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المراقب العراقي/بغداد...

اكد النائب فاضل جابر  ،امس االحد  ،ان ” الالءات” التي
اطلقها املرجع الديني الس�يد عيل السيس�يتاني قطعت
دابر دعاة التطبيع.
وقال جابر يف ترصيح صحفي تابعته «املراقب العراقي»
ان «اللق�اء التاريخي بني بابا الفاتيكان واملرجع الديني
األعىل يف النجف االرشف كش�ف بص�ورة جلية وواضحة
موق�ف املرجعية الديني�ة العليا من عملي�ة التطبيع مع
الكيان الصهيوني».
وبين ان «اعالن املرج�ع االعىل بكل وض�وح ال للتطبيع
ق�د قطعت الطري�ق اىل كل م�ن يس�عى اىل التطبيع مع
إرسائيل».
وأضاف ان ” الالءات األخرى وهي (ال للحصار ،ال للعنف،
ال للظل�م ،ال للفقر ،ال لكبت الحري�ات الدينية ،ال لغياب
العدال�ة االجتماعي�ة ،إضاف�ة اىل ال للتطبي�ع) ماهي اال
رسالة بعث بها اىل املجتمع الدويل بحضور بابا الفاتيكان
وتمثل رسالة عاملية اىل شعوب وحكام العالم اجمع».
يش�ار اىل ان بع�ض االطراف كش�فت عن وج�ود حراك
سيايس رسي للتطبيع مع الكيان الصهيوني تماشيا ً مع
الحراك الخليجي.

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق
االمام الحسين «عليه السالم»
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اك�د القي�ادي يف دولة القانون ،س�عد املطلبي ،امس
االح�د ،أن مجال�س املحافظات املنحل�ة وفقا لقرار
نيابي س�ابق س�تعود للعم�ل يف حال تمري�ر قانون
املحكمة االتحادية.
وق�ال املطلب�ي يف ترصيح صحفي تابعت�ه «املراقب
العراقي» ان «مجالس املحافظات حتما ستعود بعد
اعادة تشكيل املحكمة االتحادية العليا وفقا للقانون
الذي سيمرر غدا او االسبوع املقبل».
واض�اف ان «الربمل�ان خالف س�ت مواد دس�تورية
خلال تمرير ق�رار مجالس املحافظات م�ا يؤكد ان
القان�ون س�يكون لصالحها يف حال ع�دم وجود اي
قرار سيايس يؤثر عىل املحكمة».
وتابع ان «مجالس املحافظات هي س�لطة مستقلة
وفق�ا للقان�ون كما هو ح�ال الس�لطات القضائية
والترشيعي�ة والتنفيذية وه�ي منتخبة وال يحق الي
جهة الغاءها بداعي امتصاص غضب الشارع».
يش�ار اىل ان مجلس الن�واب العراقي ،كان قد صوت
على حل مجال�س املحافظات نهاية ع�ام «،»2019
على أن يت�وىل الربمل�ان اإلرشاف واملراقب�ة على
املحافظني لحني إجراء االنتخابات.

«ثمار» التطبيع تذبل !

ّ
«حطام» المشروع األميركي «يُبعث ُر» بين أزقة النجف العتيقة
المراقب العراقي /المحرر السياسي...

ل�م تك�ن الجول�ة األوروبي�ة الخاطف�ة،
الت�ي أجراه�ا رئي�س الحكوم�ة مصطفى
الكاظمي ،يف ترشين األول املايض إىل فرنسا
وأملاني�ا وبريطاني�ا ،اعتباطي�ة الس�يما أن
ت�واز حجم الرتوي�ج اإلعالمي
نتائجه�ا لم
ِ
الضخ�م ال�ذي رافقها ،منذ انطلاق طائرة
الكاظمي من مطار بغداد الدويل.
َّ
وح�ط الكاظمي رحاله آن�ذاك ،يف العاصمة
الفرنس�ية باريس ،لينتقل بعده�ا إىل أملانيا
وم�ن ث�م بريطاني�ا ،ضم�ن زي�ارة التقى
خاللها والوف�د الحكومي املراف�ق له ،عددا ً
من املسؤولني يف الدول الثالث ،وفق ما أعلن
مكتبه اإلعالمي عن “اللقاءات العلنية”.
وكانت األجواء التي رافقت الزيارة طبيعية،
قب�ل أن ت�رد أنباء ،وم�ن ثم تأكي�دات ،عن
“لق�اء رسي” أج�راه الكاظم�ي م�ع وف�د
صهيون�ي ،كان على م�ا يب�دو بانتظ�ار
وصوله.
ونشرت «املراقب العراق�ي» يف ( 21ترشين
األول  ،)2020تقريرا ً كشفت فيه عن إجراء
الكاظم�ي لقا ًء مع «ش�خصيات صهيونية
بش�كل رسي ،بحث معها ملف التطبيع مع
كيان االحتالل”.
وأي�د الس�يايس مث�ال اآلل�ويس حينه�ا،
املعلوم�ات الت�ي وردت يف تقري�ر «املراقب
العراق�ي» .وق�ال يف مقابل�ة متلف�زة إن
“مل�ف التطبي�ع س�يطرح على الحكومة

العراقية خالل زيارة مصطفى الكاظمي إىل
العاصمة الربيطانية لندن”.
وزعم اآلل�ويس أن “بريطانيا دفعت وتدفع
باتج�اه التطبيع العراق�ي اإلرسائييل ،وأول
لقاء جم�ع رئيس حكومة عراقية مع وزير
خارجية إرسائييل يف مقر األمم املتحدة ،كان
بتنس�يق وترتيب من رئيس وزراء بريطانيا
األسبق توني بلري”.
وس�بق للكاظمي أن أدىل بترصيحات مثرية
للج�دل يف آب من العام املايض ،عندما اعترب
التطبي�ع بين أبو ظبي وت�ل أبي�ب“ ،قرارا ً
إماراتي�ا ً وال ينبغ�ي لن�ا التدخ�ل” .وج�اء
ذلك خلال مقابلة مع صحيفة “واش�نطن
بوس�ت” ،أجراها خالل زيارت�ه إىل الواليات
املتح�دة آن�ذاك ،ولقائ�ه الرئي�س األمريكي
دونالد ترامب.
والي�وم وبع�د م�رور أش�هر على جول�ة
الكاظم�ي ،الت�ي تزامن�ت مع دخ�ول دول
خليجي�ة إىل «حظرية التطبي�ع» مع الكيان
الصهيوني ،ثمّة من يحوك مخططا ً إلقحام
العراق يف هذا املرشوع ،الذي تدعمه الواليات
ّ
بش�دة ،وب�دا واضحا خلال الفرتة
املتحدة
الرئاسية لدونالد ترامب.
ويف ه�ذا اإلط�ار نشر املس�ؤول األمن�ي
للمقاومة اإلسلامية كتائب ح�زب الله أبو
علي العس�كري األح�د ،ق�ال« :للبي�ت رب
يحمي�ه ،رصخة صاح�ب أول ل�واء مقاوم
يف تأري�خ الرصاع بني الخير والرش مازالت

حارضة .وبفضل الله وعونه ودعاء املؤمنني
وإخالصهم انكسر إبرهة الحبشي ،و ُدمّ ر
جيشه ،وكشف املتآمرون واملتواطئون عىل
ّ
املرشفة ،وبانت سوآتهم».
هدم الكعبة
وأض�اف العس�كري« :واآلن وبع�د مؤامرة
عمره�ا س�نني ،روّاده�ا املاس�ونية
والصهيونية وآل روتش�يلد وأتباعهم ،هزم
الجمع وس�يولون األدبار ،وتح�ول التهديد
إىل فرص�ة» ،الفتا ً إىل أن «ش�عب فلس�طني

«مؤامرة» تدمير «ميناء الفاو» تعود ..
الدينار «الكويتي» يخرجه عن الخدمة

األمن النيابية تستبعد
قدرة أمريكا على الرد بعد
قصف عين األسد
المراقب العراقي/بغداد...

استبعدت لجنة االمن والدفاع النيابية ،امس االحد ،قدرة امريكا عىل
الرد بعد استهداف قاعدة عني االسد.
وق�ال عض�و اللجن�ة كاط�ع الركاب�ي ،يف ترصيح صحف�ي تابعته
«املراقب العراقي» ان «ما ينرش عىل بعض الصفحات ليس صحيحا،
واملس�ألة التتحم�ل ردا من الجان�ب االمريكي أو من جانب الحش�د
الشعبي».
وأوض�ح ،أن «بع�ض الجهات تح�اول ق�در اإلمكان خل�ط االوراق
وتأجي�ج الوض�ع» ،مس�تبعدا «وج�ود رد امريكي يؤج�ج الوضع،
السيما مع زيارة البابا اىل العراق».
يشار اىل ان عرشة صواريخ نوع كاتيوشا كانت قد دكت قاعدة عني
األسد الجوية والتي تسببت بالحاق ارضار مادية كبرية فيها.

مظل�وم وصاحب حق والكي�ان الصهيوني
كي�ان غاص�ب ألرض�ه ،وإن حص�ار دول
املحور ظلم البد من السعي إىل رفعه».
وتابع العس�كري أن «عىل دول الرش الكربى
التصرف بحكم�ة وت�رك الع�دوان ،ويجب
تقدي�س القيم األخالقي�ة ومحاربة الفجور
والفواحش كـ(املثلي�ة) وغريها ال أن تقنن
كم�ا يفعل�ون» ،مس�تدركا ً بالق�ول« :أم�ا
أصحاب مشروع إبراه�ام -م�ن أولهم إىل

آخرهم -فال عزاء لهم اليوم».
وجاءت تغريدة العس�كري بع�د يومني من
وصول البابا فرنس�يس إىل العراق ،يف زيارة
ه�ي األوىل من نوعها لبابا الفاتيكان ،والتي
التقى خاللها يف اليوم التايل لوصوله ،املرجع
الديني األعىل السيد عيل السيستاني بمنزله
الصغير يف النجف األرشف ،ال�ذي يقع عىل
مقرب�ة من مرقد اإلمام عيل ب�ن أبي طالب
(عليه السالم).

المراقب العراقي /مشتاق الحسناوي...

نجح�ت الكوي�ت م�رة أخ�رى بإيق�اف العم�ل بميناء
الف�او الكبري عرب عالقته�ا بـ «لوبي» من السياس�يني
والربملانيني الذي�ن جندتهم لهذا الغرض مقابل عموالت
ورش�اوى كبيرة وباعتراف لج�ان برملاني�ة  ,حكومة
الكاظم�ي خضعت لتلك الضغوط ول�م تخصص أمواال
يف موازنة الع�ام الحايل لبناء ميناء الفاو وهي س�ابقة
خطرية تؤكد ضلوع الحكومة بهذه املؤامرة التي تهدف
إىل خنق رئة الع�راق االقتصادية بميناء مبارك الكويتي

الذي ش�ارف عىل االكتم�ال ,فترصيح�ات الحكومة يف
الفرتة املاضية بشأن الرشكة الكورية وإحالة العقد لها
ما هي إال دعاية انتخابية.
عضو لجنة الخدمات واإلعمار الربملانية ،النائب جاسم
البخاتي اس�تبعد  ،وج�ود تخصيصات مالي�ة من أجل
بن�اء ميناء الف�او الكبري ضم�ن موازنة الع�ام الحايل،
فيما أش�ار إىل أن الس�بب يعود إىل التدخالت السياسية
من خالل عالقات هذه االطراف مع الكويت واس�تالمها
الرشا.

المراقب العراقي /أحمد محمد...

بني بغداد وأربيل بشأن خالفات املوازنة خالل
االي�ام القليل�ة ،متهم�ة حكومة كردس�تان
بع�دم الرغبة بتس�وية الخالفات السياس�ية
مع املرك�ز والتي تدور حول اإلي�رادات املالية
النفطية وغري النفطية.
ولفتت اللجنة اىل أن الربملان س�يقر القانون
رغم استمرار الخالفات ألنه تأخر كثريا.
وكشفت كتل سياسية شيعية عن وجود نوايا
لدى الجانب الكردي لحل أزمة قانون املوازنة،
تقضي بإس�هامه بالتصوي�ت على قان�ون
املحكم�ة االتحادي�ة مقاب�ل تصوي�ت باقي
الكت�ل عىل قان�ون املوازنة بغ�ض النظر عن
االلتزامات املطلوبة من الكتل الكردس�تانية،
بسلة واحدة.
واعتبرت النائب�ة عن التحالف الكردس�تاني
إخلاص الدليم�ي ،أن رب�ط قانون�ي املوازنة
واملحكم�ة االتحادية بس�لة واح�دة أمر مهم

جدا ،لكن تأخر املوازنة فرتة أطول ال يصب يف
مصلحة املواطن ،حسب قولها.
وكان�ت اللجنة القانوني�ة النيابية قد أعلنت،
أمس الس�بت ،ع�ن تقديم أربع�ة مقرتحات

وق�ال البخاتي يف ترصيح صحف�ي ،إن “هناك ضغوطا
مورس�ت على وزي�ر النق�ل وعلى الحكومة م�ن أجل
التنصل عن االتفاق املوقع مع إحدى الرشكات الكورية
لبناء ميناء الفاو الكبري ،ألسباب خاصة وضيّقة”.
وأوض�ح ،أن “هذه التدخالت تس�عى إىل ع�دم تبني هذا
املشروع الحيوي من قبل الكوريني ،من خالل اتهامات
بعيدة ع�ن الحقيقية تنفي�ذا ملطلب كويت�ي بعد دفعه
الرش�اوي كبيرة إلح�دى الرئاس�ات الثلاث بماليين
الدوالرات وبعض الزعماء السياسيني.

ولتس�ليط الض�وء أكث�ر عىل خفاي�ا صفقة من�ع بناء
ميناء الفاو  ,أكد املختص بالش�أن االقتصادي جاس�م
الطائ�ي أن اعرتافات لجنة الخدمات النيابية بما يحدث
خلف االب�واب املغلقة  ,جاء ليفض�ح الحكومة الحالية
التي اس�تخدمت قضية بناء الف�او ومرسحية الرشكة
الكورية والصينية ليثبت للجميع بأنها حكومة ضعيفة
وتنق�اد للضغوط�ات الداخلية والخارجي�ة  ,وقد تكون
جز ًءا من املؤامرة التي تحاك ملنع إكمال ميناء الفاو...
تفاصيل اوسع صفحة 3

برلمان كردستان :وفد كردي جديد
سيصل إلى بغداد

الكتل الكردية تعرقل القوانين
وترهنها بتمرير الموازنة
مازالت الكتل السياسية الكردستانية تمارس
ش�تى أن�واع املماطل�ة بغي�ة تعطي�ل قانون
املوازنة العامة أو تمريرها بالشكل الذي تريده
وم�ن دون تس�ليم ال�واردات النفطي�ة وغري
النفطية اىل حكومة املرك�ز ،وآخر ماتوصلت
اليه الكت�ل هو طرحها مقرتح�ا داخل البيت
الكردي يقيض بتمرير قانون املوازنة يف س�لة
واحدة ،خصوصا أن الكتل الشيعية تسعى اىل
التصويتعىله�ذاالقان�ونب�أرسعوق�ت.
نواب عن تحالف الفت�ح ،رفضوا هذا املقرتح
الك�ردي رفض�ا قاطع�ا ،معتربين�ه ابت�زازا
سياس�يا علنيا ،الفتين اىل أن خي�ار األغلبية
هو الس�بيل الوحيد لتمرير القانون بعيدا عن
مزاجيات االقليم.
وتأت�ي تلك املتغريات يف وق�ت أكدت فيه لجنة
الطاقة يف مجس النواب عدم التوصل إىل توافق

ومن عىل أريكته البسيطة بمنزله املتواضع
يف شارع الرسول ،وجّ ه املرجع السيستاني،
رضبة لم تكن بحس�بان م�ن انتظر طويالً،
قطف ثمار زيارة بابا الفاتيكان فرنس�يس
إىل العراق.
وأجهض املرجع السيس�تاني مرشوعا ً كان
ُيح�اك للعراقيين لدفعه�م نح�و «حظرية
التطبي�ع» مع الكي�ان الصهيوني الغاصب،
الذي يحظى بدعم ومباركة الواليات املتحدة
األمريكي�ة ،التي مازالت قواتها العس�كرية
«تحت�ل» األرايض العراقي�ة ،وس�ط صمت
حكومي مطبق.
وعلى هام�ش اللق�اء بين باب�ا الفاتيكان
والس�يد السيس�تاني ،أصدر مكتب املرجع
األعلى بيانا ً قال فيه ،إن «س�ماحة الس�يد
تح�دث عم�ا يعاني�ه الكثيرون يف مختلف
البلدان من الظلم والقهر والفقر واالضطهاد
الديني والفكري وكبت الحريات االساس�ية
وغي�اب العدالة االجتماعي�ة ،وخصوص ما
يعاني منه العديد من ش�عوب منطقتنا من
ح�روب وأعم�ال عن�ف وحص�ار اقتصادي
وعمليات تهجري وغريها ،وال س�يما الشعب
الفلسطيني يف األرايض املحتلة».
وكان�ت ه�ذه العب�ارات كفيلة ب�أن توجّ ه
صفعة قوية ملحور التطبيع ،الذي ظل ُيطبّل
للزيارة ويصفها بأنها «انشقاق شيعي» ،إال
أن الكلمات البليغة التي حملها بيان الس�يد
السيس�تاني ،أوصل�ت رس�الة مفاده�ا أن

«قادة وزعماء ومراجع الش�يعة سيكونون
حائط الصد ضد مح�اوالت جر العراق نحو
التطبيع» ،حسبما يرى مراقبون.
وتعليق�ا ً على ذلك يق�ول املحلل الس�يايس
مؤيد العيل لـ»املراق�ب العراقي» ،إن «بيان
السيد السيستاني بعد لقائه بابا الفاتيكان
وض�ع النقاط على الحروف» ،الفت�ا ً إىل أن
«املرجعي�ة أثبت�ت أنها صمام أم�ان للعراق
وش�عبه ،وحافظ�ت عىل اإلسلام املحمدي
األصيل وهيبة التشيع».
ويضي�ف العلي أن «هناك مخطط�ات يراد
له�ا أن تح�اك يف املنطق�ة للتطبيع وضمان
أمن إرسائيل ،وإيجاد سلام مزعوم لتوفري
الحماي�ة له�ذا الكيان الغاص�ب ،من خالل
القفز عىل الحقوق الفلسطينية».
ويرى العيل أن «البيان الذي صدر عن السيد
السيس�تاني بع�د لقائ�ه البابا فرنس�يس،
كان رضب�ة قاصمة مل�ا يس�مى باملرشوع
اإلبراهيمي» ،مبينا ً أن «الس�يد السيستاني
كان يمتل�ك حكم�ة كبيرة ،وق�د أوض�ح
مظلومية الشعوب املسلمة ،السيما الشعب
الفلسطيني».
ويردف قائالً إن «بيان الس�يد السيس�تاني
أشفى الصدور ،وأعطى مرشوعية للجهات
الت�ي تق�اوم مح�ور الشر ،ودفع�ة كبرية
لفصائل املقاومة لزي�ادة الثبات يف مقارعة
املحتل اإلرسائييل».

المراقب العراقي/بغداد...

وحل�ول للوفد الكردي لتمري�ر املوازنة إال أنه
رفضه�ا جميعا ،مبينة أن زمن االتفاقات مع
قادة الكتل ذهب من غري رجعة...

تفاصيل اوسع صفحة 2

أكد عض�و اللجن�ة املالي�ة يف برملان
كردس�تان ،بهجت عيل ،امس االحد،
أن وف�دا جديدا س�يذهب اىل حكومة
املركز للتوصل اىل حلول مشرتكة.
وقال عيل ،يف ترصيح صحفي تابعته
«املراق�ب العراق�ي» إن «اإلقلي�م
سيس�تمر بمفاوضات�ه م�ع بغ�داد
حت�ى اللحظ�ة األخيرة ،م�ن أج�ل

استحصال حقوق مواطنينا» ،مبينا
أن «الرس�الة األخرية كان�ت بمثابة
إلتزام وتعهد جديد من كردستان».
وأض�اف ،إن «الق�رار لي�س بي�د
اإلقلي�م ،فنحن قدمن�ا كل التزاماتنا
وتعهداتن�ا ،ولك�ن املش�كلة ل�دى
الكتل السياس�ية ،ونحن النستطيع
املوافق�ة على رشوط الق�وى
السياس�ية غير الدس�تورية ،كم�ا

اليمك�ن تس�ليم كامل النف�ط ،ألن
هنال�ك التزام�ات مالي�ة وقانوني�ة
وإلتزامات أمام شعبنا ومواطنينا».
وعبر ع�ن أمل�ه ب�أن «ت�رد الكتل
السياس�ية على ه�ذه الرس�الة،
وبعده�ا س�يذهب وف�د جدي�د من
حكوم�ة اإلقليم لبغ�داد مرة أخرى،
قبل عرض املوازنة عىل التصويت يف
الربملان».

انتقادات نيابية لـ«تزمت» وزير المالية بقرار رفع سعر الدوالر
المراقب العراقي/بغداد...

انتق�د النائ�ب حسين العقاب�ي ،امس
االح�د ،ارصار وزي�ر املالي�ة علي عبد
االمير علاوي ،عىل إبقاء س�عر رصف
الدوالر عىل ما هو عليه االن يف االس�واق
املحلية.
وق�ال العقابي يف بي�ان تابعته «املراقب
العراقي» انه «مع ارتفاع اسعار النفط

الخام وتنامي االيرادات النفطية ما زال
وزير املالية عيل عبد االمري عالوي مرصا ً
عىل رفع س�عر ال�دوالر والتضييق عىل
املواطنين العراقيني ال س�يما محدودي
الدخل بمربرات مرفوضة تماما».
واض�اف « تابعن�ا بإس�تغراب ش�ديد
ترصيحات ،الوزير بشأن عدم امكانية
تغيير س�عر رصف ال�دوالر ألنه س�عر

معقول وان القرار اتخذ بالتش�اور مع
البن�ك املركزي وصن�دوق النق�د الدويل
والكتل السياس�ية ،وان األسواق تقبلته
وس�تعمل الحكوم�ة على تعوي�ض
املقاولني املترضرين منه».
واش�ار اىل انه «ال نعلم هل يعيش وزير
املالي�ة يف الع�راق ام يف دول�ة أخ�رى»،
الفتا اىل «أن�ه ال يعي حجم الرضر الذي

تعرض ل�ه املواطن العراقي ج�رّاء هذا
القرار غري املدروس الذي أدى إىل ارتفاع
جنوني يف أس�عار املواد االس�تهالكية -
حت�ى املنتجة محليا -بنس�بة تجاوزت
ال  ، % 30ما أضاف عبئا آخر عىل كاهل
ّ
وش�كل ضغطا ً كبريا
العائل�ة العراقية،
عىل الوضع املعييش للمواطن البس�يط
وتسبب بارباك واضح يف السوق».

وتاب�ع بالق�ول :إن «ره�ن االقتص�اد
العراقي باملاءات صندوق النقد الدويل
واس�تجابة الكت�ل السياس�ية الناف�ذة
له�ذه اإلمالءات يمث�ل انعطافة خطرية
تؤثر عىل مستقبل البلد وتضع مقدراته
وثروات�ه بي�د الق�رارات الخارجي�ة
الت�ي آخر ما تفك�ر فيه مصال�ح البلد
وشعبه».

من احلدث
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الكتـل الكـردية «تقـايض» البـرلمـان والبيـت
الشيعي «يتحفظ» ويهدد باألغلبية
املراقب العراقي /أحمد محمد...
مازال�ت الكت�ل السياس�ية الكردس�تانية
تمارس ش�تى أن�واع املماطل�ة بغية تعطيل
قان�ون املوازنة العامة أو تمريرها بالش�كل
ال�ذي تري�ده وم�ن دون تس�ليم ال�واردات
النفطية وغير النفطي�ة اىل حكومة املركز،
وآخ�ر ماتوصل�ت الي�ه الكتل ه�و طرحها
مقرتحا داخل البي�ت الكردي يقيض بتمرير
قان�ون املوازنة يف س�لة واحدة ،خصوصا أن
الكتل الش�يعية تسعى اىل التصويت عىل هذا
القانون بأرسع وقت.
نواب عن تحالف الفتح ،رفضوا هذا املقرتح
الك�ردي رفض�ا قاطع�ا ،معتربين�ه ابتزازا
سياس�يا علنيا ،الفتين اىل أن خيار األغلبية
هو السبيل الوحيد لتمرير القانون بعيدا عن
مزاجيات االقليم.
وتأت�ي تل�ك املتغيرات يف وق�ت أك�دت فيه
لجنة الطاقة يف مج�س النواب عدم التوصل
إىل توافق بين بغداد وأربيل بش�أن خالفات
املوازن�ة خالل االيام القليلة ،متهمة حكومة
كردس�تان بعدم الرغبة بتس�وية الخالفات
السياس�ية م�ع املرك�ز والت�ي ت�دور حول
اإليرادات املالية النفطية وغري النفطية.
ولفتت اللجنة اىل أن الربملان س�يقر القانون
رغم استمرار الخالفات ألنه تأخر كثريا.
وكش�فت كتل سياس�ية ش�يعية عن وجود
نوايا لدى الجانب الك�ردي لحل أزمة قانون
املوازن�ة ،تقضي بإس�هامه بالتصويت عىل

قانون املحكم�ة االتحادي�ة مقابل تصويت
باق�ي الكت�ل على قان�ون املوازن�ة بغ�ض
النظر ع�ن االلتزام�ات املطلوبة م�ن الكتل
الكردستانية ،بسلة واحدة.
واعتبرت النائبة عن التحالف الكردس�تاني
إخلاص الدليم�ي ،أن ربط قانون�ي املوازنة
واملحكم�ة االتحادية بس�لة واحدة أمر مهم
جدا ،لكن تأخ�ر املوازنة فرتة أطول ال يصب
يف مصلحة املواطن ،حسب قولها.
وكانت اللجن�ة القانونية النيابية قد أعلنت،
أمس الس�بت ،ع�ن تقديم أربع�ة مقرتحات
وحلول للوفد الك�ردي لتمرير املوازنة إال أنه
رفضها جميعا ،مبينة أن زمن االتفاقات مع
قادة الكتل ذهب من غري رجعة.
وبدوره ش�دد النائ�ب عن تحالف س�ائرون
عىل تمرير قانون املوازنة وفق نظام االغلبية
النيابية يف حال عدم التوافق مع أربيل ،مبينا
أن املفاوض�ات تج�ري بين رؤس�اء الكت�ل
السياس�ية لتمري�ر املادتين الخاصتين يف
االقليم.
وقال عضو التحالف صائب خدر ،إن مجلس
الن�واب أنهى جميع بن�ود املوازنة من خالل
املالية النيابية وإرس�الها اىل رئاسة مجلس
النواب إلدراجها يف الجلسات املقبلة.
وأوض�ح أن املش�كلة م�ع إقليم كردس�تان
مزمن�ة ويج�ب حله�ا بالطرق السياس�ية
بش�كل مس�تمر باتف�اق علن�ي ويف ح�ال
ع�دم التوافق فإن س�يناريو تمري�ر قانون

االقتراض باألغلبي�ة س�يكون ح�ارضا يف
جلسة التصويت وأعتقد يف االسبوع املقبل.
وللحدي�ث عن ق�رب ح�ول ه�ذا املوضوع،
اعترب النائ�ب عن تحالف الفتح محمد كريم
البلداوي ،أنه «من املستحيل أن يتم اللجوء اىل
خيار السلة الواحدة لتمرير قانوني املحكمة
االتحادي�ة واملوازن�ة» ،معلال ذل�ك «بوجود
خصوصية لكل من هذين القانونني».
وق�ال البل�داوي ،يف ترصي�ح ل�ـ «املراق�ب
العراق�ي» إن «قان�ون املحكم�ة االتحادي�ة
وصل اىل مراحل نهائية من التصويت بعد أن
جرى تمرير  18فق�رة منه ،يف حني بقيت 4
فقرات منه وبالتايل من الصعب أن يتم رهنه
بتمرير املوازنة».
وأضاف ،أن «حتى قانون املوازنة ،ليس فيه
مشاكل جمة متعددة سواء فقرة كردستان
التي ُيعد حلها أمرا يسيرا ،لكن هناك رغبة
لدى الكت�ل النيابي�ة بعدم ممارس�ة فرض
اإلرادات حفاظ�ا على النس�يج الوطن�ي»،
مس�تدركا أنه «يف حال استمرار تعنت الكتل
الكردس�انية فأن�ه س�يتم اللج�وء اىل خيار
االغلبية لتمرير القانون».
وأش�ار اىل أن «هناك كتال كردس�تانية تعمل
على ممارس�ة االبتزاز الس�يايس للمكونات
األخرى عبر التلوي�ح بع�دم التصويت عىل
ه�ذا القانون مالم تتم تمش�ية قانون معني
وفق�ا إلراداتها ،وهذا األم�ر خا ٍل من مراعاة
املصلحة العامة للشعب العراقي».

برلماني مستقل :التوجد جدية لدى االحزاب
إلجراء االنتخابات خالل العام الجاري
املراقب العراقي /بغداد...
رأى النائ�ب املس�تقل باس�م خزع�ل ،ان
االنتخاب�ات ق�د تتأجل ع�ن املوع�د املحدد
له�ا م�ن قب�ل الحكوم�ة ،الفت�ا اىل ان
االحزاب التوجد لديها جدي�ة باجـــــراء
االنتخابات فضـــــال ع�ن عدم امتالكها
فكرة جدي�ة للتفاوض حــــول تش�كيل
التحالفات.
وق�ال خزع�ل ،يف تصـــــري�ح تابعت�ه

«املراق�ب العراق�ي» إن «املفوضية مازالت
غير جاه�زة او مس�تعــــدة الج�راء
االنتخاب�ات ،وم�ن املــــرج�ح انه�ا ل�ن
تج�رى يف املوع�د املحــــ�دد له�ا من قبل
الحكومة».
واضاف ان «طريقة تشكيل التحالفات بني
االح�زاب غائبة ع�ن املفوضي�ة ،اذ التوجد
لديه�ا خربة به�ذا املجال ،وكذلك بالنس�بة
لالحزاب التي تروم املش�ـاركة باالنتخابات

بالــوثيقـة
التعليـــــ����م العــــال����ي تحــــ����دد
آلي����ة االمتحــــانــــــــ����ات لطلبــة
الجامعات.

فأنها التمتل�ك فكـــــرة جدية للتفاوض
م�ع االحــــ�زاب االخ�رى لتش�كيل
التحالفات».
وبين ان «تلك�ؤ االح�زاب س�يدفعهم اىل
تأجي�ل االنتخابات ،فضال ع�ن ان ماتبقى
من ال�دورة الربملاني�ة قصري ج�دا ،اضافة
اىل ان قانون املحكمة االتحادية لم يحس�م
بع�د بس�بب احت�واءه على نص�وص غري
دستورية».

جاء#البابا_فرانسيس للعراق
لتسويق#العائلة_االبراهيمية
رد بـ
لكن السيد #السيستاني ّ
ّ
«ال للتطبيع» ،وانتصر لقضية
#فلس���طين ،وأدان سياس���ات
االس���تكبار العالم���ي ف���ي
المنطقة.س���يذكر التاريخ ان
زعامات الس���نة «ط ّبعت» ،وان
#مرجعية_الشيعة قاومت.
#البابا_في_عراق_التآخي
#البابا_يشكر_الشيعة

ألواح طينية...

تغريدة
االعالمي مازن الزيدي

الصحة تتوقع زيادة االصابات بكورونا في األيام المقبلة
املراقب العراقي /بغداد...
أعلن وزي�ر الصحة حس�ن التميم�ي ،امس
االحد ،وجود توقعات بتسجيل زيادة يف أعداد
اإلصابات بفريوس كورونا.
وقال التميم�ي ،يف ترصيح تابعت�ه «املراقب
العراق�ي» إن «ال�وزارة تتوقع ازدي�اد أعداد
اإلصابات بسبب عدم التزام املواطنني السيما
زائري مدينة الكاظمية املقدسة».
ودعا التميمي «جميع املواطنني واملؤسسات
الحكومي�ة إىل دع�م وزارة الصحة خصوصا ً
بما يخص االلتزام بالوقاية خالل الزيارة».
واش�ار اىل ان «الوزارة اع�دت خطة متكاملة
لزي�ارة االم�ام الكاظ�م(ع)» ،مشيرا ً اىل
«الحاجة ملفارز مشتركة ملتابعة االجراءات
الصحي�ة ضم�ن املواك�ب الحس�ينية اثن�اء
الزيارة».
وطال�ب التميم�ي «الق�وات األمني�ة بمن�ع
أي زائ�ر غير ملتزم م�ن الدخ�ول إىل مدينة
الكاظمي�ة حفاظ�ا ً على سلامة الزائري�ن
اآلخرين».

كنا :عودة المسيحيين إلى العراق تحتاج إلى االستقرار

الشريط األمين

املراقب العراقي /بغداد...
أكد رئيس كتلة الرافدين النيابية ،يونادم
كن�ا ،ام�س االح�د ،أن عودة املس�يحيني
املهاجري�ن إىل الع�راق ،متوقف�ة على
رشوط ع�دة يجب توفريها قب�ل تحقيق
ه�ذه الخطوة.وق�ال كن�ا ،إن «دع�وة
البابا لعودة املس�يحني تحت�اج إىل فرض
األمن واالس�تقرار وتوفير فرص العيش

الكري�م والخدم�ات واملناخ املناس�ب من
أجل تحقيقه�ا لعودة جمي�ع املهاجرين
العراقيني وليس املسيحني فقط».
واضاف أن «زي�ارة البابا لم تكن ملصلحة
املسيحيني فقط وإنما ملصلحة العراقيني
أجمع ومن مكاس�بها أنه�ا تضع جميع
الذي�ن حاولوا ع�زل العراق ع�ن املجتمع
الدويل يف موقف محرج».

اعتقال عدد من المتهمين ضمن ممارسات أمنية بأطراف العاصمة
املراقب العراقي /بغداد...
أعلن�ت قي�ادة عمليات بغ�داد ،ام�س األحد ،عن
اعتق�ال ع�دد م�ن املتهمني وف�ق م�واد قانونية
مختلفة بينه�م متعاطي مواد مخدرة يف مختلف
قواطع املس�ؤولية.وقالت القيادة ،يف بيان تلقت
«املراقب العراقي» نسخة منه إن «قواتنا األمنية
رشع�ت بتنفيذ خط�ة حماي�ة املواك�ب والزوار
املتوجهني صوب مدينة الكاظمية املقدس�ة ألداء
مراسيم زيارة الـ ( )25من رجب ذكرى استشهاد
االمام موىس الكاظم (عليه السلام)» .وبينت ان

«القوات األمنية يف فرقة املشاة السادسة واصلت
تفتي�ش املناطق املحاذية للش�ارع العام (طريق
س�امراء -بغداد) وبعمق ( 1ك�م) لتامني طريق
الزائرين املتوجهني اىل مدينة الكاظمية املقدس�ة
واالنتش�ار يف كافة الطرق التي يسلكها الزائرين
باتجاه املدينة ،باإلضافة إىل اجراء عمليات البحث
والتفتيش يف مناطق ش�مال وغربي بغداد ضمن
قاطع مس�ؤولية الفرق�ة» .واش�ارت اىل أن تلك
العملية أس�فرت عن» اعتقال ع�دد من املتهمني
وف�ق م�واد قانوني�ة مختلف�ة» .ولفت�ت قيادة

العملي�ات إىل «اس�تمرار فرق�ة املش�اة الحادية
عرش بتأمني الحماية للمراكز االنتخابية ،وتنفيذ
واجبات البحث والتفتيش ونصب ( )15س�يطرة
مفاجئة ضمن قاطع املس�ؤولية».واوضحت ان
تل�ك املمارس�ات ،نتج عنه�ا« ،اعتق�ال عدد من
املتهمين وف�ق م�واد قانونية مختلف�ة ،وضبط
كمي�ات من امل�واد املخدرة ،وضبط أس�لحة غري
مرخصة ،باإلضاف�ة الـــى نصب فالتر تفتيش
الزوار (نساء ورجال) املتوجهني ملدينة الكاظمية
املقدسة».

وبني أن «حج البابا يف العراق جعله محط
أنظ�ار العال�م أجم�ع ،وه�ذا م�ا يدفعنا
ملعرفة قيم�ة البالد التاريخية والدينية”،
داعيا «الحكومة إىل تحقيق العدل وتقوية
مؤسس�ات الدولة واالس�تماع إىل الفقراء
وتنفي�ذ أحلام الش�باب م�ن املطال�ب
التي يطالب�ون بها يف س�احات الحبوبي
والتحرير وغريها”.

الحشد الشعيب يشارك يف
تأمين زيارة اإلمام الكاظم (ع)
املراقب العراقي /بغداد...
يش�ارك اللواء  14بالحشد الشعبي ،يف تأمني طريق زيارة االمام موىس
بن جعفر الكاظم (عليه السالم) املليونية.
وقال بيان إلعالم الحش�د الشعبي تلقت «املراقب العراقي» نسخة منه،
إن «انتش�ار قوات اللواء  14بالحش�د الش�عبي بدأ من علوة الرشيد اىل
مقرتبات السيدية باتجاه جرس الجادرية».
وأض�اف البيان أن «املهام تتضمن تأمني طريق سير العجالت وتأمني
طريق الزوار والوقوف عىل احتياجات الزوار وخدمتهم وتأمني الحماية
لسور املعسكر الخارجي».

لماذا استقبلنا البابا بالدفوف
والسيوف ؟!
االنطلاق م�ن الجزئي�ات لتفسير الكلي�ات ،منه�ج قديم يف تفسير
األح�داث ،واس�ترشاف م�ا يمكن أن ت�ؤول إليه ،ومثله ثم�ة منهج يف
تصمي�م النماذج الهندس�ية ،خصوصا يف هندس�ة املبان�ي الحديدية،
حي�ث يصار إىل تفكيك الهي�كل الحديدي القائم إىل أج�زاء ،ثم تصمم
قط�ع جديدة مش�ابهة للقديم ،لبناء مبنى مش�ابه له ،وبما يس�مى
بالهندسة العكسية ،وهو بالتايل إحدى طرائق التحليل السيايس.
لذلك بدال من االس�تغراق يف الجزئيات ،الت�ي رافقت وترافق زيارة بابا
املس�يحيني إىل العراق ،وهي زيارة مرحب به�ا لذاتها وليس لنتائجها،
يتعين أن تكون تل�ك الجزئيات ،دليلنا يف تفسير املقاصد من الزيارة،
والتوصل إىل أهدافها األولية واملرحلية واالسرتاتيجية.
يف أحداث من هذا النوع ،فإن سلوك الضيف واملضيف يعكس دائما؛ ما
يريد أي منهما قوله أو الوصول إليه.
من لحظة هبوط «الضيف» أرض العراق ،وخلعه قلنسوة البابوية عن
رأسه وسريه حارسا ،فإن البابا وهو الضليع بعلوم الالهوت والناسوت،
أراد أن يعلن عىل املأل ،أنه اآلن يف أرض مقدس�ة ،وأن قدس�يتها تفرض
علي�ه؛ أن يقف يف حرضة األقداس حارس الرأس ،مكش�وفا من أغطية
الذن�وب ،عله يظفر بربكة امل�كان والزمان وصاحبهما عليه السلام،
الذي يعرفه بابا املس�يحيني جيدا ،وذل�ك وفقا للعهد القديم «التوراة»،
التي يعتربها املسيحيون جزءا ال يتجزأ من عقيدتهم.
فيما ترصف «الضيف» الكبري بما يليق باملكان والزمان ،كان «املُضيف»
يترصف عىل نحو مغاير ،فقد أعد اس�تقباال راقصا ،برقصة الس�يوف
التي ال تمت أبدا إىل تراثنا بصلة ،عىل األقل ال يمارس�ها أكثر من تسعة
أعش�ار العراقيني ،فال العرب الش�يعة وال الكرد أو الرتكمان ،وال حتى
املس�يحيون أنفسهم يمارسونها ،بل تمارسها جماعات بدوية عربية،
قليلة جدا منعزلة يف البوادي ،فما الذي أراده «املُضيف» من الـ»يشامغ
الحمر» والسيوف العريضة النصال؟!
يف ذاكرتن�ا أن ثقاف�ة «اليش�ماغ األحم�ر»؛
ليس�ت ثقافة عراقية أصيلة ،بل هي ثقافة
صدامية منتحلة من الجزيرة العربية ،عمل
الطاغي�ة املقب�ور عىل نرشه�ا بق�وة إِبّان
حربه على إي�ران ،تزلفا لألنظم�ة العربية
الس�عودية والخليجية ،وليقول من خاللها
أنه منهم!
الس�يوف تمثل ثقافة العن�ف والدم والقوة،
قاسم العجرش
وه�ي ثقاف�ة يعم�ل العال�م أجم�ع على
مغادرته�ا ،حت�ى أصحابها الس�عوديون الذين
وضعوا الس�يف؛ تحت لفظة التوحيد يف علمهم ،يفكرون اليوم بشكل
جاد بإزالة الس�يف من هذا العلم ،كي يتقبلهم العالم كبرش أس�وياء،
يتعايش�ون مع اآلخرين بسلام ،بدال من «عار» اإلره�اب الذي ُدمغوا
ب�ه إىل األبد«.الضيف» رجل سلام ودين كبري ،وزعي�م ألكثر من مليار
«متدين» كاثوليكي ،ليس يف قاموسه املعلن عىل األقل ،أي قبول لثقافة
الس�يوف ،ب�ل وجدناه يف أكثر من مناس�بة وألهداف ظاهرها السلام
واملحبة ،يقبل أيادي وأقدام كثريين!
الس�يف واليش�امغ الحمر ورقصة «الدحة» والدفوف ،رس�الة انتماء
سيئة ،أعلنها «املُضيف» بالتفاصيل اململة إىل ثقافة السيف السعودية،
وهي ليس�ت خطأ احتفاليا وال رسالة بلهاء ،بل كانت إجرا ًء مقصودا،
ت�م تصميم�ه بعناية فائق�ة ،بدال م�ن أن يس�تعرض «املُضيف» أمام
ضيفه ثقافة اإلسالم ،التي تعني السالم يف بلد السالم!
ثم إن لكل قادم كرامة ،ولكل مقام مقال ،ولكل ضيف طريقة استقبال
تلي�ق بش�خصه ،فمن�ذ مت�ى يتم اس�تقبال رج�ال الدين ،بالس�يوف
والدفوف و»الجالغي البغدادي» والرقص والغناء؟!
الضيف داعية سلام ،ولو أطلق املُضيف مئات م�ن الحمامات البيض
احتف�ا ًء بمق�دم ضيفه ،ل�كان منظرا مهيب�ا رائعا ،لكننا اس�تقبلناه
بالسيوف..فهل كان السيف يوما داللة للسالم؟!
ثمة من يعتقد أن الس�فري السعودي ،دفع أمواال وهدايا ملنظمي حفل
االستقبال ،إلدخال رقصة الدحة السعودية ،لتمثل العرب السنة ولكي
يقال إنهم امتداد لثقافة السعودية!..
كالم قبل السالم :الس�يوف والدفوف واليشامغ الحمر انتماء ،وليست
مس�تلزمات حفل اس�تقبال فقط ،وهذا هو الذي أراد «املُضيف» قوله
للضيف ،ولبئس ما قال!..
سالم..

ب

اسعار الذهب

مع تواصل إغالق بورصة بغداد ..أرتفاع
اسعار صرف الدوالر في إقليم كوردستان
ارتفعت أس�عار رصف ال�دوالر يف البورصة الر ٔيس�ية يف
اقليم كوردستان.
وقال مصدر ،إن أس�عار الدوالر يف بورصة أربيل شهدت
ارتفاع�ا مقارن�ة بيوـــم الخمــــي�س املايض حيث
بلغ س�عر البيــــــع  145600دينار لكل مائة دوالر،
والشراء بـــــواق�ع  145300دينار ل�كل مائة دوالر
أمريكي.
واش�ار اىل ان اسواق البورصة الرئيسية يف بغداد ال تزال
مقفلة لليوم الثاني نتيجة الحظر الشامل الذي سينتهي
اليوم االثنني.

اسعار الذهب عيار  64,583 18دينار

اسعار الذهب عيار  75,346 21دينار
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اسعار الفضة

غرام الفضة عيار٥٦٧،٧٦ ٩٩،٩

االقت�صادي

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

اسعار النفط

ً
دوالرا للبرميل
برنت 69.54

ً
دوالرا
األمريكي 66.26

نائب :مادتان لو اتفقت عليهما الكتل
لمُ ررت الموازنة بجلسة واحدة
أك�د عضو مجل�س النواب عن املك�ون االيزيدي صائب خ�در  ،أن مادتني
فق�ط يف املوازنة لو اتفقت عليها الكتل السياس�ية س�تمر حينها املوازنة
بجلس�ة واحدة ،معتربا أن املش�اكل مع كردس�تان باتت «مرض مزمن».
وقال خدر  ،إن «الربملان انهى جميع بنود املوازنة من خالل املالية النيابية
وارسلها اىل رئاس�ة مجلس النواب إلدراجها يف الجلسات املقبلة».واضاف
ان «رئاسة مجلس النواب بدورها تنتظر اجتماع رؤساء الكتل السياسية
من اج�ل االتفاق عىل املادتين العارشة والحادية عشر الخاصتني بنفط
كردس�تان ويف ح�ال التوافق عليهما ف�ان املجلس س�يمرر املوازنة خالل
ي�وم واحد».وأعتبر خدر أن «املش�كلة مع اقليم كردس�تان باتت مزمنة
ويجب حلها بالطرق السياس�ية باجتماعات مستمرة وباتفاق علني ويف
حال عدم التوافق فان سيناريو تمرير قانون االقرتاض باالغلبية سيكون
حارضا يف جلسة التصويت واعتقد االسبوع املقبل سيحسم االمر».
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اسعار الدينار مقارنة بالدوالر

غرام الفضة عيار ٥٤٤،٤٦ ٩٥،٨

سعر بيع الدوالر = 146.250

دينار

سعر شراء الدوالر =  145.250دينار

موازنة العام الحالي لم تشهد تخصيصات لبنائه

المالكي يستبعد تمرير الموازنة
بسبب الخالف مع حكومة اإلقليم
حول إيرادات النفط والمنافذ

«المال» الكويتي ينجح بتعطيل ميناء «الفاو»
الكبيـــر والحكــومـــة «تتمـــاهى»
املراقب العراقي /مشتاق الحسناوي
نجح�ت الكوي�ت م�رة أخ�رى بإيق�اف العم�ل بمين�اء
الف�او الكبري عبر عالقتها ب�ـ «لوبي» من السياس�يني
والربملانيين الذين جندتهم له�ذا الغرض مقابل عموالت
ورش�اوى كبيرة وباعتراف لج�ان برملاني�ة  ,حكومة
الكاظم�ي خضعت لتل�ك الضغوط ول�م تخصص أمواال
يف موازن�ة العام الح�ايل لبناء ميناء الفاو وهي س�ابقة
خطرية تؤك�د ضلوع الحكومة بهذه املؤامرة التي تهدف
إىل خن�ق رئة العراق االقتصادية بمين�اء مبارك الكويتي
الذي ش�ارف على االكتم�ال ,فترصيح�ات الحكومة يف
الفرتة املاضية بش�أن الرشكة الكورية وإحالة العقد لها
ما هي إال دعاية انتخابية.
عضو لجنة الخدمات واإلعمار الربملانية ،النائب جاس�م
البخاتي استبعد  ،وجود تخصيصات مالية من أجل بناء
ميناء الفاو الكبري ضمن موازنة العام الحايل ،فيما أشار
إىل أن الس�بب يع�ود إىل التدخلات السياس�ية من خالل
عالقات هذه االطراف مع الكويت واس�تالمها الرش�ا.
وق�ال البخات�ي يف ترصيح صحف�ي ،إن “هناك ضغوطا
مورست عىل وزير النقل وعىل الحكومة من أجل التنصل
عن االتف�اق املوقع مع إح�دى الشركات الكورية لبناء
ميناء الفاو الكبري ،ألسباب خاصة وضيّقة”.
وأوض�ح ،أن “ه�ذه التدخلات تس�عى إىل ع�دم تبن�ي
ه�ذا املشروع الحيوي م�ن قب�ل الكوريني ،م�ن خالل
اتهام�ات بعيدة عن الحقيقي�ة تنفيذا ملطلب كويتي بعد
دفعه الرش�اوي كبرية إلحدى الرئاس�ات الثالث بماليني
الدوالرات وبعض الزعماء السياسيني.
ولتسليط الضوء أكثر عىل خفايا صفقة منع بناء ميناء
الفاو  ,أكد املختص بالش�أن االقتصادي جاس�م الطائي

أن اعرتاف�ات لجن�ة الخدمات النيابية بم�ا يحدث خلف
االب�واب املغلق�ة  ,جاء ليفض�ح الحكوم�ة الحالية التي
استخدمت قضية بناء الفاو ومرسحية الرشكة الكورية
والصينية ليثبت للجميع بأنه�ا حكومة ضعيفة وتنقاد
للضغوطات الداخلية والخارجي�ة  ,وقد تكون جز ًءا من

املؤام�رة التي تحاك ملنع إكمال ميناء الفاو  ,خاصة أنها
ل�م تخصص االم�وال الكافية لبنائه  ,بل إنها تس�تخدم
مين�اء الف�او كدعاي�ة لتجمي�ل صورتها الس�يئة أمام
العراقيني.
وقال الطائي يف ترصيحات خص بها ( املراقب العراقي):

يبدو أن صمت الحكومة ووزير النقل يدل عىل وجود نية
لعبور هذه املرحلة وصوالً إىل ش�هر ترشين االول املقبل،
حت�ى تنتهي مهام الحكومة والربمل�ان  ,ومن ثم تحصل
على دعم كويت�ي للحصول عىل والية ثاني�ة للكاظمي ,
الترصيح�ات الخطيرة التي كش�فتها لجن�ة الخدمات

النيابي�ة تؤكد عم�ق املؤامرة التي تشترك فيها أطراف
سياس�ية داخلي�ة وخارجي�ة لتدمري الع�راق اقتصاديا
وخنق الرئة البحرية (البرصة) الوحيدة التي يمتلكها .
ويف ترصيح�ات س�ابقة لوزير النقل ,أعل�ن االتفاق مع
رشكة دايو الكورية إلنشاء ميناء الفاو ،لتبارش بتنفيذه
يف األي�ام القليلة املقبلة ،رغم الدع�وات التي أطلقت من
أطراف سياسية مؤخرا ً الستبدالها برشكات صينية.
م�ن جهت�ه أوضح املخت�ص بالش�أن االقتص�ادي عبد
الحسين الش�مري  ,أن تأخير بن�اء مين�اء الف�او أمر
متعم�د بس�بب الفس�اد وتغلي�ب املصلحة الش�خصية
للش�خصيات املتنفذة على تنفيذ املشروع وعىل الرغم
من امتالك الكويت س�واحل طويلة عىل الخليج العربي
يبل�غ طولها نحو ( )500كم مقارنة بـس�واحل العراق
الت�ي ال تتجاوز ( )50كم فق�ط ،إال أن الكويت تريد من
بناء مين�اء مبارك خنق ميناء الف�او الكبري الذي مازال
بمرحلة اإلنش�اء عىل الرغم من مرور س�نوات عدة عىل
الب�دء ببنائه ,خاصة بع�د قرب إنهاء الع�راق التزاماته
املالية تجاه الكويت «تعويضات حرب الخليج».
وقال الشمري يف اتصال مع ( املراقب العراقي) :إن هناك
جهات داخل الحكوم�ة التريد أن يكون ميناء الفاو من
أكرب موانىء املنطقة ألجندات خاصة فهي بحجة تقليل
تكلفة العقود الخمس�ة من  4مليارات دوالر إىل أقل من
 2.5مليار دوالر عىل حس�اب املواصف�ات وبذلك يصبح
مين�اء مبارك الكويتي األقرب إىل الرب�ط بطريق الحرير
وهي حقيقة يس�عى لها بعض الساس�ة العراقيني قبل
الكويتيني ,وحكومة الكاظمي أوهمت العراقيني بحسن
نواياه�ا الت�ي كان�ت مرسحي�ة املواصفات واس�تبدال
الرشكة املنفذة للعمل  ,والحقيقة عكس ذلك.

اس�تبعد رئي�س ائتلاف دول�ة القان�ون نوري
املالك�ي  ،أن تمرر املوازنة العامة للبالد بس�بب
الخالف عىل تس�ليم كمية النف�ط التي يجب أن
يسلمها االقليم.
وق�ال املالكي يف حدي�ث صحف�ي“ ” ،القضية
قضية حقوق وليس من حق الحكومة ان تنتزع
حق�ا لإلقلي�م او للمحافظ�ات فمنه�ج الع�دل
واملساواة والنظر بعني واحدة للقضايا هو الذي
يحل املش�كلة  ،واملوازنة –بحس�ب اطالعي -ال
زال فيه�ا الكثري من االش�كال املتعل�ق باالقليم
فيم�ا يتعلق بكمية النفط التي يجب ان تس�لم،
وحج�م االموال الت�ي ينبغي ان تعط�ى اضافة
للديون السابقة والديون املرتتبة”.
وأشار بالقول“ :اعتقد ان املوازنة ما تزال تواجه
الضغط من هذا الجانب ،وال اعتقد انها ستمرر،
وقد اعلمني نواب برفضهم تمرير املوازنة مالم
يثبت عدد الرباميل التي يجب ان يسلمها االقليم
فضال عن رفضهم مطالبة االقليم بتس�ليمه ما
يعتربه�ا ديون يف ذمة املرك�ز من عام  2014اىل
ع�ام .”2021وتاب�ع “اذا كان االقليم قد س�لم
نفط�ه اىل املركز خلال الس�نوات املذكورة فإن
م�ن حق�ه ان يطالب بحصته م�ن املوازنة لتلك
السنوات لكنه وبحس�ب النواب لم يسلم نفطه
للمركز عىل مدى تلك الس�نوات فبالتايل ليس له
حق�وق مرتتبة ،وه�ذا ما فرضه الدس�تور بأن
تجتم�ع كل ثروات البالد من النفط وغري النفط
ثم تقس�م بني املحافظات واالقليم عىل اس�اس
االستحقاق”.وكان عضو اللجنة املالية النيابية،
محمد الش�بكي ،أكد أمس السبت ،أن الحكومة
كردس�تان وبغداد لم تتوصال إىل اتفاق أو توافق
حت�ى اآلن بش�أن حصة كردس�تان يف مرشوع
قانون املوازنة املالية لسنة .2021

العقابي  :وزير المالية اليعي حجم الضرر للمواطن من قرار رفع سعر الدوالر غير المدروس بسبب العجز الغذائي« ..الفاو» تعلن عن حاجة العراق إلى مساعدة غذائية خارجية
اك�د عضو مجلس الن�واب عن كتلة النه�ج الوطني
حسين العقابي ان  :وزير املالية اليعي حجم الرضر
للمواطن من قرار رفع سعر الدوالر غري املدروس.
وقال يف بيان صحفي انه  :مع ارتفاع اس�عار النفط
الخام وتنامي االي�رادات النفطية ما زال وزير املالية
علي عبد االمري عالوي مرصا ً عىل رفع س�عر الدوالر
والتضييق عىل املواطنني العراقيني ال سيما محدودي
الدخل بمربرات مرفوضة تماما.
واض�اف العقاب�ي  :تابعن�ا و بإس�تغراب ش�ديد
ترصيحات الوزير بشأن « عدم امكانية تغيري سعر
رصف ال�دوالر ألنه س�عر معق�ول وان الق�رار اتخذ

 40مليون دوالر زيادة في
احتياطي مصر من النقد
األجنبي خالل 2020
تخط�ى االحتياطي النق�دي لدى البن�ك املركزي
املصري حاجز  40ملي�ون دوالر بقليل يف نهاية
الع�ام امل�ايض  ،2020بعدما ارتف�ع بقيمة 840
مليون دوالر يف ديس�مرب ،لكنه ينخفض بنس�بة
 %12عن قيمته يف مطلع العام املايض التي بلغت
 45.4مليار دوالر.
وخالل الع�ام املاىض بلغ رصي�د احتياطى النقد
األجنب�ى ىف نهاية يناير نحو  45.45مليار دوالر،
ووصل إىل أعىل مس�توى تاريخى ىف شهر فرباير
اً
مسجل  45.510مليار دوالر ،قبل
من العام ذاته
أن يجت�اح الوباء العالم ،مم�ا أدى إىل انخفاضه
إىل  40.1ملي�ار دوالر ىف مارس ،ويواصل الرتاجع
حتى شهر مايو  2020ليبلغ  36مليار دوالر.
وع�اود احتياطى النق�د األجنبى ملصر الصعود
مج�د ًدا بداي�ة م�ن يوني�و ليختت�م الع�ام عن�د
 40.06ملي�ار دوالر ،وذل�ك بعدم�ا اس�تطاعت
الحكومة تأمني موارده�ا من النقد األجنبى عرب
ط�رح س�ندات ىف األس�واق الدولي�ة والحص�ول
على تمويالت من صندوق النق�د الدوىل ملواجهة
األزمة.وتضمنت اإلج�راءات الحكومية املرصية
لتأمين م�وارد النق�د األجنب�ى ،إصدار س�ندات
دولية ىف مايو  2020بقيمة  5مليارات دوالر عىل
ثالث رشائح ،كما حصلت مرص عىل أداة التمويل
الرسي�ع م�ن صندوق النق�د الدوىل بمق�دار 2.8
ملي�ار دوالر لتلبية احتياج�ات التمويل العاجلة
مليزان املدفوعات والتى نتجت عن تفىش فريوس
كورون�ا ،كذلك واف�ق صندوق النق�د الدوىل عىل
منح مصر قرض اس�تثنائى بقيم�ة  5.2مليار
دوالر.

بالتش�اور مع البن�ك املركزي وصن�دوق النقد الدويل
والكتل السياس�ية  ،وان األس�واق تقبلته وس�تعمل
الحكومة عىل تعوي�ض املقاولني املترضرين منه !!»
وال نعلم هل يعي�ش وزير املالية يف العراق ام يف دولة
أخ�رى ،وه�و ال يعي حج�م الرضر ال�ذي تعرض له
املواطن العراق�ي جرّاء هذا القرار غري املدروس الذي
أدى إىل ارتفاع جنوني يف أس�عار املواد االستهالكية -
حتى املنتجة محليا -بنس�بة تجاوزت ال  ، % 30ما
ّ
وش�كل
أضاف عبئا آخر عىل كاهل العائلة العراقية ،
ضغطاً كبريا عىل الوضع املعايش للمواطن البس�يط
وتسبب بارباك واضح يف السوق.

اعلنت منظمة االغذية والزراعة «الفاو» ،عن حاجة
خمس�ة وأربعين بل�دا بينها الع�راق اىل مس�اعدة
غذائي�ة خارجية.وقال�ت املنظم�ة الت�ي تتخذ من
روما مق�را لها يف تقرير له�ا ؛ إن «اإلنتاج اإلجمايل
للحبوب من جانب بلدان العجز الغذائي ذات الدخل
املنخف�ض البال�غ عدده�ا  51بل ًدا ارتفع بنس�بة 3
ً
مقارنة بالس�نة املاضي�ة ليصل إىل 502.4
يف املائة
ماليين طن».واضاف�ت أن «االنتع�اش يف أفريقي�ا
الجنوبية والرشق األوس�ط فاق الرتاجع يف أفريقيا
الوس�طى ،لكن م�ن املتوق�ع أن ترتف�ع املتطلبات
اإلجمالي�ة الس�ترياد الحبوب من جان�ب املجموعة

هدر ماليين الدوالرات بسبب تعاقد الخطوط الجوية مع شركة بريطانية
كش�ف عضو يف مجلس النواب  ،عن هدر
عشرات ماليين ال�دوالرات م�ن واردات
رشكة الخط�وط الجوية العراقية بس�بب
التعاقد مع رشكة مينزز الربيطانية.
وق�ال النائب جمال املحمداوي  ،إن «وزارة
النق�ل قام�ت بالتعاقد مع رشك�ة مينزز
الربيطاني�ة لغ�رض تطوي�ر الخدم�ات
األرضية واملناولة الخاصة بخدمات الوقود
املقدم�ة للطائرات تبني لن�ا مجموعة من
األمور».
وأض�اف ،أن «ش�عبة الخدم�ات األرضي�ة
التابع�ة لرشك�ة الخطوط الجوي�ة كانت
تقوم بالخدم�ات املذكورة آنفا وأنها تقدم
تل�ك الخدم�ات للطائ�رات العراقية مجانا
يف حني س�تقدم الخدمات م�ن قبل رشكة
مينزز لق�اء مبالغ مالية تصل س�نويا إىل
أكثر من (  $)41،152،925للسنة الواحدة
على أس�اس ع�دد رحلات س�نوي يبل�غ
( )9،209رحلة من وإىل مطار بغداد».
وتاب�ع املحم�داوي «بذل�ك ف�إن رشك�ة

الخطوط الجوية س�تفقد اي�راد الطائرات
األجنبي�ة ( $)28،092،730يط�رح من�ه
نس�بة ( )٪13الخاصة بالخطوط الجوية
العراقي�ة والت�ي تبل�غ ( $)3،652،054
وبذل�ك يك�ون ص�ايف اي�راد الطائ�رات
األجنبي�ة ( $)24،440،675يف حين

أن اإلي�رادات ال�واردة م�ن الطائ�رات
العراقي�ة ( $)41،152،925ول�ذا يك�ون
مجم�وع اإلي�رادات م�ن الطائ�رات
العراقي�ة واألجنبي�ة ($)65،593،597
وبط�رح املصاريف التش�غيلية التقديرية
البالغ�ة ( $)4،500،000يك�ون الباق�ي

( $)61،093،597وعن�د ط�رح حص�ة
الخط�وط الجوي�ة البالغ�ة ( )٪30وه�ي
( $)18،328،079عنده�ا يك�ون ص�ايف
املبلغ الذي يتم دفعه إىل رشكة مينزز الذي
يساوي ( )٪70هو (.»$)42،765،517
وأش�ار اىل ان «اي�رادات الش�حن الج�وي
س�تفقد رشكة الخطوط الجوية العراقية
( )٪70من إيراداتها ،ام�ا بخصوص إيراد
الش�حن الج�وي خاص عن نقل ش�حنات
البنك املركزي فإنها ستفقد ما يصل إىل (50
 )٪من اإليرادات ،اما بشأن ايرادات املناولة
األرضي�ة للوق�ود ف�إن رشك�ة الخط�وط
الجوية العراقية ستدفع إيرادات الطائرات
األجنبي�ة م�ن الوق�ود ( $)4،300،000و
اي�رادات مناول�ة الطائ�رات العراقي�ة من
الوق�ود ( $)10،309،000ومجم�وع ذلك
( ،$)14،609،000فيم�ا كان�ت املناول�ة
األرضي�ة للوقود تقدم للطائ�رات العراقية
مجان�ا م�ن قبل ش�عبة الوق�ود يف رشكة
الخطوط الجوية».

النزاهـة تضبط مسؤولين سابقيـن في بلـديـة العـمارة بتهمة التالعب بقوائم توزيع أراض
ضبطت دائرة التحقيقات يف هيئة النزاهة ّ
االتحاديَّة بنا ًء
عىل مُ َّ
ضبط قضائ َّي ٍة املُدير الس�ابق لبلديَّة العمارة،
ذكرة
ٍ
ً
ومسؤول ش�عبة الحاسبة فيها؛ استنادا إىل أحكام املا َّدة
( )٣٤٠من قانون العقوبات.
وذك�ر بي�ان للهيئة  :ان فري�ق عم ٍل م�ن مكتب تحقيق
الهيئ�ة يف ميس�ان تمكن من ضبط مُ دي�ر بلديَّة العمارة
الس�ابق ومس�ؤول ش�عبة الحاس�بة فيها؛ عىل خلفيَّة

القضي�ة املُتعلّق�ة وقائعه�ا بالتزوير والتالع�ب بقوائم
أسماء املُستفيدين املُسطرة يف قرار توزيع قطع األرايض
ؤك ً
الس�كنيَّة ،مُ ّ
�دة ضب�ط الفري�ق األوليَّ�ات و األضابري
َّ
الخاصة بالعقارات.
ضب�ط أص�ويلٍّ بالعمليَّة،
واض�اف  :ت� َّم تنظي�م محرض
ٍ
وعرضه رفقة األوراق التحقيقيَّة واملُ َّتهمني عىل املحكمة
املُ َّ
ختصة؛ التي قرَّرت توقيفهم وفق أحكام املا َّدة ()٣٤٠

من قانون العقوبات.
أن رئي�س الهيئ�ة كان ق�د َّ
ُيش�ا ُر إىل َّ
حض على تصعيد
وتيرة عمليَّ�ات الضب�ط بالج�رم املش�هود ،والولوج إىل
امليداني من خالل الحضور الدائم داخل مُ َّ
ؤسسات
العمل
ّ
الدول�ة ،ال س�يما الخدميَّ�ة منه�ا ،واستش�عار حاجات
ُّ
والتأكد من عدم تعرُّضهم لالبتزاز واملُس�اومة،
املُواطنني
ُ
وعزل الفاسدين واملتجاوزين عىل املال العام.

يف السنة التس�ويقية  2021/2020لتصل إىل 74.1
ملي�ون طن ،حي�ث تظه�ر االحتياج�ات اإلضافية
األكبر يف اإلقليمين الفرعيين للشرق األقصى
وأفريقيا الغربية».واش�ارت املنظمة إىل انها أجرت
تقييم�ا لخمس�ة وأربعني بل ًدا بحاجة إىل مس�اعدة
غذائية خارجية ش�ملت كل من إثيوبي�ا ،وإريرتيا،
وإس�واتيني ،وأفغانس�تان ،وأوغن�دا ،وباكس�تان،
وبنغالديش ،وبوركينا فاس�و ،وبوروندي ،وتش�اد،
وجمهورية أفريقيا الوسطى ،والجمهورية العربية
الس�ورية ،وجمهورية تنزاني�ا املتحدة ،وجمهورية
كوريا الشعبية الديموقراطية.

نحو  9مليارات دوالر حجم التبادل
التجاري بين روسيا والصين في شهرين

ارتف�ع حج�م التب�ادل التج�اري بين
روس�يا والصين يف فترة الش�هرين
املاضيني ،يناير وفرباير  2021بنس�بة
 %8.5مقارنة بالفرتة نفسها من العام
امل�ايض ،وبلغ�ت قيمة املب�ادالت 8.78
مليار دوالر.
وأفاد تقرير ص�ادر عن إدارة الجمارك
الرئيس�ية الصينية ،بزيادة الصادرات

الصيني�ة إىل روس�يا خلال الفترة
املش�مولة بالتقري�ر بنس�بة  %48من
حيث القيمة السنوية.
وبحس�ب التقرير ارتفع إجمايل حجم
التجارة الخارجية للصني خالل شهري
يناي�ر وفرباي�ر من ه�ذا العام بنس�بة
 %41.2عىل أس�اس س�نوي ،لتصل إىل
 834.49مليار دوالر.

أرقام واقتصاد

96
مليار دينار واردات
هيأة المنافذ الحدودية
خالل شهر شباط
الماضي

6

ملیارات دوالر قيمة االرصدة
االيرانية المفرج عنها في
العراق ويعود اغلبها لصادرات
طهران من الكهرباء والغاز
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العدو الصهيوني يقتل ثالثة
صيادين فلسطينيين في بحر غزة

هجوم عنيف بـ 10مسيرات ّ
ملغمة يستهدف العمق السعودي
المراقب العراقي /متابعة...
أف�ادت وس�ائل إعلام س�عودية،
األح�د ،بأن أنظم�ة الدف�اع الجوي
اعرتضت  10طائرات مسرية ملغمة
أطلقه�ا الجي�ش اليمن�ي واللجان
الش�عبية عىل أهداف داخل األرايض

االثنين  8اذار 2021
العدد  2540السنة الحادية عشرة

السعودية.
ول�م توض�ح وس�ائل اإلعلام
الس�عودية املنطق�ة التي ت�م فيها
اعرتاض تلك الطائ�رات ،وال املواقع
التي كانت تستهدفها.
وكان الجي�ش اليمن�ي ق�ال إن

طائرات تحالف العدوان الس�عودي
اإلماراتي ش�نت الس�بت 18 ،غارة
جوية عىل مناطق بمحافظة مأرب.
وأوضح�ت أن  14غارة منها وقعت
ً
وأربع�ا يف
يف مديري�ة رصواح،
ْ
و”ماهلِية”.
مديريتي “مِ ْد َغل”

إنجازات عسكرية متواصلة في إيران

ً
محليا باختبار صائد
كيف نجحت طهران
صواريخ «كروز» ؟
المراقب العراقي /متابعة...

المراقب العراقي /متابعة...

أقدم العدو الصهيوني ،األحد ،عىل قتل ثالثة صيادين فلسطينيني،
فيم�ا أصيب راب�ع بحالة الخط�ر جراء قصف اس�تهدف مركبهم
قبالة بحر خانيونس جنوب قطاع غزة.
ونقلت وكالة “فلس�طني اليوم” عن نقي�ب الصيادين نزار عياش
قوله :إن  3صيادين قتلوا فيما أصيب رابع جراء قذيفة استهدفت
القارب الذي يقلهم مما أدى إىل استشهادهم ونقلهم ملجمع نارص
الطبي.
وكانت زوارق العدو أطلقت نريان أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه
مراكب الصيادين قبالة س�واحل أكثر من منطقة بالقطاع صباح
اليوم.
ويعاني الصيادون الفلسطينيون من انتهاكات متواصلة من قوات
الع�دو الصهيون�ي ،حيث تس�تهدف مراكبهم وتصيبه�م وتعتقل
العرشات منهم يف سجونها وتحاربهم يف قوت يومهم.

إصابة ستة عناصر من الشرطة
السويدية خالل تفريق
احتجاجات على قيود كورونا
المراقب العراقي /متابعة...

أصيب س�تة عنارص من الرشطة السويدية ،خالل تفريق الرشطة
مئ�ات املحتجين عىل القي�ود املفروض�ة الحتواء تفشي فريوس
كورونا وأغلقت جرسا ً يف وسط استوكهولم ملنعهم من العبور.
وقال�ت الرشطة على موقعها عىل اإلنرتنت إنها تج�ري حوارا ً مع
املنظمين إلقناع املتظاهرين باالمتناع ع�ن خرق حظر التجمعات
الكبرية مشرية إىل إصابة ستة من أفرادها بجروح أثناء محاولتهم
تفريق املحتجني.
وسجلت السويد التي يبلغ عدد سكانها عرشة ماليني نسمة 4831
حال�ة إصاب�ة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمع�ة املايض و26
حالة وفاة جديدة لريتفع عدد الوفيات إىل .13003
وكانت الحكومة الس�ويدية أعلنت الش�هر املايض إنها ستخفض
س�اعات عمل املطاعم والحانات واملقاهي وتشدد القيود عىل عدد
األش�خاص املس�موح بهم يف املتاجر يف محاولة لتف�ادي التعرض
ملوجة ثالثة من جائحة كورونا.

العميد حاتمي :ننتظر إشارة من
قائد الثورة لتدمير حيفا وتل أبيب

ً
موضوعا معق ًدا
يعترب مفهوم الدفاع الجوي
للغاية ومتعدد الجوان�ب ويتكون من أجزاء
مختلف�ة؛ يب�دأ م�ن أنظم�ة االس�تطالع إىل
مجموع�ة متنوعة م�ن األس�لحة القتالية،
سوا ًء كانت أرضية أو جوية أو بحرية ،فهي
كله�ا تتمتع به�ذا التعقيد والطاب�ع املتعدد
الطبقات.
وواحدة من طبقات الدفاع هذه املوجودة عىل
ً
وأحيان�ا يف البحرية وحت�ى يف اآلونة
األرض
األخيرة أصبح�ت موجودة يف سلاح الجو،
هي صواريخ «الدوش» املض�ادة للطائرات،
ً
ع�ادة لتجهيز فرق املش�اة
والتي ُتس�تخدم
أو الوح�دات امليكانيكي�ة واملدرعة الخفيفة
ووظيفة هذه الطبقة هي استهداف األهداف
القصرية واملنخفض�ة االرتفاع مثل طائرات
الهليكوبتر والطائرات املقاتل�ة التي تحلق
عىل ارتفاع منخفض والطائرات بدون طيار
وحتى صواريخ «كروز».
ويف األس�ابيع األخرية ،تم فتح خطوط إنتاج
السلس�لة الجديدة م�ن صواريخ «دوش» يف
إيران ،وبنا ًء عىل الص�ور ،يبدو أنه تم اتخاذ
خط�وات مهم�ة ومثيرة لالهتم�ام لزيادة
إنتاجية مثل ه�ذه الصواريخ وقبل معالجة
ه�ذه القضية ،من األفضل إلق�اء نظرة عىل
تاريخ هذه الصواريخ يف إيران.
وكان أول صاروخ «دوش» مضاد للطائرات
تقري ًب�ا ت�م اس�ترياده إىل إي�ران ه�و طراز
« »Sterla Seriesأو «س�ام  »7املصن�وع
يف االتح�اد الس�وفيتي الس�ابق ،وال�ذي تم
اس�ترياده إىل إيران بنا ًء عىل اتفاقيات خالل
النظ�ام الس�ابق واملع�روف يف إيران باس�م
«س�هند» .ولقد تم اس�تخدام هذا الصاروخ
بش�كل ع�ام يف الس�نوات التي س�بقت بدء
الح�رب العراقية اإليراني�ة يف أجزاء مختلفة
م�ن العال�م ويف الحروب بين مختلف الدول
والجماع�ات املس�لحة يف س�بعينات القرن
امل�ايض .وحرب «فيتن�ام» ،والحرب العربية
اإلرسائيلية ،والرصاع عىل التحرر والحركات
املناهض�ة لالس�تعمار يف الق�ارة اإلفريقية
ه�ي بع�ض األماك�ن الت�ي اس�تخدم فيها
الص�اروخ عىل نطاق واس�ع يف الس�تينيات
والسبعينيات.
وم�ع دخ�ول الثمانيني�ات ووق�ت الح�رب
العراقي�ة اإليرانية ،ونظ�رًا للتجارب العديدة
الت�ي اكتس�بتها القوتان العظمي�ان يف ذلك
الوق�ت يف مجال صواريخ «ال�دوش» وطرق
التعام�ل معه�ا ،ل�م تكن صواريخ سلس�لة

«س�هند» خي�ارًا مرغو ًب�ا ومتجاو ًب�ا .ومع
اس�تمرار الحرب ورضورة تعزي�ز القدرات
الدفاعية للقوات اإليرانية ،خاصة بالنس�بة
للعمليات املهمة مثل «والفجر  »8واالستيالء
عىل ش�به جزي�رة «الفاو» ،ت�م تنفيذ خطة
دفاعي�ة كبرى ،تحمّلت صواري�خ «دوش»
جزء كبريا ً منها.
وكان الجيش الس�وفيتي يف ثمانينات القرن
امل�ايض يف أفغانس�تان ،وكان�ت الوالي�ات
املتحدة ،عرب باكستان ،تقوم بتزويد األفغان
بع�دد م�ن صواري�خ «ال�دوش» الجدي�دة
واملتقدم�ة من ن�وع «س�تينغر» وكان لهذه
االن�واع م�ن الصواريخ آثار مدم�رة خاصة
عىل عمليات طائرات الهليكوبرت السوفيتية
الس�ابقة واملقاتالت الهجومي�ة التي كانت
تحلق عىل ارتفاعات منخفضة.
يف الثمانيني�ات ،ت�م إدخ�ال الجي�ل األول
من صواري�خ «ال�دوش» اإليرانية املس�ماة
«ميث�اق» إىل العالم .وتزع�م بعض املصادر
األجنبي�ة أن ه�ذه الصواريخ ت�م تطويرها
بالفعل بنا ًء عىل النموذج الصيني «.»1-QW

روحاني يبدي استعداد إيران للتعاون إزاء تسوية أزمات المنطقة
المراقب العراقي /متابعة...

أك�د الرئي�س االيراني حس�ن روحاني،
االح�د ،أن اي�ران الطرف الوحي�د الذي
دفع ثمن الحف�اظ عىل االتفاق النووي
وال يمكن استمرار هذا الوضع بل يتعني
على جميع األط�راف املعني�ة باالتفاق
االلتزام بتنفيذ قرار  2231ملجلس االمن
الدويل.
وأع�رب روحان�ي خلال لقائ�ه وزي�ر
الخارجي�ة االيرلن�دي “س�ايمون

كاوون�ي” يف طهران ،اس�تعداد طهران
للتعاون مع املنظمات الدولية لتس�وية
االزم�ات يف املنطق�ة ،مؤك�دا أن امث�ل
السبيل ملعالجة املشاكل وبالتعاون مع
اوروبا هو اجراء محادثات عىل اساس
االحرتام املتب�ادل بعيدا عن لغة التهديد
أو ممارسة الضغوط.
ولفت اىل فشل امريكا يف سياسة فرض
الحظر الالمرشوع وممارسة الضغوط
القصوى عىل الشعب االيراني واعرتاف

املس�ؤولني االمريكيين الج�دد به�ذا
الفش�ل ،مبين�ا أن تفعيل خط�ة العمل
املشترك الش�املة (االتف�اق الن�ووي)
باعتباره�ا اتفاقي�ة دولي�ة متع�ددة
االطراف مره�ون برفع الحظر من قبل
اميركا وقي�ام كاف�ة االط�راف املعنية
باالتف�اق الن�ووي بتنفي�ذ التزاماته�ا
تجاه االتفاق بشكل كامل.
وانتق�د ع�دم مب�ادرة اوروب�ا بتنفي�ذ
تعهداتها حيال االتفاق النووي واضاف

ان الجمهوري�ة االسلامية
االيراني�ة التزم�ت بتعهداته�ا
حيال االتف�اق وحافظت عليه
وانه�ا الط�رف الوحيد ال�ذي دفع
ثمن ذلك إال ان هذا الوضع ال يمكن
ان يس�تمر على الش�كل الحايل بل
يجب تنفيذ قرار  2231من مجلس
االم�ن م�ن قب�ل كاف�ة االط�راف
املعني�ة باالتف�اق من اج�ل احياء
االتفاق والحفاظ عليه.

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية

المراقب العراقي /متابعة...

رد وزي�ر الدفاع واس�ناد الق�وات املس�لحة يف اي�ران ،العميد أمري
حاتمي ،األحد ،عىل التهديدات الصهيونية ،مؤكدا أن ” تدمري حيفا
وتل أبيب تحول إىل خطة بانتظار إشارة من قائد الثورة االسالمية
لتنفيذها.
وق�ال العميد حاتمي خالل مهرجان ش�بابي يف طه�ران :ان «لغة
الق�وة تحكم عاملنا الي�وم ،وإذا لم يكن لدى أحدهم قوة فس�يظل
ضعيفا».
واض�اف «بفضل انتصار الث�ورة أصبحت الجمهورية اإلسلامية
اإليراني�ة قوية يف مختلف األبعاد منها القوة اإلقليمية وقوة محور
املقاوم�ة» ،الفت�ا ان «فصائل املقاومة يف املنطق�ة هي نتاج القوة
الناعمة للجمهورية اإلسالمية اإليرانية وقد ذاق الكيان الصهيوني
مر الهزيمة عىل يد هذه الفصائل مرارا».
وإش�ار العمید حاتمي إىل الهزائم املتتالي�ة للكيان الصهيوني بعد
انتصار الثورة اإلسلامية ،مؤكدا ان «هذا الكيان منبوذ يف املنطقة
ولهذا الس�بب اجرب عىل بناء جدار حول نفسه واحيانا يهدد إيران
القوي�ة من فرط اليأس ..لكن كما قال قائد الثورة االسلامية ،ان
هذا الكيان ليس بمس�توانا واذا ما س�ولت له ارت�كاب اي حماقة
فان الجمهورية االسالمية االيرانية ستدمر تل ابيب وحيفا».
وأكد وزير الدفاع« :ارتكاب الصهاينة اي حماقة ضدنا من شأنهم
لك�ن إذا ارتكبوه�ا فليعلموا أن ترصيحات قائد الثورة االسلامية
ح�ول الرد على حماقته�م تحولت إىل خط�ة بانتظار إش�ارة من
س�ماحته لتنفيذها ..لذا أنصحه�م واحذرهم من ارتكاب األخطاء
حتى يف ترصيحاتهم».

وبالفع�ل تمكنت إيران حتى اآلن من تطوير
ثالثة نماذج من هذا الصاروخ.
و»ميث�اق »1-ه�و ص�اروخ أرض ج�و
موج�ه حراري�ا ً إيراني الصن�ع محمول عىل
الكتف يوجه باألش�عة تحت الحمراء .وهذا
الص�اروخ املوج�ه م�ن إنت�اج وزارة الدفاع
اإليراني�ة ،والذي يمتاز بقدرت�ه عىل التمييز
بين البالون�ات الحراري�ة الت�ي تطلقه�ا
الطائ�رات وبني ح�رارة الطائرة نفس�ها ما
َيص ُعب خداعه والتخلص منه.
وقب�ل ع�دة س�نوات ب�دأت وزارة الدف�اع
اإليراني�ة بإنت�اج ص�اروخ جدي�د محمول
مض�اد للطريان يحمل اس�م «ميث�اق – »2
وص َ
�ف بأنه تقدم
بكمي�ات كبرية ،يف ق�رار ِ
كبير للق�وات املس�لحة اإليراني�ة .وقال�ت
ال�وزارة إن الص�اروخ «ميث�اق –  »2ق�ادر
عىل العثور عىل األه�داف الجوية التي تحلق
عىل إرتف�اع منخفض وتدمريه�ا ،وحتى يف
الزاوية امليت�ة للرادارات .وأك�د وزير الدفاع
«محمد مصطفى نجار» ،أن الصاروخ الذي
وص َف بأنه تقدم يمنح «قواتنا إمتيازا ً مهما ً
ِ

وقدرة عىل التحرك ومرونة يف دفاعنا املضاد
للطريان» .وأضاف إن «الصناعات الجوية يف
وزارة الدف�اع تنتج حالي�ا ً كميات كبرية من
هذه الصواري�خ التي تتمتع بق�درات كبرية
أرض  -جو وأرض  -أرض وجو – أرض».
وصواري�خ «ميث�اق –  ،»2ه�ي أح�د أفضل
املض�ادات الفعال�ة التي ُت َ
س�تخ َدم يف مجال
الدفاع الجوي ،وهي من الصواريخ املحمولة
على الكت�ف واملوجهة باألش�عة التوجيهية
أرض  -ج�و ،و»ميث�اق »2-ه�و النس�خة
املعدلة من صاروخ «ميثاق  ،»1-وقد تم بدء
إس�تعماله يف مناورات «رضب�ة ذو الفقار»
يف  25فرباي�ر 2006م .حي�ث ب�دأت القوات
اإليراني�ة يف منطق�ة جن�وب رشق البلاد
مناورات عس�كرية كبرية جدا ً حملت اس�م
«رضب�ة ذو الفق�ار» .وج�رت املرحلة األوىل
من ه�ذه املن�اورات يف منطق�ة بالقرب من
باكستان وأفغانستان يف منطقة تمتد مئات
الكيلومرتات املربعة وتشارك فيها عىل األقل
 10فرق من الق�وات الربية املدعومة بالقوة
الجوية وسالح املقاتالت واملظليني.

ويف عام  2017كشفت وزارة الدفاع اإليرانية
ع�ن خمس�ة منج�زات تس�ليحية جدي�دة
وه�ي صاروخ «فج�ر  »5املوجه ،ومنظومة
صواريخ «ميثاق –  »3املحمولة عىل الكتف،
ونظام اطالق القنابل اليدوية بعيار  40ملم
وعتاد متطور ،وسالح مصاف الفردي بعيار
 5.56×45باإلضافة اىل مسدس جديد محيل
الصنع .وقال وزير الدفاع «حسني دهقان»:
إن «األس�لحة التي اعلن عن إفتتاح خطوط
إنتاجها ،ستساهم يف رفع القدرات الدفاعية
للقوات املس�لحة يف مج�ال القت�ال الفردي
والدفاع الجوي ،وزي�ادة القدرة العمالنية».
وبّي�نّ العميد «دهق�ان» ،أن جمي�ع مراحل
تصميم وصناعة وإنتاج هذه األسلحة جرت
يف منظم�ة التصنيع التابعة ل�وزارة الدفاع.
وأشار العميد دهقان إىل النمو الذي شهدته
الصناعات العس�كرية يف وزارة الدفاع خالل
الس�نوات الـثلاث األخيرة ،ووص�ل إىل 69
باملئ�ة ،قائال« :خلال هذه امل�دة الزمنية تم
تصميم وتصنيع وإنجاز أكثر من  115نوع
من األنظمة واملنجزات الدفاعية الجديدة».

تقرير ي ّ
ُحذر من تحول المهاجرين إلى كبش
فداء لكورونا في أوروبا
المراقب العراقي /متابعة...
يقول لوك ماكجي يف تقرير نرشته ش�بكة
“يس إن إن” األمريكية ،إنه مع بدء عمليات
التطعي�م الت�ي تزح�ف بب�طء يف أوروب�ا،
انحرف االنتباه إىل ما س�يحدث عندما تعيد
دول االتح�اد األوروب�ي فت�ح أبوابه�ا من
جدي�د ،فهل س�يعود الرتكيز عىل مش�كلة
املهاجرين الشائكة؟
وأش�ار إىل تغري�دة نرشه�ا الس�يايس
الربيطاني املتطرف نايجل فاراج األس�بوع
املايض بدون أن يقدم أدلة فيها ،حيث قال:
“أزمة كوفيد يف دوف�ر” زعم فيها أن قاربا
يحمل مهاجرين وص�ل إىل امليناء الجنوبي
يف إنكلترا ،و”بعد فحصهم كانت نتائج 12
منهم إيجابية”.
واتخ�ذت الحكوم�ة الربيطاني�ة خط�وة

رسيع�ة ،ور ّدت مبارشة على مزاعم فاراج
قائلة“ :هذا ليس صحيحا ولم تثبت إصابة
 12بكوفيد .وتم فح�ص كل البالغني الذين
وصلوا للتأكد من عدم إصابتهم” .وحذفت
رشكة تويرت تغريدة ف�اراج لخرقها قواعد
النشر يف منص�ة التواص�ل االجتماع�ي.
وعندم�ا حاول�ت “يس إن إن” اإلتصال مع
فاراج لم يرد.
وقال�ت وزارة الداخلي�ة الربيطاني�ة ،إن
ال�رأي الذي ي�روج لفكرة نشر املهاجرين
لكوفي�د“ 19-هامشي” إال أنه�ا قلقة من
أش�خاص لديهم متابعون كثر مثل فاراج،
ومحاولته�م تضخي�م الرس�الة الكاذب�ة.
والحظت ال�وزارة أن تغريدة فاراج حصلت
على تفاعل كبير أكثر م�ن تغريدتها التي
صححت فيها كالمه.

صحيفة إسبانية :سياسة بايدن ال تحمل خيرا للفلسطينيين
المراقب العراقي /متابعة...

نشرت صحيف�ة «إل س�التو دياري�و» اإلس�بانية تقري�را
تحدث�ت فيه ع�ن الخط�اب الديمقراط�ي ال�ذي «ال يحمل
بش�ائر الخري للعرب عامة والفلسطينيني خاصة» ،عىل حد
وصفها ،وينبئ باس�تمرار السياس�ة األمريكي�ة املعهودة
بش�أن االلتزام بتس�ليح االحتلال اإلرسائيلي والدفاع عن

مصالحه يف املنطقة.
وقال�ت الصحيف�ة ،إن الكثري من املحللني كان�وا يأملون أن
تعم�ل إدارة بايدن عىل إصالح األخط�اء التي ارتكبتها إدارة
ترام�ب .ولكن هذه التوقعات خاطئ�ة خاصة عندما يتعلق
األمر بالقضية الفلسطينية ،حيث يتوهم البعض أنه يمكن
لبايدن أن ينجح فيما فشل فيه سلفه ترامب.
وأوض�ح التقرير أن االختلاف الواضح بين الديمقراطيني
والجمهوريين يف امللف يقترص عىل الدالالت والخطاب فقط
وليس يف السياس�ة .ويب�دو ذلك جليا يف الخطاب الرس�مي
للإدارة الديمقراطي�ة بش�أن القضية ،مقابل السياس�ات
املتبعة يف الواقع ،وفق الصحيفة.
وأش�ار التقري�ر إىل أن الترصيح�ات الت�ي أدىل به�ا وزي�ر
الخارجي�ة األمريكي الجدي�د أنتوني بلينكن خلال مقابلة
على ش�بكة «يس أن أن» يف الثام�ن م�ن ش�باطّ ،
تذك�ر
بالسياسة الخارجية الذكية للواليات املتحدة يف ظل اإلدارات
الديمقراطية الس�ابقة  -وإن كانت خاطئة .وقد حاول من
خلال العب�ارات التي اختاره�ا االبتعاد عن النه�ج العدائي
لوزير الخارجية السابق مايك بومبيو.
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ما سر «الضغط» االمريكي على السعودية ؟
تعد العالقة بين الواليات المتحدة والسعودية هي االكثر ً
ثباتا عن جميع عالقاتها مع دول الشرق االوسط االخرى ،فلم تتاخر السعودية في
ان تقف الى جانب المخططات االمريكية في المنطقة ،والعالم اجمع ،حتى اعتبر المفكرون ان واحدة من اسباب اطالة امد التواجد االمريكي
في المنطقة ،بسبب السعودية واموال دول الخليج االخرى التي ً
غالبا ما تكون تحت «القرار السعودي»..في الجانب االخر يرى مفكرون ان
واحدة من اسباب «قوة اسرائيل» وبقائها رغم الحروب والمعارك ،التي خاضها العرب ضدها ،انها سخرت مالها وارضها وشعبها وسياستها
في خدمة امريكا واسرائيل..

بقلم /محمود الهاشمي

الس�عودية «بن�ت طيع�ة» المري�كا ،ول�م ت�رد
له�ا طلب�اً اىل درجة انه�ا حولت ابن�اء بلدها اىل
«حيوان�ات مفخخ�ة» ليفجروا انفس�هم هنا او
هناك لخدمة امريكا ،كما ان الحكومة السعودية
غالباً ما تؤكد «ق�وة» العالقة مع امريكا وتفخر
بذل�ك ،وتحمل�ت وزر ذلك كثيرا ً س�واء من قبل
شعبها او من شعوب الدول االخرى.
قد يعتقد البعض ان الخالف بني الواليات املتحدة
والس�عودية ق�د ب�دأ يف عه�د الرئي�س االمريكي
الجدي�د «باي�دن» بل ب�دأ اي�ام الرئيس الس�ابق
«ترامب « حني رفع ش�عار «امريكا اوالً» بمعنى
ان كل ال�دول بم�ا فيه�م «اصدقاء امري�كا» ،ان
يكون�وا يف خدم�ة امري�كا ،دون النظ�ر اىل حجم
التاثري والحيف الذي س�وف يقع على االخر ،لذا
فان ترامب رسعان ماطالب الس�عودية بالدفع،
«امل�ال مقاب�ل الحماي�ة» وحلب منه�ا «»450
مليار دوالر ،فيما هزيء من ملوكها امام انصاره
والعالم اجمع !
ويل العهد السعودي «محمد بن سلمان» لم يتأخر
يف االس�تجابة اىل اي طل�ب امريكي ،فقد مس�خ
هوي�ة وتاريخ الجزي�رة ،وبن�ى رصوح الرقض
والغن�اء يف مدين�ة «النيوم « وس�مح بالتدخل يف
املناهج الدراس�ية ،ومحا االثار االسالمية وحول
بيت الرس�ول محمد «ص» اىل مراحيض ،ويعمل
يف خطته لعام « »2030اىل ان يحول السعودية اىل
دول�ةعلماني�ة.
قضية الخاش�قجي ليس�ت باكثر من سيناريو،
اعد يف البنتاغون البتزاز ملوك الس�عودية  ،فقبل
الخاش�قجي االالف من اصحاب الراي تم قتلهم
واعدامه�م ،بط�رق بش�عة غير قط�ع الرؤوس
وذل�ك بحملهم بطائ�رات الهليكوبتر ،والقائهم
من االع�ايل اىل رمال الصح�راء امللتهبة املتهيجة،
يف منطق�ة (الرب�ع الخايل)ليقتلوا به�ذه الطرق،
البش�عة وغريه�ا وتحت نظر االمري�كان خاصة
وان ادارات االم�ن والداخلية كان�ت اىل حد قريب
بيد املحرتفني من االمريكان ودول الغرب.
ب�دأ االبت�زاز لالم�راء الس�عوديني اي�ام الرئيس
االمريكي السابق ترامب حيث ترك االمر ملهاجمة
االمراء « والكش�ف ع�ن الجريمة خطوة فخطوة
عرب االعالم االمريكي صحيفة «واشنطن بوست»
فيما بقي�ت الحكومة االمريكي�ة مراقبة وتجني
املليارات بدعوى «غلق الفضيحة»!!
الس�عودية وعىل راس�ها «محمد بن سلمان « لم
يعارض�وا التطبيع م�ع «ارسائيل» ب�ل اجتمعوا
بنتنياه�و يف جدة واعلن ذلك االعلام الصهيوني
دون رد م�ن «اململك�ة» كم�ا ل�م يعارض�وا دول
الخليج االخ�رى مثل البحرين واالم�ارات وكذلك
السودان.

قضية الخاشقجي ليست باكثر من سيناريو ,اعد في البنتاغون البتزاز ملوك السعودية  ،فقبل
الخاشقجي االالف من اصحاب الراي تم قتلهم واعدامهم امام انظار امريكا

الس�ؤال املحري للكثريي�ن :اذا كان حكام اململكة
«طيعين «اىل هذا الحد فلماذا ه�ذه الهجمة من
قبل امريكا عليهم؟..
الش�ك ان جميع التهم التي توجه اىل حكومة بن
س�لمان ه�ي «حقيقية» س�واء يف مل�ف حقوق
االنس�ان اىل مقت�ل خاش�قجي اىل «الجربي» اىل
التعذيب بالسجون واعتقال املخالفني ولكن هذا
«التاريخ االس�ود» الل س�عود عري�ق وبدى منذ
ثالثة قرون فاين كان عنه االمريكان؟.
خالل االش�هر االخرية جرت اتص�االت للحكومة
الس�عودية م�ع روس�يا والصين زار خالله�ا
وزي�ر خارجي�ة الس�عودية فيص�ل ب�ن فرحان
روس�ياوتمت مناقش�ة ملف�ات عدي�دة تتعل�ق
بالقضايا االقليمية «وتس�وية النزاعات بالرشق
االوس�ط «وتكثيف الجهود للمزيد من االستقرار
باملنطق�ة» ،ومثل ذلك كان م�ع دولة الصني «يف
مجال التنمية» .
يب�دو ان ه�ذا الح�راك الس�عودي اليعني ش�يئاً
بالنس�بة المري�كا فمازال�ت ممس�كة بعص�ا
الضغ�ط عىل االرسة الحاكم�ة وعنوانها «محمد
ب�ن س�لمان» وكان امري�كا تعلم ان الس�عودية

السعودية «بنت طيعة» المريكا لم ترد لها
طلباً الى درجة انها حولت ابناء بلدها الى
«حيوانات مفخخة» ليفجروا انفسهم هنا او
هناك لخدمة امريكا

غير قادرة عىل الخروج من الش�بكة االمريكية،
فيكفي ملف «خاش�قجي» ان ي�ؤدي بمحمد بن
سلمان اىل «االعدام».
الوالي�ات املتحدة تريد منذ اع�وام ان تعيد ترتيب
خارط�ة الرشق االوس�ط بعد ان خلط�ت اوراق
املنطقة يف «ربيعها العربي» وصفقة القرن جزء
م�ن الرتتيب وليس كل�ه ،ويؤكد االعلام الغربي
عىل مصطلح «س�ايكس بيكوالجديدة« ،كما ان
لدى الواليات املتحدة رغبة باالنسحاب العسكري
من الرشق االوسط حيث رصح اكثر من مسؤول
امريك�ي بذلك بما يف ذل�ك ترامب «لم يعد الرشق
االوس�ط من اولوياتنا» !
ان «القل�ق» االمريك�ي م�ن الصني س�يدفع بها
حش�د جميع امكانياته�ا والتوجه نحو «املحيط
الهادي» حيث الخطر الصيني.
ارسائي�ل م�ن جهته�ا ورغ�م «جلب�ة التطبيع»
تش�عر ان هذه «الجلبة «غري امينة والس�بب ان
ليس املهم ان تعلن «التطبيع» بل االهم «ادامته»
وه�ذا غير متوفر حي�ث ان التطبي�ع مع مرص
مجرد حرب عىل ورق ومثل ذلك مع االردن اما مع
موريتانيا فقد اسقط الحكومة املطبعة!!.
ادرك�ت ارسائي�ل تمام�اً ان الغط�اء االمريك�ي
ل�م يع�د مضموناً وه�ي الت�ي تمتلك مجس�ات
استش�عار كافي�ة ملعرف�ة الواق�ع االمريك�ي يف
الداخ�ل وت�درك ان اليه�ود رغ�م م�رور عق�ود
عليهم داخل ارسائيل فانها مدد قصرية لم تشعر
«اليهودي االرسائييل» بان تلك ارضه «فلسطني»
وان الدفاع عنها واجب مقدس فما زال الش�عب
الفلس�طيني يجاه�د بالعودة اىل ارض�ه واليهود
يف رصاع وع�دم انس�جام فيما بينه�م ناهيك ان
اليه�ودي يف طبيعته اليمي�ل اىل التفاعل مع البلد

ً
عاملا معوقاً ملرشوعه
الذي يس�كنه النه يعتربه
االقتص�ادي العامل�ي (وطن�ك حقيبت�ك) يف ذات
الوقت فان منطقة الكيان الصهيوني غري جاذبة
لرأس امل�ال اليهودي يف العالم النهم يدركون انها
غري متوافقة م�ع بعضها وال مع محيطها وانها
تحت (مصري حرب) يف كل ساعة.
املشروع االمريك�ي االرسائيلي يقضي تكوين
تكتل عس�كري اس�موه «الناتو العربي» بقيادة
ارسائئيلية وبجيوش م�ن مرص واالردن واملغرب
والسودان وكذلك تكتل اقتصادي تقوده االمارات
ورأس ماله م�ن دول الخليج االخ�رى باالضافة
اىل انه تكتل س�يايس باضافة ارسائيل اىل جامعة
الدول العربي�ة!! هذه الخط�وات تصطدم بارادة
«س�عودية» والس�بب ان دول الخلي�ج االخ�رى
التملك س�مات «دولة» بس�بب صغر مس�احتها
وقل�ة ع�دد س�كانها وال تمل�ك جيوش�ا كافي�ة
لحماي�ة بلدها واغلبها تحت «الحماية االجنبية»
ام�ا الس�عودية فهي اكبر دول الرشق االوس�ط
مساحة وتش�كل الجزء االكرب من شبه الجزيرة
العربي�ة (ح�وايل مليون�ا ك�م )2وعدد نفوس�ها
«« 35مليون نس�مة ولديها احتياط نفطي كبري
وثروات معدنية هائلة اغلبها لم يس�تخدم حتى
االن فيما تملك جيشاً كبريا ً يصل عدده اىل «»500
الف منتسب بكافة الصنوف ولديه تسليح متقدم
باالضافة اىل مكانتها الدينية ،ولديها مؤسس�ات
امنية واقتصادية وقضائية مستقره ومتقدمة .
هذا البلد «الس�عودية» الذي لم تتوحد اجزاؤه اال
عام «»1932م بعد ان كان مجزأ ً «الحجاز ،عسري
،نجد ،حائل ،القصيم، ،االحس�اء ،الوشم»..تنظر
قياداته اىل انها تملك س�مات «الزعامة» عىل دول
الخلي�ج اوالً وعىل دول اخ�رى وغالباً ما تفرض

قرارها بالجامعة العربي�ة وربما خالفت امريكا
يف مراح�ل مختلفة وخاصة ع�ام  1973يف حرب
ترشين ضد العدو الصهيوني حني اوقفت تصدير
النفط كم�ا ان الواليات املتح�دة التقبل ان تنىس
تدمير برجي التجارة يف ايلول يف عام « »2001و
ان اغلب املشاركني يف العملية من السعودية!!.
هن�اك مخط�ط «يج�ري العم�ل ب�ه» اىل تجزئة
الس�عودية اىل ثلاث امارات وصناع�ة حكومات
ضعيف�ة تبحث عن «حماية دولي�ة» وال نريد ان
نكش�ف عن مخططه�م فقد اليك�ون وقد يكون
وان كان العم�ل جاري�اً علي�ه وادوات�ه جاه�زة
خاص�ة بع�د اخ�راج ش�خصيات «متنوعة» من
السجون واملعتقالت لتعقبها الفضائح والجرائم.
اململكة ارسلت رسائل عديدة عرب روسيا والصني
وقط�ر اىل ق�ادة الجمهوري�ة االسلامية اليجاد
ح�ل الم�ن املنطقة من جهته�ا فان اي�ران ردت
بااليج�اب ع�ن كل هذه الرس�ائل وانه�ا مع «ان
حماي�ة دول املنطق�ة ياتي من قب�ل دولها دون
التدخ�ل الخارج�ي» ،قادت اململك�ة واقعون بني
امري�ن االول انه�م الي�رون يف ارسائي�ل «صديقاً
حميماً «وكافياً الن يربموا معه «عقدا» عسكرياً
النه�م يعلم�ون ان رف�ع الغط�اء االمريك�ي عن
ارسائي�ل يعن�ي بداي�ة لزوالها وس�وف تتحش�د
عليها جميع االطراف الناقمة للثار ضد جرائمها
خاص�ة وان ثقافة االنس�ان العرب�ي بالضد من
اي «تواج�د صهيوني» ،ناهي�ك ان اململكة الترى
بكيان مفرتض ان يحمي مصالحها ،وليس لديه
مث�ل ه�ذه االمكاني�ة ،ان ذهاب اململك�ة باتجاه
ايران يعني لها املواجهة مع اعداء ايران س�واء يف
الداخل الس�عودي والخليجي خاصة وانها ذهبت
بعيدا ً يف هذا العداء.
املنط�ق يق�ول ان التع�اون والتنس�يق م�ع م�ا
ه�و «حقيقة «مث�ل اي�ران كدولة له�ا وجودها
وتاريخه�ا الحض�اري والدين�ي وان املشتركات
معه�ا كثيرة قديم�اً وحديث�ا اس�هل بكثري من
«التعاون» مع دول مثل «الواليات املتحدة» الفارة
من الشرق االوس�ط وارسائيل «الكي�ان الزائل»
ناهيك ان ايران اوراقها جاهزة بالتفاوض وليس
لديه�ا اي عق�دة يف ه�ذا امللف ومدرك�ة بالخطر
الذي يحيق باالمة وقد ش�هد له�ا تاريخ االربعني
عام ونيف من عمر الثورة االسلامية انها تحمي
اصدقاءها وتلتزم بالعهود واملواثيق التي تعقدها
مع دول العالم.
يف ذات الوقت فان الطريق اىل الصني مازال سالكاً
ومعبدا ً بالحرير ومثل ذلك اىل روس�يا التي ترى يف
الدفاع عن اصدقائها واجباً.
اميركا ب�دأت بالرتاج�ع التدريجي وه�ذا يقيض
اع�ادة ترتي�ب املنطقة وفق مصال�ح دولها دون
«انتظار»ما س�وف تعده امري�كا من مخططات
جدي�دة ،فه�ذه الفرص�ة التاريخي�ة التتك�رر
بس�هولة ،وقد تتاخر الكثر من قرن اذا لم تحزم
دول املنطقة امرها.

اإلعالم المهندس
وتعبيد الطرق!
مازن البعيجي

ل�م يعد اإلعلام ذلك البريء والحي�ادي والباحث عن
الحقيقة بتجرد عايل! كما ولم يعد اعالم غبي أو ساذج
بعد أن أصبح يوجه من دوائر ومؤسسات خطرية لها
ارتباط�ات عميق�ة ووثيقة بدوائ�ر املخابرات وغرف
الدول العميقة والحرب الناعمة!
وم�ن اج�ل عمل معين مخطط ل�ه أو أح�داث يشء
نوعي يجدون به معارض�ة ولو قليلة يبدأ فيلق طبخ
القناعات وتس�خني الطبخة املراد تقديمها لشعب ما
أو لحكوم�ة ما  ،وه�ي عبارة عن ذكر محاس�ن ذلك
املرشوع املخطط كل ما يتصل به من ترصيح وتلويح
ولو قبل عام أو عرشة أعوام واكثر حسب رؤية فريق
العمل ومن اقرتح الخطة!
وألج�ل عمل نوعي كبير البد من ح�دث يوازيه حتى
يقن�ع أي مع�ارض أو ملتفت  ،ولو ع�ن طريق اكثار
زعيق املجاميع التي ال تعلم ما يدور خلف ذا الترصيح
أو تلك الحركة واإلش�ارة! ألن الكث�رة تلجم من يفكر
بوعي وبصيرة وتطيح بكل منج�ز نباهته بعد تعايل
أصوات املوافقني عىل ذلك املرشوع املدروس يف الغرف
املظلمة!
وعندما أحتاج قرار ش�ن الحرب عىل اإلسالم والرشق
األوس�ط أحتاج تفجري برج التج�ارة العاملي بمن فيه
وجعل املس�لمني هدف بعد تلك الحادثة املدانة من كل
مس�الم! وعندما أريد اجتياح العراق كان الهدف نزع
أسلحة الدمار الشامل الخدعة العظيمة التي تكشفت
أنها كذب! لكن املخطط كان يريد ذلك!!!
ومثله�ا الحرب على إيران وكذلك عندم�ا يراد أحداث
زعزع�ة وتنفيذ مخط�ط تخريبي وجر أطي�اف البلد
املتعايشين قب�ل ذلك الح�دث! ت�م تفجير املرقدين
العس�كريني حتى حدثت الطائفية التي راح ضحيتها
اآلالف من البرش حق وباطل!!!
بالت�ايل هناك اعالم مهندس للقناع�ات وزراعتها قبل
الب�دء بالتنفيذ وهكذا يفعل لنا  ،ولو أردنا جس نبض
زي�ارة البابا التي اتت فق�ط لحكومة جملة وتفصيل
توايل أمريكا وترغب بالتطبيع! ولم يتحرك سمو البابا
ط�وال فرتة امتدت من�ذ  ٢٠٠٣ولح�د اآلن! بل عندما
نق�ارن ونربط ما تم تهيئت�ه يف اإلعالم ابتداء وهذا ما
اورده املحلل الس�يايس الكبري جمعة العطواني حيث
يقول عىل ما اورده برهم صالح و( اتفاق ابراهام)
يف كلمت�ه الت�ي القاه�ا بمناس�بة اس�تقبال الباب�ا
فرنس�يس باب�ا الكنس�ية الكاثوليكي�ة وس�يد دولة
الفاتي�كان  ،اكد رئي�س الجمهورية برهم صالح عىل
قضي�ة خطيرة وتحمل بني س�طورها ابع�ادا كبرية
 ،حي�ث اك�د الس�يد بره�م موجه�ا كالم�ه اىل البابا
والقي�ادات السياس�ية العراقية املش�اركة باالحتفال
قائلا(( اتمن�ى – قداس�ة الباب�ا -بمناس�بة ه�ذه
الزيارة املباركة ان تتم متابعة ملبادرة تاس�يس ( بيت
ابراهيم )! وكذلك هناك من س�بق ذلك عىل ذات منوال
التهيئ�ة للمرشوع اإلبراهيمي وتحوي�ل أنظار العالم
اليه�ودي واملس�يحي اىل كعب�ة الدي�ن الجدي�د آور!!!
قبل الخوض بالتفاصيل البد من االش�ارة اىل ان فكرة
( البي�ت االبراهيم�ي) وهذا ما جاء عىل لس�ان نصري
البورس�عيدي ،وه�و مرصي ُ
�ج َن يف امريكا بتهمة
س ِ
اغتيال زعيم حرك�ة ( كاخ) العنرصي املدعو ( مائري
كاهان ) يف تسعينات القرن املايض.
ق�دم البورس�عيدي للادارة االمريكي�ة مقترح لحل
القضي�ة الفلس�طينية على اس�اس تش�كيل دول�ة
فيدرالية باسم ( الدولة االبراهيمية الفيدرالية) .
وكان يفترض أن تكون رس�الة السلام والتس�امح
محطته�ا واح�دة هو جان�ب املرج�ع الكبري الس�يد
السيس�تاني دام ظله دون أي ضميمة ملرشوع س�بق
التطرق له يف ادبیات تسخني القناعة! ومن هنا وجدنا
طوفان مرحبني بالفكرة وصوت من يتوجس�ون من
ما يجري خلف الكواليس إال قليل!!!
البصرية ان ال تصبح س�هما ً بيد قاتل الحسين ومنه
يسدده عىل دولة الفقيه ..

أذربيجان بعد معارك التحرير  ..بدأت معركة البناء
بقلم /د معتز محي عبد الحميد

الش�عب األذربيجان�ي ،يعي�ش ه�ذه األي�ام عىل
وق�ع لحظات تاريخي�ة بعد إعلان الرئيس إلهام
عليي�ف تحرير مدينة شوش�ة ،عاصم�ة الثقافة
األذربيجاني�ة يف جن�وب القوق�از م�ن االحتلال
األرميني.
وأعلن علييف ،من أمام نصب الشهداء يف العاصمة
األذربيجانية  -باكو  ، -تحرير مدينة شوشة التي
تعترب مه ًدا للحضارة والثقافة األذربيجانية ورم ًزا
إلقلي�م قره باغ بس�بب ثرائها التاريخ�ي والثقايف
وجمالها الطبيعي.
وتزامن�ت مظاه�ر الفرح يف مناط�ق مختلفة من
أذربيجان ،بمناس�بة تحرير شوش�ة التي توصف
بأنه�ا أكث�ر من مج�رد مدينة بالنس�بة للش�عب
األذربيجان�ي ،لق�د تمكنت أذربيج�ان بالفعل من

عمد الجانب األرميني
على محو اآلثار التاريخية
األذربيجانية في المنطقة
واستغالل الثروات الباطنية
لتلك المناطق وتحويل «قره
باغ» واألراضي المحتلة
لمركز لتصدير المخدرات

تحرير مدينة شوشة ،أهم حوارض جنوب القوقاز
وأقدمها ،بعد احتالل أرميني استمر نحو  28عامً ا،
فيم�ا أعلن علييف أن هذا الي�وم ( 8ترشين الثاني
 )2020س�يحفر كـ «يوم لالنتص�ار التاريخي» يف
الذاكرة األذربيجانية.
وش�دد علييف يف خط�اب موجه للش�عب أعىل أن
االنتص�ار ال�ذي حققت�ه أذربيجان يف شوش�ة لم
يتحق�ق خلف طاوالت املفاوضات ،بل يف س�احات
املعركة ،ألن الس�نوات الثالثني الت�ي قضتها بالده
يف املفاوض�ات من أجل اس�تعادة أراضيها املحتلة
كان�ت «بال معن�ى» ولم تص�ل من خالله�ا إىل أي
نتيجة.
«مدينة شوشة واهميتها التاريخية «
بنيت شوش�ة عام  1752عىل ي�د «بيناهايل خان»
بقره باغ ،وهي مدينة مهمة ليس بالنسبة لسكان
شوش�ة فقط؛ ولكن لجمي�ع األذربيجانيني ،وذلك
ألنها تض�م العديد من اآلث�ار التاريخي�ة ،ولوالدة
العديد من العلماء والش�خصيات الثقافية املتميزة
عىل أراضيها.
توص�ف مدين�ة شوش�ة ب�ـ «مه�د املوس�يقى
األذربيجانية» لش�هرة ملحنيها ووس�يقيها ،وتعد
رم�زا إلقلي�م ق�ره ب�اغ بس�بب ثرائه�ا التاريخي
والثقايف وجمالها الطبيعي.
كان�ت شوش�ة أح�د األه�داف الرئيس�ية لألرمن
الذين ش�نوا هجماتهم من أج�ل تحقيق مطالبهم
اإلقليمي�ة ض�د أذربيجان ،وذلك بع�د تخطيط دام
سنوات أثناء تفكك االتحاد السوفيتي.
يف البداية احتل األرمن مدينة خانكندي يف الهجمات
التي بدأوها عام  ،1991ثم سقطت مدينة خوجايل

بأيديهم  26شباط  ،1992حيث ارتكبت واحدة من
أكبر املجازر يف القرن العرشي�ن ،بقتل  613مدنيا
بينهم أطفال ونس�اء ،ثم احتلوا شوش�ة يف  8أيار
.1992
لق�د دأب�ت الحكوم�ات األرميني�ة املختلفة ،خالل
السنوات الثالثني املاضية ،عىل إبقاء قضية احتالل
إقليم قره باغ واألرايض األذربيجانية املحتلة ،أزمة
مجمّ�دة ،لكس�ب الوق�ت وتعزيز الوض�ع الراهن
وضمان استمراره لتسقط القضية بالتقادم.
إن املراق�ب للتاريخ الس�يايس األذربيجاني ،يدرك
حقيق�ة الضغ�وط الكبيرة الت�ي تعرض�ت له�ا
أذربيجان ولسنوات ،من أجل التنازل عن حقوقها
املرشوعة والتصالح مع الوضع وتقبل االحتالل ،إال
أن القيادة السياس�ية يف أذربيجان رفضت التوقيع
عىل أي اتفاق ال يلبي مصالح الشعب األذربيجاني.
خلال س�نوات االحتالل ،عم�د الجان�ب األرميني
على محو اآلثار التاريخية األذربيجانية يف املنطقة
من مس�اجد ومدارس وأرضحة تاريخية ،وتدمري
مدن أذربيجاني�ة بأكملها وعىل رأس�ها «فضويل»
و»كلبج�ار» و»جربائيل» و»زنكيلان» و»الجني»
و»قوب�اديل» ،واس�تغالل الث�روات الباطني�ة لتلك
املناط�ق وتحوي�ل «قره ب�اغ» واألرايض املحتلة إىل
مركز إلنتاج وتصدير املخدرات وتطبيق سياس�ات
االستيطان غري القانوني.
إن هذه اإلجراءات الت�ي اتخذتها القيادة األرمينية
ضد الوجود األذربيجاني يف األرايض املحتلة ،دفعت
علييف للتأكي�د مرارًا وتكرارًا على عزم بالده عىل
إع�ادة بن�اء أوابده�ا الثقافية وآثاره�ا التاريخية
واملساجد التي دمرتها أرمينيا يف املنطقة.

«ارمنينا والقرارات الدولية «
رضب�ت ارمنينا ع�رض الحائط بجمي�ع القرارات
الدولي�ة ،م�ن خلال االس�تقواء بأط�راف دولية،
وراهنت عىل كس�ب الوقت من أجل تعزيز الوضع
القائم ،إال أن هذا الوقت لم يلعب لصالحها ،بل أدى
إىل عزلها عن املش�اريع االسرتاتيجية واالقتصادية

الكبرى التي تحقق�ت من قب�ل جريانه�ا األتراك
(تركيا وأذربيج�ان) والتي أعادت صياغة خريطة
الطاقة والنقل يف املنطقة.
«االنتصار عىل األرض وتعمري املدن «
وهنا ال بد من الق�ول إن االنتصارات امليدانية التي
حققته�ا أذربيج�ان من أج�ل اس�تعادة أراضيها

املحتلة وتطبيق قرارات مجلس األمن الدويل ،جاءت
كثمرة من ثمار االعتم�اد عىل الذات وبذل الجهود
املضنية التي استمرت لنحو عقدين من الزمن ويف
عدة ميادين أبرزها االقتصاد والدبلوماسية وبناء
الق�وات املس�لحة ،.ويف هذه املرحل�ة املهمة بدأت
معرك�ة البن�اء والتعمري لكافة امل�دن املحررة وقد
دعا الرئيس الهام علييف جميع الدول لالس�تثمار
يف املناطق املحررة ،وقال يف هذا الصدد ( لقد انتهى
الصراع يف قارباغ الجبلية  ..ان�ه بالفعل جزء من
التاريخ ..علينا ان نركز عىل إعادة االعمار وإعادة
تأهي�ل املناط�ق  ،كل يشء دم�ر  ..ال يوج�د مبنى
صال�ح واحد للس�كن  ،االثار التاريخي�ة دمرت ..
هناك حاجة اىل اعمال كثرية للقيام بإعادة االعمار
والبناء ،لدينا إرادة وإمكانات كبرية للقيام بذلك)
خالصة القول ،إن التجربة األذربيجانية التي رأينا
نتائجه�ا اليوم وخالل األش�هر املاضي�ة ،أظهرت
ل�كل ذي لب أن نيل املطالب ال يك�ون بالتمني ألن
ال ُدنيا تؤخذ ِغالبا ،وأن التس�ابق يف إظهار الطاعة
للق�وى الدولية (رشقي�ة وغربية) مقاب�ل التنمر
عىل الش�عوب ،وإطالق العنان للش�عارات الرنانة
بتحرير األرض والعرض بعد إتمام تهجري الش�عب
ً
عروش�ا
لبناء «مجتمعات متجانس�ة» ،لن يحمي
ولن يبني أوطانا.

التجربة األذربيجانية التي رأينا نتائجها اليوم وخالل األشهر الماضية ،أظهرت لكل ذي لب أن
نيل المطالب ال يكون بالتمني ألن ُ
الدنيا تؤخذ غِالبا

البارالمبية العراقية توقف أنشطتها
اكد رئيس اللجنة الباراملبية الوطنية العراقية،
ان اللجنة قررت إيقاف كل االنشطة الرياضية
بسبب عدم رصف امليزانية الخاصة بها عامي
 2020و .2021وق�ال عقيل حميد إن «اللجنة
ال تملك فلسا ً يف خزائنها لعدم رصف امليزانية
املخصص�ة للجنة مم�ا دعانا التخ�اذ ايقاف

االثنين  8اذار 2021
العدد  2540السنة الحادية عشرة

االنش�طة واملعس�كرات والبط�والت املحلي�ة
والخارجي�ة» .واض�اف ان اللجنة لم تتس�لم
من ميزانيتها ع�ام  2020وقدرها  4مليارات
س�وى  31ملي�ون دين�ار كما لم تتس�لم وال
دينار من ميزانيتها لعام  .2021واشار اىل ان
«اللجنة خاطبت رئيس الوزراء ووزير الشباب

والرياض�ة ووزي�ر املالي�ة ورئي�س الربمل�ان
ونائبه ،اليجاد حل بهذه القضية الحيوية لكن
لم يتم حل مش�كلتنا لنقرر بعدها ايقاف كل
االنش�طة الخارجية والداخلي�ة رغم خطورة
الق�رار وتاثيره س�لبا عىل مس�تقبل رياضة
املعاقني» .وتابع ان «ه�ذه الظاهرة الخطرية
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االصابة منعتني من تمثيل اسود الرافدين

محاكمة مدرب سلوي !

علي كاظم :اطمح الى االحتراف والمدرب
االجنبي افضل في قيادة المنتخب العراقي

المراقب العراقي  -محمد السيالوي

عيل كاظم العب شاب برز مع نادي الشعلة ومن خالله
استدعي اىل منتخب الناشئني ومن ثم مثل نادي الكرخ
وبرز فيه بش�كل كبري يف موسم  2019/2018ليصبح
محط أنظار املدرب الس�لوفيني كاتانيتش واس�تدعي
لتمثي�ل الوطني لكن االصاب�ة منعته من االلتحاق مع
اس�ود الرافدين ،اصبح مح�ط انظار االندي�ة الكبرية
حتى وقع مع نادي القوة الجوية لثالثة مواسم.

حدثنا عن بداياتك مع الساحرة المستديرة؟

 كل الع�ب تك�ون بدايات�ه يف الفرق الش�عبية كانتالبداي�ات مع الفئ�ات العمريه لنادي الش�علة وبعدها
مثلت الفريق االول موس�م واحد واس�تدعيت ملنتخب
الناش�ئني وم�ن ث�م انتقل�ت لن�ادي الكرخ ملوس�مني
والحمد الله مع الكرخ وجهة يل الدعوة لتمثيل املنتخب
االوملب�ي واملنتخب الوطن�ي لكن االصاب�ه حالت دون
ذل�ك ،ومن ثم وقعت لن�ادي القوة الذي امثله يف الوقت
الحارض.

من من المدربين صاحب الفضل على علي كاظم؟

 -جميع املدربين الذين ارشفوا على تدريبي اصحاب

كورونا يصيب
كرار نبيل
تلق�ى ن�ادي الق�وة الجوي�ة ،رضب�ة
موجع�ة قبل مب�اراة ال�زوراء يف
دوري الكرة املمتاز.
وق�ال مص�در يف ادارة
الن�ادي ان «ن�ادي
الق�وة الحوي�ة تلقى
رضبة موجع�ة قبل
لق�اء الن�وارس بعد
ثب�وت أصابة نجمه
ك�رار نبيل بفريوس
كورونا».
واوض�ح ان «الالع�ب
يخضع للحجر الصحي
االن ومل�دة تص�ل
الس�بوعني وبالت�ايل
ل�ن يش�ارك يف
املباراة املقبلة امام
الزوراء».
يذك�ر ان نبي�ل
يع�د اح�د االعم�دة
االساس�ية يف ن�ادي
القوة الجوية.

التي تهدد رياض�ة الباراملبية تحدث الول مرة
يف تاري�خ رياض�ة املعاقني وركن�ت اصحاب
االنج�از وجمدت انش�طتهم بس�بب التهاون
به�ذه الرشيح�ة الرياضية املهم�ة التي طاملا
حققت للعراق انجازات يف مش�اركات عديدة
بمحافل دولية وقارية».

فضل عىل عيل كاظم لكن الفضل االكرب للكباتن الكبار
كريم سلمان «يرحمه الله» وحيدر محمد.

ما هي الصعوبات التي تواجه
الرياضيين؟

 ش�عور ال يوص�ف عندم�ا تلقيت الدع�وه للمنتخبالوطني ش�عرت بفرحه كبريه جدا فهو فخر كبري الي
العب تمثيل املنتخب الوطني وان ش�اء الله ساعود اىل
تمثيل الوطن باقرب وقت.

ً
وعالميا؟
مثلك األعلى محليا

ماذا يمثل لك تمثيل المنتخب الوطني؟

هل واجهت صعوبة في التعامل مع مهاجم معين؟

 م�ع احرتامي لكل املهاجمني ليس هناك اي مهاجمسبب صعوبه لعيل كاظم.

مباراة في ذاكرة علي كاظم؟

 مباراتن�ا م�ع ن�ادي الرشطة املوس�م امل�ايض هذهاملب�اراة ل�ن تفارق ذاكرت�ي ابدا به�ا تعرضت الصابة
كرس يف اليد.

هل ظلم علي كاظم مع منتخب الناشئين؟

 عندم�ا كنت مع نادي الش�علة تلقي�ت دعوه تمثيلمنتخب الناش�ئني فكان ش�عور رائع تمثيل املنتخب،
ول�م اتع�رض للظلم م�ع منتخ�ب الناش�ئني فقناعة
املدرب وقراره هو االول واالخري واعدها تجربة ناجحة
واستفدت منها الكثري.

 هناك الكثري م�ن الصعوبات التيتواجه الرياضه بشكل عام منها البنى
التحتية وحتى مالعب التدريب ومالعب
املباريات الرسمية.
محليا عدنان درجال وعيل رحيمة وعامليا فاران العب
ريال مدريد.

هل تفكر في االحتراف وأي نادي تتمنى اللعب
اليه؟

 نع�م اكيد طم�وح كل الع�ب االحتراف بالدورياتالعربية واالوربية واتمنى العب لنادي السد القطري.

كيف ترى مستقبلك مع القوة الجوية؟

 مس�تقبيل مع الق�وه الجوية الحمد الل�ه من صغرسني وانا اتمنى تمثيل هذا النادي العريق والحمد الله
اس�تطعت ان احقق هذه االمني�ة انا ملتزم مع النادي
بعق�د يمتد لثالث مواس�م وان ش�اء الله اق�دم كل ما
استطيع لهذا النادي الكبري.

أيهما أفضل لقيادة المنتخب المدرب األجنبي ام
المحلي؟

 م�ع احرتامي ل�كل املدربين املحلني هن�اك مدربنيمحليني عىل مس�توى عايل لك�ن برصاحه الكفة تميل
للم�درب االجنب�ي وخاصت�ا ً اذا كان متاب�ع لل�دوري
بشكل مستمر.

جيل  2007اصبح جيال يضرب به المثل برأيك هل
سيولد جيل يضاهيه؟

 نع�م بطب�ع يرضب به املث�ل جيل ذهب�ي من خريةالالعبني وحقق انجازات كبرية بعد الفوز ببطولة امم
اس�يا واتوقع والدة جي�ل افضل من جي�ل  2007من
حيث املستوى واالنجازات.

إياد الصالحي
َّ
َ
وتحتل التصنيف الدويل األسوأ يف تاريخ كرة السلة
تخرج بست هزائم،
أن
العراقيةُ ،
وتجرب جيل مِ عطاء عىل الخروج من الباب الخلفي ،فذلك حصاد
عمل�ك املس�ؤول عنه ،وال ب ّد أن تتحمّ�ل عواقبه أمام الهيئ�ة العامة التي
ّ
بانتصارك لس�طوتك اإلداريةُ ،
وتجري
رشفتك باالختيار ،لكن أن تتظاهر
ِ
ّ
عملي�ات تضميد الج�راح يف وقت متأخر ،وتحاول إس�كات كل من رصخ
متألّما ً ضد نتائج سياس�تك ،فهي واحدة من اثنتني ،أما أنك تتوجّ س من
ّ
تصفي حس�ابك مع مناوئني قد ينجحون يف إسقاطك
كش�ف الحقائق أو
بسحب الثقة!
يقول الش�اعر السوري أدونيس (وعي االختالف والفرادة ،خاصية يتميّز
بها اإلنسان وحده بني املخلوقات كلها ،فقتل هذا الوعي بحجّ ة أو بأخرى،
بش�كل أو بآخر ،إنما هو نوع من نزع إنس�انية اإلنسان ،والهبوط به إىل
مس�توى الكائنات غير العاقلة)! وهنا نتس�اءل :هل تعام�ل اتحاد كرة
الس�لة م�ع آراء أبناء اللعبة أثناء الخس�ارات املتوالي�ة يف نوافذ تصفيات
بطولة كأس آس�يا لكرة الس�لة  2021وبعدها بدافع االستماع والتحليل
واالس�تفادة من مؤشرّ ات االخفاق وأس�بابه لتأكيد تف ّهمه لالختالف من
دون امتعاض؟!
برصاح�ة أن ق�رارات اجتماع االتح�اد األس�بوع املايض َحملَ ْ�ت وجهني
متناقضني يف ر ّدة الفعل اإلدارية والفنية ،من جهة َحسنا ً َ
فعل بإنهاء عقد
ّ
املصغرة يف املحافظات،
املدربني األجانب ،وتنشيط مهرجانات كرة السلة
وإقام�ة دورات تدريبية لالعبني طوال القام�ة ،وارشاك العبني أثنني دون
 18س�نة يف دوري أندية الدرجة األوىل ،وتشجيع منافسات الفرق بأعمار
13و14و 15س�نة يف دوري مُ صاحب للممتاز -كان األنسب أن ُيطلق هذه
املس�ابقة مع بداية املوسم -فيما أتضح الوجه الثاني من قراراته ،أنه لم
ُي�راع حرّي�ة مدربني وطنيني ّ
أكفاء وجدوا يف بعض وس�ائل اإلعالم فرص
ِ
للظه�ور العقالني بغية وضع الجمهور الريايض عىل مس�افة واحدة من
حقيقة ما جرى للمنتخب الوطني وتأثري بعض مُ فردات منهاج اتحادهم
وخياراته الفنية عىل الخروج الهزيل من تصفيات القارة.
ودلي�ل عدم املُراع�اة ،اختيار االتحاد الكابتن نض�ال غانم مدرب املنتخب
الوطن�ي لفعالي�ة ( )3×3وفري�ق التضام�ن النجفي كنم�وذج للمدربني
الس�اخطني عليه يف فقرة اس�تدعائه لـ(االستفس�ار منه عن املُغالطات
التي ينرشها عىل مواقع التواصل االجتماعي والصحف املحلية واللقاءات
عبر الفضائيات)! األمر الذي دعا املدرب لنشر بيان مقتضب رفض فيه
الحضور ليقينه بأن صياغة القرار ُتم ّهد ملحاكمة وليس�ت لسماع وجهة
نظره ،ثم هناك زمالء آخرين تح ّدثوا يف فضائيات ُ
وصحف عن واقع اللعبة
أغ ِفل عن حضورهم ،فلِ َم هو بالذات؟!
إن ما جاء يف الحديث للمدرب نضال غانم يعد جزءا ً من حريته التي كفلها
الدس�تور مع بقية أقرانه الرياضيني ،وكان األجدر باالتحاد أوالً التماهي
ّ
مفصلة تضعن�ا والقرّاء أمام
رس�ل بنقاط
م�ع ُعرف النرش الصحفي و َي ِ
مدى ص�واب وخطأ أق�وال املدرب ،كي ال يس�دل التاريخ الس�تار بغياب
الط�رف املس�ؤول عن توضيح أس�باب خ�روج املنتخب م�ن التصفيات،
أم�ا أن يرف�ض االتحاد الرد ويتفرّغ ملس�ا َءلة املدرب كأن�ه ُيحمّل اإلعالم
نتائ�ج تضيي�ف الرياضيني وما ّ
يرتت�ب عليها من إقص�ا ٍء ملهامّ هم مثلما
أعل�ن املدرب نفس�ه أنه ليس نادما ً على ما أدىل به حتى ل�و خرس عمله
مع املنتخب!
ترى متى يس�تدرك البع�ض ،أن والء رم�وز الرياضة العراقي�ة أللعابهم
طوال ثمانية عرش عاما ً من فوضاها املستمرّة يعني أنهم يعيشون أحرارا ً
ً
بن صمتهم يف األزمات الوطنية؟!
وال يموتون كمدا من ُج ِ
دعوة ملجلس إدارة اتحاد كرة الس�لة برئاس�ة الدكتور حسين العميدي،
ال�ذي يعي تماما ً موق�ف املدى املواكب ل�كل مفاصل لعبته أس�وة ببقية
األلع�اب ،أن ال يرهن مصري عم�ل املدرب نضال غانم بم�ا تح ّدث به عرب
الصحيفة أو التلفاز وإن طالب مجلس�كم بالتنحّ ي ،أثبتوا له ولكل منتق ٍد
أنك�م شرُ كاء أصالء مع نهج اإلعالم املُلتزم ،تس�تم ّدون أطر اإلصالح من
نقاء حوارات الصحف والتلفزة ،ش�جّ عوا أبناء اللعبة عىل املصارحة أمام
الن�اس ،وهاتوا ما عندكم من بيانات دامغة للرد عليهم ،فأعضاء االتحاد
موظفين معيّنني بأصوات الهيئة العامة أس�وة بجمي�ع االتحادات ألداء
خدمات فني�ة وإدارية يجمعهم الحُ ب والوفاء واألمانة والتس�امح بعيدا ً
عن لغة الوعيد والتجميد!

نفط الوسط يغير ملعبه في مواجهات الدوري
ق�ررت إدارة ن�ادي نف�ط الوس�ط تغيير
ملع�ب الفري�ق فيما تبقى م�ن مباريات
ال�دوري اعرتاض�ا على س�لوكيات مدير
أم�ن ملعب النجف الدويل فاضل الش�بيل
الذي منع عددا من أعضاء النادي
م�ن الدخول إىل امللع�ب يف آخر
مباراة للفريق.

وق�ال مدي�ر الفريق نبيل عباس إن�ه كان البد
من اتخاذ موقف بعد منع أعضاء إدارة النادي
م�ن الدخ�ول ،طامل�ا أن مديرية أم�ن املالعب
واملحافظ لم يتخذا إجراء مناسبا يف الحادث.
وبين أن مدير أم�ن امللعب يس�مح للجمهور
بالدخ�ول م�ع أن�ه مخال�ف لتعليم�ات خلية
األزمة ويمنع إدارة نفط الوس�ط ،الفتا «سبق

وأن لع�ب فريقن�ا يف ملع�ب كربلاء مبارياته
األوىل يف ال�دوري أثناء خض�وع ملعب النجف
للصيانة».
وأش�ار إىل أن الهيئ�ة التطبيعي�ة وافقت عىل
طلب إدارة نادي نفط الوسط وستكون مباراة
نفط الوس�ط والكرخ ي�وم الثالث�اء املقبل يف
الجولة  23من الدوري يف ملعب كربالء الدويل.

مسعود ينفي استضافة البحرين لمباريات
التصفيات المزدوجة
أك�د عب�د الخالق مس�عود رئيس اتح�اد كرة
القدم الس�ابق ،ونائب رئيس لجنة املسابقات
يف االتح�اد اآلس�يوي للعبة ،عدم ص�دور قرار
الستضافة البحرين مباريات مجموعة املنتخب
العراقي يف التصفيات املزدوجة ،مبينا أن البحرين
فقط اب�دت رغبتها الس�تضافة مباري�ات املجموعة
اىل جان�ب ايران .وقال مس�عود «إىل اآلن لم يصدر االتحاد
اآلس�يوي أي قرار الس�تضافة البحرين لباق�ي مباريات
مجموع�ة العراق ضمن التصفيات املزدوجة كاس العالم
وكأس آس�يا التي تض�م ايضا ً منتخب�ات البحرين وإيران
وكمبودي�ا وهونغ كونغ .وأش�ار اىل «مثل هك�ذا قرارات ال
تصدر بش�كل اعتباط�ي ومن خالل تخمين�ات وتوقعات،
بل تصدر عرب قرارات رس�مية يتخذها االتحاد اآلس�يوي
لكرة القدم» .يذكر ان هونغ كونغ وكمبوديا وافقتا عىل
اس�تضافة البحري�ن ملا تبق�ى من مباري�ات التصفيات
املزدوجة ،وان ايران طلبت استضافتها عىل ارضها ،لكن

العراق اعتذر لعدم امتالكه للمتطلبات اآلس�يوية التي اشترطت
خمسة مالعب للتدريب واملباريات وستة فنادق خمس نجوم ،بعد
أن رشح العراق محافظة البرصة التي ال تمتلك تلك املتطلبات.

الشرطة والجوية يقتربان من استضافة
المباريات االسيوية
تع�ززت حظ�وظ فريق�ي الرشطة
والقوة الجوية الستضافة مباريات
دوري ابطال آسيا.
وق�ال مص�در يف االتحاد االس�يوي
إن «االتحاد االس�يوي وضع رشطا
جدی�دا ً س�يعزز حظ�وظ االندي�ة
العراقي�ة م�ن اس�تضافة مباريات
دوري أبطال آسيا».
واوض�ح أن «الشرط ين�ص على
وج�ود ملعبين جاهزي�ن يف نفس
املدينة إلقام�ة املباري�ات ،وهذا ما
ينطب�ق على ملف�ي البصرة الذي
قدمه الناديان».
يذكر ان االتحاد االس�يوي س�يعلن
ع�ن ال�دول املس�تضيفة األس�بوع
القادم.
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سان جيرمان يرغب بالتعاقد مع دي خيا
أكد تقري�ر صحفي بريطاني ،أن باريس س�ان جريمان الفرنسي ،يراقب أحد
الالعبني البارزين يف صفوف مانشسرت يونايتد.
ً
ووفقا لصحيف�ة «ذا صن» الربيطانية ،فإن األرجنتيني ماوريس�يو بوكيتينو،
م�درب س�ان جريم�ان ،طل�ب التعاقد م�ع اإلس�باني دافيد دي خي�ا ،حارس
الشياطني الحمر.
وأش�ارت الصحيفة إىل أن باريس س�ان جريم�ان يراقب وض�ع دافيد دي خيا
صاح�ب ال�ـ 30عامً�ا يف مانشستر يونايت�د ،قبل القي�ام بغ�ارة صيفية عىل
الصفقة.
وأوضح�ت أن س�ان جريمان أح�د األندية القليل�ة يف أوروبا الت�ي يمكنها دفع

الرياضية

راتب دي خيا ( 375ألف إسترليني إسبوع ًيا) ،باإلضافة إىل تقديم رسوم جيدة
ملانشسرت يونايتد.
وذكرت أن سفر دي خيا إىل إسبانيا للتواجد مع زوجته أثناء استقبال مولودهما
األول ،فتح الباب أمام خس�ارة الحارس اإلسباني ملقعده األسايس يف مانشسرت
يونايتد لصالح دين هندرسون.
وقالت إن أويل جونار سولس�كاير ،مدرب مانشسرت يونايتد ،يخطط لالستغناء
بالفعل عن أحد الحارسين يف الصيف املقبل ،كما أش�ارت إىل أن هندرس�ون تم
ربطه ً
أيضا بالعديد من األندية ،لكن رحيل دي خيا س�يكون أفضل للنادي عىل
املستويني الكروي واملايل.
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مدرب دورتموند يكشف
طبيعة إصابة هاالند وجوريتسكا يمتدح مولر

كلوب :لن نتخلى
عن مباريات البريميرليغ
أرص األملان�ي يورج�ن كلوب ،م�درب ليفربول ،عىل أن فريق�ه ال يفكر حال ًيا يف
تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.
وقال كلوب ،يف ترصيحات أبرزتها ش�بكة «س�كاي س�بورتس»« :سنلعب مع
فوله�ام وبع�د ثالثة أيام نلع�ب مع اليبزيج ،ول�م نضمن بعد تأهلن�ا إىل الدور
املقبل».وأض�اف« :ال يمكنني التفكري يف الفوز بلق�ب دوري أبطال أوروبا اآلن،
ألننا يجب أن نعرب أولاً هذه الجولة الصعبة».
وتابع« :هذا األس�بوع س�نخوض  3مباري�ات أيام الخميس واألح�د واألربعاء،
حيث س�نحصل على راحة يومني فقط بين املواجهات ،ونح�ن اآلن يف مرحلة
متقدمة من املوسم ما يجعل األمر صع ًبا».
وواصل« :سنرى من يستطيع اللعب ،ومن ثم من يقدر عىل املشاركة يف مباراة
األربع�اء ،لكن هذا ال يعني أننا نتخىل ع�ن مباريات الربيمريليج .هذا لن يحدث
أب ًدا».وأكم�ل« :ال توج�د مب�اراة يمك�ن أن نلعبها ونخرسها ثم يق�ول الناس:
(نعم ..انظروا إىل تشكيلة الفريق)».
وأردف« :ليفرب�ول نا ٍد كبري ج� ًدا ،والكثري من الناس مهتمون به .نحن ال نلعب
خل�ف أب�واب مغلقة ويف غي�اب الكامريات .إنن�ا نلعب أمام الجمهور ونش�عر
باملسؤولية يف كل مباراة ،وأن علينا تقديم كل ما لدينا لتحقيق الفوز».
واختتم« :إذا لم يحدث ذلك سيفكر الجمهور أن ما نقدمه ليس كاف ًيا ..نحن ال
نغري أسلوبنا».

بيولي :التأهل لدوري
االبطال هدف الميالن
ق�ال س�تيفانو بيويل م�درب ميالن ،إن
ه�دف فريقه هذا املوس�م ه�و التأهل
ل�دوري أبط�ال أوروبا ،وإن الفش�ل يف
تحقي�ق ه�ذا اله�دف س�يكون بمثابة
خيبة أمل كبرية.
ومل�دة طويلة هذا املوس�م تصدر ميالن
دوري الدرج�ة األوىل اإليط�ايل ،لكن�ه
مؤخ�را أهدر عددا من النق�اط ليتقدم
ج�ا ر ه

كش�ف إي�دن تريزيت�ش،
مدرب بوروس�يا دورتموند،
ع�ن موقف مهاج�م الفريق
إيرلينج هاالند ،من املشاركة
يف مواجهة إشبيلية ،الثالثاء
املقبل ،بدوري
أ بط�ا ل

أوروبا.
وت�م اس�تبدال هاالن�د يف
الدقيق�ة  60م�ن املب�اراة
الت�ي خرسها الفريق عىل يد
بايرن ميونخ ( ،)4-2يف قمة
البوندسليجا.
وق�ال املدرب ،عق�ب اللقاء:
«لقد قدم هاالند مباراة جيدة
للغاية وس�جل هدفني ،وبعد
ذلك تلق�ى كدمة ،ولكن هذه
ل�م تكن املش�كلة .املش�كلة
هي أن هاالند يخوض جميع
املباري�ات ويج�ب االعتن�اء
به».
وبس�ؤاله ح�ول إذا م�ا
سيشارك أمام إشبيلية أم ال،
أجاب تريزيتش« :س�أعتمد
عليه».
م�ن جانب�ه أب�دى لي�ون

وتوم�اس
جوريتس�كا
مول�ر ،العبا باي�رن ميونخ،
سعادتهما بالفوز املثري عىل
بوروسيا دورتموند (،)2/4
الي�وم الس�بت ،يف ال�دوري
األملاني.وق�ال جوريتس�كا:
«رد فعلن�ا كان رسيع�ا ،مع
تس�جيل ه�دف يف الدقائ�ق
األخيرة ..أح�اول أن أتصور
م�ا كان س�يحدث ،لو كانت
الجماهير حارضة يف امللعب
(أليانز أرينا)».
وتاب�ع« :قدمن�ا أدا ًء رائ ًع�ا،
وبذلن�ا الكثير م�ن الطاقة
والجهد للع�ودة يف النتيجة..
دافع دورتمون�د بقوة عقب
الهدفني ،لكنه�م لم يتمكنوا
من إيق�اف هجومن�ا ..كان
ش�عورًا رائ ًعا عندما سجلت

هديف األول ضدهم».
وع�ن زميله توم�اس مولر،
ق�ال« :مولر العب يس�اعدك
يف الهج�وم ،ويمنح�ك دائمً ا
الش�عور بأن�ه مهم�ا كانت
النتيج�ة ،يمكن�ك قل�ب
اللقاء».م�ن جانب�ه ،ق�ال
مول�ر« :ال�روح القتالي�ة
موجودة يف حمضنا النووي،
لك�ن األمر ش�اق ،ال نخطط
لحدوث ذلك أثناء وضع خطة
املباراة».وتق�دم املهاج�م
النرويج�ي الش�اب ،إيرلينج
هاالن�د ،بهدفين مبكري�ن
لدورتمون�د ،يف الدقيقتين
الثاني�ة والتاس�عة ،قب�ل أن
يرد باي�رن برباعية ،س�جل
منها روبرت ليفاندوفسكي
هاتريك ،وتكفل جوريتسكا

بهدف.

مدرب السويد يقرر
جوارديوال يفخر بالنجاة من نكبة ليفربول
البايرن
رومينيجه:
استدعاء إبراهيموفيتش
أبدى اإلس�باني بيب جوارديوال ،املدير
الفنيلتمديدأك�دعقد
مستعد
سولهأن ي�ان أندرس�ون مدرب
تقري�ر صحف�ي،
ملانشستر سيتي ،فخره بنتائج السيتيزينز
خالل السنوات األخرية.
وق�ال جواردي�وال ،يف ترصيح�ات أبرزه�ا
الحس�اب الرس�مي ملانشستر س�يتي عىل
«تويرت»« :أجمل يشء قمنا به يف العقد األخري
هو فوزنا باأللقاب».
وأض�اف« :كنا
دائما يف القمة.
املركز األدنى لنا
بعد الف�وز بالدوري
ه�و الوصيف ،لكننا نرى أبط�اال آخرين يقاتلون
م�ن أجل إنه�اء املس�ابقة يف أحد املراك�ز األربعة
األوىل».وكان ليفرب�ول بطلاً للدوري اإلنجليزي يف
املوس�م املايض ،لكنه يحتل حال ًيا املركز السابع يف
الربيمريليج برصيد  43نقطة.
وأت�م« :ه�ذا ه�و االتس�اق ،وهك�ذا تصب�ح نا ٍد
يحرتم�ك الجمي�ع .يمكن�ك الف�وز بلق�ب واحد،
لك�ن البقاء عىل القمة لفترة طويلة هو أكثر ما
أفخر به ليس فقط خالل وجودي ،لكن يف العقد
املايض بأكمله».

الس�ويد ،حس�م ق�راره بش�أن ع�ودة زالت�ان
إبراهيموفيت�ش مهاج�م ميلان ،إىل صف�وف
منتخ�ب بلاده.وكان إبراهيموفيتش ،الهداف
التاريخ�ي للمنتخب الس�ويدي ،أعل�ن اعتزله
دول ًي�ا عق�ب نهائي�ات كأس أم�م أوروب�ا
ع�ام  ،2016وذل�ك بعدم�ا س�جل ً 62
هدف�ا
ً
بها.ووفق�ا ملوق�ع
يف  116مب�اراة ش�ارك
« »fotbolldirektالس�ويدي ،ف�إن أندرس�ون
حس�م ق�راره ،وسيس�تدعي إبراهيموفيتش
خالل التوقف الدويل املقبل يف آذار الجاري.
وأش�ار املوقع الس�ويدي إىل أن إبرا سيش�ارك
مع الس�ويد يف مواجهات كوسوفو وجورجيا
وإس�تونيا.وكانت العديد م�ن التقارير ،قالت
إن إب�را س�يعود للمش�اركة م�ع الس�ويد يف
يورو  ،2020بع�د أن التقى مهاجم ميالن مع
أندرس�ون يف ترشي�ن الثان�ي املايض.يذكر أن
إبراهيموفيت�ش يعاني حال ًيا من إصابة ،ومن
املتوق�ع عودته للمش�اركة يف املباريات خالل
أسبوعني.

برونو فرنانديز يدافع عن نفسه
رفض برونو فرنانديز العب وس�ط مانشستر يونايتد،
االنتق�ادات املوجهة إليه فيما يتعل�ق بأدائه يف مواجهة
الف�رق الكبيرة يف ال�دوري اإلنجلي�زي املمت�از ،قائلا
إن تقيي�م دور الالع�ب ال يج�ب أن يقتصر فقط عىل
إح�راز وصن�ع األهداف.وتألق فرناندي�ز بصورة الفتة
من�ذ انضمامه ليونايتد قادما من س�بورتنج لش�بونة
الربتغ�ايل يف العام امل�ايض ،محرزا  34هدف�ا إىل جانب
اإلسهام يف صنع  21هدفا آخر يف جميع املنافسات.
لك�ن العب منتخب الربتغال لم يهز الش�باك س�وى مرة
واحدة يف س�بع مباريات بالدوري املمتاز ،أمام ليفربول
ومانشستر س�يتي وأرس�نال وتوتنه�ام هوتس�بري
وتشيليس يف املوسم الحايل.

وعن ذلك قال فرنانديز لشبكة «سكاي سبورتس» التلفزيونية« :ال
أعرف ما يعنيه الناس بس�دايس القمة .هل ألن الفرق يف أول س�تة
مراكز يف القائمة».وأكد« :سجلت أهدافا وصنعت أهدافا أمام بعض
هذه الفرق .سجلت يف مواجهة توتنهام .لكن بعض الناس يقولون
إن ركالت الج�زاء ال تحتس�ب».وزاد« :أدرك أن الن�اس يريدون من
برون�و هز الش�باك أو صنع األهداف يف كل مب�اراة وأنا أريد القيام
بذل�ك .لكني كالعب أس�عى لتحقيق ذلك يف كل مب�اراة وليس أمام
س�دايس القمة أو غري ذلك».وأردف قائلا« :الناس يتوقعون إحراز
األه�داف وصن�ع ف�رص التهدي�ف ولي�س األداء .ه�م ال يهتمون
باس�تعادة الس�يطرة عىل الكرة وعدد الفرص الت�ي أصنعها».لكن
رغم االنتق�ادات أوضح برون�و فرنانديز صاحب ال�ـ 26عامً ا ،أنه
يشعر بالسعادة ألنه الهداف األول لفريقه يف املوسم الحايل.

وغريمه إنرت ميالن إىل املقدمة ،متفوقا
عليه بفارق  6نقاط.
ورغم أن فريقه ال يزال يف املركز الثاني،
فإن تركيز بيويل ينصب أوال عىل ضمان
التأهل للبطولة األوروبية األوىل لألندية
املوسم املقبل ،وليس عىل التنافس عىل
لق�ب الدوري ،ألن فريقه لم يش�ارك يف
دوري األبطال منذ .2014
وقال بيويل يف مؤتمر صحفي قبل لقاء
ميالن مع فريونا ،غدا األحد« :منذ بداية
العام وأنا أك�رر القول إن هناك  7فرق
قوية جدا يف ه�ذه البطولة ،وإن هدفنا
دوما هو التأهل لدوري األبطال».
وأضاف بيويل« :وإن لم ننجح يف ذلك
فإننا سنش�عر بخيب�ة أمل ،وهذا
مؤكد بعد كل ما فلعناه وقدمناه
خالل املوسم الحايل».
وبع�د تعادل�ه م�ع أوديني�زي
( ،)1-1ف�إن ميالن�و ف�از
م�رة واح�دة فق�ط يف آخر 6
مباري�ات خاضه�ا يف جمي�ع
املنافس�ات ،بينما دع�ا بيويل
الفريق لتحسني األداء.
وأتم مدرب ميلان« :كنا أبطأ
من املعت�اد مع الك�رة ..علينا
التحرك كثريا ،وبوسعنا تقديم
املزيد وعلينا إثبات ذلك».

كومان
سعيد بسلسلة
انتصارات برشلونة

أع�رب الهولن�دي رونالد كوم�ان ،املدير الفني لربش�لونة ،عن
س�عادته باالنتصار عىل أوساس�ونا ( ،)0-2يف الجولة  26من
الليجا.وقال كومان ،خالل ترصيحات نقلتها صحيفة «ماركا»
اإلس�بانية« :نحتاج ملواصلة االنتصارات ،واليوم لم تكن أفضل
مب�اراة لن�ا ،لكنن�ا كنا جيدي�ن ونس�تحق الفوز ،وأنا س�عيد
بسلسلة االنتصارات ،ونأمل مواصلة السري يف هذا املسار».
وأض�اف« :لق�د بذلنا الكثري م�ن الطاقة ،وكن�ا مرهقني ،لكن
املباراة كانت جادة ،وسجلنا هدفني رائعني».
وعن الش�اب موريبا الذي ش�ارك كبديل وسجل الهدف الثاني،
ً
ش�يئا إضاف ًيا
عل�ق« :حني يدخل امللع�ب فإنه دائمً ا ما يعطي
ً
هدفا رائ ًعا ،وهو جيد بالكرة ،وبدن ًيا هو قوي،
للفريق ،وسجل
ويزيد من فرص تواجده مع الفريق األول».
وح�ول تغيري طريق�ة اللعب بني الش�وطني ،أوضح« :لقد كان
تغييرا تكتيك ًي�ا ،على الرغم م�ن أن أومتيت�ي كان لديه ً
ً
أيضا
بطاق�ة ،وأعتقد أننا لم نكن يف وضع جيد ،ومع تغيري الطريقة
حصلنا عىل ما نريد».

الثقافـي

مختارات من أقوال المشاهير
كونفشيوس
هنالك ثالثة أش�ياء يجب عىل الرجل الرفي�ع االحرتاس منها.
عن�د الصغ�ر ،الرغبة .و عن�د القوةّ ،
الش�جار .و عن�د الكرب،
االش�تهاء مل�ا يملكه الغير .األب يخف�ي أخطاء ابن�ه ،واالبن
يخف�ي أخطاء أبيه .الحذرون يخطأون نادراً .إن الرجل النبيل
معتدل يف أقواله ،ولكن يتجاوز ذلك يف أعماله .قد يكون الناس
مخلوقين للسير عىل طري�ق العم�ل ،ولكنهم ق�د ال يكونوا
مخلوقين لفهم هذا العمل .م�ا ال ترغب بأن يحدث لك ال تقم
ب�ه لآلخري�ن .عىل اإلنس�ان أن يفعل ما يعظ الن�اس به ،كما
علي�ه أيضا أن يعظ الن�اس بما يفعله .يف ضل حكومة فاضلة
يك�ون الفقر عارا  .ويف ضل حكومة س�يئة يك�ون الغنى هو
الع�ار .فليقم األمري بدوره كأمير ،والتابع كتابع ،وليقم األب
بدوره كأب ،واالبن كابن .الصمت هو الصديق الوحيد الذي لن
يخونك أبداً .ال ترتدد ابدا ً أن تسأل من هو دونك.
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أبيات خالدة في الذاكرة
أبو العتاهية
نأتي إىل الدنيا ونحن سواسية
ُ
طفل امللوك هنا  ،كطفل الحاشية!!
ونغادر الدنيا ونحن كما ترى
متشابهون عىل قبور حافية !!
أعمالنا ُتعيل َ
وتخفض شأننا
ُ
وحسابنا بالحق يوم الغاشية !!
حورٌ ،وأنهارٌ ،قصو ٌر عالية
وجهنمٌ ُتصىل ،ونا ٌر حامية !!
فاخرت لنفسك ما ُتحب وتبتغي
يومُ
ك والليايل باقية !!
ما دام
وغدا ً مصريك ال تراجع بعده
إما جنان الخلد وإما الهاوية

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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شاعر فهم جماليات الشعر ومعاني حضوره

عبد العظيم فنجان ..السومري المالمح المسكون بالقلق والترقب والزاهد ببهرجة المهرجانات
المراقب العراقي /المحرر الثقايف...
ي��رى الكـــــاتب ش��وقي كريم حس��ن إن الش��اعر
عب��د العظي��م فنج��ان ول��د بط��ول نخلة س��ومري
المالم��ح  ،حـــــ��اد رغ��م طباع��ه اللين��ة وإدمانه
العزل��ة المصحــــوب��ة بالقل��ق والتـــرقب البعيد
بهرج��ة المهرجـــــــــان��ات ومجــــامالته��ا ب��ل
وطقوسها.
مبينا انه ش�اعر فه�م جماليات
الشعر ومعاني حضوره .
وق�ال حس�ن يف ق�راءة نقدي�ة
خ�ص به�ا (املراق�ب العراق�ي):
ان محن�ة الش�عر العراق�ي من�ذ
بدايات�ه اإلنش�ائية األوىل ارتباطه
الوثي�ق باملؤدلج�ات التي امتهنت
التبشير وأذابت القصي�دة داخل
رغباته�ا ومتطلباتها التي حولت
الشاعر اىل مبرش اقرب اىل الكهنة
من�ه اىل روح الش�عر وفصاءات�ه
الجمالي�ة الحقة ،م�ا الذي يتبقى
من الس�ياب ان أزحنا االنتماءات
الت�ي نقلت�ه م�ن يس�ار اىل فكرة
قومي�ة ،وم�ن حل�م ببن�اء دولة
الالنس�ان وهيمن�ات الش�غيلة،
اىل نص�ف حلم ولد ميت�ا ً يف اعادة
الدول�ة العربي�ة الت�ي ماكان�ت
موج�ودة ذات مرة ،وم�ا يتحمله

السياب تتحمله اللحظة الشعرية
باجمعه�ا وبخاصة بع�د اعالنات
الحروب واتس�اع املقابر ،وظهور
عدواني�ات ضيقة ب�دأت هي التي
تسري القصيدة وتمنحها املقبولية
او الرفض.
وأضاف :هذه االش�ارة يمكن من
خالله�ا اس�قاط نص�ف تاري�خ
الش�عرية العراقية ان لم يك اكثر،
ومع القل�ة الجمالية الباقية يقف
ولد بطول نخلة س�ومري املالمح
 ،حاد رغ�م طباعه اللينة وادمانه
العزلة املصحوبة بالقلق والرتقب،
ذاك الفت�ى املتأمل بش�دة هو عبد
العظي�م فنجان ،على ذات لحظة
اخت�ار ف�رارا ً اىل الداخ�ل ايض�اُ،
س�عت به الروح التي استوت عند
ق�درات التحلي�ل لتح�ط ب�ه عند
شعلة االزل ،يتأمل نريانها الواجة

شوقي كريم حسن
اب�دا ،وروح�ه الش�افة تبرص اىل
حي�ث اوروك وزق�ورة اور ،يقتعد
معانيه عىل قصد الوضوح ليصنع
جماليات نصية مغايرة عما كانت
املنابر تنتجه.
واش�ار اىل ان اش�تغاالته بصمت
أبعدت�ه ع�ن بهرج�ة املهرجانات
ومجامالته�ا بل وطقوس�ها التي
تف�رض وتريد ،تل�ك ميزة محفزة
ملتلق�ي عبد العظي�م فنجان الذي
تاخ�ذه البن�اءات الش�عرية اىل
مس�احات بكر لم يطأها من قبل
غير هوم�ا كان يس�مح برفق�ة
شيطان شعر او حتى زيارة وادي

عبد العظيم فنجان
عبقر ،تأخ�ذه لحظة االكتش�اف
اىل معن�ى وج�وده اوالً ،وم�ن ثم
اىل القيمي�ات املحرك�ة لوجدان�ه
وهي باجمعها وجدانيات مطلقة
الب�وح تب�ث الرج�اء يف النف�س
اإلنس�انية وتأخذه اىل بوح معريف
بخصوصي�ة التوثي�ق والتبن�ي،
ضمن هذه اللحظة الكونية تمنح
تامالت فنجان شعريته بوح عال
وخ�اص ب�ه  ،منحه الق�درة عىل
الرس�وخ والتقدم وان كان تقدمه
ببطء ولكنه فاعل ،تحولت قدراته
اىل مايمكن ان نطلق عليه الش�عر
الخالص ،يمكن ان يفيد من اليوم

«ليمون مر» العالقات التي تنشأ من تقاطع إرادات مختلفة
املراقب العراقي /متابعة...
ص�در حديث�ا عن دار غ�راب للنشر والتوزيع،
مجموع�ة قصصية جدي�دة للق�اص والروائي
س�مري الفيل تحت عن�وان «ليم�ون مر» وهي
املجموع�ة رقم  19يف مسيرة الكاتب الرسدية،
حيث س�بق وصدرت له املجموعات القصصية:
«خوذة ونورس وحي�د ،أرجوحة ،كيف يحارب
الجن�دي بلا خ�وذة ؟ ،انتص�اف لي�ل مدين�ة،

غرفة السكن
د .إبراهيم مصري النهر
على عتب�ة الغرف�ة وقف�ت،
أتأم�ل الفوىض ،ملاءة الرسير
منكمشة من الوسط ،منسحبة
ع�ن املرتب�ة م�ن ط�رف وم�ن
الطرف اآلخ�ر متدلية ،وس�ادة
صغيرة على الرسير كس�وتها
منس�حبة إىل املنتص�ف ،أبدل�ت
املالءة بأخ�رى أحرضتها معي،
أدخل�ت حوافه�ا تح�ت املرتبة،
تقوقعت عىل نفيس يف مضجعي
س�اقي إىل
من ش�دة الربد ،أضم
َّ
بذراع�ي،
ص�دري وأطوقهم�ا
َّ
انخفض�ت املرتب�ة ب�ي م�ع أن
وزن�ي خفي�ف؛ كأن حمال زائدا
يرافقن�ي إىل مضجع�ي ،أطلَّ�ت
م�ن أجن�دة يوم�ي املنصرف
ص�ور امل�رىض الذي�ن م�ررت
عليهم ،وهم يلتقطون بصعوبة
أنفاسهم بعد أن نهش الفريوس
رئاتهم.
دق الج�وال؛ أدخلَ�ت الص�ور

دفرت أحوال ،ش�مال ..يمني ،مكابدات الطفولة
والصب�ا ،صن�دل أحم�ر ،قبلات مميت�ة ،ه�وا
بح�ري ،األب�واب ،جبل النرج�س ،حمام يطري،
اللمس�ات ،األس�تاذ م�راد ،ح�ذاء بنفس�جي
برشائ�ط ذهبية،أتوبي�س خ�ط  »77وغريه�ا.
وعىل الغالف الخلفي للمجموعة نقرأ :يستكمل
الكاتب س�مري الفيل معالجاته الرسدية لوقائع
حياتية لبرش عاش معهم ،تأمل أوجاعهم ،رصد

هزائمه�م ،ش�اركهم أحالمهم ،غير أن عبوس
الواق�ع جعل�ه يرصد بحي�اد بالغ تل�ك األرسار
التي أخفوها عن اآلخرين ،وعن ذواتهم املعذبة،
فبدت ظالل األش�ياء وحده�ا ،أما الجوهر فهو
واقع يف مناطق خفية.
املجموع�ة تعال�ج العالق�ات الت�ي تنش�أ م�ن
تقاط�ع إرادات مختلف�ة ،كل يري�د أن ينتصر
لنفس�ه ،ويوق�ع اآلخري�ن يف ش�باك التخب�ط،
وانعدام الحيل�ة ،وألن الوجود ذاته مأزق ،فثمة
إحباطات تسري ىف خطوط متقاطعة ،مع اآلمال
العميق�ة التى تش�تبك بما ىف الحي�اة من حزن
وبؤس وتعاسة.
وسمري الفيل ،ولد يف  16يناير عام  ،1951وهو
روائ�ي وق�اص ومرسحي ، ،كتب س�مري الفيل
الرواية والقصة القصرية ،رغم بدايته كش�اعر،
حي�ث أمىض يف دائرة الش�عر  30عامً �ا ،إال أنه
اتج�ه للرسد وأح�دث فيه حضورا الفت�ا ،يكاد
يكون من أغزر أبناء جيله إنتاجاً ،فبعد خمسة
دواوي�ن ،أنج�ز ثلاث رواي�ات و 19مجموع�ة
قصصية.
ن�ال جائ�زة الدول�ة التش�جيعية ع�ن القص�ة
القصرية عام  ،2016ثم جائزة يوس�ف أبو رية
عن اتحاد ّ
كتاب مرص يف  ،2017وحاليا يفاجئ
الفيل الوسط األدبي بثالث مجموعات قصصية
يف أق�ل م�ن  6أش�هر ،وه�و مرش�ح بالقائمة
القصيرة لجائ�زة س�اويرس الثقاف�ة ألفضل
مجموعة قصصية  ،فرع كبار األدباء.

العجرش يترجم «في جوف النكتة»
املراقب العراقي  /خاص ...
صدر للمرتجم قيس قاس�م العجرش
كت�اب «يف ج�وف النكت�ة» وه�و من
تأليف ثالثة مؤلفني هم دانيال دانيت
وماثب�و هيريل ورينال�د ادم�ز وهو
م�ن إص�دارات دار س�طور للطب�ع
والتوزيع.
وقال العجرش يف ترصيح لـ(املراقب
العراق�ي) :لقد انتهي�ت قبل مدة من
ترجم�ة كت�اب «يف ج�وف النكت�ة»
وهو م�ن تألي�ف ثالث�ة مؤلفني هم
داني�ال دانيت وماثبو هيريل ورينالد
ادمز وهو من إصدارات دار س�طور
للطبع والتوزيع ومتوفر اآلن يف منافذ
التوزيع يف جميع املحافظات.
وأض�اف :ان الكت�اب م�ن ترجمتي
و تقديم�ي وهو ع�ن الفكاهة التي
ترسم حياتنا وتفكرينا،الفكاهة تقف
خلفها أس ٔيلة حول ما نضحك الٔجله.
ملاذا ن�رى الطرف�ة القديم�ة وكأنها
موضة قديم�ة؟ .وملاذا نكتش�ف كل
يوم «قفش�ة»جديدة؟ .كي�ف تا ٔ ّثرت
الفكاهة بالتطوّر؟ .النكتة لها جوف،
م�رة س�تخدم غرضا ً م�ا ،ا ٕذ
ويف كل ّ
تتعدد أغراضه�ا .وبالطبع لن تنجح
النكت�ة املغشوش�ة! ،فإمّ ا أن تضحك
لها ،أو أن ال تتفاعل معها.

تحسني عيل كريدي
َ
هنالك من ّ
ُ
متسع
يكون
يف وقتٍ ما ،لن
ُ
َ
لسرد ّ
الحياة
تح�ارصك
قصة .حينما
تكتبَ
ّ
قص�ة .وحينما
يف الزاوي�ة :ل�ن
القصة ،وتعتق ُد ّ
َ
ّ
ُ
أكملت
بأن َك قد
تكتب
َ
مشوارك معها ،وتكتشف بأنها لم تعدُ
القص َ
بدأت بها! َّ
َ
َ
ّ
ّ
القص َة
إن
�ة التي
ذات
ٌ
ح�ي ،وذو مش�اعر ،وهو يف
مخل�وق
ّ
ٌ
مخلوق غري مكتمل النضج،
الحقيقة
َ
مهما ك َ
بالغ يف الحكمة.
رب يف السن ،أو
َ
ّ
القص ُة ،حينم�ا تب�دأُ يف النضج،
تل�ك
تق�ومُ بتغيير قناعاته�ا ،وتلب�سُ
َ
الث�وب الذي تختار ُه يف مسيرتها نح َو
ّ
َّ
الطبيع�ي لبني
النهاي�ة املحتم�ة .إن
ّ
ُ
َ
النهاية باملوتَّ ،
لكن
تك�ون
البرش ،أن
ّ
نهاي�ات مختلفة ،قد ال
القصة تختا ُر
ٍ
لاّ
ُ
ُ
يك�ون املوت أس�وأها ..فف�رج الد ل
يف (فرنكش�اتني يف بغ�داد) ل�م يم�ت
برغم م�وت الكثريين من
يف النهاي�ة،
ِ
َ
يس�تحقون هذا
حول�ه ،ممن كانوا ال
املصري .ويف ّ
قص ِة مريي شييل ،يختفي
ُ
املس�خ ،ويبتع�د ويتوارى ع�ن األعينُ
املحاكم�ة ل�ه ،الختالف�ه ،وه�و بهذا
ُ
يكون قد اختا َر أن
الف�راق االختياري،
يخاص َم العال�مَ :
العال�مُ
الجاحد،
ذلك

ال�ذي حك َم عليه ،وحس�ب ُه ن� ًدا يجب
َ
يك�ون حتمًا يف خان� ِة املختلف ،أو
أن
َ
َّ
وبرغم أن مس�خ مريي ش�ييل،
العدو!
ِ
َ
والهرب م�ن منفا ُه
اخت�ار النك�وص،
َ
يعي�ش يف منف�ى
الع�ام ،واخت�ا َر أن
ُ
ّ
ُ
يعي�ش فيه براح�ة؛ إال إن�ه لم
أثير،
يكن بالشخصي ِة الس�لبية .إن القصةَ
ُ
تعت�اش على الس�ؤال ،مثلم�ا يعيشُ
ُ
البشر عىل الخب�ز .فف�ي مرسحي ِة (
يف انتظار غ�ودو) لصاموي�ل بيكيت،
ل�م ُ
ً
مطروح�ا كنهاي ِة
يك�ن الس�ؤال،
غياب
لألحجي ِة الغريب�ة ،التي بدأت يف
ِ

البط� ِل الغير منظ�ورّ .
لكنه اس�تم َر
ِ
ُ
كذات موجودة يف حلب ِة
يطرح نفس� ُه
ٍ
الرصاع ،بين فالديمري ،وأسترجون،
وب�وزو ،والك�ي ،والطفل :ال�ذي لعبَ
النب�ي املبّش�رّ  .إنَّ
دو َر الرس�ول ،أو
ّ
الس�ؤال املضم�ن ،واملضم�ر ،والني َ
َ
ّ�ة
ُ
ُ
الخابي�ة ،ق�د تك�ون أبل�غ بالوصول
َ
فع�ل بيكيت،
وبعكس ما
لنهاي ِة م�ا!
ِ
اخت�ا َر غابريي�ل غارس�يا ماركي�ز
يظه�رون يف َ
َ
تلك البقع ِة
أبطال� ُه الذين
ُ
البيضاء التي تس�بق الح�دث ،وتتلوه،
ّ
امل�وت املعل�ن)
(قص�ة
بعنايّ�ة .يف
ِ
ّ
وبطله�ا امليّ�ت ،س�انتياغو نص�ار،
َ
(لي�س للكولوني�ل م�ن يكاتبه)
أو يف
ً
َ
وبطله�ا اإلش�كايل ،الذي م�ات أيضا،
ت�اركا ً
عجوزي�ن وديكا ً مقاتالً،
أبوين
ِ
ِ
مج�رب .أو يف السيرة األوىل التي
غري
ّ
كتب ،قبل كتاب ِة لسيرته (الجنرال يف
متاه�ه) عن س�يمون بوليف�ارَ :
كان
البط�ل ،هناك ،متنح ًي�ا وقص ًيا ،وغري
مسار األحداث؛ إال إن ُه كان
ذا ش�أن يف
ِ
ّ
يرتصد ،ويحاس�ب ،ويصد ُر األحكام.
َ
ّ
قد يبدو أن مج�ال القصة واحد ،وهو
ً
رؤية موهومة للحدث
يتبع يف كليّت�ه،
َّ
إش�كاليات
اختيرت بعناي�ة ،لتف�ك
ِ

الشعراء يتبعهم
الغاوون
عبدالحسين بريسم

حينما تكون القصة غير كافية !

قصة قصيرة
رؤوس�ها يف األجن�دة ،اعتدل�ت
يف جلس�تي ،وضع�ت الوس�ادة
خلف ظه�ري ،فاجأني املتحدث
بخرب إصابة زميلة لنا بكورونا،
ويس�أل عن م�كان ش�اغر لها
بالرعاية.
تسمَّ رت عيناي للحظات ،نظرت
بعدها إىل م�رآة املزينة ،وجدتها
تراقبنــــــي بنظراتها قلقة،
مضطرب�ة ،نظرت إليها بش�زر
وأشحت بوجهي.
ك�وب املاء لنصف�ه عىل منضدة
الرسير ،تحوم حوله هاموش�ة،
أخذته إىل املطب�خ وأتيت بغريه،
تجرعت بعض�ا منه ألخفف من
مرارة الغصة ،أطفأت املصباح،
وضع�ت رأيس على الوس�ادة،
كتفي،
جذبت الغطـــــ�اء إىل
َّ
أن�ارت يف ذهن�ي صورتنا ونحن
يف جنــــــــ�ازة زمي�ل لن�ا
األسبوع املايض ،قلت يف نفيس:
ي�ا تــــــ�رى الــــدور عىل
من؟!

وتحركات�ه وجناياته واثامه لكنه
يلبس�ها لباسا كونيا بعد ان يفرغ
ثيمه�ا ودالالته�ا م�ن ماهو عام
ليمنحه�ا خصوصي�ة انس�انية
قادرة عىل اعط�اء قصدياته دفق
واضح ،كيف استطاع عبد العظيم
فنج�ان ..اكتش�اف تلك الش�ذرة
املهم�ة ،اهي قراءات�ه لالخر الذي
ق�اده اىل فه�م جمالي�ات الش�عر
ومعاني حضوره؟
وأوضح :ال يبتعد عبد العظيم عن
تأثريات انيس الحاج وخليل حاوي
واودوني�س ،ويق�ف بأس�تغراب
وتدقيق عن�د تجربتني مهمتني يف

الش�عرية العراقية والعربية ،هما
تجرب�ة رسك�ون بولص وس�ليم
ب�ركات ،ولكن�ه ال يخط�أ اطالق
س�هامه باتجاه س�عدي يوس�ف
قب�ل االبتع�اد ع�ن االخضر ب�ن
يوسف والبقاء بوصفه الشيوعي
االخري ،هذه الخمرية االش�كالوية
بكل تناقضاته�ا دخلت مختربات
فنج�ان  ،وتلمس�تها مجس�اته
برغب�ة االمتن�ان ومالبث�ت ه�ذه
االمتنانات ان تحولت اىل ما يشبه
التبن�ي  ،لينتقل بج�رأة املبرص اىل
لحظة الذات وكينونتها ،عمرذاته
وش�يدها بنرجس�ية الوض�وح،

حت�ى ابتع�دت خط�اه الش�عرية
كثيرا ً عما هو عام ،ابتكر منطقة
اش�تغال خاصة بمعامل�ه ،دقيقة
االش�هار لكنها تتوافر عىل بعض
العق�د الت�ي حولته�ا اىل م�رايس
صعبة االجتياز.
وتابع :ان مكتشفات عبد العظيم
فنج�ان الثيمية ه�ي التي منحته
التوهج ،وهي التي حببته ملتلقيه
الخ�اص ج�دا ً  ،ش�عريات فنجان
ال تنتم�ي اىل العم�وم القرائ�ي
وه�ي قصي�ة ايض�ا ً ع�ن العموم
الش�عري ،تفرده�ا التأملي اوقع
الش�اعر يف ورطة ابع�دت النقدية
العراقي�ة والعربي�ة عن�ه رغ�م
اقراره�ا املعل�ن واملضم�ر ايض�ا ً
 ،ان�ه راف�د تمي�ز يف الجمالي�ات
الش�عرية؟ لم تبتعد النقديات عن
قدرة كه�ذه بع�د ان كانت تطارد
املؤدل�ج وتتبناه وتبرش به وتمليه
عىل العقل الجمعي؟.وختم :تبدو
املفارقة مضحكة حقاً ،والكشف
ع�ن مهيمن�ات النق�د املط�اوع
واملفض�وح االرتب�اط ،فعالي�ة
فنجان أعلنت تواجدها وهذا مهم
االن عىل اقل تقدير ،لكنها تحتاج
اىل ان يتخلص الش�اعر من بعض
عزلت�ه وارتباك�ه ليق�دم ملتلقيه
الع�ام وجودات�ه الش�عرية الت�ي
تعطيه أهمية يستحقها فعالً!!ف

قد يك�ون الش�اعر العراق�ي عبد
العظيم فنجان (مواليد النارصية
ــ�ـ  )1955هو النم�وذج األمثل
لفكرة اختم�ار التجربة .فالرجل
ال�ذي صادف جنيّة الش�عر باكراً،
انتظ�ر عامَ �ه الرابع والخمسين
ليص�در كتاب�ه الش�عري األول
ّ
«أفك�ر مث�ل ش�جرة» .يف ه�ذا
العم�ل الذي ص�در س�نة ،2009
نجد أنفس�نا أمام قصائد ُطبخت
عىل ن�ار هادئة .وبع�د املجموعة
الش�عرية األوىل ،س�تتواىل أعماله
األخ�رى يش� ّد بعضها ي�د بعض:
«الحب حس�ب التقويم البغدادي»
(« ،)2012الحب حس�ب التقويم
الس�ومري» (« ،)2013كي�ف
تف�وز بوردة» (« ،)2014كمش�ة
فراشات» (« ،)2016املالئكة تعود
إىل العم�ل» ( .)2019على م�دار
عرش س�نوات م�ن النشر فقط،
سيجلس عبد العظيم فنجان عىل
أريك�ة مريحة يف مضافة الش�عر
العربي الراه�ن ،من دون الحاجة
إىل مؤسس�ات داعم�ة أو قط�ب
س�يايس راع أو طاقم م�ن ّ
صناع
ٍ
األس�ماء .فقد تحوّل إىل أحد أكثر
ً
أهمية يف الداخل
األسماء الشعرية
العراق�ي ،وصارت ل�ه قاعدة من
املحبّني والقرّاء من مختلف بلدان
العالم العربي.

الزمن ،والحب ،وامل�وت ،والظلم ،التي
ُ
الكثير م�ن القصص،
تعتم� ُد عليه�ا
كفاترينات ،لتسويق السؤال للقارئ.
إال إن َّ
كل ه�ذا يبدو الي�وم من املأثور،
أو ما أصبحنا نطلق علي ِه الكالسيكيّةَ
ُ
البطل
دون أن يفق� َد
يف الق�ص ،م�ن
ِ
ُ
ً
الواق�ف ورا َء الكوالي�س ،ش�يئا م�ن
إح�داث الفرق،
فتنت�ه ،وقدرت� ِه على
ِ
ولو عىل صعي ِد بعثِ األمل ،أو يف إيجا ِد
َ
ُ
مسيرة املجتمع،
ترافق
األخطاء التي
أو الشخوص .وعىل أي حال ،لن توجدَ
قص ٌ
�ة مكتمل�ةّ ،
يف العال�م ّ
حت�ى وأن
قص�ة هنالكَ
رأينا العك�س .ففي كل ّ
ُ
ُّ
عاملان :العالمُ
تجول
االفترايض الذي
ُ
في ِه الش�خصيات ،وتتكالب األحداث،
والعالمُ الذي يرا ُه القارئ ،ويشع ُر به،
ُ
ويح�اول ربط� ُه بطريق ٍة
ويتنفس�ه،
َّ
ّ
بالعال�م األول .وألن القصة
ال إراديّ�ة
ِ
َ
النض�ج الذي
ولك�ون
ح�ي،
مخل�وق
ّ
ِ
ُ
يتب�ع كل تجربة يغّي�رّ يف الفكرة ،ويف
ط�رق رؤي ِة األف�را ِد لبعضهم البعض،
ُ
ّ
كمخلوق
القص�ة إىل األب�د،
س�تعيش
ِ
ميري ش�ييل ،منف�ردة ،وتط�رحُ
ّ
ولكنها ل�ن تخبو ،وتختفي،
األس�ئلة،
ولن تكتمل.

ِالوارثون من االنبياء حكمتهم
املالكون من املالئكة اجنحتهم
املاضون بال زاد اىل حتفهم
يمرون خفافا عىل الطريق
اوراقا من تعب
واقالما من شجن
يورثون تاريخا قديما من الهم
يطلقون عىل املدى هزال اسودا
يبيعون اذا مسهم من الجوع
جوعا
كتبا ال تشرتى
وياكلون من االرصفة
خطواتهم
يف كل دولة
يطردون من جنة االخرين
يحلمون بجنة الله
يؤرخون امجاد االخرين
وينسون امجادهم
يتذكرهم العشاق للوصول اىل
مبتغاهم
وتركن اشعارهم اذا ما تزوجوا
مروا عىل كل الطغاة مروا
وما مر الطغاة عليهم
فمىض الطغاة
والشعراء ما تعبوا
العارصون للوردة عطرهم
املشيعون للنجوم بريقهم
املنسيون اذا عم الرخاء
الساقط يف القحط متاعهم
العابرون القارات
الصامدون
الراقصون مع املوت
الشعراء
وحيدون عىل القمة
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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
االثنين  8آذار  2021العدد  2540السنة الحادية عشرة

في رحاب االمام الكاظم( راهب آل محمد )  -عليهم السالم

األسم  :موسى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
األب  :جعفر بن محمد
الصادق ،اإلمام السادس عند
الشيعة اإلمامية
أشهر األلقاب  :الكاظم
الكنية  :أبو الحسن وأبو
إبراهيم
محل وتاريخ الوالدة  :األبواء
في السابع من صفر سنة 128
ھ الموافق للسادس من شهر
تشرين الثاني سنة  745م
عمره الشريف  55 :سنة
مدة إمامته  35 :سنة
تاريخ وفاته  :الخامس
والعشرين من رجب سنة 183
ھ ،الموافق لألول من شهر
أيلول سنة  799م
سبب وفاته  :استشهد بالسم
في سجن هارون الرشيد
مدفنه  :مقابر قريش (حالياً:
مدينة الكاظمية) بغداد،
العراق

والدته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولد اإلمام موسى بن جعفر
[ع] في منطقة تسمى
األبواء ،منزل بين مكة
والمدينة ،من أم تسمى
حميدة بنت صاعد ،وهي
أندلسية ،يرجع أصلها الى
بربر المغرب ،وكانت مشتهرة
ّ
(المصفاة) ،لقبها بذلك
بلقب
زوجها اإلمام جعفر الصادق
[ع] حين قال عنها« :حميدة
ّ
مصفاة من األدناس كسبيكة
الذهب».

نشأ اإلمام [ع] يف كنف أبيه ،وتواله برعايته .فأبوه اإلمام
السادس من أئمة أهل البيت [ع] الذي مأل الدنيا علمه وفقهه،
والذي قال فيه اإلمام أبو حنيفة ،وهو قطب من أقطاب العلم
وإمام أحد املذاهب األربعة املعتمدة يف العالم اإلسالمي يف املايض
والحارض« :ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد».
وحيث أنه اإلمام املع ّد ليخلف أباه ،ظهرت عليه مالمح النبوغ
والفطنة وهو صغري السن.

ذكرت املصادر التاريخية أنا أبا حنيفة سأله وهو صغري« :ممن
املعصية؟» ،وهي مسألة فلسفية اختلف فيها كبار الفالسفة
وكتبوا فيها الكثري من املباحث.فأجابه [ع] عىل البديهة« :إن
املعصية ال بد أن تكون من العبد أو من ربه أو منهما جميعاً .فإن
كانت من الله فهو أعدل وأنصف من أن يظلم عبده ويؤاخذه بما
لم يفعله .وإن كانت منهما فهو رشيكه؛ والقويّ أوىل بإنصاف
الضعيف .وإن كان من العبد وحده فعليه وقع األمر؛ وإليه توجه
النهي ،وله حق الثواب العقاب ووجبت الجنة والنار».
القابهأشهر ألقابه [ع] التي عرف بها هي :الكاظم .وكان يلقب
أيضا ً بالعبد الصالح ،ويف املدينة كان يعرف بزين املتهجدين .أما
بعد وفاته ،فقد اشتهر بلقب غطى عىل بقية ألقابه وهو باب
الحوائج ،ملا عرف به [ع] من الكرامات واملعاجز ،والدعوات
املستجابة.
اوالده ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اختلفت املصادر التاريخية يف بيان عدد أوالده ،وترددت جميعها
بني ثالثني ،وسبعة وثالثني ،وأربعني ،بني ذكور وإناث .وأشهر
أوالده من الذكور هو عيل الرضا [ع] ،اإلمام الثامن الذي خلفه يف
منصب اإلمامة ،وهو مدفون يف مدينة مشهد املعروفة يف إيران.
أما أشهر اإلناث فهي معصومة [ع] ،وقد دفنت يف مدينة قم يف
إيران أيضاً.
حياته قبل امامته ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شهد اإلمام الكاظم [ع] يف حياته التي سبقت إمامته ألوانا ً من
الظلم الذي كانت تمارسه السلطة العباسية ضد بني هاشم،
وبالخصوص أهل البيت منهم .فقد شهد كيف يعامل املنصور
أبناء عمومته من أبناء الحسن والحسني ،وكيف كان يخضعون
للتعذيب والتصفية الجسدية عىل يديه.
لقد كان املنصور من الخلفاء الذين عرفوا بالبطش والتنكيل
بمناوئيه ،حتى أن السيوطي قد ذكر يف كتابه «تاريخ الخلفاء»
أنه «قتل خلقا ً كثريا ً حتى استقام ملكه».
وكان من فنون القتل عنده أن يدخل مناوئه يف إسطوانة البناء
ثم يبني عليه وهو حي داخل االسطوانة.
وقد آلت األمور أخريا ً اىل قتل والده اإلمام الصادق من قبل

املنصور بالسم يف عام 148ھ .لقد عاش اإلمام [ع] كل تلك
األحداث ،وتعامل معها بالصرب والثبات ورباطة الجأش ،وكان
جده اإلمام الحسني [ع] يف ذلك املثل األعىل الذي يحتذي به.
امامته ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توىل اإلمام موىس بن جعفر مقاليد اإلمامة بعد أبيه الذي
استشهد عام 148ھ ،يف الشطر األخري من حياة املنصور الذي
تويف سنة 158ھ .وعارص أيضا الخلفاء الذين تلوا املنصور ،وهم

املهدي والهادي والرشيد.
قام املنصور بعد قتله اإلمام الصادق [ع] بمهادنة ابنه اإلمام
الكاظم ،لكنه لم يكن بعيدا ً عن عينه وواصل متابعته .فاستثمر
اإلمام [ع] تلك الفرصة يف التفرغ إلعطاء الدروس يف املدينة
ونرش العلم.
أما الخليفة املهدي الذي خلف املنصور يف عام 158ھ ،فقد أودعه
السجن مدة من الزمن ،ثم أطلق رساحه بسبب حلم رآه.
يقول املؤرخون أنه انتفض مرعوبا ً من نومه ذات يوم ،وبعث
اىل وزيره الربيع وأمره بإحضار موىس بن جعفر [ع] ،كما ينقل
صاحب كتاب تاريخ بغداد وغريه عن وزيره الربيع.
فلما حرض اإلمام [ع] قام له املهدي وعانقه وأجلسه ،ثم قص
عليه قصة الحلم الذي رآه .قال إنه رآى أمري املؤمنني عيل بن أبي
طالب [ع] يف املنام وهو يتلو عليه هذه اآلية( :فهل عسيتم إن
توليتم أن تفسدوا يف األرض وتقطعوا أرحامكم) .ثم طلب من
اإلمام عهدا ً أن ال يخرج عليه أو عىل أحد من ولده .فأكد له اإلمام
[ع] أن ذلك ليس من شأنه وال يفكر فيه .فأطلق رساحه وأعاده
اىل أهله يف املدينة.
ومىض عهد املهدي وتوىل الخالفة بعده ابنه الهادي الذي انتهج
كأبيه نهج القسوة واعتماد أسلوب القتل .واندلعت يف زمنه ثورة
فخ التي قادها الحسني بن عيل ،من ذرية اإلمام الحسن [ع]
عام 169ھ ،والتي مثلت رصخة ضد ظلم العباسيني وطغيانهم.
ورغم الدعوة التي وجهها قائد ثورة فخ اىل اإلمام موىس بن
جعفر [ع] لالشرتاك يف الثورة ،إال ّ أن اإلمام رفض الدخول فيها
لعلمه مسبقا ً بنتائج الثورة .فقد كان عىل يقني أن تلك الثورة
ستجر عىل أهل البيت وأتباعهم املزيد من االضطهاد وسفك
الدماء ،وستنتهي دون بلوغ األهداف السامية يف التخلص من
الحكم العبايس وإقامة العدل ،وحكم الله يف األرض.
وكان من عواقب فشل الثورة أن وجهت السلطة العباسية إصبع
االتهام اىل اإلمام بالتحريض والتخطيط لها .وقاد ذلك اىل إيداع
اإلمام السجن عدة مرات ،ثم التلويح بالقتل.
لم يدم عهد الهادي طويالً .فتسلم أخوه هارون الرشيد زمام
األمور .وكان عهد الرشيد عهدا ً شديد الوطأة عىل أهل البيت

وعميدهم موىس بن جعفر .لقد لخص الشيخ محمد حسن
آل ياسني [رحمه الله] وصفه لذلك العهد بقوله« :وعىل كل
حال ،فإن املتفق عليه بني املؤرخني أن أيام الرشيد كانت أسوأ
األيام عىل اإلمام إرهابا ً وإرعابا ً وسجونا ً ومعتقالت ،ويستفاد
من مجموع كلماتهم وأقوالهم أن اإلمام يف عهد هذا الخليفة
قد تكرر سجنه وإخالء سبيله أكثر من مرة قبل سجنه األخري
الذي تويف فيه ،كما يستفاد منها أنه حبس يف البرصة مرة؛ ويف
بغداد مرات ،وأنه تنقل يف حبوس عيىس بن جعفر؛ والفضل بن
الربيع؛ والفضل بن يحيى الربمكي ،ثم السندي بن شاهك يف آخر
املطاف».
ثم يذكر الشيخ [رحمه الله] يف كتابه (اإلمام موىس بن جعفر
[ع]) ضمن سلسلته (األئمة اإلثنا عرش عليهم السالم) إن
أسباب تكرار حبس اإلمام كانت مختلفة ،وأولها كان يف أول حج
للرشيد بعد أن توىل الخالفة .وعندما ذهب لزيارة قرب الرسول
[ص] ،وقف أمام القرب الرشيف وس ّلم عليه قائال« :السالم عليك
يا رسول الله! السالم عليك يا ابن العم!» مفتخرا ً بذلك عىل من
معه بقرب نسبه من رسول الله [ص] .فما كان من اإلمام موىس
بن جعفر [ع] الذي كان حارضا ً وقتها إال أن س ّلم عىل الرسول
قائالً« :السالم عليك يا رسول الله! السالم عليك يا أبه!» فتغري
وجه الرشيد عىل الفور ،وبان الغيظ فيه .لكنه أراد أن يكبته،
فقال لإلمام [ع]« :هذا الفخر يا أبا الحسن حقاً!».
لم يكن موقف كهذا سهالً عىل الرشيد .فقد كرس اإلمام [ع]
كربياءه أمام حاشيته ورعيته ،وقتل أمله يف إثبات جدراته
وأهليته يف تويل منصب «أمري املؤمنني» و»خليفة رسول الله»
للمأل املحتشدين حوله .فقد كان يأمل بإسماعهم أنه ابن
عم رسول الله [ص] أن يروا فيه القريب اىل رسول الله نسباً،
وبالتايل فهو الجدير بتويل كريس خالفته .لكن محاوالته يف بناء
هذه الفكرة يف عقولهم خابت بعد أن بادره اإلمام بإعالنه أمام
املأل نفسه أنه ابن لرسول الله ،متحدر من صلبه ،وأنه األقرب
رحما ً برسول الله.
ال شك أن هذه الحادثة وغريها تلتها خلقت تراكما ً من الحقد
قاد اىل التخطيط لتغييب اإلمام عن الساحة ،وإقصائه عن األمة،
ومن ثم التخطيط لقتله.
لقد كان حبس اإلمام ثقيالً حتى عىل أتباع الرشيد وعمّاله .فقد
كانوا يرون قرابته من رسول الله [ص] من جهة ،ومن جهة
أخرى يرون قضاء وقت سجنه يف العبادة والتهجد وذكر الله،
وهي إمارات ال تشري إىل سعيه ونيته يف إزاحة الخليفة عن
منصبه كما كان الخليفة يُفهم عمّاله .فلم يجرسوا عىل تلبية
طلب الخليفة يف سفك دمه ،ليتحملوا وزرا ً عظيما ً يحاسبون
عليه أشد الحساب يوم القيامة .فاضطر الرشيد يف نهاية املطاف
اىل تسليمه اىل من أعرب عن استعداده يف تحمل هكذا وزر ،فتوىل
أمر حبسه السندي بن شاهك ،وأخذ يخطط لقتله ،فدس له
السم يف التمر ،ومىض اإلمام عىل أثرها اىل ربه شهيدا ً مظلوماً.
قد تأكد خرب قتله بالسم بشهادة شهود ،جاؤوا اإلمام وهو
يحترض ،كما نقل ذلك كثري من املؤرخني يف الكايف واملناقب وبحار
األنوار.ويحدثنا التاريخ عن بعض املواجهات التي حصلت لإلمام
مع الرشيد وهو يف السجن ،وبعض الرسائل .فقد كتب إليه
اإلمام مرة رسالة مخترصة دالة يف معانيها« :إنه لن ينقيض عني
يوم من البالء إال انقىض عنك معه يوم من الرخاء ،حتى نفيض
جميعا ً اىل يوم ليس له انقضاء يخرس فيه املبطلون».
ثم دفن اإلمام [ع] يف مكانه املعروف اليوم ،بمدينة الكاظمية،
التي سميت تربكا ً بلقبه الرشيف ،والتي كانت تعرف قديما ً
بمقربة قريش .ومرقده اآلن رصح يناطح السماء علوّا ورفعة،
وهو وعد الله للمؤمنني بنرصه يف الحياة الدنيا ويف اآلخرة( :إِنَّا
َلنَنْصرُ ُ ُرسُ َلنَا وَا َّلذِي َن آ َ َمنُوا فيِ ا ْلحَ يَا ِة ال ُّدنْيَا َويَ ْو َم ي َُقو ُم الأْ َ ْشهَ ادُ)
(سورة غافر)51/وهو اآلن مزار رشيف يقصده املؤمنون من
أنحاء األرض ،وباب منه يرد املذنبون طلبا ً للمغفرة ،ويدخل
املستغيثون بالله طلبا ً لقضاء الحاجة ،لعلمهم أن الحاجة ال ترد
عند باب موىس الكاظم ،حتى شاع لقب «باب الحوائج» وطغى
عىل بقية ألقابه بني عامة الناس ،لكثرة من قصده وقضيت

حاجته.
مدرسة االمام الفكرية
لقد عرف القايص والداني ماذا كانت تعني مدرسة اإلمام
جعفر الصادق [ع] -والد اإلمام الكاظم [ع] -بالنسبة للتاريخ
واإلنسانية .لقد مثلت قفزة يف التاريخ ،ونقلة من حيث الكم
والنوع يف رحاب طلب العلم والتوسع يف آفاق الفكر بشكل عام.
قام اإلمام الصادق ببناء رصح جامعته الكربى يف وقت انشغلت
فيه املنطقة برصاعات سياسية بني الجناح األموي والجناح
العبايس ،والتي آلت فيما بعد اىل انقضاء عهد الحكم األموي
ونشوء العهد العبايس .وحتى يف بداية نشوء الحكم العبايس
الفتي ،كان الحاكم العبايس مشغوال بتصفية خصومه وترسيخ
بناء الدولة الجديدة؛ وهو أمر استثمره اإلمام الصادق [ع] يف
بناء رصح مدرسته الفكرية.
تخرج من مدرسة اإلمام الصادق [ع] حوايل  4000إنسان ،كل
يقول «حدثني جعفر بن محمد» ،كما تنقل لنا كتاب التاريخ
هذا بأمانة ،ومن أقطاب من تخرج من هذه املدرسة الفكرية
بعض من أئمة املذاهب األربعة التي يعتمدها املسلمون اىل يومنا
هذا يف مشارق األرض ومغاربها يف أخذ أحكامهم الدينية .وقد
كانت بحق وباعرتاف املؤرخني الرصح الفكري الذي أحيا كتاب
املسلمني الخالد القرآن الكريم وسنة رسول الله [ص].
إن اعتقاد الشيعة اإلمامية يف اإلمام الصادق [ع] ليس اعتقادا
تقليدياً .فهو ليس فقيها ً كسائر الفقهاء تعلم علومه بالطريقة
التقليدية املألوفة ،لكنه –برأيهم -امتداد الرسالة التي جاء
بها الرسول الكريم محمد [ص] وهو إمام مفرتض الطاعة
منصوص عليه من قبل النبي [ص] بأمر الله .وهو معصوم
يؤدي عن الرسول األمانة التي أوكلت إليه بعد وفاته.
وعليه ،فنحن ال نستغرب من غزارة علمه وتوسعه يف ميادين
الفكر واملعرفة ،كما يستغرب من ال يعتقد بإمامته التي هي
منصب إلهي ،ألننا نعتقد أنه مسدد من قبل الله لرضورة اكتمال
الحجة عىل الناس.
فلم تكن هذه املدرسة تعطي دروسها يف الفقه والتفسري
والحديث فحسب ،بل تجاوزتها اىل علوم طبيعية نسميها
اليوم الكيمياء والفيزياء واألحياء وغريها .واصل الصادق [ع]
قيادة مدرسته حتى نهاية حياته الرشيفة ،ثم آلت القيادة اىل
ولده اإلمام موىس بن جعفر [ع] ،فواصل إلقاء الدروس ونرش
الفكر املحمدي عىل تالمذته ،وقد ع ّد الشيخ باقر رشيف القريش
يف كتابه (حياة اإلمام موىس بن جعفر [ع]) أكثر من ثالثمائة
طالب أخذ عنه العلم.بقي األمر عىل هذا الحال يف الشطر األول
من إمامته [ع] ،وخاصة أيام الخليفة املنصور الذي أظهر له
جانب املهادنة كما أسلفنا يف بداية البحث ،بيد أنه يف عهد التالني
من الخلفاء وخاصة هارون الرشيد ،انحرس نشاط اإلمام [ع]
من جراء املضايقات التي فرضتها السلطة الحاكمة واالعتقاالت
املتكررة لإلمام.أودع تراث اإلمام موىس بن جعفر [ع] طلبته
يف كتبهم التي صنفوها ويف املباحث التي كتبوها ،ثم نقلوها
لغريهم ،وهي مودعة اآلن يف كتب الشيعة الكربى ،وهي املعني
الذي يستقي منه طلبة العلوم الدينية والفكرية معارفهم.

من اقواله عليه السالم

قال [ع] مخاطبا أحد أصحابه وطلبته هشام بن الحكم :يا
هشام ،مثل الدنيا مثل ماء البحر كلما رشب منه العطشان ازداد
عطشا ً حتى يقتله.
يا هشام إن لله عىل الناس حجتني :حجة ظاهرة وحجة باطنة،
فأما الظاهرة فالرسل واألنبياء واألئمة ،وأما الباطنة فالعقول.
يا هشام تمثلت الدنيا للمسيح [ع] يف صورة امرأة زرقاء فقال
لها :كم تزوجت؟ فقالت :كثرياً ،قال :فك ّل طلقك؟ قالت :ال بل
كالّ قتلت .قال املسيح [ع] :فويح ألزواجك الباقني ،كيف ال
يعتربون باملاضني.وقال [ع] :املؤمن مثل كفتي امليزان كلما زيد
يف إيمانه زيد يف بالئه.
وقال [ع] :ليس حسن الجوار كف األذى .ولكن حسن الجوار
الصرب عىل األذى.
وقال [ع] :عونك للضعيف من أفضل الصدقة.

ذوو الشهداء امانة في اعناق الشرفاء
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كل س�اقي سيسقى بما س�قي  ،فو الله الذي ال تغفل عينه
وال تنام ان الله يعلم دبيب النمله السمراء يف الليله الضلماء
يف ش�قوق الجبال ان الحياة قصريه ودائره تدور  ،ثم يصاب
كل ظال�م بما ظلم وكل ش�امت بما ش�مت وكل ميسء بما
اس�اء ب�ه (لريفعن الله دع�وه املظلوم فوق الغم�ام ويقول
له�ا وعزتي وجاليل ألنرصن�ك ولو بعد حين ) ان ربك اعدل
العادلني.ذوي الشهداء امانة يف اعناق الرشفاء اضافة فقرة
النقل بني الوزارات مطلبنا يف املوازنة.

* محمد الونداوي

�صحيفة-يومية�-سيا�سية-عامة

Almuraqeb Aliraqi NewSpaper

استغاثة
اس�تغاثة  ...السلام عليك�م نح�ن رشيحه
مظلوم�ة من املوظفين واملتقاعدي�ن الذين
تم إلغاء الفصل الس�يايس وقررت الحكومه
الس�ابقه يف عهد املالكي اس�تقطاع الرواتب
بأثر رجعي خمس الراتب الكيل  ..نرجو منكم
مفاتح�ه مجلس ال�وزراء بالغاء اس�تقطاع

االثنين  8آذار  2021العدد  2540السنة الحادية عشرة

ازمة شهادات الوقفين السني والشيعي

الروات�ب  ..املكت�ب اإلعالم�ي أقس�م عليكم
برسول الله أن توصلوا طلبنا وومنذ 8سنوات
يس�تقطعون رواتبنا @ مالحظة هاي قضيه
عامه يف كافه الوزارات واملتقاعدين.

* حسني كريم

دعوة الصحاب نقل ( الملكية)
دعت مديرية م�رور البرصة املواطنني
الذي�ن لديه�م معاملات نق�ل ملكية
(تحويل ملكي�ة) باملراجعة اىل مكاتب
العقود املجازة وذلك لتوفرها يف الوقت
الحارض.
وقال مدير مرور البرصة العميد عادل
السوداني يف ترصيح ان املديرية وفرت
العق�ود املروري�ة ت�م تحهيزه�ا قبل
صن�دوق ش�هداء الرشط�ة يف مديرية
م�رور البصرة ،مبين�ا ً ان املواطنين
اللذي�ن لديه�م مراجع�ات مروري�ة
لتحويل امللكية ومتوقفة بس�بب عدم
توفر تل�ك العقود بأمكانه�م مراجعة
املديري�ة بع�د اس�تئناف العم�ل ي�وم
االثنين يف حال ل�م يصدر ق�رار جديد
من قبل لجنة الصحة والسالمة العليا.
وكان ع�دد م�ن املواطنين واصح�اب
املكات�ب الخاص بالعق�ود املرورية قد
نظموا تظاهرة خالل االس�بوع املايض
ام�ام مبنى املشروع الوطن�ي التابع
ملديرية مرور البرصة للمطالبة بتوفري
تلك العقود التي اوقفت اعمالهم.

بسم الله الرحمن الرحيم
ـــــــــــــــــــــــ
اىل الس�ادة أعض�اء مجل�س الن�واب
املحرتمون
السادة الوزراء كافة وكل املعنيني باألمر
م /تعديل نظام
تحية طيبة ...
 ...نض�ع بين ايديك�م املش�كلة الت�ي
تواجهنا والتي تتلخص بعدم احتس�اب
الشهادة الدراسية املتوسطة واإلعدادية
اإلسلامية الحكومية التابع�ة اىل ديوان
الوقفين الش�يعي والس�ني اذ تج�اوز
عددنا اكثر من  200ألف طالب يف عموم
العراق اغلبهم موظفني وكس�بة وكبار
يف الس�ن قد حرموا م�ن نعمة التعليم يف
زمن النظام املقب�ور وحاليا ً يعانون من
عدم إعتماد الش�هادة الخاصة بهم من
قبل دوائرهم املختلفة يف جميع الوزارات
واملعوق او الس�بب يف ذلك هو املادة رقم
 2من نظام املدارس الدينية لسنة 1993
املع�دل وال�ذي تعن�ي ان الحاصلني عىل
ه�ذه الش�هادة مؤهلني لت�ويل الوظائف
الدينية فقط  .طلبنا اآلن هو -:
 _1تعدي�ل امل�ادة (  ) ٢من أص�ل نظام
املدارس الدينية رقم (  ) ٢لس�نة ١٩٩٣
املع�دل وه�ي عب�ارة (لت�ويل الوظائ�ف
الديني�ة) ليح�ل محله�ا عب�ارة (لت�ويل
الوظائ�ف العام�ة) إلتاح�ة الفرص�ة
لجمي�ع حملة الش�هادة اإلسلامية من

اج�ل خدمة بلدن�ا يف مختلف ال�وزارات
والدوائر واملؤسس�ات ولتحسني الوضع
املعايش ألرسهم الكريمة .
 _2تعدي�ل م�ا تضمنته امل�ادة (  ) ٥من
مشروع نظام التعديل لتكون بالش�كل
الت�ايل (يقبل خريج�و امل�دارس الدينية
يف املرحل�ة اإلعدادي�ة يف كلي�ات العل�وم
اإلسلامية والفقة والدراس�ات القرآنية
والعلوم اإلنسانية وكلية اإلعالم) .
اس�تنادا ً إىل كتاب رئي�س لجنة األوقاف
والش�ؤون الديني�ة يف مجل�س الن�واب
العراق�ي املرق�م  709يف 12/9/2020
واىل كتاب ديوان الوقف الش�يعي املرقم
 3199يف  7/9/2020وه�ي الدائ�رة
املعني�ة بالترشي�ع والتعدي�ل واملرفق�ة
نس�خة من الكتب علما ً ان هنالك تعديل
نظام خاص بالوقفني الش�يعي والسني
مص�وت عليه م�ن قبل مجل�س الوزراء
بجلس�ته املنعقدة بتاريخ 22/1/2019
والنظ�ام اآلن تحت املناقش�ة يف األمانة

العام�ة ملجل�س ال�وزراء  /الدائ�رة
القانوني�ة  /قس�م الوظيف�ة او ق�دم
للع�رض يف اح�دى جلس�ات املجل�س
وف�ق كتابكم املرق�م ق 02/20546/يف
. 13/11/2020
نودعكم طلبنا املرشوع هذا ونجعله بني
ايديكم امانة
وانت�م اهال لها والسلام عليكم ورحمة
الله وبركاته .
املرافقات - :
_ كتاب لجنة األوقاف والشؤون الدينية
_ كتاب ديوان الوقف الشيعي
_ كتاب ديوان الوقف السني
_ كتاب الدائرة القانونية
اللجن�ة التنس�يقية لطلب�ة االمتحانات
الخارجية
واالعدادي�ات االسلامية الحكومي�ة يف
العراق.

* اسعد العسكري

الى متى يستمر هذا الظلم و الحيف ؟

حقوق الموظف
المفصول سياسيا

مناش�دة عاجلة إىل م�ن يهمه
األمر:
نح�ن لفي�ف م�ن املتطوعين
اإلداريين املجانيين ( الكت�اب
والح�راس وموظفي�ي الخدمة
واملراقبين والحرفيين )
العاملين يف وزارة الرتبي�ة
واملدارس التابعة لها لس�نوات
٢٠١٧و ٢٠١٨و، ٢٠١٩
 2020وب�دون اي رات�ب ولحد
اآلن ونح�ن مس�تمرين بعم�ل
املجان�ي وعملنا ش�اق ومتعب
حالن�ا حال املوظ�ف عىل املالك
الدائمي ونعمل من الس�اعة ٨
صباحا حتى الس�اعة  ٣عرصا
ولدين�ا أوام�ر إداري�ة وكذل�ك

اىل مجل�س النواب املحرتم واالخ�وة الرشفاء
الذي�ن كان�وا م�ع الح�ق نرج�وا ادراج
فق�رة تضم�ن حق�وق املوظ�ف املفص�ول
سياس�يا الذين اس�تلموا قراراه�م الصحيح
ماليام�ن تاري�خ االس�تحقاق ولي�س م�ن
تاري�خ صدوراالمركمايعم�ل ب�ه حاليا بكل
الدوائ�ر الحكومية من تاريخ ت�رك الوظيفه
بعهدالنظام املقبوراسوة باخوتنا املفصولني
 ٢٠٠٥الذين استلموامس�تحقاتهم املاليه....
وليس فقط ألغراض التقاعد و الرتفيع.

* أم يوسف

ت�م التصوي�ت علينا م�ن قبل
جلسة مجلس النواب يف قانون
االقتراض الداخلي والخارجي
وحسب الفقرة  5لقرار  315يف
شهر حزيران  2020وكذلك قد
تم ذكرن�ا يف قانون العجز املايل
فقرة  11وتمت املصادقة عليه
م�ن قبل رئي�س الجمهورية يف
شهر ترشين الثاني ....2020
#لذل�ك نطال�ب م�ن الجه�ات
املعني�ة بقضيتن�ا ان يطالب�وا
بحقوقن�ا وان يضعون قضيتنا
والقان�ون والق�رار ال�ذي ت�م
ذكرنا فيه أمام مجلس الوزراء
والهيئ�ات الحكومي�ة الخاصة
بقضيتن�ا وان يت�م ادراجن�ا

حسب القرارات التصويت التي
س�وف يت�م ذكره�ا واقراره�ا
يف املوازن�ة االتحادي�ة لس�نة
...2021
#اغلب االداريني الذين يعملون
باملج�ان م�ن عوائ�ل متعففه
والبعض منهم خريجيني كليات
ومعاه�د (االدارةواالقتص�اد،
قان�ون ،إعالم.......،ال�خ)
والبعض م�ن موظفني الخدمة
كبار الس�ن ويعمل�ون باملجان
من اجل ان تحصل عىل عقد أو
تثبي�ت من الحكومة تس�د بها
حاجاتها املعيشية....

مقاعدن�ا يف املجموع�ه الطبيه لق�د بيعت الين�ا بيعا ً رغم
انه�ا حقنا املشروع فلا يفرق معدلن�ا ع�ن املركزي إال
بفارق اعشار فلماذا ندفع كل هذه املاليني ،نطالب بالغاء
اجوراملوازي وتحويلنا للقناة العامة والبدء بتسنني قانون
جديد يراعي رضوف العائلة العراقية ال يظلم فيه اصحاب
املعدالت العالية...
#تحويلنا_للقناة_العامة
#املوازي_ينتهك_الدس�تورفماهو االساس القانوني لقناه
املوازي؟
امل�اده  34تن�ص على التعليم مجان�ي والتعلي�م الخاص
واالهلي ينظم بقانون ،التعليم االهلي تم وضع له قانون
وتم التصويت عليه يف مجلس النواب واكتسب دستوريتة،
يف حني املوازي اين قانونة و متى صوت عليه الربملان؟
الجواب هو القانون له اذا هو يش غري دستوري ومخالفة
دستورية واضحة وهو مجرد بدعة ابتدعتها الوزارة.
لذلك نحن طلبة املوازي لنا كل الحق الدس�توري بتحويلنا
للقناه العامة والبدء بترشيع قانون يف هذه الس�نة ويعمل
به من سنه صدوره.
#املوازي ينتهك الدستور
#تحويل املوازي للمركزي

* سجاد حسني

جرحى االنتفاضة الشعبانية
نحن جرحى االنتفاضة الش�عبانية يف الداخل لم نستفيد
أي ش�يئ من قوانني العداله االنتقالية بسبب التعقيدات
يف القوانين ومع ذلك لم ننىس وق�وف االرشفاء يف تعديل
قانون رقم  5لتعويض املترضرين من النظام السابق لكن
مع األسف الشديد التعقيدات يف القانون واللجنة املشكله
برأس�ه القايض لم تنصف أغلب املترضرين وهو أقل حق
لهم أن ينصفوا ويعوضوا لكن مع األسف الشديد هذا هو
واقع املضحني ونبقى دائما نقدم كل الشكر والتقدير ملن
قدم ولو اليشء القليل البطال االنتفاضة الشعبانية.
 جرحى االنتفاضة الشعبانية يف النجف االرشف. -عنهم

* طه الناجي املوسوي

اصحاب البطاقة الحمراء

اىل من يهمه االمر
نح�ن اصحاب البطاق�ه الحمراء املش�ؤومه وانت تعرف
جي�دا ك�م ظلم�ت ه�ذه الرشيح�ه وماترت�ب عليها من
ظلم النظ�ام البائد قضيتنا بني ايديك�م متى تنصف تلك
الرشيحه املظلومه املهمش�ه اجابتكم ينتظرها االف من
املظلومني انتم اصحاب القرار فالف تحيه لكم

* عادل الس�اعدي

* سمري صادق

بالقلم العريض

دعوات إلعادة النظر بقرار تقليص الدعم عن الفالحين والمزارعين
دع�ت وزارة الزراعة ،اليوم الس�بت،
اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة إىل رضورة
إعادة النظر بقرار تقليص الدعم عن
الفالحني واملزارعني.
وقال الناطق الرسمي لوزارة الزراعة
حمي�د الناي�ف يف بيان اطلع�ت عليه
(املراق�ب و الن�اس )إن «هن�اك أنباء
وردت إىل ال�وزارة من أروق�ة اللجنة
املالية النيابية عن تقليص الدعم عن
الفالحني واملزارعين يف موازنة العام
 2021س�واء كان يف مج�ال الب�ذور
أو األس�مدة أو املبي�دات وكل أن�واع
الدعم الت�ي تقدمها الوزارة للفالحني
واملزارعين» ،الفتا إىل أن�ه «وبالرغم
من تواضع الدعم الذي تقدمه الوزارة
إال أنه�ا كان�ت تس�اهم يف تخفي�ف
األعب�اء عن املزارعني وتس�اعدهم يف
االستمرار يف الزراعة».
وأض�اف أن�ه «بالرغم م�ن الطلبات
بزيادة الدع�م للفالحني واملزارعني يف
موازنة هذا العام ،إال أنه يبدو أن هناك

مقاعدنا في المجموعة الطبية
قد بيعت الينا (ابتزازا)

حلولكم( واهية) اصبحت كبيت العنكبوت
ك�م هو جميل ماتتحدثون ب�ه ...وكانه انتم
خارج نطاق العمليه السياس�ية....لم يبقى
وعىل ما اعتقد ش�خص عراق�ي ال يفهم من
ه�م الطبق�ة السياس�ية ...لالس�ف طبق�ه
فاس�دة تربعت عىل س�دة الحكم واعتاشت
عىل نهب ق�وت هذا الش�عب واصبح الحول
وال ق�وة....كل ماتذكرون�ه مع�روف لك�ن
لالس�ف حلولك�م اصبحت كبي�ت العنكبوت
....وكم�ا يقال ..حرب عىل ورق.....لكن اقول
وحس�ب مفهومي القارص اليوجد ش�خص
م�ن وزي�ر او نائ�ب اوس�يايس ابتدائ�ا من
رئي�س الجمهورية اىل اصغر س�يايس يفكر
يف خدم�ة هذا البلد ...الكل والئهم ملصالحهم
م�ن يح�اول إنهاء هذا القط�اع املهم
بحج�ج غير واقعية وزي�ادة األعباء
عىل كاهل الفالحني واملزارعني والذين
رغم تعرضهم للكثري من املعوقات إال

أنهم استمروا يف زيادة اإلنتاج الزراعي
كم�ا ونوعا وص�وال إىل تحقيق األمن
الغذائ�ي ،فضال ع�ن تصدير الفائض
بغية تعظيم اإليرادات» ،واصفا ً «هذه

الق�رارات بغري الواقعية يف هذا الوقت
ال�ذي يحتاج إلي�ه الجمي�ع بتعظيم
موارد الدولة م�ن خالل االعتماد عىل
اإلنتاج املحيل وحمايته».

(الطائر االخضر ) يحدد الضوابط التي رفع بموجبها قرار الحظر عن السفر
حددت س�لطة الطريان املدن�ي ،الضوابط التي رفعت
بموجبه�ا ق�رار الحظر ع�ن الس�فر إىل مجموعة من
ّ
تفشت فيها ساللة كورونا الجديدة ،تنفيذا ً
الدول التي
لق�رارات اللجن�ة العلي�ا للصح�ة والسلامة
الوطنية.
وذكر بيان للس�لطة أنه استنادا ً
لق�رار اللجن�ة العلي�ا للصحة
والسلامة الوطني�ة (مكافحة
جائح�ة فيروس كورون�ا)،
بإلغاء قرارها السابق رقم ( 1لسنة
 ،)2021والفق�رة ( )2م�ن ق�رار مجل�س
الوزراء رقم ( 231لس�نة  )2020بشأن الدول املمنوع
الس�فر إليها والوافدين منها ،مع مراعاة مبدأ املعاملة
باملثل وتضمن نص ق�رار اللجنة جلب فحص ()PCR

م�ن مراكز ومختربات رصينة خالل ( )72س�اعة قبل
دخول الوافدي�ن إىل العراق يثب�ت خلوهم من اإلصابة
بفيروس (كوفي�د  .)19 -وأضاف البيان أنه «س�يتم
حج�ر الوافدين إىل العراق حج�را ً إجباريا يف أماكن
عمله�م أو تواجدهم ملدة
( )14يوم�ا ،وال

يسمح لهم

بمخالط�ة اآلخرين لحين التأكد
من عدم ظهور أي أعراض
م�رض لديه�م م�ع
مراع�اة مب�دأ
املعاملة باملثل».

الشخصية ...تحياتي لجنابكم الكريم.
* محمد عبداألمري العلياني

الغوا المادة ()57
للحفاظ على تماسك البنية التحتية للمجتمع
املاده  ٥٧مخالف�ه لرشع الله
ودين�ه  .اتقوا الله ستس�الون
عنها يوم ال ينفع فيه مال وال
بنون .
الغ�اء املاده  ٥٧س�يعيد الحق
ال�ذي رشع�ه الل�ه عزوج�ل

الصحاب�ه  .الولد البي�ه ولالم
اجره رضاعته .
امل�اده  ٥٧س�ببا له�دم االرس
وتدمير العوائ�ل وتش�تيت
االطفال وس�ببا لزياده حاالت
الطلاق ووصل�ت ملئ�ات االف

الح�االت وس�ببا للعنوس�ه
وعزوف الش�باب ع�ن تكوين
ارسه .
الغاء املاده  ٥٧س�يعيد تكوين
االرسه

* مؤمل األسدي

تغلغل البعثيين في مفاصل الدولة
تتحم�ل الحكوم�ات الس�ابقة واملس�ؤولني
الذي�ن لديه�م صالحي�ات واس�عة بإع�ادة
البعثي�ة واألجهزة القمعي�ة وكتاب التقارير
ومنحوا وظائف مهمة والقسم اآلخر رواتب
مجزي�ه تكريم�ا لهم ملا اقرتف�وه من جرائم
بح�ق الش�عب العراق�ي واىل االن ابنائه�م
له�م حض�وة يف التعينات والدراس�ات العليا
والكلي�ات العس�كرية وتغلغل�وا اىل اغل�ب

مؤسسات الدولة األمنية واملدنية اليس عيبا
على نظ�ام يدع�ي العدالة يرس�ل رواتب اىل
حمايات صدام وأجهزت�ه القمعية والحرس
الجمه�وري وكب�ار البعثيني وه�م بالخارج
وه�ذا مما جعل الش�عب ناقم على الطبقة
السياسية.

* شاكر الشوكي
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طائرة مسيرة بحجم النحلة يمكنها القيام بمناورات جوية

كيف تتحكم في المحتوى الذي يشاهده أطفالك في نتفليكس؟
تقدم خدم�ة ب�ث الفيديو عرب
اإلنرتنت (نتفليك�س) Netflix
العدي�د م�ن أدوات الرقاب�ة
األبوية التي ُتمكنك من التحكم
فيما يمكن أن يش�اهده طفلك
سواء عرب حس�ابك الرئييس أو
حس�ابه الفرعي ،مما يتيح له
االستمتاع بمش�اهدة املحتوى
املناس�ب له ،ويف الوقت نفس�ه
يمكن�ك االطمئن�ان على م�ا
يشاهده طفلك دون االضطرار
إىل اإلرشاف املس�تمر والدائ�م
عليه.
م�ع أن أدوات الرقاب�ة األبوي�ة
موج�ودة يف نتفليك�س من�ذ
ظهورها ،إال أن الرشكة أضافت
املزيد من وظائ�ف التحكم عىل
م�دار العامني املاضيين ،مثل:
رموز  PINلتقييد الوصول إىل
الحسابات األخرى.
ولك�ن يف الوق�ت
نفس�ه أصب�ح
م�ن الصع�ب
اس�تخدام ه�ذه
األدوات وتطبيقه�ا

عىل كل ملف يف حسابك ،خاصة
وأن معظ�م األطفال يحتاجون
إىل إع�دادات مختلف�ة يف
حساباتهم الشخصية.من أجل
ذلك تدرك نتفليك�س أنه بدون
إ ع�د ا د ا ت

دراسة جديدة تطور
رباط يد لقياس األنشطة
الكهربائية للقلب
يعمل فريق م�ن الباحثين يف الواليات املتحدة
على ابتكار رباط ي�د يمكنه قياس األنش�طة
الكهربائي�ة للقل�ب دون الحاج�ة لألجه�زة
اإللكرتوني�ة الضخمة التي عادة ما تس�تخدم
يف ه�ذا الغرض.ونج�ح فري�ق الباحثين م�ن
جامعة ن�ورث كارولين�ا األمريكي�ة يف تحديد
أماك�ن وض�ع األقط�اب الكهربائي�ة الثالث�ة
املثبت�ة يف الرب�اط ودرج�ة الضغ�ط املطلوبة
بحيث يستطيع رصد اإلشارات الكهربائية من
القلب بش�كل منتظم.ونقل املوقع اإللكرتوني
«تي�ك إكس�بلور» املتخص�ص يف التكنولوجيا
ع�ن الباح�ث بران�دن يل م�ن جامع�ة ن�ورث
كارولينا قول�ه« :لقد نجحن�ا يف تحديد املوقع
الدقي�ق لوض�ع األقط�اب الكهربائي�ة بحيث
يمكنه�ا تس�جيل إش�ارات القلب م�ع تحديد
درج�ة الضغط الالزمة لتحقي�ق نفس النتائج
التي تس�جلها أجهزة قي�اس كهربائية القلب،
مضيفا أن هذه الدراس�ة هي الخطوة األخرية
نحو ابتكار رب�اط يد أو ضمادة يمكنها إجراء
عملي�ات رس�م القلب.ويف إطار الدراس�ة ،قام
الباحثون بتثبيت األقطاب الكهربائية يف أماكن
متع�ددة يف الج�زء العل�وي من ال�ذراع األيرس
للمتطوعني حتى نجح�وا يف تحدد أفضل ثالثة
أماك�ن لتثبيته�ا .وتضمن�ت التجرب�ة اختبار
خمسني موقعا مختلفا عىل الذراع للوصول إىل
أفضل نتيجة.كما قام الباحثون بقياس ضغط
ال�دم ونبضات القلب بواس�طة أربط�ة بثالثة
أحجام مختلفة من أجل تحديد درجة الضغط
املطلوب�ة لتحقي�ق أفض�ل نتيج�ة .وأوضحت
الباحث�ة جييس جور أن�ه إذا لم تص�ل لدرجة
الضغط الس�ليمة ،فلن تس�تطيع الوصول إىل
النتائج الصحيحة املطلوبة».وصنع الباحثون
نموذج�ا أولي�ا م�ن الرب�اط اإللكرتون�ي عن
طريق طباعة األقطاب الكهربائية عىل رشائح
بالس�تيكية ث�م قام�وا بلص�ق ه�ذه األقطاب
على خامة من القم�اش املطاط مصنوعة من
البوليستر .ويقول يل إنهم بص�دد البحث عن
أنس�ب طريقة لتصني�ع األربط�ة اإللكرتونية
الجديدة من بني أنماط صناعة النسيج
املختلفة.

صحيفة  -يومية  -سياسية  -عامة

مح�ددة لكل حس�اب ،ال يوجد
يشء يمن�ع أطفالك م�ن تبديل
الحسابات الشخصية للوصول
إىل محت�وى محظور ،لذا قامت
الرشك�ة يف ع�ام  2020بإعادة
تصمي�م لوحة تحكم معلومات
الرقابة األبوي�ة بالكامل ،حيث
يمكن�ك الوص�ول إليه�ا باتباع
هذه الخطوات:
افت�ح متصف�ح الوي�ب يف
حاس�وبك ،س�جل الدخ�ول إىل
حس�ابك يف نتفليكس.اضغ�ط
عىل اس�م حس�ابك الش�خيص
يف أعلى الجه�ة اليمن�ى م�ن

الشاش�ة.من القائمة املنسدلة
الت�ي تظه�ر ل�ك ،اضغ�ط عىل
خيار (الحساب) .Account
يف صفح�ة إع�دادات حس�ابك
انتقل لألسفل للوصول إىل لوحة
معلوم�ات (املل�ف الش�خيص
وأدوات الرقاب�ة األبوي�ة)
Profile and Parental
 Controlsاملدمجة الجديدة.
تفعيل قيود املشاهدة:
يمكن�ك اس�تخدام مي�زة
(قي�ود املش�اهدة) Viewing
 Restrictionsلتقيي�د وص�ول
الحسابات الفرعية إىل محتوى
معني بحسب تصنيفات التلفاز
واألفلام ،وه�و
أمر س�هل للغاية
خاص�ة إذا كن�ت
عىل دراية بكيفية
عم�ل تقييم�ات
الع�روض التلفازية
و ا أل فال م  .من�ع
الوص�ول إىل أفلام
أو ع�روض معين�ة يف
نتفليكس.

ط�ور فري�ق م�ن الباحثني
يف الوالي�ات املتح�دة طائرة
مسيرة بحج�م الحشرة
تتمي�ز بكف�اءة عالي�ة يف
الطيران وتس�تطيع القيام
بمناورات جوية.
ويقول الباحث كيفني تشن
من معهد ماساشوس�يتس
للتكنولوجي�ا إن الطائ�رة
الجديدة تعمل بمحرك مرن
يتيح له�ا الطيران لفرتات
طويل�ة ،ويأم�ل أن يت�م
توظي�ف ه�ذه الروبوتات
الطائرة يوم�ا ً يف القيام
بمهام ملساعدة البرش
مث�ل تلقي�ح النباتات
وأعمال املراقب�ة يف املناطق
املكتظ�ة .وأض�اف تشين
يف ترصيح�ات للدوري�ة
العلمية «ترانساكش�نز أون
روبوتيك�س» أن الطائ�رات
املسيرة يف العادة تحتاج إىل
مساحات واس�عة للطريان
حي�ث أنه�ا ال تس�تطيع
املن�اورة يف األماكن الضيقة

أو تحمل الصدمات» ،مشريا ً
إىل معظم الطائرات املسيرة
يف الوق�ت الح�ايل كبيرة
الحجم ومجهزة للتحليق يف
األماكن املفتوحة».
وتعم�ل الطائ�رة الجدي�دة
بمح�رك م�رن مصن�وع
م�ن أس�طوانات مطاطي�ة
مغلق�ة بأنابي�ب متناهي�ة
الصغ�ر مصنوع�ة م�ن
الكرب�ون ،وعندم�ا

بسبب الضريبة الرقمية ..غوغل ترفع أسعار اإلعالنات في فرنسا وإسبانيا
أخربت غوغل العمالء أنها سترفع
أس�عار اإلعالن�ات على منصاته�ا
الفرنس�ية واإلس�بانية بنسبة %2
اعتب�ارًا م�ن آي�ار للمس�اعدة يف
تعوي�ض تأثير الرضيب�ة الرقمية
على األرب�اح ،حي�ث جمع�ت
فرنس�ا الرضيبة منذ ع�ام ،2019
وإس�بانيا من�ذ ه�ذا الع�ام ،تحت
ضغط م�ن الناخبني لجعل عمالقة
التكنولوجي�ا األمريكيين يدفعون
حصة أكبر من الرضائب يف البلدان
الت�ي يعملون فيها ،وذلك بحس�ب
موقع  gadgetsnowاألمريكى.
وقال�ت رشك�ة اإلنرتن�ت العمالقة
يف رس�الة بري�د إلكرتون�ي اطلعت
عليها وكالة فرانس برس إن زيادة
س�عر اإلعلان «تغط�ي ج�ز ًءا من
تكلف�ة االمتثال للقوانين املتعلقة
بالرضائ�ب عىل الخدم�ات الرقمية
يف فرنس�ا وإس�بانيا» ،ويف فرنسا،
يتعني على رشكات اإلنرتن�ت التي
تزيد مبيعاتها عىل مس�توى العالم
بأكثر م�ن  750مليون يورو (895
ً
مليون�ا يف
ملي�ون دوالر) ،و25
فرنس�ا ،أن تدف�ع رضيبة بنس�بة
 ٪3على عملياته�ا الفرنس�ية ،ال
س�يما مبيعات اإلعالنات وعمليات
السوق.
فيما تفرض إس�بانيا ً
أيضا رضيبة
بنس�بة ثالث�ة يف املائة على بعض
أعمالها ،وقال جان لوك ش�يرتيت ،
رئيس اتح�اد ماركيز ،وهو تحالف
م�ن العالم�ات التجاري�ة الكربى،
إن ق�رار غوغ�ل «س�يقطع القدرة
االس�تثمارية للعالم�ات التجاري�ة
يف وق�ت تمر فيه جمي�ع الرشكات

بأزمة غري مس�بوقة» ،فيما لم ترد
غوغل على طلبات وكال�ة فرانس
ب�رس للتعلي�ق ،لك�ن كاران باتيا،
رئي�س الش�ؤون الحكومي�ة بها،
ح�ذر يف فرباي�ر م�ن أن «الرضائب
على الخدم�ات الرقمي�ة تعق�د
الجهود للتوص�ل إىل اتفاق متوازن
يصلح لجميع الدول».
وق�ال «نحث ه�ذه الحكومات عىل
إع�ادة النظر فيما هي يف األس�اس

تعريف�ات أو على األق�ل تعليقه�ا
أثناء اس�تمرار املفاوض�ات» ،فيما
تق�ع كل م�ن غوغ�ل وأب�ل وفيس
ب�وك وأم�ازون  -مجتمعين م ًع�ا
باس�م « - »GAFAيف مرم�ى نريان
الحكوم�ات األوروبية التي تتهمهم
باس�تغالل قواعد السوق املشرتكة
لإلعلان ع�ن جمي�ع األرب�اح يف
الكتل�ة يف الوالي�ات القضائية ذات
الرضائ�ب املنخفض�ة مث�ل أيرلندا

أو لوكس�مبورج.ويقول النق�اد
إنه�م يحرمون س�لطات الرضائب
الوطني�ة م�ن ماليني الي�ورو حتى
وهم يستفيدون من زيادة األنشطة
عرب اإلنرتنت بسبب قواعد العمل يف
املن�زل والتباع�د االجتماعي خالل
أزم�ة  ،19-Covidوت�رد الرشكات
عىل ذلك بقولها إنه يتم استهدافها
بشكل غري عادل من خالل رضائب
تمييزية.

تتدفق الطاق�ة عرب األنابيب
الصغرية ،فإنها تولد كهرباء
تكف�ي لتش�غيل أجنح�ة
الطائرة ودفعها للتحليق.
وذك�ر تش�ن أن أجنح�ة
الطائ�رة يمكنه�ا الرفرف�ة
قراب�ة  500م�رة يف الثاني�ة
الواح�دة ،مم�ا يكس�ب
الطائ�رة مرون�ة الحشرات
يف الطيران
حي�ث

تس�تطيع أداء من�اورات
جوي�ة مث�ل القيام ب�دورة
رأس�ية كامل�ة يف اله�واء،
مشريا ً إىل أن الطائرة يمكنها
أيض�ا ً تحم�ل الصدم�ات
أثن�اء الطيران ،بمعنى أنها
يمكنه�ا أن ترتطم بجس�م
م�ا ث�م تع�اود التحليق من
جديد».

تويتر تختبر خيار التراجع بعد
إرسال التغريدات
تطور رشك�ة تويرت ميزة الرتاجع
الجدي�دة الت�ي يمك�ن أن توف�ر
للمستخدمني فرتة زمنية قصرية
إلع�ادة التفكير يف نشر تغريدة
حتى بعد النقر عىل زر اإلرسال.
وأكدت الرشكة أنه�ا تخترب خيار
الرتاج�ع ال�ذي م�ن املحتم�ل أن
يس�مح للمس�تخدمني بسحب أو
تصحي�ح التغري�دة قب�ل نرشها
رسم ًيا عرب املنصة.
وتم اكتش�اف هذه امليزة بواسطة
(جين مانش�ون وون�غ) Jane
 ،Manchun Wongمط�ورة
التطبيق�ات الت�ي لديه�ا س�جل
حافل يف الكشف عن أدوات جديدة
عبر الش�بكات االجتماعي�ة قبل
إصدارها.
ونشرت وون�غ ص�ورة  GIFعرب
حس�ابها الرس�مي ضمن منصة
تويتر ُتظه�ر رشي�ط الرتاج�ع
األزرق يظه�ر أس�فل عب�ارة “تم
إرسال تغريدتك” ،ومن املمكن أن
تتغري امليزة قبل طرحها رسم ًيا.
وبالرغم من أن امليزة ال تكافئ زر
التعديل الذي طلبه املستخدمون،
لكن�ه خط�وة نح�و مس�اعدة
املستخدمني بشكل استباقي عىل
اكتشاف األخطاء وإبطاء الرسعة
قبل إرسال التغريدات.
وتتش�ابه ه�ذه املي�زة م�ع أداة
االس�تدعاء الحالية لربيد جيميل،
الت�ي تتي�ح للمس�تخدمني م�ا
يصل إىل  30ثانية إليقاف إرس�ال
الرس�ائل بع�د النق�ر ف�وق ال�زر
اإلرسال.
ويف الع�ام امل�ايض ،أخربت رشكة
تويتر املس�تثمرين أنه�ا ت�درس
خدم�ة اشتراك م�ع تقيي�م

الخيارات الحرصية للمستخدمني
الذي�ن يدفعون ،بم�ا يف ذلك ميزة
الرتاجع عن اإلرسال التي تمنحك
نحو خمس ثوان لسحب التغريدة
املرسلة.
ويف ذل�ك الوق�ت ،قال�ت الرشكة:
إنه�ا طلبت م�ن املس�تخدمني يف
اس�تطالع رأي تقيي�م الخي�ارات
األكث�ر أهمي�ة أو األق�ل أهمي�ة
بالنسبة لهم.
وتستكش�ف تويتر االشتراكات
املدفوع�ة كوس�يلة لتقلي�ل
اعتمادها عىل عائ�دات اإلعالنات
ً
اس�تجابة للمنافسة من فيسبوك
وسناب شات.
وق�ال موق�ع تويتر يف الش�هر
امل�ايض :إن�ه يستكش�ف ف�رص
اشتراك أخ�رى ،مث�ل وس�يلة
للمستخدمني ليصبحوا مشرتكني
مدفوعني يف حس�ابات تويرت التي
يرغب�ون بتلق�ي محت�وى إضايف
منه�ا ،مثل :اإلعالن�ات الحرصية
والنرشات اإلخبارية.
ً
ووضع�ت الرشك�ة ً
هدف�ا
أيض�ا
ً
طموح�ا ملضاعف�ة إيراداته�ا
الس�نوية بحل�ول نهاي�ة ع�ام

ماليزيا تعتزم اطالق خدمة التاكسي الطائر
قال املدير التنفيذي ملجموعة
 AirAsiaللطيران املاليزي�ة،
إن املجموعة تعتزم إطالق خدمة
التاكسي الطائ�ر وأول خدم�ة توصيل
طلب�ات بالطائ�رات املسيرة يف إط�ار
س�عي الرشكة املنخفضة التكلفة لتنويع
مواردها وسط جائحة فريوس كورونا وفقا ملا

ثغرة مايكروسوفت األمنية األخيرة
تعرض  20ألف شركة أمريكية «للخطر»
أدت عملي�ة االخرتاق التي طالت رشكة مايكروس�وفت مؤخرا
من خالل مجموعة من الهاكرز اللذين اس�تعانوا بأدوات تسلل
رقمية إىل إحداث حال�ة من القلق لدى الكثريين ،خاصة بعدما
اقتحموا املنظمات يف جميع أنحاء الواليات املتحدة وأوروبا.
وبحس�ب موق�ع  TOIالهن�دي ،فم�ع اقتراب عطل�ة نهاي�ة
األس�بوع ،يقول الخرباء إنها مسألة وقت فقط قبل استنساخ
أدوات االخرتاق من قبل جواس�يس أو مجرمي إنرتنت آخرين،
مع احتمال تفاقم املش�كلة ملستخدمي برامج التقويم والربيد
اإللكرتونى الخاصة بـ مايكروسوفت التى تستخدم عىل نطاق
واسع ،وهو ما قد يؤثر عىل  20ألف رشكة أمريكية
وباس�تخدام األدوات الت�ي اس�تغلت أرب�ع نق�اط ضعف غري
ً
سابقا ،قامت املجموعة الصينية املزعومة التي تطلق
معروفة
عليها مايكروس�وفت اسم « »Hafniumباخرتاق خوادم الربيد
اإللكرتوني منذ يناير ،حيث تقوم عن بعد وبصمت باس�تنزاف
الربيد الوارد لرس�ائلها دون الحاجة إىل إرس�ال بريد إلكرتونى
ضار أو مرفق محتال.

أبل تتيح لمستخدمي «آي كالود» نسخ الصور
ً
جماعيا إلى خدمة غوغل فوتوز
والفيديوهات
أطلقت رشك�ة اإللكرتونيات األمريكية أبل خدمة جديدة تتيح للمس�تخدمني
نقل الصور وملفات الفيديو املخزنة عىل خدمة الحوس�بة الس�حابية التابعة
ألبل آي كالود بشكل جماعي إىل خدمة غوغل فوتوز.
وبس�حب تقرير موقع «ماك روم�رز» املعني بموضوع�ات التكنولوجيا فإنه
يمك�ن الوصول إىل هذه الخدمة على صفحة خصوصية «أبل» تحت زر «نقل
نس�خة من بياناتك».وبحسب موقع «يس نت دوت» املتخصص يف موضوعات
التكنولوجيا فإن املس�تخدم يحتاج إىل آلية تأكيد الهوية ثنائية الخطوات «أبل
أي.دي» والتأك�د م�ن وجود مس�احة تخزي�ن كافية يف حس�ابه عىل خدمات
غوغل.وتس�تغرق العملي�ة ما بين ثالثة وس�بعة أيام ،وهي ما تب�دو بطيئة
لكنها مازالت أفضل من نقل الصور والفيديوهات يدويا بشكل فردي.
يف الوقت نفس�ه فإنه يف حال إدخال املستخدم أي تعديالت عىل الصور املخزنة
عىل خدمة آي كالود من أجل تحسني جودتها ،فإنه سيتم نقل النسخ النهائية
منه�ا فقط.وتتيح خدمة أبل الجديدة نقل الص�ور وملفات الفيديو من أغلب
صيغ الحف�ظ املتداولة مث�ل آر.أيه.دبليو ِوإم.بي.ج�ي وإم.أو.دي وإم.إم.يف
وتي.أو.دي ودبليو.إم.يف وغريها.

نقلته .CNBC
ويف إط�ار حمل�ة تنويع امل�وارد ،تعتزم الرشكة
أيضا إطالق خدمة التوصيل بالس�يارات الشهر
املقب�ل يف الوق�ت ال�ذي م�ا زال�ت في�ه جائحة
فيروس كورونا تلح�ق الضــــــ�رر بالنقل
الجوي.
ونقل�ت وكال�ة برينام�ا الرس�مية لألنب�اء عن

املدير التنفي�ذي توني فرينانديز قوله يف املنتدى
االقتصادي للش�باب « 2021س�يكون للتاكيس
الطائر طيار وأربعة مقاعد ،يف الوقت الحارض،
يعم�ل فريقنا إلطلاق تلك الخدم�ة القادمة لـ
.»AirAsia
ونس�بت الوكال�ة إلي�ه قول�ه إن تش�غيل هذه
الخدمة يجب أن يبدأ خالل  18شهرا.

 SpaceXتستعين بكلب روبوتي
للتحقيق في انفجار مركبة فضائية
يزي�ل فري�ق  SpaceXبقاي�ا املركب�ة الفضائي�ة املنفجرة م�ن موقع
اإلطلاق يف الوقت الحاىل ،وذلك بعد انفجار الصاروخ خالل أول اختبار
له عىل االرتفاع�ات العالية ،حيث انفجرت املركب�ة الفضائية رقم 10
( )SN10بعد  10دقائق من هبوطها ،وعادت األطقم إىل املوقع مع كلب
روبوتى للتحقيق يف أسباب الحادثة.
وفق�ا ملا ذكرت�ه صحيفة «ديلي مي�ل» الربيطانية ،ش�وهد الروبوت
األصفر ذو األرجل األربعة ،وهو يقفز حول منش�أة اختبار  SpaceXيف
بوكا تشيكا بتكساس أثناء تفقده آثار سقوط الصاروخ.
كم�ا ظهرت صور للحطام عىل موقع تويرت ،تظهر الجس�م املحطم لـ
 SN10ومح�ركات  Raptorاملحطمة ،وكل منها يكلف مليون دوالر.لم
تكش�ف  SpaceXبعد عن سبب اشتعال النريان يف  ،SN10لكن البعض
يتوقع بأنها كانت بسبب أرجل الهبوط التي لم تنترش.
أقلع�ت  SN10يف الس�اعة  6:15مس�ا ًء بالتوقي�ت الرشق�ي وبعد 15
دقيقة فقط ،كانت عىل جانبها وتحرتق عىل منصة اإلطالق.
وأش�اد إيلون ماس�ك ،الرئيس التنفيذي لرشك�ة  ،SpaceXبالصاروخ
ً
قائلاRIP« :
عندم�ا هبط س�ليم ،لكنه ع�اد إىل تويرت بع�د أن انفجر
 ،SN10وداع مرشف».

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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يجته�د الطاه�ي (الش�يف) العراق�ي محم�د الحي�ايل
واملع�روف يف أح�د احي�اء العاصم�ة الفرنس�ية باريس
بكنيت�ه (أبو أرج�وان العراقي) بتطوير عمله وتوس�يع
محل�ه ،خاصة بع�د نجاح تجربت�ه بصناع�ة الصمون
والخب�ز العراق�ي الط�ازج ،وزي�ادة الطل�ب عليه وهو
يس�تعد الفتتاح مخبز ومطعم كبير إلنتاج كميات أكرب
من املخبوزات ومعها بعض أن�واع االكالت العراقية بدل
محل�ه الصغري.واملعروف أن للفرنس�يني ع�ادات عريقة
يف الفط�ور الصباح�ي ال تتغير من�ذ عرشات الس�نني،
ف�أول يشء يوضع على املائدة -إضافة إىل الكرواس�ون
والفطائر -هو خبز «ال باغيت» بحجمه الكبري وش�كله
اللولبي ،ويعد من أع�رق أنواع الخبز عاملياً .وتعود بداية
إنتاجه إىل القرن  ،19وتعن�ي كلمة باغيت العصا باللغة

اإليطالية ،ويس�تهلك الفرنس�يون ح�وايل ثالثني مليون
باغيتة يوميا ،وال تخلو مائدة فرنسية من وجوده خاصة
وجب�ات الفطور .وع�ن تجربته يف صناع�ة الصمون يف
باري�س ،يقول «ب�دأت بصناعة بع�ض األكالت العراقية
الش�هرية وحازت عىل إقبال ورضا العراقيني املغرتبني يف
املدينة ،وبدأت الطلبات تكثر ألجل إنتاج الخبز والصمون
أيض�ا ،وحص�ل أن أرشفت عىل إعداد موائ�د الدعوات يف
الس�فارة العراقية بباري�س ملدعويها من الش�خصيات
املهمة والس�فراء يف الحفالت واملناسبات «.ويضيف أنه
أصب�ح يجه�ز الطلبات بمعدل مناس�بتني كل أس�بوع،
وكذلك طلبات الفرنس�يني والعراقيين اليومية ،ولم تعد
التنانير الطيني�ة (جمع تن�ور) أو األف�ران املوجودة يف
املخب�ز كافية ،وهو يفك�ر بافتتاح مخب�ز كبري وزيادة

ً
دوالرا تتحول
35
في وعاء صيني إلى  500ألف !
ُقدّر س�عر وعاء صغري من الخزف الصيني سيُطرح للبيع يف مزاد تنظمه دار «سوذبيز»
بما بني  300ألف و 500ألف دوالر ،علما ً أن مالكه كان اشرتاه لقاء  35دوالرا ً فحسب من
سوق لألغراض املستعملة يف والية كونيتيكت يف شمال رشق الواليات املتحدة.
وكان «املكتش�ف» املحظوظ الذي لم يُع َلن عن اسمه طلب من «سوذبيز» تخمني الوعاء
املزيّ�ن بزخ�ارف زهرية دقيقة ،فأرس�ل إليه�ا أوال ً صوره ،ثم أحرض القطعة نفس�ها،
فاتض�ح أنها تع�ود إىل القرن الخام�س عرش وأن زخارفها رس�مت لبلاط اإلمرباطور
يونغل ،ثالث األباطرة من ساللة مينغ.
وقالت رئيس�ة قس�م الفنون الصينية يف دار «س�وذبيز» يف نيوي�ورك أنجيال ماكاتري إن
ش�كل الوعاء «املميز للغاية» ونمطه الزهري يضع�ه يف فئة نادرة للغاية من األوعية ،إذ
ال يوجد منه يف العالم ،وفق ما يتوافر من معلومات ،سوى ستة نماذج أخرى مماثلة.
وأوضح�ت أن خمس�ة من األوعية الس�تة محفوظ�ة يف متاحف ،بينها اثن�ان يف تايبيه
وآخران يف لندن وواحد يف طهران .أما السادس «فشوهد آخر مرة يف السوق عام ،»2007
على م�ا أفادت.وتوقعت أن يكون امل�زاد الذي يقام يف  17مارس مح� ّ
ط اهتمام جامعي
األعمال واملؤسسات عىل السواء ،يف ضوء هذه املعطيات.

األيدي العاملة قريبا ليستوعب تلك الطلبات.
وع�ن أس�عار الصم�ون والخب�ز باملقارن�ة م�ع الخب�ز
الفرنيس ،أوضح أن الصمّون أغىل س�عرا بس�بب طبيعة
إنتاج�ه املكلف�ة ونوعي�ة الطحين ،وكذلك ع�دم وجود
أف�ران كبيرة ،حي�ث إن الصمونة الواحدة بس�عر رشاء
ثلاث قطع من الباغيت ،أي أن س�عر الواحدة  35س�نتا
يف حين الصمون�ة تباع بي�ورو واحد ،والي�ورو كما هو
معروف مئة س�نت.املصادر املكتوبة تقول إن العراقيني
عرف�وا الصمون أول مرة عام  1920بعد س�قوط الدولة
العثماني�ة وأثناء االحتلال الربيطاني ،عندم�ا قام أحد
العمال األرمن الداخلني مع الجنود الربيطانيني (واس�مه
سيمون) بجلب فرن معه وصنع الخبز ،ومنذ ذلك الوقت
صار يس�مى عىل اس�م صاحب�ه لكن الكلم�ة حرفت إىل

ارتدى املهن�دس املرصي أحمد أبو الس�عود معطف
األطب�اء األبي�ض ،وعىل طاولة معدنية أمس�ك بذيل
أح�د العق�ارب بملق�ط معدن�ي ،مس�لطا ً موج�ة
كهربائية عليه ،ليفرز قطرة من الس�م داخل أنبوب
صغري..إنه�ا «مملك�ة العق�رب» املرصية.على بعد
نحو  800كيلو مرت نوب غرب القاهرة ،وعىل طريق
أس�فلتية تسع سيارتني ،تنترش عىل جانبيها مزارع
النخي�ل وترتفع من ورائها عىل بعد الكثبان الرملية
والجب�ال يف صحراء محافظة ال�وادي الجديد ،تقود
الفتة معدنية زرقاء إىل املرشوع.
ويظه�ر بناء أبي�ض مكون م�ن طبقتين ،محاطا ً
برقع�ة زراعية خضراء تلطف من ح�ر الظهرية يف
صح�راء الواحات الداخلة ،حيث يجمع أبو الس�عود
العق�ارب الت�ي تعترب رأس�مال مرشوع�ه ومصدر
ثروت�ه .وداخ�ل املبن�ى يوج�د املعم�ل املك�ون من
غرفتني ،تضم إحداهما عرشات الرفوف ،التي تحمل

علب�ا ً وصناديق ملونة تمك�ث داخلها العقارب ،بعد
وض�ع الرم�ال فيه�ا ،واألخ�رى يُجري فيه�ا فريق
«مملكة العقرب» عمليات استخالص السموم.
ويق�ول «أن�ا من أه�ايل ال�وادي وهنا كل بي�ت لديه
قص�ة مع لدغات العقارب س�واء العام�ل يف الحقل
أو األطف�ال الصغار يف البيوت ..إنها مش�كلة كبرية
جداً».
وأض�اف «كنت أتصفح اإلنرتن�ت مصادفة ووجدت
أن س�م العقرب من أغىل أنواع السموم ،وقلتِ :ل َم ال
نستغل هذه البيئة الصحراوية فيكون العقرب شيئا ً
نافع�ا ً ال آفة ض�ارة» ،وخصوصا ً أن ال�وادي الجديد
يمثل نحو  %44من مساحة البالد.
ويوضح أبو الس�عود أن العقرب الواحد ينتج نصف
مليغرام من السم ،والغرام الكامل يحتاج بني 3000
و 3500عق�رب تقريب�ا ً «واأله�م هو درج�ة النقاء
والجودة».
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لسنة

2009

«المرجعية السنية
في العراق»

صمون.وع�ن مي�زة الصمون ،يق�ول أبو أرج�وان الذي
يعت�زم فتح رك�ن خاص إلع�داد سندويتش�ات الفالفل
العراق�ي بالصم�ون الحج�ري والعمب�ة (صلصة حارة
صفراء) إن «الصمون له طريقة تحضري خاصة ،يجدها
الفرنس�يون صعب�ة أو مكلف�ة ،وكذلك الخب�ز العراقي
املصنوع بالتن�ور الطيني ونكهته املمي�زة ،وقد تحديت
أحده�م أن بإمكان الخبز العراقي الذي أصنعه أن يصمد
ش�هرا كاملا يف الثالجة دون أن يتغري طعمه أو يفس�د،
وه�ذا ال يتوف�ر يف الخب�ز الفرنسي الذي يتغير طعمه
بمجرد مرور عدة أيام عىل خبزه».أم فاتن عراقية تعيش
مع عائلتها يف فرنس�ا منذ نحو عرش سنوات ،قالت «كنا
نفتق�د الصم�ون والخب�ز العراقي ،فنكهت�ه وطعمه ال
يعادله�ا يشء ورصنا نحاول صنع�ه بالبيت ،لكن وجود
مخابز متخصصة وقريبة من املدن الكبرية فكرة ممتازة
وأتوقع لها النجاح حتما ً بس�بب حب الفرنسيني لتذوق
الطع�ام الجديد ،وكذل�ك وجود عدد كبري م�ن العراقيني
والجاليات العربية التي تفضله ،ويشهد الخبز والصمون
زيادة بأسعاره عن أسعار الخبز الفرنيس بسبب طبيعة
إنتاجه األصعب».
يق�ول كي�وم س�انت ،وه�و م�درب متط�وع بإح�دى
الجمعيات اإلنسانية بمدينة أوغليون القريبة من باريس
«تذوق�ت الصمون وه�و ممتاز وش�هي وط�ري أيضا،
وبرصاح�ة هو أطي�ب من الخب�ز الفرنيس ،وه�ذا يتبع
مهارة الخباز وخربته يف العمل».

مهندس يترك مجاله للبحث عن سم العقارب !
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رقم االيداع يف دار الكتب و الوثائق ببغداد

الصمون العراقي يدخل إلى قائمة فطور العوائل الفرنسية

صالة الصبح
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يتساءل بعض إخواننا السنة يف العراق والبعض اآلخر منهم ممتعظ
ملاذا لم يزر البابا مرجعية السنة يف العراق .
وأنا بودي أن أقدم إجابة مقتضبة لهذا السؤال املهم والجوهري .
أوالً؛ -أن اإلخوة السنة يف العراق بالفعل ليس لهم مرجعية دينية
واحدة ال عىل املستوى الشخيص وال عىل املستوى املؤسساتي.
ثانياً -:أن اإلخوة السنة يف العراق انغمروا بمرجعيات الدول السنية
األخرى .
فمنهم من تعلق باألزهر ومنهم من تمسك بحزب العدالة الرتكي
والبعض اآلخر اختار االنغماس باملرجعية السعودية ومدرستها
الوهابية .
ثالثاً -:يف الحقيقة أن العراق لم تتبلور فيه مرجعية دينية سنية
بشكل واضح يمكنها من جذب أتباع املذاهب السنية إليها كما هو
الحال بالنسبة ملرص والسعودية.
رابعا ً  -:أن عموم السنة اعتادوا عىل أن مرجعيتهم هي السلطة
والدولة حتى انصهرت يف طياتها املرجعية الدينية وباتت منقادة
لرجال السلطة وأداة لها يف أغلب األحيان.
خامسا ً  -:بسبب ضعف وانصياع الزعامات السياسية
السنية يف العراق وانقيادهم التام ملشاريع األنظمة
العربية تالىش املوقف العقائدي والفكري والسيايس لسنة
العراق واختُ ِز َل يف املوقف العربي الرسمي.
وكأن البابا قد ضمن املوقف السني يف العراق مادامت
املنظومة العربية الرسمية قد طبَّعت مع إرسائيل وشيخ
األزهر قد وقع وثيقة اإلخوة اإلنسانية فسنة العراق
سواء وافقوا أم اعرتضوا عىل صفقة القرن والتطبيع مع
إرسائيل اليهم .
عىل العكس من املوقف الشيعي يف العراق فرغم أن
الجمهورية اإلسالمية يقف عىل رأسها مرجع ديني كبري
ماجد الشويلي
هو اإلمام الخامنئي ورغم أن لها مواقف سياسية مؤثرة
يف العالم واملنطقة إال أنها لم تلغ دور مرجعية النجف
األرشف بل تكاملت معها بنحو يحفظ خصوصيات
الشيعة يف العالم بأرسه وبما يدر عىل إخوتهم املسلمني بالخري
والربكة.
سادساً -:مع جل االحرتام إلخوتنا السنة يف العراق فاألعم األغلب
منهم لم يعد له تأثري عىل الساحة الدولية من جهة ولم يعد له
مرشوع يتعلق بحفظ شتات األمة واكتفى أغلبهم بالبكاء عىل
أطالل السلطة التي فقدوها يف العراق.
سابعاً -:لعل البابا أدرك أن أغلب املرجعيات السنية يف العراق انخرطت
يف املرشوع الطائفي التكفريي الذي قادته السعودية وأنه ضمن
تأييدها لصفقة القرن لكنه يبحث عن مرجعية دينية لها التأثري
يف الرصاع مع إرسائيل وهذا ما لم تعد املرجعيات السنية تملكه.
ثامناً -:البابا متيقن أن من الصعب عليه أن يجد مرجعية سنية يف
العراق تتبنى قضايا الشيعة كما تفعل مرجعية النجف األرشف التي
دافعت عن القضية الفلسطينية بل عن كل املستضعفني يف العالم.

يعيد  14مليون جنيه أودعت في حسابه بالخطأ!
أعاد مرتجم ش�اب من محافظة
األقصر يف مرص مبل�غ  760ألف
ي�ورو أي م�ا يع�ادل  14ملي�ون
جني�ه مرصي ،لرشك�ة بلجيكية
حولت املبلغ لحس�ابه عن طريق
الخط�أ ،ونشر املرتجم واملرش�د
السياحى أحمد جاد الرب ،صورة
لتحوي�ل املبل�غ على صفحت�ه
بـ«الفيس بوك»..وحظى منشور
«ج�اد ال�رب» ب�آالف اإلعجابات
والتعليق�ات الت�ى أثن�ت على
ترصف�ه بإعادة املبل�غ ،ولم تخل
التعليق�ات م�ن الدعاب�ة ،حيث
طال�ب البعض ب�أن يحصل عىل
قيم�ة  10يف املئ�ة م�ن إجم�ايل
املبل�غ ،وع�رض بع�ض العاملني

بالبن�وك مس�اعدته ىف إج�راءات
إع�ادة املبل�غ مؤكدي�ن أن ه�ذا
الترصف يدل عىل إحرتام وقناعة
كبرية.وق�ال أحم�د ج�اد ال�رب،
مرشد س�ياحي ومرتجم« :أعمل
ىف مكت�ب ترجمة بدول�ة بلجيكا
وفوجئت ب�أن املكتب بدال من أن
يح�ول ىل مقاب�ل ترجم�ة إحدى
الفواتير وهو مبلغ زهيد للغاية،
حول مبلغ الفاتورة بالكامل عىل
حس�ابي املرصيف».وأض�اف أن
املكتب حول مبلغ  760ألف يورو
أي ما يع�ادل أكرت من  14مليون
جني�ه مرصي ،ووصل�ت بالفعل
لحس�ابي البنك�ي ،وعلى الفور
تواص�ل مع�ى مس�ؤولو املكتب

واعت�ذروا عن الخط�أ وطالبونى
برد املبلغ.
وتابع« :ل�م أفكر لحظ�ة واحدة
وتواصل�ت م�ع البن�ك لبح�ث
إج�راءات رد ه�ذا املبل�غ بأقيص
رسع�ة للمكت�ب ..يكف�ي أنن�ى
أصبحت مليونريا ملدة  24ساعة».
وأكم�ل «ج�اد ال�رب» ،أن طي�ب
العي�ش ول�و باملل�ح حلال ،وأن
التفكري ىف عدم إعادة املبلغ لم يرد
ىف مخيلته برغ�م أنه خالل عمله
بالس�ياحة والرتجم�ة تع�رض
ملواق�ف نص�ب وك�ذب كثيرة
م�ن بع�ض األجان�ب والرشكات
األوربي�ة ولك�ن ه�ذا ال يعنى أن
يستحل ما ال يستحقه.

 50ألف دوالر ثمن لوحة لشارع !
بيعت لوحة لشارع أبي رود اللندني املحبب
لدى جمهور فرقة «بيتلز» ،بأكثر من 37
ألف جنيه اسرتليني ( 51500دوالر) يف مزاد
علني شهد منافسة محمومة بني املزايدين.
وتخطت قيمة اللوحة العائدة للحي الذي
يضم استوديو كانت تسجل فيه الفرقة
الربيطانية األسطورية أعمالها ،التقديرات

كاريكاتير
«رفرفة» نادرة فوق بحيرة إيرلندية
يف مشهد وُصف بأنه قد ال يتكرر ثانية بعد
اليوم ،تم ّكن مصور إيرلندي من التقاط
صورة لرسب من الطيور يف تشكيلة
مميزة عىل هيئة طري كبري فوق بحرية
«لو أنيل» غرب العاصمة دبلن.وأفادت

صحيفة «أيريش تايمز» اإليرلندية ،أن
الصورة التي التقطتها عدسة جيمس
كرومبي لرسب الطيور ،والتي أطلق عليها
تسمية «رفرفة» ،تصدرت الصفحة األوىل
يف عدد الجريدة يوم  4مارس الجاري.

وكان املصور الصحايف للعام ،قد التقط
مئات الصور لـ«الزرزور» قرب البحرية،
يف محاولة ألخذ الصورة املثالية لتشكيالت
أرساب هذا الطري.

الصين تخطط إلضافة مادة «الرجولة» في المدارس!
تخطط الصني إىل إضافة مادة «الرجولة» يف املناهج
املدرسية ،بعد أن الحظ املسؤولون أن فتيان هذا الجيل
أصبحوا خجولني و «أنثويني وحساسني أكثر من
الالزم» ،وفقا ً ملوقع «.»nbcnewsهذا الطرح الجديد
وخطة «تشجيع الرجولة» لدى الطالب أثار نقاشا حادا ً
لدى الفتيان حول أدوار الجنسني الحديثة ،حيث تؤكد

الحكومة الصينية بشكل متزايد عىل ما يعتربه الكثريون
قوالب نمطية قديمة ومدمرة للرجال والفتيان.ويف
يناير املايض ،نرشت وزارة التعليم الصينية خططا
«لتنمية الرجولة» لدى األوالد من رياض األطفال وحتى
املدرسة الثانوية .وتتضمن املبادرة توظيف وتدريب
املزيد من معلمي الصاالت الرياضية ،واختبار الطالب

بشكل أكثر شمولية يف الرتبية البدنية ،وجعل التثقيف
الصحي إلزامياً ،ودعم البحث يف قضايا مثل «تأثري
ظاهرة مشاهري اإلنرتنت عىل قيم املراهقني».وتأتي
هذه الخطة يف أعقاب تحذير من أحد كبار املستشارين
السياسيني يف الصني من أن األمة تعاني من «أزمة
رجولة» وطنية.

خير البر عاجله

الرواتب

(بني ألف جنيه اسرتليني وألفني) يف هذا
املزاد الذي ُخصص للوحات الشوارع
اللندنية واستمر أسبوعني .وبيعت أكثر من
 270لوحة باسم مجلس دائرة ويستمنسرت
التي تضم جزءا ً كبريا ً من وسط لندن ،يف
مقابل مبلغ مجموعه  143517جنيها ً
اسرتلينيا ً ( 200ألف دوالر) بعدما أثارت

شهية املزايدين من أسرتاليا وكندا مرورا ً
بأوروبا.وتظهر اللوحات اسم الشارع
باألسود مع رمز بريدي باألحمر ،وقد
صممتها املهندسة املعمارية واملصممة
ميشا بالك سنة  .1967ويحظى تصميم
اللوحات بحماية فكرية ويُحظر تقليده يف
سائر أنحاء العالم.

يف التأني السالمة ويف العجلة الندامة

