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اجتماع »المنزل« يفشل بإخراج رؤية موحدة ويعرض 
مطلبين »غير قابلين  للتحقق« 

خمسة أيام على اسدال الستار عن كابينة عالوي

المراقبالعراقي/المحررالسياسي...
خمسة أيام حاس�مة قد تقلب موازين العملية 
السياس�ية يف العراق، فبعد ميض 19  يوماً عىل 
تكلي�ف محمد توفي�ق عالوي بمهمة تش�كيل 
الحكومة الجديدة، وما رافق ذلك  من تجاذبات 
وصلت لحد التلوي�ح ب�«املقاطعة«، برز حراك 
س�يايس قد ُيثمر عن  تمري�ر الكابينة الوزارية 
خالل مدة أقصاها يوم االثنني املقبل بحسب ما 

اعلنه رئيس  الوزراء املكلف. 
وع�ىل الرغ�م من إع�الن ع�الوي »اقرتابه« من 
إكم�ال تش�كيلته الحكومي�ة الت�ي ق�ال إنها 
 س�تتألف م�ن »مس�تقلني بعي�داً ع�ن تأث�ر 
األح�زاب«، لعرضها عىل مجل�س النواب  خالل 
األس�بوع الحايل، إال أن تعنت األطراف الس�نية 
املش�هد  إىل  تعقي�د  أدى  والكردي�ة بمواقفه�ا 

وترحيل جلسة التصويت إىل األسبوع املقبل. 
ومس�اء أمس عقد اجتماع وصف بالحاس�م يف 
منزل رئي�س مجلس الن�واب محمد  الحلبويس 
لتحدي�د مصر حكومة ع�الوي املرتقبة، إال أن 
االجتماع لم ينتج أي اتفاق  قد يساهم بحلحلة 

األزمة. 
وعلمت صحيفة »املراقب العراقي« من مصادر 
سياس�ية مطلعة، ب�أن االجتماع ش�هد  تقديم 
الكتل الس�نية والكردية مطلب�ني »غر قابلني 
للتحق�ق« مقابل التن�ازل ع�ن   «حصصها« يف 
التش�كيلة الوزارية، وهما سحب قوات الحشد 
الش�عبي م�ن املحافظ�ات  الغربي�ة واملناط�ق 
املحاذي�ة إلقليم كردس�تان، والرتاجع عن قرار 

إخراج القوات  األمركية من العراق. 

وتؤك�د ه�ذه املعلوم�ات، أن الوالي�ات املتحدة 
تح�رك »العبيها« املحلي�ني، للضغط  عىل الكتل 
السياسية الشيعية من أجل منع إخراج قواتها 
العس�كرية م�ن الع�راق، م�ن  خ�الل املماطلة 
بتش�كيل الحكومة الجديدة، لضمان اس�تمرار 
التظاه�رات التي تش�هدها  محافظات عراقية 

عدة. 
وألق�ى رئي�س ال�وزراء املكلف، محم�د توفيق 
ع�الوي، الي�وم األربع�اء، كلم�ة ق�ال فيها إن 
مش�اركة  دون  س�تكون  املقبل�ة   الحكوم�ة 
األحزاب السياسية، وإن وزراءها تم  اختيارهم 

عىل أساس الكفاءة والخربة. 

بدوره يقول النائب عن تحالف سائرون جمال 
فاخ�ر ل�«املراق�ب العراق�ي«، إن »ما  يش�هده 
العراق حالياً عبارة عن قضية وطنية وليس�ت 
أن   «املتظاهري�ن عندم�ا  مبين�ا  مكوناتي�ة«، 
خرجوا، رفعوا الفتات تطالب بإجراء انتخابات 
مبك�رة وتش�كيل  حكومة مس�تقلة بعيدة عن 

وه�ذه  والسياس�ية،  الطائفي�ة  املحاصص�ة 
املطالب يجب عىل  الجميع االستجابة لها«. 

ويضيف فاخر أن »هذه الحكومة جاءت لتحديد 
موعد إجراء االنتخابات املبكرة  وإقرار املوازنة، 
وعىل األحزاب عدم التدخل بتشكيلها«، مشددا 
يف الوقت ذاته عىل  رضورة أن »تكون مس�تقلة 
وتتألف من ش�خصيات تكنوق�راط بعيدة عن 

التحزب  الطائفي والسيايس«. 
ويش�ر فاخ�ر إىل أن »هناك نواب�ا من املكونني 
الك�ردي والس�ني لديه�م توجه�ات  وطنية«، 
متوقعا اش�رتاكهم يف التصوي�ت عىل الحكومة 
الحكوم�ة  أن   «ع�رض  إىل  الفت�ا  الجدي�دة«، 
للتصويت سيتم كحد أقىص يوم االثنني املقبل«. 
م�ن جانب�ه يق�ول املحل�ل الس�يايس محمود 
الهاشمي ل�«املراقب العراقي« إن »هناك  تفهماً 
ل�دى ممثيل املناطق الغربية وإقليم كردس�تان 
بأن تش�كيل الحكومة بعيدا عنهم  ربما يسبب 

لهم مشاكل داخلية«. 
ويؤك�د الهاش�مي أن »الك�رد ال يس�تطيعون 
الن�أي بأنفس�هم بالكامل ويقاطع�وا العملية 
 السياس�ية ألن ذلك يعني إح�داث فجوة كبرة 
ب�ني بغ�داد واإلقلي�م«، مبين�ا أن »املقاطع�ة 
 ستؤدي لخس�ارة الكرد حصصهم يف الحكومة 

االتحادية وهذا ال يصب بصالحهم«. 
ويتابع قائالً إن »هناك رغبة بأن تمرر الكابينة 
الوزاري�ة حت�ى وإن ل�م يح�روا  جميع�اً«، 
متوقع�ا يف الوقت ذات�ه أن يت�م التصويت عىل  
الحكومة خالل »الخمسة أيام  املقبلة بعيدا عن 

املحاصصة«. 

المراقب العراقي/ بغداد ...
أك�د رئي�س ال�وزراء املكلف محم�د توفيق 
عالوي، الي�وم األربعاء، ان الحكومة املقبلة 
س�تكون دون  مش�اركة األح�زاب، مبين�اً 
ان اختي�ار وزرائه�ا س�يكون عىل اس�اس 

الكفاءة. 
وذك�ر ع�الوي يف كلم�ة تابعته�ا »املراقب 
العراق�ي«:  »ادع�وا مجلس الن�واب املوقر 
رئاس�ة  وأعضاًء اىل عقد جلس�ة استثنائية 
من اجل التصويت عىل منح الثقة للحكومة 

يوم االثنني  املقبل املوافق 24 شباط«. 
وأضاف ان »سنعمل عىل اعادة هيبة الدولة 
واقام�ة انتخابات مبك�رة نزيهة«، مضيفاً 
ان   «التظاه�رات ق�د تع�ود بش�كل اق�وى 
وسنبارش بعد منح الثقة بالتحقيق يف ملف 

قتل وقمع  املتظاهرين«. 

عالوي: الحكومة 
المقبلة ستكون خارج 

هيمنة األحزاب  

» مدينة عيسى«.. طامورة آل خليفة الحتجاز المعارضات

الكرد والسنة يركبون »جمل« المحاصصة .. وسهام »المتظاهرين« تخطئ أهدافها 

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي... 
يوما بعد آخر تنكشف ملفات فساد خطرة 
تس�ببت بهدر مئات املليارات من الدوالرات 
 وبطريق�ة ممنهجة ت�دل عىل ان الفس�اد 
محمي م�ن قبل سياس�يني، ولم يكش�ف 
عن ه�ذه امللفات  اال الخالفات السياس�ية، 
لتلقي الضوء ع�ىل جرائم ابطالها وزراء يف 
الحكوم�ة، النائب ثامر  ذيبان رفع دعوتني 
األوىل ض�د وزير املالية الذي دفع ما يقارب 
اىل  كردس�تان دون  س�تة ملي�ارات دوالر 
وجود سند قانوني ولم يسلم األخر برميل 

نفط واحد، مما يعد مخالفة قانونية . 
وال يس�تطيع اح�د يف الحكوم�ة العراقي�ة 
الحالي�ة او الجدي�دة من توجي�ه اتهامات 
للوزي�ر ف�ؤاد  حس�ني بس�بب املحاصصة 
السياس�ية والتوافق�ات عىل رسق�ة أموال 
العراق، اما الش�ق الثاني  م�ن دعوة ذيبان 
وهي األخطر عىل رشكة س�ومو املسؤولة 

عن رسق�ة مليارات ال�دوالرات دون  وجود 
اعرتاض حكومي او برملاني. 

ويستهلك العراق شهريا مليون برميل من 
النفط يس�لم اىل املصايف العراقية لتكريرها 

 كمش�تقات، فض�ال ع�ن اس�تراد يق�در 
س�نويا ب� 3 مليارات دوالر من املش�تاقات 
النفطي�ة، وجميع  تلك األم�وال ال تعود اىل 
خزين�ة الدول�ة وبعل�م وزير النف�ط ثامر 
الغضب�ان، بل تذهب اىل جيوب  الفاس�دين 
يف وزارة النفط وبع�ض األحزاب املتواطئة 

معهم. 
الفس�اد اليوم اصبح آفة ال يمكن اقتالعها 
فهو متغلغل يف مؤسس�ات الدولة وبرعاية 
سياس�ية  بحت�ه م�ن اج�ل رسق�ة أموال 
فه�ذه  التقاس�م،  وبطريق�ة  العراقي�ني 
الرسقات املتهمة بها رشكة  سومو ورشكة 
توزيع املنتجات النفطية ومافيات الفساد 
يف ال�وزارة ليس�ت ولي�دة الي�وم ب�ل ه�ي 
 مرتاكمة منذ سنوات ولم نرى وزيرا للنفط 
يف حكوم�ة كانت كش�ف ه�ذه امللفات الن 

للكل  حصص من تلك الرسقات. 
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ايادي الفساد تسرق عائدات المشتقات النفطية !! 
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وزيرالعدلاألميركييعتزماالستقالة
بسببترامب

هلسيكون»الناتو«مظلةواشنطن
فيالعراق؟
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في هذا العدد

اكد القيادي يف االتحاد الوطني الكردس�تاني س�عدي 
ب�رة، الي�وم االربع�اء، ان برهم صالح رف�ض  قيادة 
الحزب بشكل مشرتك، فيما لفت اىل انه يريد ان يكون 

القائد األوحد. 
وق�ال ب�رة يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه »املراق�ب 
العراق�ي« إن “الح�زب ع�رض عىل بره�م صالح  أن 
يقوده باالشرتاك مع الهور وبافيل، لكن برهم صالح 

رفض .“ 
وأض�اف، أن “برهم صالح طالب ب�أن يكون الرئيس 
األوحد للحزب”، مبينا أن “عدم اختيار صالح  لرئاسة 
االتح�اد ال يؤث�ر ع�ىل اختياره ل�دورة ثانية لرئاس�ة 
الجمهورية كون املوضوع لم يناقش  لغاية االن داخل 

االتحاد”. 

االتحاد الكردستاني: 
برهم صالح رفض القيادة 

التشاركية للحزب

المراقب العراقي/ متابعة ... 
 «مل�اذا يتعامى العال�م عما يجري 
يف البحري�ن؟«، ه�ذا هو الس�ؤال 
األكرب ال�ذي ُيطرح من قبل جميع 
 النش�طاء يف العال�م والعدي�د من 
دون  العاملي�ة  اإلع�الم  وس�ائل 
الحص�ول عىل أية إجاب�ة أو حتى 
دون  أي تح�رك لحماي�ة املدني�ني 
تعذيبه�م واختطافهم،  يتم  الذين 
الدين�ي  التميي�ز  ع�ن  ناهي�ك 
والتح�رش  الجنيس ال�ذي يتعرض 
لها الس�جناء وفقا لش�هادات من 
قب�ع يف ه�ذه الس�جون املظلمة، 
صحيف�ة  ومؤخ�را  تناول�ت 
»إندبندن�ت« الربيطاني�ة يف تقرير 
ملراس�لتها ماي�ا أوبنهايم ظروف 
االعتقال يف  سجن »مدينة عيىس«. 
صادم�اً  كان  أوبنهاي�م  تقري�ر 
لقس�اوة املش�هد الذي وصفه هذا 
التقري�ر داخل س�جن النس�اء يف 

»مدينة  عيىس«  وحجم الالنسانية 
التي يتعاطى به�ا نظام البحرين 
م�ع املعتقل�ني م�ن أبناء ب�الده، 
ع�ىل  الض�وء  وس�لطت  الكاتب�ة 
البحرينية هاجر  املعتقل�ة  قضية 
منصور وظ�روف احتجازها التي 
اإلنسانية. ونرشت  وصفتها  بغر 
الصحيف�ة كذل�ك ش�هادة مدينة 

عيل، وهي معتقلَة سابقة أفرجت 
عنها  الس�لطات البحرينية حديثا، 
وقال�ت إن تجرب�ة الس�جن كانت 

قاسية ومأساوية. 
وروت الكاتبة قصة هاجر البالغة 
م�ن العم�ر 51 عام�ا واملوقوف�ة 
من�ذ نحو ثالث س�نوات يف س�جن 
 مدينة عيىس سيئ السمعة بسبب 

يف  لصهره�ا  الس�يايس  النش�اط 
الخ�ارج. وتنقل عن منصور كيف 
 أنه�ا تظ�ل محتج�زة يف زنزانتها 
مل�دة تق�ارب 24 س�اعة يف اليوم، 
وتمن�ع عنه�ا زي�ارة أطفاله�ا أو 
 الحدي�ث م�ع الس�جناء اآلخرين. 
حت�ى ان الح�رس رفض�وا لع�دة 
أشهر أن يخربوها إذا كانت نتائج 
 فحصها للثدي تظهر أنها مصابة 

بالرسطان أم ال. 
ل الصحيفة مأساة النزيالت  وتفصِّ
املريض�ات يف رواي�ة هاج�ر الت�ي 
تقول: إنه�ا عندما وج�دت  الورم 
رف�ض   ،2018 آب  يف  صدره�ا  يف 
ضباط السجن يف البداية نقلها إىل 
املستشفى، ولم  تتمكن من إجراء 
االختب�ارات، بم�ا فيه�ا تصوي�ر 
الثدي باألش�عة الس�ينية، إال بعد 

نداء من منظمة  العفو الدولية. 
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المراقب العراقي/ متابعة ... 
أعلنت مفوضية حقوق اإلنس�ان اليوم الثالثاء، 
عن وجود مئ�ات الدعاوى ض�د التحالف الدويل 
يف  العراق.  وقال عض�و املفوضية عيل البياتي يف 
بيان تابعت�ه »املراقب العراقي«، إن »هناك 92٦ 
ش�كوى  مس�جلة لدى الحكوم�ة العراقية ضد 

التحال�ف الدويل ملحاربة داعش من ذوي ضحايا 
تم اس�تهدافهم  يف قصف التحالف خالل الحرب 
ضد داع�ش نصف ه�ذا العدد هم قت�ىل واآلخر 
إصابات مختلف�ة .»  وأضاف أن »التحالف الدويل 
اعرتف قب�ل ايام انه خالل س�نوات الحرب ضد 
داعش س�قوط ما  يقارب 13٧0 مدني يف العراق 

وس�وريا يف ح�ني تقاري�ر دولية محاي�دة تؤكد 
س�قوط 11800 قتيل  فقط يف العراق وسوريا و 

أكثر من 8000 جريح .» 
وأش�ار اىل أن »الحكومة العراقية مطالبة برفع 
دعوى قضائية واملطالب�ة بتعويضات للضحايا 

ألنه  انتهاك للقانون الدويل االنساني«. 

المراقب العراقي/ متابعة ... 
أكد تحالف الفتح اليوم األربعاء، ان 
اإلدارة االمريكية تس�عى لتكريس 
بالتع�اون  مع  مب�دأ املحاصص�ة، 
الحكوم�ة  تش�كيل  يف  ال�رشكاء، 

االنتقالية املرتقبة. 
حام�د  التحال�ف  عض�و  وق�ال 

املوس�وي، يف بيان تابعته »املراقب 
العراق�ي« انه »مع اق�رتاب انتهاء 
 مدة التكليف لرئيس الوزراء املكلف 
توفي�ق ع�الوي والذي ألزم نفس�ه 
بتعهدات قطعها عىل نفس�ه  عاهد 
بها الش�عب واملرجعي�ة، ال يخفى 

عىل الشعب العراقي الصابر .» 

وأضاف ان »حديث املرجعية العليا 
أوضح كل يشء، والش�عب فعل كل 
يشء، وحت�ى الطبق�ة  السياس�ية 
الش�يعية نواباً وقادة ومس�ؤولني 
اتفقوا عىل ان يمنحوا عالوي كامل 
الحرية ومطل�ق  الترصف يف انتقاء 

ما يشاء من االسماء ليكلفهم«. 

الوالي�ات  »س�فر  ان  اىل  ولف�ت 
املتحدة ماثي�و تولر، يحرض »علنا 
للضغ�ط  والس�نة  الك�رد  الق�ادة 
 إلفش�ال الحكوم�ة املرتقب�ة كم�ا 
فشلت سابقاتها عندما رصح بأن 
عىل الق�ادة الكرد والس�نة اختيار 

 ممثليهم يف حكومة عالوي«. 

حقوق االنسان: مئات الدعاوى تالحق التحالف الدولي في العراق

تحالف الفتح: اإلدارة األمريكية تسعى لتكريس مبدأ المحاصصة

المراقب العراقي/ احمد محمد ... 
ش�عار التظاه�رات التي انطلق�ت يف ترشين األول 
من العام املايض هو »املطالبة باإلصالح  والفس�اد 
وانهاء املحاصصة السياس�ية«، لك�ن يبدو أن هذا 
الش�عار يحم�ل ب�ني طيات�ه اس�تثناءات  معينة، 
منح�ت للكت�ل السياس�ية الس�نية والكردية عىل 

وجه الخصوص س�يما وأنها تل�وح مراراً  برورة 
أن يك�ون لها »حصة« م�ن املناص�ب يف الحكومة 
االنتقالي�ة الت�ي يرتأس�ها محم�د توفي�ق  عالوي، 
لكن رسعان ما تجد منص�ات التواصل االجتماعي 
ووس�ائل االعالم تعج بكتاب�ات  املجابهة والرفض 
عند مطالبة أي جهة سياسية غر تلك الكتل اآلنفة 

الذكر.  ويش�ر مراقبون يف الش�أن السيايس اىل أن 
جميع املكونات السياس�ية وبدون استثناء تطالب 
 بمناصبه�ا يف الحكوم�ة املقبل�ة، لكنه كش�ف عن 
أن االخت�الف بني تلك الكتل ه�و أن بعضها  يطالب 
بالعل�ن واآلخر يرص »رسا« ع�ىل ادامة حصته مع 

كل حكومة قادمة. 
ويب�ني املراقبون أن ملف رئاس�ة ال�وزراء هو امر 
عائ�د لالع�ب الخارج�ي وال دور للكتل  السياس�ية 
س�وى الرفض او القبول ووفق�ا ما يطرحه عليهم 

ذلك الالعب.  
ويأتي ذلك امللف مع ترصيحات الكتل الشيعية التي 
أعرب�ت يف أكث�ر من مرة عن تخليه�ا عن  مناصبها 
وتأكيده�ا ع�ىل ع�دم تدخله�ا يف خي�ارات رئيس 
ال�وزراء املكلف محمد توفيق ع�الوي،  عىل العكس 
من الكتل الس�نية والكردية الت�ي عربت وبرصيح 
العب�ارة عن تمس�كها بمكاس�بها  بع�د أن جددت 
مطالباته�ا بنف�س ال�وزارات التي حصل�ت عليها 
يف حكومة عبد املهدي  املس�تقيلة م�ن بنيها املالية 

واإلسكان والعدل عىل وجه الخصوص. 

تفاصيل اوسع صفحة 2
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املراقب العراقي/ بغداد...
اعت�ر القيادي يف تي�ار الحكمة حميد معل�ة، مصطلح 
املس�تقل انه مفه�وم ضبابي ووصف بعيد ع�ن الواقع 

العراقي.
وقال معل�ة يف ترصيح إلذاع�ة »العهد« وتابعته 
»املراق�ب العراقي« »لم أس�مع تحفظات 
تجاه حكومة ع�اوي والجميع ماض 
لحس�م الحكوم�ة باق�رب وق�ت، و 
السياس�ية  االنس�دادات  بع�ض 
موج�ودة وهن�اك وف�ود م�ن 
كردس�تان وصلت بغداد لحل 

هذه االزمة«.
واض�اف ان »الكرد والس�نة 

وتخوفات  هواجس  لديهم 
م�ن حكومة ع�اوي وهذا 
طبيع�ة  و  طبيع�ي،  ام�ر 
حكومة عاوي الجديدة ستحوي 

جميع املكونات ».

اأذاعيت�صريح
قيادي بالحكمة: مصطلح 

المستقل يف الحكومة 
»مفهوم ضبايب« 
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الشريط 
األمين

املراقب العراقي/ بغداد...
اعلنت مديري�ة مكافحة إجرام بغداد، االربعاء، عن 
اعتق�ال عصابة س�طو تنك�ر افرادها ب�زي عمال 

نظافة يف العاصمة.
وقالت املديرية يف بيان لها تلقت »املراقب العراقي« 
نس�خة من�ه ان »ق�وة م�ن مكافحة إج�رام بغداد 
القت القبض عىل عصابة تستخدم التمويه كعمال 
تنظيف يف عمليات الس�طو املس�لح باحدى مناطق 

العاصمة«.
وأش�ارت املديري�ة اىل أن »اف�راد العصاب�ة أك�دوا 

ضلوعهم بالتهم التي نس�بت اليهم«.

اعتقال عصابة للسطو المسلح 
متنكرة بزي عمال نظافة

املراقب العراقي/ بغداد...
صدت قوة من الحشد الشعبي، األربعاء، تعرضا 
لداع�ش اس�تهدف قطع�ات الحش�د الش�عبي 

جنوب غرِب كركوك.
وق�ال إع�ام الحش�د، يف بي�ان تلق�ت »املراقب 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »ق�وة من الحش�د 
الش�عبي صدت، يف وقت متأخ�ر من ليلة امس، 
تعرض�ا لداع�ش اس�تهدف اللواء 56 بالحش�د 

الشعبي«.
وأوض�ح، أن »الل�واء 16 اس�ند الل�واء 56 اثناء 

التعرض«.

املراقب العراقي/ صاح الدين...
اعلنت وزارة الداخلية، االربعاء، ضبط كدس للعتاد يف ص��اح 
الدين.وق�ال ال�وزارة يف بيان تلقت »املراق�ب العراقي« 
نس�خة من�ه، ان »مف�ارز اس�تخبارات الجريمة 
املنظمة املتمثلة باس�تخبارات رشطة الطاقة - 
نفط الشمال العاملة ضمن وكالة االستخبارات 
يف وزارة الداخلي�ة وم�ن خ�ال ورود معلومات 
اس�تخباراتية، تمكنت من ضبط ك�دس للعتاد 
يف محافظ�ة صاح الدين يحت�وي عىل ٧ عبوات 
موجهت�ن  وعبوت�ن  بالضغ�ط  تعم�ل  ناس�فة 
وصاروخن دبابة«.واضافت، انه »تم تفجريها من 
قبل خبري املتفجرات وتنظيم محرض مشرتك بذلك«.

الحشد الشعيب يصد تعرضا 
لداعش جنوب غرِب كركوك

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن املتحدث الرسمي لوزارة الصحة والبيئة سيف 
الب�در، االربعاء، عن مغ�ادرة الجالية العراقية التي 
نقلت من الصن بعد اس�تضافتهم ملدة أسبوعن يف 
اح�دى مؤسس�اتها الصحية يف بغ�داد، مؤكدا خلو 

العراق من أي إصابة او اشتباه بفايروس كورونا.
وق�ال الب�در يف بيان تلقت�ه »املراق�ب العراقي« إن 
“الجالي�ة العراقي�ة القادم�ة م�ن مدين�ة ووهان 
الصيني�ة غ�ادرت م�ن املؤسس�ة الصحي�ة الت�ي 
اس�تضافتهم يف بغداد بعد ان اكملوا مدة أسبوعن 

كامل�ن يف اح�د املؤسس�ات الصحي�ة يف بغ�داد”، 
الفتا اىل انه “تم التأكد من س�امتهم من األمراض 
االنتقالي�ة س�يما فاي�روس كورونا املس�تجد بعد 
معاينته�م م�ن قب�ل لجن�ة طبي�ة متخصصة من 

اطباء استشارين يف املجال«.

وصوله�ا  ت�م  العراقي�ة  “الجالي�ة  ان  اىل  وأش�ار 
واس�تقبالها يف احدى مؤسس�ات الوزارة الصحية 
وتم التأكد م�ن خلوهم تماما من اإلصابة”، مؤكدا 
“ع�دم وج�ود أي حالة اصابة او اش�تباه يف جميع 

مناطق العراق«.

املراقب العراقي/ البرصة...
أعل�ن مع�اون محاف�ظ البرصة حس�ن النجار، 
اليوم االربعاء، عن البدء بصياغة النظام الداخيل 
الدارة املي�اه يف املحافظة.وقال النجار يف ترصيح 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن »اللجن�ة العليا 

إلدارة املي�اه يف املحافظ�ة وبحض�ور ع�دد م�ن 
الدوائ�ر ذات العاقة وممثيل ع�دد من منظمات 
املجتمع املدن�ي بصياغة النظ�ام الداخيل إلدارة 
املياه يف البرصة«.واضاف، ان »الورش�ة الخاصة 
لصياغ�ة النظ�ام الداخ�يل للجن�ة العلي�ا إلدارة 

املي�اه يرتأس�ها محاف�ظ البرصة وه�ي منبثقة 
من اللجن�ة العليا إلدارة املي�اه يف األمانة العامة 
لرئاسة الوزراء«.واش�ار النجار اىل إنها »اللجنة 
األوىل عىل مس�توى العراق باعتبار إن التحديات 
أكر يف محافظة البرصة بخصوص ملف املياه«.

اكثر من 900 ألف طالب يؤدون امتحانات نصف السنة في 8 محافظات

الثقافة تخاطب 4 وزارات لشمول خريجي اآلثار بالتعيينات

نائب: الحكومات المتعاقبة منذ 
2003 سببا لما وصلت اليه البالد

التعليم تهدد الجامعات األهلية غير 
الملتزمة بدفع رواتب منتسبيها

املراقب العراقي/ بغداد...
توج�ه أكثر م�ن 900 ألف طال�ب وطالبة اليوم 
إلداء امتحانات نصف الس�نة للمرحلة الثانوية 
ثماني�ة  يف   2020  –  2019 ال�درايس  للع�ام 

محافظات.
وقالت الوزارة يف بي�ان تلقت »املراقب العراقي« 
نسخة منه إن »أكثر من 900 ألف طالب وطالبة 
توجه�وا الي�وم، إلداء امتحان�ات نصف الس�نة 
للمرحلة الثانوية للعام الدرايس 2019 – 2020، 
يف محافظات )النجف األرشف ، ذي قار ، واسط 
، باب�ل ، املثن�ى ، الديواني�ة ، كرباء املقدس�ة ، 
ميس�ان( وذلك بعد اس�تكمال تجهي�ز املدارس 
باللوازم واملس�تلزمات كافة م�ن اوراق ودفاتر 
والتعليم�ات  الضواب�ط  وتعمي�م  امتحاني�ة، 

املعتمدة بشأن العملية االمتحانية«.
واضاف�ت ال�وزارة ان »الي�وم األول لامتحانات 
ش�هد مش�اركة نحو 959,398 طالب�اً وطالبة 
للمرحل�ة الثانوي�ة«، موجهة »بالوقت نفس�ه 
م�دراء املراك�ز اإلمتحاني�ة يف جمي�ع املديريات 
التابع�ة لها ب�رضورة االلت�زام بالتعليمات 

لتايف الوقوع يف أخطاء تنعكس سلباً عىل العملية 
االمتحانية، الس�يما تلك املتعلقة بواجبات مدير 
املركز االمتحان�ي واملراقب املرشف للحفاظ عىل 

رصانة العملية التعليمية«.
التعلي�م املهن�ي يف  ام�ا فيم�ا يخ�ص اقس�ام 
املحافظ�ات الجنوبي�ة، فق�د افصح�ت املديرية 

العام�ة للتعليم املهني ع�ن »دخول أكثر من 15 
ألف طالب لخوض امتحانات الكورس االول لهذا 

العام«.
وأعرب�ت عن امله�ا »يف أن ُيحقق جميع الطاب 
نسب نجاح عالية تتناسب وحجم االستعدادات 

والجهود التي ُبذلت من قبل األرسة الرتبوية«.

خاطب وزي�ر الثقافة والس�ياحة واآلثار، 
عبد االم�ري الحمدان�ي، األربع�اء، وزارات 
الدفاع والداخلية واملالية والرتبية، لشمول 

خريجي اآلثار بالتعيينات.
وذكر املكت�ب االعامي لوزي�ر الثقافة، يف 
بيان تلقت »املراقب العراقي« نسخة منه، 
أن »الحمداني، وجه طلباً رسمياً إىل وزارت 

املالية والدفاع والرتبية والداخلية لش�مول 
خريجي أقسام اآلثار يف الجامعات العراقية 

بالتعيينات ضمن ماك وزاراتهم«.
وحصل�ت »املراق�ب العراق�ي« ع�ىل كتاب 
مخاطبة يحمل توقي�ع الحمداني، موجهاً 
والرتبي�ة  والدف�اع  املالي�ة  وزارات  إىل 
والداخلي�ة، ج�اء في�ه: »نظ�راً للتداخ�ل 

الكبري ب�ن علوم اآلث�ار ومختل�ف العلوم 
يف الجامع�ات العراقية حي�ث تقوم كليات 
وأقسام اآلثار يف الجامعات سنوياً بتخريج 
دفعات كبرية من اآلثارين، يرجى التفضل 
وزاراتك�م  يف  تعيينه�م  ع�ىل  باملوافق�ة 
املوقرة واالس�تفادة من الخرات العلمية، 

وإعامنا«.

ولّي الحق .. 

اصبع عىل الجرح

م�ع اس�تمرار التظاهر يف الوس�ط والجنوب ونحن بانتظار تش�كيل 
حكوم�ة محمد توفيق عاوي تتعاىل اصوات الناعقن من ازالم البعث 
املقبور وابواقهم عىل مختلف مس�مياتها باملطالبة بحقوق العراقين 
املتظاهرين بالعدل واألنصاف ومكافحة الفس�اد و البطالة  والحرية 
وح�ق التظاه�ر وكأنهم يتحدث�ون عن عال�م وهمي يف عه�د البعث 
املقبور، كأنهم نس�وا او تناس�وا ان هناك اكثر من  مليون وثاثمائة 
ال�ف من اهلنا ماتوا جوعا ومعاناة م�ن الفقر يف وقت الحصار فقط 
وكأنهم نس�وا او تناسوا حن يتحدثون عن حقوق املواطن بالتظاهر 
ان يف زمنه�م الحق�ري كان العراقي يحكم باإلع�دام فورا وبا تحقيق 
بمج�رد التفكري بالتظاه�ر وكان من يعدم يأخ�ذون ثمن الرصاصة 
الت�ي يقتلونه بها من اهله وليس هذا فحس�ب بل كانوا يمنعون اهل 
الش�هيد من اقامة مجلس ع�زاء عىل ابنهم، ب�ل يمنعونهم حتى من 
البكاء عليه جه�ارا.ان ازالم البعث وابواقه ينعقون بأرقام الش�هداء 
يف الحراك حيثما يش�ائوا وكيفما يش�ائوا كذبا وبهتانا وكأنهم نسوا 
او تناس�وا يف عهدهم املقيت ويف انتفاضة ش�عبان وخال اس�بوعن 

فق�ط قتل�وا 350 ال�ف عراق�ي يف الوس�ط 
والجن�وب وكانت احواض التي�زاب تّذوب 
فيها اجس�اد املعارضن كما  قتلوا 5000 
ك�ردي يف حلبج�ة بغ�ارة كيماوي�ة بم�ا 
فيه�م االطف�ال الرض�ع ودفن�وا االبرياء 
أحي�اًء يف مقابر جماعيه يف كرباء والحلة 
والس�ماوة . . البعثين وبقاياهم يقدمون 
انفس�هم اولياء للح�ق ويطالب�ون اليوم 
بحري�ة التعب�ري وقد نس�وا او تناس�وا ان 
يف حكمه�م كان�وا يقطع�ون لس�ان كل 

م�ن ينتقد القائد ال�رضوري جدا او البعث 
الهدام بكلمة واحدة.اما الفس�اد يا ارباب رغد 

فهل نس�يتم او تناس�يتم ان�ه يف حكمكم بنى بطل الحف�رة املغوار يف 
س�نن الحصار القاتل قصور الطاغي�ة  باملرنمر اإليطايل التي وصلت 
ع�دد اس�ماء الل�ه الحس�نى ، ال تحدثونا ع�ن امن وامان واس�تقرار 
وكأنكم نس�يتم او تناسيتم ان زمن اخو هدلة كان زمن الحروب من 
اي�ران اىل الكويت اىل ام امله�ازل وياحوم اتبع لو جرينه ومئات االالف 
من الشهداء والضحايا األبرياء واأليتام واألرامل .ابعد هذا وهذا بعض 
من البعض تأتون لتقدموا انفسكم اولياء للحق وصوت للمتظاهرين 
الذين يطالبون باإلصاح ومحاربة الفس�اد والفاس�دين ولو اردت ان 
اكتب عن اجرامكم وطغيانكم وفس�ادكم س�نحتاج اىل مجلدات يشم 
نتانته�ا كل م�ن يف االرض . دعونا ايها املأزومن واملأس�ورين بعقدة 
الش�عور بالنق�ص والهزيمة فنح�ن اهل العراق يح�ب بعضنا بعضا 
ويح�رص بعضنا عىل بع�ض وينتقد بعضنا بع�ض ويصحح بعضنا 
لبع�ض وكفانا الله رشكم ورش كل فاس�د وظالم م�ن امثالكم وأنتم 

والفاسدين جميعا اىل مزبلة التأريخ.

املراقب العراقي/ بغداد...
حم�ل النائ�ب ع�ن تحال�ف الفتح 
الحكوم�ات  املوس�وي،  مخت�ار 
املتعاقبة منذ عام 2003 مسؤولية 
ما وصلت إليه الب�اد، فيما بن أن 
األح�زاب السياس�ية املش�رتكة يف 
الحكوم�ة عملت لصالح ملصالحها 
الش�عب  متناس�ية  السياس�ية 

العراقي.
وقال املوس�وي يف ترصي�ح تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« إن »ما وصلت 
إليه الباد م�ن حروب ضد القاعدة 

س�ببه  وتظاه�رات  وداع�ش 
الحكوم�ات املتعاقبة الت�ي لم تعر 

اهمية للشعب«.
وأش�ار إىل أن »الفس�اد كان عامل 
يف خروج الش�عب العراقي املطالب 
بتغري الحكومة ومحاربة الفساد«، 
مبينا أن »بقاء املحاصصة سيؤدي 

الباد اىل املجهول«.
وتابع أن »تحالف الفتح حذر مرار 
وتكرار من غضب الش�عب يف حال 
اس�تمر منه�ج املحاصص�ة داخل 

الحكومة«.

املراقب العراقي/ بغداد...
الع�ايل  التعلي�م  وزارة  وجه�ت 
األربع�اء،  العلم�ي،  والبح�ث 
األهلي�ة  والكلي�ات  الجامع�ات 
كافة بدفع رواتب منتسبيها من 
والعمال،  والتدريسين  املوظفن 
فيما ه�ددت باتخ�اذ اإلجراءات 

القانونية يف حال لم ُتنفذ.
العراق�ي«  »املراق�ب  وحصل�ت 
عىل نس�خة م�ن الوثيق�ة والتي 

تضمنت »إش�ارة اىل كتاب نقابة 
األكاديمين املراقبن املرقم )969 
ال�زام  نؤك�د   )2019\12\5 يف 
االهلي�ة  وكلياتك�م  جامعاتك�م 
بدف�ع روات�ب منتس�بيكم م�ن 
التدريس�ين واملوظفن والعمال 
دون  الش�هرية  توقيتاته�ا  يف 
تأخ�ري، وبخاف�ه س�يتم اتخاذ 
اإلج�راءات القانوني�ة واإلداري�ة 

الازمة«.

منهل عبد األمري المرشدي

المراقب العراقي/ القسم السياسي...
يف  انطلق�ت  الت�ي  التظاه�رات  ش�عار 
ترشي�ن األول م�ن الع�ام امل�ايض ه�و 
»املطالب�ة باإلص�اح والفس�اد وانه�اء 
املحاصص�ة السياس�ية«، لك�ن يبدو أن 
هذا الشعار يحمل بن طياته استثناءات 
معينة، منحت للكتل السياس�ية السنية 
والكردي�ة عىل وج�ه الخصوص س�يما 
وأنه�ا تل�وح م�راراً ب�رضورة أن يكون 
له�ا »حصة« م�ن املناص�ب يف الحكومة 
االنتقالي�ة التي يرتأس�ها محم�د توفيق 
ع�اوي، لكن رسع�ان ما تج�د منصات 
التواص�ل االجتماع�ي ووس�ائل االعام 
تع�ج بكتاب�ات املجابه�ة والرفض عند 
مطالبة أي جهة سياسية غري تلك الكتل 

اآلنفة الذكر.
ويش�ري مراقبون يف الش�أن السيايس اىل 
أن جمي�ع املكون�ات السياس�ية وبدون 
اس�تثناء تطالب بمناصبه�ا يف الحكومة 
املقبلة، لكنه كشف عن أن االختاف بن 
تلك الكتل ه�و أن بعضها يطالب بالعلن 
واآلخر يرص »رسا« عىل ادامة حصته مع 

كل حكومة قادمة.
ويبن املراقبون أن ملف رئاس�ة الوزراء 
هو امر عائ�د لاعب الخارج�ي وال دور 
للكتل السياسية سوى الرفض او القبول 

ووفقا ما يطرحه عليهم ذلك الاعب. 
ويأتي ذل�ك امللف مع ترصيح�ات الكتل 
الش�يعية الت�ي أعربت يف أكث�ر من مرة 
ع�ن تخليه�ا ع�ن مناصبه�ا وتأكيدها 
ع�ىل ع�دم تدخله�ا يف خي�ارات رئي�س 
الوزراء املكلف محمد توفيق عاوي، عىل 
العكس من الكتل الس�نية والكردية التي 
ع�رت وبرصي�ح العبارة عن تمس�كها 

بمكاس�بها بع�د أن ج�ددت مطالباتها 
بنف�س ال�وزارات الت�ي حصل�ت عليها 
يف حكوم�ة عبد امله�دي املس�تقيلة من 
بنيها املالية واإلس�كان والعدل عىل وجه 

الخصوص.
وتجد تل�ك الكتل املرصة عىل املحاصصة 

بغ�داد  يف  القائم�ة  التظاه�رات  ب�أن 
واملحافظ�ات ماهي اال رصاع ش�يعي – 
ش�يعي، إش�ارة واضحة منه�م بأن أي 
تغي�ري ممك�ن أن يحص�ل يف الدولة عىل 
إثره�ا يج�ب أن يقت�رص ع�ىل املناصب 

الشيعية دون غريها. 

وع�ن إرصار الكت�ل الس�نية والكردي�ة 
عىل املناصب وإبقاء املحاصصة وس�ط 
صمت قات�ل من س�احات التظاهر عىل 
ذلك أكد الخبري يف الش�أن السيايس واثق 
الهاش�مي أن »كل الحكومات الس�ابقة 
تش�كلت وفق�ا للمحاصصة ب�ن الكتل 

وتح�ت عناوي�ن »ت�رك الحري�ة لرئيس 
الوزراء« يف اختيار كابينته الوزارية«.

وقال الهاش�مي، يف ترصي�ح ل� »املراقب 
العراقي« إنه »ليس هناك يف الوقت الحايل 
كت�ا تخل�ت عن مكاس�بها السياس�ية 
تقديرا للوضع العام، وانما هناك تطالب 
علن�ا وكتل أخ�رى ترص وبش�كل رسي 
ع�ىل إبقاء املحاصصة يف توزيع املناصب 

واملغانم«.
وأش�ار الهاش�مي، اىل أن »التظاه�رات 
تواجه اخفاتا يتزام�ن مع إرصار بعض 
الحكوم�ة  املكون�ات ع�ىل مطالبه�ا يف 
االنتقالية برئاسة محمد توفيق عاوي«، 
مبينا أن »قضية رئي�س الوزراء وعملية 
اختي�اره ه�ي أكر م�ن توافق س�يايس 
يعق�د بن عدة كتل سياس�ية«، مبينا أن 
»هن�اك توافق خارجي ه�و الذي يتحكم 

بمسألة اختيار رئيس الحكومة«.
ولف�ت اىل أن »حكوم�ة عاوي س�تمرر 
بأغلبي�ة نيابية نظ�را لوجود توافق دويل 

واقليمي عليها«.
وكانت كتل سياسية قد اعترت أن منح 
الثق�ة لحكوم�ة محم�د توفي�ق عاوي 
يف الرمل�ان قد يتس�بب بتفجر الش�ارع 
العراق�ي، االمر الذي اعت�ره مراقبون يف 
الش�أن الس�يايس املحيل، أنها محاوالت 
كتا سياس�ية ش�عرت باالفاس وبدت 
تس�تخدم أس�اليب تحريضية يف افشال 

منح الثقة للحكومة االنتقالية. 
والجدي�ر بالذكر أن رئيس الوزراء محمد 
توفي�ق عاوي كان قد ه�دد بالتخيل عن 
تكليفه برئاس�ة الحكوم�ة االنتقالية إن 
ضغطت عليه الكتل السياسية يف مسألة 

اختيار كابينته الوزارية. 

لماذا »خرست« أصوات المتظاهرين عن تعنت الكرد والسنة بالمناصب؟

الحقيق���ة المؤك���دة لدين���ا »سرًا« و »عالنية« المشهد السياسي ينقسم الى فريقين لترسيخ المحاصصة
ال���وزراء  رئيس  ب���أن  تفيد 
توفي���ق  محم���د  المكل���ف 
ع���اوي اس���تطاع لغاية االن 
اقن���اع 002 نائب او اكثر من 
السياس���ية  القوى  مختل���ف 
لتمرير حكومته وأن جلس���ة 
الكابين���ة  عل���ى  التصوي���ت 

الوزارية.

تــــــــغريدة

النائب حنين القدو

ألول مرة بالعراق  ... تشكيل لجنة إلدارة المياه في البصرة

الصحة تعلن مغادرة جميع أفراد الجالية العراقية القادمة من الصين

ضبط كدس للعتاد يف صالح الدين
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االربعاء 19 شباط 2020 العدد 2269 السنة العاشرة

اس�تؤنفت نش�اطات منفذ مه�ران الح�دودي غرب اي�ران مع 
العراق لتنقل زوار العتبات املقدسة بني البلدين.

ونقلت وسائل إعالم إيرانية عن مساعد محافظ ايالم يف الشؤون 
االمنية محمد نوذري قوله، إن “هذا املنفذ ينش�ط حاليا يف تنقل 
رعايا البلدين”.وأضاف ن�وذري، ان “الزائرين من رعايا البلدين 
عليهم حيازة جواز سفر نافذ مع تأشرية دخول رسمية الجتياز 

هذا املنفذ الحدودي”.
يش�ار اىل ان ه�ذا املنفذ الحدودي اغلق عق�ب االضطرابات التي 
ش�هدها العراق خالل االش�هر االخرية وتوقفت قوافل الزائرين 
االيراني�ني املتجهني لزيارة العتبات املقدس�ة يف الع�راق برّا دون 

انقطاع الرحالت الجوية.

استئناف نشاطات منفذ مهران 
الحدودي مع العراق

اعلن�ت مديرية بيئة املثنى، الي�وم االربعاء، غلق عدد 
م�ن بح�ريات االس�ماك الطيني�ة غ�ري حاصل�ة عىل 

املوافقات الرسمية من قبل بيئة  املحافظة.
وقال مدير بيئة املثنى يوس�ف س�وادي ، إن “الشعبة 
القانوني�ة وبمرافقة الرشطة البيئي�ة قامت باغالق 
بحريات  اس�ماك طينية لعدم حصوله�ا عىل املوافقة 

البيئية”. 
واش�ار س�وادي اىل ان “ق�رار الغلق ملدة ش�هر قابل 
للتجديد حسب التعليمات الصادرة من وزارة الصحة 
والبيئة برضورة اجراء الكش�وفات  اللزمة التي تقوم 

بها الفرق الفنية للبيئة”.

بيئة المثنى تغلق بحيرات 
االقت�صادياسماك غير مجازة

دعاوى قضائية ضد فساد »سومو« وسرقات علنية لواردات المشتقات النفطية المستوردة والمحلية 
وزير المالية في قفص االتهام مجددا لهدره المال العام

وال يس�تطيع احد يف الحكوم�ة العراقية 
الحالية او الجديدة م�ن توجيه اتهامات 
للوزير فؤاد حس�ني بس�بب املحاصصة 
السياس�ية والتوافقات عىل رسقة أموال 
العراق ، اما الشق الثاني من دعوة ذيبان 
وهي األخطر عىل رشكة سومو املسؤولة 
عن رسقة مليارات الدوالرات دون وجود 

اعرتاض حكومي او برملاني .
ويس�تهلك العراق ش�هريا مليون برميل 
م�ن النف�ط يس�لم اىل املص�ايف العراقية 
لتكريرها كمشتقات، فضال عن استرياد 
يق�در س�نويا ب�� 3 ملي�ارات دوالر من 
املش�تاقات النفطية، وجميع تلك األموال 
ال تع�ود اىل خزين�ة الدول�ة وبعل�م وزير 
النف�ط ثام�ر الغضب�ان، ب�ل تذه�ب اىل 
جيوب الفاسدين يف وزارة النفط وبعض 

األحزاب املتواطئة معهم.
الفساد اليوم اصبح آفة ال يمكن اقتالعها 

الدول�ة  مؤسس�ات  يف  متغلغ�ل  فه�و 
وبرعاية سياس�ية بحته من اجل رسقة 
التقاس�م  وبطريق�ة  العراقي�ني  أم�وال 
, فه�ذه الرسق�ات املتهم�ة به�ا رشك�ة 
س�ومو ورشكة توزيع املنتجات النفطية 
ومافيات الفس�اد يف الوزارة ليست وليدة 
اليوم ب�ل هي مرتاكمة منذ س�نوات ولم 
نرى وزيرا للنفط يف حكومة كانت كشف 
ه�ذه امللف�ات الن للكل حص�ص من تلك 

الرسقات.
ويقول الخبري االقتصادي صالح الهمايش 
يف اتص�ال م�ع ) املراق�ب العراق�ي(: ان 
»وزير املالية يس�تغل الثغ�رات يف قانون 
موازن�ة 2019 م�ن اجل ارس�ال األموال 
اىل كردس�تان بخالف القانون , فاملوازنة 
للعام املايض اش�رتطت بتسليم اإلقليم ) 
250 ( ال�ف برميل يوميا اىل بغداد مقابل 
تس�ليم رواتب كردس�تان ، اال ان الوزير 

سلم الرواتب للعام املايض وبعض اشهر 
الع�ام األس�بق , مقاب�ل اهم�ال متعمد 
للمحافظ�ات الجنوبية التي هي بحاجة 

اىل األم�وال العم�ار مدنها, ب�ل ان عوائد 
نف�ط الب�رة تذه�ب اىل اإلقلي�م ويتم 
حرمان تلك املحافظات , مما اس�توجب 

رف�ع دعوة قضائية ض�د الوزير من قبل 
النائب ثام�ر ذيبان وكذل�ك دعوة أخرى 

عىل رشكة س�ومو«.

النف�ط  وزارة  »تع�د  الهم�اش:  وتاب�ع 
م�ن ال�وزارات التي تضم ملفات فس�اد 
كب�رية وعىل مدى األع�وام املاضية , لكن 

يب�دو ان هن�اك توافقات سياس�ية بهذا 
الجان�ب , وان النائ�ب ذيب�ان كش�ف ان 
عوائد املشتقات النفطية املحلية التذهب 
اىل وزارة املالي�ة وطيل�ة س�نوات , بل ان 
االس�ترياد الخارجي للمشتقات النفطية 
والذي يكل�ف الدولة 3 مليارات دوالر هو 
االخ�ر ال تذهب عوائده املالي�ة اىل الدولة 
, بل يجري تقاس�مها وف�ق املحاصصة، 
مم�ا يس�بب خس�ائر للدول�ة تق�در 36 
ملي�ار دوالر تكلفة االس�ترياد الخارجي 
للمش�تقات النفطية وكذلك ذهاب عوائد 
ال� 12 مليون برميل اىل جيوب الفاسدين 

وال يوجد رادع قانوني«.
بالش�أن  املخت�ص  يق�ول  جهت�ه  م�ن 
االقتصادي س�الم عباس يف اتصال مع ) 
املراق�ب العراقي(: ان »الفس�اد بدأ يأخذ 
ادوار عميقة يف مؤسسات الدولة، وحتى 
التي نظن انه�ا نظيفة يثبت خالف ذلك، 
رشكة سومو لها دور كبري يف بيع النفط 
العراقي وجمع امواله وهي املسؤولة عن 

عقود البيع«.
يشار اىل ان لجنة النفط والطاقة النيابية 
اكدت يف عدة مناسبات وجود وثائق تؤكد 
الفساد يف رشكة سومو وخاصة يف عقود 
مع رشكة )ليتاس�كو( الروس�ية و)زين 
هاو( الصينية واخرها عدم توريد عوائد 
املش�تقات النفطية املستوردة وكذلك 12 
ملي�ون برميل س�نويا تذه�ب اىل املصايف 
العراقي�ة لتكريره�ا  وتباع والتس�لم اىل 

خزينة الدولة.

،،
،،

يوما بعد آخر تنكشف ملفات فساد خطيرة تسببت بهدر 
مئات المليارات من ال���دوالرات وبطريقة ممنهجة تدل على 
ان الفس���اد محمي من قبل سياسيين، ولم يكشف عن هذه الملفات 
اال الخالفات السياس���ية، لتلقي الضوء على جرائ���م ابطالها وزراء في 
الحكوم���ة ، النائب ثامر ذيبان رفع دعوتين األول���ى ضد وزير المالية 

الذي دفع ما يقارب ستة مليارات دوالر الى كردستان دون وجود 
س���ند قانوني ولم يس���لم األخير برميل نفط واح���د، مما يعد 

مخالفة قانونية .

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

اس�تخدام  االربعاء،ع�ن   ، الزراع�ة  وزارة  أعلن�ت 
تقني�ة التحس�س النائي ملراقبة الحق�ول الزراعية 
وخاص�ة محص�ول الحنط�����ة يف املن����اطق 
ع�ر  كرب�الء  محافظ�ة  يف  الصح���راوي�ة  

األقم�����ار الصناعية .
وقال�ت ال�وزارة يف بيان انه�ا ” اس�تخدمت تقنية 
التحس�س النائي ملراقبة الحقول الزراعية وخاصة 
محص�ول الحنط�ة يف املناط�ق الصح�����راوي�ة  

األقم�ار  ع����ر  كرب�الء  مح����افظ�����ة  يف 
الصناعية”.

واضاف�ت ان “اس�تخدام تقني�ة التحس�س النائي 
ملتابعة الحقول بواس�طة ص�ور األقمار الصناعية 

تتي�ح أم�ام املختص�ني ملتابع�ة الحق�ول ومعرفة 
مس�توى النم�و للنبات�ات يف ه�����ذه الحق�ول 
التي تنت���رش عىل مس�احات واس�عة يف املناطق 

الصحراوية “.

واوضح�ت ان “الخط�ة  تهدف اىل معرفة اس�باب 
تأخ�ر النم�و كوج�ود اصاب�ات مرضي�ة او ع�دم 
إعطائه�ا جرعة س�مادية او نق�ص بكميات املياه 

وايجاد الحلول املناسبة لها” .

الزراعة تستخدم االقمار الصناعية لمراقبة الحقول الصحراوية في كربالء

اعلن�ت مديري���ة زراع�ة 
ع�ن  االربع�اء،  الب�رة، 
محص�ول  انت�اج  وص�ول 
الطماط�م يف م������زارع 
املحافظ�ة اىل اكث����ر من 
اربع�ة االف ونص�ف  ط�ن 

يوميا . 
م�رشوع  مدي�ر  وق�ال 
تنمي�ة الطماط�م املهندس 
الزراعي رحيم حاش�وش ، 
ان “تش�جيع الزراع�ة عر 
االع�الم  ووس�ائل التواصل 
االجتماع�ي بدع�م املنتوج 
الوطن�ي ش�جع املزارع�ني 
يف الب�رة ع�ىل االهتم�ام 
وتوس�عتها  بمزارعه�م 
بشكل افضل يف هذه  السنة 

مم�ا انعك�س ع�ىل زي�ادة 
االنتاج   ”. 

ان”  اىل  حاش�وش  واش�ار 
هناك مس�احات شاس�عة 
الجنوبي�ة م�ن  البادي�ة  يف 
املمك�ن ان تس�تغل بزراعة 
اىل  وتح�ول  املحاصي�ل 
خ�رضاء  منتج�ة  واح�ات 

تدعم املنتوج الوطني. 
“انت�اج  ان  واض�اف 
حتى  سيستمر  الطمامطم 
شهر نيسان املقبل”، داعيا 
الحكوم�ة  يف  املس�ؤولني 
املحلي�ة اىل “اعط�اء اهمية 
لقط�اع الزراع�ة  تش�جيعا 
لالنتاج املح�ي يف محافظة 

البرة”.

البصرة: انتاج الطماطم وصل الكثر 
من اربعة آالف ونصف طن يوميا

يرى خبري إمكانية استفادة 
القطاع املريف الصيني من 
نظام الحج�ر الصحي الذي 
فرضته الس�لطات الصينية 
ملنع انتشار فريوس كورونا 

املستجد.
روم�ان  الخب�ري  وق�ال 
أسواق  إن  روماشيفسكي” 
العال�م للم�واد األولية التي 
الصني معها كبائع  تتعامل 
تتكب�د خس�ائر  أن  يمك�ن 

كبرية.
قطاع�ات  هن�اك  ولك�ن 
م�ن  تس�تفيد  أن  يمكنه�ا 
نظ�ام الحج�ر الصحي وال 
امل�ريف  القط�اع  س�يما 
يف  التكنولوجي�ا  وقط�اع 

الص�ني. وليس ه�ذا فقط، 
ب�ل يمك�ن أن يتلقي�ا دفعا 
الرب�ح  وتحقي�ق  للتط�ور 
من خالل تفعيل وتنش�يط 
عر  اإللكرتونية  املعام�الت 

اإلنرتنت وفقا للخبري.
الصينية  الس�لطات  وكانت 
قد أبلغت، يف 31 ديس�مر/

امل�ايض،  األول  كان�ون 
العاملي�ة  الصح�ة  منظم�ة 
عن تف�ي االلتهاب الرئوي 
الناجم عن فريوس كورونا 
املس�تجد يف مدينة ووهان، 
الواقع�ة يف الجزء األوس�ط 
من الب�الد، ومنذ ذلك الحني 
انتقل الف�ريوس للعديد من 

الدول.

فيروس كورونا يدر ربحا فجائيا 
على البنوك الصينية خبير يشخص أبرز اسباب النقمة االجتماعية وأهمية بعض القوانين االقتصادية

االقتصاد النيابية تكشف عن انخفاض عمليات االستيراد بنسبة 40 %

املجل�س  عض�و  ش�خص 
غدي�ر  العراق�ي  االقتص�ادي 
العطار، أس�باب إزدي�اد النقمة 
يف  واالقتصادي�ة  االجتماعي�ة 

البالد.
وق�ال العط�ار يف بي�ان إن »أبرز 

اإلجتماعي�ة  النقم�ة  أس�باب 
املس�تمرة يف بالدن�ا ه�ي غياب 
الفرص  العدال�ة وع�دم تكاف�ؤ 

االقتصادية واملالية«.
»أهمي�ة  إىل  العط�ار  وأش�ار   
تطبي�ق قانون العم�ل خصوًصا 

يف القط�اع الخ�اص كون�ه جيد 
اضافة إىل إع�ادة النظر يف نظام 
التقاعد بشكل عام والرتكيز عىل 
أهمية قانون الرشكات الخاصة 
وتأسيس�ها وقان�ون الرضيب�ة 
ونافذة العمل�ة يف البنك املركزي 

املص�ارف  وقان�ون  العراق�ي 
الخاصة«.

ودعا العطار »الحكومة العراقية 
إىل إعادة النظر يف طريقة دراسة 
القوان�ني عن طريق االس�تعانة 

بفنيني وخراء«.

االقتص�اد  لجن�ة  كش�فت 
األربعاء،  النيابية،  واالس�تثمار 
ع�ن انخفاض نس�بة اس�ترياد 
الس�لع والبضائع خالل األشهر 
أن  مبين�ة   ،%40 إىل  املاضي�ة 
الع�راق كان يس�تورد بضائ�ع 
بنس�بة 99 % م�ن دول الجوار 

خالل الفرتة املاضية.
س�عد  اللجن�ة  عض�و  وق�ال 
كان  الع�راق   ” إن  الخزع�ي 
يس�تورد بضائع بنس�بة 99 % 
م�ن دول الج�وار خ�الل الفرتة 
املاضية لكن تلك النس�بة بدأت 
تنخفض بشكل تدريجي خالل 

األشهر املاضية”.
وأض�اف الخزعي، أن�ه “خالل 
تراجع�ت  املاضي�ة  األش�هر 
نس�بة االسترياد بنسبة 40 %”، 
مؤكدا أن “محافظات الوس�ط 
والجن�وب بدأت تعتمد بش�كل 
كي عىل املنتوج املحي الس�يما 

املحاصيل الزراعية”.
وأش�ار الخزع�ي إىل أن “هناك 
جه�ات سياس�ية كان�ت تقف 
املح�ي  املنت�وج  ام�ام  عائق�ا 
بالهيئ�ات  تتعل�ق  الس�باب 
تمتلكه�ا  الت�ي  االقتصادي�ة 

األحزاب”.

البلداوي: ميناء الفاو سيكون رافدا مهما وبديال عن النفط في انعاش الموازنة 
شدد النائب عن تحالف الفتح 
محم�د البلداوي، األربعاء، عىل 
بانش�اء  اإلس����راع  رضورة 
مين�اء املف�او الكب�ري، مبين�ا 
ان ه�ذا املين�اء س�يكون رافد 
مهما وقد يتج�اوز يف ايراداته 
مايحص�ل علي�ه الع�راق م�ن 

ايرادات النفط.
“اه�م  ان   ، البل�داوي  وق�ال 
املش�اريع التي يج�ب إنجازها 
يف الفرتة املقبلة ه����و ميناء 
الف�او الكب�ري، الذي س�يكون 
لالقتص�����اد  مهم�ا  راف�د 
العراق�ي فض�ال ع�ن احتواءه 
العم����ل  ف�رض  االف  ع�ىل 

للعاطلني”.

العال�م  “دول  ان  وأض����اف 
ع�ر  بينه�ا  فيم�ا  س�رتتبط 
مين�اء الف�او، وبالت�ايل ف�أن 
الع�راق س�يكون ب�����واب�ة 
اقتصادية تجاري�ة باتج���اه 
أوروبا، وطريقا رابطا بني الر 

والبحر”.
الع�راق ويف ح�ال   “ ان  واك�د 
الف�او، فأن�ه  إنج�ازه مين�اء 
س�يحصل عىل إي�رادات كبرية 
ق�د تتج�اوز مايحص�ل علي�ه 
م�ن النف�ط، وبالت�ايل ف���أن 
العراق ل�ن يعاني من نقص يف 
املوازن�ة او ضع�ف يف التمويل 
اذا ماانج�ز مين�اء الفاو خالل 

الفرتة املقبلة”. 

العتبة العباسية تعلن نجاح تجربتها بزراعة البطاطا الصناعية وتبدأ بالحصاد
اعلنت العتبة العباسية املقدسة، 
األربع�اء، نج�اح تجريبته�ا يف 
زراع�ة البطاط�ا الصناعي�ة يف 
املناطق الصحراوية باملحافظة.

وق�ال مدير م�رشوع الفردوس 
إن   ، الده�ان  حي�در  الزراع�ي 
البطاط�ا  زراع�ة  يف  “تجربتن�ا 
املناط�ق  يف  الصناعي������ة 
نجح�ت  بكرب�الء  الصحراوي�ة 
بع�د تطبي�ق برنام�ج زراع�ي 
متكام�ل وت�م حص�اد كمي�ات 
كبرية من املحصول وتس�ويقها 
للمنتج  العراقية دعما  للمعامل 

الوطني”.
واض�اف الده�ان ان “املرشوع 
الذي تبلغ مس�احته الف و186 

دون�م مقس�م ب�ني محص�ويل 
الصناعية  والبطاط�ا  الحنط�ة 
التي تمت زراعتها يف نهاية شهر 
ايل�ول 2019 وبدأن�ا بحصادها 
وتسويقها للمش�اركة يف كتابة 
عب�ارة )صنع يف العراق( عىل ما 
يت�م صناعته منه�ا كاالجباس 
املقلي�ة  البطاط�ا  واصاب�ع 

املنترشة يف االسواق”.
ب�ني  “الف�رق  ان  اىل  واش�ار 
الصناعي�ة والبطاطا  البطاط�ا 
الغذائي�ة هو خضوع الصناعية 
املختري�ة  الفحوص�ات  اىل 
وطلبها بمواصفات معينة قبل 
دخولها اىل املعم�ل لتكون مادة 

اولية يف التصنيع”.
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المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف الرئي�س اإليران�ي حس�ن روحان�ي، 
األربعاء، عن قيام أمريكا بإرسال ست رسائل 

تطلب فيها الحوار مع إيران. 
وقال روحاني خ�ال اجتماع الحكومة اليوم، 
إن االتف�اق الن�ووي، ال�ذي وقعته ب�اده مع 
الق�وى العاملية يف عام 2015، ما زال حيا رغم 

 انس�حاب الواليات املتحدة منه بشكل آحادي 
وإعادة فرض عقوبات عىل إيران«. 

وأضاف، أن “أمريكا أرسلت عرشات الرسائل 
لن�ا لطلب الحوار، ويف نيوي�ورك خاصة أتتني 
خم�س أو س�ت رس�ائل م�ن أمري�كا تطلب 

 التفاوض”. 
وتابع روحاني “إذا كنا قد فشلنا أمام أمريكا 

بالتوس�ط للح�وار معنا، مل�اذا تق�وم أمريكا 
بتوسيط كل البلدان للتفاوض مع إيران”. 

ويف ش�أن العقوبات ق�ال روحان�ي، إن باده 
املفروض�ة عليه�ا م�ن  بالعقوب�ات  تأث�رت 
واش�نطن من�ذ أكث�ر م�ن ع�ام، مش�ددا أن 
طهران كرست  جزءا من إج�راءات العقوبات 

املفروضة عليها. 

المراقب العراقي/ متابعة...
 «مل�اذا يتعامى العالم عما يجري يف البحرين؟«، 
ه�ذا هو الس�ؤال األكرب ال�ذي ُيط�رح من قبل 
جميع النش�طاء يف العالم والعديد من وس�ائل 
 اإلع�ام العاملي�ة دون الحصول ع�ىل أية إجابة 
أو حت�ى دون أي تحرك لحماي�ة املدنيني الذين 
يت�م تعذيبهم واختطافه�م، ناهيك عن التمييز 
 الدين�ي والتح�رش الجنيس ال�ذي يتعرض لها 
الس�جناء وفق�ا لش�هادات م�ن قب�ع يف ه�ذه 
الس�جون املظلم�ة، ومؤخرا تناول�ت صحيفة 
  «إندبندنت« الربيطانية يف تقرير ملراسلتها مايا 
أوبنهاي�م ظ�روف االعتق�ال يف س�جن »مدينة 

عيىس«. 
تقري�ر أوبنهايم كان صادماً لقس�اوة املش�هد 
الذي وصفه هذا التقرير داخل س�جن النس�اء 
يف »مدين�ة عي�ىس«  وحج�م الانس�انية التي 
 يتعاط�ى بها نظام البحرين م�ع املعتقلني من 
أبناء باده، وسلطت الكاتبة الضوء عىل قضية 
املعتقل�ة البحريني�ة هاج�ر منص�ور وظروف 
 احتجازه�ا الت�ي وصفته�ا بغ�ري اإلنس�انية. 
ون�رشت الصحيف�ة كذلك ش�هادة مدينة عيل، 
وهي معتقلَة س�ابقة أفرجت عنها الس�لطات 
البحريني�ة  حديث�ا، وقالت إن تجربة الس�جن 

كانت قاسية ومأساوية. 
وروت الكاتب�ة قصة هاجر البالغ�ة من العمر 
51 عام�ا واملوقوف�ة من�ذ نح�و ثاث س�نوات 
يف س�جن مدينة عيىس س�يئ الس�معة بسبب 
 النش�اط الس�يايس لصهرها يف الخارج. وتنقل 
ع�ن منص�ور كي�ف أنه�ا تظ�ل محتج�زة يف 
زنزانتها ملدة تقارب 24 س�اعة يف اليوم، وتمنع 
 عنها زي�ارة أطفالها أو الحديث مع الس�جناء 
اآلخري�ن. حتى ان الحرس رفضوا لعدة أش�هر 
أن يخربوه�ا إذا كان�ت نتائ�ج فحصه�ا للثدي 

 تظهر أنها مصابة بالرسطان أم ال. 
�ل الصحيفة مأس�اة النزيات املريضات  وتفصِّ
يف رواي�ة هاجر التي تق�ول: إنها عندما وجدت 
ال�ورم يف صدره�ا يف آب 2018، رف�ض  ضباط 
الس�جن يف البداي�ة نقله�ا إىل املستش�فى، ولم 
تتمكن من إجراء االختبارات، بما فيها تصوير 
الث�دي باألش�عة الس�ينية، إال بع�د ن�داء  م�ن 

منظمة العفو الدولية. 
وأبلغ�ت هاجر بأن الورم لي�س رسطانًيا، عىل 
حد قولها، غري أنهم رفضوا أن يعطوها نسخة 
م�ن النتائ�ج، ث�م رفض�ت الس�لطات منحها 
 املتابع�ة املطلوبة إلجراء اختب�ارات عىل الرغم 

من توصية الطبيب. 

يف مدين�ة عي�ىس يج�رى تدري�ب املس�ؤولني 
املكلفني باإلرشاف عىل هذه الظروف باستخدام 
املايني من أموال دافعي الرضائب  الربيطانيني، 
عىل الرغم من مزاعم بأنهم قاموا بالتسرت عىل 
التعذي�ب وانته�اكات حقوق اإلنس�ان. حاالت 
مثل هاجر هي التي دفعت  النشطاء إىل املطالبة 

بإنهاء التمويل يف اململكة املتحدة. 
تتس�م مدينة عي�ىس، وهي منش�أة االحتجاز 
الوحيدة للنساء يف البحرين، بشكلها الخارجي 
الخرس�اني األبيض واألملس. داخل أس�وارها 
 يتح�دث الس�جناء عن ظ�روف معيش�ية غري 

صحي�ة وأطعم�ة تنت�رش فيه�ا الح�رشات. 

تقول هاج�ر، وهي أم لخمس�ة أطفال: »هذه 
معامل�ة غ�ري إنس�انية بامل�رة. أنا أظ�ل داخل 
الغرف�ة مل�دة 24 س�اعة تقريًب�ا. إذا غ�ادرت 
غرفتي،  يكون هناك ضابط دائًما يس�ري ورائي 
خطوة بخطوة وال يرتكن�ي وحدي«. وتضيف: 
»يحبس�وني يف الغرف�ة ط�وال الي�وم تقريًب�ا 

بدون أي  يشء عىل اإلطاق ألش�غل نفيس به. ال 
أس�تطيع استقبال زيارات من أوالدي. أنا حتى 
ممنوعة من التحدث إىل السجينات البحرينيات 

 األخريات«. 
والبحري�ن هي واحدة من أق�دم حلفاء اململكة 
املتح�دة يف املنطق�ة الخليجية ع�ىل الرغم من 
كونه�ا »واح�دة من أكثر دول الرشق األوس�ط 
 قمعا« وفًقا ملنظم�ة فريدوم هاوس األمريكية 
غري الحكومي�ة. وتق�ول وزارة الخارجية إنها 
تراقب الوضع عن كث�ب، وأثارت قضية  هاجر 

مع الحكومة البحرينية. 
وتع�د الناش�طة النس�ائية »مدينة ع�يل« من 
بني األش�خاص الذي�ن يطالبون باتخ�اذ املزيد 
من اإلج�راءات، وكانت تتقاس�م زنزان�ة أثناء 
 االعتقال مع هاجر، وأفرج عنها يف نهاية العام 

املايض بعد أكثر من عامني يف مدينة عيىس. 
يف حديثه�ا إىل اإلندبندنت يف أول مقابلة لها منذ 
مغادرتها السجن، قالت مدينة: إنها عانت من 
»معاملة قاس�ية للغاية« طوال فرتة  عقوبتها. 
وتضيف أن الحرس، بقيادة الرائد املسؤول عن 
املنشأة، اعتدوا جس�دًيا عليها هي وزميلتها يف 

الزنزانة، هاجر، يف أيلول   2018. 
وتنق�ل الصحيف�ة ع�ن مدين�ة قوله�ا: »بع�د 
حرمانن�ا م�ن املش�اركة يف الش�عائر الدينية، 
تعرضن�ا للعق�اب وال�رضب. لكمن�ي رئي�س 
الس�جن  ظه�ري وظ�ل األل�م الناتج ع�ن ذلك 
لع�دة أيام. كن�ت يف حالة من الصدم�ة واأللم. 
ألس�باب غري ذات صلة، كنت قد أصبت بنزيف 
يف  الرحم اس�تمر ألكثر من ش�هر، وعىل الرغم 
من الطلبات املتكررة لعرض حالتي عىل طبيب 
أو طبيب متخصص، رفض�وا طلبي وكان  عىل 

أن أتعايش مع معاناتي وبؤيس«. 
وتقول إنها ُمنعت أيًضا من التحدث إىل سجناء 
آخرين ومنع أقاربها من زيارتها مرات متعددة 

خال فرتة وجودها يف السجن. 
كان�ت مدين�ة، الت�ي ش�اركت يف االحتجاجات 
السلمية الداعية إىل املساواة يف الحقوق والتغيري 
الديمقراطي يف البحرين، تقود س�يارتها  للعمل 
يف اليوم الذي أخذت فيه إىل سجن مدينة عيىس 

يف عام 2017. 

روحاني يكشف عن تلقيه 6 رسائل من أميركا »تطلب فيها التفاوض«  دولي دوليعربي  عربي 
اختطاف وتعذيب في سجون مظلمة

هل »يتعامى« العالم عّما يجري للنشطاء والمعارضين في البحرين؟
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المراقب العراقي/ متابعة...
قتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي وأصيب آخرون إثر إحباط الجيش 

اليمني واللجان الشعبية محاولة تسلل لهم يف قطاع نجران. 
ونقل موقع »املس�رية نت« عن مصدر عس�كري قوله إن عنارص الجيش 
اليمني واللجان الشعبية تمكنوا من إفشال محاولة تسلل  ملرتزقة الجيش 
الس�عودي عىل مواقع الجيش واللجان الش�عبية يف مربع الحماد بقطاع 
نج�ران ما أدى إىل س�قوط قتىل وجرحى يف  صف�وف املرتزقة.  كما تمكن 
الجيش واللجان الش�عبية من تفج�ري آليتني ملرتزقة العدوان الس�عودي 
بعب�وات ناس�فة يف صربي�ن ومرتف�ات امله�ور بمديرية  خب والش�عف 

بمحافظة الجوف حسب املصدر نفسه. 
وكان عدد من مرتزقة العدوان السعودي قتلوا وأصيب آخرون أمس خال 

إفشال الجيش اليمنى واللجان الشعبية محاولة تقدم لهم يف  جيزان. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أكدت املقاومة الفلس�طينية، األربعاء، مجدداً أن صفقة ترامب املعروفة 

إعاميا ب�«صفقة القرن« لن تمر ولن يكتب لها النجاح. 
وأفادت وس�ائل إعام فلس�طينية أن “وفدا من حرك�ة حماس التقى يف 
مكتبه�ا بب�ريوت، وفداً قياديًّا من حركة الجهاد اإلس�امي يف  فلس�طني، 
ضم األم�ني العام للحركة زياد النخالة، وممثل الحركة يف لبنان إحس�ان 
عطايا”.  واس�تعرض الجانبان خال االجتماع آخر املستجدات السياسية 
للقضية الفلسطينية، خصوصاً تداعيات صفقة ترامب وسبل مقاومتها. 
وضم وفد حركة حماس: رئيس مكتب العاقات الدولية يف الحركة موىس 
أب�و م�رزوق، ورئيس مكت�ب العاقات الوطنية حس�ام ب�دران،  وعضو 
املكتب الس�يايس ماهر عبيد، وممثل الحرك�ة يف لبنان أحمد عبد الهادي، 

وممثل الحركة يف إيران خالد القدومي. 

المراقب العراقي/ متابعة...
اعتقل�ت الرشطة األوزبكية، األربعاء، 21 ش�خصا يش�تبه بصاتهم 

بتنظيم داعش اإلرهابي يف العراق وسوريا. 
ونقلت وكال�ة »رويرتز« عن الرشطة قوله�ا إن ”الرجال املحتجزين 
كانوا تحت تأثري أيديولوجي لرجل أوزبكي آخر كان عضوًا يف  جماعة 
كتيبة ما يس�مى بالتوحي�د والجهاد التي تتألف معظمها من آس�يا 

الوسطى«. 
وأضافت أن ” العن�ارص كانوا يعتزمون تمويل املجموعة واالنضمام 

إليها”. 
يذك�ر أن آالف األش�خاص م�ن املنطق�ة الس�وفيتية الس�ابقة ذات 
األغلبي�ة املس�لمة انضموا إىل جماع�ات إرهابية مختلفة يف س�وريا 

والعراق  عندما استوىل داعش مؤقًتا عىل جزء من أرايض البلدين. 

تصفية عدد من مرتزقة العدوان 
السعودي في نجران

المقاومة الفلسطينية تعقد 
اجتماعًا »مهما«

اعتقال 21 شخصا في أوزبكستان يشتبه 
بانتمائهم لداعش في العراق وسوريا

المراقب العراقي/ متابعة...
أقلع�ت أول رحل�ة جوية عىل الخطوط الس�ورية من مطار دمش�ق 
ال�دويل باتجاه مطار حلب الدويل، بعد انقطاع عن اس�تقبال الرحات 

 الجوية ملدة ثمانية أعوام. 
وقال مدير مطار حلب محمد املرصي، حسب ما نرشته وكالة األنباء 
الس�ورية “س�انا”، إن »إع�ادة افتتاح املط�ار أمام حرك�ة الطريان 
ه�ي  ثمرة من ثمار النرص الذي حققه الجيش العربي الس�وري عىل 

اإلرهاب وبعد أن عم األمان مدينة حلب”. 
وأض�اف املرصي أن�ه “تم إج�راء الصيانة الازمة ملفاص�ل العمل يف 
املطار وتجهيزاته الفنية وتأهيل مدرجاته وأصبح جاهزاً  الس�تقبال 
الطائرات واملس�افرين«.  وأش�اد املرصي ب�«جهود جمي�ع العاملني 

والفنيني الذين عملوا بدأب لإلرساع بوضع املطار يف الخدمة”. 

الحياة تدب مجددًا في مطار حلب 
الدولي بعد توقفه ثمانية أعوام

المراقب العراقي/ متابعة...
أفادت شبكة »ىس إن إن« اإلخبارية األمريكية، 
بأن وزير العدل ويلي�ام بار، أخرب مقربني منه 
أن�ه يبحث االس�تقالة بس�بب تدخ�ل الرئيس 
 دونال�د ترامب يف ش�ئون ال�وزارة، الس�يما يف 
تغريدات�ه عرب تويرت، بحس�ب م�ا ذكر مصدر 
قريب من الوضع.  وأش�ارت الش�بكة إىل أنه لم 
يتض�ح ما إذا كان بار جادا بش�أن االس�تقالة 
أم كان يبع�ث لرتام�ب برس�الة، إال أن ه�ذه 
املناقشات تكشف عن  توتر واضح بني الرئيس 
ووزير الع�دل يف األيام األخ�رية بعدما عصفت 
بوزارة العدل سلس�لة من األمور املثرية للجدل 
األس�بوع  امل�ايض، وفق�ا ملا أكده مص�در آخر، 

مضيف�ا أن ترامب وبار يف ف�رتة تهدئة لألمور 
بعد املقابلة التي أجراها األخري مع شبكة »إيه 
ب�ي  يس« األمريكي�ة، وق�ال فيه�ا إن تغريدات 
الرئيس تجعله مهمته مستحيلة.  وذكرت »ىس 
إن إن« أن ب�ار أصي�ب باإلحب�اط ج�راء تدخل 
ترامب يف ش�ؤون تطبيق القان�ون الفيدرايل يف 
األس�ابيع األخرية، وهو م�ا  أعرب عنه للرئيس 
يف محادثته معه، عىل الرغم من أن مقربني من 
الرئي�س يقولون إنه من غري املرجح أن يتوقف 
األخ�ري ع�ن  أس�لوبه، وأش�اروا إىل أن ترام�ب 
يدرس قضايا وزارة العدل قبل فرتة طويلة من 
توىل بار املس�ؤولية.  وحتى اآلن، تجاهل ترامب 
طلب ب�ار بالتوقف عن التدخ�ل عىل الرغم من 

أن البع�ض داخل اإلدارة أثار أس�ئلة بش�أن ما 
إذا كان وزير  العدل يبحث بجدية االس�تقالة أم 

يحاول ببساطة إرسال رسالة إىل الرئيس. 

المراقب العراقي/ متابعة...
الق�وات الس�عودية، عىل  أقدمت 
»اختطاف« ش�اب من أهايل بلدة 
القطي�ف  بمحافظ�ة  العوامي�ة 
وذك�ر  الش�يعية.   األغلبي�ة  ذات 

حس�اب »ثوار النمر« عىل مواقع 
أن »القوات  التواصل االجتماعي، 
الس�عودية الغاش�مة أقدمت عىل 
اختط�اف الش�اب ه�ادي أحم�د 
العوامي�ة،  بل�دة  م�ن   املناس�ف 
ع�رب تطويق مركبت�ه بالدوريات 

ن�ادي  م�ن  بالق�رب  املصفح�ة 
الس�ام«.  وأضاف أنه تم »بعدها 
اقتحام شقته يف حي العمارة بعد 
ساعات من اعتقاله ليعيثوا فيها 
الخ�رب، ول�م تعرف أس�باب هذا 
االعتق�ال  التعس�في«.  ويس�تمر 

بإجراءات�ه  الس�عودي  النظ�ام 
التعس�فية ونهج�ه الطائفي من 
اعتق�ال  حم�ات  تنفي�ذ  خ�ال 
واسعة يف محافظة القطيف التي 
يقطنه�ا  مواطنون م�ن الطائفة 

الشيعية. 

وزير العدل األميركي يعتزم االستقالة بسبب ترامب

استمرارًا إلجراءاتها التعسفية .. القوات السعودية »تختطف« 
شابًا من بلدة العوامية

المراقب العراقي/ متابعة...
نرشت صحيفة »موسكوفس�كي كومسوموليتس« 
الروسية، اليوم األربعاء، مقاال حول الصعوبات التي 
تعانيه�ا العاقات بني موس�كو  وأنق�رة، وخطورة 
إرصار رئيس تركيا رجب طيب أردوغان عىل تراجع 
الجيش الس�وري عن مواقعه، وأش�ارت الصحيفة 
إىل أن  روس�يا وتركي�ا وصلت�ا اآلن إىل مفرتق طرق، 
حي�ث أن وض�ع العاقات بني البلدين حول س�وريا 
من�ذ بداي�ة الع�ام الحايل، لي�س يف أحس�ن  حاالته.  
وذكرت الصحيف�ة أن املوقف ال�رويس من عمليات 
الجيش الس�وري جاء عىل لسان السفري الرويس يف 
أنق�رة أليكيس إرخ�وف، الذي قال  برصي�ح العبارة 
»إن الس�وريني يقاتلون عىل أرضه�م، وهذا حقهم 
من أجل مستقبلهم، حيث يستعيدون سيادتهم عىل 
أراضيهم«.  وتقول الصحيفة »لقد أكدت روسيا أنها 
تدعم عمليات الجيش الس�وري يف إدلب ولن تقّيدها 
بع�د اآلن، أي أن اتفاقية س�وتيش فق�دت قوتها  يف 

أعني الجانب الرويس«.  وتضيف أن »أي اتفاق ينص 
رصاح�ة عىل ح�ق الطرف الرويس االنس�حاب منه؛ 
طاملا لم يف الطرف الرتكي بالتزاماته«، مش�رية إىل 
 أن أردوغ�ان رفع الرهان يف »اللعبة« وأصدر إنذارات 
مبارشة وحادة، وسيكون من الصعب للغاية نزوله 

من فوق »الشجرة«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أف�ادت صحيف�ة الغاردي�ان، ب�أن بريطانيا س�تغلق 
حدودها أمام العمال غري املهرة والذين ال يس�تطيعون 
التح�دث باإلنجليزي�ة وفق�ا لخط�ة  حكوم�ة بوريس 
جونس�ون، وذل�ك كجزء من إص�اح ج�ذري لقوانني 

الهجرة، والتي تنهى عرص العمالة األوروبية الرخيصة 
يف  املصانع والفنادق واملطاعم. 

وتق�ول الحكومة الربيطانية إنها تق�دم فرصة فريدة 
لت�ويل الس�يطرة الكاملة عىل الح�دود الربيطانية ألول 
م�رة منذ عق�ود والقضاء عىل  التش�وه الذي تس�ببت 
فيه حرية الحركة الت�ي أتاحها االتحاد األوروبي. لكن 
قادة الصناع�ة رسعان ما اتهم�وا الحكومة بالهجوم 
ع�ىل  االقتصاد وح�ذروا من تداعيات كارثية بخس�ائر 

الوظائف وإغاق مصانع. 
وأدان حزب�ا العم�ال والديمقراطيني األح�رار الخطط، 
فيم�ا قال اتح�اد عم�ال الصح�ة إن ه�ذه املقرتحات 

ستمثل كارثة مطلقة لقطاع الرعاية  الصحية. 
تطب�ق  التغي�ريات  ه�ذه  إن  تق�ول  الحكوم�ة  أن  إال 
الربيكس�ت الذي أراده الناخبون، وتش�ري إىل أن الوقت 
ح�ان لل�رشكات التجارية لك�ي   «تفطم« نفس�ها من 

العمالة الوافدة الرخيصة. 

من اخبار الصحف العالمية والعربية واالقليمية
الغارديان: قواعد جديدة للهجرة في بريطانيا تغلق صحيفة روسية: موسكو وأنقرة وصلتا إلى مفترق طرق

الحدود أمام غير المتحدثين باإلنجليزية

صحيفة عبرية: نتنياهو سيلجأ لهذا القانون لمنع محاكمته
المراقب العراقي/ متابعة...

كش�فت صحيفة »يديعوت أحرونوت«، األربعاء، أن 
رئيس الحكومة اإلرسائيلية املنتهية واليته بنيامني 
نتنياهو، س�يلجأ  إىل تفعيل قان�ون يضمن حمايته 
م�ن املحاكمة، يف حال فوز كتلته اليمينية باألغلبية 

يف الكنيست. 

وقال�ت الصحيفة إن »نتنياهو يس�عى إىل مواصلة 
الته�رب من محاكمته بتهم فس�اد خط�رية، بعدة 
ط�رق، وحت�ى ل�و فش�ل يف  تش�كيل حكوم�ة بعد 
االنتخاب�ات املقبل�ة«، مش�رية إىل أنه يعتزم »س�ن 
القانون الفرنيس، الذي يمنع محاكمته ما دام يتوىل 

 منصب رئيس الحكومة«. 
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...الزهيريكندي//بقلم
آخ�ر التقاري�ر التي كش�فت عن حج�م التغلغل 
»اإلرسائي�ي« يف الع�راق بالتعاون م�ع  األكراد ما 
كش�فه الصحفي األمريك�ي »وين ما دس�ن« يف 
تقري�ر ُنرش عىل موقعه،  ع�ن مخطط »إرسائيل« 
التوس�عي االس�تيطاني يف الع�راق، أك�د في�ه أن 
»إرسائي�ل«  تطم�ح يف الس�يطرة عىل أج�زاء من 
الع�راق تحقيًقا لحلم دولة »إرسائيل الكربى«  من 

النيل إىل الفرات . 
وتضّم�ن التقري�ر معلومات لم ُتنرش يف الس�ابق 
ح�ول مخطط نقل اليهود األك�راد من   »إرسائيل« 
� والذين سبق ترحيلهم من العراق إىل »إرسائيل« 
� إىل مدين�ة  املوص�ل ومحافظة نينوى يف ش�مال 
الديني�ة وزي�ارة  الع�راق، متس�رين بالبعث�ات 

 املزارات اليهودية القديمة يف العراق . 
ووفًق�ا للتقرير فإن اليهود األك�راد قد بدؤوا منذ 
الع�ام 2003م � حي�ث الغ�زو  األمريك�ي للعراق 

� يف رشاء أراٍض باملنطق�ة الت�ي يعدونه�ا ملكية 
يهودية تاريخية   . ويعود س�بب الركيز عىل هذه 
املناطق دون غريها من أنح�اء العراق وات كانت 
 هناك رغبة بدفع للسياس�يني للسنة مقابل اقليم 
الغربي�ة . للرغب�ة الصهيوني�ة يف  إيج�اد الذريعة 
التي يقوم عليها أساس عملية الهجرة إىل العراق، 
حيث تحوي  تلك املناطق آثاًرا يهودية قديمة مثل 
ق�رب حزقيل يف مدينة الكف�ل الواقعة يف  محافظة 
بابل، وقرب عزرا الواقع يف مدينة العزيز بمحافظة 
ميس�ان، وق�رب النب�ي  يون�س بمدين�ة املوص�ل 
محافظة نينوى، ومقربة النبي دانيال يف كركوك. 
 باإلضافة إىل ما شاع يف الفكر اليهودي من أن هذه 

املناطق جزء ال يتجزأ من  دولة »إرسائيل .» 
ومم�ا يلفت االنتب�اه يف ه�ذا التقري�ر تأكيده أن 
ف�رق جهاز املوس�اد كانت تش�ن �  بالتعاون مع 
ميليش�يات م�ن املتمردي�ن األك�راد ومجموعات 
أخ�رى م�ن املرتزق�ة �  هجم�ات ع�ىل النصارى 

وق�ت  يف  واآلش�وريني  الكلداني�ني  العراقي�ني 
س�ابق وكذل�ك  الع�رب يف كل من املوص�ل وأربيل 
والحمداني�ة وت�ل أس�قف وقره ق�وش وعقره… 
 وغريها؛ من جانب آخر لتهجري املنطقة استعداًدا 
للوافدين الج�دد من اليهود  األك�راد لتوطينهم يف 
تلك املناطق، وتس�هيل عملية االستيالء عليها من 

قبل  العربية بحجة كونها أرًضا يهودية . 
وق�د وّجه الصحفي »ما دس�ن« أصاب�ع االتهام 
بم�ا ال يقب�ل مج�االً للش�ك إىل اإلدارة  األمريكية 
برعاي�ة ه�ذه املخطط الخبي�ث ال�ذي يقوم عىل 
تنفي�ذه يف أرض الرافدي�ن  ضب�اط م�ن املوس�اد 
اإلرسائي�ي برعاية كردية من حزبْي الديمقراطي 
الكردستاني  الذي يتزعمه مسعود بارزاني . فيما 
شّبه هذه العملية بما قام به اليهود أيام  االنتداب 
الربيطاني م�ن اقتالع الفلس�طينيني من بالدهم 

وإحالل الصهاينة مكانهم . 
ومم�ا يؤكد ذلك دراس�ة أخرى معززة باألس�ماء 

والعناوي�ن أعده�ا مرك�ز »دار باب�ل«  العراق�ي 
لألبح�اث، والت�ي كش�ف فيها معلوم�ات مذهلة 
عن م�دى تغلغل األخطبوط  الصهيوني يف العراق، 
مؤك�ًدا أن االخ�راق »اإلرسائيي« ط�ال الجوانب 
السياس�ية  والتجارية واألمني�ة، باإلضافة إىل أنه 
مدع�وم مبارشة من رجاالت مس�ؤولني يف  الدولة 
من أمث�ال مس�عود البارزاني، وكورست رس�ول 

ومدير مخابرات  السليمانية .. 
وقد ثب�ت كذلك قي�ام وحدات م�ن الكوماندوس 
»اإلرسائي�ي« بتدري�ب مجامي�ع عىل  ي�د القوات 
األمريكية عىل أس�اليب تصفية نشطاء املقاومة 
يف الع�راق وتصفي�ة  الق�ادة املمانع�ة وبش�كل 
مبارش وغري مبارش ، وذلك يف القاعدة العس�كرية 
»بورت  براغ« يف ش�مال كارولين�ا؛ وذلك للخربات 
الت�ي يمت�از بها املوس�اد »اإلرسائي�ي«  يف مجال 
ح�رب العصاب�ات والتصفي�ات خ�الل رصاع�ه 
مع الفلس�طينيني منذ احتالل  فلس�طني يف العام 

1948م . 
أما سلس�لة الرشكات التي تنقل الوفود اليهودية 
م�ن   »إرسائي�ل«  جمعه�م  بع�د  »اإلرسائيلي�ة« 
وإفريقيا وأوروبا، والسفر بهم عىل متن خطوط 
جوية عربية، ومن  ثم إىل املواقع الدينية اليهودية 
� املس�يحية يف الع�راق؛ في�رشف عليه�ا وزي�ر 
 البنى التحتية الس�ابق ووزي�ر الحرب الصهيوني 
الس�ابق فؤاد بنيام�ني بن أليع�ازر،  اليهودي من 
أصل عراق�ي، وهو من موالي�د محافظة البرصة 

العراقية . 
وق�د نش�ط املوس�اد م�ن جدي�د داخ�ل الدول�ة 
العراقي�ة من�ذ بداي�ة االحتالل يف الع�ام   2003م، 
فق�د أفاد التقري�ر أن »إرسائيل« قام�ت منذ ذلك 
التاريخ بنرش ضباط  املوساد إلعداد كوادر كردية 
عس�كرية وحزبي�ة لتفتي�ت الع�راق وتقس�يمه 
واثارت  الفوىض يف الجنوب للشغال الحكومة بها 
لحني اعالن االقليم السني كواقع حال ،  كما يقوم 

املوس�اد »اإلرسائي�ي« منذ الع�ام 2005م بمهام 
تدريب وتأهيل متمردين  أكراد من سوريا وإيران 
وتركيا داخل معسكرات قوات البشمركة الكردية 

العراقية . 
كم�ا أس�س املوس�اد »اإلرسائيي« بن�ك القرض 
الكردي الذي يتخذ من مدينة  الس�ليمانية التابعة 
لكردس�تان العراق مقرًّا له، وتقترص مهمة البنك 
املذكور  الرسية عىل رشاء أراٍض شاس�عة زراعية 
ونفطية وس�كنية تابعة ملدينتي  املوصل وكركوك 
الغنيتني بالنفط. بغية تهجري أهلها األصليني من 
الع�رب  والركمان واآلش�وريني منها بمس�اعدة 
اإلرج�اع  الكردي�ة، تمهي�ًدا  البيش�مركة  ق�وات 
 العراقيني اليهود الذين سبق أن هاجروا إلرسائيل 
وجعله�م يف املناط�ق املتن�ازع  عليها كم�ا يقول 

الجانب الكردي . 
اما بغداد يف سبات عميق اال نعرف متى تستيقظ 

منه ، وماذا تفعل بعد  استيقاظها . …!  

بقلم/عادلالجبوري
قبل قرابة أس�بوع أعلن األمني العام لحلف ش�مال االطليس 
)النات�و( ين�س  س�تولنربج »أن الحل�ف سيوس�ع مهام�ه 
التدريبي�ة يف العراق بناء عىل طل�ب  الرئيس األمريكي دونالد 
ترام�ب«، وذلك بعد ش�هر ونصف من تعلي�ق الحلف  مهامه 
اثر تداعيات جريمة اغتيال كل من نائب رئيس هيئة الحشد 
الش�عبي اب�و  مه�دي املهندس، وقائ�د فيلق القدس قاس�م 
س�ليماني ق�رب مطار بغداد ال�دويل يف  مطلع ش�هر كانون 

الثاني-يناير املايض . 
وكان م�ن بني ما قاله س�تولنربج ه�و »إن بعثة التدريب يف 
العراق س�وف تس�تأنف  تنفيذ مهامها، لكن يجب أن نكون 
مس�تعدين لتوس�يع املهمة واملس�اهمة أكثر يف  ضمان أمن 
الع�راق«، مؤك�دا »أن النات�و ذه�ب إىل الع�راق بدع�وة من 
حكومة بغداد،  وس�وف يبق�ى هناك طامل�ا أرادت الحكومة 

العراقية ذلك .» 
واذا نظرنا اىل هذا االعالن من عدة زوايا، سنجده غريًبا، بحكم 
الفاصل الزمني  القصري بني قرار التعليق واعالن التوس�يع، 
مع عدم زوال األس�باب والظروف  الت�ي أدت اىل تعليق مهام 
الحلف. فضاًل عن ذلك فإن قرار توسيع املهام جاء  بناء عىل 
طلب ترامب، ويف ظل أجواء املطالبات السياس�ية والشعبية 

العراقية  بإنهاء االحتالل االجنبي االمريكي . 
ولعل هذا ينطوي عىل جملة تس�اؤالت، رغم أن وزارة الدفاع 
العراقي�ة أك�دت يف  بيان رس�مي قبل أي�ام »أن مهمة الناتو 
يف الب�الد تقت�رص عىل ام�ور التدريب فقط  بعي�دا عن املهام 
القتالي�ة«، ه�ذا يف الوقت الذي أثري في�ه الكثري من املخاوف 
 والهواج�س حول وجود مخططات امريكية للبقاء يف العراق 
تح�ت مظل�ة »النات�و«.  بعبارة أخ�رى إن أم�ريكا التي تجد 
نفس�ها مرغمة عىل ترك العراق من الباب،  تخطط وتحاول 

العودة اليه من خالل الشباك ! 
فالحديث عن توس�يع دور »الناتو« يف العراق، أخذ حيزًا أكرب 
بالتزام�ن مع ق�رار  مجلس النواب العراق�ي يف الخامس من 
الش�هر املايض القايض بإنهاء الوجود  العس�كري االمريكي، 
ال�ذي تراف�ق م�ع حم�الت ش�عبية وجماهريي�ة مدعومة 
بمواقف  سياس�ية مختلفة، دعت وشددت عىل رضورة طرد 
االحت�الل األمريكي من الب�الد  يف أرسع وقت ممكن، وهو ما 
أثار حفيظة وغضب ترامب، الذي هدد بفرض  عقوبات عىل 
الع�راق أق�ى من العقوب�ات املفروضة عىل اي�ران، يف حال 
أرص  عىل خروج قوات بالده، ناهيك عما جاء يف ذات السياق 
عىل لس�ان وزير  الخارجية األمريكي مايك بومبيو وساس�ة 

آخرين يف مراكز القرار . 
وتؤك�د أوس�اط سياس�ية مطلع�ة ع�ىل خفايا األم�ور، أن 
األمريكي�ني ومعه�م  الربيطاني�ون، ي�رون أن خروجهم عىل 
خلفية مواقف سياس�ية وش�عبية رافضة  لهم، ينطوي عىل 
اذالل واهان�ة، وهم يتفاوض�ون حالًيا عىل تأجيل خروجهم 
اىل  م�ا بع�د اج�راء االنتخاب�ات الربملانية املبك�رة يف العراق، 
وكذلك اىل ما بعد  االنتهاء من االنتخابات الرئاسية األمريكية، 
حتى يكون ذلك متوافًقا مع التحوالت  واملتغريات السياسية 

التدريجية يف املشهدين العراقي واالمريكي . 
يف ذات الوق�ت فإنه�م يس�عون اىل املحافظ�ة ع�ىل مواطئ 
اقدامهم حتى تحت  عناوين ومسميات أخرى، يبدو أن حلف 

»الناتو« احدها، بل قل ابرزها . 
وكان املبعوث االمريكي الخاص اىل س�وريا والسفري السابق 
يف الع�راق جيمس  جيف�ري، قد رصح اواخر الش�هر املايض 
»أن الوالي�ات املتحدة تدع�م إمكانية أن  يقوم حلف ش�مال 
األطل�يس )الناتو( ب�دور يف العراق وس�وريا يف املس�تقبل«، 
 وحينم�ا س�ئل جيفري عن اإلط�ار الزمن�ي للمحادثات مع 

الحكوم�ة العراقية، رد قائال   «ال أح�د يتعجل أي يشء، نحن 
مهتمون للغاية بعملية حلف شمال األطليس التي  سريى من 

خاللها ما الدور اإلضايف الذي يمكن أن يلعبه .» 

ويف الواقع ترى أوساط ومحافل سياسية عراقية أن توسيع 
مهام »الناتو« يف  مقابل انهاء أو تقليص االحتالل العسكري 
االمريك�ي، أو بإطار أوس�ع وجود قوات  التحال�ف الدويل يف 

العراق، ال يتع�دى كونه عملية التفافية، تضمن لواش�نطن 
 اس�تمرار وجودها وحري�ة تحركها وهيمنته�ا ولكن تحت 
مظلة »النات�و« وليس   «التحالف الدويل« ال�ذي تتوىل قيادته 

منذ تأسيسه قبل اكثر من خمسة اعوام . 
يف ح�ني يزعم االمريكيون ومعهم قادة ومس�ؤولون كبار يف 
»النات�و«، ان طبيعة  مه�ام األخري تختل�ف تماما عن مهام 
وادوار التحال�ف ال�دويل. فبينم�ا تش�كل  التحال�ف بصبغة 
عس�كرية ملحارب�ة تنظي�م »داع�ش« االرهاب�ي يف الع�راق 
وسوريا   - بحس�ب رؤية واشنطن وقيادة الناتو يف بروكسل 
- تقت�رص مهام ق�وات »النات�و«  ع�ىل الجوان�ب التدريبية 
واالستش�ارية للق�وات العراقية فقط، ناهي�ك عن ان قوات 
 الناتو يف العراق التي تتشكل من جنسيات متعددة ال يتجاوز 
تعدادها أكثر من  خمسمائه مستشار أمني وعسكري، وفق 

مصادر غري رسمية . 
واذا اخذن�ا بعني االعتبار ان الوالي�ات املتحدة االمريكية تعد 
العضو األكث�ر تأثريًا  ونف�وًذا وحضوًرا يف »النات�و«، وكذلك 
األكث�ر وج�وًدا وهيمنة يف املنطق�ة، فإنه من  غ�ري الصعب 
عليه�ا تمرير وفرض جزء كبري مم�ا تريده عىل رشكائها يف 
الحلف،  ال س�يما وان تداخل وتش�ابك املصال�ح فيما بينهم 
يف�رض قدرا من القب�ول واالذعان  ب�رصف النظر عن توفر 

القناعات الكاملة          . 
ويف خض�م ذلك الجدل والس�جال، فإن م�ا ينبغي التذكري به 
والتنبيه اليه، هو أنه  اىل جانب الحضور والوجود العسكري، 
ال�ذي قد يتقلص وينحرس مع م�رور  الزمن، هناك الحضور 
والوج�ود واالخراق والتجس�س االس�تخباراتي عىل الداخل 
 العراقي وبعض امتدادات الجوار واملحيط االقليمي، بأدوات 
وأس�اليب وصور  وأشكال مختلفة، قد يكون »الناتو« واحدا 

منها، وربما أخطرها . 

بقلم/شارلابينادر
أن هن�اك  استرشاًس�ا روس�ًيا ل�م 
نعه�ده س�ابًقا، س�اهم وكعن�رص 
مواق�ع  أغل�ب  مس�ح  يف  أس�ايس 
 االرهابي�ني الت�ي تم�ت الس�يطرة 
عليه�ا، والت�ي كانت تعت�رب املواقع 
األكثر رشاسة  وتحصيًنا لهؤالء من 
ب�ني مواقعه يف الش�مال الس�وري، 
فم�ا هو س�بب ه�ذا  االس�ترشاس 
الرويس؟ ومل�اذا تجاهلت موس�كو 
بش�كل واض�ح وفاض�ح ال�رصاخ 
الرئي�س  واعراض�ات   الرك�ي 

اردوغان املتوترة وغري املتوازنة؟
بتغطي�ة  روس�يا  قام�ت  باملب�دأ، 
عملية عس�كرية س�ورية مدعومة 
م�ن الوحدات  الحليف�ة، هي عملية 
مفروضة ومطلوبة ورضورية، أواًل 
ألنه�ا تصب يف اطار  تحرير س�وريا 
م�ن االرهاب، وثانًي�ا ألنها تحصيل 
حاصل التفاقات وتفاهمات  سابقة 
مع األتراك يف استانةوسوتيش، كان 
يج�ب أن تتحق�ق منذ نهاي�ة العام 
  2018، لك�ن، ظهر مؤخ�رًا للروس 
ع�دة نق�اط ووقائع، أمل�ت عليهم 
التش�دد بأكرب  قدر ممك�ن لتغطية 
يمك�ن  النق�اط  وه�ذه  العملي�ة، 

تحديدها بالتايل : 
  -  اذا تجاوزن�ا موض�وع تخلفه�م 
عن تنفي�ذ التزاماتهم  فيس�وتيش، 
ل�م يس�تطع  األت�راك من�ع اط�الق 
قاع�دة  ع�ن  املس�رية  الطائ�رات 
حميميم الروسية، والتي تكاثرت  يف 
الفرة األخرية بش�كل الفت وفعال. 
وتفيد بعض املعطيات غري املعلنة أو 
 املؤكدة، عن سقوط عدة اصابات يف 
صفوف الوحدات الجوية الروسية، 
األمر  الذي اعتربته موس�كو تحدًيا 
تركًي�ا صارًخا ووقًح�ا، وعىل األقل 

اذا لم يكن تواطؤًا،  
  - النقطة العسكرية االخرى، والتي 
لها طابع حساس بالنسبة للروس، 
اقدام  األت�راك عىل تزويد االرهابيني 
للطائ�رات،  مض�ادة  بصواري�خ 
به�ا  الصن�ع،  اس�قطوا  أمريكي�ة 
طوافتني ) صن�ع رويس( للوحدات 
ال�ذي  االم�ر  الس�ورية،  الجوي�ة 
 اعتربت�ه موس�كو تج�اوزا للخ�ط 
االحم�ر ولقواعد االش�تباك، بما  يف 
ذل�ك م�ن خط�ر  يمت�د اىل أبعد من 
املواجهة م�ع الجيش الس�وري او 

الرويس، اىل امكانية تسببه  باعمال 
ارهابية ضد سالمة الطريان املدني، 
بع�د حصول ه�ؤالء االرهابيني عىل 

 تلك الصواريخ املضادة للطائرات . 
�د األت�راك وبطريقة واضحة    - تعمَّ
وعلنية، إدخال مئات اآلليات املدرعة 
الدع�م  واس�لحة  وناق�الت  الجن�د 
الس�ورية،  االرايض  اىل  واملس�اندة 
التفاه�م  أو  وج�وب  متجاوزي�ن 
ال�روس ع�ىل ذل�ك،  التواف�ق م�ع 
باالضافة اىل اقدام الوحدات الركية 
ع�ىل نرش  نقاط مراقبة عىل محاور 

بق�رار  الس�وري،  الجي�ش  تق�دم 
أح�ادي دون اعالم الجانب  الرويس، 
األمر الذي اعتربته موس�كو، أيًضا، 
تجاوزا لتفاهم س�وتيش وللخطوط 
 املتفق عليها مع انقرة، والتي تحدد 
وتقي�د الوج�ود العس�كري الركي 

داخل  االرايض السورية . 
ه�ذا يف االط�ار العس�كري امليداني 
املتعلق بتحرك الوح�دات الركية يف 
الش�مال  الس�وري، وبعالقة الدعم 
والتواطؤ الركي مع االرهابيني، أما 
يف االطار  االس�راتيجي األبعد، فقد 

اكتش�ف الروس عدة نقاط، شكلت 
عالمات اس�تفهام،  تج�اوزت فيها 
أنقرة املوقف أو العالقة مع روسيا، 

ويمكن تحديدها بالتايل : 
  - هنا، اعتربت روس�يا األمر وكأنه 
تواط�ؤ ترك�ي ضد سياس�تها، من 
بمواجه�ة  دع�م  ال�رساج  خ�الل 
الليب�ي بقي�ادة  الجي�ش الوطن�ي 
املش�ري حفر، والذي طامل�ا دعمته 
 موسكو كطرف رشعي قوي، قادر 
عىل لعب دور مس�اهم يف إيجاد حل 
معق�ول  لالزم�ة الليبي�ة، واألخطر 

تق�وم  ان  موس�كو،  نظ�ر  يف  كان 
تركيا بربط تأخريها تنفيذ  اتفاقات 
الفرص�ة  تج�د  ريثم�ا  س�وتيش، 
املناس�بة لنق�ل وزج ارهابيي ادلب 
وري�ف  حلب الغرب�ي اىل طرابلس - 
ليبي�ا، خدمة الجندته�ا ومناورتها 

املذكورة أعاله . 
  - النقط�ة األخ�رى والت�ي نبَّه�ت 
انق�رة غ�ري  ال�روس ع�ىل س�لوك 
املطم�ن، كان�ت يف  هرول�ة األخرية 
بالخف�اء نح�و واش�نطن، طالب�ة 
الدع�م األمريك�ي ملواجه�ة الضغط 
 الرويس االيراني الس�وري يف معارك 
الشمال السوري، االمر الذي حصل 
اعالمي�ا  فق�ط دون اي�ة اج�راءات 
امريكي�ة عملية ع�ىل االرض، حيث 
االمريكي�ون  وكعادته�م  س�اوم 
بوج�وب  انق�رة،  لدع�م  ك�رشط 
اج�راء تغي�ري يف التموض�ع الركي 
 االسراتيجي مع روسيا، االمر الذي 
وجدت�ه انق�رة ُمّكلِفا وغ�ري قادرة 

عىل تحمل  تبعاته . 
النق�اط  تل�ك  كل  م�ن  انطالق�ا 
والوقائع، حس�مت موسكو أمرها، 
بق�وة  متش�دد،  دعم�ت  وبش�كل 
عملي�ة الجي�ش العرب�ي الس�وري 
األخ�رية يف الش�مال، وبمع�زل عن 
 محاوالت االتراك االخرية )سياس�ًيا 
وق�ف  وميدانًي�ا(  وديبلوماس�ًيا 
تدهور وس�قوط  مواقع االرهابيني 
الذي�ن ترعاهم، ال يبدو ان روس�يا 
قد اقتنعت بتخفي�ف هذه  التغطية 
الجوي�ة والدع�م الديبلومايس، عىل 
األقل قبل اكمال تحرير ما تبقى من 
 مواق�ع حيوي�ة لالرهابي�ني يف دارة 
ع�زة ويف االت�ارب وص�واًل اىل معرب 
باب  اله�وى، وعىل األق�ل ايًضا قبل 
تحرير طريق حلب الالذقية )ام 4(  . 

مخططاستيطانيصهيونيبالعراقبمساعدةاألكراد

هلسيكون»الناتو«مظلةواشنطنفيالعراق؟

؟ لماذاتجاهلالروسالغضبالتركيعلىعملياتالجيشالسوريشمالاً
 

أي دول�ة ال يمكنه�ا أن تحي�ا حي�اة طبيعية امنة وس�ط الغالء 
الفاح�ش والتده�ور  االقتص�ادي ، إال إذا كان هنال�ك ما يضمن 
للش�عوب رخائها واستقرارها  واس�تمرارية إنتاجها يف األسواق 
لتحقيق كفايات الشعب من مختلف السلع  والخدمات واملنتجات 
املادية والعينية، وهو ما يهتم به مجال األمن االقتصادي  ويسعى 

إليه . 
مفه�وم األمن االقتصادي هو القدرة عىل حماية وتأمني املصالح 
االقتصادي�ة  للدولة، وتوفري س�بل التقدم والرفاهي�ة للمواطن، 
باإلضافة لقدرته عىل امتالك  الوس�ائل املادية التي تمكنه من أن 

يحيا حياة مستقرة هو وأفراد أرسته . 
عنارص األمن االقتصادي,ينقس�م مجال األمن االقتصادي لثالثة 

اقسام  رئيسية . 
 1-األم�ن الغذائ�ي واملائ�ي: وبالطب�ع تعني ضمان تواف�ر املياه 
الصالحة للرشب  وللزراعة وللصناعة ،من املؤسس�ات والهيئات 
التي تش�رك يف النهوض بذاك  العن�رص والعمل عىل توفريه، نجد 
هنالك وزارات الزراعة والري واملوارد املائية  والتجارة والصناعة . 

 2- توفري فرص العمل: ال ش�ك أن الحصول عىل فرصة عمل يعد 
أحد أهم مس�اعي  واحتياج�ات الش�باب ومتطلباتهم، وغريهم 
مم�ن ه�م يف مراحل عمرية مختلف�ة؛ إذ  أن الوظيفة هي صمام 
أمان اقتصادي لحي�اة األرسة واإلنفاق عىل متطلباتها  وإش�باع 
حاجاته�ا األساس�ية والثانوية . وف�رص العمل تس�اهم كذلك يف 
تحويل مس�ار  حياة األفراد من الفقر والجوع والخوف، إىل الغنى 
والرخاء واالكتفاء والطمأنينة  واألمل يف ظل حالة من االستقرار 

االجتماعي واالقتصادي . 
ومن الوزارات والهيئات التي يتم تكليفها بمتابعة ذلك، هي وزارة 
العمل   ويش�اركها يف ذلك  الهيئات العامة لالستثمار والتصنيع، 
وغريها م�ن منظمات  املجتمع املدني والجمعي�ات الخريية التي 
تنظم مؤتمرات توظيف وحمالت تأهيل  عىل العمل وبروتوكوالت 
تع�اون م�ع رشكات ومؤسس�ات عمالقة لضم الش�باب  لفريق 
العم�ل وبالت�ايل املس�اعدة عل التخل�ص من حدة أزم�ة البطالة 

وضمان دخل  مادي مناسب للجميع . 
 3- اس�تغالل ث�روات امل�وارد الطبيعية  : وهو عنرص ه�ام للغاية 
ألنه س�بب لغريه من  العن�ارص الخاصة باألمن االقتصادي، إذ أن 
العن�رص املائي والغذائي ال يمكن أن  يتم توفريه وضمان االكتفاء 
من�ه دون اهتم�ام الدولة بعنرص  الث�روات الطبيع�ة  والحفاظ 

عليها . 
كما أن العن�رص الخاص بتوفري فرص عمل نجد أنه يعتمد كثريا 
عىل امل�وارد  الطبيعي�ة يف كثري م�ن الوظائف، كتل�ك التي تتعلق 

باستخراج النفط والغاز  الطبيعي واملعادن،
واس�تغالل الث�روات الطبيعي�ة ومن ال�وزارات الت�ي تحمل عىل 
عاتقه�ا تلك  املس�ؤولية ه�ي وزارات النفط  والس�ياحة واالثار 
والزراع�ة وغريه�ا من الهيئ�ات  العام�ة التي يتطلب نش�اطها 
التعامل مع الطبيعة واالستفادة من مواردها الداخلية  واالثرية .  
االمن العس�كري واالمن�ي ال يتحقق دون ام�ن اقتصادي رصني 
فالحاجة املادية  تجعل املواطن يضعف ويس�بب خلل امني كبري 

يؤثر عىل سالمة املواطنني  االخرين  واستقرار البالد االمني . 

ضياء ابو معارج الدراجي

المنالقتصادي

لم تكن المرة االولى التي تقوم بها وحدات الجو الروسية بتقديم دعم جوي فعال  ومركز وعنيف، 
لتغطية تقدم وحدات الجيش العربي السوري في عمليات التحرير  التي قام بها على كافة الجغرافيا 

السورية، فمسار هذا الدعم في عنفه وفي قوته  واكب كافة تلك العمليات، في الجنوب وفي البادية 
ودير الزور وفي حلب وأرياف  دمشق وغيرها .  ولكن، الالفت كان في مستوى التغطية الجوية الروسية 

األخيرة لعملية تحرير  أرياف حلب الشمالية والغربية، وأرياف ادلب الجنوبية، والمحيطة بطريق حلب   - 
دمشق ) ام 5 ، حيث ظهر من خط تركيز ونقل الدعم الجوي المذكور.



اعلن م�رف فريق املين�اء لكرة الق�دم جهاد 
طاهر، الي�وم االربعاء، ان مب�اراة  الفريق امام 
نف�ط الجنوب س�هلة وصعوبته�ا كانت فقط 

كون الفريقني من البرصة. 
وذكر طاهر ان »امليناء قدم اداًء مرضيا وبعض 

الالعبني التزموا بتوجيهات  الجهاز الفني«. 
وب�ني ان »الحك�م األول لم يكن مؤه�اًل لقيادة 

املباراة وأخطائه كانت واضحة«. 
وتابع ان »حالة الطرد التي تعرض لها املحرتف 

عبد املجيد بو بكر لم تكن  صحيحة«. 

واض�اف طاهر »قدمنا اعرتاض رس�مي للجنة 
الحكام عىل حالة الطرد«. 

وختم حديث�ه قائ�ال »نعاهد جماه�ر فريقنا 
عىل تقديم النتائج املميزة و إعادة  الربيق للكرة 

املينائية. 

الميناء يعترض 
على حكم مباراته 

مع نفط الجنوب

يتسبب وباء أو فايروس أو )مؤامرة( كورونا 
بإبادة الناس في الصين وغيرها.  في كل 

يوم تغادر قافلة كبيرة من بني البشر هذه 
الدنيا تشتكي عجز فتوحات  الطب عن إيجاد 

َمصد واحد يوقف هذا الزحف الدامي الذي ال 
يعلم إال اهلل وحده  إلى أين سيصل، وكيف 

سيتوقف؟ ! 
مقاطعة )هوبي( وعاصمتها ووهان تدفع 

الثمن األفدح في هذه اإلبادة.. وكلما 
 تواترت أخبار الحصاد البشري المفجع، عادت 
بي ذاكرتي إلى تفصيالت المباراة  الوحيدة 

التي خاضها فريق كروي عراقي في مقاطعة 
هوبي، وفي مدينة ووهان  بالذات ! 

يف شهر نيسان من عام 1999 وبينما كان الحصار ُيضّيق 
كل فسحة ممكنة من  املشهد الحياتي يف العراق، كان عيّل 
أن أراف�ق املنتخب األوملب�ي العراقي يف  رحل�ة إىل الصني.. 
رحل�ة الوصول وحدها اس�توجبت ثالثة أي�ام كاملة بني 
بغداد  واملدينة الصينية الفارهة ش�نغهاي، مرورا بعمان 
)برا( ثم الدوحة وأبو ظبي  وبانكوك عىل الطائر امليمون ! 

الس�يول،  انتظارن�ا  يف  وكان�ت  ش�نغهاي،  إىل  وصلن�ا 
م وق�د خرسن�ا املب�اراة الودي�ة  األوىل  م�ا أ

األوملب�ي الصين�ي بثالث�ة أه�داف 
فريقن�ا  واج�ه  أن  بع�د  رد  دون 
ظرف�ا  قاه�را ال يمك�ن تخّي�ل�ه 
فضالً عن احتماله.. وكان جدول 

الزي�ارة يضم مب�اراة ودية  أخرى 
مع منتخب مقاطعة هوبي 
يف قلب )ووه�ان( حاضنة 
كورون�ا الي�وم  وُمصدِّرت�ه 

التعسة إىل البرية كلها ! 
قبل إحدى وعرين سنة لم 

يكن أحد قد س�مع بالوباء، أي وب�اء.. بدت املدينة  هادئة 
هانئ�ة نظيف�ة منتظم�ة اإليق�اع، لكننا ح�ني دخلنا إىل 
امللع�ب قوبلن�ا بعاصفة  هوجاء من الهت�اف الذي لم أكن 
-بالطب�ع- أفهم معناه، وكان موقف الصديق  املدرب نزار 
أرشف مماث�ال وكذلك الحال بالنس�بة لرئي�س الوفد األخ 
بشار هشام  وس�ائر الوفد.. لكنني رأيت َحرجا عىل وجه 
)إي ي�ي وو( املرتج�م الصيني ال�ذي  كان يرافق منتخبنا 
وقد كان يحمل شهادة املاجستر يف أحد موضوعات اللغة 

 العربية، من جامعة األزهر ! 
لم يرتجم لنا الس�يد )وو( عب�ارات الجماهر والتي كانت 
تبدو س�اخطة ع�ىل غر  العادة.. س�اخطة عىل أي يشء؟ 
لس�ت أدري.. لكن�ي فهم�ت منه�ا أنها تطال�ب  بإطاحة 
منتخ�ب الع�راق، واعتقد أن املش�هد كله ل�م يكن يوحي 

فقط بالتعصب  الكروي املعروف يف كل بقاع الدنيا ! 
خضن�ا املب�اراة بفري�ق رائ�ع كان يض�م عدداً م�ن أهم 
الالعبني: كاظم حس�ني، حي�در  عبيد، هيث�م كاظم، زياد 
طارق، رياض مزهر، هادي جابر، أحمد حس�ني، هاش�م 
 رضا، عباس حس�ن وغره�م.. واملفارقة هن�ا أن املدرب 
ن�زار أرشف ومس�اعده  كري�م محمد ع�الوي فوجئا قبل 
ي�وم املباراة بارتفاع حرارة الالع�ب املحوري املهم  رياض 
مزه�ر، فرتكنا ل�ه تمام�اً   حرية املش�اركة يف املب�اراة أو 
الراحة، لكنه رفض  تماماً البقاء يف الفندق وقال إنه جاهز 

لخوض املباراة ..  
تشاء املقادير أن يكون رياض مزهر صاحب هدف الفوز 
الوحي�د لنا يف تل�ك  املباراة، بع�د أن أهدرن�ا أربعة أهداف 
محقق�ة، فانقلبت الصورة تماماً عىل  املدرجات، إذ أحاط 
اآلالف بمنتخبنا مهللني ومهنئني.. ال أدري ما الرس يف هذا 
 االنق�الب، إىل درجة أن املش�جعني جمعوا كل املزامر التي 
كانوا يصدحون بها  يف املدرجات وقدموها يف أكياس كبرة 

هدية إىل العبينا ! 
ح�ني أبرقت بتفاصي�ل تلك املب�اراة من ووه�ان )املدينة 
املنكوب�ة الي�وم( يف  مقاطع�ة هوب�ي، كان هنالك يف مقر 
اتح�اد الك�رة من يتن�ّدر عىل ش�كل املباراة  ويس�خر من 
اس�م الفريق قائالً: نخرس م�ع منتخب الصني ثم نلجأ إىل 
)هوبي(  وجماعته لتشكيل فريق أي كالم وخوض مباراة 

التعويض لتحسني الصورة ! 
كان�ت س�خرية مري�رة إذا علمن�ا أن كلم�ة )هوب�ي( يف 
الجملة األخرة جاءت داللة  عىل اسم اإلداري املميز هوبي 
ال�ذي كان يعمل س�اعياً يف مقر االتح�اد.. بينما لم  تفهم 
التعليقات الساخرة يف وقتها أن هوبي مقاطعة صينية يف 

غاية األهمية  كروياً واقتصادياً !! 
إن�ه الجهل املطب�ق بالجغرافي�ا.. وبالتاري�خ واالقتصاد 

أيضاً! 

!و�أوملبي..وكورونا..هوبي
علي رياح

ق�ررت الهيئ�ة اإلداري�ة لن�ادي الطلب�ة 
إضافة الع�ب املنتخب الوطن�ي والطلبة 
 الس�ابق الكابت�ن س�الم ش�اكر ضم�ن 
الجه�از الفن�ي لفريق الكرة املش�ارك يف 

الدوري  املمتاز .  
وذك�ر الن�ادي يف بي�ان تلق�ت /املراقب 
العراقي/ نس�خة منه ان »نجم املنتخب 
 الوطني الس�ابق سالم ش�اكر، بعمله اىل 
جان�ب الكادر التدريب�ي للفريق الطالبي 

 بقيادة الكابتن احمد خلف«. 

واض�اف »تع�د اضاف�ة كابت�ن االني�ق 
السابق اىل الكادر التدريبي خطوة مهمة 
 ومكس�ب كون�ه م�ن اصح�اب الخ�ربة 
الكبرة كالعب ووض�ع الثقة به كمدرب 
مساعد  ملا يمتلكه من رصيد يف املالعب«. 
يش�ار إىل ان النجم الدويل الس�ابق سالم 
وانه�اء  اللع�ب  اعتزال�ه  أعل�ن  ش�اكر 
 مسرته الكروية كالعب يف املوسم الحايل 
وسيخوض اول تجربة تدريبية مع  ناديه 

الطالبي. 

للجن�ة  الع�ام  األم�ني  ذك�رت 
الباراملبي�ة كوث�ر حس�ني، الي�وم 
الع�راق  سيش�ارك  ان  االربع�اء، 
يف بطول�ة املب�ارزة ع�ىل الكرايس 
الت�ي تضيفها مدينة س�او باولو 
 الربازيلية للمدة من التاسع وحتى 

التاسع عر من شهر آذار املقبل. 
وقالت حسني ان »البطولة مؤهلة 
إىل دورة األلع�اب الباراملبي�ة التي 
الياباني�ة  يف  العاصم�ة  س�تقام 
طوكيو منتصف شهر آب املقبل«. 
وأش�ارت اىل إن »الوف�د العراق�ي 

يتأل�ف م�ن  الوطن�ي  للمنتخ�ب 
رئي�س اتح�اد اللعبة  ع�يل حميد 
رئيساً للوفد العراقي ورحيم فالح 
مدرب�اً و الالعب�ون كٌل من عمار 
 ه�ادي و زي�ن العابدي�ن غيالن و 

حيدر نارص وعيل سعدي«. 

أعل�ن االتح�اد ال�دويل لك�رة الق�دم 
»فيف�ا« اليوم األربع�اء، تعيني أحمد 
عباس إلدارة  شؤون االتحاد العراقي 

املركزي لكرة القدم . 
وقال حسني الخرسان، عضو املكتب 
اإلعالم�ي يف اتحاد الك�رة، إن الفيفا 
اخت�ار  أحمد عب�اس إلدارة ش�ؤون 
االتحاد لحني تش�كيل هيئ�ة مؤقتة 
تأخ�ذ ع�ىل عاتقه�ا  إدارة االتح�اد، 

وإجراء انتخابات مبكرة«. 

وأضاف الخرس�ان أن عباس »أصبح 
مس�ؤواًل عن جميع قضاي�ا االتحاد 
العراق�ي  حت�ى يت�م تحدي�د أعضاء 
لجن�ة تطبيع وإعالن تش�كيل لجنة 

التطبيع رسمًيا .» 
كان االتح�اد ال�دويل للعب�ة، وافق يف 
وقت س�ابق عىل إرس�ال وفد للعراق 
لتش�كيل  الهيئة املؤقتة التي س�تدير 
ش�ؤون كرة الق�دم يف البل�د العربي 

خالل الفرتة املقبلة. 

الجهاز الفني لالنيق يضم سالم شاكر  

الفيفا يعين أحمد عباس إلدارة شؤون منتخب المبارزة يشارك في كأس العالم
اتحاد الكرة  
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حافظ: المستوى الفني للدور األول لم يكن 
مشجعًا ومؤشرات بسعي االندية للتنافس

المراقب العراقي / صفاء الخفاجي
اكد املحل�ل الكروي س�عد حافظ يف 
حديث للمراقب العراقي ان املباريات 
م�ن  األول  ال�دور  يف  الت�ي  أقيم�ت 
ال�دوري املمت�از الذي انطل�ق االحد 
املايض ل�م ترت�ق  املباري�ات فنيا اىل 
املستوى املطلوب لعدة أسباب أهمها 
توق�ف ال�دوري لف�رتة  طويل�ة مما 
ول�د ارباك كبر لالندية املش�اركة يف 
الدوري املمتاز فاغلبية األندية  بدأت 
باعداد فرقه�ا النطالق�ة الدوري يف 
موعده املحدد وم�ن ثم جاء التوقف 
 االجب�اري لالندية مما ح�ذا باألندية 
باعط�اء ف�رتة راح�ة لالعب�ني ومن 
ث�م تقرر  انط�الق ال�دوري بصيغته 
وموع�ده الجديدي�ن وهذا كل�ه ولد 
االن�دة  وكوادره�ا  عم�ل  يف  ارب�اك 

الفنية«. 
وأضاف »انه من الطبيعي ان نشاهد 
يف  الرتاج�ع  ه�ذا  االوىل  الجول�ة  يف 
األداء  الفن�ي لالعب�ني وحت�ى األداء 
البدن�ي ال�ذي عليه اكث�ر من عالمة 

استفهام«. 
الجول�ة  ان »مايمي�ز ه�ذه  وتاب�ع 
ج�اءت خالية م�ن التع�ادالت وهذا 

ع�ىل  ن ي�دل  ا

طم�وح  تمتل�ك  جمي�ع  األندي�ة 
ورغبة يف تحقي�ق النتائج اإليجابية 
ان  مش�را  اىل  الج�اد«  والتناف�س 
الطلب�ة ق�دم مب�اراة جي�دة نوع�ا 
م�ا وبره�ن ع�ىل ان�ه س�يكون من 
املنافس�ني  ع�ىل لق�ب ال�دوري عىل 
الرغم م�ن افتقاده لبعض 
التي  الصغرة  التفاصيل 
اىل  خسارته مباراة  أدت 
الزوراء  ام�ام  االفتتاح 
التفاصيل  هذه  واهم 
هو استمرار الالعب 
 كرار محمد وعدم 

إخراج�ه من املدرب قب�ل ان يحصل 
عىل ال�كارت األحمر ع�ىل  الرغم من 
يف  مته�ورا  كان  ش�اهده  الجمي�ع 
اغلب احتكاكات�ه مع العبي الخصم 
وم�ع  ذل�ك فالفري�ق كان يفتقد اىل 

االنسجام بني العبيه«. 
ون�وه اىل ان »فري�ق الق�وة الجوي�ة 
ق�دم يف الش�وط األول م�ن مبارات�ه 
امام نفط  الجنوب مستوى غر جيد 
وكان اغل�ب العبي�ه يف حالة اختفاء 
تام ولكن يف  الش�وط الثاني شاهدنا 
الفري�ق  ونش�اط  الالعب�ني  تح�رك 
وخاص�ة بعد طرد اح�د العبي  فريق 

نفط الجنوب استحوذ الفريق الجوي 
واس�تطاع  املب�اراة  مجري�ات  ع�ىل 
 تحقيق الفوز عىل الرغم من عالمات 
االس�تفهام عىل انانية الالعبني فيما 
بينه�م  وخاصة يف منطقتي الوس�ط 

والهجوم«. 
وأش�ار اىل »انن�ا يج�ب ان نبخ�س 
ح�ق النج�ف ال�ذي حقق ف�وز كبر 
عىل فريق  الصناع�ات بثالثة اهداف 
مقاب�ل اليشء وكذل�ك ن�ادي النفط 
ال�ذي تف�وق ع�ىل  الكهرب�اء وكذلك 
نف�ط الوس�ط ال�ذي تف�وق خارج 

ملعبه عىل فريق امانة بغداد«. 

يذك�ر ان ال�دور األول م�ن ال�دوري 
املمتاز ختم امس االثنني بفوز فريق 
أربي�ل ع�ىل  فري�ق الح�دود بهدفني 
مقاب�ل هدف واحد، حيث ش�هد هذا 
الدور فوز الزوراء عىل  الطلبة بهدف 
نظي�ف وكذل�ك ف�وز النج�ف ع�ىل 
الصناعات الكهربائية بثالثية نظيفة 
 ونفط الوس�ط عىل امانة بغداد فيما 
تف�وق النفط عىل الكهرب�اء بثنائية 
وانهى  املين�اء ديربي البرصة بالفوز 
عىل نفط الجن�وب بهدف واحد فيما 
تفوق الجوية  عىل عىل نفط ميس�ان 

بهدفني مقابل هدف واحد. 

أب�دى عبد الغني ش�هد، امل�درب الجدي�د للرطة، 
س�عادته بتويل قي�ادة الفري�ق األول  لك�رة القدم، 
الذي ُيع�دُّ من أكرب األندية املحلي�ة، ويمتلك قاعدة 

جماهرية كبرة . 
وقال شهد يف مؤتمر تقديمه اليوم األربعاء: »املهمة 
ليست س�هلة، وسنعتمد يف  اختيارنا للتشكيلة عىل 

الالعبني الذين يبذلون الجهد يف امللعب«. 
وأضاف »منافس�ات الدوري ليست سهلة، وهناك 
كث�ر م�ن األندي�ة هدفه�ا التتويج  باللق�ب، وهو 

هدفنا بكل تأكيد«. 
وتابع »أما يف البطولة اآلس�يوية، فاملش�وار ال يزال 
مس�تمرًا، ولدين�ا اس�تحقاقات  يج�ب أن نخطط 
له�ا رغ�م أن أغلب املباريات املتبقي�ة هي يف ملعب 
املناف�س،  لكننا س�نجتهد من أج�ل تحقيق نتائج 

طيبة .» 
وأش�ار إىل أنه اختار طاقًما مس�اعًدا له مؤلف من 
حي�در نج�م، وعباس عبي�د،  وعماد هاش�م، وعيل 
النعيم�ي كمحل�ل فن�ي، مقدًم�ا ش�كره للطاق�م 

املساعد مع  املدرب السابق . 
وأوضح أن املدربني دائًما ما يعتمدون عىل طاقمهم 

كي يكون هناك تناغم فيما  بينهم . 
وكان�ت الهيئة االداري�ة لنادي الرط�ة قد اعلنت  

عن توصلها اىل اتفاق رسمي  مع مدرب منتخبنا 
االوملب�ي، عبد الغني ش�هد، لقي�ادة فريقها 

بكرة القدم خلفا  للرصبي الكسندر التيش . 
وقال ام�ني رس نادي الرط�ة، عالء بحر 
العلوم يف بي�ان تلقت »املراق�ب العراقي« 
 نس�خة من�ه إن »ادارة ن�ادي الرط�ة، 
عقدت ي�وم ام�س اجتماعا اس�تثنائياً 
لدراس�ة  جملة من االم�ور التي تخص 
فريق الك�رة بالن�ادي وخرجت بعدة 
ق�رارات يف  مقدمته�ا انه�اء التعاقد 
الكس�ندر  الرصب�ي  امل�درب  م�ع 
اليت�ش ومالكه التدريبي  املس�اعد 
باس�تثناء مدرب الح�راس عماد 
هاشم، بالرتايض وحسب ما هو 

متاح يف  فقرات التعاقد«. 
اتفاق  اىل  واض�اف: »توصلن�ا 
رس�مي م�ع م�درب منتخبنا 
الغني  ش�هد،  االوملب�ي، عب�د 
لقي�ادة الفري�ق حت�ى نهاية 
املوسم املقبل، حيث سيساعده 

كل من عباس  عبيد وحيدر نجم 
واملحلل الفني عيل النعيمي«. 

شهد: سعيد بقيادة القيثارة والمهمة 
في غاية الصعوبة



فينج�ر، م�درب  آرس�ن  يرغ�ب 
آرسنال الس�ابق، يف تغيري قانون 
التس�لل، بحلول منافس�ات يورو 

2020 الصيف املقبل.
ويق�رح فينج�ر أن الالعب الذي 
يتواجد أي جزء من جس�ده، عىل 
نف�س الخ�ط مع آخ�ر مدافع، ال 
يجب احتس�اب تسلل ضده، حتى 
لو كان هناك جزء آخر من جسده 

يتقدم عن العب الخصم.
وق�ال املدرب الفرن�ي املخرضم، خالل 
»س�كاي  ش�بكة  نقلته�ا  ترصيح�ات 
س�بورتس« اليوم األربعاء: »لن يحتسب 
تس�لل ضدك إذا كان أي جزء من جسدك 
يمكن�ك تس�جيل األه�داف م�ن خالله، 
يتواج�د ع�ىل نفس الخ�ط م�ع املدافع 
األخ�ري، حت�ى ل�و كان هناك ج�زء آخر 

يتقدم عن املدافع«.

وأض�اف: »ه�ذا س�ريتب األم�ور بعض 
ال�يء، ول�ن ت�رى ق�رارات تحتس�ب 
بامللليمر ووجود جزء من الالعب يتقدم 

عن الخط الدفاعي«.
وكان�ت تقني�ة الف�ار قد واصل�ت إثارة 
الجدل يف الربيمريليج، األس�بوع املايض، 
بع�د إلغ�اء ه�دف لوولفرهامبت�ون يف 
مرمى ليسر سيتي، بسبب تسلل بيدرو 

نيتو بفارق ضئيل للغاية.

االربعاء 18 شباط 
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اليوم.. مواجهة غامضة بين توتنهام واليبزيغ واتالنتا يستقبل فالنسيا

املدي�ر  كل�وب،  يورج�ن  كش�ف 
الفني لليفربول، عن سبب قراره 
باس�تبدال املرصي محمد صالح، 
نجم الفري�ق، يف مواجهة أتلتيكو 
مدري�د، عىل الرغم م�ن التأخر يف 

النتيجة. 
وسحب كلوب العبه محمد صالح 
يف الدقيقة 72، ودفع بأوكس�ليد 
تشامربلن، عىل الرغم من التأخر 
يف النتيج�ة )0 � 1(، وهو التغيري 
ال�ذي آثار الج�دل، خاصة يف ظل 

خروج ماني بن شوطي اللقاء.

وقال كل�وب يف ترصيحات ملوقع 
»اس�تبدال  الرس�مي:  ليفرب�ول 
ص�الح كان بهدف إج�راء بعض 

التعديالت التكتيكية فقط«.
عالق�ة  ل�ه  »لي�س  وأض�اف: 

بمستوى الالعب«.
أتلتيكو  أم�ام  ليفرب�ول  وخ�ر 
مدري�د، به�دف دون رد، س�جله 

اإلسباني ساؤول نيجويز.
ومن املقرر أن تقام مباراة العودة 
ملع�ب  يف  املقب�ل  أذار   11 ي�وم 

أنفيلد.

كلوب يوضح سبب استبدال صالح 

املغربي  اعترف 
أرشف حكيمي، 
فتع  ا مد
ستيا  و ر بو

بأن  دورتمونتد، 
مستتقبله لتم يحستم 

بعتد، وأنه قتد يوقع عقدا نهائيتا مع النادي 
األملاني، الذي يلعب له معارا من ريال مدريد.

وتألق حكيمي خالل فوز 
دورتمونتد عتى ضيفه باريس ستان جريمان 

)1/2(، مستاء أمتس الثالثتاء، يف ذهتاب دور 
الستة عرش لدوري أبطال أوروبا، مواصال عروضه 

الجيدة.
ويتطلتع حكيمتي إىل مواصلتة التطتور، واملزيتد من 

املشتاركة يف املباريات، حيث أبدى تقبتال الحتماالت عدم 
عودته إىل ريال مدريد، مع انتهاء إعارته يف الصيف املقبل.

وقتال حكيمي، خالل ترصيحات نرشتها صحيفة »دييل ميل« 
الربيطانيتة، اليتوم األربعتاء: »كل يشء يمكتن أن يحتدث يف 

حزيران، لكننا سننتظر ونرى ماذا سيحمل الصيف«.
وأضتاف: »ما أفكتر فيه هتو أنني أريتد املشتاركة ومواصلة 

التطور.. وهنا يف أملانيا يمنحونني هذه الفرصة«.
وانضم حكيمي )21 عاما( إىل دورتموند، معارا من ريال مدريد 

يف 2018، ملدة موسمني، وقد أثبت نفسه مع الفريق األملاني.

أكد رئيس نادي بورتو خورخي نونو بينتو 
دا كوس�تا أن ح�ارس مرم�ى الفري�ق 
الربتغ�ايل املخرضم إيكر كاس�ياس 
أبلغ�ه بنيت�ه اعتزال ك�رة القدم، 
غداة إعالن األخري أنه سيخوض 
االتح�اد  رئاس�ة  انتخاب�ات 

اإلسباني للعبة.
 38( كاس�ياس  وأعل�ن 
عاماً( اإلثنن انه سيرشح 
االنتخاب�ات  يف  للمنص�ب 
ه�ذا  إقامته�ا  املتوق�ع 
الع�ام، علما بأن�ه متوقف 
عن خ�وض املباري�ات منذ 
تعرض�ه ألزم�ة قلبية خالل 
حص�ة تدريبي�ة يف األول من 

أيار املايض.
وع�ىل رغ�م أن القائ�د الس�ائق 

للمنتخ�ب اإلس�باني ون�ادي ري�ال مدريد لم 
يرفق هذا االعالن بأي تلميح بش�أن مسريته، 
أش�ار دا كوستا إىل أنه تبلغ من حارس املرمى 

املخرضم بأنه اتخذ قرار االعتزال.
وأوضح يف ترصيحات لوسائل إعالم برتغالية 
»قبل أن يعلن ترش�حه، جاء إيكر كاس�ياس 

للقائي وأبلغني بقراره إنهاء مسريته«.
أض�اف »موقفه أّثر بي كث�رياً. لقد كان مثرياً 
لإلعجاب طوال مس�ريته التي ش�ملت نادين 
فقط، بورتو وريال مدريد« حيث نشأ وأمىض 
م�ا يناهز 25 عام�اً، قبل االنتق�ال إىل النادي 

الربتغايل يف العام 2015.
ول�م يتم بع�د تحديد موعد انتخابات رئاس�ة 
االتح�اد اإلس�باني، لك�ن -بحس�ب القواعد 
املرعي�ة اإلج�راء -يج�ب إقامته�ا يف النصف 
الثان�ي من هذا العام بعد أوملبياد طوكيو )24 

تموز حتى التاسع من آب(.

بعد الخسارة من دورتموند
دخ�ل باري�س س�ان جريمان يف 
أزم�ة جديدة بع�د هزيمته 1-2 
من بوروسيا دورتموند يف دوري 
أبط�ال أوروب�ا، أم�س الثالثاء، 
حيث عاد نج�م الفريق نيمار دا 

سيلفا لتوجيه انتقادات لناديه.
وبدا بطل فرنسا، الذي خرج من 
نف�س ال�دور يف آخر 3 مواس�م، 
ثقي�ل الحرك�ة عىل غ�ري املعتاد 
وظهر نيمار بش�كل باهت رغم 
الوحيد،  تس�جيل هدف فريق�ه 
مما دفع الالعب الربازييل إللقاء 
اللوم عىل النادي الذي لم يمنحه 
الوقت املناسب الستعادة لياقته 

قبل دور ال� 16.
الصحفي�ن: »من  نيم�ار  وأبلغ 
الصع�ب الغياب عن 4 مباريات. 
ل�م يك�ن ه�ذا ق�راري لألس�ف 
واألطب�اء.  الن�ادي  ق�رار  ب�ل 
ه�م أصح�اب الق�رار ال�ذي لم 

يعجبني«.
وأضاف: »تناقش�نا كثريا وكنت 
أري�د اللع�ب وش�عرت بأنني يف 

حال�ة جي�دة، لكن الن�ادي كان 
يش�عر بالخ�وف ويف النهاية أنا 

من يعاني«.
وق�ال امل�درب توم�اس توخيل، 
لع�دم  انتق�ادات  واج�ه  ال�ذي 
الدفع بثنائي الهجوم إدينس�ون 
يف  إي�كاردي  وم�اورو  كافان�ي 
الرم�ق األخري م�ن اللق�اء رغم 
التأخر، إن نيمار »افتقد اإليقاع 

والقدرة التنافسية«.
أبع�د  امل�ايض  األس�بوع  ويف 
ليون�اردو املدير الريايض لس�ان 

جريمان األجواء »السلبية« حول 
الفريق قائال إنه ال يجب الشعور 
بالخ�وف يف وج�ود »اثن�ن م�ن 
أفضل العبي العالم«، مش�ريا إىل 

نيمار وكيليان مبابي.
ورغ�م تع�اون االثن�ن يف هدف 
س�ان جريمان، خط�ف املهاجم 
إيرلين�ج  الصاع�د  النرويج�ي 
هاالن�د األض�واء وس�جل ه�ديف 
األفضلي�ة  ليمن�ح  دورتمون�د 
زي�ارة  قب�ل  األملان�ي  للفري�ق 

باريس يوم 11 آذار يف اإلياب.

نيمار يهاجم سان جيرمان

رئيس بورتو يؤكد اعتزال كاسياس لكرة القدم

يس�تعد الهولن�دي دوني فان دي بيك، العب وس�ط أياكس أمس�ردام، 
التخاذ قراره النهائي بشأن مستقبله، خالل األسابيع القليلة املقبلة.

وارتبط اس�م فان دي بيك عىل مدار الشهور املاضية، باالنتقال إىل ريال 
مدريد، إال أن تألق فيدي فالفريدي أجل حسم الصفقة.

وبحسب موقع »le10sport« الفرني، فإن فان دي بيك يستعد لحسم 
موقفه مع أياكس خالل األس�ابيع القليل�ة املقبلة، يف ظل ارتباطه 

بعقد حتى صيف 2022، وإن كان األقرب هو رحيله.
وأض�اف املوق�ع أن ري�ال مدريد ب�ات علي�ه تحديد 
موقف�ه هو اآلخر، س�واء التمس�ك بض�م دي بيك 
وحسم الصفقة، أو التخيل عن الفكرة حتى يرحل 

الالعب إىل أي ناٍد آخر. 
وم�ن املعروف أن ض�م دي بيك أم�ر يحظى بدعم 
كب�ري م�ن قب�ل فلورنتين�و بريي�ز، رئي�س ريال 
مدريد، والذي اقرح اس�مه الصيف املايض بعدما 

فشل امللكي يف التعاقد مع بول بوجبا، نجم مانشسر يونايتد.

فان دي بيك
أشرف ينتظر قرار ريال مدريد

 حكيمي
 يلمح

 للبقاء مع 
دورتموند

يدخل اليبزيغ األملاني اختباره 
ن�اٍد  أم�ام  األول  الق�اري 
إنكليزي، عندما يحل ضيفاً 
الوصي�ف  توتنه�ام  ع�ىل 
النهائ�ي  ثم�ن  ال�دور  يف 
أبط�ال  دوري  ملس�ابقة 

أوروبا.
ويستضيف ملعب »توتنهام 
هوتس�بور« يف لندن املباراة 

األوىل يف أوروبا لاليبزيغ ضد ناٍد إنكليزي. وهي 
املش�اركة الثانية للفريق األملاني يف املسابقة، 
ويخ�وض األدوار اإلقصائية للم�رة األوىل بعد 
خروجه من دور املجموعات يف املوسم ما قبل 
املايض.وبل�غ توتنه�ام ثمن النهائ�ي بحلوله 
ثاني�اً يف املجموعة الثانية خلف بايرن ميونيخ 
األملان�ي، بينما تص�در اليبزيغ الس�ابعة أمام 

ليون الفرني.
وبلغ س�بريز املباراة النهائية املوس�م املايض 

بقيادة مدّربه الس�ابق األرجنتيني ماوريسيو 
بوكيتينو قبل أن يخر أمام مواطنه ليفربول.

وعىل رغم الخربة القارية األوس�ع التي يتمتع 
بها الن�ادي اإلنكليزي الس�يما مدرب�ه الحايل 
الربتغايل جوزيه مورينيو املتّوج باللقب مرتن 
)م�ع بورت�و يف 2004 وإن�ر مي�الن اإليطايل 
2010(، ال يتوق�ع أن يك�ون اليبزي�غ لقم�ة 
سائغة، إذ يقدم مستويات مميزة هذا املوسم 
أتاحت له احتالل املركز الثاني يف البوندسليغا 

بفارق نقطة يتيمة عن بايرن املتصدر.
وبعد إقالة بوكيتينو يف ترشين الثاني املايض، 
نجح مورينيو يف تحسن نتائج النادي اللندني 
صاح�ب املركز الخام�س يف ال�دوري املمتاز، 
بفارق نقطة عن تش�لي الرابع، آخر املراكز 

املؤهلة لدوري األبطال.
ويحظى توتنه�ام بمدرب يتمتع بخربة قارية 
واس�عة، رغ�م أن الرياح ال تج�ري دوما كما 
تشتهي سفنه، إذ لم يتخَط الدور ثمن النهائي 
منذ 2014، حن خر مع تش�يلي يف نصف 

النهائي أمام أتلتيكو مدريد اإلسباني.
ويف غياب قائد املنتخب اإلنكليزي هاري كاين 
املصاب، وانتق�ال صانع األلع�اب الدنماركي 
كريس�تيان إريكس�ن إىل إنر، يعول مورينيو 
يف خط املقدمة عىل دييل أيل والربازييل لوكاس 
م�ورا واألرجنتيني اريك المي�ال، بينما يأمل يف 
أن يك�ون القائد حارس املرمى هوغو لوريس 
العائ�د حديث�اً من إصاب�ة طويل�ة، يف أفضل 
مس�توياته للحف�اظ عىل ش�باك نظيفة قبل 

لقاء اإلياب يف أملانيا يف 10 آذار املقبل.
يف املقاب�ل، يعل�ق امل�درب يوليان ناغلس�مان 
آماله ع�ىل مهاجمه تيمو فرن�ر، ثاني ترتيب 
هدايف البوندس�ليغا )20 خل�ف مهاجم بايرن 
البولن�دي روب�رت ليفاندوفس�كي م�ع 23(، 
والنمس�وي مارس�يل س�ابيتزير الع�ب خط 

الوسط.
أتاالنتا يواجه فالنسيا

يأمل أتاالنتا اإليطايل الذي يش�ارك يف املسابقة 
للم�رة األوىل يف تاريخ�ه يف مواصل�ة حلم�ه 
وتحقيق نتيجة إيجابية يف ذهاب ثمن النهائي 

أمام ضيفه فالنسيا اإلسباني.
ويعي�ش أتاالنت�ا الحل�م يف املس�ابقة القارية 
األه�م بعدم�ا ح�ل ثالث�ا يف ال�دوري اإليطايل 
املوس�م امل�ايض، وبل�غ األدوار االقصائية من 
املش�اركة األوىل بعدما حل وصيفا ملانشس�ر 

سيتي اإلنكليزي يف املجموعة الثالثة.
ويطمح النادي اإلس�باني لبلوغ ربع النهائي 
للم�رة األوىل منذ 13 عاما، علما بأنه يش�ارك 
يف ثم�ن النهائ�ي للم�رة الرابع�ة، واألوىل منذ 

.2013-2012
ولم يعرف أتاالنتا طعم الخس�ارة يف آخر أربع 
مباري�ات يف »س�ريي أ«، فف�از بث�الث منه�ا 
آخره�ا أم�ام روم�ا )2-1( األح�د يف املرحلة 
الرابع�ة والعرشي�ن، وهو يحت�ل حاليا املركز 
الرابع بفارق ست نقاط أمام قطب العاصمة.

م�ن جهت�ه، يدخ�ل فالنس�يا وصي�ف بط�ل 
املس�ابقة عام�ي 2000 و2001، لقاء ملعب 
س�ان س�ريو )الذي يعتمده أتاالنتا قاريا بدال 
من ملعب�ه »جيويس س�تاديوم«( بعد تعادل 
2-2 م�ع ضيف�ه أتلتيك�و مدري�د يف الليغ�ا 
الجمع�ة، وه�و يحت�ل املركز الس�ابع بفارق 

نقطتن عن نادي العاصمة الرابع.

صحف ألمانيا تتغنى بمستوى هاالند

احتل النرويجي إيرلينج هاالند، مهاجم بوروسيا دورتموند، صحف 
أملاني�ا، الصادرة اليوم األربعاء، بعد الثنائية التي س�جلها يف ش�باك 
باريس س�ان جريمان، ليق�ود فريقه للف�وز )2-1(، يف ذهاب دور 
 »Westfalenpost« ال��16 بدوري أبطال أوروبا. وخرجت صحيف�ة
بعنوان »يمكن لهاالند االحتف�ال«، بعدما أحرز صاحب ال�19 عاًما 
هدفن، خ�الل ظهوره األول بقميص أس�ود الفيس�تيفال يف دوري 
األبطال.أم�ا صحيف�ة »بيلد« فخرج�ت بعنوان »العم�الق هاالند«، 

حيث تغنت بهديف املهاجم النرويجي الشاب.
كم�ا تغزلت صحيفة »Westfalische rundschau« يف قدرات هاالند 
التهديفي�ة، ووضعته يف واجهة غالفه�ا، احتفاًء بما قدمه يف مباراة 

األمس.

فينجر يقترح 
تعديل قانون 

التسلل
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مصطلحات ادبية
خطاب

الخط�اب ه�و املعن�ى التقليدي ه�و الكالم املس�تعمل يف س�ياق 
االتصال والذي يزيد عىل الجملة الواحدة. وما يزال االهتمام بفهم 
االس�تعمال اللغوي يف س�ياق االتص�ال مهما يف التص�ور املعارص 
للخط�اب. وق�د أدمج�ت نظرية ال�كالم - الفع�ل أو فع�ل الكالم 
Austin وس�رل  Speech-act - Acte de parole عن�د اوس�تن 
Searle يف تحدي�د دالل�ة الخط�اب عن�د البحث األنجل�و أمريكي. 
وه�ي نظرية تقول بأن اللغة ال تقترص عىل بناء قضايا عن العالم 
صادق�ة أو كاذبة بل هي نوع من الفعل والتعبر عن قصد. وفهم 
معنى نطق يتطلب ما هو أكثر من معرفة ما يش�ر إليه، أي فهم 
قوت�ه، وتأث�ره يف الس�امع. فالكلم�ات تقوم بأش�ياء فهي تأمر 

وتسأل وتعد وتعلم وتقنع وتخدع وتخيف وتسيل.

طرائف من التراث 

كاظم الميزري

 جاسم محمد الكالبي : »العراق بين االحتالل وآفات الفساد والمخدرات«.. يفضح جرائم أمريكا

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

أك��د الكاتب واإلعالمي جاس��م محمد الكاليب ان كتابه الجديد ال��ذي يحمل عنوان »العراق بني االحتالل وآفات الفس��اد والمخدرات« 
يت��وىل فضائح االحتالل االمريكي يف س��جن ابو غريب ودعم امري��كا للدواعش مع عرض موجز لخطورة االتفاقي��ات المربمة مع امريكا 

واالردن والسعودية ، مبينا ان الكتاب يكشف الدور السعودي يف قمع االنتفاضة الشعبانية ودخول االرهاب اىل لعراق.

سباق مع الصوت
م�ن الطرائف التي حوته�ا كتب الرتاث 
العربي عن جحا العرب�ي عندما حاول 
ان يك�ون مؤذنا يف احد املس�اجد وهذه 
الطرفة تق�ول :يف احد األيام  كان جحا 
يوم�اً ي�ؤذن ويذهب مرسعاً، فس�ألوه 
عن الس�بب فقال: أريد أن أعرف إىل أين 
يصل صوتي فظهر وكأنه يف سباق مع 

الصوت.

الثقافـي
8

وقال الكالبي يف ترصيح ل�)املراقب 
العراقي(: ع�ن مطبعة نون والقلم 
صدر يل كتاب تحت عنوان »العراق 
الفس�اد  وآف�ات  االحت�الل  ب�ن 
االص�دار  ه�ذا  يق�ع  واملخ�درات« 
صفح�ة   250 وبواق�ع  بفصل�ن 
وم�ن القطع الوزي�ري وقد تضمن 
الفص�ل االول ش�ذرات م�ن تاريخ 
العراق تح�ت االحت�الل وكارثة ما 
بعد انس�حاب الجيش العراقي من 
خيم�ة  وخفاي�ا  وارسار  الكوي�ت 
النزاع�ات  اىل  باإلضاف�ة  س�فوان 
وترس�يم  ال�دول  ب�ن  الحدودي�ة 
الحدود بن العراق والكويت حسب 
الربيطاني�ة واهم االحداث  الوثائق 
العراقي�ة بع�د ع�ام 1990 لغاي�ة 
تضم�ن  كذل�ك   : 2020.وأض�اف 
الفص�ل االول ال�دور الس�عودي يف 
قمع االنتفاضة الشعبانية ودخول 
االرهاب للعراق و تصفية منتفيض 
االنتفاض�ة الش�عبانية عام 1991 

ام�ا بخصوص الفص�ل الثاني فقد 
تضم�ن االحت�الل االمريكي للعراق 
بع�د ع�ام 2003والدورالس�عودي 
يف ن�ر االرهاب مع ع�رض وثائق 
الس�عودية  لفض�ح  امريكي�ة 
بتمويلها لالرهاب مع بيان الفوىض 
السياس�ية يف العراق بعد االجتياح 
االمريكي ع�ام 2003 كذلك تضمن 
ه�ذا الفص�ل كيفي�ة ضي�اع 360 
مليار دوالر والفس�اد يهدد بانهيار 
اقتص�اد البل�د و36 ترلي�ون دينار 
قيمة املش�اريع املتلكئة عام 2018 
وقيام هي�أة النزاهة بفتح 13 الف 
مل�ف للفس�اد خ�الل ع�ام 2019 
الوهابي�ة واملروع  اىل  باالضاف�ة 
الصهيو امريكي يف املنطقة واعالن 
عصاب�ات  ع�ىل  النهائ�ي  الن�رص 
ع�رض  م�ع  االجرامي�ة   داع�ش 
المري�كا  القبي�ح  للوج�ه  موج�ز 
اىل  باإلضاف�ة  امريكي�ة  بأق�الم 
الجه�اد الكفائي وعرض املحاوالت 

االقليمي�ة للقض�اء علي�ه وح�رب 
االحتالل  الثالث�ة وفضائح  الخليج 
غري�ب  اب�و  س�جن  يف  االمريك�ي 

ع�رض  م�ع  للدواع�ش  ودعمه�ا 
موجز لخطورة االتفاقيات املربمة 

مع امريكا واالردن والسعودية.

وخت�م : مع دخول ق�وات االحتالل 
اىل العراق تفش�ت ظاهرة املخدرات 
وبيع األطفال وتجارة األعضاء التي 
كانت تدعمها بش�كل مبارش وغر 
مب�ارش كم�ا  تفىش فس�اد رهيب 
طال جميع مرافق الدولة ، فما بن 
رسقة أو ه�در مللي�ارات الدوالرات 
ناهي�ك ع�ن عائ�دات النف�ط الذي 
يهرب أمام مرأى ومسمع الجميع، 
يف  توظيفه�ا  املف�رتض  م�ن  كان 
مش�اريع تنموي�ة وإع�ادة إعمار 
م�ا دمره االحت�الل، كم�ا ان الغزو 
األمرك�ي عام 2003، ش�هد بداية 
العراقية،  الدول�ة  مروع تفكي�ك 
وال�ذي بانت مالمح�ه، عندما أعلن 
نائب الرئيس األمركي، جو بايدن، 
أرض�ا  الع�راق  تقس�يم  م�روع 
وش�عبا، لعب�ت الوالي�ات املتح�دة 
االمريكي�ة  م�ن خ�الل عمالئها يف 
املنطقة دورا كبرا يف إذكاء التوترات 
والرصاع�ات الداخلي�ة ع�ن دراية 

وقص�د، خدم�ة للم�روع ال�ذي 
جاءت مع�ه العراق مرحلة انهيار 
غر مس�بوق من اج�ل ان يصبح 
دول�ة فاش�لة عىل الصع�د كافة، 
ترضبه آف�ات الجه�ل والتخلف، 
القت�ل  عملي�ات  ع�ن  فض�ال 
والتدمر التي طال�ت العراقين، 
إذ وصل�ت أع�داد الضحاي�ا م�ا 
يناه�ز امللي�ون مواطن حس�ب 
الدولي�ة  املنظم�ات  تقدي�رات 
املس�تقلة، إضافة اىل أن العراق 
ن�زوح  عملي�ة  أك�رب  يش�هد 
ثماني�ة  الع�ام  من�ذ  وتهج�ر 
الثمانية  أربعن، حتى تج�اوز 
مالين بن نازح ومهجر داخل 
الع�راق وخارج�ه، ورافق ذلك 
كل�ه، انتهاك ص�ارخ لحقوق 
اإلنس�ان ع�رب س�جون أب�ي 
غري�ب والجادري�ة وأم قرص 
وس�جن الكاظمية عىل أيدي 

قوات االحتالل.

ملاذا كلما أفقت من أحالمي
وجدت األفق ينأى بعيدا

 
ملاذا كلما

أفردت أجنحتي للطران
يفاجئني ضاحكا يسخر

مني
)ابن فرناس(؟؟

 ملاذا كلما
أفقت من أحالمي

وجدت
األفق ينأى

بعيدا
يحجب عني حتى

رساب األمل

 فتحت
أمامك صناديق صدري

رايتك شامتا
يا لغبائي

حسبتك ياهذا
 صديقي

 ألنها
تستجدي حافية

القدمن
أردت أن ابكي

قالت عيوني
من أين يل الدموع

أنسيت
انك استنزفتها 

يف عامك األول

 لست مرسورا
ولكن

قلبي رسيرا مفروشا 
ألحالم الفقراء

 ملاذا
كلما فرشت لك

قلبي
بساطا من زهور

جعلت طريقي حقال
من مسامر؟؟

هايكو
حميد الحريزي

كاظم الميزري

ورقة
ترنحت كورقة عصفت بها الريح ، تلقفتها 
األي�ادي ومثل ش�معة راحت ت�ذوب بينهم ، 

لكن ضوئها مازال يشع .. !

حالوة الحياة

تج�رع ط�وال الس�نن م�رارة األي�ام ، ويف 
ضجي�ج الذكريات ت�راءت ل�ه ، فأحتضنها 
بقوة ، عندها أحس بحالوة الحياة ألول مرة 

! ..

 رصيف 
تمن�ى يف لج�ة اللذات املش�تعلة ، أن يرس�و 
ع�ىل رصيف بال أقدام ، لكن الطرقات أخذته 
بزحامها ، حت�ى فوجئ بها واقفة بجانبه ، 

تشد من أزره .. !

 سحابة 
منذ زمان تتوس�د خيباتها ، س�حابة تطفو 
فوق أمانيها ، يرتصدها هوس غامض ، ويف 
غم�رة األح�الم املرتاكمة ، رس�ت أخراً عىل 

شاطئ األمان .. !

»ترتر« لنزار عبد الستار تحّدي جبروت الدول العظمى
 املراقب العراقي/ متابعة...

يف رواية »ترتر« لنزار عبد الستار هناك 
تحّد لجربوت الدول العظمى يف ترين 
األول من ع�ام 1898، يقوم إمرباطور 
أملاني�ا فيلهلم الثاني برحلة إىل الرق. 
يف إس�طنبول، يلتق�ي الس�لطان عبد 
الحميد الثاني ويخّططان إلنشاء سّكة 
حدي�د برلن-بغ�داد به�دف منافس�ة 
التجارة اإلنكليزية وقطع طريق الهند 
ال�ربّي. ملواكبة املروع، يجب قبل كّل 
يشء إدخ�ال التّج�ار األمل�ان إىل والي�ة 
املوص�ل والعمل عىل تأس�يس صناعة 
نس�يجية تتفّوق عىل تل�ك اإلنكليزية. 
وَم�ن غ�ر آين�ور هان�ز، ولي�دة األب 
تعم�ل  الت�ي  الرتكي�ة،  واألم  األملان�ي 
مرشدة سياحية يف وكالة توماس كوك 

للسفر، للقيام بهذه املهّمة؟
لك�ّن آين�ور هانز املس�كونة باألحالم، 
ة بالح�ّب، تذه�ب إىل أبعد من  واملس�ررَّ
دول  ث�الث  ج�ربوت  متحّدي�ة  ذل�ك، 
عظمى هي إنكلرتا وفرنس�ا وروس�يا 

القيرصية.
أدرجت الرواية ع�ىل القائمة القصرة 
لجائزة الش�يخ زايد للكت�اب، 2019- 

فرع اآلداب.

اصدار

اسماعيل حقي

الوطن الموشوم في دمنا

تركُت جرحي عىل شطيك منرسبا 

وجئت أحبو بباب الله منتحبا

أحنو عيلرَّ وقد هادنُت من َوَجعي 

ما ال أطيق وماال أّدعي كذبا 

أضييء من أضلعي شمعاً وأشتلني 

ياساً وأنذُر قلبي فيك ريح صبا 

ني من شتات األمس نار قرًى  ألُمرَّ

و أشرتيني ليوم الثائرين ضبى

محارٌص باألماني موثٌق بدمي 

باألقربن بكل الّطالعن إبا 

يا أيّها الوطُن املوشوم يف دمنا

نحن اخرضارك فامطرنا هوى عذبا

تركُت جرحي عىل شطيك ينزفني

حدرَّ التّجيل وحتى ان أذوَب صبا

نص

املراقب العراقي - خاص
صدر يف بغداد كتاب جديد للباحث والكاتب لطيف 
عبد س�الم وسمه ب�: )كاظم عبد الجبار.. شاعٌر 
ت�وارى منس�ياً يف متاهات الزم�ن(. الكتاب الذي 
يق�ع يف )161( صفح�ة، ق�دم له الناق�د العربي 
الدكت�ور حس�ن رسمك حس�ن، وصم�م غالفه 

القاص واملصمم األستاذ فالح العيساوي. 
تن�اول الباح�ث يف مؤلف�ه الجدي�د س�رة حياة 
الش�اعر الراح�ل كاظم عب�د الجبار من�ذ والدته 
ع�ام 1937م، وحتى وفاته املبك�رة، وما تخللها 
من إب�داٍع وآالم، إىل جانب الخيب�ات التي الحقته 
حتى بعد رحيل�ه عن عاملنا ع�ام 1980م، فضالً 
عن البح�ث يف منجزه الِش�عري، ويضاف إىل ذلك 
نش�اطه اإلعالمي املتميز. وقد ضمن الباحث أحد 
فصول كتابه الستة شهادات وآراء مجموعة من 
األدب�اء والش�عراء والفنان�ن بخص�وص تجربة 
�عريرَّة واإلعالمية. وقد كانت  الش�اِعر الراحل الشِّ
ن�درة املص�ادر الورقية أو الش�فاهية إحدى أبرز 
املش�كالت التي واجه�ت الباح�ث يف إنجاز بحثه 
ه�ذا؛ نتيجة غي�اب معظ�م من عارص الش�اعر 

املرتج�م ل�ه بس�بب امل�وت أو اله�روب إىل املنايف 
البعيدة أو العيش تحت رحمة املس�كنات من األم 

اإلمراض.   
يف بداي�ة مقدم�ة الدكت�ور رسم�ك الت�ي حملت 
عنوان: )كاظم عبد الجب�ار.. املبدع الذي واريناه 
النس�يان(، إش�ارٍة رصيح�ة إىل  خل�ف ُحُج�ب 
مس�ؤولية الجه�ات املعني�ة، ويف املقدم�ة منها 
مفاصل البيت الثقايف يف املساهمة بتغييب منجز 
الش�اعر الراحل كاظ�م عبد الجبار م�ن الذاكرة 
املحليرَّ�ة، يق�ول رسم�ك: )إنرَّ موض�وع الكت�اب 
ش�اعر ذو طاق�ة ليس ِش�عرية يف حق�ل النص 
الغنائ�ّي العراق�ي والقصي�دة العاميرَّ�ة العراقية 
فحس�ب، بل إعالمية باملعنى الشامل أيضاً، ومن 
امُلحّر أْن يختفي ذَك�ره بهذه الصورة املؤملة بعد 

أْن رحل بصورٍة مبكرة(.
ويختم رسم�ك مقدمته بالقول: )لقد أثار لطيف 
عبد س�الم الكث�ر من التس�اؤالت الت�ي ترتبط 
بحياتن�ا الثقافي�ة يف كتاب�ه عن الش�اعر املبدع 
الراحل »كاظم عب�د الجبار« وهذه ميزة ُمضافة 

لكتابه هذا.. فتحية له(.

الكاتب »لطيف عبد سالم«يستذكر الشاعر »كاظم عبد الجبار« في كتاب جديد

محتوى كتاب

قصص قصيرة جدا
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أعاتب يا دمشق بفيض دمعي .. حزينا لم 
أجد شدو القدامى , أتيتك والعراق دموع 

عيني .. لماذا تجعلين الدمع شاما.
مظفر النواب

   
 ألّن العراق الحبيب بعيد وأني هنا في 

اشتياق .. إليه إليها أنادي : عراق ، 
فيرجع لي من ندائي نحيب.

بدر شاكر السياب
يِه    سالٌم على َهَضباِت العراق ..  وشَطّ

والُجْرِف والُمنحنى.
محمد مهدي الجواهري

   يا وحشَة الطرقات ال خبر يجيء من 
العراق , مضت السنين بدون معنى

تذكر مرعى بالعراق وموردا***وهل ينفع 
المشتاق ترديده الذكرى

ستبل أمريكا من جرحها العراقي. لكن 
العراق لن يبل من جرحة األمريكي.

أمين معلوف

قالوا في العراق

وتراثن�ا غن�ي ج�دا وق�د 
وس�ائل  ع�دة  دخل�ت 
لتوثي�ق الفلكلور العراقي 

ومنه�ا التدوين التاريخي 
الفوتوغرافي�ة  والص�ور 
واألف�ام وحف�ظ نم�اذج 

من املواد الرتاثية املوروثة، 
لغ�رض املحافظ�ة عليها 
والتعري�ف به�ا يف داخ�ل 

وألن  وخارج�ه،  الع�راق 
ه�ذه الرتاثي�ات هي جزء 
من تاريخ أي بلد فابد من 
األمان�ة املوضوعي�ة التي 
تحف�ظ الحقيقة.معروف 
البغ�دادي  البي�ت  ع�ن 
الش�عبي أنه من البيوتات 
الت�ي تدقق يف  املحافظ�ة 
العامة،  األدبيات  تفاصيل 
س�لوك  يف  خصوص�ا 
البن�ت وطريق�ة كامه�ا 
وطريقة  مابس�ها  ونوع 
مش�يتها األمر الذي وصل 
يف  حت�ى  التزم�ت  ح�د 
طريقة الزواج، فكثري جدا 
من البن�ات البغداديات لم 
يرين أزواجهن، ويأخذهن 
الحي�اء بمجرد ذكر أس�م 
املوع�ود....  العري�س 
ولست هنا يف طور الدفاع 
عن ه�ذه الس�لوكيات أو 
مهاجمتها ... كنا نشاهد 
حياتن�ا  واق�ع  يف  ه�ذا 
البغدادية البسيطة وكذلك 
العراقي�ة  التمثيلي�ات  يف 

التي يعرضها التلفزيون.
فم�ا ال�ذي ح�دث لتتغري 
ه�ذه البنت الت�ي يزيدها 
حياءها جم�اال ليظهرها 
لنا التلفزيون بش�كل أخر 
يذكرنا بصورة )العلمة( يف 
املسلسات املرصية ؟ نعم 
أننا نشاهد اليوم )أشكال 
النم�اذج  م�ن  وأل�وان( 

التلفزيون�ات  يف  البّناتي�ة 
العربية وحتى يف الشوارع 
البغدادي�ة، لكنن�ا نتحدث 
الش�عبي  ال�رتاث  ع�ن 
الحض�اري  وامل�وروث 
والتاري�خ ال�ذي ال يج�ب 

تحريفه.
م�ن  املفاج�ئ  االهتم�ام 
العراقي�ة  تلفزي�ون 
بالفلكل�ور البغ�دادي ل�م 
يمر عىل أعني املختصني.. 
الكارتونية  العي�د  فأغنية 
مبادرة جيدة ملن صنعها، 
وملفت�ة للنظ�ر، والافت 
البن�ت  أكث�ر ه�ي  فيه�ا 
البغدادي�ة )العلم�ة( التي 
ال وج�ود له�ا يف الفلكلور 
الع�ام  الج�و  البغ�دادي. 
كتل�ة  رسقت�ه  للص�ورة 
املث�ري  األحم�ر  الل�ون 
بتفاصيل�ه وحركاته. فلم 
نع�رف يف تراثنا الش�عبي 
هذا الن�وع م�ن الغنج أو 
ه�ذا الن�وع م�ن املابس، 
لكنه�ا مش�هورة ج�دا يف 
بالرتتر. مرص ويعرفونها 

االهتمام مطلوب بل يجب 
أن نح�ث علي�ه، لكن من 
غري تس�ويف، وال نريد أن 
يس�تخدم إليصال رسائل 
مش�وهة بقص�د أو بدون 
قص�د... ف�� )م�و كلمن 
آن�ي  صّخ�م وجه�ه كال 

حداد(.

15 خطأ فادحا أسس الحنراف اسلوب احلكم 

٣ ٠ عندم�ا س�قط الحك�م امللك�ي 
كان اربعة اخم�اس عائات العراق 
ب�ا اية ام�اك ) بطاط�و – العراق 

الكتاب االول ص ٤٢٩ ( ٠
٤ ٠ وصفت املخاب�رات الربيطانية 
الطبق�ة الحاكم�ة باللصوصية او 
حرفي�ا : قلة متحكم�ة من مبتزي 
املال ) بطاطو ص ٣٨٣ ( ٠ وكامثلة 
عىل ذلك : اس�توىل ياسني الهاشمي 
والگيان�ي ع�ىل ارايض الحكوم�ة 
وص�ارا م�ن كب�ار االقطاعي�ني ) 
عبد املجي�د القييس محافظ الكوت 
يف العه�د امللك�ي – التاري�خ يكتب 
غ�دا ص ٧٠ وم�ري ب�رصي – اعام 
السياسة ص ١٨٢ ( وكذلك رؤساء 
الوزراء االخرون ) بطاطو ص ٣٩٤ 
و٢١٢ – ٢١٨ ( واخذ نوري السعيد 
رىًش م�ن رشك�ة نف�ط الع�راق ) 
واس�تخدم   )  ٣٩٢ ص  بطاط�و 
ميزانية الدولة الغراضه الشخصية 
) القي�يس ص ١٧٢ ( فض�ا ع�ن 
فس�اد ابن�ه صب�اح ) بطاطو ص 

٣٩٢ ( ٠٠٠ الخ الخ الخ ٠
٥ ٠ كان عيل حجازي مدير الرشطة 
العام يضع مراكز الرشطة باملزايدة 
م�ن  الدافع�ني  الكث�ر  ويمنحه�ا 
املفوض�ني واملعاونني ) القييس ص 
٥٣٥ ( وبل�غ م�ن فس�اد الرشط�ة 

ان ج�رى اعدام ابري�اء – يف قضايا 
املجرم�ني  م�ن  ب�دال   – جنائي�ة 
الحقيقي�ني ) الهايل – قال يل هؤالء 

ص ١٨٨ – ١٨٩ ( ٠
اخط�ارا  الفس�اد  ت�رك  لق�د   ٠  ٦
جس�يمة ع�ىل مس�تقبل الع�راق ، 
فناج�ي االصي�ل وزي�ر الخارجي�ة 
ذه�ب اىل اي�ران ، للتفاوض بش�أن 
الحدود وش�ط الع�رب ، وقي�ل انه 
تس�اهل يف ذل�ك ) ب�رصي ص ٨٦ 
( وكان عب�د الل�ه بن س�عيد وزير 
خارجي�ة نج�د ) الس�عودية ( ق�د 

وق�ع اتفاقية الحدود م�ع العراق ، 
ثم اصبح بعده�ا وبقرار من نوري 
الس�عيد وزي�را لخارجي�ة العراق ، 
وصار اس�مه عبد الل�ه الدملوجي ، 
ومكلفا بملف الحدود مع السعودية 

) برصي ص ٦٤ ( ٠
٧ ٠ عندما هاجر اليهود من العراق 
، قامت رشك�ة يملكها احد الوزراء 
بتسفريهم اىل ارسائيل ) االزري ص 
٣٦٥ ( وملا مس�كوا رئيس التنظيم 
الصهيون�ي ، هربوه خ�ارج العراق 
، ووضع�وا محل�ه مجنون�ا يهوديا 
) مذك�رات به�اء الدي�ن نوري ص 
١١٨ – ١١٩ ( وعندم�ا كان الجيش 
العراقي يقات�ل ارسائيل – ١٩٤٨ – 
كان عدد من املس�ؤولني العراقيني 
اىل  البنزي�ن  يهرب�ون  واقاربه�م 
ارسائي�ل ) رفائي�ل بط�ي – ذاكرة 

عراقية الجزء الثاني ص ١٤٠ (٠
٨ ٠ اث�ر تأميم جمال عب�د النارص 
قن�اة الس�ويس ، راح عب�د االل�ه 
يحرض الربيطانيني عىل مهاجمته 
واس�قاطه ب�ارسع مايك�ون ) دي 
غوري امللحق العسكري الربيطاني 
ص ٣٠١ – ٣٠٢ ( ث�م ورط نفس�ه 
باملؤام�رة عىل س�وريا ، والتي ادت 
بصورة مبارشة اىل س�قوط النظام 
امللكي ٠ فبدال م�ن ان تذهب القوة 

املكلف�ة بذل�ك اىل االردن ، هاجمت 
القرص امللكي واسقطت النظام ٠

٩ ٠ يلوم احمد مختار بابان رئيس 
آخر حكومة ملكية ، نوري السعيد 
، عىل عاقت�ه بربيطانيا ، حتى بعد 
تراجع نفوذه�ا بعد الحرب العاملية 
الثاني�ة ، وع�ىل ابقائ�ه لقواعده�ا 
العس�كرية ) مذك�رات باب�ان ص 
٥٥ ( ول�م تقدم بريطاني�ا للعراق ، 
اي دعم يتناس�ب وتحالفه معها ) 
بطاطو الجزء الثالث ص ٧٥ – ٧٦( 
حتى انه لم يكن يف العراق – عندما 
س�قط النظام امللكي – جهاز رادار 
واحد لكش�ف الطائ�رات ) الزبيدي 

ص ٢٧٧ ( ٠
١٠ ٠ ليست هناك امتيازات نفطية 
يف العالم تش�به تلك التي تتمتع بها 
رشكات النفط يف العراق ، من ناحية 
ش�مولها ل�كل االرايض العراقي�ة ، 
بحيث اليحق للعراق نفسه التنقيب 
ع�ن النفط يف اراضي�ه ٠ فضا عن 
تحكمها باالنت�اج ، فالكويت تنتج 
٦٠ مليون طن س�نويا ، بينما ينتج 
الع�راق ٣٠ مليون ط�ن ) مذكرات 
احمد مختار بابان ص ٢٤٦ – ٢٤٧ 

٠ )
١١ ٠ كان�ت االنتخاب�ات يف العه�د 
امللك�ي مه�ازل حقيقي�ة ٠ يق�ول 
النائب والوزير عب�د الكريم االزري 
ب�ان قريبا له اتصل ب�ه يخربه بان 
االذاع�ة اعلن�ت قبل قلي�ل فوزه يف 
االنتخاب�ات عن محافظ�ة العمارة 
، رغ�م ان�ه ل�م يرش�ح وال يعل�م 
برتش�يحه ول�م يك�ن راغب�ا بذلك 
وهن�اك   ٠  )  ١٦٠ ص  االزري   (
رواي�ات مماثلة كث�رية ٠ والغريب 
ان املجال�س النيابي�ة ، والت�ي كان 
يتم تش�كيلها بهذه الطريقة ، كان 
يتم حلها بعد اس�ابيع او اشهر من 
ذل�ك ، ما خ�ا مجلس واح�د اكمل 
مدت�ه ، ولكنه ش�هد اس�وأ املهازل 
الدس�تورية ، فه�و الذي ع�زل عبد 
االل�ه – يف ماي�س ١٩٤١ – باجماع 
الحارضي�ن ، وه�و ال�ذي اعاد عبد 
االل�ه بعد ش�هر م�ن ذل�ك باجماع 

الحارضين ايضا ٠٠
١٢ ٠ عندما سقط النظام امللكي يف 
الع�راق ، كان عمر جري�دة االهرام 
املرصي�ة ثمان�ني عام�ا ، بينما لم 
يتج�اوز عمر اية جري�دة او مجلة 
عراقي�ة الس�نتني ، فق�د ُفرض�ت 
االحكام العرفي�ة – يف العهد امللكي 
– ست عرشة مرة ) الزبيدي ص ١٩ 
( حيث يتم منع كل اش�كال الحياة 
املدني�ة او الثقافي�ة ، وحتى تجمع 

بضعة اشخاص الي غرض كان ٠
 : الجادرج�ي  كام�ل  يق�ول   ٠  ١٣
ان ن�وري الس�عيد يري�د ان يجعل 
م�ن ابناء الجن�وب الش�يعة عماال 
ماهرين ، ومن ابناء السنة خريجي 
جامع�ات ) رفع�ت الجادرج�ي – 
وكان�ت   ٠  )  ١١٦ ص  اب  ص�ورة 
مناطق الجنوب يمثلها نواب ، تعني 
الحكوم�ة نصفهم من ) الس�نة ( ، 
والذين لم يس�بق له�م زيارتها ، او 
ربم�ا كان�وا ال يعرفون اي�ن تقع ٠ 

وكان االمر سيبدو اقل فجاجة ، لو 
انه�م عينوا – ومل�رة واحدة فقط – 
نائبا ش�يعيا ليمثل منطقة سنية ) 

االزري ص ١١٠ – ١٢٢ (
االول  فيص�ل  املل�ك  يق�ول   ٠  ١٤
مؤس�س الدولة العراقي�ة : العراق 
مملك�ة تحكمه�ا حكوم�ة س�نية 
تحكم قسما كرديا واكثرية شيعية 
) الب�زاز – العراق م�ن االحتال اىل 
االس�تقال ص ٢٣١ ( ويعل�ق عبد 
الله النفييس قائا : لو ان الش�يعة 
اعطوا قس�طا اوفر من املشاركة يف 
الحكومة ل�كان يف االم�كان تجنب 
الكثري م�ن الخيارات امل�رة ، وكثري 
من االضطراب�ات الدامية ) العلوي 
القومي�ة ص  الش�يعة والدول�ة   –
١٥٠ ( ٠١٥ ٠ يق�ول ماريون وبيرت 
س�لوجت ) ص ٨٧ ( : صار واضحا 
ان مس�ألة س�قوط النظ�ام امللكي 
باتت مسألة وقت ليس اال ٠ ويقول 
عبد الكريم فرحان : انهار كل يشء 
– ي�وم ١٤ تم�وز ١٩٥٨ – يف بضع 
س�اعات ٠٠ ول�م يج�رؤ اح�د عىل 
تحريك س�اكن ) ثورة ١٤ تموز ص 

) ١٤٦

-عامة -سياسية  يومية   - صحيفة 

9
القصاخون

) الحكواتي (
اش�تهرت مدين�ة بغ�داد قديماً بوج�ود القصاخون 
او الحكواتي�ة يف مقاهيه�ا الرتاثية، فل�م يكن هناك 
م�ن مقه�ى إال وب��ه حكوات�ي، كان ج�زءاً م��ن 
الرتاث الش�عبي العراقي وخاصة يف رمضان ال��ذي 
ب�ات يختفي يوم�اً بع��د ي��وم ، حي�ث كان يروي 
قصصه أمام حش�د من الرجال كانوا يؤلفون حلقة 
حوله، يف حني يكون جالس�اً عىل مصطبته املرتفعة 
ع�ن باقي أرضي�ة املقهى، كان يدخ�ل حاما كتابه 
ال�ذي يفتح�ه أمامه ولكن نادرا ما ينظ�ر إليه ليقرأ 
فيه، لكون�ه يعرف قصته عن ظهر قل�ب، لكثرة ما 
رواه�ا، يراه الرجال الجالس�ون يف املقهى، فيرتكون 
طاوالتهم، ويتجمعون حوله لسماع قصته، أو باقي 
قصته التي كان قد بدأها يف األيام الس�ابقة، ثم يبدأ 
ب�رد الرواية، أو الحكاية، الت�ي غالباً ما تكون عن 
شخصية تاريخية بطولية، كعنرتة العبيس أو سيف 
ب�ن ذي يزن او فصص م�ن الف ليل�ة وليلة، وتدور 
جميعها ع�ن البطولة والش�جاعة والرشف ونرصة 
املظل�وم. وكان، يف نهاية كل حكاي�ة، ينترص الخري 
ال�ذي يمثله بط�ل الرواي�ة، عىل ال�رش، فالحكواتي 
ل�ه س��حر غري�ب بس�بب قدرت�ه ع�ىل اس�تعادة 
ش�خصيات تاريخية يبع�ث فيها الحي�اة من خال 
أس�لوبه يف اإللقاء وحركات يدي�ه وتعبريات وجهه، 
و كان يق�وم بتجس�يد ش�خصيات روايته وكامهم 
والتاع�ب بن�ربات صوت�ه، ل�م يكن يكتف�ي برواية 
القصة فحس�ب، أو بقراءتها، ف�كان يؤديها بأدوار 
ش�خصياتها املختلفة واملتعددة، فكان وجهه يتخذ 
مام�ح مختلفة حني تتغري الش�خصية، وكان يغري 
طريق�ة جلوس�ه، وطريق�ة تلفته، ويغ�ري صوته، 
فيبدو مس�كونا بش�خصيات القصة كله�ا، ويبقي 
الحكوات�ي جمه�وره يف تش�وق دائم ملعرف�ة وقائع 
القص�ة، فيحرص عىل أن تنته�ي أحداث القصة كل 
ليلة بموقف متأزم، والبط�ل يف مأزق، حتى يحّمس 
الس�امعني لس�ماع بقية األحداث وكيف س�يخلص 

البطل نفسه من املأزق، يف اليوم التايل .

االمثال الشعبية الدارجة

العهد امللكي يف  العراق

عندما سقط العهد الملكي  بعد ٧٣ سنة من قيامه  كانت نسبة االمية في العراق%80

ه�ي الجم�ل القص�رية والعبارات التراث الشعبي ... الذاكرة التاريخية االجتماعية  للبلد
القص�ة  تش�به  الت�ى  املخت�رصة 
تجرب�ة  وتتح�دث ع�ن  القص�رية 
معين�ة مر به�ا أش�خاص يف زمن 
معني ، يتناولها الناس عندما يعيد 
الزم�ن نفس�ه عىل ش�كل مختلف 
م�ن الن�اس بينم�ا الوقائ�ع الت�ى 
قيل�ت فيها ه�ذه االمثال نعيش�ها 
الزم�ن، وه�ى  اى حقب�ة م�ن  يف 
م�رآة لطبيعة الن�اس ومعتقداتهم 
لتغلغلها يف معظم جوانب حياتهم 
اليومي�ة وه�ى ال تعك�س املواقف 
املختلف�ة فق�ط ب�ل تتج�اوز ذلك 
احيانا لتقدم له�م نموذجا يقتدى 

به يف مواقف عديدة.
 بع�ض االمثل�ة العراقي�ة الجميلة 

املستمدة من تراثنا الشعبي:
 *-زعلة العصفور عىل بيدر الدخن
 *-ال�يل ما يع�رف تدابرية حنطته 

تاكل شعريه
*-جدره عىل ناره وعينه عىل جاره
*-الحجارة اليل متعجبك تفشخك

*-الباب اليل تجيك منه الريح سده 
واسرتيح

 *-ال�يل ما يحرض عنزت�ه ما تولد 
توم

*-الحضت برجيلها وال خذت سيد 
عيل

*-اخذ حسابك من دبش
*-عرب وين طنبورة  وين
*-اميش دهر وال تعرب نهر

 *-احاكي�ك ي�ا بنتي واس�معك يا 
كنتي

*-احنا النخبطها ونرشب صافيها
واملاي�دري  ي�دري  *-الي�دري 

كضبةعدس

١ -عندما سقط العهد الملكي – بعد ٧٣ سنة من قيامه – كانت نسبة 
االمية في العراق 80% ) جمهورية الخوف ص ١40( ولم تتأسس 

جامعة بغداد اال عام ١95٧ -٢ - كان معدل عمر الفرد العراقي 
اليتجاوز ٢8 – ٣0 سنة ، ولوال ارتفاع معدالت الوالدة ، النقرض 

الشعب العراقي . ويقول لونكريك ) العراق الحديث ص 8٣٦ ( : كان 
معدل وفيات االطفال ما يزال مرتفعا بشكل يدعو الى االسى

هناك)١٢ )تعريفًا للتراث الشعبي بشكل عام، تضمنه معجم الفولكلور 
االنكليزي، بطبعته لعام ١949 ، ومن هذه التعريفات لمصطلح الفولكلور 

أو التراث الشعبي: هو الذي يحدد فنون القول والسلوك والمعتقدات 
والصناعات المادية وهناك تعريفات أخرى منها من يقول، أنها مخلفات 

الماضي الذي لم يدون وهذا تعريف توم جونز عام ١89٣.



 وهن�اك القس�م االخ�ر م�ن ه�ذه املناطق 
الذي تس�كنها عوائل ميس�ورة الحال ومن 
ذوي الدخ�ل العايل واملتوس�ط )موظفني – 
اصحاب معامل – اصحاب محال واس�واق 

تجارية .. الخ(
واغلب املناطق الس�كنية الشعبية يف الكرخ 
االوىل تعان�ي املش�اكل الخدمي�ة والصحية 
والتعليمي�ة، اضافة اىل توق�ف اعداد كبرية 
م�ن املعام�ل وال�ورش الحرفي�ة االهلي�ة، 
وتزايد اعداد العاطلني وباألخص يف صفوف 
الش�باب بس�بب ع�دم توفر ف�رص العمل 
ارتباطاً بتدهور الوضع االقتصادي يف البلد.
ويمكن ايجاز املشاكل يف بعض هذه املناطق 

الشعبية كما ييل :
املناط�ق  اح�دى  ه�ي   .. الش�علة  مدين�ة 
الش�عبية يف جانب الكرخ وتتمي�ز بارتفاع 
كثافته�ا الس�كانية، خصوص�ا بع�د ع�ام 
2003. وغالبي�ة س�كان املدين�ة ه�م م�ن 
الكسبة وذوي الدخل املحدود ومن هم دون 

خط الفقر.
وتعاني املدينة من قلة الخدمات الرضورية 
ومقوم�ات العي�ش األساس�ية، حي�ث أن 
اغلب ش�وارع محالته�ا وأزقته�ا متهالكة 
وتحت�اج اىل تبلي�ط، وه�و م�ا أدى غياب�ه 
س�بب تجمع املياه االس�نة وغرق الشوارع 
وباالخص عند هطول االمطار والذي بدوره 
اىل تجم�ع االطي�ان واملياه اآلس�نة بش�كل 
ملف�ت للنظ�ر. ويف بعض االحي�ان تختلط 
مياه االمطار باملياه الثقيلة وتسبب تصاعد 
الروائح الكريهة والنتنة، إضافة اىل املخاطر 

الصحية املختلفة.
ام�ا بالنس�بة للنفاي�ات واالوس�اخ فتكثر 
وبش�كل ملف�ت للنظ�ر يف معظ�م االحياء 
الس�كنية واملحالت واالزق�ة حتى اصبحت 
ج�زءاً من املنظ�ر اليومي ال�ذي اعتاد عليه 

س�كنة ه�ذه االحي�اء بس�بب ع�دم توف�ر 
االع�داد الالزمة من الكابس�ات والحاويات 
املخصصة لجمع هذه النفايات والفضالت، 
فضال عن اآلثار الصحي�ة والبيئية الناجمة 

عنها.
وبالنس�بة اىل الجان�ب الصح�ي فاملراك�ز 
الصحية قليلة جدا وال تتناسب مع الكثافة 
الس�كانية العالي�ة يف املدينة. وهناك قس�م 
م�ن املراكز الصحية ومستش�فى الش�علة 
الع�ام، الت�ي تعان�ي م�ن ت�ردي اوضاعها 
واهمال واضح يف جميع الجوانب ومن سوء 
الخدمات التي تقدمها ملراجعيها ممن ابتلوا 
باألم�راض يف غياب اغلب العالجات وانتهاء 

صالحية بعضها وافتقار بعضها اىل املعدات 
الطبية والصحية.

وبالنسبة اىل الواقع التعليمي تعاني معظم 
املناطق من قلة املدارس واكتظاظ الصفوف 
بالطلب�ة وحرشهم يف صفوف ضيقة. وهذا 
م�ا دفع اعداد اًكبرية من الطلبة اىل الترسب 
من املدارس. اضافة اىل تهالك البنى التحتية 
للمدارس التي تفتقر اىل ابسط املستلزمات 
الدراس�ية املريح�ة وم�ن عدم توف�ر كادر 
تدرييس يس�د حاج�ة املدارس الت�ي تعتمد 
ال�دوام الثالثي يف اس�تيعاب االعداد الكبرية 
من الطلبة، كذلك ع�دم توفر رحالت كافية 

لجلوس الطلبة.
وتض�م مدين�ة الش�علة اع�داداً غ�ري قليلة 
من االحياء العش�وائية التي تسكنها اعداد 
كب�رية م�ن املواطن�ني الفق�راء واملعدمني 
ومن هم دون خ�ط الفقر، والذين اضطروا 
للس�كن فيها بسبب عدم توفر مساكن لهم 
والتي هي م�ن اهم حق�وق املواطنني التي 

نص عليها الدستور العراقي.
ومعظ�م ه�ذه البي�وت مبني�ة م�ن الطني 
والصفيح والبلوك وال تصلح مطلقاً للعيش 

فيها.ويواج�ه مواطنيوها حالة صعبة جدا 
بسبب عدم توفر ابسط مستلزمات املعيشة 
واالنق�اض  واالوس�اخ  النفاي�ات  وتكاث�ر 
والحيوان�ات الس�ائبة والقوارض وبش�كل 

ملفت للنظر.
كما ان اغلبية شوارعها غري معبدة وتتحول 
اىل برك�ة م�ن االطي�ان يف موس�م االمطار، 
اضاف�ة اىل النقص الح�اد يف تجهيز الطاقة 

الكهربائية وشحة املياه الصالحة للرشب
مدين�ة الحرية .. من احياء بغداد الش�عبية 
الص�در  الكب�رية والفق�رية بع�د مدينت�ي 
والش�علة وتمتاز ايضا بكثافتها السكانية 

العالية.
وبالنسبة اىل مس�توى الخدمات التي تقدم 
اىل املواطنني يف هذه املدينة قد يطول الحديث 
عنها. فالفس�اد االداري واملايل املسترشي يف 
الدوائر واملؤسس�ات وعدم توظيف االموال 
العام�ة بالش�كل الصحي�ح ، يع�دان م�ن 
االس�باب الرئيسية لرتدي الخدمات املقدمة 
ألهايل ه�ذه املدينة .. وهن�اك ازمة حادة يف 
الخدم�ات البلدي�ة يف هذه املنطق�ة ، حيث 
ان تبلي�ط بعض ش�وارعها غري جيد وقديم 
جدا مما ادى اىل تكاثر التخسفات واملطبات 
وتجمع املياه االسنة والذي قد يؤدي اىل غرق 
العديد من البيوت وباالخص يف منطقة دور 

الشؤون الحرية األوىل.
كذل�ك تجم�ع املياه االس�نة والق�ذرة جراء 
تراك�م دهون املول�دات االهلية ما بني زقاق 
وزقاق. اما بالنس�بة اىل النفايات واالوساخ 
فح�دث وال حرج، فهي تتكاثر يف الش�وارع 
الرئيس�ية والفرعية وبش�كل ملفت للنظر 
الخاص�ة  الحاوي�ات  توف�ر  ع�دم  بس�بب 
بجم�ع النفاي�ات وقل�ة اع�داد الس�يارات 
الكابس�ة، وس�بب ه�ذا ب�دوره العديد من 
االرضارالصحي�ة للمواطنني اضافة اىل انها 
اصبحت مرتعا للحيوانات والكالب السائبة.

اما بالنسبة اىل الواقع الصحي فال يوجد أي 
مستشفى عام يف املدينة واما هناك مركزان 
صحيان ال يس�توعبان االع�داد الكبرية من 
ابن�اء املدين�ة. كذلك تعان�ي املدينة من قلة 
الخدمات املقدمة للمواطنني والنقص الحاد 
يف االدوية وباالخص ادوية االمراض املزمنة 
اضافة اىل االزدحام الش�ديد واالختناق الذي 
تعاني�ه ه�ذه املراك�ز الصحية ج�راء تزايد 

اعداد املراجعني واملرىض عليه.
تض�م املنطق�ة ايض�ا ع�دداً م�ن االحي�اء 
العشوائية التي يعيش سكانها واقعاً مريراً 
وه�م يواجه�ون ايض�ا الفق�ر والتهميش 
والبطال�ة وانع�دام الخدم�ات اضافة اىل ان 
املخاطر واالمراض واملص�ري املجهول يهدد 
حياتهم، فيم�ا يجمع اطفال ه�ذه االحياء 
العش�وائية القمام�ة للحص�ول عىل بعض 
امل�واد الت�ي يمك�ن ان تب�اع وتعينه�م عىل 

املعيشة.
اما بالنس�بة اىل الجان�ب التعليمي فاملدينة 
تعان�ي من تخل�ف واضح يف ع�دد املدارس 
االبتدائي�ة واملتوس�طة واالعدادي�ة ما أدى 
اىل ع�دم مقدرة املؤسس�ات التعليمية فيها 
عىل اس�تيعاب االعداد الكب�رية من الطلبة، 
واللجوء اىل الدوام الثالثي. كذلك وجود زخم 
ش�ديد من الطلبة يف معظم املدارس بسبب 
تهديم 3 م�دارس بحجة بنائه�ا من جديد، 
وكان ذل�ك من�ذ ف�رتة طويلة ولك�ن بقيت 
عىل حاله�ا ولم تبارش الجهات ذات العالقة 
بتش�ييدها واصبح�ت بالتايل مكان�ا لرمي 

االوساخ والنفايات .
الوس�ائل  توف�ر  ع�دم  اىل  اضاف�ة  وه�ذا 
الرضورية للطلبة من املختربات والخدمات 
الصالح�ة  واملي�اه  والكهرب�اء  الصحي�ة 
لل�رشب. ويف بع�ض االحيان يتم اس�تيفاء 
مبال�غ من الطلب�ة لغرض ترمي�م املدارس 
وس�د النواق�ص املوج�ودة فيها، م�ا اثقل 
كاهل اولي�اء امور الطلبة بس�بب االوضاع 

االقتصادية الصعبة .
مدين�ة الوش�اش .. تعترب مدينة الوش�اش 
م�ن املناط�ق البغدادي�ة القديم�ة ج�دا يف 
جانب الكرخ وقد اصبحت من املناطق ذات 
الكثافة الس�كانية العالية بالرغم من صغر 
مس�احتها الكلي�ة. وهي تعان�ي ايضا من 
غياب ابس�ط مقومات املعيشة والخدمات 
األساس�ية، بالرغم من ان غالبية س�كنتها 
ه�م م�ن العوائل الفق�رية واملعدم�ة وذات 

الدخل املحدود.
معظم ش�وارع مدينة الوش�اش ومحالتها 
وأزقته�ا تعرضت للتخس�ف بس�بب تكرس 
االس�منت وعدم صيانته، ومعظم الشوارع 
واالزق�ة تمتل�ئ باملي�اه االس�نة والق�ذرة 
وخصوصا يف موسم االمطار مما يتسبب يف 

ان�ا موظ�ف ىف تربي�ه كرب�الء قس�م التعليم 
املهني ت�م تعيننا بتاري�خ ٢٠٠٥/١/٢٥وانا 
م�ن موالي�د ١٩٦٠/٦/٢٤... س�وف نح�ال 
إىل التقاع�د ول�دي معامله فصل س�يايس تم 
تقديمه�ا يف ٢٠١٩/٦/٢٠ وت�م إرس�الها إىل 
مجلس محافظه كربالء ومن ثم تم إرس�الها 
إىل لجن�ه التحق�ق يف مجلس ال�وزراء نرجو 
إنجاز املعامله لكى نس�تفيد من تمديد س�ن 

التقاعد إىل سن ٦٥ سنه ٠

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

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

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

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

الرقابية لفضح رسق املال العام ولتكون املرأة العاكسة لحقوق الشعب.

تنويه:
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رسالة من مواطن تعرض لالضطهاد

       رغ�م م�رور حوايل اس�بوعني ع�ىل تكليف 
ع�الوي بتش�كيل الحكومة العراقي�ة الجديدة 
خلف�ا لحكومة ع�ادل عبد املهدي املس�تقيلة، 
فأن�ه ل�م تتضح حت�ى االن معطي�ات ونتائج 
الحراك الذي رشع به عالوي وفريقه املس�اعد 
ع�ىل مختل�ف الق�وى واالط�راف السياس�ية 
وممثلي�ات وتنس�يقيات التظاه�رات يف بغداد 
واملحافظات، وحتى الترسيبات املش�ار اليها، 
الت�ي خرجت من هن�ا وهناك، فأنه�ا لم ترش 
اىل يشء واض�ح وملموس، النه�ا عىل ما يبدو 
التع�دو كونها توقعات وافرتاض�ات وبالونات 
اعالمي�ة، ي�راد منه�ا يف بعض االحي�ان جس 
النب�ض، ويف احيان اخرى التحذي�ر من تكرار 
اخطاء وس�لبيات وهفوات املايض، ويف احيان 
اخ�رى تمث�ل ضغوط�ات وام�الءات لقضاي�ا 

وخيارات معينة.
   االط�راف غ�ري املتحمس�ة ملج�يء ع�الوي، 
واملتوجس�ة والقلقة حيال مايمكن ان تحصل 
علي�ه من مغانم ومكاس�ب، والتي هي يف ذات 
الوق�ت تتجن�ب اظهار ما تفكر ب�ه وتتوجس 
منه، ربما راح�ت تطلق البالون�ات االعالمية، 
وتثري املخاوف، وتعمق الهواجس، مثلما فعلت 
بالضب�ط م�ع عب�د امله�دي يف الس�ابق، وهي 
تخط�ط انه يف ح�ال نجاح الحكوم�ة الجديدة 
فأنها ستؤكد دعمها ومساندتها وتأييدها، ويف 
حال فش�لت، فأنها س�رتكب موجة املعارضة 
والرفض، وتعي�د التذكري بأنها حذرت ونبهت، 

ولم تؤيد ذلك التكليف منذ البداية.
   اما االطراف التي حذرت من الوقوع بأخطاء 
وس�لبيات امل�ايض، فأنها تدرك تم�ام االدراك، 
ان حكوم�ة ع�الوي تمث�ل الفرص�ة االخرية، 
ونجاحه�ا يعني اجتياز منعط�ف خطري جدا، 
اما فش�لها، فس�وف ي�ؤدي اىل بل�وغ مرحلة 
االنسداد السيايس، والذهاب اىل اسوأ الخيارات، 
ولع�ل املرجعي�ة الديني�ة يف النج�ف االرشف، 
اطلقت خالل الشهور االربعة املاضية، اي منذ 
ان�دالع الحرك�ة االحتجاجية يف الع�راق مطلع 
ش�هر ترشين االول-اكتوب�ر املايض، تحذيرات 
جدي�ة ملا يمك�ن ان تؤول اليه اوض�اع البلد يف 
حال لم تتدارك القوى السياسية املعنية االمر، 
وتضع ح�دا لحالة التداعي الس�يايس واالمني 

واملجتمعي الخطري.
   يف ح�ني ل�م تخ�ف ق�وى سياس�ية كردي�ة 
وسنية حقيقة مواقفها حيال حكومة عالوي، 
فبعض االكراد-وتحدي�دا الحزب الديمقراطي 
ودعمه�م،  تأييده�م  الكردس�تاني-ربطوا 
بضمان حقوق اقليم كردستان، يف ذات الوقت 
الذي تؤكد مص�ادر خاصة، انهم يرصون عىل 
االحتفاظ بنفس حقائبه�م الوزارية الحالية، 
وهي حقيبتي املالية واالسكان واالعمار، وهذا 
ما اليمك�ن القبول ب�ه، وفق مطال�ب الحراك 
املرجعي�ة،  ودع�وات  الس�لمي،  الجماه�ريي 

وتعهدات عالوي نفسه.
   اض�ف اىل ذل�ك، ف�أن قوى وش�خصيات من 
الفضاء السني، استبقت االعالن عن التشكيلة 
الحكومي�ة بحمل�ة اعالمية وسياس�ية حادة، 
الن االمور لم تس�ري عىل هواها، واتهمت قوى 
وش�خصيات من ذات الفض�اء، من التي ابدت 

مواقف ايجابية، بالخيانة.
   ولع�ل االط�راف املعرقل�ة واملنتقدة، تس�عى 
اىل الس�ري بنفس املس�ارات السابقة، النها من 
جانب تفك�ر بمصالحها الخاصة، ومن جانب 

اخر مطلوب منها ان تنفذ اجندات خارجية.
   وتتحدث مصادر مطلعة عىل بعض مجريات 
الكوالي�س، عن ضغوط�ات وتدخالت امريكية 
وبريطانية عىل رئيس الوزراء املكلف، لصياغة 
تش�كيلة حكومي�ة وفق مقاس�ات واش�نطن 

ولندن وعواصم اقليمية .

 تضم الرقعة الجغرافية للكرخ االولى أكثر من )30( منطقة 
س���كنية، وتتميز بعض هذه المناط���ق بكونها ذات كثافة 
س���كانية عالية، واغلبية س���كنتها من المواطني���ن الفقراء 
والكس���بة وذوي الدخل المحدود ،اضافة الى وجود العديد 

من االحياء العشوائية فيها ..

الس�ام عليكم ورحمة الله وبركاته اني الدكتور حس�ن هادي ابلغ السبعني من عمري 
وق�د قم�ت بخدمة بادي مل�دة 23 س�نه يف اغلب محافظ�ة القطر ونصيح�ة لتعرض 
لاضته�اد س�ابقا فقد تركت العمل مجربا وانا االن أعاني م�ن ورم يف الدماغ ومن عدة 
جلطات دماغية انا ال اطلب معونة او مس�اعدة وإنما اطلب من سيادتكم إرجاع حقي 
فقد كان لدي عقار يف محافظة الديوانية قمت ببيعه حتى اشرتي دار سكن يل ولعاءلتي 
يف بغداد وقد قمت بوضع املبلغ يف مرصف دار االسام األهيل ولتعرض املرصف للرسقة 
من قبل أصحابها وتم وضعه تحت االصولية ونحن وكل من أودع امواله يف هذا املرصف 
نعان�ي منذ 5 س�نوات وقد تم دفع لنا مبالغ جدا قليلة ال تتناس�ب م�ع املبالغ املودعة 
فنرجوا من س�يادتكم النظر مش�كلتنا وحلها فهي معاناه أليمة ومرهقة وفقكم الله 

ملا يحبه ويرضاه . 

نتطلع لحكومة
تقدم خدمات 

تخفف معانات المواطن

ان�ا من ذوي ش�هداء النظام البائد اخ الش�هيد رفعت معامل�ة كامله من كل يشء منذ 
عام 2015 واىل هذه اللحظة لم يصدر قرارا صحيح وانا أبلغ من العمر خمس�ني عاما 

إىل متى انتظر ...

لعل اهم مفصل من مفاصل الحياة االدارية 
يف اي مدين�ة حديث�ة او قديمة هو مفصل 
الخدمات البلدية فيها النه مفصل حضاري 
ترتق�ي املدينة به اىل مصاف املدن املتطورة 
اذا كان راقي�ا وتتخلف اىل مس�توى القرية 
او البداوة اذا كان هناك من يعرقل ويش�وه 
املدينة بحج�ة العوز والحرم�ان وماعاناه 
اه�ايل مدينة الصدر م�ن اهمال مقصود او 
عفوي منذ عقود سابقة يف مجال الخدمات 
البلدية حيث الش�وارع غري املعبدة يف اغلب 
شوارع مدينة الصدر وبلدية الصدر الثانية 
تتميز ع�ن باقي البلديات بصغر املس�احة 
كث�رة  وكذل�ك  عالي�ة  س�كانية  وكثاف�ة 

النفاي�ات داخ�ل املنطق�ة وايض�ا خطوط 
املج�اري  قديم�ة ال تتحم�ل ه�ذه االع�داد 
الس�كانية الكبرية..ولك�ن بجهود وتضافر 
جهود موظفي الدائرة وعملها املس�تمر يف 
وجبات النظافة اىل ارب�ع وجبات صباحية 
ومس�ائية وليلي�ة وفجري�ة م�ن اجل عدم   
تجمع للنفاي�ات داخل املدينة وعاهد املدير 
العام رئيس مهندسني اقدم /صالح عسكر 
عيل اكرب ان تكون بلدية الصدر الثانية عىل 
قدر املسؤولية وجعل مدينة الصدر نظيفة 

وجميلة وللمزيد من التفاصيل:
بلدية الصدر الثانية

*ما هي الخطط والربامج التي وضعتموها 

واملناط�ق  االحي�اء  غ�رق  دون  للحيلول�ة 
الشعبية يف حالة سقوط االمطار؟

-نح�ن دائ�رة بلدية الص�در الثاني�ة لدينا 
خطط س�نوية وش�هرية ويومية والخطة 
الس�نوية تب�دأ من الش�هر الثام�ن من كل 
سنة لتنظيف الخطوط الرئيسة والخطوط 
الفرعي�ة وصيان�ة محط�ات املج�اري من 
املضخ�ات والغواط�س والدي�زالت وحت�ى 
بصيانته�ا  نق�وم  الكهربائي�ة  املول�دات 
وتهيئتها ملوسم االمطار و تم انجاز   90%  
من املخطط بش�كل جيد وتم رشاء اغطية 
املنه�والت )املش�بكات( الت�ي تح�دث له�ا 
ح�االت رسق�ة وليدنا خط�ط يومية تدخل 

ش�عبة الصيانة يف قس�م املجاري للمحالت 
وصيانته�ا  بتنظيفه�ا  تق�وم  واالزق�ة 
وتهيئتها لذلك لم يحدث لنا اي حالة اخفاق 

ونحن عىل استعداد كامل ملوسم االمطار.
*ماه�ي الح�دود االداري�ة لبلدي�ة مدين�ة 
الصدر الثانية وكم مس�احتها ؟-املس�احة 
االجمالي�ة تقريبا 19/17كم تحدها القناة 
من جهة وشارع الجوادر من الجهة الثانية 
وش�ارع صف�ي الدي�ن الح�يل وتنته�ي يف 
منطقة الدس�يم الزراعية وه�ي جزء منها 

ضمن حدود دائرة البلدية.
*بغ�داد تعان�ي م�ن كث�رة العش�وائيات 
والتج�اوزات ع�ىل امل�ال الع�ام فم�ا ه�ي 

االجراءات؟
-يف الحقيق�ة قبل التظاه�رات كانت لدينا 
حم�الت كبرية ج�دا الزالة التج�اوزات عىل 
االرصفة والش�وراع الرئيسية بدانا يف اكثر 
من منطقة ومنها ش�ارع العمال وش�ارع 
الق�دس يف منطقة جميلة وت�م رفع الكثري 
م�ن االكش�اك الت�ي كان�ت تعي�ق حرك�ة 
مرور الس�يارات واملواطن�ني عىل االرصفة 
والش�وارع وكذل�ك س�وق املصطفى وكان 
يف الني�ة فت�ح الش�ارع بالكامل وت�م ازالة 
الكثري م�ن االكش�اك فيه ولك�ن موضوع 
التظاه�رات ودخ�ول املتجاوزين عىل خط 

التظاهرات اخر خططنا يف هذا املجال.

الخدمات البلدية مفصل حضاري ترتقي المدينة به الى مصاف المدن المتطورة

تمديد
 سن التقاعد
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مناطق الكرخ

أكد ممثل مفوضية األمم املتحدة لش�ؤون الاجئني يف 
العراق )برونو جدو(، منتصف أيلول  املايض »حدوث 
عودة عكس�ية آلالف النازحني من مناطق س�كناهم 
إىل مخيمات النزوح مرة أخرى يف مناطق مختلفة من 
الع�راق، وأن هناك نحو مليون وتس�عمئة ألف نازح 
لن يتمكن الكثري منهم من العودة إىل ديارهم يف وقت 

قريب، ويجب توفري املساعدات لهم«.
ويف نهاي�ة ش�هر ترشي�ن الثان�ي/ نوفم�رب 2018، 
نزحت نحو س�بعة آالف أرسة من قريتي )الجرناف، 
والخرضوي�ة( إىل ناحية )القي�ارة( جنوبي املوصل، 

جراء السيول واألمطار التي اجتاحت مناطقهم.
ويف نهاية العام املايض أكد )حسن السبعاوي( عضو 
مجلس محافظة املوصل أن« الس�يول ومياه األمطار 
غمرت س�تة آالف خيمة ضمن مراك�ز النازحني من 
املحافظ�ة، ودم�رت مراك�ز إي�واء نح�و )200( ألف 
ن�ازح، فيم�ا رشدت س�بعة آالف عائل�ة يف ناحي�ة 

)القيارة( جنوبي املدينة أيضاً«.
ويف الع�ارش من كان�ون األول املايض أك�دت منظمة 
األمم املتح�دة للطفول�ة )يونيس�يف(، أن« أكثر من 
)151( أل�ف طف�ل عراق�ي ن�ازح مه�ددون بالربد، 

وتتعرض حياتهم للخطر بس�بب التجمد وانخفاض 
درجات الح�رارة والفيضانات التي اكتس�حت أجزاء 
كب�رية م�ن الب�اد، وأن معظ�م العائ�ات النازح�ة 
تعيش تحت خ�ط الفقر يف مس�اكن متداعية تفتقر 
إىل التدفئ�ة، أو يف مخيمات ال تقيهم من الربد بش�كل 

كاف«!
ه�ذه الصور املؤملة وغريها يف عدة محافظات عراقية 
تؤك�د أن التقصري بح�ق النازحني هو الس�مة األبرز 
س�واء من ط�رف حكوم�ة بغ�داد أو م�ن املنظمات 

الدولية واإلنسانية!

ارحموا من في االرض يرحمكم من في السماء

بلدية الصدر الثانية

نح�ن اولياء الطالب�ات التي ظهرت قبوالتهن يف جامعات خارج محافظتهن وبس�بب 
الوض�ع األمن�ي الراهن وع�دم إمكانية إكمال دراس�تهن يف املحافظ�ات خوفأ عليهن 
نناش�دكم بأن تاخطب�و وزارة التعلي�م العايل بالس�ماح بإكمال الدراس�ة باملحافظة 

الساكناتهاوالقريبة عليهن ووفقكم الله لخدمة أبنائكم الطلبة

إلى متى انتظر ...

مناشدة



أثبتت دراسة حديثة أن إدمان الهواتف 
الذكي�ة يغ�ر ش�كل الدم�اغ البرشي 
وحجم�ه بطريقة تش�به إىل حد بعيد 

تأثر املخدرات عىل األدمغة.
صحيف�ة  وقال�ت 

»دييل ميل« الربيطانية إن صور ماسح 
التصوير بالرنني املغناطييس كش�فت 
أن أدمغة األش�خاص، الذي�ن يعانون 
م�ن إدمان الهاتف الذكي، لديها حجم 
أق�ل من امل�ادة الرمادية يف 
الرئيسية  األجزاء  بعض 

منها.
الص�ور  وأظه�رت 
النش�اط  انخفاض 
مدمني  أدمغ�ة  يف 
الذكية  الهوات�ف 
بغ�ر  مقارن�ة 
وتم  املدمن�ني. 
تسجيل أنماط 

واتجاه�ات مماثل�ة للم�ادة الرمادية 
املتضائلة يف أدمغة مدمني املخدرات.

وفحص الباحثون األملان 48 مش�اركا 
باس�تخدام صور الرن�ني املغناطييس، 
22 منهم صنف�وا بأنهم مدمنون عىل 
الهواتف الذكي�ة و26 اعتربوا من غر 

املدمنني.
الت�ي  الدراس�ة  الباحث�ون يف  وكت�ب 
نرشت يف مجلة »س�لوكيات اإلدمان« 
بإدم�ان  املصاب�ون  األف�راد  »أظه�ر 
الهات�ف الذك�ي حجماً أقل م�ن املادة 
الرمادي�ة يف ج�زء من الدماغ يس�مى 

)أنتريور اسنوال(«.
وأضاف�وا أن تناق�ص امل�ادة الرمادية 

يف واح�دة من هذه املناط�ق يف الدماغ، 
يرتب�ط س�ابقاً  انس�وال، كان  وه�ي 

بإدمان املخدرات.
وق�ال العلم�اء إن ه�ذا ه�و أول دليل 
مادي ع�ىل وجود صلة بني اس�تخدام 
الهات�ف الذك�ي والتغ�رات التي تطرأ 

عىل الدماغ.
وكت�ب مؤلف�و الدراس�ة م�ن جامعة 
هايدلربغ يف أملانيا »نظراً الستخدامها 
عىل نطاق واس�ع وشعبيتها املتزايدة، 
تتس�اءل الدراس�ة الحالي�ة عن رضر 
الهواتف الذكية، عىل األقل لدى األفراد 
األكثر عرضة لخطر تطوير سلوكيات 

مدمنة متعلقة بهذه األجهزة«.
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للتقليل من الحوادث المرورية .. نظام جديد يعتمد على الذكاء اإلصطناعي 

تعم�ل رشكة رشكة TCL الصيني�ة يف الوقت الراهن عىل تصنيع هاتف 
ذكي قالت إنه سينافس هواتف سامسونج وموتورال القابلة للطي.

وذك�ر موق�ع engadget.com املتخصص، بحس�ب معلومات مرسبة، 
 Samsung أن الهاتف يختلف عن هاتفي سامس�ونج جالكيس زد فليب
galaxy z flip  أو موتوروال رازر motorola razr القابلني للطي بشاشة 
منبثقة ستنزلق إىل الخارج بحيث يتمكن مستخدم الجهاز من سحبها 
من الهاتف الذي سيتحول بدوره من هاتف ذكي إىل ما يشبه الكمبيوتر 
اللوحي.وم�ع التكت�م الش�ديد لرشك�ة ت�ي يس إل TCL املتخصصة يف 
صناعة اإللكرتونيات عن مواصفات 
أش�ار  املس�تقبيل  هاتفه�ا 
أن  إىل   »CNET« موق�ع 
تصمي�م الهات�ف كان 
أن يظهر  املف�رتض 
رس�مي  بش�كل 
ألول م�رة خ�ال 
فعاليات نس�خة 
م�ن   2019
معرض الهواتف 
ال�دويل  الذكي�ة 
 Mobile World
ولك�ن   Congress
إلغاء إقامة فعاليات 
املعرض بسبب انتشار 
فروس كورونا حال دون 
ع�رض الهاتف ل�زوار املعرض 

املصورين.وعدسات 
وفيما يخص الصور املرسبة لهاتف رشكة تي يس إل TCL يمكن تحديد 
بعض الس�مات الظاهري�ة العامة مثل تمتع الجه�از بجوانب منحنية 
انس�يابية وانزالق الشاش�ة املزود بالكامرا الخلفية عند فتح الشاشة 

املنزلقة.
وحت�ى اآلن لم تعلن رشكة ت�ي يس إل TCL أي تفاصيل تخص اإلعان 

الرسمي عن هاتفها املُنتظر .

طرحت رشكة »فيزي�ل زون« ابتكاراً جديداً يعتمد 
عىل تقني�ة الذكاء اإلصطناعي، وذل�ك للتقليل من 

الحوادث عىل الطرقات.
ويعتمد هذا اإلبتكار ع�ىل البيانات التي تم جمعها 
بواس�طة كل من الس�يارات والهواتف الذكية، من 
أج�ل تنبيه الس�ائقني إىل املوقع املحتمل للمش�اة، 
م�ا يجّنب الس�ائقني الس�ائقني وامل�ارة الحوادث 

املأساوية.
وأوضح�ت الرشكة أنه »يتم الحصول عىل البيانات 
الخاص�ة بس�ائقي الس�يارات م�ن خ�ال ارتباط 
 ،GPS النظ�ام بربنام�ج تحدي�د املواق�ع العامل�ي
ومن خال االتصال ببيانات هاتف الس�ائق سوف 
يتم إرس�ال إش�عارات منبهة للس�ائق عرب هاتفه 

الجوال«.

وق�ال ش�موليك باري�ل، أحد مؤس�يس الرشكة أن 
»هوات�ف الس�ائقني ال�ذي سيس�تخدمون نظ�ام 
الرشك�ة، س�تتصل مب�ارشة بخوارزمي�ات الذكاء 
االصطناع�ي. وعلي�ه، س�يقوم النظ�ام بالتنبي�ه 
لوقوع حادث بناء عىل معطيات وإحداثيات موقع 
س�ائق الس�يارة، ليتم يف النهاية تنبيه�ه باحتمال 
ح�دوث تصادم قبل 3 ثوان تقريباً تحت أي ظروف 

جوية«.
ويش�مل هذا النظ�ام املش�اة أيضاً، حي�ث يمكنه 
تنبيههم لوجود س�يارة أو دراج�ة نارية تقع عىل 

مسافة خطرة ُتقدر بنحو 150 مرتاً.
ويستهلك هذا النظام 5% فقط من بطارية الهاتف 
كل 24 س�اعة، وهناك العديد من الرشكات الكربى 

أبدت اهتمامها بهذا النظام، مثل رشكة »أوبر«.

كش�ف تقري�ر حدي�ث ص�ادر ع�ن بلوم�ربغ أن فروس 
كورون�ا املدم�ر قد يتس�بب ىف تأجيل ه�دف رشكة »أبل« 
املتمث�ل يف إطاق iPad Pro  جدي�د ىف وقت مبكر من هذا 

العام.
 iPad وخططت رشكة أبل لطرح نس�خ محدثة من جهاز
Pro ىف النصف األول م�ن عام 2020، مع كامرات ثاثية 
األبع�اد، باإلضاف�ة إىل جه�از أيفون منخف�ض التكلفة، 
وال�ذي ُيق�ال أن س�عره س�يبلغ نح�و 400 دوالر، والذى 
يمكن إص�داره ىف م�ارس، وبينما يب�دو أن إطاق هاتف 
 iPad األيفون يس�ر ع�ىل الطريق الصحيح، ف�إن خطط

Pro يمكن وقفها بسبب الفروس، حسب بلومربغ.
وقد تأثرت سلس�لة إم�داد رشكة أبل، الت�ي ترتكز إىل حد 
كبر ىف الصني، بشكل كبر حيث أُجربت املصانع ىف الباد 

عىل اإلغاق، خوفا من تفىش الفروس.
وقالت الرشكة يف بيانها الصحفي يوم اإلثنني إن إمدادات 

األيف�ون يف جمي�ع أنحاء العالم س�تكون مقي�دة مؤقًتا، 
نتيجة لذلك اضطرت رشكة أبل إىل إغاق املتاجر يف جميع 
أنح�اء الباد يف محاولة للمس�اعدة ىف احت�واء الفروس، 
ال�ذي قال�ت الرشك�ة إن�ه س�اهم يف خف�ض الطلب عىل 

منتجاتها داخل الصني.
وأعادت أبل الفتتاح متاجرها الرسمية يف الصني تدريجياً، 
كم�ا فتحت مراك�ز عقوده�ا ومكاتبها الرس�مية، وألن 
الصني تمثل أهم األس�واق الدولي�ة، فإن تراجع مبيعاتها 

فيها ستؤثر حتماً عىل إيرادات الرشكة.
والجدي�ر بالذك�ر أودى الفروس رسيع االنتش�ار بحياة 
نحو 1900 ش�خص يف الصني وأصيب ب�ه قرابة 72 ألفا، 
مم�ا أجرب املايني ع�ىل ل�زوم منازلهم، محدث�ا انقطاعا 
يف ساس�ل اإلمدادات وتأخ�را يف إعادة تش�غيل املصانع 
رغ�م انقضاء عطلة الس�نة القمرية الجدي�دة التي جرى 

تمديدها.

»ت�وري  رشك�ة  أعلن�ت 
ب�ورش« األمريكي�ة، ع�ن 
الذكي�ة  س�اعتها  ط�رح 
 ToryTrack« الجدي�دة 
تتمي�ز  الت�ي   ،»Tory
ووظائف  رائ�ع  بتصمي�م 

عديدة متقّدمة.
ه�ذه  مواصف�ات  وم�ن 

الساعة :
نظ�ام  ع�ىل  تعتم�د   -1
 Wear جوج�ل  التش�غيل 

.OS
مودي�ات   3 يف  تأت�ي   -2
يتواف�ر  حي�ث  مختلف�ة، 
مودي�ل بس�وار أزرق م�ع 
ومودي�ل  زرق�اء  س�اعة 
يجمع ما بني ساعة باللون 
الذهبي الوردي مع س�وار 
فاتح الل�ون وموديل يضم 
س�اعة باللون الذهبي مع 

سوار باللون األسود.
3- جمي�ع املوديات تأتي 

بمقاس 40 ملم.
4- الساعة مزودة بشاشة 

مس�تديرة   AMOLED
قي�اس 1.9 بوص�ة تعمل 
 390 x 390 بدقة وض�وح
إىل  باإلضاف�ة  بيكس�ل، 
وجود زرين عىل الجانبني.
الس�اعة  تتحم�ل   -5

الجدي�دة  الذكي�ة 
دون  امل�اء  مامس�ة 

حدوث أي أرضار.
6- تتضمن مستشعراً 

مع����دل  لقي�اس 
نبضات القلب.

ف�رتة  تص�ل   -7
البطارية  تشغيل 

إىل 24 ساعة.
إعادة  يمك�ن   -8
الس�اعة  ش�حن 
عب�����ر موصل 
طي�����يس  مغنا

يف غض�ون س�اعة 
واحدة.

س�عر  يص����ل   -9
دوالراً   295 إىل  الس�اعة 

أمريكياً.

سوار يمنع األجهزة الذكية من التنصت على المحادثات

ابتك�ر مجموع�ة م�ن العلم�اء س�وارا من 
ش�أنه منع أي ميكرفون م�ن التنصت عىل 

املحادثات التي تجرى عن طريق الهواتف.

وقام الفريق من علماء جامعة »شيكاغو« 
األمريكي�ة، س�وارا متط�ورا م�زودا ب� 23 
س�ماعة ترس�ل إش�ارات فوق صوتية ملنع 
األجهزة من  كل 
ع�ىل  التنص�ت 

محادثاتك.

وفقا لصحيفة »دييل ميل« الربيطانية، عىل 
الرغ�م م�ن أن الجهاز يصدر إش�ارات فوق 
صوتي�ة ال يمكن لألذن البرشية س�ماعها، 
إال أنه�ا تش�وش امليكروفون�ات وتمنعه�ا 
م�ن التق�اط ما ي�دور م�ن حوله�ا ويمنع 

التسجيات الصوتية.
ودمج الفريق هذا الجهاز يف س�وار أس�موه 
»س�وار الصمت«، ألن�ه يس�تخدم إيماءات 
مرتدي�ة الطبيعية التي تحدث أثناء التحدث 
لزي�ادة فعالي�ة الجه�از، ويمك�ن للجه�از 
املوض�ح يف الفيديو تش�ويش امليكروفونات 
املدمج�ة يف املس�اعد الذك�ي مث�ل اليكس�ا 

وسري وغرهما.
ووج�د الباحثون أن الجه�از القابل لارتداء 
أجه�زة  % يف تش�ويش   96 بنس�بة  فع�ال 
التنصت يف املنطقة املحيطة، وأشاروا إىل أنه 
ع�ىل الرغم من أنه ال ي�زال نموذجا أوليا إال 
أنه يمك�ن تصنيعه تجاريا مقابل 20 دوالًرا 

فقط.
وقال »بن تش�او«، أس�تاذ علوم الكمبيوتر 
»أصبحن�ا الي�وم محاط�ني بأجه�زة ذكية 
م�ن  ج�زء  وه�ذا  بميكروفون�ات  م�زودة 
التط�ور، ولكن يجب علين�ا أن ندرك أن هذا 

األمر قد يكون خطرا علينا أيضا«.

أعل�ن معه�د أبح�اث الفض�اء الحكوم�ي يف كوريا 
الجنوبي�ة الي�وم األربع�اء أنه ت�م إط�اق أول قمر 
صناعي يف العالم ملراقبة البيئة كوري الصنع بنجاح.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه تم 
إطاق صاروخ أريان - 5 الذى يحمل القمر الصناعي 

تش�وليان -2 بي وال�ذى يزن 
3.4 طن لرص�د حركة الغبار 
الهوائي�ة  وامللوث�ات  الناع�م 
األخرى يف منطقة رشق آسيا 
من جيانا الفرنس�ية الساعة 
)بالتوقي�ت  مس�اًء.   07:18
املح�يل(، وفًق�ا ملعه�د كوريا 

ألبحاث الفضاء الجوي.
القم�ر الصناعي  وتم تفريق 
من الص�اروخ بعد 31 دقيقة 
أول  وأج�رى  إطاق�ه  م�ن 
تتب�ع  محط�ة  م�ع  اتص�ال 
أس�رتاليا.. وم�ن  يف  أرضي�ة 
املتوقع أن يبدأ تش�وليان -2 

ب�ي يف تنفي�ذ مه�ام معينة يف 
أكتوبر، مع تش�غيل جميع األنظمة بالكامل يف عام 

.2021
وق�ال املعه�د إن القم�ر الصناعي متع�دد األغراض 
مجه�ز بمقي�اس مراقب�ة البيئ�ة الثابت بالنس�بة 

لألرض )ج�ي إي إم إس( الذي يمكنه مراقبة وتتبع 
الغب�ار الناعم و20 نوًعا من ملوث�ات الهواء، بما يف 
ذلك األوزون وثاني أكسيد الكربيت والفورمالديهايد.

وأضاف�ت أن نظام )ج�ي إي إم إس( يتقدم بعامني 
إىل ثاثة أعوام عىل أجهزة استش�عار مماثلة يجري 
تطويرها لاستخدام من قبل 
الوالي�ات املتح�دة وأوروب�ا، 
وس�يكون قادرا عىل تغطية 
منطق�ة يبلغ طولها حوايل 5 

آالف كيلومرت.
الصناعي  للقمر  وُسيس�مح 
باالحتفاظ  الجنوبي  الكوري 
بعام�ات تبويب وثيقة حول 
يف  امللوث�ات  أن�واع  جمي�ع 
املنطقة، ولع�ب دور مهم يف 
مراقبة اله�واء عامليا كما أن 
املعلوم�ات الت�ي يتم جمعها 
توفر تنبؤات جوية أكثر دقة 
وتس�مح لس�ول بالعمل مع 
دول أخ�رى للح�د م�ن التلوث 
يف املنطقة.وق�د تم تجهيز القم�ر الصناعي بأحدث 
تقنيات التصوير الثاب�ت للمحيطات األرضية )جي 
أو يس أي-1(، والت�ي يمكنه�ا التحق�ق م�ن وجود 

أزهار الطحالب وغرها من ملوثات املياه.

بدأت مجموعة من الباحثني من جامعة »مليتون 
كينيز« الربيطانية، بإجراء أبحاث عىل كومة غبار 
من القمر، كان رائد الفضاء األمريكي الشهر نيل 

أرمسرتونغ عاد بها بعد رحلته »أبولو 11«.
ويس�عى الباحث�ون الس�تخراج املي�اه م�ن غبار 
القمر، باستغال عنرص األوكسجني به، وإضافة 

عنرص الهيدروجني.
ويف الس�ياق، لف�ت العاملان ماهي�ش أناند و هانا 
س�ارجينت، م�ن مجموع�ة الباحثني الت�ي تقوم 
بالتج�ارب، إىل أن »نج�اح إنت�اج مياه م�ن غبار 

القم�ر س�يعد أم�را حيوي�ا بالنس�بة لعملي�ات 
استكشاف الفضاء يف املستقبل«.

وأش�ار الباحث�ان إىل أن�ه »يف ح�ال نج�اح ه�ذه 
التجارب، س�يكون من الس�هل تش�ييد محطات 
فضائية عىل س�طح القمر تكتفي ذاتياً بإنتاجها 
من املياه، كما سيس�هم نجاح هذه االختبارات يف 
إنتاج وقود املك�وكات الفضائية الذي تعترب املياه 
عنرصاً رئيساً يف تكوينه، ما سيعود باإليجاب عىل 
تدعي�م عمليات البحث واالستكش�اف يف الفضاء 

ملناطق ما بعد القمر«.

كوريا الجنوبية تطلق بنجاح قمرا صناعيا لمراقبة البيئة

باحثون يجرون تجارب لتحويل غبار القمر إلى مياه !

ساعة ذكية أنيقة في الشكل وتقيس معدل نبضات القلب

هاتف جديد بشاشة منزلقة
TCL  من 

كورونا يهدد إطالق جهاز iPad Pro الجديد

ق�ررت إدارة موق�ع التواص�ل االجتماعي 
»فيسبوك« وضع تبويبات جديدة يف زاوية 
»اخر االخب�ار« وذلك لتمكني املش�رتكني 
م�ن تصف�ح منش�وراتهم حس�ب م�ا 
تقرره الخوارزميات وتراه مناسباً لهم 

فرتتبها حسب األهمية واألولوية.
وتخترب الشبكة االجتماعية األكرب 
وضع تبويب�ات جديدة يف آخر 
األخب�ار يمكن�ك م�ن خالها 
املنش�ورات  ع�رض  اختي�ار 
حس�ب األهمي�ة، أو الحداث�ة 
بالن�رش، أو حت�ى املنش�ورات 

التي شاهدتها مسبقاً.
ب�وك  في�س  ب�دأت 
ه�ذه  باختب�ار 
داخلي�اً  التبويب�ات 
موظفيه�ا  ب�ني 

مؤخراً، وتفكر بتوس�يع اختبارها عىل جزء 
من املستخدمني، تمهيداً العتمادها الحقاً يف 

حال القت القبول واالستخدام.
س�ابقاً كن�ت بحاج�ة لزيارة راب�ط خاص 
لعرض املنش�ورات التي ش�اهدتها مسبقاً، 
بينما اآلن أصبح أس�هل بكثر الوصول إليها 
م�ن التطبيق مبارشة بدون الحاجة للدخول 

إىل املتصفح.
ومن املهم أن فيس بوك أخراً س�هلت مهمة 
تنظيم آخر األخبار واملنش�ورات التي تظهر 
فيه�ا، ويب�دو أنه�ا ق�د تضي�ف املزي�د من 
التبويبات مس�تقباً لجع�ل املهمة أكثر قوة 

واحرتافية وسهولة.
يذك�ر أن انس�تغرام اخت�ربت أيض�اً مؤخراً 
الع�ودة لنظ�ام ترتي�ب املنش�ورات حس�ب 
الزمن ع�رب تبويب خاص به�ا وليس تعديل 

الواجهة الرئيسية.

اإلدمان على الهواتف الذكية يغير حجم وشكل الدماغ

»فيس بوك« يختبر تبويبا جديدا لتنظيم 
المنشورات وفق ما يناسب المشتركين
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اكتشاف تابوت حجري 
لمؤسس روما القديمة 

املراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف علم�اء آث�ار ينقب�ون يف املنت�دى 
األرض  تح�ت  رضي�ح  ع�ن  الرومان�ي 
مخص�ص لرومول�وس، مؤس�س املدين�ة 

القديمة.
يتضمن األثر التاريخي غرفة تحت األرض 
به�ا تابوت حجري ارتفاع�ه 1.4 مرتا وما 
يبدو أن�ه مذبح. يرجع التاب�وت إىل القرن 

السادس قبل امليالد.
س�تعلن إدارة الكولوس�يوم األثري�ة، التي 
ت�رف عىل عمليات التنقيب املس�تمرة يف 

املنتدى، عن الكشف الجمعة.
كان املنت�دى مركز الحي�اة العامة يف روما 
القديمة. وموقع األثر إىل رومولوس قريب 
م�ن املجمع الرئييس للمبان�ي العامة التي 
تتضم�ن مجل�س الش�يوخ واملن�ر- وهو 
منصة الرئي�س حيث تعل�ن كل اإلعالنات 

والترصيحات املهمة.
كان  فق�د  الروماني�ة،  لألس�اطري  وفق�ا 
ريم�وس  الت�وأم  وش�قيقه  رومول�وس 
مؤسس�ا املدين�ة القديمة لروم�ا واململكة 

الرومانية.
أش�ادت عم�دة املدين�ة فريجيني�ا راغ�ي 
باالكتش�اف، وغردت عىل تويرت »دائما ما 

تعج روما بكنوزها املدهشة« .

ويف هذا الس�ياق عثرت قوة م�ن رشطة حماية اآلثار 
وال�رتاث يف محافظ�ة ذي قار عىل قط�ع آثارية تعود 

لعصور سحيقة يف املحافظة.
وذكر بيان العالم رشط�ة محافظة ذي قار »خرجت 
دوري�ات م�ن مديرية رشط�ة حماية اآلث�ار والرتاث 
وب�أرشاف العميد ش�اكر هالل هويدي مدير القس�م 
وبالتعاون مع مفتش�ية آث�ار ذي قار لغرض تفتيش 

املواقع األثرية يف عموم محافظة ذي قار«.

وبني ان�ه »ومن خالل التفتيش ت�م العثور عىل قطع 
اثاريه مختلفة األش�كال واألحجام وتبلغ عدد القطع 
21 قطعة أثرية جنوب غرب الرفاعي وهي عبارة عن 
اس�طوانات صغرية وأجرار فخارية وتعود إىل عصور 

تأريخية سحيقة«.
وتاب�ع البيان انه »تم تس�ليم ه�ذه القطع إىل متحف 
النارصي�ة الحض�اري وبدوره املتحف يقوم بتس�ليم 

هذه القطع إىل املتحف الوطني يف بغداد«.

وذك�ر البي�ان ان«قيمة ه�ذه اآلثار تقدر ب�� ماليني 
الدوالرات«.

وترتكز املخاوف من عمليات النبش العش�وائي، التي 
ازدادت بش�كل كب�ري يف محافظ�ة ذي ق�ار )جنوب( 
وتحدي�دا مدينة النارصي�ة )مركز املحافظ�ة(، كما 
يقول الباحث يف اآلثار واملؤرخ العراقي، عيل النشمي.
ويضيف النشمي، »كل سنتيمرت يف النارصية به آثار، 
ال يوج�د بيت وال نهر وال ش�ارع ال توج�د تحته آثار، 
وبالت�ايل فإن هذا النبش العش�وائي حطم الكثري من 

آثارنا«.
ويحدد النشمي بوضوح مش�اركة  عصابات تهريب 
تفرض نفوذها بتلك املناط�ق يف عمليات النبش التي 
تحدث، ويقول »كل عصابة تسيطر عىل قطعة أرض 
يف تل�ك املناطق وتترصف فيها كما تش�اء، وال يمكن 

للدولة أن تتدخل«.
وكان�ت آالف املوق�ع األثرية عرض�ة للنبش والرسقة 
عىل مدى الس�نوات املاضية، حيث اس�تخرجت آالف 
القطع األثرية التي وجدت طريقها يف النهاية ملزادات 
عاملي�ة يف الواليات املتحدة ودول أوروبية كما أن آالف 
القطع التي ال تقدر بثمن كانت قد اختفت من املتحف 
الوطني يف بغداد ومن مواقع أخرى، بعد تعرّض اآلثار 

العراقية إىل أوسع عملية نهب يف عام 2003.

المراقب العراقي/ متابعة...
تمكن العراق في غضون األعوام 
القليلة الماضية بالتعاون مع 
حكومات عدد من الدول، من 
استعادة مئات القطع األثرية 
المنهوبة، ولكن عمليات السرقة 
والتهريب ال تزال مستمرة 
في ظل غياب الحماية األمنية 
للعديد من التالل األثرية في 
جنوب العراق. 

  املراقب العراقي/ متابعة...
طالبت املدونة الكويتية الش�هرية 
دين�ار  بملي�ار  املط�ريي  س�لوى 
كويتي )أكثر من 3.2 مليار دوالر( 
عىل »الطريقة« الت�ي زعمت أنها 
تعال�ج النوع الجدي�د من فريوس 

كورونا.
وقالت عىل ال�«سناب تشات« إنها 
أخ�ذت عملها مع وصف�ة العالج 

للسفارة الصينية يف الكويت.
وكتبت املطريي: »أنا أمام السفارة 
الصيني�ة، أتيت ألق�دم مالحظات 
حول طرق عالج فريوس كورونا«، 
وعرضت األوراق املطبوعة باس�م 
الس�فري الصين�ي يف الكويت.قبل 
الصيني�ة،  الس�فارة  إىل  ذهابه�ا 
ن�رت املطريي فيديو عىل قناتها 
عىل يوتي�وب طالب�ت فيه بوضع 

ملي�ار دين�ار كويت�ي )أكث�ر من 
3.2 ملي�ار دوالر( ع�ىل حس�ابها 
املرصيف ملش�اركتها طريقة عالج 
فريوس كورونا.طة الكويتية عىل 
اق�رتاح املمث�ل الش�هري الصين�ي 
جاك�ي ش�ان، ال�ذي وع�د بدفع 
مكافأة قدرها مليون يوان )143 
ألف دوالر( للش�خص الذي سيجد 

عالجا لفريوس كورونا
ووعد املمثل الصيني، جاكي شان، 
بدف�ع ملي�ون ي�وان )143 أل�ف 
الذي س�يصنع  دوالر( للش�خص 

اللقاح ضد فريوس كورونا.
وي�رى املمث�ل أن ه�ذا س�يكون 
ال�دواء،  محف�زا لترسي�ع ظهور 
وأض�اف أيض�ا إن�ه كان يت�رع 
باملال لتوفري مالبس واقية وأقنعة 

طبية.

املراقب العراقي/ متابعة...
ط�رود بريدي�ة ال تنتهي تص�ل إىل بيت 
ش�خص يف والية بافاريا األملانية بشكل 
شبه يومي منذ عدة أسابيع، خر ليس 
بالغري�ب حت�ى اآلن لكنه يش�كل لغزا 

كب�ريا، 

إذ إن�ه لم يطل�ب أي يشء عر اإلنرتنت 
أو غريه.

تص�ل العديد م�ن الطرود الت�ي تحمل 
الباف�اري  بي�ت  إىل  بالصيني�ة  كتاب�ة 
وبعضه�ا يحم�ل اس�م وش�عار رشكة 
أمازون للتس�وق ع�ر اإلنرتنت. ووفقا 
إلذاعة بافاريا، ف�إن املواطن اعتقد 
يف البداية أن األمر يتعلق بخطأ 
ما يف العن�وان، لكن وصول 
الط�رود إليه ل�م ينقطع 

ألسابيع.
وتواص�ل الباف�اري مع 
تحم�ل  الت�ي  أم�ازون 
بع�ض الطرود اس�مها، 
املش�كلة  بح�ل  ووع�دوه 
وطلبوا إعادة ش�حن الطرود 

عىل حسابهم، لكن هذا لم يمنع »أمطار 
الطرود الريدية« أن تالحق املواطن.

وبعد أن صار وجود س�اعي الريد أمام 
بيت البافاري ش�به يومي�ة، لم يجد أي 
حل س�وى إعداد مخزن خ�اص خارج 
بيت�ه لوض�ع الط�رود املجهول�ة الت�ي 
يحت�وي أغلبها عىل منتج�ات رخيصة 
وم�اركات مقلدة، له�ا روائح كيميائية 

كريهة، بحسب قوله.
وم�ع تزاي�د الط�رود، طلب�ت أم�ازون 
ع�دم إع�ادة الط�رود لها وس�محت له 
باس�تخدامها أو التخل�ص منه�ا ب�أي 
طريق�ة، لك�ن ه�ذا ل�م يحل مش�كلة 
املواط�ن ال�ذي لم يج�د حت�ى اآلن من 
يرغ�ب يف الحصول عىل ه�ذه املنتجات 

كما أنه ال يريد أيضا رميها بالقمامة.

»بيت جدودنا«يجمع المسنين من الطرقات  

املراقب العراقي/ متابعة...
م�ن عىل تلة صغ�رية يف قرية بيت مري 
بمحافظ�ة جب�ل لبن�ان، يط�ل من�زل 
حج�ري لكن�ه لي�س ككل املن�ازل من 
الداخ�ل، فم�ا إن تدخل�ه حت�ى تج�د 
مجموع�ة من كب�ار الس�ن يجتمعون 
تح�ت س�قفه كأنه�م عائل�ة واح�دة، 
يلقون فيه االهتمام واملحبة وتؤَمن فيه 

كّل حاجياتهم.
»بي�ت جدودن�ا« هو اس�م ه�ذا املنزل 
ال�ذي يضم ب�ني جدران�ه مجموعة من 
كبار الس�ن يعيش�ون فيه بحرية تامة 
من دون قي�ود أو قوانني محددة وكأنه 
منزلهم الش�خيص، بعدما كانوا سابقا 

بال مأوى يبيتون يف الطرقات.
البيت أسس�ته الش�ابة اللبنانية يارا بو 
عون مع عدد من املتطوعني يف محاولة 
منها لتعويض كبار الس�ن عن قس�وة 
األي�ام والت�رد وحمايتهم م�ن خطر 
الطرقات. بدأت يارا )31 عاما( مروع 
»بيت جدودنا« بالبحث عن كبار الس�ن 

يف الطرق�ات، إلقناعه�م بالعيش يف أي 
مأوى بعيدا عن الترد يف الشوارع.

وعندما تبلورت فكرة مروعها، أحبت 
أن يعيش كل مس�ن يف ه�ذا املنزل كأنه 
يف منزله، فاختارت منزال حجريا قديما 
ك�ي يكون ل�ه تأثري معنوي ع�ىل كبار 

السن.
أس�مته يارا »البيت« ألن كلمة مأوى قد 
يكون لها تأثري س�لبي عىل كبار س�ن، 
و«جدودن�ا« ألن الج�دود بحس�بها هم 
برك�ة العائل�ة، حيث ب�دأت مروعها 
باثن�ني واآلن أصب�ح لديها 12 مس�نا، 
وتس�عى لجلب املزيد منهم كي يعيشوا 
»حب�ي  إن  ي�ارا  كريمة.تق�ول  حي�اة 
للمس�نني واهتمام�ي به�م كان الدافع 
األول إلط�الق امل�روع، فأنا ال أحب أن 

أراهم يعيشون يف الشوارع«.
وتضي�ف »كن�ت دوم�ا أذه�ب إليه�م 
ألقنعه�م ب�أن يعيش�وا يف أي مأوى، إىل 
أن تبل�ورت يف ذهني فكرة بيت جدودنا 
الذي أعطاهم األمان والحب والحنان«. 

املراقب العراقي/ متابعة...
قادت مصادفة الس�لطات يف أملانيا 
للقبض عىل »مريض مزيف« يدعي 
امل�رض »ليم�ارس نش�اطه« داخل 
املستش�فيات. وتنق�ل »اللص« بني 
عدة مدن لينكشف أمره أخريا بهذه 

الطريقة يف دوسلدورف.
ووفق تقرير نرته صحيفة »بيلد« 
واس�عة االنتش�ار، فإن الش�خص 
البال�غ 41 عاما ادعى املرض ودخل 
بهوي�ة مزيف�ة أحد املستش�فيات 

بمدينة دوسلدورف غرب البالد.
وبالصدفة، ش�كت إحدى موظفات 
املستش�فى يف األمر بس�بب الهوية 

املزيف�ة التي س�بق لهذا الش�خص 
اس�تخدامها، وأبلغت الرطة التي 
ألقت القبض عليه وكشفت هويته 

الحقيقية باستخدام البصمات.
ول�م يتوق�ف املوض�وع عن�د ه�ذا 
الح�د، إذ اكتش�فت الرطة أن هذا 
اللص صدرت بحق�ه أوامر اعتقال 
وإيرالنغ�ن  هامب�ورغ  بمدينت�ي 

بنفس التهمة.
حي�ازة  كش�ف  األويل  التفتي�ش 
»املري�ض املزيف« جهاز »إي ريدر« 
)قارئ الكت�اب اإللكرتوني( خاص 
بمري�ض س�بق لل�ص مرافقته يف 

نفس الغرفة بأحد املستشفيات. 

ثلوج القطب الجنوبي مهددة باالختفاء !

املراقب العراقي/ متابعة...
بدأت الرطة يف هون�غ كونغ عمليات بحث 
وتحر للقبض عىل لصوص مس�لحني رسقوا 
مئات من رزم ورق املرحاض االثنني يف مدينة 
تعاني من نقص يف كثري من الس�لع بس�بب 
حمى الراء والتخزين لدى السكان الناتجة 

عن انتشار فريوس كورونا املستجد.
وبات ورق املرح�اض من البضائع النادرة يف 
هذه املدينة املكتظ�ة التي تعتر مركزا عامليا 
لألعمال، عىل الرغ�م من تطمينات الحكومة 
انتش�ار  ج�راء  تتأث�ر  ل�م  اإلم�دادات  ب�أن 

الفريوس.
ووجدت املتاجر نفسها غري قادرة عىل إعادة 
تموين نفس�ها بالبضائع بالرسعة الكافية، 
مما تس�بب يف اصطفاف الزبائ�ن يف طوابري 
طويل�ة أحيان�ا واختفاء س�لع ع�ن الرفوف 

بمجرد فتح املتاجر أبوابها.
وإىل جانب ورق املرحاض، كان هناك تهافت 
ع�ىل س�وائل تعقي�م األيدي ومس�تحرضات 

تنظيف أخرى، أما بالنسبة إىل املواد الغذائية 
فقد انصّب الطلب عىل األرز واملعكرونة.

وقال�ت الرط�ة إن ثالث�ة رج�ال احتجزوا 
س�ائق ش�احنة يف وقت مبكر االثنني خارج 
متج�ر يف مونغ كوك، وهي منطقة يس�كنها 
العم�ال ولها تاريخ مرتب�ط باملافيا الصينية 

املعروفة باسم »ترياد«.
واكد متحدث باسم الرطة إن »ثالثة رجال 
يحمل�ون الس�كاكني ه�ددوا عام�ل توصيل 
وسلبوه رزما من ورق املرحاض تساوي ألف 

دوالر هونغ كونغي )130 دوالرا أمريكيا(«.
»ن�او«  قن�اة  بثته�ا  لقط�ات  وأظه�رت 
التلفزيونية محققني من الرطة يتجمعون 

حول صناديق لورق املرحاض خارج متجر.
وحالة الذع�ر التي اجتاحت هونغ كونغ منذ 
تف�ي فريوس كورونا يف الص�ني، تغذيها ما 
عانته املدينة خ�الل مواجهتها تفي مرض 
»الس�ارس« عام 2003، ال�ذي أدى حينها إىل 

وفاة 299 شخصا. 

املراقب العراقي/ متابعة...
قال�ت عامل�ة أس�رتالية متخصصة يف 
املن�اخ لروي�رتز األربع�اء إن ظاه�رة 
االحتب�اس الح�راري تق�ود إىل ذوبان 
واس�ع النطاق »ال رج�وع فيه« لثلوج 
القارة القطبي�ة الجنوبية وإن تطهري 
الغالف الجوي م�ن الكربون هو الحل 

الوحيد إلبطاء األمر.
وأضاف�ت زوي توم�اس، الباحث�ة يف 
جامعة نيو س�اوث ويلز والتي تنتمي 
لفري�ق دويل من العلماء نر بحثا عن 
ذوبان ثل�وج القارة القطبية الجنوبية 
مؤخ�را، أن النش�اط اإلنس�اني كثف 
االحتب�اس الحراري يف اآلون�ة األخرية 

مما قد يؤدي إىل هذا الذوبان الواسع.
وأظه�رت الدراس�ة أن العالم قد يفقد 
معظ�م الج�زء الغربي م�ن الصفيحة 
الجنوبية،  القطبي�ة  للق�ارة  الجليدية 
ال�ذي يقبع ع�ىل ق�اع البح�ر وتحفه 

الثلوج الطافية، يف عالم أكثر دفئا.
وقال�ت توماس »م�ا نش�هده بالجزء 
الغربي من الصفيحة الجليدية بالقارة 
القطبي�ة الجنوبي�ة ه�و أن�ه بمجرد 
وص�ول الذوبان الذي ب�دأ إىل حد معني 
فإنه سيس�تمر بالرغم م�ن محاالتنا 
إيقافه«.وأضاف�ت أن ال�يء الوحي�د 
ال�ذي يمكنه إبطاء ذوب�ان الجليد هو 
أن تبدأ االقتص�ادات يف أرجاء العالم يف 

تخليص نفسها من الكربون.
التزامن�ا  »بمج�رد  قائل�ة  وتابع�ت 
بمس�تقبل خال من الكربون سيكون 
بمقدورنا البدء يف التفكري يف الخيارات 
املمكنة ملحاولة التخلص من الكربون 

يف الغالف الجوي«.
وتعه�دت اقتص�ادات متقدم�ة كثرية 

إىل  الكرب�ون  انبعاث�ات  بخف�ض 
الصف�ر بحل�ول ع�ام 2050 إال 
أن الكثريي�ن يرون أن أس�رتاليا 
تتل�كأ يف ذل�ك بالرغم م�ن أنها 
عان�ت يف اآلون�ة األخ�رية م�ن 
أحد أسوأ مواس�م الحرائق التي 

شهدتها عىل اإلطالق.

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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»مريض مزيف« يمارس نشاطه 
بالمستشفيات األلمانية

االربعاء  19 شباط 2020 العدد 2269  السنة العاشرة

ثالث مليارات دوالر لـ »وصفة«
 عالج فيروس كورونا 

 املراقب العراقي/ متابعة...
ارتدت ام�رأة صيني�ة زي زرافة عمالقا، 
ك�ي تحمي نفس�ها م�ن وب�اء الكورونا 
املتفي يف الص�ني، عندما كانت يف زيارة 
إىل والده�ا يف املستش�فى، حي�ث يتلق�ى 

العالج من الوباء املتفي.
 “Oddity Central ملوق�ع  ووفق�ا 
اإللكرتون�ي لألخبار املثرية ح�ول العالم، 
فإن الس�يدة الت�ي عرفت ع�ر منصات 
باس�م  الصيني�ة  االجتماع�ي  التواص�ل 
Ms He، زارت ي�وم اإلثنني مستش�فى يف 
منطق�ة لوتش�و يف مقاطعة سيتش�وان 

جنوب غرب الصني.

ولق�ي الفيدي�و فور ن�ره تفاعال كبريا 
يف  الس�يدة  ظه�رت  حي�ث  الص�ني،  يف 
املستش�فى ب�زي زراف�ة عم�الق قاب�ل 
للنفخ، حيث غطى كافة جس�دها، بينما 
غط�ت منطقة عينيها بقناع بالس�تيكي 

مرفق مع لباسها الغريب.
وعند سؤالها عن س�بب ارتدائها مالبس 
الحفالت التنكرية، قال�ت Ms He: ”إنها 
أقوى ف�رد يف عائلتها، ويقع عىل عاتقها 
زيارة والدها يف املستشفى، والذي ُيعالج 
م�ن فريوس كورونا، حي�ث طوال الفرتة 
األخ�رية املاضية كانت ترتدي قناعا طبيا 

إال أن صالحيته انتهت“.

تزور والدها المريض مرتدية لباس زرافة  !

ألماني يتلقى يوميا سلعا صينية لم يطلبها !

عصابة لسرقة ورق المرحاض!

العثور على قطع اثرية سومرية تقدر بماليين
 الدوالرات في ذي قار 

 املراقب العراقي/ متابعة...
برهن رجل عىل ش�جاعته الفريدة، عندما 
انقض عىل أس�د جبيل يف الوقت املناس�ب، 
لينق�ذ طفل�ة يف السادس�ة م�ن عمرها، 
تعرضت لهجوم من قبل الحيوان املفرتس.

األح�د، ذهب�ت مجموع�ة م�ن  وصب�اح 
متن�زه  يف  للم�ي  واألطف�ال  البالغ�ني 
بمنطقة س�انتا كالرا بوالي�ة كاليفورنيا، 
عندما فاجأهم أسد جبال وهاجم الطفلة، 
مما دفع أحد الرجال يف املجموعة لالندفاع 

نحو الحيوان، وتوجيه لكمة إىل ضلوعه.
أم�ا بقي�ة املوجودي�ن فقام�وا بإح�داث 
أصوات مرتفعة إلخافة األسد، وقد نجحت 

الخطة بالفعل، وفر األسد هاربا.
ول�م تتع�رض الطفل�ة س�وى إلصاب�ات 
طفيفة، فيم�ا تم إغالق املتن�زه بحثا عن 

األسد، وفق ما ذكر موقع »يس إن إن«.
 Rancho San Antonio« وأص�در متن�زه
County Park« بيان�ا وج�ه في�ه نصائح 
للناس بش�أن الطريقة املثىل للترصف، يف 

حال واجههم أسد جبال.
وق�ال البيان إن�ه يجب عىل الش�خص أن 
يضخم من وقفته ويصدر أصواتا مرتفعة 
يف ح�ال ص�ادف أس�دا جبلي�ا، فيما يجب 
علي�ه أن يتجن�ب أن يدير ظه�ره للحيوان 

املفرتس. 

لكمة »هائلة« تنقذ طفلة من أسد!


