تثير الرِّيبة  ..تدريبات أمريكية
في قاعدة عين األسد

4

المراقب العراقي/بغداد...

كش�ف تحالف الفت�ح  ،امس الثالثاء ،عن وجود تدريبات عس�كرية
امريكية يف قاعدة عني االسد ،فيما لفت اىل انها تثري الريبة.
وق�ال النائب عن التحالف محمد البلداوي يف ترصيح صحفي تابعته
«املراق�ب العراق�ي» ان «التهديدات االمريكية باتت ش�به يومية ضد
الع�راق بالتزامن مع تدريبات صاروخي�ة ومدفعية ومنظومة دفاع
جوي داخل العراق وهي اشارات واضحة بنية العدوان عىل البالد».
واض�اف ان «الحكوم�ة مطالبة ببي�ان موقفها من تل�ك الخروقات
االمريكي�ة وتطبيق بنود قرار الربملان بس�حب القوات االمريكية من
العراق».
واش�ار اىل ان «بق�اء تلك الق�وات خرق دس�توري تتحمله الحكومة
وان جميع التبعات والتش�نجات يف املنطقة جراء عدم سحب القوات
االمريكية من البالد».

حقوقيون سعوديون يضربون عن الطعام
في السجن

قال اإلمام الكاظم (عليه
السالم) :تفقهوا يف دين
اهلل فإن الفقه مفتاح
البصرية وتمام العبادة
والسبب إىل المنازل
الرفيعة والرتب الجليلة

Almuraqeb Aliraqi Newspaper

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

إقرار ماكينزي سيد االدلة  ..لمقاضاة
واشنطن

االمام الحسين «عليه السالم»
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«برهم صالح» يتح ّدى قانون العقوبات

«الكلمات التسع» تصعق العراقيين وتو ّجه
«رسالة خطيرة» لمرجعيتهم
المراقب العراقي /المحرر السياسي...

تم�ض س�وى أي�ام قليل�ة على املوقف
ل�م
ِ
الواضح والرصيح ،الذي أعلنه املرجع الديني
األعىل آية الله الس�يد عيل السيس�تاني ،إزاء
رفضه القاطع ملس�اعي التطبيع مع الكيان
الصهيون�ي ،حتى ُصعق الرأي العام العراقي
بترصيح «خطري» لرئيس الجمهورية برهم
صالح.
ّ
وش�كل الترصيح الذي أدىل ب�ه صالح لقناة
«س�كاي نيوز عربية» ،صدمة بني املتابعني
الذي�ن اعتبروه تحدي�ا ً إلرادة العراقيين
ومرجعياته�م الديني�ة والسياس�ية ،إذ ل�م
تنرش القن�اة التي تحظى بتموي�ل إماراتي،
سوى تسع كلمات منه« :سنوقع اتفاقا ً مع
إرسائيل يف حال التنسيق مع الفلسطينيني».
يمض وق�ت طويل ،حتى ب�ادرت إدارة
ول�م
ِ
القناة بمس�ح التغري�دات الخاصة بترصيح
بره�م صال�ح ،م�ن حس�ابها على موق�ع
التواص�ل االجتماع�ي تويرت ،والت�ي جاءت
ضم�ن مقابل�ة من املق�رر أن تب�ث يف وقت
الحق.
وين�ص قان�ون العقوبات العراق�ي يف املادة
 ،201بإع�دام كل م�ن ي�دان بالرتوي�ج
للصهيونية أو تقديم أي مس�اعدة مادية أو
معنوية لها لتحقيق أغراضها.
ويؤكد قانونيون إمكانية تحريك شكوى من
االدعاء العام أو جه�ات الرقابة األخرى ضد
املنخرطين يف الرتويج للتطبيع م�ع الكيان
الصهيوني ،السيما أن الدستور ينص عىل أن
االسلام دين الدولة والعقيدة العامة للشعب

هي تحرير فلسطني.
ب�دوره يق�ول املحل�ل الس�يايس حسين
الكنان�ي لـ»املراق�ب العراق�ي» ،إن «هن�اك
رغب�ة حقيقي�ة ل�دى بع�ض السياس�يني،
الذي�ن تربطه�م عالقات وطيدة م�ع الكيان
الصهيون�ي بوج�ود عالق�ات رس�مية بين
العراق والكيان املحتل».
وي�رى الكناني أن «هذه الرغب�ة ال تغري من
الواقع ش�يئا ،الس�يما أن الغالبي�ة العظمى
م�ن العراقيني ترف�ض التطبيع م�ع الكيان
الصهيون�ي» ،منوها ً إىل أن «بي�ان املرجعية
الدينية بعد لقاء البابا فرنس�يس ،أكد بشكل
واض�ح أن املرجعي�ات الش�يعية ل�ن تقب�ل
بالتطبيع مع هذا الكيان».
ويضي�ف أن «الحديث إعالمي�ا ً عن التطبيع،
ال يع�دو عن كون�ه محاولة ته�دف إىل خلق
ً
فضلا عن إثارة الجدل
رأي عام مؤيد لذلك،
يف األوساط الش�عبية والسياس�ية» ،معتربا ً
«أنهم يحاولون دفع جزء من العراقيني نحو
التطبيع».
جدي�ر بالذكر أن رئي�س الحكومة مصطفى
الكاظم�ي ،أج�رى يف ترشي�ن األول املايض،
جول�ة أوروبي�ة ش�ملت فرنس�ا وأملاني�ا
وبريطاني�ا ،إذ َّ
حط رحاله آن�ذاك يف باريس،
لينتق�ل بعده�ا إىل أملانيا ومن ث�م بريطانيا،
ضمن زي�ارة التقى خاللها والوفد الحكومي
املراف�ق ل�ه ،ع�ددا ً م�ن املس�ؤولني يف الدول
الثلاث ،وفق م�ا أعلن مكتب�ه اإلعالمي عن
“اللقاءات العلنية”.
وكانت األجواء التي رافقت الزيارة طبيعية،

قبل أن ترد أنباء ،ومن ثم تأكيدات ،عن “لقاء
رسي” أج�راه الكاظمي م�ع وفد صهيوني،
كان عىل ما يبدو بانتظار وصوله.
ونشرت «املراقب العراق�ي» يف ( 21ترشين
األول  ،)2020تقريرا ً كشفت فيه عن إجراء
الكاظمي لق�ا ً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 «املراق�ب
العراقي» .وق�ال يف مقابلة متلفزة إن “ملف
التطبيع س�يطرح على الحكوم�ة العراقية
خالل زيارة مصطفى الكاظمي إىل العاصمة
الربيطانية لندن”.
وزعم اآلل�ويس أن “بريطاني�ا دفعت وتدفع
باتج�اه التطبي�ع العراق�ي اإلرسائييل ،وأول
لقاء جمع رئيس حكوم�ة عراقية مع وزير
خارجية إرسائييل يف مقر األمم املتحدة ،كان

بتنس�يق وترتيب من رئيس وزراء بريطانيا
األسبق توني بلري”.
وس�بق للكاظم�ي أن أدىل بترصيحات مثرية
للجدل يف آب من الع�ام املايض ،عندما اعترب
التطبي�ع بين أب�و ظبي وت�ل أبيب“ ،ق�رارا ً
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

نواب «ي ِّ
ُسخ ُر َ
ون» صرف الدوالر
للدعاية االنتخابية

لمراقب العراقي/مشتاق الحسناوي...

م�ا زال محم�د جم�ال (موظف) عاج�زا عن
رشاء منزل جديد بدل منزله القديم الذي باعه,
خاصة بعد ارتفاع أس�عارها بش�كل مخيف ,
جراء تخفيض قيم�ة الدينار العراقي من قبل
الحكوم�ة  ,رغ�م تطمينات أصح�اب مكاتب
العقارات ب�أن الدينار سيتحس�ن قريبا  ,بعد
س�ماع ترصيح�ات السياس�يني والربملانيين
بش�أن إعادة الدينار إىل س�عر رصفه السابق،
بينما زميله محس�ن أوقف بناء قطعة االرض
الت�ي ورثها ع�ن أبيه بس�بب ارتفاع أس�عار
البناء بشكل مخيف وهو يأمل بعودة االسعار
اىل س�ابق عهده�ا  ,فاالضطراب�ات يف س�وق

العقارات ومواد البن�اء  ,فضال عن محال بيع
الذهب واالثاث املنزلية ناتجة عن الترصيحات
غير املس�ؤولة لبع�ض الكتل السياس�ية عن
عزمه�ا تخفي�ض قيمة ال�دوالر ال�ذي ارتفع
سعر رصفه بس�بب قرارات الحكومة  ,ويبدو
أن الكتل السياس�ية اتخذت م�ن الدوالر مادة
انتخابية للرتويج عنها يف االنتخابات املقبلة.
وأك�د عض�و اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة ،جمال
كوجر(،أن الحراك الس�يايس ما زال مس�تمرا
داخ�ل مجل�س الن�واب ،م�ع وج�ود تواقي�ع
برملاني�ة قدم�ت إىل املالي�ة النيابي�ة من أجل
إع�ادة س�عر رصف ال�دوالر أم�ام الدين�ار أو
تقليل السعر الحايل.

وق�ال كوج�ر ،إن «الح�راك الس�يايس به�ذا
الخص�وص م�ا زال مس�تمرا ،حت�ى أن هناك
طلب�ات قدمت بتواقيع ع�دد كبري من أعضاء
الربمل�ان إىل املالي�ة النيابي�ة ،م�ن أجل س�عر
رصف الدوالر».
وأض�اف ،أن «تلك التواقي�ع بقيت عىل حالها،
ألن اللجن�ة املالي�ة والربمل�ان ال يمتل�كان أية
صالحي�ة يف تعدي�ل أو إع�ادة س�عر رصف
ال�دوالر ,مؤك�دا أن «ه�ذا األمر م�ن صالحية
ً
حرصا.
البنك املركزي
ويف ه�ذا الش�أن ي�رى املختص بالش�أن املايل
س�امي س�لمان أن�ه «ال يخف�ى على أحد أن
الوضع االقتصادي يف البالد ما زال يشهد ركودا

دعوة لتفعيل الجهد االستخباري لتأمين الزيارة الرجبية
المراقب العراقي/بغداد...

دعا النائب عدنان فيحان ،امس الثالثاء ،اىل تفعيل الجهد
االستخباري لتامني زيارة االمام الكاظم «عليه السالم».
وقال فيح�ان يف تغريدة تابعتها «املراق�ب العراقي» انه
«لم ولن تثنينا محاوالت االرهاب البائسة فطريق الخلود
والعزة والكرامة ثمنه شهادة عىل طريق الحق.
وأض�اف «نؤك�د رضورة تفعي�ل الجهد االس�تخباراتي
واالمني ملتابع�ة عنارص املجامي�ع اإلرهابية الكامنة يف

املناطق اآلمنة.
وتابع «رافقكم السلامة يا قاصدي باب الحوائج االمام
موىس اب�ن جعف�ر (ع) الرحم�ة والرضوان للش�هداء،
الشفاء العاجل للجرحى».
يش�ار اىل ان انفج�ارا ناجما ع�ن «قنبل�ة يدوية» قرب
جسر األئمة باألعظمي�ة كان قد اس�تهدف زوار اإلمام
م�وىس الكاظم «ع» ليلة االثنين املايض ،ما أدى إلصابة
 8أشخاص أغلبهم من النساء .

هل ُتمرَّر الموازنة اإلثنين المقبل ؟
المراقب العراقي/بغداد...

توقع�ت اللجن�ة املالي�ة يف الربمل�ان
العراقي ،امس الثالثاء ،حل الخالفات
السياس�ية ح�ول مشروع قان�ون
موازن�ة س�نة  ،2021قب�ل موع�د
التصويت عليها ،يوم االثنني املقبل.
وقال عض�و اللجنة محمد الش�بكي،
يف ترصي�ح صحفي تابعت�ه «املراقب

العراقي» إن «رئاس�ة مجلس النواب،
أعطت هذا الوقت (األسبوع) من أجل
وص�ول الق�وى السياس�ية اىل حلول
نهائية حول مشروع قانون موازنة
س�نة  ،2021وكذل�ك وص�ول بغ�داد
وأربي�ل إىل اتف�اق حاس�م حت�ى يتم
تضمينه يف املوازنة».
كاف لح�ل
وبّي�نّ  ،أن «ه�ذا الوق�ت ٍ

الخالف�ات ح�ول مشروع قان�ون
موازن�ة س�نة  ،2021خصوص�ا ً ان
هذا الوقت س�وف يش�هد اجتماعات
مكثف�ة بين االط�راف السياس�ية،
لغرض الوصول اىل حلول ،فهناك عزم
برملان�ي على تمرير املوازنة بجلس�ة
اليوم االثنني املقبل ،والكل متفق عىل
هذا األمر ،بما فيهم القوى الكردية».

وتضخم�ا كبيرا جراء ق�رار الحكوم�ة برفع
َّ
ترض ْ
رت
قيم�ة ال�دوالر أمام الدين�ار ،وال�ذي
رشائ�ح كثرية منه ،ب�ل له تبعات س�يئة جدا
تمثل�ت برفع معدالت الفق�ر والبطالة  ,فضال
ع�ن توقف معظم القطاعات االقتصادية التي
هي يف تماس مع املواط�ن ومنها قطاع البناء
واإلس�كان وتجارة الذهب وغريها ،باس�تثناء
تج�ارة امل�واد الغذائي�ة التي تأث�رت لكنها لم
تتوق�ف ,إال أن قضي�ة ال�دوالر أصبحت مادة
دس�مة للكتل السياس�ية التي ب�دأت تتالعب
بمشاعر املواطن بش�أن عودة سعر الرصف ,
ما أسهم يف زيادة الركود االقتصادي.
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دونالد ترامب.
وكان املس�ؤول األمني للمقاومة اإلسلامية
كتائ�ب ح�زب الله أب�و عيل العس�كري قال
األح�د امل�ايض ،إن�ه «بع�د مؤام�رة عمرها
س�نني ،روّادها املاس�ونية والصهيونية وآل
روتش�يلد وأتباعهم ،هزم الجمع وس�يولون
األدبار ،وتح�ول التهديد إىل فرصة» ،الفتا ً إىل
أن «ش�عب فلس�طني مظل�وم وصاحب حق
والكي�ان الصهيون�ي كيان غاص�ب ألرضه،
وإن حصار دول املحور ظلم البد من السعي
إىل رفعه».
وج�اء حدي�ث العس�كري بع�د يومين من
وصول البابا فرنس�يس إىل الع�راق ،يف زيارة
هي األوىل من نوعها لباب�ا الفاتيكان ،والتي
التقى خاللها يف اليوم التايل لوصوله ،املرجع
الديني األعىل الس�يد عيل السيستاني بمنزله
الصغير يف النج�ف األرشف ،ال�ذي يقع عىل
مقرب�ة من مرق�د اإلمام عيل ب�ن أبي طالب
(عليه السالم).
ومن عىل أريكته البس�يطة بمنزله املتواضع
يف ش�ارع الرسول ،وجّ ه املرجع السيستاني،
رضب�ة لم تكن بحس�بان من انتظ�ر طويالً
قط�ف ثمار زيارة بابا الفاتيكان فرنس�يس
إىل العراق.
أجه�ض املرج�ع السيس�تاني مرشوعا ً كان
ُيح�اك للعراقيين لدفعه�م نح�و «حظيرة
التطبيع» م�ع الكيان الصهيون�ي الغاصب،
الذي يحظى بدعم ومباركة الواليات املتحدة
األمريكي�ة ،الت�ي مازالت قواتها العس�كرية
«تحت�ل» األرايض العراقي�ة ،وس�ط صم�ت

حكومي مطبق.
وعلى هام�ش اللق�اء بين باب�ا الفاتيكان
والس�يد السيس�تاني ،أصدر مكت�ب املرجع
ً
بيان�ا قال فيه ،إن «س�ماحة الس�يد
األعلى
تح�دث عم�ا يعاني�ه الكثيرون يف مختل�ف
البلدان من الظلم والقهر والفقر واالضطهاد
الديني والفكري وكبت الحريات االساس�ية
وغياب العدال�ة االجتماعي�ة ،وخصوص ما
يعان�ي 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».
أجه�ض املرج�ع السيس�تاني مرشوعا ً كان
ُيح�اك للعراقيين لدفعه�م نح�و «حظيرة
التطبيع» م�ع الكيان الصهيون�ي الغاصب،
الذي يحظى بدعم ومباركة الواليات املتحدة
األمريكي�ة ،الت�ي مازالت قواتها العس�كرية
«تحت�ل» األرايض العراقي�ة ،وس�ط صم�ت
حكومي مطبق.
وعلى هام�ش اللق�اء بين باب�ا الفاتيكان
والس�يد السيس�تاني ،أصدر مكت�ب املرجع
ً
بيان�ا قال فيه ،إن «س�ماحة الس�يد
األعلى
تح�دث عم�ا يعاني�ه الكثيرون يف مختل�ف
البلدان من الظلم والقهر والفقر واالضطهاد
الديني والفكري وكبت الحريات االساس�ية
وغياب العدال�ة االجتماعي�ة ،وخصوص ما
يعان�ي 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».

تحالف سياسي  :مئات المليارات ُهدرت
على المصالحة دون جدوى
المراقب العراقي/بغداد...

اكد تحالف سائرون ،امس الثالثاء ،ان مئات املليارت رصفت
عىل مؤتمرات املصالحة ولم تقدم شيئا ،فيما بني ان دعوات
الح�وار ل�ن تجدي نفعا .وق�ال النائب ع�ن التحالف رياض
املس�عودي يف ترصي�ح صحف�ي تابعته «املراق�ب العراقي»
إن «دع�وات عق�د مؤتمر للح�وار التكفي لتحقي�ق عملية
سياس�ية مس�تقرة يف العراق» ،عازيا الس�بب اىل «الدستور
ومش�اكله الت�ي تس�تثمر للقف�ز على العملية السياس�ية
واتب�اع سياس�ة يَلِّ االذرع» .واض�اف ان «املش�كلة االخرى

ه�ي طبيع�ة التدخلات االقليم�ة والدولي�ة وع�دم اعرتاف
بعض الكتل السياس�ية بالعملية السياس�ية ودعم الفوىض
واالره�اب وع�دم االس�تقرار» ،مبين�ا ان «مئ�ات املليارات
اُنفقت على مايس�مى باملصالحة الوطنية وش�كلت وزارة
دولة لهذا الشأن» .وتابع ان «الدعوات لن تاتي بجدوى دون
من�ع التدخل االقليمي والدويل من خلال االعرتاف بالعملية
السياس�ية ونتائجها» ،موضح�ا ان «دعوات رئيس مجلس
ال�وزراء للحوار الحقيق�ي مرحب بها ولكنه�ا غري مجدية
بسبب التجارب السابقة التي اثبتت انها وقتية».

تقارير مقلقة حول الوضع الصحي في العراق
المراقب العراقي/بغداد...

ق�دم وزي�ر الصح�ة والبيئ�ة ،حس�ن
التميم�ي ،ام�س الثالث�اء ،تقاري�ر
«مقلق�ة» اىل مجل�س ال�وزراء ،بش�أن
الوض�ع الوبائ�ي لجائح�ة كورون�ا يف

الع�راق .وق�ال املتحدث بإس�م مجلس
ال�وزراء ،حس�ن ناظ�م ،خلال املؤتمر
الصحف�ي األس�بوعي وتابعته «املراقب
العراقي» ،إن «وزير الصحة قدم تقارير
مقلقة عن الوض�ع الوبائي يف العراق».

وأض�اف ناظ�م ،ان «اصاب�ات كورونا
يف تصاع�د وعلى الجمي�ع ان يتحمل�وا
مسؤولياتهم» ،مؤكدا ً ان «وزير الصحة
اكد استكمال اجراءات الحصول عىل 20
مليون جرعة من لقاح كورونا».

ممثلو الجنوب يطالبون بحقوق محافظاتهم
أسوة بمكاسب اإلقليم
المراقب العراقي /احمد محمد...

يح�رص ع�دد م�ن الكت�ل السياس�ية على
زي�ادة الحصة املالي�ة للمحافظات الوس�طى
والجنوبي�ة يف موازن�ة  2021التي التزال داخل
أروق�ة مجل�س الن�واب بس�بب الرصاع�ات
املس�تمرة حوله�ا ،خصوص�ا يف ظ�ل املعاناة
املستمرة لتلك املحافظات ،وكذلك بالتزامن مع
استمرار مسلسل االحتجاجات الشعبية سيما
من قبل رشيح�ة خريجي الكليات والجامعات
املطالبني بتوفري فرص العمل.
ن�واب عن تلك املحافظ�ات ،اتهموا الحكومات
املحلي�ة بمس�ؤولية ضي�اع االم�وال وت�ردي
الواقع الخدمي فيها بس�بب والءاتهم لألحزاب

السياسية التابعني اليها ،فيما اشرتطوا تفعيل
عمل «مجلس الخدمة االتحادي» وقانونه بغية
توفري الدرجات الوظيفية لحملة الشهادات.
وتعي�ش املحافظ�ات الجنوبية س�يما البرصة
وذي ق�ار ،يف حالة من الفقر والبطالة بس�بب
ع�دم توفر ف�رص العمل،نتيجة الفس�اد املايل
واالداري املسترشي يف دوائر تلك املحافظات.
والزال�ت احتجاج�ات الخريجين الش�باب
مس�تمرة للمطالبة بالتعيين�ات وإيجاد حلول
للواقع الخدمي من قبل األهايل ،يف وقت تتعكز
فيه تل�ك الدوائرعىل عدم توف�ر التخصيصات
املالية.
وش�دد برملاني�ون على أهمي�ة أن تك�ون

وقف�ة حقيقي�ة لوض�ع تخصيص�ات مالي�ة
للمحافظ�ات الجنوبي�ة واتخاذ موقف أس�وة
بالنواب الك�رد املطالبني بحص�ة مالية كاملة
يف مسودة املوازنة الجديدة عىل الرغم من عدم
التزام إدارة االقليم بتس�ليم االيرادات املالية اىل
املركز.
وعل�ق النائ�ب ع�ن محافظ�ة البصرة ،فالح
الخزعلي على ه�ذا املل�ف عبر ترصيح�ه لـ
«املراق�ب العراقي» حيث أكد أن « األعم األغلب
من نواب املحافظات الجنوبية والوس�طى عىل
ح�رص تام بتمري�ر قانون املوازن�ة االتحادية
لس�نة  2021بالش�كل ال�ذي يحق�ق تطلعات
أبناء تلك املحافظات س�واء عىل مستوى البناء

أم على مس�توى توفير ف�رص العم�ل ومن
جهة إكمال املش�اريع الخدمي�ة املنفذة يف تلك
املحافظات».
وقال الخزعيل ،إن «املوازنة السابقة  2019أتت
بأم�وال ال بأس به�ا اىل املحافظ�ات الجنوبية
س�يما البرصة والنارصية ،لكن يف الوقت ذاته
هناك سوء عا ٍل جدا يف إدارة االموال املخصصة
لتلك املحافظ�ات» ،عازيا ذلك اىل «غياب رجال
الدولة عن إدارات تلك املحافظات حسب قوله،
فيما اته�م املس�ؤولني يف املحافظ�ات بالعمل
للهيئ�ات االقتصادية التابعة لألحزاب أكثر من
عملهم الرسمي ملحافظاتهم»...
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حراك برلماني يشترط زيادة حصة محافظات
الجنـوب مقــابـل تمـريـر المـوازنـة
املراقب العراقي /أحمد محمد...
يحرص عدد من الكتل السياسية عىل زيادة الحصة
املالية للمحافظات الوس�طى والجنوبية يف موازنة
 2021الت�ي الت�زال داخ�ل أروق�ة مجل�س النواب
بسبب الرصاعات املستمرة حولها ،خصوصا يف ظل
املعاناة املستمرة لتلك املحافظات ،وكذلك بالتزامن
مع اس�تمرار مسلسل االحتجاجات الشعبية سيما
م�ن قب�ل رشيح�ة خريج�ي الكلي�ات والجامعات
املطالبني بتوفري فرص العمل.
نواب عن تلك املحافظات ،اتهموا الحكومات املحلية
بمس�ؤولية ضياع االم�وال وت�ردي الواقع الخدمي
فيها بس�بب والءاتهم لألحزاب السياسية التابعني
اليها ،فيما اشترطوا تفعيل عمل «مجلس الخدمة
االتحادي» وقانونه بغية توفري الدرجات الوظيفية
لحملة الشهادات.
وتعي�ش املحافظات الجنوبية س�يما البرصة وذي
ق�ار ،يف حال�ة م�ن الفق�ر والبطال�ة بس�بب عدم
توفر ف�رص العمل،نتيجة الفس�اد امل�ايل واالداري
املسترشي يف دوائر تلك املحافظات.
والزال�ت احتجاجات الخريجني الش�باب مس�تمرة
للمطالبة بالتعيينات وإيجاد حلول للواقع الخدمي
من قبل األهايل ،يف وق�ت تتعكز فيه تلك الدوائرعىل
عدم توفر التخصيصات املالية.
وشدد برملانيون عىل أهمية أن تكون وقفة حقيقية
لوضع تخصيص�ات مالية للمحافظ�ات الجنوبية
واتخاذ موقف أسوة بالنواب الكرد املطالبني بحصة
مالية كاملة يف مس�ودة املوازنة الجديدة عىل الرغم
من عدم التزام إدارة االقليم بتسليم االيرادات املالية

اىل املركز.
وعلق النائب عن محافظ�ة البرصة ،فالح الخزعيل
على هذا امللف عرب ترصيحه ل�ـ «املراقب العراقي»
حي�ث أك�د أن « األعم األغلب من ن�واب املحافظات
الجنوبية والوس�طى عىل حرص تام بتمرير قانون
املوازن�ة االتحادي�ة لس�نة  2021بالش�كل ال�ذي
يحق�ق تطلع�ات أبناء تل�ك املحافظات س�واء عىل
مس�توى البناء أم عىل مستوى توفري فرص العمل
وم�ن جهة إكمال املش�اريع الخدمية املنفذة يف تلك
املحافظات».
وق�ال الخزعلي ،إن «املوازنة الس�ابقة  2019أتت
بأم�وال ال بأس بها اىل املحافظات الجنوبية س�يما
البصرة والنارصي�ة ،لك�ن يف الوق�ت ذات�ه هناك
س�وء ع�ا ٍل ج�دا يف إدارة االم�وال املخصص�ة لتلك
املحافظ�ات» ،عازيا ذل�ك اىل «غياب رج�ال الدولة
ع�ن إدارات تل�ك املحافظ�ات حس�ب قول�ه ،فيما
اته�م املس�ؤولني يف املحافظ�ات بالعم�ل للهيئات
االقتصادي�ة التابع�ة لألح�زاب أكث�ر م�ن عملهم
الرسمي ملحافظاتهم».
وأض�اف ،أن�ه «تم�ت إحال�ة الكثير م�ن ملف�ات
الفس�اد املتعلقة بعمل املسؤولني املحليني لعدد من
املحافظ�ات الجنوبية اىل هيأة النزاهة» ،الفتا اىل أن
«حقوق املواطنني يف تلك املحافظات ذهبت بس�بب
املصالح السياس�ية التي يتم توظيفها عىل حساب
خدمة املواطن».
وأشار اىل أن «نواب الجنوب والوسط طالبوا رئاسة
الربملان واللجنة املالية النيابية باعتماد «مس�طرة»
عدالة لتوزي�ع األموال بني تل�ك املحافظات وإقليم

كردس�تان ،ال�ذي الزال يرف�ض تس�ليم ال�واردات
النفطي�ة وغير النفطي�ة اىل الحكوم�ة االتحادية
مقاب�ل حق�وق اإلقلي�م كامل�ة ! على العكس من
البرصة والنارصية وميس�ان التي تس�لم وارداتها
اىل املركز ،لكن حقوق أبنائها ضاعت بني مزاجيات
السياسيني ورسقات االحزاب والهيئات االقتصادية
وفساد املسؤولني املحليني».
وأوضح ،أنه «يف موازنة  2021فقد تم الحرص عىل
أن ُتضم ََّن حقوق موظفي وزارة الكهرباء والعقود
واملحارضي�ن يف وزارة الرتبية والفالحني» ،مش�ددا
على أن «الفرتة املقبلة ستش�هد فتح صندوق لكل
محافظ�ة يتم تخصيص�ه ملس�تحقات البرتودوالر
لتل�ك املحافظ�ات مقاب�ل رصفه�ا للمش�اريع
الخدمية».
أم�ا بخص�وص مل�ف الدرج�ات الوظيفي�ة الت�ي
م�ن املمك�ن أن يت�م توفريها اىل رشيح�ة خريجي
الكليات س�واء من أصح�اب الش�هادات االولية أو
العلي�ا بالتزام�ن م�ع االحتجاجات املس�تمرة من
قب�ل أصحاب تل�ك الرشيحة ،لف�ت الخزعيل ،اىل أن
«ع�دم تفعي�ل قان�ون الخدم�ة االتحادي�ة ال يحل
املل�ف ،عىل الرغ�م من وجود أكث�ر  250الف درجة
وظيفي�ة م�ن الح�ذف واالس�تحداث م�ن املمك�ن
استثمارها للخريجني برشط أن تكون عرب مجلس
الخدم�ة االتحادي».ورجح أن «تس�تمر تظاهرات
الخريجني وأصحاب الش�هادات بس�بب عدم توفري
درجات وظيفية للخريجني الحاليني ،وكذلك بسبب
زيادة س�نوية انفجارية ألع�داد رشيحة الخريجني
الحاصلني عىل الشهادة الجامعية».

تحالف الفتح :عدم تطبيق قرار البرلمان
بإخراج األمريكان اشارة سيئة على الحكومة
املراقب العراقي /بغداد...
انتق�د النائب ع�ن تحالف الفتح حسين
اليس�اري ،الثالث�اء  ،اس�تمرار الوج�ود
األمريك�ي داخل العراق وعدم تطبيق قرار
الربمل�ان القايض باخراج تلك القوات ،عادا
تس�ويف قرار الربملان بإخ�راج األمريكان
إشارة حكومية سيئة.
وقال اليساري ،يف ترصيح تابعته «املراقب
العراقي» إن «تسويف قرار مجلس النواب

بش�أن إخراج القوات األمريكية من البالد
إش�ارة حكومي�ة س�يئــــة» ،مبين�ا أن
«اس�تمرار صمت الحكومة وعدم تطبيق
قرار الربملاــــــن سيعرض ابناء الحشد
الش�عــــبي العت�داءات أمـــريكي�ة
جديدة».
وأض�اف ،أن «هن�اك ته�اون حكوم�ي يف
تنفيذ ق�رار الربمل�ان” ،الفت�ا اىل ان «عدم
رغبة واشنطن االنسحاب من العراق دليل

على النوايا األمريكي�ة الرامي�ة إىل تعزيز
تواجدها يف البالد».
وكان النائب عن كتلة بدر عدي الش�عالن
اته�م ،الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة
باالس�تمرار يف سياس�ة نظري�ة املؤام�رة
ض�د فصائ�ل الحش�د الش�عبي ،مبينا أن
السياس�ة األمريكي�ة م�ا زالت تس�تخدم
نظرية املؤامرة ضد الحشد الشعبي بهدف
التوسيع والسيطرة.

اعض���اء المحكم���ة االتحادي���ة
الذي���ن س���يتم اختياره���م
من مجل���س القض���اء هم من
القضاة العراقيي���ن الذين هم
اصال يمثلون اطياف الش���عب
العراق���ي كاف���ة ومعلوماتهم
ف���ي اديانه���م ومذاهبهم ال
تق���ل عن فقه���اء الش���ريعة
الذي���ن سترش���حهم االحزاب.
لذلك ال داع���ي لوجود فقهاء
ً
اص�ل�ا  ،فكيف يكون لهم حق
التصويت!

إصبع عىل الجرح ..

تغريدة
النائب احمد الجبوري

نائب :على الحكومة ان تتدخل للحد من الفقر بالوسط والجنوب

ترصيح إذاعي

املراقب العراقي /بغداد...
طالب عض�و مجلس النواب
عباس يابر ،ام�س الثالثاء،
الحكومة للحد من البطالة،
يف ظ�ل الفـــــق�ر ال�ذي
يخي�م عىل مناطق الوس�ط
والجنوب.
وق�ال يابــ�ر ،يف ترصي�ح
تابعت�ه «املراق�ب العراقي»
إن «العشرات م�ن أصحاب
الش�هادات العلي�ا وغريهم
م�ن الخريجين يعان�ون
البطالة والفقر ،رغم امتالك
الع�راق الكثـــــير م�ن
الثروات».
واضاــــــف ،أن «الوضع
االقتص�اد املتردي يف البلاد
يس�هم يف ارتفــ�اع نس�بة
الفق�ر ،وخاص�ة يف مناطق
وسط وجنوب البالد».

األمن النيابية :قانون الخدمة االلزامية
مرهون بالتخصيصات المالية
املراقب العراقي /بغداد...
اك�د عضو لجن�ة األم�ن والدف�اع النيابية بدر
الزي�ادي ،ام�س الثالث�اء ،ان قان�ون الخدم�ة
االلزامي�ة ،ره�ن تامين اإلمكاني�ات املالية،
مؤكدا ان االزمة املالية تقف عائق امام
ترشيع القانون».وق�ال الزيادي ،يف
ترصي�ح لراديو «العه�د» وتابعته
«املراق�ب العراق�ي» إن «هناك
إجم�اع س�يايس نياب�ي على
تمري�ر القان�ون ،االن ان
ترشيع�ه صع�ب ج�دا لع�دم
وجود تخصيصات مالية».

مفوضية حقوق االنسان تعلن تسجيل  644حالة انتحار خالل العام الماضي

الشريط األمين

املراقب العراقي /بغداد...
اعل�ن عضو مفوضية حقوق االنس�ان فاض�ل الغراوي،
الثالث�اء ،ارتفاع ح�االت االنتحار يف الع�راق خالل العام
مايض إىل  644حالة.
وقال الغ�راوي ،يف بيان تلقت «املراقب العراقي» نس�خة
من�ه ،إن «املفوضي�ة أرشت ارتف�اع ح�االت االنتحار يف
عم�وم محافظ�ات الع�راق لع�ام  ٢٠٢٠بلغ�ت ()٦٤٤

حال�ة» ،الفت�ا اىل ان» محافظ�ة بغداد تصدرت املش�هد
باالعداد حيث بلغت ( )١٣٩حالة تلتها محافظة البرصة
( )٨٦حال�ة ومحافظ�ة ذي قار ( )٨٠حال�ة ومحافظة
نينوى ( )٦٩حالة».
واوض�ح الغ�راوي ،انه «م�ن خالل ماتم تس�جيله ايضا
فئ�ة الذكور ،حيث بلغت اعدادهم ( )٣٦٨واالناث ()٢٧٦
حالة انتحار».

الداخلية تقبض عىل متهمين بتجارة
االعضاء البشرية وسرقة االموال
املراقب العراقي /بغداد...
اعلنت وزارة الداخلية ،امس الثالثاء ،عن القاء
القبض عىل متهم لقيامه باملتاجرة باألعضاء
البرشية يف بغداد.
وقال�ت ال�وزارة ،يف بي�ان تلق�ت «املراق�ب
العراق�ي» نس�خة من�ه إن «مف�ارز مديري�ة
مكافحة اجرام بغداد  -مكتب مكافحة اجرام
النهروان تمكنت م�ن القاء القبض عىل متهم
لقيامه باملتاجرة باألعضاء البرشية ،حيث تم

توقيف�ه وفق أح�كام امل�ادة (  / ٦من قانون
مكافحة االتجار بالبرش)».
واض�اف البي�ان ان «مفارز مكت�ب مكافحة
اج�رام البي�اع ألقت القب�ض عىل مته�م قام
برسق�ة مبلغ م�ايل ق�دره ( ١٠ماليين دينار
عراق�ي) من إحدى الدور الس�كنية يف منطقة
البياع».
وتاب�ع البي�ان ان�ه «ت�م اتخ�اذ اإلج�راءات
القانونية بحقه وفق أحكام املادة  ٤٤٣ق.ع».

واض�اف عضو مجلس املفوضية ،أن «( )١٥٩حالة منها
كانت بواس�طة اطالق النار من اس�لحة قريبة و()٣١٩
حالة بواس�طة الش�نق باس�تخدام الحب�ال و()٦حاالت
تمثل�ت بالس�قوط من اماك�ن مرتفع�ة و ( )١٢٢حالة
باس�تخدام الحرق بالنار و( )٢٠حالة باس�تخدام املواد
الس�امة الخط�رة و( )٣ح�االت تمثل�ت بقط�ع الوري�د
و()٨ح�االت ع�ن الطريق الغ�رق و( )٢حالة بواس�طة

الصع�ق بالكهرباء».وع�ن دوافع االنتحار بين الغراوي
انه�ا» تنوع�ت بين االس�باب االجتماعي�ة والنفس�ية
واالقتصادية،اضاف�ة لعام�ل الفقر وتداعي�ات الحروب
وتده�ور واق�ع حق�وق االنس�ان ،مطالب�ا» الحكوم�ة
بإجراءات عاجلة لتعزيز وحماية حقوق االنسان وتوفري
فرص العمل وتأمني الخدمات والعيش الكريم والس�كن
املالئم لدرء خطر االنتحار».

الحشد الشعيب والقوات االمنية يشرعان
بعملية دهم وتفتيش جنوب سامراء
املراقب العراقي /صالح الدين...
نفذ اللواء  41للحشد الشعبي والقوات األمنية،
ام�س الثالثاء ،عملي�ة دهم وتفتي�ش ملالحقة
فلول داعش يف ناحية يثرب جنوب سامراء.
وق�ال إعالم الحش�د ،يف بي�ان تلق�ت «املراقب
العراق�ي» نس�خة من�ه ،إن «ق�وات الل�واء 41
للحشد الش�عبي والقوات األمنية نفذت عملية
ده�م وتفتي�ش يف ناحي�ة يث�رب جنـــ�وب
سامراء».

وأض�اف البي�ان ،أن «العملي�ة ش�ملت أيض�ا
تفتيش وتمش�يط ح�ول قاعدة بل�د الجوية و
ت�م العثور على مخلف�ات حربي�ة (مقذوفات
صاروخية عدد  )٢وتم رفعها من قبل مكافحة
املتفجرات اللواء .»41
وأوضح« :وتأتي هذه العملية حرصا من الحشد
الش�عبي للقضاء على فلول داع�ش والحفاظ
على أرواح املدنيين الع�زل وممتلكاتهم ضمن
قواطع املسؤولية».

البابا بين ّ
خفة بغداد
وثقل النجف
وصل البابا إىل بغداد ونزل يف مطارها واس�تقبله رئيس
ال�وزراء الصدفة واملفاجأة والغفلة مصطفى الكاظمي
ال�ذي فاج�أ الضي�ف وفاجأن�ا بتكشيرته العريض�ة
وضحكت�ه الت�ي كانت بلا س�بب كما باغ�ت الضيف
وباغتنا واستفزه واستفزنا وأدهشه وأدهشنا وصدمه
وصدمن�ا وه�و يمر به بين مقطع برشي م�ن البادية
الصحراوية واألزياء البدوية والس�يوف السعودية التي
كاد بعضه�ا أن يالمس جس�د البابا فــي مش�ــــهد
هزيل للربوتوكول والتنسيق األمني .
غاب�ت بغداد وحضارته�ا وتراثها عن ذه�ن الكاظمي
وم�ن تكف�ل بمراس�يم االس�تقبال الت�ي أتمه�ا علينا
الكاظم�ي يف إزالة الجدارية التي تحمل صورة ش�هداء
النرص عىل داعش والشهيد أبو مهدي املهندس ورفيقه
س�ليماني بحج�ة أنها طارت بقوة الري�ح التي رضبت
بغ�داد ولم يش�عر بها إال خفيفو ال�وزن رئيس الوزراء
وأرباب املنطقة الخضـــــراء .
نحمد الله أن من ألقى الكلمة يف قرص السلام يف بغداد
كان رئي�س الجمهورية برهم صالح ال�ذي يجيد نغمة
التلوي�ن ولهج�ة التعصير ولولق�ة التعبري كم�ا يجيد
التخطي�ط الخفي والقلب الويف والح�ب الحميم لخفايا
اإلقليم .فل�و كان رئيس الوزراء الكاظمي هو من ألقى
الكلم�ة الحتجن�ا إىل ترجمة مركبة ومرتج�م مركب ملا
هو مفه�وم وغري مفهوم وما هو معل�وم وغري معلوم
للح�رف الظاه�ر واملضموم فلل�ه الحمد كام�ل الحمد
س�اتر العيوب وكاش�ف الكروب .
م�ن بغ�داد إىل النج�ف األرشف
الت�ي كان س�لطانها وس�لطاننا
وزعيمه�ا وزعيمن�ا وحكيمه�ا
وحكيمن�ا وقديس�ها وقديس�نا
ومرجعه�ا ومرجعن�ا س�ماحة
الس�يد عيل الحسيني السيستاني
يف بيت�ه الصغري القدي�م وغرفته
املتواضعة بال زيف وال ترتيش أو
منهل عبد األمري المرشدي ..
تزوي�ق أو تجمي�ل ينتظر الضيف
م�ع خمس�ة م�ن مرافقي�ه فقط ال
غريهم فلا املحافظ يدخل وال البقي�ة الباقية يدخلون
فللرج�ل س�لطانه ورشط�ه ورشوطه وهيبت�ه وقراره
الذي تجلّه األرواح فتطيعه األجساد .
كان كالم املرج�ع األعىل واضحا ج�دا مخترصا يف لقاء
ال 45دقيق�ة حين طل�ب من حضرة الباب�ا أن يكون
صوته معنا فنحن ش�عب واحد مستضعف مظلوم بكل
مكوناته وأديانه وكل ش�عوب املنطقة تعاني من الذين
يظلم�ون من الكبار ورصاعاته�م وأعوانهم و ُي ِّ
هجرون
ويقتلون وكما يحصل بفلسطني املحتلة .
لق�د ص�در بيان من مكتب الس�يد وبي�ان من حرضة
البابا ملن شاء أن يقرأ .
ما أود أن أشري له هنا أن البابا ومن معه خلعوا أحذيتهم
يف عتبة دار السيس�تاني واقتنعوا بذلك دون نقاش فهم
يف الوادي املقدس وبضياف�ة ميزان العدل ونور الحبيب
املصطفى وبش�ارة عيسى وحبيــــ�ب املرتىض الذي
ق�ال ما قال فحــــــواه الس�يد السيس�تاني لضيفه
الكري�م  ,الناس صنف�ان إِمَّ ا أخ لك يف الدين أو نظري لك
يف الخلق .
نع�م كان الباب�ا يف حضرة أق�دس عمام�ة يف األرض
وأطهره�ا وأرشفه�ا فهنيئــــ�ا له وهنيئا لن�ا َ
وقر ْ
َّت
عيوننا بك سيدي أبا محمد الرضا ولنا يف صفحة أخرى
مق�ال عن زي�ارة الباب�ا إىل مدينة النارصي�ة وللحديث
بقية .

ب

اسعار الذهب

نصيف تحيل مشروع تحلية المياه
إلى هيأة النزاهة واالدعاء العام
أحال�ت النائبة عالية نصيف مشروع تحلية ماء البرصة
إىل هيئة النزاهة واالدع�اء العام ،مطالبة بإجراء تحقيق
لوجود شبهات فساد يف املرشوع .
وقال�ت يف كتابني رس�ميني رس�مي موجهين إىل رئيس
الهيئ�ة واالدعاء الع�ام  :نحيل إليكم تحلي�ة ماء البرصة
وحس�ب املعلومات التي وصلت إلين�ا أن الرشكة التمتلك
أعم�االً مماثل�ة وأن هن�اك غبنا فاحش�ا يلح�ق بالدولة
بس�بب املغاالة يف قيم�ة العقد والتي ه�ي ضمن القرض
الربيطاني.
واضافت أن  :الرشكة عبارة عن مكتب وس�تة موظفني،
نطلب اتخاذ اإلجراءات والتحقيق لوجود شبهات فساد.

اسعار الذهب عيار  56 ,58 18دينار

اسعار الذهب عيار  63,04 21دينار
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اسعار الفضة

غرام الفضة عيار٥٦٧،٧٦ ٩٩،٩

االقت�صادي

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

اسعار النفط

ً
دوالرا
األمريكي 69.02

ً
دوالرا للبرميل
برنت 69.02

سعر بيع الدوالر =  145.750دينار

الوعود النيابية تصيب القطاعات االقتصادية بالكساد

كتل سياسية توظف سعر صرف الدوالر في حمالتها االنتخابية
املراقب العراقي /مشتاق الحسناوي
م�ا زال محم�د جم�ال (موظ�ف) عاجزا
ع�ن رشاء منزل جديد ب�دل منزله القديم
الذي باع�ه ,خاصة بعد ارتفاع أس�عارها
بش�كل مخي�ف  ,ج�راء تخفي�ض قيم�ة
الدينار العراقي من قب�ل الحكومة  ,رغم
تطمين�ات أصح�اب مكات�ب العق�ارات
بأن الدينار سيتحس�ن قريبا  ,بعد س�ماع
ترصيحات السياس�يني والربملانيني بشأن
إع�ادة الدين�ار إىل س�عر رصفه الس�ابق،
بينم�ا زميل�ه محس�ن أوقف بن�اء قطعة
االرض الت�ي ورثه�ا ع�ن أبي�ه بس�بب
ارتفاع أس�عار البناء بش�كل مخيف وهو
يأم�ل بعودة االس�عار اىل س�ابق عهدها ,
فاالضطرابات يف س�وق العق�ارات ومواد
البن�اء  ,فضلا ع�ن مح�ال بي�ع الذه�ب
واالث�اث املنزلية ناتجة ع�ن الترصيحات
غري املسؤولة لبعض الكتل السياسية عن
عزمه�ا تخفيض قيمة الدوالر الذي ارتفع
س�عر رصفه بس�بب ق�رارات الحكومة ,
ويب�دو أن الكت�ل السياس�ية اتخ�ذت من
ال�دوالر م�ادة انتخابية للرتوي�ج عنها يف
االنتخابات املقبلة.
وأك�د عضو اللجنة املالي�ة النيابية ،جمال
كوج�ر(،أن الح�راك الس�يايس م�ا زال
مس�تمرا داخل مجلس النواب ،مع وجود
تواقي�ع برملانية قدم�ت إىل املالية النيابية
م�ن أجل إعادة س�عر رصف ال�دوالر أمام
الدينار أو تقليل السعر الحايل.
وق�ال كوج�ر ،إن «الحراك الس�يايس بهذا
الخصوص ما زال مستمرا ،حتى أن هناك
طلب�ات قدم�ت بتواقي�ع ع�دد كبير من

أعضاء الربملان إىل املالية النيابية ،من أجل
سعر رصف الدوالر».
وأض�اف ،أن «تل�ك التواقي�ع بقي�ت على
حاله�ا ،ألن اللجن�ة املالي�ة والربمل�ان ال
يمتل�كان أية صالحي�ة يف تعديل أو إعادة
س�عر رصف الدوالر ,مؤكدا أن «هذا األمر
ً
حرصا.
من صالحية البنك املركزي
ويف هذا الش�أن يرى املختص بالشأن املايل
س�امي س�لمان أن�ه «ال يخفى على أحد

أن الوض�ع االقتص�ادي يف البلاد م�ا زال
يش�هد رك�ودا وتضخما كبريا ج�راء قرار
الحكوم�ة برفع قيمة الدوالر أمام الدينار،
َّ
ترض ْ
رت رشائح كثيرة منه ،بل له
وال�ذي
تبعات س�يئة ج�دا تمثلت برف�ع معدالت
الفقر والبطال�ة  ,فضال عن توقف معظم
القطاع�ات االقتصادية التي هي يف تماس
مع املواطن ومنها قطاع البناء واإلس�كان
وتجارة الذهب وغريها ،باس�تثناء تجارة

الباوي :تذرع وزير المالية بشروط صندوق
النقد يعد امتهانا لمشاعر الشعب
اعترب املحلل الس�يايس حازم الباوي  ،تذرع وزير املالية
علي عبد االمير عالوي بشروط صندوق النق�د الدويل
يف التقش�ف املف�روض على الش�عب ،امتهان�ا لكرامة
العراقيين وامعان�ا يف تعريضه�م ملزي�د م�ن الضغوط
املجحفة.وق�ال الب�اوي  ،ان “الوزير ق�د نيس او تناىس
بأن حكومة العبادي قد سعت اىل اقحام العراق يف ٢٠١٤
تحت طائلة الرشوط الجائرة لصندوق النقد الدويل ورفع
اليد ع�ن قطاعات الصحة والتعليم والبطاقة التموينية
خالفا للدس�تور”.وأضاف أن “حكوم�ة العبادي كانت
اول من مارس التقشف املفروض غري املربر واستقطاع

روات�ب املوظفني ورفع اجرة االتص�االت عىل املواطنني
ما تس�بب بحالة غليان وغضب شعبي كبري يأن العراق
تحت وطأته حتى الساعة”.
وش�دد الباوي عىل رضورة ان يتعظ اصحاب القرارين
الس�يايس واالقتصادي م�ن تلك التجرب�ة املريرة وعدم
املجازفة بمصداقيتهم امام الش�عب ال�ذي يعرف جيدا
ان املوازن�ة احتس�بت بس�عر  ٤٣دوالر لربمي�ل النفط
بينما س�عر النفط العراقي يباع اليوم بس�عر  ٥٣دوالرا
يف االوب�ك وقد يص�ل اىل اعىل من ذلك م�ا ينفي الحاجة
للتقشف غري املربر.

وضع التصاميم النهائية لمطار االنبار
الدولي تمهيدا لعرضه لالستثمار
أعلن�ت اإلدارة املحلي�ة يف قض�اء
الرم�ادي  ،املب�ارشة بوض�ع
التصاميم النهائية إلنش�اء مطار
األنبار الدويل ،قبيل عرضه كفرصة
اس�تثماريَّة .وق�ال قائممق�ام
القض�اء إبراهي�م الجناب�ي، ،
ً
َّ
“لجان�ا هندس�يَّة وفنيَّ�ة م�ن
إن
دي�وان املحافظة وبالتنس�يق مع

الدوائ�ر الحكوميَّة بارشت بوضع
التصاميم النهائية إلنش�اء مطار
األنب�ار ال�دويل يف منطق�ة الـ 35
كيلو غربي الرمادي”.
واض�اف الجناب�ي ،ان�ه “س�يتم
عرض املطار كفرصة استثمارية،
ح�ال إق�رار املوازنة املالي�ة للعام
الحايل”.

أرقام واقتصاد

% 30
قيمة ارتفاع التبادل التجاري
بين العراق وايران في
منفذ مندلي الحدودي بعد
اسبوعين من االنخفاض

%1
قيمة التخفيض على فوائد
المشاريع الكبيرة بدال من
 2%والتي تأتي ضمن
مبادرة البنك المركزي

امل�واد الغذائي�ة الت�ي تأث�رت لكنه�ا ل�م
تتوق�ف ,إال أن قضي�ة ال�دوالر أصبح�ت
مادة دس�مة للكتل السياس�ية التي بدأت
تتالع�ب بمش�اعر املواط�ن بش�أن عودة
س�عر الرصف  ,ما أس�هم يف زيادة الركود
االقتصادي.
وق�ال س�لمان يف اتص�ال م�ع ( املراق�ب
العراق�ي) :إن «قضي�ة ع�ودة ال�دوالر اىل
س�ابق عه�ده بالنس�بة لرصف�ه أو جعل

إدراج مشروع قانون الموازنة
بجلسة «النواب» االثنين المقبل
وج�ه محم�د الحلبويس ،رئي�س مجلس الن�واب  ،بإدراج مشروع قانون
املوازن�ة لع�ام  ،2021يوم االثنين املقبل.وذك�ر املكتب اإلعالم�ي لرئيس
الن�واب يف بي�ان ،أن الحلبويس وجه ب�إدراج مرشوع قان�ون املوازنة يوم
االثنني املقب�ل ،بنا ًء عىل طلب مقدم من النائب يوس�ف الكالبي موقع من
 150نائبا.كانت اللجنة املالية النيابية يف العراق ،قد كشفت قبل  6أيام ،عن
أسباب تأخر إقرار موازنة  ،2021وكذا حددت موعدا ً مرجحاً لتمريرها.
وقال شيروان مريزا عضو اللجنة ،ي�وم الثالثاء املايض ،إن مرشوع قانون
املوازن�ة ما زال متوقف�ا عند املادة الحادية عرشة م�ن املرشوع ،وأن األمر
مرهون حاليا بيد بعض الكتل السياسية.وأش�ار مريزا إىل البحث عن نص
بديل للذي أرسل من قبل الحكومة بشأن إرسال  250ألف برميل نفط و50
باملائة من موارد إقليم كردس�تان ،مبينا أن «الكرد متفقون عىل التفاوض
عىل أي مادة دستورية تضمن حقوق الجميع».
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اسعار الدينار مقارنة بالدوالر

غرام الفضة عيار ٥٤٤،٤٦ ٩٥،٨

 100دوالر تس�اوي  130الف�ا ب�دال م�ن
سعره الحايل  ,قضية حسمها وزير املالية
 ,حني أك�د أن االمر يع�ود للحكومة وهي
املس�ؤولة عن ذلك  ,فضال عن ترصيحات
اللج�ان الربملانية التي أك�دت أنها عاجزة
ع�ن تغيير س�عر رصف ال�دوالر ،وأن
ترصيح�ات البع�ض بعودة االس�عار كما
كان�ت عليه هي مادة انتخابية اس�تغلتها
الكتل للتالعب بمشاعر املوطنني.
كتل�ة النصر النيابي�ة وجه�ت  ،دعوة إىل
الكت�ل السياس�ية بش�أن س�عر رصف
الدوالر ،وقالت يف بيان“ :نس�تغرب إرصار
وزي�ر املالي�ة ومن خلف�ه محاف�ظ البنك
املرك�زي على اإلبق�اء على س�عر رصف
ال�دوالر الح�ايل رغ�م الزي�ادة الكبيرة يف
أسعار النفط.
من جهته أكد املختص بالشأن االقتصادي
جاس�م العكييل ،أن «الكت�ل الربملانية هي
التي أي�دت الحكومة برف�ع قيمة الدوالر،
والي�وم تري�د االس�تخفاف باملواط�ن من
خالل ترصيحاتها بضرورة عودة الدوالر
لس�ابق عه�ده  ,فه�ي تري�د الضحك عىل
ذق�ون املواطن م�ن خالل اس�تغالل هذه
القضية لتكون مادة انتخابية لصالحها».
وق�ال العكيلي يف اتص�ال م�ع ( املراق�ب
العراقي):التوج�د جدي�ة ل�دى مجل�س
النواب بإرغ�ام الحكومة على رفع قيمة
الدينار  ,بل إن البعض ويف محاولة فاشلة
الس�تغالل املوطنين يؤكد أن عودة س�عر
رصف الدوالر س�تكون عن�د إعداد موازنة
تكميلي�ة وه�ي كذب�ة جديدة الس�تغالل
تعاطف العراقيني معهم.

سعر شراء الدوالر = 144.750

دينار

حكومة البصرة تناقش المعوقات التي
تعترض مشروع مجاري القرنة الكبير
بح�ث املع�اون املحاف�ظ اإلداري
ملحافظ البرصة « معني الحس�ن
مع قائممق�ام قضاء القرنة عيل
غان�م املالكي» مراح�ل العمل يف
مرشوع مج�اري القرن�ة الكبري
والوق�وف على املعوق�ات الت�ي
تعرتضه.
وقال الحس�ن» يف بي�ان صحفي
 :إن اجتماع�ا ض�م قائممق�ام
القرنة والرشكة املنفذة للمرشوع
واملكت�ب اإلستش�اري وبع�ض
األهايل يف منطقة ش�لهة الحسن،
ناق�ش التجاوزات الت�ي يمر بها
الخط الناقل ،وط�رح عدة حلول

م�ن قبل األهايل س�يتم رفعها إىل
الجهات املعنية للنظر فيها.
واوض�ح « ان الخرائ�ط
واملخططات األصلية املقدمة من
قبل بلدي�ة البصرة تختلف عما
ه�و موج�ود على أرض الواق�ع
بسبب تش�ييد عدة منازل سببت
ع�ددا م�ن املش�اكل ،مشيرا اىل
ان�ه كانت هناك ع�دة مقرتحات
سترفع عن طري�ق القائممقام
اىل إدارة املش�اريع يف املحافظ�ة
وس�يتم ّ
إطالع املحاف�ظ عىل كل
تفاصي�ل املوضوع إلس�تحصال
املوافقات الرسمية .

أسعار النفط ترتفع مع التعافي
االقتصادي المتوقع
ارتفع�ت أس�عار النفط بفعل
توقع�ات بانتع�اش االقتصاد
العامل�ي بع�د أن وافق مجلس
الشيوخ األمريكي عىل قانون
تحفي�ز قيمت�ه  1.9تريليون
دوالر وبس�بب تراجع محتمل
يف مخزون�ات النف�ط الخ�ام
يف الوالي�ات املتح�دة أكبر
مس�تهلك للوق�ود يف العال�م.
لكن ارتف�اع ال�دوالر وتراجع
املخاوف م�ن تعطل اإلمدادات
من الس�عودية ،أكبر مصدر
للنفط يف العال�م  ،بعد هجوم
على منش�آتها التصديري�ة
أوق�ف مكاس�ب األس�عار.
وارتفعت العقود اآلجلة لخام

برنت لش�هر اي�ار بمقدار 57
ً
س�نتا ،أو  ،٪0.84إىل 68.82
دوالرًا للربمي�ل  ،بينم�ا ارتفع
خام غرب تكس�اس الوسيط
األمريكي لشهر أبريل نيسان
ً
س�نتا  ،أو  ، ٪0.78إىل
52
 65.56دوالرًا للربميل.
وارتفعت أس�عار خ�ام برنت
فوق  70دوالرا للربميل بعد أن
أطلقت قوات الحوثي اليمنية
طائ�رات مسيرة وصواري�خ
على قل�ب صناع�ة النف�ط
السعودية  ،بما يف ذلك منشأة
أرامك�و الس�عودية يف رأس
تن�ورة الحيوي�ة للص�ادرات
البرتولية.

العراق يحتل المرتبة االولى في صادرات تركيا لشهر شباط
اعل�ن اتح�ادات مص�دري
البح�ر األبيض املتوس�ط ،ان
الع�راق احت�ل املرتب�ة االوىل
يف ص�ادرات تركي�ا لش�هر
ش�باط املايض .وقالت منسق
رئي�س االتح�ادات هوري�ي
يمان�ي يلم�از يف بي�ان لها ان
«جمعي�ات مص�دري البح�ر
األبي�ض املتوس�ط جمع�ت
ص�ادرات بلغ�ت  997مليون
دوالر يف شباط املايض» ،مبينة

دوالر ،وزاد قطاع املنسوجات
لدين�ا بمق�دار  120.7مليون
دوالر» .وتابع�ت أن «قط�اع
األث�اث لدين�ا ارتف�ع بنس�بة
 ٪15إىل  87.6ملي�ون دوالر،
كم�ا زاد قطاع األثاث بنس�بة
 ٪12ليص�ل إىل  84.3ملي�ون
دوالر ،وقط�اع املالب�س
الجاهزة لدينا إىل  24.3مليون
دوالر ،وقطاع الثروة السمكية
واملنتج�ات الحيوانية لدينا إىل

أن « 5م�ن أص�ل  8جمعي�ات
داخل االتحاد حققت زيادة يف
مبيعاته�ا الخارجية ودعمت
ص�ادرات البالد بنس�بة ٪6.9
يف ش�باط» .واش�ارت اىل
ان «قط�اع امل�واد واملنتج�ات
الكيماوي�ة ج�اء اوال باكث�ر
القطاع�ات تصدي�را وبواق�ع
 236.4ملي�ون دوالر ،تلاه
قط�اع الفاكه�ة والخرضوات
الطازجة بقيمة  120.7مليون

صندوق النقد الدولي :السودان حقق تقدما ملموسا نحو تنفيذ اإلصالحات
ق�ال صندوق النقد الدويل يف بي�ان إن مديرته وافقت
على املراجعة األوىل لربنامج الس�ودان ال�ذي يراقبه
خبراء الصن�دوق ،وال�ذي يدع�م برنامج�ا وضعته
الحكومة.
ووضع�ت الحكوم�ة الس�ودانية برنام�ج إصالحات
يه�دف إىل اس�تقرار االقتص�اد وتعزي�ز الحماي�ة

االجتماعية ودعم القطاع الخاص.
وأض�اف البي�ان« :الس�لطات الس�ودانية حقق�ت
تقدما ملموس�ا نحو وضع س�جل أداء ق�وي لتنفيذ
السياس�ات واإلصالحات ،وهو رشط رئييس لإلعفاء
من الديون يف نهاية املطاف».
وكان صن�دوق النقد ال�دويل أعلن الع�ام املايض عن

استعداده ملس�اعدة السودان بعد أن رفعت واشنطن
البلد من قائمتها للدول الراعية لإلرهاب.
وق�ال صندوق النقد الدويل حينها إن إزالة الس�ودان
من القائمة األمريكي�ة يقيض عىل أحد العوائق نحو
اإلعف�اء من الدي�ون يف ظل مب�ادرة ال�دول الفقرية
املثقلة بالدين التي أطلقت يف عام .1996

ً
مـــؤتمرا دوليـــا للمـــياه
بغــداد تستضيـــف
أعلن�ت وزارة امل�وارد املائي�ة  ،ع�ن
اس�تضافة العاصم�ة بغ�داد املؤتم�ر
ال�دويل األول للمياه ،مبين�ة أن املؤتمر
يه�دف اىل تذليل التحديات املس�تقبلية
التي تواجه ديمومة توفري املياه
وقال املتحدث باسم الوزارة عيل رايض
يف بي�ان  ،إن “وزارة امل�وارد املائي�ة
ستس�تضيف موتمر بغداد الدويل األول
للمياه برعاية رئيس الوزراء مصطفى
الكاظمي ،وبمشاركة جهات حكومية
ودولية ومنظمات األمم املتحدة املعنية
باملي�اه إضاف�ة اىل منظم�ات املجتمع
املدن�ي وجامع�ة ال�دول العربي�ة مع
دع�وة دول الج�وار مثل تركي�ا وايران
وسوريا وغريها من الدول ،تحت شعار
التخطيط واالدارة الرشيدة ملوارد املياه
لتحقيق استدامتها”.
وأوض�ح رايض ،أن “ه�ذا املؤتم�ر
يه�دف اىل تذليل التحديات املس�تقبلية
الت�ي تواجه ديمومة توفير املياه ،بما
يتالءم مع املتطلبات الوطنية والحشد

ال�دويل ملوق�ف الع�راق من أج�ل املياه
املشتركة مع دول الجوار واالستفادة
من الخبرات العلمية لتنمي�ة مواردنا
املائي�ة وتطوي�ر البنى التحتي�ة ،التي
عان�ت م�ن التدهور بس�بب داعش يف

الفترة املاضية ،وكذلك لزي�ادة الوعي
واملس�توى الوطني واالقليم�ي العاملي
للمحافظة عىل املياه”.
وأض�اف أن “محاور املؤتم�ر تتضمن
التخطي�ط االستراتيجي واالدارة

املتكاملة للم�وارد املائية واالمن املائي
والغذائ�ي ،على املس�توى الداخلي
والخارج�ي وتحديات التأثير املناخي
والتع�اون االقليمي وال�دويل للحد من
نق�ص املياه وتأثري االعم�ال االرهابية
على منظوم�ة املي�اه وس�بل تجن�ب
مخاطره�ا والح�د من تاثير الكوارث
الطبيعية”.

 23ملي�ون دوالر» .واوضحت
أنه�م «حقق�وا أكرب ق�در من
الص�ادرات إىل العراق بـ 77.4
مليون دوالر يف ش�باط ،تليها
روس�يا بـ  53.2مليون دوالر
وأملانيا ب  48.1مليون دوالر».
يذك�ر ان العـــ�راق يعتم�د
بش�كل كبري يف توفري الس�لع
والبضائ�ع الس�واقه املحلي�ة
من االستريادات وخاصة دول
الجوار من تركيا وايران.

الذهب يهبط الى أدنى
مستوياته في تسعة أشهر
هبط�ت أس�عار الذهب أكثر من واح�د يف املئة إىل
أدنى مس�توياتها يف تس�عة أش�هر ،م�ع صعود
ال�دوالر وبقاء عوائد س�ندات الخزان�ة األمريكية
مرتفعة ،وهو ما يقلص جاذبية املعدن النفيس.
وانخف�ض الذه�ب يف املعاملات الفوري�ة 1.14
باملئ�ة إىل  1681.40دوالر لألوقي�ة (األونصة) يف
أواخر جلس�ة التداول ،وهو أقل مس�توى له منذ
الثامن من يوني�و املايض.وهبطت العقود اآلجلة
األمريكي�ة للذهب أكث�ر من واحد باملئة لتس�جل
عن�د التس�وية  1678.00دوالرا لألوقية.وقف�ز
ال�دوالر ألعلى مس�توى يف أكثر من ثالثة أش�هر
بينما اس�تقرت عوائد س�ندات الخزانة األمريكية
ألج�ل عرش س�نوات قرب أعىل مس�توى يف أكثر.
ويف أواخ�ر جلس�ة الت�داول كان م�ؤرش الدوالر،
ال�ذي يقيس قيمة العملة األمريكية مقابل س�لة
من ست عمالت رئيسية ،مرتفعا  0.54باملئة عند
 92.385وهو أعىل مستوى له منذ  24نوفمرب.
وقفز الدوالر إىل أعىل مستوى يف تسعة أشهر أمام
العمل�ة اليابانية مس�جال  108.91ين ،واس�تقر
ق�رب أعلى مس�توى يف ش�هر
مقابل الجنيه االسرتليني عند
 1.3820دوالر.وم�ن بين
املعادن النفيسة األخرى،
صعــــ�د البالتني 1.2
باملئ�ة إىل 1143.20
دوالر لألوقي�ة بينم�ا
انخفــ�ض البالدي�وم
 0.99باملئــــ�ة إىل
 2315.20دوالر لألوقية
ونزل�ت الفض�ة 0.16
باملئــــ�ة إىل  25.15دوالر
لألوقية.

4

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
عربي ودولي

االربعاء  10اذار  2021العدد  2542السنة الحادية عشرة

Almuraqeb Aliraqi Newspaper

ً
مجددا
ابن نايف إلى الواجهة

طهران تنصح واشنطن
بالعودة لالتفاق النووي
«دون شروط مسبقة»

هل اقتربت نهاية محمد بن سلمان؟
ضجّت المواقع اإلخباريّة بالنبأ الذي نقلته صحيفة «ذا تايمز» البريطانيّة ،قبل بضعة أيام ،والذي تحدث
ً
ضغوطا من أجل الدفع إلنقاذ ولي العهد السعودي السابق،
األمريكي ،جو بايدن ،يواجه
أنّ الرئيس
ّ
محمد بن نايف ،الذي يعيش تحت أعين سلطات البالد التي قامت بتعذيبه عندما كان في سجنه وسط
ً
ظروفا صعبة،
الصحراء بالمملكة ،مشيرة إلى أن ابن نايف هو حليف رئيسي لواشنطن ،مذكرة بأ ّنه يواجه
بعد أن حبسه محمد بن سلمان ،عقب انتزاع والية العهد منه قبل سنوات.

المراقب العراقي /متابعة...

نصح املتحدث باس�م الحكومة االيرانية عيل ربيعي ،االدارة االمريكية
الجديدة بالعودة اىل االتفاق النووي دون رشوط مس�بقة ،مشيرا اىل
استعداد ايران لتبادل جميع السجناء مع امريكا.
ويف مؤتمره الصحفي االسبوعي الثالثاء ،قال املتحدث باسم الحكومة
االيرانية« :مرت عالقات إيران الخارجية يف األيام األخرية بإحدى أهم
الفرتات يف تاريخنا الس�يايس ،وكانت قضي�ة االتفاق النووي يف قلب
االتص�االت الدولي�ة املفيدة والبن�اءة بني رئي�س الجمهورية وبعض
نظرائه حول هذا االتفاق الدويل».
واضاف ربيعي« :ال شك أن االتفاق النووي كان أكرب حدث سيايس يف
العقود األخرية وإنجاز وطن�ي ،ولو أن مجنونا (ترامب) ألقى بحجر
يف البئر وانس�حب من االتفاق ،واعاق اس�تفادة ش�عبنا م�ن الغاء
الحظ�ر ،لكننا واثقون من أن هذا االخالل س�ينتهي قريبا ً وس�تعود
االدارة األمرييكة إىل الطريق الصحيح الذي تركته».
وأكد ان «االتفاق النووي يعترب نقطة تحول يف تاريخ السالم والتدبري
يف إيران ،حيث تم الحفاظ عىل وحدة أرايض إيران مع صيانة منجزات
الصناعة النووية السلمية إلنهاء اجراءات املتعددة األطراف املستندة
اىل مجلس األمن الدويل».

المراقب العراقي /متابعة

وتأت�ي الضغ�وط على اإلدارة األمريكيّ�ة
الجدي�دة بعدم�ا ق�ررت إدارة باي�دن،
اإلفراج عن التقرير الرسي لالس�تخبارات
األمريكية حول اغتيال الصحايفّ
ّ
السعودي
املع�روف ،جم�ال خاش�قجي ،يف قنصلية
باله بإس�طنبول عام  ،2018بعد أن مَ نعت
إدارة ترام�ب نرشه لس�نوات ،حيث قامت
واش�نطن بنشر تقري�ر خل�ص إىل ّ
أن ويل
العهد الس�عودي ،محمد بن س�لمان ،أجاز
عملي�ة اغتيال خاش�قجي ،والتي أصبحت
قضي�ة رأي ع�ام دويلّ ،ع�دا ع�ن كونه�ا
قضية ش�غلت معظم دول العالم وكشفت
اللثام ع�ن حقيقة النظ�ام الحاكم يف بالد
األمريكي ّ
أن
الحرمين ،وقد جاء يف التقرير
ّ
ّ
الفعيل يف السعودية،
ابن سلمان أي الحاكم
أج�از العملي�ة يف تركي�ا ،العتق�ال أو قتل
ّ
السعودي.
املعارض
ويف ظل ع�زم إدارة بايدن عىل إعادة تقييم
العالق�ات الوثيقة م�ع اململك�ة النفطيّة،
تناول وزير القضاء ونائب وزير الخارجية
الصهيوني األس�بق ،ي�ويس بيلني ،يف مقال
ّ
نرشته صحيفة “يرسائيل هايوم” العربية
املوالي�ة لرئي�س وزراء الع�دو بنيامين
نتنياه�و ،إمكاني�ة اس�تبدال ابن س�لمان
”املتهور” باألمري محمد بن نايف ،مرجحا ً
طلب باي�دن تنفيذ هذه الخط�وة من امللك
السعودي ،سلمان بن عبد العزيز ،موضحا ً
ّ
أن اب�ن س�لمان كان بمثابة «األمل األكرب»
للغرب للحظة ما ،ووالده س�لمان قد اعترب
كزعي�م لفرتة انتقاليّ�ة ،وتنبأ كثريون بأن
يصبح ابنه الشاب محمد ،وليا ً للعهد.
وكان التقدي�ر ّ
بأن املنصب س� ُيؤخذ من يد
ويل العهد الس�ابق محمد بن نايف ،املجرب
واملقدر الذي عينه سلمان مع تتويجه عام
 ،2015وبالفع�ل بعد س�نتني ،أط�اح امللك
ب�ويل العهد ال�ذي عينه وت�وج ابنه محمد
مكانه ،حيث أصبح محمد بن سلمان نائبا ً
لرئيس ال�وزراء ووزيرا ً للدف�اع ،باإلضافة
إىل ّ
أن�ه رئي�س مجل�س ش�ؤون االقتصاد
والتنميّة يف البالد.
الصهيون�ي الس�ابقّ ،
أن
وذك�ر الوزي�ر
ّ
الواليات املتحدة اس�تقبلت الشاب املفاجئ

وزير يمني :تحالف الشر
استهدف البنية التحتية
لالتصاالت
كرئيس للبالد ،وهكذا أيضا ً يف أماكن أخرى
ّ
(عميل)،
يف العال�م ،وب�دا أن�ه براغمات�ي
حديث ،منصت ،وممثل حقيقي للسعودية
الحديثة ،وما كان يمك�ن للعالم ْ
أن ينتظر
إلاّ ْ
أن ين�زع وال�ده س�لمان تاج�ه وينقله
إىل ابن�ه الليبرايلّ (اللِّيربالي�ة هي فلس�فة
سياس�يّة أو رأي سائد تأسست عىل أفكار
الحرية واملس�اواة) ،واعترب ّ
أن بن س�لمان
اكتس�ب ش�هرته بعدما ألغى حظر قيادة
النس�اء للسيارات يف الس�عودية ،لكنه بعد
ذلك واص�ل اعتقال النس�اء والرجال ممن
كافح�وا يف س�بيل اإلصالح�ات ،واعتق�ل
أغني�اء الس�عودية حتى وافق�وا عىل دفع
الرضائ�ب ،وورط بلاده يف ح�رب رهيب�ة
يف اليم�ن ،وق�ام بأعم�ال غريب�ة أخ�رى،
كان�ت ذروتها ضلوع�ه يف القت�ل الفظيع
لخاشقجي يف ترشين األول عام .2018
ورغم اإلدانات الدوليّة الواس�عة والغضب
الحقوقي الكبير ،إال ّ
أن الرئيس األمريكي
ّ

المراقب العراقي /متابعة...
الس�ابق دونال�د ترام�ب ،من�ح الزعي�م
الش�اب الحماي�ة ،ل ُيصب�ح بحس�ب بيلني
متعلق�ا ً تمام�ا ً بنزوات ترام�ب ،وخيش ْ
أن
يكون جو بايدن ،أكثر حساس�ية ملوضوع
حقوق اإلنسان ،ما يساهم يف نهاية حياته
وإن حقيقة ّ
السياسيّةّ ،
أن بايدن لم يتصل
بمحمد بن س�لمان ،وإعالن ّ
أنه لن يتحدث
إلاّ م�ع أبي�ه املل�ك ،كانت إش�ارة أكثر من
واضحة عىل ذلك.
ورجح وزير القضاء ونائب وزير الخارجية
الصهيون�ي األس�بقّ ،
أن�ه يف الحدي�ث بني
ّ
األمريك�ي وامللك الس�عودي ،أملح
الرئي�س
ّ
بايدن لسلمان ّ
أنه سيكون من الحكمة من
جانبه ْ
أن يقوم بتغيري ابنه املتهور بالرجل
الذي اضطر ْ
ألن يتخىل عن والية العهد قبل
أربع سنوات ،متس�ائالً“ :هل سيكون هذا
الصهيوني؟ ،ومجيبا ً ّ
بأنه« :يف
جيدا ً للكيان
ّ
حال كان هذا جيدا ً ملا وصفها بـ «الحليفة
الحقيقيّة الوحيدة» ،سيكون جي ًدا للكيان

الغاصب».
وال يخفى عىل أحد ّ
أن السلطات السعوديّة
ألقت القبض عىل ويل العهد الس�ابق محمد
بن نايف ،الذي أُبعد عن الحياة السياس�يّة
ع�ام  2017بع�د ت�ويل محمد بن س�لمان
الس�لطة ،قب�ل عام م�ن ذل�ك ،و ُزج به يف
ّ
صح�راوي وس�ط البلاد اعت�اد
معس�كر
اصطحاب املسؤولني الزائرين إليه للتحدث
والن�وم يف الع�راء ،ووفقا ً لرواي�ات نقلتها
مواقع إخباريّة ،فقد وُضع بن نايف البالغ
ّ
االنفرادي
من العم�ر  61عاماً ،يف الحب�س
مل�دة  6أش�هر وتع�رض للتعذي�ب ،اليشء
الذي أفق�ده  38كيلو غراما ً من وزنه ،وبدا
مصاب�ا ً بجروح يف قدمي�ه ،وقالت مصادر
صحيف�ة «ذا تايم�ز» الربيطاني�ةّ ،
أن ب�ن
نايف كان يتحرك بسهولة ،وأصبح عاجزا ً
عن امليش إال متكئا ً عىل عصا.
ويف الوقت الذي يشعر كثريون بقلق عميق
عق�ب التقاري�ر التي تفي�د باعتالل صحة

حملة اعتقاالت صهيونية جديدة في الضفة والقدس
المراقب العراقي /متابعة...

اعتقلت ق�وات االحتالل الصهيوني ،الثالثاء ،تس�عة
فلسطينيني من الضفة الغربية والقدس املحتلتني.
وأفادت وكالة “وفا” ع�ن مصادر محلية ،بأن قوات
العدو اعتقلت ش�ابني م�ن بلدة العيزري�ة بالقدس،
وآخ�ر م�ن بل�دة أبودي�س ش�ماال ،بع�د ان داهمت
منازله�م وعبث�ت بمحتوياته�ا .ويف الضفة اعتقلت
قوات الع�دو الصهيوني ،مواطنني اثنين من مدينة

الخلي�ل .وأف�ادت مص�ادر أمني�ة ،بأن ق�وات العدو
اعتقلت الشابني ،بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما
وعبث�ت بمحتوياتهم�ا ،مبين�ة أن ق�وات االحتلال
فتش�ت منزل مواطن ،وعدة منازل يف مدينة الخليل.
ويف جنين ،اعتقل�ت قوات العدو ش�ابا من الس�يلة
الحارثية ،فيما اعتقلت شابا من عرابة .كما اعتقلت
رشطة العدو ش�ابني من بلدة السيلة الحارثية ،أثناء
تواجدهما يف مكان عملهما بأرايض الـ.48

حقوقيون سعوديون يضربون عن الطعام في السجن
المراقب العراقي /متابعة...

بدأ حقوقي�ون س�عوديون معتقلون،
إرضابهم عن الطعام يف س�جن الحائر
بالري�اض من�ذ يومين ،بحس�ب م�ا
أفادت زوجة أحدهم.
وذكرت مه�ا القحطاني ،زوجة محمد
القحطان�ي ،أح�د مؤسسي حرك�ة
“حس�م” املعتقلين منذ س�نوات ،أن
زوجها ونحو  30آخرين ،بدأوا إرضابا
عن الطعام.
وأوضح�ت القحطان�ي أن�ه باإلضافة
إىل زوجه�ا ،ف�إن الحقوقيين ف�وزان
الحربي ،وعيىىس النخيفي ،أرضبا عن

الطعام أيضا.
ومحم�د القحطان�ي ( 55عام�ا)،
هو أس�تاذ اقتصاد وناش�ط س�يايس
س�عودي وأح�د األعض�اء املؤسسين

املدني�ة

لـ”جمعي�ة الحق�وق
والسياسية” (حسم).
واعتق�ل القحطان�ي يف آذار ،2013
وحكم عليه بالسجن ملدة  15سنة.

وليس�ت هذه امل�رة األوىل التي يرضب
فيه�ا القحطاني عن الطعام ،إذ احتج
س�ابقا عىل وضعه بين موقوفني عىل
قضايا جنائية.
وتحت هاش�تاغ “إرضاب حسم” ،عرب
ناشطون سعوديون عن تضامنهم مع
املعتقلين املرضبني ،داعني الس�لطات
إىل اإلفراج عنهم.
وق�ال مغ�ردون إن “معتقيل حس�م”
الذي�ن اعتقل�وا يف عهد املل�ك عبد الله،
ال يزالون يعانون مرارة الس�جن ،رغم
أن جمي�ع مطالبه�م كان�ت س�لمية
ومرشوعة.

 12والية أمريكية تقاضي بايدن بسبب المرسوم المناخي
المراقب العراقي /متابعة...

رفعت س�لطات والية ميس�وري و 11والية أمريكية
أخ�رى دع�وى قضائي�ة ض�د الرئي�س ،ج�و بايدن،

وإدارته لتوقيعهم مرس�وما لحماي�ة الصحة العامة
والبيئ�ة .وذك�رت قناة «فوك�س ني�وز» أن أصحاب
الدع�وى ي�رون أن توس�يع صالحي�ات املنظمين
الفيدراليني ق�د يتس�بب يف أرضار اقتصادية خطرية
للوالي�ات .وأفيد بأن الدعوى التي رفعها املدعي العام
يف والية ميس�وري ،إريك ش�ميت ،انضم إليها زمالؤه
من واليات أركنساس ،وأريزونا ،وإنديانا ،وكنساس،
ومونتانا ،ونرباس�كا ،وأوهايو ،وأوكالهوما ،وساوث
كارولينا ،وتينييس ،ويوتا.
وتن�ص الدع�وى على أن�ه وفق�ا لن�ص املرس�وم
الرئ�ايس ،يمكن للس�لطات الفيدرالي�ة املوافقة عىل
أرقام التكالي�ف العامة لغ�ازات االحتباس الحراري،

التي س�تصبح بعد ذلك أساس�ا للجه�ات التنظيمية
الفيدرالية لتغيري وإدخال أحكام جديدة ،ما س�يؤدي
إىل ع�بء مايل إضايف على املواطنني العاديني يف البالد.
ووفقا للمدعني فإن هذا املرسوم يخالف مبدأ الفصل
بني السلطات.
وتشري التقديرات املؤقتة ملجموعة عمل بايدن الواردة
يف ن�ص الدعوى إىل أن املبلغ اإلجم�ايل لهذه التكاليف
العامة وق�دره  9.5تريليون دوالر «يف الواقع ،س�يتم
اس�تخدام هذا الرق�م الضخم لتربير التوس�ع الهائل
لسلطة املنظمني الفيدراليني الذين سيتدخلون يف كل
جانب من جوانب حياة األمريكيني ،من سياراتهم إىل
الثالجات واملنازل وفواتري الطعام والكهرباء».

محمد بن ناي�ف وتعرضه لس�وء املعاملة
عىل أيدي س�لطات آل سعودُ ،نقل بن نايف
ّ
االنف�رادي إىل قرص مهجور يف
من الحبس
أيلول ع�ام  ،2020ومنذ ذلك الحني ال يزال
تحت حراس�ة مش�ددة ،ورغم السماح له
بالزيارات العائلية ،إال ّ
أن محاميه وطبيبه
ممنوعان من مقابلته.
ويف هذا الصدد ،كشفت مصادر مقربة من
ّ
بـ»الس�عودي
محمد ب�ن ناي�ف ،املعروف
املفضل لدى الواليات املتحدة»ّ ،
أن أرصدته
رغم أنها كبرية ،لكنها ال تس�اوي إال جزءا ً
بس�يطا ً من مبلغ ال�ـ  11مليار دوالر الذي
تطالب�ه الس�لطات ب�ه ،وقد نف�ى حلفاء
ً
نفي�ا قاطعا ً ته�م الرسقة،
األمري األس�بق
معتربي�ن ذل�ك مح�ض هج�وم م�ن اب�ن
سلمان بدوافع سياسيّة ،وتشري تقارير إىل
ّ
أن املبل�غ املذكور يمث�ل امليزانية اإلجمالية
املمنوحة لوزارة الداخلية الس�عودية خالل
عام من األعوام التي عملها هناك.

أك�د وزير االتصاالت اليمني مس�فر عبدالله النمير ،ان تحالف الرش
السعودي األمريكي عمد الستهداف البنية التحتية لالتصاالت ،معربا
عن ش�كره لوقوف الجمهورية االسلامية االيرانية اىل جانب الشعب
اليمني.
ويف ح�وار م�ع وكالة فارس ،تح�دث النمري عن حج�م األرضار التي
لحق�ت بقط�اع االتص�االت خلال هجم�ات الع�دوان الس�عودي يف
اليمن ،قائالً« :أوالً نش�كر إيران اإلسالم عىل موقفها اىل جانب اليمن
ومظلومي�ة الش�عب اليمن�ي تج�اه غطرس�ة دول تحال�ف العدوان
السعودي األمريكي وعىل رأسها الشيطان األكرب أمريكا ،ونقدر عاليا ً
املواق�ف االيمانية الصادقة والنبيلة لس�ماحة اإلم�ام عيل الخامنئي
(يحفظه الله) يف الوقوف مع الش�عب اليمن�ي املظلوم ،وكذلك نثمن
مواق�ف الش�عب اإليراني املس�لم العزيز والحر وكل مح�ور املقاومة
الذين وقفوا مع الشعب اليمني وثورته يف مواجهة هذا العدوان».
وأض�اف النمير« ،ونرتحم عىل أرواح ش�هداء الث�ورة والجهاد وعىل
رأس�هم الحاج القائد قاسم سليماني وكل ش�هداء جبهات التصدي
لتحالف الرش واالستكبار األمريكي ،ونسأل الله النرص والفرج ألمتنا
والغلب�ة عىل أعدائنا ،كما ال ننىس أن نش�كر وكال�ة أنباء فارس عىل
إتاح�ة هذه الفرصة لنا إليضاح جزء بس�يط من مظلوميتنا يف وزارة
االتصاالت اليمنية».

أخبار من
الصحف
والمجالت
بوليتيكو :مسؤولون أمريكيون علموا بفيروس كورونا عام 2018
المراقب العراقي /متابعة

قال�ت صحيفة بوليتيك�و األمريكية،
إن مس�ؤولني أمريكيين ح�ذروا يف
ع�ام  2018م�ن انتش�ار فريوس�ات
مصدره�ا الخفافيش م�ن مخترب يف
ووهان الصينية ،وطلبوا دعم املخترب
لعدم ترسب الفريوس للبرش.
وأشارت إىل أن الخارجية األمريكية يف

إدارة الرئيس السابق ،دونالد ترامب،
قال�ت إن االس�تخبارات األمريكي�ة
لديها أدلة عىل أن العديد من الباحثني
يف معه�د ووهان لعلوم الفريوس�ات
أصيب�وا بأع�راض تش�به أع�راض
فريوس كورونا املس�تجد ،وأن الصني
تخف�ي معلوم�ات مهم�ة عن تفيش
املرض .وأش�ار تقري�ر الصحيفة إىل

أن املعهد عىل الرغم من تقديم نفسه
كمؤسس�ة مدنية ،إال أنه كان يجري
مش�اريع بحثي�ة رسية م�ع الجيش
الصيني.
ولف�ت إىل أن مس�ؤولني أمريكيين
علم�وا بأن باحثني وج�دوا مجموعة
خفافيش يف كه�وف مقاطعة يونان
الصيني�ة ،وتفاخ�روا بأنه�م وجدوا

الكهف الذي نشأ فيه فريوس سارس
األصيل.
وقال التقرير إن الس�فارة األمريكية
أرسلت ثالثة فرق إىل ووهان للتحقق
من األم�ر بني عام�ي  2017و2018
ولق�اء علم�اء صينيين ،بينه�م يش
جينجيل التي تسمى «املرأة الخفاش»
بسبب خربتها الواسعة.

صحيفة :مسلمو بريطانيا في عين العاصفة من جديد بسبب الجائحة
المراقب العراقي /بغداد...

نرش موقع «ميدل إيست آي» تقريرا للصحافية
كاثرين هريس�ت ،قالت فيه :لقد كان الشعور
يف مس�جد املن�ار يف غ�رب لندن يف الي�وم األول
م�ن اإلغالق بمثابة تذكري لفريق العاملني فيه،
بحريق ب�رج غرينفل ع�ام  ،2017عندما فتح
املسجد أبوابه للناجني من حريق الربج القريب
منه ،فت�م تحوي�ل قاعاته األنيقة بني عش�ية
وضحاها إىل مركز رعاية طارئ.
وكم�ا كان الح�ال م�ع غرينف�ل ،فق�د كانت
استجابة مسجد املنار رسيعة ،يف اليوم الذي تم
فيه اإلعالن عن اإلغالق ،عق�د فريقه اجتماعا
طارئ�ا مع منظمة املعون�ة الربيطانية لتقديم
املس�اعدة لكب�ار الس�ن ،وامتلأت القاع�ات
املزخرفة مرة أخرى بطرود الطوارئ.
ولكن لوجس�تيات توزيعها كانت أكثر تعقيدا

أثن�اء الجائحة ،حي�ث إن هناك حاجة للتحقق
م�ن مالءمة املتطوعني ،وتدريبهم عىل التعامل
بشكل صحي مع املواد الغذائية ،وفحص درجة
الحرارة عند الدخول .وقال مدير املس�جد ،عبد
الرحمن س�يد ،ملوق�ع ميدل إيس�ت آي« :كان
األم�ر مختلفا م�ع غرينفل ،عندم�ا كان بابنا
مفتوحا ألي ش�خص يريد الدخ�ول ،هذه املرة
كان علينا أن نكون انتقائيني للغاية ودقيقني..

لقد كان عمال إضافي�ا وضغطا للتأكد من أنك
تفع�ل اليشء الصحيح» .وبالنس�بة إىل س�يد،
فإن الشبه بني غرينفل والوباء كبري :سيشكل
مس�جد املنار مرة أخ�رى قارب نج�اة لفقراء
منطق�ة كنس�ينغتون ،املنطقة األكث�ر تباينا
يف مس�توى الحي�اة يف اململك�ة املتح�دة ،ومثل
العديد من املساجد ،تعرض املنار لرضبة مالية
كبرية بس�بب الوباء .وعىل عكس املؤسس�ات
الدينية األخرى ،يفتقر املسجد إىل االحتياطيات
النقدي�ة حي�ث إن�ه كان يعتم�د فق�ط على
التربع�ات الكبرية م�ن املصلين .وبالرغم من
ش�ح املوارد فقد تم توجيهها لتوصيل الطرود
الغذائية الطارئة وس�د الثقوب يف شبكة رعاية
ممزق�ة .كان فريق املس�جد يس�د الثغرة التي
تركتها الحكومة ،ولكنه ينقصه التمويل الالزم
للقيام بذلك.

آراء
والسيسي ..من يتو ّدد إلى اآلخر؟
العدوّ ان إردوغان ّ
صحيفة-يومية-سياسية-عامة

Almuraqeb Aliraqi Newspaper

،،

بعد  3أيام من موقف مماثل لوزير الخارجيّة مولود جاويش أوغلو ،عبَّر وزير الدفاع خلوصي أكار ،يوم
السبت المنصرم ،عن «ارتياحه لموقف القاهرة من رسم الحدود البحرية في األبيض المتوسط» ،وقال:
ً
احتراما للجرف القاري الخاص بتركيا خالل مساعيها للبحث عن الغاز شرق األبيض المتوسط ،وهو
«أبدت مصر
ً
مهما ً
ً
جدا في العالقات بين البلدين».
تطورا
ما نعتبره

حسني محلي

وكان الوزي�ر جاوي�ش أوغل�و قد أش�ار يف
 3آذار/م�ارس الج�اري إىل «احترام مرص
حدود الجرف القاري الرتكي» ،وقال« :نحن
عىل اس�تعداد للتوقيع عىل اتفاقية لرس�م
الح�دود البحرية مع مصر ،كما فعلنا مع
ليبي�ا» .ورغ�م َّ
أن القاه�رة ل�م تعلّ�ق بعد
َّ
ف�إن املعلومات
عىل الترصيح�ات الرتكية،
تح ّدثت عن وس�اطة قطري�ة قام بها وزير
الخارجي�ة محم�د عب�د الرحم�ن آل ثاني
خالل لقائه نظريه املرصي س�امح شكري
يف القاه�رة يف  3آذار/م�ارس الجاري أثناء
اجتماع�ات املجل�س ال�وزاري للجامع�ة
العربية.
وناش�د املجلس تركيا «س�حب قواتها من
س�وريا وليبي�ا والع�راق» .وقد اس�تنكرت
الخارجي�ة الرتكي�ة البيان بش�دة ،وقالت:
«إن أعضاء الجامعة العربية يدركون جيدا ً
ّ
أن بع�ض هذه ال�دول يرصّ على اتهاماته
املستهلكة ضد تركيا للتسرت عىل أنشطتها
التخريبي�ة .وما عىل هذه ال�دول إال إعطاء
األولوي�ة لسلام ش�عوبها ورفاهيته�ا،
ّ
البن�اءة يف إرس�اء األم�ن
واملس�اهمة
واالس�تقرار يف املنطقة ،بدالً من استهداف
تركيا با ّدعاءات ال أساس لها من الصحّ ة».
يب�دو أن ه�ذا التط�وّر املفاج�ئ يف العالقة
املرصيّ�ة – الرتكيّ�ة ،مع رغب�ة القاهرة يف
معالج�ة مش�كلة اإلخ�وان املدعومني من
إردوغان ،أزعج أثين�ا ،ودفع رئيس الوزراء
ميجوتاكي�س إىل ّ
االتصال بالرئيس املرصي
عبدالفتاح ّ
الس�ييس َّالذي يعتبره إردوغان
ع�دوا ً ل�دودا ً ل�ه من�ذ أن أط�اح بحليف�ه
االستراتيجي محمد مريس يف تموز/يوليو
.2013
املوق�ف الرتك�ي الجدي�د يف «االنفتاح» عىل
مصر والع�ودة إىل الح�وار اإليجاب�ي م�ع
الرئيس ماكرون س�بقته رس�ائل إيجابية
بعثه�ا الرئي�س إردوغ�ان إىل «إرسائي�ل»
والعاهل الس�عودي سلمان ،وهو ما رّ
يفس
ته�رّب أنق�رة م�ن ّ
التعلي�ق على التقري�ر
ّ
الخاص بجريمة جمال خاشقجي
األمريكي
ّ

ورفض املحكمة يف إسطنبول اعتماده دليالً
رس�ميّا ً يف اتهاماتها ل�ويل العهد محمد بن
سلمان.
وتح ّدث�ت املعلوم�ات قب�ل ّ
كل ذل�ك ع�ن
وس�اطة يقوم به�ا الرئي�س األذربيجاني
إله�ام عالييف بني ت�ل أبيب وأنق�رة ،التي
تنتظ�ر نتائ�ج االنتخاب�ات اإلرسائيلي�ة يف
 21الش�هر الجاري للبدء بحوار مبارش مع
الحكومة الجدي�دة ،كما تحدثت املعلومات
ع�ن وس�اطة قطرية بني أنق�رة والرياض
بع�د قمّة «العلا» يف الخامس م�ن كانون
الثاني/يناير املايض.
ومع انتظ�ار املكاملة الهاتفيّة التي َّ
يرتقبها
إردوغان م�ن الرئيس بايدن ،والتي توقعت
جين بس�اكي ،املتحدث�ة باس�م البي�ت
األبيض« ،أن تتم خالل األس�ابيع واألشهر
القادمة» ،يب�دو واضح�ا ً أن أنقرة تحتاط

ملجمل التطورات املستقبلية يف املنطقة ،مع
اس�تمرار الغموض ال�ذي يخيّم عىل موقف
الرئيس باي�دن املحتمل يف موضوع االتفاق
النووي مع إيران.
وكان�ت هات�ان الدولت�ان ق�د َّ
وقعتا خالل
الس�نوات األخرية عىل العديد من اتفاقيات
التعاون السيايس واالقتصادي والعسكري
م�ع مصر و»إرسائي�ل» (عىل انف�راد) ،يف
محاول�ة منهم�ا لتضيي�ق الحص�ار على
إردوغان َّال�ذي اتخذ خالل الفترة املاضية
مواق�ف عنيفة جدا ً ضد الرئيس الس�ييس،
بسبب انقالبه عىل حكم اإلخوان املسلمني،
وعىل نتنياهو بس�بب مواقفه من موضوع
ض�م القدس ،بدع�م من «حلي�ف إردوغان
االسرتاتيجي» الرئيس ترامب.
وتبق�ى األزم�ة الس�وريّة بع�د احتم�االت
حلحل�ة الوضع يف اليمن والسير قدما ً عىل

وبتبن
طريق املصالح�ة النهائية يف ليبي�ا،
ٍ
أمريكي وأوروبي ،املوضوع األس�ايس الذي
يح ّدد مالمح املرحلة القادمة يف سياس�ات
الرئي�س إردوغ�ان .وكان قد َّ
أك�د أكثر من
م�رة ّ
«أنه لن ينس�حب م�ن س�وريا إال إذا
ّ
ّ
الس�وري منه ذلك» ،وهو ما
طلب الش�عب
يعني اس�تمرار موقفه التقلي�دي الرافض
ّ
ألي ح�وار أو مصالحة مع الرئيس األس�د،
حتى ال يقال عنه ّ
«إنه هزم يف سوريا».
وت�رى بع�ض األوس�اط الدبلوماس�ية
يف «عق�دة» إردوغ�ان ه�ذه مبررا ً كافي�ا ً
لتحركات�ه األخرية التي ته�دف إىل منع أي
مصالح�ة عربي�ة م�ع دمش�ق ،م�ا دامت
الري�اض والقاه�رة والدوحة تلتق�ي معاً،
ومعها عواصم خليجيّة وعربيّة أخرى ،عىل
الحد األدنى من القواسم املشرتكة ،ملواجهة
«امل�د اإليران�ي يف س�وريا ولبن�ان واليم�ن

إقرار ماكينزي سيد االدلة ..
لمقاضاة واشنطن
بقلم /عادل الجبوري

هن�اك قاعدة قانونية فقهية تقول
(االعرتاف س�يد األدل�ة) ،أي إن من
يعرتف بخطئ�ه أو أي جرم اقرتفه،
ال يحت�اج إىل أدل�ة وقرائ�ن لتأكيد
خطئ�ه أو جريمت�ه ،وال إىل ش�هود
يؤك�دون ويثبتون ما فعل ،باعتبار
أن اعرتافه يغني عن كل ذلك.
وه�ذا ينطب�ق تمامً ا على الواليات
املتح�دة األمريكي�ة ،وحقيق�ة
مس�ؤوليتها وتورطه�ا باغتي�ال
كل م�ن نائب رئيس هيئة الحش�د
الش�عبي العراق�ي أب�و مه�دي
املهن�دس ،وقائ�د فيل�ق الق�دس
الجن�رال قاس�م س�ليماني ،بعدما
أقر واعرتف قائد القي�ادة املركزية
الوس�طى يف الجي�ش األمريك�ي
الجنرال كين�ث ماكينزي بتفاصيل
عملية اغتيال املهندس وسليماني،
يف ح�وار مفص�ل أجرت�ه معه قبل
بضعة أي�ام ش�بكة ()CBS News
األمريكي�ة «أن الرئي�س األمريك�ي
الس�ابق دونالد ترامب أص�در أمرا ً
باغتيال قائد ق�وة القدس الجنرال
قاس�م س�ليماني ،قب�ل س�تة أيام
م�ن قصف قاعدة عني األس�د ،عىل
خلفية ورود تقارير اس�تخباراتية
مفاده�ا ،أن هذا الجن�رال كان يعد
لهجمات ضد قوات الواليات املتحدة
وسفارتنا وقواعدها يف العراق».
ويورد الجن�رال ماكينزي تفاصيل
أخ�رى ،يتعل�ق بعضها بدق�ة وأثر
الرضب�ات الصاروخي�ة االيراني�ة
التي اس�تهدفت الوج�ود االمريكي
يف قاع�دة عين االس�د ،واالرضار
والخس�ائر التي تسببت بها ،ولكن
م�ا لم يفص�ح عنه ه�و بالتحديد،
وكش�ف عنه اخ�رون ،تمث�ل يف ان
واشنطن حينما عرفت من سيكون
باستقبال س�ليماني بمطار بغداد،
القائ�د الكبري يف الحش�د الش�عبي
اب�و مه�دي املهن�دس ،ال�ذي ظلت
املخاب�رات االمريكي�ة تتعقب�ه

وتقتف�ي اث�ره الع�وام طويل�ة،
اعتربت ان ذلك يع�د فرصة ذهبية
ومكس�با مهما قد ال يتوفر ويتاح
يف أي وقت اخر.
واذا كان من حق طهران أن تس�لك
كل الط�رق والوس�ائل ملقاض�اة
واش�نطن وع�دم التفري�ط ب�دم
الش�هيد س�ليماني ،وه�ي بالفعل
عمل�ت الكثير طيلة م�ا يزيد عىل
العام ،فإن املطل�وب من الحكومة
او الدول�ة -العراقي�ة الكثير منالخط�وات واإلج�راءات ،التي يبدو
أنه�ا بقي�ت متلكئ�ة ومتعث�رة اىل
حد كبير ،يف ظل الواقع الس�يايس
املتس�م بقدر غري قليل من االرتباك
والتخب�ط والش�د والج�ذب بين
املكون�ات والتي�ارات السياس�ية
املتنوعة.
ً
متفق�ا علي�ه ومفروغا
ف�إذا كان
منه ،أن عملية اس�تهداف الجنرال
س�ليماني والح�اج املهن�دس ،تعد
ً
انته�اكا للس�يادة الوطني�ة ،فهذا
يحت�م التوجه الجاد إلنهاء التواجد

األجنب�ي من عىل األرايض العراقية،
وف�ق م�ا أق�ره مجل�س الن�واب
العراق�ي ،وما طالبت ب�ه جماهري
الح�راك االحتجاجي الس�لمي ،وما
ش�ددت علي�ه املرجعي�ة الديني�ة
باستمرار.
ويحت�م على بغ�داد التوج�ه اىل
املحاكم الدولية ،ملقاضاة واشنطن،
ألنها اس�تهدفت ش�خصية رسمية
عراقي�ة على األرض العراقي�ة،
ضاربة عرض الحائط بكل املواثيق
والقوانين الدولي�ة ،ومس�تخفة
بح�دود وضواب�ط ودواع�ي تواجد
قواته�ا ،التي ه�ي ذاته�ا دوما ما
تدع�ي أن وجودها يف العراق يندرج
تحت مظلة التحالف الدويل ملحاربة
تنظيم «داعش» ،واستنا ًدا اىل طلب
وموافقة الحكومة العراقية.
إن جريم�ة اغتي�ال املهن�دس
وس�ليماني ،ل�م تك�ن األوىل م�ن
نوعها ،بل هي واحدة من سلس�لة
جرائ�م ارتكبتها الوالي�ات املتحدة
األمريكية ضد العراقيني عىل امتداد

ثماني�ة عرش عامً ا ،ب�ل وقبل ذلك،
حينما مكنت نظام صدام من جلب
املآيس والويالت للع�راق واملنطقة.
وال يب�دو أن واش�نطن بإدارته�ا
الجدي�دة مس�تعدة لتغيير نهجها
ومعالج�ة أخطائه�ا ،وتصحي�ح
سياس�اتها ،ولع�ل مج�رد اعرتاف
الجنرال ماكينزي بمسؤولية بالده
عن اغتيال املهندس وسليماني بعد
أقل من شهرين من تويل جو بايدن
مقاليد األمور يف البيت األبيض خلفا
لدونال�د ترامب ،يؤرش اىل أن ش�يئا
ما لم يتغري ولن يتغري ،ال سيما وأن
القصف الجوي ال�ذي طال مقرات
تابعة للحش�د الشعبي عىل الحدود
العراقي�ة  -الس�ورية ،منتص�ف
الش�هر املايض ،يمثل صورة أخرى
مكررة من مشاهد سابقة ،حصلت
يف عه�د ترام�ب ويف عه�د س�لفه
أوباما ،حي�ث كان الرئي�س الحايل
ً
ً
أساس�يا يف
وعنرصا
بايدن نائ ًبا له
رسم السياسات ،وتحديد املسارات،
وصنع القرارات.

والع�راق» .ويحظى هذا املوق�ف «العربي»
بتأيي�د ت�ل أبي�ب ،وحت�ى أنق�رة ،املنافس
التاريخ�ي والقوم�ي واملذهب�ي لطهران يف
املنطق�ة ،عىل الرّغم من ّ
التنس�يق معها يف
أستانا.
ويبق�ى الرهان األكرب على موقف الرئيس
باي�دن املحتمل تجاه األزمة الس�وريّة ،مع
املصالح�ة م�ع إي�ران أو من دونه�ا ،وعرب
ّ
التنس�يق والتع�اون م�ع روس�يا أو م�ن
دونهم�ا ،وهو ما يراقب�ه الرئيس إردوغان
ع�ن كث�ب ،كما يراق�ب ّ
الصم�ت املطبق يف
البي�ت األبي�ض ض� ّده ش�خصياً ،بع�د أن
تح ّدث�ت املعلوم�ات ع�ن موق�ف أمريك�ي
متش ّدد ضده يف حال استمراره يف سياساته
الحالي�ة خارجي�ا ً وداخلي�اً .وكان�ت ه�ذه
السياسات س�ببا ً التهام بايدن له يف نهاية
العام « 2019بالديكتاتوريّة» ،وحديثه عن
«رضورة التخلّص منه ديمقراطياً ،وبأرسع
ما يمكن ،من خالل دعم املعارضة».
ويف جميع الحاالت ،س�تحمل األيام القليلة
القادم�ة مفاج�آت مثرية ،لي�س يف املوقف
الرتكي تجاه مرص والسعودية و»إرسائيل»
فحسب ،بل يف مواقف الدول املذكورة تجاه
الرئيس إردوغان أيضاً ،الذي يريد لتحركاته
األخيرة أن تدع�م موقف�ه ،ال يف مواجه�ة
التط�وّرات املحتمل�ة بعد االتف�اق النووي
أو م�ن دون�ه فحس�ب ،ب�ل يف مواجهات�ه
الساخنة املحتملة مع الرئيس بايدن أيضاً،
ويف حس�اباته األكثر س�خونة مع الرئيس
بوتين يف حال اتفاقه مع واش�نطن .وترى
املعارضة يف حس�ابات إردوغ�ان هذه هدفا ً
واحداً ،وهو البقاء يف الس�لطة ،مهما كلّفه
وكلّف تركيا.
ّ
الرتكي
والسؤال األهم :هل سيتخلىّ الرئيس
ّ
ّ
والسعودية عن
يف حال مصالحته مع مرص
والقومي ال�ذي ّ
ّ
تبناه بعد
العقائ�دي
نهجه
ّ
م�ا ُيس�مى بـ»الربي�ع العرب�ي» بذكريات
ّ
الس�لطنة والخالفة العثمانية التي أوصلت
املنطقة إىل ما وصلت إليه ،فتحوَّل «الربيع»
ً
تارة إىل شتاء قارس ،وتارة أخرى إىل صيف
قاتل»؟!
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بين قوانين األحزاب ضاع المواطن
لقد ولد اإلنس�ان ومع�ه توأمه املالصق ل�ه يف حله وترحال�ه ،ذلك هو
الخالف واالختلاف ،فصار ديدن كثري منا التعصب بالرأي والتمس�ك
بأف�كاره ،وعدم االعرتاف بالرأي اآلخر ومخالفة فكره ونهجه ،فنش�أ
التكتل والتجمع والتحزب لتنترش الفكرة ويتضح النهج ويزداد التمسك
بهما قوة ،واألمر حتى اللحظة سليم ويسري باالتجاه الصحيح والغبار
عىل من يتبعه .ولكن ،أن ينشأ التحزب عىل فكرة مخالفة اآلخر لغرض
مخالفته ليس إال ،فهذا ما يعود بالفرد والجماعة واملجتمع القهقرى،
وينقل�ب النهوض اىل نكوص ،واالنتصار اىل انكس�ار ،والتقدم اىل تأخر
وتدن.
وتدهور
ٍ
وم�ن الطبيعي أن تتضاعف الحاجة اىل عملية التنظيم بتضاعف أعداد
األفراد والجماعات واملجتمعات ايضا.
وتبدأ س�بل التنظيم الصحي�ح باالتفاق والوئ�ام والتالحم بني األفراد،
لتأت�ي العملية أكله�ا وتعم جدواها عىل املجتمعات بع�د ذلك ،لذا نظم
اإلنس�ان الس�وي نفس�ه يف مراحل حياته بتزامن مط�رد مع تحرضه
وتكوينه مجتمعات كما نراها اليوم عىل سطح املعمورة.
ومع إنشاء الدولة العراقية الحديثة يف بداية عرشينيات القرن املايض،
ظه�رت الحاج�ة املاس�ة اىل إق�رار قان�ون األح�زاب السياس�ية ،وقد
نظم�ت الحياة الحزبي�ة يف الع�راق بموجب قوانني ص�درت مع بداية
تأسيس�ها,ولكن بعد انقالب 17تموز سنة  ،1968وكأول إجراء اتخذه
جلادو تنظيم البع�ث ،تم حظر نش�اط األحزاب السياس�ية يف البالد،
وصار الشيوعي والقومي واإلسالمي إما معدوم ،او يف عداد املحكومني
باالع�دام مع وقف التنفيذ ،أو يك�ون قد ذاب يف أحواض التيزاب ،حيث
صدر قانون العقوبات العراقي رقم  111لس�نة  1969حامال يف بنوده
أحكاما خاصة وقاس�ية ،ن�ص أغلبها عىل تطبيق حك�م اإلعدام بحق
كل من يمارس نش�اطا حزبيا غري حزب البعث .فقد اضطرت س�لطة
النظام آنذاك إىل إصدار قانون األحزاب السياس�ية رقم  30لسنة 1991
حيث جاء ضمن األسباب املوجبة لصدور القانون مانصه:
«واس�تجابة ملتطلب�ات املرحل�ة التاريخي�ة الجديدة من حي�اة العراق
العظي�م يف إتاح�ة املجال عىل نطاق أوس�ع لكل املواطنين الراغبني يف
خدمة البالد وتعزيز س�يادتها واستقاللها ووحدتها الوطنية… .رشع
هذا القانون».
وبع�د إس�قاط النظام يف نيس�ان  2003أمط�رت س�ماء الحرية عىل
العراقيني ما لذ لهم وطاب من القوانني ،فانفتح مجال العمل السيايس
أمامهم ،حيث تم إصدار قانون إدارة الدولة العراقية املؤقت الذي صور
للمواطن أن حاله س�يكون بظله (گمره وربيع) فقد صدر أمر سلطة
االئتالف املؤقتة املرقم  97لس�نة  2004الذي ظ�ن العراقيون أنه بذرة
قانون األحزاب السياسية ،فيما هو يف حقيقة األمر لم يكن إال ألغراض
تنظيم مشاركة األحزاب والكيانات السياسية يف االنتخابات التي جرت
سنة  2005فقط.
وكم�ا يقول مثلنا“ :بعيد اللبن عن وجه مرزوق” فقد كانت التوافقات
والوفاق الس�يايس والتآل�ف االجتماع�ي واملصالحة الوطني�ة ،بعيدة
ع�ن القوى الفاعلة يف البل�د أبعد من زحل عن س�احة الخالني ،فضل
هذا القان�ون يتيما تتناقله رفوف مجلس نوابن�ا ،فتارة يقرأه أعضاء
املجلس قراءة أوىل ،وتارة يرجئونه اىل ثانية فثالثة فعارشة ،النشغالهم
بمشادة كالمية بني زيد وعبيد ،وتارة تبعدهم عن قراءته (طالبه) بني
أحدهم وأحدهم ،فقد اس�تخدم أحدهم مداس�ا قياس 37 /وصفع به
أحده�م ،وعىل هذا املن�وال ..وبني أحدهم وأحدهم ..تطول الجلس�ات
وتتع�دد املداس�ات بأحجام وقياس�ات ع�دة ،ويصاغ قان�ون األحزاب
لصالح األحزاب نفس�ها وخدمة مصالحها ،ويضي�ع املواطن بني هذا
وذاك كما ضاع الخيط والعصفور.

ٌ
اليابان معجزة ام عمل بإخالص
«الجزء الثاني»

بقلم /أمجد السراي
ربم�ا تكون مراحل هذا النمو ع�ايل الرسعة تعود اىل
الطبق�ة التي رك�ز عليها املفكري�ن والعلماء يف بناء
ال�دول تل�ك الطبقة الت�ي تكون الحالة الوس�ط بني
الحاك�م واملحكوم (الطبق�ة الوس�طى)هذ الطبقة
التي كانت اق�رب اىل ما تكون مقياس�ا ملدى فاعلية
السياس�ة اليابانية ودرجة تأثريه�ا اذ كانت النتائج
تربز يف توس�ع هذه الطبقة يف املجاالت كافة السيما
التعليم والحالة االقتصادية والوعي السيايس لخ.
ه�ذه الطبقة كان لها الدور الب�ارز يف نهضة اليابان
ملا تمثله من طاقات علمي�ة وعملية ترفد القطاعني
الحكومي والخاص بما يحتاجانه من خربات.
دائما الدول تواجه املصاعب يف اعادة بناء مؤسساتها
وال تش�ذ اليابان عن تلك الحالة لكن اليابان شذت يف
مسألة التوحد خلف هدف حقيقي مشفوعا بتصالح
ذات�ي بني الش�عب نفس�ه من جه�ة وبني الش�عب
والسياسيني او الحاكم من جهة اخرى
ه�ذا التصال�ح اطل�ق العن�ان اىل اصلاح حقيقي يف
مؤسس�ات الدول�ة اصلاح ش�مل الجوان�ب كاف�ة
مش�فوعا بدع�م ش�عبي وس�يايس وكان التعلي�م
واالقتص�اد ابرز تلك املج�االت التي خضعت لالصالح
الحقيق�ي ،فق�ي التعلي�م ت�م اس�تحداث املناه�ج
الدراس�ية وف�ق متطلبات املرحلة وت�م حذف جميع
املقررات التي تمجد عسكرة اليابان
كذلك ن�ال املج�ال االقتص�ادي االهتم�ام االكرب من
التطوي�ر ،اذ س�عت الحكوم�ة الياباني�ة اىل تحريك
ال�دورة االقتصادي�ة بع�د الح�رب العاملي�ة الثاني�ة
التي انه�ار معها االقتص�اد والدول�ة اليابانية .فقد
سعت الحكومة اىل تش�جيع املهن والحرف الصغرية
وحمايتها من املنافس�ة ،كما دعمت القطاع الخاص
بش�كل ال يفرق ع�ن اهتمامه�ا بالقط�اع العام اي
ش�ملته بالرعاي�ة االبوي�ة النه يش�كل اح�د ركائز
االقتصاد الساندة للدولة.
ب�دأت الحكومة الياباني�ة وكخط�وة لتحريك عجلة
االقتص�اد يف اليابان بدعم االس�تثمار املحيل وتوفري
القروض بمختلف انواعها ومنح االرايض الس�كنية
وبالت�ايل خلق�ت الحاج�ة االقتصادية نتيج�ة الزج
بالقطاع املرصيف يف عملية التطوير االقتصادي
فب�دأت العوائل الكبرية تنش�طر اىل اكث�ر من واحدة
وكل عائل�ة بدأت تبني بيتها املس�تقل هذا االمر دفع
املصان�ع واملعام�ل اىل توفير متطلبات ه�ذا الوضع
االقتص�ادي داخلي�ا وبالت�ايل اصبحت هن�اك حاجة
لاليدي العاملة التي بدورها اخذت ونتيجة للمرتبات
الت�ي تس�تلمها ان تق�وم بطلب�ات جدي�دة تمثل�ت
بالحاجات الكمالية التي اخذت الدولة ايضا تس�تغل
ه�ذا الجانب وتوفر كل االالت الت�ي تخدم انتاج هذه

امل�واد داخ�ل الياب�ان دون اس�تريادها م�ن الخارج
وبالتايل فقدان
العمل�ة الصعب�ة للبلد وكدع�م وتش�جيع املواطنني
على رشاء املواد الكمالية الت�ي توفرها الدولة قامت
الحكوم�ة بتوفير تل�ك امل�واد للمواطنين بنظ�ام
التقس�يط من اصغ�ر حاجة اىل اكربه�ا وبالتايل هذا
االمر انعكس عىل رفاهي�ة املواطن الياباني وارتفاع
مستواه املعييش واالجتماعي.
كذل�ك س�عت حكوم�ات (جمنت�و) اىل انش�اء املدن
الصناعية قرب املواد االولية او إنش�اء موانئ تسهل
عملي�ة توزيع امل�واد االولية بتكلف�ة رخيصة تجعل
االنت�اج املحلي منخفض�ا يف تكلفة انتاج�ه وبالتايل
قادرا عىل املنافس�ة مع مثيالته من الس�لع القادمة
من الخارج.
كذل�ك اهتمت الحكوم�ة بقطاع التج�ارة الخارجية
من خالل حماية املنتج املحيل من املنافس�ة بواسطة
تقليل كلف انتاجه والرتكيز عىل متانة وجودة املنتج
لم تس�مح الحكومة الياباني�ة بدخول املنتجات التي
كان�ت الرشكات واملصان�ع الياباني�ة تنتجها داخليا
وكان�ت يف س�بيل تطوير ذلك وخل�ق حاجة متجددة
تعم�د الحكوم�ة اليابانية اىل رشاء ب�راءات االخرتاع
لبعض املنتجات وتخضعها للدراسة وبالتايل انتاجها
محلي�ا وهك�ذا اصبح�ت الياب�ان تعي�ش حالة من
االس�تهالك الداخيل الدائم اي خلق ثقافة االستهالك
املحيل
الكثري من الرشكات الصغيرة بل حتى الكبرية منها
كان�ت تجازف يف مش�اريعها والذي ش�جعها يف ذلك
هو ش�عورها بان هناك دولة س�تنقذها من الفشل
يف اللحظ�ة االخيرة لذل�ك كان النجاح يول�د من تلك

املغامرات يف انتاج اش�ياء جديدة مميزة تخلق تجدد
يف الحاجة االستهالكية.
يف الختام ...
دول�ة يطلق عليه�ا معج�زة كاليابان ل�م تكن تاتي
م�ن فراغ بل جاءت من ايم�ان حقيقي بمبدا الوطن
والتصالح مع الذات والبحث عن املشرتكات والتوحد
خلف املصال�ح العليا للدولة وخلق حالة من التكامل
بين مكونات املجتم�ع لتحقيق نف�ع املجتمع ،هذه
التجرب�ة املمي�زة ه�ي ليس�ت للتغني بها م�ن قبل
الش�عوب والحكومات العربية بل هي نموذج للدولة
التي تسعى فعال الن تكون دولة ذات اهتمام وتقدير
دول وشعوب العالم.
م�ا نحتاجه لنكون كوكبا او معجزة كاليابان هو ان
نقرر من اعم�اق تفكرينا اننا نريد ان نعيش يف دولة
تفكري ش�مويل لكل فئات املجتم�ع من افراد واحزاب
ورشكات وجماع�ات متنوع�ة البد م�ن رغبة يف بناء
دولة تعكس شموخنا مهما كلف ذلك
البد من دولة نس�عى بش�كل جماع�ي لعكس افضل
صورة لها امام انفس�نا وامام املجتم�ع الدويل وهذا
يكون من خالل النظر للدولة ومصالحها العليا بانها
القيمة التي تمثل كيان كل فرد من افراد املجتمع.
العراق واحد من تل�ك الدول التي من املمكن واملمكن
جدا ان يكون ياب�ان املنطقة التي نعيش فيها(يابان
الرشق االوس�ط) الس�يما وقد علمنا ان اليابان قبل
القف�زة االقتصادية النمو عايل الرسعة كانت اس�وء
حاال من ح�ال العراق لك�ن كانت هن�اك ارادة لبناء
دول�ة والب�د ان تولد هذه االرادة يف الع�راق اذا ما اراد
التاس�يس الحقيق�ي للدولة العراقي�ة الجديدة دولة
املؤسسات.

ً
وديا
طاجكستان ترغب بمواجهة العراق
كش�ف املدي�ر االداري للمنتخ�ب
الوطن�ي باس�ل كوركي�س ،ان
اتح�اد طاجكس�تان ،خاط�ب الهيئة
التطبيعي�ة ،لتأمين مب�اراة ودية بني

االربعاء  10اذار 2021
العدد  2542السنة الحادية عشرة

املنتخبني.
وق�ال كوركيس ان «االتح�اد العراقي
بك�رة القدم انهى االتف�اق عىل املباراة
الودية للمنتخب الوطني امام منتخب

اوزباكس�تان» .واوض�ح ان «االتح�اد
يس�عى اىل تأمني مب�اراة ودية اخرى،
حي�ث طل�ب منتخ�ب طاجكس�تان
مقابلة منتخبنا الوطني لكن الوقت لم
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شنيشل يؤكد صعوبة التكهن بنتيجة الكالسيكو
ونعمة يسعى للتعويض أمام الشرطة

بين رايض شنيش�ل م�درب ك�رة
ال�زوراء ان ي�وم غ�د سيش�هد
مباراة كالس�يكو حقيقي،
معرب�ا ع�ن أمل�ه ب�أن
يرتق�ي لق�اء الجوي�ة
والزوراء ملس�توى اسم
الفريقني وتاريخهما.
وق�ال شنيش�ل «كيل
امل بأن ترتق�ي املباراة
للمس�توى الفن�ي ال�ذي
يليق بالفريقني واتمنى ان
يكون الرتكي�ز عىل الجانب
الفن�ي واالبتع�اد عن
الشد العصبي
وكثر ة

االعرتاض�ات عىل ق�رارات الح�كام ،مبين�ا أن من
الصعب عليه التكهن بنتيجة اللقاء لقوة الفريقني
ومن يقدم افضل هو من سيحصد النقاط الثالثة».
واضاف ان «املباراة تعد األبرز يف البطولة وهي قمة
جماهريي�ة ،لكنها لن تكن نهائية وال حاس�مة بل
تك�ون نقاطها مهمة ج�دا كونها تقل�ص الفارق
يف ح�ال فوزنا لتكون املنافس�ة أش�د» ،الفتا إىل ان
«اربع�ة اىل خمس�ة ف�رق تتناف�س يف املراكز االوىل
منه�ا النج�ف والرشطة ون�رى الفرق الت�ي تتذيل
القائم�ة تتنافس عىل الفوز ،وه�ذا بالتأكيد جانب
إيجابي يؤكد تقارب املس�توى واليوجد فريق قوي
وال اخ�ر ضعي�ف كل الف�رق يجب أن نحس�ب لها
حساب».
وأكد أنه «ضد االتفاق مع حكام خارجيني ،مشيرا
اىل ان حكامن�ا عىل قدر من املس�ؤولية ويمتلكون
االمكانية والخربة الدارة اي لقاء مهما كان قويا».
وتابع شنيش�ل «قد نضع عالمة استفهام عىل اداء
الح�كام لكن االخط�اء واردة كون الحكم انس�ان
يخطئ احيانا ً ويصيب ،ونأمل أن يتجنب الوقوع يف
األخطاء يف املرحلة املقبلة».
ويحت�ل الزوراء املركز الثان�ي برتتيب الفرق بعد
انته�اء الجول�ة  22برصي�د  41نقط�ة ،بينما

يتصدر الجوية القائمة برصيد  47نقطة.
من جانب اخر أكد مدرب فريق القاسم عادل نعمة
أن فريقه مطالب بالتعوي�ض يف مباراة اليوم أمام
الرشطة يف الجولة  23من الدوري املمتاز.
وق�ال نعمة إن «الرشطة فريق كبير ويضم نخبة
من الالعبني الدوليني لكننا س�ندخل املباراة بشعار
التعويض بعد الخسارة الثقيلة أمام أربيل».
وبّي�نّ أن «لكل مب�اراة ظروفه�ا .مباراة
أربيل ش�هدت بع�ض األخط�اء املؤثرة
وأربي�ل اس�تثمر الف�رص ،لكننا أمام
الرشط�ة س�نحاول التعوي�ض ألنها
عىل ملعبنا».
وتاب�ع« :س�نلعب بطريق�ة
منظمة للحد من خطورة فريق
الرشط�ة ،عىل أم�ل أن نخطف
نقاط املواجهة».
يش�ار إىل أن القاسم يحتل
املرك�ز  17برصيد
 21نقط�ة فيم�ا
يحت�ل الرشط�ة
املرك�ز الثال�ث
برصيد  40نقطة.

الجيش يهزم الشرطة ويتوج بلقب الدوري لكرة اليد الطلبة يدعو الهيأة العامة لمؤتمر استثنائي
توج فريق نادي الجيش بكرة اليد ،بلقب الدوري املمتاز
بعد فوزه عىل نادي الرشطة يف املباراة النهائية.
وذكر مراس�ل وكالة ش�فق نيوز ،أن منافسات الدوري
العراق�ي لك�رة الي�د للموس�م  ،2020-2021اختتمت
اليوم يف محافظة السليمانية بإقليم كوردستان ،بعد ان
حسم نادي الجيش لقاء الختام لصالحه امام الرشطة
بفارق اربعة اهداف  ،24-28ليحل نادي الرشطة ثانياً،
فيما تمكن كربالء من حسم املركز الثالث لصالحه بعد
ف�وزه عىل نادي الفتوة املوصيل بفارق هدف واحد -24
.23
وجم�ع الجيش  30نقط�ة اوالً ،وفريق الرشط�ة ثانيا ً
برصيد  24نقطة ،وفريق كربالء ثالثا ً برصيد  12نقاط.

تدع�و ادارة نادي الطلب�ة الريايض جميع
اعض�اء الهي�أة العامة اىل حض�ور املؤتمر
االس�تثنائي الذي سيعقد يومد غ الخميس
يف قاعة فندق بغ�داد .وذكر النادي يف بيان
تابعته /املراقب العراقي /ان «ادارة النادي
دعت الهيأة العامة اىل املؤتمر االس�تثنائي
لق�راءة التقريري�ن امل�ايل واالداري
والتصوي�ت عليهم�ا» .واك�دت االدارة
على «االلت�زام بإجراءات الوقاي�ة وارتداء
الكمام�ات وااللتزام بالتباع�د االجتماعي
نظرا ً للظ�روف الصحية وما يم�ر به البلد
والعالم من وباء فايروس كورونا.

بسبب اخطاء الحكام  ..االندية تدعو الجتماع طارئ
اتفقت إدارات  18ناديا من الدوري العراقي املمتاز
عىل اجتم�اع طارئ خلال األيام املقبلة ملناقش�ة
األخطاء التحكيمية املؤثرة التي شهدتها البطولة.
وق�ال مرشف الك�رة يف نادي زاخو ط�ه زاخويل إن
« 18نادي�ا اتفق�ت عىل عقد اجتم�اع طارئ خالل
األيام القليلة املقبلة ملناقش�ة األخطاء التحكيمية
القاتل�ة التي رافقت املباريات وس�يتم رفع تقرير
من االجتماع للهيئة التطبيعية».
وبين «هناك إجماع م�ن األندية عىل أن عمل لجنة
الحكام غري مقنع وأن كث�رة األخطاء دليل واضح

يسمح لنا بالرد».
يذك�ر ان االتح�اد االس�يوي
اج�ل مباري�ات التصفيات من
اذار اىل حزيران املقبل.

عىل ذل�ك وس�نرفق تفاصيل دقيقة ع�ن األخطاء
إىل اللجن�ة التطبيعي�ة لتتخ�ذ الق�رار املناس�ب يف
املوضوع».
وأش�ار إىل أن األي�ام املقبلة ستش�هد تحديد موعد
االجتم�اع وم�كان إقامت�ه واإلعلان عنه بش�كل
رس�مي ،الفتا إىل أن األندية تسعى إليقاف األخطاء
التحكيمية.
يذكر أن عددا كبريا من األندية أعلنت بوقت س�ابق
تذمره�ا م�ن األخط�اء التحكيمي�ة يف منافس�ات
الدوري املمتاز.

قانون األندية بالمُ مكِ ن
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محمد حمدي
أثار رد التصويت عىل قانون األندية برملانيا ً الكثري من ردود األفعال
بعد أن كان التصويت عليه أقرب من أية فرصة سابقة ،وبعد طول
مخاض وانتظار ،ووفقا ً ملتابعتنا ملا كان يصدر من لجنة الش�باب
والرياض�ة النيابي�ة ،ومن ش�خص رئيس�ها عباس علي�وي فإن
التصويت هو تحصيل حاصل لحاجة ملحة لألندية الرياضية التي
انتظرت طويالً تحديد مالمح شخصيتها وشكل عملها املستقبيل،
ونظامها الداخلي ،وهيئاتها العامة ،وهذه حقيقة ال خالف عليها
ألن األندي�ة الرياضي�ة هي خاليا التم�اس مع املوهب�ة الرياضية
والقاعدة واألس�اس للبناء الريايض ال�ذي نطمح أن يكون بأفضل
صورة ألنها من تصنع املنتخبات الوطنية بجميع األلعاب.
ّ
املؤسساتية واألهلية عىل حد
وقد عانت ما عانت األندية الرياضية
سواء بني ومضات انتعاش وفواصل طويلة من الفقر املد ِقع نظرا ً
الس�تمرارها تحت رحمة اإلنفاق واملُنح الحكومي�ة ،وبالتايل كان
لزام�ا ً أن تنتهي هذه الفرضية يف يوم من األيام أس�وة بدول العالم
من حولنا وتحفظ استقالليتها.
وم�ن غير املعق�ول أن يصدر عن الربمل�ان قانون دس�توري بهذه
الق�وة والرشعية دون أن يكون هناك من يش�عر بالرضر بدرجات
متفاوت�ة الس�يما وأن البع�ض قد جّي�رّ األندي�ة اىل ماركة خاصة
لحس�ابه الش�خيص وموروث ال يمكن التنازل عن�ه وإن وصل اىل
الدرك األسفل بهزالة النتائج!
هذه حقيقة معروفة ش�هدت محاوالت كثرية من وزراء الش�باب
ّ
للتدخل بهذه املف�ردة وفرض بعض الرشوط
والرياضة الس�ابقني
الت�ي تفتح أبواب املنافس�ة ،ولكنها مُ نيت بالفش�ل لق�وّة اللوبي
والتمس�ك باملفه�وم واإلرادة القديمة جدا ً
ّ
الضاغط باالتجاه اآلخر
ِ
لألندية ووضع العيص يف دواليب تطورّها قدماً.
من هذا املنطل�ق كان لالعرتاض مدخل فقد القى مرشوع القانون
اعرتاضات من قبل رؤس�اء األندية واالتحادات الرياضية وعدد من
الش�خصيات بدع�وى أن القانون يمنح وزارة الرياضة والش�باب
ّ
والتدخل بتفاصيل عملها،
صالحيات واس�عة ته ّدد اس�تقالليتها،
وأرصَّ نائب رئيس الربملان حس�ن الكعبي الذي ّ
تبنى موقف جبهة
املعرتضين تماما ً عىل وجود  23مادة يف القان�ون ال يمكن القبول
به�ا ،وإن أخطره�ا ما يح�وّل الن�ادي اىل رشكة تجاري�ة بجميع
املواصف�ات الت�ي تخضعه�ا لقانون الشركات ،وهن�ا ال أفهم يف
حقيقة األمر إن تحو ََّل النادي اىل رشكة هل س�يتحوّل معه قانون
األندية الجديد اىل جزئيّة من قانون الرشكات أم ماذا؟
م�ن جهت ِه ،يرصُّ رئيس لجنة الرياضة والش�باب يف الربملان عباس
علي�وي أن «أغلب االعرتاضات انصب ّْت عىل فقرتني فقط ،وتغاضوا
ع�ن النقاط التي تق ّدم الخدمات الكبيرة للرياضة العراقية»َّ ،
وإن
مشروع القان�ون يحظى بإش�ادة غالبية من أطلع�وا عليه ،وإن
النقطتني املش�ار إليهما تتلخصان ،األوىل عدم الس�ماح ألي رئيس
التجدي�د بعد دورتين ،والنقطة الثانية عدم الس�ماح بالجمع بني
منصبين ّ
كأن يك�ون عضوا ً يف ن�ادي أو رئيس�اً ،وأن يكون رئيس
اتحاد أو عضو فيه.
ُّ
يغ�ض الط�رف ع�ن بقية املالحظ�ات الت�ي تتعلّ�ق بآليات
فيم�ا
االس�تثمار واالنفاق ،وهنا ُت ّ
س�جل عليه وعىل لجنته أكرب املآخذ إذ
يتوجّ ب عليه العمل والتوضيح مرارا ً بالتواصل مع الكعبي عىل أقل
تقدي�ر طاملا أن قانون األندية قد وصل اىل ّ
ح�د التخن ّدق الربملاني،
والعمل عىل تمرير قانون بصيغة معقولة ،وإن كانت ال تريض
جميع األطراف ،فهذا من األمور املعمول بها ،وشهدها العالم
أجمع يف إسبانيا والربازيل والصني ومرص وتونس عىل سبيل
املثال ال التحديد.
ب�د لن�ا أن نذكر من يعترض أيضا ً َّ
وال َّ
بأن كتاب�ة القانون ال
تتعلّق بأهواء أي ش�خص ،وقد أخذت بن�ود القانون من خالل
ّ
ومختصني بالشأن الريايض ،وأخذ رأي اللجنة
استشارة قانونيني
األوملبي�ة الدولية يف أهم النقاط التي دو ْ
ّن�ت فيه فضالً عن متابعة
ومطالع�ة قوانني ال�دول األخرى ،لذل�ك كلّه ال ب� َّد أن تكون هناك
عودة توافقية قريبة ُتنهي الجدل ُ
وت ِّ
سجل بزوغ القانون اىل العلن.

حسين :مباراة الغد
هي التحدي األول
بمهمة اإلنقاذ
أوض�ح مدرب فري�ق الحدود الجديد عمار حسين أن
مواجهة الغد أمام الصناعات الكهربائية يف الدوري
العراقي املمتاز ،تمثل التحدي األول له.
وقال حسين يف ترصيحات خاصة لكوورة إنه
قاد وحدتني تدريبيتين قبل املواجهة املرتقبة
أمام الصناعات الكهربائية.
وأكد أن «املب�اراة يف غاية األهمية العتبارين:
أنها املواجهة األوىل يل كمدرب للحدود ولكون
الصناعات الكهربائية من الفرق املنافس�ة لنا
يف املراكز املتأخرة».
وأش�ار إىل ارتف�اع معنوي�ات املناف�س يف
الفترة األخيرة بع�د تحرك�ه م�ن املركز
األخري.
وأض�اف أن مهمت�ه تكم�ن يف إنق�اذ
الفري�ق م�ن الهب�وط« ،ومواجه�ة
الصناع�ات أوىل الخط�وات يف ه�ذا
االتج�اه» .وق�دم ش�كره للم�درب
السابق مظفر جبار «الذي قدم كل
ما لديه وتواصل معي خالل الفرتة
املاضي�ة م�ن أج�ل إع�داد الفريق
ملواجهة الصناعات».
يحتل الح�دود املركز  19برصيد 19
نقطة ،ويأت�ي الصناعات الكهربائية
املركز  16برصيد  22نقطة.

توخيل يبين سر
الصالبة الدفاعية
لتشيلسي

أصب�ح توم�اس توخيل أول مدرب يخرج بش�باك
نظيف�ة يف أول  5مباري�ات عىل أرض�ه يف الدوري
اإلنجليزي املمتاز ،عندما فاز فريقه تشيليس 0-2
عىل إيفرتون.واس�تقبل تشيليس هدفني ،أحدهما
بش�كل عكيس ،يف  11مباراة لم يخرس فيها يف كل
املسابقات منذ تعيني توخيل بدال من فرانك المبارد
يف ستامفورد بريدج يف كانون الثاني املايض.
ويعتقد مدرب بلوز ،أن س�بب ذل�ك يعود إىل «ثقة
وش�جاعة» الالعبني.وق�ال توخي�ل« :يتعلق األمر
بمبادئ ويتعلق بالشعور بالثقة وبأن خط الدفاع
يؤمّ ن الفريق يف حال التقدم إىل األمام».
وتاب�ع« :هذا مس�توى مميز من الدف�اع يف الوقت

الحايل من املجموعة ،وبكل تأكيد هم متحمس�ون
للقت�ال وعدم منح الفرص للمنافس ألن هذا األمر
يمنح ش�عورا جميال وثقة يف النفس».وإىل جانب
إيقاف هجوم إيفرتون ،صمد دفاع تش�يليس أمام
ليفربول ومانشسرت يونايتد يف الدوري ،كما أخفق
أتلتيكو مدريد يف هز ش�باك بل�وز يف دوري أبطال
أوروبا.وتحق�ق هذا األداء الدفاعي رغم أن توخيل
أجرى تغيريات عديدة يف الالعبني األساس�يني أمام
الح�ارس إدوار ميندي.وتبادل ماركوس ألونس�و
وب�ن تش�يلويل اللع�ب يف مرك�ز الظهير األيرس،
كما اشترك كريت زوما بدال من أنطونيو روديجر
كمدافع ثالث أمام إيفرتون.

اليوم ..برشلونة يحلم بمعجزة واليبزيج يطمح الستغالل تراجع ليفربول

قبل  4مواس�م ،كان مستوى برش�لونة رائعا
للدرج�ة التي س�اعدته عىل تقدي�م ريمونتادا
تاريخي�ة يف مواجه�ة باري�س س�ان جريمان
الفرنيس بدوري أبطال أوروبا.
واآلن ،يحت�اج الفري�ق إىل تقديم نف�س األداء
أم�ام نفس الفري�ق إذا أراد بلوغ دور الثمانية
يف بطولة دوري أبطال أوروبا.
وكان برشلونة خرس 4-0
أمام سان جريمان
فرنس�ا
يف
بذ ه�ا ب
د و ر
ا ل�ـ 1 6
مو س�م
-2 0 1 6
،2 0 1 7
لك�ن
ا لفر ي�ق

الكتالون�ي أس�قط س�ان جريمان عىل س�تاد
«كامب نو» يف اإلياب  1-6ليعرب الفريق إىل دور
الثمانية.
لك�ن الفريق ربما يحتاج لبذل جهد أكرب حاليا
إذا أراد اجتياز عقبة سان جريمان يف هذا الدور
وبل�وغ دور الثمانية أيضا ال س�يما أن مباراة
الذه�اب انتهت عىل ملعب «كامب نو» بهزيمة
برش�لونة  4-1ليكون الفري�ق مطالبا بالفوز
برباعية نظيفة خارج ملعبه اليوم األربعاء.
كم�ا يس�تضيف ليفربول اإلنجلي�زي فريق
اليبزي�ج األملان�ي يف العاصم�ة املجري�ة
بودابست بس�بب قيود السفر املفروضة
بأملاني�ا يف ظ�ل اس�تمرار أزم�ة تفشي
اإلصابات بفريوس «كورونا» املستجد.
وكان�ت مب�اراة برش�لونة أم�ام س�ان
جريمان يف  2017ش�هدت أكبر عودة يف
النتيجة وأبرز ريمونتادا شهدها التاريخ
الحدي�ث ل�دوري أبط�ال أوروب�ا .لك�ن
السيناريو هذه املرة يبدو مختلفا للغاية.
ويف  ،2017ب�دأ الربازيلي نيم�ار ضم�ن

التشكيلة األساس�ية لربشلونة وسجل هدفني
من األهداف الس�تة لربشلونة يف مباراة اإلياب،
واآلن نيم�ار ينش�ط حاليا يف صف�وف باريس
س�ان جريمان وإن حرمته اإلصابة من مباراة
الذهاب وقد تحرمه من مباراة اإلياب.
ويف املقاب�ل ،كان الهولن�دي رونال�د كوم�ان
املدي�ر الفن�ي لربش�لونة أكثر ح�ذرا وتحفظا
يف ترصيحات�ه ع�ن مب�اراة اإلياب أمام س�ان
جريمان.
وق�ال كوم�ان« :ال أري�د أن أقول إنه�ا مهمة
مستحيلة ،لكننا س�نذهب إىل باريس لتحقيق
نتيجة جيدة».
ويف املب�اراة األخ�رى الي�وم ،يلتق�ي ليفرب�ول
واليبزيج يف بودابس�ت وس�ط ظروف متباينة
للفريقني.
ويف الوق�ت ال�ذي تبددت فيه آم�ال ليفربول
منطقي�ا يف الدف�اع ع�ن لق�ب ال�دوري
اإلنجليزي ،ما زال اليبزيج يف دائرة املنافسة
بقوة عىل لقب الدوري األملاني (بوندسليجا)
وكذلك لقب كأس أملانيا.

ويحتل اليبزيج املركز الثاني يف البوندسليجا
بف�ارق نقطتني فق�ط خلف باي�رن ميونخ
املتصدر ،لكن�ه يحتاج إىل ع�ودة قوية أمام
ليفرب�ول الذي ف�از  0-2يف مب�اراة الذهاب
التي أقيمت يف بودابست أيضا.
ويف املقاب�ل ،يعان�ي ليفرب�ول األمري�ن يف
ال�دوري اإلنجلي�زي الذي يحم�ل لقبه حيث
تراج�ع الفريق إىل املرك�ز الثامن بفارق 22
نقطة عن املتصدر مانشستر س�يتي وذلك
بعدم�ا من�ي الفريق ب�ـ  6هزائ�م يف آخر 7
مباري�ات خاضها باملس�ابقة ،وكان آخرها
أمام ضيفه فولهام .1-0
وق�ال مارك�وس كروتش�ه مدي�ر اليبزيج:
«كل يشء ممك�ن يف دوري األبطال .نرغب يف
الفوز عىل ليفربول والتأهل لدور الثمانية».
وق�ال األملان�ي يورج�ن كلوب املدي�ر الفني
لليفربول« :يتعني علين�ا الفوز يف املباريات.
يج�ب الف�وز يف مب�اراة ألن ه�ذا س�يكون
مفي�دا .وبعدها ،س�نرى ما يح�دث يف باقي
املباريات».

الرياضية

االربعاء 10آذار
 2021العدد 2542
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عشرة

تيم يحلم بهز عرش نادال
في االراضي الرملية

يس�تهدف دومينيك تي�م ،بطل أمري�كا املفتوح�ة للتنس،
إحراز لقب بطولة فرنسا املفتوحة وقال الالعب النمساوي
إنه يود إس�قاط رفائيل نادال «مل�ك األرايض الرملية» عن
عرشه خالل هذه املسرية.
ويف�رض نادال س�يطرته على األرايض الرملي�ة يف باريس
وأحرز العام املايض لقبه  13هناك ليعادل رقم روجر فيدرر
يف حصد  20لقبا يف البطوالت األربع الكربى.
وحص�د نادال لقبني من بني هذه األلقاب يف روالن جاروس
بع�د الف�وز يف النهائ�ي عىل تي�م الذي ن�ال لقب�ه األول يف
البط�والت األرب�ع الكبرى عندما توج يف فالش�ينج ميدوز
العام املايض.
وق�ال تيم يف حفل جوائز لوريوس الرياضية «بالنس�بة يل،
هذه أفضل بطولة حققت فيها نتائج يف السابق.
«ل�ذا بعد الف�وز بلقب�ي األول يف البطوالت األرب�ع الكربى،
ستكون هي أكرب أهدايف وهذا ما أريد حقا أن أحققه».
وأض�اف «أري�د أن أضع أهداف�ا عىل املدى القصري بش�كل
أكرب ،لكن الفوز ببطولة فرنسا املفتوحة يمثل شيئا كبريا.
هذا هديف خالل مسيرتي .إنها أكرب هدف بالنس�بة يل أيضا
خالل هذا العام».
وأك�د تي�م أن التفوق عىل نادال يف بطولة فرنس�ا املفتوحة
سيمثل تحديا ضخما.
وقال تيم البالغ عم�ره  27عاما «أعتقد أنه يف العام املايض
عندم�ا كان عمره  34عاما بالفعل ق�دم تقريبا واحدة من
أفضل بطوالته عىل اإلطالق لذا سيكون هو املرشح األكرب.
«س�يمثل ذلك أكبر التحديات يف الرياض�ة للتفوق عىل هذا
الالعب يف امللعب الرئييس ،لذا السبب أود أن أحقق ذلك خالل
مسريته باملالعب».

يوفنتوس يعارض فكرة بيع دي ليخت
حدد يوفنتوس رشطا ال تراجع فيه ،من أجل السماح ألحد نجومه
بالرحيل إىل برشلونة ،يف الصيف املقبل ،حسب تقرير صحفي
إيطايل.
وف�از خ�وان البورتا ،برئاس�ة برش�لونة ،مس�اء أمس
األح�د ،فصاحب نب�أ نجاحه العديد م�ن التكهنات عن
الصفقات الصيفية للبارسا.
وم�ن املع�روف أن برش�لونة ب�ات قريبا م�ن تدعيم
دفاعه بضم اإلسباني إريك جارسيا ،العب مانشسرت
س�يتي ،بنهاية عق�ده الصيف املقب�ل ،إال أن هناك

االصابة تهدد نيمار بعدم
المشاركة امام برشلونة
كش�ف تقري�ر
صحف�ي فرنيس،
ع�ن حال�ة الربازيلي
نيم�ار دا س�يلفا ،نج�م
باريس س�ان جريم�ان ،قبل
مباراة برشلونة ،اليوم األربعاء،
يف إياب ثم�ن نهائ�ي دوري أبطال
أوروبا.ويغي�ب نيم�ار ع�ن املالع�ب
من�ذ إصابت�ه العضلي�ة يف مب�اراة
كان بكأس فرنس�ا يوم  10ش�باط
املايض.
ول�م يش�ارك نيمار يف انتص�ار فريقه
ذها ًب�ا عىل برش�لونة بنتيج�ة  1-4يف
كامب نو ،يوم  16شباط املايض ،لكنه
بأم�ل بق�وة يف التواجد خلال موقعة
اإلياب عىل «حديقة األمراء».
ً
ووفق�ا لصحيفة «ليكيب» الفرنس�ية،
فإن س�ان جريمان ال يعرف حتى اآلن
م�دى إمكاني�ة االعتم�اد على نيمار
يف مب�اراة برشلونة.وأش�ارت إىل أن
االختب�ارات الت�ي أجري�ت لنيم�ار
يف الس�اعات األخيرة كش�فت عن
معاناته من انزعاج�ات ،لذا تدرب
بش�كل منفصل.وأوضح�ت أن
الجهاز الفني لباريس يريد توخي
الح�ذر وع�دم املخاط�رة بنيمار
أمام برش�لونة ،لذا سيتم اختبار
الالع�ب الربازييل التخ�اذ القرار
النهائي.

تقاري�ر ع�دة تحدثت أيض�ا ح�ول اهتم�ام البورتا بض�م مدافع
يوفنتوس ،الهولندي ماتياس دي ليخت.
وبحسب موقع «كالتشيو مريكاتو» اإليطايل ،فإن يوفنتوس ينوي
إبالغ مينو رايوال ،وكيل أعمال دي ليخت وصديق البورتا ،بأنهم لن
يرتكوا املدافع الهولندي إال يف حال وصول عرض ال يمكن رفضه.
وانتق�ل دي ليخت إىل يوفنتوس يف صيف  ،2019قادما من أياكس،
مقاب�ل  75مليون ي�ورو ،باإلضاف�ة إىل  10.5ملي�ون كمتغريات،
وبالت�ايل فل�ن يس�مح الفريق اإليط�ايل برحيل�ه إال يف حال وصول
عرض مماثل عىل األقل.

بيلسا يحمل نفسه مسؤولية
الخسارة امام وست هام
قال مارس�يلو بيلس�ا مدرب ليدز يونايتد إن عليه
تحمل بع�ض اللوم يف مش�كالت فريق�ه الدفاعية
بعدم�ا خسر  0 -2أم�ام وس�ت ه�ام يونايتد يف
ال�دوري اإلنجليزي املمت�از لك�رة القدم.ويحتل
لي�دز ،العائد إىل الدوري املمت�از بعد غياب 16
عام�ا ،املرك�ز  11ويملك ثالث أس�وأ س�جل
دفاع�ي حي�ث اس�تقبل  46هدف�ا يف 27
مباراة خالل املوسم الجاري.
وال يوجد فريق يملك سجال أسوأ من ذلك
س�وى كريس�تال باالس حيث استقبل
 47هدف�ا ووس�ت بروميت�ش ألبيون
الذي اهتزت ش�باكه  56مرة.وسجل
جييس لينجارد الهدف األول لوس�ت

هام بعدم�ا تابع ركلة جزاء أهدرها بنفس�ه،
ث�م أض�اف كري�ج داوس�ون اله�دف الثان�ي
برضب�ة رأس ،ليخرس لي�دز للم�رة الرابعة يف
خمس مباريات.وقال بيلس�ا «عندما يستقبل
فريق�ا ع�ددا كبيرا م�ن األهداف كم�ا يحدث
معن�ا ،ال يمكن أن أتجاهل ه�ذا الواقع».وزاد:
«م�ع امتلاك مدافعين يلعبون بش�كل مميز
ج�دا ،يتعجب امل�رء من س�بب اس�تقبال هذا
الع�دد الكبري»«.وواص�ل :يف ه�ذه الحالة تقع
املس�ؤولية عىل نفيس ألن�ه إذا امتل�ك الفريق
العبي ك�رة قدم رائعني وبوس�عهم اس�تعادة
الك�رة ،ومع ذل�ك تدخل األهداف ،ف�إن املدرب
ودون قصد يشارك يف تحمل املسؤولية».

العبو االتلتيكو ينتقدون طريقة لعب سيميوني
كش�ف تقري�ر صحف�ي
إسباني ،عن رد فعل العبي
أتلتيكو مدريد عقب مباراة
الديربي ضد ريال مدريد.
وكان أتلتيك�و تع�ادل
م�ع الري�ال بنتيج�ة ،1-1
حي�ث تق�دم لوي�س س�واريز
للروخيبالنك�وس بالش�وط األول ،ثم
أحرز كريم بنزيما هدف التعديل يف وقت متأخر
من الشوط الثاني.

ً
ووفقا لربنامج «الشيرنجيتو» اإلسباني ،فإن
العب�ي أتلتيكو انتقدوا يف غرفة املالبس طريقة
اللعب التي طبقها املدرب دييجو س�يميوني يف
ديربي مدريد.
وش�هدت املباراة إه�دار العب�ي أتلتيكو مدريد
العدي�د من الف�رص أمام مرمى تيب�و كورتوا،
قب�ل التعادل.يذك�ر أن أتلتيك�و يحت�ل صدارة
ال�دوري اإلس�باني برصي�د  59نقط�ة ،ويأتي
برش�لونة خلفه بـ 56نقطة ،ثم ريال مدريد يف
املركز الثالث بـ 54نقطة.
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الثقافـي

مختارات من أقوال المشاهير
االمام موىس بن جعفر الكاظم «عليه السالم»
ول مُ َ
َقلِ ُ
يل الْ َع َم ِل مِ َن الْ َعالِم مَ ْق ُب ٌ
ض َ
اع ٌفَ ،و َك ِث ُ
ري الْ َع َم ِل مِ ْن أ َ ْه ِل
ِ
الْ َهوَى َو الْ َج ْه ِل مَ ْر ُدود».
َ
ً
ىَ
َّ
ْ
َ
َ
ُّ
«ر ََجبٌ َن َه ٌر يِف الْ َج َّن ِة ،أ َ َش�د َب َياضا مِ ن الل َب ِن َو أحْ ل مِ ن العَسَ ِل،
صا َم َيوْما ً مِ ْن ر ََجب َس َقا ُه اللَّ ُه مِ ْن َذلِ َك َّ
َفم َْن َ
الن َه ِر».
ٍ
َ
َ
َ
ُ
ً
َلاَ
َ
َ
ُ
ُ
ون َس َ
�ن أ َجلِ ِه ث ث َ
�نة ،ف َيك ُ
« إ ِ َّن الر َُّج�ل ل َيك ُ
�ون ق ْد َب ِق َي مِ ْ
ون
َصولاً لِر َِحمِ� ِه َفيَجْ َع ُل َها اللَّ ُه ثَلاَ ً
ث�ا َو ثَلاَ ِث َ
َص�ولاً لِ َقرَا َب ِت� ِه و ُ
و ُ
ني
�نةً،
ون َس َ
َس َ
�ن أ َ َجلِ ِه ثَلاَ ٌث َو ثَلاَ ُث َ
�ن ًةَ .و إ ِ َّن ُه لَ َي ُك ُ
�ون َق ْد َب ِق َي مِ ْ
ون َع ّ
اطعا ً لِر َِح ِم ِه َفيَجْ َع ُل َها اللَّ ُه ثَلاَ ِث َ
َف َي ُك ُ
ني َس َن ًة.
اقا ً لِ َقرَا َب ِت ِه َق ِ
َ
ً
َ
لاَ
َّ َّ
َّ َّ
َ
َّ
ام َع�ا ِد ٍلَ ،و ر َُج ٍل
« :إِن لِل ِ�ه َع�ز َو َجل َجن�ة ا َّدخرَها لِث ثٍ  :إِمَ ٍ
ُي َح ِّك ُ�م أ َ َخا ُه الْمُ سْ �لِ َم يِف مَ الِ ِهَ ،و ر َُج ٍل َيم يِْش لأِ َ ِخي ِه الْمُ سْ � ِل ِم يِف
ض َي ْت لَ ُه أ َ ْو لَ ْم ُت ْق َ
َح َ
ض».
اج ٍة ُق ِ
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أبيات خالدة في الذاكرة

الشمردل بن رشيك

أ َ ٌخ يِل لَو َد َع ُ
اب َ
وت أ َ َج َ
صو ِتي

كنت مُ جي َبه ّ
َو ُ
أنى َد َعا ِني

َف َقد أ َ َ
فنى ال ُب َكا ُء َعلَي ِه َدم ِعي

َو لَو أ َ ّني َ
الف ِقي ُد إِذا ً َب َكا ِني

عط َ
ىَ
ضيما ً
سبيلِ ِه لَم ُي ِ
َمض لِ ِ

َو لَم َت َ
رهب َغوَا ِئ ُل ُه األَ َداني

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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تبــاين القصيــدة فــي اختـــالف طبعــاتهــا

يا سيد الجسر

تحقيق جديد ألعمال السياب يفتح باب تزييف
التــــاريــخ األدبــي العــــراقي
املراقب العراقي /املحرر الثقايف...
ي�رى الناق�د الدكت�ور حم�زة علي�وي
ان تحقيق�ا جدي�دا كتب�ه الش�اعر عيل
محم�ود خضير ألعم�ال لرائد الش�عر
الحر يف العالم العربي بدر شاكر السياب
س�يفتح باب تزييف التاري�خ األدبي يف
العراق .
وق�ال عليوي يف ق�راءة نقدية خص بها
(املراق�ب العراق�ي  :يف ذك�رى رحيل�ه
ُ
س�تصدر دار
السادس�ة والخمسين،
«الرافدي�ن» التحقي�ق املوس�ع لألعمال
الكامل�ة لرائ�د الش�عر الح�ر يف العال�م
العربي بدر ش�اكر الس�ياب ،يف مجلدين
أنيقني .والتحقيق الجديد بصنعة شاعر
ش�اب س�بق له أن أصدر أربع مجاميع
ش�عرية ه�و علي محم�ود خضير،
وبتقدي�م خ�اص كتبه أدوني�س تحدث
مؤسساً
فيه عن السياب بوصفه شاعرا ً ِّ
للشكل الجديد يف الشعر العربي.
واض�اف :يف مقدم�ة تحقيق�ه يكت�ب
خضري أن ش�عر السياب لم يكن موضع
عناية خاصة تت�وىل وتأخذ عىل عاتقها
توثيق شعر الس�ياب عىل أساس مهني
محايد ِّ
ينقيها مم�ا وصفه بـ«األخطاء
اإلجرائي�ة والتأثيرات (بأنواعه�ا)»...
وه�و يته�م الطبعات الس�ابقة لش�عر
الس�ياب ،بم�ا فيه�ا الطبع�ة املعروفة
واملتداول�ة ألعم�ال الس�ياب الكامل�ة
بمجلديها «دار العودة ،بريوت – »1971
بأنه�ا «تعاني من ثغ�رات مؤثرة وعلاَّ ت

متوارثة ال تتناس�ب مع قيمة الشاعر»،
وه�ي عن�ده تتص�ل بـ«نقص ،س�هو،
ع�دم دق�ة ،وأخط�اء» .واالته�ام يطال
حت�ى ما أصدره الس�ياب يف حياته ،وما
صدر بع�د رحيله الفاجع ،م�ن دواوين
ش�عرية .ثم�ة ،إذن ،اضط�راب جديد ال
بد م�ن معالجته للوصول إىل ما افرتضه
املحق�ق «النس�خة األصلي�ة» لش�عر
الس�ياب التي أرادها الش�اعر وليس ما
فرضته «الظ�روف التاريخية الدقيقة».
وهو اضطراب معارص نسبياً ،ومختلف
إىل حد ما عما درس�ه الوائيل يف الدواوين
الثالثة للزهاوي .فما جوهر االضطراب
الذي اس�تدعى تحقيقاً جدي�دا ً لألعمال
الشعرية الكاملة لبدر شاكر السياب؟
ِّ
املحقق بأن القارئ العربي
وتابع :يجزم
لم ّ
يطلع ويق�رأ النص الحقيقي الكامل
ُ
لقصيدة السياب؛ فهناك تباين «اختالف
 اضط�راب» بين القصائ�د يف طبع�ةاألعم�ال الكامل�ة ونرشه�ا يف الصحف
واملجلات أو يف الدواوي�ن املف�ردة.
ِّ
املحقق ،أمام روايات
فنحن ،كما يش� ِّدد
مختلف�ة للقصي�دة الواح�دة .لنأخ�ذ
ً
مثلا.
قصي�دة «األس�لحة واألطف�ال»،
س�نجد لها ثلاث رواي�ات – صياغات:
رواي�ة مطبع�ة «الرابط�ة  -بغ�داد:
 ،»1954ورواية ديوان «أنشودة املطر –
منش�ورات مجلة شعر ،»1960 :ورواية
طبع�ة «دار العودة – بيروت.»1971 :
وه�ذا االضط�راب ذو أش�كال مختلفة:

د حمزة عليوي
تعديالت أجراها الشاعر بنفسهْ ،
وحذف
«مقاط�ع اعتمدها الش�اعر» ،وإضافة
أخرى سبق أن حذفها بـ«نفسه» أيضاً.
وس�بب هذا التباي�ن «االختلاف» ،كما
ِّ
املحقق ،عائد إىل املوقف الس�يايس
ي�رى
للن�ارش «دار نرش أو صحيفة أو مجلة»
أو الدولة وقتذاك ،وهناك ما جرى حذفه
«بتخويل من الش�اعر وتنس�يق معه»،
ويف كل األح�وال فق�د َّ
ِّ
املحقق هذه
وث�ق
الحاالت بهوامش خاصة يف موضعها.
واس�تطرد :ان التباي�ن ،إذن ،حاص�ل
ِّ
املحق�ق على
وال ش�ك ،ولك�ي يعث�ر

علي محمود خضير
«النس�خة األصلي�ة» فق�د كان عليه أن
يتوس�ل ،يف إنج�ازه مهمت�ه الش�اقة،
بم�ا َّ
توفر م�ن «مخطوطات الش�اعر»،
والطبعات الس�ابقة لألعم�ال الكاملة،
وهناك الدراس�ات الت�ي ُكتبت عن حياة
الس�ياب وش�عره .فوض�ع م�ا يمك�ن
تسميته بخريطة طريق يف عمله .وهذه
الخريط�ة ِّ
تمثلها س�ت خط�وات التزم
به�ا املحقق ،وه�ي :التح�ري الدقيق يف
القصائ�د ،والتحقيق حس�ب املتاح من
«مخطوط أصلي أو وثيقة منش�ورة»،
والضب�ط الش�كيل للكلم�ات واألبي�ات

شاعر مصري يسرق قصيدة نزار قباني « أني خيرتك» !
املراقب العراقي /متابعة...
وجّ �ه ع�دد م�ن الكت�اب يف مصر اتهاما
لشاعر عضو يف اتحاد كتاب مرص ،برسقة
قصيدة للش�اعر الس�وري الراحل نزار
قباني ،ونرشها عىل أنها من تأليفه.
وثار الجدل يف الوس�ط األدبي املرصي،
بعدما نرش س�عداوي الكافوري ،عضو
لجن�ة القي�د وفح�ص األعم�ال األدبية
يف االتح�اد ،ج�ز ًءا م�ن دي�وان الش�اعر
مصطف�ى أبو زي�د ،متهمًا إي�اه برسقة
جزء من ديوان «اختاري» لنزار قباني.
وق�ال الكاف�وري يف ترصيح�ات صحفية
إن األم�ر قد تم كش�فه بالصدفة ،واتضح
أن الش�اعر قد نقل قصيدة كاملة بعنوان
«إني خريتك» للشاعر نزار قباني وضمنها
ديوانه «حروف من حب» والصادر عن دار
الحسيني للطباعة والنرش.
وأض�اف« :املفترض ان الفاح�ص يعرف
أن القصيدة مرسوق�ة ،وال اعرف ان هذه
الرسق�ة عبرت على الفاح�ص ،فكتبت

منش�ورا وقلت ان الراجل سارق لقصيدة
ن�زار قباني».ولفت الكات�ب إىل أن النقابة
العام�ة التح�اد كتاب

مصر قامت باتخاذ قرار بفصل الش�اعر
من عضوي�ة اتحاد كتاب مصر ،وإحالة
الفاحص إىل لجنة التحقيق.
واختتم س�عداوي كاف�وري «نوهت أكثر
م�ن مرة إىل رضورة توخي الدقة يف عملية
نشر الكتب خاص�ة وأن معظ�م ما وقع
يف يدي كفاح�ص به الكثري م�ن األخطاء
اللغوي�ة واإلمالئي�ة ،والنحوية الش�نيعة،
بطريقة تؤكد أن هدف النارش هو تحقيق
الربح بغض النظر عن مضمون ومحتوى
الكتب املنشورة».
وق�ال« :الن�ارش لي�س علي�ه مس�ؤولية
قانوني�ة لك�ن بالتأكي�د عليه مس�ؤولية
مهنية وأدبية».
وتاب�ع« :ال توجد لجان للقراءة وال لجان
للتدقي�ق اللغ�وي لك�ن نداءات�ي راحت
س�دى ال س�يما أن بع�ض املتحكمين
يف لجن�ة القي�د باالتح�اد هم أنفس�هم
أصحاب دور نرش أو عىل األقل أصدقاء
أصحاب دور نرش».

الش�عرية وتصحيح ما ي�رد من أخطاء
فيها ،وكتابة هوامش تتوىل مهمة رشح
ما طرأ عىل القصيدة «تعديالً أو حذفاً»،
وإي�راد بع�ض التفاصي�ل «الخاص�ة»
املتعلِّق�ة بالقصيدة ،ث�م رشح الغامض
م�ن «املف�ردات واألعلام» ال�واردة يف
القصيدة.
ِّ
املحقق ،وربما
وأوضح :من ُحس�ن حظ
األجدر أن نكتب من حسن حظ السياب
نفس�ه ،أن املحق�ق ه�و ش�اعر عارف
بالش�عر العربي ،عىل الرغ�م من حداثة
س�نه وتجربته الش�عرية ،ولق�د ّ
مكنته

بمكان ع�لى روايئ ،إن
ليس من الس��هولة
ٍ
ل��م يك��ن بمق��درة ال��روايئ الم�صري ّصنع
بس��يطة
ش��خصية
اهلل إبراهي��م ،معالج��ة
ٍ
ٍ
حد الموت،
الوقت
ومعقدة يف ذات
ّ
ّ
املراقب العراقي /متابعة...
مث�ل ش�خصية جم�ال عب�د
الن�ارص :بط�ل قوم�ي عرب�ي
وفرع�ون مصري ،اب�ن ش�عب
ّ
معق�د ،نظيف
بس�يط وديكتاتور
الي�د ويخت�ار نائب�ه ومس�ؤوليه
من امللوثين بأقذر أنواع الفس�اد،
يعتمد يف حكمه عىل حبّ الش�عب،
ويج�زر رق�اب الش�عب بأوس�خ
س�كاكني رجال مخابرات�ه ،وأكثر
من ذلك؛ يخرس حربا ً مصريية مع
عدو وج�ودي ،تدفعه لالس�تقالة
برشف ،ويرجوه املرصيون والعرب
وش�عوب وزعماء العال�م أن يعود
للحك�م ب�دالً م�ن تعليق�ه بحب�ل
مشنقة.
وليس من الس�هولة بم�كان أيضا ً
رص�د أح�د األع�وام الفاصل�ة يف
تاري�خ الع�رب مث�ل ع�ام ،1970
روائ�ي ُيداخل ه�ذا العام
من قبل
ّ
بشخصي ٍة كانت املحور فيه ،إن لم
يكن يملك مقدرة إعالء التوثيق إىل

ّ
املؤثرة ،مثل
رحاب الرواي�ة الفنية
صنع الله إبراهي�م ،يف روايته التي
أخذ اسمَها هذا العام.»1970« :
م�ن جمل�ة خاتم�ة الرواي�ة التي
ّ
َ
«خذلت
تلخصها بقصدية مذهل ٍة:
َ
وخذلتن�ا… ث�م ذهب�تَ،
نفس�ك
ْ
وذهب�ت مع�ك مق�درات األم�ة
وآماله�ا… إىل حني» ،يعيد إبراهيم
قارئ�ه إىل بداية روايته ،ويجري به
مرة ثانية:
ّ
بتدف�ق العام
أوالً :نح�و امل�ايض،
 ،1970لي�س بمسرح الرواي�ة
األس�ايس الذي هو مرص فحسب،
وإنم�ا بم�ا أحاط�ه أيض�ا ً م�ن
جري�ان أح�داث ومواق�ف ال�دول
مث�ل وقائ�ع الح�رب الب�اردة بني
أمري�كا واالتح�اد الس�وفييتي،
وح�رب فيتن�ام املتداخل�ة فيه�ا،
وأحلام غيف�ارا بامت�داد الث�ورة
العاملي�ة ،وانقالب�ات العس�كر يف
العال�م العربي ،ومحاوالت تصفية
املقاوم�ة الفلس�طينية يف األردن،

يا سيد الجرس هل تدنوك قافيتي
ّ
وهل تنال نصيبا منك يذك ُر
يا سابع النور يانعشا ً يطاف به
ّ
اي البغاة عىل انواركم جرسوا
قد كان هارون هذي األرض يوسعها
واآلن هارون منه النتن ينترشُ

ً
ورواية ،وربما حتى مرسحا ،مرة أخرى
هل ما حص�ل ويحصل ،وما س�يحصل
وال شك ،يخص الشعر العراقي وحده؟ ،
نحن يف حفلة تزييف كربى يشرتك فيها
ش�عراء وكتاب قص�ة ورواية ومرسح.
ومن املؤس�ف حقاً أن الحياة والظروف
امللتبس�ة ق�د ورَّط�ت الس�ياب به�ذا
االضط�راب «التزييف» .وبع�ض مأثرة
التحقيق الجديد أنه يدعم فرضية كتاب
أعمل عليه منذ سنوات ،يناقش مشكلة
أو مش�كالت تزييف النص األدبي ،ومن
ث َّم تزييف التاريخ األدبي يف العراق.
وخت�م :إن التحقي�ق الجدي�د لألعم�ال
الش�عرية الكاملة لبدر ش�اكر الس�ياب
يعيد الجدل فيما يخص ش�عر السياب.
ِّ
محققه
تحقي�ق مهن�ي محايد ،ح�اول
أن ين�أى بنفس�ه وعمل�ه عم�ا يثير
اللبس ،ويفتح ش�هية االختالف عىل ما
أنج�زه .وهي مأثرة تس�تحق اإلش�ادة،
مثلم�ا تس�تحق صنع�ة علي محم�ود
خضير نقاش�اً علمي�اً أكث�ر تخصصاً
ِّ
املحقق،
وفائ�دة .أقىص ما تحدث عن�ه
يف س�ياق مهنيته ،أن كت�ب عن «تباين»
القصي�دة واختالف طبعاتهاَّ ،
وركز عىل
تفاصيل عمله املهني املحايد ،فكان هذا
التحقي�ق ثم�رة الحياد والعم�ل املهني.
وهو ،بالنس�بة يل ،دلي�ل آخر عىل صحة
فرضيت�ي ع�ن تزيي�ف التاري�خ األدبي
والتالع�ب بثبات النص األدب�ي وتداوله
التاريخي يف العراق.

وأنت ذا قبة كالشمس بازغة
بل دونها الشمس واألفالك والقم ُر
قد ُ
كنت ُم حول دين الله أضلعه
أنى ينال وانتم سور ُُه القد ُر

فغالبوكم فمانالوا وماغنموا
َ
وسال منكم بأيديهم دمٌ َع ِط ُر
ٌ
جفن
منذ الغدير ولم يغمض لهم
منذ الغدير سيوف البغي تنشه ُر
وأكملوها خميسا ً سيئا ً قذرا
السيرَ ُ
عارها ِ
لآلن تلحقهم من ِ
ُ
َ
ُ
تدميك قصتها
الباب كم
وساعة
ِ
ونارُها يف حنايا الصدر تستع ُر
ري مقا ٌدّ ..
ثم األم ُ
اي واقع ٍة
ّ
ان الذي شاد دين الله يؤترسُ
ثم انتهينا اىل التحكيم واجزعي
بالدعي السي ُد األ ُ
اذ يقرن
ٌ
شرِ
َ
صالح ِب ِه
لصلح ال
ثم إلتجأنا
ٍ
ُ
أمر له أمُ ُر
فكان ماكان من ِ
ِّ
ُ
الطف ..عذرا َ
ُ
لست اذكرها
ومحنة
ُ
ُ
رُ ُ
واألس
والتقتيل
الفخر
وزينب
ِ
ُّ
العتل لنورالله يطفأ ُه
رام
وشاء ربك هذا النور ينهمر

معرض كتاب ليبي في ساحة إعدامات لمعارضي «داعش»
املراقب العراقي /متابعة...
لم ين�س الليبيون وه�و يتواف�دون عىل معرض
للكتاب ش�هدته مدينة درن�ة أن يلقوا نظرة عىل
الس�احة الشاس�عة التي أقيم عليها هذا املحفل
الثق�ايف واالجتماع�ي ،ويتذك�رون كي�ف كان�ت
ُتقطف هنا رؤوس األبرياء عىل يد أفراد عصابات
«داع�ش» اإلجرامية قب�ل قرابة خمس�ة أعوام،
وكيف كانوا ُيطالبون بـ«دفع الجزية».
اآلن ،تحول�ت هذه الدماء إىل حبر ،وتبدل الجهل
والفك�ر التكفيري إىل ِعلم تحتوي�ه آالف الكتب
بني جنبات الس�احة املمتدة أمام مس�جد العتيق
(املع�روف أيض�اً بجام�ع الصحاب�ة) يف املدين�ة
الس�احلية الواقعة عىل بعد حوايل  1100كيلومرت
رشق العاصم�ة طرابلس.وقال أنور الش�ويهدي
رئيس اللجنة العلي�ا ملعرض الكتاب مدير اإلدارة
العام�ة للمطبوع�ات بالهيئ�ة العام�ة لإلعلام
والثقافة واملجتمع املدني ،إن  40دار نرش محلية
وعربية ش�اركت يف املعرض ه�ذا العام من خالل
 20أل�ف عنوان من مختل�ف التخصصات األدبية
والتاريخي�ة واالجتماعي�ة ،مشيرا ً إىل أن رمزية
إقام�ة املع�رض يف ه�ذا امل�كان ت�دل على زوال

« »1970وهم عدالة عبد الناصر وحقيقة قيادة شعبه للهاوية
والفاش�يني الطائفيين يف بريوت.
ويضي�ف إبراهيم يف ه�ذا الجريان
نح�و املايض ،م�ن خلال تواريخ
َ
وقائ�ع ما حدث
أي�ام هذا الع�ام،
يف مثله�ا ،بم�ا يفي�د رب�ط وقائع
َ
وتش�كيل شخصية بطله،
روايته،

ه�ذه املعرف�ة م�ن أن يكتش�ف ّ
هن�ات
ِّ
ويش�خص مواضع
الطبعات الس�ابقة
اختالفه�ا وتباينها عن بع�ض .من هذا
ِّ
املحق�ق مما
القبي�ل م�ا يتح�دث عن�ه
يتصل بعدم «التزام الطبعات (الكاملة)
الس�ابقة بالصياغات النهائية لدواوين
الش�اعر»؛ فهي تتجاهل التغيريات التي
تط�رأ عىل القصائد ،فال تهتم بها ،وكان
األجدر به�ا أن تفرد لها هوامش خاصة
توضح األمر لدى القارئ.
واش�ار اىل أن م�ا يس�مّيه املحق�ق
بـ«تبدالت املتن الشعري» يظل مالحظة
أساسية؛ فهو يعتقد أن هذه «التبدالت»
حصلت لعوام�ل متع ِّددة ،يتعلق بعضها
باختلاف وتح�والت الش�اعر وقناعاته
الفنية .وبعضها عىل صلة بتحقيق طلب
دور النرش ،يف حياة الشاعر وبموافقته،
أو بع�د رحيل�ه .ويف ه�ذا الس�ياق نجد
ِّ
ً
متعاطف�ا مع الس�ياب ونصه
املحق�ق
الش�عري ،فنراه ين�دد بالتعس�ف الذي
لحق بشعر السياب حتى جاوز «الحدود
األدبي�ة واألخالقي�ة يف بعض امل�وارد إىل
محاوالت تنقس�م – مثاالً ال حرصاً :إما
للنيل من�ه والغض م�ن مكانت�ه ،وإما
توجيه شعره بسياق ما».
وتس�اءل :هل نحن إزاء تباين واختالف
بين نص�وص قصي�دة الس�ياب؟ وهل
ه�ذا االضطراب يش�مل الش�عر العربي
بطبعات�ه الوطنية كله�ا أم أنه يقترص
ً
ً
عىل األدب العراقي ،شعرا ً
قصرية
وقصة

عباس الخزاعي

ب�دءا ً بطفولت�ه ،م�رورا ً بش�بابه،
وانته�ا ًء بأفعال�ه الفاصل�ة مث�ل
ثورة  ،1952تأميم قناة الس�ويس
وح�رب  ،1956ح�رب اليم�ن،
الوح�دة م�ع س�وريا واالنفص�ال
 1958ـــ  ،1962حرب  1967وما
تالها من استقالته وإعادة الشعب
له ،ومحاول�ة النهوض كما عنقاء
بعدها يف حرب االس�تنزاف وإعادة
بناء الجيش املرصي ،وتش�ابكات
وتعقي�دات كل ذلك .واألهم :تكوّن
ديكتاتور فري ٍد ساعد عىل
شخصية
ٍ
تكوّنها ما تتمت�ع به من كارزمية
وكف�اءة قي�اد ٍة م�ن جهتها ،ومن
ش�ائع بإمكانية وجود اإلمام
وهم
ٍ
ٍ
العادل وقدرته على تحقيق العدل
وصن�ع معج�زات التحري�ر وبناء
ووح�دة األم�ة العربي�ة ،من جهة
م�ن تحكمهم هذه الش�خصية ،يف
وإحباطات يس�اعد
نه�وض
زمن
ٍ
ٍ
عىل انتش�ار األوهام .ثم األهم من
هذا :ما جرّته هذه الشخصية عىل
مصر والعالم العرب�ي من ويالت،
بتفضيله�ا تحت ن�وازع اإلعجاب
بال�ذات املغ�ذاة بحّ �ب الن�اس،
حك َم العس�كر على الديمقراطية،
ْ
قتلت
ودعمَه�ا النقالباته�م الت�ي
أحلام ش�عوبهم يف الحــــري�ة
والعدالة.

اإلرهاب وبقاء العلم والثقافة.
وش�هد املعرض ،الذي فتح أبواب�ه للجمهور منذ
الثان�ي والعرشين م�ن فرباير (ش�باط)  ،إقباالً
جماهريياً من مختلف الفئات العمرية ،خصوصاً
الش�باب ،كم�ا حفل�ت قاعات�ه بتوقي�ع عدي�د
املؤلف�اتاألدبي�ةوالتاريخي�ة.

وأقب�ل الجمهور عىل حضور األنش�طة الثقافية
التي حرصت إدارة املعرض عىل إقامتها يف الشعر
والقص�ة ،بجانب الن�دوات التثقيفي�ة املختلفة؛
وعربت املواطنة الليبية أسماء عيل ،عن سعادتها
باملع�رض ،وقالت« :مدينتنا تزين�ت بهذا الحفل
الثق�ايف ،وها هو عبق الكتاب ومحبيه يمأل باحة

املسجد العتيق بعد أن كانت تملؤها رائحة الدماء
وسافكيه».
ورأت رح�اب ش�نيب،أن أي نش�اط ثق�ايف ال بد
أن يحظ�ى بالدعم ألن�ه يقام وس�ط صعوبات،
مثمنة دور رئيس اللجن�ة العليا ملعرض الكتاب،
بسبب «مجهوداته يف إقامة هذا املعرض عىل هذا
النحو».
ودرن�ة الس�احلية الواقع�ة على س�احل البحر
املتوسط ،شهدت فرتات عصيبة عندما سيطرت
عليه�ا «الجماع�ات اإلرهابية» ،منه�ا «داعش»
وفل�ول «القاع�دة» ،عندم�ا اتخذت من س�احة
املس�جد العتيق الشاس�عة مكاناً معلوم�اً لتنفذ
أح�كام اإلع�دام الت�ي كان يقيض بها مايس�مى
(الق�ايض الرشع�ي) للتنظي�م اإلرهاب�ي آنذاك،
فهن�اك تم نحر عشرات املواطنني بدم�اء باردة
على مرأى ومس�مع م�ن العال�م ،إىل أن تمكنت
قوات «الجيش الوطني» م�ن إزاحتها عن البالد.
وبجانب مش�اركات عديدة يف املحفل ،الذي حمل
اس�م معرض «الوح�دة الوطنية» ،ش�اركت دور
نرش من طرابلس والزاوية ومسلاتة ،باإلضافة
إىل  6من دور النرش املرصية

مذبحة خوجالي والعدالة الغائبة
مراجعة :د معتز محي عبد الحميد
ق�ال الصحفي الفرنسي جان ايف يون�ت( :لقد
س�معت الكثري عن الحرب ،وقرأت كث ً
ريا عن غدر
الفاش�يني األملان ،ولكن األرمن فاقوا ذلك بقتلهم
األبرياء واألطفال يف عمر الخامسة والسادسة).
يف كتاب مهم وارش�يفي يذك�ر فيه الدكتور اميل
رحيم�وف املراح�ل التاريخي�ة للن�زاع األرميني
االذربيجاني وماارتكبة األرمن من فظائع يف حق
االذربيجانيين يف ع�ام  1992يف مدينة خوجايل ،
ان ه�ذا الكتاب ه�و األول من نوع�ه الذي يؤرخ
له�ذه املذبحة التاريخية التي لم تزل تدمي جراح
ماليني االذربيجانيني حول العالم كلما تذكروها .
يق�ول الكات�ب والصحف�ي األرمين�ي “داود
خرييان” ،والذي يروي بفخر يف كتابه املعنون “يف
سبيل الصليب” مذبحة خوجايل ،فيقول ” :يف برد
الصبح الق�ارس ،كان يجب علينا أن نقيم جرسًا
من املوتى للعبور من املس�تنقع املوجود بالقرب
من منطقة “باشيوالق” .لم أرد السري فوق جثث
املوت�ى .فرأى ذل�ك العقيد أوانيان ،فأش�ار يل “ال
ُ
فوضع�ت قدمي يف صدر جث�ة طفلة يف
تخ�ف”.
التاس�عة أو الح�ادي عرشة من عمره�ا ،وبدأت
السير .لقد غرقت قدم�اي ورسوايل يف الدم ،لقد
ُ
عربت بهذه الطريقة فوق  1200جثة”.
فخوجايل ل�م تكن مجرد رق�م يف تاريخ الجرائم
اإلنسانية  ،بل كانت كارثة كاشفة نوايا ارمنينيا
تجاه أذربيج�ان ارضا وش�عبا  ،وان هذا الكتاب
ام�اط اللث�ام ع�ن كل الوثائق والش�هادات التي
تدينها  ،نقرا صحيفة التايمز اللندنية ماذا قالت
عن ه�ذه املج�زرة :فقد عنونت عدده�ا الصادر

ي�وم  4أذار  1992كالتايل“ :معظ�م القتىل ممثل
بجثثهم ،وطفلة صغرية لم يبقى سوى رأسها”.
وجريدة “ازفيزس�تيا” الروس�ية كان عنوانها يف
ذل�ك الي�وم الدام�ي“ :الكامريات تنق�ل لنا صور
أطفال ُقطعت آذانهم .وامرأة لم يبق سوى نصف
وجهها .وسلخ فروة رأس رجل”.وكذلك صحيفة
“الليمون�د ” الفرنس�ية“ :الصحفي�ون األجانب
املوج�ودون بمحافظ�ة أغ�دام يش�اهدون ثالثة
جثث مس�لوخة ال�رأس ،ومنزوع�ة األظافر بني
جثث النس�اء األطفال املقتولة يف خوجاىل  .وهذه
ليست مجرد حملة دعائية من األذربيجانيني ،بل
هي الحقيقة”.خوجايل كما وثق الكاتب بطريقة
السرد الروائ�ي والبحث�ي والتاريخ�ي وقائعها
س�تكون الرواي�ة الت�ي توص�ل الحقائ�ق ل�كل
الشعوب يف العالم  ..سطور هذا الكتاب ستسقط

كل األقنعة ،وستكش�ف بالوثائق حجم األكاذيب
والضلاالت األرمني�ة .هك�ذا ذك�رت الصح�ف
الفرنسية عن املجزرة فمجلة فالرياكتويل قالت:
“املجموعات املس�لحة األرميني�ة يف هذه املنطقة
ذات الحك�م الذات�ي تمتل�ك معدات حديث�ة ،بما
فيه�ا املروحي�ات بجان�ب القادمني م�ن الرشق
األوس�ط .وهن�اك معس�كرات حربي�ة ومخازن
سلاح بس�وريا ولبنان تابعة للتنظي�م اإلرهابي
األرمين�ي “أص�اال” ..األرم�ن يقض�ون على
األذربيجانيني م�ن خالل اإلب�ادة الجماعية التي
قام�وا به�ا يف أكث�ر م�ن مائ�ة قرية مس�لمة”.
يف جان�ب اخ�ر يتناول املؤل�ف الوقائ�ع الحربية
للمج�زرة قائال  :ذل�ك اليوم اقتحم�ت الوحدات
األرميني�ة املس�لحة مدين�ة خوج�ايل الت�ي كان
يقطنه�ا  7آالف نس�مة م�ن املس�لمني ،وقتل�ت
 613م�ن املدنيين بينهم  63طفلا و 106امرأة
و 70ش�يخا ،وفق�دت حوايل  70عائل�ة بالكامل،
وجرح  487مدنياً وخطف  150شخصا.وإذ تأتي
مجزرة خوجايل  1992ضمن سلسلة من املجازر
ااملرتكب�ة يف ح�ق األذريني من قب�ل األرمن خالل
حرب ناجورنو قرة باغ من ش�باط 1988إىل أيار
 ،1994ف�إن جذورها تع�ود إىل عام  1923عندما
أعط�ت الحكوم�ة الروس�ية منطق�ة ناغورنو-
قرب�اخ رس�مياً ألذربيجان(أذربيج�ان وارميني�ا
كانت�ا تتبعان لالتحاد الس�وفياتي) ،وعند تفتت
العقد السوفيتي واستقالل جمهورية أذربيجان،
اندلعت الحروب بني كل من أذربيجان وجمهورية
أرميني�ا ،بس�بب إرصار كل منهم�ا عىل ضم تلك
البقعة إىل أراضيه.
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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
االربعاء  10آذار  2021العدد  2542السنة الحادية عشرة

ُ
وتعدد ُطرق اإلصالح
اإلمام الكاظم (عليه السالم)
راهب آل محمد (عليهم السالم ) الذي خرق نور رسالته قضبان الظالمين والطغاة
ً
هدفا
عندما يُدرك اإلنسان
حقيقيًا سينتقل معه أينما
ذهب ،وسيجد ال ُ
طرق املواكبة
ُ
ويعيش متحديًا ك َّل
للظروف،
التقلبات ،بصريا ً بك ِّل األذواق.
فمن كان مرشوعه الدعوة
لله (تعاىل) الذي هو مرشوع
األنبياء واألئمة (عليهم السالم)
ُ
يمارس هذا التكليف
فإنّه
مواكِ بًا لِما تقتضيه املرحلة،
مراعيًا التفاوت ب ُ
طرق اإلقناع،
فكما الناس مختلفون يف ما
يأكلون وما يلبسون ،كذلك هم
مختلفون بأساليب إقناعهم،
وخريُ من مارس أرقى طرق
اإلقناع بأنواعها هو رسول
الله(صىل الله عليه واله)  ،كما
وصفه أمري املؤمنني (عليه
السالم ) بقوله« :طبيبٌ دوّا ٌر
بطبه ،قد أحكم مراهمه،
وأحمى مواسمه ،يضع ذلك
حيث الحاجة إليه ،من قلوب
عمى ،وآذان صم ،وألسنة بكم،
متتبع بدوائه مواضع الغفلة،
ومواطن الحرية» .
وكذلك األئمة (عليهم السالم)
من بعده ،فعند تسليط الضوء
عىل نهج اإلصالح يف حياة
اإلمام الكاظم (عليه السالم)
نج ُد هذا التعدد يف أساليب
الهداية لآلخرين ،إذ انطلقت

الشهادة

قد جعل اهلل تعالى
للشهيد منزلة علت به
الى ارفع درجات العلو
والمنزلة الرفيعة حيث
جعلته اكرم موجود
خلقه اهلل تعالى وذلك
لما قدم لربه وهي
اغلى ما يملكه اال وهي
النفس التي كثير ما
يكون الحفاظ عليها امر
طبيعي عند بني البشر
حيث وصفهم اهلل في
االحياء بعد الموت فقال
فيهم جل اسمه في
كتابه المجيد:وال تحسبن
الذين قتلوا في سبيل اهلل
ً
أمواتا بل أحياء عند ربهم
يرزقون( آل عمران)
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رسائل اإلصالح حتى من
طامورة السندي ،فقد روي
عن عمّ ار بن أبان انّه قال:
حُ ِب َ
س أبو الحسن موىس بن
جعفر (عليه السالم) عند
السندي بن شاهك ،فسألته
أُخته ْ
أن تتوىل حبسه ،ففعل،
فكانت تيل خدمته ،فحكى لنا
أنها قالت :كان إذا صىل العتمة
حمد الله ومجَّ ده ودعاه ،فلم
يزل كذلك حتى يزول الليل،
فإذا زال الليل قام يُصيل حتَّى
يُصيل الصبح ،ثم يذكر قليال
حتى تطلع الشمس ،ثم يقعد
إىل ارتفاع الضحى ،ثم يتهيَّأ
و يستاك ويأكل ،ثم يرقد إىل
قبل الزوال ،ثم يتوضأ ويُصليّ
حتى يُصيل العرص ،ثم يذكر يف
القبلة حتى يُصىل املغرب ،ثم
يُصيل ما بني املغرب والعتمة،
فكان هذا دأبه .فكانت أخت
السندي إذا نظرت إليه قالت:
خاب قو ٌ
م تع َّرضوا لهذا الرجل،
وكان عبدًا صالحً ا.
فاعرتفت بمقامه واهتدت
للحق حتى قيل عنها إنَّها كانت
من محبي أهل البيت (عليهم
السالم) ،وهذه إحدى طرق
هداية اآلخرين وهي إظهار
العبادة بنية التشجيع.
ومن الطرق األُخرى إرجاع

الناس إىل فطرتهم ،واحدة
من أنجع الطرق التي تُعني
صاحب املرشوع الرسايل هو
ْ
أن يستعني باملزايا التي ُفطر
كوسيلةِ
إقناع
عليها
الناس
ٍ
وجذب للحقيقة .روي عن
اإلمام الكاظم (عليه السالم)
دار ِببغدا َد ،
أنه اجتا َز عىل
ٍ
َ
وأصوات ِ
َف َ
الغنا ِء
س ِم َع ا َملالهي
َ
ْ
َ
ْ
َ
ِ
رجُ
ّار ،
د
ال
ِلك
ت
ن
م
خ
ت
صب
والق
ِ
ِ
ٌ
َفخرجَ ْ
مامة
جاري ٌَة و ِبيَدِ ها ُق
ت
ِ
َ
ْ
َّ
مَ
ب :
ر
د
ال
يف
ها
ب
ت
ر
ف
الب َْق ِل ،
ْ
َ
ِ
ِ
َ
فقا َ
جاري َُة! صاحِ بُ
يا
ها:
ل
ل
ِ
ّار حُ ٌّر أم عَ بْد؟ َفقا َل ْ
هذِ هِ
ت:
د
ال
ِ
َ
بَ ْل حُ ٌّرَ ،فقا َ
لَ :
كان
صد َْق ِتَ ،لو
َ
خاف ِم ْن مَ واله!
عَ بْدًا
َف َلمّ ا د َ
ُ
ت قا َ
َخ َل ْ
وهوَ
ل مَ والها
ك ِر  :ما أب َ
الس ْ
طأكِ
عىل ما ِئدَةِ
ُّ
عَ َلينا؟ َفقا َل ْ
ت :حَ َّدثَني َرجُ ٌل
كذاَ ،ف َ
كذا و َ
ِب َ
خ َرجَ حافِ يًا حَ تّى
ِ
السال ُ
الكاظ َم عَ ليهِ َّ
م
ي مَ والنا
َل ِق َ
َفتابَ عَ ىل يَدِ هِ .
فقد ايقظ اإلمام (عليه
السالم) فطرة برش الحايف
بكلمةٍ قدسية خرجت من قلبه
ا ُملخلص لله..
وهكذا بقي اإلمام (عليه
السالم) سببًا يف خالص
الغافلني من سجن الدنيا،
فمن أراد ْ
أن يستمر بمهمة
األنبياء (عليهم السالم) عليهِ

أن يتبع أساليبهم يف الدعوة،
موطنًا قلبه عىل خشية الله
(سبحانه) ،قال (تعاىل):
ين يُبَ ِّل ُغ َ
{ا َّلذِ َ
ساالت ال َّلهِ
ِ
ون ِر
َخ َ
وَيخ َ
شوْنَهُ وَ ال ي ْ
ْ
وْن أَحَ دا ً إِال َّ
ش َ
ال َّلهَ وَكفى ِبال َّلهِ حَ ِسيباً}(،)٤
فالخشية من الله (سبحانه)
وحده هو رس الثابتني يف
العمل الرسايل؛ ألنه يحصنهم
من أي تردد ،ويُنري لهم ُ
ظلمة
الظروف ،ويجعلهم يشعرون
بعظمة الترشيف وحجم
التكليف ،ويُبرصهم بالطريق
حسب املكان والزمان ومن
هو معني لهدايته ،لذلك هم
مجاهدون ،ومن جاهد يف الله
(عز وجل) دله الطريق وهداه
السبيل  ،قال تعاىل{:وَا َّلذِ َ
ين
جَ َ
اهدُوا فِ ينَا َلنَهْ دِ يَنَّهُ ْم ُ
سبُ َلنَا}.
هكذا هم القادة اإللهيون
مجاهدون يف سبيل الله (عز
وجل)،وكفى به حسيبًا فهو
ا ُملحيص الحكيم لجهودهم
وهو ا ُملثيب عليها ،ساعني
لهداية الناس بنور الله (تعاىل)
الذي ال تقيدهم أغالل الحروب
الناعمة وال طامورة الظروف
املؤملة أسو ًة باإلمام الكاظم
(عليه السالم ) الذي خرق
نور رساليته قضبان الظاملني
والطغاة.

في عقيدة اهل البيت  -عليهم السالم
الشهادة درجة يرفع الله إليها صفو ًة مختار ًة من
عباده فهي منحة إلهية وليست محنة دنيوية ،ألن
معنى إختيار الله سبحانه لبعض االناس ليكونوا
شهداء يعني وقوع هذا البعض يف محل الرىض
لدى الله عز وجل ولذلك يتخذه ويرضاه وأي درجة
أسمى من هذه الدرجة وهو ما أشار إليه القرآن
الكريم بقوله :ويتخذ منكم شهداء آل عمران /
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فضل الشهيد

قال رسول الله (صىل الله عليه وآله):للشهيد
سبع خصال من الله :أول قطرة من دمه مغفور
له كل ذنب يقع رأسه يف حجر زوجته من الحور
العني وتمسح الغبار عن وجهه وتقول :مرحبا ً بك
ويقول هو مثل ذلك لها ويُكىس من كسوة الجنة،
تبتدره خزنة الجنة بكل ريح طيبة أيهم يأخذه
معه أن يرى منزلته (يف الجنة) يقال لروحه ارسح
يف الجنة حيث شئت أن ينظر يف وجه الله تعاىل
نبي وشهيد.
وأنها لراحة لكل ّ
قال أمري املؤمنني(ع) يف التحريض عىل القتال:أيّها
الناس إن املوت ال يفوته املقيم وال يعجزه الهارب
وليس عن املوت محيد وال محيص من لم يُقتل
ُ
نفس عيل بيده
مات إن أفضل املوت القتل والذي
أللف رضبة بالسيف أهون من موتة واحدة عىل
الفراش.
عن اإلمام زين العابدين (عليه السالم) :ما من
قطرة أحبّ إىل الله عز وجل من قطرتني :قطرة
دم يف سبيل الله وقطرة دمعة يف سواد الليل ال يريد
بها عبد إال ّ الله عز وجل.
عن اإلمام الحسني بن عيل (عليه السالم):
قال:بينما أمري املؤمنني (عليه السالم) يخطب
الناس ويحثهم عىل الجهاد إذ قام إليه شاب فقال:
يا أمري املؤمنني أخربني عن فضل الغزاة يف سبيل
الله .فقال :كنت رديف رسول الله(ص) عىل ناقته
العضباء ونحن منقلبون من غزوة ذات السالسل
فسألته عما سألتني عنه فقال:
الغزاة إذا همّ وا بالغزو كتب الله لهم براءة من
النار فإذا تجهّ زوا لغزوهم باهى الله بهم املالئكة
فإذا ودّعهم أهلوهم بكت عليهم الحيطان
والبيوت ويخرجون من الذنوب كما تخرج الحيّة
من سلخها ويوكل الله بكل رجل أربعني ملكا ً
يحفظونه من بني يديه ومن خلفه وعن يمينه
وعن شماله وال يعمل حسنة إال ّ ضعّ ف له ويكتب
له كل يوم عبادة ألف رجل يعبدون ألف سنة كل
سنة ثالثمائة وستون يوما ً واليوم مثل عمر الدنيا.
وإذا صاروا بحرضة عدوهم انقطع علم أهل الدنيا
عن ثواب الله إياهم فإذا برزوا لعدوهم وأرشعت

األسنّة وفوّقت السهام وتقدّم الرجل حفتهم
املالئكة بأجنحتها يدعون الله بالنرصة والتثبيت.
فينادي منادٍ  :الجنة تحت ظالل السيوف فتكون
الطعنة والرضبة عىل الشهيد أهون من رشب
املاء البارد يف اليوم الصائف وإذا زال الشهيد من
فرسه بطعنة أو رضبة لم يصل إىل األرض حتى
يبعث الله إليه زوجته من الحور العني فتبرشه
بما أع ّد الله له من الكرامة فإذا وصل إىل األرض
تقول له األرض :مرحبا ً بالروح الطيب الذي أخرج
من البدن الطيب أبرش! فإن لك ما ال عني رأت وال
أذن سمعت ،وال خطر عىل قلب برش .ويقول الله
عز وجل :أنا خليفته يف أهله من أرضاهم فقد
أرضاني ،ومن أسخطهم فقد أسخطني ويجعل
الله روحه يف حواصل طري خرض ترسح يف الجنة
حيث تشاء ،تأكل من ثمارها وتأوي إىل قناديل
من ذهب معلقة بالعرض ويعطى الرجل منهم
سبعني غرفة من غرف الفردوس (إىل أن قال):
فإذا كان يوم القيامة فوالذي نفيس بيده لو كان
األنبياء عىل طريقهم لرتجّ لوا لهم ملا يرون من
بهائهم حتى يأتوا إىل موائد من الجوهر فيقعدون
عليها ويشفع الرجل يف سبعني ألفا ً من أهل بيته
وجريانه حتى إن الجارين يتخاصمان أيهما أقرب
جوارا ً فيقعدون معي ومع ابراهيم عىل مائدة
الخلد فينظرون إىل الله عز وجل يف كل يوم بكرة
وعشياً.
أحكام الشهيد
روى الكليني :الكايف  :211/3 :عن زيد بن عيل
عن آبائه ( عليهم السالم ) قال  :قال أمري املوَمنني
صلوات ال ّله عليه :ينزع عن الشهيد الفرو والخف
والقلنسوة والعمامة واملنطقة والرساويل إال ّ أن
يكون أصابه دم فإن أصابه دم ترك وال يرتك عليه
يشء معقود إال ّ حل.
روى الكليني :الكايف :211 /3 :عيل بن إبراهيم عن
أبيه عن حماد عن حريز عن إسماعيل بن جابر
وزرارة عن أبي جعفر (عليه السالم)قال :قلت
له :كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال :نعم
يف ثيابه بدمائه وال يحنط وال يغسل ويدفن كما
هو ثم قال :دفن رسول الله (صىل الله عليه وآله)
عمه حمزة يف ثيابه بدمائه التي اصيب فيها ورداه
النبي (صىل الله عليه وآله) برداء فقرص عن
رجليه فدعا له بإذخر فطرحه عليه وصىل عليه
سبعني صالة وكرب عليه سبعني تكبرية.
روى الطويس :التهذيب  :121/6 :محمد بن
الحسن الصفار عن عبد ال ّله بن املنبه عن الحسني
بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عيل عن
أبيه عن آبائه ( عليهم السالم ) قال  :قال رسول
ال ّله ( صىل الله عليه وآله وسلم ) :للشهيد سبع

خصال من ال ّله  :أوّل قطرة من دمه مغفور له
كل ذنب والثانية  :يقع رأسه يف حجر زوجتيه من
الحور العني وتمسحان الغبار عن وجهه تقوالن
مرحبا ً بك ويقول هو مثل ذلك لهما والثالثة :
يكىس من كسوة الجنّة والرابعة  :يبتدره خزنة
الجنّة بكل ريح طيبة أيهم يأخذه معه والخامسة
 :أن يرى منزلته والسادسة  :يقال لروحه أرسح يف
الجنّة حيث شئت والسابعة  :أن ينظر يف وجه ال ّله

وإنّها لراحة لكل نبي وشهيد.
روى الطويس : :التهذيب  :168/6 :محمد بن
أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء
عن الحسني ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد
بن عيل عن أبيه ( عليهم السالم ) قال  :قال رسول
( صىل الله عليه وآله وسلم )  :إذا مات الشهيد
من يومه أو من الغد فواره يف ثيابه وإن بقى أياما ً
حتى تتغري جراحته غسل.
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نرجو النظر بقضيتنا بعين الرأفة و االنسانية
بسم الله الرحمن الرحيم
اىل السيد رئيس الوزراء املحرتم
مالذي انجز بخصوص الطلبة املتخرجني الصيادلة  ..من
الجامعات االردنية ؟ ومعدالتهم سبعني فما فوق  ..لقد
وعدونا بعض النواب ان يجدوا لنا حال  ..فنتمنى عليكم ان
تنظ�روا بقضيتنا بعين الرأفة و االبوة و االنس�انية  ..اىل
ذل�ك فان اعدادن�ا كبرية ا ...مع فائق الش�كر و التقدير ..

* ايرس الجمييل

�صحيفة-يومية�-سيا�سية-عامة

مطالبات في الديوانية
بإغالق منافذ كردستان

طالب اتحاد الجمعيات الفالحية يف الديوانية
الحكومة املركزية بإغالق منافذ محافظات
كردستان ملنع استرياد ودخول املنتجات
الزراعية والخرض والفواكه لدعم املنتج املحيل.
وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفالحية يف
الديوانية محمد كشاش إن الديوانية وصلت
إىل مرحلة االكتفاء الذاتي للمنتجات الزراعية
والحيوانية وبحاجة إىل دعم املنتج من خالل
منع االسترياد وإغالق املنافذ الحدودية
الرسمية وغري الرسمية باتجاه اإلقليم.

Almuraqeb Aliraqi NewSpaper

حملة الغالق محال الجزارة المخالفة لشروط البلدية والصحة
نفذت مديرية بلدية البرصة حملة
يف سوق العشار بمركز املحافظة
عىل محال بيع اللحوم الطازجة
للتأكد من وجود االجراءات
الصحية واجازة ممارسة املهنة
لدى اصحاب تلك املحالت.
وقال معاون مدير البلدية ميثم
عبيد انه تم خالل الحملة رصد
عدد كبري من املخالفات فيما
تم غلق كافة املحال املعنية
لغرض اخذ تعهدات قانونية
من اصحابها يف مراكز الرشطة
مضيفا ان قاطع بلدية العشار
سيستمر بمتابعة املخالفني
والتأكد من تطبيقهم لإلجراءات
املطلوبة منهم.
من جانبه قال الدكتور ماجد

طال الصبر بنا
السيد رئيس الوزراء املحرتم
الساده الوزراء املحرتمني
طال الصرب بنا ولكن املنا
يتجدد كل يوم بالله وبكم ونحن
ننتظر منكم وقفتكم اتجاه
املعتصمني وقد مسنا الرض وال
يسعنا القول ان نطلب منكم
للمعتصمني الذين ضاقت بهم
الدنيا باالستثتاء بالتعني عىل
مجلس الخدمه االتحادي.
#استثناء_معتصمي_العالوي_
بالتعيني
#خريجني_معتصمني_مطلبنا_
تعيني

حميد من املستشفى البيطري يف
البرصة ان املخالفات والغرامات
التي تصدر بأوامر قضائية
ترتاوح من  100الف دينار اىل
مليون دينار حسب نوع املخالفة
املرتكبة وعدم معالجتها بعد
توقيعه التعهد.
واضاف ان الرشوط املطلوب
توفريها من قبل اصحاب محال
بيع اللحوم هي اجازة ممارسة
املهنة وكذلك البطاقات الصحية
لكافة العاملني يف املحل إضافة
اىل الذبح داخل املقصب الرسمي
املرخص من بلدية البرصة الذي
يتواجد فيه اطباء بيطريون
للتأكد من سالمة الحيوان قبل
وبعد ذبحه.

* نريمان مرزا

ارتفاع مناسيب المياه الجوفية
أكملت الرشكة املنفذة ملجاري الزبري غربي
البرصة شبكة ترصيف املياه الجوفية للمناطق
التي تشهد منسوب مياه مرتفع ضمن أعمال
املرشوع للمرحلة الثانية للخدمات العامة حسب
ما أعلنته السلطات املحلية يف القضاء.
وقال قائمّ قام القضاء عباس ماهر إن الرشكة
املنفذة ملرشوع املجاري بارشت بأعمال شبكة

العناية بالمصابين
في الحجر المنزلي
ش�كلت صحة ميس�ان فريقا ً لتقدي�م العناية
للمصابين بفيروس كورون�ا املتواجدي�ن يف
منازلهم ضمن (الحجر املنزيل).
وق�ال مدي�ر صح�ة ميس�ان علي العلاق إن
«هنال�ك نس�بة كبيرة م�ن أع�داد املصابين
يرق�دون يف املنازل كونهم حاالت ال تس�توجب
الرقود باملستش�فيات ،مشريا إىل تشكيل فريق
متخص�ص م�ن الك�وادر التمريضي�ة لزي�ارة
املرىض وتقديم املش�ورة واملعونة لهم وتجهيز
امل�واد والعلاج له�م وهنال�ك ف�رق فرعي�ة يف
األقضية والنواحي لنفس الغرض».
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ترصيف املياه الجوفية يف مناطق الخطوة والريسز
والحي العسكري والصحفيني والتي تنفذ وفقا
للكشوفات الرشكة االستشارية ،وإن تلك األعمال
تنفذ يف املناطق التي تشهد ارتفاع ملنسوب املياه
الجوفية وما لها من تأثري مستقبيل عىل البنى
التحتية وأسس البناء للمشاريع العمرانية.وتابع
أن تنفيذ شبكة وخفض مستوى املياه الجوفية

انصفوا ابناءنا اسوة باقرانهم
السلام عليك�م نح�ن اولي�اء الطلب�ة املظلومين
اصح�اب املعدالت العالي�ة 96و 97مم�ن لم يقبلو
بالوجبتين االوىل والثاني�ة للم�وازي نرج�و م�ن
حرضتكم ان تنظ�روا بعني العطف الوالدنا ..نحن
اهل واكيد انتم كذلك وتش�عرون بالحباط الي غبن
البنائك�م  .اكبادن�ا تتقط�ع لرؤي�ة ام�ال وطموح
ابناءن�ا وتعبهم يذهب س�دى بيدك�م  ..انصفوهم
اس�وة باقرانهم كي ال يضط�روا للتعليم االهيل او
املعاه�د والله حصلوا عىل معدالته�م بتعب وصرب

 12س�نة وه�ذه هيالنتيج�ة والله ح�رام ...ناس
تحص�ل اكثر من قبول باملرك�زي واملوازي ومرتني
يبدلون بالكليات عىل حس�اب غريهم ....اين العدل
واالنصاف ياوزارة التعليم ..املنا من بعد الله بيكم
توصل�ون صوتنا لوزير التعليم الع�ايل حرام الظلم
والكي�ل بمكيالني افتحولهم قناة القبول مرة ثالثة
وساووهم بذوي الش�هداء ...نتامل فيكم الخري ان
شاء الله.
* محمد محمد

يف تلك املناطق يأتي ضمن مرشوع تطوير الطرق
والبنية التحتية للمشاريع الخدمية.
وتابع إن تلك الفقرة تنفذ ضمن  9فقرات
خدمية ملرشوع البنى التحتية املتكامل بمرحلته
الثانية والذي ينفذ بمعظم مناطق القضاء
بإرشاف دائرة املهندس املقيم والدوائر الخدمية
املستفيدة.

دعوات لزيادة أجور عمال
النظافة في المؤسسات الصحية بالمثنى
دعا عمال نظافة يف املؤسسات الصحية يف
املثنى ،لزيادة أجورهم ،فيما أشاروا إىل أن
رشيحة منهم التتجاوز أجورهم  110ألف
دينار.
وقال عدد منهم إن أجورهم تعترب قليلة

للغاية مقارنة مع األعمال املكلفني بها
والخطورة التي يتعرضون لها يوميا.
وطالبوا الجهات املعنية إىل إعادة النظر مرة
أخرى بتلك األجور السيما يف ظل ارتفاع
األسعار وتردي األوضاع االقتصادية.

الزراعة تعلن الموافقة على جدولة قروض المبادرة
أعلنت وزارة الزراعة املوافقة عىل جدولة
قروض املبادرة الزراعية ،فيما وصفت القرار
باملهم لكل مربي الدواجن والثروة الحيوانية.
وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف
يف بيان تلقت( املراقب و الناس ) نسخة منه
انه «نتيجة للجهود املتواصلة التي بذلها وزير
الزراعة محمد الخفاجي من أجل مساعدة
مربي الدواجن والثروة الحيوانية وتخفيف
معاناتهم نتيجة للظروف التي عانوا منها
وبعد مباحثات معمقة ومطولة ،وافقت

الديوانية :نسبة إنجاز
مجسر الجمهورية  % 45منذ 2014
أعلنت بلدية الديوانية أن نسبة اإلنجاز بأعمال
مجرس الجمهورية االسرتاتيجي بلغت  %45وذلك
بعد املبارشة به منذ أكثر من ستة سنوات عازيا
األسباب إىل تلكؤ العمل باملرشوع.
وقال مدير البلدية قاسم امليايل إن هذا املرشوع تم

وزارة املالية عىل جدولة قروض املبادرة
الزراعية وملدة خمس سنوات».ووصف
الخفاجي بحسب البيان «القرار باملهم لكل
مربي الدواجن والثروة الحيوانية وسيساهم
بتشجيعهم عىل زيادة اإلنتاج وإعادة تأهيل
املشاريع املتوقفة ،فضال عن انه سيساهم يف
زيادة إنتاج قطاع الدواجن من بيض املائدة
والدجاج الالحم وصوال إىل االكتفاء الذاتي
وتوفري عملة صعبة للبلد ،وتشغيل اآلالف من
األيدي العاملة».

وقفة احتجاجية للمطالبة بتوفير قطع سكنية للرياضيين
نظم عدد من أعضاء رابطة
الرياضيني الرواد يف قرص الضيافة
التابع ملديرية شباب ورياضة البرصة
وقفة احتجاجية للمطالبة بتوفري
قطع أرايض لهم والعالج خارج
العراق.وقال رئيس الرابطة عبد
األمري حسني إن رشيحة الرياضيني
الرواد مهملة ،بالرغم مما قدموه
من انجازات بعدما مثلوا العراق
بمحافل عديدة وبطوالت دولية

املبارشة به منذ العام  2014لكنه تلكأ منذ ذلك
التأريخ مبينا انه يف حال استمرار الرشكة يف العمل
سيكون إنجاز العمل خالل نحو  18شهرا.
وتتيح املربد للرشكة املنفذة حق الرد والتعليق
إليضاح أسباب التلكؤ وفقا لسياستها التحريرية.

رواتبنا أمانة
في اعناقكم
السيد رئيس مجلس الوزراء
املحرتم ،،،التدخل الرسيع من
أجل إنهاء معاناتنا منذ  ١٨سنة
بدون رواتب تقاعديه  ..نحن
منتسبي الجيش السابق عددنا
أكثر من  ٢٠ألف معاملة تغط
بالنوم ومرتوكه منسية اصال
يف رفوفوف املحاربني والتقاعد
العسكري متوقفة بحجه قرار
 ١١٧قطعة أرض  ...وقاعدة
البيانات هؤالء كلهم أصحاب
عوائل كبار السن مرىض ..و
سكن إيجار ..نطالب بحل
لهذه املعاناة بإنجاز معامالتنا
وإطالق رواتبنا املتوقفة طوال
كل هذه السنني.

* مصطفى القره غيل

حازوا فيها عىل جوائز.وطالب عبد
األمري الحكومة املحلية يف البرصة
بتخصيص قطع أرايض لهم أسوة
ببقة الرشائح يف املحافظة كالفنانني
والصحفيني واألساتذة الجامعيني
وغريهم ،واصفا ذلك باإلنصاف
وتعزيزا ملكانة هذه الرشيحة من
الرياضيني الرواد الذين حققوا
إنجازات يف املجال الريايض ورفعوا
علم العراق عاليا وفق قوله.

وضع التصاميم النهائيَّة
لمطار األنبار الدولي تمهيدا لعرضه كفرصة استثمارية
أعلنت قائمقامية قضاء
الرمادي عن املبارشة بوضع
التصاميم النهائية إلنشاء
مطار األنبار الدويل قبيل
عرضه كفرصة استثماريَّة.
وقال قائم مقام القضاء
يف
الجنابي
إبراهيم
لجانا ً
َّ
إن
ترصيحات
هندسيَّة وفنيَّة من ديوان
املحافظة وبالتنسيق مع
الدوائر الحكوميَّة بارشت
بوضع التصاميم النهائية
إلنشاء مطار األنبار الدويل
يف منطقة الـ  35كيلو غربي
الرمادي ،تمهيدا ً لعرضه
كفرصة استثمارية حال
إقرار املوازنة املالية للعام
الحايل.
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« »Google TVتضيف حسابات
لألطفال هذا الشهر
أعلنت رشكة غوغل ،عن اتخاذها خطوتها األوىل نحو تقديم ميزات العائلة
عرب  ،Google TVوذلك من خالل تقديم الحس�ابات لألطفال.ومن Google
 Kids Spaceعبر أجهزة أندرويد اللوحي�ة املختارة إىل التطبيقات املعتمدة
من املعلم يف  ،Google Playفقد أحرزت غوغل الكثري من التقدم يف مساعدة
األطفال عىل استكش�اف اإلنرتنت.ويعد إنش�اء حس�اب ل�كل طفل من
أطفالك أمرًا سهالً ،حيث يمكنك إضافة
حس�اب غوغ�ل املوج�ود لطف�ل أو
إنش�اء حس�اب جديد باالسم والعمر
فقط.وس�يتمكن اآلب�اء م�ن اختيار
التطبيق�ات الت�ي يري�دون إضافتها
إىل حس�ابات األطف�ال ،وتتضم�ن
ً
صفوف�ا تحت�وي على
الحس�ابات
توصيات م�ن التطبيقات املالئمة لألطفال،
حتى يتمك�ن أطفالك من العثور بس�هولة
على م�ا يشاهدونه.وباس�تخدام مكتب�ة
العائل�ة يف  ،Google Playيمكنك مش�اركة
الوص�ول إىل الربامج املتلفزة واألفالم التي اشتريتها عرب األجهزة األخرى.
وت�م تصميم حس�ابات األطف�ال عبر  Google TVمع وضع املش�اهدين
الصغ�ار يف االعتب�ار ،حيث تتميز باألل�وان الزاهية والرس�وم التوضيحية
املمتعة.ويمكن تخصيص الخلفية ملظهر مناس�ب لألطفال ،وتقدم غوغل
يف األس�ابيع املقبل�ة صورًا رمزية حتى يتمكن األطف�ال من اختيار صورة
للحساب بنا ًء عىل اهتماماتهم.

تحذير لمستخدمي ايفون ..توقفوا
عن استخدام Gmail
وجد التوجه الجديد الذي اتبعته رشكة غوغل لحماية خصوصية مستخدميها
املتمث�ل يف إنه�اء طريقة تتبع املس�تخدمني عبر اإلنرتنت باس�تخدام ملفات
تعري�ف االرتب�اط التابع�ة للجهات الخارجي�ة ترحيب كبري من املس�تخدمني
ودعاة حماية الخصوصي�ة الرقمية ،الذي رحبوا
بانضمام الرشكة أخ ً
ريا إىل رشكة آبل يف معركة
حماية خصوصية املستخدمني.
ولك�ن س�واء كن�ت م�ن محب�ي أجه�زة آبل
وتطبيقاتها ،أو غوغل ومنتجاتها ،فس�تعرف
أن الخصوصي�ة ه�ي هدف رشكة آب�ل ،وهذا
لي�س هو الح�ال عندم�ا يتعلق األم�ر برشكة
غوغل.
حيث يقول (ج�اك م�ور)  Jake Mooreخبري
اآلم�ن الرقمي يف رشك�ة (“ :)ESETتعمل آبل
عىل تكثيف مطالبته�ا بالخصوصية ،وإطالق
جميع األدوات للحفاظ عىل حماية بيانات مستخدميها ،ونظرًا إىل أن البيانات
ه�ي عملة الق�رن الحادي والعرشين ،ف�إن رشكة آبل كما كان�ت دائمًا تفكر
خارج الصندوق يف كيفية عملها”.

كشف النقاب عن «جرس» باب ذكي
بتقنية الرادار و «عين الطائر»
كش�فت رشكة رينج النقاب عن جرس الباب الذكي 2 Video Doorbell Proالجديد
املعزز بتقنية الرادار والفيديو من الرأس إىل القدمني.
وأوضح�ت الرشك�ة التابعة لرشك�ة أم�ازون األمريكية أنه تم تزوي�د جرس الباب
الجديد بكشف ثالثي األبعاد مبتكر للحركة باستخدام تقنية الرادار؛ حيث يكتشف
أوتوماتيكي�اً الحركات يف املناطق املحددة مس�بقاً من قبل املس�تخدم ،مع إمكانية
تنبيه املستخدم عرب إشعار عىل الهاتف الذكي أو
جهاز .Alexa
وم�ن املزايا ،التي يقدمها الجهاز أيضاً ،وظيفة
ع�رض (عني الطائر)؛ حي�ث يتم عرض صورة
جوية افرتاضية لنط�اق التصوير ،والتي يمكن
من خاللها معرفة منشأ الحركة.
وته�دف هذه املزايا الجديدة إىل منح املس�تخدم
مزيدا ً من التحكم يف إش�عارات الحركة .وتقوم
الكامريا بتس�جيل مقاطع الفيديو بدقة 1536
بيكسل.
ويت�م تغطية مس�احة أكبر بمقاط�ع الفيدي�و الجديدة م�ن ال�رأس إىل القدمني
وبتنس�يق مربع .باإلضافة إىل ذل�ك ،يقلل ميكروفون  Arrayالجديد من تش�ويش
الصوت لتشغيل الصوت والفيديو بشكل أوضح.
وم�ن املقرر طرح الجرس الجديد بحلول نهاية الش�هر الجاري بس�عر يبلغ حوايل
 250دوالرا ً أمريكياً.

Al-Muraqeb Al-Iraqi Newspaper

في بريطانيا ..لعبة  Call of Dutyتساعد الشرطة في القبض على سجين هارب
تمكنت الرشط�ة الربيطاني�ة من القبض
على مج�رم هارب بفض�ل لعب�ة Call of
 ،Dutyحيث تعود بداية القصة إىل «كلينت
بتل�ر» وه�و ش�خص يبلغ م�ن العمر 26
عام�ا ،ويقضي عقوبة مطول�ة  17عامً ا
يف س�جن إت�ش إم ب�ي
سبرينغ هي�ل يف
با كينجها مشير
ململك�ة
با
املتحدة ،والذي
ه�رب م�ن

كشفت تقارير صحفية عاملية أن رشكة
«مايكروس�وفت» األمريكي�ة تجه�ز
مفاج�أة وصفت بـ»الخارقة» لعش�اق
حواسيبها الهجينة

الس�جن يف ترشي�ن الثان�ي  2020وكان
مختفي�ا منذ ذل�ك الحني ،بحس�ب موقع
 gadgetsnowالهندي.
ولكن بع�د ذلك ،ومع وقوع فترة اإلغالق
الخاص�ة بكورونا ،فق�د كان األمر صعبا
على الجمي�ع بم�ا يف ذل�ك هذا الش�خص
اله�ارب ،حيث عاني من االكتئاب بس�بب
الحظ�ر يف املنزل ،لذلك ،وبع�د أن نجح يف
االختباء لعدة أش�هر ،يف ي�وم من األيام،
يف  13كان�ون الثان�ي  ،2021ق�رر بتلر
أن يحصل عىل نس�خة من Call of

.Duty: Black Ops Cold War
وكان ه�ذا هو الخطأ الذي وقع فيه ،حيث
ت�م رص�ده واعتقال�ه م�ن قب�ل الرشطة
ً
وفقا لتقرير من
املحلية أثناء رشاء اللعبة،
.Kotaku
وكان بتل�ر ق�د حصل يف وقت س�ابق عىل
حكم مط�ول بالس�جن  17عامً �ا لجرائم
تشمل «جرائم الرسقة واألسلحة النارية»،
ً
ووفق�ا للتقرير ،فقد غام�ر بالخروج مع
صديقه يف  13يناير لرشاء نسخة من Call
 ،of Duty: Black Ops Cold Warوعن�د

رصدهما من قبل رشطة ويست ميدالندز،
رّ
غّي� كالهم�ا اتجاههما لتجنبهم�ا ،إال أن
رج�ال الرشط�ة حارصوهم�ا يف النهاي�ة
وبدأوا يف استجوابهم ،عندما ُ
سئل عما كان
يفعله يف الخ�ارج يف حالة حظ�ر كورونا،
ورد أن�ه ق�ال« ،لق�د جئ�ت للحصول عىل
 Call of Dutyالجدي�دة ألنني ال أس�تطيع
الجلوس يف مكان مغلق».
ويق�ول التقرير إن بتلر هاج�م ً
أيضا أحد
رج�ال الرشط�ة عندما س�ئل ع�ن بعض
التفاصي�ل األخ�رى ،كانت نتيج�ة ذلك 6

اليابان تنشئ مكتبا لتطوير تكنولوجيا المركبات الطائرة
أك�دت وزارة النق�ل يف اليابان،
إنش�اء مكت�ب لتنس�يق
العم�ل عىل ما يع�رف بـــ»
املركبات الطائرة» ،تماش�يا
مع ه�دف الحكومة بوضع
الجي�ل املقب�ل م�ن التنق�ل
الجوي موضع االس�تخدام يف
عام .2023
وذكرت هيئة اإلذاع�ة اليابانية
أن�ه س�يتم افتتاح املكت�ب يف أول
نيس�ان املقبل ،وس ُيعني بدراسة معايري
السلامة واملهارات املطلوب�ة للطيارين،

وس�يضع خطط�ا لتس�جيل املركب�ات
وعملي�ات ُ
التحكم.وتس�تخدم املركبات
الطائرة التي تعمل بالكهرباء تكنولوجيا
مرتبطة بالطائرات دون طيار (درونز)،
ويأم�ل املس�ؤولون أن تحس�ن ه�ذه
املركبات من الخدمات اللوجستية وتقلل
االزدح�ام املروري وتس�هيل الوصول إىل
الج�زر النائي�ة واملناط�ق ذات الكثاف�ة
السكانية املنخفضة وس�يتمركز بعض
املس�ؤولني يف ميدان اختب�ار بمحافظة
«فوكوش�يما» وس�يدعمون الرحلات
التجريبية.

بعد اكتشاف عيب خطير ..ابل تتخذ قرارا عاجال بشأن أجهزة آيباد
أص�درت رشكة آب�ل األمريكية
ق�رارا عاجلا ،بع�د اكتش�اف
عي�ب عجي�ب يف الحواس�يب
اللوحية الخاصة بها «آيباد».
واكتش�ف ع�دد كبير م�ن
مستخدمي «آيباد» وجود خطأ
تقن�ي يف خدمة «وي�ب كايت»
ومحرك البحث سفاري ،والتي
تس�مح لها بمعالج�ة املحتوى
الضار والتعامل مع الربمجيات
الخبيث�ة ،بحس�ب م�ا أورده
موق�ع «ج�ي إس إم آرين�ا»
التقني املتخصص.
ويتس�بب هذا األم�ر يف إحداث
تل�ف يف ذاك�رة «وي�ب كايت»،
وهو م�ا جع�ل «آب�ل» تتحرك
إلصالح تلك الثغرة الخطرية.
وأصدرت رشكة آبل بسبب هذا
الخط�أ التقني تحديث�ا لنظام
تش�غيل حواس�يب «آيب�اد»
املع�روف باس�م «آي أو إس
.»14.4.1
ويق�وم ه�ذا التحديث بإصالح
ه�ذا العي�ب ،وطالب�ت «آب�ل»
مس�تخدمي أجه�زة «آيب�اد»
بتثبي�ت التحديث على الفور،
لتقلي�ل أي رضر قد يكون طرأ
عىل حواسيبهم اللوحية.
ويتاح هذا التحديث مجانا عىل

أن يك�ون معظ�م عمالئه�ا
املحرتفين راضين ع�ن أداء
حاس�وبها الجدي�د «آيم�اك
 »2020املتط�ور ،ال�ذي يتمتع
بذاكرة وصول عش�وائي (رام)
1 2 8
إىل
تص�ل
غيغابايت.

نظام التش�غيل األس�ايس لتلك
األجهزة ،كما أش�ارت «آبل» إىل
إمكاني�ة تحميله على هواتف
آيفون ،إلصلاح هذا الرضر إذا
كان قد وصل إليها.
وكانت رشكة «آبل» األمريكية،
أعلن�ت الس�بت امل�ايض ،ع�ن
توقفها عن بيع أحد حواسيبها
الت�ي الق�ت رواجا م�ن جانب

مس�تخدميها خالل الس�نوات
األخرية.
ملوق�ع
«آب�ل»
وأك�دت
«إنجادجي�ت» أنها س�تخفض
مبيع�ات حاس�وبها «آيم�اك
برو» ،وأعلن الخرب كذلك موقع
« »9to5Macاملعن�ي بأخب�ار
رشكة «آبل».
لك�ن نوه�ت «آبل» أن�ه مازال

يف اإلم�كان رشاء وح�دة م�ن
الحاس�وب ،لكنها تقترص عىل
النس�خة الت�ي تتضمن معالج
« »Xeonذو  10ن�واة ،وه�و
املتاح فقط حتى نفاد الكمية،
وحال طلبه سيستغرق شحنه
من  3إىل  4أسابيع.
وأخربت رشك�ة «آب�ل» موقع
«إنغادجي�ت» أنه م�ن املحتمل

ناسا تؤجل إطالق مركبة سبيس أكس لمحطة الفضاء الدولية إلى نهاية نيسان المقبل
قال�ت إدارة الطيران والفض�اء األمريكي�ة
«ناس�ا» إن املوعد التايل النطالق طاقم رواد
إىل محطة الفض�اء الدولية عىل متن مركبة
سبيس إكس تأجل يومني آخرين عىل األقل،
ولن يكون قبل  22نيسان.
وكان�ت رشك�ة س�بيس إك�س الخاص�ة
للصواري�خ والت�ي يملكه�ا امللياردير إيلون
ماس�ك تعت�زم م�ن قب�ل حم�ل فريقه�ا
«العملي» الثاني إىل امل�دار يف أواخر مارس.
لك�ن وكالة ناس�ا أعلنت يف يناي�ر أن املوعد
املستهدف بات  20أبريل.

مايكروسوفت تجهز مفاجأة خارقة لمستخدمي حواسيبها
«رسفس».وأش�ار موق�ع «إنغادجيت»
يف تقري�ر جديد إىل أنه من�ذ عام ،2019
وتقدم مايكروس�وفت يف نس�خة الـ15
بوصة يف حواس�يب “رسفس” الهجينة
(تجمع بني البتوب وتابلت) ،معالجها
الخارق من نوع “أيه إم دي”.ولكن
ق�ررت مايكروس�وفت مؤخ�را
مفاجأة مس�تخدميها بتقديم
نفس املعالج الرسيع الخارق
يف اإلص�دارات األخرى من
حواس�يب “رسف�س”
ب�دءا م�ن نس�خة
ال�ـ 13.5بوص�ة.

صحيفة  -يومية  -سياسية  -عامة

وستطرح مايكروسوفت أيضا إصدارها
الجديد من “رسف�س البتوب  ،″4خالل
شهر نيسان املقبل ،بقياسني  13.5و15
بوصة ،وكليهما متاحني باملعالج الفائق
الرسع�ة “أي�ه إم دي”.كم�ا س�تطرح
مايكروس�وفت أيضا إصداري�ن آخرين
م�ن حواس�يب “رسف�س  ”4بمعال�ج
أكثر رسع�ة من إنتاج “إنتل” س�يكون
م�ن نموذجين “ك�ور آي  5و”كور آي
.”7وستكون جميع إصدارات حواسيب
“مايكروس�وفت رسف�س” الجدي�دة
بذاكرة وصول عش�وائي “رام” بس�عة
 32غيغاباي�ت ،وس�عة تخزي�ن داخلية
 1تريا باي�ت ،ما يجعلها أجه�زة فائقة
الرسعة تتفوق عىل معظم
منا فسيهــــا .
كما س�تكــون
معظم إص�دارات
“ ما يكر و س�و فت
رسف�س” الجديـــــ�دة
أيض�ا بمع�ديل دق�ة للشاش�ة
 1504×2256بيكسل و1664×2496
بيكسل.

وق�ال دان ه�وت املتحدث باس�م ناس�ا إنه
تق�رر تعديل املوعد مرة أخرى عىل أس�اس
الفرتات املتاحة للوصول إىل محطة الفضاء،
والت�ي تحكمه�ا امليكانيكا املداري�ة ،والتي
تحافظ عىل الحد األدنى من حاجة الرواد إىل
تناوب فرتات النوم.
وس�تكون هذه مهمة التن�اوب الثانية التي
تنطلق إىل محط�ة الفضاء الدولية عىل متن
مركبة فضاء خاصة.
وتض�م املهمة رائدي�ن من ناس�ا هما قائد
املهمة شني كيمربو والرائدة ميجان مكارثر

إضافة إىل الرائد الياباني أكيهيكو هوشيدي
وأخصائ�ي املهام توما بيس�كيه من وكالة
الفضاء األوروبية.
وبع�د االلتح�ام بمحط�ة الفض�اء،
س�ينضمون إىل ال�رواد األربع�ة الذين
حملته�م مركب�ة س�بيس إكس يف
مهم�ة التن�اوب األوىل والذي�ن
وصل�وا يف نوفمبر وكذل�ك إىل
ال�رواد الذين نقلته�م مركبة
س�ويوز إم.إس18-
إىل القاعدة املدارية.

مؤسس فيسبوك :مشروع الواقع االفتراضى الجديد قد يتضمن صورًا رمزية أكثر واقعية
كش�ف مارك زوكربيرج الرئيس
التنفي�ذي لرشك�ة «فيس�بوك»
األمريكي�ة -عملاق ش�بكات
التواص�ل االجتماع�ي -ع�ن أن
مشروع الواقع االفرتايض الجديد
لش�بكة «فيس�بوك» االجتماعي�ة
يمك�ن أن يتضم�ن ص�ورًا رمزية
مجسدة ( )avatarsأكثر واقعية.
وأعط�ى م�ارك زوكربيرج –
يف مقابل�ة م�ع موق�ع «ذي
إنفورميش�ن» التقني – مزيدا من
التفاصيل الخاصة بخطط رشكة
الشبكات االجتماعية الستكشاف
تقنيات الواقع االفرتايض والواقع
املعزز عرب أجه�زة «أوكيولوس يف
آر».
وقال زوكربريج إن الصور الرمزية
الواقعي�ة يمك�ن أن تكون خطوة
لألمام من مجرد االتصال بشخص
ما عرب الهاتف أو الدردشة املرئية،
حي�ث تضمن�ت فكرت�ه ع�ن تلك
الص�ور الرمزية «اتص�اال برصيا
حقيقي�ا» وعرض�ا لش�خصية
املستخدم أمام اآلخرين.
وأض�اف« :س�تتمكن بالفع�ل

م�ن التفاع�ل معه�م ،س�تتمكن
م�ن إخ�راج األلع�اب أو الكائنات
األخرى وإنشاء مثيل لها ككائنات
افرتاضية والتفاعل معها ،وإنجاز

العمل ،وممارس�ة األلع�اب م ًعا،
والقيام بكل ذلك».
وأشار زوكربريج إىل أن «فيسبوك»
تتطل�ع بالفع�ل إىل تطوي�ر

س�ماعات «أوكيولوس كويس�ت
 3و ،»4به�دف تضمين ميزت�ي
«تتب�ع الوج�ه» و»تتب�ع حرك�ة
العني» يف األجيال القادمة من تلك
ً
متحمسا
األجهزة ،قائال« :إذا كنت
ً
حقا بش�أن التواج�د االجتماعي،
فأن�ت تريد التأكد م�ن أن الجهاز
يحت�وي عىل جميع املستش�عرات
التي تالئمك من الرس�وم الرمزية
الواقعي�ة املتحركة حت�ى تتمكن
م�ن التواصل بش�كل جي�د بهذه
الطريقة».
ولف�ت إىل أن ش�بكة «فيس�بوك»
االجتماعي�ة تعم�ل أيض�ا على
تطوير نظارات ذكية جديدة.
كان�ت «فيس�بوك» ق�د أعلن�ت يف
يناير املايض أنه�ا تخطط إلطالق
نظارات ذكية هذا العام من خالل
رشاك�ة م�ع صانع�ة النظ�ارات
«لوكس�وتيكا» ،وتهدف النظارات
الجدي�دة إىل مس�اعدة مرتديه�ا
على البق�اء على اتص�ال وع�دم
تفوي�ت اللحظات التي ينظر فيها
إىل الشاش�ة أو أثن�اء الوصول إىل
هاتفه الذكي.

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

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

فاج�أ مدير رشكة أردنية مُتخصصة يف التس�ويق واإلنت�اج ،موظفي الرشكة
ا ُملجتهدين بتقديم مصوغات ذهبية ثمينة لهم مكافأة عىل عملهم.
ووثّ�ق فيديو ،لحظة تقديم مدير الرشك�ة ملوظفيه الهدايا بعدما وضع عليها
غط�اء ،ومن ث�م دعا كالً منهم لغرف�ة االجتماعات وطلب منه�م تباعا ً وضع
أيديه�م على هديته�م أس�فل الغطاء.وانتاب�ت املوظف�ون لحظ�ات من عدم
التصديق والفرحة بعد الكش�ف ع�ن الهدايا ،حيث قدمته�ا إحداهم لوالدتها،
فيم�ا تن�ازل آخر عنها لزوجت�ه التي تعمل مع�ه بنفس الرشك�ة .وقال مدير
الرشك�ة األردني�ة ويدعى أحمد أب�و س�نينة ،إن توزيع الهداي�ا الذهبية ليس
املفاج�أة األوىل التي حضرّ ها ملوظفيه ،لكنه س�بق وأن أهداهم هواتف حديثة
تشجيعا ً للمجتهدين منهم.

تحول�ت بحيرة ّ
جفت منذ أزيد من ق�رن من الزمان يف
مدينة النجف وسط العراق إىل «بحر» يتّسم بوفرة املياه
وينب�ض بالحياة ،إذ يلحظ زائر املنطقة وفرة يف ش�تى
أنواع الطيور واألسماك.
«بح�ر النجف» الواق�ع يف قلب الصحراء يع� ّد «معجزة
بيئية» حديثة ونادرة الوقوع يف عالم كثرت فيه الكوارث
الطبيعية وانقراض األصناف النباتية والحيوانية بسبب
تداعيات ظاهرة االنحباس الحراري.
وينبس�ط «بحر النجف» عند س�فح املدين�ة التي يبلغ
تعداد سكانها مليون نسمة ،يف نهاية بستان ضخم من
أشجار النخيل املثمرة ،عىل امتداد  336كيلومرتا مربعا،
أي أكثر من نصف مس�احة بحيرة جنيف الواقعة عىل
الحدود السويرسية الفرنسية.
يتراءى للناظ�ر م�ن بعي�د أطف�ال يدن�ون م�ن امل�اء
ويسيرون بحذر وتوازن عىل حجارة كبرية لالس�تمتاع

طبيب يجعل أناسا يمتنعون
عن شرب القهوة مدى الحياة!

بالنظر إىل األسماك من تحتهم ،يف حني تح ّلق أرساب من
طي�ور النورس فوقهم.وعىل الجان�ب اآلخر قارب صيد
ينتظر بهدوء حلول الظالم الستئناف العمل يف بحرية ال
يمأل جنباتها س�وى غبار البن�اء وضجيج املحركات ،يف
حني لم تُخصص أي مرافق للرتفيه حول املوقع ،أو عىل
األقل حتى اللحظة.وتفيد رواي�ات الوافدين إىل املنطقة
أن ال�زوار يف الس�ابق كان�وا يصلون عن طري�ق البحر
إىل النج�ف ،لكن ه�ذا البحر ّ
جف ع�ام  1887بقرار من
السلطان العثماني آنذاك الذي أمر بوقف قنوات إمداده،
تما ًما كما فعل املرة األوىل اإلسكندر األكرب يف عرصه.
وقب�ل بض�ع س�نوات فق�ط ،كان «بح�ر النج�ف»
مس�تنقعات شاس�عة يف منطقة تكتوني�ة منخفضة،
وب�دأت منذ ع�ام  2012موج�ة جف�اف تدريجية ملياه

الكمامات والقفازات المطاطية
تسبب مشكالت بيئية في ألمانيا
يش�كو قطاع إدارة النفايات يف أملانيا من ارتفاع عدد حاالت التخلص
غير الس�ليم من النفاي�ات ،مث�ل الكمام�ات والقف�ازات املطاطية،
بس�بب جائحة كورونا.وأعل�ن االتحاد األملان�ي إلدارة النفايات اليوم
الثالثاء يف برلني أن كمي�ات كبرية من القفازات املطاطية والكمامات
الطبي�ة أو فائقة الحماية يت�م التخلص منه�ا يف الحاويات الصفراء
املخصصة للمواد البالس�تيكية ،رغم أنها تنتم�ي إىل حاوية النفايات
غري املخصصة إلعادة التدوير.وأوضح االتحاد أنه عندما يتم التخلص
م�ن مواد كثيرة من هذا الن�وع يف الحاوي�ات الصفراء ،ينش�أ خطر
االضط�رار إىل فرز املحتويات بالكامل ،بما يف ذلك النفايات املخصصة
إلعادة التدوير ،وحرقها.
وقال متحدث باس�م االتحاد« :التخلص غري السليم من هذه النفايات
يصعب عملنا ويرض بإعادة التدوير  -هذا األمر يثري قلقنا».

البحرية لكنها عادت مجددا وبوفرة يف العامني املاضيني
لتك�ون مجددا بحيرة حقيقية.وتُج�رى أبحاث لرشح
أس�باب ه�ذه الظاه�رة باستكش�اف فرضي�ات ع�دة
ممكنة؛ منها األمطار التي أدّت بعد سنوات من الجفاف
يف العراق إىل ارتفاع مياه نهري دجلة والفرات الذي يمر
عىل بعد كيلومترات قليلة فقط من النجف .كما ارتفع
منس�وب املياه الجوفية اآلتية من الس�عودية لتنضاف
إىل مص�ادر مي�اه أخرى يف واح�ات الش�مال الغربي
واألنهار الصغرية التي تجددت عن طريق التساقطات
املطرية.
ويف انتظ�ار أن تتكش�ف كل األرسار وراء هذه الحياة
الجديدة «لبح�ر النجف» ،تبقى تأثيرات هذا التغيري
يف الث�روة الحيوانية والنباتي�ة واضحة ومذهلة ،فقد

طالبة طب سورية
تعمل سائقة حافلة
تعمل طالبة الطب البرشي ،أليسار عبد
الخالق يف محافظة السويداء يف سوريا
بشكل رسمي كسائق «رسفيس» (حافلة
عمومية) لرتيح والدها ،يف مشهد يكرس
النمطية يف املجتمعات العربية التي تحرص
قيادة الحافالت العمومية يف الرجال فقط.
وقالت الطالبة أليسار عبد الخالق ،التي
تعترب أول شابة تقود حافلة عمومية
يف السويداء (عىل خط نجران -مدينة
السويداء) للتلفزيون السوري إنها تفعل
ذلك لرتيح والدها.وأشارت إىل أن هذا يأتي
أيضا بتشجيع ودعم من والدها السيد
عصام عبد الخالق ،والذي بدوره كشف أن
أليسار كانت مبدعة منذ صغرها يف إلقاء
الشعر والكثري من املواهب.

والربمائيات القدرة عىل تجديد أجزاء الجسم املفقودة،
ويمكن لبعضها التخلص من أطرافها املصابة يف عملية
تعرف باسم «البرت الذاتي».ولطاملا اهتم الباحثون بهذه
الحيوانات املتجددة ويأمل بعضهم أن يكون لكشف
اآلليات البيولوجية التي تسمح لهذه الخلوقات بتجديد

ُ
س�جّ ل ظه�ور 168
نوع�ا مختلف�ا م�ن الطي�ور املحلي�ة أو املهاج�رة يف
املنطقة منذ عام .2017كما أُحيص نحو  30نوعً ا من
النباتات املتكيفة مع املناخ الصحراوي ومع الوس�ط
املائي ،وسمحت وفرة األس�ماك بعودة نشاط الصيد
الذي اختفى من مدة يف البحرية ،كما ازدهرت أنشطة
اس�تخراج املل�ح.إذا اس�تمر ه�ذا االنتع�اش يف ظ�ل
الظ�روف الجوية الجي�دة يف الس�نوات املقبلة ،فربما
يتحول «بحر النجف» يوما ما إىل واحدة من الوجهات
الس�ياحية البارزة يف عراق ال تنقصه املواقع القديمة
والطبيعي�ة ذات الغن�ى الكبير ،رشيطة أن يس�تمر
منس�وب املي�اه يف االرتف�اع ،لك�ن -وبوج�ه خاص-
رشيطة أن تستمر أجواء السلم يف عموم البالد.

تدليك القلب يعيد الحياة لبحار شاب «شبه ميت» !
أصيب بحار ذو  20عاما برصاصة يف مكان خطري
نتج عنها توقف قلبه وشحوب لونه وذلك أثناء
مشاركته يف القتال يف كوريا الشمالية مع قوات
األمم املتحدة فقام الطبيب املعالج بشق صدره وقام
بتدليك قلب املريض وبدأ قلبه ينبض يف عملية تعترب
من أغرب العمليات الجراحية يف العرص الحديث.
وتعود تفاصيل هذه العملية العجيبة والنوعية إىل
أبريل 1953؛ وفق مراسل جريدة أخبار اليوم من
نيويورك يف ذلك الوقت حيث أصيب البحار الشاب
بطلقة نارية يف مكان خطري بآخر عنقه وراح
الدم ينزف من الجرح بغزارة شديدة جعلته يبدو
كاألموات تماما .ساءت حالة الشاب وجهزوا له
طائرة خاصة تقله للمستشفى العائم ،وعكف
أحد الجراحني املشهورين عىل فحص «كودي» لهذا
املسكني ،وهنا وقعت املفاجأة فقد توقف قلبه عن
النبض فجأة ،وهرع الجراح إىل آالته الختبار قلب
املريض وكم كانت دهشته بالغة عندما وجد أن

حيوان تنمو جميع أطرافه المبتورة
هل يكون نواة الحل لتعويض األعضاء البشرية؟
عندما يفقد شخص أحد أطرافه ،فإنها مأساة ستغري
حياته ،لكن بالنسبة لبعض الحيوانات الرخوية
البحرية ،فهذا أمر ال يزعجها ،ألن الطرف سينمو كامال
بعد وقت قصري.تمتلك الحيوانات التي تنتمي لعائالت
املفصليات وبطنيات األقدام الرخوية والسحايل
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أطرافها حال طبيا ً ثوريا قد يتم تطبيقه عىل البرش.
ويعمل علماء األحياء عىل دراسة نوعني من الريقات
البحرية القادرة عىل التخلص من جسدها كامال تحت
الرقبة ،ثم بناء أجسام جديدة من الصفر.فقبل بضع
سنوات ،صادفت طالبة الدكرتاه ساياكا ميتو يف جامعة
نارا للنساء يف اليابان ،خالل مراقبتها للرخويات
البحرية يف املخترب ،مشهدا ً عجيبا ،حيث انفصل
رأس أحد الريقات من نوع ( )Elysia marginataعن
جسدها تماما واستمر الرأس يف الحركة وكأن شيئا
لم يكن .كما اكتشفت أن الريقة فصلت جسدها عن
رأسها بنفسها وكأنها أذابت األنسجة حول رقبتها
ومزقت رأسها.البرت الذاتي لبعض األطراف أمر معروف
يف مملكة الحيوانات ،إذ تساعدها هذه العملية يف
حماية نفسها عند افرتاسها من الذيل مثال فتعمل عىل
قطعه .ولكن لم يالحظ العلماء أي حيوان عىل اإلطالق
وهو يتخىل عن جسده بالكامل.وتوقعت ميتو التي
تدرس تاريخ الرخويات البحرية ،أن تموت الريقة بعد
فرتة قصرية كونها بدون قلب وأعضاء مهمة أخرى،
لكن الريقة لم تستمر يف الحياة فحسب ،بل أعادت ً
أيضا
تجديد كامل جسدها املفقود يف غضون ثالثة أسابيع.
دفع هذا االكتشاف الجديد بالسيدة ميتو وزمالئها
إىل إجراء سلسلة من التجارب ملعرفة سبب فصل
هذه الريقات ألجسادها وكيفية إعادة نموها كاملة
من جديد .ونرش الفريق نتائج البحث أمس االثنني يف
مجلة « .»Current Biologyوكشف العلماء أن الريقات
الرخوية البحرية من نوع ( ) Elysia marginataوأنواع
أخرى من نفس عائالتها مثل ()Elysia atroviridis
تعمل عىل برت أجزاء من جسدها عن قصد بهدف
تسهيل نمو جسم جديد.

املريض قد مات تماما ،فقد كف قلبه عن النبض
وتصلبت عضالت جسمه وشحب شحوبا أشبه
بشحوب املوتى! ووجد الجراح نفسه يف مأزق حرج
فاألمر يتطلب عمال حاسما فقد هرع الجراح إىل
مرشطه وأخذ يشق صدر الرجل وبعد أن فرغ من
شق صدر املريض أمسك بقلبه وراح يدلكه بيده
برسعة وجرأة.وكادت املفاجأة أن تعقد لسان
الجراح فقد اهتزت عضالت قلب الرجل الذي كان
ميتا تماما ثم بدأ القلب ينبض ،وكانت النبضات
ضعيفة خافتة ولكنها كانت بشري خري عىل أية
حال ،فبعد لحظات بدأ قلب الرجل امليت يستعيد
الحياة وبدأت عضالت الجسم تتحرك وانترش الدم
يف وجهه فزال شحوبه القاتل وبعثت له الحياة
من جديد.حينها قال الجراح بعد أن أعاد الحياة إىل
البحار وبعد أن أعد له األجهزة الالزمة إلنقاذ حياته
أنه كان يعلم وهو يجري العملية بأنه يجري أمرا
مستحيال ولكنه أقدم عليه تحت ضغط الظروف.

أصدر الدكت�ور كاران راج ،الذي يتابعه املاليني عرب تطبيق «تيك توك» ،تحذيرا ً
صادما ً عرب فيديو نرشه أخرياً ،يتوجه فيه إىل األشخاص الذي يشرتون القهوة
املطحونة مس�بقاً ،وحذرهم من أنه�ا تحتوي عىل الرصاصري ،األمر الذي جعل
كث�را ً «يمتنعون عن رشب القهوة ملدى الحي�اة»« .إذا كنت من محبي القهوة،
وغالب�ا ً م�ا تعدّها من البن املطح�ون وترشبها ،فاعلم أن�ك تتناول الرصاصري
كذل�ك» .هكذا قال الدكت�ور راج ،صاحب الفيديوه�ات التوعوية ،التي تحظى
بماليني املش�اهدات .وبالفعل ،نال املقطع الصاعق ،بحس�ب موقع «مريور»،
ال�ذي نرشه أخرياً ،ما يزيد عىل  1.5مليون مش�اهدة .ورشح املس�ألة بالقول:
«إن القهوة التي تشتريها من غالبية املتاجر ،تحتوي عىل رصاصري مطحونة
كذل�ك .إن نس�بة مئوية معينة م�ن حبوب البن موبوءة بالرصاصري وس�واها
م�ن الحرشات».وس�اند نظري�ة راج م�ن جامع�ة مونتان�ا ،بروفس�ور مادة
اإلحيائي�ات دوغالس إملني ،الذي أش�ار
إىل أنه بعد س�نوات من دراسة الحرشات
وعالقته�ا بالبشر ،أصبح أحد أس�اتذته
مصابا ً بحساس�ية الرصاصري ،من جراء
التعام�ل معها غالباً .وأض�اف أنه بالكاد
يلم�س رصصارا ً حتى تظه�ر لديه ردود
أفع�ال مش�ابهة لتل�ك التي تنتاب�ه عند
رشب القه�وة .وأصيب العديد من الناس
لدى متابعة فيديو راج بالقشعريرة ،عىل
حد قولهم ،وعلق أحدهم باإلشارة إىل أنه
«كان يمك�ن أن يمضي حياته كلها دون
أن يعرف تلك الحقيقة».

متجر إلكتروني وهمي لمساعدة المع ّنفات !
ابتكرت كريس�تينا باباس�كو املراهقة البولندية موقع�ا ً عبقريا ً حاز عىل
جائ�زة االتح�اد األوروبي ،إذ ق�ررت أن تنشىء متجرا ً إلكرتوني�ا ً وهميا ً
لتؤس�س خط حي�اة لضحايا التعنيف املنزيل فيبدي�ن يف الواجهة وكأنهن
يشترين مس�تحرضات التجميل ،وتختتم طلبية الشراء بطلب النجدة.
وتتح�دث كريس�تينا ع�ن فكرته�ا الت�ي ف�ازت بجائ�زة  10آالف يورو
قائل�ة« :س�معت بداي�ة عن التعني�ف األرسي خلال جائح�ة «كورونا»
ث�م علمت باملبادرة الفرنس�ية ،حيث يذهب الن�اس إىل الصيدلية ليطلبوا
كمام�ة خاصة تبل�غ الصيدالني بتعرضه�م للتعنيف ،وأتتن�ي فكرة بيع
مستحرضات التجميل».
وتكم�ن فكرة املوقع الذي أسس�ته حني كانت ال ت�زال يف  17من العمر يف
إمكانية إخفاء متجر إلكرتوني وهمي تستطيع الضحية من خالله إيهام
املعن�ف أنها تقوم بشراء مس�تحرضات التجميل فيما تطل�ب يف الواقع
مس�اعدة .فحني تطل�ب كريم ترطيب عىل س�بيل املثال يق�وم أخصائي
نفيس بالرد عليها بدال ً من ممثل املبيعات ويس�ألها منذ متى و«املشكالت
الجلدي�ة» موجودة وإىل ما هنال�ك .وإذا ترك أحدهم طلبية ووضع عنوانا ً
فيكون ذلك بمثابة شيفرة تطالب السلطات بالتدخل.

بنى لها جزيرة األحالم لكنها رفضت طلب الزواج !
يف محاولة الستعادة حبيبته ،قام رجل
صيني ثالثيني مكسور القلب يدعى زو،
بإنفاق مدخراته كلها طوال عام كامل
لتحويل قطعة أرض بقريته هيتو يف مقاطعة
غواندونغ إىل جزيرة ساحرة للعشاق ،إال أن
الحبيبة رفضت الزواج به ،فصارت الجزيرة
الزهرية مقصد العاشقني.وأنفق زو وفقا ً
ملوقع «ذا صن» مبلغا ً مبلغا ً طائالً  ،حيث قام

باستقدام فريق من البنائني لتشييد جرس
يقود إىل بقعة توحي بالرومانسية .وعمد
كذلك إىل تغطية الجزيرة برمتها بالنباتات
واملزروعات الوردية ،فنرش العشب الوردي
وأشجار الدراق والكرز الزاخرة بالرباعم،
والتي ترمز للحب يف الثقافة الصينية .ولم
َ
ينس وضع أرجوحة وممر معبد ألحجار عىل
شكل قلوب .استغرق إنجاز مرشوع الحب

عاما ً كامالً انتهى يف يناير املايض ،ومع أن
الحبيبة تأثرت كثريا ً للمبادرة ،إال أنها رفضت
العودة لحبيبها السابق واالرتباط به .واكتفت
بعبارة« :شكرا ً للتفاني املخلص ،لكنك ستجد
أفضل مني».وأشار زو إىل أنه غري نادم
عىل ما قام به ،بالرغم من أن الخطوة لم
تؤت ثمارها ،وقد تحولت الجزيرة مقصدا ً
ِ
للعاشقني ومحطة عروض زواج شهرية.

جندي ذهب ليصطاد سمكا  ..فصاد نفسه
لقي جندي سابق من الخمري الحمر حتفه مطلع
هذا األسبوع أثناء محاولته صنع عبوة ناسفة
لصيد األسماك بذخائر من مخلفات الحرب األهلية
يف كمبوديا.
وذكرت صحيفة «بنوم بنه بوست» أمس االثنني
أن الرجل  66/عاما /كان تلقى تحذيرا عدة مرات
من مخاطر استخدام الذخائر غري املنفجرة من
أجل الصيد بالتفجري.وتويف الرجل عىل الفور عندما
انفجرت العبوة التي صنعها بقذيفة صاروخية (آر.
بي.جي) طراز «.»B40وذكر سيم فاناك ،رئيس
رشطة منطقة أنلونج فينج حيث وقع الحادث ،أن
حوايل  10من السكان املحليني لقوا حتفهم يف ظروف
مماثلة.وقال فاناك للصحيفة« :من حسن الحظ،
لم يتعرض أي فرد من أفراد عائلة الرجل لإلصابة
أو الوفاة يف هذا الحادث املأساوي».وكانت منطقة
أنلونج فينج التي تقع عىل الحدود مع تايالند ،يف
مقاطعة أودار مينيش ،معقال للخمري الحمر بعد أن
أطاحت فيتنام بالنظام املاوي املتطرف.ويف الفرتة
من عام  1979إىل يونيو  ، 2020لقي ما يقرب من
 20ألف شخص حتفهم يف كمبوديا بسبب األلغام
األرضية أو الذخائر غري املنفجرة ،وفقا لتقرير
حكومي صدر العام املايض .وتعرض أكثر من ضعف
هذا الرقم للتشويه.

