لتوجهات االدارة

االمريكي�ة باللج�وء اىل الس�عودية وتقدي�م
ع�روض خيالي�ة الس�تثمارات رشكاته�ا يف
الع�راق  ,واليوم تس�عى الس�عودية اىل إحياء
االس�تثمارات يف الع�راق م�ن خلال مبادرة
زراعة  50مليون ش�جرة يف الرشق االوس�ط
تبدأ من العراق وهي محاولة إغراء الحكومة
الحالي�ة باالموال و طريقة جدي�دة للتغطية
عىل تغلغل السعودية عرب مشاريع االستثمار
الوهمية...
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وه�ي :هل وصل العراق إىل هذه الدرجة من الضعف
حتى ُيستباح بهذه الطريقة”.
وأضاف“ :هل نقل  300منتسب من جهاز املخابرات
إىل الجمارك الحدودية له عالقة بمجيء هذا الفريق،
أليس أن اإلمارات كلما دخلوا قرية أفس�دوها مثلما
فعلوا يف اليمن وليبيا”.
وتاب�ع يس�أل“ :ما حج�م املؤامرة الت�ي ُتحاك ضد
الع�راق ،وم�ا أرسع خط�وات تنفيذه�ا يف الفترة
األخرية وما أجرأ منفذيها ،وال أعلم س�بب السكوت
أو الته�اون إزاء ه�ذا املوضوع ،أن م�ا يجري ومنذ
فترة أقل ما يق�ال عنه إنه خطري ويهدد مس�تقبل
الدولة”.
ويف وق�ت س�ابق ،أق�دم الكاظم�ي (ال�ذي ال ي�زال
يدي�ر جه�از املخاب�رات) ،على نقل ع�دد كبري من
منتس�بي الجه�از ،،إىل املناف�ذ الحدودي�ة ،يف إجراء
إداري مفاجئ وغري مس�بوق ،وه�و ما دفع أطرافا
سياسية ع ّدة للتش�كيك بنواياه ،السيما أنه يواصل
من�ذ تكليفه بتش�كيل الحكومة وحت�ى اآلن ،تنفيذ
“أجن�دات خطرية تخطط الواليات املتحدة لتنفيذها
يف العراق” ،حسبما يرى مراقبون.
وف�ق ذل�ك يقول املخت�ص بالش�أن األمن�ي صباح
العكيلي لـ»املراق�ب العراق�ي» ،إن «األي�ام القليلة
املاضية شهدت حديثا ً عن تدخالت خارجية يف جهاز
املخاب�رات العراق�ي تح�ت عن�وان التعاون ،س�واء
أكانت من اإلمارات أو الواليات املتحدة األمريكية».
ويضي�ف العكييل أن «هناك خرق�ا ً لجهاز املخابرات
الذي يعترب من األجهزة الحساسة ويقع عىل عاتقه
حماي�ة أرسار الدول�ة العراقية» ،معربا ً عن أس�فه
بأن يت�م «إخض�اع الجه�از للتوافقات السياس�ية
والطائفي�ة يف الوقت الذي ينبغي أن يكون فيه بعيدا ً
عن التجاذبات».
وي�رى أن «خط�وة الكاظمي (بتس�ليم إدارة جهاز
املخاب�رات لفريق إمارات�ي) فتحت الب�اب لتخوين
الجه�از وجعله خاضع�ا ً للتوازن» ،مؤك�دا ً أن «هذا
يخل بمهني�ة الجهاز الذي تقع على عاتقه حماية
الدولة من التجسس».
و ُيشير العكيلي إىل أن «تغري�دة الكرب�ويل تضمنت
مغالط�ات كثرية ،ألن نظري�ة التوافقية هي الغالبة
يف املعادل�ة السياس�ية ولي�س هن�اك حك�م مطلق
للشيعة».

المراقب العراقي/بغداد ...

دع�ت لجن�ة العم�ل والش�ؤون االجتماعية ،
ام�س االثنين ،اىل توفير مخصص�ات غلاء
معيش�ة للموظفني واملتقاعدين ،فيما شددت
عىل رضورة تجهيز املواطن بمفردات البطاقة
التموين�ة ل�درء املش�اكل املرتتب�ة م�ن جراء
ارتفاع سعر رصف الدوالر.
وق�ال عض�و اللجن�ة رع�د الدهلك�ي يف بيان
تابعت�ه «املراق�ب العراق�ي» إن «رف�ع س�عر
الرصف اثر بش�كل مبارش عىل جميع طبقات
ورشائ�ح املجتم�ع دون اس�تثناء ،لكن تأثريه

علوان ينتقد قرار إقالته من تدريب النفط

توقعات بوصول سعر الدوالر
إلى  1600دينار عراقي
المراقب العراقي /بغداد...

توقع النائب حامد املوسوي ،امس
االثنني ،وصول سعر رصف الدوالر
اىل  1600دينار عراقي.
وقال املوس�وي يف ترصيح صحفي
تابعت�ه «املراق�ب العراق�ي» إن
«اس�تمرار اعتم�اد س�عر 1450
لصرف الدوالر س�يعرض الس�وق
إىل انتكاس�ة كبرية ،بس�بب فقدان
ثقة املستهلك به» ،مبينا أن «األيام
املقبلة ستشهد ارتفاع سعر رصف
ال�دوالر إىل  1600دين�ار مقاب�ل
الدوالر يف ح�ال اإلضطرار للترصف
باالحتياطي النقدي».

وأض�اف إن «الدين�ار العراق�ي
س�يفقد كثريا م�ن قيمت�ه يف حال
اإلرصار عىل اعتماد س�عر الرصف
الذي وضعت�ه الحكوم�ة يف قانون
املوازن�ة والبال�غ  1450دين�ار
واملواط�ن العراقي املتضرر األكرب
من هذا األمر».
وتاب�ع املوس�وي أن «س�عر رصف
الدوالر س�يباع خالل األي�ام املقبلة
بس�عرين األول تضع�ه املص�ارف
واآلخ�ر يضعه الس�وق ،وهذا األمر
س�يؤدي إىل ارتباك السوق وارتفاع
أس�عاره إىل أكثر من 30%باملقارنة
مع األسعار السابقة».

نائب :الصيف على األبواب والحكومة
لم ُتصلِّح منظومة الكهرباء

المراقب العراقي /بغداد...

أك�د النائ�ب فاضل الفتلاوي ،امس االثنين ،ان الصيف على االبواب،
وقطاع الكهرباء الزال يعاني االهمال.
وق�ال الفتالوي يف ترصي�ح صحفي تابعته «املراق�ب العراقي» انه «لم
نالحظ اجراءات فعلية وجادة من قبل وزارة الكهرباء استعدادا لفصل
الصيف وتحسني ساعات التجهيز للمواطنني».
واض�اف ان «عىل الحكومة التوجه نحو انش�اء املحطات التي تس�اعد
االنت�اج العراق�ي بالنهوض وتوفير جميع متطلب�ات املواطنني خالل
الصيف الالهب».

عشائر سنجار :النثق بالبيشمركة
المراقب العراقي /بغداد...

اب�دت عش�ائر قض�اء س�نجار،
ام�س االثنني ،ع�دم ثقتها يف قوات
البيشمركة ،فيما بينت ان سالحها
خط أحمر اليمكن املساس به.
وق�ال الش�يخ خرض حج�ي مرزا،
ش�يخ عشيرة القيران يف ترصيح
صحفي تابعت�ه «املراقب العراقي»
ان «املك�ون اآليزي�دي ج�زء م�ن
الش�عب ويعي�ش تح�ت العل�م

العراقي».
وطالب م�رزا «بحق�وق االيزيديني
وااليزيدي�ات» ،مؤك�دا انه�م «ل�م
يلمس�وا ش�يئا من رئي�س الوزراء
مصطفى الكاظمي».
ولف�ت اىل ان «ن�زع سلاحنا خ�ط
احم�ر ونطال�ب ب�إدارة مناطقن�ا
بأنفس�نا» ،مبينا ً ان «االحداث التي
جرت يف سنجار عام  2014جعلتنا
النثق بالبيشمركة».

الموازنة تتأرجح على حبل الخالفات
ويأس التمرير ينتاب المواطن
المراقب العراقي /أحمد محمد...

تعددت االس�باب والتأخري واحد ،هذا أنس�ب
وص�ف يمكن إطالق�ه عىل اإلخفاق املس�تمر
ملجل�س الن�واب يف تمري�ر قان�ون املوازن�ة
االتحادي�ة لس�نة  ،2021بس�بب التجاذب�ات
املس�تمرة بني الكتل السياس�ية حول فقرات
املوازن�ة وع�دم التوص�ل اىل صيغ�ة مُ رضي�ة
لجمي�ع االطراف ،وم�ن جهة أخ�رى تواصل
االوس�اط النيابية رمي التهم فيما بينها حول
عرقلة التصويت عىل القانون املذكور.

نواب يف الربملان ،أشاروا اىل جملة من الفقرات
التي تضمنها قانون املوازنة والتي حالت دون
حس�مه بالجلس�ة االخرية التي عقدت مساء
أول أمس األحد ،بينها إرصار بعض الكتل عىل
إضافة «قروض» مشبوهة لعدد من الوزارات
أبرزها الكهرباء ،باالضافة اىل وجود اعرتاض
من قبل بعض االطراف عىل إعادة املفس�وخة
عقودهم من مقاتيل الحشد الشعبي.
وأخفق مجلس النواب أول أمس االحد ،يف عقد
الجلس�ة التي كانت مخصصة للتصويت عىل

لجنة نيابية تقترح توفير مخصصات «غالء معيشة» للموظفين
عىل الطبق�ات الفقرية واملتوس�طة كان اكرب
عىل اعتبار ان دخلهم الش�هري محدود جدا»،
مبين�ا أن «ارتف�اع أس�عار الصرف خف�ض
القيم�ة الرشائي�ة للدينار بنس�بة ال تقل عن
.»%20
واض�اف ان «خي�ار تخفي�ض س�عر الرصف
هو االنس�ب ،لكن نتيج�ة اىل وجود تحفظات
ل�دى الحكومة وبعض القوى السياس�ية عىل
اعتب�ارات تم�س حماي�ة املنتج املحلي ومنع
اس�تمرار تهري�ب العمل�ة ،ناهي�ك عن ضيق
وحراجة الوقت وصعوبة تغيري س�عر الرصف
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باملوازن�ة ولضمان ع�دم تعقيد املش�هد اكثر
مم�ا هو معقد ،فان هن�اك حلوال بديلة يمكن
اعتمادها كخارطة طريق نعتقد أنها رضورية
لتخفي�ف رضر رف�ع س�عر الصرف وبنفس
الوقت يحافظ عىل إيجابيات تلك الخطوة».
وأوض�ح الدهلكي أن «اوىل تل�ك الخطوات هو
وج�وب توفير مخصص�ات (غالء معيش�ة)
لفئات املوظفين واملتقاعدين ممن ال تتجاوز
رواتبه�م ال�ـ  600ال�ف دين�ار ،اضاف�ة اىل
ش�مول املشمولني بالرعاية االجتماعية يف تلك
التخصيصات».

وأش�ار إىل ان «الخطوة الثاني�ة لتقليل الرضر
ع�ن بقية الرشائح املجتمعي�ة تكمن يف توفري
مف�ردات البطاق�ة التمويني�ة بش�كل كام�ل
وثاب�ت دون تقطيع يف املواعيد او عدد املواد يف
كل ش�هر ،اضافة اىل اتخاذ الخطوات العملية
لدعم املنتج املحيل من خالل رفع الرضيبة عىل
البضائع املس�توردة والتي له�ا منافس محيل
قادر عىل تغطية حاجة السوق ،مع تخصيص
مبالغ مالية مقبولة للمشاريع الصغرية بغية
النهوض بها وتوفري فرص العمل للقضاء عىل
البطالة».

قان�ون املوازنة االتحادية لس�نة  ،2021وذلك
بس�بب عدم توافق الكتل السياس�ية عىل عدد
م�ن بنودها ،وس�ط تحفظ كبري عىل الس�عر
الحايل لرصف الدوالر.
وأكدت اللجنة املالي�ة النيابية ،عدم وجود أية
مستجدات بني الكتل السياسية املختلفة عىل
املوازنة .
وأضاف�ت ،أنه ل�م يصلن�ا أي إش�عار بوجود
ح�وارات بني الكت�ل التي امتنع�ت عن دخول
جلس�ة التصوي�ت على املوازن�ة ليل�ة أمس
االول س�واء املخالفون ملطالب خفض أسعار
الرصف أو الذين يطالبون بخفضه.
وكش�ف نائ�ب رئي�س كتل�ة اتح�اد الق�وى
العراقي�ة رع�د الدهلكي ،عن وج�ود خالفات
بش�أن مخصص�ات املحافظ�ات املح�ررة
والجنوبي�ة ،مبين�ا أن املفاوض�ات مس�تمرة
لغاية الساعة.
ويف غض�ون ذلك ،حمّل ائتلاف دولة القانون
رئاسة الربملان مسؤولية إخفاء التغريات عىل
املوازن�ة وإرصارهم على عدم تزوي�د النواب
باملسودة واملتغريات التي حدثت .
ورجح�ت النائبة عن التحال�ف عالية نصيف
تمري�ر املوازن�ة الخمي�س املقب�ل ،مبين�ة أن
أعضاء املجل�س لن يدخلوا جلس�ة التصويت
إال بعد أن يس�تلموا مسودة القانون عىل األقل
قبل ثالث ساعات من بدء الجلسة...

تفاصيل اوسع صفحة 2
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وسط تبادل االتهامات بين الفرقاء ..البرلمان
يواصل إخفاقه في حسم الموازنة
املراقب العراقي /أحمد محمد...
تعددت االس�باب والتأخري واحد ،هذا أنسب
وصف يمكن إطالقه عىل اإلخفاق املس�تمر
ملجل�س الن�واب يف تمري�ر قان�ون املوازنة
االتحادية لس�نة  ،2021بس�بب التجاذبات
املستمرة بني الكتل السياسية حول فقرات
املوازن�ة وع�دم التوصل اىل صيغ�ة مُ رضية
لجميع االطراف ،ومن جه�ة أخرى تواصل
االوس�اط النيابية رم�ي التهم فيم�ا بينها
حول عرقلة التصويت عىل القانون املذكور.
ن�واب يف الربمل�ان ،أش�اروا اىل جمل�ة م�ن
الفقرات التي تضمنها قانون املوازنة والتي
حالت دون حس�مه بالجلس�ة االخرية التي
عقدت مس�اء أول أمس األحد ،بينها إرصار
بعض الكتل عىل إضافة «قروض» مشبوهة
لع�دد م�ن ال�وزارات أبرزه�ا الكهرب�اء،
باالضاف�ة اىل وجود اعرتاض من قبل بعض
االطراف عىل إعادة املفسوخة عقودهم من
مقاتيل الحشد الشعبي.
وأخف�ق مجل�س الن�واب أول أم�س االحد،
يف عق�د الجلس�ة الت�ي كان�ت مخصص�ة
للتصويت على قان�ون املوازن�ة االتحادية
لسنة  ،2021وذلك بسبب عدم توافق الكتل
السياس�ية على عدد م�ن بنودها ،وس�ط
تحف�ظ كبير على الس�عر الح�ايل لرصف
الدوالر.
وأكدت اللجنة املالية النيابية ،عدم وجود أية
مس�تجدات بني الكتل السياس�ية املختلفة
عىل املوازنة .
وأضافت ،أن�ه لم يصلنا أي إش�عار بوجود
حوارات بني الكت�ل التي امتنعت عن دخول
جلس�ة التصويت على املوازن�ة ليلة أمس
االول س�واء املخالف�ون ملطال�ب خف�ض
أسعار الرصف أو الذين يطالبون بخفضه.
وكش�ف نائ�ب رئيس كتل�ة اتح�اد القوى
العراقية رع�د الدهلكي ،عن وجود خالفات

منذ اش���هر وحالة اس���تقطاع
رواتب ق���وى األم���ن الداخلي
الشهرية تزداد وبشكل واسع.
القطوع���ات تتم ع���ن طريق
الماستر كارد وبقية المصارف
الحكومية بش���كل علني دون
حسيب او رقيب!!!
االس���تقطاع وصل الى  ٥٠الف
دينار من الراتب !!!
وزير المالية والكاظمي عدكم
علم ؟؟
لو تدرون ومغلسين ؟

بش�أن مخصص�ات املحافظ�ات املح�ررة
والجنوبي�ة ،مبينا أن املفاوضات مس�تمرة
لغاية الساعة.

تغريدة

ويف غضون ذلك ،حمّ ل ائتالف دولة القانون
رئاس�ة الربملان مس�ؤولية إخفاء التغريات
على املوازن�ة وإرصارهم عىل ع�دم تزويد

النواب باملسودة واملتغريات التي حدثت .
ورجحت النائبة عن التحالف عالية نصيف
تمري�ر املوازن�ة الخميس املقب�ل ،مبينة أن

أعضاء املجلس لن يدخلوا جلسة التصويت
إال بع�د أن يس�تلموا مس�ودة القانون عىل
األقل قبل ثالث ساعات من بدء الجلسة.

لجنة برلمانية 40 :مادة خالفية حول الموازنة ابرزها سعر الدوالر
املراقب العراقي /بغداد...
كشف عضو لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية مازن الفييل،
امس االثنني ،عن وج�ود  40فقرة خالفية حول املوازنة لغاية
االن ،مبينا ان قوى سياس�ية س�تقاطع جلسة التصويت عىل
املوازنة لعدم تخفيض سعر الدوالر.
وقال الفييل ،يف ترصيح تابعت�ه «املراقب العراقي إن «املوازنة
تعان�ي الكثير م�ن الخالفات املس�تمرة ابرزها س�عر رصف
الدوالر وسعر برميل النفط وحصة كردستان».
واض�اف ،أن «س�عر ال�دوالر ارض كثيرا باالقتص�اد العراقي
واملضي بتمري�ر املوازنة به�ذا الس�عر كارثي عىل مس�تقبل
العراق».
واوض�ح الفيلي ،أن «كتلا سياس�ية مس�تمرة يف موقفه�ا
بمقاطعة جلسات التصويت عىل الجلسة يف حال االرصار عىل
غبن حق املحافظات الجنوبية والوسطى وسعر الدوالر».

االعالمي احمد الطيب

الذهبي يكلف بمهمة تسيير أعمال الجهاز التنفيذي لهيأة االتصاالت خلفا للخويلدي

ترصيح إذاعي

ً
اقباال
الصحة تسجل
ً
واسعا عىل تلقي لقاح
كورونا يف العاصمة بغداد
اكد املتحدث الرس�مي باس�م وزارة الصحة سيف
الب�در ،امس االثنين ،أن االقبال على منافذ تلقي
لقاح كورونا يف مناطق العاصمة بغداد جيد جدا.
ودع�ا الب�در يف ترصي�ح لرادي�و «ن�وا» وتابعت�ه
«املراق�ب العراق�ي» «جميع املواطنني املش�مولني
بتلقي اللقاح اىل التوجه اىل اقرب مؤسس�ة صحية
لتلقي اللقاح لضمان سالمتهم من فريوس كورونا
مؤك�دا ان اللقاح�ات امنة وفعالة وم�ن مناىشء
رصينة».
ولف�ت الب�در ايض�ا أن�ه «بإم�كان
املراجعين القـــ�دوم مب�ارشة
للمؤسس�ات الصحـي�ة ألخ�ذ
اللقاح».وق�ال« ،نحـــــــن
اآلن يف أح�د مراك�ز الرعاي�ة
الصحي�ة الرئيس�ة يف بغ�داد،
واإلقب�ال م�ن قب�ل املواطنني
ألخذ اللقاح ممتاز».

لجنة البرنامج الحكومي تطالب بتفعيل
القرار  46الخاص باسكان المواطنين
املراقب العراقي /بغداد...
دعت لجنة مراقبة تنفيذ الربنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي
النيابي�ة ،ام�س اإلثنين ،الحكوم�ة اىل تفعيل القرار  46لس�نة 2019
الخ�اص بخط�ة توفري الس�كن للمواطنني.وقال عض�و اللجنة محمد
ش�ياع الس�وداني ،يف ترصي�ح تابعته «املراق�ب العراق�ي» إن «اللجنة
تتاب�ع منهاج األداء الحكومي الذي ش�هد بعض التعث�رات يف معالجة
الوض�ع االقتصادي وانعكاس�اته عىل الوضع املعيشي للمواطن ،وهو
م�ن أهم املواضيع الت�ي تتابعها اللجنة» ,داعي�ا ً «الحكومة إىل «اتخاذ
اجراءات لتفعيل القرار  46لس�نة  2019الخاص بخطة توفري السكن
للمواطنني».وأض�اف الس�وداني ،أن «على الحكوم�ة اتخ�اذ قرارات
خاصة بحماية ملموسة فاعلة إزاء ارتفاع األسعار وتوفري مستلزمات
الحي�اة ،وعليها اتخاذ إج�راءات لدعم املواطنني ،ومنه�ا زيادة رواتب
ش�بكة الحماية االجتماعية والتوس�ع بش�مول املس�تحقني ممن هم
دون خط الفقر ،وتوفري مفردات البطاقة التموينية وتحسني نوعيتها
بش�كل منتظم ،وهي كفيلة بخفض أس�عار املواد الغذائية».وأشار اىل
«رضورة زيادة الحدود الدنيا للموظفني والعقود الذين ال تزيد رواتبهم
عىل  400ألف دينار ،ورفع سقفها اىل  600ألف دينار كحد أدنى لذلك»،
مبين�ا ً أن «ه�ذه االج�راءات تعد رضوري�ة للحفاظ عىل ه�ذه الطبقة
الكبيرة واملهمة م�ن املجتمع».ونوه ،عىل «أهمي�ة الترشيعات ومنها
ضم�ان حقوق العاملين بالقطاع الخاص ،وهو قان�ون موجود قرئ
ق�راءة أوىل ،ومن املؤمل أن يقرأ ق�راءة ثانية» ،مؤكدا ً أن «اللجنة تبنت
مرشوع قانون الصندوق السيادي ،إضافة إىل دراستها لتقرير النصف
الثاني من املوازنة».

ً
تعاطيا للرشوة في العراق
النزاهة :دوائر التسجيل العقاري األكثر
املراقب العراقي /بغداد...
كش�فت هيئ�ة النزاهـة االتحادي�ة عن أس�ماء دوائر
التس�جيل العق�اري األكثر تعاطي�ا ً للرش�وة يف عموم
املحافظات بحسب آراء مراجعيها.
وقالت الهيئة ،يف بيان تلقت «املراقب العراقي» نس�خة
منه إن «االس�تبانة التي اجرتها أظهرت ارتفاعا ً بنسب
دفع الرش�وة أو تعاطيها يف دوائر التسجيل العقاري»،
مطالب�ة بـ «رسع�ة تنفيذ مرشوع البطاق�ة العقارية
وأتمت�ه َّ
ملف�ات التس�جيل العقاري ،مؤك�دة عىل حث
لجنة األمر الديواني رقم ( 22لسنة  )2020بغية إنجاز
اللجن�ة الفرعيّة ألتمت�ه الترصف�ات العقارية ودعمها
مادي�ا ً ومعنوياً».وطالبت الهيأة خالل تحليل اس�تبانة
قي�اس م�دركات الرش�وة يف «دوائر مديرية التس�جيل

الشريط األمين

املراقب العراقي /بغداد...
أص�در مكتب رئي�س ال�وزراء ،أم�را ً بتكلي�ف عادل
س�لمان الذهب�ي ،لتس�يري أعم�ال منص�ب املدي�ر
التنفيذي لهيئ�ة االعالم واالتصاالت ،خلفا ً لرئيس�ها

الس�ابق عيل الخويل�دي.وكان الذهبي عضو مجلس
أمن�اء هيئة االعالم واالتص�االت ،وقبلها مديرا ً لدائرة
تنظيم االتصاالت يف الهيئة.
وق�د ش�غل يف وقت س�ابق مناص�ب أخ�رى يف دائرة

تنظيم االتصاالت كمس�ؤول لشعبة املايكروويف ،ثم
مسؤوال لقسم التخصيص.
يذكر ان عادل الذهبي قد واكب املراحل األوىل لتأسيس
هيئة االعالم واالتصاالت.

وكان مجل�س الن�واب اس�تجوب الرئي�س الس�ابق
لرئي�س هياة االعالم واالتصاالت عيل الخويلدي وقرر
اعفائـــــــ�ه م�ن منصــــب�ه يف مطلع الش�هر
الحايل.

ب�دوره ،أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل
الفتالوي ،أن «املشاكل التي شهدتها جلسة
أول أمس ،لم تتعل�ق بالحضور النيابي من
عدمه ،إش�ارة منه اىل بع�ض الكتل النيابية
التي تحاول التسويق لنفسها بأنها حرضت
اىل قبة الربملان بشكل منفرد» ،مشريا اىل أن
«غي�اب التوافق بين الكت�ل الربملانية حال
دون عقد الجلسة».
وق�ال الفتلاوي ،يف ترصي�ح ل�ـ «املراقب
العراقي» إن «الخالف�ات تدور حول ملفات
ع�دة أبرزه�ا وجود كت�ل سياس�ية ترغب
بإضاف�ة فقرة تس�مح ل�وزارات يف الدولة
باالقتراض امل�ايل ،وه�ذا االمر أث�ار رفض
أغلب الكتل السياس�ية ،خصوصا أن وزارة
الكهرب�اء ،قد رصفت من عام  2003وحتى
اليوم أكثر من  70ملي�ار دوالر عىل الطاقة
الكهربائية».
وأضاف ،أن «البن�د اآلخر هو املتعلق باملادة
الخاص�ة ببيع عق�ارات الدول�ة وأصولها،
فمن املستغرب وجود إرادة من بعض الكتل
السياسية عىل تمريره»
وأش�ار اىل أن «هناك وجهات نظر مختلفة
عىل الفقرة الخاص�ة باملادة املتعلقة بعودة
املفس�وخة عقوده�م م�ن مقاتيل الحش�د
الش�عبي» ،مبين�ا أن «هن�اك كتلا ترغ�ب
مقابل ذلك بع�ودة العنارص االمنية االخرى
املفصولني بسبب الغياب».
وتاب�ع ،أن «ملف س�عر رصف الدوالر ،هو
محط اهتمام وال�رأي واحد من قبل غالبية
الكتل برضورة العودة اىل الس�عر الس�ابق،
لكون التغيري االخري أربك معيشة املواطنني
الفقراء».
ودعا إىل «رضورة عقد اجتماعات بني الكتل
السياس�ية بحضور رؤس�ائها لحسم ملف
املوازن�ة ،خصوص�ا أن الوض�ع الداخلي ال
يتحمل املزيد من التأخري».

ٌ
نس�خة
العقاري العامة يف بغداد واملحافظات ،املرس�لة
من�ه إىل األمان�ة العامة ملجل�س الوزراء ووزي�ر العدل،
بمفاتح�ة األخير ،للتحقيق يف أس�باب توقف مرشوع
مكنن�ة الترصفات العقارية ،بالرغم من إعداد دراس� ٍة
حول�ه يف عام  2011من قبل إح�دى الرشكات األجنبية
املتخصص�ة يف ه�ذا املج�ال ،وتحدي�د مصير األجهزة
التي تم نصبها يف مديرية التس�جيل العقاري وأس�باب
ُّ
التوق�ف ،بعد إج�راء االختبارات الفنية على املنظومة
الت�ي أظه�رت جاهزيتها للعمل ،مش�ددة عىل رضورة
إحالة املقرصي�ن وفقا ً لإلج�راءات القانونية األصولية
إىل هذه الهيأة».وأش�ارت الهيأة إىل أن «الفريق املركزي
للهيئة والفرق الس�اندة له والف�رق املؤلفة يف مديريات
ومكاتب التحقيق يف بغداد واملحافظات قاموا عىل مدى

مراجع يف
ثالثة أش�هر باس�تبانة آراء ( )11,000أل�ف
ٍ
( )44دائ�رة يف بغ�داد و ( )14محافظة ،من خالل أكثر
ً
ميدانية إىل دوائر التس�جيل العقاري
م�ن ( )120زيارة
فيها ،مؤكدة عىل أهمية توحيد لجان الكش�ف يف لجنة
واحدة تض�م يف عضويته�ا دوائر (التس�جيل العقاري
وأمان�ة بغ�داد والبلدي�ات) ،اختص�ارا ً للوق�ت والجهد
ابتزاز أو فس�ادٍ،
وتجني�ب املراج�ع التع�رض لح�االت
ٍ
ً
إضافة إىل توحيد السجالت املوثقة للترصفات العقارية
يف جميع دوائر التس�جيل العق�اري ،بعد أن الحظت أن
العم�ل يجري بنوعني من س�جالت التصرف العقارية
وهي الس�جالت الدائمي�ة ،األمر الذي ي�ؤدي إىل حدوث
إرب�اك يف العم�ل ويفتح باب�ا ً للتالعب من خلال إجراء
املناقلةبالش�طبوالتزوير».

األمن النيابية :خاصرة بغداد «غري مستقرة»
املراقب العراقي /بغداد...
اك�د عضو لجن�ة االم�ن والدف�اع النيابية النائ�ب كاطع
الركاب�ي ،ام�س االثنين ،أن محافظة دياىل الت�زال تضم
بؤر س�اخنة ،مشيرا إىل أن خارصة العاصم�ة بغداد غري
مستقرة.
وق�ال الركابي ،يف ترصي�ح تابعته «املراق�ب العراقي» إن
«دي�اىل التزال تعاني من تكرار مش�اهد الخروقات االمنية
الت�ي يذهب ضحيتها الكثري من األبرياء» ،مبينا ان «هناك
ب�ؤر س�اخنة الت�زال تنش�ط به�ا الجماع�ات االرهابية
وتتخذها مالذ امن لها يف استهداف املناطق االمنة لزعزعة
االستقرار واالمان».

واض�اف الركاب�ي ،ان «دياىل خارصة بغداد غري مس�تقرة
امني�ا يف ض�وء الخروقات املتك�ررة» ،مؤك�دا أن «الوضع
يحت�اج اىل تنش�يط يف البعد االس�تخباري واع�ادة النظر
يف الخط�ط االمني�ة وكش�ف الحواظن التي تؤم�ن الدعم
اللوجس�يني لخاليا داعش االرهاب�ي الفتا اىل ان امن دياىل
مهم جدا يف املشهد العام».
واشار اىل أن «العمليات االخرية التي جرت يف حمرين وزور
ش�يخ بابا اعط�ت نتائج مهمة يف كش�ف مضافات كبرية
ونأم�ل ان يكون العمل مس�تمر يف تعق�ب خاليا االرهاب
مؤك�دا رضورة محاس�بة اي�ا م�ن القي�ادات الت�ي يثبت
مقرصيته يف اداء واجباته يف دعم االمن واالستقرار».

الحشد الشعيب يعرث عىل مضافة
«داعشية» غرب سامراء
املراقب العراقي /سامراء...
عث�رت قي�ادة قاط�ع عمليات س�امراء
املقدسة للحشد الش�عبي ،امس االثنني،
على مضافة تابعة لجماع�ات «داعش»
االجرامي�ة يف منطقة الزورة غرب مدينة
سامراء.
وقال بي�ان إلعالم القيادة تلقت «املراقب
العراق�ي» نس�خة من�ه ،إن «معلوم�ات
استخبارية دقيقة وردت إىل استخبارات

الل�واء ( )٣١٤أف�ادت بوج�ود مضاف�ة
تابعة لداعش يف منطق�ة الزورة «خارج
قاطع املسؤولية» يستغلها االرهــابيون
يف تنفيذ هجماتهم عىل القوات األمنية».
واض�اف البي�ان ،أن «ق�وة م�ن الل�واء
( )٣١٤بام�رة آم�ر الل�واء ،مس�نودة
باالختصاصات العسكرية ،نفذت عملية
مداهم�ة لتل�ك املضاف�ة وعالجته�ا يف
الحال».

اسعار الذهب

العراق يسلم الكويت الدفعة الثالثة من
ممتلكاتها التي استولى عليها النظام السابق

اسعار الذهب عيار  64,056 18دينار

اسعار الذهب عيار  74,743 21دينار
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تس�لمت وزارة الخارجی�ة الكویتیة،م�ن وزارة الخارجیة
العراقیة الدفعة الثالثة من املمتلكات واألرش�یف الكویتي
الذي تم االس�تیالء علیھ إبان فرتة غ�زو النظام الصادمي
لدول�ة الكویت عام .1990وحرض مراس�م التس�لیم التي
تمت يف معھد س�عود النارص الصباح الدبلومايس الكویتي
مساعد وزیر الخارجیة الكویتي لشؤون املنظمات الدولیة
الس�فیر نارص الھی�ن ووكی�ل وزارة الخارجی�ة العراقیة
للشؤون القانونیة السفیر قحطان الجنابي وممثل األمین
الع�ام لألم�م املتحدة واملنس�ق املقی�م لدى دول�ة الكویت
طارق الشیخ ووكیل وزارة اإلعالم املساعد لشؤون األخبار
والربامج السیاسیة سعود الخالدي.

اسعار الفضة

غرام الفضة عيار٥٦٧،٧٦ ٩٩،٩

االقت�صادي

اسعار النفط

المالية البرلمانية تؤكد صعوبة
تخفيض سعر الدوالر في الموازنة
اكدت اللجنة املالية الربملانية صعوبة تخفيض سعر الدوالر يف املوازنة .
وق�ال عض�و اللجنة املالي�ة النيابية جم�ال كوجر »:ان طلب�ات الكتل
السياس�ية املتعلق�ة باملوازن�ة كثرية وكبيرة  ،ومنها تخفيض س�عر
ال�دوالر  ،وه�ذا صعب التحقق  ،على اعتبار ان جميع فق�رات املوازنة
بنيت عىل س�عر رصف بـ  / 145 /الف دينار لكل  100دوالر  ،وتغيريه
يحتاج اىل اعادة صياغة املوازنة بشكل كامل من جديد «.
واك�د انه  »:ال يمك�ن للبنك املركزي تغيري س�عر رصف الدوالر  ،مرتني
 ،خلال فرتة ش�هرين  ،على اعتبار انه س�يفقد املواط�ن الثقة بالبنك
املركزي «.ولفت كوجر اىل  »:ان تغيري س�عر الرصف جاء من الحكومة
وم�ن البنك املرك�زي وال عالقة للموازنة به  ،وبالت�ايل حتى وان لم تقر
املوازنة سيبقى سعر الدوالر الحايل كما هو «.

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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Almuraqeb Aliraqi Newspaper
ً
دوالرا للبرميل
برنت 63.02

غرام الفضة عيار ٥٤٤،٤٦ ٩٥،٨

ً
دوالرا
األمريكي 59.55

اسعار الدينار مقارنة بالدوالر

سعر بيع الدوالر =  145,250دينار

سعر شراء الدوالر =  144,250دينار

استثمار بنكهة االستعمار

السعودية تدخل من بوابة «التشجير»بعد فشلها بالسيطرة على مساحات زراعية جنوب العراق
المراقب العراقي /مشتاق الحسناوي

جرائم السعودية في العراق كثيرة وتبدأ بدعمها
للمجاميع االرهابية التي عاثت في البالد الفس���اد
وقتلت آالف العراقيين ،وختمتها بحرب أس���عار
النفط وإغراقها السوق العالمية من أجل تخفيض
أس���عاره ،التي أثرت بش���كل س���لبي على اقتصاد
البلدان ومن ضمنها العراق.
ضغط على حكومات العراق لكنها
جميع�ا فش�لت ,والي�وم ج�اءت
بمرشوع زراعة 50مليون ش�جرة
يف الرشق االوس�ط وبدع�م رئيس
الوزراء مصطفى الكاظمي ليكون
بديال ع�ن مرشوعها االس�تثماري
الس�ابق الذي جوبه برفض شعبي
وسيايس.
رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي
بح�ث  ،يف اتص�ال هاتف�ي مع ويل
العهد السعودي ،محمد بن سلمان،
مبادرة “الرشق االوس�ط الخرضاء

ضعف الحكومات العراقية س�مح
باس�تمرار نهج االرهاب السعودي
لكن بنكهة االس�تثمار ه�ذه املرة ,
حيث سعت الرياض خالل السنوات
املاضية بعد فش�لها عس�كريا من
خالل عصابات داع�ش للبحث عن
موطىء قدم لها من خالل التلويح
باس�تثمار ملي�ون دون�م يف بادية
االنب�ار من ثم التحول اىل اس�تثمار
بادية الس�ماوة والغرض منها هو
جعلها معس�كرات لتدري�ب الجيل
الجدي�د من داع�ش ليك�ون عامل

الت�ي ته�دف بالرشاك�ة م�ع دول
املنطق�ة لزراعة  50مليار ش�جرة
كأكبر برنام�ج إع�ادة تش�جري يف
العالم ،وأهمية رفع كفاءة عمليات
إنتاج النفط واالس�تفادة من ريادة
اململك�ة العربية الس�عودية يف ذلك
 ,الكاظم�ي ب�ارك هذه املب�ادرة”،
مؤك�دا ً “العم�ل مع اململك�ة ودعم
بالده ل�كل ما يحقق له�ذه املبادرة
أهدافها”.
ويف ه�ذا الش�أن أك�د الخبير
االقتص�ادي لطي�ف العكيلي ,أن
الجمي�ع يعلم أن الكاظمي مُ رّ
سّي�
وليس مُ رّ
خيا وهو خاضع لتوجهات
االدارة االمريكي�ة باللج�وء اىل
الس�عودية وتقديم عروض خيالية
الس�تثمارات رشكاته�ا يف العراق ,
واليوم تسعى الس�عودية اىل إحياء
االس�تثمارات يف الع�راق من خالل
مب�ادرة زراع�ة  50مليون ش�جرة
يف الرشق االوس�ط تب�دأ من العراق
وه�ي محاول�ة إغ�راء الحكوم�ة
الحالية باالم�وال و طريقة جديدة

للتغطية عىل تغلغل السعودية عرب
مشاريع االستثمار الوهمية.
وتاب�ع العكيلي :أن الس�عودية
وبتوجيه�ات أمريكي�ة تس�عى

أراض محاذي�ة
للس�يطرة على
ٍ
لحدوده�ا ,فه�ي تري�د اتفاق�ا
اس�تثماريا على غ�رار ج�والت
الرتاخي�ص النفطي�ة الت�ي رهنت

التميمي :طريق الحرير وميناء الفاو سيجعالن
من العراق بوابة لالستثمارات االجنبية

أرقام واقتصاد

50

بين الخبير االقتص�ادي وس�ام التميم�ي ،ان
طريق الحري�ر وميناء الفاو س�يجعالن العراق
بوابة لالستثمارات االجنبية وحط انظار معظم
دول العالم ،الفتا اىل ان هناك مخاطر ومحاوالت
امريكية الفشال هكذا مرشوع.

مليار دينار تم تخصيصها
في موازنة العام الحالي
لتأهيل الشركة العامة
لكبريت المشراق
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مليون دوالر قيمة مبيعات
البنك المركزي من العملة
الصعبة بسبب عزوف التجار
عن شراء الدوالر

وق�ال التميم�ي ان “الصين كأكبر اقتصادات
العالم س�تتمكن من ايصال بضائعها اىل جميع
دول العال�م بس�هولة من خالل طري�ق الحرير
مرورا ببعض دول اس�يا وايران والعراق وصوال
اىل دول الخليج واوروبا”.
واض�اف ان “ العراق س�يكون بمثاب�ة تقاطع
للط�رق ،ماس�يجعله محط انظ�ار جميع دول
العالم ،وهو ماتقف ضده دول املحور االمريكي
التي تح�اول تحويل هذا الطري�ق نحول احدى
دول الخلي�ج املتحالف�ة م�ع اميركا ،من اجل
احت�كار ه�ذا النش�اط االقتص�ادي لصال�ح
واشنطن”.
وبني ان “ميناء الفاو وطريق الحرير سيجعالن
م�ن الع�راق بوابة اس�تثمارية عمالق�ة ،حيث
سترغب جميع الدول الصناعية للحصول عىل
ارايض داخل العراق من اجل اقامة مش�اريعها
ومصانعها من اج�ل تصدير بضائعها اىل الدول
االخرى عن طريق الحرير وميناء الفاو”.

نفط الع�راق مقابل أموال ضئيلة ،
فالرياض لها أهداف مشتركة مع
االحتلال االمريكي  ,فهي تس�عى
الس�تثمار بادي�ة االنب�ار الغني�ة

باملع�ادن وعلى غ�رار االمري�كان
الذي�ن يحاول�ون رسقة غ�از حقل
عكاز ،فالسعوديون يريدون رسقة
ث�روات بادي�ة االنبار وهذا بس�بب
ضعف الحكومة العراقية.
وعلى صعي�د متصل وص�ف ٌ
نواب
املشروع الس�عودي الجدي�د
لالس�تثمار داخ�ل الع�راق بأن�ه
“استعماري وليس استثماريا”.
الفتني اىل أن “هنالك ش�كوكا تدور
حول املرشوع السعودي لالستثمار
يف الع�راق  ,فه�دف الس�عودية هو
الس�يطرة على املي�اه الجوفي�ة يف
االرايض العراقي�ة والت�ي تعتبر
م�ن أخص�ب املناطق وأس�هلها يف
الزراعة.
م�ن جهت�ه أوض�ح املخت�ص
بالش�أن االقتصادي عبد الحسين
الش�مري ,أن إرصار السعودية عىل
االس�تثمار يف العراق ،هو للسيطرة
على الق�رار الس�يايس العراق�ي،
باالضاف�ة إىل غاي�ات كثيرة منها
أمني�ة واقتصادي�ة وحت�ى ثقافية

ومجتمعي�ة ،ق�د يك�ون أبس�طها
قطع طريق الحرير وعدم استفادة
الع�راق من�ه واإلجهاز على ميناء
الفاو االسرتاتيجي.
وق�ال الش�مري يف اتص�ال م�ع (
املراقب العراقي) :إن طريق الحرير
ومين�اء الف�او أه�داف خليجي�ة
تشترك فيها الس�عودية لتدمريها
وع�دم اكتم�ال ميناء الف�او خوفا
من س�يطرة الع�راق على التجارة
الخارجي�ة يف املنطق�ة عبر طريق
الحري�ر  ,لذل�ك ن�رى أن حكوم�ة
الكاظم�ي خضع�ت لرغب�ات تل�ك
ال�دول فه�ي الي�وم تماط�ل يف
تخصي�ص االموال لهذه املش�اريع
استجابة لرغبات السعودية.
وأض�اف أن “املشروع الس�عودي
داخل العراق هو استعماري وليس
استثماريا كما يش�ار اليه” ،مبينا ً
أن “االتف�اق م�ع مصر واألردن
وإعط�اء االس�تثمار للس�عودية
وإلغ�اء اتفاقي�ة الصين يثب�ت
التخبط الحكومي“.

مختص يقدم مقترحا لمعالجة نتائج
ارتفاع سعر صرف الدوالر امام الدينار
ق�دم الخبير يف الش�أن االقتصادي رع�د تويج ،
مقرتحا ملعالجة نتائج وآثار ارتفاع س�عر رصف
الدوالر مقابل الدينار .وقال تويج  »:عىل مجلس
ادارة البنك املركزي العراقي املسؤول رسميا عن
بناء السياس�ة النقدية  ،ان ياخ�ذ بنظر االعتبار
آث�ار ارتفاع س�عر رصف ال�دوالر ام�ام الدينار
«.واقترح على البنك املركزي وضع اس�تثناءات
عىل س�عر الصرف وذل�ك ببي�ع الدوالر بس�عر
رصف منخفض ملن يتولون بيع الس�لع الغذائية
والرضوري�ة الخاصة بس�لة املس�تهلك العراقي
ووفق�ا مل�ا يس�هم بانخف�اض املس�توى العام
لالسعار «.
واش�ار اىل ارتف�اع املس�توى الع�ام لالس�عار يف
املؤرش السنوي التضخمي يف شهر كانون الثاني
من هذا العام  2021بنسبة  %3.3مقارنة بنفس
الشهر للعام  2020وهذا االرتفاع تركز يف ارتفاع
مؤرش السلع والخدمات بنسبة .»%2.1
وتابع انه  »:يمكن بعد منح االستثناءات يف سعر

الرصف فرض رقابة عىل اس�عار السلع الغذائية
والرضورية بعد منح هذا االمتياز «.
وشهدت اسعار املواد الغذائية والسلع االساسية
ارتفاع�ا ملحوظ�ا بعد رفع س�عر رصف الدوالر
امام الدينار اىل  146الف دينار لكل مائة دوالر .

خبير اقتصادي :المصالح الشخصية والحزبية وراء تعطيل تمرير الموازنة
رأى الخبير االقتصادي ،منار العبيدي  ،إن ع�دم تمرير قانون
املوازنة العامة للبالد للعام الحايل ،يقف خلفه لغز وحيد يرتبط
بشكل مبارش بالكتل السياسية.
وق�ال العبيدي  ،إن “اللغز الوحي�د يف عدم تمرير قانون املوازنة
يتمثل بمواقف كتل سياس�ية تريد االس�تفادة بش�كل أكرب من

تراجع اسعار الذهب
بضغط ارتفاع الدوالر
تاجعت أسعار الذهب  ،مع ارتفاع الدوالر واالٔسهم يف
االٔسواق العاملية بسبب تحسن التوقعات االقتصادية
كما ش�كل ارتفاع عوائد الس�ندات االٔمريكية ضغطا
ا ٕضافي�ا على املعدن.وهب�ط الذه�ب يف التعاملات
الفورية  0.3بامل ٔية مس�جال  1726.35دوالرا ً لالٔوقية
(االٔونص�ة) ،وانخفض�ت العق�ود االٔمريكي�ة االٓجلة
للذه�ب  0.4بامل ٔي�ة ا ٕىل  1724.80دوالرا ً لالٔوقي�ة.
واس�تقرت عائدات س�ندات الخزانة االٔمريكية قرب
أعىل مس�توياتها يف عام والتي بلغته�ا يف  18مارس
آذار ،بينما بدا ٔ الدوالر االٔس�بوع عىل ارتفاع بدعم من
قوة االقتصاد االٔمريكي .
ويجعل ارتفاع الدوالر من حيازة الذهب الذي يهيمن
الدوالر عىل تقييمه مكلفا بالنس�بة لحائزي العمالت
االٔخرى.ومما زاد م�ن الضغوط عىل الذهب ،ارتفعت
االٔس�هم االٓس�يوية مع ظهور احتماالت الٕنفاق مايل
أمريكي جديد يق�در برتيليونات الدوالرات ،مما عزز
من توقعات نمو االقتصاد العاملي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة االٔخرى ،تراجعت الفضة
 0.9بامل ٔي�ة ا ٕىل  24.82دوالرا ً لالٔوقية وهبط البالديوم
 1.2باملئ�ة ا ٕىل  2644.18دوالرا ً ون�زل البالتين 0.7
باملئة ا ٕىل  1176.42دوالراً.

أموال املوازنة لصالح مصالحها الشخصية والحزبية” ،الفتا إىل
أن “الخالفات السياسية عىل املوازنة ومحاوالت إبقاء البالد من
دون موازن�ة كما حدث يف العام الس�ابق ،هم�ا من عطال إقرار
املوازنة الحالية”.
وأض�اف أن “تأخ�ر املوازن�ة سيتس�بب بانكم�اش االقتص�اد

العراقي وتأثر املشاريع االستثمارية يف املحافظات بهذا التأخري
بشكل كبري”.وأوضح العبيدي أن “البالد تعتمد بشكل كبري عىل
املش�اريع الحكومية وأي تأخري يف املوازنة س�يضع البالد امام
تحدي�ات جدي�دة خصوصا وأن هن�اك فئة كبيرة تنتظر إقرار
املوازنة للحصول عىل مستحقاتها املتأخرة منذ اكثر من عام”.

وعن إمكانية هدر حصة املحافظات من املوازنة لصالح عمليات
فس�اد قال العبيدي إن “هناك تداخال كبير يف عمل الحكومات
املحلية والحكومة املركزية ،لكن الوقت الحايل يتطلب من األوىل
العمل بجدية يف انشاء مش�اريع تخدم املحافظات ومن الثانية
تش�ديد الرقابة على تقديم الخدمات والقضاء عىل الفس�اد ان

النزاهة النيابية تدعو الحكومة إلى حسم ملف أمالك العراق في الخارج
كش�فت لجنة النزاهة النيابية
 ،ع�ن تفاصي�ل أملاك الع�راق
يف الخ�ارج ،وفيم�ا أش�ارت إىل
أن بعضه�ا بيع�ت بط�رق غري
قانوني�ة ،أك�دت أن هن�اك دوالً
غري متعاونة بهذا امللف.
وقال عضو اللجن�ة ،النائب طه
الدفاع�ي ،إن “املاك الع�راق
يف الخ�ارج كبيرة واس�عارها
عالي�ة ،وتتواج�د يف مختل�ف
دول العال�م بدءا ً م�ن بريطانيا
وفرنس�ا وس�ويرسا ويف اغل�ب
ال�دول األوروبي�ة والعربي�ة،
لك�ن م�ن املؤس�ف أنه�ا غير
متابع�ة حي�ث إن هن�اك أمالكا
عائ�دة اىل وزارة املالي�ة واخرى
اىل التج�ارة والرتبي�ة اضاف�ة
اىل باق�ي الوزارات”.وأض�اف
الدفاع�ي“ :كان م�ن املفترض
أن تتابع ه�ذه الوزارات امالكها
خ�ارج الع�راق أما تس�تثمرها
أو تق�وم ببيعه�ا” ،مشيرا ً اىل

أن “الكثري منه�ا فرضت عليها
رضائ�ب كبرية وأصبح�ت أكثر
م�ن س�عرها وخاص�ة بالدول
االوروبية”.
وتاب�ع“ :طلبن�ا يف م�رات عدة
م�ن لجن�ة النزاه�ة بج�رد كل

عقاراتن�ا يف الخ�ارج وعقارات
الدولة ،وطالبنا وزارة الخارجية
باتخ�اذ اج�راءات ومتابعة هذا
االملاك والحف�اظ عليه�ا او
بيعه�ا او اس�تثمارها لكن من
دون جدوى او اي عمل حقيقي

ي�ؤدي بالنتيجة اىل الحفاظ عىل
ه�ذا االملاك طلي�ة الس�نوات
املاضية”.ودعا الدفاعي ،وزارة
التج�ارة إىل “متابع�ة امل�زارع
الت�ي تمتلكها بالخارج كمزارع
الش�اي والتب�غ وال�رز يف دول

العالم مثل فيتنام وسنغافورة”،
كاش�فا عن “معلومات تشيرا ً
اىل أن هذه املزارع اس�تغلت وتم
بيعها بشكل غري قانوني”.
وأك�د عض�و لجن�ة النزاهة ،أن
“بع�ض ال�دول غير متعاون�ة
مع الع�راق يف هذا امللف” ،الفتا ً
اىل أن “قس�ما ً من ه�ذه االمالك
واضح�ة ومعروف�ة ومس�جلة
باس�م وزارات”.وبين أن “م�ن
بع�ض امالك الع�راق يف الخارج
قصور يف مدينة كان الفرنس�ية
والت�ي تعد م�ن اجم�ل املناطق
واس�عارها خيالي�ة ،إال أنه�ا
مرتوكة ومهملة ولم تستثمر”،
موضح�ا ً أن “الكثري من االمالك
تعرض�ت اىل الدم�ار واالندث�ار
لع�دم صيانته�ا وادامتها وعدم
استغاللها”.وطالب ،بـ”متابعة
امالك الع�راق يف الخارج واتخاذ
كل االج�راءات واس�تثمارها
وبيعها يف املرحلة املقبلة”.

وجد يف انش�اء تلك املش�اريع”.وعن إمكانية تغيري سعر رصف
ال�دوالر  ،قال العبيدي إن “تغيري س�عر الرصف بات من املايض
ول�ن تخطوا الحكومة هذه الخطوة على املدى القريب عىل اقل
تقدير ألنها س�تؤثر بش�كل كبري عىل ثقة املس�تهلك بالس�وق
وتضعف القيمة الرشائية بشكل أكرب”.

اسعار النفط تتراجع والمنتجون
يأملون االرتفاع مجددا
تراجع�ت اس�عار النفط م�ع قيام ف�رق اإلنق�اذ بإعادة
تعويم السفينة العمالقة التي كانت تغلق قناة السويس،
ووزن التج�ار يف تأثري اإلغالق املتج�دد عىل الطلب العاملي
قبل اجتماع سياسة أوبك.+
ال يزال النفط يس�تعد إلغالق مكاس�ب ربع سنوية رابعة
على الت�وايل ه�ذا األس�بوع ،مدعوم�ة بقيود اإلم�دادات
املس�تمرة التي فرضتها منظمة البل�دان املصدرة للبرتول
(أوبك) وحلفاؤها ،والتفاؤل بأن الطلب العاملي سيتوسع
مع إطالق لقاح�ات فريوس كورونا.لكن اس�تمرار ثالث
خس�ائر أس�بوعية لخام�ي برن�ت وغرب تكس�اس أدى
إىل تراج�ع أداء الخ�ام ،مم�ا أدى إىل تكهنات ب�أن أوبك +
س�تمتنع مرة أخرى ع�ن تخفيف القي�ود عندما يجتمع
الوزراء يف األول من أبريل.وقالت فاندانا هاري ،مؤسس�ة
فاندا إنس�ايتس الستش�ارات الطاقة« :م�ع وجود حالة
عدم اليقني يف الس�ويس وأوب�ك  +و ضبابية للطلب ،فقد
نشهد تقلبات مزاجية كبرية وتقلبات عالية خالل اليوم».
ون�زل نف�ط برن�ت  2.38دوالر او ما يع�ادل  2.14باملئة
إىل  63.02دوالر للربمي�ل  ،وهبط الخ�ام األمريكي 1.46
دوالر أو  2.38باملئ�ة إىل  59.55دوالر للربمي�ل ،تم تداول
مربان لتسليم يونيو عند  62.09دوالر للربميل يف بورصة
أبوظبي للعقود اآلجلة.
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المستوطنون يجددون اقتحام المسجد األقصى
المراقب العراقي /متابعة...

واصل أكثر من  150مس�توطنا ً االثنني ،اقتحام املس�جد
األقىص املبارك ،فيما ش�ددت قوات االحتالل الصهيوني
إجراءاته�ا العس�كرية يف البلدة القديم�ة؛ بذريعة “عيد
الفص�ح” اليه�ودي .وقال مس�ؤول العالق�ات واإلعالم
يف دائ�رة األوق�اف االسلامية بالق�دس املحتل�ة فراس

الدب�س”:إن عرشات املس�توطنني اقتحم�وا األقىص من
جه�ة باب املغاربة عىل ش�كل مجموعات كبرية ،ونفذوا
ج�والت اس�تفزازية يف باحات�ه ”.وأض�اف ،إن رشط�ة
االحتالل ش�ددت من إجراءاتها األمنية وتعزيز قواتها يف
البل�دة القديمة وأزقتها ،وذلك بحجة أداء مراس�م “عيد
الفص�ح” اليهودي .وأوضح ش�هود عي�ان ،أنه من بني

املقتحمين لباحات األقىص املس�توطن املتطرف “أرئيه
الداد” ،وهو ما يطلقون عليه “عراب التقسيم الزماني”
لألقصى .وكانت س�لطات الع�دو قد فرض�ت اجراءات
مش�ددة عىل املدينة وبلدتها القديمة منذ يومني بس�بب
“عيد الفصح العربي” ،حيث شهد اقتحامات واسعة من
املستوطنني لباحات املسجد األقىص.

نتنياهو يعمّق «الشرخ اإلسرائيلي»

الكيان الصهيوني عالق في برزخ االنتخابات!
المراقب العراقي /متابعة...

فش�لت االنتخاب�ات النيابي�ة الرابعة عىل
التوايل يف األرايض املحتلة يف أقل من عامني،
والتي كانت يف الواقع استفتا ًء عىل رشعية
بنيامني نتنياه�و ،يف إنهاء األزمة واملأزق
الس�يايس للكيان الصهيوني ،ويف أعقاب
فش�ل الخصوم يف الفوز باملقاعد الالزمة
لتش�كيل الحكومة ويأس سكان األرايض
املحتلة من االستقرار ،ترتبص االنتخابات
الخامسة قبل نهاية عام .2021
ويف ه�ذه الجول�ة من االنتخاب�ات ،حاول
نتنياه�و تمدي�د فترة واليت�ه كرئي�س
لل�وزراء وإنق�اذ حيات�ه السياس�ية من
خالل تس�ليط الضوء عىل إج�راءات مثل
التطعي�م الع�ام ض�د الكورون�ا وتطبيع
العالق�ات مع بعض ال�دول العربية ،ومع
ذلك ،انتقد العديد من منتقديه أداءه الذي
تمث�ل بالفش�ل يف من�ع تفشي الوباء يف
بداياته وكذل�ك رفض التنحي بعد اتهامه
بالفساد.
اىل ذل�ك أعلن�ت لجن�ة االنتخاب�ات
الصهيوني�ة أن�ه بع�د ف�رز  ٪100م�ن
األصوات ،ف�ازت األحزاب اليمينية ،بما يف
ذلك حزب الليكود وحلف�اؤه الطبيعيون،
بـ  52من أصل  120مقعدا يف الكنيس�ت،
وحصلت مجموعة من األح�زاب امللتزمة
بإس�قاط نتنياه�و ايديولوجي�ا ،عىل 57
مقع�دا .حيث ب�دأ قادة األح�زاب بالفعل
محادثات من املتوقع أن تستمر ألسابيع.
وإذا فش�ل ائتالف منهم يف الفوز بأغلبية
ال تقل عن  61مقعدا ،فس�تنتقل إرسائيل
إىل انتخابات خامسة.
ويتمث�ل أح�د الس�يناريوهات املحتمل�ة
بإبق�اء الس�لطة يف ي�د الليك�ود واليمني
بشكل عام .حيث انه ال يزال حزب الليكود
أكبر ح�زب يف الربملان بحصول�ه عىل 30
مقع�دا ،ومن خلال تحالفه م�ع أحزاب
ائتالفي�ة أخرى موالية لنتنياهو يمكن أن
يف�وز بما يص�ل إىل  57مقعدا .يف غضون
ذلك ،من املحتمل جدا أن يفكر قادة حزب

الليك�ود يف اس�تبدال نتنياه�و م�ن أجل
تعزي�ز أصوات األح�زاب اليمينية األخرى
املعارض�ة ل�ه .ويف ه�ذا الص�دد ،أعلن�ت
القن�اة الثانية عرشة للكي�ان الصهيوني
أن كب�ار أعضاء ح�زب الليكود قد وافقوا
بالفعل على التزام الصم�ت والقيام بما
قال�ه نتنياهو حت�ى يتمكن م�ن إيصال
الحزب إىل الس�لطة ،ولك�ن للمرة الرابعة
(خلال عامين فق�ط) ل�م يح�دث ذلك،
وانتق�ل الكي�ان اإلرسائيلي إىل انتخابات

أخرى وحكومة انتقالية أخرى.
وق�ال جدعون س�ار ،احد اعض�اء حزب
الليك�ود ال�ذي ف�از بس�تة مقاع�د يف
االنتخاب�ات بع�د انفصال�ه ع�ن الحزب:
«من الواضح أن نتنياهو ال يملك األغلبية
لتش�كيل حكومة تحت قيادته .يجب اآلن
اتخ�اذ إجراءات لتمكني تش�كيل حكومة
من أجل التغيري».
كم�ا ب�دأ العديد م�ن مع�اريض نتنياهو
مناقش�ة مشروع قان�ون الس�تبعاده

انفجار جديد يطال «رأس العين» السورية
المراقب العراقي /متابعة...

أصي�ب عدد من األش�خاص ،االثنني ،ج�راء انفجار
سيارة يف مدينة رأس العني شمايل سوريا.
ونقلت وكالة «س�انا» عن مصادر محلية يف املنطقة

قولها إن «عبوة ناس�فة مزروعة بس�يارة انفجرت
اليوم يف الش�ارع العام جان�ب أحد املقاهي يف مدينة
رأس العين م�ا تس�بب بإصاب�ة ع�دد م�ن املدنيني
بج�روح طفيفة ووقوع أرضار مادي�ة يف ممتلكات
األهايل».
وأضاف�ت «س�انا» أن «املناط�ق الت�ي تنتشر فيها
املجموع�ات اإلرهابي�ة املدعوم�ة م�ن قب�ل النظام
الرتكي بريف الحسكة تشهد تفجريات واقتتاال فيما
بينها عىل خلفية اقتس�ام النف�وذ يف املناطق املحتلة
حي�ث قتل وأصي�ب يف الثالث والعرشين من الش�هر
الج�اري عدد م�ن اإلرهابيين جراء انفجار س�يارة
مفخخ�ة قرب أح�د الحواجز التابعة له�م يف مدينة
رأس العني بريف الحسكة».

كوريا الجنوبية ترفع السرية عن ملف خطير
يتعلق بحرب الخليج
المراقب العراقي /متابعة...

كش�ف مل�ف دبلوم�ايس رفع�ت
عن�ه الرسي�ة االثنني ،أن مس�ؤولني
أمريكيين ضغطوا دبلوماس�يا عىل
كوري�ا الجنوبي�ة للمس�اهمة يف
تحال�ف عس�كري بقي�ادة أمريكية
للقتال يف حرب الخليج.
وج�اء ذلك عندم�ا التقى ب�ان كي-
مون املدير العام للشؤون األمريكية
آن�ذاك يف وزارة الخارجي�ة الكورية،
مع كارل فورد ،الذي ش�غل منصب
نائ�ب مس�اعد وزي�ر الدف�اع آنذاك
خالل زي�ارة إىل واش�نطن يف كانون
األول م�ن ع�ام  ،1990قب�ل وق�ت
قصري م�ن انطالق تحال�ف عاصفة
الصح�راء ضد العراق ،وهدد الجانب
األمريك�ي وف�ق الوثيق�ة كوري�ا
الجنوبية ب�أن دوره�ا يف الحرب قد
يؤثر عىل املسار املستقبيل للعالقات
الثنائية.
ولف�ت ف�ورد خلال محادثاتهم�ا
إىل إرس�ال كوري�ا الجنوبي�ة أف�رادا
طبيني عسكريني إىل اململكة العربية
السعودية ،وش�دد عىل رضورة دفع
س�يئول للمس�اهمة بش�كل أكث�ر
فاعلية ،وفق�ا للوثيق�ة التي رفعت

سياس�يا ً بموج�ب الئح�ة اته�ام تتعل�ق
بمهمة تش�كيل الحكوم�ة ،وهي خطوة
تهدف إىل منع نتنياهو من ش�غل منصب
رئي�س ال�وزراء لفترة طويل�ة .وق�د تم
اقرتاح مشروع قانون مماثل س�ابقا يف
مارس  ،2020لكن لم تتم املوافقة عليه.
ومن أهم املكونات والعنارص الحاسمة يف
االنتخاب�ات األخرية كان املوقف الحاس�م
للممثلين الع�رب ،الذي�ن على الرغم من
أنه�م واجه�وا انخفاض�ا كبيرا يف ع�دد

األص�وات مقارنة باالنتخابات الس�ابقة،
إال أن انضمامه�م إىل أي تحال�ف يمك�ن
أن يزي�د بش�كل كبري من فرص تش�كيل
حكوم�ة الي جان�ب ينضم�ون اليه .هذا
وأدت االنقس�امات الداخلي�ة وتراج�ع
نس�بة التصويت بني ع�رب «إرسائيل» إىل
تراج�ع عدد املقاعد يف القائمة املشتركة
لألح�زاب العربية الت�ي يتزعمها منصور
عباس .ونتيجة لذلك ،تم تقليص القائمة
املشرتكة من  15إىل  6مقاعد.

ول�م تنضم األح�زاب العربية ق�ط إىل أي
ائتلاف حاكم .وأعلن ح�زب الليكود اآلن
أن مث�ل ه�ذه الكتل�ة س�تكون «معادية
للديمقراطي�ة» يف خط�وة ض�د التحالف
العربي ومعاريض نتنياهو.
وتض�م ه�ذه الكتل�ة ثاني أكبر حزب يف
الكنيس�ت ،يش عتيد بقي�ادة يائري لبيد،
ب�ـ  17مقعدا .وهن�اك عدد ال يحىص من
األح�زاب األخ�رى على اليمني واليس�ار
والوس�ط يف الكتل�ة ،ل�كل منها س�تة إىل

ثماني�ة مقاعد على الت�وايل ،بإجمايل 57
مقعدا.
ويمك�ن ملجل�س النواب العرب�ي اآلن عىل
األرجح تحديد طبيعة حكومة «إرسائيل»
املقبلة .ومن العوامل التي زادت من فرص
تش�كيل مثل هذا التحالف غري املس�بوق
الخ�وف العرب�ي م�ن اس�تمرار حك�م
نتنياه�و الذي وعد باحتالل مس�توطنات
الضفة الغربي�ة ،والرتكيز األكرب لألحزاب
الصهيوني�ة على القضاي�ا الداخلية مثل
الجريمة ،العنف واألزمة االقتصادية.
وبع�د ع�دة جوالت م�ن االنتخاب�ات غري
املثم�رة ،أصب�ح م�ن الواض�ح تماما أن
النظام االنتخابي للكيان الصهيوني لديه
نق�اط ضع�ف متأصل�ة يف ح�ل الجمود
الس�يايس ،م�ا أدى إىل تفاق�م نق�اط
الضعف األساس�ية والهيكلية مع «عامل
نتنياه�و» .وف�از ما مجموع�ه  13حزبا
كاف من األصوات لدخول الكنيست
بعدد ٍ
 وهو أكرب عدد منذ انتخابات عام 2003 بم�ا يف ذلك األحزاب فوق األرثوذكس�يةوالعربية والعلمانية والوطنية والليربالية،
والت�ي جعل�ت م�ن الضروري تش�كيل
حكومة ائتالفية.
ويف غضون ذل�ك ،ال ُينظر إىل أي من قادة
الحزب اآلخرين على أنه منافس معروف
ومتفق علي�ه لهزيمة نتنياه�و ،وتواجه
األح�زاب املعارض�ة لليك�ود انقس�امات
عميق�ة يف األيديولوجي�ا والسياس�ة
الداخلية.
وعىل س�بيل املثال ،رفض نفت�ايل بينيت،
رئيس حزب يمين�ا اليميني ،االنضمام إىل
ائتالف يائري لبيد كسيايس معتدل ،والذي
يق�ود الكتلة املناهض�ة لبيبي ،عىل الرغم
من معارضته استمرار نتنياهو يف رئاسة
ال�وزراء .وعليه ،فإن اس�تمرار األزمة إذا
أرص نتنياه�و عىل الحفاظ عىل الس�لطة
وع�دم التنح�ي ه�و الس�يناريو األكث�ر
ترجيحا يف املش�هد السيايس اإلرسائييل يف
املستقبل.

استئناف حركة المالحة في قناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة
المراقب العراقي /متابعة...

أعلن رئيس هيأة قناة الس�ويس،
الفري�ق أس�امة ربي�ع ،االثنين،
“اس�تئناف حركة املالح�ة بقناة
الس�ويس بع�د نج�اح الهيئ�ة
بإمكانياته�ا يف إنق�اذ وتعوي�م
س�فينة الحاوي�ات البنمي�ة
العمالقة”.
ونشرت هي�أة قن�اة الس�ويس
ً
بث�ا مب�ارشا ً لتعوي�م
املرصي�ة،
الس�فينة البنمية “إيفر غيفني”،
الت�ي كان�ت جانح�ة من�ذ أيام،
وأدت إىل تعطي�ل حركة املالحة يف
القناة.
وكان�ت وكال�ة “رويترز”،
قال�ت ،وفق�ا لش�اهد ومص�در،
إن “الس�فينة العالق�ة يف قن�اة

الس�ويس يف مصر تع�ود إىل
وضعه�ا بع�رض القن�اة بفع�ل

الري�اح الش�ديدة قب�ل محاول�ة
القطر التالية”.

وق�ال ش�اهد م�ن “رويترز”،
ومص�در يف قناة الس�ويس“ :إن

س�فينة الحاوي�ات الضخم�ة
العالق�ة يف القن�اة والت�ي ب�دأ
تعويمها صباح االثنني ،انحرفت
وأصبح�ت بع�رض القن�اة م�رة
أخرى بفعل الرياح الش�ديدة قبل
املحاولة التالية لتحريكها” .وذكر
املص�در أن “مقدمة الس�فينة ال
ت�زال يف املياه رغم تغير موقعها
وأنها ليست عىل األرض”.
وب�دأت الس�فينة “إيف�ر غيفن”
الجانح�ة يف قن�اة الس�ويس منذ
س�تة أيام ،بالتحرك فجر االثنني.
وأعلن مستش�ار الرئيس املرصي
لشؤون مرشوعات قناة السويس
واملوان�ئ ،مهاب ممي�ش ،نجاح
تعويم الس�فينة الجانحة يف ممر
قناة السويس ،بـ”صورة كلية”.

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية
تقرير :السعودية استثمرت نحو  1.5مليار دوالر «لغسل سمعتها»

عنها الرسية.
كما أظه�ر امللف أيضا أن ريتش�ارد
س�ولومون الذي شغل آنذاك منصب
مس�اعد وزي�ر الخارجية لش�ؤون
رشق آس�يا واملحي�ط اله�ادئ ق�ال
إن كيفي�ة تقدي�م كوري�ا الدعم إىل
الواليات املتحدة خالل حرب الخليج
مثلما حصلت على الدعم األمريكي
يف الح�رب الكوري�ة األهلي�ة ما بني
عامي  53-1950س�يؤثر عىل الرأي
العام يف أمريكا.
واس�تجابة لهذه الدعوات ،قال بان

إن كوريا الجنوبية قدمت أقىص قدر
من الدع�م “يف نط�اق إمكانياتها”،
ورشح مس�اهماتها بم�ا يش�مل
 50ملي�ون دوالر ،أمنته�ا الحكومة
الكورية عن طريق ميزانية إضافية.
واحت�وى املل�ف عىل مس�تند يصف
بالتفصيل صعوب�ات التحضري ألول
قمة بين كوريا الجنوبي�ة واالتحاد
الس�وفيتي يف س�ان فرانسيسكو يف
الراب�ع م�ن حزي�ران  ،1990والتي
أدت إىل ب�دء العالقات الدبلوماس�ية
بني البلدين بعد أشهر.

المراقب العراقي /متابعة...
قال�ت منظم�ة “غران�ت ليربت�ي” لحقوق اإلنس�ان ،إن
الس�عودية اس�تثمرت نح�و  1.5ملي�ار دوالر م�ن أجل
“غسيل سمعتها” والتغطية عىل سجل انتهاكات حقوق
اإلنسان.
وأوضحت املنظمة يف تقرير نرشته صحيفة “الغارديان”
الربيطانية أن هذه األموال اس�تثمرت الس�تضافة ودعم
أح�داث رياضي�ة عاملية ،مث�ل بطوالت التن�س والخيول
واملالكم�ة وكرة القدم العاملية ،مشيرة إىل أن الس�لطات
املختصة يف السعودية وقعت صفقة مع هيئة الفورمال1

وتبلغ قيمتها  650مليون دوالر عىل مدى عرش سنوات.
ورأت “غران�ت ليربت�ي” أن حج�م االس�تثمارات الهائل
للمملكة العربية الس�عودية يف تلك األحداث هو ضمن ما
بات يعرف بـ”الغسيل الريايض” أو “التبييض الريايض”
به�دف “تحسين س�معة الس�عودية يف مج�ال حق�وق
اإلنسان” ،والرتويج لها كوجهة سياحية عاملية رائدة.
وذك�ر التقري�ر أن “الس�عودية أنفق�ت مبال�غ كبيرة
الس�تضافة أحداث رياضية عاملية ،إذ وقعت عقدا بقيمة
 145مليون دوالر مع االتحاد اإلسباني الستضافة بطولة
كأس الس�وبر ملدة ثالثة أعوام ،غير أنها لم تقم يف العام

امل�ايض بس�بب جائحة فريوس كورونا بع�د أن كانت قد
أقيمت يف العام  2019وفاز باللقب وقتها ريال مدريد”.
ويف نفس السياق “جرى تخصيص مبلغ  15مليون دوالر
لبطول�ة دولي�ة للغولف للرجال مل�رة واح�دة ،باإلضافة
إىل إنف�اق مبل�غ  33مليون دوالر عىل بطول�ة بلياردو ،و
 100ملي�ون دوالر ملباراة املالكمة بني آندي رويز جونيور
وأنتوني جوشوا يف العام .”2019
كما “أبرمت الس�عودية صفقة بقيمة  500مليون دوالر
مل�دة  10أعوام مع رشك�ة  WWEيف العام  ،2014لتقديم
عروض مصارعة”.

صحيفة :اإلرهاب داخل أميركا محلي الصنع
المراقب العراقي /متابعة...
أكد تقرير لصحيفة جريوزاليم بوس�ت العربية،
االثنين ،ان االرهابيين يف الوالي�ات املتح�دة لم
يكون�وا نتيج�ة مش�كلة الهجرة على االطالق،
لكن�ه اليوم نابع من داخل الواليات املتحدة ومن
صنع محيل .وذكر التقرير أن ”مكافحة االرهاب
االمريكية صدمت عندما اكتشفت ان التهديدات

االرهابية الحالية للواليات املتحدة ً
خالفا للحكمة
التقليدي�ة ،ليس أجنب ًيا ولك�ن الغالبية العظمى
م�ن اإلرهابيين املتطرفين يف الوالي�ات املتحدة
كانوا اما مواطنني أمريكيني أو مقيمني بش�كل
قانون�ي” .واضاف ان�ه ”وفقا لدراس�ة اجرتها
مؤسس�ة (امري�كا الجدي�دة) وه�ي مؤسس�ة
فكرية شاملة ومحدثة للمعلومات عرب اإلنرتنت

ح�ول النش�اط اإلرهاب�ي يف الوالي�ات املتح�دة
واألمريكيين يف الخارج منذ  11ايلول انه وبينما
يت�م تمثي�ل مجموعة من ح�االت املواطنة ،فان
ً
مميتا داخ�ل الواليات
كل ارهاب�ي ش�ن هجومً ا
ً
مواطنا
املتح�دة من�ذ  11ايلول وحت�ى االن كان
أو مقيمًا بش�كل قانوني باستثناء شخص كان
يف الوالي�ات املتح�دة كجزء من رشاك�ة التدريب

العسكري األمريكية السعودية “.
وتاب�ع ان ” املفارقة الكربى يف كل ذلك كما يذكر
التقرير ه�و التاكيد على خطورة ه�ذا التهديد
املحلي فالواليات املتحدة الي�وم وكما قال زعيم
القاعدة يف شبه الجزيرة العربية االمريكي املولد
ان�ور العولقي إن ما يس�مى بالجهاد قد اصبح
امريكيا مثل فطرية التفاح”.

آراء
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بقلم/سعيد ياسين موسى

اليمن صانع المعادالت
ً
باحثا عن تسوية ُتنزل السعودية عن
يطوي العدوان السعودي على اليمن عامه السادس ،ليدخل عامه السابع
الشجرة ،بعد أن تحول اليمن إلى مقبرة للغزاة ومرغ أنف المعتدي في التراب .يسطر اليمنيون في الذكرى
السادسة للعدوان المالحم البطولية ،وتكتب المقاومة اليمنية المعادالت العسكرية التي تقوم على الحق
ً
أوال ،حيث تمكن شعب أعزل من مواجهة تحالف إقليمي دولي أراد إذالل شعب اليمن واحتالل أرضه
وتحويله إلى منطقة استراتيجية تابعة.
بقلم/د .علي مطر

وعندم�ا نتح�دث ع�ن املع�ادالت ف�إن املعادلة
الكبرى الي�وم يف املنطق�ة ه�ي اليم�ن والتي
س�تكون الفاصلة يف تحديد استراتيجية غرب
آس�يا وتكوي�ن رؤية سياس�ية جدي�دة تكون
اليمن هي الالعب األس�ايس فيها وفق سيادتها
ورؤيته�ا املس�تقلة وم�ن هنا تح�ول اليمن إىل
صانع املفاجآت االقليمية والدولية.
عام س�ادس م�ن الع�دوان بقيادة الس�عودية
ينطوى عىل عرشات التس�اؤالت حول ما ّ
حقق
من غايات وأهداف قال التحالف إنه أنش�ئ من
أجله�ا ،فيما صنع�اء وغريها م�ن املحافظات
ال تزال قوي�ة صامدة ،وفيما القوات املس�لحة
اليمني�ة مدعوم�ة بحرك�ة أنصار الل�ه ال تزال
تبسط سيطرتها عىل موانئ الحديدة وخطوط
املالحة تحرر معظم املناطق املحتلة.
هك�ذا يكمل اليمني�ون عامهم الس�ادس وهم
يواجه�ون الع�دوان وال يعطون الغ�زاة إعطاء
الذليل ،فيما سجل هذا العام أحداثاً كبرية قلبت
موازي�ن الق�وى فيه�ا لصالح الش�عب اليمني
وأحدث�ت فارقاً هائالً يف الصناعات العس�كرية
ومس�ارات املواجهات امليدانية بعكس السنوات
املاضي�ة .وفيم�ا تتصاع�د الن�داءات الدولي�ة
إليق�اف الحرب يف اليمن ،بدعم أمريكي واضح،
إال أن املكاسب العسكرية التي حققتها صنعاء
خالل هذا العام ،تجع�ل األمريكيني والصهاينة
والس�عوديني يف حرية من أمرهم ،فهم يريدون
االس�تمرار يف الح�رب للقضاء عىل ق�وة أنصار
الله املتصاع�دة وإيقاف نموه�ا املتصاعد ،ويف
الوقت عينه يريدون ايقاف الحرب خش�ية من
أن تطاله�م املفاج�آت املتواصل�ة م�ن صنعاء
وتهز عرش اململكة ،وأبو ظبي و»تل أبيب» من
خلفهما.
أوالً :عام االنجازات واالنتصارات
حقق اليمنيون ثالثة انجازات عسكرية مذهلة،
ال تزال تش�كل هاجس�اً لقوى العدوان ،وغريت
يف موازين القوى ومسار املواجهة ،فالصناعات
العس�كرية اليمني�ة يف تط�ور متصاع�د ،وهذا
األم�ر يزعج األمريكيين بالتحدي�د ،فهم ومنذ
س�نوات كثرية يتعاملون مع املنطق�ة العربية
م�ن منطل�ق الحرص على عدم امتلاك الدول
العربي�ة التقني�ات والق�درات على التصني�ع
العسكري.
وبالت�وازي م�ع التط�ور الصناعي العس�كري
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ً
أحداثا كبي��رة قلبت موازي��ن القوى فيه��ا لصالح
س��جل ه��ذا الع��ام
ً
ً
هائ�لا ف��ي الصناعات العس��كرية
فارق��ا
الش��عب اليمن��ي وأحدث��ت
ومسارات المواجهات الميدانية بعكس السنوات الماضية
للق�وات املس�لحة اليمني�ة ،تتصاع�د عمليات
توازن الردع ،والتي تأتي هي األخرى يف مس�ار
متصاعد ،وكل واحدة تك�ون أكثر إيالماً للعدو
من س�ابقاتها ،وهي حتى االن بمثابة رس�ائل
تحذيرية للنظام الس�عودي ودول العدوان بأن
القادم سيكون عسرياً ،إذا لم تتوقف الحرب.
وإىل جان�ب التط�ورات الالفت�ة يف الصناع�ات
العس�كرية وتصاع�د عملي�ات ت�وازن ال�ردع،
يثب�ت املقاتل�ون اليمنيون قدراته�م املذهلة يف
امليدان وعلى جبهات القتال املش�تعلة ،فخالل
ه�ذا العام تمكن�وا م�ن تحرير ع�دة جبهات،
مثل جبهة «نهم» والت�ي كانت تهدد العاصمة
صنعاء مبارشة ،وجبهة «الجوف» والتي كانت
تهدد محافظتي عم�ران وصعدة ،حتى وصلت
قوات الجيش واللجان الشعبية إىل مدينة مأرب
االسرتاتيجية الغنية بالنفط والغاز.

ويمك�ن الق�ول إنه من خلال التط�ور املذهل
يف الصناع�ات العس�كرية اليمني�ة ،وتنام�ي
عمليات «ت�وازن الردع» الت�ي أصابت جميعها
إىل اآلن عمق النظام الس�عودي ،فإن احتماالت
«التوسع» واردة.
ثانياً :معادلة املس ّ
ريات والصواريخ الباليستية
ينظ�ر املحلل�ون الغربي�ون إىل ق�درة اليمنيني
على جمع مخزون قوي من األس�لحة وتدريب
املقاتلني وعىل اس�تخدامها بش�كل فعال ،وهو
بحس�ب ه�ؤالء يش�كل إش�ارة واضح�ة على
الرسعة يف عملية التعلم االسرتاتيجي والتشغييل
للجهات الفاعلة من غير الدول .ودائماً ما يتم
الحديث عن الصواريخ والطائرات املسرية التي
احتلت مركز الصدارة يف مواجهة العدوان.
لقد حطم اليمنيون ق�درات الدفاع الصاروخية
الت�ي لطامل�ا تغنت بها واش�نطن ،فق�د امتلك

اليمني�ون الق�درة على الوص�ول إىل أهداف يف
قلب األرايض الس�عودية متحدي�ن نظام الدفاع
الصاروخ�ي ال�ذي عج�ز يف كثري م�ن األحيان
ع�ن ص�د الهجمات اليمني�ة ،مع النظ�ر إىل أن
الس�عودية واإلم�ارات م�ن بني أكرب املشترين
ألنظم�ة الدف�اع الصاروخ�ي يف جمي�ع أنحاء
العالم ،بحسب ما تشير دراسة ملركز «االتحاد
لألبحاث».
وبحس�ب دراس�ة للباحث جان لوب س�معان
بعن�وان «التكيّف مع عد ّو متكيّ�ف :الحوثيون
والصواريخ والطائرات ب�دون طيار يف اليمن»،
نرشتها مجل�ة  »Parametersبحزيران ،2020
ف�إن انتش�ار التقني�ات العس�كرية املتقدم�ة
للجه�ات الفاعل�ة م�ن غير ال�دول ،تعني أن
الصواريخ الباليس�تية والطائ�رات بدون طيار
يمك�ن الوصول إليها بش�كل متزايد وبأس�عار

المقاتل��ون اليمنيون اثبتوا قدراتهم المذهلة في الميدان وعلى جبهات القتال المش��تعلة،
فخالل هذا العام تمكنوا من تحرير عدة جبهات

معقول�ة .م�ن ناحي�ة أخ�رى ال ت�زال أنظم�ة
الدفاع الصاروخي تتطلب تمويلاً كب ً
ريا وتدري ًبا
متقدمً ا ملشغليها .كما ال تزال تكاليف االستثمار
املق�ارن بين الصواري�خ والدف�اع الصاروخي
متفاوتة ،ومن الواضح أن هذا االتجاه يقلل من
القيمة الرادع�ة للدفاع الصاروخي ،حتى لو لم
يقض عليه بالكامل.
لق�د أثبت�ت الدفاع�ات الجوي�ة والصاروخي�ة
النش�طة أنه�ا عنرص رضوري يف استراتيجية
تحال�ف الع�دوان للتخفي�ف م�ن آث�ار حمل�ة
الصواري�خ ،لك�ن بق�در أهميتها أثبت�ت أيضا
فش�لها يف إيق�اف الصواري�خ أو حت�ى تعطيل
مس�ارها .قدم�ت ح�رب الصواري�خ اليمني�ة
دروس�ا قيّمة للواليات املتحدة وحلفائها .فمن
الصعب أن نتخيل حر ًبا مستقبلية تتدخل فيها
الوالي�ات املتحدة ال تغمره�ا مجموعة متنوعة
م�ن الصواري�خ .ويظهر جلي�اً ّ
أن هناك تخوفا
كبيرا من عدم قدرة الواليات املتحدة األمريكية
وحلفائه�ا يف املنطق�ة عىل كبح جماح نش�اط
الصواري�خ الت�ي يطلقه�ا الجي�ش واللج�ان
الشعبية.
وق�د نشر مرك�ز الدراس�ات االستراتيجية
والدولي�ة بواش�نطن ،تقري�رًا بعن�وان «حرب
الصواري�خ يف اليمن» يعرض في�ه كل من إيان
ويليام ،وش�ان ش�يخ ،مراجعة ش�املة لحرب
الصواري�خ اليمنية .فم�ن الجوانب الرئيس�ية
للحرب يف اليمن ،أنها ش�هدت اس�تخداما أكثر
للصواريخ البالستية ،نس�بة ألي رصاع آخر يف
التاري�خ الحديث .فق�د أطلق اليمني�ون املئات
من الصواري�خ البالس�تية ،إىل جانب صواريخ
ك�روز وطائ�رات بدون طي�ار ،لضرب قواعد
التحالف الس�عودي ،والبني�ة التحتية ،وهذا ما
قدم ملحة نادرة عن فائدة الصواريخ الباليستية
وحدودها كأداة عسكرية.
وتظه�ر معطيات ونقاش�ات ودراس�ات عدة،
أن األمريكيين حاولوا دمج اليمن يف مش�اريع
التقس�يم املطروح�ة ل�دول املنطق�ة ،وق�د
حاول األمريكي�ون ذلك عرب الدع�م الالمتناهي
للعدوان الس�عودي ،وذلك بس�بب موقع اليمن
االستراتيجي الذي يؤهله للع�ب دور حيوي يف
منطقة املواصلات الدولية وكون�ه عىل تماس
م�ع أكثر م�ن قضي�ة ش�ائكة ،ما ش�كل أحد
أس�باب الحرب التي هدفت اىل منع القوى التي
تمل�ك رؤية ليم�ن مس�تقل ومقت�در وصديق
للش�عوب االسالمية ومناهض ملشاريع التبعية
والهيمن�ة االمريكي�ة من أن يك�ون لها دور يف
النهوض بهذا البلد ،إال أن صمود اليمنيني أفشل
املخطط�ات األمريكي�ة ،واليوم تط�وي الحرب
ُ
تبحث عن
عامها الس�ادس ،فيما قوى العدوان
تسوية تخرجها من هذا املستنقع.
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السياسة النقدية واألقتصاد
وسياسات عامة إجرائية
هنال�ك الكثير من الحوارات والنقاش�ات تجري حول السياس�ة النقدية
وس�عر رصف ال�دوالر مقاب�ل الدينار ,كم�ا أيضا نس�تمع اىل الكثري من
التنظير يف ه�ذا الخصوص مع أ بالض�د ولكل رأيه املحترم ومن املذهب
اإلقتص�ادي الذي ينطلق منه ,هنا أتناول املوضوع من حيث معايري إدارة
الحكم حيث أنها أي إدارة الحكم تعتمد عىل بناء مجموعة سياسات عامة
وتنفيذ ستراتيجيات بس�قوف زمنية قابلة للرص�د و القياس واملراجعة
والتقييم والتقويم.
كم�ا أن إرتف�اع س�عر رصف ال�دوالر مقاب�ل الدين�ار أنتج�ت إرب�اكات
واضحة وملموس�ة يف األس�واق العراقي�ة وإزدياد قيمة الس�لع االغذائية
واإلس�تهالكية وس�بب إرضار كبرية يف القطاع الخاص ومدخرات األفراد
,والحوارات التي تحصل هذه اإليام حول إرجاع س�عر الرصف اىل السابق
أيضا س�تكون لها تداعيات قد تكون أخطر ,أردد دائما السياسة النفطية
تختلف عن النفط السيايس واليوم أقول السياسة اإلقتصادية تختلف عن
اإلقتصاد السيايس .
أتق�دم بمجموعة من النق�اط يف حال تبني أية سياس�ة تنموية واضحة
سأبدأ من الفئات العامة كالتايل:
 .1إق�رار تخصيصات غالء املعيش�ة ملوظفي القط�اع العام من الدرجات
الدني�ا أو الذين رواتبهم مليون ونصف املليون دينار نزوال بما يالئم حجم
الرضر من رفع سعر رصف الدوالر.
 .2إق�رار تخصيصات غالء املعيش�ة للمتقاعدين الذي�ن رواتبهم أقل من
مليون دينار.
 .3زيادة تخصيصات صندوق الحماية إلجتماعية .
 .4مراجع�ة وتحلي�ل بيئ�ة قطاع األعم�ال وحاجتها لألي�دي العاملة مع
تعزيزعملي�ة التدري�ب والتأهيل وإع�ادة التأهيل للبطال�ة وتوظيفها يف
قطاع األعمال .
 .5إعتم�اد ستراتيجية وطني�ة ملكافحة الفس�اد محورها إتخ�اذ تدابري
وقائية واضحة يف الرقابة اإلستباقية والتدقيق والتوظيف وإجراء وتنفيذ
العقود وإنفاذ القانون يف املالحقة واإلسرتاد.
 .6زي�ادة تخصيصات قطاع الرتبية والتعليم وقط�اع الصحة والخدمات
البلدية والبيئة.
 .7رصد اإليرادات العامة النفطية وغري النفطية.
 .8تأسيس صندوق تنموي سيادي.
 .9إع�ادة تقيي�م املص�ارف الحكومي�ة وتعزي�ز دورها يف دعم النش�اط
اإلقتصادي والفردي مع تخفيض نس�ب الفائدة إذ أن نس�بة الفوائد هي
األعلى يف العالم وتحتس�ب تراكمية نايهكم عن ش�بهة إبت�زاز املوظفني
لطالبي القروض والسلف.
 .10مراجع�ة وإع�ادة تقييم املصارف األهلية مع الش�فافية يف األداء مع
إعالن حملة األسهم.
 .11تأس�يس مجل�س لإلعمار يأخذ عىل عاتقه حرصا ً تنفيذ املش�اريع
ألجل تسهيل عملية املتابعة و الرصد واملراقبة واملساءلة.
 .12ترشيع قانون العقود واملشرتيات وتنفيذ املشاريع الحكومية.
 .13مراجعة قانون األحزاب والتش�ديد عىل التعهد بعدم ممارسة النفوذ
لإلستحواذ عىل العقود واملشاريع الحكومية بشكل مبارش أو غري مبارش
مع تجريم األفعال.
 .14تجريم فعل أي متنفذ يس�تخدم نفوذه اإلداري والوظيفي والسيايس
واإلجتماع�ي لإلس�تحواذ على املنافع والعقود واملشتريات واملش�اريع
الحكومية .
 .15تحلي�ل بيئ�ة املحافظات من حيث النش�اط اإلقتص�ادي والصناعي
والزراعي والسياحي وتشجيع اإلستثمار فيها وحماية اإلستثمار.
 .16حماية الرشكات اإلستثمارية من اإلبتزاز األداري واألمني.
 .17إعتماد سياسة عامة يف تبسيط إجراءات وحوكمتها.
 .18إدماج قطاع األعمال ورشكات القطاع الخاص ومؤسس�ات املجتمع
املدني يف القرار اإلقتصادي والسياسات العامة .
 .19مراجعة وتعديل القوانني واألنظمة التي تعيق عمل نشاطات رشكات
القطاع الخاص وترشيع القوانني الجديدة ذات العالقة .
ه�ذا ما يمكن الحديث عنه إعتماد هذه الرؤى س�يكون منتجا يف تحقيق
التنمي�ة والتنمية املس�تدامة وصوال لتلمس الطريق وف�ق مبادئ الحكم
الرشيد ودولة تحرتم حقوق اإلنسان وتحسني نوعية الحياة وحماية حق
الحياة بكرامة وتحقيق العدالة وسيادة القانون وإنفاذ القانون .

السعودية والمسار إلى الخيانة العلنية
بقلم/إسراء الفاس

وعدت بأربع اتفاقيات سلام ،وحققت ذلك .لم يكن أحد ليصدق
ذل�ك قب�ل ع�ام .واآلن ،أع�د بأنني س�أعمل عىل تس�يري رحالت
مب�ارشة للع�رب يف إرسائي�ل من تل أبي�ب إىل مكة» .ببس�اطة،
كان رئي�س حكومة كيان الع�دو اإلرسائييل ،بنيامين نتنياهو،
يس�اوم على أص�وات اإلرسائيليين ،مس�تخدماً مك�ة املكرمة
كورقة انتخابية بمدلوالتها الدينية والسياس�ية .الترصيح الذي
معان ،م ّر عىل حكام
اس�تحوذ عىل اهتمام إعالمي ملا يحمل من
ٍ
بالد الحرمني مرور الكرام .لم ُيس�مع أي موقف ،ولم يسجل أي
تعليق.
إنه�ا حلق�ة ضمن مسلس�ل ب�ات يتك�رر .اإلعالن يص�در دوماً
ع�ن الصهاين�ة ،يف وق�ت يبلع أمراء آل س�عود ألس�نتهم ،وكأن
لعبة تقاس�م األدوار هذه ق�د ترفع عن الس�عودية حرج الجهر
كي الوعي اإلسلامي للتصالح
بالخيان�ة ،أو تعب�د الطريق أمام ّ
م�ع فك�رة وج�ود «إرسائي�ل» ،وذلك باعتلاء الس�عودية حلبة
املطبعين ،وهي اللحظة الت�ي كان اإلعالم اإلرسائيلي يمهد لها
مع إعالن فضائح التطبيع تباعاً ،من اللقاء الش�هري الذي رسبه
مكتب رئيس حكومة العدو ،والذي جمعه بويل العهد الس�عودي
يف مدينة نيوم عىل س�واحل البح�ر األحمر يف  22ترشين الثاني/
نوفمرب امل�ايض ،ليخرج «نفي» الخارجية الس�عودية بعد قرابة
 48س�اعة ،إىل فضيحة السفن التجارية االرسائيلية التي تنطلق
من املوانئ السعودية ،وقبلهما فتح املجال الجوي أمام الرحالت
اإلرسائيلي�ة ،أو الس�ماح لحمل�ة الجنس�ية اإلرسائيلية بدخول
األرايض الس�عودية ،أو حت�ى خ�روج طبقة ما ُيس�مى بالنخب
الس�عودية على شاش�ات اإلعلام االرسائيلي�ة ...ه�ي فضائح
سياسات الخيانة .ح ّدث عنها وال حرج!
يق�ول توبن« :يق� ّدر محمد بن س�لمان والس�عوديون عالقتهم
بإرسائي�ل ويعتربونه�ا اآلن رضورية ألمنهم ،لك�ن ما زال هناك
فرق كبير بينهم وبني ال�دول العربية األخ�رى ،فالعائلة املالكة
الس�عودية ت�رى أن رشعيته�ا متأصل�ة م�ن وضعه�ا كحارس
لألماكن اإلسالمية املقدسة يف مكة واملدينة .إن االعرتاف بالدولة
اليهودية أمر منطقي من منظور السياسة الواقعية ،ولكن ليس
من منظور ديني ،ألن مثل هذه الخطوة ستجعل السعوديني أكثر
عرضة النتقادات اإلسلاميني» .يفهم اإلرسائيلي�ون االعتبارات
الس�عودية جيداً ،من دون أن يجدوا أنفسهم ملزمني باحرتامها،

لتخرج فضائح التطبيع عرب اإلعالم االرسائييل ،يف سياسة تتعمد
ترسيع عملية اإلعالن عن عالقات رسية مفتوحة منذ عقود.
التطبيع بضغوط سعودية
«التطبي�ع بين الس�عودية وإرسائي�ل يل�وح يف األفق» .بش�كل
حاس�م ،كان جاري�د كوش�نر ،يج�زم بذل�ك يف مقال ل�ه نرشته
مؤخرا ً «وول ستريت جورنال» .يقول كوشنر« :وضعت اململكة
إصبع ق�دم يف املاء ،من خالل منح إرسائيل حقوق التحليق فوق
أراضيها والسماح لفريق سباق إرسائييل باملشاركة يف رايل داكار
مؤخراً… بدأ الشعب السعودي يرى أن إرسائيل ليست عدوا ً له».
بهذه الصورة ،يكون قطار التطبيع الس�عودي الفعيل ماضياً .ال
ينقص�ه إال صورة بن س�لمان مصافحاً نتنياهو أو من س�يحل
لح اإلرسائيليون عىل اس�تعجالها ،تماماً
محل�ه؛ الصورة الت�ي ُي ّ
كما كان�ت تفعل إدارة ترام�ب ،وهو ما دف�ع املبعوث األمريكي
الس�ابق للرشق األوسط جيسون غرينبالت إىل التأكيد ،يف مقابلة
أجرتها معه وكالة أنباء اليهود « ،»JNSأن السعودية يف طريقها
إلعلان التطبيع« ،لك�ن يجب منحها مس�احة للتحرك بوتريتها
الخاص�ة» التي تفرضها االعتبارات الخاصة بمكانتها بالنس�بة
إىل العالم اإلسالمي.
خطاب التخيل عن فلسطني
أم�ام تطبيع العالقات فعلياً ،وبالعودة إىل كالم كوش�نر ،ثمة ما
يجب التوقف عليه .هل بدأ الشعب السعودي يفقد شعور العداء
لـ»إرسائي�ل»؟ يف املقارب�ة املنطقية ،ال وزن ملا يريده الش�عب يف
نجد والحجاز .ثم�ة إرادة واحدة هي التي تقول وتفعل وتصادر
كل إرادات الداخ�ل ،واألمر ال يحتاج إىل تبيان… س�جون اململكة
املكتظة باملعارضني تش�هد ،وس�جل الس�عودية يف ه�ذا املجال
جيل ،ما يعني أن أي تطبيع رس�مي س�عودي لن يكون بانتظار
املقبولية الش�عبية يف الداخل ،إذ إن السلطة التي يمسكها محمد
بن سلمان من كل مفاصيلها تدير كل يشء يف اململكة ،من اإلعالم
ُ
والكتاب إىل منصات التواصل ،بجيوش جرارة تطبّل لرواية باتت
ً
معتمدة رس�ميا بلس�ان أمراء األرسة الحاكمة أنفس�هم ،وهي
رواية ُيراد لها أن تخرج بصورة «االنطباع الش�عبي الذي يفرض
نفسه».
هنا ،تحضر كلم�ات الصحايف الس�عودي عبد الرحمن الراش�د
املع�روف بمدى قرب�ه من رأس الحكم يف الس�عودية .ومن خالل
كتاباتهُ ،تستش�ف ميول الس�لطة .قال الراش�د يف مقال نرشته

«الشرق األوس�ط» يف أيار/مايو املايض« :الحكوم�ة قادرة عىل
إصلاح وإفس�اد أي عالق�ة ،مهما كان�ت الع�داوة أو الصداقة،
وقد اعتدنا تقلبات اللغة الرس�مية عن�د الخالفات واملصالحات.
إرسائي�ل ل�ن تك�ون اس�تثناء .ل�و ق�ررت الحكوم�ات العربية
التصالح والتطبيع ،فهي تس�يطر عىل اإلعالم والتعليم واملساجد
والنقاب�ات والش�ارع ،وتس�تطيع أن توج�ه ال�رأي الع�ام نحو
التصال�ح مع الصديق الجديد أو ش�يطنته .غالباً ما يميل الناس
مع ذلك ،ويتأثرون عند الضخ الهائل للرسائل».
بوض�وحُ ،تفتض�ح حمل�ة الش�يطنة يف منص�ات التواصل ويف
الصحف التي ال يمكن أن تنرش ما ال يتناس�ب وإيعازات السلطة
أو ميوله�ا .وهن�ا نموذج نرشت�ه صحيفة «ع�كاظ» يف ترشين
الثاني/نوفمبر امل�ايض ،بعن�وان «أين يقع املس�جد األقىص؟».
يذهب املقال إىل الحس�م بأن املس�جد األقىص املذك�ور يف القرآن
الكريم يقع بني مكة املكرمة والطائف .اإليعاز الرس�مي لم يكن
بحاج�ة لعناء ربط س�ياق الخطاب الس�عودي املوح�د إعالمياً.

مواقف الرئيس السابق لالستخبارات السعودية بندر بن سلطان
يف مقابلت�ه األخيرة م�ع «العربي�ة» كان�ت أبلغ ال�دالالت ،من
خلال هجومه العنيف عىل الفلس�طينيني ،ووصف�ه انتقاداتهم
للتطبي�ع الخليجي بأنها تجرؤ بالكالم هجين ،والتهجم عليهم
بالق�ول إنه�م محام�ون فاش�لون لقضي�ة عادلة على عكس
الصهاين�ة تمام�اً ،مس�تحرضا ً تاري�خ نكباتهم ،م�ع ّ
املنة التي
يتقن الس�عوديون اس�تحضارها ،ليتم القياس عىل مواقف ابن
سلطان ،إذ اعتربت تدشيناً لـ»سياسة للمملكة تتناسب مع تلك
التحديات السياس�ية الجديدة للتعامل مع القيادة الفلس�طينية
م�ن اآلن فصاع�داً ..ضمن خ�ط اململكة ونهجه�ا الجديد املتفق
عليه» ،بحس�ب صحيف�ة «الوطن» البحريني�ة اململوكة للديوان
امللك�ي البحرين�ي (مقال حمل عن�وان «دالالت حدي�ث بندر بن
سلطان»).
متى التوقيع؟
وهن�ا يكم�ن الس�ؤال األب�رز ال�ذي يطرح�ه اإلعلام الغرب�ي

وتتناوله وس�ائل اإلعالم اإلرسائيلية أس�بوعياً .يف تقرير مفصل
ع�ن املفاوض�ات الس�عودية  -اإلرسائيلية ،أش�ارت مجلة «ذي
س�بكتايتور» الربيطاني�ة إىل أن أش�هرا ً من عملي�ات التفاوض
السري أفض�ت إىل «اتف�اق يب�دي اإلرسائيليون رغب�ة جامحة
لاللتزام به ،مقابل الحصول فقط عىل توقيع سعودي عىل الخط
املنقط» ،قد يناله اإلرسائيليون يف أي لحظة.
وم�ن بني كل الدول املطبّعة ،ينظ�ر اإلرسائيليون إىل اتفاق علني
م�ع الس�عودية بكون�ه يضاه�ي كل اتفاقيات التطبي�ع أهمية
وتأثرياً ،لناحية الوزن االستراتيجي واالقتصادي للمملكة ،ربطاً
بعامل أهم يتمثل يف الوصاية الس�عودية عىل الحرمني ،ما يعني
اعرتافاً إسلامياً بكيان االحتلال .ومتى فعلت الس�عودية ذلك،
س�يكون الجميع عىل استعداد لاللتحاق بها تباعاً .هذا ما يقتنع
به اإلرسائيليون.
تضع املجلة الربيطانية مدة األشهر الستة كسقف زمني لإلعالن
عن اتفاق بني الجانب الس�عودي واإلرسائيلي .وتضيف« :يقول
املفاوضون إنه لوال اليد املقيدة للملك الس�عودي سلمان بن عبد
العزي�ز ،لكان االتفاق ق�د انتهى اآلن .يف الرشق األوس�ط اليوم،
القادة الوحيدون الذين يتأملون بش�أن القضية الفلسطينية هم
أولئك املوجودون يف القدس ورام الله ،لكن امللك املس�ن الذي رفع
الصوت منذ فرتة حول ه�ذه القضية أثبت أنه بطيء يف التكيف.
ورغ�م ذل�ك ،ال يمكن ملحم�د بن س�لمان أن يتخط�اه ليظهر يف
املرتبة األوىل».
ويف الوق�ت الذي يبدو أن اإلرسائييل يس�تعجل إعالن الس�عودية
تطبيع عالقاتها به ،ثمة حسابات تحفز ابن سلمان عىل اإلقدام
عىل الخط�وة .تنقل «ذي س�بكتايتور» عن مص�ادر من الداخل
الس�عودي أن الرج�ل يتطلع إىل تقديم «اتف�اق التطبيع» كهدية
للرئيس األمريكي باي�دن ،مقابل الحصول عىل مقعد عىل طاولة
املفاوضات مع إيران يف أي اتفاق نووي جديد.
ً
كالم�ا آخر يس�وّق له إعالم الع�دو ،إذ تنقل صحيفة
إال أن ثم�ة
«جريوزاليم بوس�ت» ّ
أن العالقات الرسية بني الس�عودية وكيان
العدو قائمة منذ زمن طويل ،لتشير إىل أن املباحثات التي تجري
يف القدس ال تدور حول مجرد تطبيع عالقات ،بل تبحث يف إعالن
تحال�ف دفاعي يض�م الجانبني مع ك ٍل من اإلم�ارات والبحرين،
فهل تصدق التوقعات ُ
وتجر الس�عودية إىل ف�خ إعالن التطبيع؟
هي مسألة وقت لن يطول لحسم اإلجابة.

زاخولي :هدفنا لقب بطولة الكأس
أكد طه زاخويل ،مدير الكرة يف زاخو ،أن فريقه يتطلع لحصد
بطولة كأس العراق ،كهدف رئييس يف املوسم الحايل.
وق�ال زاخ�ويل «الخطة الت�ي عمل�ت عليه�ا إدارة النادي يف
املوس�م الحايل ،هي التمركز يف موقع يليق بزاخو يف الدوري،
بجانب املنافسة الحقيقية عىل لقب كأس العراق».
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وأضاف «التعاقدات التي أبرمها الفريق يف املريكاتو الشتوي،
ضمن خطة النادي لتحقيق أهدافه».
وتاب�ع «فريقن�ا قادر على بلوغ نهائ�ي كأس الع�راق بعد
الوصول لدور الثمانية».
ونوه «زاخو س�يواجه القوة الجوي�ة يف ربع النهائي ،ننتظر

محمد قاسم بدال من املصاب أمجد
عطوان.
وكاد املنتخب العراقي أن يضاعف
النتيجة يف مناسبتني األوىل بانفراد
تام لالعب بش�ار رسن لكن تدخل

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

الحارس وذهب�ت الكرة طويلة من
بش�ار لتخرج إىل الخارج والهجمة
األخرى ج�اءت من هجمة منظمة
تناقله�ا العب�و املنتخ�ب لتصل إىل
أق�دام الالع�ب محمد قاس�م تألق

علوان ينتقد قرار إقالته
من تدريب النفط
أب�دى الدكت�ور يحي�ى عل�وان ،مدرب
النف�ط الس�ابق ،اس�تغرابه م�ن قرار
اإلدارة بإقالت�ه رغ�م أن نتائ�ج الفريق
جيدة تحت قيادته.
وقال عل�وان «النفط ق�دم أداء جيدا يف
أغل�ب مباريات ال�دوري وحققنا نتائج
ممي�زة ،بدلي�ل أن الفري�ق
يحتل املركز الس�ادس
رغ�م الظ�روف
الصعب�ة التي يمر
به�ا هذا املوس�م،
حي�ث نعاني من
ضائق�ة مالي�ة
خانقة».
وأض�اف «النفط
فق�د يف ه�ذا
املوسم عددا
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شيركو كريم يقود منتخبنا الوطني للفوز
على اوزبكستان وديا
حق�ق منتخبنا الوطن�ي فوزا وديا
عىل أوزبكس�تان بهدف دون رد يف
املب�اراة الت�ي أقيمت مس�اء امس
على ملع�ب بونديك�و يف العاصمة
طشقند ضمن تحضريات الفريقني
للتصفيات املزدوجة.
الشوط األول
شهد الشوط األول سيطرة وحيازة
واضح�ة ألوزبكس�تان يف ظل غلق
املساحات الخلفية الذي راهن عليه
العب�و الع�راق المتص�اص اندفاع
الفريق األوزبكي.
وتمي�ز الع�ب أوزبكس�تان جلال
الدي�ن ماش�اريبوف لكنه اصطدم
بتنظي�م الدف�اع وتمك�ن صف�اء
هادي م�ن إبعاد ك�رة خطرية من
أمام املهاجم األوزبكي.
رغم حيازة الكرة للفريق األوزبكي
إال أن الخطورة الحقيقية كانت من
نصيب املنتخب العراقي حيث سدد
هم�ام طارق كرة علت العارضة يف
الدقيقة  20وبعدها بدقيقة تالعب
بشار رس�ن بدفاعات أوزبكستان
وسدد الكرة بالشباك الجانبية.
وأهدر بش�ار رس�ن أخطر الفرص
بع�د انفراد تام بالحارس لكنه نفذ
الكرة بج�وار القائم لتضيع أخطر
الفرص يف الدقيقة  43من املباراة.
ويف الدقيق�ة األوىل م�ن الوقت بدل
من الضائع خط�ف إبراهيم بايش
كرة من بين الح�ارس والدفاع إال
أن كرت�ه عل�ت العارض�ة لينتهي
الشوط األول بالتعادل السلبي.
الشوط الثاني
رغ�م أن منتخب أوزبكس�تان هدد
مرم�ى الحارس جالل حس�ن بعد
مرور دقيقتني فقط عرب تس�ديدة
ش�فرييف ،إال أن البدي�ل شيركو
كريم الذي ش�ارك بدال من حسين
علي تمك�ن م�ن تس�جيل ه�دف
املباراة الوحيد بعد أن اس�تغل كرة
س�ددها عالء مه�اوي وارتدت من
الحارس ليكملها داخل الش�باك يف
الدقيق�ة  57من املباراة ،واشترك

القرعة التي تحس�م ملعب اللقاء ،نتمنى أن نخوض املباراة
عىل أرضنا».
يش�ار إىل أن زاخو تأهل لربع نهائي كأس العراق ،بعد إعالن
الصناعات الكهربائية انس�حابه من املنافس�ة ،ليتم اعتبار
زاخو فائ ًزا بنتيجة .0-3

م�ن نجوم�ه وانتقالهم ص�وب األندية
األخ�رى ناهيك عن اإلصاب�ات الكثرية،
حت�ى أن يف بع�ض املباري�ات تع�رض
الخط األمامي بكامله لإلصابة ولم أجد
من يشترك يف املباراة م�ع ذلك حافظنا
عىل نتائجنا املميزة».
وتابع عل�وان «مقتنع تماما بما قدمته
م�ع الفريق ونتائجن�ا وفق ظروف
النادي تع�د ممت�ازة» ،موضحا
أنه لم يتقدم باستقالته مثلما
يش�اع يف الوس�ط الري�ايض،
ب�ل أن اإلدارة اتخ�ذت ق�رارا
بإقالته وهو يجهل األسباب.
يشار إىل أن نادي النفط يحتل
املرك�ز الس�ادس برصي�د 35
نقطة بعد م�رور  25جولة من
الدوري العراقي املمتاز.

الحارس األوزبكي يف إنقاذ مرماه.
انتع�ش الفري�ق األوزبكي وضغط
بحثا عن هدف لتعديل النتيجة لكن
حارس مرمى العراق جالل حس�ن
تأل�ق يف إبعاد أكثر من كرة خطرية

فرد رأسية املهاجم األوزبكي جالل
الدي�ن وتأل�ق أيضا يف رد تس�ديدة
هائل�ة لالع�ب ش�وكوروف يف
الدقيقة .79
وأه�در املهاج�م األوزبك�ي

ش�وموروف أخطر الفرص بعد أن
تلق�ى تمري�رة داخل الج�زاء لكنه
س�دد الكرة فوق العارضة لتنتهي
املب�اراة بف�وز املنتخ�ب العراق�ي
بهدف دون رد.

خالد :نفط الوسط عازم على
تحقيق لقب الصاالت
أكد وليد خال�د ،قائد صاالت
نف�ط الوس�ط ،أن فريق�ه
ع�ازم على اس�تعادة اللقب
هذا املوس�م بعد ق�رار إلغاء
املوسم املايض.
وق�ال خال�د «فريقن�ا يقدم
موس�ما ممي�زا وتصدرن�ا
لالئح�ة أم�ر طبيع�ي ،مل�ا
يقدمه الفريق من مس�توى
فني رائع ،يتوج بنتائج تليق
بس�معة فريقن�ا ال�ذي يعد
عميد كرة الصاالت بتتويجه
لـ 7مواسم سابقة».
وأض�اف «الجه�از الفن�ي
يبذل جهودا كبرية والالعبني
يطبق�ون الواجب�ات ولدينا

إدارة تدعمنا وبالتايل فريقنا
يسير بخطوات واثقة نحو
اللقب ،وطموحن�ا مواصلة
التأل�ق لحين حم�ل لق�ب
البطولة».
وعن تصدره الئحة الهدافني
برصي�د  27هدف�ا أوض�ح
وليد خالد ،أن لعبة الصاالت
لعبة جماعية واألهداف أتت
بمس�اعدة زمالئه واألهم أن
تتوج ه�ذه الجهود بتحقيق
لق�ب ال�دوري قب�ل لق�ب
الهداف.
يذكر أن فريق نفط الوس�ط
يتص�در دوري الص�االت
العراقي برصيد  46نقطة.

الناصرية يتعاقد مع أربعة محترفين نيجيريين
أعل�ن رئي�س ن�ادي النارصي�ة ،إحس�ان
اإلزيرج�اوي ،ع�ن وص�ول أربع�ة العبين
محرتفين إىل املحافظ�ة لتمثي�ل فريقه�ا
الك�روي املش�ارك يف تصفي�ات املنطق�ة
الجنوبي�ة املؤهلة للدوري املمتاز ،مشيرا اىل
انها امل�رة األوىل يف تاريخ النادي بالتعاقد مع
محرتفني اجانب.
وقال اإلزيرج�اوي إن «مشرف فريق الكرة
صاحب رشيف ومس�ؤول العالقات بالنادي،
اس�تقبال الالعبني ،إيكيبي ،وآيدي ،وأولوكو،
وآيديف�ي القادمين م�ن نيجريي�ا ،يف مطار
بغداد الدويل.
ورج�ح ان «يخ�وض املحرتفون الج�دد أول
م�ران م�ع الفري�ق يف الوح�دة التدريبي�ة»،
مشيرا ً إىل «إكم�ال إدارة الن�ادي لجمي�ع
اإلج�راءات الخاص�ة بالتعاق�د وإضافته�م
لقائم�ة الفري�ق» .وأك�د االزيرج�اوي أن
«الالعبين النيجرييني األربعة حظو بموافقة

املدرب عيل وهيب ،وبحس�ب الحاجة الفنية
لتدعي�م صف�وف الفري�ق يف مراك�ز الدفاع

والوس�ط والهج�وم ،مبين�ا ً أن املحرتفين
ينشطون يف دوريات أوربية وأفريقية مهمة.

هيكلة وزارة الشباب والرياضة

رعد العراقي
أب�ت دول العالم اىل إج�راء مراجعة وتقييم دوري ل�كل مفاصل الدولة
س�واء كانت وزارات أم ّ
مؤسسات عاملة ،مع فحص دقيق للترشيعات
والقوانني الخاصة بها ،والوقوف عىل سالمة تطبيقها ،ومدى مالءمتها
ّ
مخطط للحارض واملستقبل.
لخدمة األهداف املرسومة لها وفقا ً ملا هو
العملي�ة تس�تهدف تحسين األداء وتنظي�م األعمال وتقلي�ص حلقات
الروتني اإلداري وتع ّدد ُ
السلطات الحاكمة ،وضغط االنفاق غري املُربمج،
وتوجي�ه األموال نحو مقاصد أكث�ر فائدة وتعظيم املوارد تماش�يا ً مع
مفاصل الدولة من نظام املس�تهلك اىل
توجهات العالم الحديث بتحويل
ِ
املنتج عرب تطبيق االستثمار الواسع.
يف الجانب الريايض ،الس�لطة العليا هي وزارة الشباب والرياضة تعمل
وفقا ً للقانون رقم  25لسنة  2011الذي بينّ األسباب املوجبة الستحداث
نص�ه (لتفعي�ل ّ
ال�وزارة بما ّ
قطاعي الش�باب والرياض�ة وتنظيمهما
وتطوي�ر األنش�طة الثقافي�ة والفني�ة والعلمية والرياضي�ة ورفدهما
بالوس�ائـل املتطوّرة بما يليق بمكانة العراق ودوره الفاعل يف محيطه
اإلقليمي والدويل وفقا ً ألحكام الدس�تور) بينما ح ّددت املادة ( )3أهداف
ترشيع هذا القانون بـ ( )4نق�اط توجّ هت أغلبها نحو إعداد وتحصني
وتأهيل الش�باب فكريا ً وسياس�يا ً وعلميا ً واجتماعيا ً وثقافيا ً ورياضيا ً
وإقامة األنشطة الثقافية والعلمية وغريها.
الس�ؤال األب�رز :هل ج�رى إعداد تقييم ش�امل لحقيقة نج�اح الوزارة
بالنهوض بواقع الش�باب العراقي مقارنة باألم�وال التي رُصفت طيلة
س�بعة عرش عاما ً س�واء ملا هو مُ قرّر وفقا ً ألب�واب الرصف املعتمدة يف
ّ
مخصصة للجهاز اإلداري
امليزانية العامة أم كرواتب وإيفادات وحوافز
الكبري الذي ُيدير الوزارة؟
الجواب بكل رصاحة يمكن أن نستنتجه من خالل الواقع املرير الخطري
ال�ذي يم� ّر ب�ه قطاع الش�باب م�ن ارتفاع نس�ب التخلّ�ف االجتماعي
ّ
وتسرب أعداد كبرية م�ن الطلبة من
والثق�ايف وانتش�ار آف�ة املُخ ّدرات
امل�دارس وتنام�ي مس�تويات البطال�ة واختف�اء ش�به تام لألنش�طة
الثقافي�ة والفكرية ،ومَ ْهما َبرّرنا من أس�باب فإن املس�ؤولية س�تتجه
بتوازن
نحو عدم قدرة الوزارة عىل مس�ك ملفي (الشباب) و(الرياضة)
ٍ
واس�تقاللية ال تسقط حق أحّ دهما عند التطبيق أو تداور األموال تحت
ذريعة أن الوزارة واحدة!
من�ذ  2003وحت�ى اآلن ،تعاق�ب عىل قي�ادة وزارة الش�باب والرياضة
ّ
تخصصاتهم العلمي�ة وقدراتهم الذاتي�ة ،إال أن
س�تة وزراء بمختل�ف
ش�فرة تطوي�ر القط�اع الش�بابي ظلّ�ت عصيّة على الجمي�ع بعد أن
طغ�ت الرياضة ومش�اكلها ومس�احة االهتمام اإلعالمي ال�ذي توفره
نتيج�ة جوالت املنازلة بني الوزارة واللجنة األوملبية عىل مدار الس�نوات
السابقة ،وتسبّبت يف إهدار األموال والوقت ،وأطاحت بأهداف حسّ اسة
كان يمكن أن تس�هم يف االرتقاء بالواقع الشبابي بدالً من تركه ضحيّة
الظروف واإلهمال وغياب اإلرادة والتخطيط.
وطاملا أن الرياضة هي مَ ن استحوذت عىل أغلب توجّ هات الوزارة يف وقت
أن هن�اك لجنة أوملبية وطنية ّ
تتمتع باس�تقالل م�ايل وإداري مع إقرار
قان�ون االتحادات الرياضية الذي منحها االس�تقاللية املالية واإلدارية،
إضافة اىل وجود لجنة الش�باب والرياضة الربملانية ،فإن املنطق يفرض
التفكير جدي�ا ً نحو إع�ادة النظ�ر بهيكل�ة وزارة الش�باب والرياضة
واس�تحداث (هيئة الرياضة) وتقليص الصالحيات املمنوحة لها ورفع
الكاهل املايل عن ميزانية الدولة من خالل ربط الش�باب بوزارة الثقافة
األكث�ر ُقدرة عىل تنفي�ذ برامج تطوير هذا ّ
القطاع وفقا ً ملا مرس�وم له
ّ
للموظفني العاملني من ذوي االختصاص لها.
وإجراء مُ ناقلة
ُ
تتج�ه هيئة الرياضة (امل َ
قرتحة) نحو املتابعة اإلدارية وإدارة املنش�آت
الرياضي�ة ،وتطرح لالس�تثمار الخارجي بعقود طويل�ة األمد تصبُّ يف
صال�ح األندية الرياضي�ة لغرض تعظيم امل�وارد املالي�ة والتحوّل نحو
االعتماد الذاتي بدالً من استنزاف ميزانية الدولة ،وبذلك نكون قد قلّصنا
حج�م االنف�اق ،وضيّقنا حلق�ات الفس�اد ،و َد َعمْنا األندي�ة الرياضية،
ّ
املتخصصة
وفتحن�ا آف�اق جديدة لتنش�يط عملي�ة تواف�د الشركات
باالس�تثمار وإدارة املنش�آت الرياضي�ة التي س�تكون م�ن مصلحتها
العمل على الرتويج بإقامة البطوالت واس�تقطاب الوف�ود واملنتخبات
الخارجية ،وهي شهادة ستصبّ يف صالح إثبات استقرار الوضع األمني
وعودة الف ّعاليات اىل املالعب واملنشآت الرياضية العراقية.
باختص�ار ..خط�وة إعادة هيكلة وزارة الش�باب والرياض�ة تحتاج اىل
دراس�ة علمي�ة ورؤية مهنية جريئ�ة تعتمد لغة األرق�ام والنتائج عىل
أرض الواقع بعيدا ً عن لغة املصالح الش�خصية عندها س�يكون القرار
وطني�ا ً خالصا ً ينترص للش�باب و ُيح�رّر الرياضة من تع� ّدد الصرِ اعات
ويو ِق ْف نزيف األموال بغري مقاصدها املفرتضة!

الشويلي يشارك في تصفيات
أولمبياد طوكيو
رش�ح االتح�اد الدويل لكرة الس�لة
الحك�م العراق�ي ال�دويل أحمد عيل
الش�وييل لتحكيم تصفيات أوملبياد
طوكيو للرجال لكرة الس�لة والتي
تق�ام يف كن�دا بالفترة م�ن 29
حزيران وحتى الرابع من تموز.
وق�ال الحك�م أحم�د علي إن
«التصفي�ات املنتظ�رة تض�م
منتخب�ات (كن�دا -جمهوري�ة
التش�يك  -اليون�ان -الصين-
تركي�ا -أورج�واي)» ،الفت�ا إىل أن
«املهمة ه�ي التحضري إىل األوملبياد
وس�تضاف إىل س�جل البط�والت
املهمة التي أسندت له منذ استالمه
الشارة الدولية.
وبين «ترش�يحي ل�دورة األلعاب
األوملبي�ة يف طوكي�و ه�و الح�دث
األهم لس�ببني األول ألن مش�اركة
العراق قليلة جدا وربما ستكون يف
البطاقات املجانية والس�بب اآلخر

ألن يف سجيل الشخيص قدت جميع
البطوالت القارية والدولية وكانت
تنقصن�ي فق�ط دورة األلع�اب
األوملبي�ة» .يش�ار إىل أن أحمد عيل
يع�د من أبرز حكام آس�يا وس�بق
أن أسندت له مهام قيادة نهائيات
أس�يا وبطول�ة العال�م للس�يدات
والرجال.

لوف يخطط للزج بالعبين شباب أمام مقدونيا الشمالية
اس�تطاع منتخ�ب أملاني�ا ،افتتاح مش�واره يف
التصفي�ات املؤهل�ة ملوندي�ال  2022بأفض�ل
طريق�ة ممكن�ة ،وذلك بف�وزه يف أول جولتني
عىل حس�اب أيس�لندا ورومانيا دون استقبال
أي هدف.ويخوض املانش�افت ،ثالث مبارياته
يف التصفي�ات ،غ�دا األربع�اء حي�ث يس�تقبل
مقدونيا الشمالية ،عىل ملعب إم إس يف أرينا.
وين�وي امل�درب األملان�ي يواكيم ل�وف ،إجراء

تعديلات طفيف�ة عىل تش�كيلة منتخب بالده
ً
خوفا من إرهاق
أمام مقدونيا الشمالية ،وذلك
العبي�ه ،الذين يخوضون  3مباريات يف غضون
أس�بوع واحد.وأبرزت شبكة «سكاي سبورت
أملاني�ا» ترصيح�ات ل�وف ،الذي قال «بش�كل
مبدئ�ي ،لن أق�وم بتغيريات جذري�ة ،لكن من
املمكن إقحام العب أو إثنني ممن لم يش�اركوا
بكثرة يف أول مواجهتني».

الرياضية

الثالثاء  30آذار
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وتلقى لوف أكثر من رضبة منذ بداية املعسكر
األملان�ي ،إذ خ�رج أكث�ر م�ن الع�ب إلصابات
مختلف�ة ،أبرزه�م تون�ي ك�روس وني�كالس
س�ويل ،باإلضافة إىل جوناس هوفمان ملعاناته
من فريوس كورونا.
يذك�ر أن منتخ�ب أملاني�ا يتص�در املجموع�ة
الع�ارشة برصيد  6نقاط ،بعدما حقق العالمة
الكاملة يف أول جولتني

الريال يقتحم صراع برشلونة وتشيلسي للتعاقد مع لوكاكو

أف�اد تقري�ر صحف�ي إنجلي�زي ،ب�أن
ري�ال مدري�د وضع خي�ارًا بديًل�اً  ،حال
فش�ل صفقتي إيرلين�ج هاالند مهاجم
بوروس�يا دورتمون�د ،وكيلي�ان مبابي
نج�م باري�س س�ان
جريمان.
و يس�تهد ف
ري�ال مدريد
التعاقد مع
ا لثنا ئ�ي
ها الن�د

ومباب�ي ،يف الصيف املقب�ل ،أو أحدهما
عىل أقل تقدير ،مع ضم الثاني يف صيف
.2022
وبحس�ب صحيف�ة «تيليج�راف»
الربيطاني�ة ،ف�إن ري�ال
مدري�د ي�درك م�دى
صعوب�ة التوقي�ع
م�ع كل الع�ب،
حيث يف حالة
مو ا فق�ة
دورتمون�د
على بي�ع
هاالند يف

الصيف املقبل ،لن تق�ل قيمته عن 150
مليون يورو.
وبالت�ايل ف�إن االنتظ�ار لصي�ف 2022
وتفعي�ل الشرط الجزائ�ي البالغ 75
مليون ي�ورو يف عقد
مهاج�م بوروس�يا
دورتمون�د ،خي�ار
رائ�ع بالنس�بة
للمرينجي.
نفس األمر
ينطبق عىل
مبا ب�ي ،
ا ل�ذ ي

يرتب�ط بعق�د يف حديق�ة األم�راء حتى
صي�ف  ،2022وهن�اك مح�اوالت قوية
لتجدي�د عقده ،ويف حال�ة إرصار مبابي
على رفض�ه ،س�يضطر الباريس�ييون
لبيع�ه هذا الصي�ف بمبلغ ل�ن يقل عن
املطلوب يف هاالند.
ويف ظ�ل األزمة االقتصادي�ة التي يعاني
منه�ا ريال مدريد ،س�يكون من الصعب
دف�ع  300ملي�ون ي�ورو للتعاق�د م�ع
كليهما ،أو حتى  150لضم أحدهما.
وأش�ارت الصحيفة ،إىل أن ري�ال مدريد
وضع خيارًا ً
ثالثا ،حال فشل ضم أ ًيا من
هاالند أو مبابي ،وهو البلجيكي روميلو

لوكاكو ،مهاجم إنرت ميالن.
ويق�دم لوكاك�و مس�تويات مبهرة مع
إنرت منذ انضمامه قادمً ا من مانشستر
يونايت�د ،حيث خاض  85مباراة س�جل
ً
هدفا ،وصنع  13آخرين.
خاللهم 59
وال يعتبر ري�ال مدري�د ه�و الس�اعي
الوحي�د لضم لوكاك�و ،فهن�اك اهتمام
ق�وي م�ن برش�لونة وتش�يليس ،اللذان
يضعان�ه كخيار بديل ً
أيضا ،حال فش�ل
ضم هاالند.
الجدي�ر بالذكر ،أن هناك تقارير إيطالية
كانت قد أك�دت أن إنرت ميالن ال يفكر يف
ً
بيع لوكاكو صاحب الـ 27عامً ا مُ
طلقا.

إنتر يدخل سباق التعاقد مع فينالدوم
اقترب الهولن�دي
جو ر جين�و
فينال�دوم ،الع�ب
خط وسط ليفربول،
م�ن الرحي�ل عق�ب
نهاي�ة عق�ده ال�ذي
سينتهي بنهاية املوسم
الجاري.
وذك�رت صحيفة «موندو
ديبورتيفو» أن فينالدوم لم

يتوصل التفاق حت�ى اآلن مع ليفربول
عىل تجديد عقده ،مشرية إىل أنه يقرتب
من مغادرة الريدز.
وأضافت أن فينال�دوم يتمتع بإعجاب
مواطن�ه رونالد كوم�ان املدي�ر الفني
لربش�لونة ،موضح�ة أن البارس�ا ق�د
ً
عرض�ا لالع�ب مل�دة  3مواس�م
يق�دم
مقابل  8ماليني يورو كراتب س�نوي يف
املوسم الواحد.
وتابع�ت الصحيف�ة أن إنتر ميلان

7

يح�اول مزاحمة برش�لونة ،حيث يريد
النريات�زوري التعاق�د م�ع فينال�دوم،
لتعزي�ز صفوفه ،يف ظل رغبة النادي يف
ضم عنارص مميزة للمنافسة يف دوري
أبطال أوروبا.
وختم�ت بأن إنرت مع ذلك ،لم يذهب إىل
أبعد من الس�ؤال عن موق�ف فينالدوم
دون تقدي�م أي ع�رض ل�ه ،يف ظ�ل أن
النادي يع�رف جي ًدا أن كومان قد يلعب
دورًا يف التأثري عىل قرار الالعب.

ميدفيديف يتأهل إلى
ثمن نهائي ميامي

حجز ال�رويس دانيي�ل ميدفيدي�ف ،املصن�ف الثاني
عامليا واملرش�ح األول للق�ب ،مقع�ده يف ثمن نهائي
بطولة ميامي لتنس األس�اتذة ،ذات الـ 1000نقطة،
بعدما حقق فوزا بشق األنفس عىل األسرتايل ،أليكيس
بوبريين ،بمجموعتني لواحدة يف الدور الثالث.
واحت�اج الالعب ال�رويس س�اعتني و 39دقيقة ،من
أجل حس�م املباراة الصعبة لصالحه ،بواقع -7(6-7
 )3و )9-7(7-6و.4-6
وتع�د هذه املباراة الثالثة التي يحس�مها ميدفيديف،
أم�ام الالعب األسترايل ال�ذي لم يحق�ق أي فوز عىل
الرويس.
وسيبحث املتوج بلقب بطولة مارسيليا ،قبل أسابيع
قليلة ،عن مقعد بني الثمانية الكبار ،عندما يلتقي يف
ال�دور الرابع (ثمن النهائي) مع الفائز من األمريكي
فرانسيس تيافوي ،والرصبي دوشان اليوفيتش.
كما تأهل لنفس الدور ،اإليطايل الش�اب يانيك سينر،
بتخطي�ه لعقب�ة الرويس اآلخ�ر كارين خاش�انوف،
بمجموعتين لواح�دة ،بواق�ع  6-4و)2-7 (6-7
و.4-6وس�يلتقي صاحب ال�ـ 19عاما يف دور الـ،16
مع الفائ�ز من مب�اراة الفنلندي ميل روس�وفوري،
والسويدي ،من أصل إثيوبي ،ميكائيل يمري.

 10مباريات تفصل
ماندزوكيتش عن
مغادرة ميالن

كوناتي على أبواب ليفربول

اإلصابة تبعد ليفاندوفسكي
عن مباراة إنجلترا
أعلن االتحاد البولندي لكرة
القدم ،غياب نجمه روبرت
ليفاندوفسكي ،عن مباراة
الفري�ق بتصفي�ات كأس
العالم أمام إنجلرتا.
وأوض�ح االتح�اد أن العب
باي�رن ميون�خ تع�رض
إلصاب�ة يف الركب�ة ،أم�ام
أندورا.
وحق�ق منتخ�ب بولن�دا
انتصاره األول يف املجموعة
بالتصفي�ات
التاس�عة
املؤهل�ة ملوندي�ال 2022
بقط�ر ،بثالثية نظيفة عىل
حس�اب أن�دورا ،يف ثان�ي
جوالت املجموعة.
وعلى ملع�ب (الجي�ش
البولن�دي) ،تأل�ق كعادته

النج�م والقائ�د روب�رت
ليفاندوفس�كي بثنائي�ة يف
الدقيقتين  30و 55رف�ع
بها محصلته مع «الصقور
البيض�اء» إىل  66هدف�ا يف
صدارة ه�دايف املنتخب عرب
تاريخه خالل  118مباراة.
بينم�ا تكف�ل كارول
سويدرس�كي باختت�ام
الثالثية يف الدقيقة .88
ورفع�ت بولندا رصيدها إىل
 4نقاط ترتقي بها للمركز
الثاني بفارق نقطتني خلف
إنجلترا صاحب�ة العالم�ة
الكامل�ة حت�ى اآلن ،وذلك
قب�ل موقعتهم�ا املرتقب�ة
يوم األربعاء يف لندن ،والتي
ستحدد مصري الصدارة.

يس�عى ليفربول اإلنجلي�زي ،لتعزيز الخط
الخلف�ي بالفري�ق خالل فترة االنتقاالت
الصيفي�ة املقبل�ة ،يف ظ�ل اإلصاب�ات
الكثيرة التي يعاني منه�ا الريدز عىل
مس�توى الدفاع.وتع�رض يورج�ن
كل�وب ،املدي�ر الفن�ي لليفرب�ول،
لرضب�ات موجع�ة يف األش�هر
املاضية بابتع�اد الثالثي فريجيل
ف�ان ديك وج�و جومي�ز وجويل
ماتي�ب ،ع�ن املالع�ب لفترات
طويلة بسبب اإلصابات.
وبحس�ب صحيف�ة «ذا أتلتي�ك»
الربيطاني�ة ،ف�إن ليفرب�ول يف
مرحل�ة متقدم�ة م�ن املفاوضات مع
اليبزي�ج ،من أجل التعاقد مع املدافع الفرنيس

إبراهيم�ا كوناتي.وأضاف�ت أن�ه م�ن املتوق�ع أن يدفع
ليفرب�ول الرشط الجزائي يف عق�د املدافع صاحب الـ21
عامً ا ،والذي يبلغ حوايل  34مليون جنيه إسترليني ،ويف
هذه الحالة ،ل�ن يحتاج الريدز إلج�راء محادثات أخرى
م�ع اليبزيج.وأش�ارت إىل أن ليفربول على أعتاب إتمام
صفق�ة ضم كونات�ي ،حيث وصل�ت املفاوضات ملرحلة
متقدم�ة ج ًدا ،ليصبح أوىل صفق�ات الفريق يف املريكاتو
الصيفي املقبل.
وكان ليفربول قد حاول تعويض غيابات الخط الدفاعي
يف املريكات�و الش�توي امل�ايض ،حي�ث تعاقد م�ع أوزان
كاب�اك عىل س�بيل اإلعارة من ش�الكه ،وب�ن ديفيز من
بريستون مقابل  2.6مليون إسرتليني.وارتبط ليفربول
بضم دايوت أوباميكانو من اليبزيج ،قبل أن يعلن بايرن
ميونخ تعاقده رسم ًيا مع املدافع وأنه سينضم للبافاري
بداية من الصيف املقبل.

اليونايتد وتوتنهام مهتمان بضم سابيتزر
أف�اد تقري�ر صحفي بوج�ود رصاع
إنجليزي للحصول عىل خدمات قائد
فريق اليبزيج ،مارسيل سابيتزر.
وينتهي عقد النمس�اوي مارس�يل
س�ابيتزر صي�ف  ،2022وال يريد
اليبزيج التخيل عنه دون مقابل.
وأكدت صحيفة «بيلد» األملانية،
أن  3أندي�ة م�ن الربيمريلي�ج
وه�ي ليفرب�ول ومانشستر
يونايت�د وتوتنه�ام ،تهت�م
بالحص�ول على توقي�ع

مارس�يل س�ابيتزر.ويعترب س�ابيتزر (27
عامً �ا) م�ن أه�م العب�ي الوس�ط يف أوروبا
بآخر  3أعوام ،وس�جل  7أهداف إىل جانب 6
تمريرات حاس�مة يف  31مباراة هذا املوسم.
وأضافت الصحيفة أن توتنهام يبدو األقرب
لضم س�ابيتزر ،يف وقت يبحث فيه ليفربول
عن الع�ب يمكنه تعويض الرحيل الوش�يك
لجورجيني�و فينال�دوم ،أم�ا مانشستر
يونايت�د ل�ن يتوق�ف ع�ن تعزي�ز صف�وف
الفري�ق اس�تعدا ًدا للموس�م املقبل.و ُيق�در
اليبزيج قيمة الالعب بنحو  36مليون جنيه

إسترليني ،رغ�م تبق�ي  12ش�هرًا فقط يف
عقده ،علمً�ا بأن النمس�اوي انتقل للفريق
األملاني عام  2014ولعب معه أكثر من 160
مباراة.

أك�د تقري�ر صحف�ي ،أن الكروات�ي ماري�و
ماندزوكيت�ش مهاج�م ميالن ،قد يغ�ادر صفوف
الروس�ونرييعقبنهايةاملوس�مالجاري.
وذكر موقع «كالتش�يو مريكات�و» أن ميالن تعاقد
م�ع ماندزوكيتش يف كانون الثاني املايض من أجل
الخربات التي يتمتع بها الالعب ،ملساعدة الفريق يف
التأهل لدوري أبطال أوروبا.
وأضاف�ت أنه بدلاً من ذلك ،عانى املهاجم الكرواتي
م�ن إصاب�ات عضلي�ة أبعدته ع�ن املش�اركة مع
ميالن ،حيث لم يش�ارك صاحب الـ ً 34
عاما ،إال يف
 4مباريات فقط بالكالتشيو.
وتاب�ع أن ن�ادي ميلان لدي�ه خي�ار تجدي�د عقد
ماندزوكيت�ش مل�دة موس�م إض�ايف ،لك�ن النادي
غير مقتنع باملهاجم ،وس�ط غيابه ع�ن التهديف
وإصاباته الكثرية.
وخت�م املوقع بأن ماريو ماندزوكيتش الذي لم يهز
الش�باك منذ عودت�ه إليطاليا ،أمام�ه  10مباريات
إلقناع نادي ميالن بتمديد عقده للموسم املقبل.

الثقافـي

مختارات من أقوال المشاهير
شكسبري
عندما ُتدخل الس�عادة إىل قلوب اآلخرين س�تعرف
الس�عادة عنوانك .أظن أن البعض أصبحوا بحاجة
ً
قليلا ،ليعلم�وا ك�م كان اهتمامنا بهم
للتجاه�ل
جميالً.
ً
م�ا وجدت ش�عورا أروع من أن يذكرك صديق من
بعد طول غياب.
رغم بس�اطة األفعال الصادق�ة ،إال أنها تصنع يف
القلب إحساسا ً عميقا ً ال تصله كبائر املجامالت.
أعظ�م النعم يف الحياة راحة البال ،إن ش�عرت بها
فأنت تملك كل يشء.
لراح�ة بال�ك :املعاملة باملث�ل هي أفضل أس�لوب
للحفاظ عىل الراحة.
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أبيات خالدة في الذاكرة
لَقينا َيو َم َ
سيَّه
صهبا ٍء رَ ِ
قيناهم بأ َ
لَ
حدا ٍد
ٍ
سياف ِ
ُ ِ

وَكان َزعيمُ ُهم إذ َ
َ
ذاك لَيث
ِ

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

«طائر الوحشة»
مجموعة قصصية
جديدة لحميد المختار

«العـراق سينمـا» تجسيـد لتـأثير سلطـة البعـث
الصدامي وحروبه وتحكمه بمصائر الناس

وااليحاءات غير املبارشة يف الرسد التي تش�كل متعة
املعرف�ة واالكتش�اف «قيم�ة الرس�م الخي�ال وه�ذا
الول�د يمتل�ك هذه القيم�ة ...الف�ن هو أن ت�روا أبعد
ممما ت�راه عيونكم» فيتحول الرسي�ايل اىل رسرسي ،

«مخالب مخفية» ..رواية مع العقل ض ّد التخلّف

املراقب العراقي /متابعة...
اكدت الروائية األردنية نعمة عياد ان «مخالب مخفية»
ه�ي رواية م�ع العقل ض� ّد التخلّ�ف وذلك يف جلس�ة

احمد ابراهيم السعد

حوارية حول تجربتها الروائية ،تناولت خاللها الجانب
ً
موضحة التغريات التي مر بها
الجمايل يف فن الرواي�ة،
أس�لوب السرد والتعبير ،واملضامين املعرفي�ة الذي
ً
مبينة أن الرواية تجس�د الواقع
يحملها الرسد األدبي،
امللم�وس بش�كل جمايل.واعتبرت عي�اد ،أن الوج�ود
اإلنس�اني ب�كل تجلياته ،بم�ا يف ذلك تجليات�ه األدبية
والفنية والثقافية يف تطور مس�تمر من حالة الالوعي
إىل الوع�ي ،وخالل ه�ذا التطور تحل منتج�ات الوعي
الحديث محل الوعي القديم ،يف إبراز املعاناة وترجمتها
يف بن�اء ن�ص أدب�ي تحكم�ه معايير العم�ل الكتمال
املضمون.وتتحدث الرواية ،من خالل ش�خوصها ،عن
خاصة ّ
تؤثث موقفاً
معاناة النس�اء من خالل رسديّ�ة ّ
جماليّ�اً ،ض� ّد عقليّ�ة ّ
التخلّ�ف واالستسلام لألفكار
املنقادة للخرافة والالمنطق ،وتنترص للحقائق وصوت
العل�م واإلنجاز ،وتفكك العالئق والرصاعات بني تخوم
هذه العوالم املتصارعة ،وتظهر أحداثها ثقافة الكاتبة
الواس�عة التي تحاول اس�تنهاض التاري�خ ،من خالل
وفنانيه ُ
أبطاله ومبدعيه ّ
وش�عرائه وفالسفته ،يف لغة
شاعرية اس�تخدمت فيها الجمل القصرية ،كما يظهر
يف الرواية مزج بين اللغة العربيّة واللغة اإلنكليزيّة ،يف
انسياب واضح للمشاعر.
ِ

وعبث الصبية يف عد الجثث التي تس�لم اىل املستش�فى
العسكري بالبرصة.
واوضح:وتتداخل التاب�وات يف رسدية متلونة املفاهيم
واملعان�ي «هن�اك دائم�ا م�ن يراقب هذه املس�اجالت
بمتعة تفوق عد املوتى ،ومشاهدة املروحيات املرقطة
كجل�د ضف�دع .يتزاي�د ع�دد الصاعدين إىل الس�طوح
عندم�ا يتصاع�د ع�راك نج�م حاتم ،وخضري ش�بوط
اللذين لم يش�هد لهما عراك حقيقي عىل أرض الواقع،
ثالثة س�طوح تفصل بينهما  ،وخمسة أسيجة واطئة
والروائ�ي ال يك�رر او يقل�د االخري�ن ب�ل ه�و يرتقي
بمس�توى التعبير الجمايل والفك�ري للرسد من خالل
االتيان بمش�اهد ومقابالت وح�وارات صحفية تجعل
تجرب�ة الكتاب�ة والتفاع�ل معه�ا جديرة بالق�راءة،.
كأنن�ي يف ورش�ة لكتاب�ة االرواية فالتجري�ب موجود

الثقافة تحتفي باليوم العربي
للشعر بأمسية افتراضية

املراقب العراقي /متابعة...
اقام�ت دائ�رة العالق�ات الثقافي�ة العام�ة يف وزارة
ً
ً
ً
افرتاضية
شعرية
أمس�ية
الثقافة والس�ياحة واآلثا ُر

بمناس�بة اليوم العربي للش�عر ،بالتعاون مع منصة
الفن�ر للعل�م واملعرفة .وش�ارك يف هذه األمس�ية ٌّ
كل
من الش�عراء  :الدكتورة فاتح�ة معمري من الجزائر،
والدكت�ور عالء جان�ب من مرص ،والدكت�ور محمود
الس�ليمي ،وهلال بن محم�د العامري من س�لطنة
عم�ان ،وأس�يل س�قالوي م�ن لبن�ان ،وعب�د الرزاق
الربيعي ،ونجاح العرسان .وبثت الندوة عرب منصات
التواصل االجتماعي ،ويديرها الشاعر مرض اآللويس.

واملشاركة والتأمل ممكنة مع هذا النص!.
وبين :يف رواي�ة الع�راق س�ينما يتصفح الس�ارد كل
املحط�ات االل�م العراق�ي – الوج�ع العراق�ي -وم�ا
تتع�رض الي�ه املجتمع�ات يف الحروب م�ن اخرتاقات
قيمية فليس�ت هي الحروب ما تركز عليها الرواية بل
تأثري س�لطة البعث وتحكمهم بالن�اس ومصائرهم ،
هناك تداخ�ل فني لوجود الطاغية ص�دام وكذلك ابنه
الطاغية عدي يف الذاك�رة القمعية للمجتمع البرصي،
تل�ك القس�وة ايل ق�د ال تش�مل االعداء فق�ط بل حتى
اتابعه�م !وترص�د كاميرة الرسد كل صغيرة وكبرية
وكأنن�ا امام صور متالحق�ة يف رسدية اخبارية «فتية
ترضب أقدامهم األرض مخلفة غبارا .أجسادهم تطري
لتصل أيديهم املنبسطة إىل منشورات آن لها أن تصل.
واش�ار اىل ان رواية (العراق سينما) هي رواية الحياة

ت��رددت طويال قب��ل المجازف��ة باختيار خمس�ين مقاال مما
ُن�شرت خالل ثالث��ة عقود تحت عنوان ش��اهد نف��ي ،وبعد
صدور الكتاب عن المؤسسة العربية للدراسات والنرش،
يتضمن��ه الكت��اب م��ن
أحسس��ت ع�لى الف��ور ب��أن م��ا ل��م ّ
المقاالت هو عىل موعد مع كتاب أو كتب اخرى،
خريي منصور
لع�دم ارتباطها املبارش بحدث ما أو مناس�بة،
وكانت تلك املجازفة استجابة مزدوجة لهاجس
ذات�ي وآخ�ر من أصدق�اء أع�زاء ،يف مقدمتهم
الشاعر الكبري أدونيس ،الذي كان انطباعه عما
أكتب هو والناقدة الرائدة خالدة سعيد محرّضا
يل لالس�تمرار حتى يف ذروة اإلعي�اء واملكابدة،
ول�م تكن «الق�دس العربي» على امتداد عقود
ربم�ا كانت األبه�ى يف العم�ر مج�رّد مُ ّ
تنفس
تعبريي بقدر ما هي مجال حيوي لرهان ثقايف،
فق�د أتاحت يل أن أقول فيها ما قد يكون عصيّا
عىل النرش يف سواها.
كتبت ه�ذه املق�االت يف الفترة الحرج�ة التي
أوش�كت فيه�ا الجريمة على االكتم�ال لندرة
الشهود رغم وفرة الشهداء ،وهي مقاربات قد
تتف�اوت يف الزمان واملكان ويف منس�وب التوتر
الناج�م عن تفاع�ل وليس عن انفع�ال ،لكنها
تأتلف يف سياق نقدي يستقرئ الظواهر وينقل
السؤال من هامش الدهشة إىل صميم املساءلة
وَمَ ت ِنه�ا املع�ريف والتاريخ�ي ،ويح�اول رص�د
تجلياته�ا قدر تعلّقها بثقافة حوّلها العاطلون

ع�ن الحي�اة واملغام�رة إىل غيم�ة مؤدلج�ة
وكوميديا من النبذ املتبادل واإلقصاء الذي غالبا
ما يبدأ من هاجس االحتكار وينتهي إىل اإلعدام
الرم�زي ،وقد ترددت يف اختيار عنوان من ثالثة
له�ذا الكتاب الذي اقترص عىل مقاالت نرشت يف
«القدس العربي» تحت عنوان شاهد نفي ،هي
«رماد الس�نديان» و»العصا والناي» و»السيف
والن�دى» وانتهى بي املط�اف إىل العصا والناي
ألنه يخت�زل ثنائية الس�لطة واملعرفة والخوف
والحرية واليأس والحنني ،وهذه ليست ثنائيات
باملعن�ى املان�وي ال�ذي ي�ؤدي إىل اس�تنقاعها
وس�كونيتها بقدر ما هي ثنائيات متجادلة يلد
البعد الثالث الذي يج�ري حذفه كأهم اقنوم يف
ثقافتنا من املصاهرة بينها.
ّ
اتعس�ف يف اقتراح املشترك املنهجي بني
ولن
ه�ذه املق�االت ،ألن مثل هذا املشترك قد يكون
يف عمق الش�جن الذي يجانس بني هواجس�ها
ودواف�ع كتابته�ا ،وذل�ك بالقدر ال�ذي تتيحه
الحري�ة أو القدر املتحقق منه�ا يف عالم عربي
كان تاري�خ ثقافته وما ي�زال رصاعا ال تتخلله
هدن�ة بني م�ا يقال وم�ا يجب أن يق�ال ،وبني

البرصية والتي تمثل نموذجا لعراق الحروب والحصار
االقتص�ادي واالحتلال  ،فتج�د اىل جان�ب العالق�ات
االنس�انية واالبداعي�ة م�آيس االضطه�اد الس�يايس
وقس�وة الح�روب االعتداء على خصوصية االنس�ان
العراق�ي «ذهب الرجل وبقي عط�ره -العطور الذكية
ترتك يف الروح س�حرا مثاليا ال يقل ش�أنا عن نصيحة
مؤث�رة إزاء خطيئ�ة سترتكب»ص 32وع�ن العطور
والنس�اء والعالقات العاطفية تش�هد اكثر من موقف
يف الرواية.ولف�ت اىل ان :الهم االنس�اني يف الرواية كان
ينتق�ل من الخ�اص للعام  ،حتى عىل مس�توى االدانة
 ،ش�خوص الرواية كان�ت تنزلق من بني يدي الس�ارد
لتتصرف كيفم�ا تش�اء  ،تتم�رد احيان�ا ً وترسح يف
واقعي�ة مفرطة  ،تش�تم بعض  ،ترتكب الس�لوكيات
الغرائبي�ة وال تتورع من اي س�لوك يمكن ان يرتكب ،
وتارة تترصف عىل س�جيتها ودونما قيود من ساردها
العلي�م  ،تتداخ�ل ازمن�ة الواقع م�ع ازم�ان واحداث
افرتاضي�ة( ،لو كن�ت مخرجاً) لكنها م�ن ضمن بناء
الفضاء الرسدي  ،هذا التداخل يشكل جمالية من نوع
خاص عىل ش�كل الرواية وش�كل االحداث التي تسير
بوترية متصاعدة من التشويق ،فالرصاعات هنا ذاتية
تأخذ ابعادا ً س�يكولوجية وسيس�ولوجية ولم يكرتث
الس�ارد العليم باخ�راج الرصاعات املادي�ة الخارجية
اال بصوره�ا الداللي�ة الرمزي�ة والتي تع�د اكثر وطأة
واستهجانا ً من املشهدية املبارشة
وختم  :ان رواية (العراق سينما) عىل الرغم مما تثريه
من ش�جون اال انه�ا رسدية ممتعة يمكن االس�تمتاع
بها يف جلس�ة طويلة واحدة ،وهي م�ن الروايات التي
تتحمل اىل تتحول اىل فيلم او مسلسل درامي.

املراقب العراقي /خاص ...
ص�در للكاتب حميد املختار عن مؤسس�ة
ابجد للرتجمة والنرش والتوزيع مجموعته
القصصي�ة الجدي�دة املوس�ومة «طائ�ر
الوحش�ة» واملتوف�رة حالي�ا يف مكتب�ات
ش�ار ع املتنبي.وق�ال املخت�ار يف ترصيح
لـ(املراقب العراقي ) :بعد ان تمت بطباعة
انيق�ة وعىل وفق احدث الط�رق الطباعية
اس�تلمت اليوم كتابي طائر الوحشة وهو
مجموعة قص�ص مختارة م�ن مجموعة
كبرية من قصصي التي كتبتها خالل املدة
االخيرة وت�م االس�تقرار على ع�دد منها
لتك�ون مجموع�ة قصصي�ة اخترت لها
عنوان طائر الوحش�ة وه�و عنوان احدى
القص�ص املوج�ودة يف املجموعة .وأضاف
 :ان املجموع�ة القصصي�ة قد صدرت عن
مؤسس�ة ابجد للرتجمة والنرش والتوزيع
ومتوفرة حاليا يف ش�ارع املتنب�ي ،مكتبة
ناب�و ،ومكتب�ة الن�دى يف محافظ�ة باب�ل
ش�ارع أربعين ،ومكتب�ة دار الهج�ان يف
البصرة ش�ارع الجزائ�ر /م�ول شنش�ل
واملكتبة الرقمية لدار لوس�يل /دولة قطر
(للبيع اإللكرتوني).

جيم» ..انكفاء إلى الداخل ً
هربا من الخارج
املراقب العراقي /متابعة...
م�ن الروايات املرش�حة للقائمة الطويل�ة للجائزة
العاملية للرواية العربية يف نس�ختها الرابعة عرشة
لع�ام  ،2021التي ُتعد من أه�م الجوائز األدبية
املرموقة يف العالم العربي،رواية «جيم» للكاتبة
الجزائرية سارة ّ
النمس،والتي تصلح ألن تكون
فيلم�اً س�ينمائياً ش�ائقاً ،أو مرسحي�ة ديالوج
م�ن نوع «تراجيدكوميديا» .ت�دور أحداثها حول
شخصيتني هما الفتاة جيم ،والشاب أمني ،اللذان
يلتقي�ان مصادف�ة يف حافلة متجه�ة نحو مدينة
وهران إىل منطقة «تامنراست» الجنوبية عاصمة
الهقار يف الجزائر ،وكالهما يبحث يف قرارة نفس�ه
ع�ن حياة جديدة ،لتجاوز مأس�اة ش�خصية وقعا
فيها ج�رّاء ظروف اجتماعية قاس�ية ،ترتاوح بني
ظروف العرشية الس�وداء (يناي�ر  ،)1992ووضع
م�زر ،وحدي�ث ع�ن الحي�اة واألمنيات
اجتماع�ي
ٍ
واألحالم ،أشبه ما يكون بـ «الفضفضة».
تبن�ي الكاتب�ة رسده�ا املتكئ على الذاك�رة التي
تلع�ب هن�ا دورا ً أساس�ياً يف انطالق الش�خصيات
نحو البوح واالنكش�اف ،وغوص كل من البطلني يف

عصــا شــاهــد النــفي .....ونــايــه
الباطن�ي واملتجيل ،ذلك ألن الحريات املس�موح
بها يف ه�ذا العالم ال�ذي حوّلته الرأس�مالية يف
ذروة توحّ ش�ها إىل رهين�ة ال تكفي كاتبا عربيا
واح�دا ،كما ق�ال الراحل يوس�ف إدريس ،وإن
كان يل أن استس�محه وأضي�ف فه�ي ال تكفي
مقالة واحدة.
إن العصا يف ذروة وظيفتها اآلن ،أما الناي فهو

هِ َزبرا ً ال ُيبايل ِبالر َِزيَّه

الثالثاء  30آذار  2021العدد  2556السنة الحادية عشرة

Almuraqeb Aliraqi Newspaper

حمدي العطار
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تدور أحداثها في بصرة ثمانينيات القرن الماضي

املراقب العراقي  /املحرر الثقايف...
يرى الناق�د حمدي العطار ان رواية «العراق س�ينما»
للروائ�ي احمد إبراهيم الس�عد التي ت�دور أحداثها يف
بصرة ثمانيني�ات القرن امل�ايض هي تجس�يد لتأثري
س�لطة البع�ث الصدام�ي وحروبه وتحكم�ه بالناس
ومصائره.
وق�ال العط�ار يف ق�راءة نقدي�ة خ�ص به�ا (املراقب
العراق�ي) :انن�ا ام�ام تجرب�ة روائي�ة بش�كل
مختلف!صاحبها يرس�ل قلمه عىل س�جيته ويتفرد يف
رسدية حزين�ة ملوضوعة (الح�رب) والوجع العراقي!
لكن�ه يقدمها بش�كل ممي�ز ومختلف وه�ذا هو رس
نج�اح روايت�ه  ،ب�داءا من العن�وان (العراق س�ينما)
م�رورا بالش�خصيات واالح�داث العام�ة والخاصة ،
تجربة تلع�ب فيها الخبرة االبداعية للفن�ون االخرى
التي يتقنها الروائي بإن تثري البناء الرسدي ،والحوار
يف الرواية يش�كل ركنا هاما والذي ينهل من الس�ينما،
املرسح ،والتلفزيون ،الرسم ويملك السارد القدرة عىل
االيجاز االيجابي لتمتد املضامين تاريخيا منذ الحرب
العراقي�ة – االيراني�ة حت�ى الوقت الح�ارض ،واملكان
االكثر ترضرا هو (البرصة) مدينة الحروب !.
,اض�اف :وبنف�س منقط�ع النظير يقدم لنا الس�ارد
ش�خصياته املتمثلة (بالكاتب واملخ�رج واملمثل) عرب
مواقفه�م وافكارهم وموهبته�م واملفارقات الواقعية
والت�ي تمث�ل اغرب م�ن الخيال يسترجع املتلقي مع
الروائي تلك املحطات املأساوية لحقبة زمنية سقطت
من مت�اع الح�روب وتأثريها ،حتى ان الق�ارئ يرجع
كل مصائب الع�راق اىل تلك املرحلة الحرجة من تاريخ
العراق املعارص!وس�يجد القارئ الكثير من العبارات
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أرسار اآلخر ،عرب رواس�ب امل�ايض ،وما يحمله من
غموض وأبعاد نفسية وتاريخية منسابة يف نسيج

روائي بدي�ع .أقامت الكاتب�ة تقنيتها عىل مفردة
تب�ادل األدوار ،ولذلك من الطبيع�ي أن تكون هناك
حكايتان يف رواية واحدة ،فرحلة طويلة كهذه كان
ال ب ّد أن تحدث تقارباً بني الفتاة والشاب ،بما يكفي
ليقول كل منهما حكايته ،ولكي تكون النمس أكثر
صدقاً ،جعلت األحداث الدامية يف العرشية السوداء
أساس�اً يف الكشف عن األبعاد النفس�ية والتقلبات
املزاجي�ة لبطيل الرواية ،يف بيئة غرقت يوماً يف األلم
والخوف والخس�ارات واالنكسارات الفادحة ،فلقد
كان لتل�ك الفرتة األليمة من تاريخ الجزائر النضايل
تأثريها البالغ عىل الجميع ،وما إعادة اس�تخدامها
يف عم�ل روائ�ي ،إال اس�تثمار ذك�ي لتحلي�ل م�ا
ّ
ترس�ب كج�زء من ذاك�رة ماض ال ي�زال يحفر يف
الذاك�رة الجمعي�ة .وكان اختي�ار الكاتب�ة مدينة
«تامنراست» الصحراوية ،بعد أن أثثت له ليكون
فضا ًء غامضاً ومختلفاً ،ومناس�باً يف الوقت ذاته
ملزاج املغامرة واالختباء إىل الداخل للش�خصيات
ذات الهوي�ات الهاربة ،باعتب�اره مكاناً ملهماً،
بل وإىل العزلة بالنفس ألجل تقييمها وتحليلها
ومحاولة معالجتها من هواجس ّ
معذبة.

قصتان قصيرتان
مغم�ور بالرمال وقد س�ملت األصاب�ع األمية
عيونه.
إن أش�ق وأعرس ما يف ه�ذه املهمة التي يتوالها
الكات�ب نفس�ه ه�ي الترك والتخلي ولي�س
االنتق�اء ،فاملتروك مجرد مؤجّ �ل وليس فاقدا
لصالحي�ة إعادة النرش حتى بعد مرور عرشين
سنة.
إن عن�وان ش�اهد نف�ي يس�تدعي على الفور
ش�اهدين آخرين ،هما الش�اهد امللك ،وش�اهد
اإلثب�ات وكال االثنني يف عطلة ق�د تطول .إنني
اتذك�ر يف ه�ذا الس�ياق ولو عىل نح�و مجازي
عب�ارة س�ان ج�ون بيرس ع�ن حام�ل عبء
الكتابة الذي يكدح يف عزلته من أجل تمجيدها،
فالكتاب�ة ليس�ت ص�دى للحياة بق�در ما هي
صوته�ا ،وهي إذ تراوح بين فحيح التحريض
واللّ�دغ الناعم وبني حفيف الكائنات تحاول أن
تكون دفاعا ولقاحا باسال ضد تحوّل الكذب إىل
وب�اء ،واألباطيل إىل رشائ�ع ،وألن صفة املثقف
يف مجتمع�ات تعاني من أميّة ثالثية األبعاد بها
الكثير من االلتب�اس فإن هناك من األس�باب
ما يكفي إلع�ادة النظ�ر يف محمولها ،فاألعور
لن يش�هر صولجانه املكس�ور أم�ام عميان ال
يبرصونه ،اللهم إال إذا قلب املفاضلة إىل مراذلة
وجعل م�ن األقل جهال مرادف�ا للعارف ولألقل
قبح�ا بديلا للجميل ،وس�تبدو تك�رارا عقيما
الع�ودة إىل تعريف�ات غرامشي ع�ن العضوي
واملس�تولد يف أنب�وب الس�لطة أو الح�زب أو
الطبق�ة ،فتل�ك تصنيفات باتت كالس�يكية يف
عالم ما بعد الحداثة

عمار حميد مهدي
الحبل

ّ
كن�ا ثالثة  ،بال�كا ِد نرى وجوه بعضنا من ش� ّدة
ظالم البرئ الذي جلس�نا يف قعره  ،واليشء الوحيد
ال�ذي كان ُيش�عرنا بالراح�ة ه�و جم�ال بري�ق
النجوم التي زيّنت السماء البعيدة عند اعىل فتحة
«برئنا»  ،نعم لقد اطلقنا عليه هذه التسمية ألنه
اصبح عاملن�ا  ،فمع مرور االيام التي كنا نش�عر
بتعاقبها من خالل النزر اليسير من ضوء النهار
الذي بالكاد يصل اىل اعماق البرئ ازدادت معرفتنا
لبعضنا واصبحنا متقاربني يف افكارنا  ،اكتشفنا
بع�د ذلك انن�ا قد فقدن�ا االحس�اس بالوقت ولم
نع�د نويل ل�ه اهتمام�ا يذكر  ،فقهرن�ا من خالل
ذل�ك االحس�اس بالقلق الذي كان يس�ببه الوقت
والتفكير به ول�م نتحدث ابدا ع�ن الكيفية التي
وص�ل كل واحد منا اىل هذه البرئ وكيف انتهى به
الح�ال يف قرارها بل ركزنا على االهتمام ببعضنا
اكثر حت�ى اصبحنا اخ�وة وش�عرنا بالقوة التي
تمنحه�ا ه�ذه الرابط�ة داخ�ل «برئن�ا»  ...الذي
أحببناه وص�ار جزءا من حياتن�ا وكان كل يشء
فيه يسير عىل م�ا يرام وبس�عادة كبيرة حتى
اتى ذلك اليوم ال�ذي امتد الينا وعىل نحو مفاجئ
حبل قد رماه احدهم م�ن االعىل  ،تحلّقنا جميعا
ح�ول الحبل ال�ذي اس�تقرت نهايته على ارض
البرئ الرملية الناعم�ة  ،نظرنا اىل بعضنا وتعابري
القلق الذي كنا قد نس�يناه قد بانت عىل وجوهنا
 ,م�ا الذي يمكن ان ينتظرنا هناك يف االعىل وماذا
سيحصل ان خرجنا هناك وكيف ستكون عالقتنا

فيما بيننا هناك  ,اس�ئلة عديدة دارت يف رؤوسنا
لكننا توصلنا اىل القرار النهائي وجهزنا انفس�نا
له جيدا  ,بدأ احدنا بتس�لق الحبل وكانت نظراتنا
تتبعه بلهفة وهو يصع�د اىل االعىل بثبات  ،وعند
وصول�ه اىل منتص�ف املس�افة املؤدي�ة اىل نهاية
الحبل حي�ث فتحة البرئ ق�ال  ...كل العالم اخوة
يوسف ثم امسك سكينا وقام بقطع الحبل.

طائر البلشون االبيض

ش�عر الرجل العجوز باإلره�اق فجلس قليال من
اج�ل الحصول على بعض الراح�ة  ،نظر باتجاه
الش�مس الت�ي الزالت تتوس�ط الس�ماء ثم رمى
بنظ�ره نح�و األف�ق س�ارحا بأف�كاره ومن بني
ال�ركام املتناث�ر هن�ا وهناك ظهر طائر بلش�ون
ابيض يميش بهدوء وحذر  ،ابتسم الرجل العجوز
بمرارة موجها حديثه وق�ال :انظر اىل تلك األيدي
كم اصبحت مشققة ومس�و ّدة  ،انظر اىل وجهي
املُتع�ب  ،هل تعلم مل�اذا ايها الطائر؟ انه بس�بب
االناني�ة املتجذرة فين�ا نحن البشر  ...هل نحن
بشر ام ّ
كنا كذلك؟  ،تس�اءل الرجل العجوز بينه
وبني نفسه فيما كان البلش�ون يتنقل بخطواته
الواسعة بني أكوام االزبال بحثا عن بقايا الطعام
غري آبه بالحديث املوجه إليه.
نهض العجوز ويشء من الغضب املمزوج بالحزن
يعرتيه موجها كلماته االخرية اىل البلشون  :اعلم
انك ال تفقه ش�يئا مما اقوله لك ايها الطائر األبله
بل انك تس�خر مني  ،ففي اللحظات التي سأبيع
فيها بعض العلب املعدنية ألكسب منها قليال من
املال التافه العديم القيمة يف نظرك ستس�مو انت
فوق السحاب.

أوراق
�صحيفة-يومية�-سيا�سية-عامة
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تسعى إدارة الرشكة العامة للفوسفات يف محافظة األنبار قضاء
القائم للحصول عىل تخصيصات مالية مناسبة إلعادة تأهيلها
،وإعادة تشغيل معاملها السبعة املتوقفة منذ سيطرة عصابات داعش
اإلرهابية عىل املدينة وتدمري ورسقة آلياتها .
وقال مدير قسم اإلعالم والعالقات العامة يف الرشكة وجدي ذاكر):
إن»الرشكة العامة للفوسفات أحد تشكيالت وزارة الصناعة واملعادن
،وتقع الرشكة يف محافظة األنبار -قضاء القائم ،تأسست العام 1976
برأسمال قدره  350مليون دينار عراقي ،أي ما يعادل مليار دوالر يف
ذلك الوقت «.
وأضاف أن «الرشكة تضم سبعة معامل رئيسة وضخمة هي :منجم
الصخور الفوسفاتية يف عكاشات  ،ومعمل تركيز الصخور الفوسفاتية،
ومعمل إنتاج حامض الكربيتيك ،ومعمل إنتاج حامض الفسفوريك
،ومعامل إنتاج األسمدة(املركب واملركز واألحادي) ،ومعمل إنتاج
األمونيا ،ومعمل إنتاج أمالح الفلورين» ،مشريا ً اىل أن «جميع هذه
املعامل متوقفة عن العمل منذ حزيران العام  2014بسبب التدمري
الكبري الذي حصل نتيجة الحتالل الرشكة من العصابات اإلرهابية
حيث تم تدمري البنى التحتية ورسقة جميع املخازن واآلليات واألدوات
االحتياطية وما تحتويه من معدات ،باإلضافة إىل األرضار التي حصلت
ً
نتيجة لألعمال العسكرية يف أثناء االحتالل وخالل عمليات التحرير».
وتابع ذاكر أن «الرشكة أعلنت كفرصة استثمارية وأحيلت إحالة
أولية مرشوطة اىل مجموعة رشكات فينيستا التشيكية ،ورشكة
أوليفريا الربتغالية،إلاّ أن ظهور موضوع إعادة النظر يف موضوع
قانون االستثمار املعدني حال دون امليض يف اإلجراءات الالحقة للعقد»،
مؤكدا ً أن «الرشكة ويف حال عدم حصول املوافقات األصولية للميض
يف عملية توقيع العقد تسعى بكل الجهود للحصول عىل تخصيصات
مالية مناسبة العادة تأهيلها ،خصوصا ً وان عدد العاملني فيها يبلغ
 2400منتسب  ،وهي تسهم يف توفري املواد األولية من املنتجات املهمة
يف الصناعات املحلية».
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من اقوال االمام علي ( عليه السالم )
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والظلم فإ ّنه أكبر المعاصي ،وإنّ ّ
إيّاك ّ
الظالم لمعاقب يوم القيامة بظلمه.
إيّاك ومصادقة األحمق فإ ّنه يريد أن ينفعك فيضرّك.
ً
صديقا حتى يحفظ أخاه في ثالث :في نكبته وغيبته ووفاته.
ال يكون الصّ ديق
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بلد التنوع
العراق بلد التنوع الديني واملذهبي ،فيه عاشت
أقدم الديانات ،وعىل أرضه تعايشت املكونات
سوية ،وفيه مختلف الجماعات الدينية واإلثنية
التي تشكلت منذ القدم وعاشت فيه  ،وبعضها
أصيل تعود جذوره لحضارات وادي الرافدين
،والبعض اآلخر مستوطن  ،لكنها شكلت
بمجموعها مع باقي املكونات الدولة العراقية
الحديثة  ،وتطلق عليهم تسمية «األقلية
«حسب لوائح األمم املتحدة  ،وللتعرف عىل
تفاصيل أكثر عن األقليات العراقية  ،يف هذا
االستطالع مع عدد من الشخصيات التابعة
ملختلف املكونات االجتماعية.
تقول الناشطة فائزة ذياب نائبة رئيس جمعية
الثقافة املندائية يف أربيل إن «للصابئة خمسة
أركان وهي  -التوحيد والتعميد والصالة
والصوم والصدقة « ،مشرية اىل أن «غالبية
الصابئة يتواجدون يف العراق ويبلغ عددهم نحو
سبعني ألف نسمة».
وأضافت أن «الصابئة املندائيني منترشون يف
أكثر املحافظات  ،لكن األغلبية منهم يسكنون
يف العاصمة بغداد ،وأن من أهم الكتب الدينية
لهذه الطائفة الكتاب املقدس كنزا ربا  -ويعني
الكنز العظيم وهي أول ديانة موحدة ظهرت
عىل وجه املعمورة ويصفون الخالق املعبود
بالحي العظيم ولهم عدة أنبياء أولهم نبي آدم
(ع) أبو البرشية ويحتفظون بصحفه املعروفة
بصحف آدم وآخرهم النبي يحيى بن زكريا
وكتابه املوسوم بتعاليم يحيى ــ عليهم السالم
جميعا ً ــ اما لغتهم املندائية فهي املصدر األول
والرئيس لظهور اللغة العربية».
يعود اصل الديانة «اليارسانية الكاكائية» آلالف
السنني  ،ويرتكز أتباعها يف كردستان العراق.
وأشار الباحث فرهاد كاكايي  ،إىل أن
«الكاكائيني موجودون يف منطقة جبال
زاكروس ومحافظات املوصل وكركوك ودياىل
والسليمانية» ،الفتا ً اىل أن «عددهم يبلغ نحو
 200ألف نسمة يف العراق».
وأضاف أن «الكاكائية ديانة مستقلة عن جميع
األديان ،ولها أربعة أركان وهي ( :الصدق
والطهارة والتضحية وإنكار الذات ) مبينا ً أن
«أصحاب هذه الديانة تعرضوا لإلبادة الجماعية
عرب التاريخ  ،وكانت آخرها جرائم اإلبادة التي
ارتكبتها عصابات داعش اإلرهابية».
تؤكد مندوبة الزرادشتيني بحكومة إقليم
كردستان أوات حسام الدين  ،أن «أغلب
األكراد كانوا زرادشتيني قبل اإلسالم  ،وكانت
الديانة الزرادشتية تنتقل كتوارث اجتماعي
،ويمارس أتباعها طقوسهم بالخفاء» ،مبينة
أنه «بعد العام  2015صدر قانون يف برملان
إقليم كردستان ،تضمن االعرتاف بالزرادشتية
كديانة ،وأصبح الزرادشتيون يمارسون

 ..الوان زاهية في زخرف المجتمع العراقي

طقوسهم بحرية».
ولفتت حسام الدين اىل أن «للزرادشتيني
أربعة منظمات ومعبدين يف محافظتي اربيل
والسليمانية».
تعد الديانة األيزيدية واحدة من األديان القديمة
 ،وتبدلت أوضاع االيزيديني بتبدل االزمان
والظروف التي مرت عليهم  ،وتشرتك هذه
الديانة مع أديان أخرى بعدد من املقومات
الدينية وخاصة الكاكائية.
يصف الناشط املدني خرض دوميل« :الديانة
االيزيدية بانها دين توحيدي ،ولكن تعرض
اتباعها منذ عدة قرون اىل هجمات فكرية
وثقافية إضافة اىل حمالت إبادة  ،آخرها كان
العام  2014عىل يد عصابات داعش اإلرهابية
بسبب انتمائهم الديني».
وأضاف أن « االيزيديني يعدّون الشمس
مصدر الحياة ويعد معبد «اللش» الذي يقع
رشق محافظة دهوك من أهم وأشهر معابد
االيزيديني»  ،الفتا ً إىل أنه يف الوقت نفسه»يتواجد
أتباع هذه الديانة يف مدن دهوك وسميل
وزاخو وسنجار وشيخان وبعشيقة وبحزاني
وتلكيف».
من جانبه قال ممثل الديانة االيزيدية بحكومة
إقليم كردستان خريي بوزاني إن« :عدد أتباع
الديانة االيزيدية يف العراق يبلغ  600ألف
نسمة  ،قبل سيطرة عصابات داعش اإلرهابية
وهجومهم الغادر عىل قضاء سنجار ومحافظة
نينوى العام .»2014
املسيحيون يف العراق هم أحفاد الكلدان

الفاو

تعد محافظة البرصة مدينة العراق
االقتصادية ملا لها من أهمية كربى من حيث
وجود املنافذ واملوانئ واألقضية والنواحي
التي تزدهر باملوارد املائية والثروة السمكية
والحيوانية ،وكذلك املعامل والبساتني ،لذلك
فإن الحركة التجارية واالقتصادية والتسويق
والتصدير ملختلف البضائع بات عنوانا ً لهذه
املحافظة وتحديدا ً يف ( قضاء الفاو ) الذي هو
واجهة سرتاتيجية ومالحية وتجارية مهمة
للبرصة بصورة خاصة وللعراق بصورة عامة.
ممثل محافظ البرصة للحكومة املحلية يف
قضاء الفاو وليد الرشيفي قال إن «الحركة
الزراعية يف قضاء الفاو كانت مزدهرة قبل
العام  2008وتركت مردودا ً اقتصاديا ً كبريا ً
السيما زراعة ( الحناء ) التي كانت
تزدهر املدينة بزراعتها وتسويقها
وبيعها وتصديرها ،باإلضافة اىل
محاصيل زراعية أخرى كانت مزدهرة
أيضا ولها فائدة اقتصادية ،إال أنه بعد
العام  2008وبسبب املد امللحي الذي
أتلف املحاصيل الزراعية كافة يف
القضاء تالشت هذه املحاصيل
وانتهت ولألسف واىل اآلن ...لذلك
باتت الحركة املالحية والثروة
السمكية هي األساس يف النمو
(
االقتصادي لقضاء الفاو ويف
عبورا ً
شط الفاو ) الذي يشهد
مستمرا ً للبواخر ومن مختلف الدول واملحملة
بمختلف البضائع واملتجهة اىل ميناء أبو
فلوس يف قضاء أبو الخصيب ،حيث كانت يف
السابق تتجه أيضا ً اىل ميناء املعقل بالبرصة
،ولكن بعد توقفه أصبح اتجاه البواخر اىل
ميناء ابو فلوس»
مسؤول علوة الفاو الرئيسية لألسماك يف
القضاء ابو احمد وامللقب بالصياد قال :إن
«علوة أسماك قضاء الفاو تعد من املواقع
التجارية الرئيسية يف العراق ،ألنها تحتوي
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الرسيان اآلشوريني ،ويتواجدون يف العراق منذ
تسعة آالف عام  ،وهم أحفاد الحضارات يف بابل
وآشور التي تعد مهد الحضارة اإلنسانية.
كان املسيحيون يسكنون يف أغلب مناطق بالد
وادي الرافدين ،وهذا ما قاله عضو مجلس
النواب السابق جوزيف صليوة ،مشريا ً اىل
أن « املسيحيني تعرضوا لعدة مذابح عىل مر
التاريخ  ،ومنها مذبحة األرمن وسميل وصوريا
واالنفال  ،وتعرض املسيحيون اىل مجزرة كبرية
خالل سيطرة عصابات داعش اإلرهابية عىل
مدينة املوصل».
وأضاف أن «املسيحيني يسكنون حاليا يف بغداد
وسهل نينوى ومدينة املوصل واربيل ودهوك
وغريها».
الكرد الفيليون يسكنون محافظات بغداد
ودياىل وواسط وميسان وبابل  ،ويعملون
يف مختلف املجاالت مثل التجارة والصناعة
واستمروا بالتنقل بني العراق وايران قبيل
الحرب العاملية األوىل.
ويؤكد رئيس جمعية الكرد الفيليني سامي فييل
أن « أصل كلمة فييل هو بيلية وتعني الرجل
الشجاع»  ،ويضيف أن «عددهم يقدر يف العراق
بنحو مليوني نسمة».
وأكد« :تعرض الكرد الفيليني اىل تهجري قرسي
إبان األنظمة التي حكمت العراق  ،إذ تم تهجري
قرابة نصف مليون فييل خالل الفرتة من
 1971اىل  ،1980وتمت مصادرة أمالكهم  ،وقد
عاد معظمهم اىل العراق بعد سقوط النظام».
األرمن هم قوم من أوائل من اعتنقوا املسيحية

وتحديدا ً العام  301ميالدية ،كما يرى ذلك
الناشط املدني اري بوغوس ،مضيفا ً أن
«األرمن موجودون يف العراق منذ قرون عديدة ،
وقدموا من أرمينيا التي تعد مسقط رأس أرمن
العراق» ،الفتا ً اىل أن «األرمن سكنوا محافظة
البرصة العام  1222ميالدية بعد تأسيس عدة
أبرشيات لهم».
ولفت اىل أن «ذلك يعد أول ظهور لهم يف العراق،
ومنها توجهوا اىل باقي املدن العراقية ،ومنها
بغداد وكركوك واملوصل»  ،مؤكدا ً «تعرضهم
اىل إبادة عىل يد العثمانيني العام  1915كما
تعرضوا للتهجري القرسي ،واتجه قسم كبري
منهم اىل العراق ،وازداد عددهم ووصل اىل 20
ألف أرمني».
وتابع بوغوس« :يف فرتة التسعينيات وبعدها
غادر عدد كبري من العراق  ،ويقدر عددهم
حاليا يف إقليم كردستان بنحو  3آالف ،
ويسكنون يف أربيل ودهوك وزاخو» ،مؤكدا ً
أن «األرمن يتحدثون اللغة العربية والكردية
واألرمنية  ،وأسهموا بشكل كبري يف خدمة
وبناء البلد ،وهم من املكونات األصيلة
للمجتمع العراقي وبرعوا يف مجاالت الطب
والهندسة والفن».
الرتكمان
يمثل الرتكمان القومية الثالثة يف العراق،
والثانية يف إقليم كردستان ،وترى رئيسة
منظمة توالي الرتكمانية هيمان رمزي ،أن
«الرتكمان يتوزعون جغرافيا يف مناطق املوصل
وكركوك ودياىل وصالح الدين واربيل» ،مشرية
اىل «تعرض اغلب املناطق الرتكمانية لهجمات
رشسة من قبل عصابات داعش اإلرهابية».
البهائيون
يقول ممثل البهائيني بحكومة إقليم كردستان
رسمد كيخرسو« :كانت بدايات الديانة
البهائية يف العراق وايران وفلسطني  ،ويقدر
عددهم االن يف العالم بـ  7ماليني نسمة»
 ،مشريا ً اىل أن «تاريخهم يف العراق بدأ منذ
اعتكاف «بهاء الله» يف منطقة دوكان التابعة
ملحافظة السليمانية ملدة ستة اشهر بضيافة
املدرسة القادرية والنقشبندية».
ولفت اىل أن «اتباع الديانة البهائية يتوزعون
يف محافظات اقليم كردستان  ،ويف عام 2012
تم االعرتاف رسميا ً باملجلس األعىل للبهائيني
يف اإلقليم».
ونظرا ً لتعدد املكونات والديانات يف إقليم
كردستان  ،أق ّر برملان كردستان قانونا ً باسم
قانون حماية حقوق املكونات يف كردستان
العراق املرقم  5يف عام  2015وتضمن ثالثة
فصول وتسع مواد ،بهدف تثبيت حقوقهم
جميعا ً يف املساواة وتكافؤ الفرص.

مدينة الحناء و الطيبة

عىل عدد ال يحىص من أنواع األسماك املوسمية
والدائمية واملتباينة بالشكل والنوع واألسماء
وتضم العلوة من (  70 - 60برادا ً )»،
موضحا ً أن «الصيادين يفرغون بضاعتهم
يف هذه العلوة ليتم بيعها وتصديرها اىل مركز
محافظة البرصة واىل مختلف املحافظات
العراقية ونرى هنا أن املتسوقني وبأعداد
كبرية جدا ً ينتظرون صيادي األسماك
لرشائها منهم مبارشة قبل وصولهم اىل
العلوة ألن السمك هنا يسمى بالعامية(سمك
تازه) أي يتم رشاؤه لحظة الصيد مبارشة
( فلينا ت )
 ،ثم يوضع السمك يف
نقلها
وسالل كبرية ليتم
ا ىل
يف الشاحنات الكبرية
املحافظات ،فهناك
من يقوم ببيع

األسماك جملة وبكميات كبرية اىل املحافظات
وباألخص اىل محافظة (ميسان والنارصية)
وهذا يرتك فائدة ومردودا ً كبريا ً جدا ً لقضاء
الفاو وملحافظة البرصة ،ألن هذه التجارة
مستمرة وبحركة كبرية جدا ً تبدأ من الساعة
الثانية بعد منتصف الليل تقريبا ً اىل مساء
اليوم الثاني من دون أن يشعر الصياد بأي
ملل او تعب» .
وأوضح الصياد أن «أنواع األسماك وأسعارها
تختلف باختالف املواسم فمثالً (سمك
النويبي) يكون خالل املوسم الشتوي ،فعند
هبوب الرياح والعواصف يخرج السمك
بكميات كبرية جدا ً فتخرج (اللنجات مرسعة)
الصطياده السيما أنه مرغوب جداً» ،الفتا ً اىل
أن «سمك الصبور يعد من أكثر أنواع األسماك
رغبة يف الرشاء بالرغم من غالء سعره وقرص

موسمه ،حيث إن فرتة تكاثره وصيده تبدأ من
(شهر آذار اىل شهر تموز من كل عام) ورغم
ذلك له فائدة اقتصادية كبرية جدا ً الرتفاع
ثمنه ،فهناك إقبال كبري جدا ً وتسارع من قبل
املحافظات لرشائه ،ويتم تصديره بكميات
كبرية جدا ً اىل محافظتي النارصية وميسان،
وبيعه يتم عىل شكل (أزواج) وليس كوزن
مثل بقية األسماك».
وتابع أن« :هنالك أسماكا ً موسمية أخرى
يتم صيدها يف الفاو مثل سمك الزبيدي،
الشماهي ،اللحيف ،الحف ،الضلع ،وسمك
الحاكول فبعضها يستمر لثالثة أشهر
والبعض ستة أشهر» ،باإلضافة اىل أسماك
دائمية ال تحدد بموسم كسمك الشانك،
الشعري ،الهامور ،البياح ،الخشني ،السمان،
املزلك ،الربطام ،العندك ،والروبيان».
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اىل من يهمه االمر  ..لدينا مشكله
عامه تخص مجموعه كبريه من
الناس اين انتم ياوزاره الصحه
والبيئه من املكبات والنفايات
ارجو تسليط الضوء عىل هذه
االماكن االن يف منطقه اليوسفية
يوجد معمل لجمع النفايات

هل تخلو مائدة رمضان من اللحوم البيضاء ؟

الحاله باعينهم النهاخرجت
عن السيطرة والجائحة اكيد
موجودة بني هذه النفايات
نطلب فريق عمل مختص يكافح
ويطهر هذا املكان وبارك الله
فيكم..

* صهيب الجبوري

الشباب الخريجون ضحية للفاسدين
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد الظلم واالضطهاد والتهميش الذي يعانية
الخريجني كافه وانتشار الفساد املايل والواسطات
واملحسوبيات يف الوظائف الحكومية ولعدم وجود
برنامج حكومي للنهوض بالقطاع الخاص
واملختلط الذي حال دون توفر فرص عمل للخريجني

فاننا نعلن عن مطالبتنا ملجلس الوزراء ومجلس
النواب بصياغة قانون يخدم ويضمن حقوق هذه
الرشيحة املهمشة سابقا ً وحاليا ً واقرار ُه يف ارسع
وقت فقد اصبح الوضع اليطاق ولن نسكت عن
حقنا بعد االن

* دعاء عالء

إيقاف عمل الشركة المنفذة لطريق اإلصالح  /الجبايش
كشف مصدر يف محافظة ذي
قار اليوم عن سحب الرشكة
املنفذة ألعمال مرشوع املمر
الثاني لطريق اإلصالح ـ
الجبايش الذي يربط بمركز
املحافظة جميع آلياتها
وإيقاف العمل باملرشوع عىل
خلفية عدم رصف مستحقات
الرشكة املالية للسلفة األوىل
البالغة  15مليار و 750
مليون دينار واملتبقي منها
 11مليار و  409مليون دينار
لم يتم تسليمها منذ عدة
أشهر رغم مطالب الرشكة
واالجتماعات باملحافظة.
وقال املصدر إن الطريق الذي
يبلغ طوله  74كم وبكلفة 87
مليار دينار يتضمن  17جرس

وتقاطع مهم لقضاء اإلصالح
وقد أنجزت منه الرشكة 19
كم بشكل كامل وأكثر من 30
كم استكملت أعماله الرتابية
والسبيس وأعمال القناطر يف
طريقها لإلكساء مشريا إىل

اطالق اكثر من  6ماليين
سمكة(كارب) في هور البطاط
أطلقت مديرية زراعة ميسان  6ماليني ومئتي الف من أسماك
الكارب السابحة يف هور البطاط بناحية السالم ضمن
االهوار الوسطى يف
املحافظة.
وقالت املديرية يف بيان
تلقىت( املراقب و
الناس) نسخة منه ان
االسماك منتجة محليا ً
من قبل دائرة الثروة
الحيوانية يف مفقس
أسماك امليمونة وقد
اطلقت يف االهوار
دعما لقطاع الثروة
السمكية ،ولتعزيز
السمكي
املخزون
واألمن الغذائي عىل
حد تعبريها.
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ش�كا مواطن�ون وأصحاب محال تجاري�ة يف مدينة النارصية من ارتفاع أس�عار
املواد والس�لع الغذائية والدواجن يف أس�واق املدينة بس�بب ارتفاع أس�عار رصف
الدوالر وتأخر توزيع مفردات البطاقة التموينية وتوزيع الرواتب.وقال عدد منهم
إن اغل�ب امل�واد الغذائية ارتفعت بمق�دار  500إىل ألف دينار للكيل�و الواحد فيما
س�جلت س�لع الخضار والفواكه ارتفاعا واضحا يصل إىل الضعف يف بعض منها
فيما تصاعدت أس�عار الدواجن بمعدل ألف دينار.وأشاروا إىل أن هذا االرتفاع أدى
إىل ضع�ف القدرة الرشائية وتراجع حركة البيع والشراء وعدم إمكانية الرشائح
الفقرية عىل تامني احتياجاتها من األس�واق املحلية داعني الجهات الحكومية إىل
اتخاذ إجراءات رسيعة للحد من االرتفاع الحاصل.
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كارثة صحية في اليوسفية
الكن لالسف الحرشات و االفات
املميته بدات بالخروج عىل االهايل
من افاعي و فرئان و جرذان غري
الروائح الكريهه التي تخرج
وكذالك الذباب والطيور التي
تتغذى عليها ارجو من اصحاب
الشان ان يخرجوا ويشاهدواهذه

شكاوى من ارتفاع أسعار األغذية

أن الرشكة يف طريقها إلقامة
دعوى قضائية ضد إدارة
املحافظة وكذلك يف دبي مقر
الرشكة الرئيس بعد قيامها
برفع جميع آلياتها من
املوقع.

الزراعة توضح أسباب ارتفاع أسعار الدجاج
أرجعت وزارة الزراعة أسباب
ارتفاع أسعار لحوم الدجاج يف
األسواق إىل عزوف العديد من
أصحاب الدواجن عن االنتاج
غري املجدي يف الفرتة السابقة
جراء إغراق األسواق باللحوم
املستوردة من الدجاج ،فيما
أشارت إىل أن األيام املقبلة
سيتم إنتاج كميات كبرية
وكافية ستطرح لألسواق
من شأنها إعادة أسعارها إىل
طبيعتها ،وفق قولها.
وقال املتحدث باسم الوزارة
حميد النايف ،إن أصحاب
الدواجن بدأوا بالعودة لإلنتاج
بعد أن أصدر مجلس الوزراء
قرارا ً ملتابعة والحد من

ومكافحة التهريب ساعد عىل
الحد من تلك العمليات ،فيما
أشار إىل أن املنافذ الشمالية
ما تزال تحدث فيها عمليات
تهريب ،وتم عىل إثرها إرسال
وفد إىل اإلقليم للتفاوض

التهريب ،حيث أعاد ذلك الثقة
إىل املربني وأصحاب الدواجن،
وستكون هناك كميات كافية
وقبل حلول شهر رمضان
املبارك.
وأضاف النايف أن قرار متابعة

معهم بهذا الشأن والوفد يضم
كافة املدراء العامني يف الثروة
الحيوانية يف الوزارة.
ويف وقت سابق ،شكا عدد من
املواطنني يف البرصة من ارتفاع
أسعار لحوم الدجاج والتي
وصلت سعرها إىل  4آالف
دينار للكيلو غرام الواحد،
فيما ارجع أصحاب محال
بيع الدجاج ذلك االرتفاع إىل
اغراق السوق باملستورد ..
وكان عدد من أصحاب حقول
الدواجن قد ناشدوا بإيقاف
املستورد من الدواجن بعد أن
تراجعت مبيعاتهم وبالتايل
توقف إنتاجهم وخسارتهم
املاليني من الدنانري..

مطالبة بتوفير الخدمات
البلدية لقرية الطالحبة

قطع محتجون من أهايل قرية
الطالحبة شمال مدينة النارصية
الطريق العام الرابط مع قضاء
الشطرة ومنع حركة املركبات يف
تصعيد احتجاجي للمطالبة بتوفري
الخدمات للقرية.وقال مصدر يف
قضاء الشطرة إن الحركة املرورية
متوقفة منذ صباح اليوم عىل إثر هذا
التصعيد.

رفض طالبي لالمتحانات الحضورية
نظم عدد من طالب كلية شط العرب
الجامعة األهلية يف محافظة البرصة وقفة
احتجاجية أمام مبنى الكلية فيما اعتصم
طلبة جامعة سومر بقضاء الرفاعي يف
محافظة ذي قار صباح اليوم األحد رفضا
لقرار وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
املتعلق بإجراء االمتحانات حضورياً.
ووصف عدد منهم قرار الوزارة املذكور
باملجحف بحقهم كون تدريسهم كان
الكرتونيا وهو ما يتطلب االستمرار

إنجاز  % 15من البنى
التحتية لمشروع
تطوير حي الحوراء

بإكمال نهاية التعليم بامتحانات
الكرتونية وليست حضورية ،مشريين
إىل أنهم بصدد جمع تواقيع ملقاطعة
االمتحانات يف حال االستمرار بقرار
االمتحان الحضوري.
كما طالب طلبة كلية شط العرب الوقت
ذاته بتخفيض (األقساط الدراسية) التي
يدفعونها عىل خلفية الوضع الصحي
من جائحة فايروس كورونا والوضع
االقتصادي الذي يمر بالبلد.

تنسيقية الـ  30ألف وظيفة تطالب بتضمين مطالبهم في الموازنة
دعت اللجنة التنسيقية لتظاهرات
موظفي الثالثني ألف فرصة عمل يف
البرصة ،نواب املحافظة إىل املطالبة
بتضمني مستحقات تلك الفئة
وتحويلهم إىل عقود وزارية ضمن

املوازنة االتحادية وعدم التصويت
عىل مرشوع املوازنة ومغادرة
الجلسة يف حال لم تُ َ
ضمَ ن فيها تلك
املطالب.
ولوحت التنسيقية يف بيان فيديوي

باتخاذ موقف حاسم وقطع البرصة
بالكامل إذا لم تحقق مطالبهم.
ويأتي ذلك وسط ترجيحات بتمرير
املوازنة بجلسة اليوم املخصصة
للتصويت عليها.

خالل وقفة احتجاجية

سائقو المركبات الخصوصي يطالبون بحلول للسماح لهم بالعمل كسائقي أجرة
جدد عدد من سائقي مركبات
الصالون الخصويص يف مدينة الكوت
مطالبتهم الجهات املعنية برضورة
إيجاد حل ملوضوع عملهم عىل خط
نقل كوت  -بغداد وفرض غرامات
عليهم.
وقال عدد منهم خالل الوقفة التي
تم خاللها قطع الطريق املؤدي إىل
كراج بغداد الرئييس إن التعليمات
املركزية تمنع تحويل مركباتهم إىل
الصنف العمومي بما يسمح لهم
بالعمل بشكل رسمي يف الكراج
أسوة باملركبات العمومي.
كما لفتوا إىل استعدادهم إىل دفع
الرسوم إىل هيئة النقل ورسوم
تحويل مركباتهم إىل الصنف
العمومي بما يضمن استمرار
عملهم سيما وأن عددهم يتجاوز الـ

اتقوا اهلل

الحشد يباشر بإنشاء معمل إلنتاج األوكسجين الطبي

لن ينقيض عنّا يوم من البالء اّ
إل انقىض
عنكم معه يوم من الرخاء حتّى نفيض
جميعا ً إىل يوم ليس له انقضاء يخرس
فيه املبطلون...متى ماتركتم املحاصصة
املقيتة ووضعتم الرجل املناسب يف املكان
املناسب ورضبتم الفساد بايد من حديد
واصبح الشعب يثق بمؤسسات الدولة
ستكون البداية

* محمود مهدي

 300سائق.
واضاف آخرون أن تطبيق هذه
اإلجراءات يف ظل األزمة االقتصادية
التي يعاني منها املواطن وارتفاع
أسعار رصف الدوالر وتأثري ذلك
عىل مختلف القطاعات يثقل كاهل
املواطن ،بما فيهم هذه الرشيحة التي
اغلبهم يعملون باجر يومي يف هذه
املركبات.
يذكر أن مديرية املرور العامة وجهت
يف  23من شهر آذار الجاري أصحاب
املركبات الخصويص بااللتزام التام
بعدم العمل بصفة أجرة كونها
مخالفة قانونية يحاسب عليها
القانون مع فرض إجراءات قانونية
تتضمن حجز املركبة ملدة عرشة
أيام وفرض الغرامة التي نص عليها
القانون.

أعلنت إدارة مرشوع تطوير حي الحوراء
يف مركز مدينة الكوت عن إنجاز %15
من الخطة التي وضعت بالتنسيق مع
الحكومة املحلية يف املحافظة الخاصة
بأعمال الصب واملجاري واالتصاالت
خالل  3أشهر.
وقال مدير املرشوع محمد جَ روان أن
عدد املجاميع املنفذة حاليا يف املرشوع
هي  18مجموعة ومن املؤمل الوصول
إىل  20مجموعة قريبا ،الفتا إىل أن
النسبة التي نفذت تتسق مع جدول
تقدم العمل الخاص باملرشوع.
فيما بني املهندس املقيم للمرشوع وليد
عبد الصاحب أن أألعمال حاليا تشمل
الطرق واملاء والكهرباء ،منوها إىل أن
كلفة املرشوع تبلغ  71مليار دينار.
يذكر أن عدد من مواطني منطقة حي
الحوراء ناشدوا يف وقت سابق برضورة
إعمار منطقتهم من قبل رشكات
رصينة بعد تسجيل حادث وفاة أحد
األطفال بعد سقوطه يف إحدى فتحات
مجاري الرصف الصحي ،فيما لوحت
الحكومة املحلية بسحب العمل من
الرشكة املنفذة للمرشوع حاليا بسبب
تلكؤها يف العمل.

بارشت مديرية املعدات الفنية يف هيئة الحشد،
بإنشاء معمل كرفاني إلنتاج األوكسجني الطبي يف
املثنى ،بطاقة إنتاجية تصل إىل ألف اسطوانة يوميا.
وقال مسؤول أعالم مكتب الحشد يف املثنى يارس
عبد األمري انه تمت املبارشة بإنشاء املعمل قرب
مستشفى الحسني بالسماوة لرفد دائرة الصحة
بالكميات التي تحتاجها من األوكسجني الطبي.
وأشار إىل أن مدة انجاز العمل يف املعمل تصل
ألسبوعني فيما سيتم توزيع املادة مجانا للدائرة
واملرىض الخاضعني للحجر املنزيل.

تأليف لجنة الحياء و تطوير مدينة أور
وافق رئيس الوزراء ،عىل تأليف لجنة
لتطوير مدينة أور األثرية يف محافظة
ذي قار الضهار و تاكيد الجانب
الحضاري للعراق.
وذكر بيان صدر عن األمانة العامة
ملجلس الوزراء تلقت ( املراقب و
الناس )نسخة منه إن «مجلس الوزراء
واستنادا ً إىل موافقة رئيس املجلس،
قرر تأليف لجنة بإرشاف األمني العام
ملجلس الوزراء ،تتوىل بلورة األفكار
والخطط عن مرشوع تطوير مدينة
أور األثرية ،وإعداد الكشوفات والكلف

الالزمة إلنجازها ،عىل أن ترفع اللجنة
تقريرا ً نصف شهري مفصال ً إىل األمني
العام ملجلس الوزراء».
وأضاف أن «القرار تضمن إسناد
رئاسة اللجنة إىل األمانة العامة ملجلس
الوزراء ،وتضم يف عضويتها ،ممثلني
عن مكتب رئيس مجلس الوزراء،
ومحافظة ذي قار ،ووزارات الداخلية،
واإلعمار واإلسكان واألشغال والبلديات
العامة ،والثقافة ،واملالية ،فضال ً عن
الدوائر البلدية والخدمية يف محافظة
ذي قار».
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هــل تعيــق القهــوة نمــو الصغـــار ؟
ق�د يكون أح�د أس�باب عدم س�ماحنا
لألطف�ال بشرب القهوة ،ه�و االعتقاد
الس�ائد ب�أن املرشوب�ات الت�ي تحتوي
على الكافيين يمكن أن تعي�ق نموهم،
ولك�ن ،هل هناك حقيق�ة علمية مثبتة
بخصوص هذا االعتقاد؟
وأش�ارت العدي�د م�ن الدراس�ات يف
الثمانينيات إىل أن الذين يرشبون القهوة
بانتظ�ام كان�وا أكث�ر عرض�ة لإلصابة
بهشاشة العظام ،ألن
الكافيين يمك�ن أن
يؤدي إىل زي�ادة إفراز
مع�دل الكالس�يوم
وبالت�ايل يؤث�ر على
العظ�ام حتى ل�و كان
التأثري ضئيال.
وعىل هذا أف�ادت نظرية
«ب�أن احتمالي�ة إعاق�ة
نم�و األطف�ال ،تأت�ي تبعا
الحتمالي�ة تأثير الكافيين
على مس�توى الكالس�يوم
وإضعاف العظام ،وبالتايل
يمكن أن يؤدي اس�تهالك
األطفال املرتفع للكافيني
إىل قرص القامة» ،وفقا ملا

باحث عراقي يقدم رسالة
حول االرتباط الوراثي
اللتهاب المفاصل الرثوي

ناقش قسم التقنيات االحيائية يف كلية
العلوم بجامعة بغداد رسالة املاجستري
املوس�ومة «االرتب�اط الوراث�ي لتع�دد
أش�كال النيوكليوتيــــ�دة املف�ردة
للمورثين  PADI4و  CD244والته�اب
املفاص�ل الرث�وي مل�رىض عراقيين»
للطالب�ة نور تحسين كاظ�م وارشاف
االس�تاذ الدكت�ور عبــ�د الكري�م عبد
الرزاق.
وه�دف البح�ث اىل الكش�ف ع�ن تعدد
األشكال النوكليوتيد الفردي باستخدام
تقان�ة تفاع�ل البلم�رة املتسلس�ل يف
الوقت الحقيق�ي ( )RT-PCRللمرىض
والس�يطرة ،وقي�اس مس�توى تركي�ز
مس�تقبالت  2 B4يف مص�ل امل�رىض
والس�يطرة ل�كال الجنسين ،وايض�ا
تقيي�م تأثري األنم�اط الجينية للـ SNP
 rs3766379على مس�ــــــتوى
مص�ل  CD244بين املرضـــــــ�ى
والسيطرة.
وتوصلت الرس�الة يف اس�تنتاجاتها إىل
دور ل�ـ  rs11203367املوجود يف exon
 2م�ن جني  PADI4يف القابلية لإلصابة
بـم�رض التهاب املفاص�ل الرثوي لدى
امل�رىض العراقيين ،بينم�ا يوج�د دور
ل�ـ  rs3766379املوج�ود يف 5 intron
لجين  CD244يف ذل�ك ،وتوصلت كذلك
اىل وج�ود زي�ادة واضح�ة معنوي�ة يف
مس�توى مس�تقبالت  CD244ل�دى
املرىض الس�يما عن�د الذك�ور والفئات
العمري�ة ( 29 - 20و  39 - 30س�نة)
وامل�رىض الذي�ن يعان�ون من الس�منة
املفرطة.

صحيفة  -يومية  -سياسية  -عامة

نرشه موقع « »sciencealertالطبّي.
وبعد إجراء دراس�ات عىل هذه النظرية،
اتض�ح «أن ذلك ليس بس�بب اس�تهالك
القه�وة ،ب�ل بس�بب نق�ص اس�تهالك
الحلي�ب ال�ذي يعتبر مصدرا أساس�يا
للكالس�يوم» ،وباإلضاف�ة إىل ذل�ك «ل�م
تل�ت ه�ذه
تج�د األبح�اث الت�ي
أ ي
ا لد ر ا س�ا ت
صل�ة بين
هشاش�ة

الصحة العالمية تحذر من اتساع فجوة توزيع لقاحات كورونا

العظ�ام واس�تهالك القه�وة» ،وفقا ملا
نرشته مجلة «هارفرد هيلث بيبليشني».
أم�ا النظري�ة األخ�رى ،والت�ي يفضلها
خبير واختصايص التغذي�ة الربيطاني،
دوان ميل�ور ،فتفترض «ب�أن النس�اء
الحوام�ل يقللن من اس�تهالك الكافيني
ألن بعض األبحاث ربطت تعرض الجنني
للكافيين بارتف�اع مخاط�ر اإلجهاض
التلقائي».
ومع ذلك ،فإن هذه الدراس�ات محدودة
بأحج�ام العينات الصغيرة .الدليل غري
حاس�م يف الوق�ت الح�ايل ،لذل�ك تنصح
املجموع�ات الصحي�ة ،مث�ل منظم�ة
الصح�ة العاملية ،اآلن ،النس�اء الحوامل
بالح�د (ولكن ليس بالضرورة التجنب
الت�ام) من اس�تهالك الكافيني لتقليل
املخاطر املحتملة لفقدان الحمل
وانخف�اض ال�وزن عن�د
الرضع.ويمك�ن تحديد
ط�ول الش�خص م�ن
خلال عوام�ل كثرية،
حيث يعتق�د أن مئات
الجين�ات الت�ي ت�م
تحديده�ا إىل غاية اآلن
هي املس�ؤولة ع�ن % 16

ّ
حذرت منظم�ة الصح�ة العاملية ،امس
اإلثنين ،م�ن عواق�ب اتس�اع الفج�وة
بين أع�داد اللقاحات املض�ا ّدة لفريوس
كورون�ا التي يج�ري تقديمه�ا يف الدول
الغنية وتلك التي يج�ري توزيعها للدول
الفقرية عرب آلية «كوفاكس».
وج�اء التحذي�ر بعدم�ا انتق�د األمين
العام لألمم ّ
املتح�دة أنطونيو جوترييش
«التوزي�ع غير الع�ادل» للّقاح�ات يف
العالم ،داعيا ً الدول الغنيّة التي «تخ ّزن»
كميّ�ات ضخم�ة من ه�ذه اللّقاحات إىل
تقاس�م جزء منها مع بقي�ة دول العالم
للقضاء عىل الجائحة.
وقال مدير ع�ام منظمة الصحة العاملية
تيدروس أدهانوم جيربيسوس« :الفجوة
بني ع�دد اللقاحات التي تق� ّدم يف الدول
الغني�ة وع�دد اللقاحات الت�ي توزع من
خالل (كوفاكس) تتسع كل يوم».
وأض�اف أن «التوزي�ع غير الع�ادل
للقاح�ات ليس مجرد معضلة أخالقية،
ب�ل ه�و أيضا ً هزيم�ة ذاتي�ة اقتصادية
ووبائي�ة» ،مضيف�اً« :طامل�ا واص�ل
الفيروس االنتش�ار فسيس�تمر امل�وت
وتعط�ل التج�ارة والس�فر ،وس�يتأخر
التعايف االقتصادي أكثر».

وتج�اوزت حصيل�ة التلقي�ح ض�د
«كوفي�د »19-نص�ف ملي�ار جرع�ة يف
جمي�ع أنح�اء العال�م الجمع�ة ،وف�ق
إحصاء لوكالة «فرانس برس».
واس�تأثرت الدول «العالية الدخل» بأكثر
من نص�ف الجرعات املس�تعملة ()%54
مع أنها تعد  %16فقط من سكان العالم.
وب�دأت ع�دة دول «ضعيف�ة الدخ�ل»
حملات تلقيح بفضل آلي�ة «كوفاكس»
الت�ي أنش�أتها منظمة الصح�ة العاملية
العامل�ي للقاح�ات
وا لتحا ل�ف

عقاقير طبية متطورة لعالج كسر
الفك تغني عن الجراحة !

 7اطعمة صحية ال تنتهي صالحيتهما
كش�ف موقع س�تيب ت�و هيلث
األمريكي عن بعض األطعمة التي
ال تنته�ي صالحيتها أو التفس�د
بم�رور الوقت ،م�ا دمنا نحتفظ
بها يف ظروف مناسبة ،ويف الوقت
نفسه تمنح فوائد صحية كبرية
لجسمك.
وش�دد التقري�ر على أن
ينبغ�ي أن يك�ون لجمي�ع
األطعم�ة القابل�ة للتل�ف
تاريخ انته�اء صالحية ،لكن
القليل م�ن املنتجات يبقى يف
حالة جي�دة حت�ى بعد ذلك
التاري�خ .وهن�اك أطعم�ة
قديمة يمكنك تناولها ألنها
يف الواق�ع تس�تغرق
أعواما مديدة قبل أن
تفسد.
ب�دال م�ن ذل�ك،
فاملنتج�ات الت�ي
ت�دوم وقت�ا أط�ول
له�ا تاري�خ اس�تهالك.
وبمج�رد انقضاء ه�ذا التاريخ،
م�ن املحتمل أن تك�ون املنتجات
قد فقدت ج�زءا من خصائصها؛
فيمك�ن أن يكون مذاقها متعفنا
وأن تتغير رائحته�ا وملمس�ها،
لكنه�ا ال تحت�وي على مخاطر
ميكروبيولوجي�ة .وم�ع ذل�ك،
هناك بعض األطعمة التي يمكننا
االحتفاظ بها أوقات�ا طويلة ،ما
دمنا ن ّدخرها بطريقة صحيحة،
وهي:
ــ زي�ت الزيت�ون :ه�ذا الطعام
ال تنته�ي صالحيت�ه .يمكنن�ا
االحتف�اظ ب�ه مدة عامين أو 3

أع�وام يف مكان
ج�اف ،لكن�ه
ق�د يفق�د خصائص�ه

املذاقية.
ـ�ـ العس�ل :العس�ل ه�و الغذاء
الوحيد الذي ي�دوم حقا إىل األبد،
بفض�ل النحل الذي يصنع منتجا
غنيا باألحماض وقليل الرطوبة.
وبعد مرور بع�ض الوقت ،يمكن
أن يصبح العس�ل صلبا نوعا ما،
لك�ن ه�ذا ال يؤث�ر يف جودت�ه أو
سالمته.
ــ القه�وة :تكون القه�وة عادة
مطحونة ومعب�أة يف أكياس غري
شفافة لكي تدوم مدة أطول ،أي
ألش�هر وحتى أعوام بع�د تاريخ
انتهاء صالحيتها .مع ذلك ،يجب

أن تبقيه�ا بعي�دا عن أش�عة
الشمس والرطوبة ،وال تحتفظ
به�ا يف الثالج�ة ألنه�ا ق�د تفقد
رائحتها.
ـ�ـ الخل :يع ّد الخل مادة حافظة
طبيعي�ة يمكنن�ا االحتف�اظ بها
م�دة طويل�ة بس�بب حمض�ه
الطبيع�ي .كم�ا أنه يس�اعد عىل
الحفاظ عىل األطعمة األخرى.
ـ�ـ البه�ارات :وللتأك�د م�ن أن
التواب�ل تدوم وقتا أط�ول ،عليك
االحتف�اظ به�ا يف مرطبان�ات
كريس�تالية محكم�ة اإلغلاق.
وم�ع ذل�ك ،لي�س م�ن الجي�د
االحتف�اظ بها م�دة طويلة ألنها
تفقد رائحتها ومذاقها.
ـ�ـ البق�ول الجاف�ة :يمك�ن أن

والتحصني (جايف) وتحالف االبتكارات يف
التأهب لألوبئة (سيبي).
وتس�بب فيروس كورونا يف وف�اة نحو
 2.8مليون ش�خص حول العالم ،وأكدت
منظم�ة الصحة العاملية يف تقرير اإلثنني
أن انتقال�ه إىل اإلنس�ان عبر حي�وان
فرضي�ة «محتمل�ة إىل محتمل�ة ج�داً»،
مستبعدة «تماماً» أن يكون ترسب من
مخترب.

يكون
للبقـــ�ول
الجاف�ة عم�ر غير مح�دد وهذا
بس�بب عملي�ة التجفي�ف الت�ي
تم�ر بها ،إذ تفقد املاء .ومع ذلك،
يمكن أن تتصل�ب بمرور الوقت،
ويف ه�ذه الحالة ،س�يكون عليك
ببساطة طهيها لفرتة أطول.
ـ�ـ الش�وكوالتة الداكن�ة :يمكن
أن تدوم الشوكوالتة الداكنة مدة
طويل�ة ،ما دم�ت ق�د احتفظت
بها يف مكان ج�اف ولم تعرضها
للتغريات يف الحرارة .والشوكوالتة
الداكن�ة مفي�دة الحتوائه�ا عىل
مكون�ات نش�طة بيولوج ًيا مثل
“الفالفونوي�د” ()flavonoids
التي تحمي قلبك.

يمك�ن تجن�ب الخض�وع لجراحة
محفوف�ة باملخاط�ر لألش�خاص
الذي�ن يعان�ون م�ن كس�ور الفك
الناجم�ة عن علاج الرسطان من
خلال مجموع�ة أدوي�ة متطورة
تشفي العظام التالفة.
ويف كثير م�ن الح�االت يمك�ن أن
ي�ؤدي العلاج اإلش�عاعي لل�رأس
والرقب�ة ،ال�ذي ُيعط�ى مل�رىض
رسطان اللسان والحلق واألنف ،إىل
مشاكل يف األوعية الدموية املتصلة
بالف�ك الس�فيل ،ويمك�ن أن يؤدي
ذلك إىل حدوث التهابات يف العظام،
ويف الح�االت القص�وى ،ح�دوث
كسور يف الفك.
ويمك�ن أن تؤث�ر الحال�ة املعروفة
باس�م تنخ�ر العظ�م ،على واحد
من كل عشرة م�رىض يخضعون
للعالج اإلش�عاعي لرسطان الرأس
والرقب�ة .وحتى وقت قريب ،كانت
الجراح�ة ه�ي العلاج الوحي�د،
ويمك�ن أن يش�مل ذل�ك اإلزال�ة
الجزئي�ة للف�ك أو إع�ادة بنائ�ه
باستخدام عظم من الساق  -وهو
إجراء مكثف ،خاصة للمرىض
الذين يتعاملون بالفعل مع
علاج الرسط�ان ،والذي ال
ينجح يف كثري من الحاالت.
ووج�دت دراس�ة تاريخية
أن إعط�اء امل�رىض دواءي�ن
ش�ائعي االستخدام،
ا لبنتو كسيفيلني
والتوكوفيرول
ال يوقــــ�ف
فق�ط تده�ور
العظام ،ولكنه
يعكس لدى أكثر
من نصف املرىض.

وقاد الدراسة الدكتور فينود باتيل،
استشاري جراحة الفم يف مؤسسة
 ›Guy›s and St Thomasوق�ال إنه
يأم�ل أن تحفز النتائ�ج املختصني
بالرسطان لتبني هذا العالج.
وأوض�ح باتي�ل أن عق�اري
البنتوكس�يفيلني والتوكوفيرول
يزيدان من تدف�ق الدم ،ومن خالل
ذلك يتم من�ح العظام األدوات التي
تحتاجها إلصالح نفسها.
وكان�ت دراس�ة س�ابقة أجري�ت
على  100مري�ض تناول�وا عق�ار
البنتوكس�يفيلني ق�د أظه�رت أن
 %80منه�م توقف تده�ور العظام
لديهم ،وبش�كل مذه�ل ،تم عكس
الضرر بنس�بة  ،%56حي�ث أتاح
اإلم�داد املتج�دد لل�دم للعظ�ام أن
تلتئم وتس�تعيد بنيته�ا .ويف بعض
الحاالت ،تمت استعادة عظام الفك
املكس�ورة بش�كل كامل ،بحس�ب
صحيفة دييل ميل الربيطانية.

فرط التعرق لدى األطفال ..األسباب والعالج
يعود فرط التعرق لدى األطفال ألسباب عدة ،أبرزها زيادة
الوزن وفرط نشاط الغدة الدرقية ،باإلضافة إىل االستعداد
الوراثي.
وأوضح�ت مجل�ة «بيب�ي آن�د فاميلي�ه» األملاني�ة املعنية
باألرسة والطفل أن فرط التعرق غالبا ما يظهر يف اإلبطني
والكفين وأحيان�ا يف باطني الق�دم ،علما بأن�ه يمكن أن
ُتصاب به مواضع أخرى من الجسم.

فريق طبي محلي يحصل على براءة اختراع للمرة
الثانية خالل عام البتكاره اداة جراحية
كش�ف مدير مستشفى سعد الوتري للعلوم العصبية الدكتور
باس�م حن�ون جبار عن تس�جيل فري�ق طب�ي متخصص يف
املستش�فى ضم كل من الج�راح االستش�اري يف األعصاب د.
منير خماس ف�رج» وزميله «الج�راح االستش�اري يف مجال
األن�ف واألذن والحنج�رة احس�ان عب�اس البل�داوي ،ب�راءة
اختراع البتكاره�م اداة جراحية تس�تخدم يف عمليات تنظري
قاع�دة الجمجمه عبر االنف.وق�ال جبار« ،لقد ش�اركهم يف
هذا االنج�از العلمي املتقاعد رئيس ممرضين ماهرين «فائز
عبدالل�ه» ،منوه�ا ان اس�تخدام تل�ك االداة الجراحية أس�هم
بش�كل كبري يف تقليل وقت العملي�ة فضال عن اخذ عينات من
املنطق�ة املصاب�ة بكميات كافية بجانب تقلي�ل حاالت النزف
الدموي».ب�دوره اوض�ح الدكت�ور منري خماس ف�رج ان هذا
االداة الجراحية الجديدة ستس�اعدنا بش�كل كبري اثناء اجراء
العمليات الجراحيه عن طريق االنف ال سيما ان هذا النوع من
العملي�ات غالبا ما يحتاج اىل اس�تخدام اكثر من أداة جراحية
ولكون فتحة االنف صغرية.

وع�ن كيفية علاج فرط التع�رق لدى األطف�ال ،أوضحت
املجلة األملانية أنه إذا كانت اإلصابة بفرط التعرق موضعية
فق�ط ،يمكن حينئ�ذ أن تعمل مضادات التع�رق املحتوية
عىل املادة الف ّعالة املعروفة باسم «سدايس هيدرات كلوريد
األلومني�وم» على الح�د من زي�ادة إف�راز الع�رق يف هذه
األماكن.
ويمكن أيضا اس�تخدام تقنية العالج بالشحنات الكهربية

لقاح جديد قد ينهي أورام
الدماغ السرطانية

تمك�ن علماء م�ن اختبار لق�اح عىل  33مريض�اً من مركز اتح�اد الرسطان
األملان�ي  ،DKTKيس�تهدف نوعاً من أورام الدماغ .وأش�ارت البيانات التي تم
نرشها يف مجلة «نيترش العلمية» ،إىل أن اللقاح آمن وفعال يف عالج الرسطان،
واس�تطاع  93,3يف املائ�ة من املرىض املس�جلني يف التجربة تطوير اس�تجابة
مناعي�ة لبع�ض الربوتينات املرتبطة بالرسطان ،م�ا أدى إىل توقف نمو الورم
خالل عامني يف  82يف املائة من الحاالت.ويذكر موقع  iflscienceأن اللقاح تم
تطويره كعالج للأورام الدبقية ،والتي تنترش يف جميع أنحاء الدماغ؛ وبالتايل
يصعب إزالتها جراحياً ،يف حني أن العالجات املعروفة مثل العالج الكيميائي أو
العالج اإلش�عاعي ،غالبا ما تفشل يف إحداث أي تأثري يذكر عىل الورم.وأوضح
مس�ؤول الدراس�ة واملدير الطبي لقس�م ط�ب األعصاب يف جامع�ة مانهايم
ورئيس قسم يف املركز األملاني؛ مايكل بالتن يف بيان نرش عىل موقع  ،DKTKأن
جميع املشاركني تلقوا اللقاح جنباً إىل جنب مع عالجات الرسطان االعتيادية،
ول�م يتع�رض أي منهم آلثار جانبية بس�بب اللقاح.ويضي�ف البيان أن  84يف
املائ�ة من املرىض بقوا عىل قيد الحياة ملدة ثالث س�نوات بع�د العالج ،و 64يف
املائ�ة لم يش�هدوا أي نم�و يف أورامهم خالل هذه الفترة ،ويف  82يف املائة من
الحاالت توقف نمو الورم تماماً ملدة عامني بعد العالج.

لعلاج اليدين والقدمني ،التي يتم خاللها تعريض املناطق
املصابة بالتعرق لتيار كهربي ثابت وبس�يط؛ حيث يعمل
ذلك عىل التقليل من نشاط الغدد العرقية.
ويف الحاالت املس�تعصية ،التي ُيعي�ق فيها فرط التعرق
األطفال عن ممارس�ة حياتهم بشكل طبيعي ،عادة ما
يلج�أ األطباء إىل العمليات الجراحي�ة ،التي يتم خاللها
استئصال املناطق املليئة بالغدد العرقية يف الجلد مثال.

جرعة واحدة من لقاح سبوتنيك تحقق
استجابة مناعية قوية للمصابين بكوفيد 19 -
كش�فت دراس�ة جديدة عن أن جرعة واحدة من لقاح سبوتنيك
« »Sputnik Vتحفز استجابة مناعية قوية لدى األفراد املصابني
ً
س�ابقا بفريوس كورونا ،وكذل�ك فإن هذه االس�تجابة املناعية
أعلى من تلك التي ت�م الوصول إليها بعد جرعتين من اللقاح يف
األف�راد الذين لم يتعرضوا من قبل للفيروس ،وفقا ً ملوقع «نيوز
ميديكال».
ومع توفر نتائج األبح�اث املناعية عىل مريض كورونا املتعافني،
وجد الباحثون أن املناعة تستمر ألشهر بعد اإلصابة وقد أثار هذا
السؤال حول ما إذا كانت هناك حاجة لجرعتني من لقاح كورونا
مع املتعافني من كورونا أم جرعة واحدة.
وته�دف الدراس�ة الحالي�ة إىل فحص اس�تجابة الجس�م املضاد
للق�اح  Sputnik Vيف مجموع�ة من األف�راد املصابني بالفريوس
مقارنة بمجموعة غري مصابة.
وتأل�ف املش�اركون يف الدراس�ة م�ن متطوعني م�ن العاملني يف
الرعاي�ة الصحي�ة الذي�ن تلقوا اللق�اح بني كان�ون االول 2020
وش�باط  ،2021وق�ام الباحث�ون بفحص حالة الجس�م املضاد
للجلوبيولني املناعي  )G (IgGبعد التطعيم.

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

( نور عىل نور )
قال رسول اهلل(صىل اهلل عليه وآله وسلم)« :أال أدلكم عىل
ّ
ويدر أرزاقكم؟ قالوا :بىل،
سالح ينجيكم من أعدائكم،
قال :تدعون ربكم بالليل والنهار ،فإن سالح المؤمن الدعاء»
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هنديان يقتنيان اللوحة الرقمية األغلى في العالم

سوق الصفافير ...تراث بغدادي يقاوم االندثار

كشف تاجرا عمالت
مشفرة من أصحاب
املاليني أنهما اقتنيا
الرقمية
اللوحة
األغىل يف العالم التي
بيعت يف مزاد أخريا ً
مقابل  50مليون
اسرتليني
جنيه
يف سوق «فن
التشفري».
ووفقا ً لصحيفة «دييل ميل» الربيطانية ،فإن هنديني
تجمعهما الصداقة كشفا أخريا ً عن هويتهما بكونهما
صاحبا اللوحة الرقمية املدمجة ،ليحجز كل من
فيغنيش ساندارسن ورفيقه أناند فينكاتيسواران
(كالهما يف الثالثينيات من العمر) مقعدا ً يف تاريخ
الفن الحديث ،بعد اقتناء لوحة مخزنة يف ملف بصيغة

 ،jpegوالتي تعود
للفنان األمريكي
وينكلمان
مايك
املعروف بـ ،Beeple
بعد عرضها يف مزاد
لدار كريستيز ،هو
األول من نوعه لعمل
رقمي ال يوجد يف
العالم املادي يعرض
من قبل دار مزادات
كربى ،وقد بيع يومها بنحو  69.3مليون دوالر.ويف
وصف للحظات األخرية املثرية لألعصاب يف املزاد عرب
اإلنرتنت ملجموعة من  5000صورة للفنان املعروف
باسم  ،Beepleقال فينكاتيسواران« :لم نكن متأكدين
من فوزنا» ،مردفاً« :وقد عكفنا عىل تحديث الصفحة»
للتأكد من ذلك النبأ السار.

رب عمل يرسل «عمالت مشحمة»
كراتب نهائي لموظف بأمريكا

س�وق الصفافير أو الصفاري�ن وه�و س�وق
ترج�ع تس�ميته به�ذا األس�م نس�بة للصف�ر
(مع�دن النح�اس) ،حيث يش�تهر هذا الس�وق
بصناع�ة الصح�ون واألوان�ي املنزلي�ة وأباريق
الش�اي والكاس�ات واملالعق ،وإطارات الصور،
والفواني�س النحاس�ية والنق�ش عليه�ا .ويقع
س�وق الصفافير يف بغ�داد وه�و عب�ارة ع�ن
مجموعة من املحالت املنترشة يف األزقة الضيقة
الواقعة يف منطقة باب األغا قريبا من الشورجة
يف ش�ارع الرش�يد مقابل مبنى جام�ع مرجان،
وتباع فيهِ املصنوعات واألدوات النحاسية.
ويعترب س�وق الصفافري من األسواق القديمة يف
بغداد والتي تعود لعرص الخالفة العباسية وهي
كان�ت قديما ً س�وقا ً قائمة يف درب املس�عودة يف
محل�ة س�وق الثالثاء ،لتوفير احتياجات طالب

املدرسة النظامية واملدرسة املستنرصية.
وتوجد عدة أسواق لطرق النحاس تسمى بنفس
االسم يف عدة محافظات يف العراق منها يف مدينة
البصرة يف الس�وق القدي�م قرب جام�ع املقام،
وكذلك يف مركز مدينة الحلة.
عىل مدار ح�وايل مائتي عام يف بغداد كانت أعداد
ال حصر لها من اآلب�اء واألبناء يصوغون معدن
النحاس يف شكل أواني وأطباق ومصابيح يف هذا
الش�ارع الضيق املخصص للمش�اة ،الذي أصبح
اآلن مكانا ملحالت األقمشة واملشغوالت الجاهزة
بدال ً من محالت الصفارين.
ويعتبر ه�ذا الس�وق واح�د م�ن دروب محل�ة
بغدادية يف عرص الدولة العباس�ية تسمى محلة
س�وق الثالث�اء ،وه�ذه املحلة كان�ت قريبة من
دار الخالف�ة العباس�ية ،وتحي�ط ب�دار الخالفة

استوديو فلسطيني يحاكي األبيض واألسود

إطالق سراح سجين
بالخطأ ليس لديه عنوان ثابت !

ال عالقة لـ «كورونا»
بوفاة جدة أوباما
أع�رب الرئيس األمريكي األس�بق باراك
أوبام�ا عن حزن�ه لوفاة جدت�ه «ماما
س�ارة» ع�ن عم�ر ناه�ز  99عام�ا،
متأث�رة بإصابته�ا بم�رض الس�كري،
ىف مستش�فى جاراموج�ى أوجينج�ا
أودينجا ىف بلدة كيسومو حسبما أعلنت
أرستها.
وقال املتحدث باس�مه إن أوباما ش�عر
بح�زن عمي�ق ،وبع�ث بربقي�ة ع�زاء
للأرسة ،وأش�ار املتح�دث إىل أن أوباما
شعر بحزن إزاء س�ماعه هذا النبأ وأنه
عىل تواصل مع األرسة.
وتوفيت اليوم اإلثنني «ماما سارة» جدة

معاهد ومدارس إسلامية مما يستبعد إن يكون
أه�ل هذه املهنة قد ش�غلوه يف ذل�ك العرص ،بما
يعرف عنه�م من ضجيج ناتج ع�ن الطرق عىل
معدن النح�اس وغري ذلك ،ويعرف الس�وق عىل
األرجح بس�وق مس�عود أو درب املسعودة ،كما
وصف� ُه املؤرخ اب�ن عبد الح�ق بأن�ه درب نافذ
إىل مق�ر املدرس�ة النظامي�ة ،والت�ي كانت تقع
إىل جنوب�هِ وتتصل بهِ دروب وط�رق غري نافذة،
وهذا الوصف ينطبق عىل هيئة س�وق الصفافري
وكذل�ك ينطبق الوص�ف عىل موقعهِ من س�وق
الثالث�اء ،وم�ن موقع املدرس�ة النظامي�ة ،التي
هي م�ن املعالم األثرية التي أندث�رت ولم يعرف
موقعها وأندرس�ت رس�ومها ومن آثارها منارة
املئذن�ة املقطوع�ة يف محل�ة تحت التكي�ة التي
هدمت يف الخمس�ينات م�ن القرن امل�ايض ،وال

يع�رف عىل وجه التحديد متى ش�غل الصفارون
هذا الس�وق وأتخذوا من ُه مكان�ا ً ملهنتهم ،ولكن
أول وثيقة وقفية تأريخية أش�ارت إىل وجودهم
فيهِ كانت س�نة  1098ه�ـ1687/م ،ويف وقفية
أخرى متأخرة عرف عنه اس�م س�وق الصفافري
س�نة 1159ه�ـ1746/م ،حي�ث ذك�ر أس�م ُه
بالتحديد من�ذ ذلك التاريخ وبقي يعرف بهِ حتى
وقتنا الحايل.
ويحت�وي س�وق الصفافير عىل مس�جد أثري
قدي�م ،يس�مى مس�جد الصفاري�ن ،وه�و من
مس�اجد بغداد الرتاثية ،وتبلغ مساحت ُه 250م2
تقريباً ،ويحتوي عىل حرم مصىل صغري يتس�ع
ألكث�ر من  40مصل ،ولقد بني هذا املس�جد من
قب�ل أح�د املحس�نني يف زم�ن الدول�ة العثمانية
وتحديدا ً يف منتصف القرن الثامن عرش

الرئيس األمريكي األس�بق باراك أوباما
عن عمر ناهز  99عاما.
ونف�ى املتحدث باس�م األرسة أن تكون
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مشيرا إىل أن نتيجة فحصه�ا الخاصة
بفيروس كورون�ا ي�وم األح�د كان�ت
سلبية.
وتعد ماما سارة ،الزوجة الثالثة للراحل
حسني أوباما.
ووفقا ملا ذكره الشيخ موىس إسماعيل
املتحدث باس�م األرسة س�يتم غدا دفن
جثم�ان مام�ا س�ارة وف�ق الرشيع�ة
اإلسالمية.

أفاد رجل من جورجيا األمريكية أنه تلقى
أخريا ً تلقي النهائي يف صورة عمالت معدنية
مغطاة بالدهون ،إذ كان موعودا ً براتب أخري
بقيمة  915دوالر إال أنه واجه صعوبة يف
الحصول عليه لدرجة توجهه لوزارة العمل يف
جورجيا لطلب املساعدة.
وكما أفادت تقارير إعالمية من بينها موقع
«إنديا إكسربس» فإن رب عمل أندرياس فالتن
أرسل نحو  90ألف قطعة نقدية من فئة «ربع
دوالر» مغطا ًة بالزيت أو الشحم ،كما وأرفق
عىل قمة تلك الكومة رسالة أشبه بإيصال
نهاية الخدمة.
وأوضح فالتن الذي كان قد ترك وظيفته يف
نوفمري املايض« :هذا عمل صبياني» ،مؤكدا ً
أن روتينه اللييل حاليا ً يتمثل بتنظيف العمالت
ليتمكن من رصفها ،الفتا ً أن األمر يستغرق
حوايل ساعة ونصف لتنظيف عدة مئات منها
فقط.
من جهته ،وردا ً عىل سؤال يتعلق بفعلته،
أجاب صاحب العمل بأنه «ال يتذكر ما إذا كان
قد ترك العمالت عند منزل فالتن» ،مردفاً« :بأن
ما يهم حقا ً أنه قد حصل عىل أجره أخرياً».

إطالق رساح سجني ،عن طريق الخطأ من سجن يف غرب العاصمة االنجليزية لندن.
السجني وليام فرنانديز كان رهن الحبس االحتياطي يف انتظار املحاكمة بتهم ارتكاب
جرائم مختلفة من بينها االعتداء الجنيس.
إىل ذلك ،أخربت إدارة السجن رشطة لندن ،يوم «األربعاء» املايض ،أنه تم إطالق رساح
الشاب البالغ من العمر  24عاما ً عن طريق الخطأ.
وكان من املقرر أن يحاكم السجني بعد اعتقاله واتهامه باالعتداء الجنيس عن طريق اللمس
والتعرض غري الالئق وحيازة عقار مخدر ،يف أبريل من العام املايض ،بحسب العربية نت.
وبدأت الرشطة رسيعا ً بعمليات تفتيش يف املنطقة املحيطة بالسجن ،بمجرد اإلبالغ عن
الواقعة ولكن لم يتم التأكد من رؤيته منذ ذلك الحني.
وتعتقد الرشطة أنه ركب يف مرتو األنفاق من محطة إيست أكتون يوم «األربعاء» ،بينما
شوهد أيضا من خالل كامريات مراقبة أمنية يف الشارع وهو يسري يف ويلدستون هاي
سرتيت يف تلك الليلة.
وقالت رشطة العاصمة إن فرنانديز لم يكن لديه عنوان محدد قبل اعتقاله ،لكن «من
املرجح أن يكون يف منطقة غرب لندن».

عرشة اس�توديوهات أو أكث�ر ،خاصة
باألبيض واألسود ،كانت تعمل يف مدينة
رام الله الفلسطينية ،إال أنها توارت ،أو
تحول�ت للتصوير الفوتوغرايف والرقمي
امللوّن.وحده اس�توديو «هافانا» ،الذي
تملك�ه عائلة أرمنية ،ال ي�زال محافظا ً
عىل بقائه من خالل الصور ذات اللونني
«السادة» كما يسمونها.
األدوات ذاته�ا ،كاميرات قديم�ة،
وصندوق خش�بي تعلو مقدمته عدسة
كبيرة ،ويف آخ�ره قطع�ة م�ن الجل�د،
مغطاة بقطعة قماش سوداء ،والعديد
م�ن الصور املطبوعة ظل�ت يف مكانها،
وحتى الستائر واملرايا التي يستخدمها
م�ن يرغب�ون بالتق�اط الص�ور داخل
االس�توديو ،ظل�ت تحتف�ظ برائحتها
العتيقة.ومع�روف ع�ن العائلات

األرمنية ،أنها تتق�ن املهن التي تتطلب
اإلب�داع والدق�ة العالي�ة ،ويف مهن�ة
التصوي�ر ،أبدعت العائل�ة ،ومع األيام
أصبح اس�توديو هافان�ا ذائع الصيت،
وظ�ل كذل�ك لعراقت�ه وحفاظ�ه على
النم�ط القديم يف التصوي�ر ،ويكفي أن
تس�أل عن اس�توديو قدي�م يف رام الله،
لريش�دك أبن�اء املدينة إىل ش�ارع يافا،
حيث يش�مخ استوديو هافانا بجدرانه
العتيق�ة ،وأدواته األثرية.يقول ميناس
ش�ارلكيان ،ال�ذي أنيط�ت ب�ه مه�ام
الحفاظ عىل إرث أبي�ه الراحل ،املصور
يوحن�ا ش�ارلكيان ،أن وال�ده أس�س
اس�توديو «هافانا» ع�ام  ،1970وكان
عم�ره آن�ذاك ال يتج�اوز ال�ـ 20عاماً،
وتخصص يف التصوير باللونني األبيض
واألس�ود ،الفت�ا ً إىل أن�ه الوحي�د ال�ذي

ظل يعمل عىل الطريق�ة القديمة حتى
وفاته.وأض�اف ان« :ذكري�ات األبيض
واألسود ،لم يمحها بريق امللوّن ،وبعض
الزبائ�ن يأتون إلينا خصيص�ا ً لطباعة
صور باللونني ذاتهما ،ورغم محاوالتنا
عم�ل مزي�ج م�ا بين التراث القديم،
واس�تخدام التكنولوجي�ا الرقمي�ة يف
التصوي�ر ،إال أن غالبية الزبائن ال تزال
تح ّن للقديم».
ب�دوره ،يق�ول ش�قيقه ماردي�روس:
م�اض ليس ل�ه حارض،
«م�ن ليس له
ٍ
وما تركه لنا والدنا ،من س�معة وخربة
وأداء ،عمّ�ق فين�ا الرغب�ة ،للحف�اظ
عىل ه�ذا الكنز ،ولهذا رفضن�ا بيعه أو
االس�تغناء عن�ه ،ب�ل نس�عى لتطوير
األداء وج�ودة اإلنتاج ،مع الحفاظ عىل
العراقة».

إلغاء أعرق معرض للكالب في العالم
أعلن منظمو معرض «كرافتس»
الدويل للكالب ،أن هذا الحدث الذي
يُن ّ
ظم يف إنجلرتا منذ  130عاماً،
ويُعترب األكرب من نوعه يف العالم،
لن يقام يف موعده املقرر يف يوليو
املقبل ،بسبب جائحة «كوفيد
.»19
وقرر نادي «كينيل كلوب» ،إلغاء
هذه املسابقة املرموقة ،التي
ينظمها سنوياً ،وكان من املقرر
إقامتها مبدئيا ً بني  15و 18يوليو،
بسبب «استمرار حال عدم اليقني
يف شأن الوباء» ،واملخاوف عىل
سالمة آالف املشاركني .وحددت
الحكومة الربيطانية 21 ،يونيو،
موعدا ً مؤقتا ً للرفع الكامل للقيود
الصحية.

حواس ..يرفض ربط «لعنة الفراعنة» بحوادث مصر
كشف الدكتور زاهي حواس،
عالم اآلثار املرصي ،حقيقة «لعنة
الفراعنة» وراء الحوادث األخرية التي
تشهدها مرص.وأكد حواس ،خالل مداخلة
هاتفية مع قناة «النهار» ،أن نقل املومياوات
امللكية من املتحف املرصي إىل متحف الحضارة
يشء عظيم جدا ً «يفخر به آباؤنا الفراعنة»،
مشريا ً إىل أن موكب املومياوات امللكية يش ّكل
أكرب دعاية ملرص.ونفى وجود عالقة بني ما

يسمى «لعنة الفراعنة» والحوادث األليمة التي
ه ّزت مرص خالل األيام املاضية ابتدا ًء بأزمة قناة
السويس ،ومرورا ً باصطدام قطاري سوهاج،
وانتها ًء بنشوب حريق سكة حديد الزقازيق.
وأوضح أن لعنة الفراعنة مجرد خرافة ،الفتا ً إىل
أن موت بعض العلماء بعد فتح املقابر األثرية
يف املايض كان بسبب أن الغرفة املوجود فيها
املومياوات تحتوي عىل جراثيم سامة.
وقال إن املومياء الفرعونية تكون محنطة من 3

آالف سنة وأكثر ،منوها ً بأنه تم التعامل فيما بعد
بشكل جيد خالل فتح املقابر.وأضاف أن العالم
كله ينظر إىل مرص باحرتام كبري جدا ً بسبب
عملية نقل املومياوات التي ستستمر  40دقيقة،
واصفا ً هذا الحدث التاريخي بأنه «سيهز العالم
كله».وذكر أن إرسال مومياء رمسيس الثاني إىل
فرنسا يف عهد الرئيس األسبق حسني مبارك ملدة
 6أشهر احتُفي به بصورة مرشّفة ،مؤكدا ً أنه تم
استقبالها آنذاك استقباال ً ملكيا ً ضخماً.

