
هــل تتجــه الكتـــل السيــاسيــة نحــو حكــومـــة »شبــه مـــؤقتــة«؟
األكراد في بغداد: حصتي أواًل

المراقب العراقي/ المحرر السياسي..
تتس�ع رقعة الخالف�ات السياس�ية يوماً بعد 
آخ�ر، ليحت�دم املش�هد أم�ام رئيس ال�وزراء 
املكلف محم�د توفيق عالوي، الذي بات يواجه 
مأزقاً كبرياً يف تشكيل حكومته املرتقبة، يف ظل 
تمسك القوى الكردية والسنية ب�«حصصها« 

يف الحقائب الوزارية.
الوع�ود تعه�د ع�الوي  قائم�ة طويل�ة م�ن 
بتحقيقه�ا أم�ام العراقيني، ف�ور اإلعالن عن 
تكليفه بتش�كيل الحكومة الجديدة، إال أنه بدا 
عاج�زاً حتى اآلن أمام تعنت الكتل السياس�ية 

بمواقفها إزاء »الرصاع عىل املغانم«.
وأعل�ن ع�الوي يف )1 ش�باط 2020(، تكليفه 
رس�ميا م�ن قب�ل رئي�س الجمهوري�ة برهم 
صالح ملنصب رئيس الوزراء، بعد ش�هرين من 

استقالة حكومة عادل عبد املهدي.
ويف خض�م ذلك، هبطت طائرة يف مطار بغداد، 
ع�رص الي�وم الثالثاء، تق�ل وفداً كردي�اً يمثل 
االتح�اد الوطني الكردس�تاني، ال�ذي قدم إىل 
العاصمة إلجراء مباحثات مع رئيس الحكومة 
املكلف والكتل السياس�ية بشأن ملف تشكيل 

الحكومة.
وتأت�ي زيارة الوفد بعد س�اعات م�ن انتخاب 
الهور ش�يخ جنك�ي وبافيل طالباني رئيس�ا 
مشرتكاً لالتحاد الوطني الكردستاني باغلبية 

91 صوتاً يف اجتماع عقد اليوم .

وكان م�ن املق�رر أن يجري وف�د موحد يمثل 
األح�زاب الكردي�ة، زي�ارة إىل بغ�داد ي�وم غد 
األربعاء، إال أن االتحاد الوطني اس�تبق عىل ما 
يب�دو تلك الزي�ارة، مما يؤرش وج�ود خالفات 

محتدمة بني الحزبني الكرديني الكبريين.
الديمقراط�ي  الح�زب  ل�وح  ذل�ك  وقب�ل 
الكردس�تاني الذي يتزعمه مسعود البارزاني، 
بمقاطع�ة حكومة محمد توفيق عالوي وعدم 
املش�اركة فيها، معلالً ذلك بعدم »استشارته« 
من قبل الكتل السياسية يف بغداد بشأن اختيار 

الكابين�ة الوزاري�ة.
ووفقاً ملصادر سياسية، فإن عرض التشكيلة 
الوزاري�ة الجدي�دة داخ�ل مجلس الن�واب قد 
يؤج�ل إىل األس�بوع املقب�ل يف حال اس�تمرت 
الضغوط ع�ىل رئيس ال�وزراء املكلف من قبل 

السنة واألكراد.
وتشري املصادر إىل وجود خالفات سياسية عىل 
حقيبت�ي الداخلي�ة والدف�اع يف كابينة عالوي 
الوزارية، مم�ا ينذر بتعقيد املش�هد والذهاب 
باتجاه عدم التصويت عىل الحكومة الجديدة.

بدوره يقول املحلل الس�يايس حس�ني الكناني 
ل�«املراق�ب العراقي«، إن »هن�اك حراكاً كبرياً 
تجريه الكتل السياس�ية بالتزامن مع تشكيل 
أية حكوم�ة، بالتزامن مع التدخالت اإلقليمية 
والدولي�ة«، الفت�ا إىل أن »ذل�ك يأت�ي من أجل 
ف�رض بع�ض الش�خصيات لت�ويل الحقائ�ب 

الوزارية«.

وي�رى الكناني أن »عالوي يتعرض إىل ضغوط 
كب�رية وتدخ�الت مب�ارشة م�ن أج�ل ف�رض 
صيغة معينة ع�ىل حكومته لتكريس مصالح 
ومكتس�بات بع�ض الكت�ل التي أخ�ذت تضع 
الكث�ري من ال�روط مقابل تمري�ر الحكومة 

تحت قبة الربملان«.
ويضيف أن »عالوي التزم بالكثري من املقررات 
املهمة بأن تضم حكومته شخصيات مستقلة 
بعيدة ع�ن التدخل الحزبي«، معت�ربا أن »هذا 
األمر ليس س�هال الس�يما يف ظل ع�دم وجود 
دع�م كاٍف داخ�ل الربمل�ان، األم�ر ال�ذي ينذر 

بإعادتنا إىل املربع األول«.
ويف الس�ياق ذات�ه، يق�ول الكنان�ي إن »هناك 
ش�به إجماع بني الكتل واألحزاب عىل أن تكون 
حكومة عالوي ش�به مؤقتة، م�ن أجل تمرير 

األزم�ات الحالي�ة«.
جدي�ر بالذكر أن رئيس ال�وزراء املكلف محمد 
توفي�ق ع�الوي ق�ال يوم الس�بت امل�ايض، يف 
تغري�دة عىل توي�رت، إنه »اق�رتب« من تحقيق 
»إنجاز تاريخي« يتمثل بإكمال كابينة وزارية 
»مس�تقلة م�ن األكف�اء والنزيهني م�ن دون 

تدخل أي طرف سيايس«.
وأكد عالوي أنه س�يطرح أسماء هذه الكابينة 
أمل�ه  الح�ايل، معرب�ا ع�ن  األس�بوع  خ�الل 
باس�تجابة أعضاء مجلس النواب والتصويت 

عليها من أجل البدء بتنفيذ مطالب الشعب.

ميمي: ارغب بمساعدة بورتيمونينسي واالرتقاء في سلم الترتيب

اليابان 
تختبر عقارا 

»لإليدز« 
كعالج لكورونا

خبير اقتصادي
 يوضح طرق 
تعويض عجز

 الموازنة
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أكد تحالف الفتح، اليوم الثالثاء، قرار الربملان 
بإخراج الق�وات األجنبية م�ن العراق واضح 

وال يحتاج اىل تأويل.
وقال عضو التحالف حسن سالم، يف ترصيح 
صحف�ي تابعته »املراق�ب العراقي« إن »قرار 
الربمل�ان العراق�ي بإخ�راج الق�وات االجنبية 
واض�ح جدا وال يحتاج اىل التأويل ونقل مهام 
االمري�كان اىل حل�ف النات�و مخال�ف لق�رار 

الربملان«.
واض�اف أن »املطال�ب االمريكي�ة اضافة اىل 
استثناء قاعدة عني االسد والقواعد املوجودة 
يف كردس�تان من انس�حاب القوات االمريكية 
هو التفاف عىل قرار الربمل�ان العراقي والذي 
ينص عىل االنس�حاب من العراق دون تجزئة 

او تقسيم«.
وطال�ب س�الم »الحكوم�ة أن تك�ون جريئة 
وش�جاعة برفض مطلب االمري�كان بنصب 
منظوم�ة الباتري�وت الذي هو اج�راء للدفاع 
عن الكيان الصهيوني«، مس�تدركاً »ألنه من 
املعيب ان يكون العراق مصدا للدفاع عن هذا 

الكيان«.

نائب: قرار البرلمان بإخراج 
القوات األجنبية واضح 

وال يحتاج تأويل
المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

اختناق�ات مروري�ة يومية وحلول معلق�ة يف انتظار مروع 
القطار املعلق من اجل تخفيف العبء عىل املواطن يف مواجهة 

تلك االختناقات .
15 عام�ا مرت ع�ىل القطار املعلق وم�ا زال ينتظر الوالدة، بل 
اصبح املروع ش�ماعة للفس�اد والهدر امل�ايل ، فاملحافظني 
الذي�ن اعتلوا املنص�ب يف العاصمة بغداد ل�م يكونوا نزيهني يف 
انج�از املروع، وجميع دول العالم تمل�ك يف عواصمها مرتو 
وقطارات معلقة وتس�تخدم فيها احدث التقنيات العلمية، اال 
ان املحافظني اس�تخدموا هذا امل�روع كدعاية انتخابية عند 

اق�رتاب االنتخاب�ات .
أربع�ة محافظني تناوبوا عىل كذبة قط�ار بغداد املعلق، ورغم 
األموال الضخمة التي رصفت اال ان الناتج »فارغة«، وشبهات 
الفس�اد« بمروع قط�ار بغداد املعل�ق ال يمك�ن ان ينكرها 
مسؤول عراقي، والركة الفرنسية أولستول املعنية بإنشائه 
تس�لمت 41 مليون دوالر ع�ن تصاميم »غري قابل�ة للتنفيذ« 

سحب من االنرتنت!!.
ص�الح عب�د ال�رزاق املحافظ األس�بق اعرتف بدف�ع اكثر من 
45 ملي�ون دوالر مقابل رس�وم أخ�رى غري قابل�ة لتنفبذ بل 
مستنسخة من االنرتنت , املحافظ األخري الذي جاء  لم تعجبه 
الركة الفرنسية فبدأ بمفاوضات جديدة مع رشكات صينية 

وتم دفع ماليني جدي�دة، لتصميم قطار بغداد املعلق، الذي لم 
ينف�ذ من�ه يشء حتى اآلن.ال�� 50 ملي�ون دوالر ذهبت ادراج 
الري�اح وعادت املفاوض�ات من جديد مع الركة الفرنس�ية 
م�ن اجل تنفيذ االتف�اق لبناء القطار املعل�ق , فما يحدث هو 
عمليات فس�اد ممنهج من اجل رسقة املال العام، واكد بعض 
النواب انه ال توجد اىل االن بوادر بناء القطار، وطالبوا بموقف 
حكومي صارم، يعمل عىل هدر مايل بحجة بناء القطار املعلق 
وما رصف من أموال عىل الرس�وم تع�ادل عملية بناء املرحلة 
األوىل .وبهذا الش�أن يقول الخبري االقتصادي حافظ ال بشارة 
يف اتصال مع ) املراقب العراقي(: ان »الفس�اد يف العراق اصبح 
عائقا امام انجاز املش�اريع املهمة، ومن هذه املشاريع املهمة 
قطار بغداد املعلق الذي اصبح كذبة وش�ماعة للفساد، فطيلة 
خمس�ة عر عاما ونحن نس�مع عن انجاز القط�ار املعلق ، 
لكن ال يوجد يشء نلمسه عىل ارض الواقع«.وأضاف ان »ما تم 
رصفه من أموال بحجة رسوم للمروع تعادل انجاز املروع 
نفس�ه، ففي البداية تم اس�تدعاء رشكة فرنسية متخصصة 
ببناء القط�ارات املعلقة، ولكن يبدو ان هن�اك ايادي غامضة 
تنتمي للمحافظ األس�بق صالح عبد الرزاق وراء ضياع املاليني 
من الدوالرات عىل رسوم استنسخت من االنرتنيت واتهمت بها 

الركة الفرنسية«.

تفاصيل اوسع صفحة 3

رج�ح النائ�ب عن تحال�ف الفتح، حن�ني قدو، 
الي�وم الثالث�اء، ان املفاوض�ات ح�ول الكابينة 
الجديدة الزالت متعثرة بس�بب ضغوط الس�نة 

والكرد.  
وقال ق�دو يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« 
إن »املفاوضات ال تزال متعثرة بس�بب استمرار 
الضغط الكردي والس�ني ع�ىل عالوي، من اجل 
ان يك�ون له�م تمثي�ل وزاري وف�ق مقاعدهم 

االنتخابية«.
واض�اف ان »الضغوط الحالي�ة قد تؤجل طرح 
الكابين�ة الوزارية، بدال من يوم الخميس املقبل 

اىل االسبوع املقبل«.
ولفت اىل ان »تحالفي الفتح وسائرون، وبعض 
القوى السياسية مع الجهود التي يبذلها رئيس 
ال�وزراء املكلف، لتش�كيل حكومت�ه«، مبيناً أن 
»عرض الكابينة داخل مجلس النواب تحتاج اىل 

النصف زائد واحد لتمريرها«. 

ثالثة محافظين يركبون »القطار المعلق«... والبغداديون ينتظرون »السكة«

املراقب العراقي/ متابعة
لق�د كان لالنتص�ارات الكبرية الت�ي حققها أبط�ال الجيش 
واللج�ان الش�عبية اليمني�ة خ�الل الف�رتة القليل�ة املاضية 
أث�راً بالغاً عىل معنويات العدوان الس�عودي وق�وات الرئيس 
املستقيل عبد ربه منصور هادي ولقد تمكنت تلك االنتصارات 
املتتالي�ة م�ن قلب جميع املعادالت السياس�ية عىل الس�احة 
اليمنية وأدت إىل نش�وب العديد م�ن االضطرابات يف العالقات 
بني الالعبني الرئيسيني يف هذه الحرب التي تقودها السعودية 
ض�د أبن�اء الش�عب اليمني.كم�ا أن ه�ذه االنتص�ارات التي 
حققها الجيش واللجان الشعبية اليمنية كان لها تأثري سلبي 
عىل املرتزقة األجانب واملحليني املوالني لإلمارات والس�عودية 
لدرج�ة أن هذه القوات املعادية أُج�ربت يف نهاية املطاف عىل 
تغيري خططها وأهدافها اإلسرتاتيجية يف اليمن ومن بني أهم 
ه�ذه التغيريات قد يك�ون تركيز الرياض عىل الس�يطرة عىل 
املناط�ق الجنوبية اليمنية، والت�ي يحكمها عىل ما يبدو قادة 
موالني للمجلس االنتقايل الجنوبي التابع لإلمارات.يف الواقع، 
لقد رأت الس�عودية نفسها يف اآلونة األخرية الخارس الرئييس 
يف املع�ادالت السياس�ية وامليدانية اليمنية وله�ذا فلقد قامت 

خالل الف�رتة املاضية بإنف�اق مئات املليارات م�ن الدوالرات 
م�ن أج�ل إيجاد موضع ق�دم له�ا يف املناط�ق الجنوبية إبان 
انس�حاب القوات اإلماراتية من تل�ك املناطق ويف وقتنا الحايل 
تح�اول الرياض الهروب من املناطق الش�مالية اليمنية وذلك 
بس�بب خوفها م�ن التهديدات العس�كرية الواس�عة النطاق 
التي أطلقها الجيش واللجان الش�عبية اليمنية ضد الهجمات 
والجرائم التي قامت بها الطائرات الحربية الس�عودية يف عدد 

من املناطق الشمالية.
وأثبت�ت األحداث األخرية للعالم أجم�ع بأن حكومة »منصور 
هادي« املس�تقيلة حكومة غري رشعية وال تمتلك الس�لطة ال 
يف الش�مال وال يف الجن�وب وه�ذا األمر أكد للعال�م بأن العمل 
العس�كري التي تقوم به قوات العدوان السعودي املدعوم من 
الغرب تحت ذريعة دعم رشعية هادي عمل غري قانوني وفقاً 
لألعراف والقوانني الدولية وهذا األمر بدوره، دفع الس�عودية 
إىل إقام�ة مفاوض�ات ب�ني األط�راف اليمني�ة املتصارعة يف 
الجن�وب والخ�روج باتف�اق الري�اض ب�ني ه�ادي واملجلس 
االنتقايل الجنوبي وذلك للحفاظ عىل ماء وجهها أمام العالم.

تفاصيل اوسع صفحة 4

الرياض تفشل في المواجهة بجنوب اليمن وتتجرع كأس الهزيمة

برلماني: المفاوضات حول 
الكابينة الوزارية الزالت متعثرة 

w w w . a l m u r a q e b - a l i r a q i . c o m االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/ احمد محمد...
مل�ف زادت حدة املماطلة يف قراءته داخ�ل أروقة مجلس النواب 
من�ذ ال�دورة النيابي�ة الس�ابقة ألس�باب تتعلق برف�ض الكتل 
السياس�ية القريبة م�ن واش�نطن بإدراجه عىل ج�دول أعمال 
الربملان، اال وهو ملف اخراج القوات االمريكية من العراق، فخالل 
عدد من الجلسات النيابية لهذه الدورة الربملانية واملاضية أخفق 
الربملان يف تمريره او اصدار قرار نيابي بهذا الشأن لألسباب آنفة 
الذكر، حت�ى أن وقعت االعتداءات االمريكية األخرية عىل مقرات 
وقيادات الحش�د الش�عبي ليصدر عىل خلفيته�ا مجلس النواب 
قرارا يل�زم فيه الحكومة االنتقالية املرتقب�ة عىل اخراج القوات 
األجنبية.وهددت أوس�اط نيابية عن اتخاذها موقفا اخر يف حال 
ميول الحكومة االنتقالية لإلرادات االمريكية، مؤكدين أن القرار 
من أولوي�ات الحكومة وال يمكن تأجيل�ه بذريعة انها »حكومة 

انتقالية ذات مهام قائم عىل االستعداد لإلنتخابات املبكرة«.
ويع�د ملف اخراج الق�وات االمريكية م�ن األرايض العراقية من 
امللفات التي ماطلت بها الكتل السياس�ية من�ذ الدورة الربملانية 
الس�ابقة، فبعد أن وصل ه�ذا القان�ون اىل ادراج مجلس النواب 
يف فرتة رئيس الربملان الس�ابق س�ليم الجبوري تنصلت عدد من 
الكتل السياس�ية س�يما الس�نية والكردية عن حضور الجلسة 
املخصص�ة لهذا الش�أن، فيما عزت أوس�اط نيابي�ة أن الضغط 
األمريك�ي لع�ب دوره يف رف�ع ه�ذا القان�ون من ج�دول أعمال 

الربملان.
اما يف الدورة النيابية الحالية فقد حاولت الكتل السنية والكردية 
أن تتنص�ل عن حضور أي جلس�ة لتمرير القان�ون او اتخاذ أي 
قرار نيابي ش�أنه جدولة الوج�ود األمريكي يف الع�راق او انهاء 

التواجد العسكري عىل ارضه.
لكن الفرتة األخرية خصوصا التي أعقبت العملية الغاشمة التي 
طالت مقر الحش�د الش�عبي يف مدينة القائم بمحافظة األنبار، 
والت�ي راح ضحيتها عدد من ابطال اللواءين 45 و47 يف الحش�د 
الش�عبي، وكذلك عملية اس�تهداف ق�ادة املقاوم�ة بالقرب من 
مطار بغداد والتي استهدفت بشكل مبارش قائد الحرس الثوري 
الشهيد قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي املهندس نائب رئيس 
هيئة الحش�د الشعبي، وحدت البيت الشيعي من خالل حضوره 
اىل جلس�ة نيابية ش�هدت خلوا من النواب الس�نة والكرد وباقي 
املكونات، كان�ت مخصصة إلنهاء التواجد األمريكي عىل اثر تلك 
االعت�داءات وتمخصت عن اصدار قرار يل�زم الحكومة عىل عدم 
االستعانة بالقدرات االمريكية يف رضب مقرات جماعات داعش 
االجرامية، فيم�ا أجلت الغاء االتفاقية األمنية مع واش�نطن اىل 
حني تس�مية الحكومة االنتقالية، عىل اعتب�ار أن حكومة عادل 
عب�د املهدي هي حكومة ترصيف أم�ور يومية وال يحق لها عقد 

او الغاء أي اتفاقية. 

تفاصيل اوسع صفحة 2

اخراج القوات االمريكية ..كرة النار التي تخشى الكتل الكردية والسنية امساكها

أعلن�ت قيادة عملي�ات بغداد، الي�وم الثالثاء، تعرض 
أحد منتس�بي الق�وات األمنية إىل اس�تهداف ببندقية 

صيد قرب ساحة الخالني وسط العاصمة.
وقال�ت القي�ادة يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب العراقي« 
نس�خة من�ه إن »قواتنا االمنية تعرض�ت ظهر اليوم 

اىل هجم�ات ببن�ادق الصي�د )الصچم( قرب س�احة 
الخالني ببغداد«.

وأض�اف، أن »الح�ادث ادى اىل إصابة احد منتس�بي 
الف�وج الس�ادس بالع�ني«، داعي�ة املتظاهري�ن إىل 

»الحفاظ عىل سلمية التظاهرات«.

أك�د الخب�ري القانون�ي ع�ي التميمي، الثالث�اء، ان 
اجراء االنتخابات يتم عرب الدعوة اليها بعد ح����ل 

الربملان.
وق�ال التميمي يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« 
ان “امل�ادة ٦4 م�ن الدس�تور عالجت ح�ل الربملان 
وال�ذي يكون اما بطلب من ثل�ث األعضاء وموافقة 
األغلبية املطلقة للربملان او بطلب من رئيس مجلس 

الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية«.
وأض�اف ان »رئي�س الجمهوري�ة يدع�و بع�د حل 
الربملان إىل انتخابات عامة يف البلد خالل شهرين من 
تاري�خ الحل ويع�د مجلس ال�وزراء ترصيف أعمال 

يومية«.
ولفت اىل ان »غي�اب املحكمة االتحادية او وجودها 
ال يؤثر عىل اجراء االنتخابات املبكرة«.                                         

بنادق الصيد تصيب أحد منتسبي القوات األمنية في الخالني 

مختص: اجراء االنتخابات المبكرة يتم بعد
 حل البرلمان 
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المراقبالعراقي/بغداد...
أص�درت محكمة جنايات الكرخ باإلعدام ش�نقا 
حت�ى امل�وت بح�ق  ارهاب�ي ع�ن جريم�ة نصب 
وتفج�ر عب�وة ناس�فة ع�ى جان�ب الطريق  يف 
منطق�ة الجك�وك ببغداد م�ا أدى اىل استش�هاد 
مواطن�ن اثن�ن .  وقال مجلس القض�اء األعى يف 
بي�ان تلق�ت »املراق�ب العراقي«  نس�خة منه إن 
»الهيئ�ة الثالثة يف محكمة جنايات الكرخ نظرت 
قضي�ة  م�دان اق�دم ع�ى زرع عب�وة ناس�فة يف 
منطقة الجكوك وتفجرها، ما  أدى اىل استش�هاد 

مواطن�ن اثن�ن احدهم�ا )ام�راة( ل�م تكمل 
الس�نة م�ن  زواجها وتحم�ل يف بطنه�ا جنن 

بثالثة ش�هر«.  واضاف أن »االرهابي اعرتف 
بتفاصيل الحادث�ة والتي بن فيها بانه  كان 

يس�تهدف دورية تابعة ملديرية رشطة النفط 
نوع فورد واثناء  تفجرها ادت اىل استش�هاد 
املجنى عليهما خالل مرورهم بذلك  الطريق«.  
وتابع أن »الحكم صدر بحق االرهابي استنادا 

ألح�كام امل�ادة الرابعة  من قان�ون مكافحة 
االرهاب رقم 13 لسنة 2005«. 

المراقبالعراقي/النجف...
اعلنت النائبة علية االمارة، الثالثاء، عن استقالة 
جماعية من  الحزب، مبينة ان ذلك جاء لرؤيتهم 
ان الحزب لم يلب ِ طموحات  ومطالب العراقين . 

وقالت االمارة يف بيان تلق�ت »املراقب العراقي« 
نس�خة من�ه ان   «مجموعة من أعض�اء األمانة 
العامة واملستش�ارين لحزب بيارق  الخر اعلنوا 

اليوم، إستقالتهم الجماعية من الحزب«. 
واضاف�ت ان »من بينهم النائب�ان األول والثاني 
ألمن عام الحزب  علي�ة اإلمارة وليث الصفار«، 
عازية الس�بب اىل ان »الحزب لم يلب ِ  طموحات 

ومطالب العراقين والشامخن يف ساحات 
التظاه�ر عى  وجه الخص�وص وتضامناً 

م�ع كل قط�رة دم عراقية س�الت ومع كل 
 صوت عراقي أصيل مطالب بالحقوق«. 

وتابعت ان »االستقالة جاءت خدمة للصالح 
العام«. 

المراقبالعراقي/بغداد...
ردت املحكم�ة االتحادية العلي�ا، الثالثاء، 
دعوى الطعن بتش�كيل لجن�ة  يف مجلس 
النواب لتعديل الدس�تور.  وق�ال املتحدث 
الرس�مي للمحكم�ة إي�اس الس�اموك يف 
بيان تلقت   «املراقب العراقي« نسخة منه، 
إن »املحكمة االتحادية العليا عقدت  جلسة 
برئاس�ة القايض مدحت املحم�ود وحضور 
القضاة االعضاء  كافة، ونظرت دعوى خاصم 
املدع�ي فيه�ا رئيس مجل�س الن�واب/  اضافة 
»املدع�ي  أن  الس�اموك،  واض�اف  لوظيفت�ه«.  

طع�ن بقرار مجلس النواب الصادر  يف 28/ 10/ 
2019، املتضمن تش�كيل لجنة ألجراء التعديالت 
 الدستورية، ألسباب ذكرها يف عريضة الدعوى«. 

العلي�ا  االتحادي�ة  »املحكم�ة  ان  إىل،  وأش�ار 
اس�تمعت إىل اق�وال وكالء  املدعي ووكالء املدعي 
عليه، ووجدت ان تشكيل اللجنة جاء متفقاً  مع 

احكام املادة )142/ أوالً( من الدستور«. 
وبن الساموك، أن »املحكمة وبناء عى ما تقدم 
وج�دت ان دعوى  املدعي غر مس�تندة إىل س�ند 
من الدس�تور والقانون وبناء عليه  قررت الحكم 

بردها«. 

المراقبالعراقي/بغداد...
أكد النائب ع�ن تحالف الفتح حنن 
الق�دو، الثالث�اء، أن رئي�س الوزراء 
ع�الوي  توفي�ق  محم�د   املكل�ف 
 200 ع�ى  يحص�ل  ان  اس�تطاع 
ص�وت  لصالح�ة التي م�ن املرجح 
ان تعق�د مس�اء الخميس، مش�را 
اىل ان  اجتم�اع ع�الوي مع رؤس�اء 
الكتل السياسية لم تترسب منه اية 
 معلومة وهذا يؤكد عى ان شخصية 
ع�الوي قوية، فيما طالب  برملانيون 
اخرون برضورة إعطاء مهلة ثالثة 
أيام امام الكتل بغية  دراس�ة السر 
الذاتية الخاصة بالكابينة الوزارية. 

تابعت�ه  ترصي�ح  يف  الق�دو  وق�ال 
»املراق�ب العراق�ي« ان »الحقيق�ة 
لدين�ا تفي�د ب�أن رئي�س   املؤك�دة 
الوزراء املكلف محمد توفيق عالوي 
 200 اقن�اع  االن  لغاي�ة   اس�تطاع 
نائ�ب او اكث�ر من مختل�ف القوى 
حكومت�ه«،  لتمري�ر   السياس�ية 

مؤك�دا أن »جلس�ة التصوي�ت عى 
 الكابينة الوزارية ستعقد مساء يوم 

الخميس املقبل«. 
وأضاف الق�دو، أن »اجتماع عالوي 
م�ع رؤس�اء الكت�ل السياس�ية لم 
 يخ�رج عن�ه اي�ة ترسيب�ات حت�ى 
للمقربن منه او من رؤس�اء الكتل 
 وهذا دليل عى قوة شخصية عالوي 

باقن�اع املجتمع�ن ع�ى  االحتفاظ 
برسية ما دار من نقاشات ونتائج«. 

بدورها كش�فت النائبة عن ائتالف 
نصي�ف،  عالي�ة  القان�ون  دول�ة 
 الثالث�اء، عن ع�زم رئيس ال�وزراء 
املكلف محمد توفيق عالوي ارس�ال 
 كتب رس�مية اىل القوى السياس�ية 
ورئاس�ة الجمهورية تضم أس�ماء 

 ال�وزراء املرش�حن غ�دا األربع�اء، 
مبين�ة أن نواب�ا طلب�وا 72 س�اعة 

 لدراستها . 
وقال�ت نصي�ف يف ترصي�ح تابعته 
»رئي�س  ان  العراق�ي«  »املراق�ب 
 الوزراء املكلف محمد توفيق عالوي 
سرس�ل كتب�ا رس�مية اىل رئاس�ة 
 الجمهورية والقوى السياسية تضم 
أسماء املرشحين للوزارات  األربعاء 
املقبل«، مبينة ان »عالوي لديه عددا 
من األس�ماء البديل�ة  يف حال رفض 

أي اسم مرشح لوزارة معينة«. 
»الق�وى  أن  نصي�ف،  وأضاف�ت 
بدوره�ا حال  السياس�ية س�تقوم 
اىل  الحكوم�ة  اس�تالم  أس�ماء 
أعضائه�ا م�ن النواب لدراس�تها«، 
مبين�ة ان   «أعضاء مجل�س النواب 
طلبوا منحهم مدة 72 ساعة للبحث 
 والتدقي�ق باالس�ماء مم�ا يعني أن 
جلس�ة التصوي�ت س�تعقد بداي�ة 

 األسبوع املقبل عى اقل تقدير«. 

جنايات الكرخ تحكم بإعدام إرهايب فّجر عبوة 
بمنطقة »جكوك« 
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الشريط 
األمين

المراقبالعراقي/البصرة...
اعلنت قيادة عملي�ات البرصة، الثالثاء، 
عن تعزيز التواجد االمني  قرب املنش�آت 
النفطي�ة .  وقالت القي�ادة يف بيان تلقت 
الس�ومرية نيوز، نس�خة من�ه انه »تم 
 تعزي�ز التواج�د االمن�ي قرب املنش�آت 
النفطي�ة يف مناط�ق الس�ويب  وحق�ل 
مجن�ون«.  وم�ن املؤكد أن ه�ذا االجراء 
يأت�ي بغي�ة ط�رد املخربن واملندس�ن 
 ال�ذي يقوم�ون بعمليات قط�ع الطرق 

خصوصا املؤدية اىل املنشآت  النفطية. 

المراقبالعراقي/بغداد...
كشفت قيادة عمليات بغداد، بإصابة منتسب جراء تعرض 
القوات  األمني�ة إىل »هجمات« ببنادق الصيد قرب س�احة 
الخالني وسط  بغداد .  وقالت القيادة يف بيان تلقت »املراقب 
العراقي« نس�خة منه، إن   «قواتنا األمني�ة تعرضت، اليوم 
الثالث�اء إىل هجمات ببنادق الصيد   )الصچم( قرب س�احة 
الخالنيب بغ�داد«.  وأضافت القي�ادة، أن ذلك »أدى إىل إصابة 
أحد منتس�بي الفوج  الس�ادس بالعن«، مجددة »دعوتها 

للمتظاهرين للحفاظ عى سلمية  التظاهرات«. 

لقطع الطريق امام المخربين .. عمليات 
البصرة تعزز التواجد االمين  قرب 

عمليات بغداد: قواتنا األمنية 
تتعرض لهجمات بـ«الصجم« 

قرب  الخالين

»الملف المؤجل« ..هل سيطاله التسويف؟

االنتخابات المبكرة ذريعة جديدة لوأد اخراج القوات 
االمريكي من  العراق

المراقبالعراقي/القسمالسياسي...
مل�ف زادت حدة املماطل�ة يف قراءته داخل 
أروق�ة مجلس النواب منذ  ال�دورة النيابية 
الس�ابقة ألس�باب تتعل�ق برف�ض الكت�ل 
السياس�ية القريبة  من واش�نطن بادراجه 
ع�ى جدول أعم�ال الربمل�ان، اال وهو ملف 
 اخ�راج الق�وات االمريكي�ة م�ن الع�راق، 
فخالل ع�دد من الجلس�ات  النيابي�ة لهذه 
الدورة الربملانية واملاضية أخفق الربملان يف 
تمري�ره  او اصدار قرار نيابي بهذا الش�أن 
لألس�باب آنف�ة الذك�ر، حت�ى أن وقع�ت 
 االعت�داءات االمريكية األخ�رة عى مقرات 
وقي�ادات الحش�د الش�عبي  ليص�در ع�ى 
خلفيته�ا مجل�س الن�واب قرارا يل�زم فيه 
الحكوم�ة  االنتقالي�ة املرتقبة ع�ى اخراج 

القوات األجنبية. 
وهددت أوساط نيابية عن اتخاذها موقفا 
اخ�ر يف ح�ال مي�ول الحكوم�ة  االنتقالية 
ل�إرادات االمريكي�ة، مؤكدي�ن أن الق�رار 
من أولوي�ات  الحكوم�ة واليمك�ن تأجيله 
بذريعةانه�ا »حكومة انتقالي�ة ذات مهام 

قائم  عى االستعداد لإنتخابات املبكرة«. 
ويع�د ملف اخ�راج الق�وات االمريكية من 
األرايض العراقية م�ن  امللفات التي ماطلت 
بها الكتل السياس�ية من�ذ الدورة الربملانية 
 الس�ابقة، فبع�د أن وصل ه�ذا القانون اىل 
ادراج مجلس النواب يف  فرتة رئيس الربملان 
الس�ابق س�ليم الجبوري تنصلت عدد من 
الكتل  السياس�ية سيما الس�نية والكردية 
عن حضور الجلسة املخصصة لهذا  الشأن، 
فيم�ا ع�زت أوس�اط نيابي�ة أن الضغ�ط 
األمريكي لع�ب دوره يف  رفع ه�ذا القانون 

من جدول أعمال الربملان. 
اما يف الدورة النيابي�ة الحالية فقد حاولت 
الكت�ل الس�نية والكردي�ة أن  تتنص�ل عن 
او  القان�ون  لتمري�ر  أي جلس�ة  حض�ور 
اتخاذ أي قرار  نيابي ش�أنه جدولة الوجود 
التواج�د  انه�اء  او  الع�راق  يف  األمريك�ي 

 العسكري عى ارضه. 
لكن الفرتة األخ�رة خصوصا التي أعقبت 
العملية الغاش�مة التي طالت  مقر الحش�د 
الشعبي يف مدينة القائم بمحافظة األنبار، 
والتي راح  ضحيتها عدد من ابطال اللواءين 

45 و47 يف الحش�د الشعبي،  وكذلك عملية 
استهداف قادة املقاومة بالقرب من مطار 
بغداد والتي  اس�تهدفت بشكل مبارش قائد 
الحرس الثوري الش�هيد قاس�م سليماني 
 والش�هيد أبو مهدي املهن�دس نائب رئيس 
البي�ت  الش�عبي،  وح�دت  الحش�د  هيئ�ة 
الشيعي من خالل حضوره اىل جلسة نيابية 
ش�هدت  خلوا م�ن الن�واب الس�نة والكرد 
املكون�ات، كانتمخصص�ة إلنهاء  وباق�ي 
 التواج�د األمريكي عى اث�ر تلك االعتداءات 
وتمخصت عن اص�دار  قرار يلزم الحكومة 
عى عدم االس�تعانة بالقدرات االمريكية يف 
 رضب مق�رات جماعات داعش االجرامية، 
فيم�ا أجل�ت الغ�اء االتفاقي�ة  األمنية مع 

الحكوم�ة  تس�مية  ح�ن  اىل  واش�نطن 
االنتقالية، عى اعتبار  أن حكومة عادل عبد 
املهدي ه�ي حكومة ترصي�ف أمور يومية 

 واليحق لها عقد او الغاء أي اتفاقية.  
وبعد تس�مية رئيس الوزراء املكلف محمد 
توفي�ق ع�الوي بمه�ام ت�رؤس  الحكومة 
ترصيح�ات  تباين�ت  املقبل�ة  االنتقالي�ة 
الش�ارع الس�يايس ح�ول  اذا م�ا س�تقوم 
الحكوم�ة الجديدة بال�روع بهذا امللف ام 
س�يكون  للضغوط االمريكي�ة وللتوافقات 

السياسية شأنا آخر. 
  حي�ث أش�ارت كت�ال اىل أن حكومة عالوي 
ستكون ملزمة بإنهاء  التواجد األمريكي يف 
الع�راق، وكذلك الزام كردس�تان بطرد آخر 

 جندي أجنب�ي من أراضيه�ا، فيما رجحت 
كت�ال أخ�رى أن هن�اك ضغوط  س�تمارس 
عى رئيس الوزراء املكلف بغية تعطيل هذا 

امللف.  
وللحدي�ث ع�ن إج�راء الربمل�ان تج�اه م�ا 
س�تفعله الحكوم�ة املقبل�ة إزاء  هذا امللف 
عل�ق النائ�ب ع�ن تحالف س�ائرون مرض 
االزيرجاوي،  بقوله أن »الحكومة االنتقالية 
برئاسة محمد توفيق عالوي ملزمة  بتنفيذ 
ق�رار الربمل�ان الق�ايض بع�دم االس�تعانة 
بالق�وات االمريكي�ة،  وكذل�ك وضع خطة 

وجدولة النهاء تواجدها يف العراق«. 
وق�ال االزيرجاوي، يف ترصي�ح ل� »املراقب 
العراق�ي« إن »الحكوم�ة  الجديدة ليس�ت 

لديها أي فرصة للمماطلة يف االلتفاف عى 
هذا  امللف«، مشددا عى »رضورة أن تنفذه 

بقوة حفظا للسيادة  العراقية«. 
وأش�ار اىل أن »أولوي�ات الحكوم�ة املقبلة 
ه�ي التهي�ؤ لالنتخاب�ات  املبك�رة ومل�ف 
املوازنة والعمل عى اخ�راج االمريكان من 
العراق،  وس�يكون للربملان إج�راًء آلخر إن 

تنصلت عن ذلك«. 
وم�ن املؤم�ل أن يصوت الربمل�ان عى منح 
الثقة للكابينة الوزارية  ملحمد توفيق عالوي 
يوم الخميس املقبل، بعد أسبوع من اعالن 
 األخر عن اكتمال اختيار كابينته الوزارية 
والتي أشار بأنها ضمت  شخصيات كفوءة 

ومهنية بعيدا عن املحاصصة السياسية. 

  فلو جاء الس�يد عالوي عى سبيل املثال بالشيخ خالد 
املال وزيرا  لألوقاف الدينية كونه يمثل املكون الس�ني 
ف�أن ساس�ة الس�نة ال  يعرتف�وا به ويعت�ربوه خارج 
املك�ون وال هو س�نيا مهما كان مالك�ي ام  حتفي ام 
ش�افعيألنه لي�س م�ن احزابه�م وهكذا ه�م األكراد 
فال وزي�ر  للمالية غر كاكا فؤاد وان تس�اوى الدوالر 

باليورو. 
املعضل�ة األخ�رى الت�ي تواج�ه الس�يد 
ع�الوي ه�و م�دى قدرته ع�ى  التعامل 
مع املطلب )الش�يعي( بإخ�راج القوات 
األمريكية من الع�راق  واملصوت عليه يف 
الربملان وهنا ت�رتدد األحبار واملعلومات 
 املرسبة واملس�ترسبة عن اتف�اق عقده 
ع�الوي م�ع األمريكان بع�د  اجتماعات 
عقدت بمق�ر اقامة الس�فر الكندي يف 
بغداد بحضور  السفر االمريكي ماثيو 
تولر ومس�ؤولن عس�كرين أمريكين 
وم�ن  كبار ضب�اط  النات�و والعراقين 
وتؤك�د املعلوم�ات انه ت�م االتفاقمعه 
 ع�ى تأجي�ل مناقش�ةموضوع مل�ف 
انس�حاب القوات االمريكية من  العراق 
اىل م�ا بعد انته�اء االنتخاب�ات املبكرة 
وهو مطلب أمريكي  عى ان تكونقاعدة 
)عن األس�د( خ�ط أحمر ل�ن تدخل يف 
أي  مفاوضات مس�تقبلية، فيما يشمل 
االنس�حاب حالي�ا التواجد العس�كري 
)بل�د،  الش�يعية  باملناط�ق   االمريك�ي 
التاجي، تلعفر( وتنقل القوات  املوجودة 

فيها اىل قواعد امريكية يف أربيل. 
انالوج�ود  ايض�ا  املعلوم�ات  اك�دت 
العسكري االمريكي سيكون تحت  علم 
)النات�و( ولي�س العل�م االمريكي، وقد 
حص�ل )الناتو( ع�ى موافق�ة  مبدئية 
بتجديد اتفاق التع�اون مع قواته حال 
التصويت ع�ى حكومة  ع�الوي، يبدوا 
ان هذا االتفاق ه�و املالذ األقوى ملحمد 
توفيق ع�الوي  ليضمن من خاللهدعما 
دولي�ا قد يحد كثرا ج�دا من التدخالت 
 الخارجية بالش�ؤون الداخلية العراقية 
كم�ا يمنح�ه قوة  معنوي�ة يف  مواجهة 
األضداد السياسين يف الداخلخاصة بما 
يتعلق باالحتجاجات  الش�عبية بجانب 
االقتصادي�ة  العقب�ات  بع�ض  تذلي�ل 

واملالية التي قد  تعيق أداء حكومته. 
السؤال الذي يفرض نفسه من كل ما ذكرت هو مدى 
التواف�ق مع  الرؤي�ا اإليرانية إزاء الوضع بش�كل عام  
فأمريكا والناتو يدركوا جيدا  ان امليزان ال يستقر دون 
بيضة القبان أم ان األيام او الساعات  القادمة ستأتينا 

بما لم نعرف؟

عالوي في لعبة التراضي  ..   

منهل عبداالمير المرشدي

اصبع على الجرح

تبدواألمورغاية
فيالتعقيدبوجه

رئيسالوزراء
المكلفمحمد

توفيقعالويوهو
يمضيلإلعالنعن

كابينتهالوزارية.
الرجليواجهالكتل

السياسيةالسنية
والكرديةوهي

تجهربشكلصريح
للمطالبةبحصصها
ومحاصصتهافي

المناصبوالحقائب
الوزاريةتحت

مبررعدمتهميش
المكوناتوهو

مايجانبالحقيقة
فالواقعالعراقي

يؤكدانهناك
محاصصةحزبية

وليستمكوناتية

أيها الشعب العراقي...
 ال تصدقوا املتباكن عى حقوقكم من الكتل 

 السياسية -الشيعية -السنية – الكردية، 
ألنهمرفضون اي تشكيلة  وزارية بعيدة عن 

املحاصصة الحزبية ويرصون عى وزراء 
تابعن  ألحزابهم!. 

    النائب احمد الكناني  

ت�رصيح اإذاعي

المراقبالعراقي/بغداد...
قرر مكت�ب رئيس ال�وزراء القائد العام للقوات املس�لحة 
تمدي�د س�اعات  فت�ح املنطق�ة الخ�رضاء ام�ام حرك�ة 
املواطن�ن.   وقال س�كرتر رئي�س ال�وزراء الفريق الركن 
محم�د حميد البيات�ي، يف  ترصيح إلذاعة »س�ومر اف ام« 
وتابعته »املراقب العراق�ي« إنه   «تقرر تمديد فتح املنطقة 
الخرضاء وس�ط بغداد ام�ام حركة  املواطن�ن«، مبينا ان 
»س�اعات الفتح س�تكون من السادس�ة صباح�ا  ولغاية 
ال��12 ظه�را بعدما كان�ت من السادس�ة ولغاي�ة ال�11 
صباح�ا«.  واض�اف ان »الفتح مس�اء س�يكون كما اعلن 
مؤخ�را وهو من الس�اعة  الثاني�ة ظهرا ولغاية الس�ابعة 
مس�اء«.  وتابع ان »ذل�ك جاء بعد التعاط�ي بإيجابية مع 
مطال�ب املتظاهرين  والذي انعكس بش�كل جيد يف الوضع 

االمني ب بغداد«. 

مكتب رئيس الوزراء 
يقرر تمديد ساعات فتح 

المنطقة الخضراء

أعضاء من حزب بيارق الخير يقدمون استقالة جماعية

 200 نائب يستعدون للتصويت على الحكومة االنتقالية

المحكمة االتحادية تقر بعدم دستورية 
»الطعن« بتشكيل لجنة تعديل  الدستور

تغــريـــــدة
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الثالثاء 18 شباط 2020 العدد 2268 السنة العاشرة

أكدت اللجنة املالية النيابية، الثالثاء، أن الفصل الترشيعي املقبل 
سيش�هد وصول االتفاقية العراقي�ة الصينية اىل مجلس النواب، 
مؤك�دة أن الربملان س�بق وان طالب الحكومة بارس�ال نس�خة 
من االتفاقية.وقالت عضو اللجنة س�هام العقييل ، إن “مجلس 
النواب طالب الحكومة بارس�ال نس�خة من االتفاقية الصينية 
من أج�ل عرضها عىل اللجان النيابية املختصة”، مش�رة إىل أن 
“جمي�ع االتفاقيات مع أي دولة الب�د أن ترشع بقانون من قبل 
الس�لطة الترشيعية”.وأضاف�ت العقي�يل، أن “هك�ذا اتفاقيات 
الب�د تنظيمها بقان�ون يصدر من الس�لطة الترشيعي�ة ملراقبة 
تنفيذ االتفاقية”، مؤكدة أن “الفصل الترشيعي القادم سيشهد 
وصول نس�خة م�ن االتفاقي�ة املوقعة ب�ني الع�راق والصني إىل 

مجلس النواب”.

المالية النيابية: الفصل المقبل سيشهد 
وصول االتفاقية الصينية

اكد االتحاد املحيل للجمعي�ات الفالحية التعاونية يف كربالء 
املقدس�ة ان الرتاج�ع يف انت�اج التم�ور يع�ود اىل تجري�ف 

البساتني وتحويلها اىل قطع ارايض سكنية.
وق�ال رئي�س االتح�اد ولي�د حم�د الكريط�ي  إن “ظاهرة 
تجريف البساتني التي استفحلت يف املناطق الريفية بكربالء 
يف الفرتة املاضية تس�ببت بخسائر كبرة للنخيل واالشجار 
التي تش�تهر بزراعتها املحافظة ما ادى اىل تدهور انتاجية 
التم�ور واالش�جار”.واضاف الكريطي، أن “ع�ىل الجهات 
املعنية محاس�بة اصحاب العقارات واملنتفعني الذين كثرا 
م�ا يقوم�ون بتحوي�ل جن�س االرض دون الحص�ول عىل 

املوافقات االصولية من الجهات ذات العالقة”.

الجمعيات الفالحية: بساتين كربالء خسرت 
االقت�صادينخيلها واشجارها بسبب التجريف

15 عامًا مرت على غيابه .. » القطار المعلق« يختفي محماًل بماليين الدوالرات 
محافظون استخدموه للدعاية االنتخابية..

وجمي�ع دول العالم تملك يف عواصمها 
م�رتو وقط�ارات معلق�ة وتس�تخدم 
فيه�ا اح�دث التقنيات العلمي�ة، اال ان 
املحافظ�ني اس�تخدموا ه�ذا املرشوع 
اق�رتاب  عن�د  انتخابي�ة  كدعاي�ة 

االنتخابات .
أربع�ة محافظ�ني تناوب�وا ع�ىل كذبة 
قط�ار بغ�داد املعل�ق، ورغ�م األم�وال 
الضخم�ة الت�ي رصف�ت اال ان الناتج 
الفساد« بمرشوع  »فارغة«، وشبهات 
قطار بغ�داد املعلق ال يمكن ان ينكرها 
مس�ؤول عراقي ، والرشكة الفرنس�ية 
أولستول املعنية بإنش�ائه تسلمت 41 
ملي�ون دوالر عن تصامي�م »غر قابلة 

للتنفيذ« سحب من االنرتنت!!.
ص�الح عب�د ال�رزاق املحافظ األس�بق 
اع�رتف بدفع اكثر من 45 مليون دوالر 
مقابل رس�وم أخرى غر قابلة لتنفبذ 

بل مستنس�خة من االنرتنت , املحافظ 
األخ�ر الذي ج�اء  لم تعجب�ه الرشكة 
الفرنس�ية فب�دأ بمفاوض�ات جدي�دة 
م�ع رشكات صيني�ة وتم دف�ع ماليني 
جدي�دة، لتصميم قطار بغ�داد املعلق، 

الذي لم ينفذ منه يشء حتى اآلن.
ادراج  ذهب�ت  دوالر  ملي�ون   50 ال�� 
الرياح وع�ادت املفاوض�ات من جديد 
مع الرشكة الفرنس�ية م�ن اجل تنفيذ 
االتف�اق لبن�اء القط�ار املعل�ق , فم�ا 
يحدث هو عمليات فس�اد ممنهج من 
اج�ل رسقة امل�ال الع�ام، واك�د بعض 
الن�واب انه ال توج�د اىل االن بوادر بناء 
القط�ار، وطالب�وا بموق�ف حكوم�ي 
صارم، يعمل عىل هدر مايل بحجة بناء 
القطار املعلق وما رصف من أموال عىل 
الرسوم تعادل عملية بناء املرحلة األوىل 
.وبهذا الشأن يقول الخبر االقتصادي 

حافظ ال بشارة يف اتصال مع ) املراقب 
العراقي(: ان »الفساد يف العراق اصبح 
عائق�ا امام انج�از املش�اريع املهمة، 

ومن هذه املش�اريع املهمة قطار بغداد 
املعل�ق ال�ذي اصب�ح كذب�ة وش�ماعة 
للفس�اد، فطيل�ة خمس�ة ع�رش عاما 

ونحن نس�مع عن انجاز القطار املعلق 
، لك�ن ال يوجد يشء نلمس�ه عىل ارض 
الواقع«.وأض�اف ان »ما تم رصفه من 

أموال بحجة رس�وم للم�رشوع تعادل 
انجاز املرشوع نفس�ه، ففي البداية تم 
اس�تدعاء رشكة فرنس�ية متخصصة 

ببناء القطارات املعلقة، ولكن يبدو ان 
هناك ايادي غامض�ة تنتمي للمحافظ 
األس�بق صالح عبد ال�رزاق وراء ضياع 
ال�دوالرات ع�ىل رس�وم  املالي�ني م�ن 
استنس�خت من االنرتنيت واتهمت بها 

الرشكة الفرنسية«.
وتابع ال بش�ارة : ان »اخر املحافظني 
اك�د ان�ه رصف 45 ملي�ون دوالر عىل 
رس�وم من قب�ل رشكات صينية وتبني 
انه�ا غ�ر رصينة فتم إع�ادة املرشوع 
واألم�وال  الفرنس�ية  الرشك�ة  ع�ىل 
الت�ي رصف�ت تح�ت بن�د اله�در املايل 
واالس�تخفاف بث�روات العراقيني دون 
وج�ود رادع قانون�ي، فمعاناة املواطن 
مس�تمرة وال يوج�د م�ن يخف�ف عن 

معاناتهم«.
م�ن جهت�ه يق�ول املخت�ص بالش�أن 
االقتصادي جاسم الطائي يف اتصال مع 
) املراق�ب العراقي(: عق�د تنفيذ مطار 
بغداد املعلق املتوقف منذ عرش سنوات 
ه�ي الكذب�ة القائمة والتي م�ر عليها 
ثالثة محافظني يف بغداد وثالثة رؤساء 
حكوم�ة مركزي�ة وال ي�زال امل�رشوع 
يتأرجح عىل أروقة الحكومة وال يوجد 
بوادر حقيقية لتنفيذ املرشوع من اجل 

التخفيف عن كاهل املواطن البغ�دادي.
يشار اىل نواب يف الربملان كانوا قد اكدوا 
س�ابقاً أن�ه تم دف�ع 45 ملي�ون دوالر 
لتصميم قط�ار بغداد املعل�ق، الذي لم 

ينفذ منه يشء حتى اآلن.

،،
،،
اختناقات مرورية يومية وحلول معلقة في انتظار 
مش���روع القطار المعلق من اجل تخفي���ف العبء على 

المواطن في مواجهة تلك االختناقات .
15 عام���ا مرت على القطار المعلق وم���ا زال ينتظر الوالدة، بل 
اصبح المش���روع شماعة للفس���اد والهدر المالي , فالمحافظين 

الذين اعتل���وا المنصب ف���ي العاصمة بغداد ل���م يكونوا 
نزيهين في انجاز المشروع، 

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

أعلنت مديري�ة زراعة ذي قار، الثالث�اء، عن اقرتابها 
من تحقي�ق االكتفاء الذاتي بانت�اج بيض املائدة بعد 

تطبيق قرار دعم املنتج املحيل.
وقال مدير زراع�ة ذي قار فرج ثمار إنه “ومن خالل 
خط�ة تحويل حق�ول الدجاج م�ن الرتبي�ة االرضية 

اىل الرتبي�ة بواس�طة االقف�اص، اضاف�ة اىل التطبيق 
الجزئي لقرارات الحكومة بدعم املنتج املحيل، شهدت 
املحافظ�ة ارتفاع�ا ملحوظا يف كميات بي�ض املائدة 
واقرتب�ت م�ن الوص�ول اىل مرحلة تحقي�ق االكتفاء 

الذاتي بانتاجه”.

واوضح ثمار ان “انتاج البيض حاليا يقرب من اربعة 
ماليني و600 الف بيضة س�نويا من الحقول املوزعة 
بني م�دن النارصية والفج�ر وقلعة س�كر والغراف، 
مبين�ا انه وع�ىل الرغم من عدم اس�تقرار االوضاع يف 
املحافظ�ة اال ان املديرية مس�تمرة بمتابعة وتطبيق 

خططها يف مج�ال تنفيذ مف�ردات الخط�ة الزراعية 
الشتوية وكذلك متابعة توزيع االسمدة بني الفالحني، 
فضال عن توفر احتياجاتهم من املستلزمات الزراعية 
الت�ي من ش�انها تعزي�ز االنت�اج ملختل�ف املحاصيل 
وتحس�ني نوعيته ورف�ع االعباء ع�ن املزارعني يف ما 

يتعلق بزراعة املحاصيل والخرضاوات املختلفة”.
واش�ار ثمار إىل أن “الوزارة جادة يف مس�اعيها لدعم 
الفالحني واملزارعني يف توفر كل احتياجاتهم الس�يما 
يف م�ا يتعل�ق بالق�روض الزراعي�ة وتأم�ني البي�وت 

البالستيكية وغرها”.

ذي قار تقترب من تحقيق االكتفاء الذاتي بانتاج بيض المائدة

المركزي يوجه المصارف بااللتزام 
باستيفاء العموالت المقررة

املص�ارف  الثالث�اء،  العراق�ي،  املرك�زي  البن�ك  وج�ه 
العم�والت  باس�تيفاء  بااللت�زام  املالي�ة  واملؤسس�ات 
املقررة مسبقاً بإعماماته.وقال البنك يف بيان ، إن »عىل 
جميع املصارف واملؤسس�ات املالية بااللتزام باستيفاء 
العموالت املقررة مسبقاً بإعماماته والتي تتمثل بالتايل:
1- عمول�ة الرشاء ع�ن طريق نقاط البي�ع : مجاناً.٢- 
عمولة الس�حب النقدي من خ�الل نقاط البيع )0,006 
م�ن املبلغ( حد ادنى )٢,000 دين�ار عراقي( أي 6,000 
دينار لكل 1 مليون دينار عراقي، ويف حال س�حب مبلغ 
٣٣٣,000 دين�ار فم�ا دون فتطب�ق اقل عمول�ة وتبلغ 
)٢,000 دين�ار عراقي(.٣- عمولة الس�حب النقدي من 
خالل الرصاف اآليل : )0,004 من املبلغ املس�حوب( اقل 
عمولة )1,000 دينار عراق�ي( أي 4,000 دينار عراقي 
ل�كل 1 مليون دينار، ويف حال س�حب مبل�غ ٢50,000 
دين�ار عراق�ي او اقل تطبق اقل عمول�ة وتبلغ )1,000 

دينار عراقي(.

اكد مرصف الرافدين، الثالثاء، امليض يف اسرتداد 
أموال�ه م�ن قب�ل املتلكئ�ني الذين امتنع�وا عن 
تس�ديد مابذمتهم من مبالغ او اقساط شهرية 
متاخ�رة جراء الق�روض التي ت�م اتخاذها من 

املرصف.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للمرصف يف بي�ان ، ان 
“املرصف مس�تمر يف متابعة اموال�ه من زبائنه 
املتلكئ�ني املمتنعني ع�ن دفعها وفق�ا للرشوط 

واإلجراءات القانونية”.
وأش�ار املرصف إىل “وجود متابع�ة حثيثة لهذا 
املوض�وع وقد اس�هم باس�رتجاع اكث�ر من 16 
ملي�ار دينار يف ع�ام ٢019 واملرصف اتخذ كافة 
االس�اليب القانونية بحق من تخلف عن تسديد 

أموال املرصف”.

الرافدين يؤكد المضي باسترجاع 
المبالغ من قبل المتلكئين الذين 

امتنعوا عن التسديد

أكد تأمين رواتب الموظفين.. صالح: حزمة اإلصالحات ستسهم بتشغيل نصف مليون شخص
اك�د مستش�ار رئيس الوزراء للش�ؤون 
املالي�ة مظهر محم�د صال�ح، الثالثاء، 
أن العج�ز املايل الذي س�يتضمنه قانون 
املوازن�ة العام�ة للس�نة ٢0٢0 لن يؤثر 
يف روات�ب املوظف�ني واملتقاعدي�ن، وان 
الحكومة تتجه لتوف�ر مصادر داخلية 
لالي�رادات، لتأم�ني املخصص�ات املالية 
لتش�غيل م�ا ال يق�ل عن نص�ف مليون 

مواطن ضمن حزمة اإلصالحات.
وقال صالح إنه “وفق معطيات املوازنة 
فان جميع الرواتب مؤمنة، وهي ضمن 
الوظيفة االساس�ية للدولة وأولوياتها، 
وأن العج�ز امل�ايل ضم�ن موازن�ة العام 
املوظف�ني  يؤث�ر يف روات�ب  ل�ن   ٢0٢0
“م�ؤرشات  أن  واملتقاعدين”.وأض�اف، 
روات�ب االج�ور زادت بقيم�ة 10 اىل 11 
ترلي�ون دينار بم�ا ال يقل عن تش�غيل 

نص�ف ملي�ون مواط�ن، ضم�ن حزمة 
االصالح�ات الت�ي اطلقته�ا الحكوم�ة 
نهاية العام املايض ٢019، منها تشغيل 
املفس�وخة  واع�ادة  العق�ود،  بع�ض 
عقوده�م وهو ما ش�كل اضافة ملوازنة 
اع�ادة  “رضورة  اىل  الرواتب”.وأش�ار 
لخف�ض  للع�راق  املالي�ة  الهندس�ة 
املرصوف�ات غ�ر الرضورية”، مش�ددا 
ع�ىل “ايجاد مص�ادر داخلي�ة حقيقية 
وفعلي�ة لرف�د املوازن�ة باالي�رادات قبل 
اللجوء اىل االقرتاض، الس�يما ان الدولة 
يف وض�ع مديوني�ة متوازن�ة يف الوق�ت 
الحارض، اي ان الحيز املايل جيد”.ولفت 
صال�ح اىل “وج�ود اوعي�ة متهرب�ة من 
الرضائب، اذ ان دفع الرضيبة والرسوم 
واالي�رادات تع�زز موازن�ة الدولة، وهي 
بالت�ايل س�تذهب اىل معيش�ة املجتمع، 

خصوص�ا ان املوظ�ف مس�اهم مهم يف 
ال�دورة االقتصادي�ة من خ�الل انفاقه، 
وه�ذه العملية تس�مى مضاعفة الدخل 
بما يح�رك عجلة االقتصاد”.واوضح ان 
“االلت�زام بدف�ع الرضائب يس�مى حق 
العي�ش املش�رتك، وهي مس�اهمة حرة 
وطني�ة وليس�ت جباي�ة اقطاعية، وان 
تك�ون عادلة وبس�يطة وقابل�ة للدفع 
م�ن دون اره�اق املواط�ن”، حاث�ا عىل 
“تقوية االدارة املالي�ة وادارة التحصيل 
لتوفر موارد تس�د به�ا النفقات، وهي 
عبارة عن م�وارد من الجمارك والحدود 
“اهمي�ة  املستش�ار  والرس�وم”.وأكد 
القدرة للتصدي للفساد والخروقات، اي 
الرصف من دون توفر منافع، ورضورة 
التص�دي للنفق�ات غ�ر الرضوري�ة يف 
ان  خصوص�ا  وتخفيضه�ا،  املوازن�ة 

هن�اك الكثر من الثغ�رات يف الرصف”، 
حاثا عىل “البح�ث عن مصادر حقيقية 
تضم�ن العيش ملا اضي�ف من موظفني 
وتأم�ني رواتبه�م، من خ�الل توجهات 

حقيقية لتعظيم املوارد الداخلية”.
ام�ا ما يخ�ص نفط العراق، ومس�اعي 
منظم�ة االوب�ك الت�ي يعد الع�راق احد 
مؤسس�يها، اىل خف�ض اض�ايف النت�اج 
النف�ط للمنتجني من داخلها وخارجها، 
فأكد صالح انها “تعد مصلحة مشرتكة 
س�يكون  التخفي�ض  وأن  ومتبادل�ة، 
باالنت�اج ولي�س بمق�دار الص�ادرات”، 
منوها بأن “التخفيض يسهم يف تحفيز 
رفع وتحسني س�عر برميل النفط وهو 
يص�ب يف مصلحة الع�راق، الس�يما ان 
الع�راق الت�زم بحصته م�ن التخفيض 

السابق”.

خبير اقتصادي يوضح طرق تعويض عجز الموازنة الفتالوي: النجف سوقت 140 الف طن من الشلب وكميات كبيرة مازالت لدى المزارعين
االقتص�ادي  الخب�ر  أوض�ح 
الدكتور صف�وان قيص، الثالثاء، 
ان العراق يمتل�ك اكثر من خيار 
يمك�ن اللج�وء الي�ه لتعوي�ض 
عجز املوازنة، الفت�ا اىل ان وزارة 
املالي�ة تمتل�ك اكثر م�ن مصدر 
لتمويل البالد، إضافة اىل تقليص 
النفق�ات والروات�ب ال�ذي يع�د 
ان   ، الحلول.وق�ال ق�يص  اخ�ر 
“العج�ز يف املوازن�ة يف�رتض ان 
يكون غ�ر حقيق�ي، خاصة اذا 
ماعلمن�ا ان س�عر برميل النفط 
بمع�دل 60 – 70 دوالراً، كم�ا ان 
وزارة املالية تس�تطيع استثمار 
أمواله�ا املعطلة حي�ث باإلمكان 
بيعها للمواطن واالس�تفادة من 

أموالها”.

وأضاف ان “املوازنة تحتوي عىل 
نص رصيح يتيح ل�وزارة املالية 
بيع ممتل�كات الدولة، وبإمكان 

ذلك  الخاص اس�تغالل  القط�اع 
وخاصة املص�ارف االهلية، التي 

ستزود الدولة بايرادات كبرة”.

وب�ني ان “وزارة املالي�ة تمتل�ك 
الق�درة ع�ىل جدول�ة الق�روض 
التي بذمة الع�راق، كما بإمكان 
ج�والت  دي�ون  إع�ادة  ال�وزارة 
الرتاخيص النفطية او عن طريق 
النفطي�ة  ال�رشكات  تعوي�ض 

باستثمارات إضافية”.
غن�ي  الع�راق   “ ان  وأوض�ح 
بمجموعة ممتلكات معطلة من 
املمكن ان ترف�د الدولة بايرادات 
كب�رة”، الفت�ا اىل ان “اللجوء اىل 
تقليص رواتب املوظفني هو جزء 
من الحل�ول لكنه لي�س بالبديل 
االنج�ع، لكن�ه حل أخ�ر يمكن 
التوج�ه اليه يف حال لم تس�تطع 
التزاماته�ا  تأم�ني  الحكوم�ة 

املالية”.

بني النائ�ب عن محافظة النجف 
الفت�الوي،  فاض�ل  االرشف 
الثالث�اء، تس�ويق 140 الف طن 
م�ن محص�ول الش�لب، مؤك�دا 
بق�اء كمي�ات كب�رة م�ن ه�ذا 
املحص�ول لدى املزارعني بس�بب 

قلة السايلوات واملجارش.
وق�ال الفت�الوي ، ان “تس�ويق 
موس�م الش�لب تجاوز 140 الف 
ط�ن، ووزارة التجارة منحت 15 
يوما للتسويق، ومازالت عرشات 
االالف من أطنان الشلب موجودة 

لدى املزارعني ولم تسوق بعد”.
وأضاف ان “الكمي�ات املوجودة 
ق�رارا  تنتظ�ر  املزارع�ني  ل�دى 
الس�ايلوات  اىل  اليصاله�ا 
الش�لب  ان  حي�ث  واملج�ارش، 

املوج�ود يحت�اج اىل الكث�ر من 
السايلوات عىل الرغم من موافقة 
وزارة التجارة عىل انش�اء سايلو 

جديد بالنجف يف املشخاب”.
وأوض�ح ان “التج�ار واملجارش 
االهلية تس�تقبل كمي�ات كبرة 
من الش�لب ال�ذي لم يس�وق اىل 
الس�ايلوات الحكومي�ة”. وب�ني 
ان “مجل�س الن�واب واف�ق عىل 
زيادة س�عر الش�لب املسوق من 
وزارة  لك�ن  للدول�ة،  املزارع�ني 
بع�دم  رأي  لديه�ا  كان  املالي�ة 
وجود تخصيصات كافية لتنفيذ 
هذا القرار، حيث وصل سعر طن 
الش�لب العنرب اىل 900 الف دينار 
يف حني بلغ سعر شلب الياسمني 

700 الف دينار”.
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المراقب العراقي/ متابعة...
أكد رئيس مجلس الشورى اإلسالمي اإليراني عيل 
الريجاني، الثالث�اء، أن إيران حققت إنجازا  جيدا 
يف املنطق�ة بمحاربة اإلرهاب من أجل اس�تتباب 

األمن املستدام. 
وق�ال الريجان�ي يف ختام جولة ش�ملت س�وريا 
ولبنان استغرقت يومني، إن “ إيران ساعدت دول 

 املنطقة يف محاربة اإلرهاب من خالل خطة جيدة 
وساهمت يف تحقيق األمن املستدام باملنطقة”. 

وأضاف، أن “ايران وسوريا تتعاونان بشكل وثيق 
يف مكافحة اإلرهاب، ولحسن الحظ، فانه  نتيجة 
ه�ذه الجهود تم توجيه رضب�ة قوية لإلرهاب يف 
املنطقة، بالطب�ع هناك بقايا )من  االرهابيني( يف 
مناطق بس�وريا من خالل تدخل بعض الدول، اال 

ان تقدما جيدا يتحقق يف الوقت  الحارض للقضاء 
عىل هذه الفتنة”. 

واألش�خاص  املس�ؤولني  “جمي�ع  ان  واردف 
املؤثرين يف س�وريا أكدوا ع�ىل دور إيران املهم يف 
 مكافح�ة اإلره�اب”، مش�را اىل ان “محادثات�ه 
مع املسؤولني يف س�وريا ولبنان تناولت التعاون 

 االقتصادي”. 

المراقب العراقي/ متابعة...
لقد كان لالنتصارات الكبرة التي حققها 
أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية 
خالل الف�رة القليلة  املاضية أث�راً بالغاً 
عىل معنويات العدوان السعودي وقوات 
الرئيس املستقيل عبد ربه منصور  هادي 
ولقد تمكنت تل�ك االنتص�ارات املتتالية 
من قلب جميع املعادالت السياس�ية عىل 
الس�احة  اليمنية وأدت إىل نشوب العديد 
من االضطرابات يف العالقات بني الالعبني 
الرئيس�يني يف هذه  الح�رب التي تقودها 

السعودية ضد أبناء الشعب اليمني. 
كم�ا أن ه�ذه االنتصارات الت�ي حققها 
الجي�ش واللجان الش�عبية اليمنية كان 
له�ا تأثر س�لبي عىل  املرتزق�ة األجانب 
واملحلي�ني املوالني لإلمارات والس�عودية 
لدرج�ة أن هذه الق�وات املعادية أُجربت 
 يف نهاي�ة املط�اف ع�ىل تغي�ر خططها 
وأهدافه�ا اإلس�راتيجية يف اليم�ن ومن 
بني أهم هذه التغي�رات  قد يكون تركيز 
الري�اض ع�ىل الس�يطرة ع�ىل املناط�ق 
الجنوبي�ة اليمنية، والت�ي يحكمها عىل 
م�ا يبدو  قادة موال�ني للمجلس االنتقايل 

الجنوبي التابع لإلمارات. 
يف الواق�ع، لقد رأت الس�عودية نفس�ها 
يف اآلون�ة األخ�رة الخ�ارس الرئي�ي يف 
املعادالت السياس�ية  وامليداني�ة اليمنية 
وله�ذا فلقد قامت خ�الل الفرة املاضية 
بإنف�اق مئات امللي�ارات من ال�دوالرات 
م�ن  أج�ل إيج�اد موض�ع ق�دم له�ا يف 
املناطق الجنوبية إبان انس�حاب القوات 
اإلماراتي�ة م�ن تل�ك املناط�ق  ويف وقتنا 
الح�ايل تح�اول الري�اض اله�روب م�ن 
املناطق الش�مالية اليمنية وذلك بس�بب 
العس�كرية  م�ن  التهدي�دات  خوفه�ا 
الواس�عة النط�اق التي أطلقه�ا الجيش 
واللجان الش�عبية اليمنية ضد الهجمات 
 والجرائ�م الت�ي قام�ت به�ا الطائ�رات 
الحربية الس�عودية يف ع�دد من املناطق 
األخ�رة  األح�داث  وأثبت�ت  الش�مالية.  

للعال�م أجم�ع ب�أن حكوم�ة »منصور 
هادي« املس�تقيلة حكوم�ة غر رشعية 
 وال تمتل�ك الس�لطة ال يف الش�مال وال يف 
الجنوب وهذا األمر أكد للعالم بأن العمل 
العس�كري التي  تقوم ب�ه قوات العدوان 
الس�عودي املدع�وم م�ن الغ�رب تح�ت 
ذريع�ة دع�م رشعي�ة ه�ادي عمل غر 
 قانوني وفقاً لألعراف والقوانني الدولية 
وه�ذا األمر ب�دوره، دفع الس�عودية إىل 
إقام�ة مفاوضات  بني األط�راف اليمنية 
املتصارعة يف الجن�وب والخروج باتفاق 
الري�اض بني ه�ادي واملجل�س  االنتقايل 
الجنوبي وذلك للحفاظ عىل ماء وجهها 
أم�ام العال�م.  ويف ه�ذا الس�ياق، ذكرت 

العدي�د من التقاري�ر اإلخبارية أن هناك 
العديد من العالمات التي تشر إىل  حدوث 
انفراجة يف اتفاق الرياض الذي ظل حربا 
ع�ىل ورق ملدة طويلة، حي�ث تم االتفاق 
مؤخ�را  عىل تقس�يم الس�لطة بني طريف 
الن�زاع يف جن�وب اليمن، بحي�ث يحصل 
 12 الجنوب�ي  ع�ىل  االنتق�ايل  املجل�س 
مقع�داً وزارياً وحكوم�ة منصور هادي 
املس�تقيلة تحصل أيضا ع�ىل 12 مقعداً 

وزارياً. 
وق�ام املجل�س االنتق�ايل الجنوبي خالل 
الف�رة القليلة املاضي�ة باالعراض عىل 
ما سماه نكث  وعرقلة حكومة »منصور 
هادي« والسعودية ملا تم االتفاق عليه يف 

الري�اض، ويف هذا الس�ياق،  كتب صالح 
الجبواني وزي�ر النقل اليمني يف حكومة 
هادي املستقيلة بصفحته عىل توير قبل 
عدة  أيام، »قامت اإلمارات وميليشياتها 
املنت�رة يف مدينة ع�دن الجنوبية ببذل 
الكثر من الجه�ود خالل  الفرة املاضية 
إلفش�ال اتفاق الرياض الذي تم التوقيع 
علي�ه قب�ل ع�دة أس�ابيع ب�ني حكومة 
الرئيس  اليمني املس�تقيل منصور هادي 
واملجل�س االنتقايل الجنوب�ي يف عاصمة 
اململك�ة العربي�ة  الس�عودية«. ويف وقت 
س�ابق، اتهم »راج�ح ب�ادي«، املتحدث 
باسم الحكومة اليمنية القابعة يف فنادق 
 الري�اض، املجل�س االنتق�ايل الجنوب�ي 

بانتهاك اتفاق الري�اض عن طريق منع 
مرور ميليش�يات يمني�ة  تابعة ملنصور 
ه�ادي كان�ت يف طريقه�ا إىل محافظ�ة 
»لحج« الجنوبية.  ويمكن القول إن أحد 
أه�م أس�باب االنتفاض�ات املتكررة ضد 
الس�عودية يف املناط�ق الجنوبية اليمنية 
 هو فشل الرياض يف التسر عن هزائمها 
الت�ي منيت به�ا خ�الل الف�رة القليلة 
املاضي�ة ع�ىل أي�دي  الجي�ش واللج�ان 
الش�عبية اليمنية، وقي�ام الرياض بدعم 
بعض الجماعات السلفية الوهابية مثل 
داع�ش  والقاع�دة يف الجن�وب لتخفيف 
التهدي�دات الجيوسياس�ية الت�ي تحيط 

بها يف الكثر من املناطق  اليمنية. 

إيران: حققنا إنجازا جيدا في المنطقة بمحاربة اإلرهاب دولي دوليعربي  عربي 

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف مس�ؤول بحزب “الليكود” اإلرسائييل، أن رئيس ال�وزراء املنتهية 
واليت�ه بنيام�ني نتنياهو  يدرس إمكاني�ة تنظيم رحالت حج للمس�لمني 

اإلرسائيليني من تل أبيب مبارشة إىل السعودية. 
ج�اء ذلك وف�ق ما رصح به رئيس كتل�ة الليكود يف الكنيس�ت )الربملان(، 
ميكي زوهر، ملوقع   “بانيت”، أحد مواقع الداخل الفلسطيني )عرب 48(. 
وأشار زوهر إىل أنه توجه إىل نتنياهو الذي يتزعم “الليكود” بشأن إمكانية 

تسير رحالت الحج  مبارشة من تل أبيب إىل األرايض السعودية. 
ووف�ق املصدر ذاته، أكد زوهر أنه ت�م تحقيق تقدم كبر يف هذا املوضوع، 

“عىل ض�وء كونه نجح وأنه بات مرهونا  بتحرك نتنياهو 
يف بل�ورة اتص�االت قريب�ة مع 
الس�عودية”.  وق�ال إن�ه دع�ا 

نتنياه�و إىل “االس�تفادة من 
اتصاالته مع الس�عودية من 

أج�ل إتاح�ة الفرصة أمام 
 الحج�اج م�ن مس�لمي 

إىل  للتوج�ه  إرسائي�ل 
الس�عودية يف رحالت 

بس�عر  مب�ارشة 
معتدل جدا”. 

المراقب العراقي/ متابعة...
دع�ا وزي�ر الخارجية الجزائري، ص�ربي بوقادوم، الثالث�اء، جامعة 
ال�دول العربي�ة إىل إنه�اء تجميد  عضوية س�وريا، وإع�ادة تمثيلها 

مجددا يف اجتماعاتها ونشاطاتها. 
وق�ال بوق�ادوم يف ترصيح صحايف إن »غياب س�وريا تس�بب برضر 
كبر للجامعة والعرب، وعىل  الدول العربية الدفع نحو إعادة عضوية 

سوريا«. 
وفش�لت تونس يف إقناع الع�رب بعودة س�وريا إىل الجامعة العربية، 
خ�الل العام امل�ايض، وذلك  أثناء اس�تضافتها القم�ة العربية يف آذار 

 .2019
وتس�تعد الجزائر الس�تضافة القمة العربية املقبلة يف دورتها ال�32 
بعد تقدمها بطلب إىل الجامعة  العربية، وذلك بعد مرور 15 عاما عىل 

آخر قمة عقدت بها يف 2005. 
ومنذ انضمامها إىل جامعة الدول العربية يف آب 1962 بعد ش�هر من 

استقاللها، احتضنت  الجزائر ثالث قمم عربية بينها واحدة طارئة. 

المراقب العراقي/ متابعة...
ف�از الرئيس األفغاني أرشف غني بوالية ثانية، وفق النتائج النهائية 
لالنتخابات  التي جرت يف 28 أيلول 2019، ونرتها لجنة االنتخابات 

اليوم الثالثاء. 
وقالت رئيسة اللجنة، حواء علم نورستاني، خالل مؤتمر صحفي يف 
كابل إن   “لجنة االنتخابات.. تعلن السيد أرشف غني، الذي فاز بنسبة 

50,64 باملئة من  األصوات، رئيسا ألفغانستان”. 
وأضافت: “فليعينه الله عىل خدمة الش�عب األفغاني )..( أدعو كذلك 

بأن يحل  السالم يف بلدنا”. 
وتأّجل إصدار النتائج لنحو 5 ش�هور، بعدما تحّدث رئيس الس�لطة 
التنفيذي�ة عبد  الل�ه عبد الله، مناف�س غني األبرز، ع�ن تزوير، مما 

استدعى إعادة فرز األصوات. 

نتنياهو يدرس تنظيم رحالت 
مباشرة إلى السعودية !! 

الجزائر: غياب سوريا عن الجامعة 
العربية تسبب بضرر كبير للعرب

الرئيس األفغاني أشرف غني يفوز 
بوالية رئاسية ثانية

اليمنيون يقلبون الطاولة على السعودية

اضطرابات تجعل تحالف العدوان أمام نهاية 
وشيكة في جنوب اليمن
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المراقب العراقي/ متابعة...
أمرت السلطات الركية، الثالثاء، 
باعتق�ال 700 ش�خص، بينه�م 
عس�كريون وقانونيون، يف أحدث 
 حلق�ات حمل�ة “التطه�ر” التي 
تنفذه�ا حكومة الرئي�س، رجب 
طي�ب أردوغ�ان، ضد م�ن تقول 
إنه�م  أنص�ار الداعية، فت�ح الله 

غولن. 
وأنص�اره  أنق�رة غول�ن  وتته�م 
االنق�الب  بالضل�وع يف محاول�ة 

الفاش�لة يف صي�ف ع�ام 2016، 
لكن  الداعي�ة وجماعته يرفضون 

هذه االتهامات. 
والعمليات األحدث تعترب تصعيدا 
من السلطات بحق من يقال إنهم 
أنصار غولن، الذي كان يف  املايض 
حليف�ا ألردوغان قب�ل أن ينقلب 

عليه. 
وذك�رت وكال�ة “األناض�ول” أن 
ممث�يل االدع�اء أم�روا، يف أحدث 
يف  بالتحقي�ق  متعلق�ة  خط�وة 

أنش�طة  أف�راد القوات املس�لحة 
الركي�ة، باعتقال 157 ش�خصا 
يف  يزال�ون  ال   101 بينه�م  م�ن 

الخدمة. 
كما ذكرت وكال�ة “دمر أورين” 
الخاص�ة أن نح�و 100 اعتقل�وا 
بالفع�ل حت�ى اآلن يف إط�ار تل�ك 

 العملية. 
ويف ق�رار منفص�ل، أم�ر ممثل�و 
أنق�رة  العاصم�ة  يف  االدع�اء 
إط�ار  يف  ش�خصا   71 باعتق�ال 

تحقيق  يس�تهدف من يقال إنهم 
أنص�ار لغولن يف وزارة العدل، من 
بينه�م 33 ال يزال�ون يف الخدم�ة 

وفقا  ملا نقلته األناضول. 
وأضاف�ت وكالة األنباء الرس�مية 
أص�در  االدع�اء  أن  بع�د  فيم�ا 
 467 بح�ق  اعتق�ال  مذك�رات 
مش�تبها  به�م آخري�ن يف أنح�اء 
الب�الد، بس�بب ص�الت غول�ن يف 
إط�ار تحقيق فس�اد يف اختبارات 

االلتحاق  بالرطة عام 2009. 

المراقب العراقي/ متابعة...
اس�تقدمت قوى العدوان السعودي، العرات 
م�ن عنارص تنظي�م القاعدة م�ن محافظات 
أب�ني  وحرضموت والبيض�اء إىل مدينة مأرب 

يف اليمن. 
وذكرت مص�ادر يمني�ة، أن “ق�وى العدوان 
الس�عودي اس�تقدمت أكثر من 150 عنرصا 

م�ن تنظي�م  القاعدة التكفري م�ن محافظة 
حرضموت إىل م�أرب بقيادة املدعو أبو هاجر 
الحرضمي”.  وأش�ارت املصادر، إىل “استقدام 
أكثر م�ن 100 عنرص من جماعة القاعدة من 
محافظ�ة البيضاء  بقيادة املدع�و أحمد عباد 
الخبزي. كما تم استقدام أكثر من 70 عنرصا 
من القاعدة من محافظ�ة  أبني بقيادة املدعو 

املرفدي إىل مدينة مأرب”. 
وتأتي هذه التطورات بعد الهزيمة الس�احقة 
التي لحقت بقوى العدوان ومرتزقتها يف جبهة 
نه�م،  حيث تمك�ن الجيش واللجان الش�عبية 
من تطهر مديرية نهم بالكامل وتحرير أجزاء 
واس�عة من  محافظتي مأرب والجوف، وبات 

الجيش عىل مشارف مدينة مأرب. 

أوامر باعتقال 700 شخص في حملة »تطهير« جديدة بتركيا

العدوان السعودي يستقدم عناصر من القاعدة إلى مأرب

المراقب العراقي/ متابعة...
س�لطت صحيفة إندبندن�ت الربيطاني�ة، الضوء عىل 
معاناة س�جناء الرأي يف البحري�ن، وتناولت يف  تقرير 
ملراس�لتها “مايا أوبنهايم” ظروف االعتقال يف سجن 
“مدينة عيىس” بعنوان :“هذه ليست  إنسانية.. داخل 

سجن النساء”. 
واهتم�ت الكاتبة يف قضية املعتقلة البحرينية “هاجر 
منص�ور” وظ�روف احتجازه�ا الت�ي وصفتها  بغر 
اإلنس�انية، ون�رت الصحيفة كذلك ش�هادة مدينة 
ع�يل، وهي معتقلَة س�ابقة أفرجت عنها  الس�لطات 
البحريني�ة حديث�ا، وقال�ت إن تجربة الس�جن كانت 

قاسية ومأساوية. 
وروت الكاتبة قصة هاجر البالغة من العمر 51 عاما 
واملوقوف�ة منذ نحو ثالث س�نوات يف س�جن   “مدينة 
عيىس” س�يئ الس�معة، بس�بب النش�اط الس�يايس 
لصهره�ا يف الخ�ارج. وتنقل عن منص�ور  كيف أنها 
تظ�ل محتج�زة يف زنزانتها ملدة تقارب 24 س�اعة يف 

الي�وم، وتمن�ع عنها زي�ارة أطفاله�ا  أو الحديث مع 
السجناء اآلخرين. 

ونقلت الصحيفة عن الخارجية الربيطانية أنها تتابع 
عن قرب قضية منصور، وأنها طرحتها مع  السلطات 

البحرينية. 
وأش�ارت الصحيفة إىل أن بريطاني�ا أنفقت منذ عام 
2012 نح�و 6.5 ماليني جنيه إس�رليني عىل  تدريب 
املؤسس�ات العام�ة البحرينية، منه�ا مصالح وزارة 
الداخلي�ة ووح�دة التحقيقات الخاص�ة، التي  أدانتها 
منظمات حقوق اإلنسان لتسرها عىل مزاعم تعذيب. 

وكانت هيئتان حقوقيت�ان طالبتا جامعة بريطانية، 
الضب�اط  لتدري�ب  برنام�ج  بإيق�اف  أي�ام،  قب�ل 
 البحرينيني، بعد تلقي ش�هادات عن انتهاكات حقوق 

إنسان. 
وج�اء ذل�ك بع�د أن ق�دم 10 معتقل�ني سياس�يني 
بحرينيني شهادات عن تعرضهم للتعذيب يف السجون 

 البحرينية بني 2016 و2019. 

المراقب العراقي/ متابعة...
ذك�رت صحيف�ة »واش�نطن بوس�ت« إن عمدة 
نيويورك الس�ابق مايك بلومربج تأهل للمناظرة 
غ�دا،  املق�ررة  فيغ�اس  الس  ىف   الديمقراطي�ة 
األربعاء، مما يمهد لصدام س�يمثل اختبارا  لقوة 

حملته  التي اتسمت باإلنفاق اإلعالني السخي. 
وذك�رت الصحيف�ة أن ع�ددا م�ن الديمقراطيني 
تتح�ول  أن  يأمل�ون  أنه�م  أوضح�وا  البارزي�ن 
املناظ�رة  إىل مواجه�ة ح�ول س�جل بلومربج يف 
الع�رق، وأنفاق�ه الهائ�ل ع�ىل الس�باق الرئايس 
وتاريخ  االتفاقات الرسية التي وقعها مع نس�اء 
اتهمن�اه بتوجي�ه تعليقات غر مناس�بة لهن يف 

مكان العمل.  
وأكد مدير حملة بلومربج كيفني سكيكي يف بيان 
صب�اح الثالثاء أنه سيش�ارك يف املناظ�رة. وقال 

 إنه يتطلع لالنضمام إىل منافس�يه الديمقراطيني 
ع�ىل املنصة، وإثب�ات أنه أفضل مرش�ح لهزيمة 
 دونال�د ترامب وتوحيد الب�الد. وأضاف أن فرصة 
مناقش�ة خططه الناجحة والتي يمكن إنجازها 
 للتحدي�ات الت�ي تواج�ه أمري�كا ج�زء مهم من 

الحملة الناجحة«. 
وكان الس�يناتور برنى ساندرز قد وصف إنفاق 
بلومربج ع�ىل جملته بأنه يعكس فس�اد النظام 
الس�يناتور  قال�ت  فيم�ا  األمرك�ي،   الس�يايس 
إليزابي�ث وارن بأن يح�رر النس�اء الالتي وقعن 

معه من  اتفاقيات لتسوية القانونية. 
وأنفق�ت حمل�ة بلومربج حت�ى اآلن 330 مليون 
دوالر، فيما قال نائب الرئيس الس�ابق جو بايدن 
يف  ترصيح�ات تلفزيوني�ة أنه س�يحظى بفرصة 

مناظرته حول كل يشء. 

من اخبار الصحف العالمية والعربية واالقليمية
واشنطن بوست: عمدة نيويورك يستعد لـ »هزيمة« صحيفة بريطانية تفضح سجون البحرين

ترامب في السباق االنتخابي

المراقب العراقي/ متابعة
أك�د قائد الث�ورة اإلس�المية اإلمام عيل 
الخامنئ�ي، الثالث�اء، أن أمركا تس�عى 
اإليران�ي  الش�عب  إلح�داث  ه�وة ب�ني 
واملس�ؤولني لفصل الشباب عن الثورة، 

لكنها لن تفلح يف  ذلك. 
وقال اإلمام الخامنئي خالل اس�تقباله 
أه�ايل محافظ�ة أذربايج�ان الرقي�ة 
الس�نوية النتفاضة  بمناس�بة  الذكرى 
أه�ايل تربيز ض�د نظ�ام الش�اه، “عىل 
س�يقبل  يش�اهدوا  كي�ف  أن  األع�داء 
املواطنون عىل االنتخاب�ات ألن إقبالهم 
رشف للنظام اإلس�المي”، مشراً  إىل أن 
“ما حدث يف ذكرى الثورة يف 11 ش�باط 
وإحياء ذكرى شهيدنا العزيز  سليماني 

سيتكرر يف االنتخابات”. 
وأضاف أن “االنتخابات ستفشل الكثر 
م�ن النواي�ا الريرة التي ت�راود أذهان 
 األمركي�ني وتخامر قل�وب الصهاينة”، 
مبين�ا أن »األع�داء بع�د كل املح�اوالت 
يف  االقتصادي�ة  واملش�اكل   والدعاي�ات 
واألوروب�ي  الغرب�ي  والتمل�ص  الب�الد 
والضغ�وط  األمريكية، يري�دون أن يروا 
تأث�ر ذل�ك يف الش�عب. أصدقاؤنا أيضا 

ينظرون بقلق  لروا ما الذي سيحدث«. 
وأوض�ح أن »إيران يجب أن تكون قوية 
لتجعل العدو يائس�اً وتحب�ط مؤامراته 

يف  مهده�ا، نريد برملاناً يصون البالد من 
املؤامرات عرب تريعه للقوانني الالزمة  
 لجعل العدو يائساً وإحباط مؤامراته«. 

وتاب�ع اإلم�ام الخامنئ�ي »لق�د ارتب�ك 
األمريكي�ون باملعنى الحقيق�ي للكلمة 
بع�د الجريم�ة  التي ارتكبوه�ا يف مطار 
بغ�داد والت�ي نج�م عنه�ا استش�هاد 
شهيدنا العزيز )اللواء  سليماني(؛ أي أن 
الرئيس األمريكي وفريق�ه أدركوا أّنهم 

أقدموا عىل عمل غر  مدروس«. 
 - أصبح�وا عرض�ة  »ه�ؤالء  أن  وأك�د 
وبش�دة - للهج�وم م�ن العال�م وم�ن 
الداخل  األمريكي أيضاً، بسبب الحماقة 
الت�ي ارتكبوه�ا والت�ي ع�ادت عليه�م 
األمريكي�ون  عكس�ية.  أراد  بنتيج�ة 
القضاء عىل ش�هيدنا العزي�ز الذي كان 
له تأثره الكبر يف املنقطة  حتى يتسنى 
لهم الس�يطرة عليها، لك�ن األمر جرى 

عكس ذلك تماماً«. 
وأردف قائال إن »الشهيد سليماني كان 
جيدا جدا ومفيدا وشجاعا ولكن يف هذا 
 الح�ادث كانت الغلب�ة لأللطاف اإللهية 
حيث ن�ال الش�هيد الحس�نيني )النرص 
والشهادة(  فهو كان منترصا يف الساحة 
وامله�زوم أمري�كا ويف النهاي�ة نال فوز 

الشهادة«. 

اإلمام الخامنئي: 
أميركا ستفشل بإحداث شقاق بين 

الشعب اإليراني والمسؤولين
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القى رئيس الوزراء املكلف محمد توفيق عالوي تأييداً واسعاً من 
قبل س�احات التظاه�ر ، حيث  قدم أكثر م�ن 60 نائباً يف الربملان 
أس�مه إىل الرئيس العراقي برهم صالح مبارشة لتكليفه  برئاسة 
الحكوم�ة املقبل�ة بع�د اس�تقالة حكومة عب�د امله�دي عىل أثر 
التظاه�رات التي اندلعت  منذ ترشي�ن املايض يف بغداد وعدة مدن 
عراقي�ة، وجاء تكلي�ف عالوي بعد أتفاق الكتل  السياس�ية وبعد 
محادثات شاقة بني األحزاب والكتل السياسية ، وذلك بعد أشهر 
من اس�تقالة  حكومة عبد املهدي،إذ وللم�رة األوىل يواجه النظام 
القائ�م تحدي�اً كبرياً عىل املس�توى الش�عبي  ، والت�ي عربت عنه 
االحتجاج�ات التي ش�هدتها بغداد ومدن الع�راق األخرى، والتي 
بدت مفاجئة  للطبقة السياس�ية يف زخمها إىل الحد الذي فرضت 
عليه�ا تغيري يف طريقة تعاطيها مع الواقع  ، والبدء بالحديث عن 
جدية ه�ذا اإلصالح، وب�دأت الحكومة تنظ�ر إىل الواقع الخدمي 

للبالد  باهتمام أكرب .  
اليمك�ن البن�اء ع�ىل أن التوافقي�ة يف العمل الس�يايس هي التي 
تس�ببت بذلك،ألن�ه بإمكان صور  الفس�اد ه�ذه أن تظهر يف كل 
أن�واع أنظمة الحك�م , ولكن يمك�ن القول ان التوافقية س�هلة 
تكوين  اقطاعيات حزبية يف مؤسس�ات الدولة وقوضت امكانية 
املحاسبة والتي تمثل عنرصاً اساسياً  لكل نظام ديمقراطي , لهذا 
يعد انقس�ام الدول�ة اىل اقطاعيات يمثل اتفاق�اً عىل حصانة كل 
قوة  بالتحرك يف مجالها , بل امىس الربملان نفسه جزءاً من نظام 
االقطاعي�ات , والذي فق�د دوره  كهيئة رقابية ومحاس�بية , بل 
بات الرمز االول للفس�اد يف نظ�ر الكثري من ابناء املجتمع  واالهم 
م�ن ذل�ك ان االقطاعيات دخل�ت املجال النفطي وس�يطرت عىل 
ريعه , وانتخبت نظاماً  اخطبوطياً لم تعد املؤسسات الدستورية 
قادرة عىل العمل وفق ما يفرتضه بناءها الدس�توري  والقانوني 
, حيث تمكن هذا النظام من االس�تمرار والنمو يف الفرتة املاضية 
بسبب توفر  عوائد مالية ضخمة من صادرات النفط والتي بقيت 
محافظة عىل االسعار من جهة وعدم  تراجع قدراتها التصديرية 
,االمر الذي جعل توفر عوائد مالية ضخمة يعتمد بعض االحزاب 

 وجودها عليه .  
يف ظل هذه الظروف يصبح من الصعب تخيل بناء تحالف النخبة 
السياس�ية يف العراق بش�كله  الحايل ما لم يعمد اىل اجراء تحوير 
كبري عىل عالقاته السياس�ية مع بعضهم البع�ض , وينتقل  من 
التوافقي�ة اىل عملية االنفص�ال الكيل , والبحث عن اس�تقرارها 
الس�يايس وف�ق ألي�ة  ومتبنيات واضح�ة , ومثالن�ا يف ذلك اقليم 
كردس�تان والذي س�عى اىل تكوين قلعته من خ�الل )  التوافقية 
الصلبة ( اي عىل اس�اس املصلحة الكلية وبالتايل مصلحة االقليم 

ككل .  
لقد كش�فت ازمة الكهرباء يف البالد عن عورة هذا النظام وعجزه 
عن ان يك�ون نظاماً فاع�اًل  الدارة املصالح والحاج�ات وهذا ما 
يعك�س فش�ل النخبة السياس�ية يف التعاطي الج�دي مع هموم 
 ومعاناة الشعب العراقي وتلبية متطلباته يف العيش الكريم , لهذا 
اف�رزت التظاهرات نخب�ة  جديدة يمكن لها ان تك�ون نواة لبناء 
تكتل س�يايس جديد ولكن يبقى سؤال مهم هو قدرة هذه  النخب 
عىل االندماج مع الواقع الس�يايس من جانب وتعاطي هذه الكتل 

السياسية مع هذه  النخب . 

أزمة النخبة السياسية في العراق

محمد حسن الساعدي

بقلم/ محمود الهاشمي
يف البعد الس�يايس ف�ان امريكا قد 
غ�ريت م�ن سياس�اتها الداخلي�ة 
عه�د  يف  وخرج�ت  والخارجي�ة، 
 ترامب ع�ن الكثري م�ن االطر التي 
كان�ت تمثل ثوابت�اً بالنس�بة لها، 
اىل درج�ة يقول روب�رت  بالكويل، 
الخبري بمجلس العالقات واملسؤول 
الس�ابق يف عه�د ادارات جمهورية 
»اتابع ترامب  وسياسته الخارجية 
من�ذ وصول�ه للحك�م، واس�تطيع 
ان اؤك�د ان�ه الرئي�س االول من�ذ 
ايزنهاور،  ال�ذي اليهتمبما  تقدمه  
السياس�ة  صن�ع  مؤسس�ات  ل�ه 
خارجي�ة  وزارة  م�ن  الخارجي�ة 
كب�ار  او  اجه�زة  اس�تخبارات  او 

مستشارين .» 
ترام�ب يطل�ق -االن -ع�ىل ق�ارة 
اوربا ب�«الق�ارة العجوز« ويرى يف 
حلف الناتو مجرد مضيعة  لالموال 
االتح�اد  انهي�ار  بع�د  واالنف�اق 
السوفيتي ، والتفرد االمريكي، وقد 
ورث عن اس�الفه  مجموعة ملفات 
منه�ا »5+1« م�ع اي�ران، وكوريا 
يف  مفتوح�ة  وح�روب  الش�مالية 

العراق  وافغانستان . 
جمي�ع  يف  االش�تباك  ف�ك  ح�اول 
ه�ذه امللف�ات لكنه وجد نفس�ه يف 
تداعيات اكرب بعد »الربيع  العربي« 
وما اف�رزت من ف�وىض تحتاج اىل 
ادارة عس�كرية مثلم�ا تحت�اج اىل 
ادارة سياس�ية،  فالوض�ع بالعراق 
مازال س�اخناً، ومثل ذلك يف سوريا 
مازال�ت  فيم�ا  وليبي�ا،  واليم�ن 
تن�ذر  »القضي�ة  الفلس�طينية« 
بتصعي�د اكرب خاصة م�ع تصاعد 
روح املقاومة ووص�ول الصواريخ 

اىل قلب  املدن االرسائيلية .  
يف ذات الوقت ف�ان مخاطر صعود 
الصني كق�وة اقتصادية منافس�ة 
االقتص�ادي  حضوره�ا  واتس�اع 

مناط�ق  ويف  وافريقي�ا  اس�يا   يف 
النفوذ االمريك�ي يف اوربا وامريكا 
الالتينية، مدعومة بقوة  عس�كرية 
متط�ورة م�ن قب�ل روس�يا، ومن 
مراك�ز نف�وذ قوي�ة مث�ل اي�ران 
،هذه الش�ؤون جعلت  السياس�ية 
االمريكي�ة يف العال�م غ�ري واضحة 
وفيه�ا الكثري من ال�رتدد وصعوبة 

الثبات عىل  القرار . 
وجه�ة نظر ترام�ب يف حلف الناتو 
تتلخ�ص به�ذه الجمل�ة »ل�م يعد 
لحل�ف الناتو من جدوى وان  الدول 
االوربية تعتمد عىل بالده يف الجانب 
الدفاع�ي، وان الحل�ف ه�و عم�اد 
الدفاعية«،  اسرتاتيجية  واش�نطن 
اما ما يخص فكرة اوربا بتش�كيل 
جيش خاص بها، فقد س�خر منها 
امري�كا ه�ي  ان   ترام�ب، مدعي�اً 
الحامية الوربا وان عليها ان تدفع ، 
وبما يسميها ترامب   «االنصاف .!!» 
ان » قومي�ة السياس�ة« االمريكية 
جعلت منها تضغط عىل »االصدقاء 
واالعداء« معاً، وهو  منهج »خطري«  
فعندما تش�رتك »الخصوم« يف ذات 
املصيبة تجدها تضطر اىل التحالف 

ضد   «الخصم االخر .» 
لتاس�يس  الس�بعني  الذك�رى  يف 
»حلف النات�و« ظهر حجم الخالف 
بني جمي�ع االط�راف، خاصة  وان 
فرنس�ا ومعه�ا املانيا بات�وا يرون 
ع�ىل  االمريكي�ة  »الهيمن�ة«  يف 
القرار االوربي تجاوزاً  عىل س�يادة 
بلدانهم، وان الضغط عىل بريطانيا 
واخراجه�ا من »االتح�اد االوربي« 

يهدف اىل  اضعاف االتحاد . 
طلب الرئيس االمريكي ترامب من 
»حلف الناتو« للمزيد من القوات يف 
العراق اثار  التساؤالت لدى اعضاء 

الحلف قبل العراقيني منها : 
1 - هل ترغب امريكا يف االنس�حاب 
من الع�راق وتوريط »حلف الناتو« 

بم�وروث املش�اكل س�واء  داخ�ل 
العراق او خارجه؟ . 

2 - هل يتحمل »الحلف« مس�ؤولية 
الجرائ�م الت�ي ارتكبته�ا الق�وات 
الع�راق  ارض  ع�ىل  االمريكي�ة 
املطار«   واملنطقة ومنها »مج�زرة 
وما تبعه�ا من ردود فع�ل ماتزال 

تداعياتها قائمة حتى االن؟ . 
3 - هل ستكون مهام »الحلف« هي 
ذات امله�ام التي تق�وم بها القوات 
االمريكية والتي منها كما  ورد عىل 
لس�ان القوات االمريكية مساعدة 
ارسائي�ل ع�ىل مراقب�ة التحركات 

االمريكية؟ .! 

4 - ه�ل م�ن س�بب لزي�ادة ع�دد 
قوات »الحل�ف«، كان تتعدى مهام 

التدريب اىل »القتال«؟ . 
5 -  هل من مصلحة الدول املشاركة 
يف  تتس�بب  ان  الع�راق  يف  قواته�ا 

خالفات مع ايران؟ . 
6 -  ه�ل س�تكون »ام�رة« ق�وات 
الحل�ف تحت قيادة الحلف ام تحت 

القيادة االمريكية؟ . 
ال ش�ك ان األس�باب الت�ي دفع�ت 
ترام�ب للتفك�ري يف دف�ع )حل�ف  
األطل�ي ( باتجاه الع�راق تقع  يف 
الوج�ود  ان  إدراك�ه  األول  أمري�ن 
األمريك�ي يف الع�راق بع�د اعت�داء 

املط�ار وقتل ش�خصيتني   مهمتني 
األول يش�غل منصب نائ�ب رئيس 
هيئ�ه الحش�د الش�عبي و الثان�ي 
قائد عس�كري إيران�ي  يمثل إليران 
و العال�م عنواًن�ا كب�رًيا للجهاد يف 
مواجه�ه الظل�م  و الظاملني ، و قد  
ورد للع�راق  كضيف يحمل رس�الة 
س�الم اىل الحكوم�ة العراقي�ة . و 
األم�ر الثان�ي ، ان الواليات املتحدة 
لم  تعد منطقة الرشق األوسط من 
أولوياتها -حس�بما يقول ترامب- 
االتج�اه  و  باالنس�حاب  وترغ�ب 
 حي�ث املحي�ط اله�ادي )التهدي�د 
الصين�ي( و لكنه�ا يف ذات الوق�ت 

تريد ان تنس�حب بعد ان تؤمن  عىل 
مصالحها وحماية امن ) أصدقائها 
( وه�ي معادل�ة صعب�ة ،حيث لم 
يع�د األوربي�ون  اداة   )طيع�ة( بيد 
امري�كا ،وقد اغاضتهم سياس�ات 
اتفاقي�ات  وتنصل�ه ع�ن  ترام�ب 
كثرية بما يف ذل�ك   )اتفاقية املناخ( 
واس�تهزائه بقادة أوروب�ا والنظر 
،ووصف�ه  ب)اس�تعالء(  له�م 
الفرن�ي  لترصيح�ات  الرئي�س 
ماكرون بأنها)مقرفة و مس�يئه( 
و الرئيس الكندي بأنه )ذو وجهني 
( ، ويف  ذات الوقت فأن قادة أوروبا 

يسخرون من ترامب . 

بعد »مجزرة المطار« ترامب يبحث عن بديل لقواته 

بقلم/  صالح الهماشي
وطاملا كان العراق واحد  من اهم الدول 
التي تتمتع بموقع متميز عىل مستوى 
الخريط�ة السياس�ية او الجغرافية او 
 االقتصادي�ة العاملية االم�ر الذي جعله 
ه�دف للعديد م�ن ال�رشكات العاملية، 
التي كانت وما تزال  تس�عى لالستثمار 
فيه االم�ر الذي يع�ود باملنفع�ة للبالد 
وي�ؤدي بالنهاي�ة اىل توفري االف فرص 
 العم�ل، وتعم�ل ع�ىل تقوي�ة وتعضيد 
االقتص�اد العراق�ي ال�ذي ه�و بأمس 
الحاج�ة اىل مث�ل ه�ذه  االس�تثمارات، 
لكن ما يؤس�ف يف االمر ان نرى الفساد 
من جهة وس�وء اإلدارة والتخطيط من 
 جهة ثانية س�واء كان ذلك مقصودا او 
غري مقصود او حت�ى ناتج عن اهمال 
عىل اق�ل تقدير  يعمل ع�ىل عرقلة مثل 
هذه املش�اريع االس�تثمارية، وال يقف 
االم�ر عند ذل�ك بل ان بع�ض  القرارات 
االرتجالية والغري مدروسة قد تجرنا اىل 
تحمي�ل العراق غرام�ات مالية جزائية 
اذا م�ا  اخ�ل الع�راق به�ذه االتفاقيات 

العاملية . 
ان املقدم�ة الس�ابقة ق�د ال يكون لها 
معنى وال ترتك عن�د القارئ الكريم أي 
قبول دون اإلش�ارة  ولو بش�كل رسيع 
وواض�ح وب�دون أي موارب�ة اىل بعض 
املش�اريع الت�ي تعترب امثل�ة حية عىل 
 سوء اإلدارة وعرقلة عمليات االستثمار 
داخل البالد، ولعل واحد من هذه األمثلة 
ه�و الغرامة  التي تحملتها وزارة النقل 
بسبب عرقلتها للعقد املربم بني املوانئ 
العراقية من جهة ورشكة   )العبد للنقل 
العام(من جهة أخرى عام 201٨ والذي 
تحمل الع�راق عىل اثر اخالل�ه بالعقد 
 غرامات مالية وصل�ت لحد 46 مليون 
دوالر، وبالرغم من هذه الخسارة الغري 
م�ربرة والت�ي ق�د  ال نجد لها مس�وغ 
غري سوء اإلدارة والعش�وائية يف اتخاذ 
القرارات االس�رتاتيجية، ف�ان االمر  لم 
يقف عند هذا الحد من الخسارة بل نجد 
ان ه�ذه الق�رارات قد تك�ررت بصورة 

ثاني�ة يف قضي�ة  مماثل�ة وه�ي العقد 
امل�ربم ب�ني الع�راق من جه�ة ورشكة 
)منزيز الربيطاني�ة( من جهة اخرى ، 
 وهي احدى كربي�ات الرشكات العاملية 
يف مج�ال إدارة وتوجي�ه املجال الجوي 
للدول  واملط�ارات العاملية ونقل االفراد 

)الرتانزي�ت( والنك�وص الحاص�ل من 
جهة العراق يف عقدها  مع هذه الرشكة 
االم�ر ال�ذي قد ي�ٔودي بن�ا اىل غرامات 
مالي�ة تص�ل اىل مالين ال�دوالرات، مع 
 خس�ارة االتفاقية بما قد تجلبه للبالد 
م�ن فائ�دة مالي�ة وسياس�ية، وتعيد 
للط�ريان العراق�ي  ولألج�واء العراقية 

املكان�ة املس�تحقة ب�ني باق�ي الدول 
املنافسة التي بالرغم من انها ال تمتلك 
 م�ا للعراق م�ن مميزات لكن�ه تفوقه 
بمراحل كبري يف مكانته�ا العاملية مثل 
تركيا او االمارات  او قطر او غريها من 
الدول الت�ي قد ال تتورع لفعل أي يشء 

عىل املس�توى الداخيل  والخارجي ملنع 
مثل هذه العقود التي قد تهدد وتنافس 
مصالحها االقتصادية ومطاراتها وما 
 يدره لها من أموال وارباح كبرية، تسد 
لها يف بعض األحي�ان افتقارها للنفط 
وتدر لها من  األموال ما تجعلها يف غنى 
عن�ه مثل تركيا واالم�ارات التي تعتمد 

يف إيراداتها الكلية عىل  قرابة 30٪ من 
إيرادات املطارات والرتانزيت  .  

كان م�ن املمك�ن بل م�ن املفرتض ان 
واقتصادي�اً  مالي�اً  الع�راق  يس�تفيد 
وحتى سياس�ياً من هذا  االتفاق ولكن 
االم�ر انتهى بأن يدفع الع�راق املاليني 

كتعويض�ات مالي�ة وغرامات بس�بب 
 نكوص�ه عىل االتف�اق املربم مع رشكة 
)منزيز الربيطانية( ومع االسف وكما 
اعتدن�ا ان ن�رى  الع�راق يف الس�نوات 
األخ�رية ن�راه الخارس الوحي�د لكل ما 
يجب ان يكون ربح�اً صافياً حالالً له، 
 ألس�باب مختلفة منها اإلهمال وسوء 

القرارات وتجيريها  اإلدارة، وشخصنة 
للصال�ح الش�خيص  عىل حس�اب املال 
العام، ومل�ا ال يعلمه اال الله، ولعل هذه 
الص�ورة تعود بأذهانن�ا اىل ملف  ميناء 
الفاو الكبري، وكيف انتهى به الحال اىل 
خربة ترتاع�ه رياح الخيب�ة والخذالن 

بع�د ان  غ�دا قربان�اً ذبح ع�ىل اعتاب 
ميناء مب�ارك الكويت�ي بالرغم من ان 
ميناء الفاو كان من  املفروض ان ُينجز 
قبل س�نني طويل�ة وان يرف�د الخزانة 
الدوالرات  بملي�ارات  العراقية  املركزية 
 س�نويا، وقد ال ابال�غ اذا وصفته بأنه 
م�ن املفرتض ان يك�ون الرديف األمثل 

للنف�ط، والطوق  الذي س�يخلصنا من 
االعتم�اد املفرط عىل الريعي�ة التي لم 

تجلب للبالد سوى الخراب  . 
ان الوض�ع العراقي الداخ�يل يحمل يف 
طياته خطورة تتزايد مع تفاقم االزمة 
واالجتماعية  االقتصادية  والسياس�ية 

تح�ت ضغط الش�ارع العراقي امللتهب 
باإلصالح�ات  السياس�ية  واملطال�ب 
البطال�ة  كان�ت  الت�ي  واالقتصادي�ة 
وعدم توفر العمل هي س�ببها الرئيي 
ومحركه�ا  األول، م�ع مالحظة العجز 
الحكوم�ي الواض�ح عن تقدي�م الحل 
الواقعي واكتفائها بالتعيينات  املركزية 

يف الدوائر العامة كح�ل الزمة البطالة، 
ش�بابنا  م�ن  االالف  مئ�ات  وتركه�ا 
يفرتش�ون  األرض ويلتحفون الس�ماء 
يف س�احات االحتج�اج يف انتظ�ار أي 
مرشوع حقيقي يوفر لهم  الكرامة مع 
الحياة من خالل فرص العمل، وال اعلم 
ما ق�ول ش�بابنا اذا عل�م ان الحكومة 
ق�د  فرطت يف مثل ه�ذه االتفاقية التي 
باإلضافة اىل م�ا توفره من االف فرص 
العمل فانه ستجعل  املطارات العراقية 
قبل�ة ملا ال يقل عن 10 ملي�ون زائراً يف 
الس�نة الواحدة يدخلون بشكل  مؤقت 
)ترانزي�ت( بعد ان كان والي�زال الرقم 
صف�ر، وللق�ارئ ان يتص�ور ما يمكن 
ان يفعل�ه   10مليون وافد س�نويا قابل 
للزي�ادة، وم�ا يمك�ن ان يوف�ره م�ن 
اموال قد تص�ل لحدود 2٪ من  الناتج 
القومي كبداية لاللتحاق بباقي الدول، 
وك�م عامل وفن�دق وأس�واق وعربات 
نق�ل وخدمة  وص�ورة مرشق�ة يمكن 

يشغله هذا العدد من الزوار سنويا . 
النق�ل  وزارة  اىل  املوج�ه  االن�ذار  ان 
منزي�ز  رشك�ة  قب�ل  م�ن  العراقي�ة 
الربيطاني�ة بس�بب عرقلته�ا  للعق�ود 
املربم�ة بينهم�ا م�ن قب�ل متنفذين يف 
ه�ذه املؤسس�ة الحكومية وب�دون أي 
مربر وبش�كل  يثري الكث�ري من عالمات 
االستفهام التي تعود عليها العراقيون 
يف ظل تفيش الفس�اد امل�ال  واإلداري يف 
البالد، وإن التهديد املبارش من قبل هذه 
الرشكات بمقاضاة وزارة النقل ورشكة 
 الخط�وط العراقي�ة ودفعه�م باإليفاء 
بالتزاماته�م بالقان�ون ق�د ال يخ�ر 
البالد مبل�غ الغرامة  املنصوص عليه يف 
العق�د باإلضافة اىل حرمانها من مئات 
املاليني من ال�دوالرات يف وقت ان  البالد 
بحاج�ة اىل كل فلس ودينار، بل انها قد 
تؤدي اىل عزوف باقي الرشكات العاملية 
ع�ن  دخ�ول الب�الد لالس�تثمار ليبقى 
الب�الد بذل�ك يف الركن املظل�م يف الوقت 
الذي تحقق مط�ارات  تركيا واالمارات 
وقط�ر كل ي�وم تقدما وانتص�ارا عىل 
حسابه، مس�تغلة ضعفه، وال استبعد 

ان  تكون متسببة بذلك . 

العقود االستثمارية بين الغرامات وتفويت الفرص

منذ ان طرح الرئيس االمريكي ترامب مبدأ »امريكا اواًل« يكون العالم قد تحسس التحول  الكبير في السياسية االمريكية الخارجية، التي 
ترى في »الحلفاء« مسرحًا لنفوذها، واحد  مصادر قوتها . 

هذا »التحسس« اعقبته سلسلة اجراءات في السياسية االمريكية سواء في البعد االقتصادي  والتنصل عن الكثير من المعاهدات 
واالتفاقيات مع دول عديدة كان اسالفه من الرؤوساء  االمريكان قد وقعوا عليها، او في البعد العسكري حيث والول مرة يطالب رئيس 

لعل من المتفق عليه ليس في االدبيات االقتصادية فقط بل وفي عموم الحياة وبمختلف  طبقاتها سواًء العلمية االكاديمية او الواقعية العملية ان 
أي نشاط اقتصادي حتى ولو كان  صغيرا فأن له مساهمة حقيقية وفاعلة في النمو االقتصادي البالد، لذلك فليس من الغريب ان  نرى جميع دول 

العالم المتقدمة اقتصاديا تسعى لتوسيع نشاطها االقتصادي وتنويع مصادر  دخلها، للقيام بالعملية التنموية من جهة وتسيير أمور البالد والعباد 
من جهة ثانية، ويتم ذلك  من خالل االستثمار التام واالمثل لكل الموارد الطبيعية والجغرافية



س�مى االتحاد اآلس�يوي لك�رة القدم، طاق�م تحكيم 
عراق�ي لقي�ادة مب�اراة س�وون  سامس�ونج الكوري 
الجنوبي ونادي فيس�يل كوب�ي الياباني ضمن الجولة 
الثاني�ة من  دوري أبطال أس�يا، واملق�ررة غدا األربعاء 
عىل استاد سواون بكوريا الجنوبية .  والطاقم العراقي 

مؤلف من مهند قاس�م حكما أول، ويساعده الدكتور 
واثق مدلل  وميثم خماط، فيما سيكون زيد ثامر حكما 
رابعا .  يشار إىل أن الطاقم ذاته قاد مباراة أمانة بغداد 
ونف�ط الوس�ط يف افتت�اح مباريات  ال�دوري العراقي 

وبأداء مميز، تحضريا لقيادة املباراة اآلسيوية . 

اقرتب الالعب الدويل الس�ابق، عيل عباس من 
االنضم�ام اىل صف�وف نادي الطلب�ة  لتمثيل 

الفريق يف املوسم الحايل . 
وق�ال مص�در مق�رب م�ن إدارة االني�ق إن 
»الالعب الدويل السابق، عيل عباس  اقرتب من 

االنضمام اىل صفوف نادي الطلبة لتمثيله يف 
املوسم الحايل«  .  وأوضح أن »عباس انضم اىل 
التدريب�ات الجماعية للفري�ق، حيث يرشف 
الكادر  التدريبي عىل مس�تواه لحسم مسألة 

انتقاله بشكل رسمي اىل صفوف الفريق .  « 

مهند قاسم حكمًا 
لمباراة سامسونج 

الكوري وكوبي الياباني

علي عباس 
يقترب من 

صفوف األنيق

مرة اخرى تتعرض الكرة العراقية الى خيبة 
جديدة واذالل متواصل في دوري  ابطال 

آسيا بعد خسارة الشرطة مباراته امام الوحدة 
االماراتي بهدف جاء في  الدقائق االخيرة ! 

الرشطة عج�ز عن الفوز أو التس�جيل للمباراة الثانية 
عىل التوايل، يف فش�ل  هجومي وتكتيك�ي واضح املعالم 
يحس�ب نقطة س�لبية عىل املدرب اليت�ش الخائف  من 
الهزائم الثقيلة كتلك التي وقع بها الفريق أمام الشباب 
الس�عودي، املدرب  تعام�ل بحذر مبالغ فيه وفش�ل يف 
ايجاد التشكيل املناس�ب القادر عىل ترجمة  طموحات 

العراق والرشطة يف الرصاع االسيوي ! 
مدرب ال يلعب للهجوم وال يحس�ن قراءة أوراق الفرق 
التعام�ل م�ع  االخ�رى يف مجموعت�ه، وال  يس�تطيع 
محرتفيه باس�لوب ذكي كي يقوي فيه من اداء فريقه 
ويزيده  رفعة، لم نجد فريقا قادرا عىل كرس منافس�يه 

والتفوق عليهم ! 
الرشط�ة ل�م يس�تثمر عام�يل االرض والجمه�ور يف 
مباراتي�ه م�ع االس�تقالل االيراني  والوح�دة االماراتي 
وخرج منهم�ا بنقطة واح�دة فقط مع ان منافس�يه 
ليس�ا م�ن  املنافس�ن االش�داء وال الف�رق التي يخىش 

بأسها !! 
العب�و الرشط�ة ظه�روا بال 
روح أو اندفاع، اسماء كبرية 
أغلبها من عن�ارص  املنتخب 
تؤك�د  ل�م  لكنه�ا  الوطن�ي 
خربته�ا أو وجودها الفاعل 
يف الفريق، اين  السنوات التي 
الكرة؟  قضوه�ا يف مالع�ب 
اي�ن فنونهم؟ اي�ن رغباتهم 

بالنج�اح؟ أين  حرصهم عىل س�معة فريقه�م والكرة 
العراقي�ة؟ اي�ن مثابرته�م واخالصهم؟ الم  يش�اهدوا 
م�ا قدمه العج�وز املخرضم اس�ماعيل مطر  من جهد 
ال يتوقف، اس�ماعيل  ن�رش بعد املباراة ص�ورة )لحذاء 
اللع�ب( امل�يلء بالوح�ل دالل�ة ع�ىل تحديه�م ظروف 

 االمطار والربد الشديد ! 
ادارة الرشطة تتحمل مسؤولية ما جرى لفريقها فهي 
تعاملت بشكل غريب مع  املدرب اليتش الذي ال يستحق 
البق�اء وقي�ادة فريق بحج�م الرشطة نظ�را لتواضع 
 م�ردوده، واالم�ر الثاني االدارة مس�ؤولة ع�ن اختيار 
ملع�ب اربي�ل ارض�ا لها رغم  س�وء ارضيت�ه وتواضع 
بن�اه التحتية وقد انعكس س�وء االرض عىل الالعبن يف 
 عدم الس�يطرة عىل حركته�م وكراتهم ودفع�وا الثمن 

بالنتيجة البائسة واالداء  السلبي ! 
الفرصة لم تنته امام الرشطة للبقاء يف دائرة املنافس�ة 
يف املجموع�ة االوىل لك�ن  وف�ق ما قدمه م�ن صورة يف 
الجولت�ن االوىل والثاني�ة اعتقد االمور صعب�ة جدا اذا 
 بقي الفريق بال معالجات أو تصحيح الخطائه املتوالية 
وه�ي مهمة الجمي�ع  للتكات�ف والنهوض واس�تعادة 
االم�ل بعمل حقيقي طموح يص�ل بنا اىل صورة  أفضل 

للمشاركة العراقية. 

!!)خ�رضاء(خيبة
عدنان لفتة

اكد مص�در قانوني يف اتحاد الك�رة أن الدعوى القضائية 
التي كس�بها م�درب منتخب  العراق الس�ابق حكيم 
ش�اكر ض�د اتح�اد الك�رة ل�م تكتس�ب الدرجة 

القطعية . 
وقال املصدر إن »القرار الذي حصل عليه املدرب 
حكيم ش�اكر من محكمة  اس�تئناف الرصافة 
الثانية واملتضمن مبلغ مليار و43 مليون دينار 
كاستحقاقات  مرتاكمة عىل اتحاد الكرة لعقده 
املوقع م�ع االتحاد لث�الث س�نوات واقالته قبل 

 املدة، فأن القرار لم يكتسب الدرجة القطعية«. 
واض�اف إن »اتحاد الكرة س�يقوم بتميي�ز القرار 
الصادر م�ن محكم�ة اس�تئناف  الرصافة وضمن 
مدة الش�هر التي يح�ق له فيها التميي�ز«، مبينا أنه 
»س�بق للمدرب  نفسه ان اقام دعوى مماثلة تم ردها 

يف التمييز«. 
وبن أن�ه »يف حال مصادقة محكمة التمييز عىل 
الق�رار الصادر من االس�تئناف  ضمن مدة 
الش�هر، فأن املبلغ س�يدفع للمدرب 
من ميزانية اتح�اد الكرة واملقرة 
م�ن  ضم�ن ميزاني�ة اللجن�ة 
االوملبية، وال عالقة الستقالة 
املكت�ب التنفي�ذي لالتحاد 
 باالمر الن شكوى املدرب 
ضد مؤسسة وليس ضد 

شخوص. 

أنه�ت اإلصابة موس�م مح�رتف نفط الوس�ط املغربي 
زكريا اإلس�ماعييل بعد تعرضه  لإلصابة إثناء تس�جيله 

لهدف يف مرمى أمانة بغداد يف الجولة األوىل للدوري . 
وقال زكريا اإلس�ماعييل: »تم تشخيص اإلصابة بتمزق 
يف الوتر الخلفي يف  منطق�ة الكاحل والتقرير الطبي أكد 
غيابي مل�دة أربعة أش�هر وبالتايل قد أغي�ب عن  الفريق 
لنهاية املوس�م«.  وتابع: »كنت أطمح ملواصلة املس�رية 

م�ع زمالئي للمنافس�ة ع�ىل اللقب لك�ن  اإلصابة قتلت 
حلم�ي«.  وبن أنه ش�عر باأللم بعد تس�جيله الهدف يف 
املباراة االفتتاحية مضيفا أنه كان  حزينا ملغادرة اللقاء . 

وأشار إىل أنه يتمنى التوفيق للفريق بمشواره يف املوسم 
الحايل وأن يواصل  انتصاراته واملنافسة بقوة عىل اللقب . 
يش�ار إىل أن زكريا اإلس�ماعييل يمثل نفط الوس�ط منذ 

املوسم املايض ويعد من  الركائز املهمة بالفريق. 

أعرب�ت إدارة ن�ادي الطلب�ة، ع�ن ثقته�ا بال�كادر 
التدريبي والعبي االنيق يف  املنافس�ة عىل لقب دوري 

الكرة املمتاز . 
وقال عض�و الهيئة اإلداري�ة للنادي وميض 

خرض إن »نادي الطلبة بإمكانه  املنافس�ة 
ع�ىل لق�ب ال�دوري املمت�از بالرغم من 
الخس�ارة امام الزوراء يف الجوية  األوىل 

من املسابقة«. 
وأض�اف أن »إدارة ن�ادي الطلبة، تثق 
بال�كادر التدريبي والالعبن لبذل املزيد 
م�ن  الجه�ود من اج�ل مواصل�ة األداء 

الجيد وتحقيق النتائج اإليجابية يف قادم 
 املباريات«. 

تجدر اإلش�ارة اىل ان نادي الطلبة جدد ثقته 
بال�كادر التدريبي احمد خل�ف وجميع  قراراته 

الفنية. 

أكد م�درب منتخ�ب ش�باب العراق 
قحطان جثري، أن فريقه ال يس�تحق 
الخس�ارة أم�ام  تون�س، يف افتت�اح 

بطولة كأس العرب دون 20 سنة . 
وحق�ق منتخ�ب تون�س الف�وز عىل 
نظريه العراقي بنتيجة 2�1، يف الجولة 
األوىل  للمجموع�ة األوىل للبطولة املقامة 
يف الس�عودية .  وقال جثري: »منتخبنا قدم 
مباراة جيدة وأضعنا فرصا سهلة ودفعنا 
ثمنه�ا  باس�تقبال ه�دف بوق�ت متأخ�ر 
صع�ب تعويضه«.  وأض�اف: »منتخب 

تونس بطل إفريقيا وليس س�هال، مع ذلك 
كنا األفضل يف  املباراة، ونس�تحق الخروج 
بنقط�ة التعادل عىل األقل«.  وتابع: »كأس 
العرب محطة إعداد مهمة لبطولة آس�يا، 
واملش�اركة يف مث�ل ه�ذه  البطول�ة الت�ي 
تض�م منتخب�ات جي�دة، تع�ود بالفائ�دة 
عىل منتخبن�ا«.  وأردف: »س�نمنح جميع 
الالعبن فرصة املشاركة من أجل تحضري 
الفري�ق لكأس  آس�يا«.  وخت�م: »لم نحظ 
بتحضري يناس�ب البطولة، رغم أن الفريق 

يمثل نواة حقيقية  للمنتخبات الوطنية »  . 

قدم نادي بورتيمونينيس الربتغ�ايل الالعب العراقي مهند عيل 
ميمي رس�ميا مس�اء  بعد انضمام�ه للفريق مع�ارا من نادي 

الدحيل القطري . 
ويس�عى مهند ميمي لخوض تجربة أوروبية ناجحة بعد مهمة 

لم يكتب لها النجاح  يف الدوري القطري، لقلة مش�اركاته يف أغلب 
املباريات  . 

   وستكون تجربة ميمي مع بورتيمونينيس فرصة حقيقية لالنطالق 
نحو الدوريات  األوروبية . 

وكان الدحي�ل ق�د ضم ميمي يف صي�ف العام املايض من ن�ادي الرشطة 
العراقي،  بعقد يمتد 5 سنوات . 

وتض�م قائم�ة الدحي�ل نجوما ع�دة يف خ�ط الهجوم ع�ىل غرار 
الكروات�ي املخرضم  ماندزوكيت�ش، ونجم منتخ�ب قطر املعز 
ع�يل، األمر الذي أثر كثريا ع�ىل فرص  الالعب العراقي يف الفرتة 

املاضية . 
م�ن جهته اك�د مهاجم املنتخ�ب الوطني لك�رة القدم ونادي 
بورتيمونينيس  الربتغايل، مهند عيل، ان فريقه الحايل س�يكون 

نافذته لالنتقال إىل فريق اكرب . 
ميمي س�يلعب يف صف�وف بورتيمونينيس عىل س�بيل اإلعارة 

حتى نهاية املوسم  مع أحقية الرشاء . 
وقال ميمي خالل تقديمه لوسائل اإلعالم الربتغالية، »انتقلت 
إىل صفوف  بورتيمونينيس من اجل مساعدة الفريق واالرتقاء 

يف سلم الرتتيب«. 
وأض�اف ان »بورتيمونين�يس، يمتلك العبن مميزي�ن، ولديه 

جمهور رائع أتمنى  ان يساند الفريق والالعبن«. 
وأوض�ح ميمي، ان »بورتيمونينيس س�يكون نافذتي لالنتقال 

إىل فرق اكرب، اسأل  الله التوفيق يف محطتي الجديدة«. 
ميمي انتق�ل إىل بورتيمونينيس، قادما م�ن الدحيل القطري يف 

االنتقاالت الشتوية  األخرية. 
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إدارة الشرطة تنفي اقالة الصربي اليتش 
وتؤكد اجتماعها لتقييم عمله

اإلدارية  الهيئ�ة  اكد عض�و 
تحس�ن  الرشط�ة،  لن�ادي 
الي�ارسي، ان إدارة الن�ادي 
لم  تص�در أي قرار رس�مي 
بش�أن اقالة مدرب الفريق، 

الرصبي الكسندر اليتش . 
األص�وات  وتصاع�دت 
اليت�ش،  بإقال�ة  املطالب�ة 
خاصة بعد سلسلة الخسائر 
التي  من�ي بها الفريق خالل 
الف�رتة املاضية، كان اخرها 
الوح�دة  ام�ام  الخس�ارة 

 االماراتي . 
»إدارة  إن  الي�ارسي  وق�ال 
س�تعقد  الرشط�ة،  ن�ادي 
اجتماعاً من اجل مناقش�ة 
بع�د  مس�تقبل  الفري�ق 
الوح�دة  ام�ام  الخس�ارة 
ابط�ال  االمارات�ي يف دوري 

آسيا«. 
»االجتم�اع  أن  وأوض�ح 
سيس�لط الضوء عىل وضع 
املحققة  والنتائ�ج  الفري�ق 
خالل  الفرتة املاضية، بالتايل 
املناس�ب  الق�رار  س�نتخذ 
ك�رة  مس�ار  لتصحي�ح 

القيثارة  الخرضاء«. 
وع�ن اقال�ة امل�درب اليتش 
من منصبه، أك�د اليارسي، 
أن »اإلدارة لم تتخذ أي قرار 

امل�درب  اقال�ة   بخص�وص 
حت�ى اللحظ�ة، لك�ن ه�ذا 
االمر غري مستبعد يف الوقت 

 نفسه«. 
اىل ذل�ك تأخ�ر وف�د ن�ادي 

الوحدة االماراتي، يف مغادرة 
مق�ره والتوجه من أربيل  اىل 
نهاي�ة مباراة  بعد  االمارات 
الرشطة بدوري ابطال آسيا . 

وق�ال مص�در إن »الوح�دة 

االمارات�ي، اضط�ر للع�ودة 
اىل فن�دق روتان�ا يف اربي�ل 
يوم  امس بع�د الغاء الرحلة 
التي كان مقرر لها ان تغادر 

الساعة 11 ليال يوم«. 

وأوض�ح أن »س�بب تأخ�ر 
عط�ل  اىل  يع�ود  املغ�ادرة 
تقني يف الطائ�رة االماراتية 
لذلك  الت�ي تقلهم،   الخاصة 
تم تأخري الرحلة اىل الساعة 

الرابعة مساء اليوم«  . 
يذكر ان الوح�دة تغلب عىل 
الرشط�ة به�دف دون رد يف 
دوري ابط�ال آس�يا، ام�س 

 االثنن. 

اإلصابة تنهي موسم زكريا اإلسماعيلياتحاد الكرة يقرر تمييز قرار دعوى حكيم شاكر

إدارة الطلبة تثق بقدرة الفريق على المنافسة

ميمي: ارغب بمساعدة 
بورتيمونينسي واالرتقاء 

في سلم الترتيب

جثير: إهدار الفرص أدى الى الخسارة 
امام تونس

بين السطور



نفي آرس�ن فينجر، املدرب األس�بق 
آلرس�نال، تأكي�دات أون�اي إيمري، 
امل�درب الس�ابق للمدفعجي�ة، ب�أن 
الفريق اللندني كان يف تراجع عندما 

توىل املهمة الفنية له يف عام 2018.
وأقي�ل إيمري من تدريب آرس�نال يف 
ش�هر ترشين الثاني املايض، وقال يف 
وقت س�ابق من الش�هر الجاري، إن 
آرس�نال كان يف تراج�ع عندم�ا توىل 

املهمة الفنية له.
وتابع: »كنا عىل مقربة من التأهل إىل دوري 
أبطال أوروبا، ولكن األمور لم ترس بش�كل 
صحيح معنا يف النهاية، ولكن كان املوس�م 

جيًدا، وكان بإمكاننا مواصلة التطور«.
ورد فينج�ر عىل تلك الترصيحات بحس�ب 
م�ا نقل موق�ع »س�كاي س�بورتس«: »يف 
2017، جمعن�ا 75 نقط�ة وتوجن�ا بكأس 
االتح�اد اإلنجليزي، وبالتايل ال يمكن القول 

إن آرسنال كان يف تراجع، ويف العام السابق 
)2016(، أنهينا الدوري يف املركز الثاني، أما 
2018، ف�كان العام األخري يل م�ع الفريق، 

وبالتايل من الصعب استنتاج ذلك«.
وأضاف: »آرس�نال يتمتع بقوة اقتصادية، 
ويملك العب�ن جيدين، وكم�درب يجب أن 
تتح�دث عم�ا تقدم�ه ونتائج�ك وال يجب 
االلتف�ات لألم�ور من حولك، ه�ذا ما يجب 

عليك القيام به فقط«.

الثالثاء 18 شباط 
2020 العدد 
2268السنة العاشرة
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اليوم.. ليفربول في رحلة صعبة الى اتلتيكو مدريد ودورتموند يستقبل سان جيرمان

يخ�وض املنتخ�ب املغرب�ي لكرة 
الس�لة مبارات�ن وديت�ن أم�ام 
وتج�رى  الرب�اط،  يف  الجزائ�ر 
الثالث�اء  الي�وم  األوىل  املواجه�ة 

والثانية بعد غد الخميس.
وس�يدخل املنتخ�ب املغربي الذي 
يدربه نوفل الوريايش، معس�كرا 
من بمش�اركة 16 العبا، علما أن 
املنتخب الجزائري يخوض بدوره 

معسكرا.
لإلشارة فاملنتخب الجزائري لكرة 
الس�لة، دخ�ل بدوره يف معس�كر 

تدريبي مغلق بالرباط.
وتدخل هات�ن املباراتن الوديتن 

يف إطار استعداد املنتخبن املغربي 
لالس�تحقاقات  والجزائ�ري، 

اإلفريقية والعربية.
ويف س�ياق آخ�ر، ق�ررت اللجن�ة 
املؤقتة املرشفة عىل تدبري شؤون 
االتحاد املغربي لكرة السلة، عقد 
الجمعي�ة العمومي�ة  للمصادقة 
ع�ىل م�رشوع النظام األس�ايس 
الجديد واألنظمة العامة، يوم 29 

من الشهر الجاري بالرباط.
ويش�كل عقد الجمعية العمومية 
الربنام�ج  يف  أساس�ية،  محط�ة 
االستعجايل الذي جاءت به اللجنة 
املؤقت�ة بهدف تنظيم ش�أن كرة 

سلة المغرب تواجه الجزائر وديًا

كشف تقرير صحفي إس�باني، عن طلب كيكي سيتني 
املدير الفني لربش�لونة، التعاقد م�ع الدنماركي مارتني 

بريثويت مهاجم ليجانيس، لتعويض إصابة ديمبيل.
وبحسب صحيفة »سبورت« اإلس�بانية، فإن برشلونة 
قرر دفع الرشط الجزائي يف عقد بريثويت الذي يبلغ 18 

مليون يورو، وقد يتم إبرام الصفقة، غًدا أو بعد غد.
وأضاف�ت: »وكالء بريثويت يف برش�لونة للتفاوض عىل 
الصفقة، حيث س�يوقع الالعب عىل عقد ملدة 3 سنوات 

ونصف، حتى صيف 2023«.
وكان برشلونة قد حصل عىل ترصيح من اللجنة الطبية 
لليج�ا، إلتم�ام التعاقد م�ع مهاجم، رغم نهاية س�وق 

االنتقاالت، بسبب إصابة ديمبيل وغيابه ملدة 6 أشهر.
وبدأ بريثويت )28 عاما(، مسريته يف صفوف إسبيجرج 
الدنمارك�ي، قبل أن ينتقل إىل تولوز وبوردو يف فرنس�ا، 
ثم ميدلس�ربه اإلنجليزي، قبل أن ينضم لليجانيس، عىل 

سبيل اإلعارة يف كانون الثاني 2019.
وتعاق�د ليجاني�س مع الالعب بش�كل نهائ�ي الصيف 
امل�ايض، وش�ارك ه�ذا املوس�م يف 19 مباراة وس�جل 6 
أه�داف، ويف كأس املل�ك لع�ب مب�اراة وحيدة وس�جل 

هدفني.
وعىل املس�توى الدويل، لعب بريثويت 39 مباراة، وسجل 

7 أهداف مع منتخب الدنمارك منذ عام 2013.

اقرتب الفرنيس نجولو كانتي، نجم تش�يليس، 
من الغياب عن مباراة فريقه ضد توتنهام، 
الس�بت املقب�ل، بع�د خروج�ه مصاًبا 

أمام مانشسرت يونايتد.
وخرس تش�يليس ع�ىل ملعبه أمام 
مانشس�رت يونايتد بهدفن دون 
رد، ضم�ن مباريات الجولة 26 

للربيمريليج.
وخ�رج كانت�ي مصاًب�ا بع�د 
فق�ط  دقيق�ة   12 م�رور 
م�ن انط�الق املب�اراة، ودخل 
ب�داًل من�ه اإلنجليزي الش�اب 

ماسون مونت.
وق�ال المب�ارد يف ترصيح�ات 
م�ا  »بع�د  تش�يليس:  لقن�اة 
تعرض ل�ه كانتي أم�ام يونايتد، 
ربم�ا ال يلحق بمبارة الس�بت أمام 

توتنهام«.
وأض�اف: »إصابته مؤملة، س�يتعن علينا تقييمه 

أواًل، لكن من الوهلة األوىل ال يبدو جيًدا«.
وكان ل�دى المب�ارد املزي�د م�ن األخبار الس�يئة 
بشأن العبيه املصابن، حيث أكد أيًضا أن الثنائي 
كريستيان بوليس�يتش وكالوم هودسون أودوي 
يش�ارك  توتنهام.ول�م  مواجه�ة  ع�ن  س�يغيب 
بوليس�يتش من�ذ تعادل تش�يليس أم�ام برايتون 
يف األول م�ن كان�ون الثاني امل�ايض، بينما أصيب 
أودوي يف التعادل أمام ليس�رت ليسرت قبل العطلة 

الشتوية للبلوز.
وق�ال المب�ارد رًدا ع�ىل إمكانية مش�اركتهما يف 

املباراة املقبلة: »كالوم ال، بوليسيتش ال«.
أم�ا بالنس�بة ملهاجم�ه تام�ي أبراه�ام، فق�ال: 
»ربم�ا، ربما«.ولم يتمكن أبراهام من االس�تعداد 
جيًدا خالل العطلة الش�توية، قب�ل أن يغيب أمام 

مانشسرت يونايتد.

ق�ال االتح�اد ال�دويل للكرة 
الطائ�رة إن�ه ق�رر تأجي�ل 
بطول�ة ش�اطئية يف الصن 
إىل م�ا بعد أوملبي�اد طوكيو 
تف�ي  بس�بب  2020؛ 

فريوس كورونا.
وانضمت البطولة التي كان 
من املق�رر إقامتها يف الفرتة 
من 22 وحتى 26 نيسان إىل 
سلسلة طويلة من األحداث 
تأث�رت  الت�ي  الرياضي�ة 

بالفريوس الذي أدى إىل وفاة 
أكثر من 1700 شخص.

وقال االتحاد الدويل يف بيان: 
»صحة ورفاهية الرياضين 
والجماه�ري  واملس�ؤولن 
هما األولوية لن�ا لذا اتفقنا 
بالرتايض أن تأجيل البطولة 
إىل وق�ت الح�ق ه�و القرار 

األفضل للجميع«.
العال�م  بطول�ة  وتأجل�ت 
داخ�ل  الق�وى  أللع�اب 

م�ن  كان  الت�ي  القاع�ات 
املقرر إقامتها يف نانجينغ يف 

الصن إىل العام املقبل.
كما ألغى االتحاد اآلس�يوي 
أللع�اب القوى بطولة داخل 

القاعات هذا الشهر.
ال�دويل  االتح�اد  وق�رر 
جائ�زة  تأجي�ل  للس�يارات 
ببطول�ة  الك�ربى  الص�ن 
العالم لس�باقات فورموال 1 

للسيارات.

تأجيل بطولة الصين الشاطئية بسبب كورونا

اإلصابة قد تغيب كانتي وبوليسيتش عن مواجهة توتنهام

ق�ال االتحاد األوروب�ي لكرة الق�دم )اليويفا( إن�ه وفر 15 
ثاني�ة من معدل الزمن الذي يحتاجه حكم الفيديو املس�اعد 
لتصحيح ق�رار يف دوري أبطال أوروبا هذا املوس�م ليرتاجع 

املعدل إىل 90 ثانية.
وع�رب روبرتو روس�يتي رئي�س لجنة الح�كام باليويفا عن 
سعادته بطريقة استخدام تكنولوجيا حكم الفيديو املساعد 

يف البطولة لكنه شدد عىل أنها لألخطاء »الواضحة«.
وأوض�ح اليويف�ا أن�ه يف 108 مباري�ات يف التصفيات ودور 
املجموع�ات حتى اآلن تم تصحيح 27 قرارا بواس�طة حكم 

الفيديو املساعد بمعدل قرار واحد كل 4 مباريات.
وأضاف روسيتي »هذا يوضح كفاءة أداء الحكام. باإلضافة 
إىل ذل�ك نش�عر أن الزمن لتصحي�ح القرار مه�م. حتى اآلن 
هذا املوس�م بلغ املعدل 90 ثاني�ة أي أقل بنحو 15 ثانية عن 

املوسم املايض«.
وُوجه�ت انتق�ادات لتكنولوجيا حك�م الفيديو املس�اعد يف 
بع�ض البط�والت املحلية خاص�ة يف ال�دوري اإلنجليزي مع 
اإلشارة إىل أن تأثري التقنية أصبح أكرب من الحكام عىل أرض 

امللعب.
وش�دد عىل أن القرار األخري يجب أن يكون للحكم عىل أرض 
امللعب مضيفا »يجب أن أش�دد مرة أخرى أنه وبالتوافق مع 
اللوائ�ح فحك�م الفيديو املس�اعد لألخط�اء الواضحة فقط 

وليس للحاالت املثرية للجدل«.

اليويفا يقلص 
زمن مراجعة تقنية الفيديو  برشلونة يقترب من ضم مارتين بريثويت

تس�تأنف منافس�ات دوري أبط�ال أوروب�ا بع�ودة ليفربول إىل ملع�ب واندا 
مرتوبوليتانو، الذي ش�هد تتويجه باللقب املوس�م امل�ايض، من أجل مواجهة 

أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات مرحلة ذهاب دور ثمن النهائي.
ويح�ل ليفربول الي�وم الثالثاء ضيفا ع�ىل أتلتيكو مدريد، بينما يس�تضيف 

بوروسيا دورتموند يف نفس اليوم باريس سان جريمان.
وس�اهمت ف�رتة العطلة الش�توية يف وجود فاصل جيد ب�ن دور املجموعات 

واألدوار النهائية يف البطولة القارية.
ودون أدنى هامش للخطأ، س�تلعب الفرق يف دور ال�16 وس�ط آمال بخوض 
النهائي املرتقب يف س�تاد أتاتورك األوملبي بمدينة إس�طنبول الرتكية يوم 30 
آيار املقبل.وعىل مدار ش�هر، س�تقام ثماني مباريات -ذهابا وإيابا- موزعة 

عىل أربعة أسابيع، من أجل حسم املتأهلن الثمانية لربع النهائي.
وبلغ دور الثمانية فقط ممثلو الدوريات الخمس الكربى يف القارة العتيقة.

ويش�هد هذا الدور حضور 4 فرق إس�بانية )ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو 
مدري�د وفالنس�يا(، و4 إنجليزية )ليفربول ومانشس�رت س�يتي وتش�يليس 
وتوتنه�ام(، و3 إيطالي�ة )يوفنت�وس وناب�ويل وأتاالنت�ا( و3 أملاني�ة )بايرن 

ميونخ وبوروسيا دورتموند واليبزيج( وثنائي فرنيس )باريس سان جريمان 
وليون(.

ويع�ود ليفربول من جدي�د إىل واندا مرتوبوليتانو، الذي ف�از عىل أرضه أمام 
توتنهام يف نهائي العام املايض.

ويصل فريق املدرب األملاني يورجن كلوب، الذي تأهل إىل الدور النهائي يف آخر 
نس�ختن من التش�امبيونز ليج، إىل ملعب »الروخيبالنك�وس«، بينما يتقدم 

بخطى ثابتة لحسم لقب الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وتمك�ن »الري�دز« م�ن تحقيق الف�وز دائما تح�ت إمرة كل�وب يف تصفيات 

البطولة األوروبية التي تقام ذهابا وإيابا.
وعىل الجانب اآلخر، لم يخرس »األتلتي«، الذي تأهل مرتن إىل النهائي موسمي 
2013-14 و2015-16 س�وى م�رة واحدة عىل أرضه )أمام تش�يليس يف دور 

املجموعات يف موسم 2017-2018( يف آخر 25 مباراة أوروبية خاضها.
ويس�تقبل بوروس�يا أيضا اليوم الثالثاء، باريس س�ان جريم�ان عىل ملعب 
س�يجنال إيدونا بارك، حامال مرة أخرى لقب مرش�ح يرغب يف تحقيق حلمه 

العظيم.

ويمثل اللقاء عودة األملاني توماس توخيل، مدرب باريس س�ان جريمان، إىل 
دورتموند، الفريق الذي كان مدربه قبل عامن.

ويرغب الفرنس�يون واألمل�ان يف تجنب اللعن�ة التي الحقتهم خالل املواس�م 
األخرية.

فل�م يتجاوز باريس س�ان جريمان، الذي يزداد مرشوع�ه كل عام قوة، ثمن 
النهائي يف املواس�م الثالثة املاضية، كحال بوروس�يا دورتموند صاحب األداء 

املتذبذب يف الدوري األملاني واملعزز مؤخرا بالنرويجي إيرلينج هاالند.
وم�ن بن أكث�ر املواجهات الت�ي يصعب التكه�ن بالفائز بها ت�ربز املواجهة 
املرتقبة بن أتاالنتا وفالنسيا، اللذين سيلعبان مباراة الذهاب يوم األربعاء يف 
س�ان سريو، قبل حسم املتأهل منهما لربع النهائي يف لقاء اإلياب عىل ملعب 

ميستايا بعد ثالثة أسابيع.
وس�يضع الفري�ق اإليط�ايل، ال�ذي يق�دم أداء جي�دا يف »الس�ريي آ« الخصم 
اإلس�باني يف اختب�ار كب�ري، بعدم�ا احت�ل األخ�ري املرك�ز األول فيما وصف 
ب�«مجموع�ة املوت« يف دور املجموعات، وس�ط تطلع للوصول إىل الدور ربع 

النهائي ألول مرة منذ 13 عاما.

وديًا.. هولندا تواجه اليونان 
وويلز استعداًدا لليورو

يف ذهاب دور ثمن نهائي الت�شامبينزليغ

ودياً.. هولندا تواجه اليونان وويلز استعداًدا لليورو
قال االتحاد الهولندي لكرة القدم، إنَّ املنتخب سيواجه اليونان، 

وويلز، ضمن استعداداته لبطولة أوروبا 2020.
وتس�تضيف هولندا، املنتخ�ب اليوناني يف إنش�خيدي يوم 28 

أيار، ثم تواجه ويلز يف روتردام يف السادس من حزيران.
وأوقع�ت القرعة هولن�دا يف املجموعة الثالثة بجانب النمس�ا، 

وأوكرانيا، وأحد الفائزين يف ملحق التصفيات.
وس�تخوض هولن�دا، مبارياته�ا الث�الث يف دور املجموع�ات 
يف أمس�رتدام، وتس�تهل مش�وارها بمواجه�ة أوكراني�ا يف 14 

حزيران.

حق�ق العب التنس اإلس�باني الواعد، كارل�وس ألكاراز )16 عاما(، انتصارا يف أول مش�اركة له 
ببطولة تابعة لرابطة التنس املحرتفن، عىل حس�اب مواطنه ألربت راموس، املصنف 41 عامليا، 
يف مب�اراة الدور األول لبطولة ريو دي جانريو الربازيلية لتنس الرجال ذات ال�500 نقطة.ونجح 
ألكاراز يف الفوز عىل راموس بنتيجة 7-6 )7-2( و4-6 و7-6 )7-2(، ليسري عىل خطى املصنف 
األول يف إس�بانيا والثان�ي عامليا، رافائيل ن�ادال، املتوج ب�19 لقبا للجراند س�الم.وكان نادال يف 
بداية مش�واره، عندما كان عمره يقرتب من ال�16، قد حقق أول انتصار له يف رابطة املحرتفن 
عىل الباراجواياني رامون ديلجادو املصنف حينها 81 عامليا 6-4 و6-4 وذلك يف عام 2002.وبهذا 
االنتصار س�يصعد ألكاراز 93 مركزا يف التصنيف العاملي ليحل يف املركز ال�313 عامليا.وسيواجه 

اإلس�باني الصاعد يف الدور الثاني األرجنتيني فيدريكو كوريا.

ألكاراز يسير على خطى نادال

فينجر يفند 
ادعاءات أوناي 

إيمري
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مصطلحات ادبية
خطايا سبع مهلكات )الكبائر السبع(

كانت الخطايا السبع املهلكات )الكبائر( وفقا لالهوت 
املس�يحي يف العرص الوس�يط ه�ي الكربي�اء والغضب 
والحسد والخمول )الكسل( والفسق والبخل والجشع. 
وت�ؤدي كل خطيئة من هذه الخطايا إىل املوت الروحي، 
وال يمك�ن التكف�ر ع�ن أي منه�ا إال بواس�طة التوبة 
الكامل�ة النص�وح. وكانت ه�ذه الخطايا تق�دم كثرا 
أثناء العرص الوس�يط وعرص النهضة يف األدب املجازي 
مجس�دة مش�خصة وقد تناولها دانتي واح�دة واحدة 
يف ش�عره، وكما صورها تش�ورس يف »حكاية الكاهن« 

وسبنرس يف »ملكة الجنيات«.

طرائف من التراث 

محمد نوار : العديد من الروايات ال تستحق القراءة والناشرون ينظرون الى المكسب المادي 

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

اك��د الناق��د االديب العراقي محمد ن��وار ان هناك العديد من الرواي��ات التي صدرت خالل المدة الماضية ال تس��تحق القراءة 
كونه��ا تص��در عن كتاب مبتدئني او نتيج��ة عدم اكتمال التجربة ،مبينا ان كثريا من النارشني ال ينظرون اىل غري المكس��ب 

المادي من عملية النرش.

من طرائف النحويني التي حوتها كتب 
ال�راث العربي :ق����ال نحوي لرجل 
يق�وم بتنظي�ف الجام�ع بع�د انتهاء 
الصالة : هل ينرصف إس�م����اعيل 
؟ ق�ال : نعم إذا صىل العش�اء ، وملاذا 

قعوده !!!!
)النحوي يقصد االسم املنرصف و غر 

املنرصف ( 

الثقافـي
8

وقال نوار يف ترصيح ل�)املراقب 
العديد  أطالع  العراقي(: عندما 
م�ن الروايات الت�ي تصدر عن 
دور الن�ر ، أش�عر بالحزن ملا 
علي�ه من تفكك وع�دم اكتمال 

التجربة . 
ل�دى الكات�ب رواي�ات كث�رة 
م�ن  والوق�ت  الجه�د  أخ�ذت 
صاحبه�ا وأخ�ذت امل�ال أيضاً 
من خالل نارشي�ن ال يفكرون 
سوى بكس�ب املال وال يعنيهم 
عم�ا عليه العمل م�ن الجدة و 
اإلب�داع ، وال أقصد حال جميع 
النارشي�ن ولك�ن كثري�ن هم 
هكذا مّم�ن ال ينظرون اىل غر 
املكس�ب املادي املتحصل عليه 
م�ن ه�ذا الكات�ب الغ�ر والتي 
تفيض اىل نتيجة أن األخر يقوم 
بتوزي�ع عمل�ه ع�ىل معارف�ه 
متمنياً ان يكون لهم رأي يف ما 
كتب ويف النتيج�ة مجاملة من 
ش�خص ال يعرف شيئاً عن فن 

الرواية وعلم الرسد .
 والطامة لكربى أن هذا الكاتب 

الغر يكرر التجربة مرة ومرتني 
وق�د وص�ل البعض منه�م اىل 
املرة العارشة ول�م يقل له أحد 
يا اخ�ي لم تعي�د ذات التجربة 
الت�ي لم يلتفت له�ا أحد معني 
باإلبداع ولم يشر روايتك قارئ 
ألنه يخ�����ىش أن يأخ����ذ 
سلب��������ياً  موقفاً  الكاتب 

منه .
وأضاف :إن التج�ارب الكتابية 
يف عال�م الرواية أصبحت كثرة 
وآتس�م املش�هد بالف�وىض ملا 
تق�وم ب�ه دور الن�ر وهوس 
اىل  يفتق�دون  الذي�ن  الكت�اب 
أدوات الكتاب�ة الرسدي�ة ول�م 
وكل  بع�د  تجربته�م  تكتم�ل 
أنه�م  الثقافي�ة  محصلته�م 
قرأوا بضع روايات حتى اعتقد 
أن  يس�تطيع  بأن�ه  أحده�م 
يق�دم رواية عظيمة يس�اعده 
يف ه�ذا ويدعوه اىل االس�تمرار 
من ال يعرف ع�ن عالم الرواية 
ش�يئاً وم�ن يفك�ر باملكس�ب 
امل�ادي وم�ن صدق نفس�ه أنه 

ناق�د فه�ؤالء أس�اؤوا اىل هذا 
اإلبداع وافسدوا الذائقة وغدت 
الصورة خالية م�ن كل ما هو 

جميل .
وتاب�ع :لق�د ق�رات ع�ن أح�د 
الكت�اب املبدع�ني أن�ه ع�رض 
روايت�ه الجدي�دة عىل خمس�ة 
وعري�ن مبدعاً ما ب�ني ناقد 
وروائي وجمعهم من املحرفني 
ه�ؤالء  م�ن  واح�داً  وكان 
الخمس�ة والعرين يكفي أن 
يع�رض علي�ه العم�ل ، ولكن 
ح�رص هذا املب�دع دفعه اىل أن 

يأخذ رأي كل هؤالء حتى يدلوا 
بآرائهم ويستفيد من تجاربهم 
وخرباته�م ، أم�ا ال�ذي يحصل 
فالكات�ب   ، ذل�ك  عندن�ا غ�ر 
يعط�ي عمل�ه ملن ال عل�م له يف 
ه�ذا اإلبداع ومن ث�م يذهب اىل 
نارش ال يلتفت اىل الجودة وإنما 
ينظر للكم املدفوع مقابل طبع 
العمل ويف الغالب تكون طباعة 
رديئ�ة ، وأنا هن�ا ال أقصد دور 
النر الرصين�ة والتي ال تقبل 
هكذا اعمال تسيئ اىل سمعتها 
املهنية ، فه�ي ال تقبل طبع أو 
ن�ر األعم�ال غ�ر الناضجة 
التي تقدم من أن�اس يحلمون 
بالش�هرة بعيدين ع�ن اآلليات 
لله�دف  اىل  توصله�م  الت�ي 

املطلوب . 
وخت�م : نح�ن لس�نا ض�د من 
يكتب ولكن ض�د ضياع الوقت 
والجه�د وامل�ال وذل�ك ال يت�م 
ال م�ن خ�الل امل�رور بالطريق 
الصحي�ح ويف مقدم�ة ذلك هو 
دراس�ة علم الرسد واالستفادة 

ذوي  االخري�ن  تج�ارب  م�ن 
الخ�ربة يف ه�ذا املج�ال فهناك 
روايات قد اطلع�ت عليها كان 

له�ا ش�أنا ل�و اصحابه�ا عىل 
دراي�ة بهذا العل�م او عىل االقل 
س�ئلوا املتمرس�ني قبل نرها 

لكن االستعالء والغرور جعلهم 
يظنون واهم�ني انهم اكرب من 
كل الروائي�ني والنق�اد والقراء 

فح�����ال دون وصوله�م اىل 
مبتغاه�م يف ان يق������دموا 

لنا عمال روائيا.

محمد نوار

اصدارمحتوى كتاب

هشاشة في المخيلة

قيل عرين سنة بالتمام

كنت انظر

إىل نهاية سطح املنزل

فاحسبه نهاية العالم

أما اليوم,

و قد بلغت الصلعة اليافوخ

فال يسعني إال أن اربط املادة

بالذاكرة.

قصيدة

ال تحدثني عن األلم

للذكرى أضع

ليلتي الغامضة

عىل عتبة الباب

و أنصت لحياتي.

ولد 

بدشداشة

تصل إىل قصبة الساق

حليق بشكل أهوج

تبهرني املقالع

يوم ولدت لم أكن سعيدا

و لم أكن ممن يرقب بزوغ الحياة

من دشداشة وسخة كهذي

ولد وسخ

و يعبث بالقمامة

هذا كل ما تذكره أالن

و إنا مسمر بفرايش و قد دخلت 

الثالثني

اعد اإلمراض التي ركبتني

و اضحك.

هايكو
ثقافُة الّتوّحش َوالعنف في رواية »عزلة الحلزون« حسين علي يونس

أسفار ..

ايتها القابعة 

يف لجة املستحيل

هنا عند عني الشمس 

أهبط إليك 

فعقرت أطاريف مخيلتي 

ألستميل ماتبقى من حياٍة قاحلة ..

تهبط أنفايس ، عىل أغصان دمي

سوى أحالًما مشوشة 

وسماء فارغة تركُض رمل ...

أحملني 

أّيها الّنهر هناك 

يف آخر نقطة يف وجهي 

الشاحب ، شيئاً

وعىل أرسار الصمت

اجعل يل فيه روًحا تتسلق 

أشجار الجوز ...

عند أول نجمة تنام هناك 

يداعب خد الفجر

بني املسافات خلف النوايا

حيث حافات

 مدن ليس لها حدود

كواكب من جغرافية املطر امللون ...

املراقب العراقي/ متابعة...
الحل�زون«  »عزل�ة  روايت�ِه  يف 
نوف�ل  دار  ع�ن  أخ�راً  الّص�ادرة 
)2019( يُتاب�ع الروائّي الس�ورّي 
خليل صويلح مهّمتُه الرسدية من 
خالل ط�رِح نصٍّ يوغ�ُل يف أعماق 
اللغ�ة والتاري�خ، وينح�ُت عنهما 
طبق�ات الزمن، وصوالً إىل وش�اِح 
الحقيق�ة الس�فيلّ، نازع�اً القناع 
ع�ن حفن�ِة األكاذيب الت�ي لّفقها 
التاريخ الش�فوّي والذي يس�قطُه 
الكات�ب ع�ىل تاريخ بط�ل الرواية 
ميخائيل ج�ربان، املدقّق اللغوّي يف 
دار نر للكت�ب الراثي�ة واملحّرر 

ملوقع الكرونّي.
العائ�يلّ  البح�ث  أثن�اء  يختل�ُط 
امللّف�ق  والتاريخ�ّي  بالدين�ي، 
وامل�روّي، فيعي�ش البط�ل ضياعاً 
حقيقياً يف مدين�ٍة أضاعت وجهها 
الحقيق�ّي، لن�راُه ذاهب�اً يتق�ّ� 

حياة األسالف يف محاولٍة لتسخر 
الوع�ي ألج�ِل اكتش�اف الحقيقة 
مس�تخدماً كعادت�ه – صويلح – 
الراث األدب�ي الغني، كم�ا لو أنُه 

مكتب�ٌة تراثية متنّقل�ة، فتظهر يف 
الرواي�ة أس�ماء وعناوي�ن، كمثل 
البالذرّي وابن الجوزّي والجاحظ، 
وصوالً إىل س�رة يوسف العظمة، 
والتي يّرّجُح الكاتب احتمال وجود 
س�رٍة حقيقة أخ�رى تختلف عن 
الحقيق�ة املعروف�ة ح�ول القائ�د 
الدمشقي النبيل، مرّكزاً عىل كتاب 
الّدمرّي »حي�اة الحيوان الكربى« 
والذي أوردُه عىل س�بيل السخرية، 
واعتربُه جّد العائلة األكرب قاموساً 
األبن�اء  النتق�اء أس�ماء  مقدس�اً 
»وّراق  الجدد.يح�رُص  واألحف�اد 
الح�ّب« عرب نث�ر س�طور عزلتِه، 
عىل الس�ر جنباً إىل جن�ب يف خّط 
إنقاذ اللغة من رقودها يف مس�الخ 
التاريخ، مس�ايراً خ�ّط البحث عن 
أصول س�اللة املدقق اللغوي الذي 
ينمو يف داخله حّس التمرد ورفض 

االمتثال لقواعد الرقيب وسلطتِه.

 املراقب العراقي/ متابعة...
�عراء: من بحث املعنى إىل ابتكار  »ِس�ررَ الشُّ
الهوي�ة«؛ ه�ذا هو عن�وان الكت�اب النقدي 
الجدي�د ال�ذي ص�در للش�اعر املغرب�ي عبد 
يف  فض�اءات  دار  ع�ن  ال�وراري،  اللطي�ف 
العاصم�ة األردني�ة عم�ان )يناير/كان�ون 

الثاني 2020(.
يتطرق املؤل�ف يف التقديم، ملا عرفته نظرية 
األن�واع األدبية من تملم�ل قواعدّي وتراتبّي 
ق�اد إىل اخ�راق الن�وع الس�رذاتي وتداخل 

الشعري والنثري.
يكتب عبد اللطيف الوراري يف تقديم الكتاب: 
»ففي ظ�لِّ التداخل بني ما هو ش�عري وما 
هو نثري أو رسدي، تتحّول البنيات، رسديًّة 
كان�ت أم ش�عريًّة، إىل مجاٍل مفت�وٍح ومرٍن 
ع أو الح�وار األنواعي، عىل  الس�تيعاب التنوُّ
صعد اللُّغ�ة والبن�اء ومتخيَّ�ل الكتابة، لقد 
أضحت السمات املهيمنة التي تعرب من نوع 
معنّي إىل نوع آخر س�مات مش�ركة تنتمي 
إىل األدبية، أكثر منها إىل الشعر وحده، أو إىل 

النثر وحده. فكم�ا يمكن الحديث عن عبور 
تقنيّات الرسد إىل الشعر أو نصوص قصيدة 
النثر تحديًدا، يج�ري الحديث – بموازاة مع 

�عر لع�دد من األنواع  ذل�ك – عن اخراق الشِّ
الرسدي�ة التخييلة وغر التخييلية، بما فيها 
الس�رة الذاتية، فيح�دث نتيجة ذلك عنرص 
الهجنة ال�ذي يُوّلد رسوًدا جديدة، أو يصعب 
تصنيفها، مثل الرواية الش�عرية، أو املحكي 
الش�عري، أو الكتاب�ة عرب النوعيّ�ة، بتعبر 
إدوار الخ�راط ال�ذي أوىل اهتماًم�ا ذا اعتبار 
لل�رسود ذات الحمول�ة الش�عرية، ووجد يف 
لجوئها إىل الش�عر واعتماده�ا عليه بمثابة 
الخ�الص من الرثاثة واالبتذال واملهانة، التي 
يتميز بها الواق�ع املحيط بنا«. وأضاف: »يف 
ٌر يمس  الس�رة الذاتية الجديدة، يحدث تطوُّ
أطر املحكّي بقدر ما يبلبل مفاهيم الش�كل 
التعب�ري الخ�اص به�ا. فالس�رة الذاتي�ة 
تتن�اول بال�رسد، ش�أن الرواي�ة أو القصة، 
ل  حدثًا م�ا مىض من حياة املؤلِّف، لكن امُلعوَّ
علي�ه هن�ا ليس اس�تعادة م�ايض األحداث 
وتذكُّره�ا وحس�ب، بل الكيفي�ة التي تروى 
بها هذه األحداث م�ن جهة، وطريقة النظر 

إليها استدعاًء وتخيياًل.

عراء« وكيفّيات صوغ رؤاهم للذات والعالم »ِسَير الشُّ

حني داهمني فجأة أحسس�ت بأن األش�ياء من 
ح�ويل صار له�ا أجنحة تش�اركه املداهمة أفق 
طائ�ري اصبح ضيق�اً يف مدارات�ه, راح يتخبط 
يف تحليقاته كمن يعاني العش�و يف عتمة ليل ال 
تاريخ له, دخان نرجيلتي املتدفق يرسم شباكاً 
رمادياً فيغلق منافذ الروح ينتهك جدار جسدي 
الصلد, يهشمه, تأوهات بائعة الحلوى تراودني 
تخرق مس�امعي, كانت تالعب ما بني فخذيها 
م�ن خلف عب�اءة س�وداء, تحدت حروب�اً ثالثاُ 
باردة, أحاول من خالل تلك الهمهمات ان اشغل 
نف�ي عن ذلك ال�ذي راح يضي�ق الخناق عيل, 
ولكن دونما ج�دوى فتحت رضباته يتبعثر كل 
ما أصبو اليه, حاولت اس�تحضار وجه سلمان 
العب�د ألرشح ذل�ك األف�ق املتخم بوج�ه الكمد 
املوش�وم يف خارطة الذهن لكنه يتالىش كغيمة 
مطر يف يوم بارد ثمة نغم يصلني يحلق كطائر 
ابيض فوق مس�احة تواجدي يك�رب ويكرب حد 
الزعيق يغطي س�عة األفق يحملني من مكاني, 
يدفعن�ي نح�و الش�ارع املكتظ بالوج�وه التي 
اتعبه�ا دوي االنفجارات يس�ر بي نحو طريق 
مفتوح يخرق بي األجس�اد املتعرقة. األش�ياء 
من حويل تتهش�م اجنحتها فتس�قط عىل وجه 
الرصي�ف فيموت وج�ه ذلك املداهي�م يصطدم 
جسده بعمود رخامي صلب وقد نقشت حروف 

اسمه عىل الجدار بكلمات )خوف منتحر(.

  عبد الكريم حسن مراد

قصة قصيرة   خفافيش تبحث عن أجنحة

رجب الشيخ
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يروى أنه كان لتاجر غني من بغداد 10 خدام، وفي أحد األيام تبين له أن أحدهم قد سرق منه كيساً فيه ألف 
دينار، أخذ التاجر يفكر كثيراً، ويبحث عن 
تفكير  وبعد  السارق،  فيها  يكشف  طريقة 
حبالً  خدمه  من  واحد  كل  أعطى  عميق 
أن يحضروا  لهم  طوله نصف متر، وقال 
إليه صبيحة اليوم التالي ومعهم حبلهم ألن 
السارق سوف يطول حبله 10 سنتيمترات. 
جميع  حضر  التالي  اليوم  صبيحة  وفي 
الخدام، فنظر في حبل كل واحد منهم، فوجد 
أن جميع الحبال بنفس الطول كما أعطاهم 
إياها سابقاً ما عدا واحداً كان أقصر بعشر 

سنتيمترات ، فعرف أنه السارق .

قصة مثل عر بي

يعد فيلم »س�عيد أفن�دي« من اوائل 
األفالم العراقية التي أنتجت يف العهد 
امللك�ي وص�ّور س�نة 1957، ويعود 
الفض�ل يف ظه�وره إىل املنت�ج عب�د 
الكريم هادي ال�ذي أرّص عىل انتاجه 
وجل�ب معدات خاصة له من الخارج 

عندما رفضه استوديو بغداد.
ال�ذي  الواق�ع  الفيل�م  ويص�ّور 
يف  البغدادي�ة  األرس  تعيش�ه  كان�ت 
الخمس�ينيات م�ن الق�رن العرشين 
عىل الطريقة االيطالية التي ال تعتمد 
الديك�ورات واالس�توديوهات،  ع�ىل 
إذ ج�رى التصوي�ر يف أزق�ة منطقة 
الحيدرخان�ة وبيوته�ا القديمة التي 
تحمل عبق ال�راث البغدادي األصيل 
وعادات س�كانها القدام�ى العريقة، 
وبس�اطة  أهله�ا  طيب�ة  ويص�ّور 
عيش�هم والفق�ر والجه�ل وامل�رض 
الذي كان س�ائداً يف تل�ك الفرة التي 

بدأ فيها العراق بالنهوض.
أخ�رج الفيل�م كامريان حس�ني عن 
ادم�ون  للكات�ب  »ش�جار«  قص�ة 
ص�ري، ومث�ل في�ه الفنان يوس�ف 
العاني بدور س�عيد أفندي، وجسدت 
شخصية فهيمة زوجة سعيد أفندي 
املمثلة زينب )فخري�ة عبد الكريم(، 
وأدى عب�د الواح�د ط�ه دور املعل�م 
ع�زّت أفندي، ومثل جعفر الس�عدي 
ش�خصية   »الرّكاع« عبد الله، وقدم 
املخ�رج كام�ريان حس�ني زوجت�ه 
األمريكي�ة سوس�ن حس�ني لت�ؤدي 
ش�خصية حسيبة الخرس�اء، فضالً 
عن إبراهي�م جالل ومحم�د القييس 

ويعقوب األمني.

 وقصة الفيلم تدور حول املعلم سعيد 
أفندي )يوس�ف العاني(  الذي يعاني 
م�ن عدم إيج�اد بيت يس�تأجره بعد 
ان اخىل بيته الس�ابق بناء عىل رغبة 
صاح�ب امللك، يجد له بيتاً زميل له يف 
املدرس�ة يف منطقة ش�عبية )الحيدر 
خان�ة( وع�ىل الرغم م�ن » وكاحة » 
أطف�ال املحل�ة اال ان س�عيد أفن�دي 
يسكن فيها وينقل عائلته املكونة من 
ثالث�ة أوالد وزوجت�ه فهيمة )زينب( 

وتنش�أ عالق�ة م�ع ارسة االس�كايف 
عبدالل�ه )جعف�ر الس�عدي( وتعلق 
ابنتهم الخرس�اء حس�يبة )س�وزان 
حس�ني( بعزيز االبن األصغر لسعيد 
افندي، يتشاجر األطفال فيما بينهم 
وتدخل زوجة املعلم وتفض الش�جار 
بع�د ان توبخ وترضب ابن االس�كايف 
، فتحص�ل قطيع�ة ب�ني الجاري�ن، 
ويفتقد س�عيد جاره االس�كايف الذي 
اغلق دكانه، يس�أل فهيم�ة فتخره 
ان االس�كايف مري�ض وال يق�در عىل 
س�عيد  فيأت�ي  الع�الج،  مصاري�ف 
بطبيب ويدفع كلف�ة العالج والدواء 
معاً، فيعود الوئام بني الجارين، لكن 
مش�اجرة أخ�رى ب�ني األوالد تنه�ي 
الس�الم ب�ني العائلت�ني، اذ تس�قط 
طابوقة عىل رأس عزيز وتشج رأسه، 
وتتهم الخرس�اء برضبه، عىل الرغم 
من محاولتها تخليص الطابوقة من 
يد اخيها، يغضب سعيد افندي ويكاد 
ان ينه�ار وهو يرى ابنه فاقداً للوعي 
يف املستش�فى، ينق�ذ الطفل ويخرج 
االسكايف  من مركز الرشطة، ويلتجئ 
ان يص�ل  ال�رشب وبع�د  اىل  س�عيد 
مرحلة السكر يرى الخرساء تتأمل يف 
دم عزيز الذي تحب�ه ويعاتبها املعلم 
عتاباً ش�ديداً ما ي�ؤدي اىل انهيارها، 
وبع�د ان يتعاىف الطفل يقرر س�عيد 
افندي وارسته ع�دم االختالط بأوالد 
االس�كايف، ويف يوم يطلب من ابنه ان 
يصل�ح ح�ذاءه، رشط ان ال يعطيها 
اىل عبدالل�ه )ال�ركاع( ، ال�ذي م�ا ان 
يراه حتى يطلب منه تسليمه الحذاء 
فيمان�ع الطف�ل لكنه يقنع�ه بذلك، 

فيصلحها ويرسلها بنفسه اىل جاره 
معت�ذراً ع�ن الفع�ل غ�ري املقصود، 
ويق�ول لج�اره املثق�ف« ال علي�ك يا 
ج�اري ادبه�م حتى ول�و بالرضب«  
يسمعان مشاجرة األوالد فيبتسمان. 
القى فيلم »سعيد أفندي« االقبال من 
الجمه�ور العراقي، الذي أحب الفيلم 
وتعاطف معه، الس�يما عامة الناس 
من الفقراء، الذين وجدوا فيه تعبرياً 
عن همومهم ومعاناتهم املعيشية يف 

تلك الفرة.
 وترش�ح الفيل�م لنيل جوائ�ز عديدة 
أبرزه�ا جائ�زة مهرج�ان موس�كو 
الس�ينمائي ال�دويل يف الع�ام 1959، 
وفع�اًل يس�تحق هذا الفيل�م كل هذا 
االحتف�اء واالهتم�ام محلي�اً وعربياً 
الواق�ع  ينق�ل  ألن�ه  ذل�ك  وعاملي�ًا، 
العراق�ي بال رت�وش وبذل�ك يعكس 
ص�ورة حي�ة للمجتم�ع العراق�ي يف 
ذلك الزم�ان، فضالً ع�ن كونه يضم 
ع�رض صور م�ن ال�راث الش�عبي 
واملهن الس�ائدة مثل: أبو »الفرارات« 
و«بائع املرطبات« والعربة »الربل« و 
» وختان االطفال« اذ نراهم يرفعون 
ثيابه�م البي�ض ويرت�دون قالئد من 

البصل.
وبه�ذا يمك�ن الق�ول ان الفيلم وثق 
لع�ادات وتقالي�د بغدادي�ة ل�م تع�د 
موج�ودة حالي�اً، وهذا -م�ن وجهة 
نظ�ري- م�ا اعط�ى له�ذه التحف�ة 
السينمائية سمة الريادة، فهو أسس 
ألفالم واقعية رس�التها طرح قضايا 
املجتمع ومحاولة عالجها، وقد نجح 

كامريان حسني يف ذلك وتفوق. 

البصرة مدينة االحالم والسندباد و حاضرة احلسن البصري 

، وهي أحد املوانيء التي سافر منها 
السندباد الخيايل يف قصص األطفال، 
ويف اآلتي س�يتم الحدي�ث عن مدينة 
البرصة ب�يء م�ن التفصيل.مناخ 
مدينة الب�رصة ُصنف من�اخ مدينة 
البرصة عىل أّنُه صحراوي حار، حيث 
ُتعّد واحدة من أكثر املدن حرارة عىل 
كوكب األرض، وذل�ك وفًقا لتصنيف 
كوب�ن، ففي فصل الصي�ف تتجاوز 
درج�ات الح�رارة 50 درج�ة مئوية 
أّي ما يع�ادل 122 درجة فهرنهايت 
يف شهري يوليو وأغسطس، بينما يف 
فصل الشتاء يكون الطقس معتداًل، 
حيث يبلغ متوس�ط   درجات الحرارة 
ح�وايل 20 درجة مئوية أّي ما يعادل 
68 درج�ة فهرنهاي�ت، وتنخف�ض 
درج�ات الحرارة يف املس�اء لتصل إىل 
أق�ل من 0 درجة مئوية أّي ما يعادل 
32 درج�ة فهرنهاي�ت، ومن املمكن 

أّن تزي�د الرطوب�ة ع�ن 90٪ م�ع 
مصاحبتها لهط�ول األمطار؛ وذلك 
بس�بب ق�رب البرصة م�ن الخليج 
الفاريس، والجدير بالذكر أّنُه يف 22 
تموز 2016 تم تسجيل أعىل درجة 
ح�رارة يف البرصة، والتي وصلت إىل 
53.8 درج�ة مئوي�ة أّي م�ا يعادل 
128.8 درجة فهرنهايت، وباملقابل 
س�جلت املدينة أدن�ى درجة حرارة 
يف 22 يناي�ر 1964، والت�ي بلغ�ت 
4.7 درج�ة مئوي�ة أّي م�ا ُيع�ادل 
23.5 درج�ة فهرنهايت.الس�ياحة 
يف مدين�ة الب�رصة تتمي�ز مدين�ة 
األثري�ة  املعال�م  ببع�ض  الب�رصة 
والتاريخي�ة الجذابة، كم�ا أّنها من 
محافظ�ات الع�راق الت�ي ترح�ب 
بالزائري�ن من مختلف الجنس�يات 
واألدي�ان، ويكون الطق�س لطيًفا 
فيها يف ش�هري: أكتوبر وديسمر؛ 
لذل�ك ينص�ح بزيارتها خ�الل هذه 
الفرة، ومن األنش�طة الس�ياحية 
يف مدين�ة الب�رصة ما يأت�ي: زيارة 
الب�رصة  ب�ني  التاريخي�ة  اآلث�ار 
والنارصي�ة التي يرج�ع تاريخها إىل 
5000 سنة قبل امليالد.زيارة منطقة 
األه�وار الواقعة يف ش�مال البرصة.
زي�ارة مدين�ة الب�رصة الرياضي�ة، 
وهي أكر مدين�ة رياضية يف الرشق 
األوس�ط، وتقع عىل ش�ط البرصة.
زي�ارة املس�جد القدي�م يف الب�رصة، 
وه�و أول مس�جد يف اإلس�الم يت�م 
بناؤه خارج ش�به الجزيرة العربية.
يارة جزي�رة الس�ندباد، وهي معلم 
س�ياحي يقع يف وسط ش�ط العرب 
بالق�رب م�ن مين�اء امل�اكل، وتمتد 
فوق ج�رس خالد.زيارة جرس محمد 
باق�ر الصدر الواقع عند اتحاد نهري 
دجل�ة والفرات، والّ�ذي اكتمل بناؤه 
يف ع�ام 2017.زيارة بيت الس�ياب، 
ب�در  للش�اعر  وه�و أش�هر من�زل 
شاكر الس�ياب، باإلضافة إىل تمثال 

السياب الّذي قام به الفنان والنحات 
ن�دا كاظ�م، والواقع ع�ىل كورنيش 
البرصة.زيارة غابات أشجار النخيل، 
والتي تقع بالقرب من ش�ط العرب.
زيارة كورنيش البرصة، وهو شارع 
يمتد عىل طول شاطيء شط العرب 
بدًءا من ساحة أسد بابل إىل القصور 
الب�رصة  فن�دق  يف  األربعة.اإلقام�ة 
فن�دق  باس�م  واملع�روف  ال�دويل، 
الش�رياتون، والّ�ذي يق�ع يف ش�ارع 
الكورنيش، حيث إّنُه الفندق الوحيد 
م�ن فئة الخم�س نج�وم يف املدينة، 
ويشتهر بتصميمِه الخارجي املميز، 
والجدي�ر بالذك�ر أّن�ُه ت�م تجدي�ده 
مؤخرًا؛ وذلك لتعرضِه للنهب الشديد 
أثن�اء حرب الع�راق. زيارة مس�جد 
أطفال عامر، واملعروف أيًضا باس�م 
مس�جد سيد عيل املوس�وي، وقد تم 
بن�اؤه لزعي�م الش�يعة اإلمام س�يد 
عيل املوس�وي، والّذي يقع يف وس�ط 
الجزائر.]زي�ارة  ش�ارع  يف  املدين�ة 

مدين�ة املرح، وهي واح�دة من أقدم 
م�دن املاله�ي الرفيهي�ة يف جن�وب 
الب�رصة، والت�ي تض�م   ع�دًدا كبريًا 
من األلع�اب العمالقة.]زيارة أخورا 
بارك، والتي تقع يف ش�ارع البرصة، 
وُتع�ّد واح�دة من الحدائ�ق القديمة 
يف املدينة.]زيارة الكنيس�ة الالتينية، 
والتي تقع يف شارع 14 يوليو.زيارة 
الس�وق الهندي، والّذي س�مي بذلك 
نس�بًة للعمال الهنود فيِه، وهو أحد 
األس�واق الرئيس�ة يف املدينة.زي�ارة 
الس�وق القدي�م، واملع�روف باس�م 
حنا الش�يخ ب�ازار. اقتص�اد مدينة 
البرصة يش�مل اقتصاد البرصة عدة 
صناع�ات، ولعلَّ أهمه�ا هو صناعة 
النف�ط، حي�ث يق�ع مق�ر رشك�ة 
نف�ط الجنوب، وبع�ض أكر حقول 
النفط العراقي�ة يف البرصة، ومعظم 
صادرات الع�راق النفطية تغادر من 
محط�ة البرصة للب�رول، باإلضافة 
إىل ذلك فإّن صناعة البروكيماويات 

تلعب دوًرا مهًما يف اقتصاد البرصة، 
العام�ة  الرشك�ة  تش�مل  والت�ي 
ورشكة  البروكيماوية،  للصناع�ات 
تق�وم  حي�ث  الجنوبي�ة،  األس�مدة 
بإنتاج اإليثيل�ني، والكلور، ومونومر 
فينيل كلوريد، وكلوريد البوليفينيل، 
الكثافة،  إيثيلني منخف�ض  والب�ويل 
الكثاف�ة،  ع�ايل  إيثيل�ني  والب�ويل 
ومحل�ول األموني�ا، واليوري�ا، وغاز 
النيروج�ني، كم�ا س�اهمت مدينة 
الب�رصة يف القط�اع الزراع�ي؛ وذلك 
بس�بب تربته�ا الزراعي�ة الخصبة، 
حي�ث تق�وم بإنت�اج األرز، وال�ذرة، 
والش�عري، والتمر، وس�اهمت أيًضا 
يف الث�روة الحيواني�ة بإنتاج اللحوم، 
باإلضافة إىل خدمات الشحن والنقل 
التي ُتعّد من الصناعات الرئيس�ة يف 
البرصة.]تاري�خ مدين�ة البرصة تم 
تأس�يس الب�رصة يف س�نة 638 ه� 
م�ن قب�ل الخليف�ة عم�ر األول، ويف 
ع�ام 1534 وقع�ت الب�رصة تح�ت 

حكم اإلمراطورية العثمانية بقيادة 
السلطان س�ليمان، حيث قام بدمج 
كل م�ن الب�رصة، وبغ�داد، واملوصل 
جنًب�ا إىل جنب يف إمراطوريته، ومن 
ث�م وقع�ت تح�ت س�يطرة املماليك 
لعدة قرون، ولك�ن يف عام 1831 تم 
طرد املماليك م�ن قبل اإلمراطورية 
العثمانية لتقع مدينة البرصة تحت 
س�لطتها مج�دًدا، ويف 23 نوفم�ر 
تح�ت  الب�رصة  س�قطت   1914
االحت�الل الريطان�ي الهن�دي خالل 
الح�رب العاملي�ة األوىل، وت�م تعي�ني 
حاكم عس�كري لها، ويف عام 1920 
حصلت بريطاني�ا عىل تفويض عىل 
العراق من قبل عصبة األمم، ولكنها 
يف ع�ام 1922 اعرف�ت بفيص�ل بن 
حس�ني كمل�ك، وت�م ح�ل االنتداب 
عندم�ا ت�م قب�ول الع�راق يف عصبة 
األم�م يف ع�ام 1932، ويف الف�رة ما 
ب�ني 1980 إىل 1988 وقع�ت ح�رب 

إيران والعراق.
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مدينة البصرة هي مدينة عراقية 
تقع على طول ممر شط العرب 
المائي، وتبعد 55 كيلومتر أّي 
ما ُيعادل 34 ميل عن الخليج 
الفارسي، وتبعد حوالي 545 
كيلومتر أّي ما ُيعادل 339 ميل 
عن بغداد، وبلغ التعداد السكاني 
فيها ما يصل إلى 2.5 مليون 
نسمٍة لعام 2012، كما ُتعّد 
مدينة البصرة الميناء الرئيس 
للعراق؛ وذلك الحتوائها على 
ميناء أم قصر، واعُترف بمدينة 
البصرة من قبل البرلمان العراقي 
كعاصمة اقتصادية للعراق في 
إبريل لعام 2017، باإلضافة 
إلى أّنها لعبت دوًرا مهًما في 
التاريخ اإلسالمي المبكر

ملفات فساد 
خطيرة جدا

املراقب العراقي - متابعة
كش�ف مصدر مطلع عن تحرك  الس�تعادة عرشات 
ملي�ارات الدوالرات من خالل فت�ح أكثر من 13 ألف 

ملف فساد.
وأضاف املصدر .. ستصدر أوامر بمالحقة املتورطني 
بهذه امللفات لتقديمهم للقضاء، مبيناً أن أغلب هذه 

املبالغ هي مودعة خارج العراق.
وأوضح املصدر أن ملفات الفس�اد موجودة يف هيئة 
النزاهة وس�يتم إص�دار أوامر بمطاردة الفاس�دين 
واعتقاله�م، موضح�اً :يج�ري البحث ع�ن طريقة 
ما الس�تعادة مليارات الدوالرات التي اس�توىل عليها 
الفاس�دون والتي اختفت من الع�راق نتيجة تفّي 

الفساد.
وأش�ار املص�در إىل أن هذه األموال ت�م الحجز عليها 
يف األردن ولبنان وهناك تحركات الستعادتها، مؤكداً 
أن الحكوم�ة ج�ادة بامل�ي يف هذا اإلجراء وس�يتم 
اتخ�اذ ما يلزم بحق أي مس�ؤول مهما كان موقعه، 

محذراً من الدعاوي الكيدية ومن يروج لها.
48 وزيرا

ويشار إىل أن رئيس هيئة النزاهة السابق كان كشف 
عن إجراء تحقيقات مع 48 وزيراً خالل ثالثة أعوام 
بته�م تتعلق بقضايا الفس�اد، الفت�اً إىل أن املحالني 
منهم إىل القضاء لم يحصل لهم أي يشء لعدم اقتناع 

القضاء بأدلة اإلدانة.
وش�كا  من وجود صعوبات للحصول عىل أدلة تقنع 
القض�اء العراقي بإدانة املتهمني، مش�رياً إىل ضعف 
البني�ة القانونية الخاصة بجرائم الفس�اد، داعياً إىل 
تش�ديد العقوب�ات وإصدار أحكام اإلع�دام عىل من 

تمتد يده عىل املال العام.
ووص�ف الرئي�س الس�ابق لهيئ�ة النزاه�ة طري�ق 
مكافح�ة الفس�اد يف الع�راق باملثل�ث ال�ذي تق�ع 
ع�ىل قمت�ه اإلرادة السياس�ية، وعىل الضل�ع األيمن 
الترشيع�ات القانوني�ة، وعىل الضلع اآلخ�ر التنفيذ 
ع�ىل أرض الواق�ع، مش�رياً إىل وجود عراقي�ل أمام 

اكتمال هذا املثلث.

العمارة العراقية... حاضرة التاريخ

مدن عراقية..

 القوات البريطانية الموجودة في الحبانية  كانت تعرف ان النجدات آتية اليها

اتس�مت العم�ارة التقليدي�ة يف الع�راق خ�الل »سعيد أفندي« َوثَق لعاداٍت وتقاليَد بغداديَّة لم تعد موجودة
العهد االس�المي وما تاله بالركيز عىل الجوامع 
كميدان اس�ايس لعكس املظاه�ر املعمارية وقد 
شابهت االبنبية االخرى هذه الجوامع من ناحية 

الجوانب الجمالية.
يقول الخبري بشؤون الراث زهري العطية:

-كان الصحن الكبري محوراً للفعالية االجتماعية 
وبرزت امل�اذن عىل اختالف طرزها وكانت هناك 
انواع متعددة من العقود ابتداء من ش�به املدبب 
اىل كام�ل التدبب اىل نصف الدائ�ري... ثم نظهر 
املقرنص الذي يشبه خاليا النحل كما استعملت 
يف املساجد طبقات مرصوفة وهي ذات غرضني، 

بنائي وزخريف يف ان واحد.
ويضيف العطية:

-كذل�ك اس�تخدم البنائ�ون العراقي�ون العمود 
بتيجان�ه املزخرف�ة كعن�رص بنائ�ي وزخ�ريف. 
وق�د تميز العمود االس�المي برش�اقته مقارنة 

باالعمدة االغريقية والرومانية..
و تش�ري املص�ادر اىل ان من خصائ�ص العمارة 
العراقية التقليدية اس�تخدام القب�اب التي كثر 
اس�تخدامها يف املس�اجد واالرضح�ة وقد كانت 
القب�اب يف العه�د االول وحت�ى نهاي�ة الق�رن 
الحادي عرش امليالدي صغريةاقترص استعمالها 

ع�ىل تغطية االمكن�ة ام�ام املحراب ث�م انترش 
اس�تعمالها لالرضحة واس�تعني اول االمر لهذا 
بعم�ل عقود زاوية لتيس�ري االنتق�ال من املربع 
اىل املثم�ن ثم ظه�رت املقرنص�ات ملعالجة هذه 
الناحي�ة جمالياً ومعماري�اً... وقد زينت مداخل 
وأواوي�ن وس�قوف االبني�ة العراقي�ة التقليدية 
بالعن�ارص الزخرفية التي تش�كلت من زخارف 
بتكوين�ات  هندس�ية  عن�ارص  ذات  او  نباتي�ة 
وتش�كيالت متقاطعة رائع�ة لتحقيق مزيد من 
الجمالية يف الش�كل الذي يحتوي من خصائص 
التش�كيل وقد تم تعزيزها بآي�ات الخط العربي 

وتفرعات نباتية.
لق�د تبلور النم�ط العراقي يف العم�ارة يف العهد 
العب�ايس واس�تمر بخصائصه الرئيس�ية خالل 

العهد العثماني...
يقول املهندس اركان ابراهيم:

-يص�ح القول ب�ان الجذور االساس�ية للمعالم 
الحضارية يف العراق تعود مرتكزاتها اىل حضارة 
وادي الرافدي�ن القديمة... اال ان�ه من املؤكد ان 
الفرة العباسية تشكل مرحلة التبلور الرئيسية 
لهويتنا وخصائصنا وبالخصوص ونحن نسعى 
لتعزيز مقوم�ات التطلع نح�و هوية حضارية 

معارصة ومتميزة.



عرب مواطنون يف مناطق بغداد عن معاناتهم 
بس�بب ش�ح خدمات امانة بغداد يف موسم 
االمط�ار والس�يما  املناط�ق واالزق�ة التي  
تعان�ي من غرق الش�وارع م�ع اول موجة 
امطار استمرت يومني فقط، مما تسبب يف 
دخول املياه االسنة التي اختلطت بالنفايات 
اىل بعض املس�اكن درغم اعالن االمانة انها 
شكلت خلية االزمة ملتابعة االعمال الخاصة 
بترصيف مياه االمطار وسري عمل املحطات 
وش�كا  والحاكم�ة.  والفرعي�ة  الرئيس�ة 
املواطن�ون يف احادي�ث من )ع�دم االهتمام  
باملناطق الشعبية  مقارنة باالحياء االخرى 
كاملنص�ور والريم�وك واملنطق�ة الخرضاء 
التي تج�د الخدمات البلدية مس�تمرة فيها 
لي�ل نهار ام�ا املناطق واالزقة الش�عبية يف 
البتاويني والفض�ل ومدينة الصدر والحرية 
املرتاكم�ة بس�بب ع�دم  تنظيف الش�وارع 
ونقل النفايات قبل تكدس�ها وراء انس�داد 
فوه�ات املج�اري اضاف�ة اىل رسق�ة ع�دد 
كبري منه�ا دون مراقب�ة او متابعة الدوائر 
البلدية(، وقال املواط�ن صاحب محل مواد 
غذائية يف منطقة الحري�ة الدولعي ان )من 
الظواه�ر الت�ي أصبح�ت عام�ة يف بغ�داد 
واطرافها االهمال الشديد يف صيانة واكساء 
الطرق باالضافة اىل وجود  طرق رئيس�ة يف 
وس�ط العاصمة ش�هدت حوادث مؤس�فة 
وخلف�ت ضحايا ب�ني املواطن�ني(، واضاف 
ان )االجه�زة  البلدي�ة ل�م تكم�ل اعماله�ا 
بش�كل صحيح حيث تقوم بحدل الشوارع 
والتخس�فات وتركها دون اكس�اء بش�كل 
اصويل مما حول تلك الشوارع اىل حال اسوأ 

، والس�يما يف فصل الش�تاء نتيج�ة تجمع 
مياه االمطار(، وقالت املوظفة ريتاج كريم 
عبد الحمي�د ان )االهتمام انحرص يف تأهيل 
الطرق والش�وارع التي يسلكها املسؤولون 
فقط دون بقية الشوارع يف بغداد التي باتت 
مهمل�ة وتعان�ي التخس�فات(، مؤك�دة ان 
)اغلب ش�وارع العاصمة  باتت غري سالكة 
وتعاني التخس�فات بسبب تجاهل تأهيلها 
والرتكيز عىل الطرق املؤدية اىل فندق الرشيد 
وجرس الجمهوري�ة واملقرتبات من املنطقة 

الخرضاء(، واوضح الحاج ش�عوبي جاسم 
من منطقة الفضل انه )رغم مناشدة اهايل 
املناطق الش�عبية اجهزة االمان�ة االهتمام 
بمناطقه�م، اال انها لم تص�غ لتلك املطالب 
ب�ل اس�تمرت تك�دس النفاي�ات وتراكمها 
واهمال الخدمات العامة وانس�دات فوهات 
املجاري بس�بب تل�ك االكوام م�ن النفايات 
مما يتس�بب يف غ�رق االزقة خالل موس�م 
االمط�ار اضافة اىل رسق�ة فوهات املجاري 
من قبل بعض بائعي الخ�ردة من الجوالني 
لالس�تفادة منه�ا وبيعها يف س�وق الخردة 
م�ع ان بامكان اجه�زة  البلدية مراقبة ذلك 
والقبض عىل املسيئني او احكام اقفال لتلك 
االغطي�ة بش�كل جيد يح�ول دون رسقتها 
بس�هولة(، وناشدت  ام جاس�م من سكنة 
البتاوي�ني )الحكوم�ة انقاذ هذه الش�وارع 
م�ن املياه االس�نة الت�ي غم�رت االزقة مع 
اول امط�ار الش�تاء والنفاي�ات املتكدس�ة 
وتل�ك االك�وام م�ن القمام�ة دون ان تمتد 
اليه�ا خدم�ات بلدي�ة املنطقة الت�ي التبعد 
سوى عرشات  االمتار عنها(، وقال الطالب 
الجامعي جميل سعد نجم من مدينة الصدر  

)لم استطع عبور املستنقعات التي خلفتها 
االمطار للوصول اىل الش�ارع العام للذهاب 
اىل الجامعة الن انس�داد فوهات املجاري يف 
الصيف واهمال البلدية يف االدامة والتنظيف 
جع�ل االمر يختل�ط ب�ني النفاي�ات ومياه 
االمطار واالوح�ال فتحولت املنطقة اىل برك 
موحلة كما ان تجمع املياه منعت العرشات 
م�ن الط�الب واملوظفني م�ن الوص�ول اىل 
اعماله�م دون ان يخوض�وا يف االوح�ال(. 
وكان�ت االمان�ة اعلن�ت انها ش�كلت خلية 
ازمة للبدء باعمالها للتصدي ملوجة االمطار 
املتوقع�ة خالل االيام القليل�ة املقبلة. وقال 
بي�ان ملديرية العالقات واالعالم يف االمانة يف 
وقت سابق  ان )االمانة  شكلت خلية االزمة 
برئاسة امني بغداد وعضوية الوكالء ومدراء 
عامي الدوائر البلدي�ة والتخصصية ملتابعة 
االعم�ال الخاص�ة بترصيف مي�اه االمطار 
وس�ري عمل املحط�ات الرئيس�ة والفرعية 
والحاكمة(، واض�اف ان )الخلية تعمل عىل 
م�دار اليوم ملتابعة ميدانية ملراقبة ومتابعة 
اعم�ال الترصي�ف فضال عن التنس�يق مع 
وزارة الكهرب�اء لضم�ان اس�تمرار التي�ار 
الوطن�ي  الكهربائ�ي 
إىل  للمحط�ات  املجه�ز 
مول�دات  تهيئ�ة  جان�ب 
احتياطي�ة  كهربائي�ة 
أي  لح�دوث  تحس�باً 
طارئ(، مؤكدا )جهوزية 
املحطات وبع�دد ثالثمئة 
وس�بعة وس�تني  محطة 
آلي�ة  وتس�عني   وواح�د 
تخصصية واكثر من الفي 
بالطاق�ة  للعم�ل  عام�ل 
بداي�ة  ح�ال  القص�وى 
هطول االمطار سيما بعد 
فحص خطوط الطوارئء 
جهوزيتها  م�ن  والتأك�د 
للعمل واستيعاب كميات 
االمط�ار املتوقعة(، ودعا 
اىل  املواطن�ني  البي�ان  
املديري�ة   )التع�اون م�ع 
ح�االت  ع�ن  واالب�الغ 
الطف�وح التي قد تحصل 
واالبتع�اد ع�ن االس�الك 

واالعم�دة الكهربائية عند هط�ول االمطار 
حفاظ�ا عىل س�المتهم(. ودع�ا املواطنون 
االمانة اىل زيارة االزقة والش�وارع الفرعية 
لس�حب املياه الراكدة منها وتس�هيل مرور 
اىل  للوص�ول  املواطن�ني  وس�ري  املركب�ات 
اعمالهم .عىل صعيد متصل ش�كا موطنون 
يف مناطق بغداد من تزامن انقطاع الكهرباء 
مع هط�ول االمطار وتكرار هذا املش�هد يف 
موس�م الش�تاء  ، مطالبني الوزارة بالعمل 
الجاد لتاهيل الشبكة، داعني الوزير الجديد 
لؤي حميد الخطيب بالتحرك الرسيع النهاء 
معاناته�م. والس�يما  ان ع�ددا من مناطق 
العاصم�ة بجانبي الك�رخ والرصافة بدون 
كهرب�اء منذ مس�اء ام�س ومنه�ا منطقة 
البتاوي�ني مع تلكؤ  ف�رق الصيانة يف دائرة 
كهرب�اء الرصاف�ة اص�الح الش�بكة عن�د 
الهطول. وع�زا مصدر من الكهرباء س�بب 
االنقطاع  بس�قوط عدد من املغذيات خالل 
هطول االمطار وان اقس�ام الصيانة  تعمل 
من اجل اعادة الطاقة مجددا اىل تلك املناطق 
. ظاه�رة انقطاع التي�ار الكهرباء مع  اول 
موج�ة امطار كم�ا هي االن ( ، متس�ائلني 
)مت�ى تعل�ن الكهرب�اء ع�ن انته�اء عرص 
املول�دات االهلي�ة الت�ي اس�تنزفت  جيوب 
االرسة الفق�رية ؟ ومتى تص�ل اىل االكتفاء 
الذات�ي م�ن الطاق�ة الكهربائي�ة التي من 
ش�أنها سد الحاجة املاسة لالرس التي باتت 
اليوم تعاني من ازمات واحدة تلو واالخرى 
دون اي بدي�ل ج�دي او ق�رار م�ن ش�انه 
اصالح ما افس�ده االخ�رون،؟ فكيف لنا ان 
نق�وم ب�رشاء البنزين للمول�دات االهلية او 
رشاء مادة النفط التي تباع لكي تس�تخدم 
يف اض�اءة منازله�م، مس�ألة الب�د ان تحل 
وبشكل جدي وواقعي النهاء املعاناة(،وقال  
حس�ني جمعة موظف حكوم�ي، ان) اغلب 
االرس تبح�ث ع�ن النف�ط يف فصل الش�تاء 
هربا من انقطاع التيار الكهرباء الذي يقف 
حائ�ال امام امور عدة من ش�انها ان تكون 
حال لعدد كبري من املش�اكل التي اصبحت ال 
تع�د وال تحىص، فاملالي�ني التي رصفت عىل 
قطاع الكهرباء لن توفر ولو الجزء البسيط 
ال�ذي كان يطم�ح الي�ه املواط�ن ، فالبد ان 
تك�ون اولوي�ة واضح�ة لتحقي�ق غاي�ات 

اصبحت حلما لدى املواطنني يف العراق(.

أن�ا مطلقه وعن�دي طفل يف الس�ادس االبتدائي 
ولي�س لدي رات�ب فقط راتب رعاي�ه والبيت وال 
أي يشء .. و يف مب�ادرة س�كنية للفقراء وزعت 
قطع ارايض س�نه ٢٠١٣و٢٠١٤واعطوني سند 
٢٥ وقالو يل لديك ارض سكنيه يف كرسة وعطش 
وقالو يل اشهر وسوف ياتي مساح ملعاينه ارض 
وراجع�ت لم يقوموا ب�أي يشء وبعد ذلك ذهبت 
إىل أمانة بغداد واخرجوا يل خارطه فاذا هي بيت 
مبني وفيه ناس س�اكنني ..يعني طبعاً ليس انا 
فقط ان�ا و االخرين  نفس يش وقدمت ش�كوى 
ولم يفعل�و يش وقالو يل س�وف نعوضك بارض 

اخرى ولحد االن لم يعوضوني بأي يشء .

                                                    أم مهدي

شكاوى صحيفة املراقب العراقي
������������������������������

تس�تقبل صحيفة املراق�ب العراقي عرب صفحة املراقب والناس، ش�كاوى 
املواطن�ني املتعلق�ة بالخدم�ات واحتياجاته�م يف دوائر الدول�ة عرب موقع 
التواص�ل االجتماع�ي لصيحفة املراق�ب العراق�ي، ويف مقدمتها معامالت 
شهداء قواتنا االمنية والحشد الشعبي املتأخرة يف مؤسسات الدولة لعرضها 
أمام الجهات الحكومية املس�ؤولة للنظر فيها وانجازها بالرسعة املمكنة، 
كم�ا تتلقى الصفحة طلبات الخريجني الراغبني يف التعيني عىل مؤسس�ات 
الدول�ة، كم�ا س�تتوىل الصفحة ن�رش إعالن�ات التعيين�ات والتخصصات 

املطلوبة يف القطاعني العام والخاص، لتكون حلقة وصل بني الجانبني.
وتأكي�داً عىل النهج الوطني واإلنس�اني لصحيفة املراقب العراقي اليومية، 
فانها س�تقوم بنرش الش�كاوى ال�واردة اليها يف صفح�ة املراقب والناس، 
س�عياً لتحقيق مطالبكم وان تكون هذه الزاوية حلقة الوصل بني املواطن 

واملسؤول عرب نرش ردود الجهات الرسمية.
وتعن�ى الصفح�ة ايضا بكش�ف ملفات الفس�اد التي س�تنرشها الجهات 

الرقابية لفضح رسق املال العام ولتكون املرأة العاكسة لحقوق الشعب.

تنويه:
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مناطق في بغداد تغرق نتيجة سوء الخدمات البلدية وإنسداد فوهات الصرف الصحي

عرقلة 
تشريع

 قانون 
الضمان 
الصحي

الجبريي�ة  ح�ي  أه�ايل  يعان�ي 
مدين�ة  رشق  جن�وب  الثالث�ة 
س�امراء بمحافظة صالح الدين 
م�ن االهم�ال وت�ردي الخدمات 
البلدية، عازين ذلك بسوء االدارة 
وتفيش الفس�اد املايل واالداري يف 

اغلب دوائر القضاء.
النيس�اني  عبدالرحمن  املواط�ن 
اش�تكى من تده�ور الخدمات يف 
حي الجبريي�ة الثالث�ة، قائال إن 
»الخدمات البلدي�ة معدومة وان 
كثرة النفايات وع�دم رفعها من 
قبل كوادر البلدية تسبب بتفيش 
مختل�ف األم�راض، م�ن بينه�ا 
الحساس�ية الجلدية التي إصابة 

اغلب أطفال الحي«.
من جانبها، املواطنة نور اس�عد 
العبايس من سكنة حي الجبريية 
»الصم�ت  انتق�دت  الثالث�ة 
الحكومي تجاه مناش�دات أهايل 
للجه�ات  املس�تمرة  املنطق�ة 
الخدمية دون اتخاذ اي إجراءات 
الخدم�ات«،  س�وء  م�ن  للح�د 
مرجع�ة ذلك إىل »تف�يش ظاهرة 
ال�ذي  واإلداري  امل�ايل  الفس�اد 
نخ�ر املؤسس�ات الحكومي�ة يف 

سامراء«.
و أعرب قائممقام قضاء سامراء 
ع�ن رص�ده معان�اة املواطن�ني، 
مؤك�داً »تش�كيل لجن�ة خدمية 
املواطن�ني  ش�ؤون  ومتابع�ة 
وتقديم الخدمات لهم ومحاسبة 
املقرصين جراء سوء الخدمات يف 

حي الجبريية الثالثة«.
وتعاني أغل�ب األحياء واألقضية 
يف محافظ�ات الوس�ط والجنوب 
بغ�داد،  العاصم�ة  وحت�ى 
وس�وء  حكوم�ي  إهم�ال  م�ن 
الخدمات، وانرصاف املس�ؤولون 
الحكومي�ون ع�ن إنه�اء معاناة 

مواطني تلك املناطق.ا

   يعد نقص امدادات الطاقة الكهربائية العنوان االبرز في 
ازم���ة الخدمات البلدي���ة واالجتماعية التي اكت���وى بنيرانها 
ش���عب العراق الصابر من���ذ مطلع العقد التاس���ع من القرن 
الماضي على خلفية اوسع تدمير شهدته بنى البالد التحتية 
ومرافقها الحيوية ، وبخاصة ما ترش���ح من تداعيات كارثية 
لح���رب الخليج الثانية الت���ي اعادت واقع الحي���اة العامة في 

العراق الى مظاهر العقود االولى من القرن الماضي.

كش�فت عض�و لجنة الصح�ة والبيئة النيابي�ة اكتفاء الحس�ناوي، الثالث�اء، عن ابرز 
الجهات التي تقف عائقا أمام تمرير قانون الضمان الصحي، مؤكدة أن القانون يخدم 

نصف املجتمع العراقي من الفقراء.
وقال�ت الحس�ناوي يف ترصيح صحف�ي ، إن “األثرياء وأصحاب املستش�فيات األهلية 
وبعض االجندات السياسية يقفون عائقا امام ترشيع قانون الضمان الصحي”، مبينة 
أن “القان�ون يخدم نصف املجتمع العراقي م�ن الفقراء بالتايل هناك محاوالت لتعطيل 
اقراره”.وأضاف�ت، أن “القانون س�رى النور خالل الفصل الترشيع�ي القادم”، مبينة 
أن “هن�اك 8 مواد تنظيمية متبقية تتعل�ق بهيكلة وزارة الصحة الكمال التصويت عىل 
مجمل القانون”.وكان عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية حسن خالطي أعلن يف وقت 
س�ابق، عن ارس�ال امل�واد القانونية املتبقية بش�ان قانون الضمان الصح�ي اىل وزارة 

الصحة.

أهالي حي الجبيرية 
يشكون االهمال 
وتردي الخدمات

أعلنت أمانة بغ�داد، اليوم الثالثاء، عن 
إطالق تطبيقه�ا عىل الهوات�ف الذكية 
بالتعاون مع رشك�ة , مؤكدة انه يتيح 
اله�ايل العاصم�ة االبالغ ع�ن الحاالت 
البلدي�ة،  الخدم�ات  بنق�ص  املتعلق�ة 
لوض�ع املعالجات الرسيعة واملناس�بة 

لها.
وذك�رت ان»أمانة بغ�داد أطلقت اليوم 
تطبيقها عىل الهوات�ف الذكية العاملة 
بنظامي ]ابل واندروي�د[ بالتعاون مع 
رشكة ]زين العراق[ ايمانا منها بأهمية 

مش�اركة الجمهور وتفعيل تعاونه مع 
الجهات واملؤسسات الحكومية املعنية 
بالش�ان الخدمي وبالتزامن مع اطالق 

حملة بغداد مسؤوليتي«.
س�يتمكن  »املواط�ن  ان  واضاف�ت 
بواس�طة ه�ذا التطبي�ق م�ن التق�اط 
ص�ورة بواس�طة هاتفه النق�ال املزود 
بخدم�ة االنرتنت الي مش�كلة خدمية 
وارس�الها بطريق�ة رسيعة وبس�يطة 
ج�دا اىل مركز تس�لم الش�كاوى حيث 
يج�ري التعامل معه�ا، ويت�م التحرك 

الرسي�ع ملعالجته�ا ف�وراً ع�رب الدوائر 
املعنية«.

واش�ارت اىل ان »انش�اء ه�ذا التطبيق 
س�يتيح ايضا وس�يلة اعالمية اضافية 
للتعريف بأعمال وانجازات ومش�اريع 
واالنظم�ة  والقوان�ني  بغ�داد  امان�ة 
البلدية ومراح�ل انجاز معامالت البناء 
والرتميم وتس�ديد اجور املاء الصايف اىل 
جان�ب اتاحة دلي�ل متكامل عن مدينة 
بغداد يتضمن أبرز معاملها وش�وارعها 

وميادينها الرئيسة«.

تطبيق يتيح للمواطن اإلبالغ بشكاوى عن الخدمات في بغداد

أمانة بغداد تعلن
 إفتتاح سريع محمد القاسم اليوم

اريد حال

الثالثاء  18 شباط 2020 العدد 2268  السنة العاشرة

أكدت أمانة بغداد، الثالثاء، أن طريق رسيع محمد القاس�م س�يتم افتتاحه اليوم 
بعد انجاز اعمال الصيانة.

وقال األمانة يف بيان لها إن “الليلة ستش�هد افتتاح الطريق الرسيع محمد القاسم 
بعد إنجاز أعمال الصيانة وتحقق التصلب األويل للكونكريت”.

وأضاف البيان، أن “افتتاح الطريق سيكون بالتنسيق مع مديرية املرور العامة”.

بعد ا�سهر من اختناق �رسيان اخلط ال�رسيع

 �لكهرباء ت�سقط يف ثاين �إمتحان �أمطار خالل �أ�سبوعني

يب�دو أن الخدم�ات البلدية يف مدينة بغداد ال تقل س�وءا 
عن وض�ع الطاقة الكهربائية يف الب�الد، فكالهما يجعل 
املواط�ن يعيش وضعاً مأس�اوياً، فانقطاع املاء الصالح 
لل�رشب مع أزم�ة التي�ار الكهربائ�ي املزمن�ة اصبحت 
من »البديهي�ات« بمجرد دخول اش�هر الصيف الحارة، 

ليتبعها اتهامات متبادلة عن سبب هذه الشحة.
وبحس�ب اهايل العاصمة فأن »مأس�اة بغداد« تتلخص 
يف أزم�ة خدم�ات اخرى أيض�اً ال تقل س�وءا، فاملطبات 
والحفر والنفايات املرتاكمة يف الشوارع اصبحت مالزمة 
لحي�اة املواط�ن البغدادي، ال�ذي كتب علي�ه وكما يبدو 

»قدر املعاناة« سواء داخل املنزل او خارجه.
مواطن�ون: خدم�ات االمان�ة ترقي�ع واعم�ال نهاري�ة 
وازدحامات وفس�اد يرى عدد من املواطنني البغداديني، 
أن م�ا تقوم بها امان�ة بغداد من اعم�ال خدمية ال تعد 
س�وى »اعم�ال ترقيعية«، مش�رين اىل ان هذه االعمال 
الت�ي تقوم به�ا فق�ط يف النه�ار تس�بب ازدحامات يف 
املدين�ة املزدحم�ة اصال.يق�ول املواط�ن ام�ني محم�د 
حس�ني، إن »ما تقوم بها امانة بغداد من اعمال خدمية 
تعت�ر ترقيعي�ة وال تصل ملص�اف املش�اريع التي تضع 
حال جذريا للمش�كلة«، مبين�ا ان »ملف النفايات وملف 
ال�رصف الصحي وامل�اء لم تحل لغاي�ة االن يف العاصمة 

بغداد«.

ويتس�اءل حس�ني ع�ن »مص�ر االم�وال املخصص�ة 
واملرصوفة لالمانة طيلة الس�نوات السابقة«، مؤكدا ان 
»هذه االم�وال ذهبت لجيوب املفس�دين الذين اودعوها 
يف بن�وك دول العال�م تمهي�دا لهروبه�م مت�ى م�ا ت�م 

اكتشافهم«.
فيم�ا يعزو املواطن احمد منعم ت�ردي الخدمات البلدية 
يف العاصم�ة بغ�داد اىل »كون معظم املش�اريع تمنح اىل 
مقاول�ني ثانوي�ني لي�س له�م خ�رة او كف�اءة بتنفيذ 
املشاريع«، مس�تدركا يف الوقت نفس�ه ان »ما تقوم به 
وزارة التخطي�ط من االعالن بني الحني واالخر عن وضع 
رشكات كث�رة يف القائمة الس�وداء لهو خ�ر دليل عىل 

ذلك«.
ويوض�ح منعم يف حديثه »الخدم�ات التي يحصل عليها 
املواطن البغ�دادي هي اقل ما يحص�ل عليها املواطنون 
حت�ى يف اكث�ر ال�دول فقرا«، الفت�ا اىل ان »ابس�ط ملف 
بالخدم�ات املتعلق بالنفايات لم تس�تطع االمانة ايجاد 

حل له«.
م�ن جانبه يق�ول املواط�ن حم�زة لطي�ف، إن »جميع 
املشاريع التي تنفذ من قبل امانة بغداد تتم خالل النهار 
مما تسبب ارباكا وازدحامات كبرة يف الشوارع«، مبديا 
اس�تغرابه »من ع�دم تنفيذ هذه املش�اريع ليال مع قلة 

سر املركبات وسر املواطنني«.

مأساة بغداد.. مشاريع وهمية وخدمات ترقيعية
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أش�ار تقرير علمي اىل أهمية القرف�ة باعتبارها 
من األعشاب ذات النكهة القوية، حيث بينت أنها 
مهمة لصحة اإلنسان كونها تحتوي عىل عنارص 
غذائي�ة ممي�زة، لذا يمك�ن إضافته�ا إىل األكالت 

املختلفة أو تناولها بمفردها كمرشوب.
وق�ال التقرير أن القرف�ة مفيدة صحي�ا لتقليل 
نس�بة الس�كر يف ال�دم والتخل�ص م�ن أمراض 
وحمايتهم�ا،  والتنف�ي  الهضم�ي  الجهازي�ن 

إضافة للعديد من الفوائد يربزها هذا التقرير.
وخلص التقرير اىل أهمية »القرفة« باآلتي:

1- تنظيم السكر:
أثبتت الدراسات أن القرفة تعمل عىل تقليل معدل 
السكر بالجسم وتساعد عىل تنظيمه، إذ تحتوي 
ع�ىل م�ادة البوليفين�ول الت�ي تقل�ل من نس�بة 
الس�كر من الن�وع الثان�ي، إضاف�ة إىل احتوائها 
عىل املركبات والربوتينات التي تساعد عىل زيادة 
الحساس�ية لهرم�ون األنس�ولني، م�ا ي�ؤدي إىل 
تنش�يط الربوتين�ات بالدم ويزي�د من امتصاص 

السكر بالدم.
2- حماية الجهاز التنفي:

تس�اعد عىل حماي�ة الجهاز التنف�ي من الكثري 
م�ن األمراض، منها ال�ربد واإلنفلونزا، إضافة إىل 
عالج التهاب�ات الحلق؛ لذا يفضل تناول مرشوب 

القرفة الساخن.
3- أمراض الجهاز الهضمي:

القرفة تس�اعد عىل عالج ع�ر الهضم وحاالت 
م�ن  التخل�ص  إىل  إضاف�ة  واإلس�هال،  الق�يء 
اضطراب�ات املع�دة واالنتفاخات والغ�ازات التي 
تصي�ب البطن، فض�ال عن قدرتها ع�ىل الحفاظ 

عىل صحة القولون والتقليل من الحموضة.
4- التقليل من األلم:

تحت�وي عىل مضادات االلتهاب�ات التي تقلل من 
آالم التهاب املفاصل وتس�اعد عىل عالج الصداع، 
كم�ا أن تناول امل�رأة القرفة يس�اعد عىل التقليل 

من ألم الدورة الشهرية.
5- تنشيط الدماغ:

تناول مرشوب القرفة يساعد عىل تنشيط الدماغ 
واملس�اعدة ع�ىل تقوي�ة الذاك�رة والحماي�ة من 
اإلصابة بمرض ألزهايمر، إضافة إىل التخلص من 

أعراض التوتر والقلق املستمر.

قدمت باحث�ة من جامعة بغ�داد بحثا عن دور 
املس�ببة  للبكرتي�ا  ال�راوة  بع�ض مورث�ات 
الته�اب  تط�ور  البولي�ة يف  املس�الك  اللته�اب 

املفاصل الرثوي.
وته�دف الدراس�ة اىل ايجاد عالقة ب�ني التهاب 
املس�الك البولي�ة الناتج ع�ن االصاب�ة ببكرتيا 
proteus mirabilis وتط�ور الته�اب املفاص�ل 
الرث�وي م�ن خالل التح�ري عن بع�ض عوامل 
ال�راوة ل�دى ه�ذه البكرتي�ا والت�ي تش�مل 

بتقني�ة   )Mrpa، Rsba، HPMA، urec(
اىل  باالضاف�ة   )PCR( املتبلم�رة  السلس�لة 
فحص الحساس�ية لهذه العزالت واجراء بعض 
 ESR، RF،( االختب�ارات املناعي�ة التي تش�مل

Crp، Acpp( وعالقتها باملرض. 
واش�تملت الدراس�ة ع�ىل 50 عينة م�ن االدرار 
مع 50 عينة من الدم. وخلصت الدراس�ة اىل أن 
جميع عزالت بكرتيا proteus mirabilis تحوي 

.)Mrpa، Rsba، HPMA، urec( املوروثات

ما دور البكتريا المسببة اللتهاب المسالك البولية 
في تطور التهاب المفاصل »الرثوي«؟ 

لتناول »القرقة« جملة فوائد.. تعرف عليها

اعلن كبري أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، إن بالده 
س�تخترب عقارا خاصا بفريوس »إتش.آي.يف« املس�بب ملرض نقص 

املناعة املكتسب )اإليدز( لعالج فريوس كورونا.
وق�ال س�وجا، وهو املتح�دث باس�م الحكومة، »نح�ن نحر اآلن 
لبدء تجارب إكلينيكية باس�تخدام عقار خاص ب� إتش.آي.يف لعالج 
ف�ريوس كورونا املس�تجد، لكنه لم يوضح املدة التي قد يس�تغرقها 

العقار الجديد للموافقة عليه«.
وس�جلت اليابان ما يزيد عىل 500 إصابة بفريوس كورونا، أكثر من 
450 حالة منها يف س�فينة س�ياحية راسية 

بمدينة يوكوهاما.
أس�تاذ  ق�ال  الس�ياق،  ويف 
جامعي صيني إن أطباء يف 
يس�تخدمون  شنغهاي 
مس�تخلصة  بالزم�ا 
بع�ض  دم�اء  م�ن 
الذي�ن  األش�خاص 
تعاف�وا من فريوس 
املستجد،  ”كورونا“ 
ال  آخري�ن  لع�الج 
يزال�ون يصارع�ون 
العدوى، مشريا إىل أن 
بع�ض النتائ�ج األولية 

مشجعة.
وقال خبري كبري يف الطوارئ 
بمنظمة الصحة العاملية يف وقت 
الحق، إن استخدام بالزما الدم يف فرتة 
النقاه�ة، نهج صحي�ح للغاية، لكنه ش�دد عىل رضورة 
من�ح التجرب�ة الوقت الكايف لتحقي�ق أكرب قدر م�ن الفائدة للجهاز 

املناعي.
ويعتق�د أن ف�ريوس ”كورونا“ نش�أ يف س�وق للمأك�والت البحرية 
بمدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي، وقد أودى بحياة 1868 شخصا، 

وأصاب أكثر من 72 ألفا يف الصني حتى اآلن.
وسجلت شنغهاي 331 حالة إصابة ووفاة واحدة.

اليابان تختبر عقارا »لإليدز« 
كعالج لكورونا

نصائح للتغلب على التعب والخمول في الشتاء
اتفق�ت معظ�م البل�دان العربي�ة عىل 
يف  لديه�ا  الس�منة  م�ؤرشات  ارتف�اع 
الس�نوات األخرية، وبالبحث عن س�بب 
ذلك وج�د إن العامل املش�رتك بني هذه 
ال�دول ه�و س�وء التغذي�ة وال�ذي يعد 
الرئي�ي يف اإلصاب�ة بزي�ادة  الس�بب 

الوزن.
استش�اري  س�هيل  دع�اء  الدكت�ورة 

والتخس�يس  العالجي�ة  التغذي�ة 
والتجمي�ل، وصاحب�ة مب�ادرة م�ر 
ب�دون س�منة، وأول م�ن أس�س فكرة 
التخس�يس أون الين، توضح يف التقرير 
التايل أسباب ارتفاع مؤرشات السمنة يف 

البلدان العربية.
س�هيل  دع�اء  الدكت�ورة  واوضح�ت 
التغذي�ة تلع�ب دور مه�م ج�دا يف  إن 

حياتن�ا، فاملجتمع�ات العربي�ة ينت�ج 
عنها العديد من الس�لوكيات الخاطئة، 
فاشرتكنا نحن العرب يف العديد من تلك 
الس�لوكيات، واصبحن�ا االكث�ر معاناة 
من الس�منة، والسبب هو سوء التغذية 
وال�ذي ينت�ج عنه ش�يئني هم�ا زيادة 
الوزن والنحافة، ولكن لألسف يف جميع 

الدول العربية نتج عنها زيادة الوزن.

أطف�ال  أن  س�ويدية  دراس�ة  كش�فت 
األنابيب أكثر عرض�ة لخطر املوت املبكر 

بنسبة %45.
وأجرى مجموعة من العلماء الس�ويديني 
دراس�ة عىل 3 ماليني من أطفال األنابيب 
والحم�ل الطبيع�ي، ووج�دوا أن احتمال 
وفاة أطفال األنابيب خالل أسابيع الحياة 
األوىل يبل�غ ضع�ف األطف�ال الطبيعيني، 
بينما تنخفض هذه النس�بة إىل 45% بعد 

مرور عام.
ووفق�ا لصحيفة »دييل ميل« الربيطانية، 
الباحث�ون يف معه�د كارولينس�كا  ق�ام 
يف الس�ويد بتحلي�ل بيان�ات ح�وايل 2.8 
مليون طفل مولود يف السويد، بما يف ذلك 
43500 طف�ل أنابيب ع�ىل مدى فرتة 30 
عاما، ووجدوا أنه يف املجموع، تويف 7236 
طفال قبل بلوغ عامهم األول، منهم 114 

من أطفال األنابيب.
وبع�د أخ�ذ عوامل مثل عم�ر األم والعقم 
املبك�ر يف االعتب�ار، وج�د الباحث�ون أن 
أطف�ال األنابي�ب أكث�ر عرض�ة للوف�اة 
بنسبة 45 % قبل بلوغ عيد ميالدهم األول 

مقارنة بأطفال الحمل الطبيعي.
ويعتقد الباحثون أن هذا الخطر يرجع إىل 
والدة أطف�ال األنابيب املبك�رة يف الغالب، 

الوق�ت يف  واحتياجه�م لقض�اء بع�ض 
الحضانات، ما يضعف أنظمة مناعتهم.

وسبق أن أش�ارت بعض الدراسات إىل أن 
أطفال األنابيب أكثر عرضة للمعاناة من 
انخف�اض ال�وزن عند الوالدة واالبتس�ار 
والعي�وب الخلقية، التي ربطه�ا العلماء 
جزئي�ا بزي�ادة احتمال إنجاب ت�وأم بعد 

عالج أطفال األنابيب.
وقال�ت الربوفيس�ورة أنس�تازيا نيم�ان 

إليادو »تش�ري نتائجنا إىل أن نوع التقنية 
املس�اعدة ع�ىل اإلنج�اب املس�تخدم قد 
يح�دث فرق�ا، وبالت�ايل من امله�م إجراء 
مزيد من الدراسة حول األسباب واآلليات 

الكامنة وراء هذه املخاطر«.
وأضاف�ت أنها »تظه�ر أيض�ا أن أطفال 
األنابي�ب بحاج�ة إىل مزيد م�ن االهتمام 
والعناية، خاصة خالل األسبوع األول من 

الحياة«.

سوء التغذية العامل المشترك بين جميع البلدان العربية 

عالم هندسة يحذر من مخاطر طبية للكومبيوتر
البيولوجية  ن�رش عال�م الهندس�ة 
الس�ويري، م�ن املعه�د الفدرايل 
يف  للتكنولوجي�ا  الس�ويري 
زيوريخ، الذي س�اهم يف ابتكار أول 
جين�وم للكمبيوت�ر، مق�اال يح�ذر 
في�ه م�ن مخاط�ر ابتكار أجس�ام 

صناعية.

وكم�ا ه�و معل�وم، تخ�زن جميع 
الكائن�ات الحية عىل كوكبنا، خطة 
حياته�ا يف الجين�وم. وقد س�محت 
الرقمي�ة يف عل�م األحي�اء  الث�ورة 
بتطوي�ر طريقة تسلس�ل الحمض 
الن�ووي، م�ا س�اعد العلم�اء عىل 
قراءة جينوم امليكروبات واألجسام 

املتعددة الخالي�ا، بحيث اقرتبوا من 
فهم كيف يربم�ج الحمض النووي 

النظم الحية.
العلماء بتسلس�ل  والي�وم يحتفظ 
الحمض النووي ألكثر من 200000 
جينوم ميكروب�ي يف قواعد بيانات 
وباس�تخدام  الرقمي�ة.  الجين�وم 
هذا املخ�زون الكب�ري م�ن اللبنات 
الجزيئي�ة، تعل�م علماء الهندس�ة 
البيولوجي�ة كيفية كتابة ش�يفرة 
وإنش�اء  الكمبيوت�ر  يف  الجين�وم 
جزيئ�ات طويلة للحم�ض النووي 
الكيميائ�ي،  الرتكي�ب  باس�تخدام 
يف  صناعي�ا  امليكروب�ات  وإنت�اج 

املخترب.
وق�د اس�تخدم الربوفيس�ور بي�ت 
كريس�تني، أس�تاذ بيولوجيا النظم 
الف�درايل  املعه�د  يف  التجريبي�ة 
الس�ويري للتكنولوجيا بالتعاون 
مع فريقه العلمي خوارزمية إنشاء 
جينوم رقمي بالتوافق مع الرتكيب 
يف  الن�ووي  للحم�ض  الكيميائ�ي 
إنتاج جينوم صناعي عىل املستوى 

الجزيئي.

قلة ساعات النوم تزيد من تناول للسكريات
كش�فت دراس�ة أمريكي�ة 
حديثة أن قلة ساعات النوم 
بالنس�بة للم�رأة مس�ئولة 
عن تناوله�ا لكميات كبرية 
والده�ون غري  الس�كر  من 

الصحية.
-الت�ي  الدراس�ة  وأف�ادت 
أجراه�ا باحث�ون يف مركز 
بجامع�ة  الطب�ي  ارفين�ج 

هن�اك  أن   - كولومبي�ا 
ارتباطا بني مقاييس نوعية 
الن�وم والجوان�ب املتعلق�ة 
بالنظام الغذائي لنحو 500 
أعماره�ن  ت�رتاوح  س�يدة 
بني 20 و75 عاما ش�اركن 
يف الدراس�ة التي جرت عىل 
ع�ىل  للتع�رف  ع�ام  م�دار 
العالق�ة ب�ني أنم�اط النوم 

بأمراض  اإلصاب�ة  وخط�ر 
القلب واألوعية الدموية.

الت�ي  الدراس�ة  وأش�ارت 
األخ�ري  الع�دد  يف  ن�رشت 
ملجل�ة رابطة أمراض القلب 
كلم�ا  أن�ه  إىل  األمريكي�ة 
ساءت نوعية وأنماط النوم 
و قل�ت كلما زاد اس�تهالك 
النساء للسكريات والدهون 

املهدرجة والكافايني.
وقال الباحث�ون إن النتائج 
مهمة ألن النساء يواجهون 
خط�را كب�ريا فيم�ا يتعلق 
يف  واالضطراب�ات  بالبدان�ة 
النوم، وهما عامالن يزيدان 
م�ن خطرهم�ا اإلف�راط يف 
تن�اول الطع�����ام ، كم�ا 
ترتبط أن�واع الطعام الغنية 
غري  والدهون  بالس�كريات 
الصحية بالظروف الصحية 
ذل�ك  يف  بم�ا  واألم�راض 
النوع الثان�ي م�����ن داء 
القلب  وأم�راض  الس�كرى 

والسمنة .

بنسبة 45 % .. أطفال األنابيب أكثر عرضة للموت في عامهم األول

الش�عور  الكثريون من  يعان�ي 
فص�ل  يف  والخم�ول  بالتع�ب 
الش�تاء والرغبة يف االس�تغراق 
بالن�وم العمي�ق ويج�د البعض 
صعوب�ة يف النه�وض صباح�اً 
إىل عمل�ه، وق�د الح�ظ العلماء 
س�اعات  ع�دد  أّن  والباحث�ني 
النوم عند اإلنس�ان تطول شتاًء 
الس�نة  الفصول  مقارن�ة م�ع 

األخرى.
ويض�ع التقري�ر الت�ايل بع�ض 
للتغلب  واإلرش�ادات  النصائ�ح 
وزي�ادة  الش�عور  ه�ذا  ع�ىل 
الطاقة، وفق مجلة »فرويندين« 

األملانية:
إيقاف الهاتف

يتع�ني عىل املرء إيق�اف الهاتف 
الذك�ي مل�دة س�اعة واحدة عىل 

األق�ل يف الي�وم، أو حت�ى جعل 
الهات�ف ع�ىل وض�ع الط�ريان، 
فليس من ال�روري أن يكون 
املرء متاحاً عىل مدار الس�اعة، 
وم�ن املفي�د أيض�اً االبتعاد عن 
االجتماع�ي  التواص�ل  وس�ائل 
لف�رتة، وخالل ه�ذه الفرتة من 
االس�تمتاع  يمك�ن  االنقط�اع 
أو  الطل�ق  اله�واء  يف  بامل�ي 

أو قراءة  للموس�يقى  االستماع 
كتاب.

 تمارين اإلطالة
املش�دودة  العض�الت  تس�تهلك 
املزيد م�ن الطاقة، وم�ع إجراء 
تماري�ن إطال�ة بس�يطة يمكن 
تحسني مرونة العضالت وتقليل 
التوتر وتحس�ني تدفق  هرمون 

الدم إىل العضالت.
 ترتيب األغراض

محاط�اً  امل�رء  يك�ون  عندم�ا 
بالف�وىض يف كل م�كان، فق�د 
يؤدي ذلك اس�تهالك الكثري من 
طاق�ة الجس�م، ولذل�ك ينصح 

برتتيب أماكن العمل واملعيشة.
 تناول املزيد من املغنسيوم

يتأثر جس�م اإلنس�ان وخاصة 
عن�ر  بنق�ص  النس�اء 
يظه�ر  وال�ذي  املغنس�يوم، 
ع�ىل ش�كل التع�ب والعصبي�ة 
ش�حن  وإلع�ادة  واإلره�اق، 
الخالي�ا بالطاق�ة يتع�ني تناول 
باملغنس�يوم  الغني�ة  األطعم�ة 
واملك�رات  الخ�روات  مث�ل 

والبقوليات واألسماك.
التعرض لضوء الشمس

خ�الل  املهم�ة  األم�ور  م�ن 
فصل الش�تاء التعرض ألش�عة 
الشمس، ولذلك ينصح بالخروج 
م�ن املن�زل كلم�ا أمك�ن ذل�ك 
لتجنب نق�ص فيتامني D، وهو 
م�ا ينعكس عىل الق�وة وتعزيز 
الحالة املزاجية للجسم، كما أن 
بعض الدراسات أثبتت أن ضوء 
الشمس يخفف من األلم بسبب 
إنت�اج هرم�ون الس�ريوتونني، 
ال�ذي يمك�ن تحويل�ه لهرمون 

النوم امليالتونني.

كش�فت هيئ�ة الصح�ة يف دبي ع�ن سياس�ة جدي�دة لتحديد 
»الوف�اة الدماغية« للمرىض يف كل املنش�آت الصحية املرخصة 
من قبلها، بهدف التأكد من تش�خيص ح�االت الوفاة الدماغية 
وفق�اً للمعاي�ري العاملية، ودعم سياس�ة نق�ل وزراعة األعضاء 
واألنس�جة البرشية عىل املستوى الوطني، واشرتطت السياسة 
الجدي�دة تحديد املوت الدماغي من قب�ل ثالثة أطباء مرخصني 
من الهيئة عىل األقل.وحددت الهيئة يف سياس�تها املحدثة، التي 
صدرت أخرياً، الرشوط الواجب توافرها لتقييم الوفاة الدماغية 
ألح�د امل�رىض، تتمث�ل يف »أن يك�ون املري�ض يف حال�ة غيبوبة 
عميقة إثر سبب معروف، وانقضاء ست ساعات عىل األقل منذ 
وق�وع الحدث املؤدي إىل الغيبوبة، مع رضورة أاّل يكون املريض 
تحت تأثري أي مهدئات أو مضادات قلق أو أدوية مخدرة، وعدم 
ظهور أي نشاط حركي تلقائي لدى املريض، وأاّل يكون املريض 

يف حالة صدمة قلبية وعائية«.
واش�تملت االش�رتاطات أيضاً »أن تكون درج�ة حرارة املريض 
األولي�ة أكث�ر م�ن 34 درج�ة مئوي�ة، وأن يعتم�د املريض عىل 
التهوي�ة امليكانيكي�ة دون أي تنف�س تلقائ�ي، وأن ال تش�ري 
االختب�ارات البيوكيميائي�ة إىل اضطرابات اس�تقالبية أو غدية 
صم�اء، كما يجب عىل الطبيب املس�ؤول إبالغ ال�ويل أو الويص 
ع�ىل املريض عن تقييم حالته وعواق�ب تأكيد الوفاة الدماغية، 
وال يش�رتط موافقتهم م�ن أجل طلب التقييم املس�بق، ويقوم 
الطبيب أو نائبه بطلب التقييم عن طريق ملء وتوقيع النموذج 

املعتمد«.

سياسة جديدة لتحديد 
الوفاة الدماغية
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سفينة أشباح« قطعت 
آالف األميال.. وظهرت 

في مكان عجيب

 املراقب العراقي/ متابعة...
يف واقع�ة غريب�ة من نوعها ظهرت »س�فينة 
أشباح« قبالة س�واحل أيرلندا، بعدما قطعت 
آالف الكيلومرتات، رغم عدم وجود أي شخص 

عىل متنها.
وأوضح�ت صحيف�ة »دييل مي�ل« الربيطانية 
أن س�فينة الش�حن، الت�ي يبل�غ طوله�ا 77 
م�رتاً والتي بني�ت ع�ام 1976، وكانت تحمل 
علم تنزانيا ق�د جرفتها عىل مايبدو العاصفة 
»ديني�س«، وذل�ك يف ظاه�رة فري�دة نس�بة 
تكراره�ا واح�د من ملي�ون، كما يق�ول أحد 

الخرباء اإليرلنديني.
وجنحت الس�فينة بعد أن قام�ت قوات خفر 
الس�واحل األمريكي�ة بإنقاذ طاقمه�ا املؤلف 
م�ن 10 بحارة، ع�ىل بع�د 1300 ميل جنوب 
رشق برم�ودا يف أكتوبر 2018، علما أن ركاب 
السفينة كانت قد تقطعت بهم السبل ملدة 20 

يوما. 
وكان�ت الس�فينة وقته�ا يف رحل�ة عم�ل من 
هايتي إىل اليونان، قبل أن تعلق وسط املحيط 
نتيج�ة عط�ل أصابه�ا. وأش�ار قائ�د عملية 
اإلنقاذ وقتها، ترافيس إيمج : »س�افرنا ألكثر 
من 1300 ميل بحري ملساعدة طاقم السفنية 

قبل أن يصل إليها اإلعصار«.
وكان قد جرى رصد الس�فينة آخر مرة قبالة 
س�واحل غرب أفريقي�ا، قب�ل أن تظهر قبالة 
س�واحل ش�مال إس�بانيا وس�احل إنجل�رتا 
الغربي، وبعدها رس�ت عند س�احل ترسو يف 
باليكوت�ون بمقاطع�ة ك�ورك األيرلندية قبل 

يومني.

 فيما قال ناطق ملكي، إن ابن شقيقة امللكة إليزابيث 
الثاني�ة ديفي�د أرمس�رتونغ-جونز س�يبدأ إجراءات 
طالقه الذي س�يكون الثاني بني أف�راد األرسة امللكية 

الربيطانية الذي يعلن عنه يف غضون أسبوع.
وأرمس�رتونغ-جونز )58 عام�ا( ه�و نج�ل األمرية 
مارغري�ت، ش�قيقة امللك�ة إليزابي�ث، ومت�زوج من 

سريينا )49 عاما( منذ العام 1993.
وأوضح الناطق باسم الزوجني »اتفق إيرل وكونتيسة 
س�نودون وديا عىل فس�خ زواجهما«. وأضاف أنهما 
خصوصيتهم�ا  اح�رتام  الصحاف�ة  م�ن  »يطلب�ان 
وخصوصية أرستهما«.وديفيد املعروف باس�م ديفيد 
لينيل إي�رل أوف س�نودون صانع أث�اث وكان رئيس 

مجلس إدارة دار »كريستيز« للمزادات.
وللزوجني ولدان هما تش�ارلز )20 عاما( ومارغريتا 
)17 عاما(.ويأتي هذا الخرب بعد إعالن انفصال حفيد 
امللكة إليزابيث الثانية بيرت فيليبس عن زوجته أوتمن 
قب�ل أيام..وفيليبس هو ابن األم�رية آن )ابنة امللكة( 
وزوجه�ا األول مارك فيليبس. وه�و ال يملك أي لقب 
ملكي، كما لم يقم بواجبات نيابة عن العائلة امللكية، 

وبالتايل ال يحصل عىل مخصصات رسمية.
وسيتش�ارك فيليب�س )42 عام�ا( وزوجت�ه الكندية 
حضانة ابنتيهما وس�يبقيان كالهما يف غلوسرتش�ري 

يف جنوب رشق إنجلرتا.
كم�ا أن اب�ن امللك�ة إليزابي�ث الثانية، األم�ري أندرو، 
انس�حب من الحياة العامة يف نوفمرب، الرتباط اسمه 
بفضيح�ة رج�ل األعم�ال األمريكي جيفري إبس�تني 

املتهم باعتداءات جنسية. 
وكان�ت تقاري�ر صحفية محلية قد كش�فت مؤخرا، 
قب�ل أن يعلن�ه بنفس�ه حفي�د ملك�ة بريطانيا بيرت 

فيليبس وزوجته الكندية أوتم.
وأوت�م  إليزابي�ث،  امللك�ة  حفي�د  فيليب�س  وأعل�ن 
انفصالهم�ا، وق�اال إنهما رشعا بالفع�ل يف إجراءات 
متح�دث  عاما.وق�ال   12 دام  زواج  بع�د  الط�الق، 
باس�م فيليبس وأوتم، إن القرار اتخذ بعد أش�هر من 
النقاشات، وإنهما أبلغا امللكة والعائلة العام املايض.

وقال�ت صحيف�ة »ص�ن« الربيطاني�ة إن فيليب�س، 
الحفيد األكرب من بني 8 أحفاد للملكة، ش�عر بالحزن 
الش�ديد بس�بب رغب�ة زوجت�ه أوت�م )41 عام�ا( يف 

االنفصال.
وت�زوج فيليب�س وأوتم يف ع�ام 2008، وأنجبا ابنتني 
هما س�افانا )9 سنوات( وإيس�ال )7 سنوات(، وقال 

بيانهما إنهما سوف يتقاسما حضانة الطفلتني.
ورفض قرص باكنغه�ام التعليق عىل خرب االنفصال، 
قائال إن األمر »مسألة ش�خصية«، فيما أضاف بيان 

املتحدث أن »عائلتي فيليبس وأوتم حزينتان لإلعالن، 
لكنهما يدعم�ان بقوة قرارهما باملش�اركة يف رعاية 

الطفلتني«.
وفيليب�س )42 عام�ا( اب�ن األم�رية آن ابن�ة امللك�ة 
إليزابي�ث، ويحمل الرقم 15 يف ترتي�ب والية العرش، 
والتق�ى بزوجته أوتم ع�ام 2003 يف س�باق الجائزة 
الك�ربى يف مونرتيال حيث كان يعم�ل مع فريق »بي 
إم دبلي�و وليامز« املنافس يف س�باقات »فورموال 1«، 

وكانت تعمل مع »بي إم دبليو«.
وتزوج االثنان يف قرص وندسور قرب لندن الذي شهد 
العديد م�ن الزيجات امللكية منه�ا زواج األمري هاري 

حفيد امللكة من األمريكية ميغان.
وال يحم�ل فيليب�س لقب�ا ملكيا ويميل للبق�اء بعيدا 
عن األضواء، لكنه نظم حفال ضخما يف الش�ارع أمام 
قرص باكنغهام لالحتفال بعيد ميالد امللكة التس�عني 
يف ع�ام 2016.وذك�رت »صن« أن امللك�ة )93 عاما( 
س�تحزن بش�دة بس�بب النبأ الذي يأتي ع�ىل خلفية 
سلس�لة من االنتكاس�ات للعائلة املالك�ة، فقد أدخل 
ه�اري وميغان القرص يف أزمة الش�هر املايض عندما 
أعلنا أنهما يريدان تقليص واجباتهما الرسمية. وأدى 
ذلك إىل اتفاق عىل تقاعدهم�ا من دورهما امللكي من 
أجل قضاء املزيد من الوقت يف كندا والواليات املتحدة.

المراقب العراقي/ متابعة...
 يبدو أن مشكالت األسرة 
الملكية البريطانية تفاقمت 
في الفترة األخيرة، فقد 
جاء خبر انفصال بيتر 
فيليبس وزوجته بعد 
قرار األمير هاري وميغان 
التخلي عن مهماتهما 
الملكية الشهر الماضي، 
وتحقيق االستقاللية 
المادية وسفرهما إلى كندا

املراقب العراقي/ متابعة...
أعلن�ت رشك�ة الفض�اء »Northrop Grumman« عن إطالق الكبس�ولة 
الفضائي�ة »Cygnus« م�ن ش�اطئ فريجيني�ا، وع�ىل متنه�ا ش�حنة 
)3628 كيلوغرام�اً( تحت�وي عىل أكثر من 3402 كيلوغ�رام من املعدات 

والتجهيزات.
إىل جانب االختبارات والتجهيزات املعتادة، حملت الكبسولة جبن التشيدر 
واملانش�يغو والفواكه والخرضاوات الطازجة والشوكوالتة، و3 أنواع من 
حل�وى الجييل التي طلبه�ا 3 رواد فضاء يف املحطة بش�كل رصيح وهي 

»حبيبات سكيتلز، وحلوى هوت تاملز، وسكاكر مايك آند آيك«.
وتأجل األمر 3 مرات خالل األس�بوع املايض، وبمجرد إطالق الكبس�ولة، 
ق�ال جوي�ل مونتالبانو نائب مدي�ر برنامج املحطة الفضائية يف ناس�ا: 
»إط�الق رائع«، وكانت هذه هي العملي�ة الثالثة عرشة للرشكة لتوصيل 
ش�حنة إىل محط�ة الفض�اء ل�� »ناس�ا«، بحس�ب م�ا ذك�رت صحيفة 
»دييل مي�ل« الريطانية.وتعترب محط�ة الفضاء يف الوق�ت الحايل موطناً 
لألمريكيني جيس�يكا ماير وأندرو مورغان والرويس أوليغ سكريبوشكا، 
ووصل مورغان إىل املحطة منذ يوليو/تّموز املايض، أما جيس�يكا وأوليغ 
فقد وصال منذ س�بتمرب/أيلول، وسوف يمكثون عىل متنها حتى أبريل/

نيسان املقبل. 

املراقب العراقي/ متابعة...
ع�اد نح�و 200 ملي�ون طال�ب صيني 
للدراس�ة يف النص�ف الثاني م�ن العام 
الدرايس، يوم أمس اإلثنني، لكن يومهم 
الدرايس بات مختلفاً، فأصبحوا يتلقون 

س  و ر ل�د عرب شاش�ات ا

هواتفهم وحواس�يبهم اللوحية، بعدما 
تحولت الدراسة إىل دراسة عرب اإلنرتنت.

وتح�ول النظام التعليم�ي يف الصني إىل 
الدراس�ة عرب االنرتنت بشكل مؤقت، إذ 
تتخذ الس�لطات الصينية تدابري شديدة 
ملحاولة احتواء تف�ي فريوس كورونا 
ال�ذي انت�رش يف جمي�ع أنح�اء الب�الد. 
وحالي�اً، ُيمن�ع أكثر من نصف س�كان 
الص�ني، البال�غ عدده�م 1.4 مليار 
نس�مة، من مغادرة منازلهم بأي 
ش�كل، وفق ما ذكرت صحيفة 
 »The Washington Post«

األمريكية.
وكان م�ن املق�رر أن ُتس�تأنف 
م�دارس  معظ�م  يف  الدراس�ة 
الص�ني، اإلثنني 17 فرباير/ش�باط 

2020، ولكنه�م انتقل�وا إىل ن�وع م�ن 
الدراس�ة اإللكرتونية أو نظ�ام التعليم 
املن�زيل، مما يس�تنزف م�وارد املعلمني، 
ويش�تت انتباه الطلبة ويضع ضغوطاً 

كبرية عىل اآلباء.
 وق�دم وزي�ر التعلي�م فصوالً دراس�ية 
وطنية س�حابية عرب اإلنرتنت مدعومة 
بأكث�ر م�ن 7,000 مخ�دم ومصمم�ة 
لتلبي�ة االحتياج�ات التعليمي�ة لنح�و 
50 ملي�ون طالب يف املرحل�ة االبتدائية 
واإلعدادي�ة يف نف�س الوق�ت. وتغط�ي 
الدروس 12 م�ادة أكاديمية، ويف نفس 
التليفزيوني�ة  القن�وات  تب�ث  الوق�ت، 
التعليمي�ة الصينية برامج تعليمية عرب 
القمر الصناعي إىل املناطق النائية التي 
ال تتوفر فيها اتصاالت قوية باإلنرتنت.

خوذ الحرب
 العالمية األولى أفضل من الحديثة 

املراقب العراقي/ متابعة...
أجرته�ا  جدي�دة  دراس�ة  أوضح�ت 
جامع�ة ديوك الربيطاني�ة أن خوذة تم 
اس�تخدامها قب�ل 100 ع�ام يف الحرب 
العاملي�ة األوىل ه�ي األفض�ل لحماي�ة 

الجنود من االنفجارات.
أج�رى الباحثون من كلي�ة ديوك برات 
الهندس�ية، اختب�ارات ع�ىل أربع خوذ 
عس�كرية مختلفة، ملعرفة كيف تقارن 
باملعدات  الحديث�ة  العس�كرية  املعدات 

القديمة.
وأج�رى الباحثون اختبارات عىل خوذة 
»أدفانس�د كومب�ات هيلمي�ت« الت�ي 
األمريك�ي من�ذ  الجي�ش  يس�تخدمها 
2002، وقارنوها بث�الث خوذات كانت 

تستخدم خالل الحرب العاملية األوىل.
األوىل  العاملي�ة  الح�رب  خ�وذ  وكان�ت 
هي خ�وذة أدريان الفرنس�ية، وخوذة 
ب�رودي  وخ�وذة  األملاني�ة،  س�تالهلم 
األمريكي�ة، والختب�ار كل خ�وذة، ت�م 

وضعه�ا ع�ىل رأس دمي�ة، وتعريضها 
القوي�ة،  االنفج�ارات  م�ن  لسلس�لة 
.»sciencedaily« بحسب ما ذكر موقع
الهيلي�وم  انفج�ارات  تصمي�م  وت�م 
املضغوطة، لتوصيل كمية مكافئة من 
القوة لع�دة أنواع مختلف�ة من قذائف 
املدفعي�ة األملاني�ة الت�ي تنفج�ر ع�ىل 

مسافة ثالثة أقدام إىل 16 قدماً.
األمريك�ي  الجي�ش  خ�وذة  أداء  كان 
الحديث�ة أفض�ل بقلي�ل م�ن خوذت�ي 
س�تالهم وب�رودي التي اس�تخدمتا يف 
الح�رب العاملي�ة، لك�ن خ�وذة أدريان 
الفرنس�ية تفوق�ت عىل جمي�ع الخوذ 

األخرى يف االختبار.
وارتبطت كمية الضغط التي س�جلتها 
أجهزة االستش�عار تحت خوذة أدريان 
بنس�بة أق�ل م�ن 1%، بفرص�ة حدوث 
نزي�ف داخيل يف امل�خ، مقارنة بنس�بة 
حوايل 5% للخوذ الثالث األخرى، بحسب 

صحيفة »دييل ميل« الربيطانية. 

املراقب العراقي/متابعة...
كش�فت وس�ائل إع�الم ع�ن »كارثة« 
إنسانية ش�هدتها الس�جون الكندية، 
عندم�ا ارتكبت الس�لطات خطأ غرييا 

يتعلق بسجن رجل.
ون�رش موق�ع »يس ب�ي يس« لقطات 
فيدي�و للواقع�ة املؤملة، الت�ي جرت يف 
الكندي�ة،  ألبريت�ا  بمقاطع�ة   ،2015
والتي احتج�زت فيها الرشطة الكندية 
الوطني�ة رج�ال مل�دة 18 س�اعة، ظنا 
منه�ا أنه كان ثمال، إال أنه كان مصابا 

بسكتة دماغية.
وأظه�ر الفيدي�و الرج�ل وه�و ينهار 
س�اقطا عىل أرض الزنزان�ة الصغرية، 
الحب�س  ، خ�الل ف�رتة  ع�دة م�رات 
الطويلة، بعد تعرضه لس�كتة دماغية 
خ�الل احتجازه.وبع�د 5 أع�وام م�ن 
الحادث�ة، ق�رر اآلن آالن روي�ل، البالغ 
م�ن العمر 73 عاما، مقاضاة الرشطة 
دوالر،  ملي�ون   4.5 بمبل�غ  الكندي�ة 
بس�بب الخطأ ال�ذي »كاد أن يتس�بب 

بوفاته«.
ودخلت الرشطة زنزانة رويل يف ظهرية 
اليوم التايل م�ن إدخاله للحبس، حيث 
وجدت�ه ملقي�ا ع�ىل األرض يف حال�ة 

خطرة.

ووفق�ا لقضي�ة املحكمة الت�ي رفعها 
رويل، فأن سكتة دماغية أوىل تسببت 
بتلعثم�ه يف الكالم، مم�ا دفع الرشطة 
لالعتقاد بأن�ه كان ثمال يف مكان عام، 
وذل�ك قب�ل أن يص�اب رويل بس�كتة 

أخرى داخل الزنزانة.
يس«:  ب�ي  »يس  ملوق�ع  روي�ل  وق�ال 
»اعتق�دت أنن�ي س�وف أم�وت يف تلك 
الليلة، وأكثر ما أخافني هو أنني كنت 

سأموت وحيدا«.
الج�دل يف وس�ائل  القضي�ة  وأث�ارت 
اإلعالم الكندية، بس�بب الخطأ الفادح 
م�ن الرشط�ة الكندية الوطني�ة، التي 

كادت أن تودي بحياة رويل.

اثنتان خالل أسبوع واحد

جدار ترامب يكلف المليارات.. وحيلة بـ5 دوالرات لعبوره في ثوان

املراقب العراقي/ متابعة...
عث�رت الس�لطات الربيطانية ع�ىل 16 أفعى 
يف مكان غريب وس�ط الش�ارع، بعد أيام من 

واقعة مشابهة يف نفس املكان.
ووجدت الس�لطات األفاع�ي مهجورة خارج 
محط�ة إطف�اء حري�ق يف مدينة س�اندرالند 
لصحيف�ة  وفق�ا  الس�بت،  اإلنجليزي�ة، 

»غارديان«.
وكانت هذه املرة الثانية التي يتم فيها العثور 
عىل أف�اع داخل غطاء وس�ادة، بع�د أن عثر 
عىل 13 أفع�ى مرتوكة بنفس الطريقة قبلها 

بأيام.
ول�م تكتش�ف الس�لطات حت�ى اآلن »رس« 

األفاعي املهجورة.
وت�م إنقاذ األفاعي من قب�ل الجمعية امللكية 
لحق�وق الحيوانات يف إنجلرتا، وتم نقلهم  إىل 

األطباء البيطريني.

وقالت مس�ؤولة الجمعية هايدي كليفر: »لم 
أس�تطع أن أصدق ذلك عندم�ا جاءت املكاملة 
ألق�ول إن�ه كان هن�اك املزي�د م�ن األفاع�ي 
املوج�ودة يف نفس املكان بالضبط. لقد تركت 
هذه األفاع�ي داخل غطاء الوس�ادة، لذا من 
حس�ن الحظ أنهم لم ينتهي به�م املطاف يف 

مكب النفايات«.
وأضاف�ت: » م�ن املقل�ق حقا االعتق�اد بأن 
ش�خصا ما كان لديه ح�وايل 30 من األفاعي 
أو أكث�ر، ق�رروا التخيل عنها به�ذه الطريقة 
القاس�ية. كن�ا يف خض�م العاصف�ة دينيس 
يف عطل�ة نهاية األس�بوع عندم�ا تركت هذه 
األفاع�ي، التي تحتاج إىل الحرارة والضوء من 

أجل البقاء«.
وق�ال املوقع إن األفاعي غري قادرة عىل إنتاج 
حرارة جسمها، لذا تعتمد عىل بيئتها املحيطة 

للحفاظ عىل درجة حرارتها. 

 املراقب العراقي/متابعة...
لطاملا ش�دد الرئي�س األمريكي، دونال�د ترامب، 
ع�ىل أن الج�دار الذي يش�يده عىل ح�دود بالده 
الجنوبية مع املكسيك سيمنع وصول املهاجرين 
غري القانونيني إىل الواليات املتحدة.لكن يبدو أن 
تعه�د ترامب ذه�ب أدراج الرياح، ع�ىل األقل يف 
منطقة واح�دة، مع تمكن املهرب�ني من ابتكار 
وسيلة ال تكلف سوى 5 دوالرات لتجاوز الجدار.
ونقل�ت صحيف�ة »إل باس�و تايم�ز« األمريكية 
املحلية يف والية تكس�اس، عن دوريات الحدود، 
قوله�ا إن هن�اك تزاي�دا يف أع�داد الس�اللم عىل 
الجدار الذي يفصل الوالية عن املكسيك يف مايو.

ويأت�ي املهاج�رون م�ن دول أمريكا الوس�طى 
إىل  الوص�ول  يف  أم�ال  املكس�يك  إىل  والجنوبي�ة 

أرض  يعتربونه�ا  الت�ي  املتح�دة،  الوالي�ات 
الخالص.

وق�ال الضاب�ط ج�و رومي�و إن هن�اك م�ن 
يجن�ي امل�ال من هذه الس�اللم، مش�ريا إىل أن 
الس�لطات قام�ت بإزالة العدي�د منها حتى ال 

يتم استخدامها مجددا. 
وتدع�م تركيا وروس�يا طرف�ني متناحرين يف 
الحرب الس�ورية، لكنهما تعاونتا يف مساعي 
التوصل لحل س�يايس وأقامتا عالقات وثيقة 

يف مجايل الدفاع والطاقة.
االتهام�ات  وأنق�رة  موس�كو  وتبادل�ت 
والترصيحات الحادة عىل مدى األيام املاضية، 
بشأن مخالفة اتفاقات للحد من العنف يف 

إدلب شمال غربي سوريا. 

عن رس�ول الله )صىل الله عليه وآله وسلم(: 
»م�ا من ولد باّر ينظ�ر إىل والديه نظر رحمة، 

إال كان له بكل نظرة حّجة مربورة.

أقوال 
من

 نور 

مواقيت 
ال�سالة

�سالة املغرب

م . الليل

�سالة الظهر

5:24�سالة ال�سبح

12:17
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لقطات من الزنزانة تكشف خطأ 
مخيفا.. والثمن 4.5 مليون دوالر!

الثالثاء  18 شباط 2020 العدد 2268  السنة العاشرة

3628 كيلوغراما من الطعام 
تم إرسالها الى رواد الفضاء  

املراقب العراقي/ متابعة...
عثر مستكشفون عىل أقدم نحلة يف التاريخ، تبلغ من العمر 99 مليون عام، محفوظة 

داخل حجر من الكهرمان.
ووفقا ملا نرشه موقع »س�اينس نيوز«،  تم العثور عىل هذه الحفرية يف ميانمار، وهي 

تعود إىل منتصف العرص الطباشريي.
ويع�ود الس�جل األحف�وري للنحل إىل 65 ملي�ون عاما، قب�ل أن يتم العث�ور عىل هذه 

الحفرية األخرية.
وتش�رتك النحلة املتحج�رة يف الصفات مع النحل الحديث، لكنه�ا تمتلك بعض صفات 

الدبابري، مما يشري إىل تطورها من تلك الحرشة.
وقال أحد الباحثني: »تظهر الحفرية أن النحلة تغذت عىل حبوب اللقاح قبل أن تتشبث 
به�ا طفيليات الخنفس�اء، وتتس�بب يف موتها عىل جذع الش�جرة قب�ل أن تفرز صمغ 

العنرب الذي احتجز داخله النحلة والطفيليات«. 

أقدم نحلة في التاريخ عمرها »99« مليون عام

200 مليون طالب صيني يتحدون »كورونا« ويعودون للدراسة

السر الغامض.. 
عشرات األفاعي في أغطية وسادات

تزايد حاالت الطالق داخل األسرة الملكية البريطانية


