في هذا العدد

اإلقليم يُصدر طوابع ترسخ
مفهوم التقسيم
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المراقب العراقي/خاص

اس�تنكرت الجبهة الرتكماني�ة العراقية  ،امس االربعاء ،قي�ام حكومة اقليم
كردس�تان باص�دار طوابع بريدية خاص�ة بزيارة البابا فرنس�يس اىل اربيل ،
تضمنت خارطة تقسيمية.
وقال�ت الجبهة يف بيان تابعته «املراق�ب العراقي» انه «ننصح حكومة االقليم
واالط�راف السياس�ية الكردي�ة بضرورة الحفاظ على امن ووح�دة العراق
واملنطقة وعدم تكرار اخطاء املايض « ،مبينة ان «خطوات االستفتاء وفرض
سياس�ة االم�ر الواقع اثبتت فش�لها ،وان وح�دة البلد هي الت�ي تحافظ عىل
مرشوعية حقوقنا جميعا ً «.
وش�ددت عىل «رضورة ان تكون وحدة وس�يادة البلد ،هي الكلمة التي تجمع
مكون�ات واطياف الش�عب العراق�ي ،وان الخارط�ة التي اصدرته�ا حكومة
االقليم تعكس ما تطلبه منظمة حزب العمال الكردس�تاني املصنفة ارهابياً،
والتي باتت سببا يف التدخالت الدولية بارض العراق «.

روحاني ي ّ
ُبشر بـ «نصر قريب»
فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق
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االمام الحسين «عليه السالم»

www.almuraqeb-aliraqi.com

قراءة غير معدلة للتعديل الحكومي ..
على سبيل االستهبال في االستهالل

Almuraqeb Aliraqi Newspaper

ٌّ
أكف تلطم الصدور وأخرى تحمي «النحور»

العراقيون يستلهمون شجاعة «أسد بغداد»
في مقارعة اإلرهاب واالستبداد

6

القضاء يستقدم رئيس نادي الطلبة

كتلة سياسية ُت َخي ُِّب آمال المتفائلين..
الموازنة لن ُتمرر!
المراقب العراقي/بغداد...

استبعدت كتلة بيارق الخري النيابية ،امس
االربعاء ،تمرير موازنة « »2021يف جلس�ة
االثنني القادم.
وقال رئي�س الكتلة النائ�ب محمد عثمان
الخال�دي يف ترصي�ح تابعت�ه «املراق�ب
العراقي» ان «االش�كاالت بني بغداد واربيل
يف موازنة « 2021لم تحسم حتى اللحظة،
والي�زال املوق�ف معقدا ،مس�تبعدا حس�م
التصويت عليها يف جلسة االثنني القادم “.
واض�اف الخالدي،ان�ه” يف ح�ال اللجوء اىل
مبدا االغلبية يف تمري�ر قانون املوازنة فان
تداعياته ستكون خطرية الن القانون مهم

ويش�مل كل العراقيين والتواف�ق الوطني
على تمرير فقراته وبنوده غاية يف االهمية
وهذا ما ندعو اليه لتفادي اش�كاالت كبرية
ترض بالوضع العراقي».
واوض�ح ان «املوازنة واملحكم�ة االتحادية
م�ن القوانين املهم�ة التي يج�ب ان تمرر
بالتواف�ق وف�ق رؤي�ة عادل�ة ومنصف�ة
يت�م من خالله�ا مراعاة مصلحة الش�عب
العراق�ي ب�كل اطياف�ه ومكونات�ه دون
استثناء».
يشار اىل ان رئاسة الربملان كانت قد تعهدت
بتمري�ر قان�ون املوازنة يف االثنين املقبل،
نتيجة لتقارب وجهات النظر مع االقليم.

الفتح :الحوار بدون سيادة
المراقب العراقي/بغداد...

أكد تحال�ف الفت�ح ،امس األربع�اء ،أنه
ال ج�دوى م�ن إج�راء حوار وطن�ي قبل
تحقيق السيادة الوطنية الكاملة.
وق�ال التحال�ف يف بيان تابعت�ه «املراقب
العراق�ي» ،أنه «يرحب ب�أي حوار وطني
ج�اد ولكن�ه يعتق�د ب�أن ال ج�دوى من
اي ح�وار وطن�ي قب�ل تحقيق الس�يادة
الوطنية الكاملة وخروج القوات االجنبية
بالكامل».

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

وأضاف البي�ان ،أن «االوىل عىل الحكومة
يف ه�ذه املرحل�ة تقديم الحل�ول الناجعة
للمشكلة االقتصادية واعادة هيبة الدولة
وبسط االمن وتقديم الخدمات االساسية
للمواط�ن والتهيئة الكامل�ة لالنتخابات
املبكرة».
يش�ار اىل ان رئي�س ال�وزراء مصطف�ى
الكاظمي كان قد دعا القوى السياس�ية
واملعارضين إىل ح�وار وطن�ي مفت�وح
ورصي�ح م�ع الحكوم�ة العراقي�ة على
أساس املصلحة الوطنية.

المراقب العراقي /المحرر السياسي...

عىل جان�ب طريق ُّ
يعج ب�آالف الزائرين
الوافدي�ن عىل «أس�د بغ�داد» ،من مدن
عراقية مختلفةُ ،يمس�ك حسني الوائيل
بإح�دى يديه علب�ة من ال�ورق املقوى،
و ُيخرج بيده األخرى قناني املياه ليس�د
به�ا ضم�أ الزائري�ن ،فيم�ا يق�ف عىل
مقرب�ة من�ه ش�خص آخر يل�وح نحو
ّ
كمحطة
موكبه ،الذي أنش�أه قبل أي�ام
اسرتاحة للمشاة.
ّ
ويحث ماليني الزائرين الخطى س�نوياً،
نحو قب�اب الرح�اب القدس�ية ،إلحياء
زي�ارة ذكرى استش�هاد اإلم�ام موىس
ب�ن جعفر الكاظ�م (عليه السلام) ،إال
أن هذ العام ش�هد مظاهر نادرة ،نتيجة
االلت�زام الوقائ�ي النات�ج ع�ن تفشي
فريوس كورونا يف العراق والعالم.
يقول حسين الوائيل ( 33عاماً) ملراسل
«املراقب العراق�ي» ،وهو ُينزل كماماته
جزئيا ً أسفل وجنتيه ،مستخدما ً لهجته
العامي�ة الدارجة« :إحن�ه (نحن) خ ّدام
اإلمام الكاظم ،وكل س�نة نخيل (نضع)
موكبنا هنا ،لخدمة زوار اإلمام».
وي�رى الوائلي أن جائح�ة كورون�ا ل�م
تؤث�ر عىل عقائ�د العراقيين ،ولم تمنع
اآلالف منه�م م�ن الق�دوم نح�و مرقد
اإلمام الكاظم (عليه السالم) ،سريا ً عىل
األقدام من مسافات بعيدة« ،تعبريا ً عن
الوالء آلل بيت النبوة».
وفيما يتعلّق باإلجراءات الوقائية ،يقول
الوائيل إنه ش�اهد التزام�ا ً عاليا ً من قبل
الزائري�ن ،الس�يما بارت�داء الكمام�ات
وحم�ل املعقمات والكح�ول ،يف حني أن
العديد من مواك�ب خدمة الزائرين التي
رآها خلال تواج�ده يف منطقة ش�ارع
فلس�طني ،حي�ث يق�ع موكب�ه ،بات�ت
ّ
توفر مس�تلزمات الوقاية للحيلولة دون

تس�جيل إصاب�ات جدي�دة بالفيروس
التاجي.
وينح�در حسين الوائلي م�ن عائل�ة
انخ�رط معظ�م أفراده�ا يف أكرب حركة
تطوع ش�هدها التأريخ الحديث ،عندما
هبّت حش�ود مليونية للتطوع إىل جانب
فصائل املقاومة اإلسالمية ،لالنخراط يف
تش�كيل أطلق عليه الحقا ً اسم “الحشد
الش�عبي” ،تلبي�ة لفت�وى “الجه�اد
الكفائ�ي” التي أطلقها املرج�ع الديني
األعىل آية الله الس�يد عيل السيستاني يف
حزيران .2014
ويف ه�ذه األثن�اء ،يعتيل عب�اس الوائيل
( 24عام�اً) ،وه�و الش�قيق األصغ�ر
لحسني ،ساترا ً ترابيا ً أنشئ مؤخرا ً خالل
العمليات العسكرية التي شهدها قضاء
الطارمي�ة ،الواق�ع ش�مال العاصم�ة

بغداد ،ملكافحة “آفة” عشعش�ت هناك
من�ذ أعوام طويل�ة ،وحظي�ت “برعاية
ّ
س�كان يؤمنون بالفكر
محلية” ،قدمها
التكفريي ،حت�ى باتت اليوم تهدد بغداد
وثلاث محافظ�ات عراقي�ة مُ طلّة عىل
القض�اء ،بإره�اب ممنه�ج ق�د يعي�د
سيناريو التفجريات والهجمات الدامية،
إذا ما تم استئصال “الورم الخبيث” من
جسد الطارمية.
وعلى م�دى األع�وام املاضي�ة ظلّ�ت
محافظات صالح الدي�ن ودياىل واألنبار
املتاخم�ة للطارمي�ة ،فضالً ع�ن بغداد
الت�ي يق�ع القض�اء يف خارصته�ا
الش�مالية ،تعاني من وض�ع أمني غري
مس�تتب ج�راء التنظيم�ات اإلرهابية،
الت�ي تنش�ط يف املناطق الرخ�وة أمنياً،
ولعل الطارمية إحدى أبرز تلك املناطق.

العاصمة والمحافظات تبحث عن «اإلعمار»
ً
بعيدا عن الحكومة ومؤسساتها
المراقب العراقي/المحرر االقتصادي...

اإلهم�ال الحكوم�ي يف تقدي�م الخدم�ات
للمحافظ�ات  ،فضلا ع�ن تهميش�ها
يف املوازن�ات الس�نوية  ،دف�ع ع�ددا م�ن
املحافظ�ات اىل نيته�ا تنظي�م مؤتم�رات
إعم�ار لج�ذب رؤوس االموال اليه�ا  ،ولعل
العاصمة بغداد هي االخرى تس�عى لتنظيم
مؤتم�رات االعم�ار بعي�دا ع�ن الحكوم�ة
املركزي�ة  ،خاصة أن أمانة بغ�داد ليس لها
دور يف إعم�ار العاصم�ة  ،رغ�م وارداته�ا
املالية وتخصيصاتها السنوية  ،إال أن هناك
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اتفاقا سياس�يا على إهماله�ا  ،رغم توفر
االمكانيات الهندسية واملادية.
حي�ث تعان�ي بغداد م�ن االهم�ال الخدمي
وترزح تحت تلول من النفايات يف شوارعها
الرئيسية وأزقتها السكنية  ،بل إن الحكومة
املركزي�ة ه�ي االخرى ل�م تلتف�ت اليها وال
تعمل عىل استعادة جماليتها.
أمان�ة بغ�داد  ،أكدت أن س�بب تأخر إنجاز
بع�ض املش�اريع يع�ود إىل إعداد الدراس�ة
والتصمي�م واالحال�ة ،والذي يحت�اج نحو
 10سنوات  ،وقد تم إنجاز خمسة مشاريع

سرتاتيجية شملت مناطق أطراف العاصمة
 ،بينم�ا داخ�ل العاصمة بحاجة ماس�ة اىل
إعادة إكساء شوارعها.
ويف هذا الش�أن أكد الخبير االقتصادي إياد
املالك�ي  ،أن لج�وء املحافظ�ات اىل تنظي�م
مؤتمرات لجذب االم�وال من أجل إعمارها،
ج�اء بعد تلك�ؤ الحكومة املركزي�ة يف ذلك ،
رغ�م أن موازنة العام الح�ايل تعد انفجارية
إال أنه�ا سياس�ية وليس�ت اقتصادي�ة ،
فالحكومة ضمت فقرات يف املوازنة ليس�ت
بحاجة لها  ،ولكنها اُعدت من أجل رسقتها

جبهة سياسية :تواجد القوات األمريكية
في كركوك غير شرعي
المراقب العراقي/بغداد...

اك�دت الجبه�ة العربية يف كركوك ،ام�س األربعاء ،ان
تواج�د القوات االمريكي�ة يف كركوك غير رشعي بعد
قرار الربملان باخراجها.
وق�ال نائب رئي�س الجبهة ناظم الش�مري يف ترصيح
صحفي تابعته «املراقب العراقي» إن “أمريكا ليس�ت
صاحب�ة الق�رار بم�ن يتواج�د يف كركوك م�ن القوات
األمني�ة ،الن تواجدها غري رشعي بعد تصويت الربملان
عىل قرار إخراجها”.
وأض�اف أن “كردس�تان تعتمد عىل أمريكا يف مس�ألة
إعادة ق�وات البيش�مركة إىل كرك�وك ونطالب بوضع
حد لهذه الترصيحات التي تعترب تدخال سافرا بالشأن
العراق�ي وس�يادة البل�د ،وأيض�ا أن تك�ون تحركات
الق�وات األمريكي�ة يف إقليم كردس�تان بعلم الحكومة

 ،ولم تهتم باملحافظ�ات الجنوبية والغربية
والوس�طى  ،بل اهتمت بحصة االقليم وهي
اآلن تقاتل من أجل ذلك  ،وتم تأجيل املوازنة
عدة مرات لضمان حصة االقليم.
وق�ال املالك�ي يف اتص�ال م�ع (املراق�ب
العراق�ي) :وفيما يخ�ص العاصمة  ،فهناك
تواطؤ من قبل الحكومات الس�ابقة يف عدم
إعماره�ا وكأن الجمي�ع اتف�ق على ذلك ،
واليوم الس�يناريو يعاد من جديد يف حكومة
الكاظمي...
تفاصيل اوسع صفحة 3

مقترح نيابي لـ«إجبار» الحكومة على تخفيض
سعر صرف الدوالر
المراقب العراقي/بغداد...

اقرتح�ت لجن�ة االقتص�اد واالس�تثمار الربملاني�ة
 ،ام�س االربع�اء ،طريق�ة الجب�ار الحكومة عىل
الرتاجع عن رف�ع قيمة الدوالر واعادته اىل س�ابق
عده.
وقال عضو اللجنة النائ�ب مازن الفييل يف ترصيح
صحفي تابعته «املراقب العراقي» إن «سعر رصف
الدوالر لو تم رفضه من قبل أغلب الكتل السياسية
يف مجلس النواب فسيتم إعادة املوازنة اىل الحكومة
من أجل تعديل سعر الرصف وتكون مجربة».
وأض�اف ،أنه «ال يوجد اي مربر لرفع س�عر رصف
الدوالر مع ارتفاع أسعار النفط إىل  70دوالراً».
يش�ار اىل ان اللجنة املالية النيابية ،كانت قد اكدت
ان الحراك الس�يايس ما زال مستمرا ً داخل مجلس

النواب ،مع وج�ود تواقيع برملانية قدمت إىل املالية
النيابي�ة من أجل إعادة س�عر رصف ال�دوالر أمام
الدينار أو تقليل السعر الحايل.

«الرجبيون» يُحبطون مخطط «االقتتال»
بـ«الوحدة» والتماسك
المراقب العراقي /أحمد محمد...

االتحادية”.
يشار اىل ان القوات االمريكية كانت قد اعادت تواجدها
العسكري يف العراق بعد عام  2014بذريعة الحرب ضد
عصاب�ات داعش االجرامية ،حي�ث دخلت تحت غطاء
التحالف الدويل والزالت قواعدها تنترش ش�مال وغربي
البالد.

ويعد الطارمية أحد األقضية الستة التي
تحيط بالعاصمة ،وتسمى بحزام بغداد،
وتكمن أهميته يف ربطه أربع محافظات
عراقية هي بغ�داد وصالح الدين ودياىل
واألنبار ،ويتألّف ه�ذا القضاء من ثالث
نواح�ي ه�ي مرك�ز القض�اء وناحي�ة
املش�اهدة وناحي�ة العبايج�ي وتبل�غ
مساحته حوايل  192411دونماً.
ويقول حسني الوائيل إن شقيقه عباس
م�ا يزال يرابط يف س�احات املعارك رغم
تعرض�ه إلصابة غادرة قب�ل عامني ،إال
أنه ع�اود االلتح�اق برفاقه يف الحش�د
الش�عبي ،إليمانه برضورة القضاء عىل
ما وصفه بـ»اإلرهاب الصهيو-أمريكي
املمول من دول الخليج».
وتش�كلت ق�وات الحش�د الش�عبي
منتص�ف حزي�ران  ،2014يف أعق�اب

س�قوط محافظة نينوى عىل يد تنظيم
“داع�ش” ،ومن ث�م ب�ارشت الحكومة
إطار رس�مي ُيضفي عليها
تأطريه�ا يف
ٍ
الصف�ة املؤسس�ية ،بإعلان تأس�يس
“مديري�ة الحش�د الش�عبي” لتطوي�ع
القادري�ن عىل حمل السلاح من جميع
املحافظ�ات العراقي�ة ،وم�ن ث�م ف�إن
الحشد يمارس نشاطاته بشكل رسمي
كأي مؤسس�ة م�ن مؤسس�ات الدول�ة
العراقي�ة الت�ي يحميه�ا القانون خالل
أداء الواجبات القتالية.
من جانبه يرى املختص بالش�أن األمني
وائ�ل الركابي لـ»املراق�ب العراقي» ،أن
«املب�ادئ الس�امية الت�ي يتبناه�ا أبناء
الحش�د الش�عبي وفصائ�ل املقاوم�ة
ً
انطالق�ا من فت�وى الجهاد
اإلسلامية،
الكفائ�ي للمرج�ع األعلى الس�يد علي
السيس�تاني ،جعل�ت عم�ل الحش�د ال
يقترص على حماية الع�راق والذود عن
أبنائه ،بل نجدهم يف ميادين مختلفة».
ويضي�ف الركابي« :قب�ل عامني عندما
حدث�ت الس�يول والفيضانات يف وس�ط
وجن�وب البلاد ،اتج�ه مقاتلو الحش�د
للمس�اهمة يف درء املخاطر ومس�اعدة
األه�ايل» ،مس�تدركا ً بالق�ول« :نجدهم
أيض�ا ً يتواج�دون عندم�ا تك�ون هناك
زي�ارات للمراق�د املقدس�ة ،كالزي�ارة
األربعيني�ة وعاش�وراء ،والي�وم نح�ن
نعيش ذكرى استشهاد اإلمام موىس بن
جعفر سالم الله عليه».
ويعترب الركابي أن «ه�ذا اإليثار منطلق
م�ن إيمانهم بمب�ادئ مذه�ب آل البيت
عليه�م السلام ،الذي�ن كان�وا دائم�ا
يتواجدون يف مختل�ف امليادين» ،مؤكدا ً
أن «»ه�ذا ه�و املنط�ق الحقيق�ي الذي
نس�تطيع القول عنه إن�ه نتاج ملراجعنا
العظام».

«ال للطائفي�ة» «ال للمش�اريع
الصهيوأمريكي�ة والس�عودية» ،ش�عار
جسده العراقيون خالل زيارة االمام موىس
بن جعفر الكاظم (عليه السالم) ،وبرهنوه
برفضهم ملحاوالت إثارة النعرات الطائفية
واالقتتال بني الطوائ�ف يف العراق ،عىل إثر
العملي�ة االرهابية البائس�ة الت�ي حاولت
الجماع�ات املوالية ملحور الشر االمريكي
إثارته�ا لع�ودة البل�د اىل مرب�ع الح�رب

الداخلية.
مراقب�ون للش�أن الس�يايس ،اعتبروا
«دهاء» أبناء الش�عب العراقي الذي رفض
املخططات الخارجية بأنه انتصار عىل تلك
الجهات التي التريد الخري اىل العراق ،وكذلك
يمثل بصمة «ذهبية» لهذه املناسبة.
وانتهت مس�اء يوم أمس االربعاء ،مراسم
الزي�ارة املليوني�ة الخاصة بإحي�اء ذكرى
استش�هاد االمام موىس بن جعفر الكاظم
عليه السلام ،والتي ش�هدت نجاحا أمنيا

عاليا ،بحسب ما أقرته الجهات األمنية.
ورافقت الزيارة املليوني�ة ،عملية إرهابية
اس�تهدفت الزائري�ن بعب�وة ناس�فة راح
ضحيته�ا زائ�ر واح�د و  30جريح�ا م�ن
صفوف القاصدين صوب مدينة الكاظمية.
واعتبرت أوس�اط سياس�ية وأمنية هذه
العملية عبر اختيار مكانها وزمانها ،يراد
بها إث�ارة فتنة بني أبناء الش�عب العراقي
م�ن قبل جه�ات تح�اول أن تعي�د الحرب
الطائفي�ة اىل الواجه�ة ،مؤكدي�ن أن تل�ك

الجماع�ات تش�عر بالخيب�ة بس�بب عدم
تحقيق أهدافها الرشي�رة بحادثة التفجري
االجرام�ي ال�ذي وق�ع يف س�احة الطريان
وسط بغداد.
وبعث زائرو االمام الكاظم (عليه السلام)
رسائل مفادها رفض الفتن الطائفية التي
تس�عى الجه�ات االمريكي�ة والصهيونية
واملوالي�ة لها إىل إثارتها من جديد بني أبناء
الشعب العراقي...
تفاصيل اوسع صفحة 2
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على أعتاب جسر األئمة ..حنكة العراقيين « ُتجهض»
مخططات إعادة االقتتال الطائفي
املراقب العراقي /أحمد محمد...
«ال للطائفيــ�ة» «ال للمش�ــــاريع
الصهيوأمريكي�ة والس�عودية» ،ش�عار
جس�ده العراقيون خلال زي�ارة االمام
موىس بن جعفر الكاظم (عليه السالم)،
وبرهن�وه برفضه�م ملح�اوالت إث�ارة
النعرات الطائفية واالقتتال بني الطوائف
يف الع�راق ،على إث�ر العملي�ة االرهابية
البائس�ة التي حاولت الجماعات املوالية
ملحور الرش االمريكي إثارتها لعودة البلد
اىل مربع الحرب الداخلية.
مراقب�ون للش�أن الس�يايس ،اعتبروا
«ده�اء» أبن�اء الش�عب العراق�ي ال�ذي
رفض املخططات الخارجية بأنه انتصار
على تلك الجه�ات التي التري�د الخري اىل
الع�راق ،وكذل�ك يمثل بصم�ة «ذهبية»
لهذه املناسبة.
وانته�ت مس�اء ي�وم أم�س االربع�اء،
مراسم الزيارة املليونية الخاصة بإحياء
ذكرى استشهاد االمام موىس بن جعفر
الكاظ�م علي�ه السلام ،والتي ش�هدت
نجاح�ا أمني�ا عاليا ،بحس�ب م�ا أقرته
الجهات األمنية.
ورافقت الزيارة املليونية ،عملية إرهابية
اس�تهدفت الزائري�ن بعب�وة ناس�فة
راح ضحيته�ا زائ�ر واح�د و  30جريحا
م�ن صف�وف القاصدين ص�وب مدينة
الكاظمية.
واعتربت أوس�اط سياس�ية وأمنية هذه
العملي�ة عبر اختيار مكانه�ا وزمانها،

ألواح طينية ..

أق�رأ هن�ا وهناك دعوات ملا يس�مى بالحوار الوطن�ي ،وهي دعوات
يج�ب أن يقبله�ا كل عاقل رشيف ابتدا ًء ،لكن ثمة تس�اؤالت تتعني
مقاربتها بمس�ؤولية وموضوعية ،قبل أن يس�تمر الحديث عن هذا
املوضوع ويأخذنا إىل مدارج ال ُتفيض إىل نتائج قابلة للتنفيذ..
أول ه�ذه التس�اؤالت هو أنه يتعين النظر بخلفيات دع�اة الحوار،
والجه�ات التي ينتم�ون إليها أو املرتبطون به�ا أو يقودونها ،ومن
حيث عقائدهم ومتبنياتهم الفكرية ،وتأريخهم السيايس وسريتهم
العملية ،فهذا منهج مهم وسليم للميض بأي موضوع.
إن مسيرة اآلالم واآلثام التي مر بها ش�عبنا؛ طيلة قرن مما يسمى
بالحكم الوطني ،منها أربعة عقود من حكم القهر واإلذالل البعثي،
وقبلها أربعة عرش قرنا من حكم الدول؛ التي كان عنوانها إسلامي
س�ني (األموي�ة ـ العباس�ية ـ العثماني�ة) ،أفضت عن�د محطتها
العراقي�ة ،إىل أن تك�ون مهم�ة بن�اء ع�راق جديد أمر صع�ب جدا،
يجعلنا ونحن أبناء الحارض املثقل باملايض ،إزاء مس�ؤولية كربى يف
بناء أس�س جديدة لعراق الغد ،تقوم ابتدا ًء عىل التخلص من تبعات
املايض ،وذلك بأن ال نرتكه هكذا بال وداع ،بل يتعني إدانته وإدانة من
تسبب بكل آثامه بشجاعة ومسؤولية.
يف محط�ة امل�ايض القريب ملا قب�ل  ،2003فإن لدين�ا ثابتا ال يمكن
التزع�زع عنه ،وهو أنه ال م�كان للبعث يف أي ح�وار مفرتض ،وقد
حس�منا ذلك بش�كل ٍّ
بات ،عندما َج َّر َم الدس�تور البع�ث والبعثيني،
ومن يروج اليوم للبعث تحت أي ذريعة ووليجة ،فإنما يشهر سيف
العداء لشعبنا مجددا.خالصة هذا املقطع تقودنا إىل نتيجة حاسمة،
وهي أن البعث ومن يعتنقه ،لم يعودوا جز ًءا من منظومتنا الوطنية،
وأن على الدولة واملجتمع إعادة تأهيلهم ،وأن عليهم أن يقبلوا بذلك
طائعين ليكونوا مواطنين صالحني ،فالبعث رش مطل�ق ،وينبغي
التخل�ص من�ه بش�كل مطل�ق..وإذا لم
يحص�ل ذلك ،فليبرش ش�عبنا بمسيرة
جديدة من الدماء واآلالم ،وكم هائل من
املش�كالت أكثر من تلك الت�ي مر بها.يف
مقطع ما بع�د  2003من التأريخ،وعىل
الرغم من زوال أعت�ى نظام ديكتاتوري
عرف�ه التأريخ الحدي�ث ،وربما التأريخ
برمته ،إال أن عوامل كثرية لعبت لعبتها،
قاسم العجرش ..
عىل أن تكون الحصيلة أقل من طموحات
ش�عبنا بكثري ،لكن البعث بكل قيحه ومع�ه اإلرهاب ،نتاجه املوبوء
بالكراهي�ة والحقد والضغينة؛ ومعهم التحالف الوهابي الصهيوني
األمريك�ي ،كان أهم عوامل عملية عرقلة بناء عراق املواطنة ودولة
املؤسسات..وهكذا فإن الحقيقة التي ال يمكن القفز عليها أو إنكار
حصولها ،هو أننا وطوال الثمانية عرش عاما املنرصمة ،كنا نخوض
غمار حرب رشس�ة لكي نبقى ال لكي نبني ،وهذا بالضبط ما يعمل
الس�فهاء دعاة «الح�وار الوطني» ،على أن نتناس�اه دون أن ينال
املجرمون العقاب املستحق..
إن دعوة الحوار الوطني بظروفها الراهنة ،وبأطروحتها الفضفاضة
الخالي�ة من أي تنظري عقالئ�ي ،تعني تطبيق سياس�ة اإلفالت من
العق�اب ،وتعني قبول الضحايا بأن يعود جالدوهم بس�ياطهم كي
يلهب�وا ظهورهم ،وه�ذه املرة ظهوره�م وظهور أبنائهم!الش�عب
العراقي وقواه الوطنية متصالح مع نفس�ه ،وليس لديه مش�كالت
تس�تدعي سفس�طة «الحوار الوطني» ،الخالية من معنى وس�بب،
وم�ن املؤك�د أن ه�دف أصح�اب ه�ذه األطروح�ة ال ينطلقون من
مصلح�ة العراقيين ،ب�ل إن يف َجعْب ِتهم تمري�ر مخططات خطرية،
لكنها مكشوفة حتى لـ»حميدة أم اللبن»!
بني ثناي�ا دعوة الحوار الوطن�ي تهديد مكش�وف للعراقيني ،بأنهم
إذا لم يقبلوا بمعادلة س�لطة جدي�دة ،يكونون فيها خولاً ملن يرغب
به�م األمريكي ،ف�إن أمامهم أياما وس�نني عجافا..قب�ل  2003لم
نك�ن نمتلك إال يضع بن�ادق صدئة ،قاومنا به�ا الطغيان الصدامي
برضاوة ،واليوم نحن أقوى مما يتصورون بكثري..كثري جدا!..
كالم قبل السالم :هي دعوة صادقة ألصحاب النوايا السيئة ،مؤداها
أنه�م إذا أرادوا أن ُي َع ِّب� ُدوا الطري�ق أم�ام التطبي�ع م�ع الصهاينة،
فعليهم قبل ذلك أن ُي َبلِّ ُطوا البحر!..

نائــب :سنــوقف مخطط زيــادة القــوات االجنبيــة فـــي العـــراق
املراقب العراقي /بغداد...
اك�د النائب ع�ن كتلة بدر الربملاني�ة عباس الزاميل،
امس االربع�اء ،أن الربملان قادر عىل ايقاف مخطط
زي�ادة الق�وات االجنبي�ة داخل الع�راق ،الفتا اىل ان
هناك مخطط غربي يهدف اىل ضمان عدم استقالل

العراق.
وقال الزاميل ،يف ترصي�ح تابعته «املراقب العراقي»
إن «واش�نطن وحلفائه�ا االوربي�ون يخطط�ون
اىل ضمان ع�دم اس�تقالل العراق وخ�روج القوات
االجنبي�ة من اراضي�ه ،وبالتايل فه�م يقفون خلف

املش�اكل واالس�تهدافات لقوات�ه االمنية وحش�ده
الشعبي».
واضاف ان «هناك محاوالت غربية اليجاد اعذار من
اج�ل ايجاد موطئ ق�دم داخل الع�راق ،والتدخل يف
شؤونه من اجل عدم استقالليته».

الصحة العالمية عبر وزارة الخارجية تكشف موعد
وكميات اللقاحات المرجح وصولها الى العراق
املراقب العراقي /بغداد...
أعلن�ت منظمة الصح�ة العاملية،
ام�س األربع�اء ،مواعي�د وصول
لقاح�ات كورونا اىل العراق ،فيما
أك�دت ان الوجب�ة األوىل س�تصل
يوم اإلثنني املقبل.
وق�ال املتح�دث باس�م وزارة
الخارجي�ة ،أحم�د الصح�اف ،يف
بي�ان تلق�ت «املراق�ب العراقي»
نس�خة من�ه ،إن «ممث�ل العراق
الدائ�م لدى مكتب األم�م املتحدة
يف جني�ف ،التق�ي مدي�ر ع�ام
منظم�ة الصح�ة العاملي�ة وقدم
ش�كره لجُ هود املنظمة يف توجيه

ال�دول للحد من انتش�ار جائحة
(.»)19-COVID
وأكد مدير عام املنظمة ،بحس�ب
البيان« ،قرب وصول الوجبة األوىل
م�ن اللقاحات إىل العراق والبالغة
( )568000جرع�ة وستش�حن
إىل الع�راق يف ،15/3/2021
والوجب�ة الثاني�ة والبالغ عددها
( )1,157,000جرعة ستش�حن
يف .»15/4/2021
وأضاف ،أن «باقي الجرعات التي
اشتراها العراق والبال�غ عددها
 16ملي�ون جرع�ة ستش�حن
تباعاً».

املراقب العراقي /بغداد...
طال�ب القيادي يف حركة التغيري محمود ش�يخ
وه�اب ،ام�س االربع�اء ،بإعادة تنظي�م قوات
البيش�مركة وجعله�ا ق�وة رس�مية مرتبط�ة
بحكومة اإلقليم ووزارة الدفاع االتحادية.
وق�ال وه�اب ،يف ترصي�ح تابعت�ه «املراق�ب
العراق�ي» إن�ه «م�ن غير املعق�ول أن تك�ون

قوات البيش�مركة وهي ح�رس اإلقليم والقوة
العس�كرية األوىل يف كردستان تخضع لسيطرة
األحزاب ،وتنقسم إىل قسمني قوات  70املرتبطة
باالتحاد الوطني وق�وات  80املرتبطة بالحزب
الديمقراطي الكردستاني».
وأضاف أنه «يجب تنظيم هذه القوة وإخضاعها
للمؤسس�ة العس�كرية ،وأن تكون قوة رسمية

عمليات بغداد تعلن نجاح خطة
تأمين زيارة االمام الكاظم (ع)
املراقب العراقي /بغداد...
اعلن�ت قي�ادة عمليات بغ�داد ،امس االربع�اء ،نجاح خطته�ا األمنية
الخاصة بتأمني زيارة االمام الكاظم عليه السالم.
وقال�ت القي�ادة ،يف بي�ان تلق�ت «املراق�ب العراق�ي» نس�خة منه إن
«قطعاتها العسكرية انترشت عىل طول الطرق املؤدية ملدينة الكاظمية
لتوفري الحماية الكاملة ملواكب الخدمة وجموع الزائرين الذين قصدوا
املدين�ة املقدس�ة» ،مشيرة اىل أن «الخطة تمي�زت بانس�يابية عالية
يف الط�رق ،ول�م يتم قطع الكثير منها اال باس�تثاء القريب�ة واملؤدية
للكاظمي�ة واملناطق القريبة منها مما س�هل عملي�ة الذهاب والعودة
للزائرين».
واضاف�ت القيادة ،أن «عمليات بغداد ش�ددت جهدها االس�تخباري و
تمكنت من احكام قبضتها عىل كل مداخل ومخارج املدينة إلحباط أي
عملية ارهابية كانت ممكن ان تعرقل الزيارة و تس�بب ارباكا ً للوضع
األمني» ،مثمنة «تعاون املواطنني مع القوات االمنية وهو محط شكر
وامتنان س�اعد عىل ان تتكلل الخطة بالنجاح ،كما نثمن دور الجهات
الخدمية و الصحية التي كملت اىل جانب القطعات العسكرية يف إتمام
هذه الخطة التي جعلت من زيارة هذا العام هي األكثر تنظيما».

وبين ان «الربملان لديه القدرة على ايقاف مخطط
زيادة قوات الناتو داخل العراق ،خاصة اذا الحكومة
ل�م تتدخ�ل او تمن�ع ه�ذه الزي�ادة الت�ي اتخ�ذت
اس�تهدافات الخرضاء واربي�ل ذريعة لتعزيز تواجد
القوات االجنبية يف العراق».

 العلماني���ة هي ع���دم تدخل
الدول���ة ف���ي ش���ؤون الدي���ن
وتش���ريع قان���ون يحدد س���ن
معين لفرضه ينسف مبادىء
العلماني���ة الت���ي ت���روج لها
ويق��� ّوض حريات األفراد لذلك
لن نس���تغرب إذا ما اس���تلمت
الس���لطة ( اهلل ال يش���وفنا هذا
الي���وم) بالتأكي���د س���تنصب
المش���انق وتحارب المحجبات
ومب���دأ الحج���اب ..الحجاب ال
يتعارض مع التطور.

تغريدة

االعالمية زينب الغانم

التغيير الكردية تطالب بربط البيشمركة في وزارة الدفاع االتحادية

الشريط األمين

دعوات للحوار «الوطني»
مع القتلة!..

ي�راد به�ا إثارة فتن�ة بني أبناء الش�عب
العراقي من قب�ل جهات تحاول أن تعيد
الح�رب الطائفي�ة اىل الواجهة ،مؤكدين
أن تلك الجماعات تش�عر بالخيبة بسبب
عدم تحقي�ق أهدافها الرشي�رة بحادثة
التفجير االجرامي الذي وقع يف س�احة
الطريان وسط بغداد.
وبع�ث زائ�رو االم�ام الكاظ�م (علي�ه
السلام) رس�ائل مفادها رف�ض الفتن
الطائفية التي تسعى الجهات االمريكية
والصهيوني�ة واملوالية لها إىل إثارتها من
جديد بني أبناء الشعب العراقي.
ولتس�ليط الض�وء حول ه�ذا امللف ،أكد
املحلل الس�يايس صباح العكييل ،أنه «يف
الوقت الذي يشهد العالم االسالمي وأبناء
الطائفة الش�يعية على وجه الخصوص
إحي�اء مناس�بة أداء مراس�م الزي�ارة
الرجبي�ة ،فإن ه�ذه الزي�ارة قد حققت
مهم�ة وطني�ة وهي رف�ض مخططات
الرش الت�ي تس�عى الجه�ات الخارجية
اىل تحقيقه�ا يف الع�راق عن طريق ش�ق
الصف الوطني».
وق�ال العكيلي ،يف ترصيح ل�ـ «املراقب
العراق�ي» إن «الزي�ارة الرجبية االخرية
والجريمة التي وقع�ت عىل جرس األئمة
الرابط بني منطقة االعظمية والكاظمية
عرب اس�تهداف الزائرين بعبوة ناس�فة،
أثبتت دهاء أبناء الشعب العراقي بجميع
طوائفه�م س�يما الش�يعية والس�نية
عبر تأكيده�م على وحدة الص�ف ونبذ

الطائفية ورف�ض املخططات االمريكية
والصهيونية والسعودية التي تريد إعادة
الطائفي�ة من جديد اىل املش�هد العراقي
وعودة مسلسل االقتتال بني أبناء الوطن
الواح�د».
وأض�اف العكييل ،أن «هذه الحادثة تعيد
اىل االذه�ان فاجع�ة جسر االئم�ة عام
 2005والت�ي راح ضيحته�ا أكث�ر م�ن
الف مواطن عراقي بس�بب التدافع الذي
حصل عىل الجرس نتيجة اإلشاعات التي
بثه�ا املخرب�ون التابع�ون اىل املشروع
االمريك�ي الدموي» ،مشيرا اىل أن «ذات
الجه�ة هي من راهنت اليوم عىل إحداث
فتن�ة جدي�دة بين الزائرين وم�ع أبناء
منطقة االعظمي�ة التي تتمي�ز بأغلبية
س�كانية م�ن أبن�اء الطائف�ة الس�نية،
وتؤدي اىل مذبحة بني املواطنني».
وأوض�ح ،أن «وع�ي العراقيين بجميع
طوائفه�م ق�د طغى على املش�هد ،وأن
الذي�ن يقف�ون خل�ف تل�ك الجريم�ة
وااله�داف الت�ي ترن�و اليه�ا واضحون
ومش�خصون للعيان وهم دع�اة الكيان
الصهيوأمريك�ي واالماراتي الس�عودي،
محاول�ة الس�تغالل الزي�ارة املليوني�ة
الستفزاز الطائفة الشيعية بغية إحداث
حرب مشابهة للتي حصلت يف .»2006
ولف�ت اىل أن «تآلـــ�ف أبن�اء الش�عب
العراق�ي والتالح�م ال�ذي تب�ع العملية
الجبانة قد أحب�ط املخططات الطائفية
الخبيثة».

غري حزبي�ة ،وتنظيفها م�ن الفضائيني والكم
الكبري من املراتب العليا».
وتخضع قوات البيش�مركة لس�يطرة الحزبني
الكرديني االتحاد الوطني والحزب الديمقراطي،
يف وق�ت طال�ب ن�واب وش�خصيات سياس�ية
بضرورة ربط تلك الق�وة بالقائد العام للقوات
املسلحة ،وعدم إبقائها بيد أحزاب السلطة.

االستخبارات تقبض
عىل  7مطلوبين
هاربين جنويب بغداد
املراقب العراقي /بغداد...
اعلنت مديرية االس�تخبارات العسكرس�ة ،امس االربعاء،
ع�ن إلق�اء القبض عىل س�بعة ارهابيني هاربين جنوبي
العاصمة بغداد.
وقال�ت املديري�ة ،يف بي�ان تلق�ت «املراقب العراق�ي» إنه
«بعملية استباقية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية
دقيقة وهي مكمل�ة ملهامنا يف مالحقة ما تبقى من فلول
داع�ش االرهاب�ي وخالياه النائمة وبالتنس�يق مع قس�م
اس�تخبارات قيادة عملي�ات بغداد تمكنت مفارز ش�عبة
االس�تخبارات العس�كرية يف الفرق�ة  ١٧وق�وة م�ن لواء
رئاس�ة الجمهورية الثاني ولواء  ٢٣من القاء القبض عىل
س�بعة ارهابيني يف منطق�ة الدورة جنوبي بغ�داد بعد ان
كانوا هاربني اىل االقليم».
واض�اف البي�ان «انه�م من املطلوبين للقض�اء بموجب
مذكرة قبض وفق أحكام املادة  ٤إرهاب» .

بالــوثيقـة
الداخليــــ����ة تمنــــ����ح قــــــدم����ا
للمــوظفيـــ����ن فــــــ����ي الوزارة 6
اشهر.

اسعار الذهب

نائب يؤكد إدراج مشاريع
للمحافظات المحررة بالموازنة
أك�د النائب عب�د الخالق العزاوي  ،إدراج مش�اريع ق�ال إنها مرضية
للمحافظات املحررة وفقا للنسب السكانية ،فيما حذر من أن التأخري
أكث�ر يف إقرار املوازنة س�يؤدي إىل الرك�ود االقتصادي.وقال العزاوي ،
إن «الق�وى الس�نية والش�يعية متفقة على اكثر م�ن  %95من بنود
املوازن�ة وس�يتم تمريره�ا االثنين املقب�ل» ،موضحا أنه «ت�م ادراج
مش�اريع مرضي�ة للمحافظات املحررة وفق النس�ب الس�كانية لكل
محافظة» .وأضاف أن «القوى السياس�ية س�تجتمع اليومني املقبلني
من اجل التفاهم النهائي عىل تمرير املواد الخاصة بنسبة حصة اقليم
كردس�تان والتوافق مع اربيل» .وأش�ار العزاوي إىل أن «مسار الدولة
ب�ات معطلا بالكام�ل وال يمكن ان تحق�ق أي اصالح�ات اقتصادية
وادارية بس�بب عدم اق�رار املوازنة» ،محذرا م�ن أن «التأخري أكثر قد
يتسبب يف ركود اقتصادي غري ممكن اصالحه عىل املدى القريب».

اسعار الذهب عيار  60 ,672 18دينارًا

اسعار الذهب عيار  70,785 21دينارًا
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اسعار الفضة

غرام الفضة عيار٥٦٧،٧٦ ٩٩،٩

االقت�صادي

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

اسعار النفط

ً
دوالرا للبرميل
برنت 66.89

سعر بيع الدوالر = 146.000

دينار

سعر شراء الدوالر = 145.000

دينار

الفشل الحكومي يدفع المحافظات إلى فتح
األبـــواب أمام مؤتمرات اإلعمار

انخف�ض الذهـــــ�ب  ،م�ع ارتف�اع
عائــــ�دات الخزانة األمريكية والدوالر
ممــــ�ا أضع�ف جــاذبي�ة املع�دن
األصفر.
ون�زل الذه�ب يف الس�وق الفورية %0.2
إىل  1712.82دوالرلألونص�ة  ،بعدم�ا
ارتفع أكثر من  %2نتيجة هبوط عائدات
السندات والدوالر من أعىل مستوياتهما
يف شهور.
ون�زل الذه�ب يف التعاملات اآلجل�ة يف
الوالي�ات املتح�دة  %0.4إىل1710.70
دوالر.
هذا وتعافت عائدات السندات األمريكية
الي�وم األربعاء ،مما قل�ص إغراء حيازة
الذهب كما انتعش الدوالر.
وبالنس�بة للمعــــ�ادن النفيس�ــة
األخــــ�رى ،هبط�ت الفض�ة  %0.6ايل
 25.75دوالر لألونص�ة ،يف حين ارتف�ع
البالدي�وم  %0.4إىل  2305.16دوالر،
بينم�ا تراجع البالتين  %1إىل 1157.29
دوالر.

املراقب العراقي /مشتاق الحسناوي
اإلهمال الحكومي يف تقدي�م الخدمات للمحافظات
 ،فضلا عن تهميش�ها يف املوازنات الس�نوية  ،دفع
ع�ددا م�ن املحافظ�ات اىل نيته�ا تنظي�م مؤتمرات
إعمار لجذب رؤوس االم�وال اليها  ،ولعل العاصمة
بغداد هي االخرى تس�عى لتنظيم مؤتمرات االعمار
بعيدا عن الحكومة املركزية  ،خاصة أن أمانة بغداد
لي�س له�ا دور يف إعم�ار العاصمة  ،رغ�م وارداتها
املالية وتخصيصاتها الس�نوية  ،إال أن هناك اتفاقا
سياس�يا على إهماله�ا  ،رغ�م توف�ر االمكاني�ات
الهندسية واملادية.
حيث تعاني بغداد من االهمال الخدمي وترزح تحت
تل�ول من النفايات يف ش�وارعها الرئيس�ية وأزقتها
الس�كنية  ،بل إن الحكوم�ة املركزية هي االخرى لم
تلتفت اليها وال تعمل عىل استعادة جماليتها.
أمان�ة بغ�داد  ،أكدت أن س�بب تأخ�ر إنجاز بعض
املش�اريع يع�ود إىل إع�داد الدراس�ة والتصمي�م
واالحال�ة ،والذي يحتاج نحو  10س�نوات  ،وقد تم
إنجاز خمس�ة مشاريع ستراتيجية شملت مناطق
أط�راف العاصمة  ،بينم�ا داخ�ل العاصمة بحاجة
ماسة اىل إعادة إكساء شوارعها.
ويف هذا الش�أن أكد الخبري االقتص�ادي إياد املالكي
 ،أن لج�وء املحافظ�ات اىل تنظيم مؤتم�رات لجذب
االم�وال من أجل إعمارها ،ج�اء بعد تلكؤ الحكومة
املركزي�ة يف ذل�ك  ،رغم أن موازنة الع�ام الحايل تعد
انفجاري�ة إال أنه�ا سياس�ية وليس�ت اقتصادية ،
فالحكومة ضمت فقرات يف املوازنة ليس�ت بحاجة
له�ا  ،ولكنه�ا اُعدت من أج�ل رسقته�ا  ،ولم تهتم

مصرف الرافدين يباشر
اليوم الخميس بمنح السلف
للموظفين ومنتسبي الداخلية
اعل�ن مصرف الرافدين ع�ن مبارشته
بمن�ح الس�لف للموظفين ومنتس�بي
الداخلية وعرب فروع املرصف وتس�لمها
فوري�ا مع اتخ�اذ اج�راءات وقائية من
كورونا.

أسعار النفط تتراجع
ولق�ت األس�عار الدعم األس�بوع
املايض من قرار “أوبك ”+باإلبقاء
عىل تخفيض�ات اإلنت�اج يف أبريل
املقبل ،كم�ا هي إىل ح�د بعيد .ثم
قف�زت األس�عار ي�وم االثنين ،إذ
ارتف�ع “برن�ت” ف�وق  70دوالرا
للربمي�ل ،بع�د هجم�ات ش�نها
الحوثيون عىل قلب صناعة النفط
الس�عودية ،قب�ل أن يرتاج�ع مع
انحسار التوتر.

أرقام واقتصاد
42.2
مليون دوالر سلمتها
حكومة االقليم لشركة
نرويجية عن صادرات
كردستان النفطية

120
كغم من الطعام
يهدر سنويا من قبل
المواطن العراقي ,حسب
احصائيات االمم المتحدة

باملحافظ�ات الجنوبي�ة والغربي�ة والوس�طى  ،بل
اهتم�ت بحص�ة االقليم وه�ي اآلن تقات�ل من أجل
ذل�ك  ،وتم تأجيل املوازن�ة عدة مرات لضمان حصة
االقليم.
وقال املالكي يف اتصال مع ( املراقب العراقي) :وفيما

يخص العاصمة  ،فهناك تواطؤ من قبل الحكومات
الس�ابقة يف عدم إعماره�ا وكأن الجميع اتفق عىل
ذلك  ،واليوم الس�يناريو يعاد م�ن جديد يف حكومة
الكاظم�ي  ،فتعيني أكثر من أمني لبغ�داد لم ينجح
يف إع�ادة إعمارها أو تقديم نوع من الخدمات  ،فما

زال�ت ش�وارع بغداد يف أس�وأ حاالتها  ،أم�ا أطراف
العاصمة فهي كارثة بمعنى الكلمة.
محافظ�ة كرك�وك أعلنت  ،عن نيته�ا إقامة مؤتمر
مخت�ص بح�ل مش�كالت وعقب�ات االس�تثمار يف
املحافظة وجذب رؤوس االموال اليها.

أعمدة االنارة الشمسية بكلفة مليار دوالر لم تعمل لشهر واحد وال أثر لها في الشارع
قالت عضو لجن�ة النزاھة النیابیة،
عالی�ة نصی�ف ،ان وزارة الكھرباء
يف فترة الوزير الس�ابق كريم وحید
يف بغ�داد ،نصب�ت اعم�ده االن�ارة
الشمس�یة بتكلفة تج�اوزت امللیار
دوالر ،ل�م تعم�ل لش�ھر واح�د
وس�قطت او تلف�ت جمیعھا وال أثر
لھا حالیا.
حدي�ث نصی�ف ،يقود اىل اس�تذكار
املعلوم�ات املتداول�ة ،املنش�ور يف
وس�ائل اعالم محلیة عن ان صاحب
مك�وى بخاري لديه محل يف منطقة
ك�رادة مري�م وس�ط العاصم�ة
بغ�داد يدع�ى محمد ال�دوري ،كان
ق�د ھیمن بش�كل كامل على عقود
الكھرباء،وحص�ل على مقاول�ة
م�ن وزير الكھرب�اء الس�ابق كريم
وحید ،قیمتھ�ا أكثر من ملیار دوالر
لنصب أعمدة إضاءة تعمل بالطاقة
الشمسیة.

وكان�ت تقاري�ر مرسب�ة من�ذ عام
 2012كش�فت عن تورط املجموعة
التي يملكھا الدوري ،بصفقة فساد
قیمتھ�ا  38ملی�ار دين�ار أبرم�ت

لتجھی�ز منطق�ة جان�ب الكرخ يف
بغ�داد بقواط�ع دورة كھربائی�ة،
بالتع�اون م�ع رشك�ة الصناع�ات
الكھربائیة يف البالد.

َّ وذك�رت تقاري�ر ل�وزارة املالی�ة
العراقی�ة أن مجموع م�ا أنفق عىل
قطــــــ�اع الكھربــــ�اء بی�ن
عام�ي  2011 - 2003بلغ  27ملیار
دوالر.
وأعلن�ت لجن�ة برملانی�ة ،إحالة 46
مل�ف فس�اد يف قط�اع الكھرباء إىل
القضاء.
يف جان�ب منفص�ل ع�ن مل�ف
الحكھرب�اء ومتصل بقوت املواطن،
طالب�ت النائب�ة عالی�ة نصی�ف،
االربعاء ،ھیئة النزاھة بفتح تحقیق
يتعلق بعقد رشاء مادة الطحین من
مطاحن املوصل.
وقالت نصیف يف بی�ان :نحیل إلیكم
طلب مجموعة رشكات عراقیة ُتبین
ما يجري من قبل الرشكات املقدمة
عىل مناقصة نقل مادة الطحین من
مطاح�ن املوص�ل اىل ال�وكالء داخل
املحافظة.

وزير الصناعة يعقد مؤتمرا في نينوى لدعم الصناعة داخل المحافظة ومواجهة العقبات
عقد وزير الصناعة واملعادن منهل عزيز الخباز
يف محافظ�ةن ين�وى ،اليوم االربع�اء  ،مؤتمرا
صناعيا لدعم محافظة نينوى .
وقال الخباز خالل املوتمر ,ا ان «وزارة الصناعة
تواج�ه ع�ددا م�ن العقب�ات ام�ام منافس�ه
املستورد والقادم من دول الجوار والسبب يعود
لتدمري اعداد كبرية م�ن املعامل واملصانع التي

خلفتها عصابات داعش االرهابية يف املحافظة
التي س�قطت عىل يد داعش وخاصة محافظة
نين�وى والت�ي س�جلت اعلى نس�به يف تدمري
املصانع واملعامل االنتاجية «
واض�اف ان»املوص�ل تواجه مش�كلة كبرية يف
قطاع الصناعة خاصة وان معمل ادوية نينوى
مدم�ر وبحاج�ة اىل59ملي�ار دين�ار العم�اره

االقتصاد النيابية تعزو انتكاسة توزيع مفردات البطاقة لهذا السبب
ارج�ع عضو لجنة االقتصاد واالس�تثمار النيابية
يحي�ى العيث�اوي  ،س�بب تأخر توزي�ع مفردات
البطاقة التموينية وإيصال جميع املفردات للفرد
إىل قل�ة التخصيصات املالية  ،مؤكدا ان تخصيص
مف�رادات البطاق�ة ال تتجاوز يف احس�ن األحوال
ترليون دينار عراقي .
وق�ال العيثاوي  ،إن “التباي�ن يف تجهيز مفردات
البطاقة التموينية يعود لقلة التخصيصات املالية
من املوازن�ة العامة والتي انخفض�ت إىل الربع ملا
مخصص لها يف األعوام املاضية”.
وأض�اف أن “آلي�ات التعاقد والتجهي�ز تحتاج إىل
وقت خصوصا أن اس�ترياد مادتي السكر والزيت

ارتفع�ت أس�عار رصف ال�دوالر  ،يف البورصة الر ٔييس�ية يف
بغداد ،و إقليم كوردستان.وقال مصدر ،ا ٕن بورصتي الكفاح
والحارثي�ة املركزية يف بغداد س�جلت  145400دينار عراقي
مقاب�ل  100دوالر أمريكي.فيم�ا س�جلت بورص�ة الكفاح
املركزية خالل افتتاحها صباح أمس الثالثاء  145350دينارا
عراقيا.وأشار ا ٕىل أن اس�عار البيع والرشاء ارتفعت يف محال
الصريف�ة باالٔس�واق املحلي�ة يف بغداد حيث بلغ س�عر البيع
 146000دينار عراقي ،بينما بلغت اس�عار الرشاء 145000
دين�ار ل�كل  100دوالر امريكي.أما يف اربي�ل عاصمة اقليم
كوردس�تان فقد شهدت اس�عار الدوالر ارتفاعا ايضا حيث
بل�غ س�عر البيع  145700دين�ار لكل مائ�ة دوالر ،والرشاء
وبواقع  145400دينار لكل مائة دوالر امريكي.

العاصمة بغداد ضحية اإلهمال والفساد

الذهب يهبط مع
ارتفاع العائدات
األميركية والدوالر

تراجع�ت أس�عار النف�ط ،خلال
تعاملات  ،للجلس�ة الثالث�ة عىل
التوايل ،وس�ط موجة بي�ع ،إذ باع
املستثمرون الخام لجني األرباح.
ون�زل خ�ام “برنت” بنس�بة 0.9
باملئ�ة إىل  66.89دوالر للربمي�ل،
بينم�ا بل�غ س�عر خ�ام “غ�رب
تكس�اس الوس�يط” األمريك�ي
 63.47دوالر للربمي�ل ،منخفض�ا
بنسبة  0.8باملئة.

األمريكي 63.47

ً
دوالرا

ارتفاع اسعار صرف الدوالر
في بغداد وإقليم كردستان

الخميس  11آذار  2021العدد  2543السنة الحادية عشرة

Almuraqeb Aliraqi Newspaper

اسعار الدينار مقارنة بالدوالر

غرام الفضة عيار ٥٤٤،٤٦ ٩٥،٨

تحتاج إىل فرتة الشهرين” ،مشريا إىل أن “الظروف
املالي�ة وعدم وج�ود تخصيص�ات مالي�ة كافية
يجعلان وضع عملي�ات التجهيز صعب�ة وتعاني
من قصور كبرية”.
ولف�ت العيث�اوي إىل أن “هناك توجه ل�دى لجنة
االقتص�اد واالس�تثمار النيابية ومجل�س النواب
بتحسين مفردات البطاق�ة التموينية كما ونوعا
خالل الفرتة املقبلة”.
وكانت عضو مجلس النواب زيتون الدليمي أكدت
يف ترصي�ح س�ابق  ،أن الحص�ول على مف�ردات
البطاق�ة التمويني�ة ب�ات من أهم املش�اكل التي
تواجه املواطن يف ظل حظر التجوال.

واليوج�د تخصي�ص للدول�ة ام�ا ان نذه�ب
لالستثمار وفق رشوط معينة ..ومعمل السكر
يف املوص�ل مدم�ر  %100والحيائ�ة بحاجة اىل
 250مليون دوالر..واما مصنع الغزل والنسيج
اصبح ارضا
ومعمل االلبان مدمر بالكامل باس�تثناء قاعة
بسيطة وال يرتقي ان يكون مصنعا غذائيا «

وقال محافظ كركوك راكان س�عيد  ،إن “املحافظة
وبالتعاون مع غرفة التجارة وهيأة االستثمار فيها
تس�تعد إلقام�ة مؤتم�ر مختص يف كرك�وك لجذب
الرشكات االس�تثمارية ورؤوس االم�وال من داخل
البالد وخارجها لالستثمار يف املحافظة”.
وأضاف س�عيد ،أن “االس�تثمار سيس�هم يف تنمية
القط�اع االقتص�ادي ،والتش�جيع عىل االس�تثمار
الصناعي والزراعي والسياحي والتجاري.
من جهته أكد املختص بالش�أن االقتصادي س�الم
عب�اس  ،أن خط�وة محافظ�ة كرك�وك كان�ت قد
سبقتها بها محافظة بغداد  ،وستشجع املحافظات
االخ�رى على ذل�ك يف ظل االهم�ال الحكوم�ي  ،ما
يعرض تلك املحافظات لدخول أموال أجنبية تسعى
للس�يطرة عليها ومد نفوذها عىل ثرواتها  ،وهو ما
يهدد بخطورة املوقف .
وق�ال عب�اس يف اتص�ال م�ع ( املراق�ب العراقي):
يب�دو أن جميع الحكوم�ات املتعاقب�ة اتفقت عىل
أن التعم�ر البالد ،وه�و مخطط دويل إلبق�اء البالد
يف تخبط ومش�اكل داخلية جراء االهمال الحكومي
ملل�ف الخدم�ات  ،ومن املتوقع تج�دد االحتجاجات
الش�عبية مع بداية فصل الصي�ف وعجز منظومة
الكهرب�اء الوطني�ة ع�ن تجهيز املواطن بس�اعات
كافية من الكهرباء .
وأش�ار اىل أن  ،اإلهمال الخدمي شجع بعض النواب
عىل مقايضة الخدم�ات بإعادة انتخابهم من خالل
إكس�اء بعض املناطق لكس�ب ود الناخبين  ،بينما
أمانة بغداد وجهازها اإلداري ما تزال تغط يف نومها
يف ظل حكومة ضعيفة .

االنبار تعلن اكتفاءها
من المحاصيل الزراعية
للموسم الحالي
اعل�ن قائممقام قض�اء الرم�ادي بمحافظة
االنب�ار ابراهيم الجنابي  ،ع�ن اكتفاءها من
مختلف�ة املحاصيل الزراعي�ة نتيجة انتعاش
الواقع الزراعي يف عموم مدن االنبار .
وق�ال الجناب�ي ان ” املوس�م الح�ايل س�وف
يش�هد وللم�رة االوىل منذ تحرير م�دن االنبار
من عن�ارص تنظيم داع�ش االجرامي اكتفاء
املحافظ�ة م�ن معظ�م املحاصي�ل الزراعية
مما يس�اهم بانخفاض نس�بة االسترياد من
املحاصيل الزراعية للم�رة االوىل منذ اكثر من
عرشة اعوام نتيجة استصالح معظم االرايض
الزراعي�ة املتضــــ�ررة ج�راء العملي�ات
االرهابية “.
واض�اف ان” لج�ان مختص�ة زارت العل�وه
املركزي�ة واطلع�ت على واردات املحاصي�ل
الزراعي�ة املتنوع�ة وخلص�ت اىل الق�ول ان
ال�واردات الزراعية املس�وقة من قبل مزارعي
املحافظة كافية وتس�د حاجة الس�وق خالل
املوس�م الح�ايل دون االس�تعانة باملنتوج�ات
الزراعية  ،مبينا ان” االسواق املحلية يف االنبار
كانت تعتمد بش�كل اس�ايس على املحاصيل
الزراعية املس�توردة اال ان املوسم الحايل افرز
عزوف املواطنني عىل رشاء املحاصيل الزراعية
املس�توردة بعد ان ش�هدت االس�واق املحلية
وف�رة املحاصي�ل الزراعي�ة املحلي�ة ورخص
قيمتها مقارنة باملستوردة “.
يشار اىل ان الواقع الزراعي يف محافظة االنبار
شهد انتعاش�ا كبريا نتيجة استقرار االوضاع
االمنية “.

المالية النيابية :الخالفات حول حصة اإلقليم في الموازنة مازالت مستمرة
توق�ع عض�و اللجنة املالي�ة النيابية ،شيروان
مريزا ،حس�م الخلاف الذي ما ي�زال عالقا بني
الحكوم�ة االتحادي�ة وإقلي�م كردس�تان حول
امل�ادة  11يف مشروع قان�ون املوازن�ة لس�نة
 ،2021قبي�ل عقد جلس�ة مجلس الن�واب يوم
االثنني املقبل.
وق�ال شيروان ميرزا ،يف حديث صحف�ي ،إن
“الخلاف ح�ول بن�ود وفق�رات امل�ادة  11يف
مشروع قان�ون موازن�ة  2021الت�ي تخ�ص
حص�ة إقليم كردس�تان ما تزال مس�تمرة مع
بغ�داد ،ونأم�ل أن تحل قبل عقد الجلس�ة التي
ح�ددت يف ي�وم االثنني املقب�ل ،لعرض مرشوع

قانون موازنة .”2021
وأض�اف مريزا ،أن “األم�ور معقد حتى اآلن وال
يوجد انفراج للمش�كلة ،ولكن نأمل أن يتوصل
الجانب�ان التف�اق قبيل عقد الجلس�ة” ،مؤكدا
ان “مجل�س النواب س�يميض بتمرير مرشوع
قان�ون املوازنة بصيغت�ه الحالية”.وبني عضو
اللجن�ة املالية يف الربملان ،أن “الكتل السياس�ية
يف الوق�ت الح�ايل تح�اول الوص�ول إىل صيغ�ة
اتفاق م�ع القوى السياس�ية الكردية من أجل
تمري�ر مشروع القان�ون دون مقاطعة الكرد
أو أية مش�كلة أخرى قد تحدث وتعرقل جلسة
التصويت”.
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روحاني ي ّ
ُبشر بـ «نصر قريب»

المراقب العراقي /متابعة...

أك�د الرئي�س االيران�ي حس�ن روحان�ي ،األربع�اء ،رضورة الغ�اء
العقوبات الظاملة املفروضة عىل الش�عب االيراني وانهاء هذا الظلم،
مشريا اىل النرص بات قريبا.
وقال روحاني يف ترصيحات نرشتها وسائل اعالم إيرانية“ ،تجاوزنا
الح�رب االقتصادية التي اس�تمرت ثالث س�نوات ويجب ان نقف يف
صف واحد لنلمس النرص الذي بات قريبا”.
واضاف ان “النرص ليس بعيدا بل اصبح قريبا والذين كانوا يعملون
وراء مخططاتهم عىل فش�ل الشعب االيراني وإركاعه اعرتفوا اليوم
برصاح�ة بفش�لهم ويعلن�ون ان مخططاته�م هذه اعط�ت نتائج
عكسية وهذا يعني انتصار الشعب اإليراني”.
واك�د روحان�ي “رضورة الغاء العقوبات الجائ�رة التي فرضت عىل
الشعب االيراني وانهاء هذا الظلم”.

موسكو تصف أنقرة
بـ«الشريك االستراتيجي»

المراقب العراقي /متابعة...

أعرب املتحدث باسم الرئاسة الروسية ،دميرتي بيسكوف ،األربعاء،
عن تقدير بالده إلبداء تركيا اإلرادة السياس�ية إليجاد حلول وس�ط
ألصعب املشكالت.
وقال بيس�كوف يف إجابة عن س�ؤال الصحفيني ع�ن رؤية الرئيس
ال�رويس فالديمري بوتني للعالقة الروس�ية الرتكية يف الوقت الراهن،
وما إذا كان من املمكن وصف تركيا بالحليف الرئييس لروسيا ،قال:
«بالطبع تركيا رشيك مهم لروسيا ،رشيك اسرتاتيجي».
وأش�ار املتحدث باس�م الكرملني إىل أن ثمة تفاعل وثيق بني روسيا
وتركي�ا يف جمي�ع القضايا اإلقليمي�ة تقريبا ،ال س�يما فيما يتعلق
بعمل مركز املراقبة الرويس الرتكي يف قره باغ.
وأكد بيسكوف أن التفاعل بني موسكو وأنقرة بشأن سوريا «نشط
للغاي�ة» ،مشيرا إىل أن�ه «عىل الرغ�م من حدوث فترات عصيبة يف
سوريا ،فقد تمكن الرئيس�ان (الرويس والرتكي) دائما من التوصل
إىل حل وسط» .وأضاف« :نحن نقدر عاليا وجود إرادة سياسية لدى
رشكائنا يف البحث عن حلول وسط حتى يف ظروف صعبة».
ويف تعليقه عىل رفض أنقرة االعرتاف بش�به جزيرة القرم جزءا من
روس�يا ،قال بيسكوف إن «موسكو ال تقبل موقف تركيا هذا ،لكنها
ال تتوقف ع�ن رشح موقفها للجانب الرتكي» ،معربا عن أمله يف أن
«يفه�م زمالؤنا ورشكاؤنا األتراك  -عاجلا أم آجال  -صحة موقف
روسيا االتحادية ومرشوعيته».

سجون مكتظة وتعذيب وحشي

إدانات خجولة لملف حقوق اإلنسان في
البحرين وصمت ألسباب «خفية»!
المراقب العراقي /متابعة

وجهت عدة منظمات تهتم بالدفاع عن
حقوق اإلنس�ان طلب�اً إىل إدارة الرئيس
األمريكي جو باي�دن للترسيع بمعالجة
«الرتاجع املأس�اوي» لحقوق اإلنس�ان
يف البحري�ن ،وذل�ك يف إط�ار السياس�ة
األمريكي�ة الجديدة يف منطق�ة الخليج
الفاريس.
حي�ث دع�ت  15منظم�ة ،م�ن بينه�ا
منظم�ة «العف�و الدولي�ة» ومعه�د
«البحري�ن للحق�وق والديموقراطي�ة»
و“أمريكي�ون م�ن أج�ل الديمقراطي�ة
وحقوق اإلنس�ان يف البحري�ن” ،اإلدارة
األمريكية كي تجعل من حقوق اإلنسان
«عنصرا ً أساس�ياً يف الدبلوماس�ية
األمريكية» يف الخليج الفاريس.
وأكدت هذه املنظمات من خالل رس�الة
إىل وزي�ر الخارجي�ة األمريك�ي أنتوني
بلينك�ن ،أن ق�ادة البحري�ن «ازدادوا
ً
ج�رأة» ،ج�راء االزدراء ال�ذي أظه�ره
الرئيس الس�ابق دونالد ترمب للمعايري
الدولي�ة يف مجال حقوق اإلنس�ان ،عىل
مهاجمة املجتم�ع املدني وإعادة العمل
بعقوبة اإلعدام واس�تهداف النش�طاء
واملدافعين عن حقوق اإلنس�ان وقادة
املعارضة يف البحرين.
كما طالبت ه�ذه املنظمات إدارة بايدن
بإظهار اهتمام أكرب بانتهاكات حقوق
اإلنس�ان يف الخلي�ج الف�اريس ،بع�د
التساهل الذي أبداه س�لفه ترامب .ألن
«وص�ول ترمب إىل س�دة الحك�م ،تمت
ترجمت�ه من قبل الس�لطات البحرينية
إىل قمع حكومي غري مس�بوق يس�تمر
حتى اليوم».
ويف ه�ذا الس�ياق ق�ال س�يد أحم�د
الوداعي ،مدير معهد البحرين للحقوق
والديموقراطي�ة ،وال�ذي يتخ�ذ م�ن
لن�دن مقرا ً ل�ه ،إن بعض ق�ادة الحراك
الوطني ال يزال�ون يف املنفى أو يقبعون
يف الس�جن ،مضيفاً أنه «طاملا لن تركز
السياس�ة األمريكي�ة يف البحري�ن على
معالج�ة نتائ�ج أح�داث الع�ام ،2011
والرتوي�ج لإلصالح�ات الديموقراطي�ة
س�تبقى األزمة السياس�ية يف البالد بال
حل».
وانطلق�ت انتفاض�ة الربي�ع العرب�ي
يف البحري�ن يف ش�باط  2011وكان
الكثيرون يأمل�ون أن تك�ون نتيجتها
عهدا ً جديدا ً م�ن الديمقراطية يف البالد.

لكن ،تم�ت مقابلتها بقم�ع الحكومة
العنيف لالحتجاج�ات ،ولم تتحقق أي
من اإلصالحات املوعودة .وال يزال قادة
الحرك�ة االحتجاجي�ة ،وبعضه�م من
كبار السن ،يف السجن حتى اآلن.
ومن�ذ ع�ام  ،2017حظرت الس�لطات
البحريني�ة جمي�ع وس�ائل اإلعلام
املستقلة وألغت جميع أحزاب املعارضة
السياس�ية .وس�جنت العدي�د م�ن
قادته�م ومن بني أبرز الس�جناء حالياً
قادة معارض�ون سياس�يون بارزون،
ونش�طاء ،ومدون�ون ،ومدافع�ون عن
حقوق اإلنس�ان ،حكم عليهم بالسجن
م�دى الحياة لدوره�م يف انتفاضة عام
 2011املؤيدة للديمقراطية .ومن هؤالء
نذكر :حس�ن مش�يمع ،وعب�د الجليل
الس�نكيس ،وعب�د اله�ادي الخواج�ة،
والش�يخ محمد حبي�ب املق�داد ،وعبد
الوهاب حسني.
ويف الع�ام  ،2018تم الحكم عىل رئيس
أكرب كتلة معارضة يف البحرين ،الشيخ
علي س�لمان ،بالس�جن م�دى الحياة

العدو الصهيوني يعتقل «شيخ األقصى»
اإلرسائيلية اقتحموا منزل العائلة
بعد محارصته ،ثم اعتقلوا الشيخ
صربي وحول�وه للتحقي�ق ،دون
توضيح س�بب االعتقال أو املركز
الذي س�يتم تحويله اليه ،بحسب
وكالة “معا”.
وتع�رض الش�يخ عكرمة صربي
مؤخ�را لالعتق�ال واالس�تدعاء
واإلبعاد عن األقىص عدة مرات.

المراقب العراقي /متابعة...

اعتقل�ت ق�وات االحتلال
الصهيون�ي ،رئي�س الهيئ�ة
اإلسلامية العليا ،أم�ام وخطيب
األقصى ،الش�يخ عكرمة س�عيد
صربي ،بعد اقتحام منزله يف حي
الصوانة.
وأوضحت عائلة الش�يخ صربي،
أن أفرادا من املخابرات والرشطة

«قسد» تداهم أحياء في الحسكة وتقتاد ً
شبانا نحو معسكراتها
المراقب العراقي /متابعة...
داهمت ميليش�يا “قس�د” املدعومة أمريكياً ،حي
النشوة الغربية بمدينة الحسكة وخطفت عددا ً من
أبنائه الشبان وساقتهم عنوة إىل معسكرات تابعة
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له�ا .وأف�ادت مصادر س�ورية ،ب�أن “مجموعات
مس�لحة تابعة مليليشيا (قس�د) داهمت عددا ً من
املن�ازل يف حي النش�وة الغربية بمدينة الحس�كة
الختطاف شبان وسوقهم إىل معسكراتها” .وبينت

املصادر أن املسلحني أطلقوا الرصاص الكثيف بعد
تطوي�ق الحي لتفريق األهايل الذين تجمعوا ملنعهم
من خطف أبنائهم ما دفع امليليش�يا إىل اس�تقدام
تعزيزات إلكمال عملية املداهمة والخطف.

والية أميركية تعلن حالة الطوارئ النواب الليبي يمنح الثقة لحكومة
دبيبة ..والدفاع «شاغرة»

المراقب العراقي /متابعة...
أعل�ن حاكم والية هاواي ،ديفيد إيجيه ،حالة الطوارئ يف الوالية األمريكية ،بعد
أن تس�ببت أمطار غزي�رة يف فيضانات وانهيارات أرضي�ة ،وأثارت مخاوف من
انهيار س�دود .وجرت عمليات إجلاء يف مقاطعتني يف الوالية ،عىل األقل ،وظلت
التحذي�رات م�ن الفيضانات س�ارية لليوم الثان�ي .وجاءت ه�ذه الخطوة بعد
فيضان مياه س�د يف جزيرة ماوي بوالية هاواي ،مما أدى لعمليات إجالء ودمار
منازل ،وأدت حالة السد إىل قرار بإزالته خالل العام الحايل ،وفقا ملا ذكرته إدارة
األرايض .وق�ال الحاك�م إيجيه« :يتيح إعالن الطوارئ للوالية اس�تخدام األموال
العامة برسعة وكفاءة ملساعدة املترضرين من األحوال الجوية الصعبة».

المراقب العراقي /متابعة...
منح مجلس الن�واب الليبي املنعقد
يف مدين�ة رست ،األربع�اء ،الثق�ة
لحكوم�ة عب�د الحمي�د دبيب�ة،
دون حس�م لحقيب�ة الدف�اع ،التي
سيتوالها األخرية «مؤقتا» إىل حني
التوصل إىل توافق بشأنها.
وأثن�ى «دبيب�ة» ،يف كلم�ة أم�ام
النواب ،عىل الخطوة ،مش�ددا عىل
أن وحدة الصف الليبي من ش�أنها
دفع األم�ور يف البلاد لألمام وطي
صفحة النزاعات.
وق�ال دبيب�ة« :س�أعمل ب�كل
جهد على دع�م املجل�س الرئايس
ومفوضي�ة االنتخاب�ات إلنج�از
االنتخابات يف موعدها».
وأض�اف« :ال مركزي�ة للدول�ة وال
لألقالي�م وأعدك�م ب�أن الح�رب ال

بع�د محاكمات بته�م تتعل�ق بالتعبري
واتهامات ملفقة بالتجسس.
وعىل م�دى الس�نوات املاضي�ة ،تحمل
النش�طاء والقادة السياس�يون القسم
األكرب من القمع الس�يايس يف البحرين،
حي�ث واجه�وا االعتق�ال التعس�في
والس�جن لفترات طويل�ة ،ويف بع�ض
الحاالت التعذيب ،ملعارضتهم الحكومة.
كما تم تجريد املئات منهم من الجنسية
تعس�فاً ،بينم�ا يتع�رض النش�طاء
والصحفي�ون الذين يواصل�ون عملهم
م�ن املنف�ى لخط�ر االنتقام م�ن أفراد
عائالتهم الذين بقوا داخل البحرين.
ويف هذا الس�ياق أعلن�ت «لجنة حماية
الصحفيين» ،أن س�تة صحفيين عىل
األق�ل ه�م مس�جونني حالي�اً بس�بب
عمله�م يف البحري�ن ،وتحت�ل البحرين
املرتبة  180/169يف «التصنيف العاملي
لحرية الصحافة  »2020و الذي تصدره
منظم�ة «مراس�لون بال ح�دود» .كما
س�جلت البحري�ن مرتب�ة متدني�ة جدا ً
للحقوق السياس�ية يف تقري�ر «فريدم

هاوس» للحريات يف العالم لعام .2020
وتنته�ك الحكوم�ة البحريني�ة حقوق
االنس�ان يف االعتق�االت واملحاكم�ات
املزيفة وتعيد االنتهاك مجددا ً من خالل
وض�ع الس�جون البحريني�ة املكتظ�ة
بالسجناء والتي تعاني من ظروف غري
صحية.
ويف هذا الس�ياق كانت جماعات حقوق
اإلنس�ان قد دعت الحكوم�ة إىل اإلفراج
عن املس�جونني ملجرد ممارس�ة حقهم
يف حري�ة التعبير يف ظل التهدي�د الذي
يمثله فيروس كورونا .ولكن الحكومة
البحرينية رفضت كل هذه املطالب.
وكثريا ً م�ا يتع�رض الس�جناء ملعاملة
مهين�ة ويت�م حرمانه�م م�ن الرعاية
الطبي�ة ،وه�ذا بح�د ذات�ه جريم�ة
لحق�وق االنس�ان يف البحري�ن .وم�ن
هؤالء الس�جناء نذكر :حس�ن مشيمع
والدكتور عبد الجليل الس�نكيس اللذان
يعاني�ان م�ن مجموع�ة م�ن الحاالت
الطبي�ة املزمنة ،باإلضافة إىل ناش�طي
حق�وق اإلنس�ان عيل الحاج�ي وناجي

فتيل.
ومن بني الس�جناء اآلخرين ،مواطنان
بحرينيان يحمالن جنسيتني أوروبيتني،
هم�ا الدنماركي-البحريني عبد الهادي
الخواجة والش�يخ السويدي-البحريني
محمد حبي�ب املقداد .حي�ث تعتربهما
منظم�ة العف�و الدولي�ة س�جناء رأي،
بع�د أن تمت محاكمتهم وحكم عليهما
بالس�جن املؤبد ملمارس�تهما الس�لمية
لحقهم�ا يف حري�ة التعبير والتجم�ع
الس�لمي ،وتعرضا للتعذيب و الحرمان
من الرعاية الطبية.
يف ش�هر نيس�ان  ،2011قام�ت ق�وات
األم�ن البحريني�ة باعتق�ال الخواج�ة
بعنف وكرست فكه ،ما استدعى عملية
جراحي�ة ألرب�ع عظ�ام مكس�ورة يف
وجه�ه .عنارص األم�ن البحريني قاموا
بتعذيب الخواجة مبارشة بعد خضوعه
لجراحة كبرية يف الف�ك ،وهو معصوب
العينين ومقيد عىل رسير املستش�فى
العس�كري .مم�ا اضط�ر الطبي�ب إىل
مطالب�ة ضب�اط األم�ن بالتوق�ف ألنه

س�يؤدي إىل فش�ل العم�ل الجراح�ي.
وه�وال يزال يعاني م�ن آالم مزمنة بعد
نحو عرش سنوات من الحادثة ويحتاج
إىل جراح�ة إضافي�ة إلزال�ة األل�واح
املعدنية واملسامري التي كانت تستخدم
إلعادة ربط فكه.
واملق�داد أيض�اً تع�رض للتعذي�ب،
بوس�ائل منها الرضب املبرح والصعق
الكهربائ�ي ،وه�و يعاني من مش�اكل
صحي�ة متعددة ،بم�ا فيها فت�ق ناتج
على األرجح عن تعذيبه ،لكنه حرم من
الرعاية الصحية املناسبة .حتى يناير/
كان�ون الثان�ي  ،2021على الرغم من
حاجته إىل إجراء جراحة عاجلة لرتميم
الفت�ق ،كما يحتاج املقداد إىل جراحة يف
القلب لفت�ح الرشايني التاجية وفحص
م�ن قب�ل أخصائ�ي للمس�الك البولية
لتشخيص مشكلة يف الربوستات .بينما
تواصل إدارة الس�جون تأخري العمليات
الجراحي�ة واملعاين�ات املتخصص�ة
للس�جناء ،ملقي�ة اللوم عىل اس�تمرار
تفيش فريوس كورونا.

أخبار من
الصحف
والمجالت
فورين بوليسي :التعاون اإلسرائيلي الخليجي ضار ً
جدا بالحريات السياسية
المراقب العراقي /بغداد...

تناول�ت مجل�ة «فوري�ن بوليسي»
األمريكي�ة م�ا قال�ت إن�ه ازده�ار
وراء األب�واب املغلق�ة يف التع�اون بين
اإلرسائيليين والعديد م�ن دول الخليج
وعلى رأس�ها الس�عودية الت�ي تنف�ي
رس�ميا أنه�ا تجري أي أعم�ال تجارية
مع الكيان الصهيوني.
وكشفت املجلة أن التعاون األبرز هو يف
املجال األمني ومراقبة شبكات التواصل
االجتماعي.

ونقلت املجلة عن إليزابيث تسوركوف،
الزميلة يف معهد «نيوالينز لالسرتاتيجية
والسياسة» ،قولها إن التعاون التجاري
حتى اآلن كان يف تقنيات املراقبة ،والتي
قد تنمو ولكن بتكلفة.
وأضاف�ت« :س�يزيد ذلك م�ن القدرات
القمعي�ة ل�دول الخلي�ج ،وقدرتها عىل
تعق�ب املنش�قني ومراقب�ة اتصاالتهم
الخاص�ة .لذل�ك ،ف�إن م�ن املرجح أن
يك�ون التع�اون اإلرسائيلي الخليج�ي
ضارا جدا بالحريات السياسية».

الغارديان :جميع الشابات تعرضن للتحرش الجنسي في بريطانيا
المراقب العراقي /بغداد...

يمكن أن تتكرر».
ونال�ت الحكوم�ة الثق�ة بغالبي�ة
 132صوت�ا م�ن أص�ل  ،200دون
أن تتضمن القائمة تس�مية وزراء
الدفاع والخارجي�ة واألوقاف ،التي
أث�ارت خالف�ات ،وص�وال إىل حلها
بالتوافق.

كش�فت دراسة أن جميع الش�ابات يف بريطانيا
تقريب�ا ،تعرض�ن للتحرش ،بحس�ب ما ذكرت
صحيفة «الغارديان».
وبحس�ب الصحيف�ة ،فإن مس�حا أجرته هيئة
األم�م املتحدة للم�رأة يف بريطانيا ،أش�ار إىل أن
معظم النس�اء فقدن الثقة ،إذ ذكرت  97باملئة
من الش�ابات بني  18و 24عام�ا أنهن تعرضن
للتحرش الجنيس.
بينم�ا قال�ت  80باملئة من النس�اء م�ن جميع
األعم�ار إنه�ن تعرض�ن للتح�رش الجنسي يف
األماكن العامة.
وعلق�ت «الغاردي�ان» ب�أن «هذه أزم�ة حقوق
إنس�ان» ،ونقل�ت ع�ن كلير بارني�ت ،املدي�رة

التنفيذية لهيئة األم�م املتحدة للمرأة يف اململكة
املتح�دة ،قوله�ا إن�ه «ال يكفي بالنس�بة لنا أن

نس�تمر يف القول إن هذه مشكلة صعبة للغاية
بالنس�بة لن�ا ،إنها تحت�اج إىل معالج�ة فورية
اآلن».
االس�تطالع كشف أيضا أن  96باملئة من النساء
الالت�ي تعرضن للتحرش الجنيس ،لم يقمن بأي
إجراء حيال ذلك.
فيما قالت  45باملئ�ة منهن إنه يف حال تعرضن
مجددا للتحرش ،فسيقمن باإلبالغ عن املعتدين
عليهن.
وضم�ن مشروع « ،»Safe Spaces Nowالتابع
لألم�م املتح�دة يف بريطاني�ا ،ف�إن  400ام�رأة
أرس�لن قصصه�ن إىل املس�ؤولني يف الحكومة،
ودعونهم إىل إنش�اء منصات ذات تصميم سهل
لتقديم البالغات.
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مأرب من قاعدة هجوم إلى مركز دفاع

بقلم/الشيخ محمد الربيعي

اسلوب مواجهة العدو

لسبب بسيط وواضح ،وهو أنها غير
لم تتغير إستراتيجية العدوان في اليمن منذ انطالقه قبل ست سنوات ،وهذا
ٍ
اً
ً
أصال ،فالسعودية في المعادلة اليمنية إحدى األدوات األمريكية ،وليست ً
أصيل ،هي فقط وكيل شبه
طرفا
موجودة
حصري عن بعض حكومة هادي.
بقلم /ايهاب زكي

أمّ �ا اإلستراتيجية األمريكي�ة فهي تنحرص
يف إعادة تدوير الفش�ل ،م�ن خالل محاوالت
إعادة بث الروح يف جثة السلوك «األوبامي»،
ّ
ش�ن الح�روب من خلف الس�تار دون
حيث
صالح ليكون
كطرف
لتبدو
املبارش،
الت�ورط
ٍ
ٍ
ً
وس�يطا ،بما يضمن له�ا تحقيق مصالحها
مع جمي�ع األطراف وعىل كل ُ
الصعد ،وكذلك
لتكون جال ًدا يف حال فش�ل أدواتها ليتحملوا
كام�ل املس�ؤولية عن تبعات الفش�ل ،وهذه
قاعدة أمريكية ،حي�ث الغنائم لها وألدواتها
املغ�ارم ،والي�وم يف اليم�ن هن�اك إرصار
س�عودي عىل عزف سيمفونية وحيدة ،وهي
ّ
أن «أنص�ار الله» فهموا الرس�الة األمريكية
خط�أً ،حي�ث ّإنه�م اعتربوها ض�و ًءا أخرض
للتصعي�د ،مع زع�م ّأن�ه «تصعي�د إيراني»
مفتع�ل للضغط يف ملفها الن�ووي ،وهذا ما
يتم تكراره إعالم ًيا ورسم ًيا سعود ًيا وعرب ما
يسمى «الرشعية».
ً
نموذجا
ويتم اتخاذ معركة مأرب باعتبارها
على التصعيد ،م�ع ّ
أن م�أرب ه�ي الجبهة
األس�خن منذ بدء العدوان على اليمن ،حيث
ً
ّ
ً
وانطالقا
مخزونا للسلاح واملرتزقة،
شكلت
للعمليات ومح�اوالت اخرتاق خطوط الدفاع
ع�ن العاصم�ة صنعاء ،كم�ا ّأنه�ا املخزون
النفطي الذي يوفر األموال الالزمة الستمرار
الع�دوان برًا وبحرًا وجوًا ،ولكن ما حدث هو
تغيير يف قواع�د اللعب�ة ،حيث تب� ّدل موقع
ً
منطلق�ا للهجوم ،أصبحت
مأرب من كونها
ٌ
دفاع لي�س عن مجرد
مرك� ًزا للدف�اع ،وهو
ٌ
مرشوع أمريكي
دفاع عن
محافظة ،بل هو
ٍ
يتداعى ،فاس�تعادة صنعاء ملحافظة مأرب،
س�يكون بمثاب�ة اس�تعادة دمش�ق لحلب،
حيث انهي�ار املشروع بمخططاته األصلية
واالحتياطية ،فتم اللج�وء ملحاوالت الضغط
بوس�ائل أخ�رى ،لتقلي�ل حج�م الخس�ائر

األمريكي�ة و»اإلرسائيلي�ة» والرتكي�ة ،لذلك
ّ
ف�إن تح�وّل م�أرب من قاع�دة هج�وم إىل
مرك�ز دف�اع ،ب�كل تداعي�ات ه�ذا التحوّل،
ه�و ما جعل رصاخ األط�راف املعتدية يعلو،
ٌ
رصاخ كسيناريو يتم تكراره ،فاملؤلف
وهو
واح�د ،رأس�ه يف واش�نطن وذيل�ه يتمدد يف
جغرافيا منطقتنا .يف س�وريا مثالً كان يبدأ
الصراخ كانتصاراتٍ يحققه�ا اإلرهاب عىل
الجي�ش الس�وري ،يف املرحل�ة التالي�ة ،يتم
تطعيم رصاخ االنتصارات بلمح ٍة انس�انية،
حي�ث ّ
إن املع�ارك «تطحن املدنيين وتزيد يف
أع�داد الالجئين» ،ويف املرحل�ة األخيرة أي
قبل مرحلة ركوب الباص�ات الخرضاء ،يتم

ً
حرصا ،ويف
الرتكي�ز عىل الصراخ اإلنس�اني
مأرب يتم تكرار ذات السيناريو ،وقد وصلوا
إىل املرحل�ة الثاني�ة ،حي�ث تخط�وا مرحلة
االنتص�ارات البحتة ،إىل مرحل�ة االنتصارات
املط ّعمة باللمس�ة اإلنس�انية ،وهي مرحلة
تمهيدي�ة قط ًع�ا ملرحل�ة الرصاخ اإلنس�اني
الرصف.
عىل الواليات املتحدة أن تستعد ملرحلة ما بعد
اس�تعادة صنعاء ملأرب ،حيث ل�ن ُيغري هذا
أي يشء يف املوق�ف اإليران�ي لناحية االتفاق
الن�ووي ،وس�تبقى الشروط اإليراني�ة هي
ذاته�ا قبل مأرب وبعدها ،ولكن ما س�يتغيرّ
ه�و حال�ة أدواته�ا يف الع�دوان على اليمن،

حيث ستصبح ما تسمى بـ»الرشعية» عالة
بالكلية على الخزينة الس�عودية اإلماراتية،
ويصب�ح الخ�زان البشري يف املناط�ق التي
تس�يطر عليه�ا ،وق�د يص�ل إىل م�ا دون
العرشي�ن يف املئة من تعداد الش�عب اليمني،
وستتآكل مقومات رشعيتها املتهالكة أصالً،
وس�يصبح من املتعذر عىل واش�نطن إعادة
عقارب الس�اعة إىل الوراء ،فاستعادة مأرب
س�تتضاعف قدرة الجيش اليمن�ي واللجان
الشعبية عىل استعادة كل الجغرافيا اليمنية،
وسيكون التفاوض إن قررت واشنطن عقده،
س�يكون عىل هذا الهدف بالنس�بة لحكومة
صنع�اء .فالوق�ت ال يعم�ل يف صالح أطراف
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الع�دوان بل يف صالح صنعاء ،وما يؤرش عىل
الوصول إىل ه�ذه املرحلة ،هو تكلس خطاب
دول الع�دوان وأطراف�ه بم�ا ال يتلاءم م�ع
الوقائع امليدانية ،حيث القرار األممي واتفاق
الرياض ومخرج�ات الحوار الوطني ،فلو ّ
أن
من يس�مى بـ»رئيس الرشعية» تخلص من
قرص التس�جيل ال�ذي زرعوه عىل لس�انه،
ليك�رر مف�ردة إي�ران عرشات امل�رات يف كل
ترصيح أو بي�ان ،ألدرك الغيبوبة التي عاش
ٍ
فيها منذ س�ت س�نوات وال يزال ،وألدرك ّ
أن
أفض�ل ما يمكن فعله هو الذهاب إىل صنعاء
ً
مبارشة لتقديم استقالته هناك ،ويقىض ما
ّ
وضل فعاد.
كرئيس سابق ف ّر
هناك
له
تبقى
ٍ

ِني الْ َغي َ
ني َع ِن َّ
س ِن َ
ْظ َو الْ َعا ِف َ
اظم َ
ني ]
[ َو الْ َك ِ
اس َو الل ُه ُي ِح ُّب الْمُ حْ ِ
الن ِ
الي�وم و نحن نعيش االيام الخاصة باالمام موىس بن جعفر ( ع )
 ،األجدر بنا ان نجعلها ذكرى صحيحة واعية من خالل الدراسة و
التحليل لكل جوانب حياته ( ع )  ،من القول و الفعل  ،و ال نكتفي
فقط بجانب الحزن و البكاء مع انه مطلب مرشوع .
محل الش�اهد :و نحن ندرس تلك السرية املباركة الخاصة باالمام
موىس بن جعفر ( ع )  ،نلمح جوهرة ثمينة من جواهر هي بمثابة
الهدية منه ( ع ) لنا  ،و هي اسلوب الصحيح ملواجهة العدو  ،حيث
ان االمام ( ع )  ،التزم صفة كظم الغيض ليس لكونها صفة نبيلة
و وفضلي�ة فحس�ب  ،مع االخذ بعني االعتب�ار ان كظم الغيض له
املواق�ف املرشوعة  ،كم�ا ان له املواقف التي ق�د ال يصح فيها  ،و
كال بحس�ب موقف�ه  ،و مصلحته  ،النتيج�ة ان كظم الغيض كان
املبتغى االخر منه  ،ان يكون السالح الذي يواجهة به ( ع ) االعداء
 ،و يؤس�س منه منهج و اسلوب الخاص يف مواجهة العدو  ،و هو
متاح اىل الجميع .
مح�ل الش�اهد  :االمام ( ع ) كما قلنا يدعو و يؤكد عىل االس�لوب
الثان�ي الداعي لتحول العدو من عداوت�ه اىل الصداقة و املحبة  ،و
يكون ذلك بالترصف وفق اسلوب الذي يحول عدوك اىل صديق  ،الن
املش�كلة تكمن يف عداوة عدوك و ليس ش�خصيته  ،و يتحقق ذلك
ان اس�تطعت تقت�ل عداوته و انحرافه و تبقي عىل ش�خصه فهنا
تكون الرابح يف ذلك .
و لذلك نرى الش�واهد العديدة يف حياة االمام موىس بن جعفر ( ع
)  ،الثابت�ة و املتوجة اىل هذا االس�لوب  ،و نقصد االس�لوب الثاني
اس�لوب جعل الع�دو صديق  ،فقد جاء بسيرته ( ع )  ،كان هناك
شخص يف املدينة يسبه بمختلف الكلمات السيئة حتى ان طريقته
يف السب و تكلم اثارت اصحابه ( ع ) و اقربائه اىل اخر احداث ذلك
االمر  ،بالنتيجة ذهب االمام ( ع ) اىل زيارة ذلك الرجل يف بس�تانه
و بدى الحوار معه بحوار فتح عقله و قلبه و عاطفته حتى توجه
ذلك الرجل اىل املسجد الذي يتواجد به االمام ( ع ) قائل  :الله اعلم
حيث حيث يجعل رسالته.
اذن علينا من خالل سرية االمام موىس بن جعفر ( ع )  ،ان نتعلم
 :كظ�م الغيض  ،و ع�دم االندفاع إذا أغاظنا أح�د إىل ر ّد الفعل ،بل
نحاول أن ندرس مس�ألة الغيظ من أين انطلق هذا ّ
الشخص ؟ ويف
ّ
أي ظ�رف ؟ و م�ا هي املناس�بة ؟ و ما هي الخلفيّ�ات ؟ و ما هي
األفكار التي يمكن أن تواجه بها هذه املشكلة ؟
ص�دى تلك السيرة املباركة الم�ام موىس بن جعف�ر ( ع ) يقول :
لتفكر و ّ
ّ
تفك�ر لتعرف كيف تتح�رّك  ،و قد يقودك
اكظ�م غيظ�ك
ّ
امله�م أن تتحرَّك من
الفك�ر إىل أن تواج�ه املوقف بق�وّة  ،أو بلني ،
خالل إيمانك  ،ال من خالل عصبيّتك  ،و أن تتحرَّك من خالل عقلك
 ،ال من خالل غضبك و عاطفتك .
هذا ما علَّمنا إيَّاه الله و علَّمنا إيّاه رسول الله (ص)  ،و علَّمنا إيّاه
أئمَّة أهل البيت (ع) يف ّ
كل مجاالت حياتهم...اللهم احفظ االسلام
و اهله..

قراءة غير معدلة للتعديل الحكومي  ..على سبيل االستهبال في االستهالل
بقلم/د .ماجد الخواجا

س�واء ميل ي�ا غزيل أو ي�ا غزيل ميل ...س�واء كان�ت تبديل
طواق�ي ..س�واء كان�ت مناقلات س�تكلفنا تغيير الربادي
واملكاتب والسكرتريات يف الوزارات ..سواء كانت للرتضيات أو
لإلسكاتات أو للتنفيعات ..أنت يف األردن.
التعدي�ل الحكومي آخر طبعة يبدو أنه يمثل مش�كلة لرئيس
الحكومة ش�خصيا وليس للدولة األردنية ناهيك عن شعبها.
باملناس�بة كل التعديلات الس�تة التي قام به�ا الدكتور عمر
الرزاز يف الحكومة السابقة كانت من هذا القبيل.
من�ذ عق�ود ونح�ن يف األردن نبحث ع�ن حل لعقدتين هما :
لجنة تس�عري املحروقات وآلية تش�كيل وتعدي�ل الحكومات.
أما الفس�اد والفاسدين فهذه مزحة تحتمل التأجيل والتأويل
وحتى التهليل.
حكومات تشكلت كما يقال يف جلسات مسائية يف مزرعة هذا
أو ذاك ..وحكوم�ات تعدلت يف ركن قيص عىل طاولة يف معطم
فاخ�ر ..وزراء دخلوا وخرجوا وهم ال مؤهل لهم إال املناطقية
أو الجهوي�ة ..وزراء عرفوا ملاذا دخل�وا لكنهم لآلن لم يعرفوا
ملاذا خرجوا...

حقائب وزارية تس�تحدث أو تدمج أو تلغى بجرة قلم أو جرة
رغبة شخصية..
حكوم�ات يقال أن لها يف الظ�ل حكومات مناظرة أو نظرية..
حكوم�ات ال تمتل�ك كام�ل الصالحيات ..وزراء يس�تحوذون
عىل أكثر م�ن نظرائهم وأقرانه�م ..وزراء ال يتقنون الظهور
اإلعالمي ..ووزراء ال يمتلكون إال الظهور اإلعالمي..
حكومات تزيد من توزيع حقائب ال معنى لها تحت مسمى «
وزير دولة « لكنها تكفي ملنح هذا وذاك لقب معايل وإلس�كات
جهة أو منطقة أو شخصية متنفذة..
م�ن يش�اور رئي�س الحكومة عن�د االختي�ار ؟ هل يش�اور
األحزاب السياس�ية ..أم يشاور مجلس النواب واألعيان ..هل
يتم اس�تمزاج مجلس األعيان عندما يتم اختيار أحد أعضائه
يف التشكيل أو التعديل  ..كيف يتم ترشيح البعض وهم خارج
البالد..
لنق�رأ كمثال عىل املش�هد الحكومي األردني املتك�رر التعديل
الجديد لحكومة الخصاونة..
أوال  :دمج وزارة الرتبية والتعليم مع وزارة التعليم العايل ،هذه
الحال�ة تكررت عدة م�رات وأثبتت فش�لها ألن كل وزارة عىل

حدة تتطلب وزيرا مؤهال فنيا وإداريا للتفرغ للحد األدنى من
العمل عىل مالحقة األزمات املتتابعة يف الوزارة .اآلن الس�ؤال :
هل هذا الدمج يا س�يد برش الخصاونة جاء بناء عىل دراسات
وتوصي�ات واجتماع�ات فنية أكدت على رضورة الدمج ؟ أم
هي فكرة أم نزوة أم التزام بمعطيات األرقام واملناطق؟
ثاني�ا  :إلغاء وزارة االس�تثمار  :بالله عليك يا برش الخصاونة
أن تح�اول إقناعن�ا ملاذا اس�تحدثت يف عهدكم ومل�اذا ألغيت..
م�اذا قدمت الوزارة الوليدة ..بم�اذا قرصت حتى يتم التنكيل
به�ا؟ إذا كان املوضوع تخصصيا ف�إن معن القطامني يحمل
درج�ة الدمت�وراة يف اإلس�تثمار ولي�س يف مج�االت العمل..
فكان األجدى أن يتم تكليفه بوزارة االس�تثمار وليس العمل.
حزي�ن عىل خالد الوزني الذي قام�ت الحكومة بالتضحية به
بذريع�ة تمكني القطامني من ممارس�ة صالحيات�ه يف وزارة
االستثمار ..لنشاهد صعود نجم نائب خالد الوزني وبطريقة
الفتة لألنظ�ار ..ولم يمارس القطامين صالحياته التي كان
ينشدها.
ثالثا  :وزارة اإلعلام ووزارة الزراعة ووزارة النقل  ..املهندس
صخ�ر دودين لي�س مختصا باإلعلام كي يت�م تعيينه وزيرا

لإلعلام ..الس�ؤال لكم دول�ة بشر الخصاونة :ه�ل التعيني
ال يرتب�ط بالتخص�ص أي أنن�ا نتحدث عن وزراء ليس�وا من
التكنوق�راط ،تماما كح�ال وزارة الزراعة الت�ي كان وزيرها
داودية ال يربطه بالزراعة أكثر مما يربطني ش�خصيا ..واآلن
ت�م تكليف الس�يد خالد الحنيفات ب�وزارة الزراعة وهو أيضا
لي�س مختصا بالهندس�ة واملج�االت الزراعية .أم�ا املهندس
وجي�ه عزاي�زة فه�و رج�ل حكومي مخضرم ..لكن�ه ليس
مختصا بشؤون النقل.
رابع�ا  :وزارة الثقافة  ..ملاذا خ�رج الطوييس وملاذا تم تكليف
العاي�د بوزارة الثقافة ..أية معايري تم اتباعها يف الحالة هذه..
ما معنى أن تكون وزيرا للثقافة يف الحكومة..
خامس�ا :وزارة تطوي�ر األداء املؤسسي :أي ح�ظ عاثر لهذه
الوزارة التي نصحو يف حكومة ترصح بأنها من أهم الوزارات
لغايات اإلصالح اإلداري ..لتج�يء حكومة تعلن وفاة الوزارة
وكأن�ه ال ذكر له�ا ..هل كانت كافية ملن�ح لقب معايل لبعض
الشخصيات .واآلن لم تعد الحاجة لها.
الحقيقة يبدو أن كل ما جرى تحت مس�مى التعديل الوزاري،
ليس إال مناقالت وزارية تس�تند إىل البحث عن حلول ملش�اكل

رئيس الوزراء شخصيا .وهذه ليست سيئة بحد ذاتها فيما لو
جاءت التعديالت برجال من أحد املس�ارين ( املسار السيايس،
واملس�ار الفني) ..حينها سنقول أن التعديل كان فنيا بحتا أو
سياس�يا  ..لكن الواقع أن التش�كيل باألصل لم يكن سياسيا
وال فنيا ،وبالتايل حكما فإن التعديل سيكون كذلك..
حكوماتن�ا وق�د قلتها منذ أكث�ر من عقدين أنه�ا تعرب عن «
طبيخ الشحادين» فال هي بالحكومات املستندة إىل مشاورات
حقيقية مع الهيئ�ات املوزونة يف الدولة وخاصة من يفرتض
أنه�ا تعمل يف الجان�ب الحزبي والس�يايس والنيابي ..وال هي
حكوم�ات تكنوق�راط فني�ة تس�تند إىل الجان�ب التخصيص
كمعيار أسايس يف اختيار الوزراء.
أستغرب أننا يف األلفية الثالثة وما زلنا نمارس طريقة اختيار
املختار لعضوية املخرتة يف تشكيل الحكومات.
باملناس�بة ال خ�وف على الوزيري�ن املس�تقيلني ..ألن هناك
شاغرين لعضوين من مجلس األعيان.
أعتقد لو أردنا تطبيق معايري التنافس عىل شاغر رئيس قسم
يف أي�ة مديرية حكومية عند اختيار ال�وزراء ..ربما لن نفاجأ
إذا ما سقط الكثريين ممن يسمون بالوزراء يف هذا املعيار.

فلسطين تدعي على دول الحلفاء أمام محكمة العدل الدولية
انشغل الفلسطينيون
ً
كثيرا في السنوات
القليلة الماضية
التي تلت العدوان
اإلسرائيلي على
قطاع غزة عام
 ،2014بمحاولة
االدعاء على
المسؤولين
اإلسرائيليين،
السياسيين
والعسكريين
واألمنيين وغيرهم،
ممن يتهمونهم
بارتكاب جرائم
حرب ضد الشعب
الفلسطيني...

بقلم /د .مصطفى يوسف اللداوي

وبدأ الكثري م�ن الحقوقيني الفلس�طينيني
ونشطاء حقوق اإلنس�ان ،تحضري امللفات
املختلفة ،وتجهيز الش�هود وتنظيم القرائن
والرباهني ،لتقديم ش�كاوى ض�د املجرمني
اإلرسائيليين ملحاكمته�م أم�ام محكم�ة
الجناي�ات الدولية ،التي أصبحت فلس�طني
طرف�ا ً فيها ،بع�د أن انضمت إليها رس�ميا ً
يف الع�ام  ،2014عىل أمل أن تنجح املحكمة
يف إدانته�م ومحاكمته�م ،واعتقاله�م
ومحاس�بتهم ،خاص�ة أنها أعلن�ت واليتها
القانونية عىل األرايض الفلسطينية ،وبدأت
هيئاته�ا القانوني�ة بفتح ملف�ات وتحديد
ش�خصيات وتوجي�ه اتهام�ات ،وغري ذلك
مما يس�بق االس�تدعاء أو االعتقال ،تمهيدا ً
للتحقيق واملحاكمة.
لكن غايتنا ليس�ت إدانة االحتالل وحس�ب،
أو معاقبته ومحاسبته ،وفضح ممارساته
وكشف سياساته ،أو فرض عقوباتٍ دولية
علي�ه وحص�اره ،والتضيي�ق على قيادت�ه
وإحراج مس�ؤوليه ،إلرغامه عىل الخضوع
للق�رارات الدولية وتنفيذها ،ب�ل إن غايتنا
الكبرى واألس�اس ه�ي تحرير فلس�طني
واس�تعادتها ،وط�رد االحتلال وإنه�اؤه،
وممارس�ة حقنا املرشوع يف إقام�ة دولتنا
املس�تقلة وعاصمته�ا الق�دس التاريخي�ة
على كامل ترابنا الوطني ،فهذا الذي يتطلع
إلي�ه الفلس�طينيون ويناضلون م�ن أجله

ويضحون يف س�بيله ،وال يس�عون فقط إىل
محاس�بة الكي�ان ومعاقبت�ه ،فالعقاب ال
ينهي االحتالل ،ومنع السفر ال يوقف الظلم،
واملالحق�ة ال تمنع الحكوم�ات اإلرسائيلية
م�ن مواصل�ة سياس�تها ،والتص�دي ل�كل
املحاوالت الدولية للنيل منها وإدانتها.
ومل�ا كان�ت غايتن�ا ه�ي إنه�اء االحتلال
واس�تعادة الحق السليب يف الوطن واألرض
والحق�وق ،فلم�اذا ال نتوج�ه إىل الجه�ات

الدولي�ة التي خلقت هذه األزمة ،وتس�ببت
يف نكبة فلس�طني وترشيد ش�عبها ،وكانت
الس�بب يف نشأة الكيان ورعايته ،وتسليحه
وتمكينه ،ودعمه وإسناده ،فنشتكي عليها
ونحاكمها ،وندينها ونجربها بقوة القانون
ال�دويل ،ال عىل االعتراف بالجريم�ة فقط،
وإعالن املس�ؤولية عن املش�كلة ،بل نلزمها
بتصحي�ح خطأه�ا وتصوي�ب سياس�تها،
وإع�ادة األوض�اع إىل م�ا كان�ت علي�ه قبل

ممارس�تها لحق االنت�داب ال�ذي ابتدعته،
والذي لم يكن إال شكالً من أشكال االحتالل
البغي�ض لك�ن ببع�ض الزين�ة والزخ�رف
ً
خاصة أن الظ�روف الدولية باتت
ال�كاذب،
تخدمن�ا ،والرواية اإلرسائيلي�ة لم تعد هي
الرائج�ة واملصدق�ة ،إذ تكذبه�ا الحقائ�ق
وتفضحها السياسات.
فاملس�ؤولية األوىل واألس�اس ع�ن نكب�ة
فلس�طني واحتالل أرضها وترشيد ش�عبها

واغتصاب حقوقها ،تقع عىل الدول الكربى
التي كان�ت س�ائدة ومالكة ومس�يطرة يف
النص�ف األول م�ن القرن العرشي�ن ،والتي
كان يطلق عليها اسم «دول الحلفاء» ،وهي
الت�ي انتصرت يف الحربين األوىل والثانية،
ورس�مت مناط�ق النف�وذ وح�ددت حدود
ال�دول العربية ،بع�د أن قس�متها وجزأتها
ضم�ن ما ع�رف باتفاقية س�ايكس بيكو،
وكان�ت انجلترا ومعه�ا فرنس�ا تتقدمهم
وتقوده�م ،وهي التي س�بقت بإصدار وعد
بلفور الذي كان األس�اس الذي قامت عليه
الجريمة وأُغتصبت فلسطني ونشأ مكانها
الكي�ان ،والتحقت بهما فيم�ا بعد الواليات
املتح�دة األمريكية ،التي ورثت نفوذ انجلرتا
وحافظت عليه ،ثم أصبحت القوة العظمى
واألوىل يف العالم ،فتجاوزت سياس�ة انجلرتا
يف دع�م الكي�ان الصهيون�ي ومس�اندته،
على حس�اب الحق�وق املرشوعة للش�عب
الفلسطيني.
قد تنجح ه�ذه املحاولة وإن كنت أس�تبعد
وقد تفش�ل وه�و األغل�ب ،فرع�اة الكيان
مي ع�ن جرائم�ه ،وص ٌم عن
الصهيون�ي ُع ٌ
سياس�ته ،وال يحرك ضمائره�م ظلمه وال
عدوان�ه ،وال يقلقه�م م�ا أص�اب الش�عب
الفلس�طيني ولح�ق به ج�راء سياس�تهم
املنحازة ووالئهم املطلق للكيان الصهيوني،
ورغ�م اس�تحالة قب�ول الدعوى ش�كالً أو
تعذر املب�ارشة به�ا موضوع�اً ،فإنني أرى

وجاهة امليض فيها ،ورجاحة عقل املؤمنني
بها ،ولعلنا نس�تطيع االستفادة من الدولة
الرتكية ،التي كانت س�ائدة يف مطلع القرن
العرشي�ن ،وكان�ت فلس�طني تتب�ع له�ا
وتخض�ع لس�لطانها ،وعما قري�ب تنتهي
معهادة ويسفر واتفاقية لوزان ،األمر الذي
يمكننا من إعادة فتح ملف قضية فلسطني
أمام القضاء الدويل.
ال يفوتن�ا اليوم ه�ذا األمل ،ف�إن فاتنا ذلك
نقص يف الوسيلة
نظر أو
ٍ
فيما مىض لقرص ٍ
عج�ز يف اإلرادة ،ف�إن الفرص�ة ما زالت
أو
ٍ
أمامنا ،وقد باتت أمامنا املنظمات واملحاكم
الدولية مرشعة األب�واب ،مرشوعة الطرق،
وأصبح لدين�ا نحن العرب والفلس�طينيني
الق�درة على الول�وج إىل ه�ذه املؤسس�ات
األممي�ة ،وع�رض قضايان�ا أمامه�ا،
واالس�تفادة م�ن نظمه�ا واالحت�كام إىل
قوانينها.
ه�ذا الرج�ا ُء لي�س خي�االً وال رضب�ا ً م�ن
املس�تحيل ،وليس جنونا ً أو عبطا ً أو سيرا ً
عك�س التاري�خ ،وال ه�و باألم�ر املتأخ�ر
عن زمان�ه والباطل لتغير أحكامه ،وليس
بالس�اقط ش�كالً لغي�اب أطراف�ه وزوال
صناع�ه ،وال بالفاس�د موضوع�ا ً لبطالن�ه
بدع�وى عدم املس�ؤولية ونق�ص الرباهني
واألدلة ،بل هو الحقيقة والواقع ،والس�بيل
الذي يجب أن يس�لك ،والباب الذي ينبغي أن
يطرق.
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اليوم  ..الزوراء يواجه الجوية في ختام
مباريات الجولة الثالثة والعشرين

تختت�م الي�وم الخمي�س منافس�ات
الجول�ة الثالث�ة والعرشي�ن لل�دوري
املمت�از بك�رة الق�دم باقام�ة س�ت
مواجهات.
وتفتت�ح مباري�ات الي�وم باقام�ة
مباراة يف الس�اعة الواح�دة والنصف
على ملع�ب الكفل بني فريق�ي نادي
القاسم وضيفه نادي الرشطة ،وتقام
ثلاث مواجه�ات يف الس�اعة الثانية
ظه�را ،يلتق�ي يف االوىل فريق�ا نادي
الديواني�ة ون�ادي اربي�ل على ملعب

االول ،ويضيف ملع�ب التاجي مباراة
فريق ن�ادي الح�دود وضيف�ه فريق
ن�ادي الصناع�ات الكهربائي�ة ،ويف
املباراة الثالثة التي ستقام عىل ملعب
الفيحاء يف البرصة يلتقي فريقا نفط
البرصة وضيفه الكهرباء.
ويف مب�اراة قم�ة جماهريي�ة ضم�ن
منافس�ات الجول�ة الثالثة والعرشين
يلتقي يف ديربي العاصمة فريقا القوة
الجوي�ة والزوراء عىل ملعب الش�عب
الدويل يف الساعة الرابعة عرصا.

ويف خت�ام مباري�ات الجول�ة الثالث�ة
والعرشي�ن يواجه فريق ن�ادي امليناء
ضيف�ه فريق ن�ادي النج�ف يف تمام
الساعة السادسة مسا ًء.
م�ن جهت�ه ح�ذر م�درب الصناعات
الكهربائي�ة عباس عبي�د العبيه من
الرتاخ�ي بع�د الف�وز ال�ذي حققوه
عىل القوة الجوي�ة املتصدر مؤكدا أن
مواجهة الحدود املقبلة ال تقل أهمية.
وق�ال عبي�د« :الالعب�ون ال إراديا قد
يعيشون نشوة الفوز ويمرون بحالة

أربيل يفتقد خدمات خمسة العبين
بمواجهة الديوانية
يفتقد فرق أربيل لخدمات خمس�ة
العبين بمواجه�ة الديواني�ة اليوم
الخميس ضمن منافس�ات الجولة
الثالثة والعرشين بس�بب اإلصابات
املختلفة.
وق�ال املدرب املس�اعد لفريق أربيل

أس�امة عيل إن «الخم�ايس فراس
فنج�ان ومحم�د حس�ن وئ�اكام
هاش�م وأركان حمي�د ون�وزاد
عب�د الحميد س�يغيب ع�ن املباراة
املقبلة».
وبين «الجه�از الفني وض�ع ثقته

الكبيرة بالالعبني البدالء ليش�غلوا
املواق�ع الت�ي س�يخلفها غي�اب
الالعبني املصابين وأملنا أن يظهر
الفري�ق بش�كل جي�د بع�د أن ب�دأ
الفري�ق يهض�م الفك�ر التكتيك�ي
الذي وضعه املدرب لؤي صالح».
وأش�ار «عملنا بش�كل ج�اد إلبعاد
الالعبني عن نش�وة الخماسية التي
س�جلها الفريق يف ش�باك القاس�م
ونركز على رضورة احترام فريق
الديوانية الذي لم يخرس هذا املوسم
يف ملعبه ويضم مجموعة طيبة من
الالعبين وبالتايل نحتاج إىل الرتكيز
من أجل الخروج بنتيجة طيبة».
يذك�ر أن فريقي أربي�ل والديوانية
جمعا  24نقطة لكن فارق األهداف
وض�ع أربيل يف املرك�ز الثالث عرش
بينما يحت�ل الديوانية املركز الرابع
عرش.

من االسرتخاء بعد إسقاط املتصدر».
وتاب�ع« :تركيزن�ا ينصب على إعادة
الالعبين لوضعه�م الطبيع�ي ك�ون
مواجه�ة الحدود مهمة جدا ،وال فرق
بينهم�ا ولق�اء الجوي�ة يف املحصل�ة
النهائية».
وذكر أن تحفي�ز الالعبني يف مواجهة
الف�رق الكبيرة «س�هل ج�دا ألنه�م
يس�عون لتس�ويق أنفس�هم م�ن
خالله�ا ،لك�ن حني نواج�ه أندية من
نف�س املس�توى فم�ن الصع�ب أن

تحف�ز الالع�ب ،ال س�يما إذا ف�از يف
مباراة س�ابقة عىل الفريق األقوى يف
الدوري».
ورغ�م تأكي�ده عىل جاهزي�ة فريقه،
أش�ار عبي�د إىل أن بع�ض الالعبين
يعان�ون من اإلجه�اد «ج�راء املباراة
الكبرية أمام القوة الجوية».
ولف�ت إىل أن «الح�دود فري�ق جي�د
ومش�كلته تكم�ن يف تلقي�ه األهداف
يف وق�ت متأخ�ر يف أكث�ر م�ن مباراة
والتعاق�د م�ع امل�درب الجدي�د عمار

القضاء يستقدم رئيس نادي الطلبة
اص�درت محكم�ة مدين�ة الص�در ،ام�ر
استقدام بحق رئيس نادي الطلبة الحايل
عالء كاظم عىل خلفية «اعتداءه» عىل
احد االعالميني الرياضيني.
وق�ال مص�در قانون�ي إن «ق�ايض
تحقي�ق محكمة الص�در اصدر امر
اس�تقدام وفق املادة  ٤١٣من قانون
العقوبات ،وبناء عىل الشكوى املقدمة
م�ن االعالمي احمد عيل العطواني الذي
تم االعت�داء عليه يف احد املهرجانات
الرياضية».
واض�اف ان�ه ايض�ا ق�ايض
التحقي�ق ام�ر بع�رض
التس�جيالت الفيديوي�ة اىل
االدل�ة الجنائي�ة فضلا
ع�ن ارف�اق التقري�ر
الطب�ي النهائي التخاذ
الحكم املناسب وفق
الدعوى املقامة».

ً
ً
نهائيا الدارة ملعب النجف
انذارا
المسابقات توجه
عق�دت لجنة املس�ابقات يف الهي�أة التطبيعية
لإلتح�اد العراق�ي لك�رة الق�دم اجتماع�ا ً
اس�تثنائياً ،عرب الدائرة اإللكرتونية بمش�اركة
رئي�س وأعض�اء اللجن�ة والناط�ق اإلعالم�ي
للجنة.
وتمت ،خالل االجتماع ،مناقشة تقارير مرشيف
مباري�ات الجول�ة الثانية والعرشي�ن للدوري
املمتاز ،وقررت اآلتي:
 1مفاتحة اللجنة األمنية التابعة التحاد الكرةملعرفة س�بب تأخري بعض املنس�قني األمنيني
وته�اون البع�ض اآلخ�ر م�ع دخول ع�دد من
الجمهور ،ما س�بّب حالة م�ن اإلرباك ،وكذلك
ٌ
مخالف للضوابط التي ت�م التأكيد عليها بمنع
حضور الجمهور تماماً.
 2نظ�رًا لوصول بعض فرق األندية اىل مالعبمبارياته�ا بش�كل منفرد (عجلات خاصة)،
م�ا أدى اىل اإلخالل يف عملي�ة دخولهم للملعب،
وعلي�ه نطال�ب األندي�ة بالحض�ور بالب�اص
الخ�اص للن�ادي يف األدوار املقبل�ة لضم�ان
انسيابية الدخول ،ومنعا ً للفوىض.
 3تم�ت مالحظ�ة جل�ب األطف�ال يف بع�ضاملباريات ،وه�م يتبعون لبعض عوائل الالعبني
أو املدربين ،وهذا مخالف للتعليمات ،لذا قررنا

من�ع اصطح�اب األطفال يف مباري�ات الدوري
املمتاز مع الالعبني واملالكات التدريبية.
 4توجي�ه تعمي�م إىل األندي�ة املش�اركة يفمنافس�ات ال�دوري املمت�از بإرس�ال قائم�ة
بأسماء أعضاء الهيئات اإلدارية والضيوف عىل
أن ال تتجاوز عرشة أس�ماء لكل فريق ،لضمان
وتس�هيل دخولهم ،ومنعا ً لدخول أس�ماء غري
موجودة يف القائمة املرسلة.
 5-التأكي�د على ارت�داء الباج�ات التعريفي�ة

حسين س�يكون عاملا إيجابيا لهم
لتصحيح مسارهم».
ويحتل الصناع�ات الكهربائية املركز
 16برصي�د  22نقط�ة ،فيم�ا يحت�ل
الحدود املركز قب�ل األخري برصيد 18
نقطة.
وم�ازال فري�ق ن�ادي الق�وة الجوية
يتصدر ف�رق الدوري املمت�از برصيد
 47نقطة يالحقه فريق نادي الزوراء
برصي�د  41نقطة ث�م الرشطة بـ 40
نقطة.

للف�رق م�ن املدربين والالعبين واإلداريين
واملالكات الطبية.
 6مخاطب�ة األندية بجلب لوحة أخرى لتبديلالالعبين ،تالفيا ً لخل�ل ما قد يحص�ل ،وكذلك
للتقليل من الضغط الحاصل عىل الحكم الرابع.
 7التأكي�د على عملي�ة التباع�د االجتماع�يبين الالعبني البدالء ،ولب�س الكمامة من دون
خلعها أثن�اء التواجد يف امللع�ب ،وكذلك يرسي
هذا التوجيه عىل املدربني واإلداريني.

 8التأكي�د عىل األندية بجل�ب أجهزة فحصدرج�ة الح�رارة للقيام بفحص وف�ود األندية
املتبارية ،وبحضور مرشف املباراة.
 9التأكيد عىل األندية بتوفري نقاالت إس�عافنظامي�ة وجي�دة لالعبين الذي�ن يتعرض�ون
لإلصابة يف املباريات .
 10بع�د التدقي�ق واملتابع�ة ،ونظ�رًا لدخولبعض الجمه�ور يف مباراة النجف والس�ماوة
يف املقص�ورة الرئيس�ية مللعب النج�ف ،وبعد
تكرار هذ ِه الحالة للم�رة الثانية ،قررت لجنة
املس�ابقات توجيه إن�ذار نهائ�ي إلدارة نادي
النج�ف بضرورة ع�دم الس�ماح للجمه�ور
بالدخ�ول ،ويف حال�ة تكرارها س�يتم حرمان
الن�ادي من اللعب يف ملعب�ه بنقل مبارياته إىل
ملعب آخر.
 11نظ�رًا لع�دم تطبي�ق القان�ون م�ن قبلمرشف مباراة النجف والس�ماوة (كامل زغري
عداي) ،ق�ررت اللجنة حرمان�ه من اإلرشاف
لألدوار الثالثة املقبلة.
 12التأكي�د على املرشفين بالتع�اون م�عالطواق�م التحكيمي�ة لضب�ط تح�ركات دكة
الب�دالء ،وع�دم الته�اون م�ع أي حال�ة غير
منضبطة ومسيئة.

َم ْن ّ
يحل النادي الريا�ضي؟
كث�رت االعرتاضاتُ ،
وط ْ
ْ
رحت الكثري من اآلراء ح�ول قانون األندية الجديد،
ّ
بعضها مهني ،يحمل وجهات نظر علمية يس�تحق التوقف عنده ودراس�ة
إمكاني�ة تعديل أو إضافة فقرات ملس�و ّدة القان�ون ،والبعض اآلخر يع ِكس
دفاعهم عن مصالحهم يف أندية تموَّل من املال العام حوّلوها طوال سنوات
مض�ت اىل إمرباطوري�ات لهم ،وليتهم نجحوا يف بنائه�ا وتطويرها كما هو
حال تاريخ إمرباطوريات العالم.
هن�اك من ه� ّدد بتدويل القضي�ة دون أدنى معرفة بأن م�واد القانون التي
تتبناها وبقوّة ّ
يعرتضون عليها ه�ي ذاتها املبادئ التي ّ
املنظمات الرياضية
الدولي�ة وتعكس�ها يف أنظمتها األساس�ية أو لوائ�ح أخالقياته�ا أو لوائح
حوكمتها.
ْ
أثارت الغرابة هو االدعاء بأن القانون الجديد
ومن بني أكثر االعرتاضات التي
ّ
وف�ر صالحية الثنني من أعضاء الهيئة العامة ّ
بحل النادي دون علمهم بأن
ه�ذا الحق املفرتض ألي عدد م�ن أعضاء الهيئة العام�ة موجود منذ عقود
وق�د ضمّن ُه قان�ون األندية رقم  18لس�نة  1986املع� ّدل بالقانون رقم 37
لس�نة  1988الناف�ذ ،والذي أعط�ى مثل هذه الصالحي�ة يف حالة ّ
تعذر عقد
االجتم�اع األول حيث ورد تنظي�م اجتماع الهيئة العام�ة يف املادة  8الفقرة
خامساً ،والتي تنص(:يعترب اجتماع الهيئة العامة قانونياً يف االجتماع األول
إذا حضره أكث�ر من نصف األعضاء ،ويف حالة ع�دم حصول النصاب يعقد
اجتماع ثان خالل أس�بوعني م�ن االجتماع األول ،ويعتبر النصاب حاصالً
ٍ
مهم�ا كان عدد األعض�اء الحارضين) أي أن االجتم�اع الثاني يف حال ّ
تعذر
ّ
الحق ملن يحرضه باتخاذ أي قرار
عق�د اجتماع أول بنصاب قانون�ي ُيعطي
ول�و كان النصاب اثنني من أعضاء الهيئ�ة العامة ،وهنا فرض املحال ليس
بمحال بالتصويت عىل قرارات مرصية ومنها ّ
حل النادي.
للمقارنة بني القانونني ،وكشف الحقائق ،فإن املادة  22من القانون الجديد
تن�ص عىل(:يك�ون حل الن�ادي بموافق�ة ثلثي
أعضاء الهيئ�ة العامة يف االجتماع االس�تثنائي
بعد ّ
تحقق النصاب القانوني لالنعقاد ،حس�ب
ّ
النظ�ام الداخيل للن�ادي ،ويف حالة عدم تحققه
يك�ون االجتم�اع القادم بعد س�بعة أيام ،ويعد
ّ
متحقق�ا إذا كان ع�دد الحارضي�ن
النص�اب
ال يق�ل ع�ن  % 25م�ن العدد ال�كيل لألعضاء،
امل�رة الثانية
ويف ح�ال عدم تحق�ق النصاب يف ّ
يكون االجتماع القادم بعد خمس�ة عرش يوماً
،
حسين جبار
ّ
متحققا بمن حضر منهم،
ويك�ون النص�اب
ويتخذ القرار باألغلبية البسيطة ،ويصدر األمر
الوزاري بحل النادي).
وم�ن يتم ّع�ن ّ
بدق�ة يف الفارق بين ّ
النصني ،يج�د أن القان�ون الجديد أكثر
ّ
ً
ً
ً
دقة وأش�د تحديدا ،وجاء مرشوطا بك�ون االجتماع وفقا لضوابط ورشوط
ً
النظ�ام الداخلي الذي هو أصلا من الهيئ�ة العامة ،وقد اشترط القانون
الجدي�د أن يتضمّن تنظي�م اجتماع الهيئة العامة االعتيادي أو االس�تثنائي
وآلي�ات انعقاده وتوقيتات توجي�ه الدعوات ألعضائه حي�ث ّ
نصت املادة 6
الخاص�ة بالبن�ود التي يج�ب أن يتضمّنها النظام الداخلي الفقرة (ز) عىل
(تكوين الجمعية العامة ،وصالحياتها ،وآلية تنظيم اجتماعاتها ،وقانونية
االنعقاد ،والنصاب ،والتصويت التخاذ القرار وآلية إجراء االنتخابات).
والنص أعاله متوافق مع نصوص القانون املدني الس�ويرسي لسنة 1907
أس ْ
وتحديدا ً املادة  60وما يليها والتي ّ
س�ت اس�تنادا ً الي�ه األوملبية الدولية،
والفيف�ا وأغل�ب االتحادات الرياضي�ة الدولية عدا القلّة منها التي ّ
أسس�ت
اس�تنادا ً لقوانني أخرى ،مع الفارق أن القانون الس�ويرسي يشترط دعوة
خمسة أعضاء لالجتماع االستثنائي ،وهي ذات النسبة التي ُيح ّددها الفيفا
لعقد اجتماعه االس�تثنائي ،يف حين أن القانون العراقي وض َع نس�بة ثلث
األعض�اء ،وهو األمر الذي اعتمدت ُه أغلب ترشيعات منطقتنا العربية نتيجة
اختالف الثقافات.
تنويه :املواد املش�ار اليها أعاله والواردة يف الترشيعات الدولية س�واء كانت
قوانني وطنية أم أنظمة أساسية لهيئات رياضية دولية ،فهي معتمدة لدى
قطاع سواء كان صناعياً أم زراعياً
العالم كحجر زاوية لبناء أية منظومة أو ّ
أم رياضياً كما هو الحال.

اآلسيوي يرفض طلب الجوية
باستضافة مبارياته

رف�ض االتحاد اآلس�يوي ،طل�ب فريق
الق�وة الجوي�ة يف اس�تضافة مباريات
مجموعته بدوري ابطال آسيا .وذكرت
صحيف�ة البي�ان يف خرب له�ا تابعته /
املراقب العراقي /أن «االتحاد اآلسيوي
وافق رس�ميا عىل طلب نادي الشارقة،
باس�تضافة مجموعت�ه يف مس�ابقة

دوري أبطال آس�يا» .وتضم مجموعته
إضافة إىل الش�ارقة ،تراكتور اإليراني،
وباختك�ور األوزبك�ي ،والفائ�ز م�ن
القوة الجوية والوحدة السعودي .وهذا
يعن�ي رفض ملف الق�وة الجوية الذي
قدم�ه الس�تضافة البصرة ملباري�ات
مجموعته ،يف حال تأهله إىل املسابقة.

عدم التوفيق يقود محمود لتقديم استقالته
قال املدرب ش�اكر محمود إن سبب استقالته من
تدريب الس�ماوة يعود «لع�دم التوفيق والنحس»
ال�ذيرافقه�ميفالج�والتاملاضي�ة.
وقال محم�ود« :حاولنا االجتهاد ضمن الس�قف
املايل املتوفر لدى الس�ماوة وعالجنا وضع الفريق
من خالل التعاقدات مع العبني ش�باب سيكون
لهم ش�أن كبري يف املس�تقبل فقط يحتاجون
إىل الثق�ة ومزي�د م�ن املباري�ات وس�تتضح
إمكانياتهم بشكل أدق».
وأك�د أن «اإلدارة محرتم�ة وحاول�ت دع�م
الفريق لكن العوز املايل وراء تراجع الفريق
كون التعاقدات س�تكون محدودة ،مع ذلك
س�عت اإلدارة لدعم الفري�ق بما هو متوفر
م�ن إمكانيات والفريق ق�ادر عىل الخروج
من وضعيته».
وختم بالقول« :أتمنى التوفيق لكل منظومة
العمل يف الس�ماوة ،وللطاقم الفني الجديد،
وجمهور النادي ،وآمل أن يبقى الفريق يف
الدوري املمتاز».
ويع�د ش�اكر محم�ود
امل�درب الثاني
ا ل�ذ ي

يستقيل من تدريب السماوة ،متذيل ترتيب الدوري
( 18نقطة) ،بعد املدرب غالب عبد الحسني.

جيرارد ينفي انباء خالفته لكلوب
رد س�تيفن جريارد مدرب رينجرز ،وأسطورة ليفربول،
عىل التكهن�ات املتواترة يف الصحافة اإلنجليزية بش�أن
خالف�ة األملاني يورج�ن كلوب على رأس الجهاز الفني
للريدز .ويتعرض كلوب للضغط بسبب االنهيار املفاجئ
والرتاج�ع الواض�ح يف املس�توى .وتوىل جيرارد تدريب
رينجرز يف  2018وقاده هذا املوسم إلحراز لقب الدوري
األسكتلندي املمتاز ألول مرة منذ  ،2011ليحرم سيلتيك
من الفوز بلقب الدوري للموسم العارش عىل التوايل.
وتس�بب هذا النجاح يف ترش�يح جريارد لخالفة كلوب،

الذي ت�وج فريق�ه ليفربول بلق�ب ال�دوري اإلنجليزي
املمتاز املوس�م املايض لكنه انهار هذا املوس�م وخرس 8
م�رات يف الدوري منذ كانون الثان�ي ،وبات يحتل املركز
الثام�ن .ورش�ح البعض كلوب كبدي�ل محتمل للمدرب
يواخيم لوف عندما يرحل عن تدريب منتخب أملانيا بعد
بطولة أوروبا يف الصي�ف املقبل رغم أن مدرب ليفربول
قال إن�ه لن يكون متاح�ا لتدريب بلاده .وقال جريارد
ملحطة (آي.تي.يف نيوز) التلفزيونية« :جماهري ليفربول
ال تريد أن أصبح أنا املدرب .إنهم يريدون استمرار كلوب

الرياضية

يف تدريب ليفربول وأنا أتفق معهم تماما».
وأضاف قائد ليفربول السابق البالغ عمره  40عاما« :ال
يجب الحدي�ث عن ذلك .لدينا أحد أفض�ل املدربني يقود
نادينا خالل الوقت الحايل».
وتابع« :لدي مهمة عمل هنا ،وال أعتقد أنه من املناسب
الحدي�ث ع�ن ذل�ك وأن�ا أتمن�ى أن يس�تمر يورجن يف
ليفربول لسنوات عديدة».
وقىض جريارد  17موسما يف ليفربول كالعب ونال لقب
دوري أبطال أوروبا
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اليوم ..قمة بين ميالن واليونايتد وطموحات توتنهام تصطدم بدينامو زغرب

تخضع األندي�ة اإلنجليزية
الختب�ار حقيق�ي
يف دور ال�ـ16
ل�ة
لبطو
ا ل�د و ر ي
األوروب�ي،
يف ظ�ل
ا لهيمنة
ا لك�ر ة

اإلنجليزي�ة على حضوره�ا يف املس�ابقة،
ووس�ط طم�وح بع�ض األندي�ة لكتاب�ة
التاريخ ،ومن بينها غرناطة اإلسباني.
ويمث�ل الك�رة اإلنجليزي�ة توتنه�ام
ومانشستر يونايتد وآرس�نال ،بينما يمثل
الكرة اإلسبانية غرناطة وفياريال؛ واألندية
اإليطالية ميالن وروما؛ واألوكرانية دينامو
كييف وشاختار.
وتش�هد املنافس�ة  4أندية أبطال ،من بينها
توتنه�ام ،ال�ذي أحرز لقب املس�ابقة ،التي
كان�ت تحمل اس�م كأس االتح�اد األوروبي
عامي  1972و ،1984والذي يواجه دينامو
زغرب ،الذي يعترب إحدى مفاجآت البطولة
حت�ى اآلن.وي�رى املدي�ر الفن�ي لتوتنهام،

الربتغ�ايل جوزي�ه موريني�و ،أن ال�دوري
األوروب�ي ه�و الطري�ق األقرص واألس�هل
للمش�اركة يف دوري أبط�ال أوروب�ا املقبل،
وس�ط تأل�ق بع�ض نج�وم الفري�ق ،وعىل
رأس�هم الويل�زي ج�اري بيل.وتصط�دم
طموح�ات كتيبة موريني�و بدينامو زغرب
الذي لم يتجاوز دور الـ 16يف هذه املسابقة
من قبل.
ويخوض مانشسرت يونايتد ،بطل املسابقة
يف ع�ام  ،2017املواجه�ة األكث�ر صعوب�ة
يف ه�ذا الدور ،حي�ث يالقي ميلان ،النادي
التاريخ�ي الذي س�يطر عىل ك�رة القدم يف
القارة القديم�ة ،والذي حصد لقب البطولة
موسمي  1972و.2002

ويكمل اآلرس�نال عق�د األندي�ة اإلنجليزية
املش�اركة يف هذا الدور الحاسم ،ولم يتمكن
الفري�ق ،الذي يق�وده املدير الفن�ي ميكيل
أرتيت�ا ،من الفوز به�ذه البطولة عىل الرغم
م�ن وصول�ه إىل النهائ�ي موس�مي 2000
و.2019ويناف�س أوملبياك�وس ،ال�ذي ل�م
يتخ�ط دور ال�ـ 16م�ن قب�ل وه�ذه ه�ى
املحاول�ة الخامس�ة م�ن قب�ل اليونانيين
للوص�ول إىل دور الثماني�ة ،الجان�رز على
بطاقة التأهل لدور الثمانية.
أم�ا أياكس ،الذي توج بلق�ب كأس االتحاد
األوروبي يف ع�ام  ،1992فهو اآلخر ينافس
حالي�ا يف اليوروب�ا لي�غ قادم�ا م�ن دوري
األبط�ال ،حيث تعث�ر العام امل�ايض يف دور

الـ 32لنفس البطولة أمام خيتايف اإلسباني.
وس�يلعب أياك�س أم�ام يان�ج بوي�ز
الس�ويرسي ،الذي يبلغ الدور ثمن النهائي
للمرة األوىل ويحمل بمواصلة صنع التاريخ،
بع�د أن تأهل عىل حس�اب باي�ر ليفركوزن
األملاني.
ويعد ش�اختار دونيتس�ك أيضا ،الذي توج
بالبطول�ة يف  ،2009من الفرق التي تنافس
قادم�ة من التش�امبيونزليغ ،البطولة التي
هزم فيها ريال مدري�د يف مباراتني وخطف
املركز الثالث من إنرت ميالن.
ويصطدم شاختار دونيتسك بروما اإليطايل،
الفري�ق ال�ذي يق�دم أداء قوي�ا واملتأه�ل
لنهائ�ي ه�ذه البطول�ة يف  1991وصاحب
املرك�ز الرابع يف ج�دول الكالتش�يو حاليا.
بينما يواجه فياريال اإلس�باني أكرب تحدي
له ،حيث سيواجه دينامو كييف األوكراني،
وه�و يف وضع غري جيد بعدما غادر منطقة
املربع الذهبي بالليجا ،بعد  8مباريات غاب
فيها عن االنتصارات بالدوري ،ليحل سابعا
اآلن.
وس�بق أن ت�وج م�درب فياري�ال ،أون�اي
إيم�ري ،باللق�ب ثلاث مرات م�ن قبل مع
إش�بيلية يف  2004و 2011و ،2016كم�ا
س�بق أن تأه�ل فريق الغواص�ات الصفراء
لنصف نهائي البطولة قبل عامني.
بينم�ا يعد غرناطة اإلس�باني هو الحصان
األس�ود للمس�ابقة ،ففي أول مشاركة له،
نج�ح يف بلوغ الدور ثمن النهائي يف س�جل
تاريخ�ي ،بع�د أن أط�اح يف طريق�ه له�ذا
الدور بناب�ويل اإليطايل ،ليواجه فريق مولده
النرويج�ي ،الذي لم يصل مطلقا لهذا الدور
أوروبيا.وس�يتعني على مولده اس�تضافة
لق�اء الع�ودة يف بوش�كاش أرين�ا بس�بب
القي�ود املفروضة جراء كوفي�د ،19-بينما
س�يقام لقاء الذهاب قبلها عىل ملعب لوس
كارمينيس بغرناطة.
وتس�تكمل لق�اءات ال�دور ثم�ن النهائ�ي
بمواجه�ة سلافيا ب�راغ التش�يكي
أم�ام جالس�جو رينج�رز االس�كتلندي،
وسيس�تضيف سلافيا لق�اء الذه�اب عىل
أرض�ه ،حي�ث س�بق وبل�غ نص�ف نهائي
البطول�ة يف نس�خة .1996يف حين كان
رينجرز الذي يقوده س�تيفن جيرارد أكثر
قرب�ا من ه�ذا اللق�ب ،حينما ح�ل وصيفا
لنس�خة  ،2008وه�و يتمت�ع بمعنوي�ات
مرتفع�ة بع�د تتويجه األحد امل�ايض بلقب
الدوري يف اسكتلندا.

الروسونيري
يقترب من
تجديد عقد
إبراهيموفيتش

أك�د تقري�ر صحف�ي إيط�ايل ،أن الس�ويدي زالتان
إبراهيموفيت�ش ،مهاج�م ميالن ،اقترب من تمديد
عق�ده م�ع الروس�ونريي .وينته�ي عق�د إب�را (39
ً
عاما) مع ميالن بنهاية املوس�م الجاري ،لكن هناك
ترحيب�ا من كال الطرفين بالتوقيع على عقد جديد
ملدة موس�م آخر.وبحس�ب صحيفة «كوريريي ديال
سيرا» اإليطالي�ة ،فإن ميلان يرغ�ب يف االحتفاظ
بإبراهيموفيت�ش ،وهناك حالة تفاؤل بش�أن تمديد
عقده ملوس�م آخر.وأض�اف التقري�ر ،أن ميالن عىل
اس�تعداد ملناقش�ة تمدي�د العقد ملدة موس�م واحد،
وبراتب قدره  7ماليني يورو يف السنة.يف الوقت ذاته،
يدرك مس�ؤولو ميالن أن إبراهميوفيتش ،لن يمكنه
قي�ادة هجوم الفري�ق بمفرده ،عندم�ا يصل إىل 40
ً
عام�ا ،وبالتايل يخططون للتعاقد مع مهاجم ش�اب
جديد إىل جواره.

السيتي يؤجل
تجديد عقد أغويرو

اليونايتد يفضل التعاقد مع باو توريس
كش�ف تقرير صحفي إنجليزي،
عن موقف مانشسرت يونايتد،
م�ن التعاقد م�ع الفرنيس
رافائي�ل ف�اران ،مداف�ع
ري�ال مدريد ،يف الصيف
املقبل.وارتب�ط اس�م
ف�اران بالرحي�ل عن
ريال مدريد واالنتقال
ألكثر من نا ٍد بينهما
مانشستر يونايتد،
يف ظل انتهاء عقده
بنهاية املوس�م
ا ملقب�ل .
وبحس�ب
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صحيف�ة «مترو» الربيطانية ،فإن مانشستر
يونايت�د اس�تبعد فك�رة التعاق�د مع ف�اران يف
الصي�ف املقبل ،مفضلاً التعاق�د مع مدافع آخر
من الليجا.وأضافت أن مانشسرت يونايتد يفضل
التعاق�د م�ع املداف�ع اإلس�باني ،ب�او توريس،
الع�ب فياريال ،ليجاور ه�اري ماجواير يف دفاع
الشياطني الحمر.وأوضحت الصحيفة أن تفضيل
مانشستر يونايت�د ض�م توريس عىل حس�اب
فاران ،يعود إىل انخفاض سعر الالعب اإلسباني
مقارن�ة بنجم ري�ال مدريد.وكان�ت تقارير قد
تحدثت يف وقتٍ سابق ،حول نية ريال مدريد بيع
يف ظ�ل صعوب�ة
فاران الصي�ف املقبل،
تجديد عقده.

نّ
بي بيب جوارديوال مدرب مانشستر س�يتي موقف�ه ناديه من
التجديد للهداف التاريخي لألزرق الس�ماوي سيرجيو أجويرو.
وخ�اض النج�م األرجنتيني  11مب�اراة بجميع املس�ابقات هذا
املوسم بسبب اإلصابة وكوفيد.19-وش�ارك أجويرو ( 32عاما)
أساس�يا ألول مرة خالل  4أش�هر يف فوز س�يتي  1-2عىل وست
هام يونايتد بالدوري الش�هر املايض لكنه ظل عىل مقاعد البدالء
دون االس�تعانة ب�ه أم�ام وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد.
وسينتهي عقد أجويرو ،الذي انضم إىل سيتي من أتليتيكو مدريد
يف  ،2011بنهاية املوس�م الجاري.وقال جوارديوال إن املفاوضات
بشأن العقد الجديد ستتأجل للصيف.
وأض�اف« :نتح�دث مع أجويرو ويجب أن ننتظر ما س�يحدث يف
نهاية املوسم .أعتقد أن النادي تحدث مع وكيله ويدرك املوقف».

سيميوني :كرة القدم أكثر عدال في وجود «»VAR
كابيلو ينتقد
مستوى يوفنتوس ورونالدو
شن
فا بي�و
كابيل�و ،املدير
الفن�ي املخضرم
هجومً �ا ش�دي ًدا على العب�ي
يوفنتوس عقب الخروج من مس�ابقة
دوري أبطال أوروبا ،عىل يد بورتو الربتغايل،
من دور الس�تة عرش.يوفنتوس ودع املسابقة رغم
ف�وزه يف اإلي�اب بنتيج�ة ( ،)2-3لك�ن الفريق الربتغ�ايل تأهل
بمجموع املباراتني ( ،)4-4مس�تفي ًدا بتس�جيله لهدفني خارج
أرضه.وتلق�ى يوفنت�وس هدفا ثاني�ا قتل االم�ور تمامً ا ،حيث
س�دد أوليفيرا العب بورت�و ،ركلة ح�رة ثابتة من تح�ت أقدام
كريس�تيانو رونالدو ،س�كنت ش�باك تش�يزني.وقال كابيلو يف
ترصيحاته بش�بكة «سكاي س�بورت إيطاليا»« :كان هذا خطأ
ال يغتف�ر» .وأضاف «تخت�ار الالعبني الذين يقف�ون يف الحائط،
واليمك�ن أن يكون�وا خائفني من الكرة ،لكن هن�ا كانوا خائفني
من الكرة وقفزوا عنها وأداروا ظهورهم ،هذا امر ال يغتفر».
كم�ا انتق�د كابيل�و الالعبين الكب�ار بالفريق لع�دم حضورهم
مقابلات ما بعد املب�اراة ،حيث تحدث الثالث�ي دي ليخت ،كييزا
وكوادرادو للقناة الناقلة فقط.

ش�دد األرجنتين�ي دييج�و
س�يميوني ،املدي�ر الفن�ي
ألتلتيك�و مدريد ،اليوم الثالث�اء ،عىل أهمية
مواجه�ة أتلتيك بلب�او املؤجلة بني الفريقني
من الجولة الـ 18عىل ملعب (سان ماميس)،
يف الوقت الذي أكد فيه أهمية النجم الربتغايل
الشاب جواو فيليكس داخل صفوف الفريق
املدريدي.
وق�ال س�يميوني خلال املؤتم�ر الصحفي
«ماذا ينقص ج�واو فيليكس لك�ي يعود ملا
كان عليه سابقا؟ نحن فريق جماعي ،ليس
فقط العب واحد».وأض�اف «نحتاج لجهود

الجمي�ع ،وأن يعم�ل الفريق كوح�دة واحدة
حتى تظه�ر امله�ارات واإلمكان�ات الفردية
لالعبين .بالطب�ع املهارة وحده�ا لن تكفي
دون إرادة حقيقي�ة .نحن نبح�ث دائما عن
اإلرادة للوصول لهذا األمر».وتابع سيميوني
«جواو العب مهم للغاية بالنسبة لنا ،السيما
ونح�ن أمام مباراة مهمة مثل أتلتيك بلباو».
كما تحدث امل�درب الالتيني عن الجدل الدائر
حول م�ا حدث يف مباراة الديربي أمام الريال
وملس�ة يد مدافعه الربازييل فيليبي مونتريو،
التي لم يحتسبها الحكم ركلة جزاء.وقال يف
هذا الصدد «أتفهم كل املواقف ،لقد كنت العبا

لفترة طويلة ،وأعمل كمدرب منذ س�نوات،
والشيء الوحي�د ال�ذي يش�غلني يف املب�اراة
(أمام ريال مدريد) هو مشاهدة األمور تسري
بشكل طيب داخل امللعب ،وتحسني الجوانب
التي تحتاج للتطوير».وأردف «أرى وسأظل
أرى أن تقنية حكم الفيديو املساعد ()VAR
جاءت لتحسين األمور ،ولكي تكون األمور
أكثر ع�دال يف كل املواقف ،وهناك أش�خاص
يعملون يوميا لتطوير هذه التقنية .يعجبني
هذا األمر ،أكرر ،األم�ور أصبحت أكثر عدال،
ليس لدي ش�ك يف هذا ،سواء كانت لصالحنا
أو ضدنا».

بيبي :بورتو سيصعب االمور على اي منافس
أش�اد املدافع الربتغ�ايل املخرضم بيبي ،قائ�د بورتو،
بزمالئ�ه بع�د اإلطاح�ة بيوفنتوس م�ن دوري أبطال
أوروب�ا.وكان بورت�و ق�د تأه�ل لرب�ع نهائ�ي دوري
األبطال ،رغم الخس�ارة أم�ام يوفنتوس خارج ملعبه
بنتيج�ة  ،2-3مس�تفي ًدا م�ن قاعدة تس�جيل الهدف
خ�ارج الديار ،بعد فوزه يف الربتغال بنتيجة .1-2وقال
بيب�ي يف ترصيح�ات عرب الحس�اب بورت�و عىل تويرت
عق�ب املب�اراة« :بهذا الش�غف وه�ذه الرصامة ،نحن
فريق صع�ب للغاية عىل أي خصم التغلب عليه ،علينا
جميعا أن نهنئ أنفس�نا».وقدم بيبي مباراة ملحمية
أم�ام يوفنت�وس رغ�م بلوغ�ه  38عاما ،حي�ث أوقف
خطورة مواطنه كريس�تيانو رونال�دو ،وكذلك ألفارو
موراتا.

الثقافـي

مختارات من أقوال المشاهير
اإلمام الكاظم(ع)
من أعان محبا لنا عىل عدو لنا فقواه و ش�جعه حتى
يخ�رج الح�ق الدال على فضلن�ا بأحس�ن صورته و
يخ�رج الباطل ال�ذي يروم به أعداؤن�ا و دفع حقنا يف
أقبح صورة حتى ينبه الغافلني و يستبرص املتعلمون
و ي�زداد يف بصائره�م العامل�ون بعث�ه الل�ه تعاىل يوم
القيامة يف أعىل منازل الجن�ان فقيه واحد ينقذ يتيما
م�ن أيتامنا املنقطعني عن�ا و عن مش�اهدتنا بتعليم
ما هو محتاج إليه أش�د على إبليس من ألف عابد ألن
العاب�د همه ذات نفس�ه فق�ط و هذا هم�ه مع ذات
نفس�ه ذات عباد الله و إمائ�ه لينقذهم من يد إبليس
و مردته فذلك هو أفضل عند الله من ألف ألف عابد.
من تكلف ما ليس من علمه ضيع عمله و خاب أمله.

أبيات خالدة في الذاكرة
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نزار قباني
سأل املخـالف حني انـهكـه العـجب
هل للحـسني مع الروافـض من نسب
ال يـنـقيض ذكـر الحسني بثـغرهم
وعىل امتداد الدهـر يْو ِقـ ُد كاللَّـهب
َّ َ َ
ُ
دم
وكـأن ال أكــل الزمـــان عىل ٍ
كدم الحـسني بـكـربالء وال شــرب
ـح ْن ُّ
كـف البـكاء فــما عىس
أوَلَ ْم َي ِ
يُـبدي ويُـجدي والحسني قد احــتسب
فأجـبـتـه ما للـحـسني وما لـــكم
يا رائــدي نــدوات آلـيـة الطـرب
إن لم يـكن بني الحــسني وبـيـنـنـــا
نـسبٌ فـيـكـفـيـنا الـرثاء له نــسب
والحـر ال يـنـىس الجـمــــيل ور ِّده
ولَ ْ
ـإن نـىس فـلـقــد أسـاء إىل األدب
ياالئـمي حـب الحـسني أجــــــنـنا
ّْ
وارشأب
واجــتاح أوديــة الضـــمائر
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انشغال الشاعرة بمشاعر حقيقية تجاه وطنها األم

« ليل في مرايا البحر» قصائد غربة وحنين تتوغل في القدم وتستنشق عبق التاريخ
المراقب العراقي /المحرر الثقايف...
ي��رى الناقد قاس��م م��ايض ان مجموع��ة» ليل يف
ٌ
مراي��ا البح��ر « الش��عرية للش��اعرة الس��ورية
سلوى فرح موىس يه قصائد غربة وحنني تتوغل
ُ
القدم وتستنش��ق عبق التاري��خ .وقال مايض
يف ِ
يف قراءة نقدية خص بها (المراقب العراقي):
يف ظــ�ل اإلنكس�ارت والتوح�ش
واإلنقراض ُت ُظهرالشاعرة السورية
املغرتب�ة يف « كن�دا « َ
كل ما ُيحطيها
بش�كل واض�ح للعي�ان  ،ومنه�ا
إنش�غالها بمش�اعر حقيقية تجاه
وطنه�ا األم  ،وهذا الش�وق والحنني
الذي تظهره يمسنا جميعا ً ويدخلنا
يف عال�م « الهومس�ك ويدخلن�ا
يف دوام�ة الق�در الت�ي إبتلين�ا به�ا
عربأسباب مختلفة.
واض�اف :يف قوله�ا « بعد املنتصف ،
تكمن الش�هقة األوىل واألخرية  ،هي
امت�داد املرايا عىل أجنحة النوارس «
ص  34نب�دو وكأنن�ا نتحس�س كل
مف�ردة م�ن مفرداته�ا الت�ي تبوح
بها  ،وهي تسترصخ عرب صياغتها
الش�عرية الت�ي جعلته�ا تب�دو
كال�دروس والعرب للجميع  ،موظفة
اشكالها املعمارية يف بنية قصيدتها
املعارصة الت�ي إنطلقت منها لتؤكد

حضوره�ا الش�عري  ،وه�ي بالتايل
تؤك�د لنا ذلك التالح�م العضوي بني
تجربته�ا الش�عرية الت�ي خطته�ا
لها وش�عورها املحبوس بني طيات
قلبه�ا املش�تعل  ،حتى تس�تنهض
فين�ا كل مراس�يم الح�ب والش�وق
ألوطننا البعيدة ،والتي ترتس�م عرب
بواباتها الواس�عة كل اشكال املوت
والدم�ار ».ش�فا ٌه متم�ردة  ،تبعثر
الزناب�ق الس�وداء ،ص 52وتاب�ع
:وبالرغ�م م�ن ه�ذا ال ي�زال األم�ل
الواضح يف مفرداتها الش�عرية التي
تعك�زت عليها لتنس�ج عبر لغتها
ذلك الجم�ال والخيال املقصود حتى
تخ�رج لن�ا بنص ش�عري في�ه من
التناقض الكثري فيزيد تعبريية نصا
ً وعمق�ا ً ويمضي يف دائ�رة التأويل
عبر ديناميكية إش�تغال تعمل عىل
تجسيد املعنى بصور مختلفة  « .ما
بعد انتصاف الجنون  ،وبعد اشتياق

الحقيقة لوجه النهار  ،س�يكون يل
موعد مع اهت�زاز أرجوحتك وخفق
املطر « 35
واوض�ح  :ان الش�اعرة وعبر
مش�اعرها الجياش�ة والت�ي م�ن

خالله�ا يصب�ح الوط�ن يف عيونها
التي تربو إلي�ه  ،وأقصد هنا وطنها
األم ،الذي تنش�غل في�ه رغم برودة
األج�واء الكندي�ة وثلوجه�ا التي ال
تثنيه�ا عن�ه  ،وهي بالت�ايل تحوله

إىل جس�د إنس�اني متج�رد  ،تن�وح
عليه ليالً ونهارا ً  ،وتستذكر فيه كل
الخصال املادية متخذا ً مسارا ً جديدا ً
هو س�ورة الوطن « الجس�د»وكما
يقول�ون ان الش�عر ه�و محاول�ة
مس�تمرة الس�تيقاف الحياة لحظة
 ،محاول�ة منها لحصر تجربتها يف
اطارها املغلق ك�ي تتمكن يف تمثيل
جدلي�ة الفن والحي�اة  ،وقد نجحت
قصيدته�ا اىل ح�د كبير يف تحقي�ق
ما تصب�و إليه « خذن�ي إليك بلهفة
األرض للمطر  ،لتس�تيقظ السً �ماء
« ص. 30
ولف�ت اىل ان الش�اعرة رك�زت عىل
الجان�ب املشرق وحده م�ن الحياة
عرب رومانس�ية عالية وغريبة وهي
ترى الجانب الس�ار ملا يحطيها  ،كل
ه�ذا تجد ُه يف قصائده�ا التي تمتلك
العديد من امليزات « يوم زفاف القمر
 ،سأولد ُ من رحم الحُ لم «ص79
واس�تطرد:حتى لنزي�دك معرف�ة
بالش�اعرة فه�ي إبن�ة الش�اعر
الس�وري الراح�ل « م�وىس ف�رح
« رحم�ه الل�ه ال�ذي تخرج�ت م�ن
مدرسته  ،وحني كتبت هذه القصائد
الس�بع والعرشي�ن  ،والت�ي كتبتها
يف كن�دا  ،وضمته�ا يف مجموعته�ا
الش�عرية « لي�ل ٌ يف مراي�ا البح�ر «
وتق�ع يف  905صفح�ة م�ن القطع
املتوس�ط  ،والصادر عن دار بيسان

«حب في المنفى» مغامرة الحكايتين في رواية واحدة
جمال ّ
العتابي
إن وض�وح التجرب�ة يضيء ه�ذه
الرواي�ة ومغزاها ،لكن ثمة أس�ئلة
تثريها رواية عتيق رحيمي الصادرة
عام  2008عن دار الساقي ،والفائزة
بجائزة غونكور ،هل تمكنت الرواية
من تحقيق التوازن والتناس�ب بني
أركان الرواي�ة ،واألدوات الالزم�ة
لبناء روائي متماس�ك نابض بحياة
جدي�دة ،فثم�ة صوت�ان يتناوبان،
كم�ا لو كان�ا روايتين منفصلتني،
إال ان املغام�رة قدم�ت الحكايتين
بإط�ار ول�ون وإيق�اع ،وكأنهم�ا
رواية واحدة ،كالهما يشرتط اآلخر
لظهوره وتناميه ،وتشدهما عالقة
إث�راء متكاف�ئ متبادل ،فلا تعود
األوىل إط�ارا ً يضم األخ�رى ،الرواية
تركيبة م�ن نوع آخ�ر ،يبتعد فيها
الروائ�ي عن الش�كل الكالس�يكي،
ملتزما ً بوحدة الحدث واملسار.
لكل من النصني خطابهما الخاص،
يف األول يهاج�ر تمي�م م�ن أرض�ه
ووطنه ،إىل فرنسا إىل الاليشء ،يغيرّ
اس�مه إىل ت�وم ،يريد االنسلاخ من
ج�ذره وتاريخ�ه ،الهوي�ة ال معنى
له�ا عن�د التخيل ع�ن ال�ذات ،وعن
عائلته :الزوجة رينا ،والطفلة لوال،

يهرب بنفس�ه نحو امسرتدام ،من
دون أي ن�دم ،أو حنين ،أو أس�ف
على طفولت�ه ،أو س�ماء كاب�ول
الزرق�اء ،وال ش�موخ الجب�ال التي
أبصر عند س�فوحها الن�ور ،تميم
دف�ن كل يشء يف مقبرة أج�داده
حتى اس�مه األصلي .يلتقي بنوريا
يف الطري�ق ،الت�ي تكتش�ف كذبه،
والتعتي�م على أصول�ه األفغاني�ة،
فتهج�ره بعد تجربة عش�ق رسيع
وعابر ،وتغيب عنه نهائياً .يتش�بث

بصديقتها روسبينوزا عىس أن يجد
س�بيال للوصول إىل نوري�ا ،ويخيب
يف النهاي�ة ،يعود منكسرا ً محبطا ً
عاج�زاً ،يدركه رثاء غريب لنفس�ه
وكراهي�ة ل�كل ماضي�ه ،لتنته�ي
حيات�ه بحادث يف طري�ق العودة إىل
فرنسا.
يف الن�ص الثان�ي ق�دم لن�ا عتيقي
ش�خصية يوس�ف الس�قا ،وه�و
يعيش كابوس�ا ً جاثم�ا ً عىل الروح،
درام�ا موحش�ة مكتظ�ة ،مركبة،

«اكتب لمن أحب» مشاعر صفعتها الخيبة فاحتضنها الورق
املراقب العراقي /خاص...
تقول االديبة اسماء الجمييل عن
ديوان اكت�ب ملن احب للش�اعر
فيص�ل عبدالل�ه كاظ�م انه�ا
مشاعر صادقة صفعتها الخيبة
فأحتضنها الورق .
وقال�ت يف قــــ�راءة ملخص�ة
خص�ت بها(املراق�ب العراقي):
ان الش�اعر املتواض�ع فيص�ل
عبدالله كاظم،ارس�ل نس�خة يل
من ديوانه اكت�ب ملن احب ا من
بغ�داد اىل األنب�ار ،وق�د فرح�ت
به�ا وراح�ت انظ�اري تحلق يف
س�ماوات الح�روف ،فوجدته�ا
مشاعر صادقة احتضنها الورق
عندما صفعته�ا الخيبة  ،فأخذ
يسلخ الحروف من فؤاده لرتمى
اوراق شاحبة،
دفعة واحدة عىل
ٍ
رغم بس�اطة الكلمات وسهولة
املعن�ى إال إن�ي وجدته�ا مؤثرة
حقا ملا تحتويه من صدق تراكم
فيه والكثري من الصبابة،
واضاف�ت :ان الش�ـــــــاعر
تن�اول الواق�ع يف ن�ص «ل�م
تفهمي»(اتس�تبدلني التيج�ان

املرصعة باللؤل�ؤ املكنون بتجار
الك�ذب والتمل�ق والخدم)وام�ا
الرضبة الش�عرية املائزة ملستها
يف عن�وان نص منف�رد» كنحت
الصخ�ر باالظافر» وقد ش�عرت

بكمي�ة األل�م فيه ،حي�ث يذكر
فيه((نح�ن من القينا النفس�نا
ملحرق�ة اله�وى رغ�م علمن�ا ال
طاقة لنا به)).....
وتابع�ت :وعــــندم�ا يك�ون
الح�ب عراقي�ا ،الب�د م�ن ان
يرتش�ف الش�ــــاعر حفنات
م�ن ج�رف الف�رات ،يف ن�ص
«صوتك»((صـــــوت�ك ع�ذب
كنه�ر ف�رات ،يعي�د الحي�اة اىل
األموات))يأخذن�ا اىل خزين�ه
املع�ريف ال�ذي م�زج الكيمي�اء
بالش�عر يف نص»التفكري بك»((
خليط من غب�ار الفكر ،ومزيج
غير متجان�س من املش�اعر))
ونف�س الن�ص يذك�ر فيه(وانا
وانتِ كطفلين تائهني يف زحمة
املجهول)
وختم�ت :توش�ك املش�اعر
على نهايته�ا بنصيح�ة م�ن
الش�اعر يف نص «قبل ان اطوي
صفحت�ك األخيرة» ((ال تتعلق،
ك�ي ال تتم�زق اوراق عاطفتك،
وتطير بها الري�اح ،كما طارت
بأوراقي)).

ب�أداء متقن ذكي وبليغ ،مس�تفيدا ً
م�ن خربات�ه يف الف�ن الروائ�ي،
ومعرف�ة طيب�ة بالف�ن الروائ�ي
العاملي ،وتمرسه بمش�كالت البناء
والشكل ،حتى استقامت لديه بالغة
الفن الروائي ،إن الصورة الخارجية
للواق�ع الس�يايس واالجتماع�ي ،يف
أفغانس�تان الخاضع�ة لس�يطرة
طالبان ،تب�دو يف حقيقت�ه املرعبة
واملأس�اوية يف الحي�اة الخاص�ة
ليوسف ،إذ يعيش حالة اغرتاب أشد
وطأة من اغتراب توم ،ويعاني من
حاالت فش�ل عاطف�ي يف محاولته
االقتراب م�ن شيرين ابن�ة عمه،
التي تتقاس�م العيش والسكن معه
بعد غياب زوجها س�ليمان ،تدفعه
رغبات ملحة تس�تبد به للدخول إىل
أحالم املرأة الش�ابة ،أحالم خرساء
ل�دى االس�تيقاظ ،ت�وم إنس�ان
مس�حوق ومرع�وب ،يخ�اف إمام
املس�جد ،ومس�لحي طالبان الذين
يرم�ون بجث�ث قتاله�م تنهش�ها
ال�كالب ،بته�م ملفقة ،مث�ل الزنا،
أو تعاط�ي األفيون ،أو تهمة خيانة
اإلسالم ،يحاول يوسف تجنب نظرة
االته�ام واحتقار اإلنس�ان بقدراته
العقلية املتواضعة واملشوشة.

قاسم ماضي
للنرش والتوزيع .
واكمل :يقول عنها الكاتب العراقي
يف مقدم�ة الكت�اب « جاس�م نعمة
ً
أصلا ذائبة يف
مص�اول « وفكرتها
عمله�ا الفن�ي وهو بن�اء القصيدة
والنجدها بش�كل مب�ارش  ،وذوبان
الفك�رة يف الص�ورة يخل�ق املثال يف
العمل الفني كما يقول الفيلس�وف
األملاني « هيغل « ص12
وبين :لق�د حاول�ت الش�اعرة
االشتغال عىل آليات جديدة يف تفعيل
س�يماء القصيدة من خالل التأكيد
على الص�ور الضاج�ة باملعان�ي
املختلف�ة والقابلة للتأوي�ل وإنتاج

املزي�د م�ن ال�دوال عبر االيقون�ة
الصورية والجملة الشعرية املكثفة
التي تتجسد كربقيات رسيعة تحمل
مضمونه�ا الفك�ري وهنا اس�تذكر
مقول�ة « ويلبرس .س�كوت « عىل
املرء أآلينىس أن يف بيت الفن مساكن
عدي�دة « والش�اعرة تش�تغل وعرب
دواوينها الش�عرية الت�ي اصدرتها
عبر مسيرتها الش�عرية ومنه�ا «
أزهر يف النار « دار التكوين ،س�وريا
ع�ام  ، 2014ال يكف�ي أن تجنب�ي
 ،دار الف�رات بيروت ع�ام ، 2015
سوار الصنوبر « مجموعة قصصية
« بيروت ع�ام  ، 2015والعديد من

«الفتيت ُ
المبعثر» بداية الدكتاتورية
وانعكاسها على المجتمع
املراقب العراقي /خاص...
َ
«الف ِتي�ت املُبعث�ر» رواي�ة قصيرة م�ن
تألي�ف «محس�ن الرملي» كتبها س�نة
 ٢٠٠٠وه�ي اوىل روايات�ه ،يتحدث فيها
عن عائلة عراقية تعيش يف قرية بسيطة
عىل ضف�اف دجلة يف بداي�ة الثمانينات
بالتزام�ن مع نش�وب الح�رب العراقية
االيرانية وبداية الدكتاتورية وانعكاسها
على املجتم�ع وكيف حولته�م اىل فتيت
مبعث�ر بني املنايف والقبور نتيجة حماقة
قائد ارعن وحرب عبثية حطمت نس�يج
العائلة/الوطن اىل االبد.
الرواية مكتوبة برتكيز ش�ديد واس�لوب
ذكي ورائع يختلف عن االسلوب النمطي
الذي ّ
أت َبعه روائيو حقبة ما بعد التغيري.
ّ
مرك�ب بطريق�ة
وص�ف الش�خصيات
جميلة وسلس�ة تمكنك من تخيلها بكل
دقة .االح�داث ترسقك اليها وتس�تغرق
فيه�ا ب�دون ملل .عك�س روايت�ه «تمر
االصاب�ع» والت�ي رش�حها يل الكثريون
لكني وجدتها ال تختلف كثريا عن نمطية
الروايات االخرى.
الرواي�ة أس�لوبها منف�رد واحداثه�ا
املسرتس�لة وطريقة رس�م ش�خوصها
وأهم يشء فكرتها الرئيسية.

املراقب العراقي /متابعة...
يغلب على ظن�ي ،أن املدونة الرسدي�ة تغتني
ب�ذات الكاتب كحمولة ،تمت�د لعنارص الرسد،
ش�خوصا ،أحداثا ،مكان�ا وزمان�ا… فتلونها
بلمسات تخييلية خاصة ،حتى ال يبقى التخييل
جاف�ا ومنحبس�ا ،ضم�ن مقاس�ات نمطي�ة
ورتيب�ة .خطرت يل هذه الفكرة ،وأنا أضع اليد
على املؤلف القصصي املعن�ون بـ»أجري بني
ضفتني كنه�ر» للقاص أحمد ش�كر ،الصادر
مؤخ�را ،الذي يحت�وي عىل عناوي�ن (الحياة،
كراس ،الليايل ،مقاصل ،سرية ،آش هذا؟ حياة
كاملة ،املوت ،كفن عام…) تحيل عىل مشاهد
بني الحياة واملوت .إنه تأمل قصيص ـ إن صح
القول ـ تتحول معه القصة إىل أداة بحث ،تثمر
أف�كارا وتس�اؤالت ال تنتهي ،وه�ي تتوغل يف
مادة الحكي التي تكون يف الغالب مجرد تعلة،
لتمرير حالة أو موقف بكيفية غري تقريرية.
يس�تحرض ه�ذا املؤل�ف القصصي ،يف رسده،
مواضي�ع متنوع�ة تقي�م بني الحي�اة واملوت.
ومن املؤكد أن الكاتب ينتقي الفكرة السابحة
يف املكان والزمان .مما يمنح إمكانيات للتأمل،
يف الحي�اة واملوت على ضوء املخيال الش�عبي
والالوع�ي الجمعي .هذا فضلا ،عن الطقوس
واملرجعيات املتنوعة املغذية لهذه الرسدية عىل
مس�توى املتن .لكن ذلك ،يتم تمريره عرب نهر

على شفير منفى
زهراء ناجي
وددت أن أطيل النظر يف عينيك
أبحر بذلك الرشاع..أثبت
املرساة يف ارضك
أغامر طويالً نحو مجهول
أسميته طريقي نحوك
أعرب مسافات بعمر السنني ..
لم أحصد منها غري وجع
البعد..
أي منفى يكون بني ذراعيك؟
وأية متاهة تلك التي بحثت
عنها يف عينيك؟
صمتا ً كان الحديث

الرواية ترجمت لالنكليزية وحصلت عىل
جائزة من جامعة اركنساس االمريكية
س�نة  ٢٠٠٢كأفض�ل رواي�ة مرتجم�ة
لالنكليزية.

«أجري بين ضفتين كنهر» تأمل تتحول معه القصة إلى أداة بحث
الرسد الذي يذوب رصام�ة النظرية ،ويوزعها
عبر تقني�ات السرد ،أعني الش�خصيات بني
امل�كان والزمان .نق�رأ يف املؤلف قي�د الدرس،
قصة بعنوان «الحياة»
«يأتي امليالد بدون أن يفهمه أحد .ويأتي املوت
بدون أن يفهم�ه أحد .وبينهما تدرك الكائنات

املقاالت نشرت يف املجالت والجرائد
واملواق�ع االلكرتوني�ة  ،هي طريقة
التقم�ص لخواطره�ا ومايحطيها
م�ن مش�كالت  ،وه�ي تجس�د عرب
مسرية حياتها تجربتها األدبية  ،ولو
ً
قليلا إىل ال�وراء نجد الكثري
رجعنا
من الش�عراء الكبار ومنهم الشاعر
« احمد س�عيد أدوني�س  ،والبياتي ،
وصالح عبد الصبور وغريهم .
ألث�م
« عندم�ا يعط�ش ُ امل�اء ،
ُ
القصي�دة حت�ى آخ�ر ذرة  ،عن�د
الفواصل أستعري النار « ص49
وخت�م :بق�ي ان اق�ول لك�ن الحب
بالنس�بة للش�اعرة انما هو جرعة
تحذي�ر ذاتها املعطرة التي تش�اغل
عليه وبالت�ايل هي ترس�ب احزانها
املخزونه يف القاع .
« والدة عش�ق عىل أغصان الس�ماء
 ،يزف بش�ارة الحنين  ،يحبو نحو
ارض ال تموت « ويبدو ان الش�اعرة
متواصلة مع قاموس الحياة الجديد
لتؤكد حضورها اإلبداعي  ،أوكد هنا
ق�ول الناق�د العراقي « علي الفواز
« كل يشء حولن�ا مه�دد بالتوحش
واإلنقراض  ،بالح�روب النثرية جدا ً
والصاخبة جدا ً  ،والعودة للش�عر قد
تك�ون تطهيرا ً أو اعالنا ع�ن عودة
آخرى للحياة  ،إذا يمكن للشعراء أن
يرمم�وا بعض الخراب  ،وأن يطلقوا
ألحالمهم مجاز التحقق يف الحرية.

كل يشء األنشودة املقدس�ة ،الكتاب السادس
من املهابهارتا
كم�ا أن الفكرة التأملية رسدي�ا ،تذوب املعالم
املتعلق�ة بامل�كان والزمان .له�ذا ،فالقصص
هنا تحقق عدة انتقاالت عىل مستوى الفكرة،
م�ن اليومي يف ش�كله املنيس ،واملتروك لقدره
إىل س�ؤال الحياة واملوت ،وهم�ا يتجادالن عىل
ض�وء مداخل الواقع والوجود .وبالتايل ،العض
عىل السؤال الذي تم تقليبه فكريا بدون إقرار:
ماذا تعني هذه الحياة واملوت؟ بعد عبور أقوام
وحض�ارات ،نظري�ات وأفكار ..نفت�ح املؤلف
نفس�ه ،على قص�ة «ك�راس»« :ال أث�ر اليوم
لكلم�ات يلفظها البح�ر ،ولو كان�ت بنكهات
متعددة ،أو من مس�ودات همنغ�واي ومرفيل
وحنا مينة.
إن كان يشء مه�م يف م�ا س�بق ،فهو أن رص
هذه الكرايس أصبح يش�كل حي�اة ،ليس ألنها
س�اهمت يف ميالد رؤى تخييلي�ة ،ولكن أصال
ألنها حقيقية مجس�دة عىل أرض الرمل ،وإن
كان أق�وى االحتم�االت التي اس�تجلتها العني
الراعي�ة له�ذه الكرايس يف ما يأت�ي من األيام.
إن األمر له عالقة بش�اب ي�رص الكرايس عىل
حاف�ة املاء ،بحثا عن زبائن حاملني وعاش�قني
ينفحون�ه بع�د اإلقام�ة الحلمي�ة ،دراه�م
معدودات».

فهل سمعت ؟
طائر يرحل لبالد التطأ فيه
أرجل الغرباء ..
يشدو بنغم العشق األوحد..
لحن لم يفارق سمعك
منذ تركتك يف آخر موعد
مبللة أنا ..يف األعماق
و جويف لم يذق املاء
وابن
احفر وباعد بني الصخور
ِ
رصحا ً لنا ..
بيت يسكن فيه الشحرور..
أطلق ترنيمة من الروح..
تصدح فيها الحناجر ..تكتبها
فوق السطور
ذكريات يف رسائل التنتهي
منها الفصول
الزلت انتظر يف مكاني هاهنا..
أدعو يف رسي علّنا نلتقي يف
النور..

أوراق
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نور
على
نور

من اقوال االمام علي ( عليه السالم )
والظلم فإ ّنه أكبر المعاصي ،وإنّ ّ
إيّاك ّ
الظالم لمعاقب يوم القيامة بظلمه.
إيّاك ومصادقة األحمق فإ ّنه يريد أن ينفعك فيضرّك.
ً
صديقا حتى يحفظ أخاه في ثالث :في نكبته وغيبته ووفاته.
ال يكون الصّ ديق
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سالمٌ
على موسى
ً
شاهدا
بن جعف َر
قصيدة بمناسبة ذكرى استشهاد
االمام موسى بن جعفر عليه السالم
ُ
األطايب *****
إتيت اىل مثواك يا بن
ِ

وجئت ومأمُويل ُّ
ُ
أبث مطالبي

فأنت مالذُ
العاش َ
ِ
قني عقيد ًة *****

مبادئُها تبني جمي َل التحاب ُِب

فيا سيدي بابَ
كاذب
الحوائج وال َّرجا ***** إلي َك ِودادي صادقا ً غريَ
ِ
ِ
الغيظ الكريم أ َ
ً
رهيف التخا ُ
َ
أج ْز َقو َلتي شعرا ً
ِ
ط ِب
ويا كاظ َم
رومة ***** ِ
أزهرت مْ ذْ طفولتي ***** ِب َي َ
عشقت قِ بابا ً
ُ
ْ
الخريَ أميض بالهدى والتقا ُر ِب
بيت مُسال ٍم ***** ويجمعهُ م ِع ُ
ُ
بنو وطني هم أه ُل ٍ
والتواه ِب
رق اإلبا
َ
ّ
َ
ذؤبان النذالةِ
والخنا *****
ولكن

ْ
العراق ِب ِ
اله ِب
أغارت عىل بيتِي
ِ

ْ
ْ
وعاثت فسادا ً فالورى يف تضا ُر ِب
أشاعت قبورا ً يف البالدِ وشعبها *****
ُ
بالعراق ا ُمل ِ
فقد نصبَ
واه ِب
باب
«البعث» اللئي ُم مشانقا ً ***** عىل ك ِّل ٍ
ِ
ّات َ
ٌ
وف ْ
عراق هو القلبُ الرحيبُ ألُلفةٍ ***** وك ِّل سجي ٍ
ت للتصاحُ ِب
وداع ٌ
ُ
ُ
ِ
وثارات حُ ّ
مصاعب
سادٍ وج ُّم
ش *****
«بعث»ُ الدما ِء
فم َّزقه
ِ
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نضال االمام موسى بن جعفر الكاظم (ع)
للحفاظ على االسالم المحمدي االصيل
إن لم تكن حركة النضال العلمي والعقائدي
التي تبناها ائمة اهل بيت الرسول عليهم
السالم خالل  250عاما ،لكان مرتزقة
بني أمية وبني العباس وعلماء بالطهم قد
جردوا االسالم من محتواه ومغزاه ،حيث
لم يكن يبقى من الدين الحنيف ال اسما
وال رسما.تصادف اليوم  25رجب ذكرى
استشهاد االمام موىس بن جعفر الكاظم
عليه السالم السابع من ائمة اهل البيت
الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم
تطهريا ،وبهذه املناسبة االليمة نعرض
قبسات من حياته الرشيفة.
ولد عليه ّ
السالم باألبواء  -منزل بني م ّكة
واملدينة  -يف ّ
السابع من صفر سنة 128هـ.
عن أبي بصري قال :كنت مع االمام أبي عبد
الله جعفر بن محمد الصادق يف ّ
السنة التي
ولد فيها ابنه موىس فلمّ ا نزلنا األبواء وضع
لنا أبو عبد الله الغداء وألصحابه وأكثره
وأطابه ،فبينا نحن نتغدى إذ أتاه رسول
«السيدة» حميدة «ام اإلمام موىس الكاظم»
 .......فقام أبو عبد الله فرحا مرسورا،
فلم يلبث أن عاد إلينا ،حارسا عن ذراعيه
ضاحكا سنّه فقلنا :أضحك الله سنّك ،وأق ّر
عينك ،ما صنعت «السيدة» حميدة ؟ فقال:
وهب الله يل غالما ،وهو خري من برأ الله،
ولقد خربتني عنه بأمر كنت أعلم به منها,
قلت :جعلت فداك وما خربتك عنه «السيدة»
حميدة ؟ قال :ذكرت أنه ملا وقع من بطنها
وقع واضعا يديه عىل األرض رافعا رأسه إىل
السماء ،فأخربتها أن تلك أمارة رسول الله
وأمارة االمام من بعده.
عارص اإلمام عليه السالم سالطني بني
العباس كاملنصور واملهدي والهادي
وهارون الرشيد وكانت أطول فرتة من
حياته الرشيفة مع االخري.
ٍ
سنوات من
وطوى عليه السالم عرش
إمامته يف عهد املنصور ،وكانت من أقىس
أيام حياته ،وأش ّد أيّام اإلسالم ظالما ً
وش ّد ًة ،فقد كان املنصور يلقي القبض
ً
مجموعة بعد أخرى،
عىل أصحاب اإلمام
ثم يقيض عليهم بعد أن يسومهم صنوفا ً
من التعذيب ،ويدفن أجسادهم يف ّ
السجون
رساً ،وقد اكتشف األمر بعد موته ،إذ فتحت

ّ
السجون ،وعثر فيها عىل الجثث والعظام،
وعرف الناس ما ارتكبه هذا الطاغية من
مظالم ،يف معتقالته الرهيبة.
الغبي
وبعد هالك املنصور ،خلفه ابنه
ّ
املاجن ،املهدي العبايس ،وكان هذا ال يخفي
عداوته ألهل بيت الرسول (ص) ،غري أنّه
لم يبلغ مبلغ أبيه يف القسوة والتنكيل .وقد
تحسن وضع السجناء قليالً يف عهده.
حاول املهدي م ّرة مضايقة اإلمام عليه
السالم ،فاستدعاه إىل بغداد ،ورمى به يف
السجن ،لكنّه بعد حلم مرعب أبرصه يف
إحدى الليايل ،سارع إىل إطالق رساحه،
وأعاده إىل املدينة مك ّرماً .وقد تعدّدت
لقاءاته به خالل حكمه القصري ،وجرى
بينهما حوار حول قصة «فدك» ،وهي
املزرعة التي قدّمها الرسول (ص)البنته
ً
ً
هبة) ،لكنّها انتزعت منها بعد
نحلة (أي
وفاته ،وتناقلها الحكام فيما بينهم.
ويروى ّ
أن املهدي العبايس عرض عىل اإلمام
الكاظم عليه السالم .أن ير ّد له مزرعة
«فدك» ،فرفض قبولها .وملا سأله عن سبب
رفضه أجاب بأنّه ال يقبلها إال بحدودها،
فسأله :وما حدودها؟ فأجاب :إنّي إن
حددّتها لم تردّها ،فألحّ عليه املهدي،

فحددّها عليه السالم كما ييل:
الح ّد األول :عدن إىل الجنوب .فتغيرّ وجه
املهدي ،ثم قال (ع) :والحد الثاني :سمرقند
إىل الرشق ،فاربد وجهه ،ثم قال :والح ّد
الثالث :إفريقية إىل الغرب ،فقال املهدي:
والح ّد الرابع؟ قال :سيف بحر الخزر
وأرمينية .عندها قال املهدي :لم يبق لنا
ّ
تفضل
يشء .فتحول إىل مجليس( .أي
واجلس مكاني عىل العرش) .فكان جواب
اإلمام (ع) :لقد أعلمتك بأنّي إن حدّدتها،
لم تردّها.
ويتبينّ من هذه الحادثة ّ
أن اإلمام عليه
السالم ،كان يرمي إىل إفهام املهدي
العبايسّ ،
أن البالد اإلسالمية ك ّلها يف ذلك
الحني ،هي ّ
حق ألهل بيت ال ّرسول (ص)،
وقد اغتصبت منهم ،وليس مزرعة «فدك»
ّ
وأن املغتصبني لها هم الح ّكام
فحسب،
العباسيّون ،واألمويّون من قبلهم .وهذا
معنى قوله عليه السالم :إنّي إن حدّدتها،
لم تردّها .لم يدم حكم املهدي العبايس
طويالً ،حيث خلفه ابنه الهادي .وكان هذا
رجالً ضعيفاً ،كما كان عهده قصريا ً أيضاً،
وخلفه من بعده ابنه هارون ال ّرشيد.
ألقى أزالم هارون الرشيد القبض عىل

اإلمام الكاظم (عليه السالم)  ،وأرسلوه
مُقيدا ً إىل البرصة  ،وقد وَ ّكل حسان
الرسي بحراسته  ،واملحافظة عليه .ويف
الطريق التقى به عبد الله بن مرحوم
األزدي  ،فدفع له اإلمام (عليه السالم)
ُ
كتُبا ً  ،وأمره بإيصالها إىل ابنه اإلمام عيل
الرضا (عليه السالم)  ،وعَ ّرفه بأنه اإلمام
من بعده .وسارت القافلة تطوي البيداء
 ،حتى انتهت إىل البرصة ـ وذلك قبل
الرتوية بيوم ـ .فس َّلم ّ
حسا ُن اإلما َم (عليه
السالم) إىل عيىس بن جعفر  ،فحبسه يف
بيت من بيوت املحبس  ،وأقفل عليه أبواب
السجن .وكان عيىس ال يفتحها إال يف
حالتني  ،إحداهما خروجه (عليه السالم
) إىل الطهور  ،واألخرى إلدخال الطعام
إليه (عليه السالم).وأقبل اإلمام (عليه
السالم) عىل العبادة والطاعة  ،فكان
يصوم يف النهار ويقوم يف الليل  ،ويقيض
عامة وقته يف الصالة  ،والسجود  ،والدعاء
 ،وقراءة القرآن .واعتربَ تَف ّر َغه للعبادة من
نِعَ م الله تعاىل عليه  ،فكان (عليه السالم
ُ
كنت أسألك
) يقول (( :ال َّلهم إنك تعل ُم أني
َ
فعلت ،
أن تُف ِّر َغني لعبادتك  ،ال َّلهُ م وقد
َف َل َك الحم ُد )).

ً
ُ
َ
ِ
النوائب
يطاف بها عن َد اضطرا ِم
مثابة *****
ني
فكان مقا َم
الكاظمَ ِ
ِ
فهم ُ
العراق ا ُملحا َر ِب
أبطال
ُله ُم
ِ
بيت أبنا ِء الرسالةِ والتقى ***** وم ِ
ِ
ض َ
ني تراقبُ َ
إما ُم التقى عَ ٌ
عفنا *****
يُنافِ حُ عنّا من يُري ُد هوانَنا *****
ٌ
وينصرُ ُ جيشا ً
فالفيالق َهب ٌّة *****

قِ بابا ً تصليّ حِ ّ
لألطائب
ط ًة
ِ
يُبار َك حَ شدا ً طافحا ً
بالعجائب
ِ
جنو ٌد وحش ٌد ذاهبٌ غريُ آ ِي ِب

ٌ
ُ
ِ
العقارب
بيوت
تكاتف ***** يطهّ ُر أرضا ً من
وموعدهم عند اللقا ِء
ِ
ُ
ُ
وراية عز ٍة *****
فثمة إرصا ٌر

واملصاعب
سريفعُ ها رغم األذى
ِ

الكاظ ِم َ
ِ
والحسني وفاط ٍم ***** وأنصا ُر حُ بِّ
ني الكواكِ ِب
جنو ُد عيل ٍّ
ِ
ُ
َ
ً
ٍ
ضار ِب
بعث
فتنة ***** وايتا ُم
الدواعش
هنالك لن يبقى
أولغوا با َمل ِ
ومن ش ّذْ
فليسلُ ْك جُ حو َر َ
ٌ
ّ
ْ
الغ ِ
ْ
ياه ِب
شعلة *****
للفضائل
فان ِعراقي
ِ
باذل للمك ُر ِ
وواهب
مات
بن جعف َر شاهدا ً ***** عىل
ٍ
ِ
سال ٌم عىل مُوىس ِ
ْ
عىل اُمّ ةٍ
جاءت إليه فخور ًة *****

ِ
املكاس ِب
لتكري ِم ِمعطا ٍء عظي ِم

تخ ِّلد ُ
ُه ذكرىً وتطلُبُ ُه هدىً *****

الشوائب
وتتْبعُ ُه نهجا ً عدي َم
ِ

شذرات من حياة االمام الكاظم «ع»
اإلمام موىس بن جعفر املعروف بـــــ
(الكاظم الغيظ) سابع أئمة املسلمني
بعد رسول الله (صىلاللهعليهوآلهوسلم)
وأحد أعالم الهداية الربّانية يف دنيا
اإلسالم وشمس من شموس املعرفة
يف دنيا البرشية التي ال زالت تشع
نورا ً وبها ًء يف هذا الوجود ...إنه من
العرتة الطاهرة الذين قرنهم الرسول
األعظم(صىلاللهعليهوآلهوسلم) بمحكم
التنزيل وجعلهم قدوة ألويل األلباب
وسفنا ً للنجاة وأمنا ً للعباد وأركانا ً
للبالد ...إنه من شجرة النبوة الباسقة
والدوحة العلوية اليانعة ومح ّ
ط علم
الرسول وباب من أبواب الوحي واإليمان
ومعدن من معادن علم الله.
ولد اإلمام موىس بن جعفر يف نهاية العهد
األموي سنة ( ١٢٨هـ) وعارص أيّام
انهيار هذا البيت الذي عاث باسم الخالفة
النبويّة يف أرض اإلسالم فساداً ،وعارص
أيضا ً بدايات نشوء الحكم العبّايس
الذي استوىل عىل مركز القيادة يف العالم
اإلسالمي تحت شعار (الدعوة إىل الرضا
من آل محمد-صىلاللهعليهوآلهوسلم. )-
وعاش يف ظ ّل أبيه الصادق(عليهالسالم)
عقدين من عمره املبارك وتفيّأ بظالل
علوم والده الكريم ومدرسته الربّانية
التي استقطبت بأشعتها النافذة العالم
اإلسالمي بل اإلنساني أجمع.
ّ
(السفاح) ثم حكم
فعارص حكم
(املنصور) الذي اغتال أباه يف الخامس
والعرشين من شوال سنة ( ١٤٨هـ)
وتصدّى ملنصب اإلمامة بعد أبيه
الصادق(عليهالسالم) يف ظروف حرجة
كان يخىش فيها عىل حياته.
وقد أحكم اإلمام الصادق(عليهالسالم)
التدبري للحفاظ عىل ولده (موىس)
ليضمن استمرار حركة الرسالة اإللهية
يف أقىس الظروف السياسية حتى أينعت
ثمار هذه الشجرة الباسقة خالل ثالثة
ّ
وتنفس
عقود من عمره العامر بالهدى،
هواء الحرية بشكل نسبي يف أيّام
(املهدي) العبّايس وما يقرب من عقد يف
أيام حكم (هارون).
موىس
اإلمام
عاش
لقد
الكاظم(عليهالسالم) ثالثة عقود من
عمره املبارك والحكم العبّايس ّملا يستفحل
 ،ولكنه قد عانى من الضغوط يف عقده

األخري ضغوطا ً ق ّلما عاناها أحد من أئمة
أهل البيت(عليهمالسالم) من األمويني
وممن سبق (هارون) من العباسيني
من حيث السجن املستم ّر واالغتياالت
املتتالية حتى القتل يف سبيل الله عىل
يدي عمالء السلطة الحاكمة باسم الله
ورسوله ،وقد روي ّ
أن (هارون) خاطب
الرسول األعظم(صىلاللهعليهوآلهوسلم)
معتذرا ً منه يف اعتقال سبطه (موىس
بن جعفر-عليهالسالم )-زاعما ً ّ
أن
وجوده بني ظهراني األمة سبب للفرقة،
وهكذا تحكم القبضة عىل رقاب
املسلمني بل وأئمة املسلمني ،فإنا لله
وإنا إليه راجعون.لقد سار اإلمام موىس
الكاظم(عليهالسالم) عىل منهاج جدّه
الله(صىلاللهعليهوآلهوسلم)
رسول
وآبائه املعصومني عيل أمري املؤمنني
والحسن والحسني وعيل ومحمد
وجعفر ...يف االهتمام بشؤون الرسالة
اإللهية وصيانتها من الضياع والتحريف،
والج ّد يف صيانة األمة من االنهيار
واالضمحالل ومقارعة الظاملني وتأييد
اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر
للص ّد من تمادي الحكام يف الظلم
واالستبداد.
وقد كانت مدرسته العلمية الزاخرة
بالعلماء وطالّب املعرفة تش ّكل تحدّيا ً
إسالميا ً حضاريّا ً وتقف أمام تراث كل
الحضارات الوافدة وتربي الفطاحل من
العلماء واملجتهدين وتبلور املنهج املعريف
للعلوم اإلسالمية واإلنسانية معاً.
كما كانت نشاطاته الرتبوية والتنظيمية
تكشف عن عنايته الفائقة بالجماعة
الصالحة وتخطيطه ملستقبل األمة
اإلسالمية الزاهر والزاخر بالطليعة
الواعية التي حفظت لنا تراث ذلك
العرص الذهبي العامر بمعارف أهل
البيت(عليهمالسالم) وعلوم مدرستهم
التي فاقت كل املدارس العلمية يف ذلك
العرص وأخذت تزهر وتزدهر يوما ً بعد
يوم حتى عرصنا هذا.
لقد اشتهر اإلمام موىس بـــــ (الكاظم
الغيظ) ؛ لشدّة حلمه وبــــــ(العاب ،
والتقي  ،وباب الحوائج إىل الله)  ،ولم
يستسلم لضغوط الح ّكام العباسيني
وأللوان تعسفهم من أجل تحجيم
نشاطه الربّاني الذي كانت تفرضه عليه

ظروف املرحلة صيانة للرسالة والدولة
اإلسالمية من االنهيار وتحقيقا ً لهويّة
األمة ومحافظة عىل الجماعة الصالحة
من التحديات املستم ّرة واملتزايدة يوما ً
بعد يوم.لقد بقي هذا اإلمام العظيم
ثابتا ً مقاوما ً عىل خط الرسالة والعقيدة
ال تأخذه يف الله لومة الئم حتى قىض
نحبه مسموما ً شهيدا ً محتسبا ً حياته

مضحّ يا ً بكل ما يملك يف سبيل الله
وإعالء لكلمة الله ودين جدّه املصطفى
يف
محمد(صىلاللهعليهوآلهوسلم)
الخامس والعرشين من رجب سنة
( )١٨٣أو ( ١٨٤هـ).
فسالم عليه يوم ولد ويوم جاهد يف
سبيل الله ويوم استشهد ويوم يبعث
حيّاً.
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التجويع القسري للشعب
السادة أعضاء مجلس النواب العراقي
أل�م يحن الوقت إلقرار قان�ون املوازنة العامة للدولة نحن اآلن يف ش�هر ٣
من الس�نة املالية  ٢١ملاذا هذا االنصي�اع ملطالب اإلقليم وبعض املتحالفني
معه لتجويع الش�عب القرسي ملاذا التحدد جلس�ة للتصويت سواء بوجود
اإلقلي�م ابو بدونه فاانتم أغلبية يف الربمل�ان لذلك التخرسو جماهريكم واال
للش�عب كلمته األخيرة لذلك نطالبكم بعقد جلس�ة تصوي�ت علنية أمام
الش�عب لكي يت�م أحقاق الح�ق والتصويت على املوازنة نظ�را للظروف
االس�تثنائية واالقتصادي�ة التي يمر بها البلد بأكمل�ه  ..والله ويل التوفيق

* سلمان وهب فجر
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ً
قريبا..
انجاز  100مدرسة في البصرة من اصل 230

الخميس  11آذار  2021العدد  2543السنة الحادية عشرة

مشاريع تخص الماء والطرق تنتظر إقرار الموازنة
أعربت حكومة البرصة املحلية عن
أملها بإقرار موازنة  ،2021فيما
بينت أن لديها مشاريع مهمة
وإسرتاتيجية تخص املياه والطرق
يمكن تنفيذها حال إقرارها.وقال
محافظ البرصة إن من بني املشاريع
املهمة لدى املحافظة كيفية تأمني
وإيصال  15مرت مكعب بالثانية من
املاء بحيث يمكن تغطية البرصة
باملياه الصالحة لالستخدام البرشي
وهذا ما تمت مناقشته مؤخرا مع
وزير املوارد املائية.
وأضاف أن مرشوع آخر لدى
الحكومة املحلية هو أن تكون
للبرصة طرق إسرتاتيجية كالطريق
الحويل للمدينة فهو مهم جدا يف
حال تم إنشاؤه ستكون املدينة
تحاكي املدن املجاورة.

أعلنت الحكومة املحلية يف محافظة البرصة ،عن قرب إنجاز
 100مدرسة من أصل  230مرشوعا ً قيد اإلنشاء.وقال
محافظ البرصة يف ترصيح له انه ومنذ العام  2018اكتملت
أكثر من  100مدرسة سابقا ،وعىل الرغم من ذلك إال أن
املواطنني ينتقدون الحكومة املحلية ويهتفون «شنو سويتوا
للبلد من بعد  ،»2003مشريا ً إىل أن مشاريع األبنية املدرسية
حاليا ً تجاوز عددها الـ  1000مدرسة يف حني أن املحافظة
كانت تملك  300مدرسة فقط قبل عام .2003وتابع« ،من
الواضح أن البرصة تحتاج إىل  1000مدرسة أخرى إال إن
الوضع الحايل يف البلد أخر انجاز وإكمال املدارس من قبل
الحكومة املحلية».
وبني أن ملف األبنية املدرسية مهم جدا وهناك متابعة لهذا
امللف من خالل العمل عىل تخصيص أرايض لبناء مدارس،
مبينا ً انه ويف حال مصادقة موازنة  2021سيتم العمل عىل
إضافة مدارس بقدر ما عملت عليه الحكومة املحلية عام
 2019إذا سمح الوضع املايل.

حق الموظف المدني مهدور في وزارة الداخلية
هل يعلم السيد رئيس الوزراء املحرتم
ان املوظف املدني يف وزارة الداخلية يعمل
ويتحمل مسؤولية اكثر من الضابط وتسند
له مناصب (نادرا ملحاربته كموظف مدني)
ويكون عىل قدر عايل من املسؤولية لهذه
املناصب ..
هل يعلم ان املوظف املدني قد حارب
االرهاب فنيا وعمليا وتعرض للتهديد
املبارش وغري املبارش والقتل يف حني هناك
ضباط ومنتسبني يف اماكن التوجد فيها
اي مسؤولية او تعرض للمخاطر او اي
مشاركة ملكافحة االرهاب..
هل هكذا يكايف ٔ املوظف الذي عمل يف وكاالت
ومديريات امنية ومهمة بنرش خرب عىل
مواقع التواصل االجتماعي بان الشكر
والتقدير من رئاسة الوزراء لوزارة الداخلية
ماعدا املوظف املدني..
وباالصل املوظف املدني مغبون حقه يف
الشكر والتقدير كونه يكون مشمول بشهر

واحد فقط حسب قانون املوظفني املدنيني
بينما الضابط ستة اشهر واملنتسب سنتان
ومع كل ذلك ياتي كتاب وينرش بهذه الصورة
بان املوظف املدني غري مشمول بالشكر من
دولة رئيس الوزراء...هل السيد مصطفى
الكاظمي يرى ان املوظف املدني يف وزارة
الداخلية اليستحق او انه غري كفوء ففي
هذه الحالة ادعوه بزيارة وزارة الداخلية
ليطلع عىل انجازات املوظفني والتي تتجاوز
انجازات الضابط حتى يف مكافحة االرهاب
 ..يرجى من مدراء الصفحة عرض هذه
الرسالة عىل السيد رئيس الوزراء وانتظر
منكم الرد بكتاب او اجراء يعيد كرامة
وهيبة وحق املوظف املدني يف وزارة الداخلية
مع العرض هناك مدراء ووكالء بدرجة
موظفني مدنيني يف وزارة الداخلية
مع الشكر والتقدير

* عيل املوسوي

«قانون األحالة المبكرة الى التقاعد»  ..مالكم  ..كيف تشرعون ؟
سبق ان صدر القانون رقم ( )26لسنة
 2019وهو قانون التعديل االول لقانون
التقاعد املوحد رقم ( )9لسنة  2014قاضيا
بحتمية احالة املوظف اىل التقاعد عند اكماله
سن الستني عاما بغض النظر عن مدة
خدمته ولم يستثن من ذلك اال فئات معينة
جعل سن االحالة اىل التقاعد بالنسبة لها
اكمال الثالثة والستني او الخامسة والستني
بحسب االوصاف هذا وبشأن املوضوع نسوق
املالحظات االتية ( )1لقد كان املستقر عليه
منذ تأسيس الدولة العراقية ان سن االحالة
اىل التقاعد هو الثالثة والستون من العمر
وهذا يتطابق او يقرتب من سن االحالة
اىل التقاعد يف الدول االخرى ولكنه يعرتض
مبادئ الرشيعة االسالمية اذ التعرف سنا
لالحالة اىل التقاعد الن العمل فيها عبادة
وجهاد فاالنسان يستمر بالعمل مادام عىل
قيد الحياة اال اذا اصبح عاجزا عنه لظرف
صحي ()2ان تحديد سن االحالة اىل التقاعد

باكمال الستني عاما اليتكافأ والتطورات
التي حصلت يف مجال الطب والتي عىل اثرها
ارتفع معدل عمر االنسان اذ تشري التوقعات
ان معدل عمره سيصل اىل مائة وثالثني عاما
بحلول عام  )3( 2030من املعلوم ان القوانني
تصدر لتلبية حاجات اجتماعية ملحةيف حني
ان التعديل املشار اليه يف اعاله جاء ردة فعل
لتظاهرات الخريجني العاطلني عن العمل
فأمتص غضبهم واعطاهم امال يف التعيني
اال ان هذا االمل تطاير كالعهن املنفوش الن
الوظائف التي غادرها املوظفون املحالون اىل
التقاعد والتي زادت عىل املئتي الف لم يعني
فيها اال القلة القليلة من العاطلني وشطب
البقية من املالك ( )4ان تخفيض سن االحالة
اىل التقاعد اىل الستني عاما اخل باالمن
القانوني للموظفني النه جاءمباغتا لهم مما
احدث ارباكا يف اوضاعهم املعيشية وهذا عيب
يف القانون يمكن الطعن عىل اساسه بعدم
الدستورية ولكن انى يكون ذلك واملحكمة

جددت الحكومة املحلية يف واسط
مطالبها بشان حسم موضوع رصف
مستحقات الفالحني املتأخرة منذ
مايقارب الـ 10أشهر واملتبقي منها
أكثر من  100مليار دينار كديون يف
ذمة وزارة التجارة وحقوق ألكثر من
 25ألف مزارع وفالح.
وقال بيان للمكتب اإلعالمي ملحافظة
واسط اطلعت عليه ( املراقب و الناس )
إن التأخري تسبب يف مشاكل اقتصادية
عىل واقع املحافظة واملستوى املعييش
للمواطن الذي يمتهن أكثر من ٪60
من أبناءه مهنة الزراعة.
وأضاف البيان أن الفالحني واملزارعني
يطالبون برصف مستحقاتهم عىل
اعتبار هذه األموال هي مصدر الرزق
الوحيد ملئات آالف والتي ال تقل أهمية
عن رواتب املوظفني باإلضافة إىل قد

ار

شاد

ات

* زهراء محمد عيل

ً
قرارا بشأن الدارسين
التعليم تصدر
في المجموعة الطبية خارج العراق

واسط تجدد دعوتها لحسم ملف مستحقات الفالحين
ما يلحقه تأخر رصف األموال من
رضر متوقع عىل موسم التسويق
الجديد ما لم ترصف كامل مستحقات
العام املايض فقد يضطر املزارع
مكرها ً إىل بيع محاصيله للتجار أو
لغري املنافذ الحكومية ولو بأسعار
أقل بكثري من قيمتها كون املزارع فقد
الثقة بالحكومة وبقدرتها عىل اإليفاء
بالحق والدين املرتتب عليها.
وجدد املزارعون والفالحون تحذيراتهم
من فشل املوسم التسويقي الذي
سيبدأ بعد أسابيع من اآلن بسبب
عزوف املزارع الواسطي عن تسويق
محاصيله ملنافذ وزارة التجارة كون
أغلبهم قد يضطر لبيعها مقدما ً لغري
املنافذ الحكومية من أجل الحصول
عىل مبالغ نقدية يسدد بها ما ترتتب
عليه من ديون منذ أكثر من عام.

االتحادية العليامعطلة منذ اكثر من سنة
بارادة سياسية ( )5لقد فقد البلد يف تطبيق
السن الجديد لالحالة اىل التقاعد كفاءات
نادرة من اساتذة جامعات واطباء وذوي
اختصاصات علمية فاصبحوا متقاعدين
شباب كان االحرى بقاءهم النهم ثروة البلد
العظيمة ( )6لقد شعرت الدولة بالقصور
الذي يعرو قانون التعديل وما يضمره من ظلم
رصاح ولهذا ارسعت يف اعداد مرشوع قانون
جديد لتعديله لكي تعيد االمور اىل نصابها
اال ان شيئا لم يحصل لحد االن وبذلك يكون
حلم املوظفني املحالني اىل التقاعد بالعودة اىل
الوظيفة ثانية قد ذهب ادراج الرياح  .اخريا
نقول للمرشعني يف مجلس النواب مالكم
كيف ترشعون اهذا هو املرتجى من تمثيلكم
البناء هذا الشعب الصابر املمتحن ؟؟ ارحموه
يرحمكم من يف السماء .

أصدرت وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي ، ،قرارا ً وصفته باملهم بشأن
الدارسني يف املجموعة الطبية خارج
العراق.وقالت الوزارة يف بيان تلقت
(املراقب و الناس ) نسخة منه ،إن هيئة
الرأي يف الوزارة قررت معالجة الحاالت
غري املستوفية رشوط الرصانة ومعدل
القبول بإحالتهم إىل املرحلة النهائية يف
كليات الطب وطب األسنان والصيدلة
بجامعات بغداد والبرصة والكوفة
وكركوك واملستنرصية والنهرين واملوصل
وذي قار لتعزيز االختصاص املدروس
وأداء االمتحانات حضوريا ويكون نجاح
الطالب مجزيا عن امتحان معادلة
الشهادة».وأضاف البيان ،أن القرار
تضمن أيضا اعتماد معدل ال يقل عن
 %90من مخرجات الفرع اإلحيائي حرصا
لفتح امللف الدرايس للراغبني بدراسة
الطب العام خارج العراق للعام الدرايس

إنجاز  % 71من أعمال المسح ثالثي
األبعاد في الرقعة النفطية
 12بين المثنى والنجف
أعلن قسم الرقع يف رشكة نفط البرصة ،أن الفرقة
الزلزالية الثانية التابعة لوزارة النفط أكملت  %71من
عمليات املسح ثالثي األبعاد يف الرقعة النفطية 12
املشرتكة بني املثنى والنجف.
وذكر مدير القسم اسعد عبود يف بيان تلقت( املراقب
و الناس ) نسخة منه إن تلك الفرق أكملت وبالرغم
من الظروف البيئية حققت نسبة إنجاز عالية بلغت
أكثر من  %71من نقاط الطاقة املسجلة البالغ عددها
 27674خالل مدة قياسية وبساعات عمل إضافية،
مبينا أن املرحلة الثانية تتضمن البدء بأعمال الحفر
االستكشايف ملعرفة حجم املكامن النفطية يف تلك الرقعة.
وأشار إىل أن الفرقة أكملت أيضا أعمال تثبيت نقاط
الطاقة واالستالم وكذلك أعمال الجهد الهنديس من قبل
وحدة املساحة والجهد الهنديس بنسبة .%100

 2021/2022وكذلك ألغراض النقل
والقبول يف الداخل ضمن الكليات املناظرة
األهلية ،فيما يعتمد معدل  %80لخريجي
الفرع اإلحيائي حرصا لغرض فتح
امللف أو النقل والقبول يف الداخل ضمن
الكليات األهلية بتخصص طب األسنان
والصيدلة».

مظلمة مشغلي
عجالت السونار

السيد رئيس الوزراء املحرتم
السالم عليكم
نحن لفيف من مشغيل عجالت السونار
املنسوبني إىل مديرية مكافحة املتفجرات العامه
نعمل مشغلني يف عجالت كشف املتفجرات والكل
يعلم أن هذه العجالت تعمل باألشعة السينيه
ونحن معرضني للخطر ولم نشمل ب خطوره
اإلشعاع علما اننا نتعرض الشعاع عايل جدا ولم
نستلم مخصصات خطوره عليه اسوتا بباقي
الوزارات مثل الصحه والبيئة نناشد سيادة
النائب بشمولنا بمخصصات خطورة اإلشعاع
وأخذ املوضوع بنظر االعتبار

* عبد الله خليل

شركات النقال
النصب و االحتيال

تم تقديم شكوى عىل الرقم  ١٧٧بخصوص
رشكة الهاتف زين العراق وتم االتصال ايضا
بالرقم  ١٠٧الخاص بالرشكة بخصوص عرض
مقدم من الرشكة وبعد االشرتاك به وسحب كل
الرصيد عىل اساس االشرتاك تم التنصل والغاء
العرض ولدي الرسائل الخاصة بذلك وصار مدة
شهر ولم احصل عىل اجابة او رد مقنع ملشكلتي
فهل انتم لديكم السيطرة او التوجيه لحل
مشاكل املواطنني ام ال.....

* مصطفى الوائيل

مناشدة
اىل معايل وزير االتصاالت
املوضوع/مناشدة ومبارشة.
نحن اصحاب الدرجات الوظيفية البالغ عددها
 ٧٢٥درجة مالك وهي ضمن درجات الحذف
واالستحداث للسنوات السابقة ضمن موازنة
 ٢٠١٩ال زلنا ننتظر اوامر املبارشة من فرتة
طويلة نريد وقفة جادة من حرضتك بخصوص
هذا االمر وتسهيلها كون الدرجات تمويل ذاتي
وحذف واستحداث ومستعدين للمبارشة والعمل
وخدمة الوزارة وتطويرها الجل خدمة الشعب يف
قطاع االتصاالت.
امل  ٧٢٥عائلة بكم ...

* حسن قاسم

تأخر رواتب موظفي مديرية ماء الديوانية
إىل مديرية ماء الديوانية
مديرية ماء الديوانية دائما تطالب الحقوق
املرتتبه عىل املوظفني الذين يعملون لديها
من كافة األقسام وخاصة الشبكات الذين
يعملون ليال ونهارا تحت األمطار وكذلك
يف األجواء البارده من أجل صيانة االنابيب
الناقله للماء وكذلك مشغيل محطات املاء
املستمرين بعملهم ليال ونهارا وحتى تحت
جائحة كورونا من أجل إيصال املاء إىل

أبناء مدينتهم....ولكن باملقابل ال تكرتث
مديرية ماء الديوانية لحقوق املوظفني
والعاملني نحن نتحدث عن أسباب تأخر
رواتب موظفي مديرية ماء الديوانية ....
من املسؤول عن ذلك التأخري....وملاذا ال
يضهر اعالم مديرية ماء الديوانية ليوضح
أسباب تأخر رواتب
تحت انظار املسؤولني

* احمد عدنان كطش الحسناوي

تربية الديوانية تطالب بعدم قطع رواتب المحاضرين لديها
طالبت مديرية تربية الديوانية ،اليوم الثالثاء،
الحكومة املحلية بعدم قطع رواتب املحارضين
واإلداريني العاملني لديها باملجان ،الذين يعملون
يف ذات الوقت بأجور يومية وعقود يف دوائر أخرى
كـ (املجاري واملاء والبلديات والبلدية والكهرباء
والزراعة) وغريها ،وذلك لعدم تسلمهم مستحقاتهم
من الرتبية حتى اآلن.
وقالت تربية الديوانية يف كتاب رسمي حصل املربد
عىل نسخة منه ،إن تلك الدوائر قامت مؤخرا ً بتقاطع
املعلومات الوظيفية ووجدت أسماء املحارضين
باملجان يعملون كعقود يف دوائر أخرى ما عملت
عىل قطع رواتبهم ،مشري ًة إىل أن هؤالء املحارضين
واإلداريني باملجان لم يتسلموا حتى ألن مستحقاتهم

ً
مطالبة الحكومة املحلية باإليعاز إىل تلك
من الرتبية،
الدوائر بالرتيث بقطع رواتبهم لحني حسم موضوع
مستحقاتهم املالية يف املوازنة العامة للعام الجاري
.2021
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خل التفاح للبشرة يقتل البكتيريا
المسببة لحب الشباب

خ�ل التفاح هو حيلة صحية ش�ائعة ل�ه العديد من
الفوائد ،بما يف ذلك تنظيم مس�تويات الكوليسترول
يف الدم والس�يطرة عىل أعراض داء السكري وتعزيز
خطط النظ�ام الغذائي لفقدان ال�وزن ،ولكن يمكن
ً
أيضا اس�تخدام خل التفاح لتحسين جودة البرشة،
م�ن خلال إعداد غس�ول خ�ل التفاح واس�تخدامه
يوم ًيا عىل برشة الوجه حيث يس�اعد يف التخلص من
البكترييا الضارةً ،
وفقا ملوقع «.»Healthline
م�ن جانبها ،تقول إخصائية التغذية إليش�ا لوكيت،
إن هن�اك أكثر م�ن  30فائدة صحي�ة مختلفة لخل
التف�اح ،حيث تنص�ح بغس�ل الوجه بخل
التف�اح م�ن أجل التخل�ص م�ن البكترييا
الزائ�دة والزيوت وترطي�ب البرشة خاصة
الدهنية ،كم�ا أنه بديل طبيع�ي للصابون
الق�ايس أو منتج�ات البرشة التي تحت�وى عىل مواد
كيميائية ضارة.
 طريقة إعداد غسول للوجه من خل التفاح:نضي�ف ملعقة كبرية م�ن خل التف�اح إىل ربع كوب
( 60م�ل) من املاء الدافئ ونمزجهم جي ًدا ثم نغس�ل
به البرشة ،فهو يعترب وس�يلة فعال�ة لتطهري الجلد
م�ن البكترييا والحطام ،كم�ا يدعي بعض الناس أن
خل التف�اح عالج فعال للتخلص م�ن البقع والبثور
على الوج�ه ،نظ�رًا لخصائص�ه املض�ادة للبكترييا
املسببة لحب الشباب ،عن طريق نقع قطعة قطن ىف
خل التفاح ونمس�ح بها عىل املنطقة املصابة بالبقع
أو البث�ور ،م�ع مراعاة تجنب اس�تخدام خل التفاح
نهائ ًيا ىف إذا كانت برشتك حساس�ة
ألنه قد يرض بها.

صحيفة  -يومية  -سياسية  -عامة

Al-Muraqeb Al-Iraqi Newspaper

ابحاث تجيب ..هل السعادة تنبع من الداخل أم هي جينات متوارثة ؟

روسيا :كوفيد19 -
قد يتحول إلى موسمي

الهولندي�ة ماي�ك بارتل�ز يف
 ،2017حي�ث جرى أخذ عينات
من الحم�ض النووي ألكثر من
ربع مليون ش�خص مع تحديد
مس�توى س�عادة كل منه�م،
واتضح أن�ه بالنظر إىل الجينوم
البشري ال�ذي يحت�وي على
امل�ادة الوراثي�ة يمك�ن تحديد
رواب�ط بين نوعي�ة الجين�ات
املتوارثة لدى الشخص ونوعية
مش�اعره .وكان هن�اك ثالث�ة
متغريات جينية للسعادة ،اثنان
يفسران االختالفات يف أعراض
االكتئ�اب ،واألخير ُرجّ �ح أن�ه
املس�ؤول عن درجات الس�لوك
العصاب�ي .وبمعرف�ة موق�ع
الجين�ات الوراثي�ة ،ق�د يصبح
باإلم�كان قريبا ً تعديل الرتكيب
الجين�ي للش�خص .تق�ول
الباحث�ة وفق�ا ً ملقابلته�ا م�ع
 CNBCإن�ه «إذا كنت تعرف ما
الذي يج�ب تغيريه لتصبح أكثر
سعادة ،فلماذا ال يتأكد شخص
ما يف املس�تقبل م�ن أنه يمتلك
تلك الجينات؟».

أعلن�ت نائ�ب رئي�س الحكوم�ة الروس�ية،
تاتيانا غوليكوفا ،أن «كورونا» قد يتحول إىل
فريوس موسمي.
وأوضحت قائلة «إن ع�دوى فريوس كورونا
قد تتحول إىل فريوس موس�مي ،ش�أنه شأن
فيروس اإلنفلونــــ�زا ،لذل�ك ف�إن حملة
التطعيــ�م ض�ده يج�ب أن تج�رى بش�كل
منتظم.
وقال�ت يف حدي�ث أدلت ب�ه لوكال�ة «تاس»
الروس�ية «إن طل�ب الس�لطات بارت�داء
الكمام�ات الواقي�ة والتقي�د باإلج�راءات
االحرتازي�ة يمكن أن يلغى بع�د تطعيم %60
من سكان روسيا.
إال أن «كورون�ا» ق�د يتح�ول تدريجي�ا إىل
فيروس موس�مي ،ما يعن�ي إننا س�نتلقى
اللقاح ضده بشكل منتظم».
وأضاف�ت ،غوليكوف�ا ،أن روس�يا  -ش�أنها
ش�أن بلدان أخرى يف العال�م  -ال تتوفر لديها
معلومات وخربات كافية للخروج باستنتاج
عن فرتة بقاء املناعة ض�د الفريوس التاجي
يف جسم اإلنسان.
يذك�ر أن تاتيان�ا غوليكوفا كان�ت قد أعلنت
يف وقت س�ابق أن مس�توى مناع�ة القطيع
س�يصل نس�بة  %60بني س�كان روسيا مع
رشط ع�دم انخفــــ�اض وتائ�ر حمل�ة
التطعيم.

كش�فت أبحاث يف عل�م النفس
أن العوام�ل الخارجي�ة م�ن
ظ�روف ومقتني�اتٍ مادية
ٍ
وغريه�ا ال تمث�ل أكث�ر
من  %10فقط من
س�عادة اإلنسان،
فيم�ا تعتمد %90
من تل�ك املش�اعر
على العوام�ل الجينية
املتوارث�ة يف حمضن�ا الن�ووي،
باإلضاف�ة لطريق�ة تفكرين�ا
وطبيعة رؤيتنا لألمور.
وبين�ت البح�وث ان فك�رة
الس�عادة يف أصلها غير املادي
منبثق�ة من أحكام الفالس�فة
ُ
القدام�ى وهي موج�ودة يف كل
الديان�ات تقريباً ،لك�ن الجديد
أن خبراء العصر الحدي�ث
وعلم�اء النفس أق�روا النظرية
بعد أن اكتش�فوا أن�ه بنا ًء عىل
الجينات الت�ي نمتلكها ونوعية
رؤيتن�ا واس�تجاباتنا العقلي�ة
والعاطفي�ة للعالم م�ن حولنا،
فإنن�ا يمكننا بالفع�ل أن نخلق
سعادتنا الخاصة.
وفقا ً لدراس�ة بعنوان «السعي
وراء الس�عادة أن إجاب�ات
تجريبية لألس�ئلة الفلس�فية»
تم نرشها يف مجلة  apsالعاملية
لعلم النفس ،السعادة هي أكثر
من مجرد إمض�اء نهار خفيف
بم�زاج جي�د ،ولكنه�ا حال�ة
م�ن مش�اعر الرف�اه والرض�ا
مصحوب�ة بإحس�اس عمي�ق
باملعنى والقناعة.
ويرتبط مستوى الرضا
ع�ن

ً
ع�ادة بالعواط�ف
الحي�اة
اإليجابي�ة بن�ا ًء على تج�ارب
امل�ايض والح�ارض واملس�تقبل
املتوق�ع .ويمك�ن أن يؤث�ر
املايض على الرضا ع�ن الحياة
يف املس�تقبل من خلال كيفية
توقع�ه والنظ�ر إلي�ه يف عقلك.
على س�بيل املث�ال ،إذا كنت قد
عانيت م�ن صدم�ة يف املايض،
فق�د تعتق�د أن مس�تقبلك لن
يك�ون مرضي�ا ً ألن�ك تتخي�ل
أس�وأ الس�يناريوهات بنا ًء عىل
تجربتك السابقة.
وع�ن م�دى تأثير الجين�ات
املتوارث�ة يف مس�توى س�عادة
األش�خاص ،تق�ول املعالج�ة
النفسية األمريكية سوزان زين
إن الجين�ات تش�كل م�ا يق�در
بنح�و  %40من الق�درة عىل أن
تكون سعيداً ،لكن األمر ال يعني

أن�ه إذا لم تول�د بجينات معينة
ً
تعيس�ا
فمن املقدر لك أن تكون
مدى حياتك ،ولكن «من املمكن
إعادة تركي�ب أدمغتنا بطريقة
معينة لتحقيق هذا الشعور ألن
ال�ـ %60األخرى من الس�عادة
تنب�ع م�ن نم�ط الحي�اة» عىل

حد قولها.الراب�ط بني الجينات
ومس�توى الس�عادة ت�م ربطه
بش�كل عميل يف دراسة أرشفت
عليه�ا رئيس�ة
األبح�اث يف
جا معة
فر ي�ج

السباحة تشكل مخاطر
على هشاشة العظام

فوائد صحية تدفعك إلى تناول المحار
قالت الجمعية األملانية للتغذية
إن املحار يتمتع بفوائد صحية
جم�ة ،حي�ث إن�ه يع�د منجما ً
للزنك الذي يتمتع بأهمية كبرية
للعدي�د م�ن عملي�ات األي�ض يف
الجسم.
وأضاف�ت الجمعيـــ�ة أن الزن�ك

 6عالمات الحتمال التعرض لإلصابة بفقر الدم الخبيث !
يمك�ن أن ي�ؤدي نق�ص فيتامين B12
إىل إحداث تغيريات يف صحتك الجس�دية
والعقلي�ة ،حيث يق ّدم ع�ددا من األدوار
املحورية يف الجسم املسؤولة عن كل من
العمليات الجسدية والعقلية.
ويمك�ن أن يس�بب نق�ص الفيتامينات
األساس�ية ،فق�ر ال�دم الخبي�ث .فم�ا
هي العالمات الس�ت الت�ي يجب البحث
عنها؟.
ويوض�ح موق�ع « :Bupaفق�ر ال�دم
الخبي�ث هو أحد أمراض املناعة الذاتية،
تس�ببه األجس�ام املض�ادة م�ن جهاز
املناع�ة لدي�ك والت�ي تهاج�م أنس�جة
جس�مك ،والتي يعتقد أنها غريبة .وهذا
يس�بب التهابا يف بطان�ة معدتك .عادة،
يرتب�ط الربوتني املعروف باس�م العامل

الداخيل ،وال�ذي يتم إنتاج�ه يف معدتك،
بفيتامني  B12املنطلق من الطعام الذي
تناولته ،ثم يحم�ل الفيتامني عرب جدار
األمع�اء إىل ال�دم .وإذا كن�ت تعاني من
فق�ر الدم الخبي�ث ،فقد تتضرر خاليا
املع�دة الت�ي تنت�ج العام�ل الداخيل ،ما
يعن�ي أنه لم يعد م�ن املمكن امتصاص
فيتامني  B12ويتط�ور النقص ،ويؤدي
إىل فقر الدم».
ويرسد  Bupaست عالمات للبحث عنها:
ــ الشعور بالتعب الشديد.
ــ ضي�ق التنفس حتى بع�د القليل من
التمرين.
ــ خفقان القلب.
ــ الصداع.
ــ قلة الشهية.

ــ التهاب يف الفم واللسان.
وغالب�ا ما يتم الخل�ط بني حاالت نقص
فيتامني  B12األخرى ،مثل تلك الناجمة
عن س�وء تناول الطعام ،وبني فقر الدم
الخبيث.و ُيعتقد أن فقر الدم الخبيث هو
اضطراب يف املناعة الذاتية يؤذي الخاليا
الجدارية يف املعدة.
ومع ذلك ،قد يحت�وي فقر الدم الخبيث
أيضا على مكون وراثي ل�ه أيضا ،ومن
املحتمل أن يكون متوارثا يف العائالت.
وإذا كان الش�خص ال يحص�ل على ما
يكف�ي م�ن فيتامين  B12م�ن نظامه
الغذائ�ي ،فقد ينصح�ه الطبي�ب العام
بتن�اول املزي�د م�ن األطعم�ة املدعم�ة
بفيتامين  B12أو تن�اول مكملات
منتظمة.

علماء يكشفون خصائص ساللة «جنوب إفريقيا» من فيروس كورونا
اتض�ح للعلم�اء أن سلالة
الفيروس التاجي املس�تجد
املكتش�فة يف جنوب إفريقيا
نهاي�ة ع�ام  2020فيه�ا
طف�رات عدي�دة تس�مح
له�ا باختراق خالي�ا البرش
بس�هولة ،ورسعة االنتش�ار
وتجنب االستجابة املناعية.
وتشري مجلة  ،Natureإىل أن
الفيروس التاجي املس�تجد
م�ن ن�وع 2-SARS-CoV
1 . 3 5 1 .B /5 0 1 Y. V 2
املع�روف باس�م سلالة
«جن�وب إفريقي�ا» اكتش�ف
ألول مرة يف جمهورية جنوب
إفريقي�ا يف ش�هر ديس�مرب
ع�ام  2020وبنهايته أصبح
الفريوس مهيمنا يف عدد من
بلدان جنوب إفريقيا.
وتس�مح نتائ�ج الدراس�ة
الجدي�دة الت�ي ش�ارك فيها
علماء م�ن جمهورية جنوب
إفريقيا والربازيل وبريطانيا
وأملاني�ا والوالي�ات املتح�دة
برئاس�ة تيلي�و دي أوليفريا
من جامعة كوازولو ناتال يف
ديربان ،بافرتاض أن 501Y.

 V2ظه�ر يف مقاطعة الكاب
الرشقي�ة بجن�وب إفريقي�ا
يف ش�هر أغس�طس .2020
ومن هن�اك انترش برسعة يف
مقاطع�ات ال�كاب الرشقية
وال�كاب الغربي�ة وكوازول�و
نات�ال ،ليح�ل مح�ل األنواع
األخرى من فريوس SARS-
 .2-CoVووفق�ا للخبراء،

تكمن ميزة النوع 501Y.V2
يف رسعة انتقال�ه وقدرته يف
تجنب منظومة املناعة.
واكتش�ف الباحث�ون م�ن
دراس�تهم ل�ـ  2882جينوم
للفيروس التاجي املس�تجد
جمع�ت خلال الفترة 5
م�ارس 10-ديس�مرب 2020
 ،أن املوج�ة الثاني�ة لوب�اء

«كوفي�د »19-يف جن�وب
إفريقي�ا ،التي بدأت يف ش�هر
أكتوب�ر  2020كانت رسيعة
جدا ومرتبط�ة بنوع 501Y.
. V2
واكتش�ف الباحث�ون ثماني
طف�رات يف بروتين س�بايك
يف سلالة «جن�وب إفريقيا»
بينه�ا الطف�رة N501Y
الت�ي اكتش�فت يف السلالة
«الربيطانية»  ، 1.1.7.Bالتي
تع�زز االرتباط بمس�تقبالت
 ACE2البرشية ،التي يلتصق
بها .2-SARS-CoV
وأما الطفرة الثانية E484K
فـــــي مس�تقبالت RBD
الفريوسية ،فتمنح الفريوس
مقاوم�ة عالي�ة ل�ـ 501Y.
 V2لألجس�ام املض�ادة ،م�ا
يخفض من فعالية اللقاحات
املض�ادة ل�ـ «كوفي�د،»19-
الت�ي تس�تهـدف بروتين
سبايك.
ويشير الباحث�ون ،إىل أن
الغرض من الطفرات األخرى
ال ي�زال غامض�ا ويحتاج إىل
دراسات إضافية.

يعم�ل أيض�ا ً على تقوي�ة جه�از
املنــــــاعــة ،ويحفــــــــز
إنتــــــ�اج الهـــرمونــــات
الجنس�يــــــــة ،ويـــــرفع
مس�توى هرمــــ�ون الذك�ورة
«التستوستريون».
كم�ا يمت�از املح�ار بانخف�اض

س�عراته الحرارية ،حي�ث تحتوي
 100غ�رام من الجزء القابل لألكل
من املح�ار عىل  66س�عرا ً حراريا ً
فقط.
باإلضافــة إىل ذل�ك ،يعترب املحار
غني�ا ً باليــــ�ود والربوتين عايل
القيمــة والنحاس والسيلينيوم.

أعلن�ت أولغا ش�ميلفا ،املتخصصة يف الرتبية
البدني�ة العالجي�ة ،أن التدري�ب املكثف عىل
السباحة يمكن أن يكون خط ً
ريا مع هشاشة
العظام املتقدمة.
وقالت لقناة «زفي�زدا» التلفزيونية« :تحتاج
أوالً إىل تصحي�ح كثاف�ة عظام�ك بالعلاج
الصحي�ح وبالتماري�ن الرياضي�ة .بعد ذلك
فق�ط يمكنك الذه�اب إىل تدريب مكثف عىل
السباحة».
وبحس�ب االختصاصي�ة ،فإن العلاج برفع
األثقال يقوي مشد العضالت ويمنع الكسور
حت�ى يف حال�ة اإلصاب�ة بهشاش�ة العظام.
باإلضافة إىل ذلك ،تؤثر مركبات الفيتامينات
املعدني�ة واملس�تحرضات الهرموني�ة ،الت�ي
يج�ب أن يصفها طبيب الغ�دد الصماء ،عىل
كثافة العظام.
وأضافت شميلفا« :ال يمكن السباحة إال بعد
إجراء العالج».
هشاشة العظام هي السبب الرئييس لكسور
العمود الفقري .والنس�اء بعد سن الخمسني
معرضات بش�كل أس�ـــايس لإلصابة بهذا
املرض.

دراسة تزعم :لقاح بفايزر ربما يحيّد الساللة «البرازيلية»
زعمت دراس�ة جديدة ،أن لق�اح Pfizer/
 BioNTechاملض�اد للفيروس التاج�ي
املس�تجد ،قد يتمك�ن من تحييد السلالة
«الربازيلي�ة» للفيروس بحس�ب ظ�روف
املخترب.
وتشير مجلة New England Journal of
 ،Medicineإىل أن الدراس�ة ،أجري�ت م�ن
قب�ل مبتكري اللقاح بالتع�اون مع علماء
من جامعة تكس�اس ،حيث أخذت عينات
من دم املش�اركني يف املرحل�ة النهائية من
االختب�ارات الرسيري�ة ،س�بق أن تلق�وا
جرعتين م�ن اللق�اح .واتض�ح للباحثني
ظه�ور أجس�ــــــام مض�ادة يف دمهم،
ق�ادرة على تحـــــــيي�د السلاالت
الجديدة.وتبين الدراس�ة أن «مقارنة هذه

النتائج بنتائج لق�اح 2020/USA-WA1
(لق�اح ع�زل الفيروس ال�ذي اس�تخدم

يف يناي�ر ع�ام  )2020لتحيي�د السلالة
«الربيطانية»  1.1.7.Bو»الربازيلية»« 1.P
النتائج متقاربة .ولكن نتائج استخدامه يف
تحييد ساللة «جنوب إفريقيا» ، 1.351.B
كانت منخفضة بعض اليشء.
وكان�ت رشكت�ا  Pfizerو BioNTech
لألدوي�ة ،ق�د أعلنت�ا يف وق�ت س�ابق ،عن
انطلاق عملي�ات اختب�ار فعالي�ة وع�دم
خط�ورة إعط�اء الجرع�ة الثالث�ة م�ن
لقاحه�ا املضـــــ�اد للفيروس التاجي
املس�تجد ،التي تزامنت مع ترصيحات بيل
غيت�س ،مؤس�س رشكة مايكروس�وفت،
بش�أن رضورة الحاج�ة إىل جرع�ة ثالث�ة
م�ن اللقــــ�اح بس�بـــــب السلاالت
الجديدة.

طنين األذن ..تخلص منه قبل أن تصاب بالجنون !
ً
مس�ا
ويذهب البعض أحيانا ً إىل أنهم يعانون
من الجنون بس�بب الطنني املستمر يف آذانهم،
خاص�ة أولئك الذي�ن يس�معون أصواتا ً تصم
آذانهم بينما ال يس�معها غريه�م ،فيمـــــا
يق�ف العلـــــ�م عاج�زا ً عن تفسير آليات
نشأتــــه بشكل تام.
وتتراوح درج�ات الطنني بني س�ماع أزيز أو
صفير عديم املص�در ،وص�والً إىل صوت آالت
حفر تعمل داخل آذانهم.
وتق�ول الربوفيس�ور األملاني�ة بريغي�ت
ماتس�وريك إن طنني األذن ليس مرضا ً قائما ً
بذات�ه ،وإنما عرض أو خلل وظيفي ينتج عن
الضوض�اء أو اضطراب رسي�ان الدم يف األذن
الداخلية أو انسداد يف الفقرات العنقية.
وأضاف�ت ماتوري�ك أن طنين األذن يرتب�ط
بص�ورة كبرية بالتوت�ر العصبي ،ولذا
ف�إن نقص الس�مع

وطنني األذن يصيبان الشخص املنهك معنويا ً
بش�كل أكرب.ويق�ول كالوس هاوس�مان،
مؤسس ومدير إحدى مجموعات الدعم الذاتي

ً
عرضة هم
ملرىض طنني األذن ،إن أكثر الناس
الذين يعيشون يف أوس�اط الضوضاء والتوتر
العصبي ،والذين يكبلون أنفس�هم بكثري من
املسؤوليات والضغوط.
ويضي�ف هاوس�مان أن األش�خاص ذوي
الطموحات العالية ق�د يصابون بطنني األذن
املزعج أيضاً.
متى يصبح طنني األذن مرضا؟ً
ً
ال يعتبر الطنني مرضا ً
مزمن�ا ،بل يختفي يف
 %80-70يف الحاالت ب�دون عالج ،حيث تؤكد
ماتس�وريك أن طنين األذن يصب�ح مزمنا ً يف
حال استمراره ملدة ثالثة أشهر ،ولكن تنصح
باستش�ارة طبي�ب األن�ف واألذن والحنجرة
وعدم االس�تهانة ب�ه يف حال اس�تمراره عىل
مدار ي�وم كام�ل ،إذ إنه قد يك�ون مصحوبا ً
أحيان�ا ً بالته�اب يمك�ن عالجه
بالكورتيزون.

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

سوق اإلسترابادي ..شاهد حي على تاريخ مدينة الكاظمية

يعد (اإلسترابادي) او اإلسترَبادي أقدم س�وق بني
أس�واق مدينة الكاظمي�ة يف بغ�داد ،إذ يرجع تاريخ
إنش�ائه إىل بدايات القرن املايض ،عام  1912تحديداً.
وق�د تمي�ز ه�ذا الس�وق بط�رازه املعم�اري الفريد
وعراقت�ه من بين بقية أس�واق بغ�داد القديمة ,إىل
جان�ب أن�ه كان يض�م يف كال طابقيه أكث�ر من مئة
محل وغرفة.
أحد أحفاد أرسة اإلسرتابادي الفنان التشكييل الشاب
يارس حقي اس�ماعيل اإلسترابادي :،انتق�ل الحاج
كاظ�م إىل الكاظمي�ة وفت�ح محالً للتج�ارة هناك يف
خان (أبو اقالم) وأخذت أعماله تتوس�ع ،حتى صار
له ذكر طيب واسم معروف باألمانة والصدق وحسن
الني�ة ،فتزوج إح�دى بنات األرشاف الت�ي أنجبت له

ولدين سماهما مهدي وعبد الهادي .وحني بلغ األول
الثامن�ة عرشة والثاني الخامس�ة عشرة من العمر
انتق�ل والدهم�ا إىل جوار ربه ،وبق�ي الولدان يديران
أمر التج�ارة بنجاح تح�ت إرشاف والدتهما .وكانت
األم من النس�اء العاقالت املدب�رات ،ذات عقل راجح
وذكاء واف�ر .وكان الول�دان ال يخرجان عن طاعتها
فوفقهم�ا الله يف أعمالهم�ا وبارك لهم�ا يف التجارة
فش�يدت األم لهما دارا ً كبرية غري الدار األوىل وشيدت
بجانبهم�ا دارا ً للضيافة (ديوان خانة) املوجودة اآلن
يف الكاظمية.وأضاف :لقد علمت أنه يف الخمسينيات
أثناء الحفل التأبيني الذي أقيم بوفاة امللكة عالية زار
العراق قارئا القرآن الكريم عبد الباس�ط والشعيشع
وقد اس�تضافهما الحاج محمود اإلسرتابادي يف داره

«نعيش في باص» ..قصة أرخص عقار في لندن
بدال من البحث عن حلول معيش�ية أو التس�ليم لقروض البنوك ،اتخذ لوك وصديقته تش�اريل قرارا بالس�كن يف
حافلة لندن األحمر الشهرية ذات الطابقني.
الفك�رة ب�دأت عام  2017ل�دى البحث عن أرخص بدالت اإليج�ار وبدائل القرتاض مبالغ كبيرة من البنوك يتم
تس�ديدها عىل مدى عقود.وهنا ملعت الفكرة عند تش�اريل ،التي طلبت من والدها استغالل مساحة صغرية من
قطعة أرض يملكها يف «إيس�يكس» رشق لندن ،إليقاف الباص الش�هري فيها مقابل دفع بدل إيجار شكيل.وها
هما اليوم يسكنان يف الباص ذي الطابقني الذي يضم محتويات البيت الطبيعي كافة حتى أنه يضم أيضا موقد
حطب للتدفئة.ويف الطابق الس�فيل ،توجد غرفة االس�تقبال وطاولة الطعام وأريكتان ،كما يوجد املطبخ الذي
يضم طباخا وغسالة للمالبس ومغسلة لألواني ومكانا إلعداد الطعام ،أما الطابق العلوي فيضم الحمام وغرفة
النوم والتلفاز الذي يواجه رسير نوم يكفي شخصني.
وتقول تش�اريل ملوقع «مرتو» الربيطاني إنها ورشيكها اس�تنبطا الفكرة من أحد الربامج التلفزيونية الشهرية.
وكانت الخيارات يف البداية تتأرجح بني الكرفان وحاوية البضائع قبل االس�تقرار أخريا عىل الباص األحمر ذي
الطابقني.
وال ي�زال م�كان الس�ائق يف مقدمة الباص بلا تغيري ،مما يعني إمكانية قيادته بش�كل طبيعي وتش�ارك لوك
وتش�اريل يف رشاء الباص بسعر  2500جنيه إسترليني غري أن كلفة رفع املقاعد وتغيري الداخل وتحويله إىل ما
يشبه الشقة من طابقني وصلت إىل قرابة  15ألف جنيه إسرتليني.

بيوت�ات الكاظمي�ة التجاري�ة املعروف�ة ومن األرس
املعروف�ة يف الع�راق .كان جدهم الح�اج عبد الهادي
اإلسترابادي من كبار تجار العراق يف بغداد يف أواخر
الق�رن الثال�ث عرش للهج�رة وهو ال�ذي أرشف عىل
بناء صحن الكاظمي�ة األخري الذي أنفق عليه فرهاد
مريزا ،وهو من العلم�اء الفضالء املؤلفني إضافة إىل
مكانته ووجاهته ورئاسته يف عرصه.
ثم جاء بع�ده الحاج عبد الهادي ،اب�ن الحاج مهدي
اإلستربادي ،وكان من رؤس�اء التجار ووجوههم يف
الكاظمية وبغداد والعراق .وكانت لبيت اإلسرتابادي
مراك�ب يف نهر دجل�ة تنقل الزوار م�ن الكاظمية إىل
س�امراء ،وق�د بيع�ت هذه املراك�ب وأنش�ئ بثمنها
س�وق اإلسترابادي الكبير يف الكاظمي�ة يف موقعه
الح�ايل جنوب رشقي الصح�ن الكاظمي الرشيف ،يف
الثلث األول من القرن الرابع عرش للهجرة .يمتاز هذا
السوق عن جميع األسواق الكبرية يف العراق والرشق
وربما يف العالم أيض�ا ً بأنه ذو طابقني ،ففي الطابق
األول دكاكين ويف الثان�ي حج�رات للتج�ار .وأب�دى
محف�وظ ،يف حديث�ه ،معارضت�ه ورفضه املس�اس
بالسوق بإجراء أية تغيريات فيه بقوله:
ال أوافق على التطوير إذا كان في�ه تغيري ،وأدعو إىل
املحافظة عىل األبنية الرتاثية واآلثارية واالهتمام بها
واإلفادة منها يف حدود عدم املس برتكيبتها الحرضية
واملعمارية.

املعروف�ة يف الكاظمية ،لكن مما يؤس�ف له أن كثريا ً
م�ن الوثائق والصور الخاصة ب�األرسة ُفقد أو سرُ ق
بع�د أحداث ع�ام  .١٩٥٨الفتا ً إىل وجود س�وق أثري
آخ�ر بنفس االس�م يف خانقين هو أقدم من س�وق
الكاظمي�ة ،بناه أيضا ً جدنا الكبري الحاج عبد الهادي
اإلسترابادي ،وبنى أيضا ً خان بني س�عد السرتاحة
القواف�ل القادم�ة من إي�ران إىل الع�راق .مضيفا ً أن
أح�د الطلبة العراقيني املقيمني يف األردن واس�مه زيد
عصام قدم رس�الة أكاديمية عن السوق لنيل شهادة
املاجستري..
يقول اّ
العلمة الدكتور حسين عيل محفوظ  :س�وق
اإلسترابادي يف الكاظمي�ة م�ن األس�واق الكبرية يف
الع�راق ،وه�و منس�وب إىل بي�ت اإلسترابادي ،من

معلمة تنقذ طالبة من لص رأته خالل تدريسها عن بعد
أنق�ذت معلمة يف مدين�ة حائل الس�عودية ،إحدى
طالباتها باملرحلة االبتدائية من لص حاول اقتحام
منزله�ا أثناء تلقيها الحصة املدرس�ية عرب منصة
«مدرستي».
وكان مقطع فيديو تم تداوله بش�كل موس�ع عرب
مجموعات الواتس آب ومنصة تويرت ،أظهر إحدى
الطالبات وهي تس�تنجد بزميالتها ومعلمتها بعد
مشاهدتها ألحد األش�خاص يتسلل إىل منزلها عرب
نافذة املنزل أثناء وجودها لوحدها.
وف�ور س�ماع املعلمة لرصخ�ات طالبته�ا طالبة
االس�تغاثة طلبت من طالبتها «رهف» عدم إغالق
امليكروفون ،وفتح الكامريا ،فاس�تجابت الطالبة،
وفتح�ت الكاميرا ووجهتها نحو الناف�ذة ،ليظهر
من خاللها الش�خص وهو يطل عىل النافذة ،فيما
سارعت املعلمة وبعض األمهات وأحد أولياء األمور
إىل منزل الطالبة ملنع الشخص من الدخول ،وظهر

يف الفيديو صوت املعلمة وهي تشري إىل تمكنها من
تصوير الش�خص عند منزل الطالب�ة مفيدة بأنها
أبلغت الرشطة.
بدورهم ،بادر الجيران بالوصول الرسيع إىل منزل
الطالبة ،والتي تواصلت معها معلمتها حتى دخلت
إحدى جارتها ملنزل الطالبة ،وفق «س�بق».
وانه�ارت الطفلة بالبكاء وه�ي تتحدث من خالل
الفيديو عن املتس�لل مفيدة بأن�ه كان يحمل بيده
س�كينًا ،مشيرة إىل وصول إحدى زميالته�ا إليها
والتي اطمأنت عىل صحتها ،فيما هرب الش�خص
املتس�لل من املوق�ع ،وتبني وج�ود الطالبة وحدها
يف املن�زل دون معرفة أس�باب عدم وج�ود عائلتها
معها.
وأف�اد ا ُملتحدث اإلعالم�ي لرشطة منطق�ة حائل،
النقي�ب طارق النصار ،بأنه ت�م تحويل املقطع إىل
األقسام املختصة يف جهتيهما للتحقق من األمر.
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«أور أخبث مافي
مشروع إبراهام»
ال أستغرب من يشء قدر استغرابي من أولئك الذين الزالوا يف غفلة عن الخبث اليهودي
الصهيوني ،رغم تحذيرات القرآن الكريم  ،ورغم األحاديث النبوية الرشيفة وسرية أهل
البيت «ع» التي نَب ْ
َّهت لخطورتهم عىل اإلسالم
وكما جاء يف قوله سبحانه ( َو َل ْن تَ ْر ىَ
ض عَ ن ْ َك اليهو ُد وَال النَّصَ ارى حَ تَّى تَتَّ ِب َع مِ َّلتَ ُهمْ)
إن هذه الغفلة دفعت بالبعض لتنايس املشاريع التي دأبت الصهيوأمريكية عىل طرحها
(كرصاع الحضارات)( ونهاية التأريخ )وباءت كلها بالفشل  ،وتحطمت عىل صخرة محور
املقاومة يف املنطقة املنبثق من أصول وجذور عقائدية تدرك جيدا ً أن جوهر الرصاع يف
املنطقة عقائدي وإن أخذ منحنيات أخرى تارة اقتصادية وأخرى سياسية.
املشاريع التي ن َ َّ
ظ َر لها كبار املفكرين الصهاينة من جنسيات أمريكية والتي أرشنا لبعضها
،كلها كانت تستهدف منطقتنا الحيوية هذه ؛ مركز الديانات الكربى ومهوى قلوب أتباعها
يف كل العالم.
هذه املنطقة التي تربعت عىل عرشها إرسائيل  ،وسيطرت عىل (قلب العالم )املعنوي
والروحي (القدس) الرشيف.
وبعد أن أدرك املحافظون الجدد يف اإلدارة األمريكية قرب زوال الكيان الصهيوني عىل وقع
تنامي قدرات محور املقاومة ،وتهاوي املشاريع التوسعية الرامية لتحقيق حلم إرسائيل
الكربى يف املنطقة.
عمدوا إلطالق مرشوع (الدبلوماسية الروحية) وهو املرشوع الفكري
والعقائدي الذي يمكن تمرير صفقة القرن تحت عباءته.
كما حصل يف العقد الثاني من القرن املنرصم  ،حني مرروا مرشوع
(سايكس بيكو ) التقسيمي تحت جناح املرشوع القومي.
هذه الدبلوماسية الروحية (التجميعية ) وليست التقسيمية كما حصل
يف سايكس بيكو يراد منها حرف األنظار عن احتالل الصهاينة لفلسطني
ورشعنة اغتصابهم للقدس.
لكن عىل مايبدو أنهم تيقنوا أن هذا املرشوع لن يكتب له النجاح ،
ولن يكون بوسع الصهاينة التخلص من املطالبة بتحرير فلسطني
 ،إال بإيجاد بديل للقدس تجتمع عليه الديانات الكربى ويحرف
أنظارهم عنها .
ماجد الشويلي
ولذلك وقع الخيار عىل (أور) لألسباب اآلتية :
أوالً -:أن أور يف العراق وهي مسقط رأس أبي األنبياء إبراهيم
الخليل عليه السالم وهو محل توافق بني أتباع الديانات السماوية
ثانياً -:أن اختيار أور (املعبد الرشكي )يراد منه أن يكون بديالً عن القدس لحرف
أنظار العالم عن احتالل الصهاينة لفلسطني وتحويل الحج نحوها (أور).
ثالثاً -:أن هذا الهدف يتعلق بالدور املستقبيل للعراق  ،والذي سينطلق منه املهدي
«عج» لتحرير القدس بجيوشه املوحدة إلعالن اليوم العاملي للعدل والسالم.
وهذا االختيار ألور يُعَ ُّد إجرا ًء استباقيا ً لقطع الطريق أمام اإلمام املنتظر «عج»
والحيلولة دون وصوله للقدس وتحريرها.
رابعاً -:أن هذا االختيار ألور يأتي يف سياق العمل عىل فصل املسلمني عن ارتباطهم
بالكعبة املرشفة  ،ورصف وجوههم عنها .
ولعل الغرب قد تيقن أن مآالت حرب آل سعود عىل اليمن ستنهي حكمهم ،وتنتهي
بسيطرة الحوثيني عىل الكعبة املرشفة  .سواء ذلك عن طريق النبوءات التلمودية
أم عن طريق استرشاف املعطيات السياسية .
ولعل هذا مايفرس لنا واحدا ً من أهم أسباب نزوع الواليات املتحدة للتخيل عن آل
سعود والتعويض عنهم بدعم اإلمارات.
خامسا ً  -:أن اختيار أور كمكان للحج اإلبراهيمي ال يخلو من محاوالت
الصهيونية املسيحية لقطع الطريق عن مرشوع الحضارة اإلسالمية الكربى الذي
دشنه اإلمام الخامنئي ونادى به .
اإلمام الخامنئي (أعزه الله) الذي قدم مرشوعا ً متكامال للنهضة اإلسالمية من
خالل قدرات الجمهورية اإلسالمية بنحو يفند فيه نظريات الغرب التي تحدثت
عن (رصاع الحضارات )أو حتى (نهاية التأريخ )بل يتسامى فيه عىل مرشوع
حوار الحضارات الذي دعا إليه (خاتمي)
فمرشوع الحضارة اإلسالمية مقدمة ليوم الظهور املقدس  ،وبيان للثقافة
اإلسالمية ونسق التعايش الذي سيمنح العالم كله الطمأنينة والسالم.
سادساً -:أن الرتكيز عىل العراق ليس لقطع جسور التواصل بني محور املقاومة
فحسب بل للفصل بني جناحي النهضة املهدوية الكربى التي ستأتي تباشريها
عرب الرايات السود القادمة من الرشق  ،فتتمركز يف العراق وتلتحم برايات اليماني
لدخول القدس إن شاء الله تعاىل.
سابعا -:هذا مايفرس لنا إرصار املرجعية الدينية العليا يف النجف عىل ذكر القدس
والتأكيد عىل أنها مغتصبة .
ثامناً -:أن تحويل (أور) محجا ً عامليا ً سيفرض عىل العراق تدويل هذا املركز الديني
(الرشكي) بحجة تحوله ملعلم سياحي عاملي البد أن يحظى باألمن واالستقرار .
تاسعاً -:أن تدويل (أور) وجعل النارصية محافظة عاملية سيؤثر عىل أهمية
السياحة الدينية اإلسالمية  ،وسيكون سببا ً معنويا ً للغزو الثقايف ومسخ الهوية
اإلسالمية للشعب العراقي.
فتدويل النارصية يعني أن ثمة برامج إعالمية وثقافية وسياسية مركزة ،سيتم
بثها وتسليطها عىل العراق.
عارشا -:من حقنا أن نسأل ملاذا ال تكون القدس وهي قبلة التوحيد عند
الديانات السماوية محجا ً ألتباع هذه الديانات  ،وملاذا التسمح إرسائيل بفتح
السياحة العاملية لها  ،بينما تتم تهيئة معبد من معابد (املرشكني )ليكون محجا ً
للموحدين .
خبرُ َ ُ
مَن َ
ال أظن أن األمر يخفى عىل ْ
خب َْث الصهاينة..

معمرة تبلغ  118عاما تحمل شعلة األولمبياد في اليابان
قررت السلطات اليابانية ،أن املعمرة
كاني تاناكا البالغة  118عاما ستحمل
شعلة األوملبياد يف مايو/أيار القادم.
واحتفلت تاناكا بعيد ميالدها يف يناير/
كانون الثاني حيث حصلت عىل حذاء

مفقود منذ ربع قرن يعود ألهله بفضل حلم !
عاد مواطن كويتي إىل أهله بعدما ُفقد قبل  25عاما
يف الواليات املتحدة األمريكية التي ذهب إليها للدراسة
وذلك بفضل حلم مع فنان راحل.
القصة الغريبة نرشتها صحيفة «املجلس» الكويتية،
عىل لسان مواطن كويتي يدعى جاسم محمد ،وهو
ابن شقيق حسن الفيلكاوي ،املفقود يف أمريكا منذ
ربع قرن.وانقطعت أخبار العم منذ عام  1996بعد
مغادرته الكويت متجها ً إىل أمريكا ،بهدف دراسة
اللغة اإلنجليزية ،ومنذ ذلك الوقت لم يتم العثور
عليه أو تلقي أي خرب منه ،رغم جهود مضنية

بذلتها عائلته من خالل التواصل مع وزارة الخارجية
والسفارة واإلنرتبول ووسائل اإلعالم دون جدوى ،ما
جعلهم يعتقدون أنه تعرض للقتل.
وقال ابن شقيق حسن الفيلكاوي يف تسجيل صوتي
بثته الصحيفة« :تلقينا قبل  5أيام رسالة عىل
حسابي يف تويرت من قبل شخص زعم أنه عمي
حسن ،وبعد عدة اتصاالت بيننا تأكدنا أن املرسل
عمي حسن وليس شخصا آخر».واتضح أن العم
وعىل إثر حادث تعرض له يف أمريكا كان يعاني طوال
هذه الفرتة من فقدان للذاكرة.األغرب ،أن الفيلكاوي،

وبحسب ما كشف ابن شقيقه ،استعاد ذاكرته إثر
رؤيته الفنان الكويتي مشاري البالم الذي تربطه به
صداقة قديمة يف حلم ليلة وفاته.فبعد هذا الحلم ،قام
العم املفقود بالبحث عىل تويرت وتتبع حساب صديقه
الفنان مشاري البالم (تويف يف  25فرباير/شباط
املايض) ليتفاجأ بأنه تويف بنفس اليوم الذي رآه يف
الحلم ،ليستعيد ذاكرته بعدها.والحقا تمكن العم من
العثور عىل وثائقه وأوراقه الثبوتية وقدمها للسفارة
الكويتية ،ومن املتوقع أن يعود قريبا ً إىل الكويت ،وفق
ابن شقيقه جاسم محمد.

ريايض ،الذي سرتتديه حني تحمل
الشعلة يف مسقط رأسها بمحافظة
فوكوكاومن الجدير بالذكر أن تاناكا
نجت من مرض الرسطان مرتني وعاشت
جائحتني (اإلسبانية وجائحة كورونا)
وحربني عامليتني فقد ولدت عام .1903
وقالت تاناكا ،التي تعيش اآلن يف دار
لرعاية املسنني ،أنها متحمسة جدا
للمشاركة يف األوملبياد ،قائلة« ،لطاملا
أحببت املهرجانات دائما».وبدءًا من 25
مارس/آذار ،ستمر الشعلة أوال ً يف املناطق
املترضرة من زلزال وتسونامي توهوكو
 ،2011قبل مرورها بجميع أنحاء البالد،
عىل حد قول املسؤولني.

أخطأ طريق عمله ففاز
بربع مليون دوالر
قادت الصدفة رجالً من والية كارولينا الش�مالية مؤخ�راً ،للفوز بجائرة مالية
كبرية يف اليانصيب بقيمة  250ألف دوالر.
صاح�ب الحظ الس�عيد هو كيفن فون ،الذي قال إن�ه وزميله كانا يف طريقهما
للعم�ل عندما قادا عن طريق الخطأ يف طريق أخرى ،قادتهم إىل مطعم صغري يف
س�ونفيل ،فتوقفا لتناول الطعام.وطلب كيفن قطعة بسكويت ،واشرتى خالل
تواجده يف املكان بطاقتي يانصيب ،قيمة الواحدة منهما  5دوالرات ،ليحصل عىل
جائزة فورية بقيمة  10دوالرات.وحسبما نقلت وكالة «يو بي آي» لألنباء ،فإن
كيفن اشترى بالـ 10دوالرات بطاقتي يانصيب مجددا ً أثناء تناوله البسكويت،
ليكتشف فوزه بـ 250ألف دوالر بعدما قام بخدش إحدى البطاقات.
واعترب كيفن نفسه محظوظا ً للفوز بهذه الجائزة املالية الكبرية التي ستساعده
يف سداد فواتريه ،وإيجاد منزل أكرب لعائلته ،وفق ترصيحاته.
ووصف الفائز بـ 250ألف دوالر البسكويت الذي تناوله بأنه كان األشهى طيلة
حياته ،مطلقا ً عليه اسم «بسكويت الحظ الجيد».

وحسب وزارة الصحة والعمل والرفاهية
يف اليابان ،سجلت البالد  80ألف معمر يف
عام  ،2019أما يف عام  ،2020يزيد واحد
من كل  1565شخصا ً يف اليابان عمره عن
 100عام ،وأكثر من  88يف املائة منهم،
نساء.
وهناك معمرون آخرون حملوا الشعلة
يف األلعاب السابقة ،بينهم ،العب كرة
الطاولة ألكسندر كابتارينكو ،الذي
ركض بالشعلة يف دورة األلعاب الشتوية
لعام  2014يف سوتيش عن عمر يناهز
 101عاما ً وعايدة خيمانك من الربازيل،
التي أشعلت الشعلة يف دورة ألعاب ريو
الصيفية  2016بعمر  106أعوام.

