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الحلبوسي يظفر بثالث وزارات »تبيض ذهبًا« 
في كابينة عالوي

ورقة»اللوتو«تنقذالحكومة»المنقوصة«

المراقب العراقي/ المحرر السياسي
والدة عس�رة م�ن رحم س�يايس عليل، 
هكذا ه�و ح�ال حكومة محم�د توفيق 
مناوش�ات  فبع�د  ع�اوي  املرتقب�ة، 
ومباحث�ات »عقيمة« لم تفِض إىل إيجاد 
حل س�يايس لتمري�ر  كابينت�ه الوزارية، 
لج�أ رئيس ال�وزراء املكل�ف إىل »الخيار 

األسهل«. 
فري�ق وزاري لم يكتب لتش�كيلته اللعب 
يف مضم�ار السياس�ة العراقي�ة كام�ًا، 
رشكائ�ه،  ومعظ�م  فخص�وم  ع�اوي 
ب�دوا غر راض�ن ع�ن تمري�ر حكومة 
»مس�تقلة«، ليقفوا حائاً  أمام تمريرها 

يوم الخميس املايض. 
مجل�س  يعق�د  أن  املق�رر  م�ن  كان  إذ 
الن�واب، أمس األول، جلس�ة اس�تثنائية 
ملنح الثق�ة  لحكومة ع�اوي، إال أنها لم 
تعقد نتيج�ة “تعّنت” أطراف سياس�ية 

بمواقفها الرافضة  للكابينة الوزارية. 
وأعل�ن رئي�س مجل�س الن�واب محم�د 
الحلبويس، الذي س�عى ب�كل ما لديه من 
نف�وذ ألن يصبح   »ورقة اللوتو«، مس�اء 
أمس الجمع�ة، املوافقة عىل طلب مقدم 
من رئي�س الوزراء  املكل�ف بتأجيل عقد 

الجلسة االستثنائية إىل يوم غد األحد. 
وج�اء ذل�ك، بع�د جول�ة مباحث�ات بن 
عاوي والحلبويس، جرى خالها التوصل 
الفري�ق  لتمري�ر  مبدئ�ي«  إىل   «اتف�اق 
الوزاري، بع�د أن »ضمن« رئيس مجلس 
النواب حصوله  عىل »ثاث وزارات تبيض 
ذهب�اً« يف الحكوم�ة الجدي�دة، حس�بما 

أفادت مصادر سياسية. 
وعق�ب ه�ذا »االتف�اق«، أج�رى عاوي 
تغي�رات يف الحقائ�ب الوزارية، ش�ملت 
الش�خصيات،  »اس�تبدال«  بع�ض 
بمرش�حن آخرين »فرضهم« الحلبويس 

وكتل سياسية أخرى. 
وي�رى مراقب�ون للش�أن الس�يايس، أن 
اس�تبدال ع�دد م�ن املرش�حن بكابينة 
رئيس ال�وزراء  املكل�ف »أثبت رضوخه« 
لضغوط الكتل السياس�ية، وأن حكومته 

لم تعد »مستقلة« كما  يدعي. 
وعم�د ع�اوي كذل�ك إىل تقلي�ص ع�دد 
الوزراء من مزدوجي الجنس�ية اىل ثاثة 
بعدما  كانوا ستة، بحسب املصادر ذاتها، 
التي أشارت إىل امتاكه »بدالء« يمكن ان 
يحلوا  محل الوزير ال�ذي ال يحظى بثقة 

مجلس النواب يف جلسة الغد. 
ويق�ول املحلل الس�يايس وائ�ل الركابي 
ل�«املراقب العراق�ي«، إن »هناك ضغطاً 
كب�راً  يمارس�ه رئي�س الربمل�ان والكتل 
توفي�ق ع�اوي  الكردي�ة ع�ىل محم�د 
بخصوص تمرير  حكومته يف جلسة يوم 

غد األحد«. 
ويضي�ف الركاب�ي أن »م�ا س�ينتج عن 
محاصص�ة  حكوم�ة  ه�و  الجلس�ة، 
كالع�ادة، وهذا م�ا  كنا نخش�اه«، الفتا 
يف الوق�ت ذات�ه إىل أن »الوضع ال يحتمل 
التصعي�د وتأخ�ر رئاس�ة  ال�وزراء ألن 
وصولنا إىل يوم االثنن املقبل دون تمرير 
الحكوم�ة الجديدة، يعني أن  تناط مهمة 
رئاس�ة ال�وزراء إىل بره�م صال�ح وهذا 

الخيار أمر من كل الخيارات  األخرى«. 
أن  الركاب�ي  يؤك�د  ذات�ه،  الس�ياق  ويف 
وتأت�ي  مريب�ة  الحلب�ويس  »تح�ركات 
اس�تجابة لضغ�ط  أمرك�ي«، مبين�ا أن 
»ترصي�ح الحلب�ويس بع�دم التصوي�ت 
للحكومة يعني أمرين، األول:  عدم رغبته 
بحكومة تأتي بأغلبية شيعية، أما األمر 

اآلخر فهو الضغط عىل عاوي  للحصول 
ع�ىل وزارات معينة كونه ال يؤمن بحكم 

األغلبية«. 
إزاء  اس�تغرابه  ع�ن  الركاب�ي  وأع�رب 
»تقدي�م عاوي هذا التن�ازل، بذريعة أن 
الحكوم�ة  يج�ب أن تك�ون مكوناتية«، 
تاع�ب  عملي�ة  »وج�ود  م�ن  مح�ذرا 

باأللفاظ«. 
ورأى أن »أهم يشء عىل عاوي أن يتلتزم 
به، هو تحقيق مطالب املتظاهرين، من 
 خال تنفيذ قرار الربملان بإخراج القوات 
األمركي�ة، فض�ا ع�ن ع�دم املس�اس 

بالحشد  الشعبي«. 
وتضغ�ط الواليات املتحدة، ع�ىل أدواتها 

العراقي�ة،  السياس�ية  العملي�ة  ضم�ن 
لإلطاح�ة  بع�اوي واملجيء بش�خصية 
تتواءم م�ع رغباتها، حي�ث تضع الكتل 
ثاثة أس�ماء بديلة  لعاوي يف حال فشل 
تمري�ره داخ�ل مجل�س الن�واب وه�ي 
كل م�ن اس�عد العيدان�ي وعيل  ش�كري 

ومصطفى الكاظمي. 

المراقب العراقي/بغداد...
الي�وم  الكردس�تاني،  الديمقراط�ي  الح�زب  أك�د 
الس�بت، ان رئي�س ال�وزراء  املكل�ف ع�اوي ليس 

بحاجة لتقديم تنازالت للكرد.   
وقال عض�و الحزبديار برواريف�ي ترصيح تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« ان »  ع�اوي لي�س بحاجة اىل 
تقديم تنازالت للكرد، ال يوجد أي تغير يف  سياس�ة 
ع�اوي تجاه اإلقلي�م من خال تش�كيل الحكومة 

الجديدة .» 
واضاف ان » نظرة الكرد تشاؤمية نتيجة اللقاءات 
السابقة مع عاوي  كونها لم تثمر اىل يشء ايجابي، 
»داعي�ا » عاوي اىل ان يعي ب�أن  حكومته الجديدة 

تحتاج اىل توافق سيايس بشكل كامل«. 

الحزب الديمقراطي: 
»عالوي« ليس بحاجة لتقديم 

التنازالت للكرد

»المكاسب« او »داعش« .. الخيارات الكردية امام الحكومة االنتقالية
المراقب العراقي/ احمد محمد... 

الخاف الك�ردي عىل الحكومة االنتقالية برئيس�ها وش�كل 
كابينتها  الوزارية املستقلة، بات يأخذ مناحي خطرة بعد أن 
صار يهدد أمن  املدن املحررة مثل سنجار الواقعة يف محافظة 
املوص�ل والت�ي أطل�ق  قائممقامه�ا املق�رب م�ن مس�عود 
بارزاني تلويحات بتكرار س�يناريو   2014 وس�قوط القضاء 
بش�كل كامل بي�د داعش تمهيدا الجتي�اح  املحافظة من قبل 

الجماعات اإلرهابية بشكل كامل. 
ويؤكد مراقبون يف الش�أن الس�يايس أن األط�راف الكردية ال 
تزال  تحاول االنقاب عىل س�كان املدن املحررة عىل يد الحشد 
الش�عبي  وفصائل املقاومة، ومس�تعدة إلدخال داعش اليها 
بتنس�يق مع  الوالي�ات املتحدة إلبق�اء قواته�ا يف العراق من 
جهة، وملمارس�ة  عملية ابتزاز عىل املش�هد السيايس ملنحهم 

مكتسباتهم يف الحكومة  االنتقالية من جهة اخرى.  

وكان قائممقام قضاء س�نجار محما خلي�ل الذي ينتمي اىل 
الحزب  الديمقراطي الكردس�تاني برئاس�ة مسعود بارزاني 
املع�روف بوالئه  لألمريكان وملخططاتهم يف العراق، قد أصدر 
بيان�ا زع�م فيه أن هن�اك  خطرا يرتبص ع�ىل نينوى، يقيض 
بع�ودة جماع�ات داع�ش االجرامي�ة  اىل املحافظ�ة وتك�رار 
سيناريو مش�ابه ملا حصل يف 2014 واجتياح  داعش للقضاء 
واملحافظ�ة.  وردت قي�ادة رشط�ة نين�وى ع�ىل ترصيحات 
قائممقام قضاء س�نجار  محما خلي�ل حول امكانية حدوث 
انهيار امني مشابه لعام 2014  ارايض، عادة تلك الترصيحات 
بأنها مفربكة وعارية عن الصحة،  فيما أكدت أن الوضع آمن 
ومستقر بفضل جهود القوات األمنية،  حيث أشارت اىل أنه لم 
يس�جل اي حادث ارهابي منذ انتهاء عمليات  تحرير مناطق 
س�نجار وكذلك مناطق ناحية الش�مال والق�رى التابعة  لها 
ضمن اعمال مديرية قسم رشطة ناحية الشمال ولحد االن. 

واعتربت قيادة الرشطة أن اساس هذه الترصيحات والهدف 
منه�ا  هو اثارة الف�وىض والفتنة الطائفي�ة املقيتة من اجل 
مكاس�ب ش�خصية  متناس�يا املصلحة العامة للمواطنن يف 

املنطقة التي تشهد استقراراً  امنياً عالياً. 
وتمكن�ت الق�وات األمنية والحش�د الش�عبي يف ال�� 13 من 
ترشين الثاني   2015، من تحرير س�نجار والنواحي والبلدات 

التابعة لها من  سيطرة جماعات داعش االجرامية. 
والجدي�ر بالذك�ر ان مس�عود بارزان�ي واملقربن منه س�بق 
له�م وأن  نف�وا عمليات اجتي�اح املوصل ع�ام 2014 عىل يد 
داعش، فيما  كش�فت تقارير صحفية آنذاك عن وجود تنصل 
م�ن قبل قوات  البيش�مركة يف رضب معاقل داعش، الفتة اىل 
وجود دعم كردي  للجماعات اإلرهابية ومساعدتهم يف تمهيد 

الطريق الحتال مدن  واقضية املوصل.  
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سماع دوي انفجارات عنيفة في جيزان 
جنوب السعودية

المشهد االنتخابّي اإلسرائيلّي على وقع 
صواريخ الجهاد اإلسالمّي
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في هذا العدد

المراقب العراقي/بغداد...
اكد النائب عن تحالف سائرون يف الربملان، رامي 
الس�كيني، الي�وم  الس�بت، ان عضوي�ة النائب 
محمد الكربويل واالء طالباني عىل قائمة الطعن 
 الت�ي سيناقش�ها الربملان يف الفص�ل الترشيعي 

املقبل. 
وقال الس�كيني، يف تغريدة عىل حس�ابه بموقع 
»تويرت« تابعتها »املراقب  العراقي«، إن »الفصل 
الترشيع�ي املقبل سيش�هد الطعن بعضوية 12 
نائب�اً  من اعض�اء مجلس النواب وعىل رأس�هم 

محمدالكربويل وآال طالباني«. 
ول�م يوض�ح الس�كيني األس�باب وراء الطع�ن 

بعضوية هؤالء النواب. 

نائب: عضوية الكربولي 
وطالباني على قائمة الطعن
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المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي 
السياس�ية املالية للدول�ة العراقية ما زالت 
فوضوي�ة والتعتم�د عىل أس�س علمية يف 
س�بيل  تعزي�ز النم�و االقتص�ادي نتيج�ة 
الفس�اد واله�در امل�ايل وضع�ف األجه�زة 
الرقابية بكافة عناوينها  يف متابعة ملفات 

الجرائم االقتصادية. 
اليوم البنك املركزي يؤكد زيادة االحتياطي 
النقدي اىل 48 مليار دوالر بعد إضافة ثاثة 
 مليارات لاحتياطي النقدي، لكن يف حقيقة 
االمر ان محافظ البنك املركزي الحايل وراء 
ع�دم  احرتام القانون الخاص باملركزي من 
خ�ال تقديم ق�روض تزيد ع�ن 33 مليار 
دوالر اىل  حكوم�ة العب�ادي بحج�ة الحرب 
ع�ىل داعش، فض�ا عن ق�روض خارجية 
وموازن�ات من بيع  النف�ط رغم انخفاضه 
للخزين�ة  تع�اد  ول�م  اختف�ت  وجميعه�ا 
املركزية، كما لم تعوض بش�كل كامل  رغم 

وجود وفرة مالية يف األعوام املاضية. 
سياس�ة البنك املركزي يف اجت�ذاب االموال 

املكتن�زة لدى املواطن�ن تعد أم�راً يف غاية 
 الصعوب�ة بس�بب وجود ازمة ثق�ة ما بن 
املواطن�ن واملص�ارف الحكومي�ة نتيج�ة 
الروتن  املتب�ع يف تلك املصارف مما جعلهم 
يكتنزون أموالهم يف منازلهم ، فيما اتهمت 
جهات  برملانية البن�ك املركزي بضياع أكثر 

م�ن نصف االحتياطي بس�بب م�زاد البنك 
املرك�زي ال�ذي  وص�ف بأنه بؤرة للفس�اد 
وهو املس�ؤول عن ضي�اع وتهريب األموال 
واق�راض الحكوم�ة يع�د  منافي�ا لقانون 

املركزي. 
لعب�ة  مس�ار  ع�ىل  دخل�وا  االمري�كان 

االحتياط�ي النقدي للبن�ك املركزي، نتيجة 
لك�ون العراق  تربط�ه عاق�ات وثيقة مع 
بل�دان مح�ور املقاوم�ة، وه�ذا م�ا اغاظ 
االمريكان الذين توعدوه  بعقوبات صارمة 
وتم تقنن مبالغ الدوالر التي تصل اىل الباد 
كمبيع�ات نف�ط، واالده�ى ان  االمري�كان 
أرغم�وا الحكومات العراقية الس�ابقة عىل 
استثمار أكثر من 33 مليار دوالر يف  سندات 
الخزان�ة االمريكي�ة وه�ذه األم�وال لو تم 
س�حبها لكان تأثرها إيجابي عىل الوضع 
املايل  للبنك املركزي وبالتايل س�يولد انفراج 

يف االسواق املحلية. 
ويقول املختص بالشأن االقتصادي يونس 
الكعب�ي يف اتصال مع )املراق�ب العراقي(: 
 2014 ع�ام  يف  النق�دي  ان   «االحتياط�ي 
و2015 يتج�اوز ال�� 66 ملي�ار بكثر وقد 
تم االقرتاض من�ه  يف فرتة حكومة العبادي 
الس�ابقة وحجم االقرتاض تج�اوز ال� 33 

مليار دوالر،
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البنك المركزي .. سياسات عرجاء ومضايقات 
أمريكية متواصلة

نعمة يصف الفوز 
على نفط ميسان 

باالنطالقة الحقيقية

الشبك ينتقدون عملية اقصائهم من الكابينة الجديدة

قوة من الحشد تقتل خمسة »دواعش« في الكرمة

الزاملي: تغيير عالوي ال يعني بقاء التحاصص

المراقب العراقي/بغداد...
الي�وم  الش�بكي،  املك�ون  انتق�د 
م�ن  اقصائه�م  عملي�ة  الس�بت، 
الكابين�ة الجدي�دة  الت�ي طرحه�ا 

محمد توفيق عاوي. 
وق�ال النائ�ب ع�ن املك�ون ق�ي 
عباس يف ترصي�ح صحفي تابعته 
  «املراق�ب العراقي«انه«ع�ىل الرغم 
م�ن ورود معلوم�ات ع�ن حصول 
 لق�اءات ب�ن الكت�ل املعرتضة عىل 
تمرير حكومة املكلف محمد توفيق 

 عاوي وعىل الرغم من فسح االخر 
املزيد م�ن الوق�ت للمعارضن من 
 خال طلبه االخر بتأجيل الجلسة، 
وهذا مؤرش )سلبي( عىل استعداده 
 لتقديم تنازالت وتلبية إلماءات من 
قبل تلك االطراف، اال انني ال اعتقد 
 ان ه�ذه املفاوضات ق�د تمخضت 

عن اتفاق نهائي«. 
بع�ض  لدين�ا  »نح�ن  واض�اف: 
س�واء  والتحفظ�ات  املاحظ�ات 
بس�بب تهمي�ش  بع�ض االقلي�ات 

يف  أمثله�م  والذي�ن  الش�بك  مث�ل 
نائب�ن  ولدين�ا  الن�واب  مجل�س 
 وكذل�ك االيزيدي�ة والذي�ن لديه�م 
ثاثة نواب، وايض�ا تحفظات عىل 
الكابين�ة  يف  بع�ض  الش�خصيات 
لكننا س�نحرض جلس�ة التصويت 
ألننا ن�رى ان  املصلح�ة العليا للبلد 
وملا يمر به م�ن تحديات ومخاطر 
ولك�ون الحكوم�ة  القادمة مؤقتة 
وممهدة النتخابات مبكرة يستلزم 

حضورنا«. 

المراقب العراقي/بغداد...
تمكنت قوات الحشد الش�عبي، اليوم السبت، بقتل 
خمسة عنارص من  عصابات »داعش« االجرامية يف 

جزيرة الكرمة بمحافظة األنبار . 
وقالت الخلية يف بي�ان تلقت تابعته »، إن »قوة من 
الحش�د الشعبي يف  جزيرة الكرمة بمحافظة األنبار 
تعرضت إىل إطاق نار«، مبينة ان   «القوة وبمساندة 
لواء املش�اة االربعن من الجي�ش العراقي ردت عىل 

 مصادر النران«. 
وأضاف البيان أنه »أسفر االشتباك عن قتل خمسة 

من عنارص داع�ش  اإلجرامية، واستش�هاد مقاتل 
من الحشد الشعبي«. 

المراقب العراقي/بغداد...
اك�د القي�ادي يف التي�ار الصدري، 
حاك�م الزام�يل، اليوم الس�بت،ان 
تغير  رئيس الوزراء املكلف محمد 
توفيق ع�اوي ال يعني اإلبقاء عىل 

 التحاصص. 
وق�ال الزام�يل يف ترصي�ح تابعته 
»املراق�ب العراقي« إن »عىل القوى 
 السياس�ية املعرتض�ة ع�ىل رئيس 

توفي�ق  محم�د  املكل�ف  ال�وزراء 
ع�اوي،  والت�ي تعمل عىل إفش�ال 
الربملان، بسبب خسارتها  جلسات 
املغانم من  الوزارات، ان تعلم جيداً 
ان ع�دم التصوي�ت ع�ىل ع�اوي، 
يعن�ي اختيار  رئي�س وزراء جديد، 
يكون أش�د م�ن ع�اوي يف رفض 
وزارات  أي  املحاصص�ة  وإعط�اء 

ألي جهة سياسية«. 

ولف�ت اىل ان »اي بدي�ل لع�اوي، 
س�وف نف�رض عليه ع�دم اعطاء 
جه�ة  ألي  مغان�م  ومناص�ب  اي 
سياس�ية، وبخ�اف ذلك س�نقف 
ض�ده تمريره يف  الربملان والش�ارع 
العراق�ي، فعىل القوى السياس�ية 
املتحاصصة ان تعلم  جيداً ان تغير 
ع�اوي، ال يعن�ي بق�اء ال�وزارات 

بيدها«. 



اكد النائب عن تحالف سائرون رياض املسعودي، السبت، ان العملية 
السياس�ية العراقي يف غاية التعقيد بس�بب تشتت القوى السياسية 
.وقال املس�عودي يف ترصيح إلذاعة »الرأي الع�ام« وتابعته »املراقب 
العراق�ي« إن »العملي�ة السياس�ية العراقي يف غاية التعقيد بس�بب 
الق�وى السياس�ية املتش�تتة، وه�ذا ما ي�ؤدي اىل صعوب�ة يف اتخاذ 
الق�رارات الحاس�مة«، الفت�ا اىل ان »هناك بعض القوى السياس�ية 
ال ترغ�ب بتحقي�ق مب�دأ االغلبية وه�و مب�دأ ديمقراطي يف 
العملية السياس�ية وتتجه نحو ما يعرف باملزيد من 
التوافقات التي سارت عليها العملية السياسية 
من�ذ انطالقه�ا بش�كل حقيقي ع�ام 2005 
وحت�ى االن، وه�ذا م�ا ادى اىل ح�رج هذه 

القوى امام الشعب العراقي«.
يف  »التأجي�ل  ان  املس�عودي  وب�ن 
جلس�ة التصوي�ت ع�ى الكابين�ة 
الوزاري�ة ناج�م ع�ن رغب�ة اغلب 

القوى السياسية بامليض بتمرير 
هذه الكابينة وف�ق مبدأ التوافق 
ب�ن الكت�ل الفاعلة«، مش�را اىل 
وبع�ض  س�ائرون  »تحال�ف  ان  
القوى االخرى تسعى اىل االبتعاد عن هذا 

املب�دأ ال�ذي اس�اء للعملية 
السياسية وللقوى«.

اأذاعيت�صريح
نائب عن سائرون: بعض الكتل ال 
زالت متمسكة بالتوافق السياسي
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الشريط 
األمين

املراقب العراقي/ سامراء...
اعلنت قيادة عمليات سامراء، السبت، تفكيك صاروخا والعثور 
عى عبوات ناسفة يف جزيرة غرب سامراء.وقالت القيادة يف بيان 
تلقت »املراقب العراقي« نسخة منه، ان »قطعات قيادة عمليات 
س�امراء، نفذت عملية بحث وتفتيش يف جزيرة غرب س�امراء، 
خ�ط الالين، حي�ث عثرت خاللها ع�ى )٣٨( عبوة ناس�فة من 
بينها )١2( عبوة عبارة عن جلكان سعة )١0( لرت من مخلفات 
داعش االرهابي تم اتالفها تحت السيطرة«.واضافت، ان »قسم 
اس�تخبارات وامن القيادة من خالل التنس�يق املشرتك مع فوج 
طوارئ صالح الدين الراب�ع عرش وبناًء عن ورود معلومات عن 
وج�ود صاروخ يف منطقة حض�رة الرشقية تمكنت تم تفكيكه 

تحت السيطرة«.

سامراء .. تفكيك صاروخ تحت 
السيطرة والعثور عىل عبوات ناسفة

املراقب العراقي/ االنبار...
افاد مصدر امني يف محافظة االنبار، الس�بت، بأن القوات االمنية 
تمكن�ت من تدم�ر ثالثة مضافات واربعة انف�اق رسية لخاليا » 
داع�ش« بعملية تطه�ر 7 مناطق صحراوية  .وق�ال املصدر، إن 
»الق�وات االمنية من قي�ادة عملي�ات الجزيرة وعملي�ات االنبار 
وقيادة الرشطة وحرس الحدود والحش�د الش�عبي والعش�ائري 
وبدع�م من طران الق�وة الجوية والجيش رشع�ت ضمن حملة 
ابط�ال العراق االمنية بعملية ده�م وتفتيش تركزت عى مناطق 
وادي حوران والقذف والحس�ينيات واملعش�رة وبح�رة الثرثار 
وش�مايل قضاءي حديثة ورواه غربيي االنبار، تمكنت من خاللها 
م�ن تدمر ثالث�ة مضافات واربعة أنفاق رسي�ة لخاليا عصابات 

داعش االجرامية«.

املراقب العراقي/ ذي قار...
تمكن�ت قوة م�ن رشط�ة محافظ�ة ذي قار، الس�بت، 
م�ن القاء القب�ض عى قاتل الش�يخ عبد الصاحب 
س�عدون الياسن املش�لب يف ناحية قلعة سكر يف 

املحافظة.
وقال قائد رشطة ذي قار العميد نارص األس�دي، 
يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إنه »تم 
إلق�اء القبض ع�ى مرتكب جريمة مقتل الش�يخ 
عبد الصاحب س�عدون املشلب يف ناحية قلعة سكر 
ش�مال املحافظ�ة«، مش�راً إىل أن »القات�ل اع�رتف 
بجريمت�ه خالل التحقيق معه، فض�اًل عن اعرتافه عى 

الشخص املشارك معه يف الجريمة«.

تدمري 3 مضافات و 4 انفاق سرية 
لداعش يف صحراء األنبار

املراقب العراقي/ بغداد...
أب�دت النائ�ب عالي�ة نصي�ف، الس�بت، 
اس�تغرابها م�ن تفس�ر البع�ض للمادة 
76 من الدس�تور بش�كل مغل�وط تماما 
واعتقادهم بأن رئيس الجمهورية يمتلك 
س�لطة مطلق�ة يف تكلي�ف بدي�ل لرئيس 
الوزراء املكلف يف حال تأخر انعقاد جلسة 
الربملان ملن�ح الثق�ة للتش�كيلة الوزارية 
حص�ول  وع�دم  انعقاده�ا  أو  الجدي�دة 
التش�كيلة الوزاري�ة ع�ى ثق�ة الربملان، 
يمتل�ك  الجمهوري�ة  رئي�س  أن  مبين�ة 
التكليف وفق سياقات املادة 76 من الكتلة 
االكرب وال يح�ق له االنفراد باالختيار كما 
يس�وق البعض .وقالت نصي�ف، يف بيان 
تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه، إن 
»رئي�س الجمهورية يمتل�ك حق التكليف 
وفق س�ياقات املادة 76 من الكتلة االكرب 

وال يحق له االنفراد باالختيار كما يسوق 
البعض يف تفسراتهم املدفوعة الثمن، ويف 
حال ع�دم انعقاد جلس�ة مجلس النواب 
ملن�ح الثق�ة للتش�كيلة الحكومية اليحق 
لرئي�س الجمهورية تكليف ش�خص آخر 
بتش�كيل الحكوم�ة وفق إرادت�ه وخارج 

السياق الدستوري«.
وأضاف�ت »أم�ا يف ح�ال انعق�اد جلس�ة 
مجل�س النواب وع�دم حص�ول الكابينة 
الوزاري�ة عى ثقة املجل�س، يجب تكليف 
)مرشح آخر( من قبل رئيس الجمهورية 
خالل خمس�ة عرش يوماً وف�ق ما نصت 
عليه الفقرة )خامس�ا( من املادة 76 من 
الدستور، واملرش�ح اآلخر يجب أن يكون 
م�ن الكتل�ة األكثر ع�ددا )ال�وارد ذكرها 
يف الفق�رة أوالً م�ن امل�ادة 76(، وهذا هو 

املقصود باملرشح اآلخر«.

الدفاع المدني: االسعاف لم ينقل مشتبه باصابته بكورونا ومستشفى اليرموك طلب حجره بمنزله

المرور العامة تعلق العمل 
بمواقع التسجيل وإصدار 
االجازات في عموم العراق

املراقب العراقي/ بغداد...
اص�درت مديري�ة الدف�اع املدن�ي، 
السبت، بيانا بشأن الحالة املشتبه 
كورون�ا  بفاي�روس  باصابته�ا 
يف منطق�ة العبي�دي، وفيم�ا ب�ن 
انه تع�ذر نق�ل املش�تبه باصابته 
االس�عاف  بعج�الت  بالفاي�روس 
مستش�فى  ان  اك�دت  الف�وري، 

الرموك طلب حجره بمنزله.
وقال�ت املديري�ة يف بي�ان تلق�ت 
»املراقب العراقي« نس�خة منه انه 
»بعد منتصف ليلة أمس ورد اخبار 
اىل س�يطرة الدف�اع املدن�ي يش�ر 
بوج�ود حال�ة مرضي�ه تش�ابه يف 
اعراضها اعراض االصابة بفروس 

كورون�ا ويتع�ذر نقله�ا بعج�الت 
االس�عاف الف�وري«، مبين�ة ان�ه 
»عى الفور ارس�لت فرقة اس�عاف 

خاصة مجه�زة بمعدات الس�المة 
اىل منطق�ة العبي�دي لنق�ل الحالة 
املشتبه بها وسط اجراءات وقائية 

مشددة اتخذها الدفاع املدني«.
واضاف انه »تم نقلها اىل مستشفى 
الف�رات وتع�ذرت م�ن اس�تالمها 
ومنها ت�م تحويلها اىل مستش�فى 
الرم�وك إلج�راء الفح�ص الطبي 
للتأكد من اصابتها وهي االن تحت 
املراقب�ة لح�ن اكتم�ال اج�راءات 
تش�خيص الطب�ي وبي�ان االصابة 
من عدم�ه«، الفتة اىل انه »بعد اخذ 
العين�ات طلبت الك�وادر الطبية يف 
مستشفى الرموك حجر الحالة يف 
دارها لحن اكتمال الفحص الطبي 
وبي�ان االصابة من عدمه ليتم نقل 
املري�ض اىل داره مج�دداً بواس�ط 

اسعاف الدفاع املدني«.

املراقب العراقي/ االنبار...
عقلت مديرية املرور العامة، السبت، العمل 
يف مواقع التسجيل يف عموم العراق للوقاية 

من »فروس كورونا«.
وقال�ت املديري�ة يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب 
العراقي« نس�خة منه إنه »تم تعليق العمل 
يف مواق�ع التس�جيل واص���دار االجازات 
يف عم�وم الع�راق، للحف�اظ ع�ى س�المة 

املواطنن«.
وأضاف�ت أن »ذلك جاء التزام�اً بتوجيهات 
الديوان�ي 55 لس�نة 2020،  األم�ر  لجن�ة 
ونظراً ملا تش�هده مواقع التسجيل واصدار 
االج�ازات يف بغ�داد وكاف�ة املحافظات من 
زخم برشي وبغية الحف�اظ عى املواطنن 
تف�ي  م�ن  وللوقاي�ة  منس�وبينا  وع�ى 

فايروس كورونا والسيطرة عليه«.

السادة الوزراء اإلنتهازيين 
المحترمين..!

ألواح طينية

ترتبط االنتهازية عادة، بالصفات األخالقية غر الحميدة، 
كالك�ذب والري�اء واملجامل�ة الفارغ�ة، وع�دم االهتم�ام 
باملب�ادئ والقيم اإلنس�انية الس�امية، وأفعال الش�خص 
االنته�ازي، أفعال نفعية تحركها بش�كل أس�ايس، دوافع 

املصلحة الشخصية«.
االنتهازية، هي »السياس�ة واملمارسة الواعية، لالستفادة 
األناني�ة من الظ�روف - مع االهتمام الضئي�ل باملبادئ أو 
العواق�ب الت�ي س�تعود عى اآلخرين«، وأس�اس الس�لوك 
االنته�ازي، نابع م�ن األنانية وحب املصلحة الش�خصية، 
وتحقيقها بش�تى الوس�ائل، وعادة ما تكون تلك الوسائل 

وضيعة وهابطة، ال تمت للتنافس الرشيف بصلة.
يقابل الس�لوك االنتهازي، س�لوكا انس�انيا حمي�دا، وهو 
سلوك العصامية، ويعرف العصامي عى إنه » َمْن َتَعلََّم ِمْن 
ِتلَْقاِء َنْفِسِه، َوَكسَب ِعلْماً ِباْعِتَماِدِه َعَى ُقُدَراِتِه الذَّاِتيَّةِ«.

يحاول اإلنتهازيون، ولتحقيق مآربهم استنس�اخ تجارب 
اآلخري�ن، وتوظيفه�ا بم�ا يخ�دم نفس�يتهم املريض�ة، 
ليقدموه�ا عى أنها نتاج جهدهم، ومثابرتهم، مس�تغلن 
بذل�ك كل هف�وة، او تلك�ؤ أو إنش�غال، ل�دى العصامين. 
جدلي�ة ال�رصاع ب�ن العصامي�ن واالنتهازي�ن، جدلي�ة 
أزلي�ة، فاالنتهازيون غالبا ما نراهم يتس�يدون املش�اهد، 
وذل�ك يعود كما قلنا يف التعري�ف، إىل عدم مباالتهم بالقيم 
األخالقية الكريمة، عى عكس العصاميون، الذين ينظرون 
بنظ�رة بعدية، ملا بع�د املصلحة الش�خصية، وهو تحقيق 

النفع العام.
يقرتب ال�رصاع بن االنتهازي والعصامي، من الرصاع بن 
القي�م ال�ال أخالقية، وبن القي�م النبيل�ة الفاضلة، رصاع 
نابع من اختالف الوس�ائل، وطريقة اس�تغالل اإلمكانات 

املتاحة، يف سبيل تحقيق أمرا ما.
الس�لوك  إلن  االنتهازي�ة،  الظاه�رة  تحلي�ل  امله�م  م�ن 
االنتهازي، إذا تحول إىل تس�يد مشهد ما، فعندها سيكون 

ال دور للقي�م واملث�ل العلي�ا، يف ذلك 
املش�هد، وس�يكون التعام�ل ع�ى 
أساس املحس�وبيات واملنسوبيات، 
وتحقي�ق أك�رب ق�در م�ن املصلحة 

الشخصية.
اإلنتهازية ليس�ت س�لوكا ملجتمع 
بعين�ه، وأغل�ب مجتمع�ات العالم 
تختل�ف  ولكنه�ا  منه�ا،  تعان�ي 
باختالف الرتبي�ة، والثقافة, ونمط 
الحياة, وإس�لوب اإلدارة, وكتر من 

اإلمور التي تس�هم س�لبا أو إيجابا, يف 
التعامل مع هذا السلوك.

املجتمع العراقي يعاني بوضوح، من هذه الظاهرة، فأغلب 
األحزاب واملؤسسات والدوائر الحكومية, يتسيد مشهدها 
اإلنتهازيون، هذا الحال العراقي, ناتج من طبيعة األنظمة 
التي حكمت العراق!, والتي فتحت األبواب عى مرصاعيها 
لإلنتهازي�ن، وجعل�ت املناص�ب والتعام�ل، عى أس�اس 
التزلف والتقرب لش�خص املسؤول، ال عى أساس الكفاءة 
والخربة.ورث�ت أحزابن�ا العراقية، هذا امل�وروث املجتمعي 
البائ�س، فمنذ التغير ودخول أحزاب املعارضة الس�ابقة، 
وتصدرها للحكم، وجدنا أن لإلنتهازين دورا كبرا يف إدارة 
تلك األحزاب، وال تس�تغربوا م�ن وجود بعثي يدير الدفة يف 

حزب إسالمي مثال!
إن مش�كلة س�عي األح�زاب للحص�ول عى أك�رب عدد من 
األنصار، وبالكس�ب الكمي، ال النوع�ي، جعل منها مرتعا 
لإلنتهازين، وبدأوا ش�يئا فش�يئا، يفسحون املجال ألولئك 
اإلنتهازي�ن، وجعلوهم يتصدرون مواقعها، وألن املناصب 
الحكومي�ة والوظيفية مغنما تتقاس�مه األحزاب، وال دور 
للكفاءات فيه، فقد انس�حب الس�لوك االنتهازي الحزبي، 
عى دوائر الدولة املختلفة، وأصبحت اإلنتهازية هي األبرز، 

يف قضية تسليم اإلدارات والتعامل الوظيفي.
ترحي�ب األحزاب وقياداتها باإلنتهازين، ناتج من س�لوك 
اإلنتهازي نفس�ه، فاإلنته�ازي ال يراعي قيم�ا أخالقية يف 
تنفي�ذ مآربه�ا، لذا غالب�ا إن لم يكن دائما تج�ده، وضيعا 
منحط�ا ليس للحياء يف قاموس�ه معن�ى، وال يهتم. كثرا 
بجانب الكرامة، ومس�تعدا لتحمل اإلس�اءة واألهانة، من 

قبل املسؤول األعى!
كالك قبل الس�الم: غالب�ا ما يصف االنتهازي نفس�ه بأنه 
مس�تقل بالعل�ن، لكنه بق�دم والءه ملن يمنح�ه املنصب.. 

والدليل ما ستكتشفونه يف حكومة عالوي..!
سالم..

قاسم العجرش 

املراقب العراقي/ احمد محمد...
الحكوم�ة  ع�ى  الك�ردي  الخ�الف 
االنتقالية برئيس�ها وش�كل كابينتها 
الوزارية املس�تقلة، بات يأخذ مناحي 
أم�ن  يه�دد  أن ص�ار  بع�د  خط�رة 
امل�دن املحررة مث�ل س�نجار الواقعة 
يف محافظ�ة املوص�ل والت�ي أطل�ق 
قائممقامه�ا املق�رب م�ن مس�عود 
بتكرار س�يناريو  تلويحات  بارزان�ي 
20١4 وس�قوط القضاء بشكل كامل 
بيد داع�ش تمهيدا الجتياح املحافظة 
من قبل الجماعات اإلرهابية بش�كل 

كامل.
ويؤكد مراقبون يف الش�أن الس�يايس 
أن األط�راف الكردي�ة ال ت�زال تحاول 
االنقالب عى سكان املدن املحررة عى 
يد الحشد الشعبي وفصائل املقاومة، 
اليه�ا  داع�ش  إلدخ�ال  ومس�تعدة 
بتنس�يق مع الوالي�ات املتحدة إلبقاء 
قواتها يف العراق من جهة، وملمارس�ة 
عملي�ة ابتزاز عى املش�هد الس�يايس 
الحكوم�ة  يف  مكتس�باتهم  ملنحه�م 

االنتقالية من جهة اخرى. 
س�نجار  قض�اء  قائممق�ام  وكان 
محم�ا خلي�ل الذي ينتم�ي اىل الحزب 
الديمقراط�ي الكردس�تاني برئاس�ة 
بوالئ�ه  املع�روف  بارزان�ي  مس�عود 
لألمري�كان وملخططاته�م يف العراق، 
ق�د أص�در بيانا زع�م في�ه أن هناك 
خط�را يرتبص ع�ى نين�وى، يقيض 
بعودة جماع�ات داعش االجرامية اىل 
املحافظ�ة وتكرار س�يناريو مش�ابه 
مل�ا حص�ل يف 20١4 واجتي�اح داعش 

للقضاء واملحافظة.
ع�ى  نين�وى  رشط�ة  قي�ادة  وردت 
ترصيحات قائممقام قضاء س�نجار 
محم�ا خليل ح�ول امكاني�ة حدوث 
لع�ام 20١4  امن�ي مش�ابه  انهي�ار 
ارايض، ع�ادة تل�ك الترصيحات بأنها 
مفربك�ة وعاري�ة عن الصح�ة، فيما 
أكدت أن الوضع آمن ومستقر بفضل 
جه�ود القوات األمنية، حيث أش�ارت 
اىل أن�ه لم يس�جل اي ح�ادث ارهابي 
من�ذ انته�اء عمليات تحري�ر مناطق 
سنجار وكذلك مناطق ناحية الشمال 

والق�رى التابع�ة له�ا ضم�ن اعمال 
مديرية قس�م رشطة ناحية الشمال 

ولحد االن.
واعتربت قي�ادة الرشطة أن اس�اس 
ه�ذه الترصيحات واله�دف منها هو 
اث�ارة الف�وىض والفتن�ة الطائفي�ة 
املقيتة من اجل مكاس�ب ش�خصية 
متناس�يا املصلحة العامة للمواطنن 
يف املنطقة التي تشهد استقراراً امنياً 

عالياً.
وتمكن�ت الق�وات األمني�ة والحش�د 
الش�عبي يف ال� ١٣ من ترشين الثاني 
20١5، من تحرير س�نجار والنواحي 

والبل�دات التابع�ة له�ا من س�يطرة 
جماعات داعش االجرامية.

والجدي�ر بالذكر ان مس�عود بارزاني 
واملقرب�ن من�ه س�بق له�م وأن نفوا 
عملي�ات اجتياح املوص�ل عام 20١4 
ع�ى يد داعش، فيما كش�فت تقارير 
صحفي�ة آنذاك عن وج�ود تنصل من 
قبل قوات البيشمركة يف رضب معاقل 
داع�ش، الفت�ة اىل وجود دع�م كردي 
للجماعات اإلرهابية ومس�اعدتهم يف 
تمهي�د الطريق الحتالل مدن واقضية 

املوصل. 
والجه�ات  املوض�وع  ه�ذا  وح�ول 

السياس�ية الداخلية والخارجية تقف 
وراؤه واأله�داف املبتغ�اة م�ن ورائه 
أش�ار املحلل الس�يايس مؤي�د العيل، 
اىل أن »س�نجار حررت عى يد الحشد 
الش�عبي وقطع�ت آمال الع�ودة لتلك 
الجماع�ات بش�كل مج�دد، ودون ان 
يكون هناك دور للق�ادة الكرد يف تلك 
العملي�ة الت�ي أعط�ت فيه�ا فصائل 

املقاومة دماًء للمقاتلن«.
وق�ال الع�يل، يف ترصيح ل�� »املراقب 
العراق�ي« إن »تل�ك الترصيحات التي 
أطلقه�ا قائممق�ام س�نجار املقرب 
م�ن مس�عود بارزاني هي ج�زء من 

الت�ي تنطل�ق  الخارجي�ة  االم�الءات 
من ب�اب التآمر عى العراق وش�عبه، 

لالنقالب عى العملية السياسة«.
وأش�ار الع�يل، اىل أن »هن�اك أه�داف 
سياس�ية أخ�رى م�ن ذل�ك تتجى يف 
ممارس�ة ابتزاز س�يايس م�ن الكرد 
ع�ى رئي�س ال�وزراء املكل�ف محمد 
توفيق عالوي، للحص�ول عى املغانم 
واملناصب وفقا لرغبة الكرد وبالشكل 

الذي ال يهدد مصالحهم«.
واعت�رب، أن »التلوي�ح بع�ودة داعش 
ي�د  ع�ى  املح�ررة  »س�نجار«  اىل 
الحش�د الش�عبي ه�و امر منس�جم 

بع�ودة  االمريكي�ة  التهدي�دات  م�ع 
داعش يف ح�ال انس�حاب قواتها من 
العراق، وه�ذا دليال قاطعا عى وجود 
تناغم ك�ردي – امريكي ح�ول إبقاء 

االمريكان«.
وتأت�ي ترصيحات الق�ادة الكرد عن 
التلويح بعودة داعش، يف وقت يعيش 
فيه الكرد رصاعا سياس�يا مع الكتل 
الش�يعية عى ملف تشكيل الحكومة 
االنتقالي�ة، حيث يرف�ض الكرد تويل 
محمد توفي�ق عالوي مهام الحكومة 
االنتقالي�ة وتش�كيل كابين�ة وزارية 

مستقلة بعيدا عن األحزاب.  

بارزاني وبأمالء من واشنطن يهدد امن المناطق المحررة 

صغي���ر ساسة الكرد في الموصل يلوحون بعودة داعش إن لم يحصلوا على مغانمهم في���روس   «كورون���ا« 
العالم���ي،  المش���هد  يتس���يد 
ويتحكم باألسواق ويعيد رسم 
خارط���ة النف���وذ االقتصادي.. 
يعب���ث بخط���ط دول عظم���ى 
ويعيد رس���م س���تراتيجياتها، 
انحنت امامه اس���طورة القطب 
للزعامة  المتوثب  الواحد والنمر 
العالمية! رسالة عسى ان تعيها 

النفوس الجشعة.

تــــــــغريدة

اإلعالمي د. عالء مصطفى

نائبة: ال يحق لصالح االنفراد باختيار مرشح 
لرئاسة الوزراء بحال فشل منح الثقة

بعد اعتقاله من قبل شرطة ذي قار .. تعرف 
عىل قاتل الشيخ »المشلب« 
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اعلن مرصف الرافدين، السبت، عن استمراره يف توزيع 
بطاقات املاستر كارد الدولية عىل منتسبي وموظفي 
وزارة الداخلية.وقتال املكتتب االعالمتي للمترصف يف 
بيان  ان “املرصف مستتمر يف توزيع بطاقات املاستر 
كارد عىل منتسبي وزارة الداخلية من الذين تم توطني 

رواتبهم عىل املرصف وعىل شكل وجبات”.
وأضتاف البيان، انه “وفور حصول منتستب وموظف 
الداخليتة عتىل البطاقتة االلكرونيتة واستتالم راتبه 
الشتهري عليهتا فانته قتد يكون مشتموالاً بالستلف 
والقتروض والخدمات املالية االخترى التي اعلن عنها 

املرصف”.

الرافدين يصدر توضيحا بشأن توزيع 
الماستر كارد بين منتسبي الداخلية

أكد السيايس العراقي والنائب السابق يف الربملان 
ماجتد شتنكايل، أن العتراق مقبتل عتىل انهيار 

اقتصادي اذا لم يعمل عىل تعظيم إيرادته.
وقتال شتنكايل ، إن »العتراق مقبل عتىل انهيار 
إقتصادي اذا لم يعمل عىل تقليل نفقاته وتعظيم 
ايراداته،الن ستعر برميل برنت بلغ 50$ والعالم 
يتوقع ازمة اقتصادية بسبب كورونا تفوق ازمة 
2008 والعراق يعتمد بنستبة 95% عىل النفط يف 
موازنته«.واضتاف أن »تعظيتم االيترادات كالم 

نسمع به دون ان نراه واقعااً«.

شنكالي: العراق مقبل
االقت�صادي على إنهيار إقتصادي 

اموال عراقية مكدسة في البنك الفيدرالي وامريكا تستخدمها كورقة ضغط 
تتجاوز الـ »33« مليار دوالر.. بذريعة االستثمار

 لكتن يف حقيقة االمتر ان محافظ البنك 
املركزي الحايل وراء عدم احرام القانون 
الخاص باملركزي من خالل تقديم قروض 
تزيتد عتن 33 مليتار دوالر اىل حكومتة 
العبتادي بحجتة الحترب عتىل داعتش، 
فضتال عن قتروض خارجيتة وموازنات 
متن بيع النفط رغم انخفاضه وجميعها 
اختفت ولم تعتاد للخزينة املركزية، كما 
لم تعوض بشتكل كامل رغم وجود وفرة 

مالية يف األعوام املاضية.
سياستة البنك املركزي يف اجتذاب االموال 
املكتنتزة لدى املواطنني تعتد أمرااً يف غاية 
الصعوبة بستبب وجود ازمة ثقة ما بني 
الحكوميتة نتيجة  املواطنني واملصتارف 
الروتتني املتبتع يف تلتك املصتارف ممتا 
جعلهم يكتنتزون أموالهتم يف منازلهم ، 
فيما اتهمت جهات برملانية البنك املركزي 
بضياع أكثر من نصف االحتياطي بسبب 

مزاد البنك املركزي الذي وصف بأنه بؤرة 
للفساد وهو املسؤول عن ضياع وتهريب 
األمتوال واقتراض الحكومة يعتد منافيا 

لقانون املركزي.
لعبتة  مستار  عتىل  دخلتوا  االمريتكان 
االحتياطي النقدي للبنك املركزي، نتيجة 
لكتون العراق تربطته عالقات وثيقة مع 
بلدان محتور املقاومتة، وهذا متا اغاظ 
بعقوبتات  توعتدوه  الذيتن  االمريتكان 
صارمتة وتم تقنتني مبالغ التدوالر التي 
تصل اىل البالد كمبيعتات نفط، واالدهى 
ان االمريكان أرغموا الحكومات العراقية 
السابقة عىل استثمار أكثر من 33 مليار 
دوالر يف سندات الخزانة االمريكية وهذه 
األمتوال لتو تتم ستحبها لتكان تأثريها 
إيجابتي عىل الوضع املتايل للبنك املركزي 
وبالتايل سيولد انفراج يف االسواق املحلية.
ويقتول املختتص بالشتأن االقتصتادي 

يونتس الكعبتي يف اتصال متع ) املراقب 
العراقي(: ان »االحتياطي النقدي يف عام 
2014 و2015 يتجاوز الت 66 مليار بكثري 
وقد تم االقتراض منه يف فترة حكومة 
االقتراض  وحجتم  الستابقة  العبتادي 

تجتاوز التت 33 مليتار دوالر، فضتال عن 
قروض مالية خارجية وموازنات سنوية 
يف فترة انخفاض أستعار النفتط , كلها 
اختفت بحجتة الحرب عىل داعش، بينما 
قدر مختصون كلفة الحرب بت 40 مليار 

دوالر وبقية األموال اختفت«.
وتابع الكعبي: انه »بعد تحستن أستعار 
النفتط ووجتود وفترة ماليتة لتم يتتم 
تعويض تلك الديتون الخاصة باملركزي،  
بينما تدفع عرشة مليارات دوالر ستنويا 

كفوائد، ومتا حدث هذا العام هو إضافة 
3 مليتارات من تلتك القتروض الخاصة 
بالحكومتة وليتس زيتادة متن اعمالها 

تجارية وغريها«.
متن جهتته يقتول الباحتث االقتصادي 

جاستم الطائتي يف اتصال متع )املراقب 
العراقتي(: ان »االمريتكان بتدأوا بحرب 
خفيتة عتىل االقتصتاد العراقتي انتقاما 
من دورهتم يف محور املقاومتة الرافض 
الوصايات  االمريكية وفترض  للعنجهية 

عىل شعوب املنطقة«.
وتابتع العكيتي : »وعمدت واشتنطن اىل 
تقنني كميتة الدوالر الواصلتة اىل العراق 
يف محاولة للضغط ، رغم كون الدوالرات 
هي متن مبيعات النفتط العراقي، فهذه 
إرهتاب  اجتل  متن  وغريهتا  األستاليب 
العتراق وأبعتاده عتن محمتور املقاومة 
اإلستالمية ،واالمر لتم يتوقتف عند ذلك 
فقد أرغمت أمريتكا الحكومات العراقية 
عىل استتثمار اكثر من 33 مليار دوالر يف 
ستندات الخزينة االمريكية مقابل فوائد 
هامشتية يف ستبيل إبقتاء العتراق تحت 
التهديتدات االمريكية ورفتض اعاداتها ، 
وهتذه األموال لو تم ستحبها من أمريكا 
واستتثمارها يف العتراق ألحدثتت تطورا 

ملموسا يف مفاصل االقتصاد املتعددة«.
يشتار اىل ان محافظ البنك املركزي، عي 
العالق، كان قد اكد أن االحتياطي النقدي 
متن العملة االجنبيتة ارتفتع 3 مليارات 

دوالر خالل العام الحايل.
إن  صحفتي،  حديتث  يف  العتالق  وقتال 
»احتياطتي البنتك املركتزي االن بحدود 
48 مليارااً والستنة املاضيتة انخفض اىل 
45 مليارااً«، مبينا أن »مستتوى التضخم 

واالحتياطيات تعترب مريحة للعراق«.

،،
،،

السياسية المالية للدولة العراقية ما زالت فوضوية وال 
تعتمد على أسس علمية في سبيل تعزيز النمو االقتصادي 
نتيجة الفس���اد واله���در المالي وضع���ف األجه���زة الرقابية بكافة 
عناوينها ف���ي متابعة ملف���ات الجرائ���م االقتصادية. الي���وم البنك 

المركزي يؤكد زيادة االحتياطي النقدي الى 48 مليار دوالر
 بعد إضافة ثالثة مليارات لالحتياطي النقدي،

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

اصدر مرصف النهرين اإلستالمي الحكومي، الستبت، 
بيانتا حتول منتح القتروض لهيئة الحشتد الشتعبي، 
مشتريا اىل ان قروضته تكون حستب ضوابط الرشيعة 

اإلسالمية.

وقال املرصف يف بيان له ان »املرصف يمنح املرابحات) 
القتروض( بمختلتف أنواعهتا للقتوات األمنيتة وبمتا 
فيها هيئة الحشتد الشتعبي رشط توطتني رواتبهم يف 

مرصفنا«.

 وأضتاف ان »مبلتغ التمويل يدفع اىل البائع وال يستلم 
بيد الزبون حستب قانون املترصف وضوابط الرشيعة 
اإلسالمية التي التجيز التعامل بالنقد بصورة مبارشة«.

وأشتار املترصف اىل انه »يف حتال عدم رغبة املنتستب 

يف توطتني رواتبهم فتان مرصفنا يقتدم مجموعة من 
الخدمات منها مرابحة رشاء سيارات ومرابحة التعليم 
ومرابحة السلع ومرابحة سفر وخدمات تمويل العالج 

وبكفالة موظف مدني«.

 وتأستس مرصف النهرين االسالمي يف 2012/12/17 
وهتو اول مرصف حكومي استالمي وبارش خالل عام 
2018 بمنح قروض وسلف للمواطنني واملوظفني وفق 

اليات وضوابط معينة.

مصرف النهرين اإلسالمي يصدر بيان حول القروض الخاصة بهيئة الحشد الشعبي

»ايران خودرو« تطرح 9 موديالت 
سيارات جديدة

أعلتن مستاعد شتؤون االبحتاث والتصاميتم بمجموعة 
ايتران ختودرو لصناعة الستيارات كيانتوش بورمجيب، 
السبت، عن طرح 9 موديالت جديدة يف االسواق يف غضون 

السنوات الثالث القادمة.
وأوضتح  بورمجيتب يف مؤتمتر صحايف اليوم، أنه ستيتم 
طرح 5 طرازات جديدة من سيارات “رانا بلس” و”سورن 
بلس” و”ستمند” و”دنتا بالس اتوماتيتك” “وبيجو 207 
بانوراما” يف السنة االيرانية القادمة )تبدأ 21 مارس/آذار 

.)2020
ولفت اىل أن أربعة موديالت أخرى ستتطرح للستوق بدءا 

من كانون الثاني 2021 حتى 2022.
وأكتد أن االجتراءات التطويريتة املتبعتة من قبتل “ايران 
ختودرو” أدت للحفتاظ عىل انتعاشتة االنتتاج ومواجهة 
الحظر املفروض عتىل قطاع صناعة الستيارات يف البالد، 
مشتددا عتىل أن تطوير املنتجتات يقرن برقيتة الجودة 

واملعايري وااللتزامات القانونية.

متن  عتددا  بغتتتتتداد  محافظتُة  ادرجتْت 
املشتاريع الخدميتة يف ناحيتة الرشتيد ضمن 
خطة موازنتها للعام الحايل، معلنة تخصيص 
اكستاء  ملشتاريع  دينتار  مليتتتتتتار   20
ومجتتتتتاري ومتتتتدارس ضمتتتن قضاء 

الحسينية. 
وذكتر محافتُظ بغتداد محمتد جابتر العطا ، 
بتأن »املحافظتة وضمتن خططهتا الالزمتة 
لرفتع املستتوى الخدمتي بمناطتق االطراف 
والنهوض ببنتتتتتاها التحتية، ادرجت عددا 
من املشتاريع الخدمية يف ناحية الرشيد ضمن 

خطتها للعام الحايل«.
واضاف، ان »املشتاريتتتتتع تشتمل اكستاء 
وتأهيتتتتل  ومتدارس  ومجتاري  شتوارع 
متن  عتدد  وتجهيتز  كهربتاء  خطتتتتتوط 

املنتتتتتتتاطق باملحوالت الكهربائية«.

اعلنتت مديريتة بلديتة ستوق الشتيوخ يف 
محافظتة ذي قتار، اليتوم الستبت، توفري 
900 قطعتة ارض ستكنية لتوزيعهتا عىل 
املواطنتني ختالل  االستبوع املقبل. وقالتت 
مدير بلدية ستوق الشتيوخ عطيتة الوائي 
يف ترصيح لوكالة ، إن” كوادر بلدية ستوق 
الشتيوخ اكملتت فترز 900 قطعتة  ارض 
ستكنية لغترض توزيعهتا عتىل الرشائتح 
القضتاء االستبوع  ابنتاء  املشتمولة متن 
املقبل ” . واشار الوائي اىل ان القطع ستكون 
يف متكان متميتز وهو مدختل القضاء من 
الجهة الشمالية”، مبينة ان”يوم غد سيتم 
االعالن الرشائح  املشتمولة من قبل مديرية 

بلديات ذي قار”

محافظة بغداد تخصص 20 مليار 
دينار للمشاريع بقضاء الحسينية

تخصيص 900 قطعة 
ارض سكنية للمواطنين 

جنوب ذي قار

الصناعة تلزم موظفيها بالدوام يومي الجمعة والسبت النتاج الكمامات

المالية النيابية: سنرفض أي قرار او مقترح يتعلق بايقاف عالوات وترفيع الموظفين

العامتة لصناعتات  اعلنتت الرشكتة 
التتزام  الستبت،  والجلتود،  النستيج 
موظفيهتا بالتدوام الرستمي يومتي 
الجمعتة والستبت النتتاج الكمامات 
وتجهيتز وزارة الصحتة ب)75( الف 

كمامة كدفعة اوىل.
للتوزارة يف  االعالمتي  املكتتب  وقتال 
بيان ، إن »الرشكتة العامة لصناعات 

رشكات  احتدى  والجلتود  النستيج 
وزارة الصناعة واملعتادن، اعلنت عن 
استتمرار التدوام الرستمي يف جميع 
معاملها حتى يف ايام العطل الرسمية 
النتاج الكمامتات الطبية تلبية ألوامر 
وتوجيهتات وزير الصناعتة واملعادن 
صالتح عبداللته الجبتوري وبمتابعة 
حثيثة من مديرها العام السيد رياض 

عبد الحسني شاغي ومعاونيه«.
واضتاف، ان »الرشكتة وانطالقتا من 
للحتد  باملستؤولية،  العتايل  الشتعور 
من انتشتار مرض الكورونتا تواصل 
استتنفار طاقاتها وامكاناتها النتاج 
التتي يحتاجهتا  الطبيتة  الكمامتات 
البلتد يف هتذا الوقت الحرج«، مشتريا 
اىل »التتزام موظفي مصنتع القطنية 

التابع للرشكة بالدوام الرستمي حتى 
الرستمية  والعطتل  الجمتع  ايتام  يف 
وقيامه هذا اليوم الستبت املوافق 29 
/ 2 / 2020 بتجهيز وزارة الصحة ب 

)75( الف كمامة كدفعة اوىل«.
جتاري  »العمتل  ان  املكتتب،  وبتني 
ومستتمر  لستد الحاجتة متن منتج 

الكمامات الطبية«

املاليتة يف مجلتس  اللجنتة  اكتدت 
النواب, الستبت, انها سترفض أي 
قترار او مقترح بإيقتاف عالوات 
وترفيع املوظفتني لكون مثل هكذا 
قرار ستيرض برشيحة واستعة من 

الشعب.

وقتال عضتو اللجنتة النائب حنني 
القتدو , ان “اللجنتة املالية ستوف 
لن تمرر أي قترار او مقرح يتعلق 
بقطع عتالوات وترفيتع النوظفني 
بحجتة تقليتل نفقتات املوازنتة”, 
مبينا ان “مبالغ العالوات والرفيع 

التشتكل مبلتغ كبتري , فضتال عىل 
انها ستتلحق رضرا كبريا برشيحة 

واسعة من الشعب العراقي”.
وأضتاف القتدو، ان “مثتل هكتذا 
مقرحتات ستوف تؤجج الشتارع  
وذلك لتنصتل الربملان عتن قراراته 

اإلصالحيتة  وعلينا ان ان نؤستس 
اىل تقديتم منتح وتستهيالت مالية 
لرشائح الشتعب العراقتي بدال من 
استتقطاع متن قوته خاصتة وان 
الوضع العتام اليشتجع مثل هكذا 

قرارت”.

أسعار النفط تغلق على انخفاض كبير 
النفتط  أستعار  أغلقتت 
للجلستة السادستة عتىل 
الستبت،  لتغلتق،  التتوايل 
يف  كبتري  انخفتاض  عتىل 
تأجتج  متع  أستعارها، 
املختاوف من تأثتر الطلب 
عىل الطاقتة بفعل تباطؤ 
العاملتي جتراء  االقتصتاد 

فايروس »كورونا«.
برنتت  عقتود  وأغلقتت 
اآلجلة تستليم أيتار 1.65 
دوالر بمتا يعتادل %3.19 
ليتحدد سعر التسوية عند 
للربميتل،  دوالرااً   50.08
أدنى مستوى له منذ تموز 
ايضتا  2017.وانخفتض 
 1.84 األمريكتي  الختام 

دوالر او متا يعادل %3.91 
ليصل إىل 45.45 دوالرااً.

الفايتروس  وواصتل 
انتشتاره مع اإلعتالن عن 

للمترة  إصابتة  حتاالت 
عترب  دول  ستت  يف  األوىل 
ثتالث قتارات، مما عصف 
باألستواق ودفتع منظمة 

إىل زيادة  العامليتة  الصحة 
متن  التحذيتر  مستتوى 
املخاطر إىل »مرتفع جدا«.

عىل متدار األستبوع، فقد 
برنتت نحتو 14 باملئة، يف 
أستبوعية  خستارة  أكترب 
لته بالنستبة املئويتة منذ 
كانتون الثانتي 2016، يف 
حني هبط غرب تكستاس 
أكثر من 16 باملئة يف أشتد 
تراجع مئتوي منذ كانون 
األول 2008.ودفتع الفزع 
من كورونا أسواق األسهم 
العاملية واملعادن الصناعية 
هي  للتهتاوي  والنفيستة 
األخرى، بخسائر تصل إىل 

خمسة تريليونات دوالر.

خبراء عراقيون يشخصون سلبيات سيارات الوارد بينها مميتة لركابها
حدد خترباء يف مجال صناعة 
العتراق,  داختل  الستيارات 
األساستية  النقتاط  بعتض 
تستمى  متا  يف  الستلبية 

بسيارات الوارد.
وقتال الخترباء يف حديث لهم 
املتترضرة  »الستيارات  إن 
يف  والغارقتة  واملستتعملة 
والتتي تستمى  الفيضانتات 
بت«التوارد« ويتم استتريادها 
دول  متن  زهيتدة  بأستعار 
أمتريكا وكندا وبيع بأستعار 
العتراق  داختل  مختلفتة 
للمواطنتني تحمل عدة نقاط 
ستلبية تؤثر بشتكل مبارش 
عىل الستيارة ومتن ثم تؤدي 
إىل حادث مميت للسائق ومن 

معُه«.
صناعتة  خترباء  وشتخص 
»النقتاط  بتان  الستيارات 
تتمثتل يف إن ستيارات الوارد 
تكون أكثر رشاهه الستهالك 
أن  إىل  إضافتة  الوقتود 

املستتمر يف قطع  االستهالك 
الغيتار التتي يصل ستعرها 
الغيتار  قطتع  أضعتاف  إىل 
الستيارات األصلية يف العراق 
األمتر الذي يتؤدي إىل هدر يف 
العملة الصعبة داخل البالد«.

تا: ما  وأضتاف الخترباء أيضاً
تسمى بسيارات الوارد تسبب 
املميتتة  املروريتة  الحتوادث 
كونها تفتقر للمتانة واألمان 
الغترق  أو  الحتادث  بستبب 
الذي تعرضت اليته يف الدولة 
االستترياد منها«. تتم  التتي 

أن«متا  إىل  الخترباء  ويشتري 
ا  أيضاً الوارد  تسمى بسيارات 
تستبب تلوثاًا يف البيئة بسبب 
انبعاثتات الوقتود املستتمرة 
كونهتا مركبتات مستتعملة 
ومتهالكة«.ويتابتع الخترباء 
كذلك: ما تستمى بستيارات 
الوارد  تترض باملنتج الوطني 
وستعرها منافس للمركبات 

الجديدة داخل العراق«.
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المراقب العراقي/ متابعة...
قض�ت محكم�ة بحرينية، بس�جن رج�ل الدين الش�يخ عبد 
املحس�ن مال عطي�ة الجمري ملدة عام كام�ل.  وقالت مصادر 
بحريني�ة إن “محكم�ة بحرينية قضت بس�جن رج�ل الدين 
الشيخ عبد املحسن مال عطية الجمري ملدة عام كامل، بسبب 
 مح�ارضة ديني�ة ألقاه�ا قبل أس�ابيع”.  وتالحق الس�لطات 

البحريني�ة رج�ال الدين الش�يعة بس�بب محارضاتهم 
الديني�ة وذلك يف إط�ار محاولته�ا للتضيي�ق دينياً عىل 

األغلبية  الش�يعية.  ويأتي ذلك يف ظل السياسات القمعية 
التي يتبعها نظام آل خليفة يف قمع أبناء الطائفة الشيعية، 
متجاه�اًل التقاري�ر التي تصدر ع�ن  املنظم�ات الحقوقية 

وتتضمن إدانات واضحة لتلك السياسات. 

المراقب العراقي/ متابعة...
كان�ت رضب�ة قاصمة تل�ك الت�ي وجهها 
الجي�ش العرب�ي الس�وري، ض�د الق�وات 
الرتكية املعتدية، إذ وجدت األخرية صعوبة 
كب�رية يف نق�ل  الجرح�ى والجث�ث، بع�د 
الغارة الجوية الت�ي أردت 33 جنديا تركيا 
يف مدين�ة إدل�ب، ما أثار االس�تغراب حول 
العملية العس�كرية الرتكي�ة  وكيف حرض 

لها بشكل جعل الجنود هدفاً سهالً. 
وتأتي هذه الخسائر الفادحة التي تكّبدتها 
أنق�رة ي�وم أم�س األول الخمي�س، بع�د 
أس�ابيع من التصعيد يف إدلب، والذي وأّدى 
إىل ارتفاع عدد  الجنود األتراك الذين ُقتلوا يف 

إدلب يف شباط إىل 49 عىل األقّل. 
وأك�د من�دوب س�وريا الدائ�م ل�دى األمم 
املتح�دة بش�ار الجعف�ري، خالل جلس�ة 
ملجلس األمن حول إدلب، أمس الجمعة، أن 
بالده »س�تواصل  التصدي للعدوان الرتكي 

الداعم لإلرهاب«. 
إردوغ�ان  »نظ�ام  إن  الجعف�ري  وق�ال 
واإلرهابيني التابعني له اس�تغلوا اتفاقات 
خف�ض التصعي�د ملحاول�ة ف�رض واق�ع 
إرهابي عىل حس�اب  معاناة الس�وريني يف 
إدلب وحل�ب وريفي الالذقي�ة وحماة من 

جرائم اإلرهابيني«. 
وأعلن�ت وزارة الخارجية الروس�ية، اليوم 
الس�بت، أن موس�كو وأنق�رة أكدتا خالل 
املش�اورات »تركيزهم�ا ع�ىل الح�د م�ن 
التوت�رات ع�ىل  األرض خ�الل الح�رب ضد 

اإلرهابيني يف سوريا«. 
وأضاف�ت الخارجي�ة يف بي�ان أن »النظ�ر 
يف الخط�وات امللموس�ة اس�تمّر لتحقي�ق 
اس�تقرار الدائم للوضع يف منطقة خفض 
التصعيد بإدلب  عىل أساس ضمان التنفيذ 
الكام�ل ملذك�رة 4 أي�ار 2017 ومذكرة 17 

أيلول 2018«. 
وأش�ار البي�ان إىل أن�ه »ت�م االتف�اق م�ع 
الجانب الرتكي عىل حماي�ة املدنيني داخل 
وخ�ارج منطقة خف�ض التصعيد يف إدلب 

وتقديم املساعدة  االنسانية للمحتاجني«. 
ونف�ذت مقات�الت تركي�ة، اليوم الس�بت، 
غارات جوية عىل مواقع الجيش الس�وري 
يف منطقة الزربة بريف حلب، بالتزامن مع 
قصف  مدفعي، ما أدى إىل وقوع ش�هداء يف 

صفوف الجيش السوري وحزب الله. 
وحاولت املجموعات اإلرهابية أن تس�تغل 
القص�ف الرتك�ي إلع�ادة تجمي�ع قواتها 

ملهاجمة املناطق املحررة يف ريف حلب. 

وأبل�غ كان الرئي�س الرتك�ي رج�ب طيب 
إردوغ�ان، نظريه ال�رويس فالديمري بوتني 
يف اتص�ال حصل أمس الجمع�ة، بأن »كل 
عنارص  الحكومة السورية أصبحت أهدافاً 
وس�يتم رضبه�ا«، وفق ما نقل�ه املتحدث 

باسم الرئاسة الرتكية. 
وفق ذلك، قال الكاتب يف صحيفة »واشنطن 
إكزامينر« إن إردوغان »الس�لطان الطامع 
بالكث�ري م�ن امل�وارد يف إدلب يرى س�وريا 

داخل  دائرة نفوذه«، مشرياً إىل أنه يف تركيا 
يبدو أنه قام برهان خاطئ. 

وأض�اف أن�ه كلم�ا ازداد العنف س�يزداد 
احتم�ال تق�ارب إردوغ�ان م�ع الوالي�ات 
املتح�دة، وحل�ف النات�و للحص�ول ع�ىل 
املساعدة، الفتاً إىل  أنه ينبغي عىل واشنطن 
أن ترف�ض طل�ب تركيا وتخربه�ا بالقيام 

بذلك بنفسها. 
ش�ك  ال  ال�رد  م�ن  الن�وع  ه�ذا  أن  ورأى 

س�وف يث�ري غض�ب الكث�ري م�ن املحللني 
الذين يتغنون  الس�ابقني  والدبلوماس�يني 

ب�«الناتو« يف كل  لحظة. 
وتابع الكات�ب، صحيح أن تركيا هي دولة 
عضو يف »الناتو«، م�ع ذلك فإن األتراك لم 
يس�اعدوا عىل اإلطالق منذ ان�دالع الحرب 
األهلي�ة  يف س�وريا قبل تس�ع س�نوات إذا 
إنهم يتحركون يف اتجاه�ات تتعارض مع 

التحالف ككل. 

وأش�ار إىل أن األمر ال يتعل�ق فقط بالغزو 
الرتك�ي لش�مال رشق س�وريا، ب�ل بقرار 
تركي�ا من�ذ بداية الح�رب بالتغ�ايض عن 
املتطرفني الذين  كانوا يستخدمون األرايض 
الرتكي�ة كطري�ق عبور إىل س�وريا، ولفت 
إىل أن�ه فق�ط عندما ب�دأ املدني�ون األتراك 
يموت�ون من جراء  التفج�ريات االنتحارية 
ب�دأ إردوغ�ان يهتم بالقي�ام بعمليات ضد 

»داعش«.  

دولي دوليعربي  عربي 

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن�ت قي�ادة الجي�ش اللبنان�ي، الي�وم 
السبت، عن قيام طريان العدو الصهيوني 
وزوارق�ه الحربية، بخرق األج�واء واملياه 

اإلقليمية  اللبنانية. 
“خم�س  إن  بي�ان  يف  القي�ادة  وقال�ت 
طائرات حربي�ة إرسائيلية معادية خرقت 
األج�واء اللبنانية من فوق بل�دة الناقورة 
ونفذت طريان�ا دائريا  فوق مناطق بريوت 
الجن�وب  ومناط�ق  وبعب�دا  وضواحيه�ا 
الغرب�ي ث�م  والش�وف وزحل�ة والبق�اع 

غادرت جميعها باتجاه األرايض املحتلة”.  
وأضاف�ت أن “زورقني حربيني إرسائيليني 
خرق�ا املي�اه اإلقليمي�ة اللبناني�ة مقابل 
رأس الناق�ورة بينما أقدم عنارصهما عىل 
إلقاء قنبلة  صوتية وإطالق عدة رش�قات 
نارية«، مشريا إىل أنه »تتم متابعة موضوع 
الخرقني بالتنسيق مع قوات األمم املتحدة 
املؤقت�ة يف لبنان  يونيفيل”.  وكانت س�بع 
طائ�رات حربية ارسائيلي�ة وأربعة زوارق 
حربي�ة معادي�ة خرق�ت األج�واء واملياه 

اإلقليمية اللبنانية أمس الجمعة. 

المراقب العراقي/ متابعة...
تحدث ناشطون سعوديون عن وقوع انفجارات عنيفة يعتقد أنها 
ناتجة عن قصف صاروخي باليستي، وطريان مسري نفذته القوات 

 اليمنية املشرتكة يف مدينة جيزان جنوبي اململكة. 
وأظه�رت مواقع رص�د حركة املالح�ة الجوية تأخ�ر الرحالت إىل 

مطار جيزان. 
ولم تتحدث صنعاء عن أي عملية باتجاه السعودية، غري أن طريان 
العدوان صعد من غاراته الجوية خالل الساعات األربع والعرشين 

 املاضية عىل محافظتي الجوف ومأرب. 
ويرجح أن تقوم صنعاء بعملية الرد، حيث توعدت يف وقت س�ابق 
باستمرار عملياتها العسكرية طاملا استمرت السعودية بعدوانها. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد رئي�س املجموع�ة الربملانية التش�يكية للصداقة مع س�ورية 
ستانيسالف غروسبيتش اليوم أن اإلنجازات التي يحققها الجيش 

العربي  السوري عىل اإلرهاب تمثل “نرصاً لإلنسانية“. 
وق�ال غروس�بيتش إن “اإلره�اب واألصولية يمث�الن أدوات يف يد 
االمربيالية والصهيونية وقد تس�ببت هذه األدوات بكوارث للشعب 
 الس�وري”، مش�ددا ع�ىل رضورة التخل�ص م�ن االمربيالية بكل 
أش�كالها بم�ا فيها األمريكي�ة أو الرتكي�ة أو تلك التي يمارس�ها 

االتحاد  األوروبي ألنها تمثل عدوا للبرشية“. 
ولف�ت غروس�بيتش إىل أن الح�رب الت�ي تخوضه�ا س�ورية ضد 
اإلره�اب أصبح�ت يف نهايته�ا وأن املتورطني فيها انكش�فوا عىل 

حقيقتهم  أمام العالم برمته”. 
وأكد رضورة »دعم الشعب السوري يف مواجهة العدوان واإلجراءات 

االقتصادية القرسية أحادية الجانب املفروضة عليه”. 

  طيران الكيان االسرائيلي يخرق األجواء اللبنانية

سماع دوي انفجارات عنيفة 
في جيزان جنوب السعودية

غروسبيتش: إنجازات الجيش السوري 
ضد اإلرهاب تمثل نصرًا لإلنسانية

سوريا تردع »االستهتار« التركي

ضربة قاصمة ُتصّعد المواجهة بين دمشق وأنقرة 
وُترغم »العدوان« على اإلنكفاء
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المراقب العراقي/ متابعة...
أفاد بي�ان صدر عن واش�نطن 
ب�أن  األفغاني�ة،  والحكوم�ة 
الق�وات األمريكية وقوات حلف 
ستس�تكمل  األطل�ي  ش�مال 
انسحابها من أفغانستان  خالل 

14 شهرا. 
املتح�دة  الوالي�ات  أن  وأض�اف 
ستخفض قواتها يف أفغانستان 
إىل 8600 خ�الل 135 يوم�ا من 

االتفاق مع “طالبان”. 

وأش�ار البي�ان إىل أن الوالي�ات 
املتح�دة تلت�زم بم�وارد مالي�ة 
س�نوية تخصص لتدريب قوات 
وتزويده�ا  األفغاني�ة  األم�ن 

بالعتاد. 
املش�رتك  البي�ان  وأوض�ح 
األفغاني�ة  للحكومت�ني 
واألمريكي�ة أن تنفي�ذ الواليات 
املتحدة لهذه االلتزامات مرتبط 
“طالب�ان”  حرك�ة  باح�رتام 

 التزاماتها. 

المراقب العراقي/ متابعة...
الصهيون�ي،  االحت�الل  س�لطات  ق�ررت 
ف�رض إغ�الق عام ع�ىل منطق�ة الضفة 
الغربي�ة املحتلة ومعابر قطاع غزة االثنني 
املقبل بس�بب  االنتخابات.  ووفق ما نرشه 
اإلعالم العربي، فإن قوات العدو ستفرض 
إغالق�ا عاما بالضفة ومعاب�ر قطاع غزة 
يوم انتخابات الكنيست ال�23، ابتداء  من 

يوم االثنني املقبل، زاعما أنه يأتي بموجب 
تقيي�م األوض�اع األمنية وإق�رار الجهات 

السياسية. 
وأوضح�ت س�لطات الع�دو ع�ىل لس�ان 
املنس�ق الصهيون�ي، أن االغ�الق س�يبدأ 
يف منتص�ف اللي�ل )األحد صب�اح االثنني( 
وسينتهي يف  منتصف الليل )االثنني صباح 

الثالثاء(. 

القوات األميركية تقرر االنسحاب بشكل كامل من أفغانستان

الصهاينة يفرضون إغالقًا شاماًل على األراضي الفلسطينية

المراقب العراقي/ متابعة...
ب�رأت املحكمة الفلندي�ة يف مدينة تورك�و رجلني عراقيني 
توأم تم اتهامهما باملش�اركة يف مجزرة س�بايكر يف مدينة 
تكري�ت ع�ام 2014،  حي�ث قض�ت محكم�ة االس�تئناف 
الفلندي�ة بعدم وجود ادلة كافية ع�ىل ارتباطهما بجريمة 
القت�ل الجماعي.  وذكرت صحيفة »اوتيس�ت« الفلندية أن 

”الرجل�ني ت�وأم يبلغان م�ن العمر 27 عام�ا، حيث توصل 
القضاة إىل قرار باإلجماع بأن األدلة لم  تثبت بش�كل قاطع 
أن املتهم�ني كانا مذنبني يف التهم املوجهة إليهما. ومن بني 
هذه الجرائم جرائم الحرب املش�ددة وعمليات القتل بقصد 
 إرهاب�ي واالعتداء املش�دد بقص�د اإلره�اب”.  واضافت أن 
”الرجلني متهمان باملش�اركة يف مذبحة معس�كر سبايكر 
يف تكري�ت يف 12 حزي�ران 2014، حي�ث قتل�ت عصاب�ات 
داعش ما  ال يقل عن 1600 من طالب الكلية العس�كرية يف 
الجي�ش العراقي، حيث اكد ممثلو االدعاء أن أحد اإلخوة أو 
كليهما أطلقوا النار عىل   11 س�جيًنا عىل األقل، أو ش�اركا 
عىل األقل يف قتلهم”.  وكان ممثل االدعاء قد طالب املحكمة 
بس�جنهما مدى الحياة وقد قدم فريق األم�م املتحدة الذي 
يحقق يف املقابر الجماعية يف موقع  املجزرة بتزويد املحكمة 
بالش�هود واألدل�ة، بما يف ذل�ك رشيط فيدي�و يظهر رجالً 
يرت�دي قبعة حم�راء وهو يطل�ق النار ع�ىل رجل  معرض 

للخطر من مسافة قريبة. 

المراقب العراقي/ متابعة...
املراقب العراقي/ متابعة

ذكرت صحيفة “فيما” اليونانية، أن أثينا استخدمت 
حق النقض الفيتو، ومنعت صدور بيان للناتو يدعم 
أنق�رة إثر الغارة الس�ورية التي  أس�فرت عن مقتل 

أكثر من 30 عسكريا تركيا يف إدلب. 
وقال�ت الصحيفة “أرس�ل وزي�ر الخارجية نيكوس 
النات�و،  يف  لليون�ان  الدائم�ة  البعث�ة  إىل  دندي�اس 
تعليم�ات حول ذل�ك، عندما ج�رت محاولة  االتفاق 
خ�الل اجتماع يف مجلس الحلف عىل مس�توى نواب 
املمثلني الدائمني عىل نص لم يتضمن اقرتاح اليونان 
باإلشارة إىل االمتثال  التفاق االتحاد األوروبي وتركيا 

بشأن الالجئني واملهاجرين ملارس 2016”. 
وواجهت املطالب اليونانية، مقاومة قوية من جانب 
بعض دول الحلف، مث�ل الواليات املتحدة وبريطانيا 

وأملانيا وفرنسا. 
وقبل ذلك، طلبت تركيا ع�رب وزير خارجيتها مولود 
السياس�ية  باملش�اورات  الب�دء  أوغل�و  تش�اووش 

املنص�وص عليه�ا يف إحدى مواد  معاهدة واش�نطن 
للحلف. 

وأضاف�ت الصحيف�ة “انته�ى االجتم�اع األويل عىل 
مس�توى املمثلني الدائمني صباح ي�وم الجمعة دون 
صدور بيان مش�رتك. ويف الوقت  نفسه، طلبت تركيا 
مساعدة الحلف يف الدفاع الجوي واالستطالع وغريه، 
لك�ن يبدو أنه ال يوجد اتفاق ع�ىل هذه القضايا بني 

الحلفاء،  عىل األقل يف هذه املرحلة”. 

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية
صحيفة: محكمة فنلندية تبرىء عراقيين متهمين 

بالمشاركة في مجزرة سبايكر
صحيفة يونانية: أثينا ُتعّطل بيانًا للناتو يدعم تركيا

واشنطن ترجئ 
قمة »آسيان« 

على خلفية 
انتشار كورونا

المراقب العراقي/ متابعة...
أرج�أت الوالي�ات املتحدة قم�ًة لرابطة 
دول جنوب رشق آس�يا )آس�يان( كان 
مق�ررا عقدها يف الس فيغاس الش�هر 
املقب�ل، بس�بب مخ�اوف  م�ن فريوس 

كورونا املستجد. 
وذكرت وكالة “فرانس برس” نقال عن 
مس�ؤول أمريكي أن�ه “يف وق�ت يعمل 
املجتم�ع الدويل مع�ا لهزيم�ة فريوس 
الوالي�ات  املس�تجد،  اتخ�ذت  كورون�ا 
يف  رشكائه�ا  م�ع  بالتش�اور  املتح�دة 
آس�يان القرار الصع�ب بإرجاء اجتماع 

قادة آسيان”. 
وذكر املسؤول األمريكي “تقدر عالقاتنا 
الحساس�ة،  املنطق�ة  ه�ذه  دول  م�ع 

وتتطلع إىل اجتماعات مستقبلية”. 
وكان م�ن املقرر أن تس�تضيف أمريكا 
ق�ادة رابطة دول جنوب رشق آس�يا يف 

14 اذار. 
يذك�ر أن ترامب ونائب�ه مايك بينس قد 
تغيب�ا عن القمة الس�نوية لدول جنوب 
رشق آسيا يف ترشين الثاني يف بانكوك. 

محكمة بحرينية تقضي بسجن رجل دين عامًا كاماًل بسبب خطبة دينية! 
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انترش يف السعودية عام ٢٠١٤ مات منهم ١٨ يف جدة اغلبهم من 
الرج�ال رجح  بعض العلماء  حينها أن الفايروس يصيب الرجال 
دون النس�اء لكن�ي أرى أن  الفايروس لم يصب الس�عوديات ألن 
اغلبه�ن يرتدي�ن الربقع عىل الوجه كأنه كمام�ة  عاد الفايروس 
ليظه�ر يف ووه�ان الصيني�ة بش�كل أكث�ر تط�ورا  ال يع�د هذا 
 الفاي�روس خطر جدا مقارنة بغريه كااليبوال التي قتلت ٩٠%من 
املصابني  وانخفضت النس�بة مؤخرا إىل ٢٠%  بينما كورونا قتلت 
٢%فقط من املصابني  لكن إذ لم يتم السيطرة عليه قريبا سيعترب 
وب�اء عاملي يعترب ه�ذا املرض ضم�ن  ثمان أمراض فايروس�ية 
تصيب الجه�از التنفيس . صفاته / س�مي بكورونا ألنه  يحوي 
ع�ىل بروزات رأس�ها ش�بيه بالت�اج وكلم�ة كورونا اإلس�بانية 
تعن�ي كراون   )الت�اج( باإلنجليزية  ومن أهم  مصانع الخمور يف 
املكس�يك هو مصنع كورونا  الذي أنش�أ ع�ام ١٩٢٥ لذلك يتوقع 
بع�ض الحمق�ى أن الخم�ر يقيض عىل ه�ذا  املرض . ق�د يكون 
الفايروس هو من طور نفس�ه أو أن الحرب االقتصادية هي من 
 طورته)بفع�ل فاعل( وتحديدا الجهاز االس�تخباري األمريكي . 
املش�كلة ان ه�ذا  الفايروس ال يصيب الج�زء العلوي من الجهاز 
التنف�يس فقط ب�ل كامل الجهاز  واألهم من ذل�ك هذا الفايروس 
يتح�ول من امل�ادة الوراثي�ة إىل الربوت�ني مبارشة  ب�دون املرور 
بمرحل�ة الحم�ض النووي الريمبي ويس�تطيع الدخ�ول لداخل 

الجزء  املخاطي .  
الوقاي�ة :  التعرض للش�مس ليس الس�بب م�وت الفايروس يف 
درج�ات الحرارة  العالية بل ألن الش�مس تعطينا فيتامني   D  واذ 
لم تجد أش�عة الشمس فعليك  بأقراصD3     ففي عام ١٨١٥ عند 
انفجار ب�ركان اندونيس�يا الهائل أصبحت  االبخ�رة الحامضية 
مانعا لوصول أش�عة الش�مس فأنترش الطاع�ون حينها  ومات 
 الكثري الكثري منهم بسبب ضعف املناعة  كذلك فيتامني  c  الداعم 
للجهاز املناع�ي  وهو موجود يف الفلف�ل والكيوي و الحمضيات 
يفضل طبعا رشب الليم�ون  بالنعناع  وكذلك الكركم الذي يعترب 
لوح�ده صيدلي�ة متكامل�ة  والحرمل الذي يفعل  الغ�دد الصماء 

وخاصة الغدة النخامية التي تعطي األوامر للغدة الكظرية. 
ام�ا م�ن الجان�ب العقائ�دي ف�أن الرتاب�ط العلم�ي العقائ�دي 

سيدهشك عزيزي القارئ
فف�ي ١٩١٥ قام املج�دد الش�ريازي رحمه الله بجم�ع املؤمنني 
وقراءة زيارة  عاشوراء  واليوم ينترش دعاء  اني اريد امانا يا ابن 
فاطمة  وهناك من يؤمن  بزيارة األرضحة أو قراءة القرآن   وكل 
هذا نجح حينها وسينجح بعون الله  فالحقيقة العلمية تقول أن 
اإلنسان عندما يطمنئ ليشء معتقدا به ال شاكا فالغدة  النخامية 
تعطي األوام�ر للغدة الكظرية الجزء القرشي منها فتقوم الغدة 
الكظري�ة  بف�رز اربع اضعاف مم�ا كانت تف�رزه إال أنها تحجم 
ع�ن ذلك يف حاالت الكأبة  والقلق والش�ك وغريه  لذلك يقول نبينا 

األكرم ص صلة الرحم تطيل العمر )أن  فهمت قصدي( 
كم�ا أن الفايروس ل�م يقتل من املصابني إال من هم يف مش�اكل 
صحية أو انهم  كبار الس�ن  اي انهم ليس لديهم املناعة الكافية 
فالفاي�روس كام�ن بطبيعت�ه اي أنه  يخ�ى الجه�از الدفاعي 

للجسم
العالج بتوقعاتي س�يكون يف عي�دان التب�غ  وثماراليوكالبتوس 

والله أعلم. 

كورونا فايروس 
اكتشف عام ١٩٦٠ 

 سالم دليل ضمد

بقلم/ د.علي مطر
طلب�ت تركيا من حلف »الناتو« دعمها عس�كرًيا، 
لك�ن الحل�ف لم يتخ�ذ موقًف�ا  واضًح�ا، واكتفى 
م�ن  أكث�ر  يف  والش�فهي  اإلعالم�ي  بالترصي�ح 
مناس�بة، دون تقديم  أي دعم عس�كري، ما دفع 
املس�ؤولني األتراك إىل تكرار الطلب مراًرا، والدعوة 
 اىل تفعيل املادة الخامس�ة من اتفاقي�ة »الناتو«، 

فما هي هذه املادة؟
النات�و وامل�ادة الخامس�ة:تنص املادة الخامس�ة 
من اتفاقية حلف ش�مال األطليس �  الناتو عىل أن 
الهجوم عىل إحدى دول الحلف س�وف ُيعامل عىل 
أس�اس أنه هجوم  عىل بقية األعضاء جميًعا، وأن 
الحلفاء ملزمون بالرد عليه، وأن اس�تخدام القوة 
 العس�كرية يعد أحد الخيارات يف هذه الحالة، ومن 
جان�ب آخر، تن�ص املادة  الخامس�ة ع�ىل أن من 
واجب أي دولة من دول الحلف أن تس�اعد الطرف 
أو  األط�راف التي تتع�رض ملثل ه�ذا الهجوم عىل 
الف�ور، وأن تتخ�ذ من اإلجراءات ما  ت�راه الزًما يف 

هذا الوضع . 
اتفقت األطراف عىل أن أي هجوم مس�لح عىل أي 
دول�ة عض�و أو أكثر من أعضاء  الحل�ف يف أوروبا 
أو أمري�كا الش�مالية ُيعت�ربرَ هجوم�اً عىل س�ائر 
ال�دول األعض�اء.  وتبع�اً لذلك، ف�إن ه�ذه الدول 
تواف�ق عىل أن�ه يف حالة وقوع مثل ه�ذا الهجوم، 
فإن  كل واحدة منها، يف ممارستها لحقها الفردي 
أو الجماعي يف الدفاع عن النفس،  س�وف تس�اعد 
الطرف أو األطراف التي تعرضت ملثل هذا الهجوم. 
وتكون  املس�اعدة ب�أن تب�ادر عىل الفور، س�واء 
بصفة فردية أو بالتنس�يق م�ع األطراف  األخرى، 
إىل اتخاذ اإلج�راءات التي تراه�ا رضورية، بما يف 
ذلك استخدام القوة  املسلحة، بهدف استعادة أمن 
منطقة ش�مايل األطليس والحف�اظ عليه. ويجب 
 إبالغ مجل�س األمن الدويل عىل الف�ور بأي هجوم 
مسلح من هذا النوع وبجميع  اإلجراءات التي يتم 
اتخاذه�ا نتيجة لذلك، لكن األعم�ال التي قام بها 
الحلف مخالفة  للرشعية الدولية، ألنه وإن اس�تند 
إىل امل�ادة ٥١ من ميث�اق األمم املتح�دة، إال أنه  لم 
يعمل وفق قرارات مجلس األمن بادئ ذي بدء إنما 

استخدم القوة ومن ثم عاد  لترشيع عمله . 

ويعت�رب الحل�ف أن البن�د الخامس م�ن االتفاقية 
الت�ي انبث�ق نتيجته�ا يش�ّكل جوهره،  وه�ذا ما 
أعلنه األمني العام لحلف شمال األطليس »الناتو«، 
األع�داء  إدراك  أن  »ين�س س�تولتنربغ«،  معت�رباً 
املحتمل�ني أن االعتداء عىل عضو يف الحلف، بمثابة 
 اعت�داء ع�ىل كاف�ة أعضائ�ه، يح�ول دون وقوع 
ذل�ك، م�ع أن الرئي�س الفرنيس  ماك�رون كان قد 
وص�ف ال�«الناتو«، بأن�ه »يف حالة موت رسيري« 
يف ترصيح�ات  أدىل به�ا يف مقابلة م�ع مجلة »ذي 
إيكونوميس�ت« األس�بوعية الربيطانية. ورغم  أن 
ه�ذه الفقرة قد أُدخلت نتيجة تصور املوّقعني عىل 
معاه�دة واش�نطن لتصبح  آلية تس�اعد الواليات 
املتحدة عىل تقديم املس�اعدة لحلفائها األوروبيني 
عن�د  الحاجة، ف�إن األوروبي�ني هم الذي�ن قدموا 
الدعم لواشنطن عند تعرضها لهذه   «الهجمات« يف 

أفغانستان والعراق . 
هل فّعل الحلف املادة الخامسة؟

ل�م يق�م الحل�ف ب�أي عملي�ات عس�كرية خالل 
الحرب الباردة، حيث انترص يف الحرب  مع االتحاد 
السوفياتي وس�قط جدار برلني دون تفعيل املادة 
الخامس�ة. وعق�ب  انته�اء ه�ذه الح�رب، كانت 
العملي�ات االوىل، خ�الل ال�رد عىل الغ�زو العراقي 
للكوي�ت  م�ن خالل تش�كيل تحال�ف دويل بقيادة 
أمريكي�ة. كم�ا تدخ�ل الحل�ف يف حرب البوس�نة 
 والهرس�ك الت�ي اندلع�ت يف الع�ام ١٩٩٢ نتيج�ة 
لتف�كك يوغوس�الفيا. كم�ا تدخل  الحلف بش�كل 
غري رشعي يف كوس�وفو، حيث قام بحملة قصف 
استمرت 7٨ يوما  بدءاً من ٢٤ آذار/مارس ١٩٩٩  . 
تدخ�ل الحل�ف يف الحرب ع�ىل أفغانس�تان عقب 
أح�داث ١١ ايل�ول/ س�بتمرب ٢٠٠١،  حي�ث ت�م 
تفعي�ل امل�ادة الخامس�ة بطل�ب أمريك�ي ب�دون 
الرج�وع إىل مجل�س األمن  الدويل، بش�كل يخالف 
الرشعي�ة الدولي�ة، وكانت ه�ي امل�رة األوىل التي 
تفع�ل فيها  املادة الخامس�ة، حي�ث تحرك الحلف 
يف املرات السابقة من تلقاء نفسه،  وشاركت دول 
الحل�ف بغزو العراق ٢٠٠3 بش�كل منفرد يف إطار 
»التحال�ف  الدويل« الذي ش�كلته الوالي�ات املتحدة 
األمريكي�ة دون القول إن املش�اركة كانت  تفعيالً 

للم�ادة الخامس�ة علم�ا أن الغ�زو كان مخالف�اً 
تماماً للرشعية الدولية. ومن ثم  يف أب/أغس�طس 
٢٠٠٤، خالل حرب العراق، ش�كلت منظمة حلف 
ش�مال األطليس  بعثة التدري�ب التابعة ل�«الناتو« 
يف العراق، وهي بعثة تدريب ملس�اعدة قوات  األمن 
العراقية بالتعاون مع القوات املتعددة الجنسيات 

التي تقودها الواليات  املتحدة . 

باإلضاف�ة إىل م�ا تق�دم، وعقب األح�داث يف ليبيا 
وتصاعد العنف بني املتظاهرين  والحكومة الليبية 
بقيادة معمر الق�ذايف، ويف ١7 آذار/ مارس ٢٠١١ 
ص�در ق�رار  مجل�س األم�ن التابع لألم�م املتحدة 
املرقم ١٩73، الذي دعا إىل وقف إطالق النار،  وأذن 
بالقيام بتحرك عس�كري لحماية املدنيني. وقد بدأ 
تحالف يض�م عدداً من  أعض�اء »الناتو« يف فرض 

منطق�ة حظر ط�ريان ع�ىل ليبي�ا. ويف ٢٠ آذار/ 
م�ارس   ٢٠١١، اتفقت دول منظمة حلف ش�مال 
األطليس عىل فرض حظر عىل توريد  االس�لحة إىل 

ليبيا . 
واليوم فش�لت تركيا بالحصول ع�ىل دعم الحلف 
وفق تفعيل املادة الخامسة، وجل  ما حصلت عليه 
ه�و تفعيل امل�ادة الرابعة التي تن�ص عىل حق اي 

دولة بالدعوة  إىل االجتماع الطارئ نتيجة أي تهديد 
يطالها، ولكن لم يستطع أردوغان أن يأخذ  غطاء 
الحل�ف، للوق�وف بوجه تق�دم الجيش الس�وري 
والدع�م الرويس له، وبالتايل  ف�إن أردوغان يعيش 
مأزقاً كب�رياً بعدم قدرته عىل املناورة العس�كرية 
والسياس�ية  التي قد تس�بب له مواجهة مبارشة 

مع روسيا يف حال تحدي نفوذها يف سوريا . 

بقلم/ عدنان أبو زيد
تس�تدعي  الع�راق،  يف  األزم�ة  ديموم�ة 
استعراض أسباب فقدان »الثقة السياسية« 
 ب�ني النخب�ة واملحتج�ني، حي�ث التصعي�د 
اإلعالمي السيما املوّجه من الخارج،  يوّسع 
الهوّة، ويعّقد حتى »الثقة الس�يكولوجية« 
ب�ني املتظاهري�ن انفس�هم وم�ع  دولتهم، 
بس�بب تراكمات املحنة التي بدت مفتوحة 

عىل كافة االحتماالت . 

 » الثقة السياس�ية«، مفردة ليس�ت جديدة، 
يف ادبيات علوم السياس�ة، وقد اش�ارت  لها 
األمم املتح�دة يف مؤتمرها حول »بناء الثقة 
يف الحكومة« يف فيين�ا العام   ٢٠٠6، معتربة 
انه�ا نت�اج »التواف�ق يف اآلراء ب�ني أف�راد 
املجتمع والنخب  السياسية حول األولويات 
الحكومي�ة،  اإلدارة  ونم�ط  الربام�ج،  يف 
املؤسس�ات  ب�ني  والتفاع�ل  اإليجاب�ي 

االجتماعية واالقتصادية .» 

فيما يتعلّق بالعراق، ف�ان املتصّور ان بنية 
املجتم�ع العراق�ي، الديني�ة  واالجتماعية، 
النخ�ب  املنس�جمة ب�ني  الوش�ائج  تتي�ح 
واملجتم�ع، ما يجعل من  عملية بناء »الثقة 
السياس�ية« ممّهدة، لكن ال�ذي يحدث هو 

النقيض، اليوم،  ألسباب شتى، بينها،
امل�ال  ورأس  الث�روة،  توزي�ع  أس�لوب 
االجتماع�ي، وأس�لوب مش�اركة املوط�ن 
 ٢٠٠3 من�ذ  ترس�خت  الت�ي  يف  الس�لطة، 

السياس�ية  املحاصص�ة  عربديباج�ات 
والطائفية،  فضال عن الفس�اد، واضمحالل 
ال�دور املؤس�يس للدولة، واستش�عار الفرد 

بانها  غري قادرة عىل استيعاب طموحاته . 
اال م�ن خ�الل  ال يمك�ن تج�اوز االزم�ة، 
ب�ني  أوال،  السياس�ية«  »الثق�ة  اس�رتداد 
جوانب  العالقة، كمدخل الس�رتجاع »الثقة 
إرس�اء  النفس�ية« و«االجتماعي�ة«، ع�رب 
منظوم�ة  جدي�دة م�ن التج�اوب الخ�الق، 
ب�ني االفراد ومؤسس�ات الدول�ة واألحزاب، 

  Trusting Culture. وتدعيم  ثقافة الثقة
يس�تطيع املواط�ن »الواث�ق« بالدول�ة، ان 
يتعامل حضاريا م�ع أي اختالف، وحتى  يف 

الحاالت التي يتظاهر، او يحتج فيها،
فان اعرتاضه س�يكون إيجابيا، نحو البناء 
ال االنتقام من الدولة والواجهات  السياسية 

بالتخريب والحرق، الن مثل هذا الفرد
املتيّق�ن، ي�درك جي�دا ان دولت�ه بنظامه�ا 
الديمقراط�ي، يمك�ن ان توصل�ه اىل مركز 
 القرار والس�لطة، يوما ما، وان عليه- وفق 
ذل�ك-، ان يديم املؤسس�ات، ويجاري  آليات 

املعارضة السلمية . 
املواطن اليقين�ي، يتحّم�س للتظاهر، قْدر 
اندفاعه اىل التش�ارك يف الجمعيات  الخريية، 
والقومي�ة،  الطائفي�ة  االف�رازات  ونب�ذه 
واحرتامه األقليات االجتماعية  والسياسية، 
أنم�اط  كاف�ة  م�ع  بإيجابي�ة  وتفاعل�ه 
الفعاليات املجتمعية وتسامحه  معها، حتى 

وان تباين معها يف األساليب واالهداف . 
لك�ن كي�ف يمكن ذلك؟ املس�الة ببس�اطة 
تع�ود اىل »الثق�ة السياس�ية« ح�ني ي�درك 
 الف�رد، ان برامج الحكومة تلمس الحاجات 
املجتمعي�ة، وتس�تجيب لها، وح�ني  يؤمن 

يف  حت�ى  معه�ا  يتس�امح  بذل�ك،  الف�رد 
حال�ة ع�دم قدرتها ع�ىل تلبية بع�ض تلك 
 الرضورات، ألنه يدرك جيدا انها تس�عى اىل 
ذلك، واّن ظروفا مرّكبة، حالت دون  التنفيذ . 
ع�ىل العك�س من ذل�ك، فحني ينتب�ه الفرد 
اىل ان الحكوم�ة منفصم�ه ع�ن الواقع وال 
 ت�درك التطلعات، فانه يعرض عنالتأييد، بل 
ويح�اول ع�دم االمتثال للقوان�ني  والربامج 
اىل حال�ة م�ن  بعدم�ا يص�ل  الحكومي�ة، 
التقييم الس�لبي للسياسات العامة،  معتربا 
ان الطبقة السياس�ية التي تمسك بالقرار، 
غري قادرة عىل توجيه املسارات  اىل األهداف 

املرغوب فيها . 
انع�دام  الش�عبي م�ن  الس�خط  يتأّت�ى  ال 
الصح�ي  الواق�ع  وت�ردي  الخدم�ات 
واالجتماع�ي،  والبطال�ة، فحس�ب، فثم�ة 

ظروف قاهرة
تتسّبب يف ذلك مثل الحروب، ونقص املوارد، 
لكنه يولد أوال من ذلك الشعور  الجماعي من 
ان األحزاب والطبقة السياسيةواالقتصادية 
غ�ري ق�ادرة ع�ىل اإلدارة  او انها مش�غولة 
تعزي�ز مصالحه�ا، وتتج�اوز مش�اعر  يف 
البغضاء اىل ابعد م�ن ذلك  فتصّوب أهدافها 
اىل مؤسسات الحكم والنظام، ما يجعل من 
الرشعية السياس�ية،  يف حالة من االرتياب، 
الحاكم�ة  بينالنخب�ة  الجس�ور  تقط�ع 

والشعب، ويرتنح  االصطفاء السيايس . 
»الثق�ة  ان  يف  الحقيق�ة،  م�ن  مف�ر  ال 
السياس�ية« هي املبدأ يف االس�تقرار، والتي 
�س ع�ىل لبن�ات العالق�ة ب�ني الوعود   تؤسَّ
الق�رار  صاح�ب  باس�تجابة  والتنفي�ذ، 
 لحاج�ات املواطنني قب�ل اصحاب الوظائف 

السياسية والحزبية الرفيعة

بقلم/ حسن الفي
يف الوق�ت الذي ش�عر نتنياهو بأّنه اس�تطاع الخروج من 
عنق زجاج�ة الّتأثري  الّس�لبي إلعالن موع�د محاكمته يف 
الس�ابع عرش من آذار/مارس املقبل، اصطدم  بصواريخ 
الجهاد اإلسالمّي، وهو اليشء الوحيد الذي لم يكن يتمنى 

حدوثه قبل  أسبوع من موعد االنتخابات املقبلة . 
أراد وزي�ر الح�رب الّصهيون�ّي، نفتايل بين�ت، أن يتحّول 
مش�هد الجرافة الصهيونية  التي تس�حل جثمان الشهيد 
محم�د الناع�م إىل قيم�ة مضافة يف حس�ابه ضمن بازار 
 االنتخاب�ات اإلرسائيلية، التي تجرى للم�رة الثالثة خالل 
أقل من عام يف   «إرسائيل«، من خالل س�عيه لتسويق هذا 
املش�هد املفجع للّش�عور اإلنس�اني،  باعتباره الس�يايس 
الوحيد يف »إرسائيل« الَّذي يمتلك اسرتاتيجية لحل معضلة 
 ع�ودة الجنود اإلرسائيلي�ني األرسى يف غزة من دون إبرام 
صفق�ة تبادل أرسى مع  املقاومة الفلس�طينية، لكن من 
خالل احتجاز جثامني شهداء املقاومة، مستغالً  احتجاج 
عائلة الجندي األس�ري ل�دى املقاومة، ه�دار جولدن، عىل 

رئيس ال�وزراء  بنيامني نتنياهو الس�اعي إىل إبرام تهدئة 
م�ع حركة حماس، األمر الَّذي فضحه  منافس�ه أفيغدور 
ليربمان، عندما كشف عن زيارة رئيس املوساد ومسؤول 

 املنطقة الجنوبية يف جيش االحتالل لقطر  . 
أتت صواريخ الجهاد اإلسالمي بما ال تشتهي سفن نفتايل 
بين�ت، الَّذي كان يطلق  الّتهديد تلو التهديد تجاه املقاومة 

يف غزة، وخصوصاً قيادة حركة الجهاد  اإلسالمي . 
ول�م تفاج�ئ رسع�ة رّد الجهاد اإلس�المي ع�ىل التنكيل 
بالش�هيد الناعم بينت وحده،  فق�د أظهرته بمظهر وزير 
الح�رب األقل خربة، الذي يعرض حياة جنوده للخطر من 
 أج�ل مكاس�به االنتخابية، كم�ا أحرجت أيض�اً تقديرات 
س�ة العس�كرّية  اإلرسائيلّية الّتي قّدم�ت للمجتمع  املؤسَّ
الّصهيونّي، بعد عملية اغتيال القائد العسكري  يف الجهاد 
اإلس�المي بهاء أبو العط�ا، أنَّ قادة الجهاد اإلس�المي يف 
حال�ة ردع  وخ�وف تمنعهم م�ن اإلقدام ع�ىل أّي تصعيد 
عس�كري، ولكنَّ إطالق الجهاد  اإلسالمي صواريخ قبل أن 
تغرب الش�مس عن يوم استش�هاد الناع�م، أثبت بالدليل 

 القاطع أن تلك التقديرات أقرب إىل األوهام منها إىل الواقع . 
منحت استطالعات الرأي اإلرسائيلية نتنياهو التفّوق عىل 
خصم�ه بني غانت�س،  رئيس حزب »أبي�ض أزرق«، ألول 
مرة منذ انطالق ماراثون االنتخابات  اإلرسائيلية يف ش�هر 

نيسان/أبريل املايض . 
ويف الوقت الذي ش�عر نتنياهو بأّنه استطاع الخروج من 
عنق زجاج�ة الّتأثري  الّس�لبي إلعالن موع�د محاكمته يف 
الس�ابع عرش من آذار/مارس املقبل، اصطدم  بصواريخ 
الجهاد اإلسالمّي، وهو اليشء الوحيد الذي لم يكن يتمنى 

حدوثه قبل  أسبوع من موعد االنتخابات املقبلة . 
ل�ذا، كان م�ن الّطبيعي أن يبحث عن مخ�رج يحفظ ماء 
وجهه، يف ضوء تهديداته  املتكّررة للمقاومة يف غزة، األمر 
الَّ�ذي يرّض بصورته كرجل األمن األّول يف   «إرسائيل«، كما 
يس�ّوق لنفس�ه، فذهب باتجاه استبدال س�احة املعركة، 
م�ن خ�الل  اس�تهداف مواقع لحرك�ة الجهاد اإلس�المي 
يف دمش�ق، معتق�داً أنه يقّدم بذلك ش�يئاً  جدي�داً للناخب 
اإلرسائي�ي لي�س معت�اداً علي�ه يف قواع�د االش�تباك مع 

املقاوم�ة يف  غ�زة . 
ويف الوق�ت ذات�ه، ال ينق�ل هذا ال�رّد التصعي�د إىل معركة 
مفتوحة، لكّن اس�تمرار  حركة الجهاد بإطالق الصواريخ 
وربطه�ا بمواقيت الص�الة، يأتي تأكيداً لقاعدة  أرس�اها 
أمينها العام األستاذ زياد النخالة، من خالل ربط املقاومة 

الة يف  فكر الجهاد اإلسالميّ .  بالصَّ
لم تكتِف صواريخ الجهاد اإلس�المّي بأخ�ذ زمام املبادرة 
يف اإلع�الن عن ب�دء  املعركة، األمر الَّذي يتع�ارض مع كّل 
الخطط العسكرّية اإلرسائيلّية الّساعية دوماً  إىل أن تكون 
الرّضب�ة األوىل م�ن نصيبه�ا، ولك�ن الحنكة السياس�ية 
للجه�اد  اإلس�المي تجلَّت يف اإلع�الن عن انته�اء الجولة، 
عرب حس�اب ناطقها العس�كري  عىل موقع تويرت، لتحرم 
نتنياه�و من أيِّ صورة نرص يس�تطيع أن يس�وّقها أمام 
 الناخب الّصهيون�ّي، تاركًة له تكرار أس�طوانة عنرتياته 
املرشوخ�ة ضد املقاوم�ة  يف غزة مرة أخ�رى، يف مواجهة 
الَّذي�ن يتَّهمون�ه بالعج�ز أم�ام  خصوم�ه الّسياس�يني 

 صواريخ الجهاد اإلسالميّ . 

»الناتو« يتملّص من المادة الخامسة .. هل تكفي المادة الرابعة أردوغان ؟

المشهد االنتخابّي اإلسرائيلّي على وقع صواريخ الجهاد اإلسالمّي

وجد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفسه في مأزق أمام سرعة تقدم  الجيش العربي السوري في شمال سوريا. القوة النارية الكبيرة 
التي استخدمت  وأدت إلى تحرير مناطق شاسعة كانت تحت سيطرة أردوغان وحلفائه في جبهة   «النصرة«، جعلته يتفاجأ بسير األحداث 

ويفقد السيطرة على تلك المناطق،  وأشعرته بالعجز عن صد تقدم الجيش السوري والحلفاء مدعومًا بغطاء جوي  روسي كبير، ما جعله يسارع 
إلى طلب العون والنجدة والدعم أكثر من مرة من  حلف شمال األطلسي )الناتو(، إليقاف هذه الحملة العسكرية الواسعة، التي تأتي  في 

سياق حق الجيش السوري باستعادة سيادته على أراضيه . 

الثقة السياسية



برواري: نقترح تأجيل الدوري الممتاز لحين 
فوجيء المتابعون بخسارة المنتخب الوطني بكرة ارتفاع درجات الحرارة

السلة أمام الهند بفارق ١٩  نقطة في المباراة التي 
جرت في بغداد ضمن تصفيات كأس العالم وادت 

الى  استقالة المدرب خالد يحيى، الخسارة تؤكد حاجة 
الفريق العراقي ومواهب السلة  الى مدرب اجنبي 

يتمكن من االرتقاء وتطوير العبينا بدال من المدرب 
المحلي  الذي ال يملك امتدادات العمل االحترافي 
وال القدرات الفائقة الموجودة  في بلدان  الريادة 

السلوية . 
الالعب�ون لم يقدم�وا االداء املنتظ�ر منه�م يف مباراتهم االوىل 
بمالعبن�ا، كن�ا نأمل  روح�ا معنوية أعىل وتوهج�ا أكرب منهم 
ك�ي يتفوق�وا ع�ىل املنتخب الهن�دي ال�ذي  نظر الي�ه البعض 
باس�تخفاف معتربين اياه حلقة ضعيفة ومنافس�ا متواضعا 
يمكن  اجتيازه بس�هولة، ال اعرف من أي�ن تولدت تلك الفكرة 
الن اح�رام املنافس يقودنا  اىل التهيئة واالس�تعداد له بش�كل 

الئق يلبي الطموحات . 
الس�ؤال: هل ش�اهد مدرب املنتخ�ب الوطني مباري�ات الهند 
الس�ابقة؟ هل تع�رف  عىل نق�اط قوته وضعفه أو االس�لوب 
املعتم�د لديه؟؟ ال اعتق�د ذلك فقد اعتدنا يف  اغلب املنافس�ات 

الرياضي�ة أن ال نقرأ مبارياتنا بدقة 
ونخفق يف ترتيب اوراقنا  وادواتنا !! 

هي تجرب�ة علين�ا االس�تفادة من 
دروس�ها والب�د م�ن تح�رك رسيع 
التحاد اللعبة  اليجاد املدرب االجنبي 
القادر عىل انتشال سلتنا واكتشاف 
القدرات الكامنة لدى  العبينا تعزيزا 
للمواه�ب املوجودة يف دوري الس�لة 

ومس�تواه يتصاع�د من موس�م  اىل اخ�ر ، وحجم التنافس�ية 
فيه يتسع باس�تمرار، وتأثري املحرفني واضح يف  اغلب الفرق 
ونرج�و انع�كاس ذلك ع�ىل قابلي�ات العبينا املحلي�ني نضجا 

وتقدما يف  عموم املباريات والبطوالت . 
املنجز االكرب الذي كسبناه من هذه املباراة أنها أقيمت يف قاعة 
الش�عب الرياضية  ببغداد وبحضور جماهريي حاش�د، انجاز 
يحسب التحاد الس�لة وعمله الدؤوب  الذي بذله ودفع االتحاد 
الدويل ملنحه موافقة اللعب يف بغداد بعد انتظار طويل،  الجهود 
تلك مطالب بان تجد الدعم الحكومي واملس�اندة املتواصلة كي 

نجد ألعابنا  جميعا وهي تحتضن مبارياتها الدولية يف بالدنا . 
الدع�م ليس يف رفع الس�قف املايل للمبال�غ املخصصة لالتحاد 
العراقية الفاعلة  فقط بل ايضا يف تهيئة البنى التحتية الالزمة 
النج�اح مهم�ة اس�تضافة البط�والت  واملس�ابقات املهمة يف 
االلعاب املختلفة ولعل اكمال قاعة )بغداد( بس�عة ٧ 
الف  متف�رج يمكن ان يكون أب�رز االوليات التي 
نذهب اليها يف عمل وزارة الشباب  والرياضة ملا 

يف ذلك من اثار ايجابية عىل املدى املستقبيل. 

!!الهندسلة�
عدنان لفتة
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الش�باب  لجن�ة  رئي�س  نائ�ب  اق�رح 
والرياض�ة النيابية ديار ب�رواري، اليوم 
الس�بت،  تأجي�ل مباري�ات دوري الكرة 
املمت�از لحني ارتف�اع درج�ات الحرارة، 
ب�دل إجرائها  ب�دون حض�ور الجمهور، 
معترباً أن عدم حض�ور الجماهري ُيفقد 
املباريات جماليتها  ويتس�بب بمش�اكل 

مالية لألندية . 
وكان وزير الشباب والرياضة يف حكومة 
ترصي�ف األعم�ال، أحمد ري�اض أعلن، 
 إقام�ة مباري�ات ال�دوري املمت�از لكرة 
القدم، من دون جمهور، مبيناً أن القرار 
يأت�ي  تنفي�ذا لتوجيه�ات خلي�ة األزمة 
»الخاص�ة بت�دارك الوض�ع الع�ام الذي 

سببه فايروس  كورونا«. 
وق�ال ب�رواري إن »الرياض�ة العراقي�ة 
تأثرت بالعديد من القضايا التي حصلت 
حصته�ا  نال�ت  حي�ث  واآلن،   س�ابقا 
من جمي�ع األح�داث التي مر به�ا البلد 
واألوض�اع  االقتصادي�ة والي�وم تأث�رت 
وانتش�ار  الصحي�ة  باألوض�اع  أيض�اً 
فايروس كورونا«،  مبيناً أن »الفايروس 
التجمع�ات  خ�الل  بالع�دوى  ينتق�ل 
واملالمسة الس�كانية والرذاذ  بالتايل جاء 
ق�رار االتح�اد بإج�راء املباري�ات بدون 
جمهور وف�ق توصيات صحية  بخطورة 

التجمعات .» 
وأضاف ب�رواري، أن »حضور الجماهري 
إىل املباري�ات، هو أمر ل�ه عدة مردودات 
 بالظرف الطبيعي من بينها أن الجمهور 
العراقي هو نكه�ة املباريات، إضافة إىل 
 أغلب واردات األندي�ة هو من بيع تذاكر 
املباري�ات، بالت�ايل فإن إج�راء املباريات 
 دون جمهور سيفقد املباريات جماليتها 

وأيضاً يتسبب بمشاكل مالية لألندية .» 
واقرح ب�رواري تأجيل ال�دوري املمتاز 
قائ�اًل: »م�ن خ�الل املتابع�ة ألس�لوب 
انتش�ار  امل�رض فم�ن املمك�ن أن يت�م 
تأجيل الدوري ألس�بوعني أو ثالثة لحني 
ارتفاع  درج�ات الحرارة كون الفايروس 
ال ينترش بدرج�ات الحرارة املرتفعة بدل 

إجراء  املباريات بدون جمهور .» 
ودعا برواري اتحاد الك�رة، إىل »التفكري 
لضم�ان  التأجي�ل  مق�رح  ودراس�ة 
 اس�تمرارية جمال كرة الق�دم وحضور 

وأن  للمباري�ات،  التفاع�يل  الجماه�ري 
تتم  مراعاة جميع س�لبيات وإيجابيات 

املوضوع«. 
من جه�ة أخرى نف�ذت الف�رق الطبية 
ملديري�ة صح�ة الك�رخ بالتنس�يق مع 
اج�راءات  والرياض�ة  وزارة  الش�باب 
العم�ال  لع�رشات  وتعقيمي�ة  صحي�ة 
االجان�ب يف ملعب  ال�زوراء الريايض قيد 

االنشاء والتشطيب النهائي . 
واك�د املع�اون الفني ملدير صح�ة بغداد 
الكرخ ظافر كاظم يف بيان تلقت »املراقب 
 العراقي« نسخة منه ان »مديرية صحة 
الك�رخ بجميع فرقه�ا الصحية املجهزة 
 تواص�ل حمالته�ا للوص�ول اىل جمي�ع 
االماكن بحس�ب توجيه�ات املدير العام 
جاسب  الحجامي ونفذت حمالت كثرية 

للفح�ص والتعقيم والتوجيه واالرش�اد 
يف الس�جون  واملقار العسكرية واملدارس 

واالسواق والدوائر الحكومية«. 
وأشار اىل ان »التعاون مع وزارة الشباب 
االماك�ن  جمي�ع  سيش�مل  والرياض�ة 
 املقرح�ة س�واء منتدي�ات ام منش�ات 
واي موق�ع تتطلب الحاجة اتخاذ تدابري 
 مناس�بة فيه«، منوه�ا ان »التعامل مع 

دوائ�ر وزارة الش�باب والرياض�ة يت�م 
بحس�ب  وااليجابي�ة  بمنته�ى  املرون�ة 
الت�ي  الحمل�ة  وان  الس�ابقة  تجاربن�ا 
نف�ذت الي�وم يف  ملعب ال�زوراء هي من 
دواعي الحذر واس�تباق اية حالة طارئة 
وسنس�تمر  بمجهوداتن�ا املكثفة ليبقى 
بلدنا س�املا من أي اصاب�ات صحية ترد 

اىل بلدنا من  الخارج«. 

أكد لؤي صالح املدرب املساعد للقوة الجوية، 
أن الحديث عن لقب الدوري  العراقي املمتاز، 

ال زال مبكرًا للغاية . 
وقال صالح »الق�وة الجوية حالفه التوفيق 
يف الج�والت الث�الث املاضي�ة رغ�م  بع�ض 

املالحظات«. 
الرتتي�ب  ج�دول  تص�در  »امله�م  وأض�اف 
بالعالمة الكاملة حتى اآلن برصيد 9 نقاط، 
 نطمح الستمرار النتائج اإليجابية للفريق .» 
وتاب�ع »تص�در الرتتيب ال يعن�ي أن الفريق 
حس�م اللق�ب، الج�والت املقبلة قد تش�هد 
 تغي�ريات كثرية وبالت�ايل ال يمك�ن الحديث 
اآلن عن اللقب، يجب علينا الرتكيز يف  جميع 

املباريات«. 
وأش�ار »س�نكون يف حال�ة انتظ�ار خ�الل 
الجولة الرابعة، يجب علينا استثمار  الراحة 
ومتابع�ة الف�رق املنافس�ة وإع�ادة ترتيب 

أوراق فريقنا ملواصلة التقدم يف  النتائج .» 

أبدت إدارة نادي الرشطة، دهشتها من 
ق�رار االتحاد اآلس�يوي بتأجيل مباراة 
 الفريق أمام األهيل الس�عودي يف دوري 
األبط�ال والت�ي كان مق�ررا إقامته�ا 

اإلثنني  املقبل يف السعودية . 
وق�ال مدي�ر الفريق هاش�م رض�ا، إن 
تأجي�ل املب�اراة أم�ر وارد وال اعرتاض 
يث�ري  م�ا  لك�ن  التأجي�ل  ع�ى  ق�رار 

االس�تغراب هو التبلي�غ املتأخر بقرار 
التأجيل والذي  أرب�ك بعثة الفريق التي 
كان�ت بطريقها ملطار بغداد للتوجه إىل 
السعودية .  وأوضح أن االتحاد اآلسيوي 
كان علي�ه أن يبلغ نادين�ا بوقت مبكر 
لتنظيم وقت  الفريق وتجنب الذهاب إىل 
املط�ار واملبارشة بالوح�دات التدريبية 
ال أن نتفاج�أ  بالقرار قبل س�اعات من 

موعد الرحلة إىل السعودية . 
وأش�ار رض�ا، إىل أن فري�ق الرشط�ة 
يس�عى للتعويض يف املباري�ات املقبلة 
م�ن  دوري األبطال بعد الخس�ارة غري 
املتوقع�ة أم�ام الوح�دة اإلمارات�ي يف 
مدينة أربيل  ضم�ن الجولة الثانية من 

البطولة    . 
يشار إىل أن فريق الرشطة جمع نقطة 
واحدة من تعادله مع استقالل طهران 
 اإليران�ي يف الجول�ة األوىل، فيم�ا خرس 

مباراته الثانية أمام الوحدة اإلماراتي . 

وصف م�درب الصناع�ات الكهربائية 
ع�ادل نعم�ة الفوز عى نفط ميس�ان 
الثالث�ة،  الجول�ة  يف مب�اراة  الي�وم يف 
يف  للفري�ق  الحقيقي�ة  باالنطالق�ة 
الدوري .  وق�ال نعمة إن املباراة »كانت 
عصيبة عى الفريقني«، اللذين تعرضا 
لخس�ارتني  يف الجولت�ني املاضيت�ني من 
الدوري، و«املباراة كانت نتيجتها مهمة ومؤثرة 

 وبالتايل دخلنا بعزيمة الفوز .» 
وأشار إىل أن الصناعات الكهربائية عانى خالل 
توقف الدوري، مبّينا: »لم  نستكمل تحضرياتنا 
لذل�ك  املس�ابقة،  انط�الق  قب�ل  ت�ام  بش�كل 
اعتربن�ا مبارات�ي النجف  والق�وة الجوية ضمن 

التحضريات، واليوم هي انطالقتنا الحقيقية .» 
أنه�م  إىل  مش�ريا  مس�ؤولية«،  »الف�وز  أن  وب�نّي 
س�ريكزون عى الحفاظ عى تصاع�د  الخط البياني 
ملستواهم، واستعادة صورة الفريق املميزة يف الجوالت 
املقبلة .  يش�ار إىل أن الصناعات الكهربائية حقق اليوم 
أول 3 نقاط يف الدوري بعد  خسارتني يف الجولتني األوىل 

والثانية . 

غ�ادر مح�رتف ن�ادي نف�ط الوس�ط، املغرب�ي زكريا 
اإلس�ماعييل، العراق من اجل  مواصلة العالج ألصابته 

التي لحقت به خالل الفرتة املاضية . 
وقال مرشف فريق الكرة بنفط الوسط فراس بحر 
العل�وم إن “املحرتف املغربي  زكريا اإلس�ماعييل، 
غادر اىل بالده صباح اليوم من اجل اكمال مرحلة 

عالجه .“ 
وأوضح أن “اإلس�ماعييل سيكمل مراحل عالجه 
يف بالده ع�ى امل العودة اىل  نفط الوس�ط خالل 
الف�رتة املقبلة”، مبين�ًا ان “الالعب ق�د ال يلحق 

بالفريق مجدداً  كونه اإلصابة قوية .“ 
تجدر اإلشارة اىل ان اإلسماعييل قاد نفط الوسط 

للف�وز عى امان�ة بغ�داد يف  الجول�ة األوىل من 
ممتاز الكرة وبعدها تعرض لإلصابة التي قد 

تبعده عن  املالعب لفرتة طويلة. 

اك�د مص�در ري�ايض الي�وم 
تعي�ني  ت�م  ان�ه  الس�بت، 

مهدي كريم مديرا مؤقتا 
للمنتخب  الوطني. 

وقال املص�در انه »تمت 
تسمية مهدي كريم بدال 

عن باسل كوركيس الدارة 
بس�بب  الوطن�ي   منتخبن�ا 

مرض االخري«. 
وبني ان »كوركيس غادر املش�فى 

وهو بوضع صحي مس�تقر، لكن تم 
تبليغه  بحاجته إلجراء تداخل جراحي«. 

واشار املصدر اىل انه »من املتوقع ان يغادر 
كوركي�س االس�بوع املقب�ل لكن�دا  إلجراء 

العملية الجراحية«. 
وتابع بأن »مهدي كريم سيش�غل مهمة 
العمل مدي�را اداريا ملنتخبن�ا الوطني يف 

 الفرتة املقبلة. 

صالح: الفوز على االنيق وضعنا في الصدارة فقط

مهدي كريم مديرا مؤقتا الشرطة ينتقد قرار تأجيل مباراته امام اهلي جدة السعودي
للمنتخب الوطني

زكريا اإلسماعيلي يغادر 
العراق لعالج اصابته

س�يفتقد ن�ادي الرشطة لكرة الق�دم الثنني من 
العبيه يف املرحلة املقبل�ة م�ن  ال�دوري املمت�از . 

وقال مدير الفريق هاشم رضا ان املدافع األيرس 
حس�ام كاظم سيغيب ملدة 10  ايام بسبب تمزق 
بالعضلة الخلفية، باإلضافة لقلب الدفاع فيصل 

جاسم والذي  سيغيب ملدة 15 يوماً بسبب تمزق 
يف العضلة األمامية . 

يذك�ر ان ن�ادي الرشط�ة ق�د لع�ب مباراتني يف 
ال�دوري املمتاز تعادل ام�ام الكهرباء  وفاز عى 

امانة بغداد. 

الشرطة يفقد كاظم وجاسم في المرحلة المقبلة  

بين السطور

نعمة يصف 
الفوز على 

نفط ميسان 
باالنطالقة 

الحقيقية



س�حبت قرعة ثمن نهائي مس�ابقة الدوري 
األوروب�ي ال�«يووب�ا لي�غ« يف مدين�ة نيون 

السويرسية.
وس�تكون املواجهة بني إش�بيلية اإلس�باني 
حامل الرقم القيايس يف عدد األلقاب )5( مع 

روما اإليطايل األبرز يف الدور ثمن النهائي. 
وخالف�ًا لدور املجموع�ات ودور ال�32 حيث 
كان م�ن غري املمكن وقوع فريقني من دولة 
واحدة وجها لوجه، كان�ت القرعة مفتوحة 

عىل جميع االحتماالت. 

يذك�ر أن الفائز بلقب هذه املس�ابقة ينتزع 
بطاق�ة املش�اركة مب�ارشة يف دوري أبطال 

أوروبا املوسم املقبل.
وأسفرت القرعة عن املباريات التالية:

باشاك شهري الرتكي - كوبنهاغن الدنماركي
ولفرهامبت�ون   - اليونان�ي  اوملبياك�وس 

اإلنكليزي 
ليفرك�وزن  باي�ر   - االس�كتلندي  رينج�رز 

األملاني 
فولفس�بورغ األملاني - ش�اختار دانييتسك 

األوكراني 
انرتميالن اإليطايل - خيتايف اإلسباني 

اشبيلية اإلسباني - روما اإليطايل 
اينرتاخت األملاني - بازل السويرسي 

يونايت�د  مانشس�رت   - النمس�اوي  الس�ك 
اإلنكليزي 

وتق�ام مباري�ات الذه�اب يف 12 آذار املقبل 
واالياب يف 19 منه.

مدين�ة  يف  فمق�ررة  النهائي�ة  املب�اراة  أم�ا 
غدانسك البولندية يف 27 أيار/مايو املقبل.

السبت29شباط  
العدد 2277السنة 
العاشرة

7الرياضية

الريدز أمام فرصة تحقيق إنجاز تاريخي 

ن�ادال،  رافائي�ل  اإلس�باني  أق�ر 
املصن�ف الثان�ي عامليا ب�ني العبي 
ب�أن  بوعي�ه  املحرتف�ني،  التن�س 
مس�ريته تقرتب م�ن النهاية يوما 
بع�د يوم، لكن�ه أكد أنه سيس�تمر 
بنف�س الش�غف طاملا س�محت له 

حالته البدنية والذهنية بذلك.
ويف مؤتم�ر صحف�ي عقب حس�م 
تأهل�ه لنهائ�ي بطول�ة أكابولكو، 
قال نادال »النهاية تقرتب يوما بعد 
ي�وم، لكنني اس�تمتع بمواصلة ما 

أقوم به بشكل تنافيس«.
وأبرز نادال أن دعم الجماهري »هو 
أحد األس�باب الرئيسية لالستمرار، 
حني تش�عر بالناس مع�ك يمنحك 

هذا دفعة قوية من الطاقة«.
املكس�يكية،  البطول�ة  نهائ�ي  ويف 
س�ينافس ن�ادال عىل اللق�ب أمام 
األمريك�ي تايلور فريتز صاحب ال� 

22 عاما.
ق�ال  األمريك�ي،  منافس�ه  وع�ن 
املرش�ح األول للق�ب إن�ه »الع�ب 
جي�د،  بش�كل  ويلع�ب  متماس�ك 

ستكون مباراة صعبة«.
نص�ف  مواجه�ة  ع�ىل  وتعقيب�ا 
النهائ�ي الت�ي تغل�ب فيه�ا ع�ىل 
و2-6،   3-6 بواق�ع  ديمي�رتوف 
أك�د ن�ادال أن النتيجة ال تعكس ما 
حدث يف املباراة الت�ي كانت يف رأيه 

متكافئة.

نادال: نهاية رحلتي
 مع التنس تقترب

كش�ف تقرير صحف�ي إس�باني، اليوم الس�بت، عن 
تط�ورات معق�دة يف خط�ة برش�لونة لض�م خليف�ة 
ملهاجم�ه األوروجوياني لويس س�واريز، يف املريكاتو 

الصيفي.
ووفًق�ا لصحيفة »موندو ديبورتيفو«  التي تابعتها 

»املراقب العراقي« ف�إن املهاجم الدنماركي 
مارتني برايثوايت، املنضم حديًثا لربشلونة، 

هو ره�ان الوقت الح�ارض، بينما تبحث 
اإلدارة الرياضي�ة يف الن�ادي ع�ن ره�ان 

للمستقبل يف املريكاتو الصيفي.
وأش�ارت إىل أن الالعب املستهدف سيستحوذ 

عىل املقعد األسايس يف الهجوم خلًفا لسواريز.
وأوضحت أن الجميع يدرك أن االسم األبرز يف مريكاتو 
برش�لونة هو الوتارو مارتيني�ز، مهاجم إنرت ميالن، 
ال�ذي يهت�م ليونيل مي�ي بالحصول ع�ىل خدماته، 
وتم ب�دء محادثات رس�مية حول الصفق�ة بالفعل.
وذكرت الصحيفة أن برش�لونة ال يمانع يف دفع قيمة 
ال�رط الجزائ�ي البال�غ 111 مليون ي�ورو، كما أن 
هناك أندية أخرى مس�تعدة لذلك، بسبب حالة التألق 
التي يعيش�ها الوتارو، وإح�رازه 16 هدفا وتقديم 4 
تمري�رات حاس�مة خ�الل 30 مباراة.وقالت »موندو 
ديبورتيفو« إن هناك خياًرا آخر يف مريكاتو برشلونة 
هو تيم�و فرينر، مهاج�م اليبزيج، ال�ذي تبلغ قيمة 

الرط الجزائي 
يف عقده 60 مليون 

يورو فقط.
وأحرز فرينر هذا املوسم 
 11 وق�دم  هدًف�ا   27

تمريرة حاسمة خالل 33 
مب�اراة خاضها يف مختلف 

البطوالت.
فرين�ر  صفق�ة  وس�تكلف 

م�ع  التعاق�د  أم�وال  نص�ف 
الوت�ارو تقريب�ا، كما أن�ه أحرز 

ما يق�رب من ضعف ع�دد أهداف 
املهاجم األرجنتيني هذا املوسم.

االتح�اد  رئي�س  رصح 
الدويل لكرة القدم )فيفا( 
بأنه  إنفانتين�و،  جيان�ي 
ق�د يت�م إلغ�اء مباريات 
الودية، بما  الشهر املقبل 
فيه�ا مبارات�ي املنتخ�ب 
اإلنجليزي، بس�بب تفيش 
فريوس كورونا يف القارة 

األوروبية.
يف  أرص  إنفانتين�و  لك�ن 
الوقت ذات�ه أن عالم كرة 
الق�دم ال يجب أن يش�عر 
أن�ه  وأض�اف  بالذع�ر، 
يتوق�ع أن تق�ام بطول�ة 
يف   2020 أوروب�ا  كأس 

موعدها الصيف املقبل.
 ورد إنفانيتنو عىل سؤال 
مبارش م�ن صحيفة »ذا 
صن«، عما إذا كان هناك 
داع إللغ�اء مباريات آذار، 
بما فيها مباراتي إنجلرتا 
أمام إيطالي�ا والدنمارك، 

قائ�ال: »ل�ن أس�تبعد أي 
اللحظ�ة،  ه�ذه  يف  يشء 
أتمنى أال نضطر أن نسلك 

هذا االتجاه«.
»س�يكون  وأض�اف:   
أن  حال�ة  أي  يف  صعب�ا 
نتخذ ق�رار إيقاف عاملي، 
مختلف�ة  األوض�اع  ألن 
من م�كان إىل آخ�ر، لكن 
صحة الن�اس أهم بكثري 
من أي مب�اراة كرة قدم، 
وله�ذا يج�ب أن ننظر إىل 
الوض�ع الح�ايل، عىل أمل 
أن يتقل�ص الخط�ر ال أن 

يزيد«.
اللحظة  وتابع: »يف ه�ذه 
يب�دو أن الوض�ع ي�زداد 
اضطرين�ا  إذا  خط�ورة، 
أو  مباري�ات  إللغ�اء 
جمهور  ب�دون  إقامته�ا 
الوض�ع،  ينته�ي  حت�ى 

فسنفعل ذلك«.

يق�ف ليفربول عىل بعد فوز م�ن إنجاز تاريخي 
يف الدوري حيث سيس�عى لتحقيق فوزه التاسع 
ع�ر توالي�اً واالنف�راد بالرق�م القي�ايس الذي 
يتشاركه مع ال�«سيتي«، عندما يحل ضيفاً عىل 

واتفورد اليوم السبت يف املرحلة ال�28.
ويف الوق�ت الذي يقرتب فيه فريق املدرب االملاني 
يورغ�ن كلوب من حس�م اللقب باك�راً، يبدو أن 
معركَتي تحقي�ق أحد املراك�ز املؤهلة اىل دوري 
االبطال وتجنب الهبوط ستستمران حتى الرمق 

األخري.
ليفربول والتاريخ 

ستكون طريق ليفربول املعبدة بالورود لتحقيق 
أول لقب يف ال�دوري منذ عام 1990 أمام فرصة 

الف�وز  يف إنج�از اض�ايف يف ح�ال حق�ق 
واتفورد. 

الفرص�ة  س�تكون  ل�ذا 
متاحة أم�ام بطل أوروبا، 
ال�ذي يحت�اج إىل أربع�ة 
انتصارات م�ن مبارياته 
االح�دى ع�رة االخ�ري 

لضم�ان اللق�ب، لكرس رقم س�يتي ع�ىل ملعب 
»فيكاراج رود«.

ومع انشغال مانشسرت س�يتي ثاني الرتتيب يف 
نهائ�ي كأس الرابطة املحلية أمام أس�تون فيال 
ع�ىل ملعب ويمب�ي يف لندن الس�بت، فان الفوز 
أم�ام واتفورد وصي�ف القاع س�يضع ليفربول 

عىل بعد 25 نقطة يف الصدارة.
إذا نج�ح رف�اق النج�م امل�ري محم�د صالح 
يف تحقي�ق الف�وز يف مبارياتهم األرب�ع املقبلة، 
سيحس�مون اللقب قبل سبع مراحل من نهاية 
ال�دوري ويكرسون الرقم القي�ايس الحايل )قبل 
خمسة مراحل( الذي يتشاركه مانشسرت سيتي 
يف موس�م 2017-2018 وجاره يونايتد موس�م 

.2001-2000
ولم يخ�رس ليفرب�ول أي مباراة هذا املوس�م يف 
ال�«برمري ليغ«، إذ فاز ب�26 وتعادل يف واحدة 
كان�ت أم�ام يونايت�د، مع�ززاً س�جله إىل 44 
مب�اراة م�ن دون هزيمة يف ال�دوري، لذا بات 
أيضاً يبتعد بفارق خمس مباريات من معادلة 
رقم أرس�نال القي�ايس )49( بني عامي 2003 

و2004.
رصاع املركز الرابع      

مع فارق النقاط الس�بع الذي يفصل تش�يليس 
الراب�ع عن ارس�نال التاس�ع، س�تكون املعركة 
محتدمة بني ستة أندية عىل املركز األخري املؤهل 
ل�دوري االبط�ال، يف ظل احتالل ليس�رت س�يتي 
املرك�ز الثال�ث متقدم�اً بفارق س�ت نقاط عن 

البلوز.
وقد يكون املركز الخامس هذا املوس�م كافياً 
لبلوغ دوري األبطال يف حال فشل مانشسرت 
س�يتي بالف�وز باالس�تئناف ال�ذي تقدم به 
اىل محكم�ة التحكي�م الرياضية، عىل خلفية 
معاقبته م�ن االتحاد االوروب�ي لكرة القدم 
)ويف�ا( وحرمانه من املس�ابقات االوروبية 
امل�ايل  اللع�ب  خروق�ات  بس�بب  ملوس�مني 

النظيف.
ويدخ�ل تش�يليس مبارات�ه أم�ام مضيف�ه 
بورنموث اليوم الس�بت بعد نتيجة مخيبة يف 
ذه�اب الدور ثمن النهائي من دوري األبطال 
ع�ىل أرض�ه بخس�ارة قاس�ية أم�ام بايرن 

ميونيخ االملاني بثالثية نظيفة.
يف ح�ال خ�رس تش�يليس، س�تكون الفرصة 
متاح�ة أم�ام مانشس�رت يونايت�د الخامس 
للحق�اق بنفس رصيد نق�اط البلوز، يف حال 
حققوا الفوز يف مب�اراة صعبة أمام املضيف 

ايفرتون.
ويدخ�ل يونايت�د اللق�اء بمعنوي�ات عالي�ة 
بع�د بلوغه ال�دور ثمن النهائ�ي من الدوري 
االوروبي »يوروبا ليغ« بخماس�ية نظيفة يف 

مرمى كلوب بروج البلجيكي.
ويس�تقبل توتنهام السادس املتخلف بفارق 
نقط�ة ع�ن يونايت�د فري�ق ولفرهامبت�ون 
الثام�ن املبتعد عن�ه بفارق نقط�ة أيضاً، يف 

مواجهة حذرة بني الطرفني.
اما أرس�نال الذي لم يخرس يف سبع مباريات 
يف ال�دوري، لن يلعب نهاية االس�بوع إلرجاء 

مباراته التي كانت مقررة مع سيتي.
وكان ارس�نال تلق�ى رضب�ة موجع�ة جدا 
بخروجه من الدوري االوروبي الخميس عىل 

يد أوملبياكوس اليوناني.

وايلد يواصل سلسلة انتصاراته 

أحرز كيفن فياال وزميله زاك بريزي هدفني وأسهما يف صنع هدفني 
عندم�ا حق�ق فريقهما مينيس�وتا وايل�د املتألق فوزا كب�ريا خارج 
أرض�ه -5صفر عىل كولومبوس بلو جاكتس يف دوري هوكي الجليد 

بأمريكا الشمالية.
وه�ذا هو ثالث فوز ع�ىل التوايل لوايلد والثاني له عىل بلو جاكتس يف 
أربعة أيام، وهو أيضا الفوز الخامس عىل التوايل لوايلد خارج ملعبه.

وأنقذ أليكس س�تالوك حارس وايلد 24 محاولة عىل ش�باكه ليخرج 
بش�باك نظيفة للمرة الرابعة هذا املوس�م.وأضاف جويل اريكسون 
إيك وجاريد سبريجون ورايان هارتمان بقية أهداف الفريق الفائز.

ويف مباريات أخرى فاز فيالدلفيا فاليرز عىل ضيفه نيويورك رينجرز 
5-2 وبفضل تألق حارس املرمى روبن لينر فاز الس فيجاس جولدن 

نايتس يف ملعبه وأمام جماهريه عىل بافالو سابرس 2-4.
وأنقذ لينر 32 محاولة عىل شباكه خالل املباراة.

اشبيليه 
يواجه روما في 
الدوري االوربي

»فيفا« ال يستبعد إلغاء المباريات الودية 

بوجبا يقترب من المشاركة في ديربي مانشستر صفقة بديل
 سواريز تسبب 
كشف تقرير صحفي الحيرة لبرشلونة

الي�وم  فرن�ي، 
ع�ن  الس�بت، 
موع�د عودة بول 
الع�ب  بوجب�ا، 
مانشسرت  وسط 
م�ن  يونايت�د، 

اإلصابة.

لصحيفة  ووفًق�ا 
 » ليكي�ب «
الت�ي  الفرنس�ية 
تابعته�ا »املراق�ب 
العراقي، فإن بوجبا 
للمش�اركة  س�يعود 
يف التدريب�ات الجماعي�ة خالل 

األسبوع املقبل.
الحال�ة  كان�ت  إذا  أن�ه  إىل  وأش�ارت 
البدني�ة لبوجبا جي�دة، س�يتم اختيار 
الالعب ضم�ن كتيبة املدرب أويل جونار 

سولسكاير يف ديربي مانشسرت.
وأوضح�ت أن املوع�د األرج�ح لع�ودة 
بوجب�ا س�يكون بع�د أس�بوعني ض�د 

توتنهام يف الربيمريليج.
أخ�رب  بوجب�ا  إن  الصحيف�ة،  وقال�ت 
املش�اركة ض�د  يري�د  أن�ه  أصدق�اءه 
مانشس�رت سيتي، أو عىل األقل التواجد 

عىل مقاعد البدالء فقط.
يذكر أن بوجبا لم يش�ارك يف أي مباراة 
ه�ذا الع�ام 2020، بس�بب خضوع�ه 
لعملية جراحي�ة يف الكاحل أبعدته عن 

املالعب ألكثر من شهرين.

اليوم.. ليفربول يواجه واتفورد لالقتراب من حسم لقب البريميرليغ

أعل�ن االتحاد اإليطايل لكرة القدم، تأجيل 5 مباريات بالكالتش�يو كان مقرًرا إقامتها 
هذا األسبوع بدون جمهور.

ووفًقا لبيان االتحاد اإليطايل، فإنه تقرر تأجيل 5 مباريات من الجولة ال�26 بالدوري، 
وه�ي يوفنتوس ضد إنرت ميالن، وبارما أمام س�بال، وميالن ضد جنوى، وساس�ولو 

أمام بريشيا، وأودينيزي ضد فيورنتينا.
وكان االتحاد اإليطايل قد قرر إقامة هذه املباريات بدون جمهور يف وقت سابق، بسبب 

زيادة عدد اإلصابات بفريوس كورونا.
وأشار البيان إىل أن املباريات املؤجلة سيتم خوضها يوم 13 آيار املقبل.

وأوضح أن املباراة النهائية لبطولة كأس إيطاليا تقرر إقامتها يوم 20 آيار املقبل.

االتحاد اإليطالي
 يؤجل مواجهة يوفنتوس واالنتر



يف مؤتمره السنوي لإلبداع

A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w p a p e r

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

السبت 29 شباط 2020 العدد 2277 السنة العاشرة

مصطلحات ادبية
دراما بطولية

شتكل من الدراما تطور يف إنكلترا يف آخر القرن 
الستابع عتر وكان يغلتب عتى هتذه الدرامتا 
البطولية أن تكون مكتوبة شعرا وتتسم بالحوار 
الرنتان والرصاع العنيف واملشتاهد التي تتضمن 
حبتا عاصفا باألهواء، ومعارك قتالية وحشتية، 
 The وتعتتر مرسحيتة درايتدن فتتح غرناطتة
conquest of Granada متن أمثلتة هتذا النوع. 
وهنتاك محتاكاة ستاخرة منتترة لهتذا النوع 
متن الدرامتا وتستتوحي األفتام واملسلستات 

التليفزيونية التاريخية العربية هذا النوع.

قتدم عى أبي علقمه النحتوي ابن أخ له ، فقال له 
: ما فعل أبوك؟

قال : مات
قال : وما علته ؟

قال : ورمت قدميه
قال : قل : قدماه..

قال : فارتفع الورم إىل ركبتاه .
قال: قل : ركبتيه .

فقال : دعني يا عم ، فما موت أبي بأشتد عيل من 
نحوك هذا ..!.

طرائف من التراث 

االتحاد الدولي للمبدعين يناقش »اسلوب االلتفات في شعر رشدي العامل«

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

اك��د الكاتب والباحث رعد البرصي انه ش��ارك يف المؤتمر الس��نوي الثالث لإلبداع الذي أقام��ه االتحاد الدويل للمبدعني يف 
العراق من خالل بحثه الموسوم )اسلوب االلتفات يف شعر رشدي العامل( ، 

املراقب العراقي/ متابعة...
أمتل  دار  عتن  كتتاب  صتدر 
لألديتب  بدمشتق  الجديتدة 
شتكيب  العراقتي  والباحتث 
كاظم، عنوانته )وتلك األيام(، 
أهداه إىل روح أستتاذه الجليل، 
الدكتور عناد غزوان، استذكارا 
أليام الدرس الجامعي يف قسم 
اللغتة العربيتة، بكليتة اآلداب 
املستتنرصية،  بالجامعتة 
 ،1975  -1970 لستنوات 
واشتتمل عتى مجموعتة من 
املقتاالت الثقافيتة، نرها يف 
الصحتف واملجتات العراقيتة 
والعربيتة، فضتا عتن املواقع 
موقتع  ؛  والنقديتة  الثقافيتة 
وموقتع  العراقتي،  الناقتد 
وصحيفتي  املتمتدن،  الحتوار 
)القدس العربي( و)رأي اليوم( 

الصادرتني يف لندن، ومن مقاالت 
الكاتتب: حديتث نتادر للمفكتر 
ستعيد،  إدوارد  الفلستطيني 
ومناقشتة هادئتة متع الدكتور 
لويس عوض، وأستاذي الدكتور 
أحمد مطلتوب، وفاضل العزاوي 
)الرائي يف العتمة(، وعيل الشوك 
والدكتتور  الذاتيتة،  سترته  يف 

عدنان سعيد، ونصر الجادرجي 
ومقتطتتتتفتات  مذكراتته،  يف 
شتاكر  الدكتتور  ذاكترة  متن 
الجنابي، والباحتث الرصني عبد 
اللطيتف التراوي، وعبتد األمتر 
التورد آخر األخافتش، وهل تأثر 
املعتزلة بفكتر اليونان، وهل قرأ 
الجاحظ كتتتاب ) فن الشتعر( 

ألرسطتتتو؟ .

الثقافـي
8

مبينتا ان اغلب قصائد رشتدي، 
التجربة الشتخصية  تجمع بني 
العامتة معتا برؤية  والقضيتة 
يترى  إنستانية خاصتة، فهتو 
الناس واألشياء بطريقة تختلط 
فيهتا عنتارص الحتب والوطتن 

والحرية والطبيعة . 
ترصيتح  يف  البترصي  وقتال 
لت)املراقب العراقي( : ان االتحاد 
العتراق  يف  للمبدعتني  التدويل 
اقتام )مؤتمره الستنوي الثالث 
لإلبداع( برعايتة رئيس االتحاد 
الدويل للمبدعني يف العراق د.عيل 
أحمتد الزبيدي والتذي تمت فيه 
البحوث  العديتد متن  مناقشتة 
الخاصة باللغتة العربية وآدابها 
وقتد القيتت يف املؤتمتر بحثتي 
املوستوم ) استلوب االلتفات يف 
شعر رشدي العامل( ذكرت فيه 
ان العامتل كان شتاعرا ملتزما 
لم يجامل النظتام العراقي عى 
الرغم من  أنه لتم يغادر العراق 

بعتد انهيار الجبهتة الوطنية يف 
ستبعينات متن القترن املايض. 
وعاش وحيدا معوًزا حتى وفاته 
وُشتّيع متن قبتل عتدد غفر » 
وقتد صدرت أعمالته الكاملة يف 
مجلد واحتد عتن دار املدى وقد 
انعكستت قستوة والتده عليته 

كثرا يف شعره.
وأضتاف: ان املؤتمتر الذي أقيم 
يتوم الخميتس عتى )الجامعة 
خصتص  حاليتاً(  العراقيتة 
لاحتفتاء باللغتة العربية تحت 
شتعار )العربيتة لغتة ابداعيتة 
متجتددة( وكان بالتعتاون مع 
رئاستة الجامعتة العراقية وقد 
تألتق االتحاد التدويل بالباحثني 
الذيتن زينتت بحوثهتم املؤتمر 

السنوي الثالث لإلبداع. 
احمتد  رشتدي  ان  اىل  وأشتار   
جواد العامتل )1934 - 1990( 
هو شتاعر عراقي متن مرحلة 
متا بعتد الترواد ويقصتد بهتا 

خمستينيات وستتينيات القرن 
حستب  جانتب  إىل  العريتن 
الشتيخ جعفر ويوسف الصائغ 
وحستني مردان، ولتد يف مدينة 
حديثتة بمحافظة األنبار ستنة 
1934 لعائلتة تنتمتي للطائفة 
العلوية النصرية وتميز شتعره 
بالوطنيتة وتعترض ملضايقات 
الصداميتة  البعثيتة  الستلطة 
وُفصل من الدراستة يف شتبابه، 
ونفتي إىل القاهترة، ثتم عاد إىل 
العراق بعتد 1958، لكنه طورد 
 ،1963 انقتاب  يف  واعتقتل 
يف  النهايتة  قترص  يف  وستجن 
انقتاب 1968. ُمنعتت كتابتته 

وأشعاره أكثر من مرة.
وبني ان رشدي تعرض لصنوف 
العذابات، من ستجن واضطهاد 
وخستارات ملتا تحمتل كلماتته 
من طاقتة يف الصدق واإلخاص 
والرصاحتة واملقاومتة، فكانت 
كلماتته تولد يف معبتد الجمال، 

وتنبعتث مضيئة دافئتة وتمنح 
األمتل للمايتني كمتا ان اغلتب 
بتني  تجمتع  رشتدي،  قصائتد 
والقضية  الشتخصية  التجربتة 
العامتة معتا برؤيتة إنستانية 
النتاس  يترى  فهتو  خاصتة، 
واألشتياء بطريقة تختلط فيها 
كل العنتارص، الحتب، والوطتن 
والحرية، والطبيعة، كلها معان 
تمتتزج امتزاجتا كامتا ويرى 
وطنه من ختال عاطفة الحب 
متن  األرض،  ويترى  الشتفافة 
خال األم، الحدود بني األشتياء 

لم تعد موجودة.
العامتل  دواويتن  ان  وأوضتح 
التي صتدرت ختال حياته هي 
 ،1951 عشتروت«  »همستات 
»أغان با دموع« 1956، »عيون 
بغداد واملطر« 1961، »للكلمات 
أبتواب وارشعتة« 1971، »أنتم 
اواًل«، » هجترة األلوان » 1983، 

» حديقة عيل » 1986.

هايكو

يف هيكِل األشواِق والتريِح

أمسيُت وْجداً طائفاً بمسوِح

ٍة من طائٍف فليثرٍب فلمكَّ

فالقدِس فالنجِف الريِف رصوحي

ْدُت أحقاَب الزماِن ِبلحظٍة وحَّ

وجمعُت أنحاَء املكاِن بنوحي

وَسبْحُت فوَق الفرقديِن يقوُدني

ُفلُْك النجوِم اىل َقيصِّ السوِح

روحي مدى األكواِن يف أفاِكها

هّا دريِت بأيِّ ُبْعٍد روحي

تراكُض األنهاُر يف ملكوِتها

ركَض النسوِر بشاهٍق وفسيِح

عيناِك يف وقِت اغتباقَي خمرتي

ومدامَي الشهباُء ساَع صبوحي

ولذا اِذاً كاَن القصيُد قصائدي

ولذا اِذاً كاَن الجموُح جموحي

في هيكِل األشواِق
»وتلك األيام« استذكار أليام الدرس الجامعي

 مواسم..

 كريم األسدي 

مريم لطفي

1

صباح ربيعي

رائحة القداح

هوية الحديقة

2

ندف بيضاء

عند سفح الجبل

نرجس

3

يغزل الريح

با مغزل

اعصار

4

كفاِك طرقا

تصدّع رأسه

سندان

5

اواخر الشتاء

تستقبل الربيع

اشجار اللوز املزهرة

6

عند الغروب

بماء البحر

تتوضأ الشمس

7

الطحني وحده اليكفي

لتصنع خبزا

ايها الخباز

8

حري ازرق

سارسم

بحرا وسماء

9

بائعة الكرز

حباتها كشفتيها

حمراء

10

تحلق

امنياته الصغرة معها

طائرة ورقية

11

كل تلك الزهور بجنازته

بحياته

كان يحلم بواحدة!

12

من الشتاء املايض

يف جيب معطفي

حبتا كستناء ومنديل

13

هذا القصب

ينقصه الثقوب

لتتقن الريح معزوفتها

14

اجراس بيضاء

اشجار مزهرة

ثلوج

15

حتى الثلوج

يف بادي

حميمة

16

سعفات النخيل

تعانق الشتاء

ثلوج

17

ماذا تفعلني

يف هذا الحقل االجدب

ايتها الفزاعة

18

كل املواسم

تزهو

يف باد الرافدين

اصدارقـــــراءة

املراقب العراقي/ متابعة...
»فترس العائلتة« رواية طائعيتة تروي قصتة املرأة 
البدوية وحياَة البداوة يف بادنا، ويقال »طائعية« ألن 
املترأة البدوية مغمتورة الحقوق وما أخذت قستطها 
التذي تستتحقه متن أدبنا املحتيل. والبتداوة رشيحة 
مهمتة من مركبات مجتمعنا، واستعة جتدا- أو عى 
األقل كانت كذلتك يف املايض غر البعيد- بقيت مهملة 
يف أدبنتا املحتيل، إىل أن جتاء محمتود شتقر وعالتج 
املوضتوع بتكل أمانتة ومصداقيَة يف روايتته الجديدة 

»فرس العائلة«
روايتة »فترس العائلة« مكتوبتة بلغة تطغتى عليها 
َر  املفتردات البستيطة، والجمل غتر املعقدة فتا تََقعُّ
يف كلماتهتا وال محستناٌت لغويتة منّفترة يف جملهتا 
القصترة. لغة مقتصتدة، تختزل الترط اللغوي إىل 
أقىص حتد ممكن. تذهتب، فيما ترمي إليته إىل اللغة 
الدالة دون محستنات لفظية أو استفاضات زائدة. ) 

يشء يذكرنا بالسهل املمتنع(.
لغة تنساب بساسة مع واقع أهلها وبساطة عيشهم. 
واقع »ال يصطتدم بهموم الحيتاة... وفتياته يقتلهن 

العشق، يف حني الحارضات يقمن منه بعافية«.
والروايتة »فترس العائلتة« كتابتة سلستلة ذكيتة يف 
بساطتها لكنها قابضة عى رشوط الرواية وتقنيتها. 

وتبقى مشاعرها منضبطة غاية االنضباط.
ال يجوز أن نصنّف الرواية كوثيقة تاريخية، علما بأن 
الرواية ليستت التاريخ وليستت الوثيقتة وال يجوز يف 
األدب الروائتي مقاربة التاريخ بالرواية، فاإلشتكالية 

بينهما قديمة. حيث األول حقل علمي يستند إىل وثائق 
ومستتندات تدعتم وترح حتوادث واقعيتة بأدوات 
وتقنيتات بحثية علمية. يف حتني أن الثاني فٌن جميل 
أدواتته الخيال يستتلهم مادته بشتكل انتقائي، كما 

تقتضيته التقنية الروائية، من واقتع تحّقَق أو يُرَغب 
يف تحقيقته. ويبقى التاريخ متادة خاما للرواية تبني 
منته بيتها الروائي. وعليه فا يجتوز للرواية التعامل 
مع شتخصية تاريخية كأنها وثيقة أو مستتند. ال بد 
أن تكون الرواية مفارقة، ولو بعض اليشء، لتاريخها 
وشتخوصها.بل إن االلتزام املفرط باألمانة التاريخية 
قتد ال يتيتح للرواية تحقيتق الروائية. تعتتر الرواية 
وثيقتة اجتماعيتة تتؤرخ لفضتاء إنستاني عايشته 
الشتعب الفلستطيني )وخاصة رشيحًة منه - البدو( 
وتشتهد عى تحوالت الزمن الذي ترصف بنا وترصفنا 
معه.وهذا ما حققه محمود شقر بكل أمانة وصدق.

وهتي مليئتة بالقصتص الفرعيتة املكّملتة، بعضها 
اغرفه الكاتب من تراثنا الشعبي والبعض أآلخر كان 
لته دور املبدع الختاق. كل حكاية تفيض إىل ما بعدها 
يف ستياق متصل يتنامى حتتى النهاية. وللرواية حظ 
وافر من النوادر املشتوقة والشتخوص غر الرسمية. 
ويكاد يستتحيل تحديد البطل الفتردي، فكانت رواية 
جماعيتة. كل شتخوصها متجانستة، بستيطة وغر 
مركبتة با تعقيد، تروي حياة املجتمع البدوي وما به 
من بداهة وبستاطة وحكمة طبيعية، شّذبها شظف 
العيتش وامتحنتها الستنون العجتاف فراكمت خرة 
الاحقتني فوق خرة الستلف. أو لنقل ستطوة الَرَّية 
وحكمتهتا. فت«للريتة أعرافهتا التتي ابتدعها أناس 

بسطاء«.
محمود شتقر فنان قدير، برضبة قلمه يُلّون اللوحة 

باألحداث ويسكب فيها الصوت ويمنحها الحركة. 

»فرس العائلة« التاريخ الروحي لعشيرة بدوية فلسطينية

خبزة ُمّرة
متا رأيتته قتّط، إاّل وشتعرت بنفتي تتمّزق… 
أراه بجستده الّنحيف الفانتي ورجله املقطوعة، 
فيتدّفتق عيّل من الّذاكرة مشتاهد من يوم غابر: 
شتاّب عاري الجستم، معلّتق يف مخاطيف ويدي 
اآلثمتة تنتزل عليته بقضيتب حديتدّي، فتصيب 
منه متا ال تقوى عليته الجبال… تأكلته الحّمى 
أّياما، ويتزداد جرحه تعّفنا. يتملّكني عتتتتذاب 
الّضمر فأراني وحشتا آدمّيا، إاّل أن ّكرسة الخبز 

كانت أقوى من تلك املشاعر…
استوقفته يوما.

 صافحتته. لتم يمّد يتده. نظر إيلّ ملّيتا.. فاضت 
عيناه يف صمت وغادرني…

لمات
ّ

في الظ
“أخرجنا من هنا”…

وتتعتاىل همهمتات ورصخات.. ألتفتت حويل، ال 
يشء إاّل أثاث غرفتي.

“نحن صنيعتك فلَِم تركنا للّظام؟”
وتندلتع أصوات متن كّل صوب: أحاديتث، ثورة 

ريح، حفيف نخل، زواء يمامة، نباح كلب، فحيح 
ثعبان…. إّنها أصوات الحياة يف تدّفقها.

“نحن غّصة يف صدرك حتى يمّسنا الّنور…”
أدّقق الّستمع، أتتّبع األصتوات… جميعها تخرج 

من مخطوط: الّدماء ال تنبت القمح .
…

عبان
ّ
العصا والث

منذ فرة والّثعبان يستيطر عى عريشتنا. لم أره 
إاّل يف خيتايل.. أُوِحتَي إلينتا أّن مقاليدنا كلّها بني 

طّياته والويل ملن خالفه مّنا…
ذات فجر زلزلت األرض فسقط الّثعبان… تعالت 

الرّصخات: “اقتلوه قبل أن يفيق”…
تستابقنا إليته.. بلغته خصمته القديتم.. قبلنا 

وتصايحنا: “تلك العصا.. ارضب.”
يهمس مرتعشتا وعجاجة تثور من حوله: “إّنها 

مجرّد إسفنجة.”
يعلو غبار… غر بعيد كانت ثعابني تتناستل من 

ضلع الّثعبان األّول.

ال الوقت
ّ

قت

الّظّل ينكمش ويتمّدد…
“قتال يل، قلت له… قتال يل، قلت له… قتال يل، قلت 
له… قال يل، قلت له… قال يل، قلت له… قال يل، قلت 
لته… قال يل، قلت له…”فلّما طار غراب رأسته: “يا 

ضيعة العمر يف القيل والقال.”

عرش الّرمل

كان يا مكان شعب يقطن األرض الخرضاء. صنعوا 
من سكاتهم دمية من قّش، لسانها طويل وذراعاها 

معوّجتان. 
وما زالوا عى ستكاتهم حّتى ُكستيت الّدمية لحما، 
وصار لها بدلة أنيقة وربطة عنق وشعر مستعار…

نطقتت الّدمية يوما وهي تدوس عى رقبة الّشتعب 
ويف يدها سوط: ابنوا يل عرشا…

ذات صبتاح شتتوّي، هّبتت عاصفة قوّيتة لخبطت 
ذّرات العترش الرّميل.. عندما ستكتت تفاجأ الناس 

بخنازير وقردة من رمل… 

حسن سالمي قصص قصيرة جّدا



ب�ات الحف�اظ ع�ى مراك�ز امل�دن التاريخي�ة يف البلدان 
رسيع�ة النم�و يف العال�م مس�ألة ذات أهمي�ة قص�وى 
بالنس�بة للش�عوب وللحكوم�ات املعني�ة. بس�بب وعي 
الهوي�ة الثقافية الوطنية التي تتعرض للتهديد من خالل 

االستخدام العشوائي لنماذج الطراز الغربي.
وكانت بغداد واحدة من أكرب مراكز الحضارة اإلسالمية. 
ونتيجة للظروف التاريخية املدمرة، فلم يبق سوى القليل 
م�ن اآلث�ار املعماري�ة وعند مقارن�ة هذه اآلث�ار بمراكز 
املدن التاريخية الباقي�ة يف العالم العربي، عّدت الرصافة 
بمثابة نسيج حرضي الزال يملك كما نسبيا قديما، لكنه 
رغم تبعثره يحمل تجانًس�ا نس�بيا من املعالم التاريخية 
البارزة، واألحياء الس�كنية يف حالة متهرئة سيئة، لكنها 
توفر إمكان�ات كبرية إلع�ادة التأهيل. وتكمن املش�كلة 
األساس�ية للمدين�ة القديم�ة يف موقعه�ا وس�ط املدينة 
املتنامي�ة. أكثر من معظ�م األمثلة األخ�رى، فقد أصبح 
نواة نظام حرضي كبري. تبعا لذلك، فإنه يعاني ضغوطاً 
هائلة؛ أدت إىل قطع يف ممرات النسيج التاريخية الكبرية 

ومناطق إعادة التطوير.
إن أبع�اد منطق�ة الدراس�ة وعدد س�كانها وأنش�طتها 
االقتصادي�ة، فض�اًل ع�ن تش�تيت العن�ارص التاريخية، 
تتطلب نوًعا جديًدا من فلسفة الحفظ والتنمية املشرتكة 
املوضح�ة يف الفق�رات التالية وال يمك�ن تجميد املنطقة 
التاريخي�ة ضم�ن ظروفها املادي�ة الحالي�ة؛ ولن يكون 

م�ن املعقول إعادة تطوير كامل�ة، للمناطق املعزولة من 
املحي�ط لتظهر املبان�ي كمتخف بدالً عن ذل�ك، ذلك انها 
تحتاج اىل مراكز املدن القديمة وإىل إطار عمل للتخطيط 
الحديث�ة  العن�ارص  ب�ن  املتناغ�م  بالتعاي�ش  يس�مح 

والتاريخية.
يف معظ�م امل�دن املماثلة لبغ�داد، تمت املحافظ�ة عليها 
وتطويرها بش�كل منفصل وكان الهدف من أي مرشوع 
تصميم املدن القديمة، وإقامة عالقة متبادلة مثمرة بن 
النوع�ن كليهما من التدخل، والتعام�ل معها باعتبارها 
جوانب مكملة إلسرتاتيجية تخطيط شاملة. وهذا يعني 
من ناحية، أنه ال ينبغ�ي الحفاظ عى املناطق التاريخية 
باملعن�ى األث�ري فحس�ب، ب�ل يج�ب أيًض�ا تجديده�ا 
وتجديده�ا وتكييفها كلم�ا دعت الحاج�ة. ومن ناحية 
أخرى، ال ينبغي للتطور الحديث أن يتجاهل بنية النسيج 

التاريخي أو يتناقض معها بشكل مسبق.
وه�ذا يس�تدعي اق�رتاح اس�رتاتيجية تنمي�ة متكامل�ة 

تتضمن ثالثة مستويات مرتابطة مع التخطيط
1-إط�ار تخطيط ش�امل موجه أله�داف الحفاظ، وذلك 
لتقيي�م دور النس�يج الح�رضي القدي�م ضم�ن النظام 
الح�رضي الكيل، وإقامة توازن بن الحفاظ عى املناطق 
التاريخي�ة والتنمي�ة الحديث�ة، لحل النزاع�ات بن أنواع 
مختلفة من الهياكل الحرضية القائمة، ولتقليل ضغوط 
ع�ى النس�يج التاريخ�ي وتقديم ف�رص التطوي�ر املثى 

ملنطقة األعمال املركزية.
2-مفهوم التصميم الحرضي املرتبط باملكونات الرئيسة 
للنسيج الحرضي القديم، وذلك إلصالح العالقات املكونة 
للمشهد الحرضي وحياة املدينة، إلعادة تأسيس الروابط 
املناس�بة بن مختلف الكيانات النموذجي�ة والوظيفية، 
ولتحس�ن الظ�روف البيئي�ة ووض�ع مب�ادئ توجيهية 
للتط�ورات الجدي�دة متوافق�ة م�ع الطاب�ع التاريخ�ي 

للمنطقة.
املناط�ق  الرتكي�ز ع�ى  للحماي�ة م�ع  3-اس�رتاتيجية 
املتجانس�ة املتبقي�ة ذات الطاب�ع التاريخ�ي، وتحدي�د 
املس�ارات من خالل رس�م وتأكيد إمكاناته�ا يف الرتميم 

وإع�ادة التأهي�ل والتجدي�د والتكي�ف، ووض�ع خط�ط 
مماثلة للتنفيذ يف املس�تقبل تتكيف م�ع القيم املعمارية 
ذات الصل�ة والظ�روف االجتماعي�ة والج�دوى املالي�ة 
كونه�ا مكوًنا أساس�ًيا للمرشوع، تتضمن اس�رتاتيجية 
الحف�ظ املذك�ورة أع�اله املتضمن�ة ع�دًدا م�ن األهداف 
والغايات التي ستعتمد بالرضورة طابع التقييد بالتنمية 
االقتصادية مس�بًقا. ويتم تطوير هذه األمور بالتفصيل 
مع الس�عي للتعامل مع األهداف واالحتياجات والفرص، 
م�ن ال�رضوري اإلش�ارة إىل أن بعض ه�ذه القيود كانت 
متناقضة مع التطور الس�ائد يف املنطقة خالل الس�نوات 
القليلة املاضية. وامكانية الحفاظ عى النسيج التاريخي 

املتدهور والتطور الحديث املتفجر.
البد من برغماتية عالية حيث يمكن عى مستوى األهداف 
والقيود الرئيس�ة حتى يتم تخفيف تأثريها عى منهجية 
التخطي�ط. يف الواق�ع، ذل�ك ان هذه القي�ود، وقرص مدة 
املرشوع وتواف�ر املعلومات الحالية ودراس�ات الجدوى، 
دع�ت إىل عملية تخطي�ط موجهة نحو اله�دف بدالً من 
تحدي�د األه�داف بعد ف�رتة طويلة م�ن جم�ع البيانات 
املمت�دة، حيث يب�دأ املرشوع من االفرتاضات األساس�ية 
واالفرتاضات التي يتم تنقيحها وتعديلها خالل مزيد من 
عملية التخطيط. حيث يس�مح ذلك بإجراء استطالعات 
انتقائية ودراس�ات أكثر تعمًقا للمشاكل النموذجية من 
خ�الل الرتكيز عى األس�ئلة ذات الصلة ب�دالً من تجميع 

املعلومات من أجلها.
بات ه�ذا النه�ج يتطل�ب وج�وب الجوان�ب املفاهيمية 
التحلي�ل واملقرتح�ات يف مرحل�ة  املعرفي�ة يف كل م�ن 
التحلي�ل، يتم ذلك عن طريق توضيح اآلليات االجتماعية 
واالقتصادي�ة للتغي�ري والرتابط بن األنش�طة املختلفة، 
ب�دالً من تجميع البيانات اإلحصائي�ة التي قد تكون غري 
مؤكدة، وعفا عليها الزمن ولم يعد لها صلة ليتم تحقيق 
ذل�ك يف مرحل�ة االقرتاح من خ�الل إي�الء اهتمام خاص 
لإلط�ار الش�امل ال�ذي يجب أن تتناس�ب في�ه العنارص 
الفردية، وتحديد مبادئ التطوي�ر والتصميم النموذجية 

بدالً من الرتكيز عى املقرتحات التفصيلية.

من اقوال االمام علي عليه السالم

 إحدى القصص التي نقلت عن الباشا 
ن�وري الس�عيد  : كان نوري الس�عيد 
املؤتم�رات  اح�د  لحض�ور  لبن�ان  يف 
السياسية ومر بأسواق بريوت فشاهد 
الباع�ة يبيع�ون النوم�ي حام�ض يف 
موس�م لم تنزل في�ه الحمضيات بعد 
يف الع�راق.. وع�رف ع�ن أب�و صب�اح 
حب�ه ألكل الفواك�ه كس�ائر املواطنن 
العراقين.. فخطر له ان يشرتي كمية 
من هذا النومي حامض ويأخذها معه 
اىل بغداد وهو ما فعل�ه بالضبط.. مأل 
له الفاكهاني سلة من النومي حامض 
اللبناني ودفع ثمنها واصطحبها معه 
يف الطيارة.. نزل�ت به طائرة الخطوط 
الجوية العراقية يف مطار بغداد )املثنى 
س�ابقاً(.. انزل�وا امتعت�ه ونقلوها اىل 
مأمور الكمرك ليفتشها كسائر امتعة 
املس�افرين.. وم�ا ان ب�دأ بتفتيش�ها 
حتى الح�ظ س�لة النوم�ي حامض.. 
ق�ال م�ا ه�ذا؟ ه�ذه الس�لة ممن�وع 
دخولها.. ممنوع اس�ترياد الحمضيات 
اىل العراق.. قالوا له هذه السلة لرئيس 
الوزراء.. قال: وش�نو يعن�ي؟ ممنوع 
اس�ترياد الحمضيات من الخارج نادى 
ع�ى الفراش )تع�ال يا ول�د.. خذ هذا 
النومي حام�ض واتلفه حاالً( ارسعوا 
اىل ن�وري الس�عيد ليخ�ربوه بما ينوي 
عليه مأم�ور الكم�ارك.. فهرع رئيس 
ال�وزراء بنفس�ه اىل غرف�ة التفتي�ش 
لينقذ ما جاء به وتحمل كلفته وعناءه 
س�أل املوظ�ف ب�كل ادب )ابن�ي ليش 
تريد تمنع دخول هذا النومي( فأخربه 
املأم�ور ب�أن لدي�ه تعليم�ات صارمة 
بمن�ع اية فاكهة م�ن الحمضيات من 
دخ�ول الع�راق ويش�مل ذل�ك النومي 

حام�ض.. ث�م رشح املأم�ور لرئي�س 
الحكومة س�بب ه�ذا املن�ع.. وهو ان 
الحمضيات يف س�وريا ولبنان واالردن 
وغريه�ا م�ن بل�دان الرشق االوس�ط 
ق�د ابتلي�ت بالح�رشة املعروف�ة باملن 
الدقيقي التي ت�ؤدي اىل تدمري الفواكه 
وموت األشجار.. وحرصاً عى مصلحة 
املزارعن واصحاب البساتن يف العراق 
ق�ررت مديري�ة الزراع�ة العامة منع 
دخ�ول اية فواكه حمضية من الخارج 
قرار معقول طبعاً ولكن نوري السعيد 
اج�اب املوظ�ف قائ�اًل ان ما ج�اء به 
من النومي حام�ض ال يتجاوز بضعة 
كيلوغرامات لالستعمال الشخيص ولن 
تذهب اىل الس�وق وال تختلط بالفواكه 
الحمضي�ة وعده ن�وري الس�عيد بأن 

يس�تهلك ما ج�اء به يف بيت�ه يف خالل 
اي�ام قليل�ة ث�م يح�رق كل قش�ورها 
ونفاياتها.. لكن مأمور الكمرك لم يلن 
او يذع�ن لقول رئيس ال�وزراء )أجابه 
قائ�اًل اس�ف باش�ا التعليم�ات عندي 
رصيحة واملس�ألة مهمة يتوقف عليها 
مصري الربتق�ال والليمون العراقي.. ال 
أس�تطيع ان استثني احدا( لم يستطع 
نوري الس�عيد غري ان يستس�لم لقرار 
هذا املوظف الصغري الذي كان بإمكانه 
ان يط�رده من وظيفته بش�خطة قلم 
ولكنه بدالً من ذلك ش�كره عى حرصه 
يف التمسك بتعليماته وبأوامر الحكومة 
وخرج من غرفة التفتيش ال يلوي عى 
يشء أس�فاً عى ضي�اع النوميات التي 

حلم بعصريها!

  الي�وم األول م�ن ش�ه�ر رج�ب
  اعل�م أن ش�هر رجب هو ش�هر الله الكبري 
وه�و من األش�هر الح�رم، وهو ش�هر أمري 
املؤمن�ن عيل ب�ن أبي ط�اب عليه الس�الم، 
سمي باألصب الن رحمة الله سبحانه يف هذا 
الشهر تنصب عى امة محمد صلی الله عليه 
و آله و س�لم صبا، وهو ش�هر االس�تغفار، 
ويس�تحب صيامه، ومن لم يستطع فليصم  

أول يوم منه وأوسطه وأخره.
**  اليوم االول من شهر رجب

ويف مثل هذا اليوم من سنة 57ه� كان مولد 
اإلم�ام أبى جعفر محمد بن عى الباقر عليه 
الس�الم عى رواية ،وقد س�بق عليه الس�الم 
األئم�ة املعصومن يف كون�ه أول وليد ينتهي 
نسبه اىل عيل عليه السالم، وأمه فاطمة بنت 
اإلمام الحس�ن عليه الس�الم الت�ي وصفها 
اإلمام الص�ادق عليه الس�الم بأّنها صديقة 
لم ت�درك يف آل الحس�ن ام�رأة مثله�ا، فهو 
هاشمي من هاشمين وعلوّي من علوين .

**  اليوم الثاني م�ن ش�ه�ر رج�ب
  يف مث�ل ه�ذا الي�وم من س�نة 212 أو 214 
للهج�رة ولد اإلم�ام عيل بن محم�د الهادي 
علي�ه الس�الم ، ع�ى رواية ابن عي�اش، ويف 
ي�وم الخام�س ع�رش م�ن ذي الحج�ة عى 
رواية ثانية، أو يف السابع والعرشين من ذي 
الحجة عى رواية ثالث�ة، ولكن ورد ما يؤيد 
مولده يف ش�هر رجب وهو الدع�اء املعروف 
ال�ذي من ضم�ن فقراته »اللهم إني أس�ألك 
باملولودي�ن يف رج�ب محمد بن ع�يل الثاني 
وابن�ه ع�يل بن محم�د املنتج�ب«. وموضع 
والدت�ه كان بالق�رب من املدين�ة يف منطقة 
تعرف ب�)رصي�ا( وكنيته عليه الس�الم أبو 

الحسن الثالث، والعسكري أشهر ألقابه.
**   اليوم الثالث م�ن ش�ه�ر رج�ب

  يف مث�ل هذا الي�وم من س�نة 254 للهجرة 
كانت ش�هادة اإلمام عيل ب�ن محمد الهادي 
صاحب العس�كر عليه الس�الم،توىل اإلمامة 
س�نة 220 للهج�رة بعد م�وت أبي�ه اإلمام 
محمد الجواد عليه الس�الم ،وقد كان له من 
العمر ثمانية س�نن ، قتله املتوكل العبايس 
عليه اللعنة بسم دسه إليه وله عليه السالم 

من العمر يومئذ أربعون عاما.
  ** اليوم الخامس م�ن ش�ه�ر رج�ب

  يف مث�ل هذا اليوم تويف يعقوب بن إس�حاق 
املع�روف باب�ن الس�كيت النح�وي املعروف 
سنة 244 وكان مؤدبا ألوالد املتوكل ويف احد 
األيام س�أله املتوكل:أيهما أفضل لديك ابناي 
ه�ذان أم الحس�ن والحس�ن، فأج�اب ابن 

الس�كيت: والله لشس�ع نعل قنرب �� خادم 
أم�ري املؤمنن �� أحب إيل من�ك ومن ولديك، 
فأم�ر املت�وكل أن يخرجوا لس�انه من قفاه 

فمات شهيدا رحمه الله.
**  اليوم العاش�ر م�ن ش�ه�ر رج�ب

  يف مث�ل هذا اليوم كان مول�د اإلمام الجواد 
علي�ه الس�الم س�نة 195 ه��، ع�ى رواية، 
وأم�ه أم ول�د من أهل النوب�ة ومن أهل بيت 
ماري�ة القبطي�ة زوج�ة الرس�ول األعظم، 
وكانت أفضل نس�اء زمانه�ا وبالجملة فان 
والدة اإلمام الجواد عليه الس�الم رشفت يوم 

العارش من رجب.
  روي ان يف ه�ذا الي�وم املب�ارك يمح�و الله 
ما يش�اء ويثبت وعن�ده أم الكتاب. فينبغي 
بالطاع�ات  الل�ه  إىل  يتق�رب  ان  للمؤم�ن 
واألدعية والتوسالت وإخراج الصدقات عى 
املحتاجن من الفقراء واملس�اكن بقصد رد 
قضاء الس�وء وميتة الس�وء ورد الفتن عن 
اإلنسان سيما الفتن العقائدية والثبات عى 

الحق ووالية أهل البيت عليهم السالم.
**   اليوم الثاني عرش م�ن ش�ه�ر رج�ب

  يف مث�ل ه�ذا الي�وم ت�ويف العباس ب�ن عبد 
املطلب رحم�ه الله عم النبي صلی الله عليه 
و آله و س�لم يف س�نة 32 للهجرة، وقد دفنه 
ابن�ه عبد الله بن عب�اس يف بقعة واحدة مع 

قبور أالئمة عليهم السالم.
**  اليوم الثالث عرش م�ن ش�ه�ر رج�ب

  يف مث�ل هذا اليوم كان مول�د أمري املؤمنن 
اإلم�ام عيل ب�ن أب�ي طالب عليه الس�الم يف 
ج�وف الكعبة بعد عام الفي�ل بثالثن عاما، 
أي قبل البعثة النبوي�ة بعرشة أعوام، ونقل 
ع�ن الش�يخ املفي�د ان والدته عليه الس�الم 
كان�ت ي�وم الثان�ي والعرشي�ن م�ن رجب، 
واملشهور هو ان والدته كانت يف اليوم الثالث 

عرش من شهر رجب.
  وه�و من األي�ام البيض وم�ن أراد أن يأتي 
أم داود املش�هور يف كت�ب األدعي�ة  بعم�ل 
والزي�ارات فعليه أن يص�وم هذا اليوم ويوم 
الراب�ع عرش وي�وم الخامس ع�رش من هذا 
الشهر ثم يأتي بعمل أم داود كما هو مذكور 

يف كتب الزيارات واألدعية.
**  الي�وم الخام�س ع�رش م��ن ش��ه�ر 

رج�ب
  ويف مثل هذا اليوم عى رواية شهادة اإلمام 
الص�ادق علي�ه الس�الم س�نة 148 للهجرة 
بعد أن بلغ من العمر خمس�ة وستن عاما، 
أو ثماني�ة وس�تن عى قول أخر، وقد س�م 
من قبل املنصور بالعن�ب الذي قدم له عليه 

الس�الم، ودفن يف البقيع ق�رب اإلمام الباقر 
عليه السالم.

  ويف مث�ل ه�ذا الي�وم من س�نة 62 للهجرة 
توفي�ت العقيل�ة زين�ب بن�ت عيل ب�ن أبي 
طال�ب عليهم�ا الس�الم وفضله�ا اكرب من 
ان يحاط بهذه األس�طر،تزوجت س�الم الله 
عليه�ا من ابن عمها عب�د الله بن جعفر بن 
أبي طالب، أش�هر ألقابها س�الم الله عليها 
عقيلة الهاشمين وأم املصائب ،وذلك لكثرة 
املصائ�ب الت�ي أملّ�ت بها فقد ش�اهدت بأم 
عينه�ا وف�اة جده�ا النبي األعظ�م، وكذلك 
عايش�ت تلك اللحظ�ات العصيبة التي مرت 
عى أمه�ا الزه�راء عليه�ا الس�الم، وكذلك 
عايشت ساعات شهادة والدها أمري املؤمنن 
ومحنة أخيها الحس�ن وتحملت ما تحملته 

يف كربالء فسالم الله عليها حية وشهيدة.
  ويف ه�ذا اليوم عقد رس�ول الل�ه صلی الله 
علي�ه و آل�ه و س�لم ألمري املؤمن�ن عيل بن 
أب�ي طالب عليه الس�الم عى ابنته س�يدتنا 
وموالتن�ا فاطمة الزهراء البتول س�الم الله 
عليها عقدة النكاح بعد خمس�ة أش�هر من 

الهجرة، عى رواية.
  وىف ه�ذا الي�وم حول�ت القبل�ة م�ن البيت 
املق�دس إىل الكعب�ة وكان الن�اس يف ص�الة 
العرص فتحولوا منها إىل البيت الحرام س�نة 

اثنتن من الهجرة، عى رواية.
  ويف هذا اليوم من س�نة ستن هلك معاوية 
بن أبي سفيان، وقيل ان هالكه كان يف اليوم 
الثاني والعرشين من هذا الش�هر، يف مدينة 
دمش�ق ودف�ن يف الباب الصغ�ري بعد أن بلغ 
من العمر ثمانن عاما، وقيل س�تة وسبعن 
عاما، وق�د بلغت مدة ملك�ه أربعون عاما ، 
تس�عة ع�رش منه�ا كان مس�تقالً باإلمارة 
والباق�ي كان أم�رياً من قبل عم�ر وعثمان 
بن عفان. أبوه أبو س�فيان وأم�ه هند آكلة 
األكب�اد وحالهما معروف ال يحتاج إىل بيان، 
خاض حربا رضوس�ًا ضد اإلم�ام عيل عليه 
الس�الم قتل بسببه أالف املسلمن، اشرتك يف 
قتل اإلمام عيل عليه الس�الم، كما اشرتك يف 
قتل اإلمام الحسن بالسم، وقتل مالك األشرت 
بالس�م أيض�ا، وقت�ل حج�ر بن ع�دي الويل 
الزاهد، وقتل العرشات م�ن رموز الصحابة 

وأعيانهم ظلما وطغيانا يف األرض.
**  اليوم السابع عرش م�ن ش�ه�ر رج�ب
  يف هذا اليوم كانت وفاة عبد الله بن هارون 
الرش�يد العبايس املعروف ب�) املأمون( سنة 
218 للهجرة، تويف يف ط�وس وجلس مكانه 
أخوه املعتص�م، قرّب املأم�ون اإلمام الرضا 

عليه الس�الم وأعطاه والي�ة العهد من بعده 
ألسباب سياسية ودواع قد رشحها علماؤنا 
يف كتبه�م، ق�ام بس�ّم اإلم�ام الرض�ا عليه 

السالم بعد أن تمت غاياته الشيطانية.
**  اليوم الثامن عرش م�ن ش�ه�ر رج�ب

  فيه تويف إبراهيم بن رس�ول الله صلی الله 
علي�ه و آله و س�لم، وأمه ماري�ة القبطية، 
وكان عم�ره يوم تويف س�نة وعرشة أش�هر 
وثمانية أيام، وقيل س�نة وستة أشهر وعدة 
أي�ام، وق�د روي أن النبي ُخريرِّ م�ن قبل الله 
بن أن يختار بق�اء إبراهيم وحياته ويموت 
الحسن عليه السالم أو يبقى الحسن عليه 
السالم ويموت إبراهيم، ففدا صلی الله عليه 
و آله و س�لم الحس�ن عليه الس�الم بموت 
إبراهي�م (عليه الس�المبحار األنوار للعالمة 

املجليس ج22 ص153 (.
**  الي�وم الواحد والعرشون م�ن ش��ه�ر 

رج�ب
  يف مث�ل ه�ذا الي�وم كان�ت وف�اة فاطم�ة 
الزه�راء س�الم الل�ه عليه�ا عى رواي�ة ابن 
عي�اش، ومع ان املش�هور خالف�ه لكن لعن 

أعدائها وظامليها أمر مناسب يف كل وقت.
**  الي�وم الثالث والعرشون م�ن ش��ه�ر 

رج�ب
  يف هذا اليوم تعرض اإلمام الحس�ن املجتبى 
كان  ملّ��ا  املدائ�ن  يف  اغتي�ال  محاول�ة  إىل 
متوجه�ا لح�رب معاوي�ة بن أبي س�فيان 
حيث رضبه امللعون جراح بن سنان األسدي 
بخنج�ر مس�موم فوقع يف فخ�ذه حتى بلغ 

عظم الفخذ .
**  الي�وم الرابع والعرشون م�ن ش��ه�ر 

رج�ب

  يف ه�ذا اليوم من الس�نة الس�ابعة للهجرة 
فتحت خيرب عى يد اإلمام أمري املؤمنن عليه 
الس�الم، وفيه قتل اإلمام عيل بن أبي طالب 
عليه السالم مرحباً اليهودي، وفيه قلع أمري 
املؤمنن ب�اب خيرب وترّتس به�ا يف هجومه 
نح�و الحصن ومن ثم وضعه�ا عى الخندق 

.وعرب عليها جنود املسلمن
  ويف ه�ذا الي�وم من الس�نة الس�ابعة أيضا 
وص�ل جعفر ب�ن أب�ي طالب عليه الس�الم 
إىل املدين�ة راجع�ا من الحبش�ة مع عدة من 
أصحاب�ه ، وكان قدوم�ه متزامن�ا مع فتح 
خيرب فق�ال النبي صى الله عليه واله قولته 
املش�هورة :) والله ما ادري بأيهما أنا اش�د 

فرحا بفتح خيرب أم بقدوم جعفر ( .
**  اليوم الخامس والعرشون م�ن ش�ه�ر 

رج�ب
  يف مثل هذا اليوم من سنة 183 للهجرة ويف 
قول أخر س�نة 186 للهجرة استشهد اإلمام 
الكاظم عليه الس�الم، من بعد سنن طويلة 
قضاها اإلمام عليه السالم مغيبا من سجن 
إىل سجن ،ففي اليوم السابع من ذي الحجة 
سنة 179 للهجرة حبس اإلمام عليه السالم 
يف الب�رصة عند عيىس بن جعفر ملدة س�نة، 
ومن ثم نقل إىل بغداد فحبس عند الفضل بن 
الربيع م�دة طويلة، ومن ثم نقل إىل س�جن 
الفض�ل بن يحيى الربمكي، ومنه إىل س�جن 
السندي بن ش�اهك امللعون فقدم له طعاماً 
مس�موماً فلق�ي عليه الس�الم ربه ش�هيدا 

مهضوما.
**   اليوم السادس والعرشون م�ن ش�ه�ر 

رج�ب
  وفيه مات س�يد البطحاء أب�و طالب عليه 

الرحمة والرضوان عم النبي صلی الله عليه 
و آله و س�لم ووالد اإلمام عيل عليه السالم، 
وقد أس�مى النب�ي صلی الله علي�ه و آله و 
س�لم العام الذي مات فيه أب�و طالب بعام 

الحزن.
**   اليوم الس�ابع والعرشون م�ن ش�ه�ر 

رج�ب
  يف ليل�ة الس�ابع والعرشي�ن كان املبع�ث 
النب�وي الرشي�ف ،فعندم�ا بل�غ الرس�ول 
األعظ�م األربع�ن م�ن عمره وذلك يف س�نة 
13 قب�ل الهجرة النبوية ن�زل عليه جربئيل 
عليه الس�الم يف غار ح�راء وألقى إليه كلمة 
الوح�ي من الله تع�اىل، وأعلمه أّن�ه الخاتم 
لرس�االت األنبياء، واملبعوث رحمة للعاملن، 
وليلة املبعث م�ن الليايل املباركة التي وردت 
الروايات بفضله�ا حتى ورد يف الحديث عن 
اإلم�ام أب�ي جعفر الثان�ي : ) ان هذه الليلة 
خ�ري للن�اس مم�ا طلع�ت عليه الش�مس 
والعب�ادة فيه�ا تقاب�ل اجر س�تن س�نة ( 
)إقب�ال األعمال البن ط�اووس ج3 ص266 

. )
  ويف نهاره كان يوم املبعث وهو من األعياد 
العظيم�ة الق�در يف اإلس�الم ففي�ه بع�ث 
الرسول األمن بالرسالة ونزل عليه جربائيل 

بالنبوة.
**  اليوم التاس�ع والعرشون م�ن ش�ه�ر 

رج�ب
  خ�رج اإلم�ام الحس�ن عليه الس�الم من 
املدين�ة إىل مك�ة بعدم�ا طل�ب من�ه الوليد 
ب�ن عتبة ان يباي�ع يزيد ب�ن معاوية فأبى 
اإلمام عليه الس�الم ورفض بيعته والقضية 

مشهورة.

نـوري باشا  السـعيـد و سلة اللـيـمــون
قصة من العهد الملكي في العراق

ماريا غوبريت ماير

أكرم ضيفك وإن كان حقرياً، وُقم عى مجلسك ألبيك 
ومعلمك وإن كنت أمرياً.

* رح�م الله ام�رءاً أحيا حّقاً وأم�ات باطالً ودحض 
الجور وأقام العدل. 

*إذا أحّب الله عبداً ألهمه حس�ن العبادة. فقد البرص 
أه�ون م�ن فق�د البص�رية. 

*أحس�ن الكالم م�ا ال تمّج�ه األذان وال ُيتعب فهمه 
األفه�ام.

* احذر كّل قول وفعل يؤّدي إىل فساد اآلخرة والّدين. 
*ث�الث يوجبن املحّبة: الّدين، والّتواضع، والّس�خاء. 
*س�وء الجوار واإلس�اءة إىل األبرار من أعظم اللّؤم. 
*ينّب�ئ عن عقل كل امرٍء لس�انه، وي�دّل عى فضله 

بيانه. لن يحصل األجر حتى يتجّرع الّصرب. 

*بالعافية توجد لّذة الحياة.
* ذه�اب الّنظر خري من الّنظ�ر إىل ما ُيوجب الفتنة. 
* صحب�ة األخيار تكس�ب الخ�ري، كالّري�ح إذا مرت 

بالّطيب حملت طيباً.
* إّي�اك ومصادق�ة األحم�ق فإّن�ه يري�د أن ينفع�ك 

فيرّضك.
* أسفه الّسفهاء املُتبّجح بفحش الكالم. 

*إذا علم الرّجل زاد أدبه وتضاعفت خشيته. 
* آفة الّنفس الَولَه بالّدنيا. 

*أفضل الّناس أنفعهم للّناس. 
*أشّد القلوب ِغاّلً القلب الحقود.

* أفضل الجود إيصال الحقوق إىل أهلها. 
*أكرم الّشيم إكرام املُصاحب وإسعاف الّطالب.

صاميم
ة التراث والت

ي دراس
  ف

بغداد و ضرورة 
الحفاض الهوية الثقافية الوطنية

اكتشاف قصر عمره اكثر 
من 3000 سنة على 

ضفاف نهر 
كش�فت موجة الجف�اف التي تعرض 
لها الع�راق يف وقت س�ابق، عن قرص 
قديم عم�ره 3400 عام، ع�ى الضفة 
الرشقية لنهر دجلة قرب سد املوصل.

وأف�ادت جامع�ة »توبنغ�ن« األملانية، 
الخمي�س )29 حزيران 2019( ، بأنها 
اكتش�فت قرص قديم عى ضفاف نهر 
دجلة قرب س�د املوصل شمايل العراق، 
مبينة ان ثمة بقاي�ا نادرة من العرص 
الربون�زي القدي�م تظه�ر يف مناط�ق 
اخرى يف حال انخفاض منس�وب مياه 

نهر دجلة بشكل حاد.
وأش�ار علماء إىل أن القرص املكتش�ف 
إمرباطوري�ة  عه�د  إىل  غالب�ا  يع�ود 
»ميتان�ي« الت�ي كان�ت مهيمن�ة عى 
أجزاء كبرية من شمال املنطقة ما بن 
نهري دجلة والف�رات يف الفرتة ما بن 
الق�رن الخام�س عرش وحت�ى القرن 

الرابع عرش قبل امليالد.
واش�اروا اىل انه لم يكن أمامهم سوى 
ثالثة أس�ابيع من أجل دراسة القرص 
ع�ن كث�ب والبح�ث يف أدق تفاصيله، 
حي�ث اختف�ى الق�رص بالكام�ل مرة 
تح�ت املاء بعد انته�اء موجة الجفاف 

وارتفاع منسوب املياه.
جامع�ة  م�ن  اآلث�ار  عامل�ة  وتق�ول 
توبنغ�ن، »إيفان�ا بولي�ز«: »ل�م يكن 
لدينا سوى فرتة زمنية قصرية للغاية، 
لذلك حفرنا بأرسع ما يمكن«.ويتألف 
املبنى الذي تبلغ مس�احته نحو 2000 
م�رت مرب�ع ع�ى األق�ل، من ج�دران 
س�ميكة مبنية من قط�ع اللبن، يزيد 
ط�ول بعضه�ا ع�ن مرتي�ن. كما ضم 
امل�كان لوح�ات جداري�ة ن�ادرة ذات 
أل�وان زاهي�ة زرقاء وع�رشة نصوص 
مس�مارية، واكتش�افات اخرى نادرة 
جدا تعط�ي فكرة واضح�ة عن وضع 
الف�ن يف تل�ك الحقب�ة التاريخية.واكد 
عالم اآلثار، حسن أحمد قاسم، أن هذا 
االكتش�اف هو أحد أهم االكتش�افات 
األثري�ة القديم�ة يف املنطقة يف العقود 
األخ�رية، وقد ظه�ر املوق�ع ألول مرة 
قبل نحو ثماني س�نوات مع انخفاض 
منسوب املياه ألول مرة لكن القرص تم 

اكتشافه للتو.

  مناسبات شهر رجب األصب  
السبت 29 شباط 2020 العدد 2277  السنة العاشرة
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آالالف من حاالت التشوهات الخلقية ومثلها وأكثر، إصابات 
بأملراض الرسطلان، تلك هلي محصلة االحتلال األمريكي 
للبلاد منذ علام 2003 وما سلبق ذللك التاريخ ملن تمهيد 
وحصار وحروب، إذ تعانلي مدن الفلوجة والخالدية وتلعفر 
والبلرة من مخلفات الحلروب التي مرت عليها وتسلببت 
وما زالت بحدوث تشلوهات خلقية للمواليد الجدد، ما جعل 
العراق من أكثر الدول يف نسبة التشوهات الخلقية يف العالم.

تحقيق يكشلف عملا فعلته القلوات األمريكيلة منذ غزوها 
العلراق علام 2003 وحتى اآلن من التسلبب برتاجع الصحة 
العاملة يف العراق، وخاصة فيما يخص التلوث اإلشلعاعي يف 

الباد.

250 قنبلة ذرية
“هناك 150 مولوًدا بتشلوهات خلقيلة مقابل كل ألف حالة 
والدة جديلدة”  .... 250 قنبللة ذريلة ملن التي أسلقطت 
عىل هريوشليما اليابانيلة، تلك هي حصيلة ملا تعرض له 
العراق منذ عام 1991 وحتى اآلن، بحسلب الدكتور “كاظم 
املقلدادي”، يحملل درجلة الدكتلوراه يف العللوم الطبيلة، 
ومتخصلص يف طلب األطفلال وطلب املجتملع ويف التلوث 
اإلشلعاعي واألرضار الصحية والبيئية السلتخدام أسللحة 

اليورانيوم.
اسلتطعنا التواصلل ملع باحلث طبي وكشلف لنلا عن أن 
العلملاء بعلد دراسلة مسلتفيضة اسلتنتجوا أن الحربلن 
الدوليتلن بقيلادة الواليلات املتحلدة علىل العلراق عاملي 
1991 و2003، واللتن اسلتخدمت فيهما واشنطن قذائف 
اليورانيلوم املنضلب، قد خلفتلا تركة صحيلة كارثية عىل 
املجتملع العراقلي من جهلة تضاعلف اإلصابلة بأمراض 
الرسطلان ألكثر ملن ألفي ضعلف، إضافة إىل التشلوهات 
الخلقيلة الكبلرية التلي تصيلب املواليلد الجلدد يف مختلف 
املدن العراقية التي شلهدت قصًفا بذلك النوع من األسلحة 

كالبرة وميسان والفلوجة وتلعفر وغريها.
وعن كمية اليوارنيوم امللقاة عىل العراق، أوضح أن الواليات 
املتحدة اسلتخدمت كميات مفرطة من ذخائلر اليورانيوم 
تقدر بأكثر ملن 2200 طن مرتي ملن اليورانيوم املنضب، 
وهلو ملا يسلاوي 250 قنبلة ذريلة، وفقاً لدراسلة أعدها 
الربوفيسلور اليابانلي “ياغازاكلي”، الذي يعملل يف الهيئة 
العلمية يف جامعة “ريوكيوس” يف اليابان، بحسب املقدادي.

 

هدية امريكا 
الطفال العراق

شوارع »النوتيال«!
أطل�ق العراقي�ون عىل الش�وارع الداخلية للم�دن بعد موجات 
األمط�ار، لق�ب »ش�وارع النوتيال« بس�بب اكتس�ائها بطبقة 
س�ميكة من الطني، حولت مهمة خ�روج املواطنني من بيتهم 
لقضاء أبس�ط االحتياجات كالتس�وق من أحد املحال القريبة 
إىل مهم�ة ش�اقة، تتطلب إج�راءات عدي�دة، كارت�داء أكياس 
البالس�تك فوق األحذية، ورفع كمي البنطال إىل مستوى نصف 
الس�اق، لضمان عدم تلوثها بالطني، أو مد جسور من الخشب 
أو الحجر بني ضفتي الش�وارع التي ترتفع قليالاً عن مركزه ما 

يساعد بجفافها برسعة أكرب.
منت�ج  ألش�هر  تجاري�ة  عالم�ة  ه�ي  والنوتي�ال 
شوكوالة س�ائلة، أو تلك املُعّدة للدهن عىل الخبز. 
فجاء تش�بيه العراقيني لشوارع بالدهم الكتسية 

بالوحل والطني، بالنوتيال!
ويعل�ق امل�دون س�تيفن نبيل عرب حس�ابه عىل 
فيس�بوك س�اخراًا ص�ور ُتظهر إحدى ش�وارع 
منطقة تش�كوك ش�مايل بغ�داد، قائ�الاً »أمانة 
بغداد تعل�ن عن افتتاح طري�ق النوتيال، وألول 
م�رة يف العال�م يف منطق�ة تش�كوك يف بغداد. 
األه�ايل عربوا ع�ن ش�كرهم و تقديرهم لهذه 

املبادرة الجميلة«.
وتظه�ر الص�ور ش�وارع مغط�اة بالط�ني، 
ويف إحداه�ا ج�رس صغ�ر اس�تخدمت فيه 
اإلطارات املطاطية القديمة وقطع الخش�ب 

فوق إحدى الربك الطينية.

الرصف بالفوتوشوب
أطلق عدد من مستخدمي مواقع التواصل 
االجتماعي حملة لرص�ف الطرق املوحلة 
وتعبيده�ا ع�رب الفوتوش�وب، م�ن باب 

التن�در عىل م�ا لم تقم ب�ه املجال�س املحلي�ة يف املناطق 

املترضرة.
 وق�ال مصدر يف مجلس بلدية أبو غريب  إن »األهايل يتحملون 
الجزء األكرب من مس�ؤولية الشوارع الخربة لقيامهم بحفرها 
من أجل صناعة مطبات أمام البيوت تحد من رسعة السيارات 
امل�ارة، أو ملد أنابيب ماء س�ائل إضافية إىل بيوتهم من خطوط 
�ا أن »عدم وجود قان�ون رادع  توزي�ع ماء مج�اورة«، مضيفاً
لأله�ايل يمنعهم من حفر الش�وارع س�اهم بتدمر الش�وارع 

الداخلية يف مناطق العاصمة«.
وأضاف املصدر قائالاً إن »االفتق�ار إىل املوازنات املالية املريحة 
ا يف ع�دم صيانة  للمجال�س البلدي�ة س�اهم أيضاً

الش�وارع املت�رضرة، لتقترص ع�ىل عملية تجريف الرواس�ب 
بالجراف�ات الكبرة التي تس�بب أرضاراًا إضافية للش�وارع يف 
الكثر من األحيان«، الفتاً�ا إىل أن »توفر املوازنة ال يكون كافياًا 
لتنفي�ذ املش�اريع، بس�بب وج�ود عوائق طائفي�ة، كما حدث 
يف منطقة الحس�ينية ش�مايل بغ�داد، عندما منع�ت جماعات 

مسلحة تبليط شوارع املنطقة رغم توفر املال الالزم لذلك«.
وأش�ار إىل أن »الش�وارع املعب�دة قب�ل 2003 كان يمك�ن أن 
تحافظ عىل جودتها مدة أطول، لكن دخول العربات األمركية 
املدرع�ة ذات األوزان الثقيلة إىل الش�وارع الفرعية بعد الحرب 

أدى إىل حدوث صدوع ساءت أحوالها بمرور السنني«.
وقلل املصدر من أهمية الحمالت التي يقوم بها مرشحون قبل 
ا أن »هذه  االنتخابات إلصالح الشوارع بمادة السبيس، موضحاً
املادة ال تس�تطيع الصمود لش�هور لعدم امتالكها املواصفات 

ألداء وظيفة كهذه«.

العاصمة بال شبكة للمجاري
تنقس�م مناط�ق العاصم�ة بغ�داد، س�واءاً كان�ت يف املركز أو 
األطراف، إىل قسمني من حيث نوعية املجاري يف املساكن: األول 
ا هو غياب املجاري العمومية، وبديلها أحواض  واألكثر ش�يوعاً
يحفرها الناس داخل البيوت، تخلو من منافذ الس�تيعاب مياه 

األمطار وترصيفها لصغر حجمها.
أم�ا النوع الثاني فهو ش�بكات املجاري التقليدية، وعادة 
ما تك�ون هذه الش�بكات مغلقة بفعل اإلهم�ال من قبل 

األهايل واملسؤلني عىل حد سواء.
وله�ذه الش�بكات دور مهم يف تجفيف ش�وارع العاصمة 
الرئيس�ية أو الفرعي�ة عىل حد س�واء، كونه�ا مخططة 
بشكل جيد يرصف مياه األمطار بطريقة انسيابية تحول 

دون غرق العاصمة بتعرضها ملوجات األمطار الغزيرة.
وقال مصدر يف وزارة الداخلية إن »القوات األمنية يف قيادة 
عملي�ات بغداد، وأثن�اء جهودها بتهيأة بعض الش�وارع 
املغلق�ة داخل املنطق�ة الخرضاء الفتتاحه�ا أمام حركة 
الس�ر، عثرت عىل ش�بكة غر مرئية لترصي�ف األمطار 
تمر تحت األرصفة عىل شكل أشبه بساقية كبرة ال يرتك 

فرصة واحدة لتجمع االمطار يف الشوارع«.
وأض�اف أن »افتت�اح ش�بكات مج�ار ش�بيهة، وإصالح 
الش�بكات املتوقف�ة منها، س�ينهي ه�ذه املش�كلة فوراًا 
ا: »لك�ن عىل أية حال هذه ليس�ت  دون ش�ك«، مس�تدركاً
املحافظ�ة  بعم�ل  التدخ�ل   نس�تطيع  وال  مس�ؤوليتنا 

واملجالس البلدية .

مع ارتفلاع درجات الحرارة يف فصل الصيف، 
تعاني بغداد بسبب انتشار الحرشات، علماً أن 
بعض األنواع ليس مألوفاً بالنسبة للعراقّين. 
وال تنفع مبيدات الحرشات يف القضاء عليها، 

ما يتطلب العمل عىل تحسن البنى التحتية.
السلّم ومبيلدات الحلرشات تعلّد ملن امللواّد 
األساسلية التلي توفرهلا العديد ملن املحاّل 
التجارية، سلواء التي تبيع تللك املواد فقط، 
أو املواّد الغذائية أيضاً. كما يمكن إيجاد هذه 
املبيلدات يف حلوزة الباعلة الجواللن، يف ظّل 
كثرة الحلرشات مع ارتفاع درجلات الحرارة 

يف الباد.
كاظلم رجلل سلبعيني، يقلول إن العيش يف 
منطقة سلكنه بات صعباً للغاية. “ليس من 
السهل القضاء عىل الحرشات والقوارض كما 
يف السلابق”. ويوضح أن انتشار الحرشات يف 
الحّي الذي يسلكنه ليس جديلداً، وخصوصاً 
قبل بدء فصلل الصيف. “سلابقاً، كّنا ننجح 

يف القضاء عليها”، موضحاً أن قدم شلبكات 
اللرف الصحي قلد يكلون أحد األسلباب. 
يضيلف، أن هذا حال غالبية األحياء القديمة. 
“يف السلابق كانت املبيدات تقلي عىل أنواع 
الحلرشات املختلفلة التلي تنترش موسلمياً. 
لكن ال أعلم ملاذا للم تعد هذه الحرشات تتأثر 

باملبيدات”.
ومع اقرتاب فصلل الصيف، تظهر العديد من 
الحلرشات بفعل ارتفاع درجلات الحرارة، ما 
يجعل العراقين يأخذون احتياطاتهم لتجّنب 
لدغلات بعضها، أو وصولها إىل املواد الغذائية 
أو املابلس. وبطبيعلة الحلال، ال تنجلح كل 
االحتياطلات، ما يتطلب جهلداً كبرياً. وتقول 
وحيلدة صبلار إن هّمها األكرب أصبلح إبعاد 
الحلرشات علن أول حفيد لها، اللذي لم يبلغ 
بعد شلهره الثامن. وتوضح أنها أعدت مكاناً 

داخل غرفتها يمنع أي نوع من الحرشات.
يختللف الحلال يف األحيلاء الراقيلة علن تلك 

الشلعبية أو الفقرية. يف األوىل، تقل الشكاوى 
من الحرشات بسلبب طريقة بناء مساكنهم 
واللرف الصحلي الجيلد. وترتكلز املعاناة 
يف األحيلاء الشلعبية، التي للم تعمل الجهات 
الحكومية بعد عىل توفري الخدمات األساسية 
فيها، ملا جعل العيش فيها صعباً مع ارتفاع 

درجات الحرارة.
إىل ذللك، يقول فلارس الجيزانلي، الذي يبيع 
إّن  الحلرشات،  ومبيلدات  السلامة  امللواّد 
“أسلباباً عدة أدت إىل انتشار الحرشات، منها 
تقصري الجهات الحكوميلة”. “من الطبيعي 
املقابلل يفلرتض  الحلرشات. يف  تتكاثلر  أن 
وجلود دور حكومي يمنع هذا االنتشلار كما 
األداء  “تراجلع  أن  إىل  مشلرياً  السلابق”،  يف 
الحكوملي يعّد سلبباً مبلارشاً لوجلود أنواع 
متطلورة من الحلرشات”. ويلرشح أن لهذه 
الحلرشات مواصفلات مختلفلة، وتحتاج إىل 
مبيلدات مختلفة، علماً أن الحرشات الجديدة 

تصبح مقاومة للسلموم نفسلها التي كانت 
تقي عىل تلك غري املتطورة”.

الحكوميلة  “الدوائلر  أن  يؤّكلد  الجيزانلي 
املعنّية كانت تدرس سلابقاً طبيعة الحرشات 
وتطورها، وتستورد املبيدات الازمة للقضاء 
عليهلا. وعلىل الرغم ملن أن هناك دراسلات 
ومتابعة من قبل هذه الدوائر، ما من اهتمام 
حقيقي بالنتائج لعلدم وجود رقابة صارمة 
تفرض علىل الجميلع أداء واجبهم بالشلكل 

الصحيح”.
من جهته، يقول محمد البياتي وهو مهندس 
زراعلي يف أمانلة بغلداد، التي تعنلى بتوفري 
الخدملات البلدية للعاصملة العراقية بغداد، 
إن “ظهلور حلرشات غلري موجودة مسلبقاً 
أمر طبيعلي، ووجود الحلرشات بأعداد أكرب 
من السلابق أمر طبيعلي أيضلاً”. البياتي ال 
يسلتخف باألمر، بحسلب قوله، لكنه يشلري 
إىل وجلود أسلباب عديلدة خارجة علن إرادة 

الجهات الحكوميلة املتخصصة، أدت إىل هذه 
النتيجلة. يضيلف  أن “األمر يعلود ألكثر من 
عقدين وليس وليد سنة أو سنتن”، موضحاً 
أن “األمر متعلق بحالة صعبة عامة عاشلها 
البللد، تمتد إىل فرتة مرورنلا بالحرب العبثية 
مع إيلران )1980- 1988(، ثم فرتة الحصار 
)عقوبلة أمميلة نتيجة غلزو الكويت يف عام 
1990(، ثم الحرب التي أطاحت بنظام صدام 

حسن )2003(”.
يضيف: “يف هذه الفلرتات، بدأت الخدمات 
تقلل ونوعيتهلا تنخفلض، وهلذه نتيجة 
طبيعيلة مللرور البلاد بأزملة أو حرب أو 
حصلار”، مسلتطرداً: “يف هلذه الفرتات، 
صلار هنلاك العديد ملن األحيلاء الجديدة 
السلتيعاب الزيادة السلكانية. لكن يف ظل 
ضعلف اإلمكانيلات، وبسلبب سياسلات 
إداريلة وتنفيذيلة خطلأ، لم تلزّود غالبية 
منهلا  األساسلية،  بالخدملات  األحيلاء 

شلبكات خاصة بمياه األمطلار والرف 
الصحي”.

ويلفت إىل أّن “نقص الخدمات قد يؤدي إىل 
طفح باملجاري وتكوين بحريات من املياه 
نتيجلة األمطلار، وهلذه تعد بيئلة لوجود 
وتكاثر الحرشات، بل تسلتقطب حرشات 
غلري مألوفة، وتنتقلل هذه الحلرشات إىل 
أحياء أخرى قريبة قلد تكون راقية، األمر 
الذي أصبح يزعج السكان الذين لم يألفوا 
أنواعاً من الحرشات أصبحوا يرونها اليوم 

يف مناطقهم”.
الحلل بحسلب البياتلي متوفر وبسليط، 
لكنله يتطللب دعملاً مالياً كبلرياً من قبل 
الدولة، وتضافر جهود مختلف املؤسسات 
الحكومية، ويتمثلل بتأهيل البنى التحتية 
ملن جديلد، ال يف األحيلاء الفقلرية فقط، 
بلل حتلى يف تللك التلي تمتلاز بالخدمات 

األساسية.

الحشرات تستعد لتغزو منازل المواطنين في بغداد مع قدوم الصيف وسوءالخدمات ؟

بع�د التحية اني املوظ�ف يف الرشكة العام�ة لصناعة 
الس�يارات يف االسكندرية تم انقطاعي عن الوظيفة يف 
س�نة  2013 لكوني من املهجرين خارج القطر ارجو 
من سيادتكم مساعدتي العادتي اىل الوظيفة علما اني 
قابلت وكيل وزارة الصناعة واملعادن وتم املوافقة عىل 
عودت�ي اىل الوظيفة عن طريق الحذف واالس�تحداث 
ولكن وزارة املالية دائرة املوازنة لم توافق عىل إعادتي 
اىل الوظيف�ة علم�ا ان ل�دي تخصي�ص م�ايل ودرجة 
وظيفية ارجو من س�يادتكم تفهم مش�كلتي لغرض 
اعادتي اىل الوظيفة لكوني من املهجرين خارج القطر 

ارجو من سيادتكم الرد رسيعا.

 نح�ن فئة كبرة من املفصولني السياس�يني يف عه�د النظام البعثي الكافر مشكلة مهّجر
وه�ذه الرشيحة عند تخرجها من الجامعات لم يحصلوا عىل وظيفة تعيني 
بس�بب اخوانه�م او اباؤهم او ارحامهم ضد النظام املقبور وبعد س�قوط 
الصن�م حاولن�ا عدة مح�اوالت التقدي�م للتعي�ني ولكن بال ج�دوى لحني 
صدر قانون املفصولني السياس�يني واملش�مولني بالقرار بتقديم طلباتهم 
ومستمس�كاتهم الثبوتية لحد الدرجة الرابعة م�ن ارحامهم. انا وزوجتي 
لدين�ا معدوم من اقاربن�ا )ابن خالتي( اعدم عىل يد نظ�ام صدام امللعون. 
كذل�ك نحن م�ن املكون الك�ورد الفيليني املترضرين . قدمن�ا معامالتنا اىل 
خزينة محافظة واس�ط يف الكوت من س�نة 2015 وقد علمنا ان املعامالت 
قد ارس�لت اىل بغداد يف 2016 حس�ب ارقام الكت�ب وتواريخها ادناه: 149 
يف 2016/7/24 م�ن موالي�د 1971 316 يف 2016/12/22 م�ن موالي�د 
1978 لح�د االن لم نحص�ل عىل قرار من لجنة الفصل الس�يايس علما اننا 
كلم�ا اتصلنا بدائرة االمانة العامة للمفصولني السياس�يني لم نحصل عىل 
اجابة حول نتيجة معامالتنا . نرجو من سيادتكم الكريمة النظر يف طلبنا 
للحص�ول ع�ىل قرار م�ن اللجنة حتى نق�وم بالتقديم ع�ىل الدرجات التي 
س�تعلن للتعيني الن اعمارنا اصبحت ف�وق االربعني عاما ونحتاج اىل راتب 

تقاعدي نعيش به وعيالنا .....مع فائق الشكر واالحرتام والتقدير

مظلومية المفصولين السياسيين

أعلنت املفوضية العليا لحقوق االنسان، 
، عن رصد فرقها املنترشة يف عموم البالد 
م�ؤرشات ضع�ف يف اإلج�راءات املتخذة 
ملواجه�ة ف�روس كورون�ا يف املط�ارات 
واملنافذ الحدودية، مصدرة عدة توصيات 

للوقاية منه.
وقالت املفوضي�ة يف بيانلها إنه “بالنظر 
لظه�ور ح�االت مرض كورون�ا فروس 
يف أكث�ر م�ن محافظة عراقي�ة ولتقييم 
إجراءات واس�تعدادات الحكومة، قامت 
املحافظ�ات  الراص�دة يف كاف�ة  فرقن�ا 
برصد إجراءات واس�تعدادات املؤسسات 
الصحي�ة ذات العالق�ة وق�د نت�ج عنها 
مجموع�ة م�ن امل�ؤرشات والتوصي�ات 
والت�ي تتطلب التدخ�ل الرسيع والعاجل 

للحد والوقاية من انتشار الفروس”.
يف  ضعف�ا  “أرشت  أنه�ا  وأضاف�ت 
اإلج�راءات املتخذة يف املط�ارات واملنافذ 
الحدودية، وع�دم االلتزام”، مش�رة إىل 
“قلة االمكانيات واملس�تلزمات املطلوبة 
ألغ�راض الفحص و الوقاي�ة والعالج يف 

املؤسسات املعنية”.

وأش�ارت إىل “ع�دم وجود س�ياق ثابت 
معمول به يف التعاطي مع املوضوع عىل 
مس�توى املؤسس�ات وامل�الكات الطبية 
واألخ�رى، باإلضاف�ة إىل ضع�ف ال�دور 
التوعوي مع غياب الوس�ائل اإلرش�ادية 

للمواطن”.
وأوص�ت املفوضي�ة ب�”التعامل الرسيع 
والعلم�ي م�ن قب�ل كاف�ة مؤسس�ات 
الدول�ة يف التعاطي م�ع املرض واملريض 
واملواطنني بش�كل عام من خالل إكمال 
وانجاز كافة التحضرات الحقيقية فيما 
يخ�ص أماك�ن الحج�ر الطبي وبش�كل 
عاج�ل ويف جميع املحافظ�ات العراقية 
م�ن ناحي�ة جاهزي�ة امل�كان وتأثيث�ه 
وإمكاني�ة  الح�ايل  للوض�ع  ومالئمت�ه 
تط�ور امل�رض بش�كل رسي�ع وتزويده 
باملس�تلزمات الطبية املطلوبة والوقائية 

واملعقمات”.
وش�ددت ع�ىل “رضورة الرتكي�ز ع�ىل 
املواقع خارج املدينة ورضورة توفر كل 
اإلمكاني�ات إلنجاز بعض املستش�فيات 
الت�ي ت�م اكماله�ا او إكمال ج�زء كبر 

ا لغ�رض االس�تفادة منها  منه�ا س�ابقاً
كمواقع للحجر الطبي يف حال عدم وفرة 

اواً كفاية املواقع املوجودة”.
وأكدت عىل “رضورة إيالء أهمية بالغة 
لحماي�ة كافية وحقيقية للكادر الطبي 
والصحي من ناحية توفر املس�تلزمات 
الوقائية الالزمة وحسب املعاير الدولية 
حيث انها تعترب من اهم أولويات العمل 
يف مواجه�ة املرض لدى منظمة الصحة 
العاملية، وباملقابل توجيه الكوادر كافة 

للتعامل بمهنية وانسانية مع من لديهم 
أعراض املرض ومراعاة وضعه الصحي 
والنفيس وعدم التخوف منه او إشعاره 

بانه منبوذ او غر مرغوب فيه”.
وختم�ت املفوضية بن�رش االحصائيات 
الرس�مية حول املرض لتأك�د “يف بغداد 
حال�ة واح�دة، و النج�ف حال�ة واحدة 
)ايران�ي الجنس�ية وغ�ادر الع�راق اىل 
بل�ده(، ام�ا التأمي�م فكان�ت خمس�ة 

إصابات”

كارثة البنى التحتية متى يلتفت اليها النهاء معناة البلد
ُيع���د واقع البنى التحتية في عراق م���ا بعد 2003، ثاني أكبر األزمات في البالد بعد 
تح���دي األمن. وبعد دخ���ول العراق في حالة من االس���تقرار األمني النس���بي، بدأت 
العدي���د من حركات االحتج���اج المطالبة بإصالح واقع الخدمات، ال س���يما في مناطق 
ري���ف العاصمة أو ما يعرف ب�«حزام بغداد«، بش���كل متقطع ف���ي أكثر من منطقة،  

وتزامنت هذه االحتجاجات مع انتهاء الشتاء.

حقوق االنسان تنتقد اإلجراءات الحكومية في مواجهة “كورونا”

النظافة من 

االيمان
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عث�ر علم�اء الفل�ك عىل أدل�ة أثبتت ح�دوث أق�وى انفج�ار يف الكون.ويكمن س�بب 
 Ophiuchus االنفجار يف انبعاث املادة الرسيع من ثقب أسود واقع يف تكتل النجوم
)أوفيوش�وس( ال�ذي يبع�د عن األرض مس�افة هائل�ة تبلغ 390 مليون س�نة 
ضوئية.وقالت، س�يمونا جاتش�ينتوتيش، إح�دى كاتبات املق�ال والباحثة يف 
املخت�ر العلمي التاب�ع للبحرية األمريكية إن االنفجار يش�به ثوران بركان 
»س�نت هالين�س« الذي ح�دث عام 1980 يف والية واش�نطن وأس�فر عن 
تدمري قمته. ويكمن الفرق بني ثوران الركان املذكور واالنفجار الكوني 
يف أن فوه�ة ال�ركان الكوني يمكن أن تتوزع يف 15 مجرة تش�به درب 
التبانة.م�ن املعل�وم أن كل مجرة يقع يف وس�طها ثقب أس�ود واحد 
 *Sgr A أو ثقب�ان أس�ودان. وعىل س�بيل املثال فإن الثقب األس�ود
الذي يبعد عن األرض 26 ألف س�نة ضوئية يقع يف وس�ط 

مجرتنا درب التبانة.
كما من املعروف أن الثقوب الس�وداء تمتص بش�كل 
دائ�م نجوما أو أج�زاء منها محيطة به�ا. لكن يمكن 
أن تح�دث عمليات ع�ىل عكس ذلك حي�ث يقذف الثقب 
األس�ود بج�زء م�ن مادت�ه إىل الفضاء عىل ش�كل حزم 
ضخمة من البالزما الس�اخنة الطائ�رة برسعة تعادل 

رسعة الضوء.

كشفت دراس�ة جديدة لباحثني يف أكاديمية العلوم 
الصيني�ة يف بكني، إن االختالفات الوراثية بني اثنني 
م�ن البان�دا الحم�راء أكر بكث�ري مم�ا كان يعتقد 
س�ابًقا، يقول العلم�اء إن الباندا الحم�راء الصينية 
)Ailurus styani( والبان�دا الحمراء يف جبال الهيمااليا 
)Ailurus fulgens( ، والت�ي كان ُيعتق�د س�ابًقا أنه�ا 
سالالت تظهر فعلًيا عدة اختالفات جوهرية يف تركيبتها 

الوراثية.
ووفق�ا مل�ا ذكرت�ه صحيف�ة »دي�ىل مي�ل« الريطانية، 
وجدت املقارنة التي اس�تخدمت جينومات 65 من الباندا 
الحم�راء، أن الصف�ات الفردية، مجموع�ة من الحمض 
النووي موروثة من أصل واح�د، أظهرت حدوث طفرات 

وراثي�ة أقل بنس�بة 50 % يف النيوكليوتي�دات ذات الحرف 
الواحد والتي تشكل سالسل أكر من الحمض النووي.

 Science كم�ا أظه�ر البحث أيض�ا الذى ن�ر يف مجل�ة
يف  ش�ائعة  متغ�ريات  توج�د  ال  أن�ه   ،  Advances
كروموس�ومات Y بني الباندا الحم�راء املوجودة يف جبال 

الهيمااليا الرقية وتلك املوجودة يف سيتشوان بالصني.
ونتيج�ة له�ذه االختالف�ات، يش�ري العلم�اء إىل أن هذين 
النوع�ني ينقس�مان منذ ح�وايل 200000 ع�ام يف غياب 

انتقال وراثي كبري بينهما.
تلقى الدراسة الضوء عىل تصنيف الباندا الحمراء، وكذلك 
قد يساعد البحث أيًضا يف التنبؤ باحتمالية دعم كل نوع، 
فإنه يف جبال الهيماالي�ا الباندا يكون التنوع الوراثي أقل 

من الباندا الصينية الحمراء.
ويق�ول العلماء أن حيوانات البان�دا الحمراء يف الهيمااليا 
أكثر عرضة لألم�راض الوراثية التي تصي�ب األنواع ذات 

التنوع املنخفض.
فيما ال تزال الباندا الحمراء مدرجة حالًيا عىل أنها مهددة 
باالنق�راض من جان�ب االتحاد ال�دويل لحف�ظ الطبيعة 
)IUCN( ال�ذي قام بتقيي�م الحيوانات آخ�ر مرة يف عام 

.2015
يف ح�ني أن األن�واع الفرعية من الحيوان�ات ال تزال قادرة 
عىل الت�زاوج، إال أن األن�واع املتباينة وراثيا س�تنتج عىل 
األرجح ذرية عقيمة، وبالتايل س�تضمن الفشل يف تعزيز 

املجموعات السكانية.

فلكيون يكشفون أدلة على أقوى انفجار في الكون

منعت رشكة أمازون بيع أكثر من مليون منتج يف األسابيع األخرية بعد أن قدمت 
 ،19-COVID ه�ذه املنتجات مزاعم مضللة ع�ن قدرتها عىل عالج أو من�ع

وهو املرض الناجم عن فريوس كورونا الجديد.ويقول بائع التجزئة أيًضا 
إن�ه أزال ع�رات اآلالف من الصفقات بس�بب ارتفاع األس�عار، حيث 

يتق�اىض البائعون أس�عاًرا أعىل بكثري لعنارص مث�ل أقنعة الوجه مع 
انتش�ار املخاوف م�ن انتش�ار الفريوس.وتأتي التقاري�ر حول إزالة 
املنتج�ات بعد أقل من أس�بوع م�ن إصدار أمازون تحذي�رًا للبائعني 
ع�ىل منصتها بع�دم رفع س�عر أقنعة 
الوج�ه، والتي تواج�ه ارتفاًعا 
عليه�ا  الطل�ب  يف  كب�رًيا 
وس�ط تف�يش املرض.
سياس�ة  وتحظ�ر 
العادل  التس�عري 
ملنص�ة التجارة 
وني�ة  لكرت إل ا
ت  ا د ي�ا ز
ر  س�عا أل ا
ت�ر  الت�ي 
العمي�ل،  بثق�ة 
ال  إن�ه  وتق�ول 
ينبغ�ي أن تك�ون 
األس�عار أعىل بكثري 
الحديثة  األس�عار  م�ن 
املعروض�ة داخ�ل أو خارج 

أمازون.
وقال املتحدث باسم الركة لوكالة رويرتز 

»ال تس�مح أمازون بالتالعب باألس�عار أو ابتزاز الزبائن”، موضًحا أن 
الركة راقبت ارتفاع األسعار واالدعاءات الخاطئة من خالل مزيج من 

املراجع�ة اآللية واليدوية للقوائم«.وتش�ري املعلوم�ات إىل أن بعض أقنعة 
الوج�ه وأجهزة التنف�س التي تب�اع يف أمازون قد تضاعف س�عرها ثالث 

أو أرب�ع م�رات، حيث وزاد س�عر منتج مكون من 10 أقنع�ة N95 إىل 128 
دوالًرا من متوس�ط سعر 41.24 دوالًرا، يف حني أن ارتفع سعر جهاز التنفس 

الصناعي املكون من عبوتني من 6.65 دوالًرا إىل 24.99 دوالًرا.

أمازون تسحب مليون منتج روج 
كعالج لفيروس كورونا

نيسان تستخدم مادة عازلة للصوت في سياراتها

محرك »غوغل« يحتفل بالسنة الكبيسة
م�ن  أكث�ر  وج�ود  يعت�ر 
حس�اب عىل متصف�ح الويب 
أم�را مهم�ا للغاي�ة، خاص�ة 
يج�رى  الكمبيوت�ر  كان  إذا 
العديد  اس�تخدامه م�ن قب�ل 
وه�ي  املس�تخدمني،  م�ن 
إعداد حسابات  عملية تش�به 
مختلف�ة ع�ىل نظام تش�غيل 
أنه�ا  إال  م�اك،  أو  وين�دوز 
تعم�ل عىل مس�توى املتصفح 
نفس�ه، حيث يفصل حس�اب 
الخاص�ة  األش�ياء  املتصف�ح 
بك أثناء تصفح�ك للويب مثل 
س�جل التصف�ح، واإلش�ارات 
امل�رور  وكلم�ات  املرجعي�ة، 
املحفوظة وغريها من األمور، 
كيفي�ة  نع�رض  ي�ي  وفيم�ا 
مستخدمني  حس�ابات  إنشاء 
متع�ددة عىل متصف�ح غوغل 

كروم:
إنش�اء  طريق�ة  ي�ي  وفيم�ا 
حس�ابات متعددة عىل غوغل 

كروم:
 Google متصف�ح  افت�ح 

.Chrome
اضغط عىل صورة »الحساب« 
العلوي�ة  الزاوي�ة  يف   Profile

اليمنى.
اضغط ع�ىل Add من القائمة 

املنسدلة.
اكت�ب اس�ًما، واخ�رت ص�ورة 

للحساب الجديد.
 Create desktop حدد خي�ار 

shortcut for this user
.Add اضغط عىل خيار

الخطوات،  إكمال هذه  بمجرد 
س�ُتفتح نافذة تصفح جديدة 

كما ل�و كان املتصف�ح مثبًتا 
ه�ذه  مرة.س�تتضمن  ألول 
النافذة اإلعدادات الخاصة بك 
واإلش�ارات املرجعية، وسجل 
امل�رور  وكلم�ات  التصف�ح، 

وملفات تعريف االرتباط.
للمس�تخدمني  كذل�ك يمك�ن 
ربط هذا الحس�اب بحس�اب 
بيان�ات  ومزامن�ة  جوج�ل 

التصفح.
حس�ابني  تش�غيل  يمك�ن 
مًع�ا يف وق�ت واح�د، ولكنها 
ليس�ت الطريقة األكث�ر أماًنا 
للحف�اظ عىل بيان�ات تصفح 

املستخدمني منفصلة.
كذلك فيمكن إضافة حس�اب 
Guest، وهو يشبه إىل حد بعيد 
فتح ناف�ذة التصف�ح الخفي 

حي�ث ال ُتحف�ظ أي صفحات 
يف س�جل التصفح، وال ُتخزن 
ملف�ات تعري�ف االرتباط بعد 

إغالق نافذة التصفح.
كما يمك�ن إعداد غوغل كروم 
بش�كل ف�ردى لكل حس�اب، 
تثبي�ت  إمكاني�ة  إىل  إضاف�ة 
منفص�ل  بش�كل  اإلضاف�ات 

أيًضا.

تعرف على قدرات كاميرا غالكسي Z Flip الفائقة
 Z Flip يعت�ر هات�ف غالك�ي
القاب�ل للط�ي ه�و هات�ف عام 
2020، وع�ىل الرغم م�ن أنه قد 
ال يحتوي عىل جمي�ع األجراس 
والصفارات املوجودة يف الهواتف 
الذكي�ة الرائدة لع�ام 2020، إال 
أن�ه أفضل بكثري م�ن موتوروال 
رازر الجديد الذي يحوي معالًجا 
متطوًرا.ويحتوي الجزء الخلفي 
Z Flip ع�ىل  لهات�ف غالك�ي 
ميغابكس�ل   12 مستش�عرين 
مقرتن�ني بعدد f / 1.8 ، 27 ملم 
م�م   12  ،2.2  /  f و  )قي�ايس( 
)متناهي�ة الصغر(، بينما تتميز 

مريا  لكا ا

األمامي�ة بدقة 10 ميغابكس�ل 
بع�دد f / 2.4 ،26 م�م، جمي�ع 
أجهزة االستشعار الثالثة قادرة 
 4K ع�ىل تس�جيل فيدي�و بدقة
fps / 60.وإلعطاء املستخدمني 
فك�رة عن ق�درة الكام�ريات يف 
 ،Samsung Galaxy Z Flip
نر موق�ع phandroid تجربة 

بالتق�اط أكثر م�ن 70 صورة 
القدرات  لتوضي�ح  وفيديو 

الهائل�ة لكام�ريا هات�ف 
 Galaxy Z غالك�ي 

.Flip
ذل�ك،  وبخ�الف 

رقاق�ة  ع�ىل  الجه�از  يحت�وي 
 Qualcomm Snapdragon
855 وذاك�رة وصول عش�وائي 
غيغاباي�ت   8 س�عة   )RAM(
غيغاباي�ت  و256 
ديناميكية  وشاشة 
AMOLED مقاس 
بوص�ة   6.7
 12 وكام�ريا 
بكس�ل  ميغا
الخلفي�ة  يف 
ا  م�ري كا و
ة  ح�د ا و
 10 بدق�ة 
بكسل  ميغا
املقدم�ة  يف 
ي�ة  ر بطا و
 3300 تبل�غ 
يف  أمب�ري  مل�ي 
أيًضا  الساعة.وتوجد 
 1.06 بحج�م  شاش�ة 
بوصة عىل الج�زء الخارجي 
س�تكون  والت�ي  الهات�ف  م�ن 
بمثاب�ة شاش�ة خارجي�ة عند 

طيها.

لحماية خصوصيتك.. طريقة إلنشاء حسابات متعددة على »كروم« 

اإللكرتوني�ات  مع�رض  خ�الل 
املنعق�د  التج�اري  االس�تهالكية 
ه�ذا العام يف الس فيجاس قدمت 
ابت�كاًرا جدي�ًدا عب�ارة  نيس�ان 
ع�ن م�ادة عازلة للص�وت تنوي 

استخدامها يف سياراتها قريًبا.
وتتميز املادة الصوتية استثنائية 
الخصائص بالقدرة عىل الحّد من 
الضجيج يف مقصورة الس�يارات 

الداخلي�ة وتعزيز 
لي�ة  فعا

الطاق�ة، 

وذل�ك ملا تحمله م�ن صفات مثل 
عزل الصوت وخفة الوزن.

تعمل املادة الجديدة وفًقا لعنارص 
املتش�ابكة  كالبني�ة  بس�يطة 
للتحك�م يف  وغش�اء بالس�تيكي 
ذبذبات اله�واء من أجل الحّد من 
انتق�ال الحزم�ات العريض�ة من 
هرت�ز(   1200-500( ال�رتددات 

مثل ضجيج املحرك والطرق.

حي�ث تعمل م�واد ع�زل الصوت 
عادة ع�ىل منع انتق�ال الرتددات 
الصوتية باستخدام لوح مطاطي 
ثقي�ل، لكن وزن امل�ادة الصوتية 
اس�تثنائية الخصائ�ص الجديدة 
م�ن نيس�ان تق�در برب�ع وزن�ه 
فقط وتوفر القدر ذاته من العزل 

الصوتي.
يف امل�ايض ل�م تتمك�ن الركات 
م�ن توفري ميزة ع�زل الصوت يف 
بس�بب  س�ياراتها 

تكلفته�ا 
العالي�ة 

ووزن ت الثقي�ل، لكن املادة التي 
ارتكبتها نيسان تعادل كلفة املواد 
الحالي�ة وذل�ك بفض�ل تكوينها 
البسيط مما سيتيح استخدامها 

يف السيارات مستقبال.
أطلق�ت  ق�د  نيس�ان  وكان�ت 
بتكنولوجي�ا  املتعلق�ة  أبحاثه�ا 
املواد اس�تثنائية الخصائص عام 
2008 وق�د اس�ُتخدمت آنذاك يف 
الحساس�ية  الهوائي�ات ش�ديدة 
التي ُتس�تعمل يف أبحاث املوجات 
الكهربائية املغنطيس�ية. وعملت 
نط�اق  توس�يع  ع�ىل  نيس�ان 
امل�واد  تكنولوجي�ا  اس�تخدام 
اس�تثنائية الخصائ�ص لتش�مل 
املوج�ات الصوتي�ة م�ا أدى إىل 
االبت�كار الناج�ح للم�ادة 

الجديدة.

احتفل مح�رك البحث العاملي »غوغل«، صباح 
الس�بت، بيوم 29 ش�باط، الذي يأتي مرة كل 
أربع�ة أع�وام، وُيطلق ع�ىل العام ال�ذي يأتي 

فيه »السنة الكبيس�ة«.ووضع »غوغل«، عر 
صفحته الرئيس�ية، صباح السبت، رقم 29 يف 

إشارة منه إىل يوم 29 شباط.

ويتكون العام امليالدي من 365 يوًما، باس�تثناء 
عام واحد يأتي كل أربع سنوات، يتكون من 366 

يوًما، وُيطلق عليه اسم »السنة الكبيسة«.

ق�ّرر موق�ع »لينك�د إن« إضاف�ة ميزة 
م�ن  العدي�د  ع�ىل  املألوف�ة  القص�ص 
تطبيقات مواق�ع التواصل اإلجتماعي، 

بما فيها »فيسبوك« و«انستغرام«.
ش�بكة  بأن�ه  إن«  »لينك�د  ويع�رف 
املوظف�ون  يس�تخدمها  إجتماعي�ة 
ق�ّرر  وق�د  وال�ركات،  املحرتف�ون 
القّيم�ون اختب�ار مي�زة القصص عىل 

طريقة سناب شات.
وأوض�ح بيت�ا دافيس، رئي�س املحتوى 
القص�ص  »مي�زة  أّن  إن«  »لينك�د  يف 
ستوفر طريقة أكثر بساطة وبعيداً عن 
الرس�مية للتفاعل مع ال�ركات وبني 

األشخاص«.
وبذل�ك، فإنه بدالً من إرس�ال الرس�ائل 
الرس�مية، فإن�ه يمك�ن لل�ركات أن 
تس�تخدم القصص لإلع�الن عن بعض 
األفكار مثل النصائح حول العمل لديها.

وحالي�اً، فإّن هذه الخدم�ة ما زالت قيد 
اإلختبار، حيث أنه لم يجِر الكش�ف عن 

موعد إطالقها رسمياً.

على طريقة »سناب 
شات«.. »لينكد إن« 
يختبر ميزة القصص

تقنية فريدة لصنع الماس
طور العلم�اء طريق�ة لصنع املاس 
الصغري برسعة وس�هولة مع القليل 

من الحرارة ومن دون تحفيز.
اس�تخالص  التقني�ة  وتتضم�ن 
جزيئات تش�به القفص من البرتول 
والغاز الطبيعي ثم تسخينها بالليزر 

تحت ضغوط شديدة.
ومع ذل�ك، قد تكون تطبيقات املاس 
الت�ي يق�ع تصنيعها به�ذه التقنية، 

غ�ري  التقني�ة  ألن  مح�دودة، 
قادرة ع�ىل جعل األحجار 

الكريم�ة أك�ر م�ن 
ش�عرة  ع�رض 

اإلنسان.
املؤلف  وق�ال 
ئي�ي  لر ا

والعال�م  للبح�ث 
رودن�ي  الجيولوج�ي، 

جامع�ة  م�ن  إيوين�غ، 
س�تانفورد يف كاليفورني�ا، إن 

األم�ر املث�ري يف هذا البح�ث هو أنه 
يظه�ر طريق�ة لخ�داع الدينامي�كا 
الحراري�ة مل�ا ه�و مطل�وب ع�ادة 

لتكوين املاس.

ويتشكل املاس الطبيعي من الكربون 
املدفون عىل بعد مئ�ات الكيلومرتات 
تح�ت األرض، حيث تصل الحرارة إىل 

آالف الدرجات املئوية.
وتنتقل األحج�ار الكريمة صعودا إىل 
السطح من خالل النشاط الركاني، 
حي�ث تحر معه�ا مع�ادن قديمة 
يمكنها تس�ليط الضوء عىل الظروف 

العميقة داخل باطن األرض.
وق�ال وين�دي م�او، عال�م املع�ادن 
يق�ود  ال�ذي  س�تانفورد،  بجامع�ة 
املخت�ر حي�ث أج�رى الروفيس�ور 
إيوين�غ وزم�الؤه معظ�م األبح�اث: 
»امل�اس عبارة ع�ن أوان الس�تعادة 

العينات من أعمق أجزاء األرض«.
مهتم�ني  العلم�اء  كان  املقاب�ل،  يف 
بالعملي�ات التي يمكن اس�تخدامها 
لصن�ع امل�اس يف املخت�ر، بحيث 
يمك�ن أن تس�اعد يف نهاي�ة 
اعتم�اد  يف  املط�اف 
الفريدة  الخصائ�ص 
الكريم�ة  لألحج�ار 

بتطبيقات أخرى.
ويع�رف امل�اس بأنه 
شديد الصالبة وشفاف 
كيميائيا  ومستقر  للضوء 
وينقل الح�رارة بكفاءة، وهي 
خصائص يمكن أن تجد استخدامات 
ال تعد وال تحىص، ال س�يما يف الطب، 
واالستش�عار البيولوج�ي، وأجه�زة 
والصناع�ة  الكمومي�ة،  الحوس�بة 

العامة.

علماء يكتشفون نوعين مختلفين من الباندا الحمراء
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فاهلل أوىل بالحق

Almuraqeb Aliraqi Newpaper

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

حجر الفيروز.. صناعة 
متجذرة في عمق 
التاريخ االيراني

يعت�ر منجم حجر الفريوز النيش�ابوري، من 
املناج�م الفري�دة م�ن نوعه�ا يف العالم، حيث 
ال نج�د نظ�ريا لج�ودة ول�ون حج�ر الفريوز 
املس�تخرج منها، مذّكرا ان تاريخ االستخراج 
م�ن مناجم حجر الف�ريوز يع�ود اىل اكثر من 

ثالثة االف عام،
وان احج�ار الف�ريوز املس�تخرجة م�ن قل�ب 
منج�م الف�ريوز الواقع عىل الس�فح الجنوبي 
من سلس�لة جب�ال “بينالود” ال�ذي يقع عىل 
مس�افة 53 كيلوم�را ش�مال غ�رب مدين�ة 
نيش�ابور، يحظى باهتمام واعجاب الكثريين 
يف ارج�اء العالم.يعت�ر ف�ن صياغ�ة وصق�ل 
القديم�ة  الصناع�ات  م�ن  الف�ريوز  احج�ار 
املتج�ذرة يف عمق التاري�خ االيراني، وبخاصة 
يف اقليم خراسان شمال غرب البالد، ومن أجل 
تخلي�د هذه الصناعة وتعريفها عىل املس�توى 
العاملي اكثر، فقد قامت منظمة الراث الثقايف 
والصناع�ات اليدوي�ة والس�ياحة يف محافظة 
خراس�ان رضوي بتعريف هذه املدينة كمركز 
حج�ر الف�ريوز وصياغته عىل مس�توى البالد 
والعال�م .وقد نقلت أحج�ار الفريوز من ايران 
اىل اوروب�ا ع�ن طري�ق تركي�ا، ولذل�ك اطل�ق 
االوروبي�ون ع�ىل ه�ذا الحج�ر القي�م اس�م 
)تركويس(، بينم�ا ُيعرف يف دول جنوب رشق 

اسيا باسم بريوز”.
يذك�ر أن أكر منجم للف�ريوز يف العالم يقع يف 
ت�الل جبل بينال�ود عىل بع�د 53 كيلومراً من 
ش�مال غرب مدينة نيش�ابور وتبلغ مس�احة 
املنجم 40 أل�ف كيلومر مربع موزع عىل عدة 
أنف�اق يتم منه إس�تخراج 16 نوعاً من أفضل 
أن�واع حجر الف�ريوز يف العالم بالل�ون األزرق 

الداكن.

وتأم�ل حكوم�ة لوكس�مبورغ من خ�الل هذه 
الخطوة يف تش�جيع س�ائقي السيارات عىل ترك 
س�يارتهم واس�تخدام وس�ائل النق�ل العام�ة، 
بهدف حل مش�كلة االزدحام املروري، خصوصا 

حول مدينة لوكس�مبورغ العاصمة.
وتعان�ي مدينة لوكس�مبورغ، عاصمة الدوقية 

الك�رى م�ن أس�وأ ازدح�ام م�روري يف العالم، 
كونه�ا موط�ن لحوايل 110 ألف ش�خص فقط، 
لكنها تس�تقبل أيضا 400 ألف ش�خص للعمل، 
يف ح�ن يش�كل عدد س�كان الدوقي�ة 600 ألف 
نس�مة منه�م 200 أل�ف يعيش�ون يف فرنس�ا 
وبلجيكا وأملانيا ويع�رون الحدود يوميا للعمل 

يف لوكسمرغ.
وال تع�د تكلف�ة النق�ل الع�ام يف لوكس�مبورغ 
مرتفعة، حيث يبلغ ثم�ن التذكرة لرحلة مدتها 
س�اعتن 2 ي�ورو فقط، ونظرا لصغر مس�احة 
البل�د )حوايل 2600 كلم مرب�ع(، قد تغطي هذه 
التكلف�ة أي رحل�ة، يف ح�ن يبل�غ ثم�ن تذكرة 
القط�ار يف الدرج�ة األوىل 3 يورو و 4 يورو ليوم 

كامل.
كما يسافر كبار السن، الذين تجاوزت أعمارهم 
ال��60 عام�ا واألطف�ال باملج�ان، باإلضافة إىل 
عروض سنوية أخرى منخفضة التكاليف جدا.

ووفق�ا ملوقع هيئة اإلذاع�ة الريطانية »بي بي 
يس«، ف�إن املواصالت لن تك�ون مجانية فعليا، 
ف�ركاب الدرجة األوىل من القطارات س�يدفعون 

ثمن تذاكرهم.
كم�ا أن قيمة التذاكر التي س�تخرسها البالدها 
س�يتم  تقريب�ا(  دوالر  ملي�ون   44( س�نويا 

تعويضها من خالل دافع الرضائب.
وما ش�جع الحكومة عىل تلك الخطوة، بحس�ب 
خراء، أن لوكس�مبورغ تنفق نحو 500 مليون 
إسرليني عىل املواصالت العامة، وبالتايل فإن ما 
تخ�رسه من بيع التذاكر لن يش�كل فارقا كبريا، 
مما يعني أيضا أن املوظفن والعمال لن يفقدوا 

وظائفهم رغم أن واجباتهم ستصبح أقل.

المراقب العراقي/ متابعة...
في قرار هو األول من نوعه حول 

العالم، يبدو عالمة فارقة في تاريخ 
الشعوب والمواصالت العامة، بدأت 

لوكسمبورغ، اليوم السبت، تطبيق 
سياسة مجانية المواصالت العامة 

لتصبح أول دولة في العالم تمنح 
السكان والزوار مثل هذه الميزة، 

ولكن هل أصبح التنقل مجانيا بشكل 
فعلي في تلك الدولة الصغيرة.

امرأة تنجب توأمين
 بعد خمس سنوات من والدة مماثلة

يف ش�هر ش�باط م�ن ع�ام 2015، أنجبت 
س�يدة توأمن لفتاتن، وبعد 5 سنوات، ويف 
اليوم نفسه عادت وأنجبت توأمن لفتاتن 
أيض�ا، وتغلبت بذلك ع�ىل احتماالت قدرها 

32 مليون إىل حالة واحدة.
أس�ابيع ع�ىل موع�د والدتهم�ا   8 وقب�ل 
الطبيعية، أنجبت جوانا غريغوري، البالغة 

من العمر 40 عاما، التوأمن إيال وأفا.
وع�ىل الرغم م�ن أنها أنجبتهم�ا من خالل 
عملي�ة قيرصية، فإنها ش�عرت بس�عادة 
غامرة ألنهما ولدت�ا يف عيد امليالد الخامس 
ل�كل من ليكيس ول�وال، أول توأمن لها من 
زوجها كري�س لوفيل، البالغ من العمر 40 
عام�ا أيضا.وبحس�ب كل االحتماالت، فإن 
فرص�ة حدوث ذلك ه�ي واحدة من بن 32 
مليون شخص، حسبما ذكرت صحيفة »ذا 

صن« الريطانية.
وقالت جوانا: »بالتأكيد لن ننىس أبدا أعياد 
ميالده�م، وم�ن األفضل أال ين�ىس كريس 
ي�وم عي�د الحب. كل األش�ياء تش�عر املرء 
بالس�حر«.من جانب�ه قال كري�س إنه لن 
يكون له أي عذر لنس�يان عيد الحب، ألنهم 
سيحتفلون بأربعة أعياد ميالد يف يوم واحد 

من اآلن فصاعدا.

وكان م�ن املقرر أن تجن�ب جوانا التوأمن 
إي�ال وأف�ا يف الس�ابع م�ن أبري�ل املقب�ل، 
ولك�ن مع تق�دم الحم�ل، أصب�ح األطباء 
قلق�ن بش�أن وزن إيال وتم نق�ل جوانا إىل 
املستش�فى يف كارمارث�ن، يف ويل�ز، حيث 
س�ارع األطباء إىل نقلها لوحدة متخصصة 
يف العناي�ة املرك�زة لل�والدات الحديث�ة يف 
نيوب�ورت، وم�ن ث�م أجري�ت له�ا عملية 
قيرصي�ة وأنجبت طفلتن س�ليمتن، لكن 

وزنها كان قليال واحتاجتا إىل األوكسجن.
التوأم�ن يف  إىل أن والدة  وأش�ارت جوان�ا 
هذا اليوم كان مفاج�أة جميلة، منوهة إىل 
أن األمر نفس�ه كان جمي�ال عندما أنجبت 

ليكيس ولوال.
وكش�ف كري�س أن�ه لم يك�ن يتوق�ع أبدا 
الحص�ول عىل مجموعة أخ�رى من التوائم 
بع�د والدة ليكيس ولوال ع�ام 2015، لكنه 
يف  وإي�ال  آف�ا  أن  الكتش�اف  س�عيدا  كان 

الطريق.
وبه�ذا أصبحت جوانا أم�ا لثمانية أطفال، 
حي�ث أنه�ا أنجب�ت لكريس طف�ال قبل 7 
سنوات، كما أن لديها ابنتان وابن من زواج 
سابق، باإلضافة إىل ذلك، يف حن أن لكريس 

ابنتان أيضا من عالقة سابقة.

مث�ل العديد من النس�اء الهندي�ات، ينتاب 
الطالبة سوفارنا دوغاريه قلقاً شديداً من 
املس�ارات الطويل�ة التي عليه�ا اجتيازها 
للوصول إىل منزله�ا وقضاء حاجتها، مما 
يجع�ل املراحيض العام�ة النظيفة حاجة 

ملّحة يف البلد الجنوب آسيوي.
وقد رّست هذه الش�ابة عندما 
اكتش�فت يف إحدى حدائق بونا 
وج�ود حافل�ة قديم�ة مطلية 
باللون الزهري، تّم تحويلها إىل 
مرحاض متنقل للنس�اء، وهو 
م�روع طّوره ثنائ�ي لديهما 
يف  مركون�ة  قديم�ة  حاف�الت 
العديد م�ن املواقع يف املدينة يف 

غرب الهند.
وتق�ول الش�ابة )18 عام�اً(: 

حاج�ة  يف  وكن�ت  الحديق�ة  إىل  »ذهب�ت 
لدخ�ول الحمام. ه�ذه املراحيض مريحة 
باألمان«.وأطل�ق  ش�عوراً  وتعط�ي 
مروع »تي تواليت« يف العام 2016 
رائدا األعمال أولكا سادالكار ورئيف 

خري، وهي تضّم 12 مرحاضاً متنقالً 
وتس�تخدمها أكثر م�ن 200 امرأة يف 

اليوم.
ويتّم تش�غيل املراحيض عر الطاقة 
ضوئي�ة  أل�واح  بفض�ل  الشمس�ية 
مثبت�ة عىل س�طح الحافلة. وترح 
أول�كا س�ادالكار »نعتقد أن النس�اء 
مراحي�ض  إىل  الوص�ول  يس�تحقن 
نظيف�ة وآمن�ة، وه�و حّق أس�ايس 

لهن«.
ويخّط�ط رائدا األعم�ال الفتتاح ألف 
مرح�اض متنقل جدي�د يف كّل أنحاء 
الهند خالل السنوات الخمس املقبلة.
وتتابع:«لق�د أولين�ا اهتمام�اً كبرياً 
ه�ذه  تحوي�ل  خ�الل  م�ن  للش�كل 
الحافالت وتوفري مراحيض نظيفة«.

يق�ع ه�ذا املتحف يف كلية العل�وم الزراعية لجامعة ابو عيل س�ينا بمس�احة 2000 مر 
مرب�ع تقريبا.يحتوي هذا املتحف عىل العديد من االنواع النادرة للحيوانات والنباتات من 
مختلف بقاع ايران والعالم والتي مجرد رؤيتها يدخل الناظر معلقا يف خياالته بن املايض 

والحارض واعماق البحار وتحت السماء .
موالي�ا له�ذه املجموعة الفنية توج�د أيضا مجموعة أخرى من املتحج�رات الثمينة التي 
وضع�ت تحت ت�رصف املحققن والدارس�ن للعدي�د من الحيوان�ات والنبات�ات الطيور 

والثديات والزواحف والحرات والرمائيات وقد تم حفظها بطريقة عرصية علمية.
وأيض�ا من س�جل املتحف الذي هو يف متناول الجميع يمك�ن الخلوص إىل وجود ما يربو 
ع�ىل 500 نوع من الطيور و140 نوع من الثديات  التي تعود اىل االزمنة الس�حيقة حتى 
يومن�ا ه�ذا  ويمكن رؤية انواع من الحيوانات التي يف ام�ا انقرضت يف ايران  أو عىل التي 

وشك االنقراض.

اقتن�ى املمث�ل األمريك�ي املخرضم 
أرنول�د ش�وارزنيغر حم�ارا، وأخذ 

يصطحبه إىل املكتب.
وق�ام املمث�ل، بنر رشي�ط فيديو 
يف  الحي�وان،  برفق�ة  في�ه  ظه�ر 
  .Instagram الخاص عىل  حس�ابه 

ما اثار سخرية البعض.
ويف الفيدي�و، من املمكن رؤية كيف 
يدخ�ل الفنان املع�روف مع الحمار 

الصغ�ري وإىل جانب�ه حص�ان قزم 
من نوع »بون�ي«. ويف التعليق كتب 
امل�رة  »ه�ذه  أرنول�د ش�وارزنيغر: 

أحرضت لولو معي«.
وأش�ارت صحيفة »دي�يل ميل«، إىل 
أن الحص�ان الق�زم، ه�و أيضا من 
أمالك املمثل املع�روف. وقد ظهر يف 
رشائط فيديو س�ابقة وهو يرافقه 

إىل املكتب.

لوكسمبورغ.. أول دولة بالعالم تجعل المواصالت مجانية

 كلب ينقذ صاحبه عن طريق السباحة
س�بح كل�ب أملان�ي مل�دة 11 س�اعة بحث�ا عن 
املس�اعدة إلنقاذ صاحبه بعدما انجرف يف خليج 

بمدينة بريبان األسرالية.
وتداولت وسائل إعالم تقارير تفيد بسباحة كلب 
أملاني ملدة 11 ساعة إلنقاذ صاحبه بعدما انقلب 

قاربه يف سواحل مدينة بريسبان األسرالية.
وتمك�ن أح�د الصيادي�ن ع�ىل س�واحل املدينة 
م�ن إخ�راج الكلب من امل�اء وأخ�ذه إىل الطبيب 
باالتص�ال  الوق�ت ق�ام  البيط�ري، ويف نف�س 
بخدمات الطوارئ لطلب املساعدة يف البحث عن 

صاحب الكلب.

مب�ارشة بع�د طل�ب النج�دة، قامت س�لطات 
املدينة بإرس�ال طائرة هليكوبر وأربعة قوارب 
لخفر السواحل واملتطوعن للعثور عىل صاحب 
الحي�وان، ال�ذي وجد معلًق�ا عىل ق�ارب طوله 

أربعة أمتار.
أكد صاح�ب الكل�ب البالغ من العم�ر 63 عاما 
أنه قىض 15 س�اعة يف امل�اء، بينما قىض الكلب 
»هاي�دي« 11 س�اعة يف الس�باحة بحث�ا ع�ن 

املساعدة.
وأشارت التقاير اإلعالمية إىل أن الكلب وصاحبه 

يف صحة جيدة.

بات مس�ن بريطان�ي يدعى بوب 
يف  س�نا  األك�ر  الرج�ل  ويت�ون، 
العال�م، بع�د وف�اة حام�ل اللقب 

الياباني، قبل أيام.
وأصب�ح ويت�ون األك�ر س�نا يف 
العال�م، عن عم�ر 111 عاما، بعد 
وفاة الياباني شيتيس�و واتانابي، 
ال�ذي كان يبل�غ 112 عام�ا، قبل 

أيام.
غيني�س  موس�وعة  وس�تقدم 
لألرقام القياس�ية شهادة خاصة 
لويت�ون، لكن�ه أش�ار إىل أن�ه ال 
يشعر بأي رضا حول تحقيق هذا 

اإلنجاز«.

وق�ال الرج�ل ال�ذي ول�د بتاريخ 
29 مارس 1908: »ال أش�عر بأي 
ش�عور جي�د به�ذا اإلنج�از، ألنه 

يعني أن شخصا آخر قد تويف«.
وأكد ويتون، ال�ذي ال يزال يقطن 
شقته الخاصة يف مدينة هامبر، 
أن�ه ل�م يك�ن ين�وي أو يخط�ط 

للعيش حتى هذا العمر املتقدم.
ه�و  الس�بب  أن  »أعتق�د  وق�ال 
جيناتي الوراثية الجيدة، والتعامل 
مع أمور الحي�اة بهدوء، من دون 
القل�ق حوله�ا ألش�هر«، كما قال 
مازح�ا: »لق�د تجنب�ت الوف�اة«، 
يف إش�ارة إىل رس بقائ�ه ع�ىل قيد 

الحياة حتى اليوم.
وأش�ار: »لق�د أصب�ت باألمراض 
املعتادة، مث�ل اإلنفلونزا واملالريا، 
وأجري�ت عمليت�ن أو 3 عمليات، 
يج�ب أن أك�ون ميت�ا اآلن لكنني 

امتلك غريزة البقاء«.
وم�ن املفارق�ات أن ويت�ون ول�د 
بنف�س تاريخ مي�الد أك�ر امرأة 
ه�وكارد،  ج�ون  بريطاني�ا،  يف 
أك�ر  لق�ب  االثن�ان  ويتش�ارك 
وتعت�ر  بريطاني�ا.  يف  ش�خص 
العج�وز الياباني�ة كان�ي تاناكا، 
البال�غ عمره�ا 117 عام�ا، أكر 

النساء سنا يف العالم.

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 مرورة.
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إصطحاب ممثل أمريكي لحماره يثير السخرية

تحدث طبيب األمراض النفس�ية الرويس، أندريه كوروباتوف، إلذاعة 
»كومسومولس�كايا برافدا« عن تجارب يجريه�ا مختره عىل القرود 

تهدف إىل تشكيل ذكاء بري لديها.
وق�ال إن العلم قادر عىل تخليص اإلنس�ان من األم�راض الوراثية. إال 
أن القيود القانونية التي تفرض عىل التدخل يف جينوم اإلنس�ان تمنع 

العلماء من  التقدم يف هذا املجال.
وش�دد الباحث عىل رضورة إدخال تعديالت يف القوانن عىل مس�توى 

الدولة.
 وق�ال: »يف حال إدخال تلك التعديالت سيش�هد املجتم�ع تقدما كبريا 
يف البح�وث الطبي�ة والتكنولوجي�ات الوراثي�ة، األمر الذي سيس�مح  

بمساعدة البر يف التخلص من األمراض الوراثية«.
وأض�اف أن هناك عددا كبريا من القي�ود القانونية التي تمنع العلماء 

من إدخال تعديالت يف جينوم اإلنسان.
وأع�اد، كوربات�وف، إىل األذهان أن العالم الريطاني الراحل، س�تيفن 
هوكين�غ، تنب�أ يف بحثه العلم�ي األخري بق�دوم عرص اإلنس�ان الذي 
يمتلك قدرات ذهنية خارق�ة. ويصبح هذا األمر ممكن بفضل تطوير 
الهندس�ة الوراثي�ة التي بوس�عها خلق مث�ل هذا اإلنس�ان يف مرحلة 

تشكل جينومه.
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إنسان يمتلك قدرات ذهنية خارقة

أكبر رجل: جيناتي الوراثية لها دور في بقائي على قيد الحياة

أكثر وسائل الوقاية غرابة.. مواطن من هونغ كونغ يرتدي قناعا من 
زجاجة بالستيكية

أنقذت رشطة والية أوهايو األمريكية تمس�اًحا 
يبل�غ م�ن العم�ر 25 عاًما بعد احتج�ازه يف قبو 

منزل بشكل غري قانوني.
وج�اء يف بيان الس�لطات املحلي�ة، أن رجالً كان 
يحتج�ز التمس�اح بش�كل غ�ري قانون�ي يف قبو 

منزله يف منطقة غروفربورت.
ودعت الس�لطات وزارة الزراعة يف والية أوهايو 

للتعامل مع القضية مع اكتشاف الحيوان.
ووفق�ا للرطة، قام املتهم بتس�ليم التمس�اح 
ال�ذي ت�م نقل�ه إىل محمي�ة يف والي�ة كارولين�ا 

الجنوبية.
يف وق�ت س�ابق، أعلن مدي�ر حديقة حي�وان يف 
مدينة زيوريخ الس�ويرسية، قتل تمساح بعدما 

أطبق بفكيه عىل يد حارسة يف الحديقة.

رجل يحتجز تمساحا في قبو منزله

متحف التاريخ في همدان.. انواع نادرة 

صورة وتعليق

الهند تحول الحافالت القديمة إلى مراحيض


