األمن النيابية :خالفات فنية تعرقل
تمرير قانون جرائم المعلوماتية
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المراقب العراقي /بغداد ...

كش�فت لجنة االمن والدف�اع النيابية ،امس االثنين ،ان خالفات
فني�ة حال�ت دون تمري�ر قانون جرائ�م املعلوماتي�ة ،فيما نفت
تقييده للحريات.
وق�ال نائب رئي�س اللجن�ة نايف الش�مري يف ترصي�ح صحفي
تابعته «املراقب العراقي» ان «املشكلة الحقيقية يف تمرير القانون
خالف�ات فنية لي�س إال».وأض�اف أن «إش�كاالت فني�ة تعرتض
التصويت عىل القانون» ،مشيرا إىل أن «جرائم املعلوماتية ال يقيد
الحريات وهناك آراء وضوابط مستمرة حوله».
ولفت اىل ان «القانون يحد من اس�تخدام األساليب املسيئة ملواقع
التواصل االجتماعي».
يش�ار اىل ان اوس�اطا ً اعالمية كانت قد ح�ذرت من قانون جرائم
املعلوماتية ،مؤكدة انه يحد من الحريات.

Almuraqeb Aliraqi Newspaper

الحرس الثوري يزيح الستار عن
مدينة صاروخية جديدة
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ّ
ّ
«الموساد» يتسلل بخفة بين «قناصة
االستطالع» في العراق
المراقب العراقي /المحرر السياسي...

«أجن�دات خطيرة تخطط الوالي�ات املتحدة
لتنفيذها يف العراق» ،حسبما يرى مراقبون.
ويق�ود هذا املل�ف الخطري ،اىل فت�ح ملفات
أخ�رى كثيرة تتعلّ�ق بس�لوك الكاظم�ي،
منه�ا محاوالته االنصياع م�ع الدول الراعية
لإلره�اب والعم�ل ض�د مصلح�ة الع�راق،
فضالً ع�ن انبطاحه أمام الرغب�ة األمريكية
باس�تمرار التواجد العس�كري ورفع وتريته
على األرايض العراقية ،عىل الرغم من القرار
الربملاني الرافض لذلك التواجد.
وف�ق ذل�ك يق�ول املخت�ص بالش�أن األمني
صب�اح العكيلي لـ»املراق�ب العراق�ي»،
إن «األس�لوب ال�ذي ّ
يتبع�ه الكاظم�ي عبر
االس�تعانة بالجانب اإلمارات�ي إلدارة جهاز
املخاب�رات الوطني خطري ومدم�ر» ،الفتا ً إىل
أن «الكل يعلم أن الدور اإلماراتي والسعودي
ساهم بزعزعة االستقرار يف العراق».
ويضي�ف العكيلي أن «طحن�ون ب�ن زاي�د

متورط بدعم اإلرهاب يف العراق ،واملندسين
يف التظاه�رات ،به�دف إس�قاط النظ�ام
السيايس» ،معتربا ً أن «وضع جهاز املخابرات
بي�د دولة معادية ،خيان�ة عظمى» ،مبينا ً أن
«قان�ون العقوبات قد يش�مل الكاظمي وأي
ش�خص متورط بتقديم معلومات حساسة
لجهة خارجية».
ويؤك�د العكييل على رضورة «وجود موقف
س�يايس حازم تج�اه س�لوك الكاظمي الذي
ب�ات يه�دد الدول�ة ،وق�د ي�ؤدي بالبل�د إىل
الهاوية».
ويف س�ياق متص�ل أش�ار العكيلي إىل أن
«هن�اك تعاونا ً كبيرا ً بني اإلم�ارات والكيان
الصهيوني ،وتب�ادالً للمعلومات ،بعد تطبيع
العالق�ات الذي تم يف عه�د الرئيس األمريكي
امله�زوم دونال�د ترام�ب» ،مبدي�ا ً ثقته بأن
«وج�ود اإلمارات يف جهاز املخابرات يعني أن
كل املعلومات الحساس�ة ستكون يف متناول

املوساد».
يف الثال�ث عشر م�ن آب امل�ايض ،أعل�ن ويل
عه�د أبو ظبي محمد بن زايد ،ورئيس وزراء
الكيان الصهيوني بنيامني نتنياهو ،والرئيس
األمريك�ي الس�ابق دونال�د ترام�ب ،يف بيان
مشترك ،ع�ن التوصل التفاق بين اإلمارات
و”إرسائيل” يه�دف إىل تطبيع العالقات بني
الطرفين ،لتصبح أول دول�ة خليجية ُتط ِّب ُع
مع الصهاين�ة ،والدولة العربي�ة الثالثة بعد
األردن ومرص ،يف حينها.
وأث�ار ه�ذا اإلعلان ردود أفع�ال متباينة يف
الدول العربية واإلسالمية ،بني مؤيد ورافض،
فيما التزم آخ�رون الصمت “اس�تحياء” أو
”خش�ية” من الواليات املتحدة .إذ تصاعدت
وترية ردود األفعال املن�ددة بإعالن التطبيع،
ال�ذي وصفت�ه إي�ران بأن�ه “وصم�ة عار”
وإجراء خطري و”حماقة اسرتاتيجية” .كما
أعل�ن الرئيس الرتكي رج�ب طيب أردوغان،

لهيب أسعار المواد الغذائية يحرق
المواطن الفقير والحكومة تتفرج
المراقب العراقي /مشتاق الحسناوي

تش�هد األس�واق املحلي�ة ارتفاع�ا جنوني�ا
بأسعار السلع واملواد الغذائية  ،يقابلها زيادة
يف نس�بة الفقر والبطالة ،حيث أصبح س�عر
كارتون الزيت بـ  50ألفاً ،وكيس الس�كر 50
كيلو غرام بـ  44,000ألف دينار ،أما كارتون
البي�ض فأصب�ح س�عره ب�ـ  73أل�ف دينار
وكيل�و الدجاج بـ  4500دينار ,وينذر الوضع
الكارثي لألس�واق بحالة من عدم االس�تقرار
االمن�ي نتيجة التحش�يد يف وس�ائل التواصل
االجتماعي للخ�روج بتظاه�رات جماهريية
ضد اإلجراءات الحكومية الخاصة برفع سعر
رصف الدوالر أمام الدينار .
فيما كش�فت لجنة االقتصاد النيابية  ،بعض
اآلثار الس�لبية الناجمة عن رفع سعر رصف
الدوالر وتأثريها عىل املواطن والعراق بصورة
عام�ة ،مبين�ة أن بع�ض االس�عار ارتفع�ت
بنس�بة  ،%100واملواط�ن ل�م يعد ق�ادرا عىل
تمش�ية أم�وره االعتيادي�ة اليومي�ة ،داعية
الجه�ات التنفيذي�ة الرقابي�ة ،إىل متابع�ة
وضع الس�وق ومحاس�بة الجش�عني والعمل
بش�كل عاجل عىل وضع خطة لدعم الفقراء
والطبقات الهش�ة ملنعهم من الوقوع ضحية
لتجار األزمات.
ويف ه�ذا الش�أن ي�رى املخت�ص بالش�أن
االقتص�ادي جاس�م الطائ�ي ,أن االرتف�اع
املتصاع�د يوميا للس�لع وامل�واد الرضورية ,

بما فيه�ا املنتج املحلي  ,كلها دالالت تشير
اىل تخب�ط الحكوم�ة يف قرارته�ا االقتصادية
وفش�لها يف إدارة الس�لة الغذائية للعراقيني ,
كم�ا أن الحكومة أخذت موق�ف املتفرج عىل
معاناة املواطن ولم ن َر منها مبادرات إلنقاذه
من جش�ع التجار بحجة قل�ة التخصيصات
املالية.
وق�ال الطائ�ي يف اتص�ال م�ع ( املراق�ب
العراقي)  :لم نلمس أية نتائج إيجابية لتغيري
س�عر رصف ال�دوالر على املواط�ن والقطاع

أن بلاده تبحث س�حب س�فريها م�ن” أبو
ظب�ي” وقطع العالق�ات مع اإلم�ارات ،عىل
خلفي�ة التطبيع العلني الذي انزلقت فيه مع
الكيان الصهيوني.
ويف الع�راق ،خيّم صمت مطب�ق عىل املوقف
الرس�مي ،عقب إعلان “اتفاقي�ة الذل” بني
اإلم�ارات والكي�ان الصهيون�ي ،فرئاس�ات
الع�راق الثلاث بدت يف س�بات عمي�ق طيلة
الفترة املاضية ،حت�ى كسر الكاظمي ذلك
الصم�ت بترصي�ح “مري�ب” تح�دث به إىل
صحيفة “واشنطن بوست” األمريكية خالل
زيارته األخرية لواشنطن.
وقال الكاظمي إن ”قرار تطبيع العالقات بني
إرسائيل واإلمارات هو ق�رار إماراتي ويجب
علين�ا عدم التدخل مطلقا” ،لكنه لم َ
ينس أن
عبرّ عن “فخ�ره” بالعالقة الت�ي تربطه مع
املسؤولني األمريكيني .جدير بالذكر أن رئيس
الجمهورية برهم صالح أدىل مؤخرا ً بترصيح
ّ
وش�كل صدمة
صع�ق الرأي الع�ام العراقي.
ً
تحدي�ا إلرادة
بين املتابعين الذين اعتبروه
العراقيني ومرجعياتهم الدينية والسياس�ية،
إذ لم تنرش قناة «س�كاي ني�وز عربية» التي
تحظى بتمويل إماراتي ،س�وى تسع كلمات
من�ه“ :س�نوقع اتفاقا ً مع إرسائي�ل يف حال
التنسيق مع الفلسطينيني”.
يمض وق�ت طويل ،حتى ب�ادرت إدارة
ول�م
ِ
القناة بمس�ح التغري�دات الخاصة بترصيح
بره�م صال�ح ،م�ن حس�ابها على موق�ع
التواص�ل االجتماع�ي تويتر ،والت�ي جاءت
ضم�ن مقابلة م�ن املق�رر أن تب�ث يف وقت
الحق.
وين�ص قانون العقوب�ات العراق�ي يف املادة
 ،201بإع�دام كل م�ن ي�دان بالرتوي�ج
للصهيوني�ة أو تقديم أي مس�اعدة مادية أو
معنوية لها لتحقيق أغراضها.
ويؤكد قانونيون إمكانية تحريك شكوى من
االدع�اء العام أو جه�ات الرقابة األخرى ضد
املنخرطين يف الرتوي�ج للتطبيع م�ع الكيان
الصهيوني ،السيما أن الدستور ينص عىل أن
االسلام دين الدولة والعقيدة العامة للشعب
هي تحرير فلسطني.

ترجيحات برفع الحظر الشامل
واإلبقاء على الجزئي
المراقب العراقي /بغداد...

رجحت لجنة الصحة والبيئة النيابية ،امس االثنني ،الغاء الحظر الكيل
واالبقاء عىل الجزئي يف االيام املقبلة.
وق�ال عضو اللجنة النائب س�لمان حس�ن يف ترصي�ح صحفي تابعته
«املراقب العراقي» إن «الحظر الش�امل تم رفضه من قبل لجنة الصحة
والبيئ�ة ألنه يرض بالطبق�ات الفقيرة واأليدي العامل�ة وذوي الدخل
اليومي».
وأض�اف أن «الوزارة يمكنه�ا أن تتجه إىل تمديد الحظ�ر الجزئي فقط
خلال األي�ام املقبلة ،ويف حال انخفض�ت أعداد اإلصابات س�يتم إلغاء
الحظر الجزئي أيضا».
وبين أن «معدالت اإلصابات بالبلاد حتى اآلن متوس�طة ولم تتجاوز
مع�دالت الخطورة بالتايل ليس لدين�ا رغبة أو موافقة عىل فرض حظر
للتجوال شامل بالبالد».
يش�ار اىل ان وزارة الصح�ة تنتظر تطورات املوق�ف الوبائي يف العراق،
ومن ثم رفع توصياتها إىل اللجنة العليا للصحة والسالمة ،بشأن تمديد
الحظر الشامل والجزئي أو إيقافه.

نائب :المادة  11عرقلت
تمرير الموازنة

المراقب العراقي /بغداد...

اك�د عضو اللجنة املالية النيابية،
محم�د إبراهيم ،امس اإلثنني ،ان
امل�ادة  11عرقلت تمري�ر قانون
املوازنة.
واوض�ح ابراهي�م يف ترصي�ح
صحف�ي تابعت�ه «املراق�ب
العراق�ي» ان «جمي�ع املش�اكل
الفني�ة يف مشروع قان�ون
املوازن�ة ُحلَّ ْ�ت ،وتم إرس�الها إىل
رئاس�ة الربملان من اجل عرضها
للتصويت».
واض�اف «لك�ن الخلاف ح�ول
حص�ة كردس�تان والتزاماته�ا
م�ع الحكوم�ة املركزي�ة ،عط�ل
التصويت حتى اآلن».
واوض�ح إن «تأخ�ر ترشي�ع
مشروع قان�ون املوازنة لس�نة
 2021مس�تمر بس�بب الخالف
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المراقب العراقي /أحمد محمد...

الزال الوهم يس�يطر على أتباع النظ�ام البائد
ومتبني فكر البعث بالعودة اىل زمام السلطة يف
العراق ،س�يما بعد املخطط السعودي الواضح
الذي يتبن�ى ظهور أبناء وأحف�اد املقبور تارة
وأبناء وزرائه تارة أخرى خصوصا عرب وسائل
التواصل االجتماعي.
ويرى مراقبون للشأن السيايس أن ذلك هو أمر
ممنهج يسري وفق مخطط صهيوني أمريكي،
يأت�ي بالتزامن مع الح�راك االنتخابي العراقي

الداخيل ،هدف�ه «اس�تمالة» العراقيني اىل فكر
البعث.
واعترب املراقبون أن أهداف هذا املرشوع ستبوء
بالفش�ل ،خصوصا أن هن�اك صعوبة يف تعبئة
املواطنني إزاء حكم الطاغية ونهجه.
وبعد ميض أسابيع قليلة عىل اللقاء التلفزيوني
ال�ذي بثته قن�اة العربية الس�عودية م�ع ابنة
رئيس النظام البائ�د رغد صدام  ،الذي حاولت
بأي ش�كل من األشكال «تلميع» صورة والدها
وعائلته�ا الحاكم�ة خلال فرتة ال�ـ  35عاما

تحالف سياسي :تغيير سعر الصرف خطوة مستعجلة
المراقب العراقي/بغداد ...

وصف تحالف س�ائرون ،امس اإلثنني ،تغيري
س�عر رصف الدوالر امام الدينار بـ»الخطوة
املس�تعجلة» ،فيما بني ان املواطن ترضر من
هذا االجراء.
وقال النائب عن التحالف سلام الش�مري ،يف
بيان تابعته «املراقب العراقي ان «تغيري سعر
رصف العمل�ة االجنبي�ة خط�وة مس�تعجلة
وغير محس�وبة النتائ�ج والدلي�ل الرف�ض
الش�عبي املس�تمر لهذه الخطوة وما اعقبها
من ارتفاع مستمر ملعظم املواد االساس�ية».
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ح�ول امل�ادة  11م�ن مشروع
القان�ون والت�ي تتضم�ن حصة
كردستان».
وتاب�ع ان «الكتل الكردية وافقت
على امليض فيم�ا ط�رح بالنص
الحكوم�ي للموازن�ة ،لك�ن كتال
سياس�ية يف مجل�س الن�واب
ترفض النص الحكومي وتطالب
بتعديله بمقرتحات عديدة قدمت
للجن�ة لكنه�ا تواج�ه معارضة
أيضا من الكرد».
واردف إن «حص�ص املحافظات
يف مرشوع القان�ون وكذلك ملف
التعيين�ات ليس�ت ذات مش�كلة
سياس�ية ،أو حتى س�عر رصف
ال�دوالر وإنما قضاي�ا فنية لكن
املشكلة بشكل عام تكمن بحصة
اإلقليم خصوصا يف املادة  11التي
تعد يف إطارها العام سياسية».

ذباب بطل «الحفرة» يغزو مواقع
التواصل وينبش «مزابل» التأريخ

االقتصادي كما روج لذلك وزير املالية  ,بل إن
ترصيحات الكاظمي بأن تغيري س�عر رصف
الدينار ليس له آثار سلبية عىل املواطن تشري
بكل وضوح اىل استخفافه بمشاعر العراقيني
,فالحكومة ورغم املناشدات الشعبية والعديد
من النواب والقوى السياسية برضورة العمل
الرسيع عىل تصحيح الوضع إال أنها لألس�ف
التزال عىل موقفها الذي يسبب الرضر الكبري
للمواطنني...

واض�اف ،أن «الحكومة ل�م تقدم لحد االن اي
خط�وة تج�اه تخفي�ف التاثري الس�لبي لهذا
االرتفاع بل التزال بموق�ف املتفرج للتاثريات
الس�لبية ملا قامت به» ،متسائال« :ما النتائج
االيجابية لتغيري س�عر الرصف على املواطن
والقطاع االقتصادي؟».
واوض�ح ان «الحكوم�ة ورغ�م املناش�دات
الش�عبية والعدي�د م�ن الن�واب والق�وى
السياس�ية بضرورة العم�ل الرسي�ع على
تصحي�ح الوض�ع اال انها لالس�ف التزال عىل
موقفها املسبب الرضر الكبري للمواطنني».

عبيد :يجب استغالل
الفرص بمباراة اليوم
امام الكهرباء

فلسطين في دائرة أولويات
المرجعية الدينية

تهمة «الخيانة العظمى» تالحق الكاظمي

ما يزال صدى أصوات «جوقة املستشارين»،
ي�دوي يف آذان العراقيين املنهكني من أزمات
متتالي�ة اختلقته�ا حكوم�ة مصطف�ى
الكاظمي ،فالناشط الذي كان ُيص ّدع رؤوس
أبناء بلاد ما بين النهرين بملف «الس�يادة
املس�تباحة» ،يقف صامتا ً اآلن ،بعدما حقق
م�راده بتويل منصب يدر علي�ه أمواالً طائلة،
أمام أكرب انتهاك تعرض له العراق يف التأريخ
الحديث.
إذ كش�ف األمني العام للمقاومة اإلسلامية
حرك�ة عصائ�ب أهل الح�ق ،الش�يخ قيس
الخزعلي ،عن دخ�ول فريق إمارات�ي إلدارة
جهاز املخابرات العراقي.
وكتب الشيخ الخزعيل يف تغريدة نرشها عىل
حسابه يف تويرت يوم األحد املايض ،إنه« :بناء
عىل م�ا نقلته مص�ادر موثوق�ة عن مجيء
فريق أمن�ي إماراتي إلدارة جه�از املخابرات
العراقي ،هناك أس�ئلة تطرح نفسها ،وهي:
هل وصل العراق إىل هذه الدرجة من الضعف
حتى يستباح بهذه الطريقة».
وأض�اف« :هل نقل  300منتس�ب من جهاز
املخاب�رات إىل الجم�ارك الحدودي�ة له عالقة
بمجيء ه�ذا الفريق ،أليس أن اإلمارات كلما
دخلوا قرية أفس�دوها مثلم�ا فعلوا يف اليمن
وليبيا».
وتابع يس�أل« :ما حجم املؤام�رة التي تحاك
ض�د العراق ،وما أرسع خط�وات تنفيذها يف
الفرتة األخيرة وما أجرأ منفذيه�ا ،وال أعلم
سبب السكوت أو التهاون إزاء هذا املوضوع،
أن م�ا يجري ومنذ فرتة أقل ما يقال عنه إنه
خطري ويهدد مستقبل الدولة».
ويف وق�ت س�ابق ،أق�دم الكاظم�ي (الذي ال
ي�زال يدير جه�از املخابرات) ،على نقل عدد
كبير من منتس�بي الجه�از ،الذي�ن ُي ّ
مثلون
ّ
«قناص�ة االس�تطالع» يف العم�ل األمني ،إىل
املناف�ذ الحدودي�ة ،يف إج�راء إداري مفاجئ
وغري مس�بوق ،وهو ما دفع أطرافا سياسية
ع ّدة للتشكيك بنواياه ،السيما أنه يواصل منذ
تكليفه بتشكيل الحكومة وحتى اآلن ،تنفيذ

في هذا العدد

التربية البرلمانية ُ
تعد بتحويل المحاضرين إلى عقود
المراقب العراقي/بغداد ...

وع�دت لجنة الرتبي�ة النيابي�ة ،امس االثنين ،بتحويل
مساعي الجل
املحارضين اىل عقود ،فيما بينت ان هناك
َ
تحقيق هذا املطلب.
وق�ال رئيس اللجنة قيص الي�ارسي يف ترصيح صحفي
تابعت�ه «املراق�ب العراق�ي» ان «موازن�ة الع�ام الحايل
ضمن�ت فيها تخصيصات مالي�ة للمحارضين» ،مؤكدا
العم�ل على تضمين فق�رة يف املوازنة لتحوي�ل جميع

املحارضي�ن الذين لديهم اوام�ر ادارية ومبارشة يف عام
 ٢٠٢٠وما قبله اىل عقود».
واش�ار اىل ان « اغل�ب اعضاء اللجن�ة املالية مع تحويل
املحارضي�ن اىل عق�ود لكن هناك عقب�ات يجري العمل
عليه�ا لتجاوزه�ا واملضي باق�رار الفق�رة الخاص�ة
بالتحويل اىل عقود».
ولف�ت اىل ان «ع�دد املحارضي�ن يف املديري�ات الرتبي�ة
املتوزعة عىل املحافظات يتجاوز الـ  ٢٣٠الف محارض».

الت�ي توىل والدها زمام الحكم ،تش�هد عدد من
منصات التواصل االجتماعي سيما «فيسبوك»
و «تويرت» ظهور جيل جديد من البعث متمثلني
بأبن�اء عدي وقيص صدام وكذلك أبناء عدد من
وزراء حكوم�ة الطاغي�ة ،وال�ذي رافق حكمه
بط�ش واس�تبداد وتش�بث بالس�لطة بس�بب
سياس�ته القائمة على الطغيان والتي س�طر
فيه�ا أبش�ع ص�ور اإلجرام وس�وء اس�تخدام
السلطة بحق أبناء الش�عب العراقي ،فمن بني
تل�ك الصور هي املقاب�ر الجماعية واالعدامات
الظاملة بحق املواطنني االبرياء.
لكن رس�ائل «س�ليلة الطاغية» ل�م تنط ِل عىل
العراقيين ،الذين رفضوا جميع املحاوالت التي
يس�عى اليه�ا اإلعالم املأج�ور امل�وايل اىل حكم
البع�ث ،حيث نظم�وا احتجاجات بعث�وا فيها
رس�ائل مفادها «ال لعودة الفكر الصدامي» و
«ال لكل من يروج لفكر البعث» ،وهذه النداءات
تتطابق تماما مع القانون العراقي الذي ينص
عىل حظ�ر حزب البعث ومحاس�بة جميع من
ي�روج أو ُي ِّ
ثقف اليه ويح�دد عقوبات تصل اىل
السجن املؤبد.
وب�دوره ،رأى املحلل الس�يايس كامل الكناني،
أن «تص�دي البعثيني وأتباع النظ�ام الصدامي
البائد للظهور االعالمي س�واء كان عىل مواقع
التواص�ل االجتماع�ي أو غريها من االش�كال
االعالمية...
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مع سخونة الجو االنتخابي ..السعودية ترعى مشروعا
ممنهجــا لعــودة البعث إلى الواجهة
املراقب العراقي /أحمد محمد...
الزال الوه�م يس�يطر على أتب�اع النظ�ام
البائد ومتبني فك�ر البعث بالعودة اىل زمام
الس�لطة يف الع�راق ،س�يما بع�د املخط�ط
الس�عودي الواض�ح ال�ذي يتبن�ى ظه�ور
أبن�اء وأحفاد املقب�ور تارة وأبن�اء وزرائه
تارة أخرى خصوصا عرب وس�ائل التواصل
االجتماعي.
ويرى مراقبون للشأن السيايس أن ذلك هو
أمر ممنهج يسير وف�ق مخطط صهيوني
أمريك�ي ،يأت�ي بالتزام�ن م�ع الح�راك
االنتخــــاب�ي العراق�ي الداخلي ،هدف�ه
«اس�تمالـــة» العـــــراقيين اىل فك�ر
البعث.
واعتبر املراقب�ون أن أهداف ه�ذا املرشوع
ستبوء بالفشل ،خصوصا أن هناك صعوبة
يف تعبئ�ة املواطنين إزاء حك�م الطاغي�ة
ونهجه.
وبع�د مضي أس�ابيع قليل�ة على اللق�اء
التلفزيون�ي ال�ذي بثت�ه قن�اة العربي�ة
الس�عودية م�ع ابنة رئي�س النظ�ام البائد
رغد ص�دام  ،ال�ذي حاولت بأي ش�كل من
األش�كال «تلميع» صورة والده�ا وعائلتها
الحاكمة خالل فرتة ال�ـ  35عاما التي توىل
والدها زمام الحكم ،تشهد عدد من منصات
التواص�ل االجتماع�ي س�يما «فيس�بوك»
و «تويتر» ظه�ور جي�ل جديد م�ن البعث
متمثلين بأبناء عدي وقصي صدام وكذلك
أبن�اء ع�دد م�ن وزراء حكوم�ة الطاغي�ة،
والذي رافق حكمه بطش واستبداد وتشبث
بالس�لطة بس�بب سياس�ته القائم�ة عىل
الطغي�ان والت�ي س�طر فيها أبش�ع صور
اإلجرام وسوء استخدام السلطة بحق أبناء
الش�عب العراقي ،فمن بني تلك الصور هي
املقابر الجماعي�ة واالعدامات الظاملة بحق
املواطنني االبرياء.

 تغريدة الش���يخ #الخزعلي
ح���ول جه���از المخاب���رات
أش���علت اجواء الكالس���يكو
السياس���ي الفاتر الذي اراد
مصطف���ى#الكاظمي ضبط
ايقاعه بحوار يضمن سالمة
مجرياته وإطالة أمده وحفظ
مس���احته من ارت���دادات قد
تفرض واقعاً جديدا ً ومالمح
جديدة تتناس���ب مع أسعار
النفط اآلخذة باالرتفاع!

لكن رسائل «سليلة الطاغية» لم تنط ِل عىل
العراقيين ،الذين رفضوا جمي�ع املحاوالت
الت�ي يس�عى اليها اإلعلام املأج�ور املوايل

اىل حكم البع�ث ،حيث نظم�وا احتجاجات
بعثوا فيها رس�ائل مفادها «ال لعودة الفكر
الصدام�ي» و «ال ل�كل م�ن ي�روج لفك�ر

البعث» ،وهذه الن�داءات تتطابق تماما مع
القان�ون العراق�ي ال�ذي ينص على حظر
حزب البعث ومحاس�بة جميع من يروج أو

ُي ِّ
ثقف اليه ويحدد عقوبات تصل اىل السجن
املؤبد.
وب�دوره ،رأى املحل�ل الس�يايس كام�ل

 7مرشحين على الطاولة ..نائب عن ذي قار يحدد موعد تسمية المحافظ

تغريدة

املراقب العراقي /بغداد...
اعلن النائب عن محافظة ذي قار ستار الجابري،
اس�ماء املرش�حني لش�غل منص�ب محافظ ذي
قار والذين ت�م مقابلتهم من قبل رئيس الوزراء
مصطفى الكاظمي.
وقال الجاب�ري يف حدي�ث اذاع�ي ،ان»اللقاءات
باملرشحني كانت بمعزل عن االجتماع االخري مع
نواب املحافظة».
واض�اف ،ان»املرش�حني ه�م احم�د الخفاج�ي
وحمي�د الحصون�ة وعلي الخرس�ان وصبري
الرمي�ض و عيل الش�امي وعقيل مه�دي وعبد
الرضا سعود».
واش�ار اىل ،ان»الكاظم�ي تعه�د بحس�م بدي�ل
األسدي خالل االسبوع الجاري».

االعالمي الدكتور عالء مصطفى

في كركوك ..تظاهرة شعبية ترفض تسليم مقر عسكري لحزب بارزاني

ترصيح إذاعي

الحشد الشعيب يف البصرة :ننتج
 1200اسطوانة اوكسجين يوميا
أعل�ن مدي�ر محط�ة البصرة ملنظوم�ة (ق�ادة النصر) لتعبئة
األوكس�جني التابع لهيئة الحش�د الش�عبي عيل مه�دي أن هناك
زي�ادة يف حجم الطلب عىل األوكس�جني من قب�ل املواطنني خالل
املوج�ة الثانية من الجائحة أكثر مما كان�ت عليه يف املوجة األوىل
بنس�بة تق�ارب  ،%60فيما قلت نس�بة الطلب عىل تل�ك املادة من
قبل املستشفيات بعدما دخلت منظومة األوكسجني السائل.وقال
مه�دي ،يف ترصيح لراديو «املربد» وتابعت�ه «املراقب العراقي» إن
«طاقة املعم�ل للتجهيز اليوم�ي ملستش�فيات املحافظة واألهايل
تص�ل إىل أكثر من  1200اس�طوانة يوميا».وبني أن «املعمل يجهز
أربع مستش�فيات حكومية يف املحافظة تل�ك التي تضم الردهات
الوبائي�ة وهي مستش�فيات البصرة التعليمي والزبير والقرنة
واملوانئ» ،منوها إىل أن «حجم الطلب من املستشفيات
ق�ل عىل قناني األوكس�جني بعدما تم اس�تخدام
األوكس�جني الس�ائل يف ردهاته�ا بينم�ا زاد
الطلب بش�كل كبري م�ن قبل األهايل ،حيث
كان حج�م الطل�ب يف املوج�ة األوىل من
الجائحة يصل تقريبا إىل  120إسطوانة
يومي�ا بينم�ا حالي�ا يتجاوز ال�ـ 400
اسطوانة باليوم الواحد ،كمؤرش مرتفع
وفق قوله يصل إىل حوايل .»%60

رئاسة البرلمان تتجاهل
توقيع  150نائبا إلدراج
الموازنة في جلسة امس

املراقب العراقي /بغداد...
اك�دت النائب عن ائتالف دولة القان�ون عالية نصيف ،امس
االثنني ،انه تم الضغط عىل رئاسة مجلس النواب لجمع مئة
وخمسين توقيعا الجبار هيئة الرئاس�ة على ادراج املوازنة
ضمن ج�دول االعم�ال ،فيما اش�ارت اىل أن هيئة الرئاس�ة
تجاهل�ت ذلك.وقال�ت نصي�ف ،يف ترصيح تابعت�ه «املراقب
العراقي» إنه «تم الضغط عىل رئاس�ة مجلس النواب لجمع
مئ�ة وخمسين توقيعا الجب�ار هيئة الرئاس�ة على ادراج
املوازنة ضمن جدول االعمال ،ووفقا لالتفاق فانه تم تحديد
امس االثنني موعدا للتصويت عليها ،لكن فوجئنا بان رئاسة
املجل�س اجل�ت موعده�ا اىل الجلس�ة املقبلة» ،الفت�ة اىل ان
«هيئة الرئاسة ترى رضورة اعطاء فرصة للقوى السياسية
للوصول اىل بند مشرتك».واشارت نصيف اىل «وجود صعوبة
يف ايجاد بند مشترك بني القوى السياسية يف ظل ترصيحات
قادة االقليم حول تسليم النفط اىل بغداد ويف ظل املفاوضات
الت�ي حصلت يف الفترة املاضية ولم يت�م اي اتفاق عىل الية
التعام�ل م�ع الواردات النفطي�ة» ،مضيف�ة ان « الكثري من
العملي�ات القيرصي�ة ج�رت على املوازنة ولو كان�ت هناك
محكم�ة اتحادية لتم الطعن فيها ولكن عدم وجود املحكمة
ادى اىل ابقاء الحكومة عىل املواد التي تم تغيريها فيها».

مـع فـرصــة لهطول األمطـــار ..منخفــض جـــوي جـديـد بإتجـــاه العراق
املراقب العراقي /بغداد...
توق�ع متنبئ ج�وي ،ق�دوم منخفض
ج�وي اىل البلاد يعان�ي م�ن جف�اف
الطبق�ات الس�طحية ،ومتوق�ع في�ه
هط�ول أمط�ار وغب�ار يف مناط�ق
متفرقة.وق�ال املتنب�ئ الجوي ،صادق
عطي�ة ،يف منش�ور على صفحت�ه يف
الفيس�بوك عن توقعات الي�وم الثالثاء
«ف�رص هطول امطار خفيفة تش�مل
البرصة وميسان وذي قار والسليمانية
وده�وك ومناط�ق متفرقة م�ن اربيل
وشمال رشق نينوئ  ،وربما كركوك».

الشريط األمين

املراقب العراقي /بغداد...
تظاه�ر املئ�ات م�ن الع�رب والرتكم�ان ،ام�س
األثنين ،أم�ام املقر املتق�دم للعمليات املشتركة يف
كرك�وك ،رفضا لتس�ليم املقر للح�زب الديمقراطي

الكردستاني.
واف�اد مصدر محلي ،يف ترصي�ح تابعت�ه «املراقب
العراق�ي» إن «االحتجاجـــــ�ات انطلق�ت بع�د
اوامر بإخــــالء املقر الي�وم االثنيـــــن
ص�دور
ٍ

تطبيقــــ�ا ً التف�اق جـــــ�رى بين الحكوم�ة
االتحادي�ة فـــ�ي بغـــ�داد وحكوم�ة إقلي�م
كردستان».
وكان الح�زب الديمقراطي ،قد انس�حب من مقاره

يف املناط�ق املتن�ازع عليها من بينه�ا كركوك ،إبان
عمليات فرض القانون يف  16ترشين األول من العام
 ،2017عقب اس�تفتاء االنفصال الذي أجره اإلقليم
يف الـ  25من أيلول من العام ذاته.

الكناني ،أن «تصدي البعثيني وأتباع النظام
الصدامي البائد للظهور االعالمي سواء كان
على مواقع التواص�ل االجتماعي أو غريها
من االش�كال االعالمية ،هو أم�ر ترتبط به
التداعي�ات السياس�ية التي يعيش�ها البلد
يف الوقت الراهن س�يما مس�ألة االنتخابات
والكت�ل الجدي�دة الت�ي تنـــوي الرتش�ح
اليها».
وق�ال الكنان�ي» ،يف ترصي�ح ل�ـ «املراقب
العراق�ي» إن «هن�اك ق�وى خارجية تعمل
على تجني�د بقايا البع�ث املقب�ور والقوى
العامل�ة لهم ،بغية الوص�ول اىل التحالفات
السياسية القريبة من املزاج البعثي ،وبدليل
ظه�ور ابن�ة املقب�ور ص�دام عرب وس�يلة
إعالمية سعودية ،وهذا االمر يفرس أن ذات
الجه�ات التي روج�ت اىل داعش واعتربتهم
«ثوار عش�ائر» آنذاك تحاول اليوم الرتويج
اىل البعث عرب وس�ائل إعالمه�ا ،ومن جهة
أخ�رى فهي تدف�ع بأحف�اد وأبن�اء صدام
واملقربين من�ه اىل الظه�ور عبر منصات
التواصل االجتماعي».
وأض�اف ،أن «الجهات الدولي�ة التي عادت
الع�راق س�ابقا تس�تغل س�خونة الج�و
الس�يايس للتح�رك ص�وب ه�ذه الخط�وة
س�يما عبر مواق�ع التواص�ل االجتماعي،
للدف�ع بمجموعــــة من عملاء الطاغية
للتخفي�ف م�ن القوانين الناف�ذة والت�ي
تحجم دور وتح�ركات البعثيني وأذنابهم يف
العراق».
وأش�ــــار اىل أن «مح�اوالت وتح�ركات
صهيوأمــــريكي�ة وس�عودية تح�اول
«اس�تمطاء» العراقيني نحو فكر البعث ،إال
أن العقلية العـــــراقية خالل هذه الفرتة
م�ن الصعــــ�ب أن تتعب�أ أم�ام خطاب
إعالم�ي مس�تهلك م�ن قب�ل أزالم النظ�ام
البائد».

وأضاف «ال تش�مل باقي املدن بس�بب
ضع�ف واض�ح وس�لبية يف حرك�ة
منظوم�ة الضغ�ط الس�طحي حي�ث
يندفع مرتفع جوي من شمال افريقيا
يتس�بب يف جف�اف االج�واء يف م�دن
الوسط وباقي املدن».
ولف�ت اىل «نش�اط متوق�ع للري�اح
الس�طحية الجنوبي�ة الرشقي�ة يف
العاصمة بغداد وجنوب دياىل وواس�ط
وميس�ان والبصرة وذي ق�ار وم�دن
الفرات االوس�ط ،وتصل هباتها اىل 60
كم بالس�اعة مثرية للغبار الخفيف اىل

متوسط الشدة».
وتاب�ع عطية «أما خلال صباح ونهار
االربع�اء فمتوق�ع اس�تمرار ف�رص
هط�ول االمط�ار يف ش�مال مدينت�ي
أربيل والس�ليمانية ودهوك» مشريا اىل
«موجة غبارية نتوقع ان تكون كثيفة
نوع�ا م�ا تتكون ش�مال غ�رب االنبار
ترافق تح�ول الري�اح نحو الش�مالية
الغربي�ة ومس�ارها املتوق�ع حت�ى
اآلن يك�ون بش�دة أخف نح�و النجف
والديوانية وبادية الجنوب كمسار أويل
قابل للتغيري».

القبض عىل عصابة للزتوير وسط بغداد
املراقب العراقي /بغداد...
الق�ت ق�وات الرشط�ة االتحادي�ة ،امس
االثنين ،القب�ض على عصاب�ة تزوي�ر
بحوزته�ا  84ختم�ا م�زورا داخل ش�قة
وسط بغداد.
وق�ال قي�ادة الرشط�ة ،يف بي�ان تلق�ت
«املراقب العراقي» نسخة منه إن «قوة من
اللواء الخامس عرش عمليات الفرقة األوىل
رشطة اتحادية القى القبض عىل مُ تهمَني
اثنين يش�غالن ش�قة للنص�ب واالحتيال

لتزوير الوثائق واملحررات الرسمية مقابل
مبالغ نقدية يف شارع ابي نؤاس بمنطقة
الكرادة وسط العاصمة بغداد».
واضافت ان «عملية القبض عىل املتهمني
تم�ت بكمني محك�م واس�تنادا ملعلومات
اس�تخبارية ،وضب�ط بحوزتهم�ا ()84
ختم�ا ومح�ررات وأوراق�ا م�زورة ،وت�م
تس�ليمهما واملبرزات الجرمي�ة اىل جهة
االختصاص إلكمال اإلج�راءات القانونية
بحقهما».

احباط محاولة تسلل داعشية من
االراضي السورية باتجاه االنبار

املراقب العراقي /االنبار...
اف�اد مصدر امني يف قيادة عملي�ات الجزيرة بمحافظة
االنبار ،امس االثنني ،باحباط محاولة تس�لل عنرصين
م�ن عن�ارص ارهاب�ي داع�ش م�ن س�وريا اىل املناطق
الغربية.وق�ال املص�در ،إن «ق�وة امني�ة م�ن مف�ارز
ش�عبة االس�تخبارات العسكرية وبالتنس�يق مع قسم
اس�تخبارات قي�ادة عملي�ات الجزي�رة وبقي�ة صنوف
االجهزة االمنية االخرى احبطت محاولة تسلل لعنرصين
من عصابات داعش االجرامية اثناء محاولتهما التسلل
من االرايض السورية باتجاه قضاء القائم غربي االنبار،

وتمكن�ت من اعتقالهما دون وقوع اي مقاومة تذكر».
واض�اف املصدر ،إن «املعتقلني ف�را من املناطق الغربية
اثن�اء عمليات التحرير باتجاه العمق الس�وري» ،مبينا
أن «املعتقلين عملا فيم�ا يس�مى بـ»امني�ة التنظيم
االجرامي» وارتكبا عمليات ارهابية ضد القوات االمنية
واملدنيين اثن�اء س�يطرة عن�ارص التنظي�م االجرامي
عىل مس�احات واس�عة م�ن م�دن االنبار».واوضح أن
«القوات االمنية تمتلك معلومات وبيانات عن املطلوبني
واملنتمني إلرهابي داعش تقوم بتعقبهم وفق معلومات
استخباراتية».

اسعار الذهب

منح اجازة استثمارية القامة مشروع
سكني في قضاء شط العرب بالبصرة
منح�ت هيئة اس�تثمار البصرة اجازة لرشك�ة عراقية
القامة مرشوع سكني بكلفة تتجاوز  20مليار دينار يف
قضاء شط العرب رشقي البرصة .
وقال رئي�س الهيئة عالء عبد الحسين يف بيان صحفي
« ان املجم�ع يتكون من  181دارا عىل مس�احة  65الف
مرت مربع  ،ويضم مدارس و مجمعا تسويقيا و خدمات
عامة مع متنزه و مناطق خرضاء «.
واش�ار اىل  »:ان م�ا يميز املشروع هو الزام املس�تثمر
بتأسيس ش�بكة الغاز الس�ائل مع ضمان وجود كوادر
متخصص�ة م�ن مهندسين و فنيني لصيان�ة املباني و
الشوارع و الحدائق و بصورة ثابتة يف املرشوع « .

أسعار الذهب عيار  64,583 18دينارا

أسعار الذهب عيار  75,346 21دينارا
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اسعار الفضة

غرام الفضة عيار٥٦٧،٧٦ ٩٩،٩

االقت�صادي

اسعار النفط

أكد النائب عن االتحاد الوطني الكردس�تاني حس�ن آيل  ،عىل كتلة
االتحاد اتفقت مع كتلة األمل مع اللجنة املالية عىل تضمني فقرة يف
املوازنة تمنع حكومة اإلقليم من استقطاع رواتب املوظفني.
وق�ال آيل إن�ه “يف حال تم�ت املصادقة عىل املوازن�ة وتثبيت حصة
اإلقليم فأن حكومة كردس�تان س�تلتزم بتوزي�ع رواتب املوظفني
كامل�ة دون اس�تقطاع دين�ارا واحدا”.وأض�اف أن “ه�ذه الفقرة
ت�م تضمينها م�ن قبل اللجنة املالي�ة باعتب�ار أن رواتب املوظفني
س�تتضمن داخل املوازنة وسرتس�ل م�ن قبل الحكوم�ة االتحادية
واليج�وز التالعب بها إطالقاً ،كما حدث يف الس�نوات املاضية”.ولم
يتضمن جدول أعمال جلس�ة الربملان لهذا اليوم مناقشة التصويت
عىل قانون املوازنة ،بالرغم من املطالبات الكثرية بحس�م القانون،
نتيجة لتوقف املشاريع الخدمية واحتياجات املواطنني.

الثالثاء  16آذار  2021العدد  2546السنة الحادية عشرة

Almuraqeb Aliraqi Newspaper
ً
دوالرا للبرميل
برنت 69.72

نائب كردي :تضمين فقرة
بالموازنة تمنع االستقطاع

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

ً
دوالرا
األمريكي 66.13

اسعار الدينار مقارنة بالدوالر

غرام الفضة عيار ٥٤٤،٤٦ ٩٥،٨

سعر بيع الدوالر = 146.000

سعر شراء الدوالر =  145.000دينار

دينار

التجارة تعترف بفشلها في إنقاذ المواطن

ارتفاع أسعار السلع يعمق معاناة العراقيين
والحكومــة تصر على أخطائها

العراقي /مشتاق الحسناوي...
تش�هد األس�واق املحلية ارتفاع�ا جنونيا بأس�عار
السلع واملواد الغذائية  ،يقابلها زيادة يف نسبة الفقر
والبطالة ،حيث أصبح س�عر كارت�ون الزيت بـ 50
ألفاً ،وكيس الس�كر  50كيل�و غرام بـ  44,000ألف
دينار ،أما كارتون البيض فأصبح سعره بـ  73ألف
دينار وكيلو الدج�اج بـ  4500دينار ,وينذر الوضع
الكارثي لألس�واق بحالة من عدم االستقرار االمني
نتيج�ة التحش�يد يف وس�ائل التواص�ل االجتماعي
للخ�روج بتظاه�رات جماهريي�ة ض�د اإلج�راءات
الحكومي�ة الخاصة برفع س�عر رصف الدوالر أمام
الدينار .فيما كشفت لجنة االقتصاد النيابية  ،بعض
اآلثار الس�لبية الناجمة عن رفع سعر رصف الدوالر
وتأثريه�ا عىل املواطن والعراق بصورة عامة ،مبينة
أن بعض االس�عار ارتفعت بنسبة  ،%100واملواطن
لم يعد قادرا عىل تمش�ية أموره االعتيادية اليومية،
داعي�ة الجهات التنفيذية الرقابية ،إىل متابعة وضع
الس�وق ومحاسبة الجش�عني والعمل بشكل عاجل
على وضع خطة لدع�م الفقراء والطبقات الهش�ة
ملنعهم من الوقوع ضحية لتجار األزمات.
ويف هذا الش�أن ي�رى املختص بالش�أن االقتصادي
جاس�م الطائ�ي ,أن االرتف�اع املتصاع�د يومي�ا
للس�لع واملواد الرضورية  ,بما فيه�ا املنتج املحيل ,
كله�ا دالالت تشير اىل تخبط الحكوم�ة يف قرارتها
االقتصادي�ة وفش�لها يف إدارة الس�لة الغذائي�ة
للعراقيني  ,كم�ا أن الحكومة أخذت موقف املتفرج
عىل معان�اة املواطن ولم ن َر منها مب�ادرات إلنقاذه
من جشع التجار بحجة قلة التخصيصات املالية.

وق�ال الطائي يف اتصال م�ع ( املراقب العراقي)  :لم
نلمس أية نتائج إيجابية لتغيري سعر رصف الدوالر
على املواطن والقط�اع االقتصادي كم�ا روج لذلك
وزي�ر املالية  ,بل إن ترصيحات الكاظمي بأن تغيري
سعر رصف الدينار ليس له آثار سلبية عىل املواطن
تشري بكل وضوح اىل استخفافه بمشاعر العراقيني

,فالحكومة ورغم املناش�دات الش�عبية والعديد من
النواب والقوى السياس�ية بضرورة العمل الرسيع
على تصحيح الوض�ع إال أنها لألس�ف الت�زال عىل
موقفه�ا الذي يس�بب الضرر الكبير للمواطنني ,
وهن�اك توقعات بركود االس�واق وارتف�اع معدالت
التضخ�م يف ح�ال اس�تمرار صع�ود أس�عار امل�واد

والسلع دون تدخل حكومي حازم.
وزارة التجارة من جهتها كش�فت  ،أن رُّ
“تغي س�عر
رصف الدوالر وارتفاعه ،أثر بشكل كبري عىل ارتفاع
جمي�ع الس�لع وامل�واد الغذائي�ة يف االس�واق دون
استثناء”.وقال املتحدث باسم الوزارة محمد حنون
يف ترصيح�ات صحفي�ة  ,إنن�ا نواجه تحدي�اً كبريا ً

استكماال للمؤامرة االمريكية لسرقة الغاز  ..جنرال الكتريك تحصل على عقد لتأهيل محطة عكاز في االنبار
اكد قائممقام قضاء القائم بمحافظة االنبار احمد
املحلاوي  ،ان رشكة جنرال الكرتيك االمريكية هي
الجهة املنفذة ملرشوع اعادة اعمار وتأهيل محطة
كهرباء عكاز وليست رشكة صدى النجوم العراقية
.وقال املحالوي ان ” الرشكة املنفذة ملرشوع اعادة
اعم�ار وتـأهي�ل وتش�غيل محطة كهرب�اء عكاز
بقض�اء القائم غربي االنبار  ،ه�ي رشكة الكرتيك
االمريكي�ة والتنفي�ذ عبر رشك�ة ص�دى النج�وم
العراقية “.
واض�اف ان” رشك�ة جن�رال الكرتي�ك االمريكي�ة
اتفق�ت م�ع وزارة الكهرباء بتوري�د كافة املعدات

البنك المركزي يصدر تعليمات
حول القروض السكنية
اصدر البنك املركزي  ،تعليمات حول القروض
الس�كنية ،مبينا ان مدة التمويل تصل اىل 15
سنة.
وق�ال البن�ك يف بيان ل�ه انه «نظ�را اىل نجاح
مب�ادرة البن�ك املرك�زي بتنش�يط القط�اع
الس�كني ولغرض تذليل الصعوب�ات وازاحة
العوائ�ق التي تعترض طريق مب�ادرة واحد
ترليون دينار ولتس�هيل اإلجراءات للمصارف
يف عملي�ة منح الق�روض الخاص�ة بالقطاع
الس�كني فق�د حصلت موافق�ة البنك عىل ما
ييل :
 -1امكاني�ة من�ح الق�روض الس�كنية
للمص�ارف الت�ي تطل�ب ذل�ك رشيط�ة ان
يت�م تقدي�م الكش�وفات والقوائ�م باس�ماء
املقرتضين بم�دة ال تزي�د ع�ن ش�هرين من
تاري�خ املن�ح وبخالف�ه ال يمن�ح اي تموي�ل
مس�تقبال لحني قي�ام املصرف بتزويدنا بما
هو مطل�وب بالكش�وفات والقوائم الخاصة
بمن�ح املقرتضين مع ف�رض غرامة بنس�بة
 %1وفائ�دة  %5والخ�اص بالضوابط املوحدة
ملب�ادرة واحد ترليون دينار لتمويل املش�اريع
اكبرية واملتوسطة والصغرية.
-2تكون مدة التمويل ضمن حد اعىل يصل اىل
 15سنة او بحس�ب رغبة الزبون عىل اال يقل
عن  5سنوات كحد ادنى.
وكان البن�ك املرك�زي العراق�ي ق�د اعل�ن
ع�ن اطالق�ه يف نهاي�ة س�نة  2015مب�ادرة
الواح�د ترليون لتموي�ل املرشوعات الصغرية
واملتوس�طة ،به�دف تش�جيع الش�باب عىل
االس�تثمار يف القطاعات الزراعية والصناعية
والتجارية والخدمية.

واملستلزمات الخاصة بعملية اعادة اعمار وتأهيل
محط�ة كهرباء ع�كاز م�ن امريكا يف حين تقوم
رشكة صدى النجوم العراقية بعمليات غري رئيسية
وتلت�زم بإج�راءات الرشكة االمريكي�ة  ،مبينا ان”
املعدات لتشغيل املحطة امريكية الصنع “.
يش�ار اىل ان الرشكات االمريكي�ة العامة يف االنبار
تعتم�د على اناط�ة العم�ل اىل رشكات عراقي�ة يف
خط�وة تبتغ�ي م�ن وراءه�ا الحصول على ارباح
مالي�ة طائلة كون ان هذه الشركات تمتلك التأثري
الق�وي يف الية الحصول عىل الفرص االس�تثمارية
من الحكومة املركزية “.

يف وزارة التج�ارة بش�أن تجهيز مف�ردات البطاقة
التمويني�ة للمواطنين بس�بب قل�ة التخصيصات
املالية والروتين الحكومي فيما يخ�ص التعاقدات
مع الرشكات املجهزة”،كاش�فاً ع�ن “املبالغ املالية
املخصصة لعام  2021حتى اآلن والبالغة  33مليون
دوالر فقط ،وهي التكفي لرشاء مادة الزيت”.
م�ن جانبه أوض�ح املخت�ص بالش�أن االقتصادي
حسين عالوي ,أن مطالبات أعضاء مجلس النواب
للحكومة باتخاذ خط�وات رسيعة إليقاف االرتفاع
املستمر بأسعار املواد االساسية بشكل خاص دليل
عىل فش�ل السياس�ة الحكومية  ,بل إنها ساهمت
يف تردي الوضع املع�ايش للمواطن وارتفاع معدالت
الفق�ر  ,يف ظل محاوالت حكومي�ة إلخفاء الطبقة
املتوس�طة وهو أخطر يشء يف توجهات الحكومة ,
وبالتايل إِمّ ا أغنياء وهم الطبقة السياس�ية وبعض
تجار االزمات أو الفقر والذي يتجاوز الـ  15مليون
مواط�ن يف ظ�ل دولة غنية .وقال علاوي يف اتصال
م�ع ( املراقب العراقي) :لق�د تراجعت حركة البيع
والشراء يف املراك�ز التجاري�ة التقليدي�ة يف بغ�داد
مثل ،منطقة الشورجة ،وش�ارع الكفاح ،والسوق
العربي ،ومنطقة جميلة ،ورافق ذلك ارتفاع حاد يف
أسعار السلع يف ظل غياب توجهات وزارة الداخلية
باإليع�از إىل مديري�ات الرشط�ة املختص�ة إلج�راء
جوالت تفتيش�ية عىل محالت بي�ع الجملة وأماكن
بي�ع العمل�ة األجنبية لضب�ط املخالفين للقانون ,
ب�ل هي األخ�رى وقفت موقف املتف�رج عما يحدث
م�ن انته�اكات املحتكرين للس�لع والبضائع والتي
ضاعفت معاناة العراقيني.

اوجز عضو اللجنة املالية النيابية جمال
كوجر  ،مربرات صعوبة تخفيض س�عر
رصف الدينار العراق�ي أمام الدوالر ،من
قب�ل الحكوم�ة يف املوازنة العام�ة لعام
.2021وق�ال كوج�ر  ,إن «البنك املركزي
ووزارة املالية ال يمكنهما تخفيض سعر
الصرف مرة أخرى ألس�باب ع�دة منها
ان اله�دف الرئيسي م�ن زي�ادة الدوالر
جاء لتقليل العجز والنفقات التش�غيلية
للحكومة يف املوازنة العامة».
وتابع «من االس�باب االخرى ان املوازنة
العامة صممت عىل س�عر الدوالر الجديد
وهناك مشاريع والتزامات وبالتايل عندما
تطلب تغيري الدوالر فبمعنى تطلب تغيري
كل املوازن�ة من االلف اىل الياء» ،مشيرا
اىل ان «الدعوات التي تطالب بتغيري سعر
الدوالر تس�تند عىل أس�اس ارتفاع سعر
النفط ،يف حني لي�س هناك ضمان لبقاء
أسعار النفط مرتفعة».

اوض�ح الخبري القانون�ي عيل التميم�ي  ،كيفية
استرداد العراق لالموال املجم�دة العائدة للنظام
املقبور ،وكذلك االموال املهربة.وقال التميمي  ،ان
“التحرك الدويل االفضل السرتجاع االموال املهربة
للخارج والتي تقدر ب  ٥٠٠مليار دوالر يمكن عن
طريق اتفاقية غسيل األموال لعام  ٢٠٠٥واملوقع
عليه�ا العراق عام  ٢٠٠٧بمس�اعدة هذه الدول،
وكذل�ك بالتعاون عرب واش�نطن وف�ق املادة ٢٨
من االتفاقية العراقية األمريكية لس�نة .”٢٠٠٨
واض�اف ان “ العراق يس�تطيع استرداد امواله
كذل�ك وفقا للم�ادة  ٥٠من ميث�اق األمم املتحدة
الت�ي تؤكد عىل حق الدول التي تحارب تنظيمات

األرضار الت�ي لحقت به�م» ،الفتا اىل ان
«تغيري س�عر الدوالر مرة اخرى من قبل
البنك سيربك السوق لوجود مستثمرين
ومتعاقدي�ن م�ع الحكوم�ة وس�تنعدم

الثقة بالبنك املركزي نتيجة ذلك».
وي�رى كوجر ان «البن�ك املركزي ووزارة
املالي�ة غري مس�تعدين للذه�اب وتغيري
ال�دوالر لهذه االس�باب جميعه�ا» ،الفتا
اىل ان «وزارة املالي�ة والبنك املركزي هما
املختصين بالسياس�ة املالي�ة ولديه�م
م�ن االس�باب الكثرية لعدم تغيري س�عر
ال�دوالر».وكان البن�ك املرك�زي العراقي
ق�د قرر رفع س�عر بي�ع ال�دوالر للبنوك
ورشكات الرصاف�ة إىل  1460دين�ارا،
م�ن  1182دينارا لل�دوالر الواحد ،بهدف
تعوي�ض تراج�ع اإلي�رادات النفطي�ة
الناجم عن تدهور أسعار النفط.
يذك�ر ان جمي�ع اس�عار املواد والس�لع
شهدت ارتفاعا ً كبريا ً يف السوق املحلية ما
أثار موجة استياء ش�ديدة بني األوساط
الشعبية وبعض الكتلة السياسية فضالً
عن اعرتاض�ات بعض املهتمني بالش�أن
االقتصادي.

طالباني  :مباحثات لتشكيل شركة تسويق نفط فدرالية تضم اقليم كردستان
كش�ف نائب رئيس حكومة اقليم كردس�تان ،قوباد
طالباني ،عن آخر مس�تجدات االتفاق مع الحكومة
االتحادي�ة بش�أن حصة االقلي�م يف موازن�ة ،2021
فيما أوضح موضوع مسالة اتفاق االقيلم مع تركيا
بش�ان النفط .وق�ال طالباني يف بي�ان « لدينا اتفاق
مس�بق مع الحكومة العراقية ،وادرج هذا االتفاق يف
مشروع املوازنة وبعدها تم ارس�ال مجمل املرشوع
اىل مجل�س الن�واب العراق�ي ،الفت�ا ً إىل التباحث مع

أك�دت وزارة الزراعة  ،ان التمور العراقية املصدرة اىل
الخ�ارج كان النصي�ب االكرب منها ق�د ذهب اىل دول
الهند والصني واملغرب ،فضال عن بلدان اوروبية.
وقال وكيل الوزارة مهدي س�هر الجبوري يف ترصيح
صحف�ي ،ان «الدول التي اس�توردت الكميات االكرب
من التمور العراقي�ة ،كانت الهند والصني واملـغـرب
اضاف�ة إىل بـلـ�دان أوروبـيـ�ة عــدة» ،مشيرا اىل
«الــ�وزارة تبذل جهود حثيث�ة بمجال دعم وتطوير
قطاع التمور ،من خالل الرتكيز عىل اقامة مش�اريع
اكثار االصناف املميزة واملطلوبة عامليا».
واضاف الجب�وري ،ان «اصـنـاف التمور املـصـدرة
كان�ت كمياته�ا االكـبـ�ر لنوع�ي الـزهـ�دي
والـخـس�ـتـاوي ،بينم�ا كان�ت لبقي�ة االصن�اف
األخـرى بكميات اقـل» ،موضحا ان «اهم املحافظات
املنتجة للتمور هي كربالء وبابل ودياىل والبرصة».
وأكـ�د ،ان «اس�تمرار الــ�وزارة بتقدي�م جمي�ع
التس�هيالت إىل املصدرين ورشكات التسويق الزراعي
الع�ادة موق�ع الـعـراق كمص�در رئي�س للتمور يف
األسـواق الـعـاملـيـة».
م�ن جانب�ه ،أوضـ�ح مـديـ�ر زراعـ�ة الديواني�ة
حس�ن مط�ر الوائلي ،أن «اللجان املختصة س�تلزم
منتجي البذور األس�اس ملحصول الـرز السرتاتيجي،
باس�تخدام الش�اتلة امليكانيكي�ة ،التي س�تزيد مدة
تقسيط مبلغها إىل عرشة اعوام».
وأك�د أنه «س�يتم تجهيزهم بـجـرعـة الـس�ـمـاد
اإلضـافـيـة وتس�ويق الباذرة املسمدة مع منظومة
ال�ري املح�وري مـ�ن خـلال تـقـانـ�ات الــ�ري
واملكننة الحديثة كحزمة واحدة».
واض�اف الوائلي ،ان «اللج�ان س�تتابع حال�ة
محص�ويل الحنط�ة والش�عري وظــ�روف تنفي�ذ
الخط�ة الـزراعـيـ�ة الحالي�ة وغـيـرهـ�ا مــ�ن
اإلجــــ�راءات ،بـهـ�دف تـحـس�ـني الـقـطـ�اع
الزراعي واالنتقال به إىل مرحلة التصدير».

قانوني يوضح كيفية استرداد األموال المهربة والمجمدة

المالية النيابية تنهي الجدل بشأن تخفيض سعر الدوالر وتكشف االوراق
واش�ار كوج�ر اىل ان «هن�اك الكثري من
املترضرين نتيجة ارتفاع اسعار الدوالر،
وبالت�ايل فق�د يلج�أ ه�ؤالء اىل القضاء
عندم�ا يتم تخفيضه م�رة اخرى نتيجة

الزراعة :ثالث دول كان
لها النصيب األكبر من
التمور العراقية

اللجن�ة املالي�ة يف مجلس الن�واب به�ذا الخصوص.
وأض�اف «حتى اللحظة ليس هن�اك اي مقرتح بديل
للمقترح ال�ذي ادرج يف مشروع املوازن�ة م�ن قبل
الحكوم�ة االتحادي�ة ،ويف النتيج�ة يج�ب ان يكون
تنفيذ القانون من قبل الحكومة االتحادية وحكومة
االقليم».وتابع« :كما اكدنا مرارا ً بانه لتوجيه الوضع
االقتصادي واملايل للحكومة االتحادية صوب الطريق
ً
قابلا للتنفيذ،
الصحي�ح ،يج�ب ان يكون القان�ون

وبهذا الصدد نح�ن نعترب ان النص الذي اتفقنا عليه
مع الحكومة العراقية افض�ل نص قابل للتنفيذ من
قبل الحكومتني».وبش�أن اتهام االقليم برهن نفطه
اىل تركي�ا ملدة  50عاماً ،أك�د طالباني ،انه «ال صحة
مل�ا يقال عن بي�ع نفط االقليم مل�دة  50عاما ً لرتكيا،
وكل ما هو موجود هو اتفاق لنقل وتس�ويق النفط
عبر االرايض الرتكي�ة كما هو الحال ل�دى الحكومة
االتحادية كهذا االتفاق».

موضوع�ة تح�ت الفص�ل الس�ابع مليث�اق األمم
املتح�دة طلب مس�اعدة األمم املتح�دة ،والعراق
كان يح�ارب داع�ش املوض�وع تح�ت الفص�ل
الس�ابع بموج�ب الق�رار  ٢١٧٠لس�نة .”٢٠١٤
وبني ان “بريطانيا ابدت اس�تعدادها للمس�اعدة
يف هذا املل�ف وهذه الدول تحوي يف بلدانها الكثري
م�ن األم�وال املهربة وايض�ا مطلوبين للقضاء
وايض�ا يمكنه�ا أن تس�اعد العراق يف استرجاع
ه�ذه األموال ،فضال ع�ن وجود مبل�غ  ٦٥مليار
دوالر يف البن�ك الفدرايل األمريك�ي مجمدة عائدة
للنظام الس�ابق ويمكن للعراق املطالبة بها وفق
االتفاقية أعاله لعام .”٢٠٠٨

الذهب يصعد رغم ارتفاع الدوالر
ارتفعت أسعار الذهب بنحو طفيف،
عىل الرغم من صعود الدوالر وزيادة
عائدات سندات الخزانة األمريكية.
وصع�د س�عر الذه�ب يف الس�وق
الفوري�ة ،بنس�بة  %0.34إىل
 1725.70دوالر لألونص�ة ،فيم�ا
زادت عق�ود الذه�ب اآلجل�ة يف
الواليات املتحدة  %0.2إىل 1722.50
دوالر.وارتف�ع ال�دوالر األمريك�ي
بدعم زيادة عائدات سندات الخزانة

األمريكي�ة ل�ذروة ما يزي�د عن عام
مع استمرار التفاؤل حيال االقتصاد
األمريك�ي بع�د توقي�ع الرئي�س
األمريكي على حزمة تحفيز بقيمة
 1.9تريلي�ون دوالر.كم�ا أن بيانات
النمو املش�جعة حدت م�ن جاذبية
املع�دن ال�ذي يعد ملاذا آمن�ا .فقد
أظهرت بيان�ات اإلنتاج الصناعي يف
الصني تسارع النمو يف شهري يناير
وفرباير متجاوزا التوقعات.

أرقام واقتصاد

500
ألف مستفيد بإعانات
الحماية االجتماعية تم
شمولهم في حال اقرار
موازنة العام الحالي

15

مليون عاطل عن العمل ,
حسب احصائية اتحاد النقابات
العمالية ورفع قيمة الدوالر
فاقم المشكلة
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حماس :فتح سفارة لكوسوفو في القدس انتهاك فاضح
المراقب العراقي /متابعة...

اس�تنكرت حرك�ة املقاوم�ة اإلسلامية
“حماس” ،إعالن وزارة خارجية كوسوفو
فت�ح س�فارة بالده�ا يف مدين�ة الق�دس
املحتل�ة ،معتربة إي�اه «انته�اكا ً فاضحاً»
للق�رارات الدولي�ة .ق�ال الناط�ق باس�م

الحرك�ة حازم قاس�م“ :اإلعلان عن فتح
سفارة لكوسوفو يف مدينة القدس ،انتهاك
فاض�ح ل�كل الق�رارات الدولي�ة واملواثيق
اإلنس�انية ،وانحي�از س�افر لالحتلال
الصهيون�ي” .وأضاف أن “ه�ذا القرار من
دول�ة مث�ل كوس�وفو يأتي بتش�جيع من

خط�وات التطبي�ع التي قام�ت بها بعض
األط�راف العربية مع االحتالل” .وش�ددت
حرك�ة “حماس” على أن مدين�ة القدس
س�تبقى فلس�طينية ،وس�تظل هويته�ا
عربية أصيلة ،وكل مح�اوالت االحتالل لن
ً
ش�يئا .واألحد،
تغري م�ن حقائ�ق التاريخ

أعلن�ت وزارة خارجية كوس�وفو يف بيان،
فتح بعثة دبلوماس�ية لها ل�دى االحتالل،
يف مدين�ة الق�دس املحتل�ة .ويف  4أيل�ول
 ،2020أعل�ن الرئي�س األمريكي الس�ابق
دونالد ترامب ،اتفاق كوس�وفو واالحتالل
اإلرسائييل ،عىل إقامة عالقات دبلوماسية.

قمع واستبداد ممنهج في السعوديّة

الدولي يشارك آل سعود في الجريمة
المجتمع
ّ
المراقب العراقي /متابعة...

بع�د أن تفوق�ت الس�عودية على جريانه�ا
واحتل�ت املرتب�ة األوىل يف القم�ع واالس�تبداد،
بحس�ب نتائج املس�ح الذي أجراه مركز “البيت
بحثي
الخليجي للدراسات والنرش” كأول إصدار
ّ
ّ
متخصص بقياس درجة “املشاركة السياسيّة”
بالدول الخليجية قبل شهر تقريباً ،والذي صنف
ّ
االستبدادي.
السعودية كمملكة للقمع والحكم
وحل�ت مملكة آل س�عود يف املرتب�ة األخرية عىل
مس�توى ال�دول الخليجي�ة يف مؤرش املش�اركة
السياس�يّة يف ظل حظر التنظيمات السياس�يّة
والحري�ات العام�ة ،م�ا أض�اف إدان�ة أخ�رى
للنظام املشهور بدكتاتوريّته الشديدة ،ومؤخرا ً
ّ
أك�دت املنظم�ة األوروبيّ�ة الس�عوديّة لحقوق
اإلنسانّ ،
أن س�لطات آل سعود تستخدم قانون
«مكافح�ة اإلرهاب» كغطاء للقمع املمنهج ضد
الس�عوديني ،ويأتي هذا الحدي�ث يف الوقت الذي
الش�عبي داخل السعوديّة
يتصاعد فيه السخط
ّ
نتيج�ة السياس�ات الت�ي ينتهجه�ا ح�كام آل
سعود.
ويف ظل قيام السلطات السعودية بوضع «سوار
ابن س�لمان» لتتب�ع ومراقبة أب�رز املعارضني،
بالتزام�ن مع حملات االعتقال الت�ي ال تتوقف
بح�ق نش�طاء املعارض�ة وأقربائه�م ،قال�ت
املنظمة األوروبيّة الس�عوديّة لحقوق اإلنس�ان
إن «س�لطات آل س�عود تمارس قمع�ا ً ممنهجا ً
ّ
وش�ديدا ً ضد املدافعين واملدافع�ات عن حقوق
اإلنسان وتالحقهم بس�بب عملهم ونشاطهم»،
حيث ّ
ّ
السعودي ،محمد بن سلمان،
إن ويل العهد
تفرغ إىل ناش�طي املعارضة ،بعد أن تخلص من
أبرز منافسيه من خالل موجات من االعتقاالت
التي ش�ملت أهم وأبرز األمراء وكبار املسؤولني
يف البلاد ،إضاف�ة إىل مجموع�ة م�ن ال�وزراء
الحاليين والس�ابقني وبع�ض رج�ال األعمال،
ووسعت سلطات البالد حملة االعتقاالت لتشمل
دعاة وعلماء وسياسيني وتجار ،فيما لم تستثن
األقرب�اء املنافسين لويل العهد كأبن�اء عمومته
وأبنائهم وأرسهم.
وال يخفى عىل أحد ّ
أن السعودية تحاكم النشطاء
يف البالد عادة بمحاكمات معيبة ،وتزجهم داخل
الس�جون لفرتات طويلة ،بته�م غامضة تتعلق

باملمارس�ة الس�لميّة لحري�ة التعبير ،وتضيف
املنظمة الحقوقيّة ّ
أن «الرياض تستخدم قوانني
سيئة كنظام مكافحة اإلرهاب ونظام مكافحة
الجرائم املعلوماتية ضدهم» ،يف ظل نهج واضح
العتقال دعاة الس�لميّة واملطالبني بالحد األدنى
من حقوقه�م وال نية لحكام اململكة بالس�ماح
ألفضل وأملع املواطنني الس�عوديني بالتعبري عن
آرائه�م ذات التوجه�ات اإلصالحيّ�ة ،أو التوجه
ببالدهم نحو التسامح والتقدم.
وبالرغ�م م�ن الرباهين الت�ي ال عد لها بش�أن
إج�رام النظ�ام الحاك�م بح�ق ش�عبهُ ،تصر

الري�اض عىل نفي ممارس�تها انته�اكات بحق
املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنس�ان ،فيما
يخدم امللك س�لمان وابنه ويل العهد هذا االعتداء
املس�تمر عىل حرية التعبري ،حي�ث تتزايد أعداد
ّ
والكتاب املعتقلني ،يف الوقت
النشطاء السلميني
الذي تحتاجهم البالد بش�دة للسير نحو التقدم
والتطور.
وم�ع غي�اب ّ
أي قان�ون يحمي الس�عوديني من
الس�ادي ،تغي�ب أيضا ً
ّ
املعاقب�ة بهذا األس�لوب
َ
ح�ول ع�دد الس�جناء
اإلحصائيّ�ات الرس�ميّة
السياس�يني يف س�جون آل س�عود ،يف ظل إنكار

الحوثي يرد على تصريحات بلينكن
المراقب العراقي /متابعة...

قال عضو املجلس السيايس األعىل يف اليمن ،محمد عيل
الحوثي ،يف تغريدة ل�ه عىل تويرت ،إن «ترصيح بلينكن
بخص�وص خل�و اليمن م�ن التدخل األجنب�ي إيجابي
وننتظر األفعال».
وأضاف الحوثي أن «ما ينسجم مع ترصيحات بلينكن
هو سحب السلاح والعنارص والخرباء األمريكيني من
املعرك�ة وإبالغ البحري�ة األمريكية بف�ك الحصار عن
اليمن».
وكان�ت الخارجي�ة األمريكية ،أعلنت ي�وم األحد ،عىل
لس�ان املتح�دث باس�مها “ني�د براي�س” ،أن الوزي�ر
“أنتوني بلينك�ن” أبلغ مبعوث األم�م املتحدة الخاص
لليمن “مارتن غريفيث” أن واشنطن تخطط لتنشيط

المراقب العراقي /متابعة...

الجه�ود الدبلوماس�ية ،بالتع�اون مع األم�م املتحدة
وغريها ،إلنهاء الحرب يف اليمن.

ش�هد العالم بأرسه اعتدا ًء سافرًا
عىل س�يادة أرض البحرين عندما
دخلته�ا غازي�ة ق�وّات النظامني
ّ
واإلمارات�ي تح�ت
الس�عودي
ّ
ً
منتهك�ة
مس�مّى درع الجزي�رة،
القان�ون ال�دويلّ بش�كل واض�ح
ً
وضاربة عرض الحائط
وصارخ،
ّ
كل القي�م العربيّ�ة واإلنس�انيّة
ومب�ادئ س�يادة ال�دول وحقوق
ً
ومقرتفة أبشع الجرائم
اإلنسان،
الالإنسانيّة» .وتابع« :لقد كشف
ّ
اإلماراتي
السعودي-
هذا االحتالل
ّ

ّ
واملغط�ى أمريكيًّ�ا وبريطانيًّ�ا
ضعف الطغمة الخليفيّة الحاكمة
والجبان�ة وهزالته�ا بقيادة رأس
الظلم يف البحرين «حمد بن عيىس
آل خليف�ة» الذي اس�تقوى بهذه
الكارتوني
القوى لحماية عرش�ه
ّ
ال�ذي كان ق�اب قوسين م�ن
الس�قوط بفعل اإلرادة الش�عبيّة
التي كانت كالبركان الثائر ،وما
زال�ت ،بالرغ�م م�ن أل�م املرحلة
وفظاع�ة توحّ �ش ق�وى العدوان
ض ّد شعبنا املسالم األعزل».

سالح الجو اليمني يستهدف مطار أبها وقاعدة
الملك خالد جنوبي السعودية
المراقب العراقي /متابعة...

شن سلاح الجو املسير للقوات املس�لحة اليمنية،
االثنين ،عملية هجومي�ة عىل أهداف عس�كرية يف
العمق السعودي.
وأوضح املتحدث الرس�مي للقوات املسلحة اليمنية
العميد يحي رسيع يف بيان مقتضب أن «سالح الجو
املسير تمكن بفضل الله من تنفيذ عملية هجومية
على أهداف عس�كرية يف مطار أبها ال�دويل وقاعدة
امللك خال�د الجوية بخميس مش�يط بثالث طائرات

الحرس الثوري يزيح الستار عن مدينة صاروخية جديدة
وخالل املراس�م ت�م تدشين مجموعة
من املنظوم�ات واملع�دات الصاروخية
ذات املي�زات العمالني�ة املختلفة بينها
االطالق بدقة من االعماق والقاء االلغام
بمديات مختلفة واالطلاق وفق زاوية
 360درج�ة واالطلاق اثن�اء الحرك�ة
والتص�دي للح�رب االلكرتوني�ة ورفع
مس�توى املديات والق�درات التدمريية
وتدشين منظوم�ات صاروخية قادرة
عىل تغيري الهدف بعد االطالق.
وصنع�ت جميع ه�ذه املع�دات عىل يد
املختصني بوزارة الدفاع واسناد القوات
املس�لحة والرشكات املعرفية واالقسام
البحثي�ة يف الحرس الثوري ومؤسس�ة
جهاد االكتفاء الذاتي يف بحرية الحرس
الثوري.

المراقب العراقي /متابعة...

ائتالف  14فبراير يصدر ً
بيانا شديد اللهجة في ذكرى
«االحتالل المشؤوم»
أصدر املجلس السيايس يف ائتالف
ش�باب ث�ورة  14فرباي�ر ،بيان�ا
يف الذك�رى املش�ؤومة لالحتلال
ّ
اإلماراتي للبحرين.
السعودي -
ّ
وجاء يف بيان ائتالف ش�باب ثورة
 14فرباير ،ان عرش س�نوات عىل
ركع
احتلال أرض البحرين ل�م ُت ِ
الش�عب ول�م تن�ل م�ن عزيمت�ه
الثوريّة وعقيدته يف وجوب تحرير
البالد .وأضاف البيان أنه «يف مثل
هذا الي�وم ،وقبل عرش س�نوات،

وزارة الداخليّ�ة الس�عودية وج�ود ّ
س�جني
أي
ٍ
ُ
وتقول لجنة «حقوق اإلنس�ان
م�ن هذا الن�وع،
اإلسلاميّة» التي ُ
يقع مقرها يف اململكة املتحدة،
ّ
أن�ه يوج�د أكثر من  30ألف س�جني س�يايسّ يف
ّ
س�جون البالد ،وتضيف إن السجناء السياسيني
ً
تعس�في دون
ع�ادة ما يتم احتجازهم بش�كل
ّ
ُ
تهم�ة أو محاكمة ،وتصف الس�جن الس�يايسّ
ُ
بحيث يش�مل اإلصالحيني،
يف اململك�ة بالوب�اء
ونشطاء حقوق اإلنسان ،واملحامني ،والناشطني
يف األحزاب السياس�يّ ة ،وعلماء الدين ،واملدونني،
واملحتجني الفرديني ،فضلاً عن مؤيدي الحكومة

ُ
الق َدام�ى الذي�ن رَّ
عَّب�وا ع�ن انتقادات بس�يطة
وجزئيّة إلحدى السياسات الحكوميّة.
ولم تكن ترصيحات املنظم�ة الحقوقيّة جديدة
عىل مسامعنا وس�بقها الكثري من الترصيحات
املنددة بإجراءات آل س�عود القمعيّة ،ويوما ً بعد
آخ�ر تتصاعد التنديدات الدوليّة نتيجة سلس�لة
األعمال اإلجراميّة املتواصلة التي يرتكبها حكام
اململكة بحق شعبهم ،ففي العام املنرصم ،تلقت
الس�عودية رضب�ة قويّة ،خسرت فيها فرصة
مهمة للحصول عىل العضوية يف مجلس حقوق
اإلنس�ان التاب�ع ملنظم�ة األمم املتحدة ،بس�بب

ّ
الدموي
الرفض الدويلّ الذي يس�تند عىل السجل
للرياض وانتهاكاتها يف هذا املجال.
وكش�فت نتائ�ج انتخاب�ات مجل�س حق�وق
اإلنسان ،بعد فرز األصوات النهائيّة ملقاعد آسيا
واملحيط الهادئ ،عن فوز باكستان وأزباكستان
ونبال والصني ،باملقاعد األربع املتنافس عليها يف
املجلس ،فيما خرست الس�عوديّة بعد حصولها
على املرتب�ة األخيرة ،بحس�ب مدي�ر اإلعلام
واملتحدث باس�م الجمعية العامة لألمّ م املتحدة،
برن�دان فارما ،وبش�كل مب�ارش رحبت منظمة
«هيومن رايتس ووتش» بتل�ك النتيجة ،معتربة
ّ
أن مجلس حقوق اإلنس�ان وجّ ه توبيخا ً ش�ديد
اللهج�ة إىل الس�عودية يف ظ�ل قي�ادة ويل العهد
محمد بن سلمان ،الدولة الوحيدة غري املنتخبة،
واملنبوذة من قبل غالبيّة األمم املتحدة.
ويف الوقت ذاتهُ ،تتهم الس�عودية بمحاولة رشاء
املواق�ف الدوليّ�ة بع�د أن أصبحت يف الس�نوات
األخرية ،قبل�ة فنية وثقافي�ة وترفيهية عامليّة،
يتواف�د عليها نج�وم الفن والغن�اء من مختلف
دول العال�م ،يف إطار خط�ط البالد لالنفتاح عىل
ثقاف�ات العالم بعد عقود من االنغالق اس�تنادا ً
لتفسريات دينيّة ما لبثت اململكة أن تخلت عنها،
للتغطية عىل جرائ�م الحكومة بحق مواطنيها،
العاملي ّ
بأنها
ولك�ي تقنع الري�اض الرأي الع�ام
ّ
أصبح�ت ديمقراطيّة يف ليل�ة وضحاها ،و خلق
«صورة مختلفة» للمملك�ة عىل الصعيد الدويلّ،
ّ
الدموي
بعد الفضائح املشينة التي وثقت املنهج
ال�ذي يتبعه ح�كام الس�عودية للبقاء يف س�دة
الحكم.
ّ
«الدموي» يف
وتسعى الس�عودية لتلميع سجلها
حقوق اإلنسان ،والتي أنفقت مليارات الدوالرات
على اس�تضافة فعالي�ات ترفيهيّ�ة وثقافيّ�ة
ورياضيّ�ة كبرى ،واعتمدته�ا كاستراتيجيّة
مقصودة لحرف األنظار عن جرائمها املتفشيّة،
ويبدو ّ
أن اململكة تحت�اج إىل وقت طويل إضافة
إىل إثبات�ات عمليّ�ة على أرض الواق�ع ،لتقن�ع
العال�م بجديّتها يف «التحول املس�تبعد» وخاصة
بعد إثبات ت�ورط ويلّ العهد الس�عودي بجريمة
اغتي�ال وتقطيع الصح�ايفّ
ّ
الس�عودي املعروف
جمال خاشقجي ،يف قنصلية بالده يف إسطنبول
عام .2018

مسيرة نوع قاصف  ،»2Kمؤك�دا أن اإلصابة كانت
دقيقة.
وأش�ار العميد رسيع إىل أن هذا االس�تهداف يأتي يف
إط�ار حقن�ا الطبيعي واملرشوع يف ال�رد عىل جرائم
العدوان وحصاره املتواصل عىل بلدنا.
وتأت�ي هذه العملية بعد أس�بوع م�ن تنفيذ القوات
املسلحة اليمنية عملية توازن الردع السادسة والتي
استهدفت بالصواريخ الباليس�تية والطريان املسري
يف العمق السعودي.

أزي�ح الس�تار االثنين ،ع�ن مدين�ة
صاروخية جديدة تابعة لبحرية الحرس
الث�وري االيران�ي وتدشين منظومات
صاروخية جديدة.
وش�ارك مراس�م تدشين املدين�ة
الصاروخي�ة الجدي�دة القائ�د الع�ام
للح�رس الثوري االيراني اللواء حسين
سلامي وقائد بحرية الح�رس الثوري
االدمريال عيل رضا تنكسيري وحش�د
من القادة العسكريني يف البالد.
وتض�م املدين�ة الصاروخي�ة الجدي�دة
التابع�ة لبحري�ة الح�رس الث�وري
مجموع�ة كبيرة م�ن املنظوم�ات
وصواريخ من طراز كروز والباليس�تية
بمديات عديدة.

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية
بوليتكو :ترامب غير منظم بعد الرئاسة وبدون إستراتيجية
المراقب العراقي /متابعة...
ل�م يخل يوم�ا ً خالل الس�نوات األربع م�ن خرب أو ج�دل أثاره
الرئيس الس�ابق دونال�د ترامب .وبعد خس�ارته االنتخابات يف
ترشي�ن األول  2020وتويل إدارة جدي�دة الحكم ،يتالىش ترامب
الذي وعد بأنه س�يعيد بناء حركته السياسية (ماغا) أو لنجعل
أمري�كا عظيمة مرة أخرى .ويف تقرير أعده غابي أور ومريديث
ماكغرو بمجلة “بوليتكو” قاال نقال عن حلفاء الرئيس السابق
إنه يفتق�د التنظيم والوجه�ة وهو يحاول التفكير فيما يريد
عمل�ه الحقا .فق�د تراجع عن فكرة إنش�اء ح�زب جديد بديل

عن الحزب الجمهوري ولم يعد يتحدث عن إنش�اء إمرباطورية
تلفزي�ون أو منص�ة تواص�ل اجتماع�ي جديدة نظ�را للكلفة
الباهظ�ة .ول�م يحقق وعده باختيار مرش�حني ج�دد بدال من
املصادقة عىل أعضاء مجلس الشيوخ الذين تحدوا طلبه بتغيري
نتائ�ج االنتخاب�ات لصالح�ه .ويف الوق�ت الذي وعد في�ه ببناء
حرك�ة كبيرة من “ماغا” ال يع�رف ما يقوم ب�ه مؤتمر العمل
الس�يايس للمحافظني غري توريط نفسه يف نزاعات مع قيادات
الجمهوريين وأذرع الح�زب لجم�ع التربعات .ويج�د الرئيس
السابق ترامب نفسه يرتاجع وهو يف املنفى السيايس.

بلومبيرغ :أكبر مستشفى إسرائيلي يعالج أفراد أمن إماراتيين
المراقب العراقي /متابعة...
قال�ت مجلة بلومبريغ إن أكرب مستش�فى يف
«إرسائي�ل» س�يبدأ بتقديم خدم�ات عالجية
لعن�ارص األمن يف اإلم�ارات ،يف خطوة جديدة
لتعزي�ز اتفاق التطبيع ال�ذي أبرمه الجانبان
العام املايض.
وأوضحت بلومبريغ ،أن أطباء من مستشفى
«ش�يبا» القريب م�ن تل أبيب ،س�يتوجهون

إىل دب�ي ،إلج�راءات تش�خيص وجه�ا لوجه
لنحو  350مريضا بداء الس�كري ،يف الجيش
والرشط�ة وجه�از اإلطف�اء اإلمارات�ي ،ث�م
يتابع�ون حالته�م الصحية عن بعد بحس�ب
رئي�س القس�م ال�دويل يف ش�يبا «يؤئيل هار
إيفن».
ولفت هار إيفن ،إىل أن املستش�فى سيتعاون
مع مركز «الت�داوي» الطبي يف دبي ،بموجب

عق�د مب�دأي مل�دة  3س�نوات .مشيرا إىل أن
«ش�يبا» سرتس�ل أطباء لتدريب العاملني يف
مستش�فى «ميدكير» للنس�اء واألطفال يف
دبي ،يف مجاالت تشمل طب األجنة.
وق�ال املس�ؤول الطب�ي اإلرسائيلي ،إنه�م
يتحرك�ون برسعة لتأس�يس تواج�د دائم يف
اإلمارات ،من أجل تقديم عروضهم ،وأضاف:
«الخطوة القادمة قريبة جدا جدا».

آراء
فلسطين في دائرة أولويات المرجعية الدينية
صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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رسالة شكر وتقدير تقدمت بها القيادة الفلسطينية إلى المرجع الديني آية اهلل العظمى السيد علي السيستاني بعد
موقفه حيال مظلومية الشعب الفلسطيني والرافض لخيار التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب ،خالل لقائه
التاريخي األخير في السادس من شهر اذار-مارس الجاري مع زعيم الفاتيكان البابا فرانسيس.
بقلم /عادل الجبوري

مما الش�ك فيه ان ش�كر وتقدير القيادة
الفلس�طينية ،عك�س أهمي�ة موق�ف
املرجع السيستاني وأثره الكبري يف نفوس
أبناء الشعب الفلسطيني قيادة وشع ًبا يف
ظل تخاذل العديد من أنظمة وحكومات
ال�دول العربي�ة واإلسلامية وانبطاحها
أمام الواليات املتحدة األمريكية وربيبتها
«ارسائي�ل» ،وهرولته�ا املحمومة إلبرام
معاه�دات واتفاقي�ات التطبي�ع امل�ذل
واملهين مع «ت�ل ابي�ب» ،يف الوقت الذي
يتعرض الفلس�طينيون يف كل يوم لشتى
أش�كال وصنوف اإلنتهاكات اإلنس�انية
من قبل املؤسسات العس�كرية واألمنية
للكيان الصهيوني.
موق�ف اإلم�ام السيس�تاني الداع�م
واملس�اند للش�عب الفلس�طيني ،يعد يف
ً
وتكريسا للمواقف
واقع األمر اس�تمرارًا
املبدئي�ة الراس�خة املرجعي�ات الديني�ة
حيال القضية الفلسطينية منذ اإلحتالل
الصهيوني الغاص�ب وإقامة ذلك الكيان
عىل أرض فلسطني قبل أكثر من سبعني
عامً ا .فمن�ذ البداية رفض�ت املرجعيات
الدينية بش�كل قاطع احتالل فلس�طني
ومص�ادرة حق�وق أبنائه�ا ،وهن�ا فإنه
م�ن املهم ج ًدا اس�تحضار مواقف اإلمام
محسن الحكيم ،والش�هيد السيد محمد
باق�ر الصدر ،وآي�ة الله العظم�ى اإلمام
الخمين�ي قدس الل�ه أرسارهم ،ومراجع
آخري�ن رفع�وا الص�وت عال ًي�ا لنصرة
الشعب الفلس�طيني والوقوف إىل جانبه
بمختل�ف األش�كال والص�ور .فاإلم�ام
الحكي�م أص�در فت�وى أجاز فيه�ا دفع
الحقوق الرشعية للش�عب الفلسطيني،
فضًل�اً ع�ن مجم�ل مواقف�ه الداعم�ة
للفلس�طينيني يف كل املحط�ات واملراحل
والتحديات الكربى ،والشهيد الصدر كان
ً
حريصا يف مجم�ل أطروحاته عىل تبيان
مظلومية الش�عب الفلسطيني ورضورة
الوق�وف اىل جانبه ،أما اإلم�ام الخميني
فقد تبنى منذ األيام األوىل إلنتصار الثورة
االسلامية يف مطل�ع ع�ام  ،1979اتخاذ
خط�وات عملي�ة به�ذا الش�أن ،تمثل�ت
ً
أساسا بقطع كافة العالقات مع الكيان

الصهيون�ي ،وإغالق س�فارته يف طهران
وجعلها سفارة لدولة فلسطني ،وتحديد
ي�وم س�نوي إلظه�ار الدع�م واإلس�ناد
للقضي�ة الفلس�طينية ،وه�و آخ�ر يوم
جمع�ة من ش�هر رمض�ان املب�ارك من
كل عام ،حيث أطل�ق عليه «يوم القدس
العاملي» ،هذا فضلاً عن الدعم الس�يايس
والجهادي واإلعالم�ي املتواصل اىل يومنا
هذا.
ولع�ل موقف املرجع السيس�تاني األخري
الداع�م لفلس�طني والراف�ض للتطبيع،
لم يكن األول من نوع�ه ،بل إن املرجعية
الديني�ة ،حرص�ت دومً �ا على إظه�ار
التعاطف والتأييد والدعم املعنوي واملادي

لكل الش�عوب املظلومة واملضطهدة ،ويف
مقدمته�ا الش�عب الفلس�طيني ،بيد أن
موقفه�ا األخري ،ب�دا متمي� ًزا ،ألنه جاء
خالل اللقاء م�ع زعيم ديني كبري يتمتع
بمكان�ة روحي�ة ل�دى املاليني م�ن أتباع
الديانة املسيحية يف عموم العالم.
مثل هذه املواق�ف املرشفة تعكس األفق
الواس�ع للمرجعي�ة الديني�ة وحرصه�ا
عىل اإلنتصار للمظلومين واملضطهدين
أي�ا كان�ت انتماءاته�م وتوجهاته�م
ومعتقداته�م ،وعدم التفري�ط بالثوابت
الدينية والوطنية واإلنسانية مهما كانت
الظ�روف واألح�وال ،ولع�ل إش�ادة بابا
الفاتي�كان بنصرة املرجعي�ة والطائفة

الش�يعية ألبن�اء املك�ون املس�يحي يف
الع�راق ،خري ش�اهد ودلي�ل ،اذ إن إثارة
الفت�ن الطائفي�ة ،وافتع�ال الح�روب
األهلي�ة بني أبن�اء الديان�ات والقوميات
والطوائف املختلف�ة ،من بني أبرز أدوات
الق�وى الكبرى لتفتيت وتقس�يم الدول
وإضعافه�ا ،وقتل روح املقاومة واالرادة
فيه�ا ،وه�و ما ينس�جم تمام م�ع مبدأ
تقوية الكيان الصهيوني وتعزيز تفوقه،
وبالت�ايل ترس�يخ وتكري�س االحتلال،
وجع�ل التطبي�ع مع�ه خي�ارًا واقع ًيا ال
مناص من�ه .ومثلما يعد اتس�اع محور
املقاوم�ة عام�ل قل�ق وف�زع للكي�ان
الصهيون�ي والواليات املتح�دة األمريكية

وق�وى دولي�ة واقليمي�ة عدي�دة ،ف�إن
مواقف املرجعيات الدينية بدعم القضية
الفلسطينية ورفض اإلحتالل والتطبيع،
تزيد م�ن قلق وفزع وخ�وف «تل ابيب»
ومن يدعمها ويس�اندها ويقف وراءها،
ذل�ك القل�ق والف�زع والخ�وف ال�ذي لم
تستطع األوس�اط السياسية واإلعالمية
اإلرسائيلي�ة واإلمريكي�ة إخف�اءه ،وهي
تش�هد وتش�اهد أصداء اللقاء التاريخي
للس�يد السيس�تاني م�ع الباب�ا يف ذل�ك
البي�ت املتواض�ع البس�يط يف أح�د أزقة
مدين�ة النج�ف األرشف الضيق�ة ،وعىل
بع�د بضعة أمتار من مرقد أمري املؤمنني
اإلمام عيل بن أبي طالب عليه السالم.

بقلم /قاسم سلمان العبودي
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الحشد الشعبي  ..ورقة
التوت األخيرة
تشهد املفاصل الحكومية  ،والسياسية حراك محموم بأتجاة دول
الجوار العراقي  ،بأستثناء الجمهورية األسالمية طبعا ً  ،يف سابقه
غريبة تعد األول من نوعها عىل مستوى الساحة العراقية .
لقد خلت نرشات األخبار املحلية من سفر بعض الوزراء اىل البلدان
الخليجية  ،مثل الس�يد وزير الداخلية العراقي الذي شد الرحال اىل
الدوحة  ،والسيد محمد الحلبويس الذي زار الكويت رسا ً وملدة ثالث
س�اعات فقط  .بعض مستشاري السيد مصطفى الكاظمي ذهبو
رسا ً اىل أب�و ظب�ي لرتتيب بعض األم�ور املبهمة التي ل�م تتناولها
وسائل األعالم املحلية وغري املحلية .
التغيريات التي طالت جهاز املخابرات الوطني  ،والذي جاءت ملكون
واحد فقط  ،تجعلنا نضع أكثر من عالمة أستفهام حول ما يجري
 .بعض الترسيبات تشير اىل أن طحنون أبن زايد  ،قد تدخل بشكل
س�افر  ،ومن خلال مكتب رئيس الوزراء العراق�ي بتلك التغيريات
يف أعلى جهاز أمني رفيع املس�توى  .من خالل حديث ألحد ضباط
جهاز املخابرات  ،بثته أحدى القنوات الفضائية  ،أشار الضابط اىل
أن الضباط الذين تم نقلهم اىل املخافر الحدودية  ،هم من الش�يعه
فقط مما يذهب بنا اىل أن هناك أمرا ً ما يجري تنس�يقه بني قيادة
الجه�از العراقي وجه�از املخاب�رات األمارتي  ،والذي ب�دأ بتعامل
وتعاون كبري مع جهاز املوس�اد األرسائيلي تحت أرشاف طحنون
بن زايد .
بعد أن أحرق الس�يد السيس�تاني ورقة التطبيع الت�ي حملها بابا
الفاتي�كان  ،يبدو أن الس�يناريو ق�د تغري بأتجاه آخر  .لقد نس�ق
الس�يد الحلب�ويس مع دولة الكويت والس�عودية أوض�اع املنطقة
الغربي�ة  ،يف ح�ال أعلن�ت أقليم عىل غ�رار أقليم الش�مال  .وهناك
تنس�يق عا ٍل م�ع دولة قطر بدعم أقليم الوس�ط ال�ذي من املزمع
قيادته من قبل رئيس الوزراء الحايل مصطفى الكاظمي .
التنسيق مع جهاز املخابرات األمارتي ( الصهيوني ) بأبعاد ضباط
من املكون الشيعي والكفوء  ،والذي لديهم ملفات مهمه عىل كثري
من القيادات العراقية العميلة واملرتبطة بدول الخليج يبعث أشاره
اىل أن هن�اك يشء يطب�خ يف أروقة الس�فارة األمريكي�ة  .التقارب
الكبير بني التيار الصدري وحزب مس�عود الربزاني يصب يف نفس
السيناريو الذي يحاك من قبل ماثيو تولر  .واضح جدا ً هناك أنكفاء
كبري بالعملية السياس�ية التي بدأت تخرج عن األطر الديمقراطية
روي�دا ً رويدا  ،والذهاب بأتج�اه الديكتاتورية  ،والقبضة الحديدية
الواح�ده  .رافق جميع هذه األرهاصات حملة تش�ويهية للحش�د
الشعبي  ،وألصاق التهم جزافا ً به من أجل تسقيطه شعبيا ً .
نعتق�د أن ملف�ات املؤام�رة ق�د أكتمل�ت  ،وبق�ي الفت�ح ورجاله
وحي�دون يف هذه الس�احه التي كان�ت تعج بأص�وات ( الوطنيني
) املتاجري�ن بحق�وق الوطن واملواط�ن  .الورقة األخيرة العصية
الباقي�ة على رساق الوط�ن هي ورقة الحش�د الش�عبي وفصائل
املقاومة  .ربما يكون هناك مخطط خبيث يرس�م يف مدن الجنوب
ألقتتال داخيل يكون الحش�د أحد أطراف�ه  ،حتى تضعف املنظومة
الحش�دية وتتلايش  ،يف آتون حرب تحرق الجن�وب بأكمله وبذلك
يسدل الستار عىل وطن أسمه العراق .
أذن ورقة التوت األخرية  ،هو الحش�د الشعبي  ،فعىل رجال الفتح
وباق�ي الوطنيني األحرار  ،دعم الحش�د وفصائ�ل املقاومة  ،حتى
يبطل املخطط الخبيث القايض بتقطيع العراق وأعطائه عىل طبق
م�ن ذهب لدويل�ة الكي�ان الغاصب  .وف�ق هذه املعطي�ات يبقى
الحش�د الش�عبي هو الضمان األكيد لبقاء الع�راق حرا ً عصيا ً عىل
تلك املؤمرات الداخلية والخارجية عىل حد سواء.

موائد الحاكمين السحت الحرام الذي يدخل في البطون نارآ
بقلم/حسن المياح

حديثن�ا ع�ن موائ�د الحاكمين الظاملين الفاره�ة  ,ووالئ�م
املس�ؤولني الناهبني الواسعة املتنوعة من املال السحت الحرام
املنهوب من ثروات الش�عب العراقي  ,وغصبه عنوة  ,وحيازته
بالق�وة والعنف والبلطجة واإلس�تهتار  ,واإلس�تئثار به ظلمآ
وعدوان�آ ,وهي يف بطونهم جهنمآ ونارآ س�عريآ  ,ويف وجودهم
الدنيوي الهابط الرذيل عارآ وخسة ودناءة وشنارآ.
أم�ا تخاف�ون الل�ه املنتقم الجب�ار ي�وم تلقونه وأنت�م األذالء
الجبناء املرتعشين خناثة الس�فهاء بني يديه يف محكمة عدله
القس�طاس املس�تقيم  ,وأنت�م اآلن الذين تعيش�ون يف الربوج
املش�يدة م�ن أم�وال الس�حت الح�رام  ,وتأكل�ون م�ن أفضل
أطاي�ب الطعام  ,بمختلف أنواعه الغربية والرشقية وما يطلب

ويرغب ويرام  ,وأنتم وعوائلكم يف بحبوحة من الرتف والرسف
وعصي�ان الله وإنتهاك ح�دوده  ,وأنتم املتجاوزون عىل أوامره
 ,واملعتدون تحديآ سفاهة عىل قوانينه وترشيعاته وأحكامه ,
وحولكم املاليني من الش�عب العراق�ي جياع مملوقون  ,يأنون
م�ن أالم الج�وع  ,ويتل�وون من ش�دة وقس�وة أن�واع العذاب
م�ن ظلمكم الذي تس�تخدمون وتمارس�ون  ,وهم ال عهد لهم
حتى بمش�اهدة هذا الرتف الفاحش الذي أنتم عليه من املأكل
واملس�كن  ,واللب�اس واملن�ام  ,والحلي والجواه�ر  ,واإلغتناء
واإلكتن�از الظالم الحرام ,وقد نس�يتم إس�تجداءكم الرخيص
الوضيع املنحرف املهان  ,يوم كنتم تتسولون يف الدول شحاذين
بائسني  ,أذلة أرثاء  ,ال ماء غرية عىل سحنة وجوهكم الكالحة
املجرمة ?

كف�ى طغيان�آ ورقص�آ فرعونيآ على أجس�اد ضحاياكم من
الشعب العراقي ?.
وكفى تجربآ صلفآ وعنجهية وتفرعنآ عىل هذا الشعب العراقي
املعذب املحروم خلق الله املؤمن العزيز الكريم ?
لقد جرعتموه الويل والخراب  ,والدماء وجهل املستقبل الذي ال
يدري ما هو املخبأ له  ,وال املحجوب ?
صحي�ح كنت�م جياع�آ متس�ولني أراذل مهانني  ,تس�تجدون
رغيف الخبز وتنفقون أهم ,وأجم ,وأكرم ,ما يعتز به اإلنس�ان
ويتفاخ�ر ويحف�ظ  ,من أج�ل أن تنالوا كرسة خب�ز بإحتقار
وإزدراء ممن يتصدق عليكم  ,ولذلك أنتم رشهون ال تش�بعون
 ,منغمس�ون بملذات اإلجرام والظلم ال�ذي أنتم به تعتقدون ,
ولذلك أنتم الجبناء السافلون تظلمون  ,وتقتلون  ,وتتآمرون

 ,وتخونون  ,وتجرمون  ,وتحرمون  ,وأنتم العمالء املأجورون
بال ذمة وال ضمري  ,لو كنتم تعلمون ?
وأنى وكيف ومتى أنتم ستعلمون  ..وأنتم غارقون يف قذارات
الظل�م  ,وق�اذورات اإلجرام  ,ومس�تنقعات اإلثم  ,وترصحون
كذب�آ  ,وتدعون س�فهآ  ,وتزعم�ون زورآ  ,وحالك�م مثل حال
الدي�ك الذي يطل�ق جرس صوت�ه صادحآ مهلهلآ  ,متباهيآ ,
ورجلاه املجرمت�ان  ,الوس�ختان  ,القذرت�ان  ,امللوثتان  ,يف
النج�س والخي�س والنتن  ,وبمنقاره الذي يح�ك ويدلك وجهه
ليعطرة بخبث ما هو غارق فيه ومبتىل?
فكي�ف تعون  ,وتدرك�ون  ,وتفيقون  ,من س�كرة الجاهلية
والبالدة واإلنحراف واإلستئثار املجرم الظالم الناهب  ,وتعيدوا
نفوس�كم الضعيف�ة الهابط�ة املنحرف�ة  ,وس�متكم املخلخل

املهله�ل الف�ارغ  ,اىل م�ا كنت�م عليه م�ن وج�ود تخجلون أن
تتحدث�وا عنه  ,ألنه بؤس مهان  ,وش�قاء مذل  ,وحرسة رذيلة
ال تدفع رضرآ  ,وال تجلب منفعة سكون أو هدوء حال ???
الحظوا من قرص يده ( وأيديهم جميعآ ) اإلستحقاق ( وكلهم
قص�ار أقزام )  ..ال تصل يده (وأيديه�م ) اىل ما يرغب اليه من
أكل طع�ام  ,لكثرت�ه  ,وتنوع�ه  ,وتع�دده  ,ولوس�ع املائدة
املبسوطة عليها أنواع األطعمة ?.
وكل لقم�ة زقنبوت تدخل فم�ه ( وأفواههم الفاغرة املفتوحة
نهم�آ وإلتهام�آ ) من املال الس�حت الحرام املنه�وب  ,هي نار
وجحي�م س�عار يغلي البطون  ,ويش�وي الوجوه  ,ويبش�عها
منظرآ وش�كآل وديكورآ  ,فيصبحون كالقردة مسخآ  ,وأسخر
من ذلك  ,وأهزأ  ,وأرذل  ,وأتعس .

الثابت والمتغير في االستراتيجية األميركية
بقلم /ناجي صفا

م�ن الثاب�ت أن االستراتيجية األمريكي�ة
الت�ي تضعه�ا ع�ادة الدول�ة العميق�ة هي
تعبري عن مس�ار ،كما عن مصالح وأهداف
ترس�مها ّ
مؤسس�اتها ،آخذة بعين االعتبار
مصالح القوى املتشكلة داخلها وموازينها،
ومجموع اللوبيات التي تش�كلت عرب تطور
النظ�ام الرأس�مايل األمريك�ي على مدى ما
يقارب قرنا ً من الزمن.
هذا املس�ار بدأ بالتبلور بع�د الحرب العاملية
الثانية ،إذ أخذت الشهية االستعمارية تربز،
وكان�ت نت�اج تراك�م انتصارات عس�كرية
واقتصادي�ة حققته�ا الدول�ة األمريكي�ة يف
الحربين العامليتين األوىل والثاني�ة ،فق�د
ش�كل الرتاكم الكمي والنوعي الذي حققته
الوالي�ات املتح�دة يف هاتين الحربين قفزة
كبيرة وهائلة يف حركة تطوره�ا الصناعي
واالقتصادي وتراكم الثروة ،أنتجتها الحاجة
املاس�ة الت�ي فرضتها الحروب ،س�واء عىل
املس�توى العس�كري أو التقن�ي أو على
مستوى االقتصادي والحاجات واملوارد التي
تناقصت جراء الحرب.
وجرى تعويضها بواسطة الواليات املتحدة،
إذ اضط�رت مصانعه�ا إىل العمل ً
ليلا نهارا ً

لتوفري حاجات الحرب العس�كرية والتقنية
والغذائي�ة ،وأدت عملية تعزي�ز اإلنتاج هذه
إىل تراكم الثروة والقوة معاً ،وش�كلت بداية
تش�كل لوبي�ات مالي�ة واقتصادي�ة كبرية،
وخصوصا ً لوبي�ات الصناعات الحربية التي
ب�ات لها تأثير كبري يف جزء م�ن التوجهات
السياسية األمريكية.
إن تطوير الصناعات الحربية أمىس بحاجة
إىل أس�واق لترصيف املنتجات ،وهو ما كان
ينبغي للحكومة توفريه .هذا الرتاكم الكمي
والكيفي من الصناعات الذي أدى إىل تكدس
ً
مدخلا للتدخ�ل يف صياغة
الث�روة ،ش�كل
االستراتيجيات الت�ي تلب�ي ه�ذه املصالح
وتتواءم م�ع التطور الذي م�ن املفرتض أن
يلبي مصالح هذه القوى ،بعد أن باتت رقما ً
صعب�ا ً وصارت تتحك�م إىل حد كبري بكيفية
إنت�اج الس�لطة ،وخصوص�ا ً الكونغ�رس
ال�ذي يصدر القوانني والق�رارات ويتدخل يف
صياغة السياسات.
أخذ ه�ذا التوجه مس�ارات عدة ،سياس�ية
واقتصادي�ة وعس�كرية وحقوقي�ة ،كانت
بدايته�ا تش�كيل منظم�ة األم�م املتح�دة،
بصفته�ا الناظم لحي�اة البرشي�ة يف كل ما
ً
بديلا
يتعل�ق بالح�رب والس�لم الدوليين،

لعصب�ة األم�م الت�ي تجاوزته�ا املتغريات،
والتي كانت قد تشكلت عقب الحرب العاملية
األوىل.
ج�رت صياغ�ة ميثاق األم�م املتح�دة وفقا ً
ملوازين القوى الناشئة ،وشكل تعبريا ً عنها،
وأعطي ح�ق النق�ض (الفيت�و) يف منظمة
مجل�س األم�ن املنبثقة ع�ن األم�م املتحدة
لل�دول التي اعتربت منترصة يف الحرب .كان
ذل�ك االنتص�ار األمريكي األول يف م�ا يتعلق
بمؤسس�ات القان�ون الدويل ملرحل�ة ما بعد
الحرب.
ب�ادرت الوالي�ات املتح�دة بعده�ا إىل طرح
مشروع مارش�ال إلع�ادة إعم�ار أوروب�ا
الغربي�ة الت�ي أنهكته�ا الح�رب ودمرته�ا.
ش�كل هذا املرشوع بداي�ات الهيمنة لصالح
السياس�ات األمريكي�ة الجدي�دة ،ولتأمين
مصال�ح الشركات األمريكية .اس�تخدمت
الواليات املتح�دة لغة التخوي�ف من البعبع
الس�وفياتي ،وأمس�كت أوروبا من اليد التي
تؤملها ،تحت ضغ�ط حاجات إعادة اإلعمار،
لتربر همينتها عليها تحت العناوين التالية:
أوالً :تخليصها من الخطر النازي:
ثاني�اً :من�ع التمدد الش�يوعي نح�و أوروبا
الغربي�ة ومن�ع الخط�ر الس�وفياتي( .كان

االتحاد الس�وفياتي قد س�يطر على أوروبا
الرشقية).
ثالث�اً ،إعادة إعم�ار أوروبا ،وإنش�اء حلف
شمال األطليس كقوة عسكرية ضاربة بوجه
االتحاد السوفياتي وحلف وارسو لحمايتها.
هكذا جرى تقس�يم أملانيا إىل دولتني رشقية
وغربية يف إطار تقاس�م النفوذ لعالم ما بعد
الحرب العاملية الثانية.
كان ذل�ك بداي�ة مد النف�وذ األمريكي خارج
القوقع�ة األمريكي�ة بين ضفت�ي األطليس
واله�ادئ ،وكان تعبيرا ً موضوعي�ا ً ع�ن
حاج�ات الشركات الصناعي�ة األمريكي�ة
الكربى ،وال سيما رشكات التصنيع الحربي
التي تحولت إىل عنوان الهيمنة الرأس�مالية
واإلمربيالية .مع هذا التطور ،بدأت ترتس�م
املالمح األوىل السرتاتيجية الهيمنة األمريكية
عىل قسم من العالم.
الرئي�س األمريك�ي األس�بق ب�اراك أوبام�ا
ذه�ب إىل أن الح�رب الخش�نة عرب السلاح
والدباب�ات واملداف�ع وحاملات الطائ�رات
بات�ت مكلفة جدا ً ماديا ً وبرشياً ،وال س�يما
بعد الخس�ائر املادية والبرشية الكبرية التي
تلقته�ا الوالي�ات املتحدة يف كل م�ن العراق
وأفغانس�تان ،وكان مقتنعا ً برضورة تغيري

الوسائل مع الحفاظ عىل األهداف ،وذهب إىل
ما يسمى بـ»الحرب الناعمة» عرب «الفوىض
الخالق�ة» ،والحروب الس�يربانية ،والحروب
امللونة عرب املجتمع املدني وجمعيات حقوق
اإلنس�ان وم�ا تطرحه م�ن عناوي�ن براقة
وجاذب�ة ،والح�روب االقتصادي�ة وح�رب
العقوب�ات والحص�ار ،وهي الح�روب التي
باركها ترامب واعتمدها بش�دة ،بحيث بلغ
عدد الدول الخاضعة للعقوبات األمريكية يف
عه�دترام�ب36دول�ة.
ما زالت روسيا العدو األول للواليات املتحدة،
يف نظ�ر باي�دن ،رغ�م أن الصين ه�ي التي
ته�دد بإزاحتها م�ن رأس االقتصاد العاملي،
لكن روسيا تس�تقطب اهتمامه األول .ربما
كان ذلك بس�بب التطور العس�كري وعملية
التحدي�ث الت�ي أجراه�ا بوتين لرتس�انته
العس�كرية ،وربم�ا بس�بب املخ�اوف التي
تبديه�ا اإلدارة األمريكي�ة م�ن ال�دور الذي
يمك�ن أن تؤديه روس�يا يف أوروب�ا الغربية،
يف م�ا ل�و اس�تطاعت إزاح�ة الع�داء ال�ذي
تعمل عىل تعزي�زه الواليات املتحدة كل يوم،
وبشكل ممنهج.
كانت الواليات املتحدة تنظر إىل روسيا نظرة
إيجابي�ة عقب انهي�ار االتحاد الس�وفياتي

وتس�لّم يلتسين الس�لطة .وق�د اعتبرت
االنهيار والتفكك الذي حص�ل لدول االتحاد
الس�وفياتي م�ؤرش راح�ة كبيرا ً له�ا ،وال
سيما مع تسلم يلتسني «السكري» السلطة،
وظنت أن معضلتها مع االتحاد الس�وفياتي
انته�ت ،وال س�يما بع�د أن فاق�م يلتسين،
األوض�اع املالي�ة واالقتصادي�ة للش�عب
ال�رويس ،وأوصل�ه إىل بي�ع مقتنيات�ه وبيع
ممتل�كات الدول�ة ،وصوالً إىل مالمس�ة بيع
السالح االسرتاتيجي .وقد سهل ذلك سيطرة
الواليات املتحدة ورشكاتها عىل روسيا.
م�ع مج�يء ترام�ب إىل الس�لطة ،ح�اول
التضييق عىل العالقات م�ع الصني ،وحاول
محارصته�ا يف بح�ر الصين الجنوب�ي،
كم�ا ح�اول التدخ�ل يف هونغ كون�غ ،كذلك
يف تاي�وان ،ومح�ارصة التف�وق التج�اري
والتقن�ي ،وف�رض الكثير م�ن العقوب�ات
والقوانين الت�ي تحد من حريته�ا التجارية
وتح�ارص رشكاته�ا الكبرى اإلنتاجي�ة
والتقني�ة .ويبدو أن بايدن يسير يف الطريق
ذاته ،لجهة التح�رش ببحر الصني الجنوبي
وتايوان وهونغ كونغ.
أما بالنس�بة إىل إيران ،فقد جهدت الواليات
املتح�دة ،وم�ا زال�ت ،لفصلها ع�ن كل من

روس�يا والصين .ح�اول أوبام�ا ذلك خالل
محادث�ات املل�ف الن�ووي يف الع�ام ،2015
لكنه فش�ل ،وجه�د لكي تح�اول الرشكات
األمريكية احت�واء إيران وإح�داث متغريات
يف منظوماته�ا القيمي�ة والثقافي�ة ،لكن�ه
فش�ل أيضاً ،وهو ما دفعه إىل إجازة الحرب
على اليمن بعد الوعد الس�عودي ل�ه بإنهاء
الحرب خلال أس�ابيع ،ما س�ينعكس عىل
الجمهورية اإلسلامية ،من خالل إس�قاط
حليفه�ا اليمن�ي ،لك�ن النتائ�ج ارتدت عىل
األمريك�ي س�لباً .يح�اول باي�دن اآلن إعادة
الك�رّة ومحاول�ة فص�ل إيران ع�ن كل من
الصين وروس�يا ،وربط الع�ودة إىل االتفاق
النووي بش�كل غري مب�ارش بذلك ،ومحاولة
ربط إنهاء الحرب عىل اليمن بهذه األهداف.
إذاً ،الثواب�ت الثالث�ة يف االستراتيجية
األمريكي�ة كانت ،وم�ا زالت ،ال�دول الثالث
الت�ي توليه�ا الوالي�ات املتح�دة األهمي�ة
الرئيسية يف اسرتاتيجيتها الرئيسية .وهناك
ثاب�ت راب�ع ال بد م�ن التط�رق إلي�ه ،وهو
الثابت اإلرسائييل «إرسائيل» ،فهو الحضور
الدائ�م والوجود املس�تدام يف االستراتيجية
األمريكية ،إىل درجة بات يش�به الحس�ابات
املدورة يف امليزانيات.

نفط ميسان يضم العاجي الكسندر يولي
اعل�ن املكتب االعالمي لنادي نفط ميس�ان
عن وص�ول املحرتف الجديد الكس�ندر يويل
من ساحل العاج ملحافظة ميسان والتحاقه
بفريق نفط ميسان .وقال يحيى زغري رئيس
نادي ميس�ان ان «الالعب الكس�ندر التحق

الثالثاء  16اذار 2021
العدد  2546السنة الحادية عشرة

بتدريب�ات الفري�ق وس�يكون اضافة جيدة
مع زمالئه يف الفريق» ،مبينا ان «التعاقد تم
تصديقه يف وقت س�ابق بالتطبيعية بعد ان
انج�زت خطواته عرب املراسلات» .وبني ان
«الالعب يشغل مركز قلب الدفاع وسريتدي

الرقم  ،19وس�يمثل نفط ميس�ان يف لقائه
امام النجف ضمن الجولة  24غدا الثالثاء».
وكان فري�ق نفط ميس�ان خ�اض مباراته
االخيرة ضم�ن الجول�ة  23امام الس�ماوة
وحقق الفوز بهدفين لهدف وكانت املباراة

س�ببا باس�تقالة م�درب الس�ماوة ش�اكر
محمود وتسمية سمري كاظم خلفا له.
ويحتل فريق نفط ميس�ان املركز الس�ابع
برصيد  32نقطة بعد انتهاء الجولة  23من
الدوري العراقي املمتاز.
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تحديد موعد انطالق دوري الكرة الشاطئية والدوري التأهيلي
حددت لجنة الصاالت والش�اطئية
يف الهيئ�ة التطبيعي�ة ،يوم االثنني
املقب�ل ،موع�دا النطلاق دوري
الكرة الشاطئية (مجموعة بغداد)
للموسم .2021 / 2020
َ
وق�ال عض�و اللجنة علي كاظم،
إن «اللجن�ة حصلت على موافقة
الهيئة التطبيعية بعودة منافسات
ال�دوري م�ع رضورة تطبي�ق
رشوط الصح�ة والسلامة ،وت�م

االتفاق عىل املوع�د وتهيئة جميع
مستلزمات نجاحه».
وأعرب كاظم ،عن أمله بأن يكون
«استئناف الدوري نقطة تحول يف
مسار اللعبة وتطويرها ،بما يخدم
مش�وار املنتخب الوطن�ي ،ويعزز
من حض�وره يف البطوالت العربية
والقاري�ة ،وخط�وة الكتش�اف
الطاقات واملواهب الشابة».
وتابع «نس�عى إىل مواصلة العمل

بهم�ة عالي�ة إلظه�ار ال�دوري
بأفضل صورة من النواحي الفنية
واإلدارية والتنظيمية”.
اىل ذل�ك أعلن�ت لجنة املس�ابقات
يف الهيئ�ة التطبيعي�ة ،اس�تئناف
ال�دوري التأهيلي للدرج�ة األوىل
االثنين املقبل ،بع�د الحصول عىل
املوافقات الرس�مية من قبل وزارة
الش�باب والرياض�ة والتطبيعي�ة،
ووفقا لضواب�ط وتعليمات اللجنة
العليا للصحة والسالمة.
وق�ال رئي�س لجن�ة املس�ابقات،
حيدر ع�ويف ،إن «املوافقة حصلت
على اس�تئناف ال�دوري التأهييل
للدرج�ة األوىل يف بغ�داد وبقي�ة
املحافظ�ات ي�وم االثنين املقب�ل
املوافق  22آذار الحايل».
وأض�اف عويف ،أن «املوافقة جاءت
بنا ًء عىل اس�تجابة وزير الش�باب
والرياضة ،عدنان درجال ،ورئيس
الهيئ�ة التطبيعي�ة ،إي�اد بني�ان،
للمطالب�ات املس�تمرة بضرورة
استكمال املسابقة».
وش�دد على رضورة «االلت�زام
األندي�ة بتعليم�ات خلي�ة األزم�ة
بعدم الس�ماح لدخ�ول الجماهري
للمباري�ات بص�ورة مطلق�ة،
إضاف�ة إىل تطبيق قواع�د التباعد
االجتماع�ي وتوفير رشوط
السلامة لضمان انس�يابية إجراء
املباريات».
واختت� َم رئي�س لجنة املس�ابقات
حديثه بالقول «جهودنا لن تتوقف
عند ه�ذا الحد ،ونعم�ل بجد ألجل
استئناف دوريات الرديف والفئات
العمرية تباعا ً خالل األيام املقبلة».

كورونا يُنهي حياة العب المنتخب الوطني دريول
تويف الع�ب املنتخب الوطني الس�ابق
بك�رة الي�د محم�د دري�ول ،بس�بب
مضاعفات اصابته بفريوس كورونا.
وق�ال مصدر مق�رب من دري�ول إن
«دري�ول ت�ويف يف اح�د مستش�فيات
محافظ�ة البصرة اث�ر مضاعف�ات
اصابت�ه بفريوس كورون�ا» .واوضح

أحمد :الفرص الضائعة سبب التعادل مع السماوة
أرج�ع مدرب الك�رخ ثائر أحمد ،تعادل فريقه مع الس�ماوة،
للهجمات التي أهدرها العبوه «بشكل غريب».
وق�ال أحم�د «حالة أه�دار الف�رص يصع�ب معالجتها كون
الالعبين يفقدون الرتكي�ز ،وأحيان�ا العجلة تكون الس�بب،
وم�رات يكون الحظ س�ببا فرتد العارضة ك�رة محققة ،تلك
التفاصي�ل عاش�ها الفريق أمام الس�ماوة» .وبني أن «الحكم
تجاه�ل ركلة جزاء واضحة جدا بعد أن ملس�ت الكرة يد العب

أن «كرة اليد العراقية س�تعلن الحداد
ثالث�ة اي�ام حزنا ً على وف�اة دريول
ال�ذي مثل املنتخ�ب الوطني يف حقبة
التسعينات من القرن املايض».
يذكر ان دريول ش�غل ايض�ا ً منصب
عض�و هيئ�ة اداري�ة يف ن�ادي نف�ط
البرصة.

عبيد :يجب استغالل الفرص بمباراة اليوم امام الكهرباء
أك�د م�درب الصناع�ات الكهربائية عب�اس عبيد ،رضورة
انضب�اط العبي�ه يف مب�اراة الكهرباء الي�وم الثالثاء ،عىل
ملعب الصناعة ،يف الجولة الـ 24من الدوري املمتاز.
وقال عبيد «الكهرباء فريق محرتم ويضم مجموعة
جي�دة من الالعبين رغم أن نتائج�ه ال تتوافق مع
ً
فريقا
ذل�ك ،ربما الحظ ل�م يحالفهم لكنه يبق�ى
كب ً
ريا وعلينا الحذر أمامه».
وأضاف« :فريقنا س�يحتفظ على االنضباط العايل
مع اس�تغالل الفرص ،خاصة أن الكهرباء سيدخل
املباراة باندفاع كبري».
وأكم�ل« :الصناع�ات الكهربائي�ة مكتم�ل الصفوف
والحالة املعنوية جيدة جدا بعد اس�تقرار نتائج الفريق
والتق�دم النس�بي يف ج�دول الرتتيب ،وبالتايل نس�عى
الستثمار هذا االستقرار للخروج بنتيجة جيدة».
ويتواج�د الكهرب�اء يف املركز الخامس عرش
برصيد  23نقطة ،بفارق األهداف
فق�ط ع�ن الصناع�ات
الكهربائي�ة صاحب
املرك�ز الس�ادس
عرش.

السماوة» .وأشار إىل أن الكرخ فقد نقطتني مهمتني بالتعادل
الس�لبي و»علينا أن نركز يف املباري�ات املقبلة» لتجاوز أزمة
الفرصة الضائعة.
يش�ار إىل أن الك�رخ تع�ادل م�ع
الس�ماوة يف ملعب�ه ب�دون
أهداف ضمن افتتاح الجولة
 24من الدوري املمتاز.

البيشمركة يواصل تصدره لدوري
الطائرة الممتاز

لجنة االنضباط توقف العنكوشي ست مباريات
عق�دت لجنة االنضب�اط يف الهي�أة التطبيعية ،امس
االثنين اجتماع�ا ملناقش�ة الش�كوى املقدم�ة م�ن
لجن�ة الح�كام على رئي�س ن�ادي الديواني�ة ،وبعد
اطالع اللجنة عىل منش�ورات املش�كوى منه (حسني
العنك�ويش) يف وس�ائل التواص�ل االجتماع�ي ،وم�ا
وتهكم واضح
تهجم
صدر يف حس�ابه الش�خيص من
ٍ
ٍ
على رشيحة الح�كام وإث�ارة الجماهير ،وهي من
األفعال التي تعاقب عليها اللوائح كافة س�واء أكانت
املحلي�ة أو الدولية ،لذا قررت اللجن�ة معاقبة رئيس

ن�ادي الديوانية (حسين العنكويش) باإليقاف س�ت
مباري�ات ،مع دف�ع غرام�ة مالي�ة مقدارها عرشة
ماليين دينار وفق املادة  / 58انضباط ،عىل أن تدفع
الغرامة يف مدة أقصاها خمس�ة عرش يوما اس�تنادا
للم�ادة  2 / 24انضباط ،وتنف�ذ العقوبة من الجولة
الخامس�ة والعرشين ل�دوري الكرة املمت�از ،عىل أن
يش�مل اإليقاف ،ووفقا للم�ادة  / 18انضباط ،عدم
الدخول إىل غرف تبديل املالبس وميدان امللعب وأرجاء
امللعب بصورة عامة.

لجنة الصاالت تحدد موعد انطالق المرحلة الثانية
جرت يف اربيل منافس�ات الجولة الثالثة عرش بإقامة أربع مواجهات
ضمن منافسات دوري الطائرة املمتاز يف اليوم األخري للتجمع الثاني
من دور الثمانية.
وحق�ق البيش�مركة األنتص�ار عىل الصناع�ة بثالثة أش�واط مقابل
ش�وط وحيد ( ،)19-25( )18-25( )25-21( )17-25كما فاز غاز
الجنوب عىل الجيش بثالثة أش�واط دون مقابل ()23-25( )23-25
(.)21-25
كما حقق اربيل األنتصار بثالثة أش�واط دون مقابل (-25( )23-25
 ،)18-25( )18والرشط�ة واص�ل انتصارات ِه ويتغل�ب عىل الحبانية
بثالثة أشواط دون مقابل (.)21-25( )22-25( )22-25
وم�ع انته�اء الجول�ة الرابعة عشر للتجم�ع الثاني ،يتص�در نادي
البيشمركة منافسات دوري الطائرة املمتاز.

حددت لجنة كرة الصاالت والشاطئية
يف الهيئة التطبيعي�ة لالتحاد العراقي
لك�رة القدم يوم  24/3/2021موعدا
النطالق املرحلة الثانية من دوري كرة
الصاالت للموسم .2021 /2020

بحت يشيد بالعبيه بعد الفوز على الطلبة
أش�اد مدرب زاخو س�امي بحت ،بالعبي فريقه
بع�د الفوز عىل الطلب�ة ( ،)1-2يف املب�اراة التي
أقيم�ت على ملع�ب زاخ�و ،يف الجول�ة  24من
الدوري املمتاز.
وق�ال بح�ت «الالعب�ون كان�وا على ق�در من
املس�ؤولية ،وطبق�وا تمام�ا الواجب�ات داخل
امللعب ،واألهداف التي س�جلناها رس�مناها يف
الوح�دات التدريبي�ة من قبل ،وت�م تنفيذها يف
املباراة بشكل دقيق وهذا األمر يدفعنا للتفاؤل
بمستقبل الفريق ألنه يلعب كرة قدم جميلة».

وأوض�ح« :الطلبة ل�م يجارينا وفرضنا أس�لوبنا يف
املب�اراة وكان باإلم�كان حس�م املباراة يف ش�وطها
األول لوال الفرص التي أهدرها العبونا».
وأكمل« :فريقنا ظهر بش�خصية كبيرة بدليل بعد
تع�ادل الطلبة يف بداية الش�وط الثاني عدنا رسيعا
ً
هدف�ا ثان ًيا وسيرنا املب�اراة بأس�لوبنا،
وس�جلنا
وبالتايل املباراة كانت ممتعة بالنسبة لنا».
وأشار بحت إىل أنه يسعى للحفاظ عىل هذا األسلوب
خاصة أن املباراة املقبلة ستكون أمام القوة الجوية
يف ملعب الشعب الدويل.

َ
وق�ال رئي�س لجن�ة ك�رة الص�االت
والش�اطئية ،صبح�ي رحي�م ،إن
اللجن�ة ،وبع�د االتف�اق م�ع الهيئة
التطبيعية عىل االلتزام التام يف جميع
إج�راءات الوقاية الصحي�ة وتطبيق

تعليم�ات اللجن�ة العلي�ا للصح�ة
والسالمة ،قررت اس�تئناف مباريات
املرحل�ة الثانية م�ن ال�دوري املمتاز
لكرة الصاالت.
َ
وأضاف نعمل بالتعاون مع التطبيعية
عىل إكمال منافسات الدوري بطريقة
منظم�ة تس�هم يف االرتق�اء بواق�ع
اللعبة ،واكتش�اف الطاق�ات الواعدة
لضمها إىل املنتخبات الوطنية.
واختت� َم رئي�س لجنة ك�رة الصاالت
والش�اطئية ،صبح�ي رحي�م بالقول
َ
املس�اهمة الفاعلة
نأمل م�ن األندية
إلنج�اح ال�دوري واالس�تعداد الجي�د
ملباريات�ه وإظه�اره باملظه�ر الالئق
ال�ذي يتناس�ب م�ع أهمي�ة اللعب�ة
وزيادة شعبيتها.

كافاني ومارسيال يعودان لصفوف اليونايتد
ق�ال أويل جون�ار سولس�كاير م�درب مانشستر
يونايتد ،إنه من املرجح تعايف املهاجمني إدينسون
كافان�ي وأنتون�ي مارس�يال يف الوق�ت املناس�ب
قب�ل مواجهة ميلان يف إياب ثم�ن نهائي الدوري
األوروبي ،الخميس املقبل.
وافتق�د يونايتد هذا الثنائي خالل مواجهة وس�ت
ه�ام ،يف ال�دوري اإلنجليزي املمت�از ،لكن الفريق
خ�رج فائ�زا  0-1بفضل هدف عكسي من كريج

دوسون بالخطأ يف مرماه.
وأضاف املدرب يف مؤتمر صحفي «من املرجح ج ًدا
أن يتعاىف كافاني ومارس�يال ،وأتمنى كذلك دوني
فان دي بيك».وس�يكون الحارس األسايس ديفيد
دي خي�ا جاه� ًزا للعب بع�د الحصول على إجازة
والس�فر إىل إس�بانيا لظروف عائلية ،بينما اقرتب
ب�ول بوجبا من العودة للتش�كيلة بعد مش�كلة يف
الفخذ.

الرياضية
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وقال سولسكاير الذي تعادل  1-1ذها ًبا عىل أرضه
مع ميالن «بول بوجبا ربما يلحق بالرحلة وديفيد
عاد من العزل ..لذا سنسافر بتشكيلة أقوى».
وأضاف «نحن نحتاج عودتهم .نريد التحسن عما
فعلناه يف املوسم املايض .هذا أسبوع مهم بالنسبة
لنا».وبع�د مواجه�ة ميالن ،س�يلعب مانشستر
يونايتد مع ليستر س�يتي يف دور الثمانية لكأس
االتحاد اإلنجليزي.

اليوم ..مهمة صعبة التلتيكو
امام تشيلسي وسهلة لمانشستر سيتي بالتشامبينزليغ

ميسي وكريستيانو يعودان
لواجهة صحف إسبانيا

علين�ا الفوز يف مدري�د .ال ينبغي التفكري
يف األمر مليا ،فلدينا خيار واحد فقط».
ويواج�ه أتلتيك�و مدريد وضع�ا مماثال،
بعدما خسر بنفس النتيجة ( )1-0أمام
تش�يليس عىل ملع�ب أرينا ناس�يوناال يف
بوخارس�ت ،حيث لعب كمضيف بسبب
القي�ود املفروض�ة على الربيطانيين يف
إسبانيا بسبب فريوس كورونا املستجد.
ول�م تتمك�ن كتيب�ة امل�درب دييج�و
س�يميوني من اللعب يف ميرتو بوليتانو،
وس�يتوجه الفريق إىل س�تاد ستامفورد
بريدج وه�و متص�در لليجا اإلس�بانية،
ولك�ن مع بع�ض القلق بعدما س�قط يف
فخ التعادل أمام خيتايف.
ويتمس�ك أتلتيك�و مدري�د بم�ا حقق�ه
املوس�م امل�ايض ،حينما أقصى ليفربول
على أرض�ه .وس�يتوجه اآلن إىل لن�دن
ليواجه خصما متألق�ا منذ تويل توماس
توخ�ل تدري�ب الفريق ،فق�د حافظ عىل
س�جله خالي�ا م�ن الهزائ�م خلال 12
مب�اراة ،ولكنه لم يفلت كذل�ك من الفخ
التعادل السلبي أمام ليدز.

مهمة سهلة

يكتم�ل عقد
املتأهلني لربع
نهائ�ي دوري
أبط�ال أوروب�ا
ه�ذا األس�بوع،
م�ع إقام�ة

املباري�ات األرب�ع املتبقي�ة يف إي�اب ثمن
النهائ�ي ،يف ظل اقتراب باي�رن ميونخ
ومانشستر س�يتي م�ن التأه�ل بينما
تب�دو الكفتان أق�رب إىل التكافؤ بني كل
خصمني يف اللقائني اآلخرين.
وانته�ى النص�ف األول م�ن ال�دور ثمن
نهائ�ي بنج�اح الف�رق الت�ي تمكن�ت
من الس�يطرة على املوق�ف يف مباراة
الذه�اب .ل�م تحدث أي
«ريمونت�ادا» ،ومن
خاض�وا لق�اء
اإلي�اب بينما
كا ن�ت

النتيجة يف صالحهم ،تمكنوا من الحفاظ
عىل نتائجهم والعبور للدور التايل.
هك�ذا كان ح�ال باريس س�ان جريمان
وبوروس�يا دورتموند وليفربول وبورتو
أيض�ا ،الذي أقصى يوفنت�وس ،متصدر
مجموعته الوحيد الذي خرج عن املس�ار
يف الدور اإلقصائي.
وأنه�ى ري�ال مدري�د وتش�يليس مباراة
الذه�اب باالنتص�ار به�دف نظي�ف ،ما
يفت�ح الب�اب أم�ام كل االحتم�االت يف
مواجهت�ي اإلياب أمام أتاالنت�ا وأتلتيكو
مدريد ،عىل الرتتيب.
أما مانشستر سيتي الذي حقق انتصارا

واضحا على ملعب بوروس�يا دورتموند
( )2-0وباي�رن ميون�خ ال�ذي اكتس�ح
التس�يو ( ،)4-1فحظوظهم�ا أفض�ل
كثريا.
ويس�تقبل ري�ال مدري�د أتاالنت�ا الي�وم
الثالثاء عىل ملعب ألفريدو دي ستيفانو،
بعدما فاز به�دف نظيف يف لقاء الذهاب
أمام خص�م لعب منقوصا من�ذ الدقيقة
 17بسبب طرد العبه ريمو فريولر.
وكان م�درب أتاالنت�ا جي�ان بييرو
جاسبريني ق�د أب�دى ثقت�ه يف ق�درة
فريقه على هزيمة امللكي يف مباراة إياب
التش�امبيونزليج ،ورصح« :ببس�اطة

مانشسرت س�يتي ،املهيمن بال أدنى شك
عىل الربيمريليج والذي حقق االنتصار يف
آخر  21مباراة متتالية ،يواجه بوروس�يا
مونش�نجالدباخ بملع�ب «بوش�كاش
ارين�ا» يف بودابس�ت نظرا لقيود الس�فر
الت�ي تفرضه�ا الس�لطات اإلنجليزي�ة
بسبب جائحة كورونا ،وذلك بعدما تغلب
عليه يف لقاء الذهاب .0-2
ويواج�ه فري�ق امل�درب مارك�و روزه
صعوب�ة تغيير املس�ار إياب�ا .فالفريق
اإلنجلي�زي يراك�م  616دقيق�ة دون أن
تهتز ش�باكه يف دوري األبط�ال ،ومن ثم
يبدو الطريق ممهدا أمام�ه للعبور لربع
النهائي..
ب�دوره اكتس�ح باي�رن ميون�خ ،حام�ل
اللق�ب ،التس�يو على ملع�ب الفري�ق
اإليط�ايل ،وعىل هذا يواج�ه األخري مهمة
مس�تحيلة.ويطرح امل�درب هان�ز فليك،
ال�ذي تزي�د حظوظ�ه يف الف�وز بينم�ا
يناف�س فريق�ه برشاس�ة على ص�دارة
البوندس�ليجا ،خي�ار إراحة أح�د ركائز
فريقه يف وقت حاسم يف املوسم.

مورينيو :إصابة سون ليست سهلة
س�يغيب س�ون هيونج-مين الع�ب
توتنه�ام هوتس�بري ،لبعض الوقت
بعدم�ا تع�رض إلصاب�ة عضلية
يف الش�وط األول ،م�ن مب�اراة
انته�ت بالخس�ارة ()1-2
أم�ام آرس�نال يف ال�دوري
اإلنجلي�زي املمت�از ،بينما
ق�ال مدرب�ه جوزي�ه
موريني�و إن ذل�ك نتيجة
خوض عدد كبري جدا من
اللقاءات.
وخ�رج الالع�ب الكوري
الجنوب�ي البالغ عمره 28
عاما من امللع�ب بعدما بدا

فاتي يقترب من العودة لصفوف برشلونة
كش�ف تقري�ر
إعالم�ي ،ع�ن
اقرتاب أنس�و فاتي
نج�م برش�لونة ،من
الع�ودة واملش�اركة
مجد ًدا مع الفريق ،بعد
غياب طويل عن املالعب.
وذك�رت قن�اة «كوات�رو»
اإلس�بانية ،أن فات�ي يواصل
عملي�ة تعافيه من اإلصابة التي
تع�رض له�ا يف الركب�ة قب�ل بضعة
أش�هر.وأضافت أن الالعب حدد لنفس�ه
موع ًدا للع�ودة ،حيث يريد فات�ي ،التواجد
مع الفريق الكتالون�ي يف نهائي كأس ملك
إس�بانيا ،ي�وم  17نيس�ان املقبل.ونوهت
القن�اة أن فاتي من املتوقع له ،املش�اركة
يف التدريب�ات تدريج ًي�ا يف غض�ون 15
يومً ا.وتابع�ت أن أرسة الالع�ب تدعم�ه
وتطالب�ه بأخ�ذ األم�ور دون تسرع،
لتجنب االنتكاس�ات مث�ل التي تعرض
له�ا يف كان�ون الثان�ي امل�ايض.وكان
ً
عنصرا أساس� ًيا يف برش�لونة
فات�ي
رغ�م أن عم�ره كان  18عامً �ا فقط،
قب�ل أن يتعرض لإلصاب�ة أمام ريال
بيتيس منذ  5أشهر ،مما أجربه عىل
الخضوع لجراحة يف الركبة.

أن�ه يعان�ي من إصاب�ة يف عضلات الفخذ
الخلفي�ة بعدم�ا رك�ض برسع�ة للح�اق
بتمري�رة عالي�ة ،وش�ارك بدال من�ه إيريك
الميال الذي سجل هدف التقدم لتوتنهام يف
الدقيقة .33
وق�ال موريني�و للصحفيين يف إش�ارة إىل
أن س�ون أصيب بس�بب خ�وض عدد كبري
م�ن املباريات «ال أعرف فترة الغياب .إنها
إصابة عضلية .اإلصابات العضلية عادة ال
تكون سهلة».
وبدأ س�ون كل مباري�ات توتنهام الـ 28يف
الدوري هذا املوس�م وس�جل  13هدفا كما
ش�ارك يف  9مباريات بالدوري األوروبي إىل
جان�ب  4مباريات يف مس�ابقات الكؤوس

املحلية.
وق�ال موريني�و «إن�ه يف املعت�اد يتع�اىف
برسعة .حدث ذلك بس�بب توايل املباريات.
يف ال�دوري األوروبي منحت�ه راحة ملدة 30
دقيق�ة يف نهاية املباراة لكنه ش�ارك يف 60
دقيقة».
وأض�اف «عندم�ا تلعب يف الكثير جدا من
املباريات ،يش�ارك بعض الالعبني يف دقائق
أكثر من اآلخري�ن وهذا طبيعي وهذا يشء
يمكن حدوثه».
ويلعب توتنهام يف ضيافة دينامو زغرب يف
إياب دور الس�تة عرش بال�دوري األوروبي
يوم الخميس املقبل قبل أن يواجه أس�تون
فيال يف الدوري اإلنجليزي يوم األحد التايل.

تص�در الغريم�ان ،األرجنتين�ي ليوني�ل ميسي
والربتغايل كريستيانو رونالدو ،عناوين الصحافة
الرياضي�ة اإلس�بانية ،مجددا ،م�ع احتمال عودة
«الدون» لصفوف ريال مدريد وتحقيق «الربغوث»
لرق�م قي�ايس جديد يف برش�لونة كأكث�ر الالعبني
خوضا للمباريات بقميصه.
ونرشت صحيف�ة (س�بورت) الكتالوني�ة صورة
مليسي ( 33عام�ا) وه�و يحتف�ل بأح�د أهداف�ه
كقائد للبارس�ا ،موضح�ة «مييس س�يعادل رقم
تش�ايف هرنانديز القيايس كأكث�ر الالعبني خوضا
للمباريات يف تاريخ النادي 767 :مباراة.
كم�ا نرشت صحيفة (مون�دو ديبورتيفو) صورة
قديمة تجمع مييس وتش�ايف وعنونت بـ»من أجل
الليجا والرقم القيايس».
ويج�يء ذلك يف الوق�ت الذي لم يح�دد فيه النجم
األرجنتين�ي وصاح�ب الك�رات الذهبي�ة الس�ت،
مصريه مع النادي ،حيث س�ينتهي عقده الصيف
املقبل ،وسط ورود تقارير تؤكد أن وجهته ستكون
بين باريس س�ان جريمان الفرنيس ومانشستر
سيتي اإلنجليزي.
بدورها أكدت صحيفة (ماركا) الرياضية أن سعي
الريال الس�تعادة خدم�ات كريس�تيانو ،املتوج 5
مرات بالكرة الذهبية ،لن يغري خططه املستقبلية
بالتعاق�د م�ع الثنائ�ي الفرنسي كيلي�ان مبابي
والنرويج�ي إرلينج هاالن�د ،النجمني الالمعني
القدم العاملية.
حاليا يف كرة

فينالدوم قريب
من االنتقال للدوري االسباني
اقترب نادي برش�لونة اإلس�باني ،م�ن إب�رام صفقت�ه األوىل يف املريكاتو
الصيف�ي املقبل.وذك�رت صحيف�ة «مون�دو ديبورتيف�و» أن الهولن�دي
جورجينو فينالدوم ،متوسط ميدان ليفربول ،بات عىل أعتاب االنضمام
إىل برش�لونة ،بع�د نهاي�ة عقده م�ع الريدز.وح�اول برش�لونة ،ضم
فينالدوم يف الفرتة املاضية ،قبل أن يفش�ل ويظل الالعب يف ليفربول،
لنهاية عق�ده الذي ينتهي يف  30حزي�ران املقبل.وأضافت الصحيفة
«رغم اعرتاف فينالدوم نفسه يف األسبوع املايض ،بأنه ال أخبار حول
مستقبله ،لكن مصدر قريب من الالعب أكد أن قدومه لربشلونة أمر
محس�وم ومفروغ منه».وتابع�ت أن النجم الهولن�دي يحلم باللعب
لنادي برشلونة منذ صغره ،موضحة أنه أغلق صفقة انتقاله للبارسا
بنسبة .%95
ومن املقرر أن ينضم فينالدوم إىل برشلونة يف صفقة انتقال حر ،حيث
يعد من املطالب الرئيس�ية ملواطنه رونالد كومان ،املدير الفني للفريق
الكتالوني.

بسبب التأخر ..االرسنال يعاقب اوباميانغ
أكد تقرير صحفي ،أن نادي آرسنال يستعد ملعاقبة العبه
الجابون�ي بيير إيمريي�ك أوباميانج ،بعد اس�تبعاده من
ديربي ش�مال لندن.وق�رر ميكيل أرتيتا مدرب آرس�نال،
اس�تبعاد الالع�ب م�ن مب�اراة ،حيث جلس على مقاعد
الب�دالء طوال املباراة ،دون أن يفصح عن س�بب الواقعة.
وبحس�ب صحيف�ة «دييل مي�ل» ،ف�إن أوباميانج وصل
متأخ�رًا إىل املب�اراة ،ولهذا الس�بب قرر أرتيت�ا معاقبته،
خاصة وأن هذه ليست املرة األوىل التي يتأخر فيها الالعب

وأضاف�ت أن ن�ادي
ا لجا بو ن�ي .
أوباميان�ج بتوقي�ع
آرس�نال سيعاقب
بع�د حض�وره متأخرًا
غرام�ة مالي�ة عليه،
لديربي شمال لندن.وتمكن آرسنال من قلب الطاولة
على غريمه توتنه�ام ،بعدم�ا تقدم الس�بريز بهدف
الميلا يف الدقيقة  ،33قب�ل أن ينجح الجانرز يف العودة
وتسجيل هدفني عن طريق مارتن أوديجارد وألكسندر
الكازيت.

الثقافـي

مختارات من أقوال المشاهير
اإلمام عيل «عليه السالم»
الص ْمتِ َع ِن الْحُ ْكمَ ،كمَا َّ
أن ُه الَ َخ رْ َ
الَ َخ �رْْي َ فيِ َّ
ي فيِ الْ َق ْو ِل
ِ
َ
َ
ْ
َّ�هي ُد فيِ َ
�بي ِل الل� ِه ِبأ ْعظ َم
ِبالْ َج ْه� ِل مَ ا المُ َجاهِ ُد الش ِ
س ِ
َ
ف ،لَ َكا َد الْ َع ِف ُ
أَجْ �را ً مِ َّم ْن َق َد َر َف َع َّ
يف أ ْن َي ُك َ
ون مَ لَكا ً مِ َن
َ
الْمَالَ ِئ َك ِة .أ َ َ
اس َت َخ َّ
ش ُّ ُّ ُ
ف ِب ِه َ
وب مَ ا ْ
اح ُب ُه مَ ا أ َخ َذ
ص ِ
�د الذن ِ
الل ُه َع ىَل أ َ ْه ِل الْ َج ْه ِل أ َ ْن َي َت َعلَّمُ وا َح َّتى أ َ َخ َذ َع ىَل أ َ ْه ِل الْ ِعلْ ِم
صار ََع الْ َح َّق رَ َ
أ َ ْن ُي َعلِّمُ وا مَ ْن َ
ص َع ُه الْ ِحلْ ُم ِغ َطا ٌء َ
سا ِترٌ،
ُت� َخلَ َل ُخ ُل ِق َ
وَالْ َع ْق ُ
اس رُ ْ
�ل ُح َ
اطعٌ َ ،ف ْ
�ك ِب ِحلْم َِك،
س�امٌ َق ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
نْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
و ََقا ِت ْل َهوَاك ِبعقلِ�ك ال ينب ِغي لِلع ْب ِد أن ي ِثق ِبخ ْ
ي:
صلت ِ
َ
ً
الْ َعا ِف َي� ِة ،وَالْ ِغ َنىَ :بي َْنا َت�رَا ُه مُ َعاىفً إ ِ ْذ َ
س� ِقمَ ،وَغ ِنيّا إ ِ ِذ
َ
َ
اف َت َق� َر مَ ْن َ
َ
َ َ
ش َ
ْ
اها إلىَ
�كا الْ َح َ َ ىَ ْ
َّ
اجة إِل مُ ؤمِ ٍن فكأن ُه ش�ك َ ِ
َ
اها ىَإل َكا ِفر َف َكأ َّنمَا َ
الل ِه ،وَمَ ْن َ
ش َك َ
ش َكا الل َه.
ٍ

أبيات خالدة في الذاكرة
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صفي الدين الحيل
الر َ
َ
ماح ال َعوايل َعن مَ عالينا
سيل ِ
َ
َ
َ
وَ
خاب الرَجا فينا
البيض َهل
شهدي
ِست
ا
ِ
رب وَاألَ َ
وَسا ِئيل ُ
الع َ
تراك ما َف َعلَت
َ
َ
َ
رب ُع َبي ِد اللَ ِه أيدينا
يف أ ِ
رض ق ِ
لَمّ ا َ
س َعينا َفما ر ََّقت َعزا ِئمُ نا
َ
َعمّ ا نرومُ وَال خا َبت مَ ساعينا
يا َيو َم وَق َع ِة َزورا ِء ال ِعراق َ
وَقد
ِ
َ
َ
َ
د ِّنا األعادي كما كانوا يدينونا
ب ُ
ضمَّ ٍر ما َر َبطناها مُ َ
سوَّمَ ًة
ِ
َ
إِلاّ لِنغزو ِبها مَ ن َ
بات َيغزونا
وَ ِفت َي ٍة إن َن ُقل أ َ َ
صغوا مَ سامِ َع ُهم
ِ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
لِقولِنا أو دعوناهم أجابونا
َقومٌ إِذا ا ُ
راع َن ًة
ِست ِ
خصموا كانوا َف ِ
ِّ
ً
َيوما وَ إِن ُ
حكموا كانوا مَ وازينا
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بطلها هارب من الخدمة العسكرية في زمن الطاغية

« ال الناهية» واقعية سحرية لرواية صفحات من تاريخ العراق األدبي والسياسي واالجتماعي
المراقب العراقي /المحرر الثقايف...
ي��رى الناق��د أحم��د فاض��ل ان ال��روايئ ص��ادق
الجم��ل يف روايته» ال الناهي��ة» اعتمد الواقعية
الس��حرية لرواي��ة صفح��ات م��ن تاري��خ الع��راق
األديب والسيايس واالجتمايع .
وق��ال فاضل يف قراءة نقدي��ة خص بها (المراقب
العراقي):
يفاجئن�ا الجم�ل بع�د سلس�لة م�ن
األعم�ال الروائي�ة والقصصي�ة
ومرسحي�ة واح�دة ب�أن الع�ودة إىل
اللهج�ة الدارج�ة ضم�ن حواري�ات
روايته األخرية التي بأيدينا « ال الناهية
« ه�ي عودة ال يمك�ن أن تحط من أي
عم�ل روائي يلت�زم الجان�ب التقليدي
ال�ذي عرف�ت ب�ه الرواي�ة العربي�ة
باحتوائه�ا اللهج�ات الدارجة لكل بلد
وللكاتب محم�د املنقري رأي جميل يف
ه�ذا املزج يق�ول عن�ه  « :الرواية كما
أظ�ن عال�م يتوازى م�ع الحي�اة بكل
تنوعها وأطيافها  ،وحراكها  ،وناسها
 ،وأس�اليب تعبرياته�م  ،واللهج�ة
الش�عبية جزء أس�اس م�ن اليوميات
وعربه�ا تفيض ال�دالالت األكث�ر ثرا ًء
وعمق�ا ً يف نق�ل الواق�ع والتعبير عن
إيقاعاته.
وأض�اف :من هن�ا نس�تطيع الولوج

إىل رواي�ة الروائ�ي ص�ادق الجم�ل «
ال الناهي�ة « الص�ادرة حديث�ا عن دار
املرتضى للنشر والتوزي�ع يف بغ�داد
وبواق�ع  192صفح�ة م�ن الن�وع
املتوس�ط زين�ت غالفها لوح�ة معربة
للفن�ان التش�كييل علي عب�د الكريم
والتي توحي بما س�تقوله الرواية من
أح�داث .وتاب�ع  :ان الجمل اس�تطاع
وبحرفي�ة عالي�ة االقتراب بق�وة من
الواقعية الس�حرية ونقله�ا هنا وذلك
بتش�كيله لألش�خاص الذي�ن نعرفهم
من خالل بصمتهم األدبية والش�عرية
وبعث الروح فيهم من جديد من خالل
عالق�ة بطل الرواية مجيد بهم دون أن
يكون سببا يف حجب قدرة الرومانسية
عىل التالع�ب يف بياناته العاطفية التي
حفلت بها الرواية أو السوس�يولوجيا
الت�ي صاحبت مكانه�ا وزمانها  ،وقد
ج�اءت قيم�ة ذل�ك الخي�ال الواقع�ي

احمد فاضل
ليك�ون متالزم�ا على وج�ه التحديد
يف م�زج عن�ارص متقابل�ة يف س�ياق
ه�ذا العم�ل األدب�ي لتختل�ط األوهام
واملح�اوالت و التص�ورات الغريب�ة
بسياق الرسد الذي ظل محتفظا بنربة
حيادي�ة موضوعي�ة كتلك الت�ي تميز
التقرير الواقعي للرواية .
واوض�ح :لقد وظ�ف املؤلف من خالل
تل�ك التقني�ة عنارص كان�ت موجودة
فعلا وق�د ش�غلت صفح�ات طويلة
م�ن تاريخ الع�راق األدبي والس�يايس
واالجتماع�ي جعل لها قدرة التش�كل
والوض�وح كق�درة الش�خصية
الواقعي�ة وتصويره�ا بش�كل يذه�ل
القارئ و يربك حواس�ه فال يس�تطيع

صادق الجمل

التميي�ز بين م�ا ه�و حقيق�ي وم�ا
ه�و خي�ايل معه�ا فجمي�ع الكت�اب
والش�عراء الذين كانوا يترددون عىل
مح�ل مجي�د هم كان�وا أحي�اء يف تلك
الفرتة من خمس�ينات الق�رن املايض
حتى وقت متأخر من�ه أما حكاياتهم

ودعاباته�م فق�د اش�تهروا به�ا
اس�تطاع الجمل وب�ذكاء القارئ لهم
أن يس�تعني بها يف توليفت�ه الحكائية
للرواي�ة والظروف الت�ي كان يمر بها
البل�د حينه�ا .واس�تطرد :وب�دءا من
« كرماني « الش�اعر ال�ذي قال « ال «

حياكة القدر في رواية «الريش» لسليم بركات
غمكني مراد
الحي�اة ،املصير ،الق�درَ ،بع َدها
ُ
تأري�خ ُ
م�ر فيها حين مرّ ،أو
الع ِ
ً
الزمن
رُبما قد ع�اش ،مُ ض ِّيا مع
ِ
املُظلِّ ِل ألنفاس اللحظ ِة يف الحياة،
وبالدهش�ة الراس�ي ِة
مُ تأمالً مع
ِ
ً
على أوج�ه املصير ،قانع�ا م�ع
ُ
وبالنك�ران لحياك ِة القدر املغروز
على جبهة ما ،قد كان وما صار،
وما ق�د يك�ون ،يتأرج�ح ُ
العمر
وتتأرجح األيامُ عىل حبل سيرك
الحياةِ ،مُ ثبتا ً بطريف حب ٍل للمصري
والق�در ،كريش� ٍة هائم�ة على
ُ
تغت�ال وجهتها
صفح�ة اله�واء
وجهاته�اُ ،ج ُ
ريح
من
اله�واء
باة
ٍ
وعراء.
ُ
ُ
تحم�ل يف مكنونها
الريش�ة بم�ا
وطيران م�ن وإىل؟
تحلي�ق
م�ن
ٍ
ٍ
ُ
والريش�ة بم�ا تعنيه م�ن الخف ِة
ُ
بله�ب
والتذب�ذب واالنكم�اش
ٍ
صوت
بس�يط وهسهس� ٍة ،م�ع
ٍ
ُّ
يخص م�ن أصبحت روحه
لأللم
كعنوان
روح ري�ش ،و»الري�ش»
ٍ
ٌ
عن�وان مُ س�تف ٌز،
لرواي�ة ه�و
بتناقض�ات املواصف�ات املكون�ة
ِ
ُ
كات�ب
للري�ش ،وس�ليم ب�ركات
ظالً
ُ
يجع�ل من
الرواي�ة
الري�ش ِ
ِ

ُ
ُ
الحياة يف موت،
تكون تحت فيئه
ُ
واملوت يف حياة« :س�أموت ،أعني
إنني س�أُقر ُر هذا امل�وت انتقاما ً
من مفاجأة املوت».
ُ
يخترق س�ليم ب�ركات بالريش
الحواج�ز والح�دود ف ُيآخ�ي
بالريش
بالريش األمكن�ة ،و ُيعي ُد
ِ
صياغ�ة الحي�اة ،كم�ا الريش�ةُ
يف تدوي�ن الكتاب�ة ،وك ّم�ا حياة
َ
حرض�ت على الرحي� ِل والبق�اء
عىل ح ٍّد س�واء ،يف وإىل أمكن ٍة هي
وتحر ُ
ري س�اكنيها ُ
تختا ُر مص َ
ِّض
قي�د إىل حر ّي ٍة،
عىل الطيران من
ٍ

قاس إىل آخر مرن:
منطق
ومن ال
ٍ
ٍ
َ
«ذكرَن�ي العرا ُء املمت� ُد إىل الجه ِة
ُ
الجنوبي�ة بع�را ٍء لم َ
أنس�ه بعد،
خامرني إن ش�عاعات الش�مس
ُ
تدخل غرفة النوم ،من خالل
التي
شجريات الليمون هي ذاتها التي
ُ
كان�ت
توقظني صباح�ا ً يف وقتٍ
م�ا ،م�ن س�نني بعيدة ال تش�به
سنني هذا املكان».
ُ
اآلله�ة عن�د اإلغري�ق حني
كم�ا
ُيخ ِّيط�ون الق�در ويش�ذبونه
ويقصون�ه ،وانطالق�ا ً م�ن:
«وكأنم�ا ُيخ ِّي ُ
ّ
للم�وت
�ط الق�در
ِ

فاضل حمود

قبــ�ل أن يتدف�ق الن�وم اىل
جس�دي ثاني�ة ،التب�س علي
ً
طويلا ،أمس�كت رأيس
األم�ر
مستغرباً،استرجعت ذاكرت�ي
مس�تفرساً ،يف لي�ال فائت�ة ه�ل
كنت واثق�ا ً من رؤيته مس�بقاً؟
أكاد أج�زم ب�أن ذل�ك الحل�م قد
تكررت زياراته كثرياً.

خديج

جبار القريشي

َ
ظلم�ات ثلاث ،غذت ُه
ترع�رع يف
ٕ
مش�يمة موب�وءة ،هواج�س
مرعبة نازعت ُه ،لم يجد بدا ً من أن
ُيشهر قلمه؛ تهاوى جدار الجهل
ليظهر رافعا ً اصبعيه.

عقوق

إحسان علي العارضي

على قارع�ة الطري�ق ،تجمعت

حويل الدواب ،لحس�ت الس�نتها
دموعــي ،تنــــــــــاس�يت
وجعي...
امتد الفكر إىل بيتي العتيق ،حني
تقززت مني...؛ واكمل ذلك ولدي
الوحيد!

روال العمري

زمن

دارت الدوائ�ر ،ل�م يع�د كوك ُب�ه
يدور حول شمسها.
عش َ�ق القم�ر؛ َف ِز ْ
ع�ت من
حني ِ
كسوفها األبدي.

رائد الحسن

كيف دفن السياب ؟
رياض داخل
قب�ل ايام وأثناء جل�ويس منتظرا ف�رج انتهاء الحظر
الصحي قرأت كتاب سيرة الشاعر بدر شاكر السياب
(عاش�ق الوط�ن والخلي�ج واملط�ر) للمب�دع الناق�د
املرحوم د.نجم عبدالله كاظ�م الذي كتبهبطريقة تنم
عن حس�ن عال بالجم�ال بالوصف السردي الجميل
لتفاصيل الكتاب دون ان يشعرك بأي ملل أو ضجر.
يف الصفح�ة االخرية ق�رأت طريقة دفن الس�ياب .بل
ش�اهدت واملب�دع د .نجم يجعل�ك تش�اهد مايقول...
عندما مات الس�ياب....يف الصفحة ..٣٧حمل صديقه
علي الس�بتي جثم�ان الفقيد،وتوج�ه ب�ه إىل العراق.
وحني وصل البرصة كانت الش�وارع مقف�رة، ،والجو
ممطر وكانه يبكي الشاعر الذي طاملا أحب املطر وقال
في�ه احىل قصائ�ده .انطلق الصديق اىل بيت الس�ياب
ففوج�ئ بعدم وجود أحد فيه ،وعلم أن الرشطة كانت
قد أخرجت عائلة الش�اعر من البيت ،يف اليوم نفس�ه
،ألن البي�ت تابع ملصلحة املوانئ ،التي كانت قد طردت
الس�ياب من وظيفته بعد اس�تنفاد اجازته املرضية ،
ول�م تدف�ع املتأخر م�ن االيج�ار ونفق�ات الكهرباء .
واضطر عيل الس�بتي مع حفنة فق�ط من األصدقاء،
اىل دفن الش�اعر ال�ذي كان قد صار واح�دا َ من أعظم
شعراء العرب .
كان�ت م�ن أواخر قصائ�ده قصي�دة رس�الة قالها يف
أعقاب اس�تالمه رس�الة من زوجته التي حدثته فيها
ع�ن ابنته الصغرية (اآلء) ،وفيها كان قلبه ،عىل الرغم
من حالته الصحية السيئة ،ينبض بأمل يف أن يعود إىل
اهله وقد (طاب)-أي ُشفي

ٌ
قصة

َ
الكلم�ات،
رس�مَها بعش�وائ ّي ِة
ِ
َ
ّ
بخيال املعان�ي .أعج َبت
ه�ا
خ
لط
ِ
ُّ
النخب�ة بلا منطقيّ� ِة أحدا ِثه�ا
وفراغيّــــ� ِة مغـــــــْزاه�ا
وضباب ّي ِة نهاي ِته�ا .انت َز َع ْ
ت أعىل
ورؤوس ُ
ُ
القرَّا ِء تطر ُُقها
الجوائز،
ُ
االستفهام.
عالمات
ِ

املراقب العراقي /متابعة...
ص�در عن دار امل�دى كت�اب«األرض اليباب
وتناصه�ا مع الرتاث اإلنس�اني» للش�اعر
العراقي فاضل السلطاني .وتضمن الكتاب
دراس�ة عن مصادر القصيدة األس�طورية
والدينية ،والشعرية والنثرية ،يف كل الرتاث
اإلنس�اني ولي�س الغرب�ي فق�ط ،وتحليالً
ألقس�ام القصيدة الخمس�ة ،باإلضافة إىل
ترجمة جديدة ،ودراس�ة مقارنة لرتجمات
عربية للقصيدة صدرت منذ الستينيات.
يق�ول خلدون الش�معة يف مقدمة الكتاب:
«ال ش�ك عندي أن سجال فاضل السلطاني
مع التناص وإملاعات األرض اليباب ،سجال
مثير لإلعج�اب .كم�ا أن�ه يدل م�ن حيث
اكتماله عىل س�يطرة معرفية متميزة عىل
جل م�ا يتصل بإلي�وت ونظريته يف الرتاث.
فه�و يناق�ش ب�دءا ً م�ن مرجعي�ة النص
اإلليوت�ي س�ت ترجم�ات عربي�ة للأرض
اليب�اب :لويس عوض وأدونيس ويوس�ف
الخ�ال وعبد الواح�د لؤلؤة وماهر ش�فيق
فريد ويوسف اليوسف وتوفيق صايغ».
وهذا الس�جال ال�ذي تنطلق في�ه الرتجمة
الجدي�دة يب�دأ بمناقش�ة مس�تهل األرض
اليب�اب« :نيس�ان أقسى الش�هور» مثريا ً
بذل�ك مش�كلة التن�اص واإلملاع�ة اللذي�ن

تنه�ض عليهما القصيدة .يق�ول« :يفتتح
إليوت هذا القس�م بمقطع عن جدب عاملنا
املع�ارص من خالل تصوير نيس�ان ش�هرا ً
قاس�ياً ،ليس ألنه ش�هر صلب املسيح كما
يعتق�د د .عبدالواح�د لؤلؤة ب�ل ألنه قاس
بالنس�بة ألولئ�ك العاجزي�ن روحي�اً .فهو
بداي�ة الربي�ع الذي تتفت�ح في�ه الطبيعة
وينبثق الجم�ال بينما هم غري قادرين عىل
التمتع بخرياته…».
االعرتاض على تفسير عبدالواح�د لؤلؤة
يمك�ن أن يبدو مقب�والً إذا كان�ت اإلملاعة

كلمات متقاطعة
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باللهجة العراقية:
ويا حديثك عن االء يلذعها
بعدي فتسأل عن بابا أما طابا؟
أكاد اسمعها
رغم الخليج املدوي تحت رغوته
اكاد ألثم خديها واجمعها
يف ساعدي …
كأني اقرع البابا
فتفتحني…
وتخفي ظلنا السرت!!

«األرض اليباب وتناصها مع التراث اإلنساني» دراسة مقارنة لـ  6ترجمات

قصص قصيرة جدا
إيعاز

ُ
ُ
يأخ�ذ س�ليم
قميص�ه املُم�زق»
بركات من «دينو» الحالم بجنون
اليقظ ِة يف مُ
صادف�ات للمصائر،
ٍ
لهما ً أو رقيبا ً
فهي تخت�ار ُه ،إما مُ ِ
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بوع�ي أو بدونهَ ،يرس ُد
ٍّ
ً
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الحل�م واقع�ا ويمس�ك
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األمور ،فيرسُ د أوال ما هو واقعٌ يف
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ُ
الهروب
مكان خلف ُه،
إىل الحياة يف
ٍ
إلي�ه أُ
ٌ
ٌ
سيرة أو جز ٌء من
منية أو
ص�وت دائما ً
ٌ
الرحي�ل إىل هن�اك،
منفي
م�ا يئ� ُز يف املُنادا ِة ملن ه�و
ٌّ
ُ
يج�د نفس�ه إال يف
يف منبت�ه ،وال
الرحي�ل إىل منف�ى األمني�ة ،كما
يترد ُد عىل لس�ان «م�م آزاد»« :
لكنني لم أقترب منه كثريا ً كأخ،
ُ
ُ
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كلمت ُه
حدقت فيه أو
كنت كلما
إذ
ً
ً
ُ
كالم�ا عارض�ا ،أجد في�ه نفيس
ذاتها».
يستم ُد سليم بركات من القواسم
املشرتك ِة علميا ً بني التوأم الواحد،
ُ
�زاوج بين حي�اة «م�م
بحي�ث ُي
م�كان يف قبرص وحياة
آزاد» يف
ٍ
مكان يف
«دينو» رُبما الحقيقي يف
ٍ
الجزير ِة الكردية شمال سوريا.

لتيمورلن�ك وال�ذي استش�هد بروايته
الجم�ل نقال عن مكس�يم غوركي ( 1
) تتنق�ل ه�ذه «الال» فص�ول الرواية
الخمس�ة بين زمكانيتها وش�خوص
أبطالها يف خمس�ينات الق�رن املايض
حت�ى ثمانينات�ه  ،يف محلات بغ�داد
الش�عبية كب�اب الس�يف  ،الفض�ل ،
الش�واكة  ،وش�ارع غ�ازي  ،ومجي�د
وأمه فضة  ،ووحيدة الزوجة  ،وعالية
األخ�ت  ،وجمهرة من املثقفين أدباء
وش�عراء بدءا بحسين مردان وانتها ًء
بالجواه�ري لتقف عن�د بطلها مجيد
الذي ص�ارع الحياة بقلب قوي وإرادة
ال تلين وفكر وضاء متج�اوزا لجميع
م�ا م�ر ب�ه م�ن مح�ن  ،هروب�ه من

الخدمة العسكرية .
واكم�ل  :حت�ى إذا م�ا م�ر ب�ه العمر
رسيعا وأصبح ال يطيق حياته بس�بب
نفاقه�ا ورحي�ل العدي�د مم�ن تعرف
عليه�م وأك�دار وحي�دة ت�اركا ذل�ك
البه�رج الذي تميز ب�ه حتى إذا أصبح
ش�خصا آخ�را رث الثي�اب بوجه غري
ال�ذي كان يحمله آثر االن�زواء يف ركن
قصي من محل�ه ألنه ما ع�اد يحتمل
رصاخ أطفال محلت�ه ونعته بالجنون
وأوكل إدارة محل�ه إىل عامل�ه املخلص
األس�طى عب�اس ال�ذي فوج�ئ يوما
بس�يارة عس�كرية تتوقف أمام املحل
ليرتجل منها ش�اب أنيق جميل زاهي
يف�ور ش�بابا ونجمة خماس�ية تلمع
فوق كتفه  ..ترجل من السيارة ودخل
عىل األس�طى عباس الذي بقدر خوفه
وارتباك�ه بق�در إعجابه بهذا الش�اب
اليافع  ،قام من وراء املنضدة يستقبله
ببشاشة مرحبا خائفا مرتبكا وصورة
العس�كر الت�ي كان�ت يف ي�وم ما فخر
واعت�زاز صارت الي�وم مدعاة للخوف
والشرود بأفكار س�وداء – يف إش�ارة
للحكم الش�مويل الذي ابتلي به العراق
– تنب�ئ ع�ن مجه�ول « (  ، ) 2وبع�د
حدي�ث رسيع بينهما فاج�أه الضابط
الش�اب بس�ؤاله عن مجي�د الذي كان
يراقب�ه م�ن خلف س�تارة تفصله عن
املحل وبعد التعرف عليه خرج ليلتقيه
باألحض�ان ألن�ه كان صديق�ا قديم�ا
محبا لألدب حس�به بداي�ة جاء ليلقي

القبض عليه بسبب هروبه القديم من
الخدم�ة العس�كرية الذي أخبره أنها
س�قطت دعواها بس�بب العفو العام
الذي ص�در عن الحكوم�ة وأنه يمكن
أن يخرج مرفوع الرأس فدهش مجيد
مستفرسا فأجابه أحمد :
 بحك�م موقع�ي ق�رأت تقري�را عنكوآني أتصفح ملفك .
 تقري�ر عن�ي  ..لي�ش عرفت�وا آن�يهارب من الجيش ؟
 مو بس هاي . بس شنو  ،يمعود كمل ؟ أك�و تقرير م�ن الفضل يك�ول أنتقات�ل محترف وقضي�ت على كل
األشقياء .
سحب سيكارة من العلبة وقدم ألحمد
واحدة  ،وقال :
 إي كمل !!.. فأهمل التقرير ليش !! ألن جماعتن�ا ُهم�ه وراء تصفي�اتاالش�قيائية وصفحته�م انته�ت م�ن
زم�ان  ،ولم يعد هناك ش�قي يش�كل
خطر والدولة اس�تفادت من مقتل أبو
عوف وتركتهم يتقولون عليك والدولة
تعرف أنت بريء م�ن دمه « ...،الحظ
كيف تنس�اب اللهجة املحلية بكل يرس
لتختل�ط حروفها م�ع الفصحى وهي
بكل املقايي�س ال تثقل عىل القارئ وال
تكون س�ببا يف تخري�ب اللغة كما قال
عنها طيب الذكر طه حسني.

هنا تقترص عىل اإلش�ارة إىل صلب املسيح،
ولي�س مقب�والً إذا اقتصر على ذل�ك ولم
ينظ�ر إىل اإلملاعة باعتباره�ا تحيل بدورها
إىل إملاعات أخرى لش�هر نيس�ان .وأحدها
وليس كلها إش�ارة الس�لطاني إىل قصيدة
تش�ورس القائلة« :عندما تتساقط يف ابريل
زخ�ات املطر الطيبة الرائح�ة» .هنا تكمن
مش�كلة إحاالت التن�اص يف ش�عر إليوت.
فه�ي تتج�اوز املحم�ول املع�ريف إلحال�ة
واحدة».
وع�ن الرتجمة الجديدة ،يقول املؤلف« :لقد

قرأنا يف أوقات مختلفة منذ الس�تينات عدة
ترجم�ات عربي�ة لهذه القصي�دة ،ووجدنا
لألس�ف أنها تحتوي عىل أخط�اء كثرية يف
فه�م الن�ص األصيل ويف مواض�ع مهمة إىل
الدرجة التي تعكس املعنى إىل نقيضه ،كما
سنبني يف الدارسة املرفقة.
وه�ذا ال�كالم ليس املقص�ود من�ه التقليل
من ش�أن ه�ذه الرتجمات ،وال م�ن الجهد
الكبري الذي بذله املرتجم�ون الذين نناقش
ترجماته�م هن�ا ،وه�م يوس�ف الخ�ال
وأدونيس 1ولويس عوض 2ود.عبد الواحد
لؤل�ؤة ، 3ويوس�ف اليوس�ف 4و د.ماه�ر
ش�فيق فريد 5وتوفيق صاي�غ 6 .لقد قدم
هؤالء جميعا ً خدمة كبرية للثقافة العربية،
وللش�عر تحدي�داً ،حني ترجم�وا منذ وقت
مبكر « األرض اليباب» مس�اهمني بذلك يف
إغناء تجربة الش�عر الحديث ،التي شكلت
ه�ذه القصي�دة بش�كل خ�اص ،عنصرا ً
أساسيا ً يف تش�كله وتطوره الالحقني ،كما
حص�ل مع التج�ارب الش�عرية الجديدة يف
أجزاء كثرية من العالم.
لكن هذا ال يربر ،يف الرتجمات الني نناقشها
هن�ا ،اقتراف أخط�اء عكس�ت ،وحرف�ت
املعنى يف مواض�ع كثرية أرشنا إليها ،وكان
من املمكن تجنبها.
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من اقوال االمام علي ( عليه السالم )
والظلم فإ ّنه أكبر المعاصي ،وإنّ ّ
إيّاك ّ
الظالم لمعاقب يوم القيامة بظلمه.
إيّاك ومصادقة األحمق فإ ّنه يريد أن ينفعك فيضرّك.
ً
صديقا حتى يحفظ أخاه في ثالث :في نكبته وغيبته ووفاته.
ال يكون الصّ ديق
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ش
ع
بان
من الشهور العظام عند
اهلل ورسوله «ص»
شهر شعبان املعظم شهر عظيم عند الله تعاىل وجاء يف فضله احاديث
كثرية كما ان له اعمال عامة يف كل الشهر واعمال خاصة بلياليه
وايامه نأتي عىل ذكرها يف ما ييل :
ويقول العالمة السيد ابن طاوس يف كتابه اقبال االعمال ( و اعلم أن
شهر شعبان شهر عظيم الشأن فيه ليلة أغاث الله جل جالله بمولودها
ما كاد أن يطفيه أهل العدوان من أنوار اإلسالم و اإليمان بالربهان ما
اختلف فيه أهل األديان و سيأتي رشح موقعها يف موضعها و هو كما
كنا ذكرناه منزل من املنازل و مرحلة من املراحل يسعد أهل التصديق
و التوفيق بالظفر بفوائده و الجلوس عىل موائده و الورود عىل موارده
و كفاه رشفا ما تذكره من أن رسول الله ص اختاره لنفسه الرشيفة
برصيح مقاله و دعا ملن أعانه عىل صيامه بمقدس ابتهاله
فقال ع  ( :شعبان شهري رحم الله من أعانني عىل شهري)
فمن شاء أن يدخل تحت ظل هذه الدعوة املقبولة و الرحمة املوصولة
فيساعد رسول الله ص عىل شهره و يكون ممن رشفه لسان محمد
ص املعظم بذكره فإذا دخلت يف أول ليلة منه فأنت قد حصلت بني شهر
رجب و فارقت ذلك الحمى و خرجت عنه و تريد أن تلقى شهر رمضان
و أنت مستعد له بطهارة الجوارح يف الرس و اإلعالن و كن كما يليق
بهذه الحال من االستعداد بصالح األعمال و صواب املقال و صيانة
نفسك عن أهوال األعمال .
وقد جاء الفضل يف صيامه ( روينا ذلك بإسنادنا إىل صفوان بن مهران
الجمال قال يل أبو عبد الله (ع ) ( حث من يف ناحيتك عىل صوم شعبان
فقلت جعلت فداك ترى فيها شيئا فقال نعم إن رسول الله (ص) كان
إذا رأى هالل شعبان أمر مناديا ينادي يف املدينة يا أهل يثرب إني رسول
الله إليكم أال إن شعبان شهري فرحم الله من أعانني عىل شهري ثم
قال إن أمري املؤمنني ع كان يقول :ما فاتني صوم شعبان مذ [منذ]
سمعت منادي رسول الله ص ينادي يف شعبان فلن يفوتني أيام حياتي
صوم شعبان إن شاء الله ثم كان ع يقول صوم شهرين متتابعني توبة
من الله) .
الدعاء عند رؤية هالل شهر شعبان
أقول و قد قدمنا يف الجزء الخامس يف عمل كل شهر ما يختص بأول
ليلة منه و ذكرنا يف كتاب عمل كل شهر ما يدعى به عند رؤية هالل
جميع الشهور فيعتمد عىل تلك األمور فإن لم يحرضه فيقول إن شاء
الله :
( اللهم إن هذا هالل شهر [شعبان] و قد ورد و أنت أعلم بما فيه من
اإلحسان فاجعله اللهم هالل بركات و سعادات كاملة األمان و الغفران
و الرضوان و ماحية األخطار يف األحيان و األزمان و حامية من أذى
أهل العصيان و البهتان و رشفنا بامتثال مراسمه و إحياء مواسمه
و ألحقنا بشمول مراحمه و مكارمه و طهرنا فيه تطهريا نصلح به
للدخول عىل شهر رمضان مظفرين بأفضل ما ظفر به أحد من أهل
اإلسالم و اإليمان برحمتك يا أرحم الراحمني)
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 ..وأثرها في التربية وانتقال القيم االخالقية

ال يخلو مؤلف يف مجال الرتبية من ذكر مفردة
القدوة وذكرها كإحدى الوسائل املهمة نظرا
ولتأثريها االيجابي عىل سلوك الفرد ،فالقدوة
تعد من أهم وأكثر الوسائل تأثريا ً يف مجال
الرتبية ،السبب يف ذلك تأثري النموذج الواقعي
يف حياة الناس بشكل عام ،فاإلنسان مجبول
فطريا عىل االقتداء بالشخصيات املؤثرة التي
تطابق افعالها أقوالها بغض النظر عما اذا
كانت صالحة او طالحة ,وتكمن أهمية القدوة
يف وجود الغريزة الفطرية يف هيكلة االنسان
التي دوما ما تدفعه نحو تقليد ومحاكاة
األخرين ويتمثل ذلك أكثر عند األطفال فهم
األكثر تأثرا ً بالقدوة يف طور التنشئة الجسمية
والعقلية إذ يعتقدون أن كل ما يفعله البالغون
هو عني الصواب ,حيث يبدأ الطفل يف سن
الثالثة يدرك بوضوح أنه من الذكور ,وأنه
سيصبح يوما ً ما رجالً كأبيه ,وهذا ما يدفعه اىل
االعجاب املستمر بابيه وبغريه من الرجال ,فإنه
يراقبهم بدقة وعىل الدوام ويحاول التشبه بهم
يف مظهره وسلوكه ورغباته ,بينما يف اإلناث
تدرك الطفلة بنت الثالثة أنها ستصبح يوما ما
إمراء بالغة فتتجه نحو التشبه بأمها وبقية
النساء القريبات منها حيث تركز اهتمامها
عىل األعمال التي تمارسها أمها من أعمال
منزلية وغريها ,وأما العناية بالدمى فإنه نابع
من اهتمام األم باألطفال املواليد من أخوتها
وغريهم وتسلك األسلوب نفسه بالتحدث إليهم
كأنهم أحياء .وتكمن اهمية القدوة يف الكثري من
االمور منها توجيه السلوك العفوي وتجسيد
الفضائل ،كما ان القدوة تساعد عىل تربية افراد
صالحني يتمتعون بسلوكيات وصفاة ايجابية
وتساهم القدوة يف بناء مجتمع متماسك وقوي
قادر عىل مواجهة التحديات الخارجية.
اهمية القدوة يف توجيه السلوك العفوي
وبما أن موضوعة القدوة ذات تأثري عال يف
تكوين شخصية الفرد والسيما االفراد الناشئني
 ،لذا ارتئينا أن نسلط الضوء عىل هذه املوضوعة
ونتوجه بالسؤال اىل مجوعة من الشخصيات
املختصة يف مجاالت لها عالقة بموضوعة
الرتبية لنستفهم منهم اهمية القدوة ومدى
اثرها عىل تربية الجيل الصاعد.

فقد اشارت الباحثة االجتماعية  :برشى مهدي
بديرة قائلة  :بال شك ان من اسس الرتبية
الصحيحة والسليمة هي غرس القدوة الصالحة
واملثل االعىل لدى الطفل واالمر الذي يهدف اىل
توجيه سلوكه العفوي الفطري اىل الطريق
الصحيح ،أي تهذيب السلوك لديه بغرس القيم
واالخالق واملبادئ باإلضافة اىل تمنية الوازع
الديني الفطري ايضا يف نفسه ،وقد اكد علم
النفس عىل رضورة القدوة ملا فيها من انعكاس
ايجابي عىل سلوكياته .اما عن اآللية التي
تجعل الطفل متأثرا بمحيطه بشكل ايجابي
فهي خروج تلك العناوين واملفاهيم من اطارها
النظري وانصهارها يف حيز التطبيق ،فالطفل
يلجأ بداية اىل التقليد ،فيقلد من حوله ومن يف
محيطه ،واالرسة هي املدرسة االوىل التي ينشأ
الطفل يف كنفها ويستسقي منها معارفه ،فالبد
اوال من تحقق الرتابط االرسي االمر الذي يؤثر
عىل سلوك الطفل واستقراره النفيس ويمنحه
الشعور باألمان ليبدأ بمرحلة التلقي ،ويجب ان

يتطابق القول مع الفعل الن الطفل يعقد مقارنه
بني ما يراه وما يسمعه وهو عاجز عن الحكم
والتقييم واختيار االفضل وبالتايل حينما ينتاب
شعوره التناقض قد يلجأ اىل الطريق االسهل
وهو تقليد الفعل ألنه يتجسد امامه ،لذا فمن
الرضورة االقتداء بقدوة ايجابية بكل تفاصيلها
فهي ستشكل االطار االسايس لشخصية الطفل
يف املستقبل وحني يتم ربط الدين وتعاليمه مع
القيم العليا هنا ينشا لدينا شخصية متكاملة
ايجابية قادرة عىل التفاعل مع العالم الخارجي
واالندماج باملجتمع والقدرة عىل تمييز الخري
من الرش ،والن شخصية االنسان هي خالصة
وراثة وتربية وبيئة فمن الرضوري تواجد
البيئة الصالحة للطفل واالعتناء برتبيته
وتهذيبه وهنا يتعاظم مفهوم القدوة الحسنة
الذي سينشئ لنا اطفاال مؤهلني لالعتماد عىل
النفس وقادرين عىل خوض معرتك الحياة .
بينما أوضحت االستاذة خلود ابراهيم محمد
البياتي  /مدربة تنمية برشية ودعم نفيس

مجتمعي  /مسؤولة شعبة التدريب والتطوير
النسوي يف العتبة الحسينية املقدسة ،قائلة:
لو ألقينا نظرة رسيعة عىل كل اساليب الرتبية
والتعليم منذ بداية الخليقة واىل يومنا هذا
سنجد ان هناك عامال مشرتكا بينهم ،اال
وهو القدوة وهو ايجاد مثال يتمتع بصفات
متميزة عن االخرين ونيل الرضا ويكون ممن
يحتذى به .ولعل مما سبق يتضح ان لهذه
الشخصية القوية املتميزة االثر البالغ عىل
املحيط من االعمار الكبرية فما بالكم باألطفال!
والذين يقطعون شوطا كبريا من حياتهم وهم
يقلدون االخرين ويحاولون بكل ما اوتوا من
قوة ان يكونوا نسخا مشابهة ملن يحبون،
وهنا تكمن اهمية ايجاد القدوة الصالحة،
فلو تتبعنا نظريات التعلم سنجد منها ما
يسمى بالنمذجة وهي اتخاذ نموذج يكون
املثل االعىل الذي يضعه الطفل ويسعى جاهدا
للوصول له وهو من اخطر اساليب الرتبية
ففيه تنحت افكار االطفال وتتشكل حياتهم
بصورة تدريجية بطيئة قوية االثر طويلة
البقاء ،والنمذجة تحدث اما باختيار من
الطفل ورغبة يف تقليد شخصية معينة بحيث
يتتبع الطفل السلوكيات املحببة لديه ويقوم
بتقليدها ،او ان تتم بطريقة عفوية وبصورة
تراكمية فترتسخ السلوكيات وتصبح خريطة
له ويتم ذلك عن طريق وسائل االعالم املتاحة
من التلفاز ومواقع تواصل او البيئة املحيطة
وهنا تكون صدمة االهل بالسلوكيات الغري
مرغوبة مع عدم وجودها يف محيط العائلة،
وبمجرد تتبع بسيط ليوم واحد يف حياة
الطفل سيكتشف االهل مصدر هذا التغيري.
وعليه يجب بذل الكثري من الجهود لتكوين
مصادر القدوة الجيدة وجعلها نظام حياة
كالصدق يف الحديث واحرتام االخرين وحسن
الظن بهم بحيث يصبح االهل وسيلة تعليمية
متحركة تحتوي عىل كل وسائل االيضاح
قوال وفعال وان يستشعر االهل اهمية دورهم
الرسايل يف خط سري حياة الطفل حارضا
ومستقبال وكذلك بناء مستقبله بصورة
صحيحة يتشكل منها املجتمع الذي نرغب
فيه .

حدوده من (ابو اآلش) الى (المحولة) في النجف االشرف :

شارع المدينة بين االصالة والتجديد
شارع حيوي تدب الحياة فيه يوميا
من الصباح حتى املساء يف حركة ال
تعرف السكون ومنذ ان خط كشارع
خارج اسوار املدينة الحصينة النجف
الرشيف قديما… حتى كان محط
رحال القوافل التي كانت تصعد
للمدينة قادمة من البادية وأطرافها
والبلدات املجاورة وكانت مناخا
ألبلهم التي كانت تسرتيح يف (املناخة)
أكثر من أي مكان أخر وسبحان الله
كانت تتجدد حيويتها يف هذه املربوكة
وكأنها تستنشق هواء قد لفح القبة
واملأذنتني يف الجوار فتعطر املكان
بأنسام يبحث عنها كل الخالئق
حتى الجمال ..أنه شارع املدينة هذا
الشارع القديم بقدم املدينة والجديد
املواكب لتطورات الزمن.
يمتد هذا الشارع من نقطة التقائه
بشارع ابي صخري املعروف وينتهي
بالنزلة املؤدية للجدول أو منطقة
املدابغ التي كانت تعرف عند أهل
النجف واذا اردنا التحديد وبلهجة
النجفيني فيقال حدود شارع املدينة
من (ابو اآلش) اىل (املحولة) وهذه
عالمات شاخصة اىل يومنا هذا…
طول الشارع يبلغ (1765مرتا)
يتفرع منه ()19فرعا عىل اليمني
للذاهب باتجاه بحر النجف و()21
فرعا عىل جهة اليسار وهذه األفرع
متقابلة تماما وبصورة هندسية
متناظرة تماما وفرق الفرعني هو
امتداد ساحة اعدادية النجف فتلغي
فرعني فيها بينما عىل الجهة املقابلة
هناك فرعان مفتوحان من شارع
املدينة باتجاه شارع حنون ..كما
ويحد شارع املدينة مناطق معروفة
منها منطقة الجديدات ومنطقة
حنون ومنطقة الجمهورية وحديقة
غازي ومنطقة خان املخرض واملناخة
والنزلة ومنطقة الشوافع وتقاطع
شارع الهاتف (الفلكة) ومدخل
شارع الرسول.

ومن ابرز معالم هذا الشارع جامع
الجوهرجي (مسجد ومدرسة داخلية
ومستوصف) وقد شيد هذا الرصح
الحاج محمد صالح الجوهرجي
واكتمل بناءه يف عام  1961وكذلك
جامع الرحباوي الذي يقع يف تقاطع
شارع الهاتف مع شارع حنون والذي
شيده الحاج عباس الرحباوي عام
 1960ولكن كان قبله مدرسة دينية
ومسجد ايضا شيده الحاج عباس
الرحباوي عام  1955يقع يف الجهة
املقابلة له تماما اي بجهة شارع
الهاتف ..وهناك ايضا مسجد قديم
وهو مسجد ال حبل املتني ويقع
قرب مدخل شارع الرسول وكذلك
يوجد مسجد املدينة املنورة ويقع
بعد الفرع الثاني من جهة شارع
ابو صخري ويعترب مسجد قديم ومنذ
نهاية الخمسينات وتوالت تعمريات
عليه الحقه وصوال ليومنا هذا كما
توجد عدة مساجد صغريه ومتفرقه
عىل طول الشارع كما ان هناك
حسينيات ومدارس مختلفة اذكر
منها الحسينية واملدرسة الباكستانية

وأمثالها العديد كما وتنترش اليوم
املواكب العديدة التي تقيم نشاطاتها
عىل طول السنه يف وفيات ومواليد
املعصومني عليهم السالم والنشاط
األكرب يف محرم وصفر ومن هذه
املواكب موكب هيأة شباب شارع
املدينة وموكب هيئة شباب اإلمام
عيل عليه السالم وغريها.
ان تبليط هذا الشارع جاء متأخرا
إذ كان تبليطه أول مرة يف نهاية
الستينات او بداية السبعينيات من
القرن املايض وأعيد تبليطه بعد تلك
الفرتة بسنوات قليلة وبنيت أرصفه
نظامية له أيضا..
ومن املعالم األخرى يف هذا الشارع
هو القنصلية اإليرانية التي كان لها
باب مدخل من شارع املدينة وباب
أخرى من الجهة الخلفية وموقع
هذه القنصلية هو قرب مدخل شارع
الرسول اي قرب مسجد ال حبل
املتني وكما أسلفنا … من معالم هذا
الشارع كان فيه مدخل (فرع) يؤدي
اىل حديقة غازي التي تسمى اليوم
الحديقة وسوق الحديقة وقرب هذا

الفرع هناك زقاق صغري عرضه
ال يتجاوز الخمس مرتات أشتهر
يف فرتة من الفرتات كونه سوقا
للطيور..
وكانت هناك ايضا يف هذا الشارع
دائرة الكمرك مقابل مركز رشطة
الغري اليوم وهو ايضا ركن وبعد
ان انتقلت دائرة الكمرك شغل
مكانها مقهى تسمى (كهوة فليح
صميدح) وبالفرع كان محل عدد
يدويه وانشائية لعبد الواحد عبطان
(ابو نجم) وكذلك من شواهد هذا
الشارع هو اعدادية صناعة النجف
والتي سميت الحقا اعدادية الكوثر
املهنية ومن الشواهد املهمة ايضا
(ملعب اعدادية النجف) وكانت
الساحة الخلفية إلعدادية النجف
ومتوسطة النجف للبنني وكانت
حافلة باملناسبات الكروية عىل
مستوى املدينة وقد لعب عىل ارضها
التي لم تفرش بالثيل كبار الالعبني
العراقيني أمثال عمو بابا وغريه
وتحولت هذه الساحة اليوم اىل
مجمع تجاري استثماري .
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مناشدة عاجلة

التعلي�م امل�وازي تعليم غري منص�ف للطلبة وعوائله�م وذلك ألجوره العالي�ة والبالغة 12
مليون للسنة الواحدة فمن اين تأتي الطلبة وعوائلها بهذه املبالغ الضخمة ان كانت الدولة
بنفسها تنادي بالتقشف نطالب بتحديد االجور وجعلها رمزية ال تتجاوز 2مليون بالسنة
الواحدة
مطلبنا :االرساع بترشيع قانون التعليم املوازي
عىل ان يكون قانون منصف بأجور رمزية
وال يتجاوز سعر املقعد 15مليون دينار
( عىل ان يضمن حقوق الطلبة املقبولني سابقاً والذين سيقبلون مستقبالً)
#املوازي_ينتهك_الدستور

* طلبة التعليم املوازي

�صحيفة-يومية�-سيا�سية-عامة

Almuraqeb Aliraqi NewSpaper

وزارة التربية:
سنعلن موعد االمتحانات و هي( حضورية)
كشف املتحدث باسم وزارة
الرتبية حيدر فاروق عن اإلعالن
عن موعد االمتحانات خالل هذا
األسبوع فيما أكد عىل إجراءها
حضوريا من األول االبتدائي
وحتى السادس اإلعدادي وفق
خطط واليات أعدت لهذا الشأن
من قبل وزارتي الصحة والرتبية
لم يفصح عنها حتى اآلن.
وقال فاروق إن كافة القرارات
التي تتخذ من قبل وزارة الرتبية
تعرض قبل اإلعالن عنها عىل
اللجنة العليا للصحة والسالمة
وكذلك تتأثر تلك القرارات
بإحصاءات املوقف الوبائي وما
ينتج عنه ,الفتا إىل أن االمتحانات

التمهيدية للدراسة الخارجية
قال بان موعد االمتحانات
سيعرض قريبا.
وأضاف فاروق ,أن وزير الرتبية
زار ذي قار اليوم لالطالع عىل
البنية التحتية للقطاع الرتبوي

فيها.وفيما يخص إنهاء العام
الدرايس بعد امتحانات نصف
السنة أجاب فاروق بأن هذه
األمور سابقة ألوانها ومن
يحددها هو معطيات املرحلة
الصحية التي يمر بها البلد.

املاضية ،وسجلت  36حدثا عامال،
الذين سيتم إدخالهم بدورات تدريبية
وصفوف التعليم املرسع بحسب
رغبتهم».وأشار باهض إىل «وجود
تنسيق مع الرشكات االستثمارية
لتزويد اللجان التفتيشية بأسماء
ومعلومات جميع الرشكات الثانوية

االجازة السنوية
السالم عليكم سيادة رئيس الوزراء
بالنسبة للموظف املدني بوزارة الداخلية
وحسب كتاب األمانة العامة ملجلس الوزارء
املرقم ق  ٥/١٢/٤٢/٧١٦يف ٩/٣/٢٠٢١
املعطوف عىل كتاب وزارة الداخلية املرقم
 ١١٩٩٤يف  ٤/٣/٢٠٢١فهو غري مشمول
بالقدم( ٦اشهر) وكذلك غري مشمول باالجازات
املرضية وغري مشمول باالجازات الخاصة
السنوية البالغة (  )١٥يوم بالسنة ؟
بس بنفس الوقت املوظف املدني مشمول
باالنذارات والدوام االضايف والدوام أثناء الحرض
والدوام أثناء العطل املحلية نرجو من سيادتكم
عطفكم االبوي وشمولنا باالمتيازات أعاله
اسوة بأقراننا العسكريني أو شمولنا بكافة
االمتيازات والعطل املركزية واملحلية وساعات
العمل االضايف اسوة بباقي املوظفني املدنيني يف
الوزارة املدنية األخرى

* مختار محمد امني
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استئناف العمل بعدد من المشاريع الخدمية بعد حسم ملف مستحقاتها
أعلنت الحكومة املحلية
يف محافظة ذي قار عن
استئناف العمل بعدد من
املشاريع الخدمية بعد حسم
ملف مستحقاتها املالية
بالنسبة للرشكات املنفذة.
وقال املحافظ عبد الغني
األسدي إن الرشكة املنفذة

ملرشوع مجاري النارصية
الكبري بارشت العمل منذ
خمسة أيام بأعمال إكمال
املرشوع وتوسيع الخدمات
للمناطق املشمولة بهذا
املرشوع الحيوي.
وأشار إىل استئناف العمل
بمرشوع طريق اإلصالح

املتعاقدة مع الرشكة األم ،ليتم
شمولهم بقانوني التقاعد والضمان
االجتماعي ،إضافة إىل تشغيل 50
باملائة من العاملني املحليني امتثاال
للقوانني الصادرة بشأن ذلك» ،مؤكدا
«إحالة املخالفني لتعليماتها إىل
املحاكم املختصة».

وكان من املقرر إكماله
قبل أربعة سنوات وهو من
املشاريع املتلكئة.
ولفت إىل أن هذه الخطوات
تأتي يف إطار جهود املحافظة
األسبوعني
فرتة
خالل
املاضيني من استالم إدارة
املحافظة.

الجبايش بعد إنهاء ملف
التخصيصات املالية الخاصة
بمراحل عمل املرشوع فيما
تدرس وزارة التخطيط اتخاذ
القرار املناسب يف حسم ملف
عمل الرشكة املنفذة ملرشوع
مجرس تقاطع سوق الشيوخ
والذي تبلغ كلفته  53مليار

مطالبات باالهتمام
بجزيرة الطيب وتحويلها
الى متنزهات سياحية

وزارة النفط تشوه شارع فلسطين
نناشد السيد رئيس الوزراء الكاظمي بتدخل سيادته
بتوجيه املسؤولني بوزارة النفط لتحسني وضع كراجهم
( الكائن يف منطقة شارع فلسطني حي النيل محلة
 503املواجه للبيوت السكنية) لكونه مخزن للالنقاض
والسكراب واالوساخ والجينكو املتصدأ بجرس املشاة
الذي ال يستخدم اال يف املناطق النائية ووجود الصبات
الكونكريتية التي جعلت املنطقة وكانها مقابلة لسجن...
هل يتقبل احد املسؤولني يف وزارة النفط بأن تكون

إغالق المشاريع الصناعية
المخالفة لقوانين عمالة األطفال
بارشت وزارة العمل والشؤون
االجتماعية بإغالق املشاريع
الصناعية املخالفة لقوانني العمل،
مؤكدة تكثيف جهودها لرصد تلك
التي تستخدم عمالة األطفال.وقال
مدير عام دائرة العمل والتدريب
املهني بالوزارة رائد جبار باهض
يف ترصيحات إن «الوزارة تعمل
من خالل رصد املخالفات ،عىل
تحقيق الشفافية يف عمل املشاريع
الصناعية ،فضال عن السعي لشمول
عاميل القطاع الخاص ،بقانوني
العمل والضمان االجتماعي ضمانا
لحقوقهم».ونوه بأن «الدائرة تكثف
جهودها من اجل رصد املشاريع
املخالفة يف ما يخص عمالة األطفال،
إذ قامت شعبة عمالة األطفال فيها
بـ  15زيارة ميدانية خالل املدة
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السيد رئيس الوزراء املحرتم
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
عندنا نرى أنكم قد اعطيتم حقوق
املظلومني من منتسبي الجيش العراقي
السابق خاصة الذين ليس لديهم راتب
تقاعدي لغاية اليوم سنقول عنكم بأنكم
اديتم االمانة بما يريض الله ورسوله ،
ياسيدي هناك عوائل واطفال ترصخ من
الظلم والجوع والعوز والحرمان وما لها
من سبيل سوى الصرب والدعاء وضاقت
بهم الدنيا  ..نعتب عليك ونناشدك ألنك يف

بيوتهم السكنية مواجهة لهكذا مناظر بائسة مثل
مناظر كراجهم...
وآملنا كبري بسيادة الكاظمي املحرتم بشمول منطقتنا
بنهضة بغداد وتجميلها كباقي مناطق بغداد ...وان
اهايل هذه البيوت ال حول وال قوة لهم لتغيري وتنظيف
وتجميل منطقتهم بسبب كراج وزارة النفط.

* سمري سعيد

حقوق المظلومين

كله وحقوقه املرشوعة أمانة يف رقبتك ..
فنرجو ونتمنى ان تجعل الفقراء املظلومني
واملساكني واألرامل واألطفال واليتامى من
تلك الرشيحة املظلومة يدعون لك بالخري
والتوفيق وال تجعلهم يدعون عليك ال
سامح الله  ،وكلنا ثقة بأنك ستستجيب
لهذا النداء االنساني نيابة عن كل عائلة
عراقية مظلومة من عوائل منتسبي
الجيش السابق ..مع قبول فائق تقديري
واحرتامي.

موقع املسؤولية الكربى أمام الشعب وامام
الله يف إنصاف تلك الرشيحة املظلومة والتي
غفل عنها كل املسؤولني عن قصد وسوء
نية الذين كانو قبلك بموقع املسؤولية
عندما اهملو املصادقة عىل توصيات
لجنة األمر الديواني رقم  ١٠٧وكل األوامر
الديوانية والتوصيات املرفوعة اىل مكتبكم
من وزارة الدفاع منذ سنوات وأشهر
وأصبحت يف أدراج مكاتبكم نائمة دون
أن يحركها رجل غيور شهم ويقدمها اىل
سيادتك لتصادق عليها  ...ياسيدي الشعب

طالب عدد من املواطنني يف ميسان
باالهتمام بجزيرة الطيب وتحويلها
اىل متنزهات سياحية وتشييد مرافق
سياحية فيها الستقطاب السائحني.
وذكروا ان املنطقة تمتاز بمشاهد
جميلة ولكنها تحتاج لتشييد فنادق
ومطاعم سياحية ومتنزهات لألطفال
فضال عن وضع عالمات دالة و تعبيد
الطرق املؤدية لها.

مشاريع وزارة
الكهرباء بالمثنى

* صفاءالدين الحسيني

اننا نطلب منكم العون
اىل السيدرئيس املجلس االتحادي االستاذ محمود التميمي
نطالب باستثناء معتصمي بوابه -5-كفاءات العراق االن
جاءدورك باكمال ماقام به السيدالكاظمي واخذقوائمنا
املدرج أسمائنا ووعدنا بالتعيني وعد فانصفنا نحن أبنائكم
طال الصرب بنا ولكن املنا يتجدد كل يوم بالله وبكم ونحن
ننتظر منكم وقفتكم اتجاه املعتصمني وقد مسنا الرض وال

يسعنا اال القول باننا نطلب منكم العون للمعتصمني الذين
ضاقت بهم الدنيا ونرجو االستثناء بالتعني عىل مجلس الخدمه
االتحادي#.استثناء_معتصمي_بوابه-5-كفاءات العراق _
التعني -مطلبنا_-مع_مجلس_الخدمه

* زهرة حسني احمد

في البصرة
ً
يوميا!!
مساحات تجاوز تؤجر بـ» »500الف

أفاد محافظ البرصة بأن بعض
التجاوزات يف املحافظة هي مقابل
ثمن يصل إىل  500ألف يوميا يف
إشارة إىل قيام بعض ضعاف النفوس
(كما وصفهم) من البلدية بمساعدة
البعض عىل التجاوز ،مشريا إىل
توجيهه كتاب بمعاقبة أي موظف
يسمح بالتجاوز عىل األرصفة ألن ذلك
ضمن مسؤوليته.
وقال يف ترصيح خاص إن «كتاب
املحافظة واضح ورصيح فأنا لم
اذهب إلزالة البسطات ولم أسألهم
عن سبب تجاوزهم وإنما وجهنا
كتابا إىل البلدية بمحاسبة أي موظف
يسمح بالتجاوز عىل األرصفة ألن
ذلك من مهام البلدية ،وإذا طلب ذلك
املوظف قوات أمنية فهي موجودة،

حيث عملنا عىل تنظيم مركز املدينة
منذ سنوات من اجل أن تظهر بمنظر
أجمل فكيف نسمح بالتجاوزات وان
بعضها مقابل ثمن» عىل حد تعبريه.
وتابع بأن «قائال قد يقول إن هذه
أرزاق الناس (التجاوزات) وأنا أقول
أيضا أنها أرزاق فعال ،ولكن يجب
أن تنظم املدينة ،فهل يرىض أحد بأن
يضطر املواطن إىل النزول يف الشارع
وامليش بني السيارات بينما الرصيف
مستخدم؟!».
ونبه بالقول إن «كثريا من األرصفة
بيعت بمبالغ طائلة فبعض األماكن
مثال تؤجر بـ 20مليونا يف الشهر
وأخرى بمبلغ  500ألف يوميا مقابل
بسطية ،والذي يؤجر بمبلغ  15مليون
شهريا ليس فقريا بل باستطاعته أن
يؤجر محال ويعمل

بالطريق السليم تماما».يذكر أن
البرصة شهدت قبل عدة أيام إزالة
مجموعة بسطيات يف احد األسواق

املهمة باملحافظة خالل الليل فيما
قال أصحاب تلك البسطات أنهم لم
يتلقوا إنذارا مسبقا إلزالتها.

أعلنت الرشكة العامة لنقل الطاقة
الكهربائية يف املنطقة الجنوبية ،عن
تقدم يف الخطط الخاصة بمحافظة
املثنى للصيف املقبل يف قطاعات
اإلنتاج والتوزيع والشبكات.
وقال مدير عام الرشكة زياد عيل
فاضل إن اجتماعا عقد يف املحافظة
بحضور مستشار رئيس الوزراء
ومدير عام التوزيع يف الجنوب
ملناقشة ملف الطاقة الكهربائية يف
املثنى.
مبينا أن الوفد اطلع عىل مشاريع
الوزارة يف املحافظة والتي تشهد
تقدما يف نسب اإلنجاز فيما سيدخل
بعضها للخدمة قبل الصيف املقبل.
وأشار إىل إعطاء صالحيات اكرب ملدراء
الفروع فضال عن إكمال املوافقات
الخاصة ببعض املشاريع يف جميع
القطاعات.

نطالب بتفعيل قانون  20لسنة 2020

ت

نرجو من السيد رئيس الوزراء
توجيه سؤال لوزير الرتبية عن
سبب تعطيل وزارة الرتبية
تنفيذ قانون  ٢٠سنة ٢٠٢٠
وخصوصا الفقرة الخاصة

بدراسة املوظف عىل النفقة
الخاصة وحرمان رشيحة
واسعة من املوظفني من
اكمال دراستهم سيما وان
معظم الوزارات كوزارة العدل

والكهرباء والصحة وغريها من
الوزارات قد عملت بالقانون.
علما ان النفقة الخاصة
التكلف الوزارة او الدولة أعباء
مالية .نرجو من سيادة النائب

النظر يف املشكلة وسيكون ذلك
انجاز كبري يذكر لكم .وشكرا.

* اسامة سعد

 ١١٥٥٥بقرة معرضة للهالك في بوابات ميناء أم قصر بسبب إجراءات الكمارك
قال النائب كاظم فنجان الحمامي،
إن  ١١٥٥٥بقرة معرضة للهالك
يف بوابات ميناء أم قرص الشمايل
بسبب ما وصفها «تباطؤ إجراءات
شهادات
بخصوص
الكمارك
االسترياد ،وأطلق مناشدة للجهات
املعنية بإدخالها ،محذرا من
تداعيات هذه اإلجراءات «الروتينية
العقيمة» التي تتمسك بها هيئة
الكمارك برصف النظر عن احتماالت
نفوق هذه األعداد الهائلة من
العجول واألبقار وما ينجم عنها
من أمراض قاتلة وأوبئة فتاكة،
مؤكدا أن الكمارك تعلم علم اليقني
بتفاصيل هذه السفينة وحمولتها
قبل وصولها بأسابيع لكنها تتعمد
إثارة هذه الفوىض يف التعامل مع

سفن املاشية ،حسب قوله.
وذكر الحمامي يف بيان تلقت(
املراقب و الناس ) نسخة منه
إن السفينة اللبنانية العمالقة
( )elevationوصلت امليناء يوم ١١
من الشهر الجاري ،وعىل ظهرها
 ١١٥٥٥بقرة ،وكانت قادمة من
فنزويال ،بعد أن عربت املحيط
األطليس ،وقطعت البحار كلها يف
رحلة مرهقة قبل وصولها موانئنا.
وأشار إىل تساقط األبقار يف منطقة
االنتظار خلف البوابات الكمركية
املوصدة ،وتحت وطأة اإلجراءات
املتباطئة لهيئة املنافذ بذريعة
تزويد الكمارك بشهادات االسترياد
من الجهات الصحية والزراعية
والبيئية ،وفق البيان.
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صحيفة  -يومية  -سياسية  -عامة
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كيا تعرض الصور األولى لسيارتها الكهربائية EV6

كش�فت رشكة كيا عن الصور األوىل
للتصميم الخارج�ي والداخيل ملركبة
 EV6قب�ل العرض األول للس�يارة يف
العالم يف شهر اذار.
وتمث�ل  EV6الس�يارة الكهربائي�ة
العاملة بالبطارية  BEVاألوىل املبنية
عبر منص�ة الس�يارات الكهربائية
الجدي�دة للرشك�ة – التي تش�اركها
مع الرشكة األم هيونداي – املس�ماة
النظام الكهربائي العاملي املعياري أو
.E-GMP
وت�م تصمي�م
ا لس�يا ر ة

الكهربائي�ة القادمة ً
وفقا لفلس�فة
التصميم الجدي�دة للعالمة التجارية
املتض�ادات املتح�دة Opposites
 ،Unitedالت�ي تس�تلهم م�ن
التناقض�ات املوج�ودة يف الطبيع�ة
واإلنسانية.
وتوج�د يف قل�ب فلس�فة التصمي�م
الهوي�ة البرصي�ة الجدي�دة الت�ي
تس�تحرض القوى اإليجابية والطاقة

الطبيعية ،مع املجموعات املتناقضة
م�ن العن�ارص األس�لوبية الح�ادة
واألشكال النحتية.
وتتمي�ز  EV6بتصمي�م ممي�ز
مس�توحى م�ن مزي�ج الهاتش�باك
والك�روس أوف�ر ،وهي أول س�يارة
كهربائي�ة م�ن كي�ا تتأثر بفلس�فة
التصميم الجديدة ،التي تجسد تركيز
كيا املتجدد نحو الكهرباء.
وق�ال (كري�م حبي�ب) Karim

 ،Habibنائ�ب الرئيس األول ورئيس
مرك�ز التصمي�م العامل�ي يف كي�ا:
ً
عرضا للتصميم املتطور
 EV6تمث�ل
ال�ذي يرك�ز على اإلنس�ان والطاقة
الكهربائية.
وأضاف :نعتقد بقوة أن  EV6نموذج
مقن�ع ومالئ�م لس�وق الس�يارات
الكهربائي�ة الجدي�دة ،ونه�دف من
خالله�ا إىل إنش�اء تصمي�م ممي�ز
ومؤثر باس�تخدام مزيج من امليزات
املتط�ورة العالي�ة التقني�ة بأحجام
غني�ة ،م�ع توفير مس�احة فريدة
كمركبة كهربائية مستقبلية.
وتس�تند الفلس�فة إىل
خمس�ة أعمدة

رئيسية للتصميمBold for Nature :
و  Joy for Reasonو Power to
 Progressو  Technology for Lifeو
.Tension for Serenity
ويمثل التصميم الخارجي للس�يارة
الق�درة على التط�ور ،وتع�د EV6
بمثابة تطور لقوى العالمة التجارية
يف التصميم ،وه�ي تتويج للمهارات
والخبرات الت�ي ت�م جمعه�ا خالل
التحول التصميمي الذي تقوده كيا.
وتع�رض املصابي�ح النهارية املميزة
مظه�را ً
أنيق�ا وعرص ًي�ا
يف املقدم�ة
ً
وتش�كل ج�ز ًءا م�ن Digital Tiger
 Faceللس�يارة ،وه�و تط�ور يف
التصمي�م يس�تحرض روح Tiger
 Nose Grilleم�ن كي�ا يف عصر
السيارات الكهربائية.
ويتضم�ن تصمي�م املصابي�ح
ً
أيض�ا نمط إض�اءة ديناميكي
متسلس�ل ،ويؤدي انخفاض
كمي�ة اله�واء إىل توس�يع
بصري ملقدم�ة الس�يارة،
مم�ا يربز صورته�ا العالية
التقنية.
ويتم توجيه الهواء من خالل
وتح�ت األرضي�ة املس�طحة
للس�يارة للحص�ول على أفضل
ديناميكيات هوائية ،وذلك جزء من
تحسني تدفق الهواء من األمام.

بريطانيون يكشفون سر أقدم حاسوب في العالم
تمكن باحثون من جامعة لندن
يف اململك�ة املتحدة ،من تصميم
نموذج رقمي آللة «أنتيكيثريا»،
والت�ي توصف بأقدم حاس�وب
يف العالم ،باس�تخدام مزيج من
صور األشعة السينية والتحليل
الريايض اليوناني القديم.
وأوض�ح الباحث�ون ،وف�ق م�ا
نرشته حديثا مجلة «دييل ميل»
الربيطانية عىل موقع الرس�مي
على اإلنرتن�ت ،أن اآلل�ة تع�ود
ألكثر من  2000عام ،و ُيعتقد أن
اإلغريق القدماء استخدموها يف
الحسابات الفلكية.
ووفق�ا للباحثني ،يف عام 1901
وجد الغواص�ون ،الذي�ن كانوا
يبحث�ون ع�ن اإلس�فنج قبالة
س�واحل جزي�رة أنتيكيثيرا
اليوناني�ة (،)Antikythera
س�فينة غارق�ة م�ن العصر
الرومان�ي يف الق�اع .كان على
متن السفينة آلة حاسبة فلكية
متطورة للغاية.
وأوض�ح العلماء أن ثل�ث اآللة
فقط كان سليما ،بينما تشظت
األج�زاء الباقية إىل  82ش�ظية،
مما جعل البحث ش�اقا ،وأنهم
لم يتمكنوا من فهم كيف يمكن
لحضارة قديمة أن تنش�ئ مثل
هذه اآللية املعقدة.

لك�ن بفض�ل ص�ور األش�عة
السينية ،فقد تمكنوا اليوم من
الكشف عن العديد من النقوش
املخفية داخ�ل الجهاز وتمكنوا
م�ن فك تصميم الرتس األمامي
ملطابقة األدلة املادية والنقوش

املحفورة يف الربونز.
واتض�ح له�م أن ه�ذه اآلل�ة
توض�ح حرك�ة الكواك�ب
والش�مس ومراح�ل التقوي�م
القمري وموقع األبراج الفلكية.
وأظه�رت النقوش أن�ه ،يف ذلك

الوق�ت ،كانت خمس�ة كواكب
معروفة فق�ط ،وكانت األرض
تعد مركز الكون.
وق�ام العلم�اء بأخ�ذ ص�ور
باألش�عة الس�ينية للجه�از
وأع�ادوا تكوين مظهره األصيل

عىل ش�كل نم�وذج حاس�وبي.
بحيث أصبحت القبة التي تمثل
األرض ه�ي املرك�ز .وحوله�ا
تظهر مواقع القمر والش�مس
واألبراج ،باإلضاف�ة إىل حلقات
عط�ارد والزه�رة واملري�خ
واملشرتي وزحل.
وق�ام الفري�ق بف�ك تش�فري
م�ا يق�رب م�ن  3500ح�رف
مخف�ي ،وال�ذي يمث�ل رب�ع
الن�ص األصيل ،واكتش�فوا أن
األرق�ام املش�ار إليه�ا يف اآللة
( 462س�نة و  442س�نة)
تتواف�ق تمامً �ا م�ع دورات
كوكب الزه�رة وزحل .وخلص
العلم�اء إىل أن اإلغريق القدماء
وجدوا طريقة لحساب دورات
الكواكب األخرى التي عرفوها،
وس�اعدتهم ه�ذه اآللة يف هذه
الحسابات.
م�ن جانبه قال املؤلف الرئييس
الربوفيس�ور توني فريت ،من
كلي�ة الهندس�ة امليكانيكية يف
جامع�ة كاليفورني�ا يف ل�وس
أنجل�وس« :نموذجن�ا ه�و
النموذج األول الذي يتوافق مع
جمي�ع األدلة املادية ويتطابق
م�ع األوص�اف املوج�ودة يف
النق�وش العلمية املنقوش�ة
عىل اآللة نفسها».

تقنية جديدة تكشف التزييف
العميق للصور
قام عدد من علماء الحاسب بجامعة بافلو بتطوير أداة تتعرف تلقائ ًيا عىل التزييف
العميق للصور عن طريق تحليل انعكاس�ات الضوء يف العني وأثبتت األداة فعاليتها
بنس�بة % 94مع الصور الش�بيهة بالصور يف التجارب املوضحة يف ورقة تم قبولها
يف املؤتم�ر الدويل  IEEEحول الصوتيات والكالم ومعالجة اإلش�ارات.واكد س�يوي
ليو أس�تاذ االبتكار يف جامعة  SUNY Empireيف قس�م علوم وهندس�ة الحاس�ب،
أن القرنية تش�به الش�كل الكروي املثايل وهي عاكس�ة للغاية ،لذل�ك ،فإن أي يشء
يأت�ي للعين مع ض�وء ينبعث م�ن هذه املصادر س�يكون ل�ه صورة على القرنية
موضحا انه يجب أن يكون للعينني أنماط عاكس�ة
متش�ابهة ج ًدا ألنهما تريان اليشء نفس�ه ،وهو
ً
ع�ادة عندم�ا ننظ�ر إىل الوجه.
يشء ال نالحظ�ه
وتاب�ع «م�ع ذلك ،ف�إن معظ�م الص�ور التي تم
إنش�اؤها بواس�طة ال�ذكاء االصطناع�ي – بما
يف ذلك صور ش�بكة الخص�وم التوليدية – GAN
تفشل يف القيام بذلك بدقة أو باستمرار».وإلجراء
التجارب ،حصل فريق البحث عىل صور حقيقية،
باإلضافة إىل صور مزيفة من موقع للوجوه التي
تم إنشاؤها بواس�طة الذكاء االصطناعي ،والتي
تبدو نابضة بالحياة وكانت جميع الصور صورًا
ش�خصية ،بما يف ذلك أش�خاص حقيقيون وأشخاص مزيفون ينظرون مبارشة إىل
الكاميرا بإضاءة جيدة ،وبدقة  1024×1024بكس�ل.وتعمل األداة من خالل رس�م
خرائ�ط لكل وجه ،وم�ن ثم تفحص العينني ومقل العي�ون والضوء املنعكس يف كل
مقلة عني ،وتقارن تفاصيل االختالفات املحتملة يف الش�كل وكثافة الضوء وامليزات
األخرى للضوء املنعكس وتقارن التقنية االنعكاس�ات داخل كلتا العينني ،بحيث إذا
كان الشخص فاق ًدا إلحدى عينيه أو كانت العني غري مرئية ،فإن التقنية تفشل.

كلوب هاوس يواجه تهما خطيرة
بينها «تسجيل الدردشات الصوتية»
وجه�ت اتهامات خطيرة إىل تطبيق «كلوب ه�اوس» للدردش�ة الصوتية الرائد
الجديد ،بعدما اكتشف خرباء أمن سيرباني تسجيلهم تلك الدردشات.
وأوض�ح التقرير املنش�ور يف موق�ع «إنغادجيت» التقني املتخص�ص أن «كلوب
ه�اوس» يتعام�ل حالي�ا م�ع مش�اكل مرتبط�ة بخصوصية ورسية دردش�ات
مستخدميه الصوتية.وقال مسؤولو «كلوب هاوس» إنهم بصدد إجراء تحديثات
وتغيريات ،من ش�أنها معالجة تلك الش�كاوى
املرتبطة بتسجيل الدردشات الصوتية من قبل
طرف ثالث.
ومن املتوقع أن يتضم�ن التحديث الجديد عىل
«كلوب ه�اوس» عدم طل�ب التطبيق الوصول
إىل جه�ات اتص�ال الهاتف لدعوة األش�خاص
إىل النظ�ام األس�ايس بع�د اآلن ،حت�ى يتمكن
التطبيق من طمأنة مستخدميه.
وسيس�تخدم «كل�وب ه�اوس» بدال م�ن ذلك
إمكاني�ة إضافة رق�م الهاتف مب�ارشة ،الذي
يرغ�ب يف دعوته.وق�ال رئيس الرشك�ة املديرة
لتطبيق كلوب هاوس ،بول دافيدس�ون ،إنه يمكن لكل مستخدم حاليا أن يطلب
م�ن الرشكة ح�ذف أي جهة اتص�ال قام بتحميله�ا فعليا.وأش�ار إىل أن «كلوب
ه�اوس» س�يطرح أيضا أدوات لتقييد تش�غيل للس�ماح لكل مس�تخدم بحذف
جهات االتصال بنفسه.

فيسبوك يضع ملصقات على
المنشورات المتعلقة بلقاحات كورونا

روسيا تخطط إلطالق أقمار  Galileoالصناعية
ق�ال مص�در يف القط�اع الصاروخ�ي -الفضائ�ي
ال�رويس ،إن�ه يخط�ط إلطلاق قمري�ن صناعيني
باالتفاق مع الجانب األوروبى من طراز  Galileoيف
الربع األول من  ،2022بواس�طة صاروخ «س�ويوز
–س ت» بدال من .6 Ariane
وذك�ر املصدر ،أنه ت�م يف ايل�ول  ،2017توقيع عقد
إلطالق أجه�زة من ط�راز  Galileoبصاروخني من
ط�راز  6 Arianeبين أواخر ع�ام  2020ومنتصف

عام .2021
ووفق�ا مل�ا ذك�ره موق�ع « ،»RTيف الفترة -2011
 ،2016ت�م إطلاق  14قم�را صناعي�ا م�ن نظ�ام
املالحة العاملي األوروبي  Galileoمن كورو إىل املدار
بواس�طة صواريخ «سويوز» الروسية .ويف -2016
 ،2018ت�م إطلاق  12قمرا صناعي�ا آخر من طراز
 Galileoبثالثة صواريخ من طراز آريان .5
وكان االتفاق نص عىل استخدام صواريخ «سويوز»

كإجراء احتياطي ،وبسبب التأخري يف اإلطالق األول
لص�اروخ  ،6 Arianeاملقرر اآلن يف الربع الثاني من
عام  ،2022تم نقل إح�دى عمليتي إطالق Galileo
إىل «سويوز» ،وتقرر تنفيذها يف سبتمرب .2021
وأضاف املصدر« :اإلطالق الثاني لقمرين صناعيني
من طراز  Galileoم�ن املطار الفضائي يف كورو،
ت�م كذلك نقله من صاروخ آريان  6إىل س�ويوز-
س ت ،واإلطالق مقرر مبدئيا يف اذار .»2022

بخطوات بسيطة ..كيف تحذف كل حسابك على  Gmailنهائيا؟
ح�دد مختصون خطوات بس�يطة
لح�ذف حس�اب الجيمي�ل بش�كل
نهائي.
وبحس�ب موق�ع Tom›s Guide
ف�إن األعداد الهائلة م�ن اإليميالت
تستغرق مساحة التخزين املجانية
املوج�ودة يف  Gmailوالت�ي م�ن
املمك�ن أن تؤث�ر على اإليميلات
املهم�ة ،لذل�ك هن�اك ع�دد م�ن
الخطوات التي يجب اتباعها ملسح
كل إيميالت�ك غير املهــم�ة على
: Gmail
ــ حدد فئة الربيد اإللكرتوني الذي
تريد حذفه
ويقس�م  Gmailرس�ائل الربي�د
اإللكرتون�ي إىل الفئات األساس�ية
واالجتماعي�ة والرتويجي�ة ،األم�ر
الذي يس�هل عىل املستخدمني عند
حذف فئة كاملة ،لذلك اضغط عىل
الفئة التي تريد حذفها.
ـ�ـ اضغ�ط على خان�ة االختي�ار
لتحديد الكل:
يق�ع بني رشي�ط البح�ث وتحديد
عالمة التبويب مربع اختيار صغري
مظل�ل أعلاه ،ض�ع عالم�ة عليه،
وس�يتم تحديد كل بري�د إلكرتوني

عىل الصفحة ،ولك�ن إذا كان لديك
أكثر من  50رس�الة بريد إلكرتوني
تريد حذفها ،فعليك اتباع اآلتي:
ــ أضف رسائل الربيد

اإللكرتون�ي غير املعروض�ة على
الصفحة:
بمجرد الضغط عىل مربع االختيار،
سيتم تحديد كل يشء
على

الصفحة باس�تثناء إعالنات الربيد
ال�وارد ،ولكن س�يظهر ً
أيضا نص
يمكن فقدانه بس�هولة أعىل عالمة
التبوي�ب املح�ددة ح�دد جمي�ع
محادثات  Xيف العروض الرتويجية
,اضغط عىل الجملة الثانية وسيتم
تميي�ز كل يشء يف الفئ�ة على أنه
جاهز للحذف.
ــ اضغط عىل زر الحذف:
اضغ�ط على الرم�ز الرابع أس�فل
رشي�ط البحث وش�كله مثل س�لة
املهملات ،وس�تظهر ل�ك ناف�ذة
منبثقة تسألك عما إذا كنت متأك ًدا
م�ن رغبت�ك يف ح�ذف العدي�د من
الرسائل اإللكرتونية .
ــ يف انتظار التأكيد:
إذا كان لدي�ك الكثير من رس�ائل
الربيد اإللكرتوني ،فسيستغرق ذلك
بعض الوقت.
ــ قم بتفريغ س�لة املهمالت وكرر
العملي�ة م�ع عالم�ات التبوي�ب
األخرى
ويج�ب معرف�ة أن رس�ائل الربيد
اإللكرتون�ي املحذوف�ة س�تبقى يف
مجلد املهمالت ملدة  30يومً ا قبل أن
تحذفها غوغل فعل ًيا.

ب�دأت منص�ة فيس�بوك ،عملاق ش�بكات التواص�ل االجتماعي ،يف
وض�ع ملصق�ات على املنش�ــــورات املتعلقة بلقاح�ات فريوس
كورون�ا املس�تجـــد.وواجهـــــت املنص�ة انتقـــــ�ادات
م�ن مرشعين وباحثين لس�ماحها بنشر معلوم�ات مضلل�ة عن
لقاح�ات على املنصــــــ�ة .وب�دأت
منصـــــ�ة فيس�بوك يف إضاف�ة
ملصق�ات عىل املنش�ورات التي تناقش
سلامة اللقاح�ات ،كم�ا تطل�ق أداة يف
الوالي�ات املتح�دة لتزوي�د األش�خاص
بمعلومــــــات حول مكان الحصول
عىل لقاحات كورون�ا ،وإضافة منطقة
معلوم�ات ح�ول كورون�ا إىل موق�ع
مش�اركة الص�ور «إنس�تجـــــرام»
 .Instagramيــــذك�ر أن ع�د ًدا م�ن
املزاع�م واملعلومــــ�ات الكاذب�ة ح�ول لقاحات فيروس كورونا
انتش�ـــــــرت عىل منص�ات التـــــــواص�ل االجتماعي أثناء
الوباء.

الكشف عن مشكلة خطيرة في هواتف Google Pixel
كش�فت تقاري�ر أن ع�دد م�ن هوات�ف
 Google Pixelغوغل بيكس�ل من رشكة
غوغ�ل األمريكية ،ق�د تعرضت ملش�كلة
خطيرة بس�بب التحدي�ث األخير ال�ذى
طرحته الشكة عىل الهواتف ،حيث تعمل
الرشكة عىل إصالحه.
وبحس�ب موق�ع  9to5Googleالتقن�ي
ف�إن ع�دد م�ن مس�تخدمي هوات�ف
 Google Pixelاش�تكوا م�ن اضط�راب
بعض اإلع�دادت والتطبيقات عىل الهاتف
باإلضافة إىل إعادة تش�غيل الهواتف أكثر
من مرة ،األمر الذي أثر عىل اس�تخدامهم
للهواتف.
واضطربت إع�دادات الواي الفاي والوقت
والتاري�خ باإلضاف�ة إىل حدوث مش�كلة
يف إش�عارات الهات�ف أدت إىل ازع�اج
املس�تخدمني ،حيث يعانى املس�تخدمون
م�ن اس�تخدام هواتفهم بش�كل طبيعي
بمج�رد تثبيته�م للتحدي�ث األخير م�ن
الرشكة.
واتجه ع�دد كبري م�ن املس�تخدمني عىل
صفح�ات الدع�م يطلب�ون حل املش�كلة
الت�ي تواجهه�م بش�كل ط�ارئ ،وضبط
مس�تويات وإع�دادات الهوات�ف ،حت�ى
يس�تطيعوا مواصلة اس�تخدامها بشكل
طبيعي.
وليس�ت ه�ذه امل�رة األوىل الت�ي حدث�ت

فيها مش�كلة ملس�تخدمي هواتف غوغل
بيكس�ل ،حي�ث اش�تكى ع�دد كبير من
مس�تخدمي هواتف بيكسل  ،4 Pixelمن
رشكة غوغل ،بـأنهم يواجهون مش�كلة
كبيرة يف خاصي�ة  ،Face unlockحي�ث
ل�م يس�تطيعوا القي�ام بفت�ح هواتفهم
مرة أخ�رى ،بعد غلقها ،بس�بب خلل يف
الخاصية حيث ظهرت الشاشة
بيض�اء ل�دى ع�دد كبير من
املس�تخدمني يتخلله�ا رشيط
أس�ود.ووجد مس�تخدمي
هواتف  4 Pixelالذين
حدث�ت له�م ه�ذه
املش�كلة أنه�م بع�د
القي�ام بالتحديث إىل
نظ�ام التش�غيل
A n d r o i d
أندروي�د
11
 ،11األح�دث
م�ن غوغ�ل،
وج�دا أنه�م ال
يس�تطيعوا فتح
الهوات�ف بس�بب
الخاصية ،حيث أن
املستش�عر ال يقوم
باالس�تجابة بع�د
محاوالت عديدة.

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

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

أقدم أسواق العاصمة وأعرقها

صالة الصبح

4 :53

صالة الظهر

12 :12

صالة المغرب

6: 24

صالة العشاء

8:00

لسنة

2009

1311

ما قصة الصورة التي أخرج فيها آينشتاين لسانه؟

«الشورجة» تقاوم انتشار الموالت التجارية في بغداد

ويعد آينشتاين من أذكى وأندر العقول التي عرفتها
البرشية ،ورغم رحيله منذ عقود إال أن نظرياته يف
الفيزياء ستبقى حية ،كذلك صورته الشهرية وهو
يظهر لسانه بطريقة غريبة ،فما قصتها؟
يف  14مارس من العام  ،1951كان زمالء عبقري
الفيزياء ألربت آينشتاين يحتفلون معه بعيد ميالده
الحادي والسبعني يف معهد «الدراسات املتقدمة» التابع
لجامعة برينستون األمريكية ،يف نيوجرييس التي انتقل
إليها للعمل يف املعهد.خارج مبنى املعهد العلمي ينتظر
الصحفيون واملصورون ،يرغبون باصطياد صورة أو
االستماع إىل رأي من طرف أشهر عالم يف الفيزياء حول
قضايا تخص العالم.
آينشتاين متعب من االحتفال ومنزعج من لحاق
الصحفيني به ،ومعروف عن العبقري األملاني األصل
كرهه للحاق اإلعالم به أينما حل.آينشتاين يريد الرحيل
من املكان بأية طريقة ،لكنه ال يستطيع ،يجلس يف

املقعد الخلفي بني مدير املعهد فرانك أيدلوته وزوجته
ماري.آينشتاين يقول للمصورين والصحفيني «يكفي،
يكفي» ،لكنهم ال يرتكوه يف حاله .أحدهم يقول له
«بروفسور ،ابتسم رجاء أريد التقاط صورة» صورة
للتاريخ
آينشتاين صاحب العقل غري التقليدي والحر والروح
الساخرة ،يخرج لسانه للصحفيني ويف هذه اللحظة
يضغط املصور آرثر ساسه عىل زر كامريته ،ليلتقط
الصورة التي أصبحت واحدة من أشهر الصور وعالمة
مميزة آلينشتاين.الصورة أصبحت شهرية جدا،
والفضل ليس للمصور آرثر ساسه نفسه بل لألستاذ،
الذي أعجبته الصورة فطلب نسخا منها وقام بتقطيع
الصورة كي يظهر هو وحده فيها مع لسانه من دون
مدير املعهد فرانك أيدلوته وزوجته ماري ،وفق موقع
قناة «دي دبليو».آينشتاين أرسل نسخ الصورة املعدلة
إىل عدد من أصدقائه وزمالئه.

عمل فني رقمي يباع بـ  69مليون دوالر !

ل�م تتمكن كل األس�واق وامل�والت الجدي�دة ،التي
تبدو فخمة وذات واجه�ات براقة وأجهزة ونظام
تس�وق حديث ،من منافسة أش�هر وأقدم أسواق
بغداد التجارية ،سوق الشورجة الواقعة يف جانب
الرصافة من العاصمة العراقية بغداد.
صم�دت س�وق «الش�ورجة» الت�ي حمل�ت عبر
تاريخها الطويل تس�ميات كثرية بدأت بتسميتها
«س�وق الرياحين» ،حيث كانت يف قرون س�ابقة
مختص�ة بتجارة العطور ،ومن ثم أصبح اس�مها
«س�وق العطارين» بعد أن توسعت منافذ التجارة
فيها لتس�تقر منذ نحو أكثر من قرنني من الزمان
بـ«س�وق الش�ورجة» .واملفردة األخرية مش�تقة
طبق�ا ملؤرخ�ي بغ�داد وأش�هرهم الراح�ل جالل
الحنفي من كلمة (ش�وركاه) أي محل الشورة أو

(املاء املالح) إذ كانت محلة الش�ورجة قديما برئا
أو بركة ماء فحرفت إىل الشورجة.
وم�ع أن هن�اك رأيا آخر ي�رى أن كلمة ش�ورجة
متحدرة من «الشبرج» ،وهو دهن السمسم فإن
هن�اك رأيا ثالثا يرى أنه�ا كلمة كردية تتكون من
مقطعين املقط�ع األول (الش�ور) ويعن�ي املالح
واملقط�ع الثاني الـ(جه) أي م�كان فتعني املكان
املال�ح ،وبذل�ك يك�ون معن�ى الش�ورجة (النه�ر
املالح).تتك�ون الش�ورجة من عدة أس�واق مثلما
يرى التاج�ر كريم الربيعي أح�د أصحاب املحالت
فيها ،حيث «تبدأ تقريبا من سوق املتنبي املختصة
بالكتب والقرطاس�ية إىل السوق العربي املختصة
باملالب�س والعطور وس�وق الصفاري�ن املختصة
بالنحاس�يات وس�وق الغزل املختصة ب�كل أنواع

الطي�ور والحيوان�ات فضال عن الس�وق األصلية
الخاص�ة بكل أنواع حركة التج�ارة بدءا من اإلبرة
وحتى أكرب املكائن الصناعية».
وبش�أن حركة التس�وق والتبضع يف هذه السوق
يقول الربيعي إن «الحركة ممتازة ألن الش�ورجة
وبرغم كل التحوالت التي حصلت يف البالد بعد عام
 2003بقيت محافظة عىل وضعها دون تغيري من
حيث االسترياد والترصيف» ،مشريا إىل أن «حركة
الس�وق تتأثر باملناسبات ،ال س�يما الدينية منها،
حيث إن غالبي�ة العمال ربما يذهبون إىل الزيارات
أو بسبب قطع الطرق يصعب الوصول إىل السوق».
عىل صعيد األحداث السياس�ية يق�ول الربيعي إن
األح�داث الراهنة أثرت عىل الس�وق م�ن جانبني،
األول أن حركة البضائع تصاب بالش�لل مثلما هو

جار اآلن يف األنبار ،حيث تتكدس الش�احنات عند
املنف�ذ الحدودي مع األردن ،وه�و ما يرتك تأثريه،
ال س�يما أن هناك بضائع رسيعة التلف باإلضافة
إىل أن للدولة مس�اهمة فاعلة يف الس�وق تزيد عىل
ما نس�بته  40يف املائة من حيث مستلزمات دوائر
الدول�ة واملق�اوالت ،حيث إن هناك تج�ارا كثريين
يعتم�دون يف مقاوالتهم عىل الدول�ة ،وبالتايل فإن
تأخري املوازنة املالية بات يؤثر عىل السوق».وحول
م�ا إذا كان هناك بدي�ل لنقل البضائ�ع إىل العراق
يف ح�ال تأث�ر الطريق الرابط بني الع�راق وكل من
األردن وس�وريا يقول التاجر عمار الس�اعدي إن
«حرك�ة التجارة عرب ميناء العقبة أفضل وأرخص
بكثير من أم قرص؛ لذلك ف�إن أي تأخري من جهة
منفذ طريبيل يعني حصول أزمة».

بيع عمل رقمي للفنان األمريكي مايك
وينكلمان املعروف بـ»بيبل» مقابل 69,3
مليون دوال ،يف مزاد علني.والعمل الذي
يحمل اسم «كل يوم أول  5000يوم» هو
عبارة عن مجموعة من  5000صورة تم
تصميم كل منها عرب الكمبيوتر بشكل يومي
عىل مدار أكثر من ثالثة عرش عاماً.
وقال نوح ديفيس من دار «كريستيز»
والذي نظم عملية البيع« :كان اليوم األول
لتقديم العطاءات أحد أكثر األحداث سحرا يف
مسريتي املهنية يف املزادات ،ولم أر شيئا كهذا
من قبل».وبيع العمل بمبلغ 69,346,250
دوالر دفعها املشرتي ميتاكوفان بالعملة
املشفرة ،وفق «روسيا اليوم».
وقالت الدار يف بيانها إن ميتاكوفان الذي
لم يكشف عن اسمه الحقيقي هو مؤسس
ميتابورز ،أكرب صندوق لألصول الرقمية غري
القابلة الستصدار مثيل لها.

نزالء فندق يعيشون
مع دب قطبي !

«الطائر الشبح»
يحير رواد مواقع التواصل

احتموا تحت شجرة من المطر
فصعقهم البرق !
تداول مستخدمو وسائل التواصل بالهند مقطع فيديو مروع
يظهر سقوط  4أشخاص أرضا عقب تعرضهم لصعقة برق،
رضبت شجرة كانوا يحتمون من األمطار أسفلها.ورضب
الربق أربعة من موظفي البستنة يف جمعية اإلسكان بمدينة
غوروغرام .وأظهر مقطع فيديو للحادث ،الرجال األربعة وهم
يقفون تحت شجرة عندما صعقهم الربق ،وفق موقع «إنديا
توداي».وتسببت صاعقة الربق بسقوط الرجال األربعة حول
جذعها ،وتم نقلهم إىل مستشفى خاص للعالج من إصابتهم،
لكن أحدهم فارق الحياة.

التقطت س�يدة يف كولومبا فيديو لطائر نادر
أش�عرها بالخ�وف عند رؤيت�ه إذ اعتقدت يف
البداية أنه غصن شجرة.وتداول رواد مواقع
التواص�ل االجتماع�ي فيديو الطائ�ر غريب
املنظر ،وأطلقوا عليه اسم «الشبح».وبفضل
ألوانه ،يس�تطيع الطائر االختفاء عن عيون
الحيوان�ات املفرتس�ة ،بالوقوف عىل أغصان
األشجار واألعمدة الخشبية.
وينتم�ي الطائ�ر الن�ادر واملع�روف باس�م
«بوتو» إىل فصيلة الطيور الليلية التي تعيش
يف الج�زء الجنوبي من الك�رة األرضية ،وفق

«سكاي نيوز عربية».
ويف الفيدي�و يظهر الطائر الغريب وهو يقف
فوق عمود خش�بي ،فظنت مصوّرة املقطع
أن�ه مصنوع من الخش�ب ،إال أنه�ا تفاجأت
عندما اقرتبت منه ،حيث قام بفتح فمه.
ويتمي�ز الطائ�ر بكرب حج�م عيني�ه وفمه،
وتمتعه برؤي�ة ليلية ممتازة ،تس�اعده عىل
حماية نفسه من االفرتاس.
ويبل�غ ط�ول الطائر ح�وايل  38س�نتيمرتا،
ويتمتع بري�ش رمادي اللون ،يس�اعده عىل
التماهي مع األشجار.

فتح فندق يصف نفسه
الدب
«فندق
بأنه
القطبي» األول يف العالم
أبوابه أمام النزالء يف
هيلونغجيانغ
إقليم
بأقىص شمال رشق
الصني فجذب إليه
وواجه
الضيوف
انتقادات للسمة املميزة
فيه ..أال وهي الدببة
ُ
القطبية.وفتحت أبواب
فندق الدب القطبي ،وهو
جزء من متنزه هاربني
بوالرالند الرتفيهي يف

نجا من االختطاف واالرهاب ليتخطى أغنى أغنياء العالم

التخييم على
ارتفاع  200متر !ّ

تخطى امللياردير الهندي ،جوتام أداني ،أغنى
أغنياء العالم ،محققا إضافة عىل ثروته
بلغت  16.2مليار دوالر خالل 2021
لتسجل  50مليارا.
وأضاف أداني ،إىل ثروته مليارات
أكثر من أي شخص آخر يف العالم
هذا العام.
وقفز صايف ثروة غوتام ،وهو رائد
أعمال من الجيل األول ناد ًرا ما
يتحدث علنًا ،بمقدار  16.2مليار
دوالر يف عام  2021ليصل إىل 50

مليار دوالرً ،
وفقا ملؤرش بلومبريغ للمليارديرات.
وقالت صحيفة بلومبريغ إن ما حققه غوتام
ً
متفوقا
جعله أكرب رابح للثروة يف هذا العام،
بذلك حتى عىل إيلون ماسك ،الذي تنازع مع
جيف بيزوس يف عام  2021للحصول عىل لقب
أغنى أغنياء العالم.
يقول سونيل تشانديراماني ،املؤسس والرئيس
التنفيذي لرشكة  Nykaللخدمات االستشارية:
«تعمل رشكة امللياردير الهندي باستمرار عىل
توسيع أعمالها يف املجاالت التي تتكيف مع
دورات السوق ،واآلن مع الدخول يف أعمال مراكز

البيانات ،تبدي املجموعة ً
أيضا رغبتها يف الدخول
‘إىل عالم التكنولوجيا».
وارتفعت جميع أسهم مجموعة أداني ،باستثناء
سهم واحد ،بنسبة  ٪50عىل األقل هذا العام،
وفق «سبوتنيك».وتعرض «أداني» يف حياته
لالختطاف ولهجمات إرهابية ،ففي عام 1988
تعرض لعملية اختطاف ،فيما أطلق خاطفوه
رساحه دون الحصول عىل فدية .كما تواجد
أداني ،يف فندق تاج محل يف مومباي الهندية يف
عام  ،2008عندما وقع الهجوم اإلرهابي الذي
أدى إىل مقتل وإصابة مئات األشخاص.

يف عام  ،2016جذبت فعالية «هاموك كارافان»
يف أوروبا انتباه عشاق املغامرات خالل مهرجان
دريا أن تشيل ( )Drill and Chillالسنوي.وعمل
فريق رشكة «تيكيت تو ذا مون» عىل تصميم خيم
مريحة وقوية يف كانيون تيجيسنو بالبوسنة
عىل ارتفاع  200مرت من وادي أوكر ،حيث امتدت
ً
شخصا
األراجيح عىل طول  80مرتا .وعلق 19
من الرياضيني املغامرين يف  17أرجوحة شبكية
ملدة  4ساعات تقريبًا يف هذه املرتفعات.انطلق
املهرجان أول مرة عام  ،2015ويهدف إىل تشجيع
رياضة التسلق والرتويج للطبيعة الخالبة
لدول أوروبا ،كما يهدف إىل جمع هواة التسلق
واملغامرات يف مكان واحد بهدف التعارف وتبادل
األفكار والخربات .وألغى مهرجان دريل أند تشيل
السنوي فعالياته للعام الجاري بسبب اإلجراءات
االحرتازية لفريوس كورونا املستجد.

هاربني ،عاصمة إقليم
وأكرب
هيلونغجيانغ
مدنه ،أول من أمس ،عىل
أن يتيح للنزالء فرصة
مشاهدة الدببة القطبية
عىل مدار الساعة.وقال
املتنزه عرب حسابه
الرسمي عىل موقع
االجتماعي
التواصل
الصيني (وي تشات):
«ستكون بصحبة الدببة
القطبية سواء كنت
تأكل أو تلهو أو نائماً».
وأظهرت صور ومقاطع

مصورة نرشتها وسائل
إعالم رسمية أناسا ً
يشاهدون من وراء زجاج
دبني قطبيني وسط جليد
صناعي وبرك مياه
صغرية.وقالت يانغ ليو
املتحدثة باسم هاربني
بوالرالند ،إن املنطقة
املغطاة مجرد جزء من
منطقة مخصصة للدببة
وإن الحيوانات تغادرها
عندما تسمح بذلك
درجات الحرارة وجودة
الهواء.

