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المراقب العراقي/بغداد...

داهم�ت قوة تابعة لقيادة قاطع عمليات س�امراء للحش�د الش�عبي،
امس الثالث�اء ،الخاليا النائم�ة لعصابات داع�ش االجرامي يف اطراف
سامراء.
وذك�ر إعلام القيادة يف بيان تابعت�ه «املراقب العراق�ي» ،ان «قوة من
اللواء ( )٣١٣بالحشد الشعبي وبارشاف آمر اللواء ،نفذت عملية أمنية
يف منطقة العذية خارج قاطع املسؤولية” رشق سامراء املقدسة».
واض�اف ،ان»هدف ه�ذه العملية ه�و البحث عن العن�ارص االرهابية
املختبئ�ة ،والقضاء عليها ،وف�رض االمن واالس�تقرار يف تلك املنطقة
واملناطق املجاورة لها بالكامل».
يشار اىل ان قوات الحش�د الشعبي كانت قد اطلقت عمليات عسكرية
يف املناط�ق الرخ�وة بعدد من املحافظات لتطهريها من س�يطرة فلول
عصابات داعش االجرامي.
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في هذا العدد

اإلمام الخامنئي :العدو يسعى لحرف
الشباب عن نهج الثورة

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

مسارات المقاومة واتجاهاتها
وتنوع االدوار

االمام الحسين «عليه السالم»
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رسن :مركز الهجوم تسبب
بإضاعتي للفرص
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«مفاوضات» على جثث شهداء العراق !

إدارة بايدن «تستخدم» الكاظمي لمناورة سالح
المقاومة بـ«الحوار االستراتيجي»
المراقب العراقي /المحرر السياسي...

يف الوق�ت ال�ذي مازال�ت في�ه الق�وات
األمريكي�ة تقب�ع حتى اآلن ،خلف أس�وار
ّ
محصنة يف غرب
عالية يف قواعد عسكرية
وشمال العراق ،تستعد حكومة مصطفى
الكاظم�ي إىل جولة جديدة من املفاوضات
م�ع الوالي�ات املتح�دة ،ضمن ما يس�مى
بالح�وار االستراتيجي الذي ش�هد العام
امل�ايض انطلاق جولتين من�ه ،إحداهما
ج�رت بني الكاظم�ي والرئي�س األمريكي
السابق دونالد ترامب يف واشنطن.
إذ قال�ت املتحدث�ة باس�م البي�ت األبيض
جني س�اكي ،يف بيان أصدرت�ه الثالثاء ،إن
الواليات املتحدة والعراق س�يعقدان حوارا ً
استراتيجيا ً يف نيس�ان املقب�ل ،مبين�ا ً أن
«االجتماعات س�توضح أن قوات التحالف
موج�ودة يف الع�راق لتدري�ب الق�وات
العراقية وتقديم املشورة لها حتى ال يعيد
داعش املتش�دد تجميع صفوفه» ،عىل حد
تعبريها.
وأضافت س�اكي« :س�تكون ه�ذه فرصة
مهم�ة ملناقش�ة مصالحنا املشتركة عرب
مجموع�ة م�ن املج�االت تش�مل األم�ن
والثقافة والتجارة واملناخ».

وأرسلت حكومة الكاظمي مذكرة رسمية
إىل الواليات املتحدة ،عرب س�فريها يف بغداد
ماثي�و تولر ،تطل�ب تحديد موع�د لجولة
جدي�دة م�ن املحادث�ات ح�ول العالق�ات
الثنائية وتحديدا ً انسحاب القوات املقاتلة
املتبقية.
والجدي�ر ذكره أن ه�ذه الجولة س�تكون
األوىل يف عه�د الرئي�س األمريك�ي ،ج�و
بايدن ،حيث س�تنطلق محادثات أمريكية
عراقية ،لتحدد ش�كل العالقة املس�تقبلية
التي شابتها توترات عدة ،السيما يف الفرتة
األخيرة عق�ب جريم�ة االغتي�ال الغادرة
التي اس�تهدفت قائد فيلق القدس الشهيد
قاسم سليماني ونائب رئيس هيأة الحشد
الش�عبي الش�هيد أبو مه�دي املهندس يف
كانون الثاني .2020
ويتطلّ�ع العراقي�ون ألن يحم�ل الفري�ق
املفاوض ضم�ن أجنداته الخاصة بالحوار
االسرتاتيجي ،ملف إخراج القوات األجنبية
م�ن البالد ،بع�د أن صوت مجل�س النواب
خالل جلسة استثنائية عقدها يف الخامس
من كان�ون الثاني  ،2020عىل ق�رار ُيلزم
الحكوم�ة بالعم�ل على جدول�ة إخ�راج
القوات األمريكية.

وحظ�ي الق�رار الربملان�ي بتأييد ش�عبي
واسع ،حيث شهدت العاصمة بغداد آنذاك

تظاهرة مليونية حاش�دة ،نددت بالوجود
العس�كري األمريك�ي يف الع�راق ،وذلك يف

أعقاب عملية االغتيال الغادرة التي طالت
القادة الشهداء.

منظومة الفساد تهمل منتجات القيارة
وتلجأ إلى استيراد المشتقات النفطية

لمراقب العراقي/مشتاق الحسناوي...

رغ�م مرور أكثر من أربعة أع�وام عىل تحرير
محافظة نينوى (ش�مال العراق) من سيطرة
عصابات»داع�ش» ،إال أن رسق�ة الخ�ام م�ا
زالت مس�تمرة ولكن عرب شبكات تهريب لها
عالق�ات مع الق�وات الكردية «البيش�مركة»
بدال من داعش.
مس�ؤول حكومي يف محافظ�ة نينوى قال يف
ترصيحات صحفي�ة ،إن الحديث عن تهريب
الجماع�ات الكردي�ة للنف�ط لي�س بجدي�د
 ،ف�إن م�ا ال يق�ل ع�ن  10آالف برمي�ل م�ن
النفط العراقي تسرق يوميا من مختلف تلك
الجه�ات ،وهناك مافي�ات تركي�ة وإماراتية
جاه�زة تقوم برشائها بأس�عار أق�ل من 12
دوالرا للربميل.
فاألم�ر لم يتوق�ف عند ذلك بل هن�اك تواطؤ
حكومي مع املليش�يات الكردي�ة فالحكومة

تتعمد عدم إدراج عوائد حقول أطراف املوصل
يف املوازن�ة لتعطي الفرص�ة للكرد لرسقتها ,
أم�ا وزارة النف�ط فدورها اليق�ل تخريبا عن
البيش�مركة  ,فهي تتعمد ع�دم بيع منتجات
مصف�ى القيارة س�واء لالس�تهالك املحيل أو
ل�دول الج�وار  ,لك�ي تعطي فرص�ة لألكراد
لرشاء تلك املشتقات النفطية بثمن بخس .
وأك�د عزام س�عدي مدي�ر مصف�ى القيارة ؛
أن م�ا ينتج�ه املصفى يت�م توري�ده لرشكة
املنتوج�ات النفطية التي توقفت عن س�حب
وترصي�ف ما ينتج�ه املصفى ،مشيرا إىل أن
مس�ؤوليتهم اإلنتاج فقط وال يعلمون س�بب
توقف رشكة املنتوجات عن ترصيف اإلنتاج.
وأوضح س�عدي؛ أن طاقة املصفى اإلنتاجية
كان�ت تعتمد عىل معدل الس�حب والترصيف
فق�د كان ينت�ج يومي�ا ً قراب�ة  250طنا من
االسفلت و  100مكعب من زيت الغاز الثقيل،

و  65مترا مكعب�ا م�ن زيت الخلي�ط ،وهذه
الطاق�ات هي لوح�دة إنتاجي�ة واحدة فقط
ولم يكن باإلمكان تشغيل وحدات أخرى لعدم
وجود ترصيف للمنتوج.
أما عن سبب التوقف فقال سعدي إنه ال يعلم
الس�بب الحقيقي وقد خاطب الجهات املعنية
بكتب رسمية وينتظر االجابة منهم.
ويف هذا الش�أن أك�د الخبري االقتص�ادي إياد
املالك�ي أن هن�اك تواط�ؤا واضح�ا من قبل
وزارة النف�ط املتمثل�ة برشك�ة املنتوج�ات
النفطي�ة إليقاف عم�ل مصفى القي�ارة من
خلال تعمدها عدم س�حب منتجاته لبيعها ,
يف الوقت ال�ذي تحتاج محافظة املوصل لتلك
املواد وخاصة القري  ,لتبليط شوارعها املدمرة
 ,لكن يبدو أن حجم املؤامرة أكرب من توقعاتنا
 ,فالرشكة املذكورة تستورد سنويا بمليارات
ال�دوالرات مش�تاقات نفطية وتترك اإلنتاج

األزمة النيابية تستبعد عودة دوام المدارس في ظل كورونا
المراقب العراقي/بغداد...

اس�تبعدت خلية االزم�ة النيابية  ،ام�س الثالثاء ،عودة
دوام امل�دراس يف ظ�ل تصاع�د االصاب�ات بفاي�روس
كورون�ا .وقال عضو اللجنة النائب س�لمان حس�ن ،يف
ترصيح صحفي تابعته «املراق�ب العراقي ان” معدالت
االصابة بفيروس كورونا وف�ق االحصائي�ات اليومية
لوزارة الصحة التزال مرتفعة جدا وهي ترتاوح بني 6-5
االف اصاب�ة مؤكدا بانه اليمكن املخاطرة بعودة ماليني
الطالب اىل مقاعد الدراسة يف ظل هذه االرقام”.
واض�اف حس�ن،ان” ع�ودة الطلبة اىل مقاعد الدراس�ة
تات�ي م�ن خلال تقي�م ش�امل للموق�ف الوبائي عرب

اللجنة العليا للصحة والسالمة املعنية باصدار القرارات
الحاس�مة يف تنظيم االوضاع مع املوقف الوبائي مؤكدا
ب�ان ع�ودة الطلبة حضوري�ا للمدارس يف ظ�ل معدالت
اصابات فوق  6االف اصابة يوميا صعب جدا وس�يبقى
الكرتوني�ا لك�ن إن انخفض بش�كل اكرب ربما س�يعاد
النظ�ر وتعود الدراس�ة م�ع تش�ديد اج�راءات التباعد
وااللت�زام باالجراءت الوقائية لحماية ابنائنا الطلبة من
الوباء”.
وتابع،ان” ع�ودة املدارس اىل وضعها الطبيعي امر بالغ
االهمي�ة لكن املوق�ف الوبائي هو الذي يح�دد البوصلة
نهاية االمر.

الخارجية النيابية :حكومة الكاظمي أضعفت العراق
المراقب العراقي/بغداد...

اك�دت لجن�ة العالق�ات الخارجي�ة
النيابي�ة  ،ام�س الثالث�اء ،ان حكومة
الكاظم�ي اضعف�ت العراق وفس�حت
املجال ام�ام العديد من االس�تفزازات.
وق�ال عض�و اللجنة مختار املوس�وي

يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه «املراقب
العراق�ي»  ،إن “اهان�ة علم العراق من
قب�ل رشكة أم�زون االمريكي�ة وقبلها
وض�ع االردن علم نظام صدام املقبور،
ج�اء بس�بب ضع�ف حكوم�ة رئيس
الوزراء مصطف�ى الكاظمي وتمثيلها

الدبلوم�ايس” ،معلن�اً “رفض�ه أي
اهانة لعلم العراق” .وانتقد املوس�وي
«ع�دم رد وزارة الخارجي�ة على اغلب
االس�تفزازات الت�ي يتع�رض له�ا
العراق” ،مشريا ً اىل أن “الهدف من هذه
االستفزازات اهانة العراقيني”.

املحيل من أجل بيعه لتجار أكراد بثمن بخس.
وق�ال املالك�ي يف اتص�ال م�ع ( املراق�ب
العراق�ي) :إن معظم حق�ول املوصل ما زالت
تحت س�يطرة األكراد وعدم إدراج عوائدها يف
موازنة العراق الس�نوية أكرب دليل عىل تواطؤ
الحكوم�ة املتمثل بوزارة املالي�ة التي حرمت
العراق من عوائد تلك الحقول النفطية لصالح
مليش�يات ح�زب بارزاني وصم�ت الحكومة
أكرب دليل عىل تل�ك الجرائم التي ترتكب بحق
العراقيني.
لجن�ة النف�ط والطاق�ة النيابي�ة كش�فت،
يف رس�الة إىل رئي�س ال�وزراء “مصطف�ى
الكاظمي” ،هيمنة حكومة إقليم كردس�تان
على أربع�ة حق�ول نفطي�ة يف محافظت�ي
“كركوك” و”نينوى” ،بإنتاج  190ألف برميل
يوم ًيا،
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وتعليق�ا ً عىل الجولة الجدي�دة من الحوار
االستراتيجي ،يق�ول املحل�ل الس�يايس
حسين الكنان�ي لـ»املراق�ب العراق�ي»،
إن «هن�اك توجه�ا ً معلن�ا ً ل�دى الرئي�س
األمريكي جو بايدن باالنسحاب من العراق
وأفغانستان» ،مبينا ً أن «اإلدارة األمريكية
لديه�ا أهداف استراتيجية يف الع�راق وال
تريد االنس�حاب ،وإنما تعمل عىل خفض
التوتر مع فصائل املقاومة اإلسالمية».
ويرى الكنان�ي أن «الحوار االستراتيجي
قد يكون أح�د أنواع املن�اورة ،المتصاص
الغض�ب الجماهيري» ،الفت�ا ً إىل أن
«األمريكيني قد يعملون عىل سحب بضعة
آالف م�ن قواتهم ،لكن الهيمنة عىل القرار
السيايس ستبقى مستمرة».
ويضي�ف أن «الح�وار غير مت�زن ،وأن
نقاط�ه تح�دد م�ن الواليات املتح�دة كما
ح�دث يف الفرتة الس�ابقة» ،مشيرا ً إىل أن
«ه�ذه الحكوم�ة غير مؤهلة لفت�ح مثل
هك�ذا ملف�ات ،أو إيق�اف الح�رب ش�به
املعلن�ة بين الق�وات األمريكي�ة وفصائل
املقاومة اإلسالمية».
جدير بالذكر أن الجولتني الس�ابقتني من
الح�وار االستراتيجي ،وعلى الرغ�م من

الرتويج اإلعالم�ي الكبري ال�ذي رافقهما،
إال أنهم�ا ل�م تتعدي�ا كونهم�ا “إمالءات”
أمريكي�ة فرضت على الع�راق ،من خالل
مجموع�ة رشوط وضعته�ا الوالي�ات
املتح�دة ،وألزم�ت حكوم�ة الكاظم�ي
بتنفيذها.
وش�ابَ عملية اختيار الفري�ق العراقي يف
الجولتني الس�ابقتني ،الكث ُ
ري من الغموض
وانعدام الش�فافية ،إذ ل�م تعلن الحكومة
بش�كل رس�مي ،ع�ن أس�ماء املفاوضني
العراقيين الذين كان يفترض أن يتمتعوا
بق�در ع�ال م�ن الحنك�ة السياس�ية،
يمكنهم م�ن التغلب عىل الفريق األمريكي
بقيادة مس�اعد وزير الخارجية للش�ؤون
السياس�ية ديفيد هاي�ل ،إال أن الكاظمي
ارت�أى اختي�ار ش�خصيات مقرب�ة م�ن
الواليات املتحدة.
ووفق�ا ً ملراقبني ف�إن أميركا أُجربت عىل
خ�وض ه�ذه املفاوض�ات ،بع�د تع�رض
قواتها إىل رضبات موجعة يف العراق ،خالل
األش�هر املاضية ،نفذتها فصائل املقاومة
اإلسلامية ،الت�ي طامل�ا كان�ت ن�دا ً قويا ً
خضع�ت له�ا معظ�م اإلدارات األمريكي�ة
السابقة.

نائب :االعتصام في البرلمان ليس ً
حال للمشاكل
المراقب العراقي/بغداد...

رجّ ح النائب ع�ن كتلة صادقون احمد
الكنان�ي ،امس الثالث�اء ،تمرير قانون
املوازنة املالية خالل جلسة اليوم ،فيما
بني ان االعتصام ليس حالً.
وق�ال الكنان�ي يف ترصي�ح صحف�ي
تابعت�ه «املراق�ب العراق�ي» إن
«الخالفات حول فقرة اقليم كردستان

انته�ت يف االجتماعات االخيرة وحالياً
يج�ري الذه�اب نحو التواف�ق بحصة
اإلقليم وااللتزام بالدستور».
وأضاف أن «مجلس النواب ،اليوم ،امام
فقرة الق�روض الخارجية والضمانات
الس�يادية التي عليها خالف من الكتل
السياسية ورفضها للقروض».
وأش�ار إىل أن «هناك رفض�اً من بعض

الكتل للمادة  38فيما يخص خصخصة
القط�اع الحكوم�ي الخاص�ة أيض�اً
ب�األرايض الزراعي�ة وام�وال الدولة»،
مرجحاً «التصويت على املوازنة اليوم
بعد حلحلة الخالفات».
وتاب�ع أن «تأخير اق�رار املوازن�ة يف
الجلس�ة االخيرة ال يعن�ي أن هن�اك
خالفات الن النصاب كان محققاً»،

المالية البرلمانية تتحدث عن آخر مستجدات الموازنة
المراقب العراقي/بغداد...

تحدث�ت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة ،امس الثالث�اء ،عن آخر
مس�تجدات الح�راك الربملاني لتمري�ر املوازن�ة العام لعام
.2021
وق�ال عض�و اللجن�ة النائب ناج�ي الس�عيدي يف ترصيح
صحفي تابعت�ه «املراقب العراقي» أن «الكتل السياس�ية
املوج�ودة يف الربمل�ان أصن�اف ،منها كت�ل رافضة ملرشوع
املوازن�ة باملطل�ق وهدفها عدم تمري�ر املوازنة من منطلق
س�يايس ،فهم رافضون لتمرير املوازنة وغري راغبني ،وهم
موجودون ومعروفون يف الربملان».
وأض�اف ،أن «كتلا سياس�ية يف الربملان تح�اول يل االذرع

بإضاف�ة بع�ض امل�واد بع�د تصوي�ت اللجن�ة املالية عىل
مشروع املوازن�ة وتس�ليمه إىل رئاس�ة مجل�س النواب،
وه�ذا غير مقب�ول ول�ن نس�مح ب�ه وكل الكت�ل عندها
ممثلون باللجنة وصار ثالثة ش�هور مع اللجنة يحرضون
باالجتماع�ات ووافقوا عىل بنود املوازن�ة» ،مبينا أنه «بعد
انتهاء مرشوع املوازنة اآلن وتس�ليمه للرئاس�ة يحاولون
إضافة مواد جديدة من خالل يل األذرع».
ولف�ت اىل ان «هذه الفرتة فس�حة (فرتة النقاش�ات حول
املوازنة) ،وبعدها س�نمرر املرشوع باألغلبية ولن نس�مح
بتغيير حرف واح�د باملوازن�ة ،مضيف�ا أن ،برميل النفط
س�يتحول إىل  46دوالرا باملوازن�ة من أج�ل الغاء االقرتاض
الخارجي».

سيناريو « »2014و« »2020يلوح
باألفق  ..ال موازنة لهذا العام !!
المراقب العراقي /احمد محمد...

ُعق�د وإش�كاالت مس�تعصية داخ�ل البي�ت
الس�يايس تحوم حول قان�ون املوازنة وتعرقل
تمري�ره تح�ت قبة الربمل�ان ،وه�ذه املعوقات
جميعه�ا يصعب حلها حس�ب ما ي�رى نواب،
وهذا ما س�يبقي موعد جلس�ة حسم القانون
«حتى إشعار آخر».
وأك�د النواب ،أن م�ن تلك امللف�ات املعقدة هو
ملف الدوالر باإلضافة اىل مطالب صعبة تنادي
بها كل كتلة سياسية عىل حدة.
وأخف�ق مجل�س الن�واب ي�وم االح�د املايض،
يف تمري�ر قان�ون املوازنة ،نتيج�ة االختالفات
الدائ�رة حوله�ا فيم�ا بين الكتل السياس�ية،

وس�ط تحذيرات من تداعيات اقتصادية لتأخر
إقراره�ا م�ن قبل الربمل�ان ،نتيجة رفع س�عر
رصف ال�دوالر وتأثريه عىل معيش�ة املواطنني
سيما رشيحة الفقراء وذوي الدخل املحدود.
وقررت رئاس�ة مجلس النواب ،رفع الجلس�ة
الت�ي كانت مخصص�ة إلقرار قان�ون املوازنة
«اىل إش�عار آخ�ر» أي دون تحدي�د موعد ،عىل
الرغم من أن أنظار العراقيني ترتقب ساعة بعد
أخرى موعد إقرارها!.
وأك�د ائتلاف دول�ة القان�ون بزعام�ة نوري
املالك�ي ،أن أغل�ب أعضاء الربمل�ان ال يعلمون
بالتغيريات التي ط�رأت عىل املوازنة والفقرات
الت�ي اُضيفت اليها ،مبين�ا أن مباحثاتها تدور

بني اللجنة املالية ورئاسة الربملان.
وق�ال االئتلاف ،إن اللجن�ة املالي�ة ل�م تع�ط
أي�ة توضيحات لألعض�اء بش�أن املوازنة وما
يعلمه أغلب النواب فقط مواعيد الجلس�ات»،
مشيرين اىل أن املوازنة الزالت ت�راوح مكانها
بين اللجن�ة املالية ورئاس�ة الربمل�ان ُ
وتجرى
التعديالت عليها”.
أم�ا تحالف عراقي�ون ،فقد َحم َ
َّ�ل النائب عنه
جاس�م البخات�ي ،مكات�ب املستش�ارين يف
الحكوم�ة والربملان مس�ؤولية إخفاق الربملان
يف تمرير املوازنة ،مرجحا عرض القانون اليوم
االربعاء.
وق�ال البخات�ي ،إن الس�جال الس�يايس حول

املوازن�ة مس�تمر وفتح العرشات م�ن النقاط
الخالفي�ة وال يمك�ن مغادرته�ا دون تواف�ق
سيايس عىل تمريرها.
وبدوره أكد النائ�ب محمد الخالدي ،أن «موعد
املوازن�ة الزال مجهوال وعنوانه «تحت إش�عار
آخ�ر» كم�ا أعلنت هيأة الرئاس�ة يف الجلس�ة
االخرية».
وقال الخالدي ،يف ترصيح لـ «املراقب العراقي»
إن «هن�اك إش�كاالت مس�تعصية تحوم حول
قان�ون املوازن�ة تتعل�ق بالدرج�ات الوظيفية
وكذلك بحصة إقليم كردس�تان وس�عر الدوالر
وملف املفسوخة عقودهم وملفات أخرى...
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كتل سياسية تضع مطالب مستعصية على طاولة
الحوار تحول دون تحديد موعد جديد للتصويت
املراقب العراقي /أحمد محمد...
ُعقد وإشكاالت مستعصية داخل البيت
الس�يايس تحوم ح�ول قان�ون املوازنة
وتعرقل تمريره تحت قبة الربملان ،وهذه
املعوقات جميعها يصعب حلها حس�ب
م�ا يرى ن�واب ،وهذا ما س�يبقي موعد
جلس�ة حس�م القان�ون «حتى إش�عار
آخر».
وأكد الن�واب ،أن من تلك امللفات املعقدة
ه�و ملف ال�دوالر باإلضاف�ة اىل مطالب
صعبة تنادي بها كل كتلة سياسية عىل
حدة.
وأخف�ق مجل�س الن�واب ي�وم االح�د
امل�ايض ،يف تمرير قانون املوازنة ،نتيجة
االختالف�ات الدائ�رة حوله�ا فيم�ا بني
الكتل السياس�ية ،وس�ط تحذيرات من
تداعي�ات اقتصادية لتأخ�ر إقرارها من
قب�ل الربمل�ان ،نتيجة رفع س�عر رصف
الدوالر وتأثيره عىل معيش�ة املواطنني
س�يما رشيح�ة الفق�راء وذوي الدخ�ل
املحدود.
وق�ررت رئاس�ة مجل�س الن�واب ،رفع
الجلس�ة الت�ي كانت مخصص�ة إلقرار
قانون املوازنة «اىل إشعار آخر» أي دون
تحدي�د موعد ،عىل الرغم م�ن أن أنظار
العراقيني ترتقب ساعة بعد أخرى موعد
إقرارها!.
وأك�د ائتلاف دول�ة القان�ون بزعام�ة
نوري املالكي ،أن أغل�ب أعضاء الربملان
ال يعلم�ون بالتغييرات التي طرأت عىل

كتلة إرادة :هناك نواب لم َن َر ُهمْ مطلقا داخل قبة البرلمان منذ  3سنوات

رأي ..

أتي�ح يل زيارة العديد من البل�دان العربية واألجنبية،
ويف كل م�رة كن�ت حريصا عىل زي�ارة جامعات تلك
الدول ،والتجول يف أروقتها ،واالطالع عىل مس�اقاتها
العلمي�ة ،وس�ياقاتها اإلداري�ة ،مثلم�ا أحرص عىل
زي�ارة متاحفه�ا ومعامله�ا اآلثاري�ة ،ربم�ا بداف�ع
املعرف�ة ،أو بحكم التخصص ،ث�م أطلـــق ملخيلتي
العنان ،وأقارن بني تلك الشواهق العلمية ..وجامعة
بغداد.
فاملدن تفتخر بمؤسس�اتها األكاديمية ،بل إن بعض
الجامع�ات أضحت عنوان�ا عريضا ،ومَ عْلَما ش�هريا
ض�واح منس�ية هجره�ا التأري�خ،
مل�دن نائي�ة ،أو
ٍ
فأبقاه�ا العل�م على قيـــ�د الجغرافي�ة ،وجعلها
مقصدا لطلبة يش�دون إليها الرحال من بقاع الدنيا
كله�ا ،وقد تحـــولت ه�ذه الجامعات بحد ذاتها إىل
م�دن ،وراء أس�ــــوارها تجـــــد أي يشء ..وكل
يشء.
بغداد زهرة املدائن تفتخر أيض�ا بجامعتها العريقة
فق�د تأسس�ت قب�ل إنش�اء وزارة التعلي�م الع�ايل
نفسها ..كانت وال تزال منارة للعلم ،فقوسها األشبه
بالهالل جعله املصمم األملاني الشهري والرت كروبيس
مفتوحا ،حيث يمتد أف�ق املعرفة ليعانق الفضاء ،يف
فلس�فة معمارية تبرش بالخل�ود واألزل ،فهي مركز
إشعاع دائم ،وحرم أمن ،لذا حاميها امللك كما جاء يف
ديباجة ترشيعها األول.
ش ْ
َ
�خ ،من يراها يحسبها
ت
ولم
أم الجامعات لم تهرم
ِ
ش�ابة جميل�ة يف الخامس�ة
والس�تني ،بدلي�ل منجزه�ا
العلم�ي املتواص�ل على مدار
األعوام ،إذ تمتل�ك  218براءة
اختراع ،وقدمت  1083مؤلفا
يف ش�تى مج�االت املعرف�ة،
وأنتج�ت  7258بحث�ا يف
املستوعبات العاملية املعروفة،
لذا تعتيل الرتتيب املحيل دائما
عمار طاهر..
يف جميع التصنيفات العاملية.
جامع�ة بغداد اليوم مح�ارصة ..تختنق رويدا رويدا
رغم كثرة املناشدات ،وتعايل النداءات ،إذ تشهد يوميا
دخول ومغادرة  45ألف ش�خص بني طالب وأس�تاذ
وموظف عرب منافذ محدودة جدا ،ال تتس�ع إىل عرش
هذا العدد الهائل ،ما يجعل نهارها جحيما سواء عىل
مرتاديها ،أو العابرين من الناس ،يف تراجيديا يومية
بال نهاية ،مع أن بعض الحلول متاحة ،ولكن اإلرادة
غائبة لألسف.
إنش�اء جرس للمش�اة ،أو توسيع اس�تدارة ،أو رفع
جزرة وس�طية ،أو فتح طريق مغلق بقرار من جهة
سياس�ية نافذة ،أو تخصيص بوابات جديدة ،حلول
بس�يطة ،ال تتطلب اجتــــراح معجزات ،أو اتخاذ
ق�رارات صعبـــة ،بل إنها تجع�ل الجامعة تتنفس
ه�وا ًء نقي�ا ،ال أبخــــرة طوابري الس�يارات ،وهي
تح�اول عبثا اجتي�از أمتار قليلة ،فتمكث س�اعات
طويلة.
م�ن املتوق�ع أن يكون ن�داء اليوم بال ص�دى أيضا،
وكأننا نكلمهم ..وكأنهـــــم ال يسمعون ،فهموم
الن�اس وعذاباتهم ليس�ت أولوية بالوق�ت الراهن..
ننتظر ونرتقب ..لعـــــل ضمريا هاجعا يدرك ذات
يقظة أن هذه الجامع�ة الـــتي خرج من معطفها
مئ�ات العلم�اء والباحثين واألدباء كــــالس�ياب
والوردي تس�تحق أن تكون بعراقتــــها ومكانتها
وحجمــــه�ا عالم�ة فارقــــ�ة يف العاصم�ة،
فينقذهــــ�ا من ه�ذه املعان�اة الدائم�ة ،والوجع
املزمن.

املراقب العراقي /بغداد...
اك�د رئي�س كتل�ة ارادة النيابية حسين ع�رب ،امس
الثالث�اء ،عزمه�م االعتص�ام داخ�ل الربمل�ان لحين
التصويت عىل املوازنة العامة فيما بني ان «هناك نواب
لم يحرضوا للربملان منذ  3س�نوات أحدهم لم نشاهده

مطلقا».
وقال ع�رب ،يف ترصيح تابعته «املراق�ب العراقي» إن
«كتلة ارادة ستعتصم داخل مجلس النواب لحني إقرار
مرشوع قانون موازنة .»2021
واض�اف ،ان «ن�واب وكت�ل برملاني�ة يحاول�ون إلغاء

دور اللجن�ة املالية بملف املوازنة الع�ام» ،موضحا ان
«املوازنة تحولت إىل وسيلة لالبتزاز والضغط».
وتابع رئي�س كتلة ارادة ،أن «جلس�ة الربملان املاضية
التي خصصت للتصويت عىل املوازنة لم تعقد بس�بب
عدم وجود اتفاق سيايس و»حشو» بالقانون».

الفتح يحمل رئاسة البرلمان مسؤولية تأخير الموازنة ..
رفعت الجلسة رغم اكتمال النصاب !
املراقب العراقي /بغداد...
حم�ل تحالف الفتح ،امس الثالثاء ،رئاس�ة
مجل�س الن�واب مس�ؤولية تأخير اق�رار
املوازنة االتحادية.
وق�ال النائب عن التحالف حامد املوس�وي،
يف ترصي�ح تابعت�ه «املراق�ب العراق�ي» إن
«رئاس�ة الربمل�ان تتحم�ل مس�ؤولية عدم
التصوي�ت على مشروع قان�ون موازن�ة
.»2021
واض�اف ان «أغلب الن�واب كانوا حارضين
يف جلس�ة األحد ورئاس�ة الربمل�ان لم تعقد
الجلسة».
واعتبر املوس�وي أن «إقحام س�عر رصف
ال�دوالر بموازنة  2021إجراء غري صحيح»،
مشيرا اىل «ع�دم امكاني�ة جع�ل الدين�ار
العراقي أسريا للدوالر».

املراقب العراقي /بغداد...
اك�دت املتح�دث باس�م مفوضي�ة االنتخاب�ات
جمان�ة الغالي ،امس الثالث�اء ،أن قرار مفوضية
االنتخاب�ات حول الغ�اء انتخابات الخ�ارج قابل
للطعن.وقالت الغالي ،يف ترصيح تابعته «املراقب
العراق�ي» إن «ق�رار مفوضي�ة االنتخابات حول

الغاء انتخاب�ات الخارج قابل للطعن امام الهيئة
القضائية لالنتخاب�ات خالل ثالثة ايام من تاريخ
نشره ،بعد ان تم نرشه باللغ�ة العربية والكردية
واالنجليزي�ة» ،مبينة أن «هذا الق�رار لم يكن باتا
وانم�ا كان قرار قاب�ل للطعن ام�ام الهيئة وهي
التي تبت به سلبا او ايجابا».

حشد االنبار يستويل عىل اسلحة
متنوعة غريب الرمادي
املراقب العراقي /االنبار...
افاد مصدر امني يف قيادة حشد محافظة
االنب�ار ،ام�س الثالث�اء ،باالس�تيالء عىل
اس�لحة متنوعة بعملية امنية اس�تباقية
استهدفت مناطق غربي مدينة الرمادي.
وقال املص�در ،إن «الق�وات االمنية نفذت
عملي�ة اقتح�ام ملوق�ع ارت�كاز لعن�ارص
عصاب�ات داع�ش االجرامي�ة يف مناط�ق
مختلفة من صحراء بحرية الثرثار باتجاه
ناحي�ة البغ�دادي غربي مدين�ة الرمادي،
تمكن�ت م�ن خالل�ه م�ن االس�تيالء عىل
اس�لحة متنوعة».واض�اف املص�در ،أن
«القوة االمنية اس�تولت عىل قنابر هاون
وصواري�خ مختلف�ة االن�واع فضلا عىل
مقذوف�ات حربي�ة» ،مبين�ا أن «الق�وات
االمني�ة نف�ذت العملي�ة وف�ق معلومات

واش�ار اىل ان «كت�ل سياس�ية ترفض تمري�ر املوازنة
إال بخف�ض س�عر رصف ال�دوالر» ،مبين�ا ان «فق�رة
«املغيبني» تمثل إحدى النقاط الخالفية يف املوازنة».
ولف�ت ع�رب اىل ان «كل الزعام�ات السياس�ية تؤي�د
الرشوط الكردية يف املوازنة».

ولى زمن المجامالت والمساومة
وكف���ى لكردس���تان ان تكون
مدللة على حس���اب محافظات
الوسط والجنوب.
ان االجح���اف والظل���م بعين���ه
وانع���دام العدالة ف���ي توزيع
الثروات بان تعطى لكردستان
 11ترلي���ون مقاب���ل  1ترليون
للبصرة التي تض���م اكثر من
 4مليون نس���مة وهي مصدر
اقتص���اد الع���راق م���ن خالل
ايرادات النفط.
النائب حسن سالم

تغريدة

بالــوثيقـة

المفوضية :قرارنا بالغاء انتخابات الخارج قابل للطعن

الشريط األمين

أم الجامعات تستغيث

املوازن�ة والفقرات الت�ي اُضيفت اليها،
مبين�ا أن مباحثاته�ا تدور بين اللجنة
املالية ورئاسة الربملان.
وقال االئتالف ،إن اللجنة املالية لم تعط
أية توضيحات لألعضاء بش�أن املوازنة
وما يعلم�ه أغلب النواب فق�ط مواعيد
الجلس�ات» ،مشيرين اىل أن املوازن�ة
الزالت تراوح مكانه�ا بني اللجنة املالية
ورئاس�ة الربمل�ان ُ
وتج�رى التعديلات
عليها”.
حمَّ َ
أم�ا تحال�ف عراقي�ون ،فق�د َ
�ل
النائ�ب عن�ه جاس�م البخات�ي ،مكاتب
املستش�ارين يف الحكوم�ة والربمل�ان
مس�ؤولية إخف�اق الربمل�ان يف تمري�ر
املوازن�ة ،مرجحا ع�رض القانون اليوم
االربعاء.
وق�ال البخاتي ،إن الس�جال الس�يايس
حول املوازنة مس�تمر وفت�ح العرشات
من النقاط الخالفية وال يمكن مغادرتها
دون توافق سيايس عىل تمريرها.
وب�دوره أكد النائب محم�د الخالدي ،أن
«موع�د املوازنة الزال مجه�وال وعنوانه
«تحت إش�عار آخ�ر» كما أعلن�ت هيأة
الرئاسة يف الجلسة االخرية».
وق�ال الخالدي ،يف ترصيح ل�ـ «املراقب
العراق�ي» إن «هن�اك إش�كاالت
مس�تعصية تحوم حول قان�ون املوازنة
تتعل�ق بالدرج�ات الوظيفي�ة وكذل�ك
بحصة إقليم كردس�تان وس�عر الدوالر
ومل�ف املفس�وخة عقوده�م وملف�ات

أخ�رى ،لك�ن هن�اك أم�ور بس�يطة يف
الوقت نفس�ه يمك�ن حلها بس�هولة»،
مرجحا أن «يكون غ�دا الخميس موعدا
الجتماع سيايس بغية التوصل اىل صيغة
حل أولية كي يتس�ــــنى لهيأة رئاسة
الربملــــــ�ان تحـــــدي�د موع�د
للجلس�ة املقبل�ة لع�رض املوازن�ة عىل
التصويت».
وأض�اف «ويف الوق�ت ذاته ،ف�إن هناك
مطال�ب للكتل السياس�ية م�ن مختلف
املكون�ات يرافقها انقس�ام داخل الكتل
السياس�ية بس�بب وجود نواب لهم آراء
تختلف عن رؤية رؤسائهم».
وأش�ار اىل أن�ه «يف ظ�ل ه�ذه املعطيات
ف�أن م�ن الصع�ب التوص�ل اىل صيغة
نهائية ،وهذا األمر ربما ُيعيدنا اىل تكرار
سيناريو  2014و .»2020
وعول الخالدي ،عىل «الضغط الش�عبي
وكذلك ضغط قادة البلد من رجال الدين
وغريهم بغي�ة تنبيه الكت�ل اىل رضورة
التقليل من مطالبها ومطامعها لتمرير
موازنة الشعب بدال من التناحر».
ولف�ت اىل أن�ه «اليمك�ن تحمي�ل هيأة
رئاس�ة مجلس النواب املس�ؤولية ،ألن
عق�د االجتم�اع اليحص�ل ب�دون توافق
سيايس عىل تمرير املوازنة أو أي قانون
آخر».
وح�ذر الخال�دي «م�ن إعادة س�يناريو
عام�ي « ،»2014و « »2020عندما بقي
البلد بدون موازنة».

اس�تخباراتية افادت بوجود اس�لحة من
مخلف�ات التنظي�م االجرام�ي يف املنطقة
املس�تهدفة».واوضح ،أن «فرقة معالجة
املتفج�رات ابطل�ت مفع�ول االس�لحة
املضبوطة دون وقوع اي اصابات برشية
او مادية».

ولفت�ت الغلاي اىل أن «املفوضي�ة ملتزمة بموعد
اجراء االنتخابات يف ترشين الثاني للعام الجاري»،
مشيرة اىل انه�ا «منطلق�ة بعملي�ة التس�جيل
والتحدي�ث وتوزي�ع البطائ�ق البايومرتي�ة على
املواطنني واس�تقبال قوائم املرش�حني وتس�جيل
التحالفات السياسية».

الطائرات الرتكية
تعاود قصفها عىل
مناطق شمايل العراق
املراقب العراقي /بغداد...
ش�نت الطائ�رات الرتكي�ة ،ام�س الثالث�اء ،قصفها
مجددا عىل ناحية يف محافظة أربيل ش�مايل العراق،
ما أسفر عن حرق مساحات زراعية واسعة.
وقال مصدر محيل ،إنه «يف س�اعة مبكرة من صباح
ام�س قصفها على قرية تاليس�ا بناحية س�يدكان
ش�مايل محافظة ده�وك ،فيما لم ي�ؤدي القصف إىل
سقوط ضحايا من املواطنني ،نتيجة خلو القرية من
س�كانها عىل خلفية اس�تمرار قصفها بش�كل شبه
يومي».
وأض�اف املص�در ،أن «الطائ�رات الرتكي�ة مات�زال
تواص�ل تحليقه�ا عىل مناط�ق وق�رى مختلفة من
ناحية س�يدكان ،فيما أدى القصف لحرق مساحات
زراعية واسعة».

المالي����ة تصــ����در ق����رارا ً بش����أن
ممتلكــات وأمـوال االمين االسبق
للعاصمة .

اسعار الذهب

ارتفاع خام البصرة بصنفيه
ارتفع�ت أس�عار نفط خ�ام البصرة الخفيف و خ�ام البرصة
الثقيل ،بع�د افتتاحهما .وارتفع نفط البصرة الخفيف املصدر
الٓس�يا ا ٕىل  65.91دوالرا للربمي�ل بمق�دار  0.53دوالر وبنس�بة
 %0.81ع�ن ي�وم الخمي�س املايض ،فيما س�جلت اس�عار خام
البرصة الثقيل  61.6دوالرا للربميل بأرتفاع بلغ نسبته .%1.11
وس�جل نفط البرصة الخفي�ف أعىل االس�عار مقارنة بالنفوط
االٔخ�رى لدول منظمة اوبك حيث س�جل س�عر النف�ط العربي
الخفيف الس�عودي  63.34دوالرا للربميل ،وسجل مزيج مربان
االماراتي  63.64دوالرا للربميل ،وسجل مزيج سهران الجزا ٔيري
 62.20دوالرا للربمي�ل ،فيم�ا س�جل بوني الخفي�ف النيجريي
 62.85دوالرا ، ،وجرياسول االنغويل  63.34دوالرا.وكانت أسعار
النفط العاملية قد انخفضت ليسجل خام برنت  65دوالرا ،وخام
غرب تكساس االمريكي اىل  61.59دوالرا

اسعار الذهب عيار  83,77 21دينارا

اسعار الذهب عيار  71,80 18دينارا
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اسعار الفضة

غرام الفضة عيار٥٦٧،٧٦ ٩٩،٩

االقت�صادي

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

اسعار النفط

ً
دوالرا للبرميل
برنت 64.91

أردوغان يستجدي لتحويل
حيازات األتراك من النقد
األجنبي والذهب
ناش�د الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان األتراك
تحوي�ل حيازاته�م م�ن النق�د األجنب�ي والذه�ب
من خلال املؤسس�ات املالي�ة قائال إن ذل�ك يمثل
اسرتاتيجية تعود بالنفع عليهم وعىل البالد بعد أن
تسبب تغيري محافظ البنك املركزي يف هبوط اللرية
حوايل  12باملئة يف أس�بوع.وأقال اردوغان األسبوع
املايض محافظ البنك املركزي الس�ابق ناجي آغبال
وعين محله صهاب كافجي أوغل�و الذي يؤيد آراء
أردوغ�ان بأن أس�عار الفائ�دة املرتفعة ت�ؤدي إىل
زي�ادة التضخم.وأدى ه�ذا التغيير إىل اضطرابات
يف الس�وق وس�ط قلق من أن تركيا ربم�ا تعود إىل
سياس�ات اقتصادية غري تقليدية مثل فرض قيود
عىل رؤوس األموال لحماية عملتها.

سعر بيع الدوالر = 145.200

دينار

سعر شراء الدوالر = 145.000

دينار

وزارة النفـط تـرفض تصـريف منتجــات مصـفى
القيارة وتسعى لبيعها بثمن بخس
املراقب العراقي /مشتاق الحسناوي
رغ�م م�رور أكث�ر م�ن أربع�ة أع�وام على تحري�ر
محافظ�ة نين�وى (ش�مال الع�راق) م�ن س�يطرة
عصابات»داع�ش» ،إال أن رسق�ة الخ�ام م�ا زال�ت
مستمرة ولكن عرب ش�بكات تهريب لها عالقات مع
القوات الكردية «البيشمركة» بدال من داعش.
مس�ؤول حكوم�ي يف محافظ�ة نين�وى ق�ال يف
ترصيح�ات صحفي�ة ،إن الحدي�ث ع�ن تهري�ب
الجماع�ات الكردي�ة للنفط ليس بجدي�د  ،فإن ما ال
يقل ع�ن  10آالف برميل من النف�ط العراقي ترسق
يومي�ا م�ن مختل�ف تلك الجه�ات ،وهن�اك مافيات
تركية وإماراتية جاهزة تقوم برشائها بأس�عار أقل
من  12دوالرا للربميل.
فاألمر لم يتوقف عند ذل�ك بل هناك تواطؤ حكومي
مع املليش�يات الكردية فالحكومة تتعمد عدم إدراج
عوائ�د حق�ول أط�راف املوص�ل يف املوازن�ة لتعطي
الفرص�ة للكرد لرسقتها  ,أم�ا وزارة النفط فدورها
اليقل تخريبا عن البيش�مركة  ,فهي تتعمد عدم بيع
منتجات مصفى القيارة س�واء لالستهالك املحيل أو
لدول الجوار  ,لك�ي تعطي فرصة لألكراد لرشاء تلك
املشتقات النفطية بثمن بخس .
وأكد عزام سعدي مدير مصفى القيارة ؛ أن ما ينتجه
املصفى يتم توريده لرشكة املنتوجات النفطية التي
توقف�ت عن س�حب وترصيف م�ا ينتج�ه املصفى،
مشيرا إىل أن مس�ؤوليتهم اإلنتاج فقط وال يعلمون
سبب توقف رشكة املنتوجات عن ترصيف اإلنتاج.
وأوضح س�عدي؛ أن طاقة املصف�ى اإلنتاجية كانت
تعتمد عىل معدل الس�حب والترصيف فقد كان ينتج

يومياً قراب�ة  250طنا من االس�فلت و  100مكعب
م�ن زي�ت الغاز الثقي�ل ،و  65مرتا مكعب�ا من زيت
الخليط ،وهذه الطاقات ه�ي لوحدة إنتاجية واحدة
فقط ولم يكن باإلمكان تش�غيل وحدات أخرى لعدم
وجود ترصيف للمنتوج.أما عن س�بب التوقف فقال
س�عدي إن�ه ال يعلم الس�بب الحقيقي وق�د خاطب

الجهات املعنية بكتب رسمية وينتظر االجابة منهم.
ويف هذا الش�أن أكد الخبري االقتصادي إياد املالكي أن
هناك تواطؤا واضحا م�ن قبل وزارة النفط املتمثلة
برشك�ة املنتوج�ات النفطية إليق�اف عمل مصفى
القي�ارة م�ن خلال تعمدها ع�دم س�حب منتجاته
لبيعها  ,يف الوقت الذي تحتاج محافظة املوصل لتلك

فيتش تعدل نظرتها لالقتصاد العراقي من سلبية الى مستقرة
اص�درت وكال�ة( فيت�ش) للتصني�ف
ً
تعديلا ح�ول النظ�رة
االئتمانــــــ�ي
املس�تقبلــــــية لالقتصــ�اد العراق�ي
ورفع�ه درج�ة تصنيفــــ�ه االئتمان�ي
اىل “مس�تــــــقرة” بمـــ�ا يتعل�ق يف
احتمـــــ�االت العجز عــــن الس�داد،
لجه�ة تصـــــ�در النقــــ�د االجنبي(
ُ IDR
)وتقــــ�ر وص�ول العـــــراق اىل
املرتبة(.)B-
وذكرت الوكالة ،أن بيانات َتحس�ن اسعار
النف�ط ،ورص�د انخف�اض اقــــــ�ل
الحتياط�ي النقــــ�د االجنبـــــــ�ي،

ومقـــــارنتهـــــــ�ا م�ع مــــــا
اس�تندت علي�ه الـــــوكـــــال�ة يف
نيس�ــــــان /ابري�ل عــــ�ام ،2020
قــــ�د رف�ع النظ�رة م�ن الس�لبية اىل
املستقرة.
واكدت الوكالة فــــ�ي تصنيفــــــها
ال�دويل املعتمد ،ان هنـــــــ�اك امكانية
الجـــــ�راء بعــــ�ض السياس�ـــات
املاليــــــ�ة للوص�ول الـــــ�ى وضع
اكث�ر اس�تدامة ،بعــــــ�د موافق�ة
الحكــــــومـــ�ة علـــى الــــورقة
البيضــــاء.

«فيزا» تتحرك إلتاحة تسوية
معامالت الدفع بالعملة الرقمية
قالت رشكة «فيزا» للخدم�ات املالية ،االثنني،
إنها ستسمح باس�تخدام العملة املشفرة «يو
إس دي يس» ( ،)USDCلتس�وية املعاملات
على ش�بكة الدف�ع الخاص�ة به�ا ،وذل�ك يف
أحدث إش�ارة على القب�ول املتزاي�د للعمالت
الرقمي�ة يف أوس�اط عالم األم�وال واملصارف.
وأكدت الرشكة يف بيان أنه�ا أطلقت الربنامج

اك�دت اللجنة املالية النيابية ان س�عر رصف الدوالر ثابت
بقانون املوازنة االتحادية وال يمكن تغيريه
وقال اعضاء يف اللجنة املالية ان طلبات الكتل السياس�ية
املتعلق�ة باملوازن�ة كثرية وكبيرة ومنها تخفيض س�عر
الدوالر وهذا صعب التحق�ق عىل اعتبار ان جميع فقرات
املوازنة بنيت عىل سعر رصف بـ  145الف دينار لكل 100
دوالر وتغييره يحت�اج اىل اع�ادة صياغة املوازنة بش�كل
كامل من جديد «.
واش�ار نواب اىل ان تغيري سعر الرصف جاء من الحكومة
ومن البن�ك املركزي وال عالقة للموازنة ب�ه وبالتايل حتى
وان لم تقر املوازنة سيبقى سعر الدوالر الحايل كما هو.

العراق يهدر المليارات على شراء المشتقات النفطية

الذهب يتراجع مع صعود
الدوالر والعوائد األميركية
تراجعت أس�عار الذهب  ،ألقل مس�توى فيما يزيد
ع�ن أس�بوعني ،إذ تعرض�ت لضغ�وط بفع�ل قوة
ال�دوالر وعائ�دات س�ندات الخزان�ة األمريكية مع
تنامي التوقعات بتحس�ن اقتص�ادي رسيع يف ظل
تق�دم حمالت التطعيم.ويتأث�ر الذهب ،الذي ُيعترب
مخزنا آمنا للقيمة يف أوقات االضطراب االقتصادي،
بارتف�اع عائ�دات الس�ندات إذ إنه�ا تزي�د تكلف�ة
الفرص�ة البديلة لحيازة الذهب ال�ذي ال يدر عائدا.
هبط الذهب يف السوق الفورية  %0.3إىل 1706.43
دوالر لألونصة ويف وقت س�ابق من الجلسة ،المس
الذهب  1704دوالرات وهو أدنى مس�توى منذ 12
م�ارس آذار.وهبط الذهب يف التعامالت يف الس�وق
اآلجلة يف الواليات املتحدة  %0.4إىل  1707.30دوالر
لألونصة.وعىل صعيد بقية املعدن النفيسة ،فقدت
الفض�ة  %0.5إىل  24.56دوالر لألونص�ة ،وخسر
البالتين  %0.5أيض�ا إىل  1170.16دوالر .وزاد
البالدي�وم  %0.1إىل  2530.23دوالر بعدم�ا خسر
 %5.5يف الجلسة السابقة.

ً
دوالرا
األمريكي 61.58

المالية النيابية  :اليمكن
تغيير سعر صرف الدوالر

االربعاء  31آذار  2021العدد  2557السنة الحادية عشرة
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اسعار الدينار مقارنة بالدوالر

غرام الفضة عيار ٥٤٤،٤٦ ٩٥،٨

التجريبي مع منصة الدفع والتشفري Crypto.
 comوتخط�ط لتقدي�م الخي�ار ملزي�د م�ن
الشركاء يف وقت الح�ق من ه�ذا العام.وعىل
خلفية انتش�ار األخب�ار ،قف�زت «بيتكوين»،
العملة املشفرة األكثر شهرة ،إىل أعىل مستوى
لها يف أس�بوع واحد ،وارتفعت بنس�بة  4.5يف
املئة لتصل إىل  58300دوالر.

أرقام واقتصاد
22
ألف ميغاواط قيمة الطاقة
االنتاجية التي ستتحقق مع
بداية الصيف بعد دخول عدد
من الوحدات التوليدية للعمل

40

فقرة خالفية في قانون الموازنة
حسب تصريحات لجنة االقتصاد
النيابية وهناك قوى سياسية
ستقاطع جلسة التصويت

املواد وخاصة القري  ,لتبليط ش�وارعها املدمرة  ,لكن
يبدو أن حج�م املؤامرة أكرب من توقعاتنا  ,فالرشكة
املذك�ورة تس�تورد س�نويا بملي�ارات ال�دوالرات
مشتاقات نفطية وترتك اإلنتاج املحيل من أجل بيعه
لتجار أكراد بثمن بخس.
وق�ال املالك�ي يف اتصال مع ( املراق�ب العراقي) :إن

الصين تطلب االستثمار الزراعي بثالث محافظات عراقية
الزراعی�ة العاملیة يف ھذا املج�ال والذي يعود
بالفائدة االقتصادية للبالد.
وبحس�ب البیان ،تس�لم الخفاجي طلبا من
الرشكة ،تضمن اس�تثمار مس�احات كبیرة
م�ن األرايض الزراعی�ة يف محافظات «املثنى
– النجف – كربالء» ،وعرب اس�تخدام تقنیات
وتكنولوجیا متطورة وآالت زراعیة حديثة.
وتعھ�د وزي�ر الزراع�ة ،بتج�اوز الروتی�ن
والبیروقراطیة لتسھیل االستثمار ،مشیرا إىل
أن الخط�وة األخیرة الت�ي اتخذتھا الحكومة
عرب منح سمات الدخول الفورية يف املطارات
لـ  37دولة حول العالم ،من بینھا الصین.

تسلم وزير الزراعة محمد الخفاجي ،طلبان
م�ن إح�دى الشركات الصینی�ة ،لغ�رض
االس�تثمار يف القط�اع الزراع�ي ب�ـ ثالث�ة
محافظات.
وذك�رت وزارة الزراع�ة يف بی�ان ،إن الوزي�ر
محم�د الخفاج�ي ،اس�تقبل االثنی�ن ممثيل
إح�دى الشركات الصینی�ة املتخصص�ة
باألس�تثمار الزراع�ي واالقتص�ادي ،لغرض
االستثمار يف القطاع الزراعي يف العراق ،وذلك
اس�تجابة للدع�وات املتك�ررة الت�ي وجھھا
الخفاجي للمجتمع العربي والعاملي ،لغرض
التع�اون الزراعي واالس�تفادة م�ن الخربات

عامر الجواهري  :البالد بحاجة الى إدارة عالية المستوى لترجمة االتفاقيات مع الدول لواقع ملموس
اك�د االستش�اري يف التنمي�ة الصناعية واملدن
الصناعي�ة واالس�تثمار عام�ر الجواه�ري ان :
البالد بحاج�ة اىل إدارة مقتدرة وفريق دولة عال
املس�توى لرتجم�ة االتفاقيات مع ال�دول لواقع
ملموس.
وقال  :مما يؤس�ف له أن الح�وارات مع الجانب

الصيني مثال اقترصت عىل الكالم رغم املس�توى
الرفي�ع لها والتوص�ل إىل إتف�اق يف أيلول ٢٠١٩
يمكن أن يكون واعدا وقابال للتوس�ع ولوحظت
التقاطعات والتداعيات التي لم تس�هم سوى يف
تأخري اإلجراءات التنظيمية و التنفيذية له.
واض�اف الجواه�ري ان  :اإلتف�اق م�ع الصين

موض�وع تح�دي محلي واقليم�ي ودويل كبير
ويرتب�ط ب�اإلرادة الفعلي�ة واس�تدامة التنفي�ذ
باسلوب مهني وحرص عايل املستوى.
واوضح ان  :املنافسة االقتصادية الدولية تحتاج
إدارة مهنية ب�إرادة وطنية عراقية مدعومة من
كافة املرجعيات.

اسعار النفط تستقر مع استئناف حركة الشحن في السويس واجتماع أوبك
استقرت أسعار النفط  ،مع استئناف
حركة الشحن عرب قناة السويس بعد
أيام من االنتظار وتحول االهتمام إىل
اجتم�اع أوب�ك  +هذا األس�بوع حيث
ق�د يكون تمديد قي�ود اإلمدادات عىل
الطاولة وسط عمليات إغالق جديدة
لفريوس كورونا.
وانخفض خام برنت س�نتا واحدا أو
 0.02باملئ�ة إىل  64.91دوالرا ً للربميل
بعد ارتفاعه  0.6باملئة .وارتفع سعر
النفط األمريكي  3سنتات إىل 61.58
دوالرًا للربمي�ل  ،بع�د أن انخف�ض
بنسبة  ٪1يف الجلسة السابقة.
كان�ت الس�فن تتح�رك عبر قن�اة
الس�ويس مرة أخرى بع�د أن أعادت
القاط�رات تعويم حامل�ة الحاويات
العمالقة إيفر جيفن ،التي كانت تسد
ً
ضيقا من املمر ملدة أس�بوع
مقط ًع�ا
تقري ًب�ا ،مما تس�بب يف تراك�م هائل
للسفن حول املمر املائي.

معظم حقول املوصل ما زالت تحت س�يطرة األكراد
وع�دم إدراج عوائده�ا يف موازن�ة العراق الس�نوية
أكبر دليل على تواط�ؤ الحكوم�ة املتمثل ب�وزارة
املالي�ة التي حرم�ت العراق من عوائ�د تلك الحقول
النفطية لصالح مليش�يات ح�زب بارزاني وصمت
الحكوم�ة أكرب دلي�ل عىل تلك الجرائ�م التي ترتكب
بحق العراقيني.
لجنة النف�ط والطاقة النيابية كش�فت ،يف رس�الة
إىل رئي�س ال�وزراء “مصطفى الكاظم�ي” ،هيمنة
حكومة إقليم كردستان عىل أربعة حقول نفطية يف
محافظتي “كركوك” و”نين�وى” ،بإنتاج  190ألف
برمي�ل يوم ًي�ا ،هذا يف حين أن بغ�داد تتفاوض مع
الحكومة املحلية يف أربي�ل منذ  2014إلجبارها عىل
تس�ليم  250ألف برميل من النف�ط يومياً للحكومة
املركزي�ة ،مقاب�ل زيادة حص�ة أربيل م�ن املوازنة
العامة ،لك�ن منذ عام  2014لم ت�فِ حكومة إقليم
كردس�تان بالتزامها بتصدير النفط املستخرج من
حقولها النفطية بواسطة رشکة “سومو” ،وتسليم
كمية النفط املتفق عليها مع بغداد.
من جهته أكد املختص بالش�أن االقتصادي س�امي
س�لمان  ,أن الجمي�ع يعل�م بم�ا فيه�ا حكوم�ة
الكاظم�ي أن ح�زب بارزان�ي يرسق نف�ط كركوك
واملوص�ل وهناك وثائق تؤكد ذلك  ,لكن مع االس�ف
أن الحكومة الحالية تس�مح للبارزاني برسقة نفط
الع�راق  ,واليوم هناك اتفاق رسي عىل بيع منتجات
مصفى القي�ارة إىل الك�رد بحجة تحقي�ق االكتفاء
من املش�تقات  ,بينما يس�تورد العراق س�نويا بـ 4
مليارات دوالر مشتقات نفطية.

م�ع احتم�ال أن يك�ون االضط�راب
ضئيًل�اً  ،يح�ول الس�وق تركي�زه إىل
اجتماع غدا الخميس ملنظمة البلدان

املص�درة للبرتول (أوبك) وحلفاء من
بينه�م روس�يا يف فيين�ا ،املعروفين
باسم أوبك +

وسيناقش�ون ما إذا كانوا س�يبقون
قي�و ًدا على اإلنت�اج أبق�ت ماليين
الربامي�ل يوم ًيا خارج الس�وق لدعم
األس�عار  ،وه�ي اس�تــــراتيجية
نجح�ت إىل حــ�د كبير يف األش�هر
األخرية.
ق�ال مص�در مطل�ع  ،إن اململك�ة
العربية الس�عودية مس�تعدة لقبول
تمدي�د تخفيض�ات اإلنت�اج حت�ى
يونيو ،ومستعدة ً
أيضا إلطالة القيود
الطوعية أحادية الجــــانب وس�ط
موج�ة اإلغلاق األخيرة لفيروس
كورونا.
يف أوروب�ا ،تثير األع�داد املتزاي�دة
يف املوج�ة الثالث�ة م�ن اإلصاب�ات
مخ�اوف الس�لطات مم�ا يضغ�ط
ذل�ك على النف�ط ،حي�ث ق�ال وزير
املالية الفرنيس برون�و لو ميـــر إن
«جميع الخيارات مطروحة» لحماية
الجمهور.

مالية الكويت :المبلغ المتبقي
من التعويضات العراقية
ملياران و 99مليون دوالر
كش�ف وزي�ر املالية وزي�ر الدولة للش�ؤون
االقتصادي�ة واالس�تثمار خليف�ة حمادة أن
املبل�غ املتبق�ي م�ن التعويض�ات العراقي�ة
للكوي�ت يبل�غ ملياري�ن و 99ملي�ون دوالر
أمريكي ،مؤكدا ً أن العراق لم يطلب ال بش�كل
مبارش وال عن طريق وس�طاء إلغاء ما تبقى
عليه من تعويضات.
واوض�ح حم�ادة يف رده على س�ؤال الربملان
الكويت�ي أن «املبل�غ املتبقي يتم س�داده عىل
فرتات ربع سنوية».
واض�اف أن «عملية الدفع مس�تمرة عىل هذا
املنوال حتى س�داد كامل املبلغ املتبقي ،ومن
املتوقع االنتهاء من س�داد كامل التعويضات
منتصف الع�ام  ،2022وذلك يف حال اس�تقر
س�عر النفط عند مستوى  60دوالرا ً للربميل،
ذل�ك أن مبل�غ التعويض�ات مرتبط بأس�عار
النف�ط العاملية ومس�تويات مبيع�ات النفط
العراقي».
ويتوج�ب على الع�راق بأن ي�ودع نس�بة 5
باملئ�ة م�ن عائ�دات صادرات�ه م�ن مبيعات
النف�ط ومنتجات�ه والغاز ،يف صن�دوق أممي
تم إنش�اؤه تحت اس�م صندوق األمم املتحدة
للتعويضات.
ويف  ،1991تشكلت لجنة أممية للتعويضات،
ألزم�ت بغ�داد بدف�ع  52.4ملي�ار دوالر
تعويض�ات لألف�راد والشركات واملنظم�ات
الحكومية وغريها ،ممن تكبد خسائر ناجمة
مبارشة عن غزو واحتالل الكويت.
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خوف أميركي من اختالل «توازن القوى»!

لماذا تشعر إدارة بايدن بالقلق من اتفاقية طهران وبكين
انعكست وثيقة التعاون االستراتيجي الشامل بين إيران والصين ،التي وقعها في  27آذار  2021في طهران وزير
الخارجية اإليراني «محمد جواد ظريف» ونظيره الصيني «وانغ يي» ،على نطاق واسع في األوساط السياسية هذه
األيام.
وهذه الوثيقة ،التي تركز على تعزيز تعاون القطاع الخاص ودور إيران في برنامج االستثمار والبنية التحتية الصيني
ومشروع طريق الحرير الجديد (حزام واحد-طريق واحد) ،أثارت مؤخرًا رد فعل الرئيس األمريكي جو بايدن.
بايدن ً
وردا على سؤال أحد الصحفيين الذي قال «هل أنت قلق بشأن الشراكة اإليرانية الصينية؟» أجاب« :أنا قلق
بشأن هذا منذ عام».
المراقب العراقي /متابعة

واالتفاقي�ة االستراتيجية الت�ي
مدته�ا  25عامً ا بني إيران والصني،
والت�ي نشرت يف وس�ائل اإلعلام
ً
خطط�ا
الع�ام امل�ايض ،ح� َّددت
لتوري�د النفط الخ�ام اإليراني عىل
املدى الطوي�ل إىل الصني ،فضالً عن
االس�تثمار يف البنية التحتية للنفط
والغاز والبرتوكيماوي�ات والطاقة
املتج�ددة والنووية ،ويف ذلك الوقت،
اس�تخدمه املراقبون السياس�يون
ووس�ائل اإلعالم األمريكية كحدث
النتقاد سياسات الرئيس األمريكي
آنذاك دونالد ترامب.
ً
وفق�ا للمراقبني السياس�يني ،فإن
سياس�ات ترام�ب تج�اه إي�ران،
واملعروف�ة باس�م استراتيجية
الضغ�ط األقصى ،ق�د قرَّب�ت بني
طه�ران وبكين ودفعت إي�ران إىل
توقي�ع وثيق�ة تعاون استراتيجي
مدتها  25عامً ا مع الصني.
ومع ذلك ،فإن السؤال املطروح اآلن
ه�و ،ما س�بب قلق مس�ؤويل إدارة
باي�دن وباحث�ي العالق�ات الدولية
األمريكي�ة بش�أن ه�ذه الصفقة،
ووصفه�ا بأنه�ا تهدي�د للمصالح
الوطنية لواشنطن؟
ويف جميع السنوات التي تلت الحرب
الب�اردة( ،)1991بن�ت الوالي�ات
املتح�دة استراتيجية سياس�تها
الخارجية األساس�ية عىل الحفاظ
عىل هيمنتها عىل الس�احة الدولية،
ولعب دور القيادي يف النظام الدويل.
وعلى الرغم م�ن أن ج�ورج دبليو
ب�وش األب ق�د أعل�ن ع�ن ه�ذه
اإلستراتيجية يف أوائل التسعينيات
كعقيدة «النظام العامل�ي الجديد»،
فقد ت�م إضعافه�ا بش�دة يف أوائل
العق�د األول م�ن الق�رن الح�ادي
والعرشي�ن ،لك�ن االستراتيجيني
األمريكيين يف مختل�ف اإلدارات،

ً
ديمقراطي�ة أو
س�واء كان�ت
ً
جمهوري�ة ،رك�زوا على إبق�اء
الوالي�ات املتحدة الق�وة «األوىل» يف
العالم.
وعلى م�دى العق�د املايض ،أش�ار
األمريكي�ون
االستراتيجيون
ً
رصاح�ة إىل الصين باعتباره�ا
ً
أهمية يف تحدي دور
الالعب األكث�ر
القي�ادة والهيمن�ة لواش�نطن يف
النظام الدويل.
ً
ونتيج�ة لذل�ك ،رأينا استراتيجية
«التحوُّل رشقاً» يف جهاز السياسة
الخارجي�ة للوالي�ات املتح�دة ،يف
إدارات باراك أوباما ودونالد ترامب
وجو بايدن.
وبعب�ارة أدق ،م�ن وجه�ة نظ�ر

األمريكيني ،من أج�ل الحفاظ عىل
هيمنتهم العاملية م�ن خالل إعادة
النظ�ر يف سياس�تهم الخارجي�ة،
يجب عليهم تحوي�ل تركيزهم من
منطقة غرب آسيا وأوروبا الغربية
إىل تقييد الصني واحتوائها يف رشق
آسيا.
وکانت هذه املخاوف بحيث أن عدد
موظفي قس�م الرشق األوس�ط يف
مجل�س األم�ن القوم�ي األمريكي
يف إدارة باي�دن ب�ات مح�دوداً ،وأن
املوظفين يف قس�م رشق آس�يا
والصين ق�د ازداد عددهم بش�كل
ملحوظ.
وبالنظ�ر إىل ه�ذه املخ�اوف يف
السياس�ة الخارجي�ة للوالي�ات

املتح�دة ،يمك�ن اآلن ق�راءة إبرام
اتفاقي�ة إستراتيجية مدته�ا 25
عامً ا بني إيران والصني ،كخصمني
للوالي�ات املتحدة يف النظام العاملي،
تح�د رئييس للبيت األبيض
عىل أنه
ٍ
عىل مستويني.
وعىل املستوى األول ،تنظر الواليات
املتح�دة إىل التحالف بين دول مثل
إي�ران والصين وروس�يا على أنه
تحالف رشقي ضدها .يف الواقع ،إن
نمط الصداقة بين خصوم أمريكا
العامليين ِّ
يذك�ر بالكتلتني الرشقية
والغربية.
وعىل املس�توى الثاني ،إن التعاون
بني إيران والصين ،والذي له أبعاد
عس�كرية وأمنية أيضاً ،من وجهة

الفروف :لقاء موسكو بشأن أفغانستان أعطى
دفعة لمحادثات الدوحة
المراقب العراقي /متابعة...

أعل�ن وزي�ر الخارجي�ة ال�رويس،
سيرغي الف�روف ،أن لق�اء
«الرتويكا» املوس�ع حول التسوية
يف أفغانستان واملحادثات بني وفود
طريف النزاع األفغاني أعطت دفعة
للمحادثات األفغانية يف الدوحة.
ولف�ت الف�روف يف كلم�ة ألقاه�ا
يف املؤتم�ر ال�وزاري «قل�ب
آس�يا – عملي�ة اس�طنبول»
ح�ول أفغانس�تان إىل أن روس�يا
بالتعاون م�ع رشكائه�ا الدوليني
واإلقليميين تجري عمال نش�يطا
لتحقيق التس�وية يف أفغانس�تان.
وذك�ر أنه جرت يف موس�كو يف 18

آذار الج�اري جول�ة جدي�دة م�ن
املش�اورات يف إط�ار «الرتوي�كا»
املوسع بمش�اركة روسيا والصني

والوالي�ات املتح�دة وباكس�تان
وكذلك ممثيل الس�لطات األفغانية
والساس�ة األفغان وممثيل حركة

«طالب�ان» والضي�وف م�ن قط�ر
وتركيا.
وأضاف« :ننطلق من أن املناقش�ة
الت�ي جرت بين الوف�ود األفغانية
أعط�ت دفع�ة إضافي�ة لعملي�ة
املحادثات يف الدوحة.
وأش�ار إىل أن الوض�ع الس�يايس
والعسكري يف أفغانس�تان ال يزال
صعبا .وتاب�ع« :تمر أفغانس�تان
بمرحلة صعبة لتطورها .وال يزال
الوض�ع الس�يايس والعس�كري يف
ه�ذا البلد يثير قلقا كبيرا .وتقع
فيه�ا دائم�ا أعم�ال إرهابي�ة وال
يس�تبعد ح�دوث زيادة موس�مية
لألعمال العسكرية».

الكشف عن لقاء سري جمع ابن سلمان بنتنياهو قبل االنتخابات اإلسرائيلية
المراقب العراقي /متابعة...

كشف حساب سعودي شهري ،أن ويل العهد السعودي
“محم�د بن س�لمان” ،التقى رئي�س وزراء االحتالل
“بنيامني نتنياهو” رسا يف أبوظبي بزيارة غري معلنة.
وكت�ب حس�اب “بوغان�م” يف تغري�دة بتويتر م�ا
نصه”:محمد بن س�لمان التق�ى نتنياهو يف أبوظبي
قبل االنتخابات اإلرسائيلية”.
ولفت الحس�اب الش�هري إىل أن ذلك تم يف زيارة رسية

ل�م يعلن عنها ،وأرجع معلومات�ه ملا وصفه بمصادر
خاصة عالية الثقة .وكان مس�ؤول سعودي قد نفى
أوائ�ل آذار الج�اري ،صح�ة تقارير إعالمي�ة تحدثت
ع�ن خطة لعقد لقاء بني محمد بن س�لمان ،ورئيس
الوزراء اإلرسائييل ،بنيامني نتنياهو ،يف اإلمارات.
ونقلت وكالة “رويرتز” عن مصدر سعودي مسؤول،
وقتها أن ابن س�لمان لن يزور اإلم�ارات ولن يجتمع
بنتنياهو .ويف وقت سابق كانت هيئة البث اإلرسائييل

“كان” تحدث�ت ع�ن أن نتنياهو س�يزور اإلمارات يف
فرص�ة إلب�راز العالق�ات الجدي�دة م�ع دول مجلس
التعاون قبل انتخابات إرسائيلية تتقارب فيها بش�دة
فرص املتنافسني.
وأضاف�ت الهيئة وقته�ا ،أن نتنياهو ق�د يلتقي بابن
س�لمان هناك ،كم�ا ذكرت أن�ه س�يجري محادثات
م�ع ويل عه�د أبوظبي محمد بن زاي�د ،وأن ويل العهد
السعودي قد ينضم إليهما.

الجئ سوري ينسحب من االنتخابات األلمانية بسبب «التهديدات والعنصرية»
المراقب العراقي /متابعة...

قرر الالجئ السوري ،طارق األوس،
س�حب ترش�يحه م�ن االنتخابات
الربملاني�ة األملانية املزم�ع إجراؤها
يف أيل�ول بس�بب «التهدي�دات
والعنرصية».

وق�ال األوس ،املرش�ح ع�ن ح�زب
الخرض الع�ام ،الذي وصل إىل أملانيا
كطال�ب لج�وء يف  ،2015يف بيان�ه
إن ق�راره ج�اء نتيج�ة ألس�باب
شخصية.
وتاب�ع األوس ،دون الخ�وض يف

التفاصي�ل «املس�توى الع�ايل م�ن
التهديدات بالنس�بة يل ،وخصوصا
أيضا بالنس�بة لألشخاص املقربني
من�ي ،ه�و أه�م س�بب لس�حب
ترشيحي»،
كم�ا ق�ال إن�ه تع�رض للكثري من

العنرصي�ة خالل حملته التي بدأها
مطلع الشهر املايض.
وق�ال« :أظه�ر ترش�يحي الحاجة
إىل هي�اكل قوي�ة يف جميع األحزاب
السياس�ية واملجتم�ع ،ملواجه�ة
العنرصية ومساعدة املترضرين».

نظ�ر األمريكيني ،يمك�ن أن يكون
ً
عاملا إلخلال ميزان الق�وى عىل
حس�اب ه�ذا البل�د عىل مس�توى
منطقة غرب آسيا.
ألن توقي�ع مث�ل ه�ذا االتف�اق يف
نظ�ر األطراف املتنافس�ة لطهران،
سيزيد من القوة العسكرية إليران،
ً
ونتيج�ة لذلك ،يجب على الواليات
املتحدة إما سد فجوة القوة الحالية
بالنس�بة له�م ،أو س�تتجه ال�دول
األخ�رى نح�و التع�اون وتوقي�ع
اتفاقيات مماثلة مع الصني أيضاً.
وه�ذا االتج�اه ه�و بالتأكي�د ضد
املصالح الوطني�ة للواليات املتحدة
وس�يجر الصني إىل الرشق األوسط
كقوة عظمى.

مص�در القل�ق اآلخ�ر إلدارة بايدن
واالستراتيجيني األمريكيني بشأن
وثيق�ة التع�اون اإليران�ي الصيني
الت�ي تبل�غ مدته�ا  25عامً �ا ،هو
ع�دم فعالي�ة سياس�ة العقوب�ات
األمريكية ضد إيران.
ويف الواق�ع ،اس�تخدم األمريكيون
سياس�ة العقوب�ات كأداة للضغط
على إيران يف أوق�ات مختلفة ،لكن
اتفاقي�ة التع�اون اآلن بين إي�ران
والصين يمك�ن أن تبط�ل ه�ذه
السياس�ة كوس�يلة للحص�ول عىل
تنازالت من طهران.
ويف الحقيق�ة ،م�ع التصدي�ق عىل
ه�ذا العقد املكون م�ن  18صفحة،
ستس�تثمر الصين يف البن�وك
واالتص�االت واملوان�ئ والس�كك
الحديدية ومئات املشاريع األخرى.
کم�ا تش�مل البنود األخرى إنش�اء
قواع�د عس�كرية وأمني�ة للتعاون
الثنائي ،يف التدريب والبحث املشرتك
وتطوير األسلحة.
ً
وعالوة عىل ذلك ،س�يدخل التعاون
بني إي�ران والصني يف مجال الطاقة
ً
ً
ً
اسرتاتيجية ،بحيث أن
مرحلة
أيضا
صادرات طهران إىل بكني س�يکون
لها ن�وع م�ن الضم�ان التنفيذي.
ه�ذا يف وقت تع� ّد في�ه الصني أكرب
مستورد للنفط ،حيث اشرتت أكثر
م�ن  10ماليني برمي�ل يوم ًيا العام
املايض.
إن رشاء الصين للنف�ط اإليران�ي
س�يخرج طه�ران حتم�ا ً م�ن
الضغط التج�اري ،وبالتايل الضغط
الس�يايس .وهذا الوض�ع لن يكون
يف صال�ح واش�نطن إطالقا؛ ألنه يف
حال وج�ود أي مفاوضات محتملة
بني إيران والغرب ،سيكون لطهران
أق�ل اهتم�ام بمس�ألة العقوبات،
وس�تدخل يف أي ح�وار م�ن موقع
أعىل.

اإلمام الخامنئي :العدو يسعى
لحرف الشباب عن نهج الثورة

المراقب العراقي /متابعة...

ح�ذر قائد الثورة االسلامية اإلم�ام عيل الخامنئي ،م�ن خطة العدو
املستمرة لزرع اليأس لدى الش�باب وحرفهم عن نهج الثورة ،مؤكدا
بانه ال ينبغي السماح لوساوس العدو بان تؤثر يف الشباب ويستغلهم
لخدمة مصالحه.
وقال اإلمام الخامنئي يف ترصيحاته التي نرشت الثالثاء خالل افتتاح
مؤتم�ر احياء ذكرى ش�هداء محافظة ي�زد ،والذي كان ق�د ادىل بها
خالل اس�تقباله املعنيني بتنظيم املؤتمر قبل اسبوعني ،إن «الشهداء
يف عالم الربزخ لهم حياة خاصة وان رسالتهم املهمة للذين يواصلون
دربهم هي التبشري بان ال خوف عليهم وال هم يحزنون».
وأضاف أن «حوافز الش�هداء للحضور يف س�احة الجه�اد مثلما ورد
يف وصاياهم هي دعم الثورة واالمام والتزام النس�وة بالحجاب ودفع
رش الع�دو وتمهيد الطريق للوصول اىل االهداف املتوخاة حيث ينبغي
الح�ذر ك�ي ال يتم رفض هذه االهداف واملس�اس به�ا من قبل بعض
االفراد».
واش�ار اىل خطة العدو املستمرة لتيئيس الشباب او حرفهم عن نهج
الث�ورة .واض�اف« :ال ينبغي الس�ماح بان تؤثر وس�اوس العدو عىل
الشباب واستغاللهم لخدمة مصالحه».
واكد اإلمام الخامنئي رضورة تسجيل ذكريات آباء وامهات وزوجات
الشهداء وقال :انه يجب تس�جيل خصائص واجواء االرس التي تربي
ابناءها بهذا الحافز وااليمان الرفيع.
واع�رب عن اس�فه ازاء بعض االف�راد الذين يعيش�ون بامن وحرية
يف ظ�ل الجمهورية االسلامية لكنهم يعملون خالفا لدماء الش�هداء
الطاهرة وقال :انه ازاء هذه املمارس�ات يتوجب مضاعفة الجهود يف
طريق الحق والشهداء.

الحوثي :التصريحات األميركية
ضجيج إعالمي
المراقب العراقي /متابعة...

كش�ف عضو املجلس الس�يايس األعىل يف اليمن محمد علي الحوثي ،أن
املحادث�ات التي تدور بني وفد حركة انصار الله واألمريكيني يف س�لطنة
عمان ،ليس�ت مب�ارشة ،واصف�ا الترصيحات األمريكي�ة بانها ضجيج
إعالم�ي .قال الحوثي يف حديث تلفزيوني إن «ما وصلنا من العمانيني ال
يرقى حتى اآلن إىل مستوى ما يجب أن يقدم يف رؤية السالم».
وش�دد على أن�ه «ال يمكن مقايض�ة املس�ائل اإلنس�انية ،يف بلد يعيش
أس�وأ أزمة إنس�انية بش�هادة املجتمع الدويل واألمم املتحدة ،باملس�ائل
العس�كرية» .وبش�أن الترصيح�ات األمريكي�ة ح�ول دور انص�ار الله
بمس�تقبل اليمن ،ق�ال الحوثي «نحن نع�رف أن الترصيحات األمريكية
ً
ضجيج�ا إعالم ًيا وال ننظر إليه�ا بمصداقية ،كما أننا ال
ال تع�دو كونها
ننتظر من األمريكيني أن يحددوا لنا دورًا يف بلدنا».
واعتبر القي�ادي يف حرك�ة انص�ار الل�ه أن «الوالي�ات املتح�دة اتجهت
باالتجاه الخاطئ يف معاداة الش�عوب بسبب س�يطرة اليهود عىل القرار
األمريك�ي» ،وبالتايل فإن قولنا «امل�وت ألمريكا» يرجع إىل أنهم يقتلوننا
بالفعل ،وقال «ليس الشعار الذي يسترصخ أمريكا لقتالنا هم يقاتلوننا
من دون سبب».

أخبار من
الصحف
والمجالت
الغارديان :الحكومة البريطانية متهمة بإخفاء بيانات حول «نساء داعش»
المراقب العراقي /متابعة

كش�فت صحيفة «الغارديان» أن
هيئ�ة رقابي�ة يف بريطانيا تحقق
يف تجري�د نس�اء بريطانيات من
جنس�يتهن ،بس�بب التحاقه�ن
بتنظيم «داعش» يف سوريا.
ونقل�ت الصحيف�ة ع�ن مكت�ب
مف�وض املعلوم�ات قول�ه إن
«الحكوم�ة ترفض الكش�ف عن

أع�داد وتفاصيل النس�اء اللواتي
ت�م تجريده�ن م�ن الجنس�ية
الربيطانية ،يف ظل اس�تمرار قلق
املنظم�ات الحقوقي�ة حول واقع
النساء وأطفالهن يف مخيم شمايل
رشق سوريا».
بدورها ،اتهمت أليس�ون هيغي،
املس�ؤولة يف منظم�ة «Rights
،»and Security International

وزارة الداخلي�ة بالت�ورط يف
«الرف�ض الصارم» للكش�ف عن
البيان�ات ،م�ا يعني أن سياس�ة
سحب الجنسية الربيطانية كانت
«خارجة عن أي رقابة».
وش�ددت هيغي عىل «أننا نحتاج
إىل التدقي�ق ومعرف�ة املعايير
التمييزية الت�ي تتبعها الحكومة
يف سحب الجنسية من املواطنني،

وإذا كان ذل�ك يت�م بحق النس�اء
فقط».
واتبع�ت الحكوم�ة الربيطاني�ة
سياس�ة انت�زاع الجنس�ية
الربيطانية من املواطنات اللواتي
طالب�ن بالع�ودة بع�د س�قوط
«داع�ش» باعتباره�ن «تهدي�دا
لألمن القومي وال ينبغي السماح
لهن بالعودة».

واشنطن بوست :كارثة قناة السويس تستدعي النظر في مناطق االختناق البحرية
المراقب العراقي /بغداد...

نرشت صحيفة “واش�نطن بوس�ت” تقريرا
أعده إيش�ان ثارور تس�اءل فيه عن الدروس
التي يمكن تعلمها من أزمة سفينة الحاويات
العمالق�ة إيفرغيف�ن الت�ي عقل�ت يف قن�اة
السويس مدة أسبوع.
وق�ال إن�ه بع�د تغري امل�د اس�تطاعت زوارق
الس�حب والحف�ارات تغيري وضع الس�فينة
وتحريكها نح�و البحريات امل�رة حيث يمكن
فحص الس�فينة بدون وقف حركة املالحة يف
القن�اة .وكان جنوح الس�فينة قد أدى لحالة
اختناق يف املمر الذي تمر عربه نسبة  %10من
املالحة البحرية كل عام.
وم�ع أن الحادث�ة كان�ت مص�درا ال ينض�ب
للميم�ات وامل�رح وكلف�ت  9.6ملي�ار دوالر

بس�بب التأخري اليوم�ي ،إال أنها كانت تذكريا
للم�دى الذي تعتمد فيه التج�ارة الدولية عىل
البحر ،حيث تش�كل نس�بة  %70من التجارة
الدولية.
ورغ�م تحرير الس�فينة وفت�ح القن�اة أمام
الس�فن العالق�ة ف�إن تخفي�ف االزدحام قد
يحتاج إىل اس�بوع آخر .وسيعرف تأثري تأخر
الناقالت والس�فن وهي باملئات عىل االسواق

بعد أشهر.
وم�ع أن الرئي�س عبد الفتاح الس�ييس اعترب
تحرير الس�فينة نجاحا وطنيا لبلده .ووصف
“الجهود بأنها انتصار وطني وأكد للعالم أنه
يس�تطيع الثقة بمرص وإداراتها لنسبة %13
م�ن التج�ارة العاملية التي تمر عبر القناة”،
لك�ن الس�فينة نفس�ها هي ملحم�ة درامية
وأمم متحدة عائمة ،فهي مملوكة من رشكة
ياباني�ة وتديرها رشك�ة حاوي�ات يف تايوان
وتديره�ا رشك�ة أملاني�ة ويعمل على متنها
طاقم هندي.
وكانت الس�فينة محملة بالبضائع من آسيا
إىل أوروب�ا ،وتحديدا ميناء روتردام الهولندي.
وتم تحريرها من قبل تحالف دويل ضم رشكة
إنقاذ هولندية وزوارق سحب محلية.

آراء
مسارات المقاومة واتجاهاتها وتنوع االدوار
صحيفة-يومية-سياسية-عامة

Almuraqeb Aliraqi Newspaper

،،

المقاومة مصطلح اممي شاع في فترات من تأريخ الشعوب ,وال يكاد يختلف اثنان على انبثاقها
من رحم معاناة األمم؛ وقد كفلتها السماء وجميع االنظمة واالديان ،واقرها القانون الدولي
واالنساني ،وباتت المقاومة مرتبطة بظرف االحتالل المتعدد االهداف واالنواع والمستويات ,فكما أن
هناك مقاومة عسكرية فهناك ثقافية واقتصادية واخالقية وسياسية ودينية و....

بقلم /محمد الكعبي

للمقاوم�ة مفهوم واس�ع وله مس�ارات
واتجاهات متع�ددة ،ويرتبط هذا املفهوم
بضرورة الس�عي لنيل الحري�ة وتحقيق
العدالة وتأس�يس دولة العدل ,فكان لزاما ً
أن تس�تند املقاوم�ة إىل قاع�دة أخالقي�ة
متينة وثقافة تعكس وعي املقاوم وحجم
تعاطي�ه مع املتغريات وال ينجر مع العقل
الجمعي واملغريات واملكاسب الزائفة لكي
ال يتح�ول إىل قاطع طري�ق ،وهذا يتطلب
االيمان باملقاومة كمرشوع رس�ايل أنبثق
م�ن ابجدي�ات العم�ل النبوي م�ن خالل
محاربة الفس�اد ،وقد ُقدمت الجله الكثري
م�ن االرواح الزواك�ي كاالنبي�اء والرس�ل
فمنهم م�ن هجر وقتل وقطع باملناشير
واح�رق بالن�ار م�ن أج�ل إرس�اء القي�م
السماوية وتحرير االنس�ان من العبودية
لغري الله تعاىل.
األم�ة املقاوم�ة الت�ي ال تلت�زم بالقي�م
السماوية هي اقرب إىل االرتداد والتسافل,
فاملجاه�د قد يكون قادرا عىل تكبيد عدوه
خس�ائر مادي�ة كبيرة ,اال انه ل�ن يكون
لعمل�ه أي اهمية لفقدان�ه عنرص الثبات
بمختلف املراحل واملستويات واالتجاهات
نتيجة اختالل تلك القيم ،أو فقدانه بوصلة
املعرف�ة التي تحدد مس�اراته وتوجهاته,
فااليم�ان واملعرف�ة هي الت�ي توفر لألمة
اجواء املمارس�ة الرس�الية الس�ليمة مما
يحق�ق التط�ور الحض�اري ويحفظ خط
املقاوم�ة من االنح�راف ،وينبغ�ي العمل
على انت�اج مق�اوم يعمل وفق مس�ارات
مستقيمة منضبطة تنسجم مع بناء دولة
القانون ،وهذا يتطلب تأسيس فريق عمل
منس�جم ومؤمن بما يحم�ل من متبنيات
فكري�ة ومعتق�د بها ويعمل على مراحل
ومس�تويات متع�ددة ويعم�ل على عدة
مس�ارات من حيث البدأ واالنتهاء والكيف
واملت�ى واألين وامل�ن ،وتحقي�ق االهداف،

وليس بالضرورة ان يكون املعيار القوة،
بل ق�د يك�ون اعالمي ،ثق�ايف ،اقتصادي،
اجتماعي ،ديني وسيايس.
يق�ع املقاوم بعض االحيان بفخ التداخل
فيفس�د أكث�ر مم�ا يصل�ح ،م�ن قبي�ل
ممارس�ة القوة يف ظرف يحت�اج إىل عمل

س�يايس ،أو يق�وم بوس�ائل الضغط من
قبيل املظاه�رات واالعتصامات يف موقف
يحتاج إىل بعد سيايس أو ثقايف أو ديني أو
م�ايل وغريها من الطرق واالس�اليب ،مما
يجع�ل املقاومة يف دور محوري ومصريي
تحت�اج فيه إىل ضب�ط عمله�ا ومواجهة

الخص�م بم�ا ينس�جم م�ع الظ�روف
املوضوعي�ة لخلق حالة م�ن التوازن عىل
جميع املس�ارات واالتجاهات ،وقد يسبب
فقدان الوظيفة املناسبة يف بعض االحيان
إىل انتكاس�ة تبق�ى تبعاته�ا إىل اجي�ال
متعاقب�ة ،إنها مس�ؤولية كبرية تتحملها

العبثية السياسية في المشهد العراقي

العدد  2557السنة الحادية عشرة

بقلم /مالك العظماوي

صرخة بوجه الفساد
يف الوقت الذي يتساءل املرء عن سبب تخبط الحكومة يف قراراتها فيما
يخ�ص ادارتها للبالد وكيف تسير بعش�وائية دون دراس�ة وال دراية،
فنحن مستغربون أيضا ً من صمت الشعب عىل هذه السياسة الجوفاء
التي تسير بالبالد نحو الهاوية .وملاذا س�كتت األصوات املحرضة عىل
التظاهر ضد حكومة الس�يد عادل عبد املهدي ،واين هؤالء املحرضون
اآلن؟
فم�اذا يعني رفع س�عر ال�دوالر ،والحكومة ليس لديها س�يطرة عىل
الس�وق ،سوى ترضر الفقراء وذوو الدخل املحدود ،وملاذا هذا اإلرصار
م�ن قبل بعض الكتل عىل البقاء عليه هك�ذا وهم يعلمون أن املترضر
الوحيد ه�م الفقراء وحده�م ،وعندما يطل علينا خبراء بعض الكتل
كصاح�ب نظرية (بطل اللب�ن) الذي يجرب املواطن عىل رشائه بس�عر
مرتفع من أجل أن ال يشرتي منتجا ً لدولة جارة! فأين طنطناتهم التي
صدعوا بها رؤوس�نا وه�م يذبحون الفقري من الوريد لكي ال يشتري
املنتج األجنبي!!
وم�اذا يعن�ي تخ�اذل الحكوم�ة وانبطاحها أم�ام الق�وى الخارجية
وأهماله�ا إتمام ميناء الفاو؟ وملاذا كل هذا الرعب والخوف من فقدان
املناصب فيما لو غضبت أمريكا والسعودية واإلمارات؟
وكي�ف اقتنعت هذه الحكومة املؤقت�ة بالتعاقد مع مرص واألردن ،مع
احرتامنا للش�عب املرصي الذي تربطنا ب�ه روابط عميقة حيث كان ال
يخلو ش�ارع أو زقاق من املرصيني يف ثمانينات القرن املايض ،وقدموا
خدم�ات جليل�ة للع�راق ،لكن الح�ق يقال م�اذا لدى مصر واألردن؟
فهاتان الدولتان تعيش�ان عىل املس�اعدات فكيف لهما يبنيان العراق؟
وخصوصا ً وهم�ا تربطهما عالقات دبلوماس�ية وتجارية واقتصادية
مع الكيان الصهيوني ،وبالذات مملكة األردن التي ما برحت تتآمر عىل
الشعب العراقي ابتداء من ارسالها التكفرييني أمثال الزرقاوي املقبور،
وتمجيد رموز البعث وقائدهم بطل الحفرة القومي ،إىل عقد املؤامرات
واملؤتمرات بدعم عربان الخليج من حكام بني سعود وعيال زايد.
فكي�ف لهاتني الدولتني إعمار مش�اريع العراق عىل مس�توى البرتول
والطاقة الكهربائية وغريها ،ومرص ذاتها تتعاقد مع رشكة س�يمنس
األملاني�ة لبن�اء محط�ات كهربائي�ة عمالق�ة فيه�ا ،فكيف له�ا بناء
محطاتنا؟ وملاذا التعاقد مع س�يمنس األملانية حالل عىل مرص وحرام
على الع�راق ،لوال انبط�اح حكوم�ة الكاظمي املؤقتة وخش�يتها عىل
بقائه�ا يف الحكم وتنفيذ ما تريده أمريكا وهي طائعة ومنفذة لكل ما
تمليه عليها!
وملاذا ندفع كل هذه األموال الطائلة لدولتني هما يتعاقدان مع الرشكات
العاملية لبناء مشاريعهما ونرتك الصني العمالق الذي يبني لنا كل يشء
بدون مقابل سوى نسبة من النفط ،وبحجج واهية كاإلدعاء بإرتهان
النف�ط للصني! وم�اذا نفعل بالنف�ط اذا لم يعمر بالدن�ا؟ وهو يذهب
إىل جي�وب دول فقرية ال يمكنها تقدي�م يشء إال البحث عن مصالحها
كمجانية النفط لهما وتأس�يس خط أنبوب النفط من الفاو إىل العقبة
ومن خاللها إىل إرسائيل! فهل هناك من عاقل يس�تبدل اتفاقية الصني
واسقاطها وإس�قاط حكومة ألجل الغائها ،واملجيء بحكومة فاشلة
تتعاقد مع دول تعتاش عىل املساعدات من الدول األخرى ألجل بقائها،
فمالك�م كي�ف تحكمون؟ وأي�ن أص�وات املنادين بالوط�ن؟ فالوطن
مستلب اإلرادة والخريات ..
َ
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بقلم/ريزان حدو

واملناكف�ات جانبا ً لتجاوز الظروف الصعبة التي يعيش عليها وما
ي�زال يمر بتعقيدات وصعوبات و البلاد يف احرج الظروف من أي
وقت مضى يحتاج اىل معالجات سياس�ة واقتصادية واجتماعية
من أجل الخروج إىل بر األمان بيرس وسهولة ،و ال يمكن للحوكمة
والسياس�ة العقالني�ة أن تتحقق�ا دون دول�ة العق�د االجتماعي
و الوطن�ي املعربي�ن ع�ن كل االطي�اف واملكون�ات بعي�دا ً عن أية
سياس�ة عبثية إقصائية فاس�دة الن العراق يمر بمخاض سيايس
عسير يضع الجميع أم�ام مختلف التجارب املناس�بة التخاذها
يف س�بيل الخروج من عنق الزجاجة وتعترب الخ�روج من العبثية
السياس�ية التي تتئبطها األطراف السياس�ية يف الساحة هي من
أهم االس�باب التي يجب أن يبتعد عنها الساس�ة يف الوقت الحايل
و ينبغ�ي خلق االنس�جام وتوافق بني مختلف القوى السياس�ية
الحقيقي�ة الحريصة عىل بناء الوطن والقب�ول باآلخر بما يعطي
فس�حة للخروج من أزماته ومعانات�ه إالجتماعية الخطرية وإال
العواقب س�تكون وخيمة عىل الجمي�ع و إذ يتطلب يف هذا الظرف
الصعب من القوى السياس�ية رسم خطط جديدة وبعقول جديدة
غري مس�تهلكة يف إعادة حس�اباتهم  ،من خالل مراجعة املسيرة
للس�نوات  18املاضية والفش�ل الكبري الذي الزمهم لكي يتس�نى
معرفة االخقاقات  .ان من هم ااملظاهر العبثية االوىل تتمثل باثارة
النع�رات الطائفية واالنتم�اءات الضيقة والتكتالت التي ال توصل
البل�د اىل ش�اطئ االم�ان  ،والتي تش�كل تهديدا ً خطريا ً للتماس�ك
املجتمعي ،وتؤدي اىل زعزعة وحدة الوطن ،حيث ان هذا النوع من
التعامل يجد له مكان يف احيانا كثرية عند رشيحة ليست بالقليلة
يف ظ�ل ضعف االنتم�اء الوطني و انهم يموت�ون ألف مرة ومرة يف
اليوم جزاء ما اقرتفوه يف حق أنفسهم ووطنهم يف ظل االبتعاد عن
مناهج الرتبية الوطنية السليمة القائمة عىل اصول تربوية بعيدة
عن اثارة الخالفات بل ترس�يخ مب�ادئ االلفة واملحبة وبعيدا ً عن
التزلف والنفاق ،واتقان العمل وحس�ن االنجاز و تقليل اشكاليات
التعصب املقيت الذي يلحق الرضر باملجتمع ومس�تقبله ،وتكمن
الخطورة يف هذا النوع من العبث عندما يظهر التعصب يف س�لوك
بعض رجال السياس�ة واملس�ؤولني ويكون احيانا برعاية بعض
من يحس�بهم الن�اس انهم من الكبار جس�ما ً ولك�ن فارغني من
حكم�ة العقل وع�دم تمرس بعض النم�اذج « السياس�ية « التي
رغم طول عملها يف العملية السياس�ية لم تم�ر بمرحلة االنضاج
والتكوين الس�يايس املؤهل مما تش�كل خطرا داهما يهدد وحدته
الوطني�ة وهويته الثقافية ،وج�ذوره التاريخي�ة ،وهي ال تتورع
عن التعام�ل مع اي جهة تهدف اىل اثارة الفوىض والقلق وانعاش
الف�وىض الخالق�ة حتى تضع�ف الدولة ويس�هل قيادتها ،وتدفع
لهدم الوطن ،وتفتيته برشاء الذمم .
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من منصة األستانة تم إطالق الرصاصة
األولى على عفرين

بقلم /عبد الخالق الفالح

كلم�ة العبث تعن�ي ان اي عمل ال فائدة منه واي س�لوك ال معنى
في�ه وهذا ال�ذي ينطبق عىل الوضع الحايل العبث�ي وما عادت اكثر
األحزاب السياس�ية تهمها مصلحة الش�عب يف هذا الظرف الدقيق
بق�در م�ا يهمها التموقع داخل الس�احة السياس�ية بكل الس�بل
يتطاحنون فيما بينهم،و نجدهم أمام رصاع األش�خاص كل يشء
فيه مباح املهم هو كريس وش�حذ األلس�نة للمشادات والسجاالت
و أصبح�ت كالس�فينة يف وس�ط العواص�ف ،فق�دت بوصلته�ا..
وكسرت مجاديفها وتاه ربانه�ا ،وهو ما أغرى طلاب الفوىض،
وشجعهم عىل كرس حاجز الخوف ،وعدم الرهبة من السلطة التي
أرخ�ت زمامه�ا يف املواجهة وحيث تتصارع القوى السياس�ية من
اج�ل املكاس�ب فتجعلنهم يعيش�ون داخل رشنقته�ا و امام عبث
س�يايس و رصاع رشس بني قوى راكمت يف الس�نوات املاضية كل
وس�ائل الحكم وجباال من االمتيازات من جهة ،وش�عب من جهة
اخرى مغلوب عىل امره يحاول باس�تماتة الغريق اخراج رأسه من
تحت املاء و ال يجد من يمثله حقا ً ومن يعرب بجدية عن مش�اعره
وبصدق عن معاناته املرتاكمة ويس�اعده عىل رسم مستقبل واعد
له والبنائه .
الب�د و من الواج�ب مراجعة الحس�ابات والن العقول السياس�ية
الوطنية يتحتم عليها ان تس�اهم يف تكوين اإلرادة السياس�ية لدى
الشعب يف كافة مجاالت الحياة العامة ،وذلك بتأثريها بوجه خاص
يف تشكيل الرأي العام ،والقيام بنرش الثقافة السياسية وتعميقها،
وتشجيع املشاركة الفعالة للمواطنني يف الحياة السياسية ،وتنشئة
مواطنني قادرين عىل تويل املسؤولية العامة وانقاذ العراق الجريح
يدف�ع الجمي�ع التخلي عن العب�ث الس�يايس الذي يه�دد دعائمه
بالفش�ل والجلط�ة القلبي�ة والدماغي�ة ،و يراد تحويل�ه إىل عبث
اقتصادي هدام وخطري كما هي يف التقارب االقتصادي والس�يايس
م�ع مصر واالردن والتي يعق�د رئيس مجلس ال�وزراء مصطفى
الكاظم�ي عليها االمال يف نجاته م�ن املخمصة وهما دولتان ليس
لهما مكان من االعراب يف املعايري االقتصادية والسياسية ولم يقفا
مع العراق يف اي مرحلة من املراحل لصالحه بل كانتا بوابتان للرش
علي�ه وما معنى أن يتالعب البعض يف مجلس النواب بالدوالر أمام
حركة الس�وق وتحديده يف املوازنة العامة وفق مايريده والسياسة
العبثية الداخيل و الخارجي التي تنهش فيه و التعامل باملقايضات
التجارية عىل حساب املواطن ..
الوض�ع م�أزوم يف البلد ويزداد س�وءا ً يوما ً بعد يوم ويغرق ش�يئا
فشيئا يف أزماته وكل مافيه خالل اكثر من خمسون عاما ً املاضية
 35 ،عاما ً من التعاسة يف ظل نظام البعث  ،و  18عام بعد سقوط
نظام�ه كان اتعس  ،و مس�تقبل مجهول ..لم تس�تطع او ال تريد
أن تخرج البالد من مش�اكلها املزمنة من فقر و بطالة و نقص يف
التجهيزات و املستش�فيات و املدارس و املساكن ووضع إجتماعي
خطير و العواق�ب س�تكون وخيمة على الجمي�ع  ،إذ يتطلب يف
هذا الظرف اإلس�تثنائي من القوى السياس�ية « الوطنية «رس�م
خطط جديدة بعقول نرية و إعادة حس�اباتهم  ،من خالل مراجعة
املسيرة للس�نوات  18املاضية والفش�ل الكبري ال�ذي الزمها لكي
يتس�نى معرفة االخقاقات ووضع الحلول الت�ي تتفق مع املرحلة
التي يعيش�ها الوطن وابنائ�ه ،ال مع مصالح الكت�ل واملجموعات
السياسية املتسلطة عىل الرقاب.
إن التفكري ولو للحظة يف املش�هد السيايس العراقي واحتقانه وما
في�ه من توتر يحتمل الدخول يف متاهات ق�د تدفع بالبالد إىل ما ال
يحم�د عقب�اه و املطلوب و ب�أرسع وقت ممكن للوح�دة الوطنية
الحقيقي�ة ال العبثي�ة والتكات�ف بين الجمي�ع وت�رك الخالف�ات

املقاوم�ة بنخبها وقواها الوطنية لتتمكن
من تحقيق أالهداف املرجوة.
ل�ذا كان لزام�ا على املق�اوم الواع�ي
والحريص على تحقيق النصر ان يكون
مدركا ً لخط�ر مهمته وعظم مس�ؤوليته
وهذا يتطلب ان يتكىء عىل ركن وثيق.
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ثالث س�نوات مضت عىل مأس�اة عفرين.
ثلاث س�نوات مضت على ب�كاء األطفال
ودموع األمه�ات وقهر الرجال .يوم عبثت
أي�ا ٍد آثم�ة يف األس�تانة بأم�ان منطق�ة
عفري�ن ،واقتلع�ت أهله�ا ،لتلق�ي بهم يف
مهاوي التهجري.
األل�م كبير ال يوص�ف ،وال ّ
يح�س ب�ه اّإل
من عاش تلك األيام واقعاً ،وش�اهد بعينه
التغريب�ة العفريني�ة وأحلام العفرينيني
تتبعث�ر على طريق جب�ل األحلام (جبل
األحالم يقع يف ناحية شرياوا ،وهو الطريق
الذي س�لكه العفرينيون أثن�اء تهجريهم
من عفرين).
ويف الس�ياق ذات�ه ،م�ن املفي�د التذكير
ب�دور أبن�اء عفري�ن املرابطين يف مدينة
حل�ب (وتحدي�دا ً ح�ي األرشفي�ة وح�ي
الش�يخ مقص�ود اللذين يتمتع�ان بموقع
اسرتاتيجي مرشف عىل كامل أحياء حلب)
يف منع سقوطها بشكل كامل ،واملساهمة
الحقاً يف معارك تحرير أحيائها يف شباط/
فرباي�ر ُ ( 2016يذكر أن عددا ً من أبناء نبل
والزهراء ممن يجيدون اس�تخدام أسلحة
مضادة الدبابات ش�اركوا يف دعم جبهات
حيي الشيخ املقصود واألرشفية).
وما دام طريق عفري�ن  -نبل والزهراء قد
بق�ي مفتوح�اً طيلة ثالث س�نوات (فرتة
حص�ار البلدتني) ،فهذا يعن�ي بالرضورة
حض�ورا ً إيرانياً يف عفرين .وعىل الرغم من
ّ
أن ه�ذا الحضور ل�م يتوقف بعد االحتالل،
إذ كان�ت إي�ران م�ن الس�باقني إىل تقديم
املساعدات اإلنسانية للمدنيني العفرينيني
املهجري�ن القاطنين يف مخيم�ات على
تخ�وم عفري�ن (الزي�ارة  -فافين  -ت�ل
رفعت  -كفرنايا) ،فش�تان ما بني تواصل
وحضور يف جبال راس�خة كجبال عفرين،
وتواصل وحضور يف خيمة يسْ ُه ُل اقتالعها
واالنتقال بها من مكان إىل آخر .
ثانياً :روسيا
 قيام روسيا بس�حب قواتها من عفرينكان ،يف منظ�ور العفريني ،بمثابة الطلقة
األوىل الت�ي أطلق�ت يف معرك�ة احتالله�ا
(بغ�ض النظ�ر ع�ن املبررات الروس�ية
الت�ي أرجعت ذل�ك االنس�حاب ،والصمت
ال�رويس عىل العدوان الرتكي ً
تارة ،لفش�ل
املفاوضات التي أجرتها القيادة الروس�ية
ً
وت�ارة لضرورات
م�ع اإلدارة الذاتي�ة،
تكتيكي�ة هدفها تأمني محي�ط العاصمة

ً
وت�ارة
الس�ورية ،وتحدي�دا ً الغوط�ة،
لضرورات استراتيجية هدفها اس�تمالة
تركي�ا وزعزعة حل�ف النات�و) ،وأكثر من
ذلك ،تحوّل مسار األستانة إىل مكان ترسم
في�ه خرائ�ط لتحدي�د األرايض الس�ورية
املسموح لرتكيا باحتاللها.
كل ذل�ك أ ّدى إىل نكس�ة وجداني�ة كبيرة
ل�م تش�هدها س�ابقاً العالقات بين الكرد
وروس�يا ،ولم يتوقف األم�ر عند الكرد ،بل
تعداه ليش�مل قس�ماً من الجمهور املؤيد
للدولة السورية ،وباتت أسئلة كثرية ُتطرح
يف الش�ارع الس�وري عن تكرار السيناريو
القربيص وإنشاء دولة يف الشمال السوري
ب�إرشاف ترك�ي ،عىل غ�رار دولة ش�مال
قبرص (قبرص الرتكي�ة) يف الش�مال
أراض
الس�وري ،بعد التمدد الرتكي وقضم ٍ
س�ورية ،الواح�دة تل�و األخرى ،ب�دءا ً من
جرابل�س  2016وعفري�ن ( 2018بض�وء
أخرض رويس) ،وصوالً إىل تل أبيض ورأس
العني ( 2019بضوء أخرض أمريكي).
ثالثاً :تركيا
«إن�ه أح�د األيام املجي�دة ،لي�س يف تاريخ
الجمهوري�ة الرتكية فقط ،ب�ل يتعداها إىل
تاريخ السلطنة العثمانية» .بهذا الوضوح،
وصف الساس�ة واإلعلام الرتك�ي (املؤيد
لحزب العدالة والتنمية) اإلعالن عن نجاح
الجي�ش الرتكي يف احتلال عفرين يوم 18
آذار/م�ارس ( 2018بالتزامن مع الذكرى
الثالث�ة بع�د املئ�ة ّ
لتمك�ن العثمانيني من
التصدي للهج�وم الفرنيس الربيطاني عىل
مضيق «جاليبويل /جناق قلعة»).
واس�تنادا ً إىل ه�ذا الوصفّ ،
يتض�ح لنا أن
تركيا هي الرابح األكرب من معركة عفرين،
فكم�ا اعتربت معركة «جناق قلعة» إحدى
أه�م العوام�ل الت�ي س�اهمت يف خ�روج
تركيا بأقل الخس�ائر من الح�رب العاملية
األوىل وتبعات انهيار الس�لطنة العثمانية،

فمسار األستانة ،وباكورة نتائجه معركة
ً
دفع�ة
عفري�ن ،أعطي�ا املوق�ف ال�رويس
ّ
األق�ل حتى اآلن) من
قوي�ة ،وأنقذاه (عىل
دف�ع أثمان تحوي�ل مدن وبلدات س�ورية
إىل مس�تنقعات إرهابية إجرامية ،وبالتايل
الغ�وص يف املس�تنقع ال�ذي صنعت�ه أيا ٍد
تركية بأموال قطرية.
على العكس من ذلك ،بعد ّ
تمكن تركيا من
احتلال عفري�ن وش�عورها بفائض قوة
(إضاف�ة إىل فائ�ض من عن�ارص إرهابية
مرتزق�ة) ،ب�دأت املؤسس�ة العس�كرية
الرتكي�ة بفتح ع�دة جبهات ،م�ن احتالل
تركي�ا ملدينت�ي رأس العين وت�ل أبيض يف
ش�مال رشق س�وريا ،إىل جبه�ة طرابلس
الغ�رب يف ليبيا ،إىل جبهة ناغورنو كاراباخ
بني أرمينيا وأذربيجان ،وأخريا ً وليس آخرا ً
جبهة اليمن.
بعد أن اس�تعرضنا واقع الربح والخسارة
لدول األس�تانة بعد احتالل تركيا لعفرين،
س�نعرّج على الس�وريني ،لنج�د ثالث�ة
أطراف رئيس�ية (الدولة السورية  -الكرد
السوريون  -االئتالف السوري املعارض).
 -1الدولة السورية التي تحظى بالرشعية
الدولية
على الرغ�م م�ن م�رور عقد على الحرب
السورية ،فما زالت مؤسساتها متماسكة
(أهمه�ا املؤسس�ة العس�كرية واألمنية)،
وما زالت تحظى بحاضنة ش�عبية داعمة.
َّ
إن خس�ارة عفري�ن تعن�ي خس�ارة ثقل
جغرايف شعبي كان يمنع استكمال الطوق
الرتكي عىل ش�مال غرب سوريا ،عرب منع
اتص�ال املناط�ق املحتل�ة يف إدل�ب وري�ف
الالذقية الش�مايل باملناطق املحتلة يف ريف
حلب الش�مايل (أعزاز  -م�ارع  -الراعي -
الباب – جرابلس).
كم�ا َّ
أن خس�ارة عفري�ن تعن�ي خس�ارة
الدول�ة الس�ورية ق�وة عس�كرية تؤم�ن

بوح�دة س�وريا وبأهمي�ة الحف�اظ على
املؤسس�ة العس�كرية الس�ورية ،وهو ما
تجّل�ىّ بوض�وح إثر قي�ام وح�دات حماية
الش�عب بفتح ثغرة لتأمني عنارص حامية
ملط�ار منغ إىل عفرين ،قب�ل ّ
تمكن فصائل
املعارضة (التي كانت «داعش» من أهمها)
من الس�يطرة عىل كامل مط�ار «منغ» يف
العام  .2013وبعد علاج عنارص الحامية
يف عفرين ،قامت وح�دات الحماية بتأمني
نقلهم إىل نبل والزهراء.
 -2الكرد
«عندما نتح َّدث ع�ن الحالة الكردية ،فإننا
نقص�د به�ا املدنيني كحال�ة ش�عبية .أمّ ا
سياس�ياً وعس�كرياً ،فإننا نقصد وحدات
حماية الش�عب يف عفري�ن وقادتها ،ألنهم
يمثل�ون التي�ار الوطني الكردي الش�عبي
األوسع».
َّ
إن احتلال تركي�ا لعفري�ن وم�ا نتج منه
م�ن عملية تغيير ديمغ�رايف ممنهج ،عرب
قت�ل مئ�ات اآلالف م�ن املدنيين الك�رد
واختطافه�م وتهجريهم ،واالس�تيالء عىل
املن�ازل والعق�ارات واألرايض ،وقطع آالف
أشجار الزيتون ،وإحراق املحاصيل وفرض
اإلت�اوات ،تعتبر جميعه�ا أكبر خس�ارة
للكرد السوريني ،إذ لم يعرف تاريخ سوريا
خس�ارة الك�رد للجغرافي�ا كم�ا ج�رى يف
عفرين .وألول مرة ،بات الكرد الس�وريون
ّ
حقيقي.
وجودي
أمام خطر
ّ
ولك�ن يف العموم ما حصل مع كرد عفرين
ل�م يكن أمرا ً طارئاً أو اس�تثنائياً عن حياة
الكرد بش�كل عام ،عىل األقل خالل األعوام
املئ�ة املاضية ،إذ ارتب�ط موضوع التهجري
ومخيم�ات املهجري�ن بالفلس�طينيني
والك�رد ،وبات�ت الخيم�ة ج�زءا ً أساس�ياً
تخرج�ه الع�روس الكردي�ة يف جهازه�ا
استعدادا ً لحملة تهجري متوقعة.
 - 3االئتالف الوطني املعارض
ّ
إن مواق�ف ق�ادة وأعض�اء االئتالف (من
ضمنه�م مومي�اوات املجل�س الوطن�ي
الك�ردي) من�ذ تش�كيله يف الع�ام 2012
حت�ى اآلن ،س� ّهلت لنا مهمة ق�راءة واقع
الرب�ح والخس�ارة ،ذل�ك أنه�م ارتض�وا
أن يكون�وا مج�رد عبي�د للرئي�س الرتكي
وتوج�وه كس�لطان عليه�م ،وكان أقىص
طموحاته�م أن يكون�وا وق�ودا ً لتحقي�ق
املشروع العثمان�ي .لذلك ،فهم أقل ش�أناً
من أن يوضعوا يف ميزان الربح والخس�ارة
يف الحالة الوطنية السورية.

«كاس» تنصف الشرطة العراقي على داليان الصيني
ردت محكم�ة التحكي�م الري�ايض،
االستئناف الذي تقدم به نادي داليان
الصيني ،عىل خلفية انضمام الالعب
نشأت أكرم يف موسم .2014-2013
ج�اء ذل�ك يف اإلش�عار ال�ذي تلقت�ه

االربعاء  31اذار 2021
العدد  2557السنة الحادية عشرة

إدارة الرشط�ة ،وال�ذي أش�ارت فيه
إىل رد االس�تئناف املق�دم من النادي
الصين�ي ،وتحميله أج�ور املحاماة،
واس�تعادة املبالغ الت�ي دفعها نادي
الرشطة .يشار إىل أن النادي الصيني

كان قد تقدم بشكوى يف وقت سابق
ض�د الرشطة ،بحج�ة إرشاك الالعب
نش�أت أكرم ببطاقة مؤقتة ال تجيز
له اللعب مع النادي العراقي بصورة
رسمية.

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

كتانيتش راض عن المستوى  ..والالعبون اكدوا
اهمية معسكر طشقند
اب�دى م�درب املنتخب العراقي لك�رة القدم
سريتش�كو كتانيتش ،رضاه عن أداء العبي
املنتخب خالل املب�اراة الودية أمام املنتخب
االوزبك�ي.
وق�ال املدي�ر االداري ملنتخب العراق باس�ل
كوركي�س إن «كتانيت�ش اك�د ب�ان العبيه
طبقوا ما اراده خالل اللقاء وقدموا مستوى
جي�د امام فريق ممتاز يمتلك عنارص جيدة
م�ن الالعبين وكان خ�ط الدف�اع وباق�ي
الخط�وط على ق�در املس�ؤولية وادوا ادا ًء
رجوليا ً وكذلك باق�ي الالعبني الذين ظهروا
بمستوى جيد».
واض�اف باس�م ان «كاتنيت�ش اك�د ب�ان
املنتخب لعب بغياب ع�دد من ابرز الالعبني
كاملهاجمين ايم�ن حسين وميم�ي وعالء
عب�اس لك�ن الالعبين املتواجدي�ن قدم�وا
راض
مس�توى عال ،مبينا ان�ه (كتانيتش) ٍ
بنسبة كبرية ملا قدموه خالل لقاء اليوم».
اىل ذل�ك عبر العب�و املنتخ�ب العراق�ي
ع�ن رضاه�م الت�ام ع�ن األداء ونتيج�ة
ض�د
مباراته�م الودي�ة
أوزبكس�تان التي
ف�از فيها أس�ود
الرافدين .0-1
وج�رت املب�اراة
ملع�ب
على

بونديك�و بالعاصم�ة
األوزبكي�ة طش�قند،
بحض�ور جماهيري
كبري.
وقال عالء عبد الزهرة
إن «الفوز مهم رغم
أنه�ا مب�اراة ودية،
ويع�زز معنوي�ات
الالعبين ،كما تعد
دافع�ا للفري�ق يف
مبارياته املقبلة.
وأك�د أن املنتخ�ب
جنى ثمار معسكر
أوزبكس�تان به�ذا

الف�وزاملعن�وي.
ويرى عب�د الزه�رة أن الفريق ق�دم مباراة
جميل�ة بأداء رائع «أم�ام فريق كبري بحجم
أوزبكس�تان يف ملعبه ،وأم�ام جمهور كبري
لم نشهد مثله منذ نحو عام ونصف العام».
وأش�ار إىل أن الفري�ق نج�ح يف خل�ق فرص
س�هلة« ،ل�و اس�تثمرناها لكان�ت النتيجة
أكرب ،لكننا حققنا األهم ،وهو الفوز واألداء
الطيب».
ام�ا همام طارق فق�ال« :الالعب�ون أبدعوا
ب�أداء كبري وسيرنا املباراة بأس�لوبنا رغم
صعوب�ة املنافس وتط�وره ،إضافة إىل لعبه
بني جماهريه».
وبّي�نّ « :نأم�ل أن نحاف�ظ على تصاع�د

املس�توى ،حت�ى نبلغ التصفي�ات املزدوجة
بجاهزية تامة».
وكشف« :األسلوب كان جديدا ،لكننا التزمنا
بواجباتن�ا ،وقدمنا مب�اراة تلي�ق بمنتخب
الع�راق وس�جلنا هدف�ا م�ن ع�دة ف�رص،
وحافظنا عليه لنهاية املباراة».
م�ن جانب�ه ق�ال الع�ب املنتخ�ب العراقي
إبراهيم بايش أن الفوز عىل أوزبكس�تان يف
املب�اراة الودية بهدف نظي�ف يمنح الفريق
دافع�ا معنوي�ا قب�ل الدخ�ول يف التصفيات
املزدوج�ة.
وأض�اف باي�ش أن «الفوز يف لق�اء ودي قد
يك�ون أم�را طبيعيا لك�ن التأثير اإليجابي
للنتيجة هو املكس�ب الحقيقي السيما وأن

الديوانية تستضيف المرحلة األولى لبطولة االندية بالدراجات
املس�ابقات وأعضاء االتح�اد وقع
االختي�ار على محافظ�ة الديوانية
لتك�ون مرسحا ملنافس�ات املرحلة
االوىل وبنف�س املوع�د املقرر مطلع
نيسان املقبل.
واش�ار صبري اىل ان «االتح�اد
املرك�زي كان ق�د فات�ح االتح�اد
الفرع�ي يف كربلاء الس�تضافة
املرحل�ة االوىل لكن�ه اعت�ذر
لضي�ق الوق�ت» ،مبين�ا ان
«اتحاد كربالء ابدى استعداده
الس�تضافة اي مرحلة اخرى
من املراحل املقبلة املتبقية.

اعل�ن االتح�اد العراق�ي للدراجات
عن اس�تضافة محافظ�ة الديوانية
للمرحلة األوىل لبطولة اندية العراق
للمتقدمني والش�باب والناشئني يف
السادس من شهر نيسان املقبل.
وقال أحمد صربي امني رس االتحاد
ان «البطولة كان�ت مقررة ان تقام
يف العاصمة بغداد باملوعد ذاته لكن
الظروف الصعب�ة الراهنة التي تمر
بها بغداد وعدم توفر الطرق املتاحة
للس�باقات س�يعيق إنجاح املرحلة
األوىل من الدوري».
وأض�اف ،بعد التش�اور م�ع لجنة

من معس�كر أوزبكس�تان ،قبل املغادرة إىل
السعودية».
وأشار إىل أن الجهاز الفني ،لديه معلومات
واف�رة ع�ن الوحدة ،ال�ذي يعد م�ن الفرق
الصعبة يف ملعبه .يذكر أن املجموعة الثانية
لدوري األبطال ،ستضم الشارقة اإلماراتي
وتراكت�ور اإليراني وباختاك�ور األوزبكي،
والفائز من الوحدة والقوة الجوية.

لجنة الصاالت تنذر فريقي نفط الوسط وبلدية الناصرية
وجه�ت لجن�ة الص�االت والش�اطئية يف الهي�أة
التطبيعية بإتح�اد الكرة إنذارا ً نهائيا ً اىل ناديي نفط
الوس�ط وبلدي�ة النارصي�ة لع�دم التزامهم�ا بمنع
دخول الجمهور يف منافسات الدوري املمتاز.
وذك�رت اللجن�ة يف بيان تلقت�ه (املراق�ب العراقي)،
إنه�ا »،ق�ررت توجيه إن�ذار نهائ�ي إىل ن�ادي نفط
الوسط ،لعدم قيامه بالتنسيق مع قوة أمن املالعب،
وتأمين تواجدهم يف املباري�ات التي تقام عىل ملعبه
ضمن دوري كرة الصاالت».

الفوز جاء مقرتنا ب�أداء مميز ومقنع يرتك
انطباعا جيدا لدى الجه�از الفني والالعبني
والجماهري العراقية».
وبني« :املنتخب بحاجة إىل مباريات تجريبية
أخ�رى قب�ل خ�وض التصفي�ات املزدوجة
وهدفنا قط�ع بطاقة امل�رور إىل التصفيات
النهائي�ة املؤهلة ملوندي�ال قطر  2022ومن
ثم التخطيط للتأهل إىل كأس العالم حينها».
وأش�ار إىل أن املعس�كر التدريبي يف طشقند
كان مثم�را والالعب�ون ش�عروا براح�ة
كبرية نتيج�ة األجواء املثالي�ة التي أحاطت
باملعس�كر والش�ك أن الفائ�دة كبيرة م�ن
املعس�كر يف ظل الضغط الكبري الذي عاشه
الالعبون يف الدوري املحيل.

رياضتنا «كوفيد  »20بامتياز !

محمد حمدي
مقابل�ة جمعتني مع إح�دى اإلعالميات العربيات املهتمّة بالش�أن
العراقي عموما ً والريايض عىل وجه التحديد ،ومن جملة ما دار من
حديث بيننا س�ؤال مكرّر لها ،متى ستحصلون عىل ميدالية أوملبية
وتريحون العالم وأنتم أولهم؟ وتس�تطرد قائلة ،هل حقا ً ستنتهي
ملفات الفساد واملش�اكل التي تشغلون بها محكمة كاس واللجنة
األوملبي�ة الدولي�ة واالتح�ادات العاملية والقارية بمج�رد حصولكم
عليه�ا؟ وتجيب قائل�ة :لو كان األمر ينفع لنصح�ت رئيس اللجنة
األوملبية الدولية بإهداء ميدالية اىل العراق!
انته�ى الحدي�ث املُح�رج ،وهو حديث مشروع جدا ً فق�د ص ّدعت
فضائياتن�ا رؤوس العال�م من فرط م�ا أفصحت عنه باملكش�وف
عن حجم التقاطع�ات واالتهامات داخل األرسة الرياضية العراقية
مجتمع�ة م�ن طرحها مللفات الفس�اد وص�والً اىل ُ
التهم الش�نعاء
بالخيان�ة والرشف والحنث باليمني واس�تخدام الوس�ائل املخجلة
التي ال يمكن أن تمس سلوكيات األسوياء يف العقل وليس الرياضة
والرياضيين وش�عارهم الجمي�ل بالتقري�ب والح�ب والتناف�س
الرشيف ،هذا هو املشهد ول ُيحاجج من يستطيع وأنا وأنتم عىل ثقة
من عدم وجود هذا النفر فاإلجماع حاصل عىل أن وسطنا الريايض
فاقت عدواه وتلوثه وفايروساته انتشار كوفيد !19
وممّا زاد الطني بلّة هو االنتش�ار املروّع لعرّابي الفس�اد وإعالميي
الفضائ�ح ،فبني م�ن يلوّح بنشر تفاصيل ّ
ملفات الفس�اد اىل من
يدعو الجماهري ّ
لرتقب أحدث مسلسالت الخزي يف الوسط والرتاشق
باأللفاظ النابية ،ومن ُجملة من يطالهم الحديث رأس الهرم اللجنة
األوملبية الوطنية العراقية يف مسلس�ل انتخاباتها الطويل بحكايات
االقص�اء والتهمي�ش واالتهام�ات ،وال نعلم هل حان�ت نهايته أم
بدايت�ه بعد حلقة التجديد الثالث للمُ خرضم حمودي رئيس�ا ً للجنة
أوملبية وما ُيثار حولها الكثري إدارياً ،ومدى تأثري ذلك فنيا ً عىل فرق
اتحاداتها التي تعاني األمرّين وتسير ّ
بعكازين لتصبح بعدها عىل
ّ
املتوقع لس�يناريو انتخابات املكتب
كف عفريت بعد ه�ذا الفاصل
التنفيذي وما هي الخطوة املقبلة لفصيل املعرتضني العنيد.
إن معان�اة الوس�ط الري�ايض عموما ً قد وصلت اىل ح�دود ال تطاق
ووصل�ت الجماهري الرياضية اىل أعىل درج�ات امللل من تكرار هذه
الوجوه والس�يناريوهات ،ولم يعد أكثر املتفائلني يملك عذرا ً واحدا ً
أو صورة مقبولة لتمريرها ،والحديث عن مس�تقبل مرشق إلنجاز
ري�ايض بأية لعبة ،كما لم يع�د هناك تفكري ج ّدي م�ن الرياضيني
أنفس�هم بتحسني واقعهم يف أوساط رياضية مريضة جدا ً وميؤس
من حالته�ا ،ورصنا ّ
نرتقب معجزة تغيري الوض�ع وإن ّ
كنا بعيدين
عن هذا الزمن الذي نتح ّدث عنه!
بحس�ب معلوماتن�ا ،أن هناك فواصل جديدة س�تثار خلال األيام
القليل�ة املقبلة قضائيا ً وإداريا ً وربّم�ا أكثر من ذلك بكثري ،الجميع
ّ
القطاع
يعل�م به�ا وأوّلهم م�ن يمثل الجه�ة الراعي�ة للرياض�ة يف
الحكوم�ي التي يب�دو أنها فقدت الحيل�ة أيضا ً يف اتخ�اذ الترصّ ف
املناس�ب ،م�ع كل ذل�ك يج�ب أن تخطو خط�وة مهم�ة يف االتجاه
الصحي�ح أو البدء بمحاولة عىل األرض لحلحل�ة الخالفات أيّا ً كان
شكلها ،فاملوازنة للعام الحايل عىل وشك أن ُتق ّر أو أنها ُ
ستق ّر فعالً،
ّ
املحك بانتظار االس�تحقاقات
وفرقنا الرياضية يجب أن تكون عىل
الخارجي�ة وإن صفة اإليثار يجب أن تكون حارضة اآلن وليس غدا ً
لتج�اوز هذه الصورة الس�وداوية التي أكلت كثيرا ً من الوقت عىل
حساب الرياضة والرياضيني.

رسن :مركز الهجوم تسبب بإضاعتي للفرص
أكد بش�ار رس�ن العب املنتخب العراقي ،أن
الالعبني العراقيني احرتموا الفريق االوزبكي
الذي يعد من بني اقوى الفرق االسيوية،
مشيرا إىل أن اللق�اء كان مفي�دا ً
والنتيجة مهمة بالنسبة للمنتخب
العراقي.
وأض�اف رس�ن «لق�د اعتمدن�ا
يف لعبن�ا وحس�ب توجيه�ات
كاتانيت�ش ،على أس�لوب
دف�اع املنطق�ة والهجم�ات
املرت�دة ونجحن�ا يف تطبيق

الواجبات التي كلفنا بها».
واوض�ح «انن�ا كالعبني اس�تفدنا كثريا م�ن التجمع
وم�ن مباراتنا امام فريق محرتم مثل اوزبكس�تان»،
مبينا ان «الف�وز رفع من معنويات املنتخب بش�كل
عام».
واشار رسن؛ اىل ان سبب اضاعته لعدة فرص هو ألنه
يلعب «للمرة الثاني�ة كمهاجم رصيح ومن الطبيعي
أن أضيع الفرص».
ولف�ت إىل ان�ه لم يعتد على هذا املرك�ز وكان يتمنى
التس�جيل ،وختم بالقول« :لم يحالفني الحظ واملهم
خرجنا فائزين يف نهاية اللقاء».

اآلسيوي يرفض اعتراض العراق
على جدول المباريات

الجوية يحدد موعد سفره للسعودية
حدد القوة الجوية موعد س�فره إىل الس�عودية ،لخوض
مباراة ملحق دوري أبطال آسيا ،أمام الوحدة السعودي.
وقال املنس�ق اإلعالمي للنادي ،علاء محمد ،إن «اإلدارة
ح�ددت الراب�ع م�ن الش�هر املقب�ل ،موعدا للس�فر إىل
اململكة ،ملواجهة الوحدة يوم  7نيسان.
وواص�ل« :الفريق س�يخوض مب�اراة الجول�ة  26أمام
القاس�م ،يف ملعب الكفل ،يوم الجمع�ة املقبل ،وبعدها
يلتح�ق بالفريق العب�و املنتخب الوطن�ي ،بعد عودتهم
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واضاف�ت ،أن «االن�ذار ش�مل أيضا فريق
بلدية النارصية لع�دم االلتزام بالقرارات
التي تم اتخاذها س�ابقا ً من قبل اللجنة،
وعدم التزامه بقرارات خلية األزمة بمنع
دخول الجمهور اىل املالعب ،ويف حال تكرار
ه�ذه الحالة س�تضطر لجنة ك�رة الصاالت
لنقل مباريات الفريقني خارج محافظتهما».
يش�ار اىل أن الهيأة التطبيعية سبق وأن قررت إقامة
منافسات دوري الصاالت املمتاز من دون جمهور.

اآلس�يوي بش�كل
رف�ض االتح�اد
الع�راق على تغيير
رس�مي اعتراض
ج�دول املباري�ات املتبقي�ة م�ن التصفي�ات
املزدوجة املؤهلة لكأيس آس�يا  2023يف الصني
والعالم يف قطر .2022
وقال مصدر مطلع إن «االتحاد اآلس�يوي رفض
االعرتاض العراقي بشكل رسمي وأكد أن مواعيد
املباريات تم تثبيتها يف الثالث من حزيران املقبل.
وأوض�ح االتح�اد أن الع�راق س�يكون يف حال�ة
انتظ�ار يف الجول�ة األوىل بتجم�ع املنامة ،عىل أن
يخ�وض مباراته األوىل مع كمبودي�ا والثانية مع
هون�ج كونج على أن تكون األخرية م�ع املنتخب
اإليراني.
وبين املص�در أن االعتراض العراقي طالب
بالتمس�ك بالجدول حي�ث كان مقررا
أن يخ�وض الع�راق مبارات�ه األوىل
مع هونج كونج ومن ثم كمبوديا
وبالت�ايل التقدي�م والتأخير يف
املباراتين دف�ع االتح�اد العراقي

لتقديم االعرتاض.
وعلى صعي�د ذي صلة اك�د املص�در أن «االتحاد اآلس�يوي
إىل اآلن لم يرد بش�كل رس�مي عىل االعتراض اإليراني الذي
اعترض عىل قبول اس�تضافة املنام�ة ملباري�ات املجموعة
ورفض الطلب اإليراني الستضافة املباريات».
ومن املؤمل أن يرد االتحاد اآلس�يوي بش�كل رس�مي خالل
األيام املقبلة عىل االعرتاض اإليراني.
يش�ار إىل أن العراق يتصدر املجموعة الثالثة من التصفيات
املزدوجة برصيد  11نقطة.

ريال مدريد يسعى للتخلص من ثمانية العبين
أف�اد تقري�ر صحفي إس�باني ،ب�أن ريال
مدري�د س�يعرض ع�ددا كبريا م�ن العبيه
للبي�ع يف املريكات�و الصيف�ي املقب�ل ،من
أج�ل جمع األموال الالزمة لعقد الصفقات
الكربى.وارتب�ط ريال مدري�د بالتعاقد مع
الثنائ�ي كيلي�ان مبابي وإيرلين�ج هاالند،
نجم�ا باريس س�ان جريمان وبوروس�يا
دورتمون�د ،وهو ما يس�تلزم توفري مبالغ
ضخمة.

وبحسب صحيفة « »ABCاإلسبانية ،فإن
ري�ال مدريد بحاج�ة إىل  200مليون يورو
لشراء هاالند أو مبابي ،ولك�ن قبل إتمام
أي صفق�ة س�يتعني على املرينج�ي بيع
بع�ض م�ن العبيه ك�ي يكون ق�ادرًا عىل
توفري هذا املبلغ.
وأض�اف التقري�ر ،أن إدارة ري�ال مدري�د
تفك�ر يف ط�رح  8العبني للبي�ع يف الصيف
املقب�ل ،لجمع األموال ،وق�د يتجاوز املبلغ

الرياضية

 230ملي�ون ي�ورو يف حال�ة بي�ع رافائيل
فاران.
وأش�ار التقري�ر ،إىل أن ري�ال مدريد يفكر
يف بي�ع جاري�ث بي�ل ،وإيس�كو ،وألفارو
أودري�وزوال ،وماريان�و دي�از ،ودان�ي
س�يبايوس ،وبورخ�ا ماي�ورال ،ول�وكا
يوفيت�ش ،ومارس�يلو ه�ذا الصي�ف ،من
أج�ل التعاقد مع واحد من الثنائي إيرلينج
هاالند ،أو كيليان مبابي.

االربعاء  31اذار 2021العدد
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بغياب ليفاندوفسكي ..هجوم بايرن ميونيخ بمالمح مختلفة
ل�ن يتمك�ن باي�رن ميون�خ م�ن التعويل عىل
مهاجم�ه البولندي روبرت ليفاندوفس�كي يف
مبارياته باأليام القليلة املقبلة ،نظرًا إلصابته
يف الرباط الخارجي للركبة اليمنى.
وتع�رض الدويل البولندي له�ذه اإلصابة خالل
مش�اركته م�ع منتخب بلاده ضد أن�دورا ،يف
التصفيات املؤهلة لكأس العالم .2022
وغادر صاحب الـ 32عامً �ا ملعب املباراة بعد
 63دقيقة ،وذلك عقب تسجيله هدفني ساعدا
املنتخ�ب البولن�دي عىل حص�د النق�اط الـ3
بالفوز (.)0-3
ول�م يعل�ن الن�ادي الباف�اري حت�ى اآلن مدة
غياب أفضل العب يف العالم ،إال أنه من املتوقع
عدم قدرته على اللحاق بمواجهتي اليبزيج يف
البوندسليجا ،وباريس سان جريمان يف ذهاب
ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
كيف سيلعب بايرن؟
هداف البوندسليجا برصيد ً 35
هدفا غاب هذا
املوس�م ع�ن 4
مباريات

ألس�باب مختلف�ة ،كان�ت ض�د كول�ن يف
ال�دوري ،ديورين يف ال�كأس ،وأتلتيكو مدريد
ولوكوموتي�ف موس�كو ال�رويس يف دوري
األبطال.
واتب�ع امل�درب األملان�ي هانز فلي�ك طريقتني
يف غي�اب ليفاندوفس�كي عن تل�ك املباريات،
باالعتماد عىل طريقت�ه املعتادة (،)1-3-2-4
فيما خاض مباراة واحدة بطريقة (.)3-4-3
ومع تغري طريقة اللع�ب ،لم يتنازل فليك عن
فكرة اللع�ب برأس حربة رصي�ح ،مما دفعه
لالعتماد عىل الكامريوني تشوبو موتينج بدلاً
من ليفاندوفسكي يف تلك املواجهات كافة.
وتغريت األس�ماء التي تجاور تشوبو موتينج
يف خط الهج�وم ،إال أن الكامريوني بقى ً
ثابتا
يف جميع األحوال عند غياب املهاجم البولندي.
التشكيلة املتوقعة
لن يكون ليفاندوفس�كي الغائ�ب الوحيد عن
موقع�ة اليبزي�ج ،الس�بت املقبل ،ب�ل يرافقه
الظهري الكندي ألفونسو ديفيز ،نظرًا إليقافه
مباراتين بع�د ط�رده املب�ارش أم�ام
شتوتجارت.
وش�هدت فترة التوق�ف
ال�دويل اس�تبعاد املداف�ع
ني�كالس س�ويل م�ن
معس�كر منتخ�ب أملانيا
إلصابت�ه ،مم�ا يثير
الش�كوك حول قدرته عىل
اللحاق بمواجهة اليبزيج
املرتقبة يف الجولة  27من
البوندسليجا.
ولذل�ك ،فإنه م�ن املتوقع
أن يش�غل الفرنسي
ل�وكاس هرينانديز مركز
الظهير األيسر ب�دلاً من
ديفي�ز ،فيم�ا س�يبدأ
الثنائ�ي جيروم بواتينج
وديفيد أالبا يف قلب الدفاع،
إىل جان�ب بينيامني بافارد
يف الجهة اليمنى.
وسيفاضل فليك بني الثالثي
سيرجي جناب�ري ،ليروي
س�اني وكينجسلي كوم�ان،

للدف�ع باثنين منهم للع�ب إىل جوار تش�وبو
موتينج وتوماس مولر.
وق�د يفاجئ فلي�ك الجمي�ع باالس�تغناء عن
تشوبو موتينج يف التشكيلة األساسية ،معولاً
على جناب�ري أو مول�ر للع�ب دور املهاج�م

الوهم�ي ،فيم�ا يلع�ب كوم�ان وس�اني عىل
األطراف.
أما حال اتباع فليك طريقته املعتادة بتعويض
ليفاندوفس�كي باملهاج�م الكامريون�ي ،فإن
بايرن قد يبدأ بتشكيلة عىل النحو التايل:

صراع بين االنتر
ويوفنتوس لضم أجويرو
أك�د تقرير صحفي ،عىل اهتمام أندي�ة إيطالية كربى بالحصول عىل خدمات
األرجنتيني سريجيو أجويرو ،أسطورة مانشسرت سيتي.وأعلن مانشسرت
س�يتي بش�كل رس�مي ،رحيل أجويرو عن ملعب االتح�اد بانتهاء
عقده يف نهاية املوس�م الجاري ،بعد  10سنوات قضاها بقميص
السيتيزنس.وبحس�ب صحيف�ة «الجازيت�ا ديلو س�بورت»
اإليطالية ،فإن يوفنتوس وإنرت ميالن يضعان أجويرو عىل
رأس أولوياتهما ،خاصة أنه سينضم بشكل مجاني ،كما
يحظ�ى بخربات وإمكان�ات هائلة.وأضافت الصحيفة،
أن يوفنتوس يخطط لتدعيم هجومه يف الصيف املقبل
بضم أجويرو مع اس�تعادة مهاجمه اإليطايل مويس
كين من باريس س�ان جريمان.أما بالنس�بة إلنرت،
فيس�عى مدربه أنطونيو كونت�ي إلضافة أجويرو
للثنائ�ي روميلو لوكاكو والوتارو مارتينيز ،كما
ظهر يف الص�ورة الكولومبي لويس مورييل،
مهاجم أتاالنتا.
واختتم�ت الصحيفة ،ب�أن يوفنتوس
وإنتر انضم�ا لس�باق التعاق�د
مع أجوي�رو ،رفقة برش�لونة
وباريس سان جريمان.

السيتي يطمح لتجديد
وسترلينج
بروينيجدد
عقدي ديأياكس
مدافعه دالي بليند
عقد
كش�ف فابريزي�و رومانو ،خبري

س�وق االنتق�االت يف أوروب�ا،
ع�ن آخ�ر املس�تجدات املتعلق�ة
بمس�تقبل الثنائ�ي كيفين دي
بروي�ن ورحي�م سترلينج ،يف
مانشسرت سيتي.
وينته�ي تعاق�د الثنائ�ي م�ع
السيتيزنس يف صيف  ،2023ولم
يتم التوصل التفاق حول التجديد
بعد.
وأكد رومانو ،أن بيب جوارديوال،
املدي�ر الفني ملانشستر س�يتي،
حري�ص على بق�اء دي بروي�ن

وسترلينج يف صف�وف الفري�ق
خالل املرحلة املقبلة.
وأضاف رومان�و ،أن املفاوضات
جارية يف الوق�ت الحايل بني إدارة
مانشستر س�تيي ودي بروي�ن
وسترلينج من أج�ل تجديد عقد
الثنائي.
واختتم ،بأن مس�ؤويل مانشسرت
س�يتي واثقون م�ن قدرتهم عىل
اإلبقاء عىل دي بروين وسرتلينج
يف ملعب االتحاد ،لكن س�يتم أوال
إنه�اء التفاوض م�ع دي بروين،
قبل التفرغ إلقناع سرتلينج.

فيرمينو
جاهز
للمشاركة
في لقاء
االرسنال
كشف نادي ليفربول عن الحالة الصحية ملهاجمه الربازييل
روبرت�و فريمينو ،ال�ذي كان يعاني من إصاب�ة يف الركبة.
ويس�تعد ليفربول ملواجهة آرس�نال ،عىل ملع�ب اإلمارات،
الس�بت املقبل ،يف الجولة  30من الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وعاد روبرتو فريمينو إىل التدريبات الجماعية للريدز عقب
تعافي�ه من اإلصابة.وغ�اب املهاجم الربازيلي عن آخر 3
مباريات خاضها ليفربول لكنه ش�ارك يف املران الجماعي
مثلم�ا أوضحت صور على موقع النادي على اإلنرتنت.
وس�جل املهاجم الربازييل  6أهداف وصنع  5يف  27مباراة
يف الدوري هذا املوسم.
وم�ا زال ليفرب�ول يفتق�د املدافعين فريجيل ف�ان دايك
وج�و جومي�ز وجوي�ل ماتيب والع�ب الوس�ط جوردان
هندرس�ون بس�بب اإلصابة.وأحرز ليفربول لقبه األول يف
ال�دوري اإلنجليزي يف  30عاما املوس�م املايض لكنه يحتل
املرك�ز الس�ابع حاليا برصي�د  46نقطة م�ن  25مباراة يف
ظل اإلصاب�ات وتراجع املس�توى ،بف�ارق  25نقطة خلف
مانشسرت سيتي املتصدر.
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مانشيني يقترح زيادة
قوائم يورو 2020

حراسة املرمى :مانويل نوير.
الدفاع :بافارد ،بواتينج ،أالبا وهرينانديز.
الوسط :كيميتش وجوريتسكا.
الهج�وم :مول�ر ،كوم�ان ،جنابري وتش�وبو
موتينج.

روبرت�و
عبر
مانش�يني م�درب
ع�ن
إيطالي�ا
مس�اندته فك�رة
قوائ�م
زي�ادة
املنتخبات يف بطولة
(ي�ورو
أوروب�ا
 )2020ملواجه�ة
احتم�االت إصاب�ة
الالعبين بفيروس
كورونا.
وم�ن املق�رر إقامة
البطول�ة يف 12
مدين�ة مختلف�ة
يف الفترة بين 11
حزي�ران و 11تموز
بع�د أن تأجل�ت من
العام املايض بسبب
الجائحة.
وس�يعلن مدرب�و
ا ملنتخب�ا ت
تش�كيالتهم الت�ي
تتأل�ف من  23العبا
لك�ن مانش�يني
بتغيير
طال�ب
اللوائ�ح ملواجه�ة
انتش�ار الفيروس
عرب القارة.
وقال لش�بكة راي:
«زي�ادة القوائ�م إىل
 25أو  26العبا قد يكون ش�يئا جيدا ألن املوس�م كان
صعبا للغاية».وأوض�ح« :عالوة عىل ذلك ربما يصاب
أحد الالعبني بالعدوى خالل البطولة .سيصعب وقتها
تعويضه ألن باقي الالعبني سيكونون يف إجازاتهم».
واختت�م« :لذلك إذا قرر االتح�اد األوروبي القيام بهذا
األمر فانني سأسانده بشدة».

اليبزيج يرفض التخلي عن كوناتي
عان�ى ليفرب�ول يف رحل�ة الدفاع عن
لقب ال�دوري اإلنجليزي املمتاز لكرة
القدم بس�بب سلس�لة من اإلصابات
للمدافعني ،ويف الوقت الذي ذكرت فيه
تقاري�ر رغبة النادي يف ضم إبراهيما
كوناتي مدافع اليبزي�ج ،فإن النادي
األملان�ي أكد تمس�كه ببق�اء الالعب.
وذكر موقع (ذا أثليتيك) عىل اإلنرتنت
أن ليفربول اقترب من ضم كوناتي،
الذي يملك رشط�ا جزائيا يبلغ حوايل
 40ملي�ون ي�ورو ( 47.07ملي�ون
دوالر) ،لكن ماركوس كروش�ه املدير

الري�ايض لاليبزي�ج ق�ال إن املداف�ع
الفرنيس البال�غ عمره  21عاما يملك
مستقبال واعدا هناك.
وق�ال كروش�ه ع�ن كونات�ي ال�ذي
خاض  15مباراة م�ع النادي األملاني
يف كل املسابقات هذا املوسم ويرتبط
بعقد حتى حزيران « 2023أعتقد أن
ه�ذا ليس خيارا بالنس�بة إلبراهيما.
إن�ه يرتبط بعق�د طوي�ل معنا وهو
يدرك ماذا نعن�ي له ونحن ندرك ماذا
يعني لنا».وتابع «كان غري محظوظ
العام املايض وتعرض إلصابة أبعدته

طويال لكن هذا العام يتطور بش�كل
رائع وهو العب مه�م جدا لنا ويملك
مستقبال واعدا».
وأض�اف «نري�ده أن يتط�ور بش�كل
أكرب ،ونح�ن نلعب يف أوروب�ا ونملك
فريق�ا جي�دا ج�دا وال أرى س�ببا
بالنسبة له لكي يرتكنا».
ويحت�ل اليبزي�ج املرك�ز الثان�ي يف
ال�دوري األملان�ي برصي�د  57نقطة
وبفارق أربع نقاط عن بايرن ميونخ
املتص�در قب�ل مواجه�ة الفريقني يف
مباراة قمة يوم السبت املقبل.

هاالند يؤكد رغبته بالرحيل عن دورتموند
كش�ف تقري�ر صحفي إس�باني ،عن
تطور جديد ،بشأن مستقبل النرويجي
إيرلين�ج هاالن�د ،مهاج�م بوروس�يا
دورتموند ،يف املريكاتو الصيفي املقبل.
وتأل�ق هاالن�د بش�كل الف�ت م�ع
ً
هدفا
دورتموند هذا املوسم ،مما جعله
لكبار األندية األوروبية يف الصيف.
وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو»
اإلس�بانية ،فقد أبلغ هاالند مس�ؤويل
دورتمون�د برغبت�ه يف الرحي�ل ه�ذا
الصيف ،وهو عكس ما كان يخطط له
النادي األملان�ي.وكان دورتموند ينوي
االحتف�اظ بهاالن�د موس�مً ا آخر عىل
أن يرحل يف صي�ف  2022خاصة وأنه
ً
رشطا جزائ ًيا بقيمة  75مليون
يمتلك
يورو .ومع ذلك ،فقد استقر دورتموند
عىل طلب  180مليون يورو ،من أي نا ٍد
راغب يف ضم هاالند يف صيف .2021
ويعتبر ري�ال مدريد من أكث�ر األندية
الحريصة عىل ضم هاالند ،حيث يتابع
كل التطورات الخاصة بمس�تقبله مع
نادي�ه.يف الوق�ت ذاته ،لن يك�ون هذا
الرقم يف متناول األندية الراغبة يف ضم
الالعب بما فيها برش�لونة ومانشسرت
سيتي.

أستون فيال يستعيد جهود جريليش
تلق�ى أس�تون فيلا دفع�ة مهمة قب�ل مواجه�ة فوله�ام يف الدوري
اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم يوم األحد بعد عودة جاك جريليش العب
الوسط إىل املران وعقب غياب ستة أسابيع بسبب إصابة يف الساق.
وأصيب جريليش ،الذي س�جل س�تة أهداف وصنع عشرة أهداف يف
الدوري هذا املوسم ،خالل املران قبل الخسارة  1-2أمام ليسرت سيتي
يف  21فرباير شباط.
وغاب الالعب البالغ عمره  25عاما عن س�ت مباريات ،وفاز فيال مرة
واحدة فقط خالل تلك الفرتة وتراجع إىل املركز العارش.

الثقافـي

مختارات من أقوال المشاهير
باولو كويلو
إننا نحاول دوماً تفسري األمور وفق ما نريد ،ال وفق ما هي عليه.
ال يس�تطيع اإلنس�ان مطلق�اً أن يتوقف عن الحل�م .الحلم غذاء
ال�روح كما أن االطعمة غذاء الجس�م .نرى غالب�اً خالل وجودنا
أحالمنا تخي�ب ،ورغباتنا تحبط ،لكن يجب االس�تمرار يف الحلم
اّ
وإل مات�ت الروح فينا .ق�د تقرص الحياة وق�د تطول فكل يشء
مره�ون بالطريقة الت�ي نحياها به�ا .عندما تق�ع كنوز كبرية
أمام عيونن�ا ّ
فإننا ال نتبينها أوتعلم ملاذا؟ ..ألن الناس ال يؤمنون
بوجوده�ا .نحن البرش نعاني مش�كلتني كربيني :األوىل أن نعرف
مت�ى نب�دأ والثانية أن نعرف مت�ى نتوقف .الصرب ه�و الفضيلة
ً
وجه�ا واحداً ..كل
األوىل الت�ي يتعلّمها الراع�ي .ان للخري والرش
يشء يتعلق باللحظة التي يلتقيان فيها بالكائن البرشي .ليس�ت
الحرية غي�اب االلتزام�ات ..أنما هي القدرة على اختيار ما هو
أفضل يل وإلزام نفيس به.
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أحداثها تدور في قرابة نصف قرن

«أفراس األعوام» سعي االحتاللين العثماني واالنكليزي إلى طمس الهوية الوطنية العراقية
المراقب العراقي /المحرر الثقايف...
ي��رى الناقد جمعة عبداهلل ان رواية « أفراس األعوام
« لألدي��ب زيد الش��هيد رواية تكش��ف عن التميزي
الطائفي لالحتاللني العثم��اين واالنكلزيي للعراق من
خ�لال س��عيهما إىل طمس الهوية الوطني��ة العراقية
من خالل تأجيج الرصاع بني الش��يعة والس��نة ،مبينا
ان أحداث هذه الرواية تدور يف قرابة نصف قرن.
وق�ال عب�د الل�ه يف ق�راءة نقدي�ة
خ�ص بها (املراق�ب العراق�ي) :ان
املتن الروائي يف س�باكته وصياغته
ورؤيت�ه الفكري�ة الواقعي�ة
واملوضوعي�ة يف معي�ار التقيي�م
والنق�د  ,فق�د توغل�ت يف بط�ون
التاري�خ للعراق الحدي�ث وحصون
اعوامه الجامحة  ,عش�ية سقوط
االحتالل العثماني ومجيء احتالل
جديد  ,اي أن احداث الرسد الروائي
يتم�دد عىل فرتة زمنية قرابة نصف
قرن ( من عام  1917اىل عام 1959
) برؤية شاهد عيان عاش يف خضم
هذه االح�داث  ,فقد كان بعمر 17
عاما ً حتى قارب بالعمر ستني عاما ً
 ,وه�و بط�ل الرواية وش�خصيتها
املحوري�ة الرس�ام ( جعفر حس�ن
درجال ) عاش االحداث الجس�ام يف
عواصفها املتقلبة  ,ويف تغيري البنية

االجتماعية والسياس�ية والدينية ,
التي عصف بها ه�ذا الرشخ الكبري
 ,ال�ذي ع�زف على طم�س الهوية
الوطني�ة العراقي�ة  ,أن س�قوط
احتلال بغي�ض يف كل ممارس�اته
الظامل�ة وهو االحتلال العثماني ,
ومج�يء احتلال آخ�ر لع�ب على
التناقض�ات الداخلي�ة يف الصراع
السيايس والحزبي والديني  ,يشكل
الرتاجيدي�ة املأس�اوية وقع�ت عىل
كاه�ل الع�راق يف االح�داث امللتهبة
بالتعاقب .
وأض�اف :ان مرسح ه�ذه االحداث
الزماني�ة واملكاني�ة  ,مثلتها مدينة
( الس�ماوة ) كرمزي�ة لألح�داث
الع�راق الجارية آن�ذاك  ,يف تقلباتها
ومتغرياتها  ,يف الصراع عىل خمط
املناص�ب ومراكز النف�وذ يف الدولة
العراقية يف احداثها التاريخية  ,من

قصص قصيرة جدا
نزار الحاج علي

صابئ

ّ
ّ
بالخ�ط العري�ض
صنفــــن�ي
ّ
أني من أتباع املذهب الكالس�يكي؛
عـــــ� ّد ُ
ت متأبط�ا ً الصحيف�ة
بفخر.
ُ
الخبر يف القري�ة،
عندم�ا انتشر
تحلّقوا حويل...منحوني ثالثة أيّام
للتوبة.

فاضل حمود

فاقة

ألبس�وني ثياب�ا ً بالي�ة ،صريوني
فزاعــــــة،وأن�ا أتجـــــ�ول
جس�دي،وبعـــــدما
داخ�ل
أص�اب أط�راف أصابع�ي املل�ل،
قـــــررت أن أكون عـــــارياً.
فقــــ�د كان�ت تل�ك املـــالبس
سببا ً بالحكــة.

تكذيب

أكرم ياور رمضان

عندم�ا م�ات زوجه�ا ل�م تش�عر
بالندم ،وظل الش�ك يخامر أقرباء
املي�ت ،كان الش�ك الوحي�د ال�ذي
ظه�ر واضحاً ،هو إنه م�ات موتا ً
طبيعي�اً ،واآلخ�رون توقع�وا إن�ه
م�ات دهس�اً ،أمـــا ه�ي كانت
متأك�دة بأن�ه س�يموت َكهالً عىل
رسيرهِ.

جبار القريشي

شجرة

الدم�وع التي ذرفته�ا وهي تودع
أوصالها ل�م تكرس قلب الحاطب،
كان غارقا ً يف النش�وة وهو يقطع
آخ�ر صالته�ا بالحيـــ�اة؛ ل�ذة
االنتق�ام مدته بالدفئ حني توهج
جمرها.

دهشة

بوشتاوي صالح الدين

ج�اء دوره ليض�ع املندي�ل على
عيني�ه ،س�اد الصم�ت واختف�ى
باقي األطف�ال ...بعد لحظات من
الظلام والرهبة  ،وجد نفس�ه يف
بلاد العجائب،س�ألته الجميلة _
ألِ ْ
يس _
_ كلمن�ي ع�ن عامل�ك بعــــض
اليشء .
رد الطف�ل دون أن ينس�لخ ع�ن
وقاره  _:إن حكيت لك؛ س�أنغص
علي�ك ه�ذه األجـــ�واء الحامل�ة
سيدتي !

جمعة عبد الله
خالل شاهدها العيان  ,ومن خالل
سيرته الذاتي�ة والحياتية  ,س�لط
الضوء عىل تعاقب االحداث الجسام
الت�ي مرت على العراق  .جس�دها
الروائ�ي ( زي�د الش�هيد ) بالسرد
الث�ري بالتش�ويق واالثارة  .يف رسد
االحداث وخلفيتها العميقة  ,والتي
كشف عن معاناة الشعب يف االذالل
واملهانة والخ�ذالن والظلم  ,يف زمن
االحتالل العثماني البغيض والثقيل
واملم�ل والظال�م  ,ال�ذي أعتمد عىل
مبدأ ( فرق تس�د ) يف جذب وتدعيم
واس�ناد طائف�ة ( الس�نية ) على
حس�اب الطائف�ة ( الش�يعية ) ,

زيد الشهيد
بالتماي�ز والتفري�ق واالنقس�ام اىل
ح�د العداوة يف اللع�ب عىل الخطاب
الطائفي املتشدد واملتعصب .
وأش�ار اىل أن مج�ي احتلال جديد
خلق االنقس�ام يف بيني�ة املجتمع ,
االجتماعي�ة والسياس�ية والدينية
وكل فري�ق يدعم حجته عىل طمس
الهوي�ة الوطني�ة  ,ويمث�ل ب�ؤس
البي�ان الس�يايس والحزب�ي يف ذلك
الوقت .
وبين :أن مرسح االح�داث املكانية
مدين�ة تدور يف مدينة ( الس�ماوة )
ولكنها انطلقت اىل االعم واالش�مل
ه�و الع�راق  ,بأن�ه كان الخط�اب

الدين�ي والس�يايس يعتم�د على
عقلية البداوة والعشيرة يف التشدد
والتعص�ب  ,ال�ذي خلق�ه املحت�ل
القدي�م والجديد مع�ا ً و تعتمد عىل
نه�ج الفرقة والخلاف يف مكونات
الش�عب األساس�ية  .يف تدعي�م
الطائفة الس�نية وفتح باب التسلق
على املناصب ومراكز نف�وذ الدولة
بالض�د م�ن املذه�ب الش�يعي  ,يف
اإلهمال والحرمان .ووجدت نفسها
يف حاف�ة هامش�ية يف التوظي�ف
واملناص�ب ( – الترك  ,ال يعين�ون
موظفا ً ينتمي ملذهبنا الشيعي  ,بل
من السنة فقط .

دنيا ميخائيل في القائمة القصيرة للبوكر
املراقب العراقي /متابعة...
تتناف�س  6رواي�ات يف القائم�ة القصيرة
للجائ�زة العاملي�ة للرواية العربي�ة «البوكر»
لعام  ،2021حيث وش�ملت القائمة روايات
(دفات�ر ال�وراق) لألردن�ي جلال برج�س
و(االش�تياق إىل الج�ارة) للتونسي الحبيب
الس�املي و(املل�ف  )42للمغرب�ي عبد املجيد
س�باطة و(عين حموراب�ي) للجزائري عبد
اللطي�ف ولد عب�د الله و(نازل�ة دار األكابر)
للتونس�ية أميرة غني�م و(وش�م الطائ�ر)
للعراقية دنيا ميخائيل.
ونشر املوق�ع الرس�مى للجائ�زة العاملي�ة
للرواي�ة العربي�ة البوكر ،ح�وارات مع كافة
املرش�حني  ،كان�ت ه�ذه أب�رز ترصيح�ات
املرشحني للقائمة القصرية ىف الدورة الرابعة
عرش من الجائزة لعام :2021
جالل برجس :بدأت بكتاب�ة دفاتر الوراق يف
ش�تاء عام  2018وق�د ولدت فك�رة الرواية
حني كنت أتجول يف وس�ط البلد يف العاصمة
األردنية عمان ..واستهلكت منى الرواية أكثر
من عامني ..نرشت الرواي�ة يف بداية جائحة
كورون�ا وكن�ت متخوف�ا م�ن ع�دم اإلقبال

عليها بس�بب ما خلفته عزلة ذلك الفريوس
على اإلنس�ان إال أنه�ا صارت األكث�ر مبيعا
فاستقبلها القراء والنقاد بحفاوة أسعدتني.
الحبي�ب الس�املي :فك�رة رواية «االش�تياق
إىل الج�ارة» تراودن�ي من�ذ ع ّدة أع�وام .وقد
الزمتن�ي لفرتة طويل�ة ..اس�تغرقت عمليّة
الكتاب�ة فترة طويلة نس�بيّا .وه�ى الفرتة
التى تس�تغرقها عادة أغل�ب رواياتي .ثالثة
أعوام ونصف تقريبا ..كتبت عن «االش�تياق
إىل الج�ارة» ع� ّدة مقاالت تش�يد بالرواية ىف
الكثري من الصحف واملواقع الثقافيّة العربيّة
املعروفة.
عبد املجيد سباطة :ولدت فكرة كتابة رواية
«املل�ف  »42ش�هر أكتوبر من س�نة ،2017
عندم�ا صادفت بضعة أس�طر ىف مقال عىل

ش�بكة اإلنرتنت ،تتحدث ع�ن كارثة الزيوت
املس�مومة التى عرفها املغرب ،واس�تغرقت
كتابته�ا وق�ت طوي�ل بطبيعة الح�ال نظرا
مل�رور س�نوات طويلة على وق�وع الكارثة،
ووجود ما يش�به الرغبة الدفينة ىف نسيانها،
حتى ش�هر م�ارس من س�نة  ،2019عندما
ش�عرت ب�أن الخط�وط العام�ة للعم�ل قد
اكتملت ىف ذهنى.
عب�د اللطيف ولد عبد الله :ب�دأت كتابة عني
حموراب�ى ىف بداية صي�ف  2018وقد كانت
الفك�رة الرئيس�ية ه�ى الح�دود واأللغام..
وكتبته�ا ىف ظ�رف ش�هر ونص�ف تقريبا..
ولم يس�تقبلها أحد ول�م يقرأها إال املقربون
مم�ن يعرفوننى من خالل مواق�ع التواصل
االجتماعى وهم ال يتجاوزون خمسة قراء.
أميرة غني�م :الرواية اس�تغرقت خواطري
عامّ َ
�ة ويومي كان زمان كتابتها .فقد كانت
ُ
انتقل�ت ىف
ش�خصيّاتها تصاحبن�ي حيثم�ا
مدينة سوسة بالس�احل التونىس ..أبهجنى
حق�ا أن الرواية حظيت عند الق�راء والنقاد
بحفاوة كبرية ،إذ ال قيمة ٍّ
لنص ال يقبل عليه
القارئ وإن يكن من عيون األدب.

وخت�م  :ان ه�ذا التماي�ز الطبق�ي
والطائف�ي خل�ق تأثيرا ً كبيرا ً يف
البني�ة االجتماعية بين الطائفتني
( الس�نية والش�يعية ) ل�كل منهما
يمشي يف حال س�بيله دون اخرتاق
وتج�اوز م�ن احدهما لالخ�ر هذا
التعص�ب الطائف�ي ال�ذي زرع�ه
املحت�ل الرتك�ي  ,بش�ماعة الدي�ن
ال�ذي يلعب به عىل عق�ول الناس .
كما لعب يف خطابه يف مس�ألة دعم
الوجود االحتلال العثماني  ,بحجة
بأنه يمث�ل راية االسلام وتعاليمه
الس�محاء  ,والدفاع ع�ن وجود هذا
االحتالل بمثابة الدفاع عن االسلام
ورشيعته االسلامية  .رغ�م مرارة
العي�ش واملعان�اة تح�ت وطئة هذا
االحتلال البغيض والثقي�ل واململ
 ,ولك�ن خطاب�ه الدين�ي يلعب عىل
املش�اعر الن�اس  ,بحج�ة أن نهاية
االحتلال العثمان�ي  ,يعن�ي نهاية
االسلام وه�دم املس�اجد  ,وازاحة
الناس بالقوة عن دينهم االسلامي
 .الن االنكلي�ز كف�رة وملحدي�ن
أكل�ة لح�وم الخنزي�ر  .ولك�ن من
جانب آخر هن�اك فريق انذاك يدعم
وين�ارص االحتلال االنكلي�زي يف
الع�راق  ,بالع�زف عىل وت�ر الحرية
والتح�رر  ,وتقدم وتطوير وتحديث
البالد ورف�ع كاهل املعان�اة للحياة

املعيش�ية العام�ة .وه�ذا ما يخلق
أزم�ة بين املثقفين بالتش�تت
واملعمع�ة والف�وىض  ,ولك�ن كال

«شرفات الغيم» قصائد عن الهم الفلسطيني
املراقب العراقي/
رُ ُ
(شف�ات الغي�م ) باك�ورة األعمال الش�عرية
للش�اعر ش�فيق العطاون�ة  ،يق�ع الديوان يف
 169صفح�ة ويض�م بين دفتي�ه  69قصيدة
من الش�عر الكالس�يكي العمودي  ،وقد أهدى
الش�اعر ديوانه إىل روح أخي�ه املرحوم حابس
العطاونة  ،ثم ّ
ثنى بإهداء ش�عري جميل جمع
في�ه بني ح�ب الوط�ن وح�ب الوالدي�ن وحب
الزوجة و األهل واإلخوة قدم للديوان الش�اعر”
سعيد يعقوب” فأثنى عىل القصيدة العمودية،
وتربأ من الذين يدعون إىل قصيدة النثر أو شعر
التفعيلة أو ما س�مي بالش�عر الح�ر  ،ثم ذكر
الش�اعر” ش�فيق العطاونة” وإبداعه وتميزه
يف اغتنام املناسبات وذكرها ” :الشاعر األردني
املبدع شفيق العطاونة شاعر مفتوح الحواس
ً
حدث�ا يف محيطه
على الواقع  ،فال ي�كاد يرتك
القري�ب  ،أو يف املجتم�ع األردن�ي  ،أو يف العالم
العرب�ي إال ذكره بش�عره ” تع�ددت األغراض
الت�ي تناوله�ا الش�اعر يف ديوان�ه رشف�ات
الغي�م  ،وغل�ب عليها طابع ش�عر املناس�بات
 ،فالش�اعر يف ديوان�ه يط�ل م�ن رشفته عىل
مناس�بات وموضوع�ات متنوع�ة جمعت ما
بين ح�بّ الوط�ن وتمجي�د ورثاء الش�هداء

وذك�ر معارك البطولة والفداء .يتضح للمتلقي
والق�ارئ من القراءة األوىل للدي�وان أن قصائد
الدي�وان قد ُكتب�ت يف فرتات زمني�ة متباعدة ،
فهي حصاد س�نوات مضت من حياة الش�اعر
 ،فتن�وُّع املوضوع�ات التي تناولها الش�اعر يف

تجارب مقدسية من الفن التشكيلي المعاصر
املراقب العراقي/متابعة...
من رج�ال ونس�اء ،أدباء وش�عراء ،فنانني
وفالس�فة ،دكاترة وأساتذة ،طلبة وتالميذ،
باع�ة وصناع ،عم�ال ومزارعني ،يف وطنهم
ومهجره�م ،يف يقظته�م وأحالمه�م يف
تطلعاتهم وآمالهم.
عش�ق الوطن والتحليق يف ِغبْطة من سماء
ألوان�ه ،واالرتب�اط بحقول�ه ،ب�ل التوح�د
م�ع أش�جار تل�ك الحق�ول املتأللئ�ة بفعل
الرضب�ات األنيق�ة لفرش�اة الرس�م عن�د
الفن�ان الفلس�طيني طالب الدوي�ك ــ من
موالي�د الق�دس  1952تخ�رج يف جامع�ة
حل�وان القاه�رة  ،1977ويعم�ل محارضا
يف الكلي�ة اإلبراهيمية يف الق�دس ،ويف كلية
دار الن�دوة يف بيت لحم ـ�ـ بألوان متناغمة
وبأج�واء تعبريي�ة ،فحرك�ة الصبيان فوق
األش�جار وهم يجمعون املحص�ول بمثابة
تحليق يف مس�اء نس�مات حقول الطفولة،
طزاجة يف التعبري وأناقة يف املظهر ورصانة
يف املعنى لحب الوطن ،كل هذا وأكثر تنضح
به أعم�ال الفنان ،وتصـــــ�دح به ألوانه
الرصيح�ة يف تناغ�م مفع�م بح�ب الحي�اة
والرغب�ة يف املقاوم�ة ،مقــــاومة املحتل
بتأكيد الجمال ،وتأكيد الوجود الفلسطيني
عىل أرضه.
الس�عي إىل البس�اطة يف التن�اول والطرح،
بالرتكيز عىل الحالة التعبريية مع مضمون
وفك�رة جمالي�ة تزه�ر وتدف�ع نح�و فهم
أكثر للقص�ص التي يدونها الفنان ،يف واقع

ب�ين حرفية المدرك للرس��م ،وعفوي��ة التعبري ،لوح��ات من تجارب
تشكيلية مقدس��ية بمالمح معارصة ،كأنها الزي الرسمي للوطن،
تنسج قصصا وأحالما ،قصائد وأغنيات للشمس يف مطلعها ،ليوم
منشود يف ذاكرة وأحالم كل الفلسطينيني
يومي�ات متتالية م�ن الرسد املل�ون لحياة
الن�اس البس�طاء ،م�دن تحتض�ن حارات
عتيق�ة ،وق�رى ،حق�ول وم�راع ،أش�جار

الطرفين يطمس الهوي�ة الوطنية
 ,ونس�يان ب�أن الع�راق كان مه�د
الحضارات والتقدم الحضاري .

الزيت�ون والربتق�ال ،جبال وس�هول ،لعب
الطفولة مرس�ومة عىل الج�دران  ،كل هذه
مف�ردات لوحات�ه التي تنوع�ت يف تعبريها

واجتمعت يف حب الوطن والتغزل بمحاسنه
وجماله.
تنتمي تجربة الفنان إىل املدرس�ة التعبريية
ذات الطابــــــ�ع االجتماع�ي ،تتص�ل
بالن�اس كاف�ة ،وتالم�س وجـــــدانه�م
الجمع�ي بخطاب مقاوم للمحتل بأس�لوب
التيـــــ�ارات الحديثة من فنون املقاومة،
خصوصا جدارياتــــ�ه الفنية التي كانت
دائم�ا تقــــ�ارع الطغي�ان وتــــرف�ع
ش�عارات املقــــــــــاوم�ة والتص�دي
للمعتدي.
إش�ارات ومالمح تؤك�د عىل أصال�ة املبنى
واملعنى يف أعمال الفنانة الفلسطينية أحالم
الفقي�ه ــ م�ن موالي�د القدس فلس�طني
 1979درس�ت وتخرج�ت يف جامع�ة كلية
الفنون الجميلة القدس  ،2003حاصلة عىل
ماجستري أثار من جامعة القدس  2007ــ
رسد لسرية حب األرض يف نص برصي أنيق
من سلسلة أعمال ما بني التجريد وزخارف
الروح لغنائية تب�دأ وال تنتهي أبداً ،تفصيل
«الث�وب – اللوحة» بمزاجي�ة الفن املعارص
وأصال�ة الفن الفلس�طيني بمف�ردات من
الذاك�رة الش�عبية ،لخيول وطي�ور وبيوت
متعانقة يف أجمل لون أزرق عندها ،أشجار
الزيت�ون والربتقــــــ�ال والنخي�ل بينها
تل�وح أهاليل متع�ددة  ،تكوين�ات مجردة
من مثلث�ات ودوائ�ر تس�بح يف دوائر أكرب،
كأنه منطق التنــــاغم يف الفن اإلسلامي
الصويف.

ديوانه ُتظه�ر لنا مدى الدقة الت�ي تمتعت بها
ذائقة الش�اعر يف اختيار عناوين وموضوعات
ديوانه  ،فهو يقتنص ما يدور حوله من أحداث
ومناس�بات ليوثق هذه األحداث بجميل شعره
.وتحرض قيمة الوطن يف ديوان ( رشفات الغيم
) بأسلوب قوي ومهيمن  ،فالشاعر يف أكثر من
مكان يف ديوانه يغني للوطن  ،ويرسم الوطن
بريش�ة يغمس�ها بقلبه  ،فهو يعشق وطنه ،
ويبكي مدينته (برئ الس�بع ) يف أبيات موجعة
 ،فهو يتمنى لو عادت  ،ويصبغ عليها الجميل
م�ن األوص�اف  ،حت�ى قهوته�ا أجم�ل مذاقاً
وأطيب  ،فهو يقف عىل أطاللها ويناجيها كما
فع�ل ش�عراء الجاهلية يف معلقاته�م القضية
الفلس�طينية م�ن القضاي�ا الت�ي اس�تأثرت
اهتمام الش�عراء منذ أمد بعيد  ،وأصبحت اله ّم
األكرب بعد أن وضع الصهاينة يدهم عليها  ،وال
يكاد يخلو ديوان من دواوين الشعراء العرب إال
وكان لفلسطني النصيب األكرب منه  ،وشاعرنا
ش�فيق العطاون�ة من الش�عراء الذي�ن جعلوا
م�ن القضية الفلس�طينية اله� ّم األهم واألكرب
يف حياته�م  ،فق�د تناولها الش�اعر يف أكثر من
مح�ور  ،وزيّن ديوانه بأكثر من قصيدة تحكي
اله ّم الفلسطيني.

التوقظي

محمد الفهد
ُ
بقادر
فلست
ال توقظي جـرحي
ٍ
ا ٔ ْن أستم َّر برحلتي و عذابي

قلبي عىل وهج الرحي ِل ّ
يشدني
ِ
ّ
الغياب ..فصفقي لغيابي
نح َو
ِ
ٌ
سا ٔ ُ
مرارة
غيب عنكِ و يف الشفا ِه

ال تسأيل عن آخر االٔ
سباب
ِ
ِ

ُ
الحروف عىل الهوى
سيكون من أقىس
ِ

و أنا أر ّد ُد يف الرحي ِل جوابي

ال توقظي جرحي ..الٔ َّن زيارتي

املحراب
للشعر يف
لن تنتهي
ِ
ِ
الصواعق نا ٔي ٌم
جرحي عىل مرمى
ِ
ال توقظي ِه فق ْد ا ٔ ُ
طيل عتابي
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من اقوال االمام علي ( عليه السالم )

نور
على
نور

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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عشرة ايام ملتهبة في بغداد
 14حريق ًا خالل � 10أيام فقط ،تعددت �أ�سبابها و�أختلفت خ�سائرها يف م�شهد غري م�ألوف عا�شته
العا�صم��ة بغداد م�ؤخر ًا.وتنوع��ت �أ�سباب احلريق بني التما�س الكهربائي و�س��وء التخزين والإهمال
رغ��م ا�ستمرار التحقيقات اجلنائية فيها لك��ن الأمر اجليد والوحيد فيها انها مل ت�سفر عن �أي خ�سائر
ب�رشي��ة و�أقت��صرت على الإ�صابات فق��ط غالبها ب�صفوف رجال فرق الإطف��اء ف�ض ً
ال عن �أ�رضار
املادي��ة بع�ضه��ا كان ج�سيم ًا.ونوجز ا�ستناد ًا اىل بيانات ر�سمية ملديري��ة الدفاع املدين ،ح�صيلة
احلرائق خالل الأيام الع�رشة املا�ضية وحتديد ًا من � 17آذار وحتى �ساعة �إعداد هذا التقرير.

 17آذار ..حريق مجمع {مأمول}
التجاري يف منطقة الكرادة

بع�د ان قدم رج�ال الدف�اع املدني جهود كبيرة وثالث
اصاب�ات بني صفوف منتس�بيه وطيلة ثالثة س�اعات
م�ن العمل الش�اق املضن�ي الخماد حري�ق هائل داخل
مجمعات تجاري وسط بغداد.
وأعل�ن مدير ع�ام الدفاع املدن�ي اللواء كاظم س�لمان
بوهان عن س�يطرة ف�رق الدفاع املدني بش�كل الكامل
عىل النريان التي اش�تعلت يف ح�ادث حريق  10مخازن
داخ�ل مجمع�ات املأم�ول التجاري�ة املخصص�ة لبيع

قصير وإخماد ألس�نة اللهب املتصاع�دة ومنع وصول
النريان إىل الشقق الس�كنية بالطابق الثاني من البناية
واملحالت التجارية املجاورة وبدون اي أرضار برشية.
ويف ذات اليوم أنقذت فرق اإلطفاء طفلني مع والدتهما
بمنطقة الرشطة الخامس�ة جنوبي العاصمة وأخمدت
مفارز مركز اإلعالم بمديرية الدفاع املدني حادث حريق
اندلع يف غرفة بالطابق األريض من دار سكن يف املنطقة
وانق�اذ الطفلين وأمهم�ا بع�د ان حارصته�م النريان
بالطابق الثاني من الدار وتم إخالء العائلة واس�عافهم
ومنع توس�ع النريان وانتش�ارها إىل باق�ي أنحاء الدار
والدور املجاورة األخرى.

عدد ١ /س�عة  ٢٥ميكاواط وقابل�وات خطوط الناقلة
مع مغذيات جنوب بغداد مع خزانات الهايدروليك.
ويف نفس اليوم أنقذت فرق الدفاع املدني عائلة ش�مال
غرب بغداد بعد إخمادها يخمد حريقاً يف مخزن تجاري.
وتمكن�ت فرق الدفاع املدني يف جان�ب بغداد الكرخ من
انقاذ عائلة حارصتها النريان املش�تعلة داخل دار متخذ
مخزن لخزن أس�طوانات غاز الفريون الخاص بالتربيد
يف منطقة الغزالية شارع املركز.
حي�ث طوقت وعزل�ت فرق االطف�اء الحري�ق وانقذت
العائلة الساكنة بعد ان نفذت عمليات االقتحام املبارش
وس�ط الدار م�ن خلال املرور م�ن س�طحه وتمكنت
م�ن الس�يطرة واخم�اد الحري�ق بوق�ت قي�اس حال
دون تس�جيل اصابات او خس�ائر برشي�ة مع تحجيم
ارضاره�ا املادي�ة وانق�ذت ال�دور الس�كنية املجاورة
بموقع الحادث .وعزا الدفاع املدني الحادث اىل اإلهمال
برشوط السلامة واالم�ان الصادرة م�ن املديرية التي
تمن�ع تش�ييد املخ�ازن بالقرب م�ن ال�دور واملناطق
السكنية.
ويف ح�ادث ثال�ث أخمدت مف�ارز إطفاء ح�ي العامل
حريق�اً أندلع يف غرف�ة بالطابق الثاني من دار س�كن
ضمن منطقة حي العام�ل ،حيث تم الوصول إىل محل
الح�ادث بوقت قيايس قصري وإخم�اد النريان املندلعة
ومنع توس�عها وانتش�ارها إىل باقي أنح�اء الدار بأقل
الخسائر املادية وبدون اي أرضار برشية.

 21آذار ..حريق دار وانقاذ عائلة من
املوت وسط بغداد

االصباغ واملواد االنش�ائية والربادات واملواد البالستيكية
وعبوات م�ن براميل الثنر ش�ديدة الخط�ورة ورسيعة
االش�تعال وعبوات االصباغ التي تتفج�ر بفعل الحرارة
عىل رجل الدفاع املدني الذين س�جلوا ثالث اصابات بني
صفوفهم يف عمليات االقتحام املبارش وس�ط املجمعات
املحرتقة.
وتمكنت فرق الدفاع املدني من احتواء الحريق وتطويق
النريان ملنع امتداد الس�نتها اىل االبني�ة املجاورة والدور
الس�كنية القريبة بعد ان نفذت فرق انقاذ الدفاع املدني
عمليات االخالء للمواطنني القاطنني بالقرب من موقع
الحري�ق وبمش�اركة  50فرقة أطفاء وانقاذ واس�عاف
تابع�ة اىل مديري�ة الدفاع املدني تم إنه�اء الحادث دون
تس�جيل اصاب�ات او خس�ائر برشي�ة بين املواطنين
م�ع تحجيم ارضاره�ا املادية داخل املخ�ازن التجارية
املحرتقة يف مجمع املأمول التجاري .
وتم فتح تحقيق يف مركز الرشطة املس�ؤول عن الرقعة
الجغرافي�ة باالعتماد عىل تقرير خبير االدلة الجنائية
ملعرفة اسباب اندالع حادث حريق بادئ األمر.

 18آذار ..حريق
{سوبر ماركت} الرحمانية

أخم�دت ف�رق اإلطفاء حريقاً نش�ب يف س�وبر ماركت
تعلوه شقق سكنية يف منطقة الرحمانية بجانب الكرخ
يف بغ�داد ،حيث تمكنت مف�ارز مركز الدف�اع املدني يف
ح�ي العامل من الوصول إىل محل الحادث بوقت قيايس

 19آذار ..حريق هيأة التقاعد العامة

تمكنت فرق الدفاع املدني بغضون دقائق من السيطرة
واخم�اد حادث حريق اندلع داخ�ل مبنى هيئة التقاعد
العامة يف منطقة الش�واكة وس�ط بغداد مس�اء
ذلك اليوم {الجمعة املاضية}.
وأندل�ع حادث الحريق داخل غرفة املحوالت الكهربائية
يف الطاب�ق األريض من البناية وعلى الفور هرعت فرق
الدفاع املدني إىل موقع الحريق وبارشت بعمليات العزل
وتطوي�ق النريان ملنع امتداد الس�نتها اىل طوابق البناية
والسيطرة عىل الحادث دون تسجيل اصابات او خسائر
برشية مع تحجيم ارضارها املادية.
كما طل�ب الدفاع املدني بفتح تحقيق يف مركز الرشطة
املس�ؤول عن الرقع�ة الجغرافية باالعتم�اد عىل تقرير
خبري االدلة الجنائية ملعرفة أسباب اندالع الحريق

 20.آذار ..حريق محطة كهرباء
الغريري

وأخمدت مف�ارز الفاع املدني يف ناحية الرش�يد بجانب
الك�رخ حريقاً أندلع يف محطة كهرباء الغريري املتنقلة
بناحي�ة الرش�يد صخريج�ة الرشقي�ة ،فق�د وصل�ت
الفرق�ة اىل محل الحادث بوق�ت قيايس قصري وأخمدت
ألس�نة اللهب املتصاعدة بعد محارصة النريان من عدة
محاور والحد من توس�عها وانتشارها اىل بناية املحطة
والكرفان�ات القريبة من موقع الح�ادث وانقاذ محولة

وانق�ذت فرق الدف�اع املدني يف الك�رخ عائلة كادت أن
تصلهم الن�ار بعد احتراق دارهم يف منطقة الرس�الة
األوىل وس�ط العاصم�ة حي�ث تمكن�ت مف�ارز مركز
االعلام من إخالء العائلة م�ن الطابق العلوي من الدار
بإس�تخدام السلالم ومن ثم املب�ارشة بإخماد النريان
املندلع�ة بهمة عالية وبوقت قي�ايس قصري والحد من
توسعها وانتشارها دون تسجيل أي أرضار برشية.
 22آذار ..حريق سوق الحي بمدينة الصدر
وتمكنت ف�رق الدفاع املدني يف جانب بغ�داد الرصافة
من السيطرة وإخماد حريق أندلع داخل سبعة محالت
تجارية يف سوق الحي يف مدينة الصدر رشق بغداد.
حيث طوقت وعزلت فرق الدفاع املدني املحالت التجارية
املحرتقة وأبع�دت خطرها عن املحلات املجاورة داخل
السوق وانهت الحريق دون تسجيل اصابات او خسائر
برشية مع تحجيم ارضارها املادية.
وكان سبب الحريق نتيجة حدوث تماس كهربائي مما
اشعل الحريق.
ويف منطق�ة أخرى نش�ب حريق داخل من�ز يف منطقة
ال�دورة جنوب�ي العاصم�ة حي�ث أطفأت ف�رق الدفاع
املدني حريقاً أندلع يف دار س�كن يف ش�ارع  60وأنقذت
مصوغ�ات ذهبي�ة ومبل�غ م�ن املال م�ن داخ�ل الدار
وتسليمها أصولياً إىل صاحبها.

 23آذار  ..حريق العالوي

وواصل مسلس�ل حريق املخ�ازن التجارية يف العاصمة
طيلة األيام املاضية ،حيث تمكنت فرق الدفاع املدني من
الس�يطرة واخماد حادث حريق كبري أندلع داخل س�تة
مخ�ازن تجارية مخصص�ة لبي�ع األدوات االحتياطية
للسيارات يف شارع  6بمنطقة العالوي.
واس�تنفرت فرق الدفاع املدن�ي امكانياتها من عجالت
أطفاء وحوضي�ات وزوارق نهرية وك�وادر برشية من
أجل احكام الس�يطرة عىل النريان التي اش�تعلت داخل
املخ�ازن التجارية الس�تة وانق�اذ  20مخزن�ا مجاورا
ملوقع الح�ادث بعد ان نجح�ت بإيقاف امت�داد النريان
بالتزامن مع عملي�ات االنقاذ لعدد من العمل من داخل

هل اصبح الغش
الصناعي ظاهرة عامة؟

املخازن املحرتقة.وتسارعت فرق اسعاف الدفاع املدني
اىل تقديم األس�عافات األولية للمصابني والبالغ عددهم
 8عم�ال واجراء االنع�اش الرؤي قبل تأمين نقلهم اىل
املستشفى القريب لتلقى العالج فيها.
كم�ا عهدت مديري�ة الدفاع املدني الت�ي تحريك زوارق
الدف�اع املدن�ي يف نه�ر دجل�ة ووضعه�ا تح�ت جسر
الش�هداء لتأمني ام�دادات املياه اىل ف�رق الدفاع املدني
إلتم�ام عملي�ات االخماد ب�أرسع وقت من اج�ل انهاء
الحريق وتحجيم االرضار االقتصادية.

 24آذار ..حريق
فرع مرصف الرافدين

وأخم�دت فرق الدف�اع املدني حريقا أندل�ع داخل فرع
مرصف الرافدين يف الكرادة وس�ط العاصمة ،وبغضون
دقائق تمكنت من الس�يطرة واخماد الحادث الذ نش�ب
داخل بناية املرصف فرع القرص األبيض.
وطوقت وعزلت فرق الدفاع املدني الحريق الذي أندلع يف
الطابق الثالث الذي يحتوي عىل أثاث مس�تهلك وأبعدت
النيران عن طواب�ق املرصف وانهت الحري�ق دون تأثر
عمل املرصف ودون تسجيل اصابات او خسائر برشية
مع تحجيم ارضارها املادية .

 25آذار ..حريق محل تجاري

وس�يطرت فرق الدفاع املدني عىل ح�ادث حريق داخل
مح�ل متخ�ذ للزي�وت واالدوات االحتياطيه للس�يارات
قرب ساحة عقبة بن نافع يف الكرادة.
حي�ث تمكنت ف�رق الدفاع املدن�ي من اخم�اد الحريق
ومن�ع انتش�اره اىل املحالت واملخ�ازن املج�اورة ملوقع
الحادث دون تسجيل اصابات او خسائر برشية.

 26آذار الجمعة..
حريق سوق حي العامل

واستبس�لت فرق الدف�اع املدني الي�وم يف إخماد حريق
سوق حي العامل الش�عبي جنوب بغداد ،حيث تمكنت
فرقها من الس�يطرة وإخماد الح�ادث كبري الذي أندلع
صباح اليوم.
وطوق�ت وعزل�ت ف�رق الدف�اع املدن�ي الحري�ق الذي
أندل�ع داخل  30محال تجاريا تجاوز مش�يدة من ألواح
{الس�ندويج بنل} رسيع االش�تعال واملخالف لتعليمات
السالمة واالمان الصادرة من مديرية الدفاع املدني.
فيما تمكن�ت فرق اإلطفاء من انقاذ  360محال تحاريا
آخر مج�اور ملوقع الح�ادث ومنعت امت�داد النريان إىل
الدور السكنية القريبة من السوق.
والغري�ب ان ه�ذه الحوادث دائم�اً ما تتك�رر يف العادة
خلال مواس�م الصي�ف الالهب�ة يف العراق ومس�اعدة
الحرارة املرتفعة عىل نش�وب الحرائق ،وغالباً ما يكون
املتهم واحد هو التماس الكهربائي.
وأك�دت مديري�ة الدف�اع املدن�ي ،الجمع�ة ،أن حوادث
الحرائ�ق التي ش�هدتها بعض األس�واق ،ومنها حريق
الي�وم يف س�وق ح�ي العام�ل الش�عبي عرضي�ة وغري
مفتعلة.وقال مدير الدفاع املدني كاظم سلمان بوهان،
يف ترصيح صحفي ،إنه «ال ينفي فرضية العمد يف بعض
الحوادث بش�كل عام لكن�ه ال يميل اىل هذه الفرضية يف
الحرائ�ق التي حصلت باألس�واق مؤخ�راً» ،موضحاً أن
«هذه الحرائق حصلت يف وقت الصباح س�واء يف حريق
س�وق الك�رادة أو حريق س�وق ح�ي العام�ل وجميع
أصح�اب املحال هم متواج�دون ومن غير املعقول أن
تقوم جهة بحرق األس�واق أمام الناس وبشكل واضح
وأن�ه لو كانت ه�ذه الحرائق مفتعلة ل�كان حدوثها تم
يف وق�ت متأخ�ر من اللي�ل ،وليس عىل مرأى ومس�مع
الجمي�ع» .وأضاف أن «معظم األس�واق التي تنترش يف
بغداد ويف املحافظات مصنعة من مادة (السندويج بنل)
أو (الجينكو) ومبنية بطريقة عش�وائية وغري نظامية
،وهذه املواد التي صنعت منها األسواق قابلة لالشتعال
بشكل رسيع» ،مشريا ً اىل أن «أغلب هذه الحرائق تكون
أم�ا بتم�اس كهربائ�ي أو بقصور من أصح�اب املحال
واس�تخفافهم بخطورة تلك املواد وقابليتها لالش�تعال
الرسي�ع» .وأك�د بوه�ان أن «ح�وادث الحرائ�ق الت�ي
حصل�ت العام امل�ايض بلغت ما يق�ارب  30ألف حريق
وأن دراس�ة احصائي�ة بين�ت أن  % 41منه�ا بس�بب
التم�اس الكهربائ�ي ،إضافة اىل اإلهم�ال وعدم مراعاة
رشوط السالمة واألمان واالستخدامات الواسعة للبناء
العش�وائي و(الس�ندويج بنل) و(الجينك�و) والتخزين
غري األصويل وغري النظامي».
ولفت اىل ان «فرق الدف�اع املدني لديها جوالت ميدانية
بالعرشات واملئات ولديها كش�وفات ب�اآلالف ،وحذرت
والتق�ت أصح�اب ه�ذه املح�ال والبناي�ات واملخ�ازن
وإحالتهم اىل القضاء وس�تتم محاس�بتهم ،لكن هناك
ارصارا ً على املخالف�ة ألن هذه املواد زهي�دة ورخيصة
الثمن فيلجؤون إليها».

ال يمك�ن ألي بلد يف العالم أن ينهض ويتطور اقتصادياً من دون سياس�ة تجارية س�ليمة ،إذ
يعد النش�اط التجاري املحرك االس�اس لالقتصاد ،والروح للجس�د الصناعي والزراعي ،و من
أهم التحديات التي تواجه هذا النشاط ،وتؤثر بشكل كبري يف اقتصادنا هو التحايل التجاري.
الناطق باس�م وزارة التجارة محمد حنون بني« :يعد االحتيال عمال مخادعاً ومضلال يقوم به
شخص او رشكة بطريقة متعمدة من خالل تقديم معلومات خاطئة أو مضللة ،للحصول عىل
ميزة أو ربح او مكاس�ب غري عادلة ،وهو من اخطر االعمال االجرامية التي تؤثر يف االقتصاد
الوطني ،والتنمية االقتصادية».
يع�د العراق بعد  2003من افضل الدول التي يمكن أن يمارس فيها االحتيال والغش التجاري،
إذ نش�أت طبقة جديدة من رجال االعمال والتجار ،تمكنت من بناء ثروات هائلة ،واصبح لها
نف�وذ قوي يف العراق.وأك�د حنون «ان التحايل التج�اري موجود دائم�اً ويف اغلب الدول ،لكن
تأثريه يختلف من دولة اىل اخرى حس�ب قوة النظام والقانون ،فقبل عام  2003كانت الدولة
مس�يطرة بش�كل كامل عىل االقتصاد ،و كان القطاع الخاص مراقبا بش�كل كامل ،والتجارة
الخارجي�ة مراقب�ة ،ومقيدة بش�كل كبري ج�داً ،وبعد  2003فت�ح بريمر ح�دود العراق امام
التجارة ،واصبحت االسواق العراقية مستباحة امام السلع االجنبية».
مضيفاً «اي قرار يصدر من رئاسة الوزراء لتنظيم التجارة الخارجية للعراق سيواجه تحديات
كبيرة ،واهمه�ا نفوذ مافي�ات التجار يف مؤسس�ات الدول�ة ومراكز صنع الق�رار ،والتحايل
التجاري موجود ومتغلغل وقرارات مجلس الوزراء كش�فت الغطاء عن عمق وتغلغل التحايل
يف الع�راق».ان الغالبية العظمى من دول العال�م اعضاء يف منظمة التجارة العاملية ،باعتبارها
املوجه االساس للتجارة العاملية ،باستثناء العراق ،فانه مراقب منذ عام  ، 2004ولم يتم انجاز
ملفات االنضمام لغاية اآلن.
وبين حنون «حماي�ة املنتوج الوطني تحتاج اىل سياس�ة تجارية صحيح�ة ،وتلك بحاجة اىل
ادوات واهمه�ا ،ضب�ط املناف�ذ الحدودية ،وأتمتة العم�ل يف املنافذ الحدودي�ة ،والهيئة العامة
للجم�ارك ،وجمي�ع الجهات املختص�ة ،والزام املس�توردين بالتصديق عىل الوثائ�ق التجارية
يف ملحقياتن�ا التجاري�ة مع رفع رس�وم التصديق م�ن  100اىل  250دوالرا ً بم�ا يحقق زيادة
للواردات الحكومية ،وحماية فاعلة لالقتصاد من اعمال االحتيال التجاري».
ن�دى جواد النوري ،املحامية يف محكمة اس�تئناف الرصافة االتحادية ،أوضحت :أن «التحايل
التجاري هو إيهام املستهلك عن طريق إعطاء صفة الجودة لليشء غري الجيد ،وقد بينت املادة
 9من قانون حماية املس�تهلك العراقي رقم ( )1لس�نة  2010السلوك اإلجرامي الداخل ضمن
مفه�وم التحاي�ل التجاري ،واملتمثل بممارس�ة الغش ،والتضليل والتدلي�س ،وإخفاء حقيقة
امل�واد املكون�ة للمواصفات املعتمدة يف الس�لع والخدمات كافة ،واس�تعمال القوة أو املمانعة
مع لجان التفتيش ،وممثيل الجهات الرس�مية ذات العالقة ومنعهم من القيام بواجباتهم ،أو
عرقلتها بأية وس�يلة كان�ت ،وإنتاج أو بيع أو عرض أو اإلعالن عن س�لع ،وخدمات مخالفة
للنظ�ام الع�ام أو اآلداب العامة ،وأي س�لع لم ي�دون عىل أغلفتها أو عليه�ا وبصورة واضحة
املكون�ات الكاملة له�ا ،أو التحذيرات (إن وجدت) وتاريخ بدء وانته�اء الصالحية ،وإخفاء أو
تغيري أو إزالة أو تحريف تاريخ الصالحية».
مضيفة «إع�ادة تغليف املنتجات التالفة أو املنتهية الصالحية بعبوات وأغلفة تحمل صالحية
مغايرة للحقيقة ومضللة للمس�تهلك ،وقد حددت املادة ( )10من ذات القانون عقوبة القائم
بالتحاي�ل التج�اري واملتمثل�ة بـ (الحب�س ملدة ال تقل عن ( )3أش�هر أو بغرام�ة ال تقل عن
مليون دينار ،وهي عقوبة قليلة أمام ظاهرة التحايل التجاري التي بدأت تنترش بش�كل كبري،
خاصة يف اإلعالنات التي تروج للبضائع بواس�طة وس�ائل التواصل االجتماعي ،وعند إرس�ال
البضاعة التي تم االتفاق عليها مع املس�تهلك يظهر أنها ليست بذات الجودة التي أعلن عنها،
وال يس�تطيع هذا املس�تهلك متابع�ة الجهة التي روجت للبضاعة ،ألن�ه ليس لهم محل ثابت،
وإنما حجز عرب االنرتنت ،واغلب الحسابات هي وهمية».
وتابع�ت الن�وري «ال يمكن أن نجزم بأن التحاي�ل التجاري قد ظهر بعد اص�دار تعليمات من
مجل�س الوزراء بخصوص اس�ترياد املواد املوج�ودة بكثرة يف منتوجنا الوطن�ي ،ألننا ال نملك
إحصائيات رس�مية لبيان اعداد حاالت التحايل التج�اري قبل وبعد إصدار هذه التعليمات ،إال
أن التحايل التجاري جريمة ترتكب بشكل الفت للنظر لسهولة ارتكابها ،ولكثرة القنوات التي
يسلكها املحتال».
قانون العقوبات
ومن الجدير بالذكر أن املرشع العراقي يف قانون العقوبات رقم  111لسنة  1969قد جرم أيضا
التحايل التجاري وفق أحكام املادة (  ،)467إذ بني املحامي س�لوان عادل« :ينص ذلك القانون
على أن يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل س�نتني ،وبغرامة ال تزيد على مئتي دينار او بإحدى
هاتين العقوبتني من غ�ش متعاقدا معه يف حقيقة بضاعة او طبيعتها او صفاتها الجوهرية
او العن�ارص الداخل�ة يف تركيبها او نوع البضاعة او مصدره�ا يف االحوال التي يعترب فيها ذلك
س�ببا اساس�يا يف التعاقد ،او كان الغش يف عدد البضاعة او مقدارها او مقياسها او كيلها او
وزنها او طاقتها ،او كان يف ذاتية البضاعة ،اذا كان ما سلم منها غري ما تم التعاقد عليه».

االنف السومري  ..يطاله التجميل
يرج�ع اص�ل العراقيني اىل الحضارة الس�ومرية
لكونهم يعدون من س�كان الع�راق االصليني ،اذ
امت�ازوا بلون برشته�م الس�مراء وانوفهم التي
تميل إىل الكبر ،ويف بعض االحي�ان يكون االنف
ً
مائلا عن�د نهايته ،فكان�ت االنوف
معكوف�ا ً أو
الكبيرة ابرز م�ا يتميز به العراقيون يف الس�ابق،
لكنن�ا نالحظ يف اآلون�ة االخرية اندث�ار هذه امليزة
بسبب كثرة اقبال النساء وحتى الرجال عىل عملية
تجمي�ل االنف ،فاصبح ج�ل اهتمامهم ينصب عىل
الجمال الخارجي الظاهر .تمسك الشابة منار جليل
املرآة وعالم�ات الحزن تبدو واضحة عىل محياها بعد
فش�ل عملية تجميل انفها ،اذ تق�ول منار ( 30عاماً):

«ندمت كثريا ً على اجرائي العملية ،فأصبح�ت لدي صعوبة يف
التنفس بسبب صغر حجم انفي ،والذي اصبح ايضا ً ال يتناسب
م�ع مالمح وجه�ي» ،مبينة «على الرغم من اجرائ�ي العملية
يف الخ�ارج ،لكن�ي لم احصل عىل النتائج الت�ي اريدها» .هناك
بع�ض االزواج يدفع�ون زوجاتهم اىل اجراء عملي�ات التجميل
لكي يش�بهن نجمات التلفزي�ون ،وهذا ما اكدته لنا ياس�مني
محم�د ( 35عام�اً) بقولها« :اقدمت على عملية تجميل انفي
لكي اتخلص من اس�تهزاء زوجي وتقليده املستمر عىل شكله،
فبع�د اجرائي العملية ش�عرت بااللم الش�ديد ،وبقي هذا االلم
مس�تمرا ً يف االش�هر االوىل ،لكن بعدها تغري ش�كل انفي كثرياً،
فضلا عن مش�كلة ضي�ق التنفس التي اش�عر به�ا يف بعض
االحي�ان» .يق�ول جلال حميد ( 25عام�اً)« :اجري�ت العملية

لكون�ي اعاني م�ن انح�راف يف الحاجز األنفي الذي س�بب يل
صعوب�ة يف التنف�س ،فخضع�ت للعملية لكي اس�تطيع ان
اتنفس بس�هولة واتخلص من االلم ال�ذي كان يرافقني»،
مبينا ً «شكل انفي بعد العملية لم يتغري كثرياً ،الن الطبيب
قام فقط بتعديل العظمة التي كانت مصدر األلم».يرى
حي�در كام�ل أن شاش�ات التلفزي�ون ومواقع
التواص�ل االجتماع�ي ه�ي الداف�ع االس�اس
الج�راء عملية تجميل االن�ف ،وذلك من خالل
الربامج واملنش�ورات التي تح�ث عىل التجميل
ومواكبة املوضة التي اثرت بشكل كبري يف املشاهدين.
مبين�ا ً «اصبح هناك تش�ابه يف مالم�ح الوجه ،واصبح
من الصعب التفريق بسبب عمليات التجميل».
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اليوجد اي إنجاز للكاظمي  ..ويف عهده امليمون عاش العراق من يسء
اىل أسوأ ..تاخرت الرواتب وتوقفت الحصة التموينية ولم ولن ينفذ
يخدم العراق والدليل إلغاء االتفاقية الصينية
أي مرشوع
والغاء عقد سيمنس وعقد اتفاقيات
مع مرص واألردن( ومع احرتامنا
للدول الشقيقة ) فهو يعلم جيدا(
كما يعلم الجميع ) أنها مرضة
بالعراق ولكن الحول وال قوة اال بالله
العيل العظيم ..

* حسني املرشدي

االربعاء  31آذار  2021العدد  2557السنة الحادية عشرة

الصيف على االبواب..ما الذي اعدته الحكومة
وقعت وزارة النفط
اتفاقية مبادئ مع
شركة توتال الفرنسية
لتنفيذ أربعة مشاريع
أهمها إنشاء مجمعات
ووحدات لمعالجة الغاز
المصاحب واستثماره
وتكون على مرحلتين
بطاقة  600مليون
قدم مكعب قياسي
ومشروع ماء البحر
وتطوير حقل
أرطاوي ،وإنشاء
مشروع الطاقة
الشمسية لصالح وزارة
الكهرباء بطاقة
( )1000ميكا واط.

وأك�د وزير النفط إحس�ان عبد
الجبار على انه ت�م االتفاق مع
رشك�ة توتال الفرنس�ية لتنفيذ
أربعة مشاريع عمالقة ،املرشوع
األول واأله�م ،مشروع جم�ع
وتكري�ر الغاز يف كاف�ة الحقول
خارج اتفاقية غاز البرصة وهي
حق�ول (أرطاوي ،غ�رب القرنة
 ،2/مجنون ،الطوبة ،اللحيس)
الت�ي تحرق كمي�ات كبرية فيها
من الغاز ،مشيرا انه تم االتفاق
مع «توتال» عىل إنشاء مجموعة
منش�آت يف ه�ذه الحق�ول م�ع

إنش�اء مجمع الغ�از املركزي يف
أرط�اوي بهدف اس�تثمار كامل
كميات الغ�از املصاحب ،ويعترب
املشروع م�ن أه�م املش�اريع
التنموية التي ستش�هدها البالد
خلال ه�ذه الس�نة والس�نوات
الالحقة.
وأض�اف الوزي�ر أن املشروع
العمالق اآلخر ه�و مرشوع ماء
البح�ر املتكام�ل والت�ي كان�ت
ال�وزارة تح�اول تنفي�ذه من�ذ
أكث�ر من عشر س�نوات وأبدت
رشكة توتال اس�تعدادها لتنفيذ

املرشوع  ،واملشروع الثالث هو
مشروع تطوير حق�ل أرطاوي
بهدف تعظيم إمكانيات إمدادات
الغاز واستثمار كامل الكمية من
الحقول التي تحتوي عىل نس�ب
عالية م�ن إنتاج الغاز الطبيعي،
واملرشوع الرابع إنش�اء منشآت
إلنت�اج  1000مي�كا واط م�ن
الطاق�ة الكهربائي�ة باالعتم�اد
عىل الطاقة الشمسية.
وأش�ار أن هذه املشاريع األربعة
ت�م توقي�ع مذكراته�ا النهائية
وت�م االتف�اق عىل نط�اق العمل
الفني والتجاري وس�يتم عرض
املوض�وع على مجلس ال�وزراء
للمصادق�ة علي�ه ،وتعتبر هذه
املش�اريع م�ن اكبر املش�اريع
التنموي�ة الت�ي تق�وم رشك�ة
توت�ال بتنفيذها خارج فرنس�ا،
وتمث�ل ه�ذه املش�اريع أه�م
املالم�ح لالقتص�اد الوطن�ي
كونه�ا ترك�ز على إنت�اج الغاز
وتكري�ره واس�تثماره وإنت�اج
الطاق�ة الشمس�ية ،مشيرا إىل
أن النقاش�ات يف هذه املش�اريع
بدأت من�ذ ترشي�ن األول 2020
حيث تم مناقش�ة األمور الفنية
والتجاري�ة واالقتصادية واملالية
للمش�اريع األربعة ،موضحا أن
رشك�ة توتال س�تضخ مليارات
ال�دوالرات بغي�ة االس�تثمار

وتحقيق هذه املشاريع.
ووق�ع وزي�ر الكهرب�اء ماج�د
مهدي حنت�وش اتفاقية املبادئ
م�ع رشك�ة توت�ال الفرنس�ية
لتنفي�ذ مشروع إنت�اج 1000
ميكا واط من الطاقة الشمسية.
وق�ال وكي�ل ال�وزارة لش�ؤون
االس�تخراج كريم حطاب انه تم
اليوم توقي�ع اتفاقية مبادئ ما
بين رشكة توت�ال ورشكة نفط
البصرة ورشك�ة غ�از الجنوب
ملشروع كبير الس�تثمار الغاز
يف حق�ل أرط�اوي وحق�ل غرب
القرن�ة  2/وحق�ل مجن�ون
كمرحلة أوىل بطاقة  300مقمق
باإلضاف�ة إىل  300مقمق أخرى
كمرحل�ة ثانية من حقول خراج
نطاق غاز البرصة.
وأش�ار إىل أن ال�وزارة لديه�ا
مشاريع أخرى الستثمار الغاز يف
محافظة ميسان ومحافظة ذي
قار وعكاز يف األنبار واملنصورية
يف دي�اىل وه�ي مش�اريع قي�د
التوقي�ع واالس�تثمار يف الوق�ت
الحارض.
وقال وكيل الوزارة لشؤون الغاز
حام�د يون�س إن االتفاقية التي
وقع�ت ،ه�ي اتفاقي�ة إطاري�ة
لعملية اس�تثمار الغاز وتطوير
حق�ل أرطاوي س�يتبعها توقيع
العق�د بع�د مصادق�ة مجل�س

الوزراء ،وس�يتم خالل املرشوع
بن�اء منش�ات ملعالج�ة الغ�از
بطاق�ة أولي�ة مقداره�ا 300
مقمق لحق�ول عديدة (أرطاوي
واللحي�س والطوب�ة وغ�رب
القرن�ة  )2/ويتبعه�ا املرحل�ة
الثانية أيضا  300مقمق باليوم،
وسيشمل املرشوع تطوير حقل
أرطاوي لرفع الطاقات اإلنتاجية
للحقل من النف�ط الخام وكذلك
تتضم�ن االتفاقي�ة مشروع
إنشاء الطاقة الشمسية وإنتاج
طاقة تقدر ( )1000ميكا واط.
وق�ال حم�زة عبد الباق�ي مدير
ع�ام رشك�ة غ�از الجن�وب انه
ت�م التوقي�ع م�ع رشك�ة توتال
الفرنس�ية تتضم�ن مش�اريع
رئيس�ية األول مشروع إنش�اء
وح�دات ملعالج�ة الغ�از على
مرحلتين بطاق�ة  600مقم�ق
وتس�تهدف الغ�از املنت�ج يف
حق�ول (غ�رب القرن�ة ،2/
مجن�ون ،أرط�اوي) وحق�ول
أخرى ،سيس�اهم ه�ذا يف تقليل
كمي�ات ح�رق الغ�از املصاحب
واس�تثمارها يف رفد شبكة الغاز
الوطنية بم�ا يعادل  500مقمق
لتوليد الطاقة الكهربائية وأيضا
رف�ع الطاق�ات م�ن املنتج�ات
الغازي�ة األخرى (الغاز الس�ائل
واملكثف�ات) ،وأيض�ا تتضم�ن

؟

م�ن جانبه قال املدير التنفيذي
لرشك�ة توتال باتري�ك بويانيه
إن رشكته أجرت مباحثات مع
الجانب العراقي لتنفيذ مرشوع
استثمار الغاز ،وهناك مشاريع
أخ�رى منها زي�ادة اإلنتاج من
اح�د الحقول النفطي�ة وإنتاج
الطاقة الكهربائية من الطاقة
الشمس�ية ،مشيرا إىل أن
توقي�ع االتفاقية خطوة مهمة
وستكون هناك خطوات أخرى
حتى توقيع العقد بعد مصادقة
مجل�س ال�وزراء ،وان رشكته
جادة يف تنفيذ املرشوع.

االتفاقية تطوير حقل أرطاوي
ليص�ل اإلنت�اج في�ه إىل 200
أل�ف برمي�ل باليوم مشيرا أن
الطاق�ة اإلنتاجي�ة الحالية 60
أل�ف برمي�ل بالي�وم ،مضيفا
إىل أن االتفاقي�ة تتضمن أيضا
مرشوع م�اء البح�ر وهو من
املش�اريع املهم�ة يف ديموم�ة
اإلنت�اج يف الحق�ول النفطي�ة
وزيادة إنتاجيتها لتامني إنتاج
 2.5ملي�ون برمي�ل كمرحل�ة
أوىل بما س�يزيد م�ن الطاقات
والتصديري�ة
اإلنتاجي�ة
مستقبال.

اسدين

غرامات مرورية

ب�ارشت مف�ارز مديري�ة
م�رور ميس�ان بف�رض
غرام�ات على أصح�اب
مركب�ات الخص�ويص التي
تعمل كس�يارة أجرة بكافة
الطرق الخارجية والداخلية
وذل�ك تطبيق�ا لتوجيهات
املرور العامة.
وق�ال مدي�ر إعلام م�رور
ميس�ان هيم�ن الوائلي
إن مق�دار الغرام�ة على
املخالفين يبل�غ  ١٠٠أل�ف
دين�ار داعي�ا ً الس�ائقني
بالتعليم�ات
لاللت�زام
والتعاون مع مديرية املرور
يف تنفيذ واجباتها.

مزارعو الرقي والبطيخ يشكون المستورد
طال�ب ع�دد م�ن مزارعي
الرق�ي والبطي�خ يف ناحية
ش�يخ س�عد رشقي واسط
الجه�ات املعني�ة بإع�ادة
النظر يف الس�ماح باسترياد
هذي�ن املحصولني بس�بب
تكدس اإلنت�اج املحيل لهذه
املحاصيل.
وقال ع�دد من املزارعني إن
عدم تسلمهم ملستحقاتهم
املالي�ة ملحص�ول الحنط�ة
من املوس�م املايض إىل اآلن
دفعهم إىل التوجه إىل زراعة
محصويل الرق�ي والبطيخ،

إال أنهم فوجئوا بقرار وزارة
الزراعة بالسماح باسترياد
هذه املحاصي�ل بالرغم من
وف�رة اإلنت�اج يف الع�راق،
الفتين إىل أن ه�ذا اإلجراء
سيؤدي إىل تكبدهم خسائر
إضافية لهذا املوسم إضافة
إىل املوسم السابق.
وأض�اف آخ�رون أن ع�دم
الس�يطرة على املناف�ذ
الش�مالية
الحدودي�ة
وغريه�ا ودخ�ول املنت�ج
املس�تورد (غري املس�موح
ب�ه) اغ�رق الس�وق به�ذه

الى متى هذا التجاهل المتعمد ؟
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
اىل مت�ى ه�ذا التجاه�ل املتعم�د م�ن قبلكم النه
اليعق�ل ان يكون صوتنا لم يهز جدران قصوركم
وكراس�يكم نحن املحالون قرسا على التقاعد يف
كل ش�هر يتضاع�ف الرقم ب�االالف ومدير هيئة
التقاع�د يعرتف بع�دم امكانية انج�از املعامالت
خلال ه�ذه الفترة لكث�رة الع�دد ولقل�ة خربة
املوظفني الذين يتسببون باعادة اغلب املعامالت
بسبب توقيع او ختم .

املنتج�ات ما اثر س�لبا عىل
منتوجهم املحيل كما حصل
يف محص�ول الطماط�ة
وغريها.
كم�ا دعوا الجه�ات املعنية
إىل إع�ادة النظ�ر يف ه�ذا
الق�رار والس�يطرة على
املنافذ الحدودية.
يذك�ر أن وزارة الزراع�ة
العراقي�ة ق�ررت يف ال�ـ
25من ش�هر شباط املايض
السماح باسترياد محصويل
الرق�ي والبطي�خ من كافة
املنافذ الحدودية.

بم�ا أن س�يادتكم حريص�ون على
الفق�راء ،،نود أن نعلمكم الس�يد رئيس
مجلس الوزراء املحرتم ١٨ ،،سنة بدون
روات�ب تقاعدي�ه من منتس�بي الجيش
السابق عددها أكثر من  ٢٠ألف معاملة
مرتوكه منسية اصال يف محاربني زيونه
والتقاع�د العس�كري وه�ذه املعامالت
فيه�ا أوامر ديوانية إحال�ة عىل التقاعد
ومستمس�كاتها الجي�ش الس�ابق كلها

* شيماء محمد قاسم

أعلنت مديرية تربية املثنى أنها
أبلغت إدارات امل�دارس لتوجيه
الطلبة م�ن موالي�د  2003فما
دون بضرورة مراجعة مراكز
التس�جيل لغ�رض تس�جيلهم
بايومرتيا.وذك�ر مدي�ر أعلام
املديري�ة عب�اس الزي�دي إن
املديري�ة وجه�ت إدارات
املدارس الثانوي�ة واإلعدادية يف

املحافظ�ة لحث تل�ك الرشيحة
على املش�اركة يف االنتخاب�ات
والحص�ول على بطاق�ات
التس�جيل الت�ي تس�مح له�م
باملشاركة باالقرتاع.
وأشار إىل ذلك التوجيه جاء بنا ًء
على تعليم�ات وزارة الرتبية يف
إط�ار التع�اون م�ع مفوضية
االنتخابات.

ضخ المياه الصالحة للشرب الى الفاو قبيل شهر رمضان
أعلن محافظ البرصة عن االتفاق
م�ع العتبة الحس�ينية على بدء
ضخ املياه الصالحة لالس�تخدام
البشري إىل أه�ايل قض�اء الفاو
قبيل شهر رمضان املبارك.
وق�ال املحاق�ظ يف ترصي�ح إن
التقرير الذي قامت ببثه وس�ائل
االعالم خلق أزم�ة بني الحكومة
املحلية وكوادر العتبة الحس�ينية
الت�ي ت�م التعاقد معه�ا من أجل
إكم�ال أعم�ال تأهي�ل محطات
التحلي�ة يف قض�اء الف�او وبع�د
زيارة املرشوع واالجتماع بكوادر

اصلي�ه ومتوقف�ه بحج�ه ق�رار ١١٧
قطع�ة أرض وقاع�دة البيان�ات ه�ؤالء
كلهم أصحاب عوائل كبار السن أمراض
إيجار نطال�ب بحل لهذه املعاناة بإنجاز
معامالتن�ا وإطلاق رواتبن�ا املتوقف�ة
ط�وال كل ه�ذه الس�نني نرج�و م�ن
حرضت�ك التدخل الرسيع من أجل إنهاء
معانتنا طوال كل هذه السنني.

* ابو مصطفى القره غيل

كساد في سوق بيع وشراء الذهب

التربية تحث الطلبة على التسجيل البايومتري

بمعن�ى حتى ل�و فرضنا تريد توف�ر فرص عمل
للش�باب فه�ذه موالي�د  ٥٧و ٥٨عدده�ا لي�س
بالقلي�ل اض�ف عليه�ا الذين يري�د يطلع ضيف
عليه�ا درج�ات الح�ذف واالس�تحداث لالع�وام
الس�ابقة فالحل بجع�ل القانون اختي�اري وكل
ش�خص يرت�ب ام�ورة  ..ارحمو م�ن يف االرض
يرحمكم من يف السماء.

 ١٨سنة بدون رواتب تقاعدية

العتب�ة ت�م االتف�اق معه�م عىل
ضخ املياه الصالحة لالس�تخدام
البرشي قبيل شهر رمضان.
وبين العيداني أن مع�دل تجهيز
املياه سيكون  400مرت مكعب يف
اليوم الواح�د خصوصا ً إن كوادر
العتب�ة بارشت بنصب محطات
التصفي�ة وب�ارشت أعم�ال
تأهيلها تمهيدا ً إلدخالها للعمل.
وكان�ت الحكوم�ة املحلي�ة يف
البرصة وعىل لس�ان محافظها
ق�د أعلن�ت أنه�ا رصف�ت نحو
ّ
ملي�اري دين�ار إىل العتب�ة

الحس�ينية م�ن أج�ل صيان�ة
محطات التحلية يف قضاء الفاو
وناحية السيبة ،دون أن تكتمل
تلك األعمال.
فيم�ا ردت على ذل�ك قائلة إن
املبلغ املتفق علي�ه مع حكومة
البرصة املحلي�ة إلنجاز صيانة
محطة تحلية ماء الفاو وربطها
على ماء الخلي�ج العربي هو 4
مليار دين�ار للكل�ف التنفيذية
فقط دون أي أرباح ،مشرية إىل
أن ما تم اس�تالمه منه مليارين
و  170مليون.

أفاد عدد من أصح�اب محال الصياغة يف املثنى،
بوجود حالة كساد يف سوق الذهب يف املحافظة،
فيما أش�اروا إىل أن سعر املثقال الواحد انخفض
بواقع  25ألف دينار مقارنة مع الشهر املايض.
وقال ع�دد ون الصاغة إن الكس�اد ب�دا واضحا
بعد قرارات الحكومة املركزية برفع سعر رصف
الدوالر.
وأضافوا أن س�عر البيع للمثقال الواحد يصل إىل
 400أل�ف دينار للذهب الرتك�ي فيما يتم الرشاء
بـ  350ألف دينار.

تشييد  ٢٨٠كشكا للعاطلين
هي�أت مديري�ة بلدي�ة العمارة
االرايض لتشييد  ٢٨٠كشك عليها
بغية تخصيصه�ا للعاطلني عن
العمل والتي س�تمول من وزارة
العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة
ضمن حصة ميسان.وقال مدير
البلدية نورس الساعدي للمربد،
ان االكش�اك الت�ي ستش�يد يف
املرك�ز  ٢٠٠كش�ك واملتبقي�ة
س�توزع عىل االقضية والنواحي
مبينا ان تلك االكش�اك س�توزع
بالتنس�يق م�ع مدير الش�ؤون
االجتماعية بميس�ان وستوضع
يف تقاط�ع امللع�ب االوملب�ي
واملاجدي�ة واملنطق�ة الصناعية
للحد من ظاهرة التجاوز فيها.

رواتب موظفي
الدولة مفكوكة اإلرتباط
اعلنت الحكوم�ة املحلية يف الديوانية
ع�ن وصول كت�اب التموي�ل الخاص
بروات�ب موظف�ي الدول�ة مفكوك�ة
اإلرتباط (الرتبي�ة  ،الصحة  ،الزراعة
 ،العمل  ،الرياضة والش�باب  ،ديوان
املحافظ�ة  ،البلدي�ات  ،اإلس�كان
واملبان�ي ) .وقال محاف�ظ الديوانية
زهري الشعالن يف بيان تلقت (املراقب
و اتلناس ) نس�خة من�ه انه بانتظار
إطالق إش�عار البنك املركزي العراقي
لتت�م املب�ارشة بتوزي�ع الرواتب عىل
الدوائ�ر املش�مولة خلال الس�اعات
القادمة.
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متحف اللوفر يعرض مجموعاته
الكاملة عبر اإلنترنت
أعل�ن متحف اللوفر أن مجموعات�ه الكاملة متاحة اآلن للعرض عرب
اإلنرتن�ت م�ن خلال موق�ع  ،collections.louvre.frويتضمن هذا
القط�ع املُع�ارة أو املخزن�ة ،وهو أمر مثير ملحب�ي املتاحف.وأطلق
متح�ف اللوفر أداتين رقميتني جديدتين لتوصيل ث�راء مجموعات
اللوفر إىل أطراف أصابع العالم.وتمثل األداة األوىل موقع collection.
 ،louvre.frوه�ي منصة تجم�ع للمرة األوىل جمي�ع األعمال الفنية
للمتحف يف مكان واحد ،فيما تتمثل األداة الثانية يف موقع ويب جديد
ومحس�ن  louvre.frيكون أكثر س�هولة يف االس�تخدام.وتم تصميم
قاع�دة بيان�ات  collections.louvre.frل�كل من الباحثني وعش�اق
الف�ن الفضوليني.وتحتوي عىل أكثر
من  482000عنرص معروض،
بما يف ذلك أعمال من متحف
اللوفر ومتحف أوجيـــن
ديالك�روا الوطـــن�ي
ومنحوتات من حدائق
التويلري وكاروسيل،
واألعم�ال املستردة
م�ن املتاحــــ�ف
الوطني�ة بع�د الحرب
العاملي�ة الثاني�ة ُ
وعهد
به�ا إىل متح�ف اللوف�ر
حت�ى يمك�ن إعادته�ا إىل
أصحابه�ا الرشعيني.وتتوفر
مجموعـــ�ة اللوفر بأكملها عرب
اإلنرتنت للمرة األوىل عىل اإلطالق ،س�واء
كان�ت األعم�ال معروض�ة يف املتحف ،أو عىل س�بيل اإلع�ارة طويلة
األجل يف مؤسس�ات فرنس�ية أخرى ،أو يف املخزن.ويقدم املوقع عدة
ط�رق للتعمق يف املجموع�ات :عملي�ات بحث بس�يطة أو متقدمة،
وإدخاالت بواس�طة قس�م التنظيم ،وألبومات موضوعية.وتس�اعد
الخريط�ة التفاعلي�ة الزوار يف إع�داد زيارتهم أو تمديدها وتس�مح
لهم باستكش�اف غرفة املتحف حس�ب الغرفة.ويتم تحديث قاعدة
البيانات بانتظام بواسطة خرباء املتاحف ،وتستمر يف النمو وتعكس
التقدم يف البحث.

Al-Muraqeb Al-Iraqi Newspaper

ميزة جديدة لدعم الخصوصية في متصفح «فايرفوكس»
طرح�ت رشك�ة «موزيلا» مط�ورة
املتصف�ح الش�هري «فايرفوك�س» ميزة
جدي�دة باس�م  SmartBlockوهي عبارة
عن آلية حظر تتبع ذكية جديدة يف إصدار
املتصفح ،87 Firefoxتتيح تصفح الويب
بش�كل خاص دون تعطيل مواقع الويب
كالسابق.
ويأت�ي ذل�ك بع�د تس�بب بع�ض املزاي�ا
بمش�كالت يف املتصفح ،مثل ميزة ”حظر
املحتوى“ املضمنة التي يمكن أن تتسبب

يف تعطل العديد من مواقع الويب.
وكان�ت ”موزيلا“ ق�د طرح�ت مؤخ�را
معيارا جديدا للحفاظ عىل الخصوصية يف
إصدار  86 Firefoxعند اس�تخدام وضع
التصف�ح الخف�ي (،)Incognito Mode
من خلال ميزة الحماي�ة الكاملة مللفات
تعريف االرتباط.
وتضم�ن التحديث الجديد م�ن املتصفح
ميزة  SmartBlockألجهزة سطح املكتب
التي تحمل الرقم .87 Firefox

 14يوما.
وتش�مل املي�زات الصحية األخ�رى :تتبع
صح�ة اإلن�اث ومراقبة اإلجه�اد مع 30
وضع�ا للياق�ة البدني�ة ،ويأتي الس�وار
مقا و م�ة
ة
بمي�ز
ا مل�ا ء
مع

ح�زام س�يليكون متوافر باللون األس�ود
والربتق�ايل واألصف�ر والزيتون�ي واللون
العاجي واألزرق.
ومن املقرر أن يتوافر س�وار Xiaomi Mi
 Bandيف الصين قريبا مقاب�ل  230يوان
أي نحو  35دوالرا لإلصدار العادي.
كما كش�فت الرشكة -أيضا -النقاب عن
جهاز الع�رض الذكي Pro 2 Xiaomi Mi
وال�ذي يمكنه ع�رض ص�ورة بحجم 60
بوصة إىل  120بوصة بحد أقىص للسطوع
يبل�غ  1300ش�معة يف املتر املرب�ع ،كما
يوف�ر الجه�از دقة  1080بكس�ل وصور
.HDR10
ويتم تش�غيل جهاز Xiaomi Mi Smart
 Pro 2 Projectorبنظ�ام تش�غيل
 9.0 Android TVم�ع تثبي�ت خدمات
نتفليك�س وتش�غيل التطبيق�ات م�ن
خدمات البث األخرى.
ويمتل�ك الجه�از معال�ج Amlogic
 H-T972مع مس�احة تخزين تبلغ 16
جيجابايت ويمكنه االتصال بشبكة Wi-
 ،5 Fiوبمجرد االتصال ،يمكن اس�تخدام
مس�اعد  Google Assistantللتحك�م يف
األدوات املنزلية الذكية.

التي س�بق أن صنعت الروبوت «فيودور» الذي
زار املحطة الفضائية الدولية عام 2019
ويذك�ر أن يفغين�ي دودوروف ،مدي�ر رشك�ة
 Android Technicsكان ق�د أعل�ن عام 2019
أن�ه م�ن املحتم�ل بعد بضع�ة س�نوات إطالق
روبوت جديد يك�ون مصمما للعمل يف الفضاء
املكشوف ،وسيكون اس�مه «روبوت ليونوف»
تكريم�ا لرائ�د الفض�اء أليكيس ليون�وف ،أول
رجل خرج إىل الفضاء املكشوف.

تواص�ل رشك�ة أب�ل األمريكية،
س�د ثغرات أمني�ة يف تطبيقاتها
وأجهزته�ا مث�ل آيف�ون وآيباد،
حي�ث تمكنت من س�د ثغرتني يف
شهر مارس فقط.
وأعلنت رشكة أبل ،امس الثالثاء،
عن إطلاق التحديث الجديد رقم
 14.4.2لس�د ثغرة أمنية خطرية
يف نظام التشغيل «آي أو إس».
وأوضح�ت الرشك�ة األمريكي�ة
أن الثغ�رة األمني�ة تكمن يف ويب
كي�ت مح�رك املتصف�ح ،مم�ا
يسمح للقراصنة بالتجسس عىل
البيانات الش�خصية للمستخدم
عرب محتويات ويب مزيفة.
وأش�ارت أبل إىل أنه تم اس�تغالل
الثغ�رة األمنية بالفعل؛ مش�ددة
على رضورة تثبي�ت التحدي�ث
الجديد عىل وجه الرسعة.
وقد تم س�د هذه الثغ�رة األمنية
يف بع�ض األجه�زة القديم�ة
أيضا ،وهن�ا يحمل التحديث رقم
.12.5.2
ويف ح�ال ع�دم تفعي�ل خاصية

املواقع لتعمل بش�كل جيد ،وإال ستواجه
مشكالت عديدة.
وم�ع مي�زة  SmartBlockف�إن ه�ذه
املش�كالت س�تختفي نظ�را إىل أن املي�زة
الجدي�دة س�توفر احتياطي�ات محلي�ة
لنص�وص التتب�ع الخارجي�ة املحظورة،
بحي�ث تتصرف ه�ذه الربام�ج النصية
االحتياطية مثل النصوص األصلية للتأكد
م�ن أن املوق�ع يعم�ل بش�كل صحي�ح،
وم�ن ثم يس�مح ذل�ك للمواق�ع املعطلة

إطالق عدسة رقمية جديدة ببعد بؤري تلقائي
أعلن�ت س�وني الشرق األوس�ط
وأفريقي�ا عن ط�رح أح�دث إضافة
لسلس�لة عدس�ات  G-Masterذات
اإلط�ار الكام�ل  50mm FEوبع�د
ب�ؤري  GM F1.2وتتمي�ز العدس�ة
الجدي�دة بق�درات الرتكي�ز الب�ؤري
التلقائي والتحك�م املهني واملوثوقية
يف تصمي�م صغير الحج�م وخفيف
الوزنوتجمع فتحة العدسة القصوى
 F1.2بين عم�ق مج�ال س�طحي
مذهل لع�رض أقىص قدر من التعبري
اإلبداعي مع إمكاني�ات رائعة لجمع
الض�وء ،مما يس�مح برسع�ات غلق
أرسع و ISOأق�ل يف إعدادات اإلضاءة
املنخفض�ة .وق�ال مراد جيبيس�ييل
رئي�س قس�م التصوي�ر الرقم�ي يف
سوني الرشق األوس�ط وأفريقيا ،تم
تصمي�م عدس�ة  FEمق�اس  50مم
ببع�د ب�ؤري  ،GM F1.2والت�ي تعد
أول عدس�ة لدين�ا ببعد ب�ؤري F1.2
للعالم�ة التجاري�ة  .Alphaوتق�وم
العدس�ة بالتق�اط ص�ور واضحة يف
املشاهد ذات اإلضاءة الخلفية بفضل
الطبق�ة الخارجي�ة الثاني�ة املضادة

وس�وف يك�ون الروب�وت الجدي�د عىل ش�كل
إنس�ان ولك�ن م�ن دون األط�راف الس�فىل،
ويخط�ط لوضع�ه على ال�ذراع األتوماتيكية
لتس�هيل حركته بني وحدات املحطة الفضائية
الدولي�ة .وس�وف يعم�ل بنظام أفات�ار ،حيث
يستنس�خ حرك�ة املش�غل املوجود على متن
املحط�ة الفضائي�ة أو املوجود يف مرك�ز إدارة
الرحلات الفضائية على األرض ،كم�ا يمكنه
القيام ببعض العمليات بصورة مستقلة.

آبل تسد ثغرة أمنية جديدة
التحدي�ث األوتوماتيكــــــ�ي
للربمجيات ،فيمكن للمس�تخدم
تنزيل التحديث الجديد عرب البنود
«عام/تحديث الربمجيات».

التي تعتمد على الربامج النصية األصلية
بالتحميل مع وظائفها بشكل سليم.
وقال�ت ”موزيلا“ُ :
”تجم�ع وح�دات
مي�زة  SmartBlockاالحتياطي�ة م�ع
فايرفوك�س ،وال ُتحم�ل أي محت�وى
فعلي لجه�ة خارجية م�ن أك�واد التتبع
على اإلطلاق ،لذلك ال توج�د فرصة لهم
لتتبعك بهذه الطريقة ،وبالطبع ،ال ُتحمل
الربامج االحتياطية نفس�ها التي تحتوي
عىل أي كود يدعم وظيفة التتبع“.

أص�درت اإلدارة الوطني�ة األمريكي�ة للسلامة املرورية عىل
الط�رق الرسيعة  NHTSAطلب س�حب لس�يارات هيونداي
كونا  Hyundai Konaوسيارات  Hyundai Ioniqالكهربائية
بعد اإلبالغ عن أكثر من عرشة حرائق للبطاريات.
كما تحذر الوكالة أصحاب تلك السيارات من ركن السيارات
بالقرب من املنازل أو أي مبنى قابل لالشتعال.
وقال�ت  :NHTSAإن انقطاع التي�ار الكهربائي يف خاليا
بطاري�ة الليثي�وم أي�ون يف  Hyundai Konaيزيد من
خطر نشوب حريق أثناء الوقوف والشحن والقيادة،
ً
أمانا لوقوفه�ا هو بالخارج
مضيفة :امل�كان األكثر
وبعي ًدا عن املنازل واملباني األخرى.
ويف الش�هر امل�ايض ،أعلن�ت رشك�ة هيون�داي أنها
تس�تدعي نح�و  76000س�يارة Hyundai Kona
الكهربائية التي تم بناؤها بني عامي  2018و 2020
بسبب مخاوف من حريق البطارية.
وكان هذا االستدعاء الثاني لسيارة ،Hyundai Kona
لكن االستدعاء األول كان عامل ًيا بطبيعته.
وقالت الرشكة املصنعة للسيارات ً
أيضا :إنها تستدعي
بعض س�يارات  Hyundai Ioniqالكهربائية والحافالت
الكهربائية التي تصنعها.

روبوت جديد للعمل في الفضاء المكشوف
ب�دأ املعه�د العلم�ي الرئييس ملؤسس�ة «روس
كوس�موس» بالتعاون مع رشك�ة «إينريجيا»
بتصميم أول روبوت شبيه باإلنسان ،للعمل يف
الفضاء املكشوف.
ويشير املكت�ب اإلعالم�ي ملؤسس�ة «روس
كوس�موس» ،إىل أنه «يجري هذا العمل يف إطار
برامج  Teledroidطويلة األمد للعمل يف املحطة
الفضائية الدولية ،وس�وف تقوم بتنفيذ العمل
رشكة  Android Technicsالعلمية االنتاجية»،

وتعم�ل املي�زة عىل إصلاح املواق�ع التي
تتعط�ل عند تصفحه�ا يف وضع التصفح
الخف�ي أو عن�د تفعي�ل وض�ع الحماية
الصارم (.)Strict Mode
وكان�ت حماي�ة التتب�ع يف متصف�ح
”فايرفوك�س“ تحظ�ر تمام�ا الربام�ج
النصي�ة والص�ور واملحتوي�ات األخ�رى
التابع�ة لجه�ات خارجي�ة ،وم�ع ذل�ك
تتطل�ب بع�ض مواق�ع الوي�ب مكونات
التتب�ع ه�ذه م�ن رشكات التتب�ع عبر

بسبب احتراق البطاريات ..دولة اوروبية تصدر
تحذيرا بخصوص سيارات «هونداي-كونا»

شاومي تكشف النقاب عن سوارها الذكي Band 6
كشفت رشكة «شاومي» الصينية النقاب
عن الجيل التايل من السوار الذكي الخاص
بالرشكة وجهاز عرض ذكي جديد.
ويأتي السوار القادم 6 Mi Smart Band
بتصميم مس�توحى م�ن الهواتف الذكية
ويتمي�ز بشاش�ة بزواي�ا دائري�ة مقاس
 1.56بوصة.
وتبلغ دقة الشاش�ة  486 × 152بكس�ل
( 326بكس�ل ل�كل بوص�ة) م�ع نس�بة
س�طوع تص�ل إىل  450ش�معة يف املتر
املرب�ع ،كما أن الشاش�ة مغط�اة بزجاج
متين م�زود بطلاء مض�اد لبصم�ات
األصاب�ع.
وتع�د امليزة األكثر أهمية للس�وار هو أنه
يتضم�ن تتب�ع  ،SpO2إذ يمكن للس�وار
تتب�ع مس�توى األكس�جني يف ال�دم أثناء
التمرين فضلا عن تتبع ج�ودة التنفس
أثناء النوم مع تتبع حركة العني الرسيعة
أيضا ،كم�ا يمكن للجه�از مراقبة معدل
رضبات القل�ب عىل مدار الس�اعة طوال
أيام األسبوع.
ويمتلك السوار بطارية  LiPoبسعة 125
مليل أمبري يف الس�اعة وهي الس�عة ذاتها
املوجودة يف الجيل الس�ابق والتي تستمر

صحيفة  -يومية  -سياسية  -عامة

وكان�ت رشك�ة أب�ل (عملاق
صناعة التكنولوجيا األمريكية)
ق�د أعلن�ت يف  27آذار امل�ايض،
عن طرح تحديث عاجل لهواتف

آيف�ون وأجه�زة آيب�اد ،من أجل
إصلاح عي�ب ب�رز يف مح�رك
املتصف�ح الرئيسي «س�فاري»
ومتصفحات أخرى.
وقالت مواق�ع تقنية متخصصة
إن الرشك�ة األمريكي�ة العمالقة
على عل�م بوج�ود ثغ�رة ج�رى
اس�تغاللها م�ن ط�رف البع�ض
الخرتاق هواتف آيف�ون وأجهزة
آيب�اد ،لكن لم تتوف�ر الكثري من
التفاصي�ل حول حج�م االخرتاق
ونطاقه.وقالت إن التحديث الذي
أرس�ل إىل املس�تخدمني يف أنظمة
 14.4.2 iOSو 14.4.2 iPadOS
س�يؤدي إىل إصلاح املش�كلة
األمنية.
ويطل�ق على ه�ذه املش�كلة
األمني�ة  ،Zero-dayلك�ون
مكتشف الثغرة ال يرتك أي
يوم يمر دون أن يس�تغله
يف هجمات ،لكونه يف سباق
م�ع الزم�ن ،ف�إذا اكتش�فت
الثغ�رة ،س�دت األب�واب أم�ام
االخرتاق.

لالنعكاس�ات بالنان�و ،والت�ي تعمل
على الحد من االنعكاس�ات الداخلية
بشكل فعال لتجنب التوهج والظالل
كما تخلق العدس�ة بوكيهG Master
دراماتيكي عند فتحة عدسة قصوى

باإلضاف�ة إىل اس�تخدام التصمي�م
البصري الدقيق م�ع الزيغ البرصي
الك�روي .وتتي�ح العدس�ة إمكاني�ة
إبقاء األه�داف يف تركي�ز بؤري حاد
حتى يف عمق مجال س�طحي للغاية

ذات بع�د ب�ؤري  F1.2لتظه�ر أبعاد
الصور ،مع إمكانية تعزيز البوكيه يف
كل من املقدمة والخلفية باس�تخدام
فتح�ة العدس�ة الدائري�ة الجدي�دة،
والت�ي تتك�ون م�ن  11ش�فرة،

م�ع ضب�ط ب�ؤري تلقائ�ي رسي�ع
ودقي�ق وهادئ وتتب�ع ،وذلك بفضل
أربعة مح�ركات خطي�ة ديناميكية
فائق�ة ( )XDلتوف�ر كف�اءة دف�ع
عالي�ة .وتوفر العدس�ة تركيز بؤري

ً
خاصة عن�د تصوي�ر فيديو
دقي�ق،
بدق�ة  4Kمع تتب�ع أعني اإلنس�ان،
وذلك من خلال الرتكيز عىل الرتكيب
بفضل استجابتها الرسيعة واالهتزاز
املنخفض .وأيضاً ،ف�إن آلية الضبط
الب�ؤري الحر ،والتي يتم التحكم بها
من خالل خوارزميات محرك العدسة
املخصصة ،تحقق دقة عرض عالية
على كل نط�اق الضب�ط الب�ؤري،
بأدنى مس�افة ضبط ب�ؤري قدرها
 0.4متراً .وتتمي�ز العدس�ة أيض�اً
بتصمي�م مقاوم لألترب�ة والرطوبة
مع توفري طبقة خارجية من الفلور
للعنصر األمامي ،وال�ذي يعمل عىل
حماية العدسة من بصمات األصابع
واألترب�ة والزيوت وامللوثات األخرى.
وقد تم تطوير العدس�ة باس�تخدام
أح�دث تقنيات املحاكاة من س�وني
وأح�دث تصميم بصري ،كما تأتي
بعامل ش�كل مدم�ج وخفيف الوزن
( 108 × φ87م�م 778 ،ج�م) ،م�ا
يوف�ر قابلي�ة تنقل عالية وس�هولة
التعامل مع عدس�ة مق�اس  50مم
ببعد بؤري .F1.2

غوغل تكشف ارتفاع مؤشرات البحث عن الصحة النفسية أكثر من % 1000
أعلن�ت رشك�ة «غوغل» عن ارتف�اع وترية
البح�ث ع�ن القضاي�ا املتعلق�ة بالصح�ة
النفسية بنس�بة تزيد عن الـ %1000خالل
السنوات الـ 5املاضية.
ولفتت الرشك�ة إىل ارتفاع طلب�ات البحث
باللغ�ة العربية عن «كيفي�ة أعزز صحتي
النفس�ية» ،بنس�بة  %1.100يف الس�نوات
الخم�س األخيرة م�ن  2016إىل ،2021
ووصلت إىل أعىل مس�توى لها يف أغسطس
 ،2020ووصل�ت عملي�ات البح�ث الت�ي
تضمّن�ت كلم�ة «إخصائ�ي معال�ج» إىل
أعلى مس�توى له�ا من�ذ  10س�نوات يف
أغس�طس .2020وقال نجيب جرار رئيس
تس�ويق املنتجات االس�تهالكية يف منطقة
الرشق األوس�ط وش�مال إفريقيا يف رشكة

«غوغل»« :املس�اعدة يف إيص�ال املعلومات
إىل األش�خاص األش�د حاجة إليه�ا تأتي يف

صلب أهدافنا يف غوغل ،ومن شأن التعاون
مع مؤسس�ة  Safe Spaceأن يزود ماليني

األفراد الذين ارتفعت طلبات البحث باللغة
العربية عن «كيفية أعزز صحتي النفسية»
بنس�بة  ،%1.100وجميعن�ا يف غوغ�ل
ارتفعت طلبات البح�ث باللغة العربية عن
«كيفي�ة أعزز صحتي النفس�ية» بنس�بة
 ،%1.100ونأمل أن يسهم «مساعد غوغل»
يف إفادتهم».
وتج�در اإلش�ارة إىل أن «مس�اعد غوغ�ل»
يمكنه فهم جميع اللهج�ات العربية والرد
باللغة العربية الفصحى املعارصة.
وتستند خدمة «مس�اعد غوغل» إىل أحدث
تقنيات «تعل�م اآللة» من غوغل ملس�اعدة
ماليني املس�تخدمني ح�ول العالم يف تنظيم
مهامه�م اليومي�ة باس�تخدام هواتفه�م
املحمولة.

تطبيق خطير يه ّدد هواتف أندرويد حول العالم
كش�فت رشكة  Zimperiumاملختصة بأمن
املعلوم�ات واألجه�زة اإللكرتونية عن وجود
تطبيق خطري يهدد الهواتف العاملة بأنظمة
أندرويد.
وتبع�ا للخبراء يف الرشك�ة ف�إن التطبي�ق
الجدي�د ال�ذي يدع�ى «»System Update
يتنك�ر على هيئ�ة تحدي�ث ألنظم�ة
أجه�زة أندروي�د الذكي�ة ،وأن
هذا الربنامج بدأ باالنتش�ار
بين مس�تخدمي ه�ذه
األجهزة رغ�م أنه متوفر
يف متج�ر التطبيق�ات
التابع لغوغل بل يتم
تحميله من مصادر
خارجية.
والخطير يف ه�ذا
الربنام�ج وفق�ا
للمختصين ه�و
أنه يس�تغــــل
بر مجيــــا ت

 Firebaseيف األجه�زة ويس�مح للمخرتقين
بالوص�ول إىل كاميرات ومايكروفون�ات
الهوات�ف للتجس�س عىل املس�تخدمني ،كما
يمكنه الوصول إىل بيانات الرس�ائل وجهات
االتصال وبيانات املتصفحات يف األجهزة.
وباإلضاف�ة ل�كل ما س�بق ف�إن الربمجيات
الخبيث�ة يف التطبيق املذكور يمكنها الوصول
إىل البيان�ات املوج�ودة يف ذواك�ر الهوات�ف،
وبيان�ات لوحات املفاتي�ح ،والبيان�ات التي
تتعلق بموقع الجهاز ،وإرس�ال تلك البيانات
إىل قراصنة اإلنرتنت عىل شكل صور مصغرة
دون أن تتعقبه�ا أنظمة الحماية اإللكرتونية
التابعة لغوغل.
وقال�ت  Zimperiumيف بي�ان حول املوضوع
«إن الربنامج املذكور ربما قد يكون جزءا من
هجوم إلكرتوني عىل األجهزة املحمولة ،وأنه
من أعقد الربمجيات التي صادفها خرباؤها،
ويعتق�د أن مربمجي�ه اس�تهلكوا الكثير
م�ن الوقت والجه�د لتطويره ،وأنها تس�عى
الكتشاف أي برمجيات خطرية مشابهة».

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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احتجاج على حساء الدجاج !

تخرج من خلف اسوار بابل لتروي حكاية امة صنعت الحضارة والحياة

قال الربوفيس�ور الكوري الجنوبي «س�يو كيونغ-دوك» ،األس�تاذ بجامعة س�ونغ شين
النس�ائية والخبري يف التعريف بكوريا الجنوبية إنه بعث برس�الة بريدية إىل محرك البحث
الصين�ي «بايدو» لالحتجاج الش�ديد عىل ما نرشه بأن حس�اء الدج�اج التقليدي الكوري
املعلب أو ما يعرف بالكورية باسم «سام غيه تانغ» ،نشأ يف مقاطعة غوانغدونغ الصينية.
وذك�ر بايدو أن حس�اء الدجاج نش�أ يف مقاطع�ة غوانغدونغ الصينية وانتق�ل إىل كوريا
الجنوبية وأصبح أحد األطباق التقليدية التمثيلية لكوريا الجنوبية.
وطلب األستاذ سيو من بايدو حذف التعبريات ذات الصلة.
وأش�ار س�يو يف الرس�الة الربيدية املوجهة إىل بايدو ،إىل أن الصني ال تمتلك النظام املنسق
لتصنيف التعريفات الجمركية فيما يتعلق بحساء دجاج الجنسينغ.
ولقد خصصت الحكومة الكورية الجنوبية رقم النظام املنسق ‹ ›1602.32.1010لحساء
الدج�اج.وكان س�يو ق�د احت�ج أيضا يف ديس�مرب العام امل�ايض عىل ما نشره بايدو بأن
الكيمتيش الكوري نشأ يف الصني.

دار االزياء العراقية تنفض غبار السنين لتواصل مسيرة االبداع
ش�اهدة على عه�ود م�رت وانقض�ت،
تعاقب�ت فيه�ا األق�وام والحض�ارات
وتباين�ت به�ا الجالبي�ب والهيئ�ات،
فاختزن�ت ذاكرته�ا من فلكل�ور األمكنة
واألزمنة ما تجسده اليوم بأبهى األشكال
والحل�ل ،تلك هي ال�دار العراقية لألزياء.
أنش�ئت الدار عام  1970كمنصة لعرض
األزي�اء العراقي�ة القديم�ة ك�ي ت�روي
قصص الش�عوب واألمم التي استوطنت
وادي الرافدي�ن عبر الحق�ب ،إضاف�ة
اىل ع�رض التصامي�م املحلي�ة والعاملي�ة
حين�ذاك .الس�لب والخراب ال�ذي طالها
عقب الغزو األمريكي للعراق عام ،2003
ل�م ينل م�ن تاريخه�ا الطوي�ل .فبعدما
نفض�ت غب�ار الح�رب وأعي�د تأهيله�ا
لتكون مقرا لزوار الثقافة العراقية برهة
من الزمن ،استعادت بعدها الدار بريقها
مرة أخ�رى كأحد املعالم الثقافية البارزة
يف منطقة زيونة بالعاصمة بغداد.
م�ا زال�ت ال�دار تس�عى لتقدي�م األجود
ومواكبة الحداثة رغم إمكاناتها املحدودة
وم�ا مرت ب�ه من ظ�روف قاس�ية .ويف
ظ�ل فوىض االس�ترياد العارمة لأللبس�ة
واإلكسس�وارات ،يؤ ّكد مدي�ر الدار عقيل
املندالوي أن ثم�ة عالمة بارزه تؤرش عىل
وجود م�ذاق وم�زاج تصميم�ي خالص
إلنت�اج األزي�اء واملش�غوالت اليدوي�ة
بنكه�ة عراقية .وأض�اف للجزيرة نت أن
تصامي�م ال�دار العراقية املس�توحاة من
التراث ،تعزز الدور الحض�اري للمواطن
العراقي.وبالدخ�ول إىل أروق�ة ال�دار،
نج�د أن رحل�ة األزي�اء تب�دأ م�ن قس�م
التصمي�م ،حي�ث تنطل�ق ج�ذوة اإلبداع
وتول�د األفكار من رموز التاريخ الضارب
يف الق�دم ،م�ن حض�ارات وش�خصيات

صالة الصبح

4 :30

الذهب األزرق..
توقعوا نقصا حادا في المياه خالل عقد

ومدن ،وتُ َ
س�قط عىل نم�اذج صغرية من
ال�ورق ،حيث يمتزج الرس�م م�ع الخط
العربي والزخرفة ،بأنام�ل إبداعية غاية
يف الجم�ال .تعترب مديرة قس�م التصميم
رشوق الخزعيل دار األزياء س�فرية لنقل
التراث العراق�ي إىل العال�م عبر الصور
والنقوش التي تحملها ،ولقسم التصميم
البصم�ة األبرز يف ذلك .ويس�تقبل قس�م
اإلنت�اج ال�ذي يض�م ش�عبتي التطري�ز
والخياط�ة ويعد بمثاب�ة العمود الفقري
للدار ،نم�اذج التصاميم الورقية ،ويعمل
عىل طباعتها يف قوالب خاصة بمقاسات
مختلفة ،لتنقل بعد ذلك إىل قطع القماش

فنان يحول الجائحة
لمنحوتات «متحف فيما بعد» !
ع�اد ًة ما تصاغ منحوت�ات الفن�ان األرجنتيني مارس�يلو توليدو من
املع�ادن واملجوه�رات إال أنه اخت�ار ملعرض «متحف فيم�ا بعد» ماد ًة
مختلف�ة تعك�س واقع الجائح�ة ومفاص�ل املعاناة الش�خصية مع
الفيروس .م�ن الكمام�ات واإلب�ر واللقاحات وقصاص�ات الصحف
أبدع تولي�دو محوال ً األلم إىل جمال ،عىل ح� ّد تعبريه.وذكر موقع «بي
دي نيوز  »24إن توليدو قام باس�تخدام م�واد معاد تدويرها ،ناجمة
عن الجائحة مرسلة من املستش�فيات واملختربات وأشخاص عاديني
لتش�كل مادة املنحوتات .وكان أول املصابني العام املايض بـ«كوفيد».
وعل�ق توليدو البالغ من العمر  45عاما ً على العمل من قلب محرتفه
يف بوينوس أيريس قائالً« :إني متحمس جدا ً حيال تمكني من تحويل
األلم إىل جمال».
ويتضم�ن املعرض س�فينة حقيقية تق�وم رمزيا ً باجتي�از العاصفة
وجزر إعادة التدوير من أجل نرش الوعي حول أهمية االهتمام بالبيئة.
وعل�ق توليدو بالقول« :س�يخرب املعرض قصة الس�فينة التي ذهبت
لإلبحار وحورصت بفعل العاصفة يف محاكاة مجازية ملا يحدث.

صورة
وتعليق تاهيتي األسود
أسرار لؤلؤ

م�ن خلال الخياط�ة أو التطري�ز اآليل
أو الي�دوي .مس�ؤولة ش�عبة التطري�ز
باس�مة فاض�ل التي التحق�ت بالعمل يف
ثمانيني�ات الق�رن امل�ايض ،اعتبرت يف
حديثه�ا للجزيرة ن�ت أن األزياء التي يتم
إنتاجه�ا عب�ارة عن قط�ع فني�ة فريدة
تناوب�ت على إنجازه�ا أي�ادي فنانين
ومبدعين ،وتلقى رواج�ا كبريا يف الداخل
والخ�ارج ،ألنه�ا تعكس حض�ارة أرض
الس�وادّ ،
وإن أغلبها مصنوع باليد .توكل
مهم�ة عم�ل اإلكسس�وارات ومكملات
األزي�اء إىل قس�م خ�اص يعترب م�ن أهم
األقس�ام الفني�ة ،ويتخص�ص بأغطي�ة

أظهر تقرير األمم املتحدة العاملي عن
تنمية املوارد املائية لعام  ،2021أن
السبب الرئيس لهدر املياه وإساءة
استخدامها ،يكمن يف عدم القدرة عىل
االعرتاف بقيمتها.ويتوقع التقرير،
الذي تنرشه «اليونسكو» بالنيابة
عن لجنة األمم املتحدة املعنية
باملوارد املائية أن يواجه العالم
خالل أقل من عقد ،نقصً ا عامليًا يف
املياه.وتقدر الوثيقة أنه «بحلول
عام  2030سيواجه العالم
نقصً ا عامليًا يف املياه بنسبة
 .%40كما أن املشاكل العاملية
األخرى ،بما يف ذلك الوباء،
ستؤدي إىل تفاقم الوضع
الحايل».تعتقد اليونسكو أنه
يجب تعديل قيمة املياه ليس
فقط بأخذ أسعار السوق يف
االعتبار ،ولكن ً
أيضا من
أجل الفوائد املحتملة
التي يمكن تحقيقها
من خالل نرش املوارد
املائية .لهذا ،من

الرأس واألحزمة والقالئد
والرتاج�ي (األق�راط)
وغريها من القطع التي
تضف�ي جم�اال ورونقا
على األزي�اء املعروضة.
تص�ف مدي�رة القس�م
هدى سلمان العاملني معها
باملبدعين الذين أمض�وا ردحا
م�ن حياتهم تح�ت س�قف الدار
دون كلل أو ملل ،لكنها تش�كو من
قل�ة الكوادر الفني�ة ،وندرة بعض
امل�واد الخاص�ة باإلكسس�وار يف
السوق املحلية.

إطالق لعبة تحاكي تجربة
عبور سفينة عمالقة لقناة السويس

القبض على عضو بالمافيا بعد نشره فيديو طبخ !
ألقت رشطة الدومينيكان القبض عىل
عضو باملافيا اإليطالية كان قد هرب
من سلطات بالده ،بعد أن تم التعرف
عليه خالل ظهوره عىل يوتيوب.
ويف التفاصيل قام عضو املافيا
بإخفاء وجهه يف فيديوهات الطبخ،
لكنه أظهر «عن غري قصد» وشومه
املميزة يف جسمه.
وقالت الرشطة يف بيان إن «مارك
فريين كلود بيارت ( 53عاما) ،عاش
حياة هادئة يف بوكا تشيكا بجمهورية
الدومينيكان ،حيث اعتربه املغرتبون
اإليطاليون أجنبيا».
وأضافت الرشطة أن بيارت «فضح

حدّد الباحثون  7جينات مرتبطة باملحار
الذي يميل داخله إىل اللون اللؤلؤي
األصفر 19 ،جينا ً مرتبطا ً باملحار الذي
يميل جانبه الداخيل إىل اللون األخرض،
و 24جينا ً مرتبطا ً باملحار الذي يميل
جانبه الداخيل إىل اللون األحمر
كشفت دراسات علميّة حديثة عن
األرسار الكامنة وراء اللون الداكن الذي
تشتهر به آللئ تاهيتي السوداء فيما
جميع أنواع اللؤلؤ األخرى يف العالم
فاتحة اللون .إليكم التفاصيل.
عادت هذه الدراسات التي قام بها «املعهد
الفرنيس لبحوث استكشاف البحار» إىل
التاريخ الجيني للؤلؤ تاهيتي ،الوحيد
يف العالم الذي يتميّز بلونه األسود .وهي
قامت بتحليل األساليب التي يتكوّن فيها
الصباغ داخل هذا النوع من املحار مما
يُكسب الآللئ لونا ً أسودا ً تدخل عليه
تدرجات ألوان الطيف.
سمحت مزارع إنتاج هذا النوع من اللؤلؤ
بتسهيل إجراء دراسات عليه ،خاصة أن
إنتاجه يستند يف هذه الحالة عىل تطعيم
يت ّم إجراؤه بني محارين .يؤخذ الطعم
من املحار املتربع ،وهو يكون عىل شكل
غشاء رقيق مسؤول عن نموّ الصدفة.
ويضمن هذا الطعم تأمني غالف من عرق
اللؤلؤ يغ ّ
طي حبيبات صغرية مصنوعة
من قشور أصداف يت ّم وضعها يف املحار
ّ
املتلقي للتحوّل مع الوقت إىل حبيبات
لؤلؤ مستزرع .أما لون اللؤلؤ الذي
يتم الحصول عليه فيكون شبيها ً للون
القرشة الداخليّة للمحار املتربّع .تعترب
هذه العملية دقيقة وهي تتأثر بالعوامل
املناخية التي تزيد من صعوبتها يف العديد
من األحيان.

رسه بسبب قناة عىل يوتيوب
استخدمها إلظهار مهاراته يف الطبخ
اإليطايل» ،وأكدت أن «مقاطع الفيديو
لم تظهر وجهه ،لكن الوشم عىل
جسده كشف هويته».
وهرب بيارت عام  2014بعدما أمر
املدعون اإليطاليون باعتقاله بتهمة
االتجار بالكوكايني يف هولندا نيابة
عن مجموعة «كاكيوال» التي تتبع
ملافيا «ندرانغيتا» ،وفق «قناة الحرة».
وتم القبض عىل رجل عصابة
ندرانغيتا آخر يف الربتغال حيث
عثر عىل «فرانشيسكو بييل» ،الذي
ظل فارا ملدة  14عاما واعترب أحد

أخطر الهاربني اإليطاليني ،يف عيادة
بالعاصمة لشبونة ،حيث كان يتعالج
من فريوس كورونا.
ويذكر أن عصابة ندرانغيتا التي
نشأت يف كاالبريا جنوب إيطاليا
تعترب واحدة من أقوى العصابات يف
العالم بسبب «سيطرتها عىل تجارة
الكوكايني الذي يدخل إىل أوروبا»،
وفقا للصحيفة.
ووسعت عصابة ندرانغيتا نطاق
عملها إىل جميع أنحاء العالم،
وتجاوزت منذ فرتة طويلة عصابة
«كوزا نوسرتا» من صقلية كأكرب
مافيا يف إيطاليا.

الرضوري تطوير نموذج جديد يأخذ يف
االعتبار الجوانب املختلفة الستخدام املوارد
املائية بشكل إجمايل.وتشري التقديرات
إىل أن تعميم إمكانية الحصول عىل املياه
الصالحة للرشب واالنتفاع بمرافق الرصف
الصحي يف  140دولة من الدول ذات الدخل
املنخفض واملتوسط ،سيكلف  114مليار
دوالر سنويا ،وذلك مع العلم أنه يصعب
تقدير املنافع املتعددة عىل الصعيدين
االجتماعي واالقتصادي.وقالت أودري
أزوالي املديرة العامة لليونسكو ،إن «املياه
أثمن مواردنا ،وهي (ذهب أزرق) يتعرس
عىل أكثر من ملياري شخص االنتفاع به
مبارشة.

أطلقت شبكة «يس إن إن» لعبة يمكن
ممارستها بسهولة عرب املتصفح،
حيث تقدم اللعبة تجربة شبه واقعية
لعملية عبور سفينة شحن عمالقة،
ويتحكم املستخدم يف سفينة عمالقة
عىل خريطة لقناة السويس تشبه
الواقعية.
ويمكنه خالل التجربة التحكم يف
رسعة دوران محرك السفينة واتجاه
الدفة يف ظل رسعة واتجاه الرياح
املوضحني.ويشعر مستخدم اللعبة
بالصعوبة والتحديات التي تواجه
قائد السفينة يف توجيهها يف ظل كرب
حجم السفينة والحفاظ عىل مرورها
يف ممر مائي ضيق دون االصطدام

بحوافه ،وفقا ً لـ»سبوتنيك».
يذكر أن السفينة «إيفر جيفن»
الجانحة يف قناة السويس منذ ستة
أيام ،بدأت بالتحرك فجر االثنني.
وأكدت مصادر يف ترصيحات خاصة
لـ «سبوتنيك» ،أن السفينة «إيفر
جيفن» استجابت ملناورة التعويم
التي جرت الليلة وتحركت عن وضعها
القديم».
وأظهرت مقاطع فيديو ،تداولتها
وسائل إعالم مرصية ،ورواد مواقع
السفينة
االجتماعي،
التواصل
الجانحة يف قناة السويس «إيفر
جيفن» وهي تتحرك يف املجرى
املالحي األهم يف العالم.

مسرح «البولشوي» الروسي يحتفل بذكرى إنشائه
احتفل مرسح «البولشوي» الرويس األحد بذكرى إنشائه الـ،245
وسط قيود فرضتها جائحة فريوس «كورونا» ،ما دفع إدارة املرسح
الشهري إىل االكتفاء بعرض أوبرا «سادكو» الشهرية

ً
عاما
إندونيسي يزرع غابة من  11ألف شجرة في 24
مهمة أسطورية ،قام بها رجل من جاوة
اإلندونيسية ،فزرع غابة من األشجار
بمفرده .يعرف ببساطة بساديمان ،ويبلغ
من العمر  69عاماً ،ويعتربه السكان
املحليون مجرد شخص مجنون ،ذي
طموحات خيالية ،إال أنه منذ بدأ مرشوعه
قبل  24عاماً ،وفقا ً ملوقع «ماشابل» ،نجح
يف تحويل بقعة جرداء معرضة للجفاف،
إىل غابة غناء ،ال يقل عدد أشجارها عن
 11ألفاً.وكان سفح تل جبل الو قبل بداية
املرشوع خاليا ً من البحريات واألنهار،
جراء الحرائق وأعمال قطع األشجار
غري الرشعية إلصالح األرض للزراعة بني
الستينيات والثمانينيات .وبعد أن عانى
القرويون من الجفاف ونقص املزروعات
وموجة أمراض ،قرر ساديمان أن يقلب
مجرى األمور ملجتمعه.وقال ساديمان يف
حديث لرويرتز ،إنه فكر يف نفسه بأنه إن
لم يقم بزراعة أشجار تني البنغال ،فإن
املنطقة ستصاب بالجفاف .وقد نعته
القرويون بأنه مجنون ،ملحاولة القيام
باألمر ،واستخفوا بقراره بيع قطيع املاعز
لديه ،مقابل رشاء الشتالت.إال أن املجتمع
اليوم ،يحصد نتاج عمل ساديمان ،حيث
الينابيع تتدفق من قلب األرض ،وتم ّد
الناس باملياه لالستهالك والزراعة .

