
اتجار غير مشروع وغسيل األموال ... مصادر االمارات لتمويل الحروب
المراقب العراقي/ متابعة... 

تثبت سلس�لة م�ن التحقيقات امليداني�ة التي أجرته�ا وكاالت 
أنب�اء دولي�ة  معروف�ة، أن دب�ي العاصم�ة االقتصادي�ة لدولة 
اإلمارات أصبحت كمالذ آمن  للفاس�دين من جميع أنحاء العالم 
والرشكات الوهمي�ة، وكذلك اللصوص  وناهب�ي أموال وثروات 

البلدان. 
وأح�دث ه�ذه الفضائ�ح الك�رى الت�ي جذب�ت انتب�اه العالم 
أجم�ع، هي تحقيق  ميدان�ي أجرته إحدى الصح�ف اإلنجليزية 
م�ع صحفيني من أكثر م�ن 20  دولة، حول كيفي�ة جمع ثروة 
»إيزابي�ل دوس س�انتوس« م�ن أنغ�وال وأغنى  ام�رأة يف القارة 
األفريقي�ة، حي�ث جمعت ملياري دوالر من خ�الل نفوذ  والدها 

الرئيس السابق ألنغوال »خوسيه إدواردو دوس سانتوس«. 
ووج�د التحقي�ق، م�ن خ�الل الوثائ�ق الت�ي يزي�د عددها عىل 
700000 يف  املجم�وع، أن دب�ي دخل�ت يف عملية فس�اد، دفعت 
س�انتوس من خالله�ا 58  ملي�ون دوالر لرشكة استش�ارية يف 

المراقب العراقي/ احمد محمد... 
والجي�وش  اإلعالمي�ة  املنص�ات  تخ�وض 
االلكرتونية املدعومة م�ن  الخارج وتحديدا من 
الجان�ب األمريك�ي حمالته�ا املسيس�ة املبنية 
عىل  حس�اب مش�اعر املواطن�ني والرقص عىل 

جراحهم، فبعد أن أعلنت  الحكومة اإليرانية عن 
تش�خيص حاالت إصابة بمرض كورونا جندت 
 تلك الجه�ات أذرعها عر التواص�ل االجتماعي 
للعم�ل ع�ىل خلق فتنة  ب�ني الش�عبني العراقي 
واإليراني من خالل الدعوة اىل مقاطعة الس�لع 
 ومطالب�ة الحكومة بإغ�الق املناف�ذ الحدودية 

ومنع السفر من واىل  طهران. 
ويؤكد مراقبون واعالميون أن واشنطن عملت 
عىل تس�ييس مل�ف   «كورونا« يف داخ�ل العراق 
ض�د الش�عب اإليران�ي، الفت�ني اىل لجوئه�ا  اىل 
»الجماعات املخربة« الستخدامها إلغالق املنافذ 

الحدودية  واستهداف القنصليات اإليرانية. 
وم�رض كورون�ا ه�و وب�اء انطل�ق مؤخرا يف 
الصني، وادخل شعبها  وحكومتها يف انذار شمل 
املؤسس�ات الحكومي�ة كاف�ة وكذل�ك العوائل 
 الصيني�ة الت�ي امتنعت عن اخ�راج أبنائها من 
املنازل بس�بب املرض  ولحمايته�م من اإلصابة 
ب�ه، لك�ن هذا ل�م يج�دي نفعا وحت�ى األطباء 
 املعالجني له قد راحوا ضحية هذا املرض، ليصل 

عدد الضحايا حتى  يومنا هذا اىل 2118. 
وأخ�ذ هذا امل�رض باالنتش�ار ليص�ل اىل الدول 
العربية ومنها االمارات  واألردن الجارة املالصقة 
للعراق م�ن الجهة الغربية، ولك�ن من دون  أن 
يخط�ر بمس�امع الجمي�ع مطالبات ش�عبية 
تطلق بواس�طة مدنيني او  ع�ن طريق منصات 
التواص�ل االجتماع�ي تدعو اىل اغ�الق الحدود 
مع  األردن، وع�ىل العكس من الحملة اإلعالمية 

املبني�ة عىل اهداف  سياس�ية وم�آرب أمريكية 
تطال�ب باغالق الحدود مع ايران ومنع  الس�فر 

بعد تشخيص حاالت إصابة يف قم اإليرانية.   
وتعقيبا عىل هذا امللف وما يشوبه من تسييس 
من قب�ل الجهات  الداخلي�ة القريبة من أمريكا 
أك�د الكات�ب واإلعالم�ي ه�ادي جل�و مرعي، 
  «وج�ود توظيف س�يايس واضح ملل�ف كورونا 
خصوصا بعد أن وصل  اىل ايران وتس�بب بوفاة 
6 اش�خاص بحسب وس�ائل االعالم  اإليرانية«، 
مش�را اىل أن »هن�اك وس�ائل إع�الم وجيوش 
الكرتوني�ة  مدعومة من واش�نطن تق�ود هذه 
الحملة وذلك بهدف تحريض  الش�ارع العراقي 

عىل طهران«. 
تفاصيل اوسع صفحة 2

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...  
خطورة توريث الوظيفة العامة تكمن يف تدمرها 
اله�م مبادئالنزاهة يف الحصول ع�ىل فرص  عمل 
بطريقة عادلة ويس�توجب ع�ىل موظفي الدولة 
امل�رور بجمي�ع س�الملها للصعود اىل  االع�ىل وفقاً 

للقانون . 
الفساد يف العراق سلطان ال يمكن محاربته بسبب 
املحاصص�ة التي ش�ملت جميع مفاص�ل  الدولة 
حتى وصل�ت اىل الوظيفة املدني�ة، وغيابالقوانني 

يف محارب�ة الفس�اد أصبح يشء  متعم�د من قبل 
مافيات تس�عى للس�يطرة عىل مفاصل الوظائف 
العراقي�ة، وه�ي تجاوزت ما  معم�ول به االن من 
اجب�ار املتق�دم للوظيفة بأي عناوينه�ا املختلفة 
عىل دفع رش�اوى من اج�ل  الحصول عىل وظيفة 

ما. 
توريث الوظيف�ة وبرشعنة حكومية، تعد ظاهرة 
خطرة تثبت مدى تطور مراحل الفساد  الحكومي 
يف البالد، فمجلس الوزراء ابتدع توريث الوظائف، 

ع�ر بوابة جدي�دة، اذ يحق  للموظ�ف الذي يحال 
ع�ىل التقاع�د ان يجلب ابن�ه او أح�د اقاربه ليتم 
تعيينه ب�دال عنه وهي  كارثة بح�د ذاتها، خاصة 
بع�ض الدرجات الوظيفي�ة ال يمكن تعويضها اال 

بمهارات اكاديمية  متقدمة. 
ويرى مراقبون ان توريث الوظيفة العامة يتسبب 
بك�وارث كب�رة مدم�رة للجه�از االداري  للدول�ة 
ويحطم قدس�ية الوظيفة العامة، مبينني انه تلك 
العملية تتس�بب بتحطيم حرمة الوظيفة  العامة 

وكذلك اختالل مبادئ العدالة واملس�اواة، وتس�هم 
بتحطيم الجهاز االداري للدولة القائم  عىل احرتام 
السلم الوظيفي، واالهم حرمان رشائح كبرة من 

الخريجني والعاطلني من  الحصول عىل وظيفة. 
الع�دوى وصلت اىل وزارة الخارجي�ة وبأوامر من 
وزيره�ا بتوري�ث موظف�ي الس�لك الدبلوم�ايس 
 املحال�ني ع�ىل التقاع�د ألبنائهم وه�م امر خطر 
يم�ارس يف وزارة تع�د واجهة الع�راق  الخارجية، 
اذ ان الفس�اد واملحاصصة هي املعيار الرئييس يف 

التوظيف بالسلك الدبلومايس. 
وبه�ذا الجان�ب يق�ول املحل�ل الس�يايس صباح 
العَكي�ي يف اتص�ال م�ع )املراق�ب العراق�ي(: ان 
  «العملية السياسية تعاني من مشكلة املحاصصة 
والت�ي طبق�ت مؤخ�را ع�ىل الس�لم الوظيف�ي، 
 فتوري�ث الوظائف امر يخ�ل بالتوازن االجتماعي 
ويح�رم االف العاطلني من الحص�ول عىل  فرصة 
عم�ل يف مؤسس�ات الدول�ة، والتوري�ث هو نوع 
من الدكتاتورية السياس�ية يف املناصب  ويؤدي اىل 

حرمان الكوادر الوطنية«. 
وأض�اف العكي�ي: ان »قرار مجلس ال�وزراء بهذا 
الخص�وص له دوافع سياس�ية ويؤس�س  ملرحلة 
جديدة يف إدارة الدولة، مما س�بب اس�تياء شعبي 
وزاد م�ن حدة االحتجاجات  الجماهرية يف الوقت 
الح�ارض، فض�ال كونه يخال�ف قان�ون الضمان 
االجتماعي وقانون املجلس  االتحادي الذي ما زال 

يف طور االعداد«. 
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فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق
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نجم فريق »الدهن الحر«َيشُق الصف السني وُيصّدع أركانه
حلم»الزعامة«يتبدد...

المراقب العراقي/ المحرر السياسي ...
لم يك�ن »نج�م فري�ق الده�ن الحر« 
يعلم حينها، أنه س�يتحول يوماً ما  إىل 
ش�خصية قيادية ب�ارزة يف العراق، إال 
أن الفس�اد املس�ترشي  واملحاصص�ة 
الطائفي�ة ق�د تنت�ج مفاج�آت غ�ر 

متوقعة يف بالد ما  بني النهرين. 
كان  بس�يطة  س�جادة  ع�ىل  فم�ن 
يفرتش�ها قب�ل نح�و 11 عام�اً، ظهر 
  «القائد الش�اب« يف برنامج تلفزيوني 
ش�هر آن�ذاك، دون أن تلتف�ت  أنظ�ار 
العراقي�ني إليه كم�ا هو حال�ه اليوم، 
بعد جلوس�ه ع�ىل كريس  فخ�م داخل 
مؤسس�ة تمثل ثان�ي أعىل س�لطة يف 

البالد. 
بعد إع�الن نتائج االنتخاب�ات النيابية 
عام 2018 وتش�كيل تكتالت  سياسية 
وتحالفات عدة، صوت أعضاء مجلس 
الن�واب الجديد عىل  اختيار »الش�اب« 
ليكون  محمدريكانحديدعليالحلبويس 
رئيس�اً للمجل�س،  وذل�ك بع�د ح�راك 
مكوكي أجراه »صديقه العتيد« النائب 
محمد  الكربويل للحصول عىل املنصب. 

ومن هنا بدأت صفحة جديدة يف الحياة 
السياس�ية واالجتماعي�ة  للحلب�ويس، 
الذي أصبح اليوم يطمح بش�كل علني 
إىل تزعم  املكون السني يف العراق، األمر 
الذي أدى إىل حدوث خالفات  سياس�ية 

حادة. 
الحق�اً،  الخالف�ات  ه�ذه  وأنتج�ت 
انش�قاقات كبرة داخل البيت السني، 
 بدأها أس�امة النجيف�ي زعيم »جبهة 

اإلنق�اذ والتمني�ة« ال�ذي بدا بش�كل 
 جي معارض�ًا لسياس�ات الحلبويس، 
وم�ا تال ذل�ك من مواق�ف كان  آخرها 
مس�اء أم�س األربع�اء، عندم�ا أعلن 
تحالف الق�وى العراقية  إخراج النائب 
مثنى السامرائي من صفوفه، ما دفع 
األخ�ر إىل  تأس�يس تحال�ف س�يايس 

باسم »الوطن اوال«. 
ح�دوث  سياس�ية  مص�ادر  وترج�ح 
البي�ت  داخ�ل  جدي�دة«  »انش�قاقات 
 الس�ني قريباً، الس�يما يف ظل الرصاع 
الدائ�ر بش�أن دع�م حكوم�ة  رئي�س 
ال�وزراء املكلف محم�د توفيق عالوي 
الت�ي ل�م ت�َر الن�ور بع�د،  مؤك�دة أن 

تل�ك االنش�قاقات س�وف تب�دد آم�ال 
الحلبوسيب�«الزعامة«. 

منه�ل  الس�يايس  املحل�ل  ويق�ول 
إن  العراق�ي«،  املرش�ديل�«املراقب 
  «املوقف السني منش�طر جدا، إذ يرى 
رئي�س الرمل�ان أن حيازته  ع�ىل أكر 
عدد من مقاعد املكون الس�ني يؤهله 

بأن يتحدث باس�م  السنة«، الفتا إىل أن 
»االنقسامات باتت واضحة ومعروفة 

لدى  الجميع«. 
»العملي�ة  أن  املرش�دي  ويضي�ف 
السياس�ية رغم كل تعقيداتها إال  أنها 
بالنسبة لتش�كيل الحكومة وصلت إىل 
مرحل�ة نهائية«، متوقع�ا  أن »تميض 

حكومة محمد توفيق عالوي حتى وأن 
كان ذلك عىل  مب�دأ األغلبية، ألن هناك 
ج�زءاً كب�راً من السياس�يني الس�نة 
يؤي�دون  التصوي�ت لصال�ح تش�كيل 

الحكومة«. 
العل�وم  أس�تاذ  ي�رى  جانب�ه  م�ن 
الدكتور أس�امة السعيدي،  السياسية 
أن   «االنش�قاقات ليس�ت حالة جديدة 
ل�دى األح�زاب الت�ي تمث�ل املكون�ات 
 العراقي�ة، ألن أغلبها تص�دع وظهرت 
أحزاب جديدة عىل  الس�احة«، موضحا 
أن  العراق�ي«،  ل�«املراق�ب  يف حدي�ث 
»املرحل�ة  املقبل�ة بحاج�ة إىل التح�ي 

بالروح الوطنية واإليثار«. 
وبش�أن إمكاني�ة التصوي�ت لصال�ح 
حكوم�ة ع�الوي داخ�ل قب�ة  الرملان، 
توقع الس�عيدي أن »تم�يض الحكومة 
بالنص�ف زائ�د واحد  كما م�ى قرار 
انس�حاب القوات االجنبية من العراق 

وقانون  االنتخابات«. 
ويتابع أن »املشهد مرتبك والكل يعاني 
من إش�كاالت، والب�د أن  تك�ون هناك 
عملية ترضي�ة للش�ارعخالل املرحلة 
املقبل�ة، ألن  اس�تمرار التعامل بنفس 
طائفي وقومي أمر غر محمود مهما 
 كانت الصفة التي يحملها الشخص«. 

ومن املتوقع أن يصوت مجلس النواب 
العراق�ي، عىل الكابين�ة  الوزارية التي 
سيقدمها رئيس الوزراء املكلف محمد 
توفيق  ع�الوي، خالل جلس�ة برملانية 
حاسمة من املقرر أن تعقد يوم  االثنني 

املقبل. 

المراقب العراقي/ متابعة...
توقع النائب حس�ن خالطي، الي�وم الخميس، ان 
تكون كابينة رئي�س الوزراء محمد  توفيق عالوي 

منقوصة وغر مكتملة. 
وقال خالط�ي يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب 
العراق�ي« إن »اكتم�ال الكابين�ة  الوزارية خطوة 
ايجابية قب�ل انتهاء املدة الدس�تورية، ونعتقد ان 
الوضع االس�تثنائي  ال�ذي يمر به البلد يس�تدعي 
ان يق�ف الجمي�ع اىل جانب حكوم�ة قوية واتباع 
خارط�ة  الطريق الت�ي حددتها املرجعي�ة املتمثلة 

بانتخابات مبكرة .» 
وأض�اف: »عندم�ا يك�ون هناك اس�تعداد لرئيس 
ال�وزراء املكل�ف محمد توفي�ق ع�الوي يف  تقديم 
كابينت�ه الوزارية فان الرملان س�يعقد جلس�ته، 
لكن�ه اىل االن لم نس�تلم رس�الة  رس�مية بانعقاد 
الجلسة يوم االثنني املقبل«، مشرا إىل أن »الجميع 
ع�ىل اس�تعداد  ليك�ون عىل مس�توى املس�ؤولية 

لتجنيب العراق مسارات خطرة .» 

المراقب العراقي/ متابعة...
الي�وم  الفت�ح،  تحال�ف  أك�د 
الت�ي  الضغ�وط  ان  الخمي�س 
الق�وى  بع�ض  مارس�تها 
تش�كيل  السياس�ية  خ�الل 
الحكوم�ة لم تحقق ش�يئا عىل 
اىل  لف�ت  فيم�ا  الواق�ع،  ارض 
وج�ود انف�رج  يف ازم�ة اختيار 

الكابين�ة الوزاري�ة. 
التحال�ف كري�م  وق�ال عض�و 
تابعت�ه  ترصي�ح  يف  علي�وي، 
»املراق�ب العراق�ي« إن »اغل�ب 
 الكت�ل السياس�ية اتفق�ت عىل 
التصوي�ت ملنح الثق�ة لحكومة 
الكت�ل  فيه�ا  بم�ا  ع�الوي، 
الع�ام  الوض�ع  ألن   املعرتض�ة، 

يحت�م ع�ىل الجميع مس�ؤولية 
دعم الحكومة القادمة  للخروج 
من االزم�ات التي تمر بها البالد 
لتحقي�ق  الفرص�ة  واعط�اء 

خطوات  االصالح الحقيقة .» 
الش�يعية  »الكت�ل  ان  واض�اف 
م�ن  ايجابي�ة  اش�ارات  تلق�ت 
الك�رد والس�نة بدع�م حكومة 

 ع�الوي خالل جلس�ة التصويت 
إىل  الفت�ا  الق�ادم«،  االس�بوع 
»الضغ�وط الت�ي حاولت  بعض 
الق�وى السياس�ية فرضها عىل 
عالوي لم تحقق شيئا عىل ارض 
الواق�ع،  والجمي�ع ب�ات متفقا 
ع�ىل رضورة امل�يض إىل االم�ام 

بتشكيل الحكومة الجديدة«. 

نائب يتوقع ان 
تكون كابينة عالوي 

»منقوصة« 

مناصب ودرجات وظيفية »تُوّرث« ..والمواطن يبحث عن لقمة عيش
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بلجيكا قلقة من حالة حقوق االنسان 
في البحرين

مؤتمر »ميونخ لألمن«: أمريكا تدفع نحو 
حافة الهاوية
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في هذا العدد

المراقب العراقي/ متابعة... 
أن  الخمي�س،  الي�وم  العراقي�ني،  األطب�اء  أح�د  أك�د 
فايروس«كورون�ا«  س�ينتهي مع حل�ول فصل الصيف 
الحار، مش�را اىل أن الفايروس  يفق�د خطورته وقوته 

كلما ارتفعت درجات الحرارة. 
وكت�ب الدكتور فرات يحي�ى وهو اخصائ�ي يف األورام 
والغدد، عر  صفحته عىل »فيس�بوك« وتابعته »املراقب 
العراقي« أن »عىل  الش�عب العراق�ي أن يكون حذرا من 
اإلصاب�ة من مرض كورونا خالل  هذه الفرتة عن طريق 
االلت�زام بالتعليم�ات الصحي�ة الوقائية الت�ي  نرشتها 
الجه�ات املختص�ة ووس�ائل االع�الم«، مش�را اىل أن 

  «خطورة هذا املرض تكمن خالل هذه األيام فقط«.

طبيب عراقي يطمئن 
المواطنين: حرارة الصيف 

ستقضي على  كورونا

7
اإلصابة تبعد 

فيدرر عن 
روالن جاروس

»كورونا« األمريكي يحرك فايروساته »البشرية«
لضرب اقتصاد  الدول الخصوم

اإلمارات. 
اإلم�ارات هي اآلن واح�دة من أكر ال�دول التي تدع�م األغنياء 
واالتج�ار  غ�ر امل�رشوع بجميع أنواع�ه، بما يف ذل�ك املخدرات 
واألسلحة والذهب  واملاس، حيث أصبحت مركزاً لغسيل األموال 

يف العالم. 
غس�ل األموال هو جريمة اقتصادية، لكن اإلمارات ال تهتم بهذا 
األمر،  وس�ط اتهامات دولية بأنها أصبحت مركزًا عاملًيا لغس�ل 

األموال. 
ويف أوائل ترشين الثاني 2019، كش�فت وس�ائل إعالم ماليزية 

عن أولی  قضايا الفساد التي تتابعها ماليزيا يف اإلمارات. 
حيث أعلن شخص يدعى »لوتيك جو« لصحيفة »ماليزيا كيني« 
 اإللكرتونية، أنه حصل عىل اللجوء السيايس يف دولة اإلمارات من 

خالل  هدر مليارات الدوالرات من صندوق سيادي يف ماليزيا. 
ومن بني أكثر الش�خصيات إثارًة للجدل يف تهم الفساد املايل مع 
أرسته�ا  والتي تدعمه�ا أبو ظبي، نجل الرئيس اليمني الس�ابق 
»أحم�د عي عبد الله  صالح«، الذي جاء إل�ی اإلمارات بمليارات 
ال�دوالرات، ع�ىل الرغ�م م�ن  الح�رب التي تش�نها الس�عودية 

واإلمارات علی بالده منذ 2015. 

تفاصيل اوسع صفحة 4

الفتح: الضغوط التي مارستها بعض القوى لعرقلة تشكيل الحكومة فشلت



المراقبالعراقي/ديالى...
أك�د عضو لجنة االمن والدف�اع النيابية النائب كريم 
عليوي، الخميس،  أن الحش�د الشعبي أسهم يف اعادة 
اكثر من 50 الف ارسة نازحة اىل  منازلها يف محافظة 
دي�اىل .  وق�ال علي�وي يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب 
العراق�ي« إن »الحش�د  الش�عبي لع�ب دوري فع�ال 
ومح�وري يف معركة تحرير دياىل م�ن  تنظيم داعش 
وق�دم أنهر م�ن الدماء الزكية يف معارك رشس�ة مع 
 التنظي�م قبل اعالن االنتصار علي�ه وتحرير كل املدن 
والقصبات  والقرى يف معارك اس�تمرت اش�هر دياىل 

بني عامي 2014-  2015«. 

واض�اف عليوي،ان »الحش�د الش�عبي اس�هم يف 
اع�ادة اكثر م�ن 50  الف ارسة نازح�ة اىل منازلها 

يف املناط�ق املح�ررة بدي�اىل وهذا  انج�از كبري«، 
مبينا أن »اغلب املناطق املحرر عادت اىل وضعها 
 الطبيعي بعدم فرتة قاس�ية م�رت بها مبينا ان 

اغلب تل�ك املناطق  تحظى بحماية الحش�د الذي 
يش�كل دروع برشي�ة يف مواجه�ة اي  تهدي�دات 

تمس امن االرس العائدة«. 
وتاب�ع،ان »الحش�د الش�عبي ليس ق�وة قتالية 
فحس�ب بل قوة عقائدية  تحم�ل هموم الوطن 

وتدافع برضاوه عن امنه واستقراره« .

المراقبالعراقي/بغداد...
اكدالنائ�ب ع�ن كتل�ة الس�ند الوطن�ي النيابي�ة م�ن 
محافظة البرصة فالح  الخزعيل ان الوجود العس�كري 
األمريك�ي يف الع�راق يمثل أب�رز  التحدي�ات األمنية و 
خروجه�م من العراق يمن�ع ذرائع التدخ�ل الخارجي 
 يف الش�أن العراقي، مؤك�دا »لن نصوت عىل اي وزير يف 

الحكومة  املقبلة هواه امريكي«. 
وقااللخزع�يل يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة 
منه »بعد أن  تمكن العراق بهمة أبناءه من القضاء عىل 
داعش يجب عىل  الحكومة رفع العقبات أمام تس�ليح 
القوات املس�لحة العراقية ومنها  الخروج من الهيمنة 

األمريكية عىل ملف التسليح«. 
ودعا الخزعيل اىل »رضورة تطبيق قرار الربملان 

العراق�ي بإخ�راج  الق�وات األجنبية م�ن العراق 
بم�ا فيها األمريكية وهو رشط اس�ايس  من رشوط 
تصويتن�ا ع�ىل الحكوم�ة املقبل�ة ووزراء حكومة 
محم�د  عالوي ال نصوت ع�ىل أي وزير منهم هواه 

أمريكي«. 

المراقبالعراقي/بغداد...
أعلنت وزارة العدل، الخميس، 
بغ�داد  س�جن  افتت�اح  ع�ن 
املركزي  وذلك بعد انتهاء تأهيله 

وتحصني اسواره الخارجية. 
تلق�ت  بي�ان  يف  ال�وزارة  وذك�رت 
»املراقب العراقي« نسخة منه، أن   «وزير 

العدل فاروق أمني الشواني افتتح سجن بغداد املركزي »أبو 
 غريب سابقاً« بعد  انتهاء مراحل التأهيل والتحصني األمني 

لألسوار  الخارجية  بالتعاون مع القوات األمنية«. 
وبين�ت، ان »االفتتاح تم بحضور مدير ع�ام دائرة  اإلصالح 
العراقي�ة  العمي�د الحقوقي عيل نعمة جواد ومدير  الس�جن 
إي�اد محم�ود برغش  وعدد م�ن املدراء العام�ني، فضالً عن 

وجهاء وشيوخ العشائر يف  بغداد«. 

المراقبالعراقي/بغداد...
رأت اللجن�ة القانوني�ة النيابي�ة، الخمي�س، أن 
التعديالت املقرر  إجراؤها عىل الدس�تور ال تلبي 
الطموح، داعية لجنة التعديالت  الدس�تورية إىل 
تقديم نتائج عملها للربملان .  وقال عضو اللجنة 
النائب حس�ني العقابي، يف بي�ان تلقت »املراقب 
الدس�تورية  التعدي�الت  »لجن�ة  إن   العراق�ي« 
ُش�كلت يف الربمل�ان بن�اًء  ع�ىل ن�ص دس�توري 
وفق�اً للم�ادة 142 ومدة عملها أربعة أش�هر«، 
 مؤكداً أن »تش�كيلها قانوني ودستوري«.  وبنينّ 
أن »لجن�ة التعدي�الت س�تعرض نتائ�ج عملها 
عىل الربملانم�ن  أجل التصويت عليه�ا باألغلبية 

املطلق�ة وتحديد موعد لالس�تفتاء«،  الفتاً إىل أن 
»التعدي�الت يفرتض أن تكون واس�عة وجذرية 
لكون  الدس�تور العراقي ُكتب يف ظروف خاصة، 
وأن التعديالت املطروحة  اآلن ال تلبي الطموح«. 

وشدنّد عىل »أهمية إجراء تعديالت جوهرية تلبي 
طموحات الش�عب  العراقي وتتماىش مع الواقع 
السيايس واإلداري للبلد، ملعالجة بعض  الثغرات 
ببع�ض  املوج�ودة  والنواق�ص  واإلخفاق�ات 

النصوص  الدستورية«. 
ودعا العقابي، لجنة تعديل الدستور اىل »عرض 
نتائجها عىل  الربملان لغ�رض التصويت بأغلبية 

األعضاء ومن ثم تحديد موعد  لالستفتاء«. 

المراقبالعراقي/بغداد...
أصدرت محكم�ة جنايات الرصافة املختصة بقضايا 
الرصاف�ة  محكم�ة  اس�تئناف  يف  رئاس�ة  النزاه�ة 
االتحادية حكماً بالحبس الش�ديد  ملدة سنتني ملدانني 
اثن�ني يقوم�ان  برتوي�ج العمل�ة املزيف�ة يف بغ�داد .  

وقال مجل�س القضاء األعىل يف بي�ان تلقت »املراقب 
العراق�ي«  نس�خة من�ه إن »املدانني اعرتف�ا بالقيام 
برتوي�ج عمل�ة ال�دوالر  االمريك�ي )مزيف�ة( ، حيث 
يقدمون عىل رشاء مئة وخمسون الف  دوالر أمريكي 
 مقابل خمسة وسبعني ألفا من هذه العملة«.  وأضاف 
أنه »ت�م القبض عىل املدانني من قب�ل املفارز االمنية 
 وب�ارشاف مب�ارش م�ن قب�ل قايض 
التحقي�ق املخت�ص وبحوزتهم  مبلغ 
 ق�دره خمس�ة االف دوالر امريكي يف 
منطقة الكرادة«.  وتابع أن »املحكمة 
وجدت األدلة املتحصلة كافية ومقنعة 

إلدانته�م  وفق�ا الح�كام امل�ادة   52 /1 / أ من قانون 
البنك املركزي العراقي رقم   56 لسنة 2004«. 

الحشد الشعيب يسهم باعادة 50 الف اسرة 
نازحة إىل دياىل
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الشريط 
األمين

المراقبالعراقي/بغداد...
أعلن�ت قيادة عمليات بغداد، الخميس، إصابة منتس�بني اثنني بانفجار 
 رمانة يدوية يف س�احة الخالني وسط العاصمة .  وقالت القيادة يف بيان 
تلق�ت »املراقب العراقي« نس�خة منه، إن   «منتس�بني اثنني من عنارص 
الق�وات األمنية أصيبا بع�د تعرضهما إىل  رمي رمان�ة محلية الصنع يف 
س�احة الخالني باتجاه ساحة التحرير،  وقد تم نقلهما إىل املستشفى«.  
وأضاف�ت القي�ادة، أن »قواتن�ا األمنية م�ا زالت تواص�ل عملية تأمني 
 التظاه�رات والحفاظ عىل املمتل�كات العامة والخاص�ة رغم تعرضها 

 املستمر إىل اعتداءات من قبل مجاميع داخل جموع املتظاهرين«. 

المراقبالعراقي/االنبار...
عث�رت الق�وات األمني�ة بمحافظ�ة االنب�ار، الي�وم الخميس�ن ع�ىل جثة 
  «إرهاب�ي« يرت�دي حزاماً ناس�فاً يف األنب�ار، أثناء عملية تفتي�ش  نفذتها 
الق�وات األمنية لألماكن التي نفذ فيها ط�ريان الجيش رضبات  جوية قبل 
يومني .  وقالت خلية االعالم األمني، يف بيان تلقت »املراقب العراقي«  نسخة 
منه، إن »القوات األمنية ضمن قيادة عمليات األنبار، أجرت  عملية تفتيش 
لألماك�ن التي نفذ فيها طريان الجيش رضبات جوية،  يوم 18 من ش�باط 
الجاري ش�مال وادي الخزيمي«.  وأضافت الخلي�ة، أن القوات »عثرت عىل 
جث�ة إرهابي من عن�ارص  داعش يرتدي حزاماً ناس�فاً حيث جرى تفكيك 
الحزام وتس�ليم الجثة  إىل اس�تخبارات القيادة، كما تم العثور عىل بندقية 

  M16  مدمرة  ومخزن وموبايل مدمر وذاكرة حاسبة ومواد أخرى«. 

عمليات بغداد: 
رمانة يدوية استهدفت منتسبين 

يف ساحة الخالين

العثور عىل جثة إرهايب يرتدي 
حزامًا ناسفًا يف األنبار

حملةمنالخطابالتحريضيتتصاعدضدإيران...

»كورونا« ورقة جديدة تتالعب بها الجيوش االلكترونية 
لغلق  المنافذ والمطارات

المراقبالعراقي/احمدمحمد...
تخ�وض املنصات اإلعالمي�ة والجيوش 
م�ن  الخ�ارج  املدعوم�ة  االلكرتوني�ة 
وتحديدا من الجانب األمريكي حمالتها 
املسيس�ة املبنية عىل  حس�اب مش�اعر 
جراحه�م،  ع�ىل  والرق�ص  املواطن�ني 
فبع�د أن أعلنت  الحكوم�ة اإليرانية عن 
تشخيص حاالت إصابة بمرض كورونا 
جندت  تلك الجهات أذرعها عرب التواصل 
االجتماع�ي للعم�ل عىل خل�ق فتنة  بني 
الش�عبني العراقي واإليران�ي من خالل 
الدع�وة اىل مقاطع�ة الس�لع  ومطالبة 
الحكومة بإغالق املنافذ الحدودية ومنع 

السفر من واىل  طهران. 
ويؤكد مراقبون واعالميون أن واشنطن 
عمل�ت ع�ىل تس�ييس مل�ف   «كورونا« 
يف داخ�ل الع�راق ضد الش�عب اإليراني، 
»الجماع�ات  لجوئه�ا  اىل  اىل  الفت�ني 
املخرب�ة« الس�تخدامها إلغ�الق املنافذ 
القنصلي�ات  الحدودي�ة  واس�تهداف 

اإليرانية. 
ومرض كورونا ه�و وباء انطلق مؤخرا 
يف الصني، وادخل ش�عبها  وحكومتها يف 
انذار شمل املؤسس�ات الحكومية كافة 
وكذلك العوائل  الصينية التي امتنعت عن 
اخراج أبنائها من املنازل بس�بب املرض 
 ولحمايتهم من اإلصابة به، لكن هذا لم 
يج�دي نفعا وحتى األطباء  املعالجني له 
قد راحوا ضحية هذا املرض، ليصل عدد 

الضحاي�ا حت�ى  يومن�ا ه�ذا اىل 2118. 
وأخ�ذ ه�ذا امل�رض باالنتش�ار ليص�ل 
االم�ارات  ومنه�ا  العربي�ة  ال�دول  اىل 
 واألردن الج�ارة املالصق�ة للع�راق من 
دون  أن  ولك�ن م�ن  الغربي�ة،  الجه�ة 
الجمي�ع مطالب�ات  يخط�ر بمس�امع 
ش�عبية تطلق بواس�طة مدنيني او  عن 
االجتماع�ي  التواص�ل  طريقمنص�ات 
تدعو اىل اغالق الحدود مع  األردن، وعىل 
العكس م�ن الحمل�ة اإلعالمي�ة املبنية 
عىل اهداف  سياس�ية وم�آرب أمريكية 
تطالب باغالق الح�دود مع ايران ومنع 

 الس�فر بعد تش�خيص حاالت إصابة يف 
ق�م اإليراني�ة.  

وتعقيبا عىل هذا امللف وما يش�وبه من 
تس�ييس م�ن قب�ل الجه�ات  الداخلية 
الكات�ب  أك�د  أمري�كا  م�ن  القريب�ة 
واإلعالمي ه�ادي جلو مرع�ي،   «وجود 
توظي�ف س�يايس واضح ملل�ف كورونا 
خصوصا بعد أن وصل  اىل ايران وتسبب 
بوفاة 6 اشخاص بحسب وسائل االعالم 
 اإليرانية«، مش�ريا اىل أن »هناك وسائل 
إعالم وجي�وش الكرتونية  مدعومة من 
واشنطن تقود هذه الحملة وذلك بهدف 

تحريض  الشارع العراقي عىل طهران«. 
وق�ال مرع�ي، يف ترصي�ح ل�� »املراقب 
العراق�ي« إن »كورون�ا ج�اءت  فرصة 
ألمريكا وحلفاؤها للعمل عىل توظيفها 

سياسيا ضد إيران من  بوابة العراق«. 
وح�ذر من »أن تقوم الجهات التي تقود 
الحملة السياس�ية بالتهوي�ل  اإلعالمي 
بزرع الخ�وف داخل املواطنني العراقيني 
من خ�الل الرتويج  ألخب�ار كاذبة وبث 
اش�اعات مغرضة هدفه�ا بث الرعب يف 
املجتم�ع  العراقي«، الفت�ا اىل أن »هناك 
جهات مخربة أخ�ذت دورها التهديمي 

 العبث�ي يف الع�راق خ�الل األي�ام األوىل 
للتظاهرات بأنها ستعمل عىل  استهداف 
البعث�ات الدبلوماس�ية اإليرانية بحجة 

»محاربة كورونا«. 
وشدد مرعي، عىل »أخذ الحيطة والحذر 
م�ن قي�ام جه�ات خارجي�ة  بإدخ�ال 
مصابني بكورونا من دول أخرى، مقابل 
رمي ذلك بكفة  ايران، بهدف اندالع فتنة 
ال نهاي�ة له�ا ب�ني الش�عب والحكومة 

 والعملية السياسية برمتها«. 
ودع�ا مرع�ي الحكوم�ة اىل »التعام�ل 
وفقا للحقائ�ق اليومية عن  املرض عرب 

خلي�ة ازمة لهذا امللف الخطري بالتعاون 
مع باقي  الجه�ات الحكومية خصوصا 

األمنية منها والبيئية«. 
وأطلق�ت عدد م�ن صفح�ات التواصل 
االجتماعي واملنصات اإلعالمية  حمالت 
»كورون�ا«  موض�وع  تس�تغل  كاذب�ة 
للتس�قيط الس�يايس م�ن خ�الل  نرش 
اخب�ار مزيف�ة هدفه�ا ب�ث الرع�ب يف 
نف�وس العراقيني من  جهة،والعمل عىل 
تحقي�ق م�آرب أمريكية ع�ىل األرايض 
العراقي�ة  إلح�داث رشخ ب�ني الش�عب 

العراقي والش�عب اإليراني.  

وبالحقيق�ة فإن التفكري والت�رصف الطائفي،  وما يتبع ذلك من 
محاصص�ة طائفية، تق�وم عىل أس�س كبرية التعقيد،  ش�ديدة 
ال�رضاوة، هي موقف ش�عبي ناب�ع من تم�زق العراقيني، وعدم 
 ثق�ة مكون بأخر، وال ذنب للش�يعة يف ذلك، فه�م آخر من حكم 
العراق،  بعد مئات الس�نني من حكم مخالفيهم .   الطائفية ليست 
امرا صحي�ا، لكن املش�اكل ال تحل بالش�عارات 
الكاذب�ة،  ويتع�ني تحدي�د املش�كلة لنتمكن من 
حله�ا، ومن هذا املنطلق؛ فال  مناص من خوض 
حوارات بناءة، مع خيارات السنة والكرد، الذين 
 اختارتهم مكوناتهم كممثلني عنهم، فضال عن 

الحوارات داخل  املكون الواحد . 
هنالك ثالث�ة جهات مؤثرة يف املش�هد العراقي، 
ش�ئنا اإلقرر بتأثريه�ا  أم أبينا، ول�كل من هذه 

الجهات اهدافها واذرعها ووسائل ضغطها : 
أوال/ املرجعية الديني�ة؛ ومن خالل أطروحتها، 
نفه�م أنه�ا ته�دف اىل  الحف�اظ ع�ىل النظ�ام 
الدس�توري ومكاس�ب ما بع�د 2003، واذرعها 
 ووس�ائل ضغطها هي القواعد الشعبية املؤمنة 

بها . 
ثاني�ا/ إيران ومعه�ا محور املقاوم�ة: وتهدف 
اىل ت�وازن ق�وى؛ يحف�ظ  املنطقة، م�ن املرشوع 
الصهيووهاب�ي امريك�ي، والحف�اظ ع�ىل وحدة 

 وسيادة العراق أرضا وشعبا . 
ثالث�ا/ املحور األمريكي اإلس�تكباري: الذي يقود 
رأس الحرب�ة يف  تحالف مش�ؤوم، يجمع ارسائيل 
واألعراب، ويهدف اىل وقف املد  الشيعي الذي وصل 
اىل حدود فلسطني املحتلة، والحفاظ عىل  مصالح 
أمري�كا االقتصادي�ة، ام�ا اذرع�ه فه�ي متعددة 
دولي�ا وأقلينيا،  ومحليل تش�مل بعض�ا من اخوة 
الوطن من الس�نة والكورد، ومؤخرا  إنضم اىل هذا 
امل�رشوع، مرتزقة االح�زاب الش�يعية املنحرفة، 

التي  باعت نفسها مقابل أثمان بخسة . 
الره�ان عىل مح�ور التحال�ف الصهي�و أمريكي 
االعرابي سيفش�ل بال  ش�ك، الن تجاوز املرجعية 
ليس متي�را لهؤالء، كم�ا ان السياس�ة  االبوية 
والنف�س الطوي�ل ال�ذي تمت�از ب�ه املرجعي�ة، 
للهيمن�ة  املق�اوم  كف�ة  امل�رشوع  س�ريجحان 

اإلستكبارية واالعرابية . 
ثم�ة ام�ر آخ�ر؛ فربغ�م انخ�راط ق�ادة الفنادق 
انه�م  اال  الصهيووهاب�ي  امريك�ي،  بامل�رشوع 
بالواق�ع مرغم�ني ان يلتزم�وا ام�ام جمهوره�م، بم�ا  تطلب�ه 
املرجعي�ة، واال خروا كل الدعم الذي يتلقونه منه؛  وس�يكونون 

مضطرين لالذعان، واإللتحاق بالركب . 
يف جميع االحوال؛ يعمل الساس�ة عىل اللعب »عىل« و«ب� »جميع 
 األوراق، ويف لعبته�م هذه تخر أوراق وترب�ح أوراق، ولكن ثمة 
 ورق�ه وحيدة هي الخ�ارسة، إذ أن الورق�ة العراقية، هي الورقة 
التي  س�تكون الثمن الس�يايس، الذي سيدفع لسداد استحقاقات 

غري  عراقية ! 
كالم قبل السالم: يف ُلعبتهم أو لعِبهم، مارس الساسة الحوار بكل 
 األسلحة، بعضها فوق الطاولة، وبعضها تحت الطاولة، ما فوق 
 الطاولة كان تناكفات ومعارضات، وشتائم وتسقيط ال أخالقي، 
 لبعضه�م بعض نهارا، ينهونه يف الليل، بتقبيل بعضهم بعض، يف 

 والئم يقيمها بعضهم لبعض !.. 
سالم.. 

أزمتنا والحوار بمختلف األسلحة !.. 

قاسم العجرش

الواح طينية

اكثرمايضحكاننرى
اشباهالساسة،وهم

يطرحونرؤاهمللحكومة
المقبلة،معيدينتكرار

نفسالمبادئ،التيبتنا
نسمعهامعكلحراك،

لتشكيلحكوماتمابعد
زلزال2003.

الطائفيةالتييكذباشباه
الساس���ة؛عندم���ايوهمون
الن���اسبأنه���متجاوزوها،
مشكلةاجتماعيةلهاجذور
الس���نين، مئات ال���ى تمتد
وهيليس���تمشكلةنظام
انتخاب���ي،اليلزمالش���يعي
ب���أنينتخ���بش���يعيا،وال

السنيبأنينتخبسنيا،

أدعو وزير الصحة جعفر عالوي للكشف 
   corona عن إجراءات الوزارة  للوقاية من وباء
 وعن مصري مجموعة العراقيني الذين  قدموا 
من الصني وتم حجرهم، من اجل ان يحذر 

املواطن

النائب محمد الدراجي

المراقبالعراقي/بغداد...
اكد القيادي يف حش�د االنبار اللواء احمد البيالوي، الخميس، عدم 

 وجود داعش يف االنبار او يف صحراء املحافظة . 
وقال البي�الوي يف ترصيح إلذاع�ة »ال�رأي العام«تابعته »املراقب 
 العراق�ي« انه »ال وجود لداعش او خالي�اه يف االنبار او يف صحراء 
 االنب�ار، لكن وبع�د تعرضهم للرضب�ات من قبل الق�وات االمنية 
وقوات  الحش�د الش�عبي ب�دأوا يختبئ�ون هنا وهن�اك ويكونون 
مضافات لهم«،  الفتا اىل ان » توجيهات قيادة العمليات املش�رتكة 
وقوات الجيش  والحش�د الش�عبي وقيادة رشط�ة االنبار ورشطة 
الحدود يرابطون  ويحرصون وبشكل جاد وحازم عىل متابعة هذه 

الخاليا وعنارصها  للقضاء عليهم ومنعهم من االنتشار«. 
وتابع البيالوي ان »الجزيرة واسعة وكبرية ولكن التكتيك العايل من 
 قبل قيادة العمليات املش�رتكة نجح يف حرص تحركاتهم والقضاء 
ع�ىل  الكثري من مضافاتهم«، مضيفا ان »عملياتهم االس�تفزازية 

التي  يقومون بها ضعيفة جدا وجميعها باءت بالفشل«. 

قيادي بالحشد: 
ال وجود لداعش او خالياه يف 

الصحراء الغربية

نائب: لن نصوت على أي وزير »هواه أمريكي« 

  القانونية النيابية : التعديالت الدستورية المقرر إجراؤها ال تلبي  الطموح

محكمة الرصافة تقرر الحبس  »سنتين« لمدانين بترويج عملة  مزيفة

العدل تفتتح سجن بغداد المركزي
تغــريـــــدة

ت�رصيح اإذاعي
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة

الخميس 20 شباط 2020 العدد 2270  السنة العاشرة

أف�ادت رشك�ة النفط الكربى »ش�ل«، اليوم الخمي�س، بأنه من 
املتوقع تضاعف الطلب العاملي عىل الغاز الطبيعي املسال إىل 700 

مليون طن بحلول عام 2040.
وقالت الرشكة، أنه »وفقا لتوقعاتها فيما يخص س�وق الطاقة، 
ف�إن الطلب العاملي عىل الغاز الطبيعي املس�ال، قد يصل إىل 700 
ملي�ون طن خالل ال��40 عاما القادمة، يف ظل اس�تمرار هيمنة 
الغاز الطبيعي عىل منظومة الطاقة منخفضة الكربون«.وحقق 
الطلب عىل الغاز املس�ال نموا بنس�بة 12.5% خالل العام املايض 
ليصل إىل 359 مليون طن.وذكر التقرير أيضا، أنه من املتوقع أن 
تبقى آس�يا هي املنطقة املهيمنة عىل عق�ود الغاز القادمة، مما 
يعطي دفعة قوية لكل من روسيا وقطر، عىل اعتبار أن الدولتني 

like.من أكرب مصدري الغاز املسال يف العالم

شل: الطلب العالمي على الغاز 
المسال قد يتضاعف بحلول 2040

الرافدين يعلن فتح االعتمادات 
المستندية للوزارات والتجار

حكم »العوائل« يتمدد في السلك الدبلوماسي.. والخارجية تشرعن المحاصصة   
قرار توريث الوظيفة »استهتار« بمعاناة العاطلين 

الفساد يف العراق س�لطان ال يمكن 
التي  محاربته بس�بب املحاصص�ة 
ش�ملت جميع مفاصل الدولة حتى 
وصلت اىل الوظيف�ة املدنية، وغياب 
القوانني يف محاربة الفس�اد أصبح 
يشء متعمد من قبل مافيات تسعى 
للس�يطرة ع�ىل مفاص�ل الوظائف 
العراقية، وهي تجاوزت ما معمول 
به االن من اجب�ار املتقدم للوظيفة 
ب�أي عناوينه�ا املختلف�ة عىل دفع 
رش�اوى م�ن اج�ل الحص�ول عىل 

وظيفة ما.
توريث الوظيفة وبرشعنة حكومية، 
تع�د ظاه�رة خط�رة تثب�ت مدى 
تط�ور مراح�ل الفس�اد الحكومي 
يف الب�الد، فمجل�س ال�وزراء ابت�دع 
توريث الوظائف، عرب بوابة جديدة، 
اذ يح�ق للموظ�ف ال�ذي يحال عىل 
التقاعد ان يجلب ابنه او أحد اقاربه 
ليتم تعيين�ه بدال عنه وه�ي كارثة 
بحد ذاتها، خاص�ة بعض الدرجات 

الوظيفي�ة ال يمك�ن تعويضه�ا اال 
بمهارات اكاديمية متقدمة.

وي�رى مراقبون ان توريث الوظيفة 
العامة يتسبب بكوارث كبرة مدمرة 
ويحط�م  للدول�ة  االداري  للجه�از 
قدسية الوظيفة العامة، مبينني انه 
تلك العملية تتسبب بتحطيم حرمة 
الوظيف�ة العام�ة وكذل�ك اخت�الل 
مبادئ العدالة واملس�اواة، وتس�هم 
للدول�ة  االداري  الجه�از  بتحطي�م 
القائم عىل احرتام السلم الوظيفي، 
وااله�م حرم�ان رشائ�ح كبرة من 
الخريج�ني والعاطلني من الحصول 

عىل وظيفة.
العدوى وصل�ت اىل وزارة الخارجية 
بتوري�ث  وزيره�ا  م�ن  وبأوام�ر 
موظفي السلك الدبلومايس املحالني 
ع�ىل التقاع�د ألبنائه�م وه�م ام�ر 
خطر يم�ارس يف وزارة تعد واجهة 
اذ ان الفس�اد  الخارجي�ة،  الع�راق 
واملحاصص�ة هي املعيار الرئييس يف 

التوظيف بالسلك الدبلومايس.
وبهذا الجانب يقول املحلل السيايس 
صباح العَكييل يف اتصال مع )املراقب 
العراق�ي(: ان »العملية السياس�ية 
تعاني من مشكلة املحاصصة والتي 

طبقت مؤخرا عىل السلم الوظيفي، 
فتوريث الوظائف امر يخل بالتوازن 
االجتماع�ي ويح�رم االف العاطلني 
م�ن الحص�ول عىل فرص�ة عمل يف 
مؤسس�ات الدول�ة، والتوري�ث هو 

نوع من الدكتاتورية السياس�ية يف 
املناص�ب ويؤدي اىل حرمان الكوادر 

الوطنية«.
وأضاف العكي�يل: ان »قرار مجلس 
ال�وزراء بهذا الخص�وص له دوافع 

سياس�ية ويؤس�س ملرحلة جديدة 
يف إدارة الدولة، مما س�بب اس�تياء 
ش�عبي وزاد من حدة االحتجاجات 
الح�ارض،  الوق�ت  يف  الجماهري�ة 
فضال كونه يخالف قانون الضمان 

املجل�س  وقان�ون  االجتماع�ي 
االتح�ادي ال�ذي م�ا زال يف ط�ور 

االعداد«.
ولف�ت اىل ان »التوري�ث للوظيف�ة 
العامة س�يزيد من البطالة املقنعة 
وهم املوظف�ني الذي�ن ال يقومون 
ب�اي مهام فق�ط يتحصل�ون عىل 
مس�تحقاتهم وممي�زات الوظيفة 
العامة دون بذل اي جهود بس�بب 
ف�كل  العام�ة  الوظيف�ة  توري�ث 
قي�ادي يف اي جهة يقوم بضم عدد 
كب�ر من ابناؤه واقارب�ه اىل جهاز 
الدول�ة مم�ا ي�ؤدي اىل اس�تنزاف 

ملوارد الدولة«.
م�ن جهته يقول املختص بالش�أن 
يف  علي�وي  جاس�م  االقتص�ادي 
اتصال م�ع ) املراقب العراقي(: ان 
»تعيين�ات وزارة الخارجي�ة، ه�ي 
نموذج لغرها من املؤسسات مليئة 
بأس�ماء االقرب�اء الذي�ن توارث�وا 
س�لطة  ذويه�م،   م�ن  الوظيف�ة 
األح�زاب املؤث�رة خالل الس�نوات 
املاضي�ة عىل مق�درات الدولة، هي 
وراء هيمنة أبناء املسؤولني الكبار 
ع�ىل س�فارات الع�راق يف الخارج 
التي كانت تعنينّ نس�اءها وأوالدها 
ونساء أوالدها يف س�فارات العراق 
يف البلدان التي يعيشون فيها وهذا 
يش�كل طبقة فوقية جديدة ويهدد 

عدالة تكافؤ الفرص«.

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي... 

اص�درت محكم�ة تحقي�ق بعقوب�ة 
التابع�ة لرئاس�ة محكمة اس�تئناف 
دي�اىل اإلتحادي�ة، الخمي�س، حكم�اً 
قضائي�اً يق�ي بحج�ز مبل�غ م�ايل 
وثالث�ة  ملي�ارات  )س�تة  مق�داره 
واربعون ملي�ون واربعمائة وس�بعة 

وخمس�ون الف وخمس�مائة واربعة 
ع�رش( دين�ار عراقي م�ودع من قبل 
مجل�س محافظ�ة دي�اىل يف امل�رف 

املتحد لالستثمار.
وذكر بيان ملجلس القضاء ، أن “األموال 
املحجوزة س�بق وأن ت�م جبايتها من 

قب�ل مجل�س املحافظ�ة ع�ن طريق 
قانون االيرادات املحلي�ة الصادر عنه 
يف عام 2017 كون إيداعها يف املصارف 
األهلية يعد مخالفة لتعليمات األمانة 

العامة ملجلس الوزراء”.
وأضاف البيان، أن “املحكمة أش�ارت 

اىل ان املبل�غ املحج�وز هو م�ن أموال 
الدول�ة وحفاظ�اً عىل عدم ه�در املال 
الع�ام ولح�ل مجلس محافظ�ة دياىل 
وملخالفة ق�رار االيداع ل�دى املصارف 
الحكومي�ة وعرضه�ا ع�ىل الخزين�ة 
العامة قررت ضبط تلك األموال ووضع 

الحجز االحتياطي عليه�ا وابقائها يف 
امل�رف املتحد لالس�تثمار مع كافة 
الفوائ�د املتحصل�ة عن إيداعه�ا الفتاً 
اىل أن وضع اش�ارة الحجز االحتياطي 
يأتي اس�تناداً ألحكام املادة )184/أ/

األصولية(”.

صدور حكم بحجز مبلغ مالي مودع من مجلس ديالى في المصرف المتحد لالستثمار

العمل تعلن الدفعة 19 من رواتب المعين المتفرغ
والش�ؤون  العم�ِل  وزارة  أعلن�ت 
االجتماعي�ة، الخمي�س، ع�ن الدفعة 19 
م�ن املتقدم�ني للش�مول برات�ب املع�ني 

املتفرغ.
وق�ال رئيس هيئ�ة رعاي�ة ذوي اإلعاقة 
واالحتياج�ات الخاصة بال�وزارة عصام 
عب�د اللطيف ، إن “الهيئ�ة اعلنت الدفعة 
19 م�ن املتقدمني للش�مول براتب املعني 
املتفرغ”، مش�را اىل انها “بارشت اعالن 

االسماء التي تضم 75 مستفيدا”.
وأض�اف عبد اللطي�ف، أن “الهيئة تعمل 
ع�ىل تبس�يط االج�راءات الروتيني�ة من 
خالل استقبال املستفيدين من املواطنني 
الراغب�ني بتزويدهم بكت�ب تأييد تخص 
العدي�د من الوزارات الت�ي تدخل يف إطار 
تقدي�م الخدمات ل�ذوي االعاق�ة ، منها 
الخط�وط الجوي�ة العراقي�ة م�ن اج�ل 
تخفيض أس�عار تذاكر الس�فر وحسب 
ماجاء يف القانون رقم )38( لسنة 2013 

املعني بوزارة النقل”.
واردف عب�د اللطي�ف، ان “كت�ب التأييد 
اىل وزارة  تش�مل ايض�ا، تل�ك املوجه�ة 
التعليم الع�ايل والبح�ث العلمي من اجل 

كل  يف  واح�د  درايس  مقع�د  تخصي�ص 
اختصاص للقب�ول يف الدراس�ات العليا، 
يض�اف اىل ذلك التأيي�د اىل وزارة الصحة 
والبيئ�ة لعمل االطراف الصناعية، مؤكدا 

ب�ذل موظف�ي الهيئة جهودا اس�تثنائية 
لغ�رض انج�از املعامالت برسع�ة ودقة 
لخدم�ة ه�ذه الرشيح�ة املت�ررة من 

املجتمع”.
وذك�ر ان “الهيئ�ة نرشت ع�رب موقعها 
االلكرتوني اسماء املسجلني عىل امتيازات 
واالحتياج�ات  االعاق�ة  ذوي  قان�ون 
الخاصة الذي�ن تم االتص�ال بهم الجراء 
الفحص الطبي”، مبينا انه “تم التوجيه 
للمحافظات من اجل التواصل والتنسيق 
املس�تمر م�ع اقس�ام الهيئ�ة لتبس�يط 
االجراءات وتحقيق افضل السبل لخدمة 

فئة االشخاص ذوي االعاقة”.
ولف�ت عب�د اللطي�ف إىل أنه “ت�م تفعيل 
الزي�ارات امليداني�ة لالقس�ام م�ن اج�ل 
االرشاف ع�ىل عملهم بصورة مس�تمرة 
الخدم�ة  بمس�توى  االرتق�اء  بغي�ة 
املقدم�ة لالش�خاص م�ن ذوي االعاق�ة 

واالحتياجات الخاصة باملحافظات”.

كش�فت غرف�ة صناع�ة املثن�ى، الي�وم 
الخميس، عن موافقة 125 رشكة محلية 
واجنبية للمشاركة يف معرض الرشكات 
يف  س�ينظم  الرتكي�ة  ال�ذي  الصناعي�ة 

املحافظة خالل الشهرين املقبلني . 
وقال رئيس غرف�ة الصناعة باملحافظة 
فال�ح الهتيم�ي ، إن “ال�رشكات الت�ي 
أبدت موافقتها عىل املشاركة يف املعرض 
س�تقوم  بجل�ب نم�اذج م�ن خط�وط 
ومكائ�ن اإلنت�اج لديه�ا لعرضه�ا أمام 
بش�كل  وبيعه�ا  املحافظ�ة  صناعي�ي 

مبارش   ”.   
واض�اف الهتيم�ي ان “املع�رض يعت�رب 
فرصة مهمة للخريجني إلنشاء مشاريع 
العامل�ة  املصان�ع  وتحدي�ث  جدي�دة 
حالي�اً”، مش�را اىل ان” وزارة  التج�ارة 
قدمت جميع التسهيالت املمكنة إلقامة 

املعرض”.

المثنى تنظم معرضا صناعيا 
بمشاركة 125 شركة محلية وأجنبية

االنبار تحيل 8 جسور حيوية متضررة 
الى البنك الدولي إلعادة اعمارها 

اعل�ن قائممقام الرمادي بمحافظة االنب�ار ابراهيم الجنابي 
،الخمي�س، ع�ن احال�ة 8 جس�ور حيوي�ة مت�ررة ج�راء 

العمليات االرهابية اىل البنك الدويل لغرض اعادة اعمارها .
وق�ال الجناب�ي ، إن “حكومة االنبار املحلية وبالتنس�يق مع 
مديري�ة ط�رق وجس�ور املحافظ�ة احالة 8 جس�ور حيوية 
متررة جراء تفجرها م�ن قبل عصابات داعش االجرامية 
ابان س�يطرته عىل الطري�ق الدويل الرسيع غرب�ي االنبار، اىل 

البنك الدويل إلعادتها اىل الخدمة “.
واضاف ان” عدد الجس�ور والتحويالت الت�ي لم يتم تأهيلها 
ع�ىل الطرق الدويل الرسيع نح�و 42 جرس وتحويلة متررة 
بنس�ب كبرة ج�راء العمليات اإلرهابية”، مبين�ا ان” الدوائر 
الخدمي�ة اس�تعانت بتحوي�الت ترابية للتعوي�ض عن بعض 

الجسور التي تررت”.
وأوضح الجنابي، أن “اعادة اعمار وتأهيل الجسور املتررة 
عىل الطريق الدويل الرسيع س�وف يس�اهم يف رفع التحويالت 
الرتابية فض�ال عن رفع املعاناة عن اصح�اب املركبات الذين 

يسلكون هذه الطريق “.

عضو بالمالية النيابية: فؤاد حسين ارتكب مخالفات جسيمة وتعامل بنفس حزبي
أك�د عضو اللجنة املالي�ة النيابية 
ثام�ر ذيب�ان الخمي�س، أن وزير 
ارتك�ب  حس�ني  ف�ؤاد  املالي�ة 
“مخالفات جسيمة” تضعه تحت 
طائلة املساءلة القانونية، متهما 

إياه ب�”التعامل بنفس حزبي”.
وقال ذيبان ، “إننا تقدمنا بإقامة 
ش�كوى أمام املحكم�ة االتحادية 
ض�د وزي�ر املالي�ة فؤاد حس�ني 
المتناعة عن تس�ليم مبالغ نفط 

إقليم كردستان العراق”.
يتس�لم  “اإلقلي�م  أن  إىل  وأش�ار 
االم�وال من الحكوم�ة االتحادية 
ويمتن�ع عن تس�ليم عائدات بيع 
النف�ط”، الفتا إىل أن “وزير املالية 

ارتكب مخالفات جسيمة  تضعه 
تحت طائلة املسائلة القانونية”.

واته�م ذيب�ان وه�و نائ�ب ع�ن 

تحال�ف الفتح، وزي�ر املالية الذي 
الديمقراط�ي  للح�زب  ينتم�ي 
مس�عود  برئاس�ة  الكردس�تاني 

بنف�س  ب�”التعام�ل  البارزان�ي 
حزب�ي ولي�س بمنه�ج وزي�ر يف 

حكومة اتحادية”.

 
ارتفاع احتياطي البنك المركزي من الذهب والعملة الصعبة

الخميس،  املركزي،  البنك  كش�َف 
ع�ن ارتف�اع يف احتياط�ي البالد 
م�ن العملة الصعبة خ�الل العام 
املايض بنس�بة اكثر م�ن 5 باملئة 
مقارن�ة بالع�ام 2018، مع نمو 
يف املحافظ االس�تثمارية ورشائح 

الذهب.
ونقل عن مصدر مس�ؤول بالبنك 
“بيان�ات  إن  قول�ه،  املرك�زي 
لالحتياطيات  الس�نوي  التقري�ر 
ايجابي�اً  اداًء  اظه�رت  االجنبي�ة 
يف الع�ام امل�ايض مقارن�ة بع�ام 
2018، اذ نمت هذه االحتياطيات 
نتيج�ة  باملئ�ة   5.52 بنس�بة 
البنك  لزيادة شهدتها مش�رتيات 

املرك�زي م�ن ال�دوالر االمركي، 
مقارنة بمبيعاته من خالل نافذة 
بي�ع العمل�ة فض�ال ع�ن االرباح 
املتحقق�ة م�ن عوائ�د املحفظ�ة 
االستثمارية بمختلف رشائحها”.
مس�توى  “ع�ىل  ان�ه  واض�اف 
فق�د  االس�تثمارية،  املحاف�ظ 
حقق�ت قيمه�ا نم�وا صافي�ا يف 
العام املايض بنس�بة 18.4 باملئة 
مقارن�ة م�ع ع�ام 2018 رافقه 
نم�و عوائد عىل ه�ذه املحافظ يف 
الع�ام امل�ايض بنس�بة 59 باملئة 

عما كانت عليه يف العام 2018.
وتاب�ع املصدر أننّ “رشائح الذهب 
نمت ه�ي االخرى يف ع�ام 2019 

بنس�بة 18.8 باملئة مقارنة بعام 
2018 اذ انه ع�ىل الرغم من عدم 
زيادة اس�تثمار البن�ك يف الذهب، 
اال ان هن�اك ارتفاعاً يف قيمة هذه 
الحي�ازات جاءت نتيج�ة الزيادة 
الكبرة التي شهدها سعر الذهب 

عامليا”.
ولف�ت اىل ان “ذل�ك يأت�ي ضمن 
خط�ة البن�ك املرك�زي يف تعزي�ز 
وبن�اء  االحتياطي�ات  عوائ�د 
الق�درات يف مج�ال االدارة الذاتية 
انشاء عالقات  لالحتياطيات عرب 
مرفية دولي�ة عديدة والدخول 
تفاه�م  ومذك�رات  باتفاقي�ات 
مع ع�دد م�ن املص�ارف الدولية 

املالي�ة  املؤسس�ات  وكربي�ات 
كالبن�ك الدويل لالنش�اء والتعمر 
وصندوق النقد العربي فضال عن 
املؤسس�ات الدولية املعنية بادارة 

االستثمار”.

اعل�ن م�رف الرافدي�ن، الخمي�س، ع�ن فت�ح االعتم�ادات 
املس�تندية لوزارات الدول�ة والتج�ار ورشكات القطاع الخاص 

وبعموالت ميرسة.
وق�ال املكتب االعالمي للمرف يف بيان ، إن “املرف مس�تعد 
لتس�لم طلبات فتح االعتمادات املس�تندية للتج�ار والقطاعني 

العام والخاص يف تمويل التجارة الخارجية”.
وأض�اف البي�ان، أن “فت�ح االعتماد املس�تندي  للتج�ار الذين 
يقوم�ون بعملي�ات االس�تراد والتصدير لبضائعهم وش�حنها 
واخراجها يف حال مطابقتها للرشوط القانونية  تكون بطريقة 
س�هلة عند امل�رف ك�ون م�رف الرافدين جه�ة حكومية 
وبالت�ايل فان انجاز كت�اب فتح االعتماد املس�تندي يكون وفق 

اجراءات رسيعة تختلف عن املصارف األخرى”.

خطورة توريث الوظيفة العامة تكمن في تدميرها الهم مبادئ النزاهة 
في الحصول على فرص عمل بطريقة عادلة ويستوجب على موظفي 

الدولة المرور بجميع ساللمها للصعود الى االعلى وفقًا للقانون.

االقتصادي
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المراقب العراقي/ متابعة...
ب�دأ الصم�ت االنتخاب�ي وتوقف�ت جمي�ع النش�اطات 
للحم�ات الدعائية للمرش�حني يف االنتخاب�ات  الربملانية 
ومجل�س خ�رباء القي�ادة يف إي�ران ابت�داء من الس�اعة 
الثامنة من صباح الي�وم الخميس. وأفادت وكالة “إرنا” 
بأن الدعاية االنتخابية للمرش�حني لانتخابات الربملانية 
يف الجمهوري�ة  االس�امية اإليراني�ة بدأت يف 13 ش�باط 

الج�اري، وتبدأ مرحلة الصم�ت االنتخابي الي�وم.  يذكر 
أن انتخاب�ات مجل�س الش�ورى اإلس�امي يف دورته�ا 
11 س�تجري يوم غ�د الجمع�ة وبالتزام�ن  معها تجري 
االنتخاب�ات النصفي�ة ملجلس خ�رباء القي�ادة يف دورته 
الخامس�ة.  ويخوض 7148 مرشحا املنافسة االنتخابية 
للف�وز بمقاع�د الربملان البال�غ عدده�ا 290 مقعدا من 
الديني�ة )املس�يحيون االرم�ن يف   ضمنه�ا 5 لألقلي�ات 

الش�مال، املس�يحيون االرم�ن يف الجن�وب،  املس�يحيون 
اآلشوريون والكلدانيون، الزرادشتيون، اليهود(. 

وتعد دائرة طه�ران الدائرة االنتخابية األكرب ويمثلها 30 
نائب�ا.  وأعلن وزير الداخلي�ة اإليراني عبدالرضا رحماني 
فضيل مس�اء أم�س االربعاء ب�ان االنتخاب�ات  الربملانية 
س�تجري يف 55 ألف مركز اقرتاع موزعة عىل 208 دوائر 

انتخابية يف مختلف انحاء  الباد. 

المراقب العراقي/ متابعة...
تثبت سلس�لة من التحقيق�ات امليدانية 
التي أجرتها وكاالت أنباء دولية معروفة، 
أن  دب�ي العاصم�ة االقتصادي�ة لدول�ة 
اإلمارات أصبحت كماذ آمن للفاس�دين 
م�ن جمي�ع  أنح�اء العال�م وال�ركات 
الوهمية، وكذلك اللصوص وناهبي أموال 

وثروات البلدان. 
وأح�دث ه�ذه الفضائ�ح الك�ربى الت�ي 
جذب�ت انتباه العالم أجم�ع، هي تحقيق 
ميداني  أجرته إحدى الصحف اإلنجليزية 
م�ع صحفي�ني من أكث�ر م�ن 20 دولة، 
حول كيفي�ة  جمع ث�روة »إيزابيل دوس 
س�انتوس« م�ن أنغ�وال وأغنى ام�رأة يف 
الق�ارة األفريقية،  حي�ث جمعت ملياري 
دوالر م�ن خ�ال نف�وذ والده�ا الرئيس 
السابق ألنغوال »خوس�يه  إدواردو دوس 

سانتوس«. 
ووج�د التحقيق، من خ�ال الوثائق التي 
يزي�د عددها ع�ىل 700000 يف املجموع، 
أن  دب�ي دخل�ت يف عملية فس�اد، دفعت 
س�انتوس م�ن خالها 58 ملي�ون دوالر 

لركة  استشارية يف اإلمارات. 
اإلمارات هي اآلن واح�دة من أكرب الدول 
التي تدعم األغنياء واالتجار غري  املروع 
بجمي�ع أنواع�ه، بم�ا يف ذل�ك املخدرات 
واألسلحة والذهب واملاس، حيث  أصبحت 

مركزاً لغسيل األموال يف العالم. 
غس�ل األم�وال ه�و جريم�ة اقتصادية، 
لك�ن اإلمارات ال تهتم بهذا األمر، وس�ط 
 اتهام�ات دولي�ة بأنه�ا أصبح�ت مركزًا 

عاملًيا لغسل األموال. 
ويف أوائ�ل ترين الثاني 2019، كش�فت 
وس�ائل إع�ام ماليزية ع�ن أولی قضايا 
 الفساد التي تتابعها ماليزيا يف اإلمارات. 

حيث أعلن ش�خص يدع�ى »لوتيك جو« 
لصحيف�ة »ماليزيا كين�ي« اإللكرتونية، 
الس�يايس يف  اللج�وء  أن�ه  حص�ل ع�ىل 
دول�ة اإلم�ارات من خال ه�در مليارات 

الدوالرات  من صندوق سيادي يف ماليزيا. 
ومن بني أكثر الش�خصيات إثارًة للجدل 
يف ته�م الفس�اد املايل مع أرسته�ا والتي 
 تدعمه�ا أبو ظبي، نج�ل الرئيس اليمني 

الس�ابق »أحم�د ع�يل عبد الل�ه صالح«، 
بملي�ارات  اإلم�ارات  إل�ی  ال�ذي  ج�اء 
ال�دوالرات، ع�ىل الرغم من الح�رب التي 
تش�نها  الس�عودية واإلمارات علی باده 

منذ 2015. 
ويف كان�ون األول امل�ايض، أثب�ت تحقيق 
ميداني أن املس�ؤولني اليمني�ني وأقرباء 
 الرئي�س الس�ابق، يمتلك�ون العديد من 

العقارات يف جزيرة »النخلة« يف دبي، بمن 
 فيهم ابن ش�قيق الرئيس اليمني السابق 
»توفي�ق صال�ح«، الذي يمتل�ك عقارات 

بقيمة   15 مليون درهم يف هذا البلد. 

كما تس�تضيف اإلمارات عدًدا من رموز 
الفساد يف نظام الرئيس املرصي املخلوع 
 حسني مبارك، بمن فيهم رئيس الوزراء 
املرصي السابق »أحمد شفيق«، الذي فر 

 إىل اإلم�ارات يف حزي�ران 2012 خوًفا من 
إدانته يف قضايا فساد مختلفة. 

كذل�ك، فر وزي�ر العدل املرصي الس�ابق 
»أحم�د الزن�د« إىل اإلم�ارات، خوًف�ا من 
فس�اد  قضاي�ا  يف  القضائي�ة   املاحق�ة 

خاصة به. 
اإلم�ارات أيض�اً موط�ن لعدد م�ن رموز 
الفس�اد يف نظ�ام معمر الق�ذايف يف ليبيا، 
الليب�ي  التخطي�ط  وزي�ر  بم�ن  فيه�م 

»محمود جربيل« خال عهد القذايف. 
باإلضاف�ة إىل ال�دول اإلفريقية والعربية، 
أش�خاصاً  اإلم�ارات  دول�ة  احتضن�ت 
فاس�دين  من جميع أنحاء العالم وآسيا، 
وأبرز هذه الش�خصيات الفاسدة رئيسة 
ال�وزراء  التاياندي�ة الس�ابقة »ينغل�وك 
ش�يناواترا«، التي واجهت قضايا فس�اد 

يف بادها. 
كم�ا اتهم الرئيس الباكس�تاني الس�ابق 
»بروي�ز م�رف« بالعدي�د م�ن قضايا 
الفس�اد،  فه�رب إىل دب�ي بذريع�ة عاج 
امل�رض، بع�د أن منعت�ه املحكم�ة العليا 

الباكستانية من  املغادرة. 
ويف آذار 2019، أدرج االتح�اد األوروب�ي 
»امل�اذات  قائم�ة  ضم�ن  اإلم�ارات 
 الرضيبية«؛ حيث تساعد البلدان املدرجة 
يف هذه القائم�ة العماء األجانب ليكونوا 
 معفيني من دفع الرضائب داخل بلدانهم، 

من خال التواطؤ املرصيف. 
ويعد تأس�يس ال�ركات، الحصول علی 
اإلقام�ة  رضيب�ة  واس�تخدام  اإلقام�ة 
الت�ي تمنع  دخول املعلوم�ات إىل املصادر 
الرضيبي�ة يف ال�دول األخ�رى، م�ن ب�ني 
األساليب  األكثر شيوًعا يف دولة اإلمارات. 
يف الواق�ع، لي�س االتح�اد األوروب�ي هو 
الط�رف األول الذي يتهم اإلم�ارات بمثل 
ه�ذه  الته�م؛ حي�ث واجه�ت العديد من 
االتهام�ات يف الس�نوات القليل�ة املاضية 
باس�تخدام  بعض قطاعاتها االقتصادية 

يف جريمة غسل األموال. 

إيران تدخل الصمت االنتخابي استعدادًا لالنتخابات البرلمانية دولي دوليعربي  عربي 

المراقب العراقي/ متابعة...
أفاد مصدر عس�كري، الخميس، بأن الجيش الس�وري دمر عددا من 
آلي�ات الجيش الرتكي أثن�اء  محاولتها التقدم باتج�اه قرية النريب، 

بشمال غربي سوريا. 
وكان�ت قن�اة “يس أن أن تورك” قال�ت إن املدفعي�ة الرتكية قصفت 

مواقع للجيش السوري تمهيدا  لتقدم دبابات تركية يف إدلب. 
من جهة أخرى، قال مصدر عس�كري، إن الجماعات اإلرهابية تشن 
هجوما عنيفا عىل مواقع  الجيش الس�وري يف رساقب والنريب بدعم 

من الجيش الرتكي. 
يأتي ذلك، غداة تأكيد الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان أن العملية 
العس�كرية الرتكية يف إدلب  باتت وشيكة، بينما أعلن الجيش الرتكي 
مناطق عس�كرية عىل الح�دود مع محافظة إدلب الس�ورية،  يحظر 

عىل الصحفيني واملدنيني دخولها. 

المراقب العراقي/ متابعة...
قررت س�لطات االحت�ال الصهيوني هدم 
من�ازل منف�ذي عملي�ة العب�وة ق�رب رام 
الل�ه بالضفة الغربية  املحتل�ة، التي نفذتها 
الجبهة الش�عبية لتحرير فلس�طني أواخر 

شهر اب املايض. 
وكان جه�از “الش�اباك” الصهيوني، نر 
قبل ش�هور تفاصيل العملي�ة التي نفذتها 
خلي�ة مكونة من  أربعة عنارص من الجبهة 
الش�عبية بمنطقة رام الله، مشريا إىل أنهم 
“اعرتف�وا بتنفيذهم العملي�ة  وتخطيطهم 
لتنفي�ذ عملي�ة تفجريية أخ�رى، وضبطت 

عبوة ناسفة أخرى بحوزتهم”. 
فيما ذكرت القناة “12” العربية أن مسؤول 
الخلية اسمه س�امر مينا سليم عربيد )44 
عاًم�ا( م�ن  رام الل�ه، وهو من كب�ار قادة 
الجبه�ة الش�عبية، ومعتق�ل س�ابق، وهو 
الذي أع�د العبوة وفجره�ا يف  اللحظة التي 

الحظ وصول املستوطنني إىل املكان. 
وقال�ت إن الخلية ضمت أيًضا: قس�ام عبد 

الكريم ش�بيل )25 عاًما( من س�كان قرية 
كوبر ب�رام الله،  وهو الذي أع�د املتفجرات 
املس�تخدمة يف تصني�ع العبوة، وس�اعد يف 

تركيبها واشرتك يف  تفجريها. 
وتض�م أيًض�ا ي�زن حس�ني مغم�اس )25 
عاًم�ا( وه�و ناش�ط يف الجبهة الش�عبية، 
وكان “رشي�ًكا كام�ًا  يف التخطيط وتنفيذ 
العملي�ة”، واش�رتك أيًض�ا نظ�ام يوس�ف 
محم�د )21 عاًما( وهو ناش�ط يف الجبهة 
 الش�عبية بجامع�ة ب�ري زيت؛ وف�ق ادعاء 

الشاباك. 

المراقب العراقي/ متابعة...
جددت الزوارق الحربية التابعة للكيان اإلرسائييل، اليوم الخميس، 

خرقها للمياه اإلقليمية اللبنانية. 
وقال�ت قيادة الجي�ش اللبناني يف بي�ان “إن ثاث�ة زوارق حربية 
إرسائيلي�ة معادي�ة خرقت املي�اه  اإلقليمية اللبناني�ة مقابل رأس 

الناقورة عىل ثاث مراحل”. 
وأشارت القيادة إىل أنه “تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع 

قوة األمم املتحدة املؤقتة يف  لبنان«. 
وكانت ث�اث طائرات حربية إرسائيلية وزورق�ان حربيان خرقوا 

األجواء واملياه اللبنانية يوم أمس  األربعاء. 

الجيش السوري يدمر عدة عربات 
تركية أثناء تقدمها بقرية النيرب

االحتالل يقرر هدم منازل أربعة أسرى 
فلسطينيين بزعم تنفيذ عملية رام اهلل

الكيان الصهيوني يخرق المياه
اإلقليمية اللبنانية

لتمويلاإلرهابوإدارةحرباليمن..

االمارات موقع لغسيل األموال ومالذًا للفاسدين 
وكبار اللصوص الفارين من  بلدانهم  
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المراقب العراقي/ متابعة...
دعا مجلس الش�يوخ البلجيكي حكومة 
البحريني�ة  الس�لطات  إب�اغ  إىل  الب�اد 
باملخاوف فيما يتعلق  بانتهاكات حقوق 
اإلنس�ان والقمع للحقوق الديمقراطية 

األساسية. 
وق�ال الس�يناتور أوري فان دي�ر فوير 
-الذي قدم مروع الق�رار- إن املجلس 
دع�ا املنام�ة للتصديق  ع�ىل الربوتوكول 
االختي�اري التفاقية مناهض�ة التعذيب 

والعقوبات القاسية أو املُ�هينة. 
كما حث املجل�س الحكوم�ة البحرينية 

عىل إعادة العم�ل بالوقف الفعيل لتنفيذ 
عقوبة اإلعدام،  واإلفراج عن الناش�طني 

يف مجال حقوق اإلنسان. 
وج�اء يف مروع الق�رار أن االنتهاكات 
املتع�ددة تخال�ف املعاه�دات واملواثي�ق 
الدولي�ة الت�ي وقع�ت  عليه�ا البحرين، 
املنام�ة  وأن  الب�اد،  دس�تور  وتخ�رق 
تكث�ف حملة التضييق وقمع النش�طاء 
السياس�يني  ومحاكمته�م، رغم اإلفراج 

عن عدد من السجناء السنوات األخرية. 
وأش�ار املجل�س إىل اس�تمرار الحكومة 
بالبحري�ن يف اس�تخدام ورقة إس�قاط 
للقم�ع  الس�يايس  وس�يلة  الجنس�ية 

لناش�طني يف مج�ال حق�وق اإلنس�ان، 
وسياسيني وصحفيني. 

المراقب العراقي/ متابعة...
تمكن�ت ق�وات الجي�ش واللج�ان الش�عبية اليمني�ة، اليوم 
الخمي�س، م�ن ك�ر زح�ف ملرتزقة الع�دوان  الس�عودي يف 
مح�ور جي�زان.  وذك�ر مص�در عس�كري يمن�ي، أن “قوات 
الجي�ش واللجان الش�عبية تمكنوا من ك�ر زحف للمرتزقة 
 عىل مواقعهم يف املاحي�ط”.  وكان أبطال الجيش واللجان قد 

تمكنوا االثنني املايض، من كر زحف واس�ع للمرتزقة قبالة 
جبل  ال� “إم بي يس” يف جيزان اس�تمر عدة ساعات، مكبدين 
العدو خس�ائر يف األرواح والعت�اد دون  تحقيق أي تقدم، فيما 

الذ البقي�ة بالف�رار. 
يأتي ذلك يف وقت يس�تمر العدوان الس�عودي بتنفيذ هجمات 

جوية تستهدف املدنيني األبرياء يف  مناطق يمنية عدة. 

بلجيكا قلقة من وضع حقوق االنسان في البحرين

القوات اليمنية تكسر زحًفا للعدوان السعودي في جيزان

المراقب العراقي/ متابعة...
تلق�ت محكم�ة بريطاني�ة أدل�ة تفي�د بأن 
الرئيس األمريك�ي دونالد ترامب، عرض عىل 
مؤسس   “ويكيليكس” جوليان أسانج العفو 
عنه، مقابل نفيه أن تكون روس�يا ضالعة يف 

اخرتاق خوادم  الحزب الديمقراطي. 
ه�ذه  أن  “الغاردي�ان”  صحيف�ة  وذك�رت 
املعلوم�ات قدمه�ا محامو أس�انج ملحكمة 
ويستمنس�رت يف لن�دن  التي تنظ�ر يف قضية 
ترحيله املحتمل إىل الواليات املتحدة ملحاكمته 

هناك. 
وأجرت محكم�ة ويستمنس�رت األربعاء آخر 
جلس�ة اس�تماع “تقني�ة” يف القضي�ة ق�ال 
خاله�ا إدوارد  فيتزجريالد، محامي أس�انج 
للقضاة، إن النائب الجمهوري يف الكونغرس 

وقت�ذاك داين�ا روراباخ�ر،  زار أس�انج يف آب 
2017 حينما كان عالقا يف سفارة اإلكوادور 
إلخب�اره ب�أن ترامب يع�رض علي�ه   “العفو 
أم طريق�ة أخ�رى للخ�روج”، إذا أف�اد ب�أن 
“روسيا ال عاقة لها باخرتاق وتريب الربيد 

 اإللكرتوني للديمقراطيني سنة 2016”. 
وأكدت القاضية فانيس�ا بارايتر املسؤولة 
ع�ن القضي�ة أن املحكم�ة ق�د تض�م ه�ذه 
اإلف�ادات إىل  مل�ف القضي�ة خال جلس�ات 

استماع أساسية ستبدأ االثنني القادم. 
القادم�ة  وسيش�ارك أس�انج يف الجلس�ات 
عرب ج�ر تلفزيوني من س�جن بلمارش يف 
بريطانيا الذي  يقبع فيه منذ إخراجه بالقوة 
من مبنى س�فارة اإلكوادور بلندن يف نيسان 

 .2019

المراقب العراقي/ متابعة...
اكد تقرير ملوقع ” ريل كلري ديفنس” املتخصص بالشؤون 
العس�كرية االمريكي�ة، الخمي�س، بأن  اغتي�ال قائد فيلق 
القدس يف الحرس الثوري اإليراني الشهيد قاسم سليماني 
سيؤدي اىل تقويض  االسرتاتيجية األمريكية يف املنطقة عىل 
املدى الطويل، فيما أكد أنه عملية االغتيال وحدت  الش�عب 

اإليراني بشكل غري مسبوق. 
“اق�دام  أن  التقري�ر  وذك�ر 
الوالي�ات املتحدة ع�ىل اغتيال 
س�ليماني  قاس�م  الجن�رال 
س�يكون له تداعي�ات  طويلة 
االجل كانت بدايتها فقط طلب 
الربمل�ان العراق�ي بانس�حاب 
الق�وات االمريكي�ة والرضبة 
وتوحد  االيرانية   الصاروخي�ة 
الش�عب االيراني وراء قيادته 
وه�و دعم لم تش�هد له ايران 

مثيا من  قبل”. 

وأض�اف أن “االعتق�اد االمريك�ي ب�ان اط�اق النار عىل 
واح�د م�ن اكث�ر الش�خصيات الوطني�ة بالنس�بة  لباده 
وال�رد اإليراني عىل وفاته س�يهدئ االم�ور بتدمري العديد 
من الطائ�رات األمريكية ب�دون طيار  واملخازن س�تكون 
بمثابة س�وء تقدير كبري؛ وستكون استجابتهم عىل املدى 
الطويل قاتلة  ومزعزعة لاستقرار وداخل منطقة الرصاع 

الرمادية”. 
“الق�رار  أن  التقري�ر  وتاب�ع 
س�ليماني  باغتيال  التكتيكي 
اإلس�رتاتيجية  س�يقوض 
املنطق�ة،  يف  األمريكي�ة 
أم�ل  أي  فق�دان  جان�ب   إىل 
اس�تقراًرا  أكث�ر  بمس�تقبل 
للرق األوس�ط، فقد اس�هم 
يف زي�ادة الوحدة  اإليرانية مما 
تعني خط�رًا أكرب ومس�تمرًا 
يف  األمريكي�ني  األف�راد  ع�ىل 

املنطقة”. 

من اخبار الصحف العالمية والعربية واالقليمية

الغارديان: ترامب خطط للعفو عن أسانج 
إذا شهد لصالحه

تقرير أميركي: اغتيال سليماني وحد إيران بشكل غير مسبوق
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بقلم/ إيهاب شوقي
الس�يد  خط�اب  يعك�س  كم�ا 
األم�ور  بمتغ�رات  عميًق�ا  وعًي�ا 
والتوازن�ات. ولع�ل االط�اع  ع�ى 
أحدث مؤتمر أمن�ي عاملي بأهمية 
مؤتمر ميون�خ لامن، وكواليس�ه 
الرئيس  وعناوين  قضاياه وشعاره 
له�ذا الع�ام، يؤك�د عم�ق تحلي�ل 
املقاوم�ة وصوابية خطاب  الس�يد 

ورضورة االس�تجابة له . 
كل عام يف فرباير/ش�باط، يجتمع 
صناع الق�رار الدوليون يف ميونيخ، 
فه�و مؤتم�ر  تأس�س ع�ام 1963 
كاجتم�اع أملان�ي - أمريكي لتبادل 

املعلومات حول القضايا  األمنية . 
وقد انعق�د املؤتمر األخ�ر بني 14 
وأوردت  الج�اري،  فرباي�ر  و16 
الخارجي�ة  االملاني�ة ماحظتني من 
الجدي�ر ذكرهما وكم�ا جاءتا عى 

لسان الوزارة : 
أك�رب  مش�اركة  ُتظه�ر  االوىل: 
وف�د أمريك�ي حت�ى اآلن يف ح�دث 
ه�ذا الع�ام أن النق�اش  األملان�ي - 
األمريكي ال يزال ذا أهمية أساسية . 
الثاني�ة: توق�ع املؤتم�ر الس�ادس 
والخمسون هذا العام حضور أكثر 
م�ن 500 ضي�ف  و1300 صحفي، 
وإن العدد الكبر من املش�اركني ال 
يعك�س األزم�ات الحالي�ة  العديدة 
فحس�ب، بل يعك�س أيًضا الحاجة 

إىل تبادل اآلراء . 
ام�ا بخص�وص موض�وع مؤتم�ر 
األمن يف ميونيخ لهذا العام فقد كان 
»ع�دم  االهتم�ام بالغ�رب«، والذي 
األملاني�ة  باللغ�ة  يمك�ن ترجمت�ه 
باس�م  .»West- Losigkeit«  وه�و 
إنش�اء لكلمة جديدة من املفرتض 
الظاه�رة  املزدوج�ة  تص�ف  أنه�ا 
املتمثلة يف شعور واسع بأن الغرب 
والعال�م أجمع يتط�ورون يف اتجاه 

 أقل اهتماماً بالغرب . 
الخ�روج  يف  ال�روع  وقب�ل 
باس�تنتاجات، نلقي نظرة رسيعة 
املؤتم�رات  الس�ابقة  ع�ى بع�ض 
وتحدي�ًدا آخ�ر ثاث س�نوات، وما 
واكب هذه املؤتمرات من تطورات، 
لعله  يك�ون مفيدا عند االس�تنتاج 

والتوقع للتطور الراهن لاحداث : 
الع�ام 2018، ن�ر مؤتم�ر   1-يف 
ميوني�خ األمن�ي تقريره الس�نوي 
حول األمن يف  ميونيخ. تحت عنوان 
»إىل حاف�ة الهاوي�ة - والعودة؟«. 
وكان املوض�وع املرك�زي  للتقري�ر 
هو ظه�ور وت�رة متصاع�دة من 
انع�دام األمن، وذلك بعدما اتضح - 
وفًقا  ملعدي التقرير - عدم استعداد 
الوالي�ات املتح�دة األمريكية للعب 
ال�دور القي�ادي  والضام�ن للنظام 
الدويل. والذي يطرح بدوره السؤال 
حول قدرة أوروبا عى  تكثيف العمل 
من أج�ل ضمان أمنه�ا الخاص يف 
بيئة ال ت�زال تتس�م بالتوترات مع 

 روسيا وتنامي القومية . 
ول�و الحظنا أب�رز أح�داث 2018، 
نجد أنها كانت تصب يف خانة حافة 
الهاوي�ة  بالفع�ل، فق�د انس�حب 
ترامب من االتفاق النووي وتم نقل 
السفارة االمريكية للقدس  املحتلة، 
وج�رى تدش�ني الح�رب التجارية 
م�ع الص�ني، ولفقت ته�م للروس 

بتسميم  عماء يف بريطانيا وحدثت 
ازمة دبلوماس�ية كربى بني روسيا 
ودول اوربا، كما  شهد العام صعودا 
ش�عبويا يف انتخابات عدد من دول 
اوروب�ا مث�ل ايطاليا واملج�ر.  كما 
صع�د اليم�ني يف الربازي�ل وظهرت 
السرتات الصفراء يف فرنسا، وتمت 
اتفاق بريكس�ت،   املصادق�ة ع�ى 

وليتأمل املتأملون . 
الع�ام 2019، حل�ل تقري�ر   2- يف 
األم�ن يف ميوني�خ إع�ادة تنظي�م 
املكونات  األساسية للنظام العاملي. 
املتح�دة  الوالي�ات  إىل  وباإلضاف�ة 
والص�ني وروس�يا،  س�لط التقرير 
الض�وء ع�ى م�ا وصفه�ا التقرير 
بالعن�ارص الفاعل�ة م�ن »الطبقة 
الديمقراطي�ات  وه�ي   الثاني�ة« 
وأملاني�ا  فرنس�ا  مث�ل  الليربالي�ة 

واململكة املتحدة وكندا  واليابان . 
وق�ال التقري�ر إن النظ�ام العاملي 
الليربايل ب�أرسه يبدو أنه ينهار وأن 
الوض�ع  األمني العامل�ي أصبح اآلن 
أكث�ر خط�ورة م�ن أي وقت مىض 

منذ انهيار االتحاد  السوفياتي . 
وبالنظر اىل أبرز أحداث 2019 فإننا 
نجد محاولة فرض الليربالية بالقوة 
عرب  االحتجاجات التي ش�ملت دول 
العال�م بش�كل الف�ت، يف امري�كا 
الالتيني�ة يف هاييت�ي  واالك�وادور 
يف  وعربي�ا  وبوليفي�ا،  وتش�ييل 
السودان والجزائر والعراق ولبنان، 
 ويف املحيط الصيني يف هونج كونج، 
باملل�ف  الف�ت  اهتم�ام  كان  كم�ا 
الليبي  املتعلق بالهجرة واالنفات يف 

عمليات التسليح . 
 3- مؤتمر هذا العام، طرح أس�ئلة 
جديدة، وهي، هل أصبح العالم أقل 
انتم�اًء  للغرب؟ هل أصب�ح الغرب 
نفس�ه أق�ل »غربية«؟ م�اذا يعني 
انس�حاب الغرب كممثل  تنظيمي؟ 
ما ال�ذي يمكن أن تبدو عليه إجابة 
الغ�رب ع�ى التنافس ب�ني القوى 

 الكربى؟
وس�لط تقري�ر األم�ن يف ميوني�خ 
لع�ام 2020 الض�وء ع�ى ظاه�رة 
عن�وان  »التملم�ل«.،  وتح�ت 

»غربل�ة«، كرس املؤتم�ر هذا العام 
لوصف األزم�ة الحالي�ة يف  الغرب، 
وج�اء مصطل�ح »غربل�ة« للتعبر 
ع�ن ش�عور واس�ع بع�دم الراحة 
ع�دم  حال�ة  يف  مواجه�ة  والقل�ق 
اليق�ني املتزاي�دة ح�ول مس�تقبل 

ومصر الغرب . 
وهنا يمكننا من خال تتبع مؤتمر 
الواقعية عى  ميونخ وانعكاس�اته 
االح�داث أن  نتنبأ بتباع�د أمريكي 
أوروبي وصعود للقوميات االوربية 
وم�ا يقرتب من حرب  ثقافية لنر 
الثقافة الغربية، وربما يتم التوجه 
التبعي�ة  ع�ى  مختلف�ة  لث�ورات 
 المريكا وما تس�ببت به من انهيار 
م�ع  وعاقاته�ا  االوربي�ة  للقي�م 

الرق . 
وربما ذلك هو رس الحضور املكثف 
لألمريكي�ني ع�ى خلفي�ة وعيه�م 
له�ذا التملم�ل  االورب�ي ال�ذي نتج 
ع�ن التبعي�ة وتداعياته�ا. وربم�ا 
لخص تلفزيون »دويتشه فيله«  يف 
تقرير ل�ه هذا الخ�اف عندما قال 

نصا: »يواصل مؤتمر ميونيخ عقد 
جلساته  لليوم الثاني حول القضايا 
األمني�ة الدولي�ة. واتض�ح حج�م 
الخاف بني الواليات  املتحدة والدول 
األوروبي�ة حول الدور ال�ذي تلعبه 

أمريكا يف استقرار األمن  العاملي .» 
هذه فرصة لشعوب املنطقة البداء 
حت�ى التملم�ل رغ�م أن م�ا حدث 
الوروب�ا ال  يق�ارن بحج�م الجرائم 
التي ارتكبت يف منطقتنا. لعل كام 
س�يد املقاوم�ة لخ�ص  كث�را مما 
صاغ�ه خرباء االمن الدوليني وربما 
لم يجرؤوا عى الترصيح به،  عندما 
اشار اىل رضورة املواجهة الشاملة 
وان امري�كا تلج�أ إىل كل الوس�ائل 
 املتاح�ة م�ن أجل ف�رض هيمنتها 
وخططها وأن املواجهة األساس�ية 
ال فرار منها،  مع الطرف اآلخر الذي 
يب�ادر ويهاج�م ويعاقب ويحارص 
الش�عوب التي ترفض  االستس�ام 
وه�ي ما توصل اليه الخرباء من أن 
امري�كا وراء حافة الهاوية والعبث 

 باالستقرار العاملي . 

مؤتمر »ميونخ لألمن«: أمريكا تدفع نحو حافة الهاوية
عندما يتحدث السيد حسن نصر اهلل عن أمريكا ويذكر في خطابه األخير أنها  ليست قدًرا، وأن هناك مواجهة شاملة مطلوبة معها، ويشير 

الى نقاط الضعف  التي تؤلم هذا الوحش، محدًدا األمن والدوالر، يكون الخطاب عندها موجًها الى  الجميع، سواء جمهور المقاومة المؤمن 
بحتمية المواجهة ويقين النصر، أو  جماهير قد يكون اليأس وجد مدخًل اليها واعتبرت أن أمريكا باتت أمًرا واقًعا وال  سبيل لمواجهتها . 

ولن�ا يف أمثالنا العراقية الش�عبية ما تنوء به أس�فار 
التاري�خ يف جمي�ع أم�ور حياتن�ا  اليومي�ة، كمثلن�ا 
القائل: )اليل تهّده ماعثر(. لكن الذي يثر التساؤالت 
والعجب هو  تمادي برملاننا يف التأني والروية والتؤدة، 
ومبالغت�ه فيها حت�ى غدت أصابع  االتهام تش�ر اىل 
أعضائه -فضا عن رئيس�ه- متهمة إياهم بالتباطؤ 
املتعم�د حدا  أرض بالع�راق والعراقيني، باقرار قوانني 
لها م�ن املنتظرين ماي�ني من أبناء ه�ذا  البلد، ممن 
تأمل�وا الخ�ر يف التغي�ر ال�ذي آل اليه 
العراق قبل س�تة ع�ر عاما، أي  مىض 
علي�ه نص�ف امل�دة الزمنية الت�ي جثم 
فيها شبح صدام ونظامه عى صدورنا 
 والقينا ماالقين�اه فيها، واذا أردنا البدء 
بالع�د التن�ازيل م�ن اليوم فكم�ا نقول 
)غّم�ض  فت�ّح( تنتهي الخمس�ة عر 
عاما القادمة، ونكون حينها قد أكملنا 
الثاث�ني بزي�ادة،  وينطب�ق علينا إذاك 
املثل )يخلص م�ن الطاوةتتلگاه النار( 
أو املث�ل اآلخ�ر - واألمثال كث�ر- )بدلنا 
علي�وي بع�اوي(. وق�د ب�ات من غر 
املعق�ول الس�ر  الس�لحفاتي هذا بني 
رفع ق�رار وقراءته وتريعه وإقراراه، 
وكأن العملي�ة برمته�ا  تمري�ر وق�ت 
وتمش�ية أعم�ال وقض�اء ح�ال، ومن 
غر املعقول والائق بمس�ؤولني  وضع 
الش�عب فيهم ثقته وأمل�ه ان يخذلوه 
بع�د الوع�ود والعه�ود الت�ي قطعوها 
ل�ه،  فهم بهذا يضحك�ون عى الذقون، 
ويتس�ببون بتأخر مرافق البلد وس�ر 
عجلته،  ويزيدون يف الفجوة والهوة بني 
املواطن وقياداته وحكامه، الس�يما ان 
هناك م�ن  يرتبص ويتحني الفرص من 
أج�ل تمرير أجن�دة مبيتة م�ن أطراف 
داخلي�ة  وخارجي�ة، هدفه�ا النيل من 
العراق والسعي يف إبقائه يف واد ناء عن 
باق�ي األمم،  ومن املؤكد أن هذا اليخدم 
أي عراقي ان كان مواطنا أو برملانيا او 

وزيرا او  رئيس وزراء . 
إن الوض�ع العراق�ي الح�ايل تنقص�ه 
كاف�ة،  مفاصل�ه  يف  كث�رة  أش�ياء 
رؤًى  توحي�د  تحت�اج  اىل  فسياس�ته 
وصفاء ني�ات.. واقتص�اده يحتاج اىل 
خط�ط جدي�دة تتكافأ م�ع  متطلبات 
أوال  معطيات�ه  وف�ق  الحالي�ة،  البل�د 
واملس�تجدات يف أوض�اع العال�م  االقتصادي�ة ثانيا.. 
وأوضاع�ه االجتماعي�ة تحت�اج اىل دراس�ات تتزامن 
مع  التط�ورات الداخلية التي حدثت بعد عام 2003.. 
ويطول الحديث عن باقي أركانه  الصناعية والصحية 
والرتبوي�ة... وكل ه�ذه تحت�اج عما ج�ادا ورسيعا 

لتحقيق  النتائج املرجوة. وقد قال شاعر : 
إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة

فإن فساد الرأي أن ترتددا

بين التماهل والتأني

بقلم/ علي علي

قد يدرك المتأني بعض 
حاجته

وقد يكون مع المستعجل 
الزلل

شيء جميل ورائع أن 
يخطو المرء في أي 

عمل يقدم عليه خطوات 
محسوبة  ومدروسة 

العواقب، وأن يكون 
التأني والروية دأبه في 
اتخاذ القرارات قبل البت 

 بها والعمل على أساسها، 
وبهذا يضمن النتائج 

المتوخاة من خطواته تلك. 
إذ كما  تعلمنا في صغرنا 

ان في العجلة الندامة 
وفي التأني السلمة، 

وقد نورنا الحكماء 
 واألدباء والشعراء بكثير 
من األقوال واألحاديث 

واألشعار التي تحثنا على 
التؤدة  في اتخاذ القرارات، 
كما قال شاعرنا    : إذا كنت 

ذا رأي فكن ذا روية
فان فساد الرأي أن 

تستعجل

بقلم/ عبدالزهرة  الهنداوي
قب�ل ع�ام 2003 ، كان ع�دد موظف�ي الدول�ة العراقي�ة ، 
اليتجاوز ال��)600( الف  موظف يف جميع الوزارات ، وكان 
العراق يف تلك الفرتة ، الس�يما يف عقد  التس�عينيات يش�هد 
عزوفا غر مس�بوق عن االنخراط يف الوظيفة الحكومية ، 
 نتيجة بؤس الرواتب التي لم تكن تتجاوز ال�)3(آالف دينار 
، يف وقت كان س�عر  طبق�ة البيض مث�ا )4( آالف دينار ،  
ويومه�ا ، كان املوظف الحكومي موض�ع  تندر وتهكم من 
قبل اآلخرين ، حتى ان البعض كان يصفه بالساحر العجيب 
،  فكيف يكون بامكانه ان يس�ّر شؤون حياته ب�)3( آالف 
دين�ار فقط ، لذل�ك ، ولهذا  انترت مظاهر الرش�وة ودب 
الفساد يف مفاصل كثرة ، وان كان بنحو خفي ..  ولكن بعد 
التغير الذي شهده العراق عام 2003 ، انفتحت افاق كثرة 
، وم�ازال  املوظفون يتذكرون األش�هر االوىل من ذلك العام 
عندم�ا تس�لموا  رواتبهم بال�دوالر  االمريكي ، وقد اس�تلم 
كل واحد منه�م مااليقل عن )200( دوالر ، ولنا ان نتصور 
 ه�ذا الرقم  الفلكي ! مقابل )2( دوالرين فقط ، كان مقدار 
رواتبه�م قب�ل التغير ..  تحس�ن الرواتب ه�ذا ، فتح افاقا 
رحب�ة للحياة ، فقد بدأ املوظفون يحي�ون حياة  مختلفة ، 
ويلبون حاجات كثرة كان�ت مؤجلة ألعوام طويلة ، وهنا 
اختلف�ت نظ�رة  املجتمع للموظ�ف والوظيف�ة الحكومية 
، وب�دال من حالة الع�زوف الس�ابقة ، دارت   )الكامرا( اىل 
الخلف ب�)180درجة( ، لنش�اهد ذلك اإلقبال غر املسبوق 
ع�ى  التوظي�ف ، فقد بات�ت الوظيفة حلما يراود الش�باب 
، مقاب�ل ذل�ك ، كان�ت السياس�ة  الحكومية ق�د اعتمدت 
مب�دأ املزي�د واملزيد من تضم�ني املوازنات الس�نوية مئات 
 اآلالف م�ن الدرج�ات الوظيفي�ة ، وبما اليق�ل عن )200( 
ال�ف درج�ة وظيفية س�نويا  ، وم�ا هي اال س�نوات قائل 
حت�ى تضاعف�ت إعداد موظف�ي الدولة اىل ثاث�ة او  أربعة 
أضعافه�ا عما كانت عليه قبل 2003 ، ومما الش�ك فيه ان 
هذه السياس�ة  أس�همت يف خفض نس�ب البطالة اىل اكثر 
م�ن )50%( خال س�نوات قليلة ، ففي  ع�ام 200٧ كانت 
النس�بة حوايل )30%( انخفض�ت اىل )15%( عام 2010 ثم 
 اىل )10%( عام 2013 ، ولكن مقابل ذلك ، فثمة اثار سلبية 
نتجت عن هذه  السياس�ة ، ومن ذلك مثا ، انخفاض نسبة 
إنتاجية املوظف العراقي  اىل ادنى  مستوياتها ، فقد اشارت 
بع�ض الدراس�ات ، اىل ان إنتاجية املوظ�ف يف اليوم  الواحد 
التتج�اوز  ال��)20( دقيق�ة من اص�ل )8( س�اعات عمل 
!!.. لي�س هذا وحس�ب  ، إنما تس�بب هذا التضخ�م الهائل 
يف الجس�د الحكوم�ي اىل ثقل وبطئ اإلج�راءات  والحركة ، 
وازدادت مس�تويات البروقراطية والروتني يف مؤسس�ات 

الدول�ة بنحو  كب�ر ، وعندما نتحدث ع�ن الجانب التنموي 
يف سياس�ة التوظيف ، فاننا س�نجد ان  كتل�ة نقدية هائلة  
لي�س فيه�ا أي مخرج تنم�وي ، يتم  رصفها س�نويا ، من 
اج�ل  تأم�ني اإلنفاق االس�تهاكي والتش�غييل ، الذي تمثل 
الرواتب واألجور ، املساحة  األوسع يف هذا الجانب ، فعندما 
نتح�دث مثا ، عن حوايل )59( ترلي�ون دينار  هو مجموع 
الروات�ب واألجور لعام 2018 ، فلن�ا ان نتصور قوة وتأثر 
ه�ذه الكتلة  النقدي�ة الهائلة لو انفقت يف مج�ال التنمية ، 

اال انها تبق�ى من دون مخرجات  تنموية لكون ان انفاقها 
ينح�رص يف تأم�ني الحاج�ات اليومية ، من م�أكل وملبس 
 وم�رب ومتطلبات اخ�رى .. قد يكون الح�ال قد اختلف 
كثرا بعد عام 2014 ،  فقد قررت الحكومات إيقاف التعيني 
جراء الظ�روف االقتصادية الصعبة ، األمر  الذي تس�بب يف 
رف�ع مع�دالت البطالة اىل نحو )14%( .وله�ذا كانت احدى 
مطالب  املتظاهرين يف كل التظاهرات التي ش�هدها العراق 
من�ذ عام 2015 وم�ا تاها ،  وقبل ان تتح�ول اىل مطالبات 

سياس�ية ، هي إطاق التعيينات الستيعاب اإلعداد  الكبرة 
من الخريجني الذين يدخلون اىل سوق العمل سنويا والذين 
التق�ل أعدادهم  عن )150( الف خريج يف كل عام  ، يضاف 
لهم الش�باب من غر الخريجني  الذين يبلغون س�ن القدرة 

عى العمل )15( سنة ..  
وإزاء ه�ذه الضغ�وط ، وخصوص�ا يف ظ�ل التظاه�رات 
الحاشدة التي يش�هدها العراق  منذ األول من ترين األول 
، كان مجل�س الن�واب والحكومة ، تس�عى اىل ايجاد  حلول 

ومعالجات ، يمكن من خالها توفر فرص وظيفية جديدة 
للش�باب ، ف�كان  نتاج ذل�ك ، تعديل قان�ون التقاعد ،  هذا  
التعديل س�يوفر ، ما اليقل ع�ن )200(  الف درجة وظيفية 
ع�ام 2020 ، وربم�ا اقل من رب�ع هذا العدد ع�ام 2021 ، 
ث�م  تبدأ اإلع�داد تتناقص بع�د عامني او اكث�ر .. فما الذي 
س�يحدث بعد ذلك ؟ هل  س�نكون عى موعد مع تظاهرات 
جديدة ينتج عنها تخفيض س�ن التقاعد اىل 35  س�نة مثا 
،التاحة املزيد من فرص العمل ؟! .. س�يبقى السؤال يرتدد 
ص�داه دائم�ا  ، يرافق ذل�ك ، ان كل اإلي�رادات التي يحصل 
عليها البلد من النفط ، ستبقى من  دون مخرجات تنموية 
، النن�ا نبيع النفط لن�أكل ، أما البناء والتنمية ، فس�يبقى 
 ره�ن االنتظار ، ريثم�ا يتغر الحال ، وتصب�ح لدينا موارد 
اخرى يف الزراعة  والسياحة والصناعة ، والرضائب وغرها 
، وحتى ذلك الحني ، الذي قد يطول  انتظاره ، مالذي ينبغي 

القيام به ، لحل مشكلة متنامية من هذا النوع ؟ .. 
الح�ل بتقدي�ري ، هو خل�ق قطاع خاص عراق�ي ، جريء 
وممك�ن ، والتمكني هنا  املقصود به تقنني هذا القطاع من 
خال حزمة م�ن اإلجراءات والقوانني الت�ي  تنظم العمل ، 
وتضمن حقوق العاملني فيه أسوة بنظرائهم من موظفي 
القط�اع  العام ، الن احد اهم أس�باب العزوف عن العمل يف 
القط�اع الخ�اص ، عى الرغم  م�ن ان رواتب�ه افضل ، هو 
غي�اب الضمان�ات ، والعام�ل  في�ه يبقى عرض�ة  إلنهاء 
 خدمات�ه يف أي لحظة ق�د يختلف فيها مع رب العمل ، فإذا 
توفرت مثل ه�ذه  الضمانات ، وش�عر املوظف باالطمئنان 
واالس�تقرار ، فعند ذاك  ، يتغر املش�هد ،  وتدور )الكامرا( 
دورة جديدة ، لنش�اهد حجم اإلقب�ال عى القطاع الخاص 
، وقطعا  س�تكون هناك هجرة عكس�ية نح�و هذا القطاع 
من نظره القطاع العام .. ليس هذا  وحس�ب ، إنما نحتاج 
اىل فتح افاق واسعة لاستثمار األجنبي يف جميع قطاعات 
 التنمي�ة ، لتحقي�ق نهض�ة تنموي�ة حقيقي�ة ، ويقينا ان 
الع�راق يعد بيئة بكر  لاس�تثمار يف مختلف املجاالت ، فان 
تحقيق مثل هذا املناخ االستثماري  اإليجابي ، سيوفر ربما 
املايني من فرص العمل املعتربة ، وعند ذاك ، س�نكون  أمام 
أزمة عمال�ة ، قد نضطر ازائها اىل اس�تراد األيدي العاملة 

من الخارج لسد  النقص الشديد ..   
أن ما اتحدث به  هنا ، ليس اضغاث احام ، كما قد يتصور 
البع�ض ، إنم�ا ه�و   عاج ش�اٍف وناجع ، للخل�ل البنيوي 
ال�ذي نعانيه منذ عقود ليس�ت بالقصرة ، ،  فإن لم نخرج 
م�ن هذه الرنقة ، ف�ان التنمية تبق�ى متهالكة ، وتبقى 
مش�اكلنا ،  تتفاق�م بم�رور الزم�ن يف ظ�ل تزايد س�كاني 

مضطرد يصل اىل مليون إنسان سنويا

التوظيف بين العام والخاص .. ومتطلبات التنمية



اعل�ن مدير ش�ؤون االتح�اد العراق�ي لكرة الق�دم، احمد 
عب�اس، أن وفداً من االتح�اد  الدويل للعبة »فيفا« س�يزور 
الع�راق قريباً لبحث تش�كيل اتحاد الك�رة .  وقال عباس إن 
»وفداً من االتحاد الدويل سريسل وفداً لبحث تشكيل اللجنة 
التي  س�تقود الكرة العراقية خالل الفرتة املقبلة«.  وأوضح 

أن »االتحاد الدويل س�يكلف اشخاصاً اخرين إلدارة االتحاد 
معي، بعدها  س�يتم تشكيل هيئة مؤقتة بمباركة من فيفا 
يس�تمر عملها ملا يقارب 6 اشهر من  اجل اجراء انتخابات 
جديدة«. تج�در اإلش�ارة اىل ان فيفا كلف عب�اس بمنصب 

مدير شؤون اتحاد الكرة يوم أمس  األربعاء. 

بدأ نادي الزوراء بكرة القدم تحضرياته 
ملواجه�ة الكهرباء يف الجول�ة الثالثة يف 

 السابع والعرشين من هذا الشهر. 
الجماعي�ة  التدريب�ات  وق�د ش�ارك يف 
للفري�ق الالعب�ن مؤم�ل عب�د الرض�ا 

ومصطف�ى  محم�ود بع�د الع�ودة من 
االصابة.  وس�يلعب الفريق مباراة ودية 
ي�وم غد الجمع�ة امام الدف�اع املدني يف 
الساعة  الثانية والنصف ظهراً يف ملعب 

الزوراء يف الشالجية. 

»فيفا« يرسل وفدًا 
الى العراق لتشكيل 

هيئة مؤقتة

الزوراء يستعيد 
مصابيه ويخوض 

لقاء وديا

وأخيرًا انطلق قطار الدوري الكروي من جديد 
بعد توقف اضطراري ترّجل عن  ركبه من أيقن 

أنه ال يمتلك فرص المنافسة أو مجاراة كبار 
األندية، ففّضل  الركون الى الراحة، وخاصة أنه 
َضَمن البقاء للموسم القادم ليستقّر عدد الفرق 

 المشاركة عند خمسة عشر نادياً .  
البداية حملت الكثير من بشائر الخير حين قّدمت 

جميع الفرق خالل الجولة األولى  أداًء متمّيزًا 
ومستويات فنية متقاربة ترجمتها النتائج 

المتحققة التي أكدت أن  الطريق لن يكون 
سالكًا أمام أندية المقّدمة في خطف اللقب، 
وإن فرق الظل  سيكون لها حضور قوي قد 
يخلط األوراق ويبعثر الحسابات ويسهم في 

تحديد  مسارات الوصول الى قمة الدوري . 

ُرّب مصيب�ة توقف الدوري تعود بالنفع من حيث لم يكن 
أحداً يتوقع ذلك، فأندية  وس�ط ومؤخرة الرتتيب استغلّت 
ف�رتة التوقف لتلتقط األنفاس وترف�ع من وترية  إعدادها 
واس�تقطبت الالعبن مّما خلقت حال�ة التحفيز والرغبة 
لتقديم مس�تويات  جيدة، وهي تدرك أن رحلة الدوري لن 
تكون طويلة، وإن فرصة الالعبن إلثبات  قدراتهم الفنية 
ستكون محّددة بمباريات معدودة وهو ما يفرس الظهور 
األول  لجميع األندية بتلك الصورة بغض النظرعن النتائج . 

الفائ�دة ل�م تتوقف عن�د هذا الح�د، بل إن الش�كل العام 
لل�دوري ب��)15( نادياً ال�ذي كان  مطلب�اً جماهريياً منذ 
س�نوات طويلة قد تحقق إجباري�اً وليس اختيارياً، ليتيح 
لذوي  الش�أن فرص�ة لتلتمس تأثريه يف صناعة املنافس�ة 
الحقيقية، وتقليص النفقات  وضب�ط روزنامة املباريات 
واخت�زال الوق�ت الطوي�ل ال�ذي كان يس�تغرقه الدوري 
 وما س�ببه من تأثري عىل اس�تعدادات املنتخبات الوطنية 

لالستحقاقات الخارجية. 
هذا التحّول يف آلية الدوري يضع أمام 
الهيئة املس�تقلّة القادمة مسؤولية 
البحث  يف خيارات رس�م سرتاتيجية 
العراق�ي  ال�دوري  لش�كل  جدي�دة 

الق�ادم من خ�الل تقليص  عدد 
الفرق املشاركة من 20 اىل 16 
نادياً تتناف�س عرب مرحلتن 
ووفق ضواب�ط  ملزمة، فيما 

يتعلق بإمت�الك األندي�ة للمالعب الصالح�ة والقدرة عىل 
توف�ري  متطلبات إقام�ة دوري محرتفن أس�وة بدوريات 

الدول املجاورة . 
ثم�رة ال�دوري الح�ايل س�تكون ناضج�ة ومتاح�ة امام 
ال�كادر التدريبي للمنتخ�ب  الوطني وال ع�ذر لكاتانيتش 
املطالب بالرتكيز عىل جميع املباريات، وما تقدمة  األندية 
املش�اركة، فمتابعته�ا عن ق�رب مطلب ُملّح الكتش�اف 
الكث�ري من املواه�ب  التي قد تش�ّكل له حل�والً لبعض ما 
يعاني�ه يف خطوط املنتخب الوطني وخاصة إن  ما ينتظره 
م�ن مباريات يف التصفيات املونديالي�ة تتطلّب العمل عىل 
معالج�ة نق�اط  الضعف وتجهيز بدائل تك�ون قادرة عىل 

تعزيز صفوفه وضمان البقاء عىل حالة  االستقرار . 
نأمل أن تس�تمّر حالة التنافس والجدية التي تخوض بها 
جمي�ع األندية مباريات  ال�دوري يف وقت عليه�ا أن تدرك 
أن الف�وز والتمّي�ز قد يرتبط بحس�ابات دقيق�ة تقف  يف 
مقدمتها رضورة أن يكون لديها خزين من العبن شباب 
متحّفزي�ن إلط�الق  مواهبهم م�ن خالل منحه�م فرصة 
إثبات وجودهم بدالً من االعتماد عىل بعض  الالعبن الذين 
ب�دأ عطائهم ينفد بس�بب حكم العم�ر وأصبح تواجدهم 
املس�تمر  أق�رب للمجامل�ة م�ن الفائ�دة الفني�ة املرجّوة 
م�ن ارشاكهم داخ�ل امليدان، تلك  الرس�الة نرجو أن تصل 
بتقدير ومحب�ة لتلك النخبة من الالعب�ن لريفعوا الحرج 
 عن انديتهم وأن يخّطوا لهم طريقاً جديداً حسب القدرات 
اإلدارية أو الفنية لكل  منهم، وسيكون لهم بالتأكيد تأثري 

وعطاء أكرب يف منظومة الكرة العراقية  الجديدة. 

منافع الدوري اجلديد
رعد العراقي

حافظ املنتخب الوطني لكرة القدم، عىل مركزه 
يف التصني�ف الجديد لالتحاد  ال�دويل لكرة القدم 

»فيفا«، الصادر  اليوم الخميس . 
واحت�ل املنتخب الوطن�ي املركز ال��70 برصيد 
1344 نقط�ة وه�و ذات املرك�ز ال�ذي  احتله يف 
التصنيف الس�ابق والذي ص�در 19 كانون األول 

من العام املايض . 
وجاء منتخب اس�ود الرافدين يف املركز الس�ابع 
ع�ىل مس�توى منتخبات آس�يا بع�د  منتخبات: 
اليابان، ايران، كوريا الجنوبية، اس�رتاليا، قطر، 

السعودية . 
واحتل العراق املركز الس�ابع ايضاً عىل مستوى 

املنتخب�ات العربية بعد كل من:  تونس، الجزائر، 
املغرب، مرص، قطر، السعودية . 

وحاف�ظ املنتخب البلجيكي عىل ص�دارة ترتيب 
»فيفا« برصيد 1765 نقطة، ثم  فرنس�ا برصيد 
1733 نقطة ث�م الربازيل برصي�د 1712 نقطة 

فيما حلت إنكلرتا  باملركز الرابع برصيد 1661. 

قال رئي�س الهيئ�ة اإلدارية لن�ادي الرشطة، عبد 
الوه�اب الطائ�ي، إن فس�خ التعاق�د  م�ع املدرب 
الرصبي، ألكسندر إليتش، ال يرتتب عليه أي تبعات 

مالية . 
وأوض�ح الطائي، أنه تم فس�خ العق�د بالرتايض بن 
الطرف�ن، وال توج�د أي مش�كلة،  كم�ا أن هن�اك 

قناعة لدى املدرب بقرار اإلدارة . 
وتاب�ع: »العق�د كان يتضم�ن يف أح�د 
الن�ادي  إلدارة  تتي�ح  فق�رة،  بن�وده 
تراجع�ت  ح�ال  التعاق�د  يف  فس�خ 
نتائج الفريق، وبالتايل يحق لإلدارة 
التعاقد مع مدرب بديل، ال  س�يما 
أن�ه ت�م االتف�اق معه قب�ل لقاء 
الوحدة، عىل أنه الفرصة األخرية 

بالنسبة له«. 
وواص�ل: »اإلدارة منحت املدرب 
أكث�ر من فرصة، وق�د أخطأ يف 
إدارة املباراة  بش�هادة الجميع، 
ولم يتمكن من تصحيح مسار 

الفريق«. 
يش�ار إىل أن إدارة الرشط�ة 
تعاقدت مع املدرب املحيل، 
عب�د الغني ش�هد، بديال 
إلكس�ندر   للرصب�ي 

إليتش. 
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عباس: اتحاد الكرة سيسعى لتغيير ملعب مباراة 
العراق وهونغ كونغ بسبب   »كورونا«  

أك�د مدير ش�ؤون االتح�اد العراقي 
لكرة الق�دم، احمد عباس، ان مهمة 
نق�ل مباراة  العراق امام هونغ كونغ 
يف التصفيات املؤهلة لنهائيات كأس 
 2023 آس�يا  2022  وكأس  العال�م 
س�تتصدر اولوياتن�ا خ�الل املرحلة 

املقبلة . 
وكلف االتح�اد الدويل للعب�ة »فيفا« 
احم�د عب�اس، إلدارة ش�ؤون اتحاد 
الكرة حتى  يتم انتخاب هيئة مؤقتة 
لقي�ادة الكرة العراقي�ة خالل الفرتة 

املقبلة . 

وق�ال عباس إن »االتحاد الدويل لكرة 
الق�دم، كلفني بإدارة ش�ؤون اتحاد 
الكرة  بعدما أرس�لت الس�رية الذاتية 
الخاص�ة ب�ي بطل�ب م�ن املعني�ن 

بشؤون الكرة  العراقية«. 
األي�ام  »خ�الل  بالق�ول،  وأوض�ح 
املقبلة سأبارش عميل يف اتحاد الكرة 
وس�نكمل كل  األم�ور الت�ي تخ�ص 
املنتخب الوطن�ي ومنتخبات الفئات 
العمري�ة ومنتخب  الص�االت، رفقة 
من معي م�ن أعضاء والذين س�يتم 
اختياره�م من قبل فيفا ايضاً،  حيث 

س�يتم ارس�ال وفد م�ن فيف�ا بهذا 
الصدد«. 

وأض�اف ان »مالع�ب هون�غ كون�غ 
س�تكون م�ن ضم�ن االرايض الت�ي 
يمنع االتحاد  ال�دويل إقامة املباريات 
فاي�روس  انتش�ار  بس�بب  عليه�ا 
كورونا، بالتايل س�نخاطب  فيفا من 
اجل نقل مباراتن�ا امام هونغ كونغ 
اىل ملع�ب اخر إلبع�اد خط�ر الوباء 
ع�ن  العبين�ا وه�ذا االمر س�يتصدر 

اولوياتنا«. 
اىل ذلك كش�ف احمد عب�اس املكلف 

ب�إدارة اتحاد الك�رة اليوم الخميس، 
انه  س�يبارش عمل�ه يف االتح�اد يوم 
األح�د املقب�ل، مبين�اً ان�ه س�يعمل 
بنف�س الصالحيات  الت�ي كان يعمل 

بها املكتب التنفيذي املستقيل . 
وق�ال عب�اس ل�م نتلقى أي اش�عار 
آخر بعد رس�الة  االتحاد الدويل بكرة 
الق�دم والت�ي أكدت تكليف�ي بإدارة 
االتحاد لحن تش�كيل هي�أة  مؤقتة 
تق�وم بمه�ام االتح�اد لح�ن اجراء 

االنتخابات املقبلة .» 
بأنن�ي  املؤك�د  »م�ن  ان�ه  وأض�اف 

س�أعمل وفق الصالحيات التي عمل 
بها املكتب  التنفيذي السابق لالتحاد 
والذي سبق وان قدم استقالته، وهذا 
ما أكد يف رسالة  االتحاد الدويل، والتي 
تشري اىل ادارة االتحاد لفرتة مؤقتة .» 
يشار اىل ان االتحاد الدويل لكرة القدم 
كان قد أرسل اشعارا اىل اتحاد الكرة 
أم�س  االربع�اء، كلف في�ه امن رس 
االتحاد الس�ابق احمد عباس بإدارة 
االتحاد لحن  تش�كيل هي�أة مؤقتة 
تدي�ر الك�رة العراقي�ة لح�ن اجراء 

انتخابات للمكتب التنفيذي. 

منتخبنا الوطني يحافظ على مركزه بالتصنيف العالمي الطائي:
 ال تبعات مالية 

إلقالة إليتش

تالش�ت حظوظ منتخب ش�باب العراق يف التاه�ل اىل الدور الثاني 
بعد الخس�ارة من  تونس يف الجولة االوىل والتعادملع الكويت صفر 
- صفر، يف لقاء جرى عىل  ملعب سعود بن جلوي ضمن منافسات 
الجول�ة الثاني�ة لف�رق املجموع�ة االوىل  ببطولة العرب للش�باب 
الجاري�ة يف الس�عودية .  وكان املنتخ�ب العراقي ق�د خرس الجولة 
االوىل م�ن املنتخب التونيس 1-2، فيما  خرس الكويت نفس الجولة 
من منتخب موريتانيا صفر – 2  .  بداية الشوط االول واملباراة اكدت 
تفوق�ا كويتيا يف الضغط بس�احة لعب الفري�ق  العراقي من دون 
اخطار املرمى، وبعد الدقيقة العارشة من اللقاء انتقلت الس�يطرة 
 للفريق العراقي بالضغط واالستحواذ والفرص الفعالة عىل املرمى 
الكويت�ي،  ورغ�م االفضلي�ة العراقي�ة اال ان نهاية الش�وط كانت 

س�لبية بالنتيجة .  بداية الش�وط الثاني تحولت االفضلية العراقية 
اىل تس�يد عىل اللقاء واندفعت  خطوط الفريق العراقي اىل س�احة 
لع�ب الكوي�ت مع فرص متتالي�ة عىل الح�ارس  الكويتي، وكانت 
اغرب الفرص العراقية عندما انفرد حسن عبد الله يف الدقيقة   72 
باملرمى الخايل حتى من الحارس الكويتي س�ددها اىل العارضة يف 
فرص�ة قد  تكون من غرائب كرة الق�دم، وتوالت الفرص العراقية 
الغربي�ة حتى نهاية اللقاء  والتع�ادل صفر - صفر .  وبانتهاء لقاء 
الع�راق والكوي�ت، حاف�ظ املنتخ�ب املوريتاني عىل ص�دارة فرق 
 املجموعة ب�3 م�ن مباراة واحدة، وبنف�س الحصيلة ومن مباراة 
واح�دة يقف  املنتخ�ب التونيس باملرك�ز الثاني، بيم�ا يحل العراق 

والكويت باملركزين الثالث  والرابع من مباراتن لكل فريق. 

منتخب الشباب يفقد آماله بالتأهل بتعادله مع الكويت



تحدث اإلسباني بيب جوراديوال، 
املدي�ر الفني ملانشس�ر س�يتي 
الي�وم  األربع�اء  اإلنجلي�زي، 
ألول م�رة حول عقوب�ة االتحاد 
األوروب�ي لك�رة الق�دم )يويفا( 
عىل النادي  اإلنجليزي، حيث قال 
إنه�م يدعم�ون النادي »بنس�بة 

 .  %«  100
وأوضح جوارديوال يف ترصيحات 
»س�كاي  لش�بكة  تليفزيوني�ة 

املراقب  التي  تابعتها  سبورتس« 
العراقي: »سنتحدث عن القضايا 
التي ترغبون فيها، ولكني  أفضل 

الركيز يف املباراة اآلن«. 
وتاب�ع »يف بادئ األم�ر، الجميع 
شعر بالصدمة من القرار، ولكن 
بعد مرور  س�اعات أدركنا أنه ال 
يمكنن�ا فع�ل يشء حي�ال ذلك. 
 ،100% بنس�بة  الن�ادي  ندع�م 
 علينا فقط الركيز يف مبارياتنا«. 

وح�ول مدى تأث�ر العقوبة عىل 
الالعب�ن، أج�اب: »نحن نتحدث 

عن العبن  محرفن تماما«. 
التنفي�ذي  املدي�ر  تح�دث  كم�ا 
للن�ادي، ف�ران س�وريانو، عن 
جمي�ع  أن  مؤك�دا  العقوب�ة، 
 االدعاءات »كاذبة«، ومبنية عىل 
»رس�ائل مرسوق�ة«، متمنيا يف 
ذات الوقت تغ�ر  الوضع بحلول 

الصيف املقبل . 

وجاء ق�رار االتح�اد القاري بعد 
تحقيقات أجرتها صحيفة )دير 
شبيجل( األملانية  كشفت خاللها 
عن رسائل بريد إلكرونية رسية 
ملالك النادي، الش�يخ منصور بن 
 زايد آل نهيان، تبن منها أنه قام 
امللع�ب واألكاديمية من  بتمويل 
خالل رشكة  الطران الخاصة به 
»االتحاد«، وهي الراعي الرسمي 

لقميص الفريق. 
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اإلصابة تبعد فيدرر عن بطولة روالن جاروس

رسميا .. برشلونة يضم
 برايثوايت من ليجانيس

ناجلسمان يمتدح العبيه بعد الفوز على توتنهام

بلجيكا تواصل تصدرها تصنيف »فيفا« سولشار يستبعد عودة راشفورد من اإلصابة

غوارديوال: 
العبو السيتي 

لن يتأثروا 
بالعقوبة

تنطل�ق األدوار االقصائي�ة ملس�ابقة ال�دوري 
األوروب�ي )يوروبا ليغ( الي�وم الخميس  حيث 
س�يتم اللج�وء إىل تقني�ة الفيديو للم�رة األوىل 

اعتباراً من دور ال�32  . 
وتعت�ر مواجهات كلوب ب�روج البلجيكي مع 
مانشس�ر يونايت�د اإلنكلي�زي  وأوملبياك�وس 
اإلنكلي�زي وأياك�س  أرس�نال  اليونان�ي م�ع 
أمس�ردام الهولندي مع  خيتايف اإلس�باني من 

أبرز مواجهات الدور
كلوب بروج -مانشسر يونايتد

عّزز مانشس�ر يونايتد آماله يف الفرة األخرية 
بإمكانية املشاركة يف دوري  أبطال أوروبا، أوالً 
بعد قيام االتحاد األوروبي )يويفا( باس�تبعاد 
جاره مانشس�ر  سيتي عن املس�ابقة القارية 
ع�ىل م�دى س�نتني، ثم من خ�ال الف�وز عىل 
تش�يليس  الرابع 2-صف�ر يف عق�ر دار األخري، 
ليقل�ص الفارق عنه إىل ث�اث نقاط يف  الدوري 

املحيل . 
وس�يصب الش�ياطني الحمر تركيزه�م حالياً 
عىل ال�دوري األوروب�ي ال�ذي يمنحهم  فرصة 
املشاركة يف دوري األبطال املوسم املقبل يف حال 
فش�له يف تحقيق ذل�ك  محلي�اً، رشط أن يتّوج 
باللق�ب يف املباراة النهائية املقّررة يف غدانس�ك 

البولندية  يف أيار املقبل . 
وس�بق ملانشس�ر يونايتد أن ش�ارك يف دوري 
أبطال أوروبا من خ�ال تتويجه  بلقب الدوري 
أمس�ردام  أياك�س  حس�اب  ع�ىل  األوروب�ي 
الهولن�دي ع�ام 2016 بع�د  أن حل خامس�اً يف 

الدوري . 
وسيحل مانشس�ر يونايتد ضيفاً عىل متصدر 

الدوري البلجيكي كلوب بروج . 
وال يمكن االس�تهانة بالفري�ق البلجيكي الذي 
ش�ارك مطل�ع املوس�م الح�ايل يف  دوري أبطال 
أوروب�ا قبل أن يحل ثالث�اً يف مجموعته ويكمل 

املش�وار يف ه�ذه  املس�ابقة علم�اً بأن�ه انتزع 
التع�ادل من ري�ال مدري�د 2-2 بع�د أن تقدم 
بهدفني  نظيفني يف عقر داره ملعب س�انتياغو 

برنابيو . 
أوملبياكوس-أرسنال

لم يخرس أرس�نال يف أي م�ن مبارياته الثماني 

األخرية بإرشاف مدربه الجدي�د  والعبه القديم 
اإلس�باني مي�كل أرتيتا، لكنه خ�رج بتعادالت 
ع�دة خال ه�ذه السلس�لة  وهو يأم�ل بالتايل 

تحويل هذه التعادالت إىل انتصارات . 
ويحتل أرس�نال مركزاً يف وسط ترتيب الدوري 
املح�يل، علماً بأنه خرس نهائي  هذه املس�ابقة 

املوسم املايض بسقوطه أمام جاره يف العاصمة 
اإلنكليزية  تشيليس . 

أوملبياك�وس  ع�ىل  ضيف�اً  أرس�نال  وس�يحل 
اليونان�ي ال�ذي يؤك�د مدرب�ه الرتغ�ايل  بدرو 
مارتنز احرامه الكب�ري للفريق املنافس بقوله 
»قد ال يكون أرس�نال قد  استهل املوسم الحايل 

يف الدوري اإلنكليزي املمتاز بش�كل جيد، لكنه 
يمل�ك  العبني رائع�ني، خطريين ويس�تحقون 

احرامنا .» 
وكان أوملبياكوس شارك يف دوري أبطال أوروبا 
مطلع املوس�م الحايل يف  مجموعة ضمت بايرن 
ميوني�خ وتوتنه�ام قب�ل أن يكمل املش�وار يف 

الدوري  األوروبي . 
ويملك أرسنال ترسانة هجومية رهيبة مؤلفة 
من الغابوني بيار إيمرييك  أوباميانغ والفرنيس 
ألكسندر الكازيت واإليفواري نيكوال بيبي الذي 
بدأ يظهر يف  املس�توى الذي جعل أرسنال يدفع 
75 ملي�ون ي�ورو للتعاقد معه قادم�اً من ليل 

 الصيف املايض  . 
خيتايف -أياكس أمسردام

بعد أن حقق املفاجأة املوس�م امل�ايض ببلوغه 
ال�دور نصف النهائي م�ن دوري  أبطال أوروبا 
بإخراجه ري�ال مدري�د وتوتنه�ام تواليا، عاد 
أياك�س امس�ردام  الهولن�دي إىل ارض الواقع 
املوسم الحايل بعد خروجه من دور املجموعات 

 للمسابقة القارية االهم . 
ول�م ترح�م القرعة الفري�ق الهولن�دي الفائز 
باللق�ب القاري اربع م�رات بينها ثاثية  تواليا 
منتص�ف الس�بعينات بقي�ادة نجم�ه الراحل 
يوه�ان كروي�ف، النه�ا اوقعت�ه م�ع  خيت�ايف 

اإلسباني أحد مفاجآت املوسم يف دوري باده . 
وه�ي امل�رة االوىل التي يخ�وض فيه�ا خيتايف 
األدوار االقصائية إلحدى املس�ابقات  األوروبية 
من�ذ أن جر باي�رن ميوني�خ األملان�ي إىل وقت 
إض�ايف يف ربع نهائ�ي  كأس االتح�اد االوروبي 

عام 2008  . 
وأنهى خيتايف أحد أندية ضواحي مدريد املوسم 
امل�ايض يف املرك�ز الخام�س يف  ال ليغ�ا ويحتل 
حالي�اً املرك�ز الثالث بقي�ادة مدربه خوس�يه 

بورداالس . 
وحذر جناح أياكس الرصبي دوش�ان تاديتش 
فريقه م�ن مغبة االس�تهتار بالفريق  املنافس 
بقوله »إنهم محاربون، يكافحون من أجل كل 
ك�رة ويبذلون قصارى  جهده�م. يتمتع العبو 
خيتايف ببنية جس�دية قوية ويتخطون الحدود 

إذا لزم األمر .» 

اليوم ... بروج يستقبل اليونايتد واياكس يستضيف خيتافي 
في الدوري  االوربي

قال النجم الس�ويرسي املخ�رم، روجر 
في�درر، الي�وم الخميس، إنه س�يغيب عن 
 عدد م�ن البط�والت، وم�ن بينها فرنس�ا 
املفتوح�ة للتنس )روالن ج�اروس(، التي 
 س�تنطلق يف آي�ار املقب�ل، بع�د خضوع�ه 

لجراحة يف الركبة ببالده . 
وعان�ى في�درر، الحاصل ع�ىل 20 لقبا يف 
البطوالت األربع الكربى، من اإلصابة  خالل 

بطولة أس�راليا املفتوحة، حيث خرج من 
ال�دور قبل النهائ�ي أمام الرصب�ي  نوفاك 

ديوكوفيتش، الذي توج باللقب بعد ذلك . 
وق�ال في�درر )38 عام�ا( إنه لن يش�ارك 
أيض�ا، يف بط�والت دب�ي وإندي�ان ويل�ز 

 وبوجوتا وميامي . 
وأوض�ح يف بي�ان ع�رب توي�ر »أزعجتني 
ركبت�ي اليمن�ى منذ بعض الوق�ت، وكنت 

أن تتحس�ن، لك�ن بع�د خضوع�ي   آم�ل 
للفحص والنظر يف األمر مع فريقي، قررت 

 الخضوع لجراحة يف سويرسا«. 
وأضاف »بع�د العملية أكد األطباء أنه كان 
الق�رار الصائ�ب، وأنهم عىل ثق�ة  بالتعايف 
الكامل«.  وغاب فيدرر عن موس�م املالعب 

الرملية بالكامل، يف 2017 و2018  . 
وخ�الل الع�ام امل�ايض ش�ارك يف بطولتن 

فقط ع�ىل هذه املالع�ب، قبل خوض 
 منافسات فرنسا املفتوحة . 

ق�ال  امل�ايض،  األس�بوع  ويف 
مدي�ر أعم�ال في�درر إن الالعب 
يخط�ط  للتواجد  الس�ويرسي، 
فق�ط يف روالن جاروس، بينما 
س�يغيب عن بطولتي مدريد 

وروما  لألساتذة . 

الخمي�س،  برش�لونةاليوم  ن�ادي  أعل�ن 
تعاقده م�ع الدانماركي مارتن برايثوايت 
إصاب�ة  لتعوي�ض  ليجاني�س،   مهاج�م 

الفرنيس عثمان ديمبيل . 
ونرش الحساب الرس�مي للبلوجرانا عىل 
موق�ع التواص�ل االجتماع�ي »توي�ر«، 

 ترحيًبا بالوافد الجديد لهجوم البارسا . 
وس�يوقع برايثواي�ت ع�ىل عق�د لنهاية 
املوس�م الجاري، باإلضافة إىل 4 س�نوات 
 قادم�ة، لينته�ي عقده يف صي�ف 2024، 
وبرشط جزائي بقيمة 300 مليون يورو . 

وكان برش�لونة ق�د حصل ع�ىل ترصيح 

اإلس�باني  االتح�اد  من 
الليج�ا، لض�م  ورابط�ة 

 مهاجم بعد نهاية س�وق 
الشتوية، بعدما  االنتقاالت 

تأكد غياب ديمبيل لخمس�ة 
 أشهر . 

   وأف�ادت تقاري�ر صحفي�ة، 
أن قيم�ة صفق�ة برايثويت 18 

ملي�ون يورو، وهي قيمة  الرشط 
الجزائ�ي يف عق�ده م�ع ليجانيس، 

حيث رفض�ت إدارة ناديه التفاوض عىل 
 رحيله. 

أك�د جوليان ناجلس�مان املدي�ر الفني 
لفري�ق اليبزي�ج األملان�ي، أن م�ا يهمه 
أكث�ر من  الف�وز )1-0( يف مباراته أمام 
توتنه�ام مس�اء امس األربع�اء بذهاب 
دور ال��16  ل�دوري أبط�ال أوروبا هو 

العرض القوي الذي قدمه فريقه . 
وقال ناجلس�مان إن فريق�ه لم يصنع 

العديد من الفرص الخطرة لكنه فرض 
 س�يطرته عىل مجريات اللعب يف املباراة 

وكان األكثر استحواذا عىل الكرة . 
وأشار ناجلسمان يف ترصيحات إعالمية 
بعد املباراة: »أرى أننا قدمنا أداء  ناضجا 
للغاية يف الشوط األول وكان من املمكن 
أن نتقدم بهدف مبك�ر للغاية لوال  تألق 

هوجو لوريس حارس مرمى توتنهام«. 
وأوضح أن الفرق الشابة وغر الناضجة 
تتسم أحيانا بعدم الصرب لرغبتها يف  هز 
الش�باك رسيعا، خصوص�ا يف املباريات 
الت�ي تخوضه�ا خ�ارج ملعبه�ا لك�ن 

 فريقه تحىل بالصرب والهدوء . 
وش�دد م�درب اليبزي�ج ع�ىل أن ه�ذه 

ل�م تكن س�وى مب�اراة 
وأن  فق�ط  الذه�اب 

فريق�ه  يحت�اج 
نف�س  لتقدي�م 
إذا  إيابا  املستوى 
أراد التأه�ل لدور 

الثمانية. 

ق�ال أويل غون�ار سولش�ار م�درب مانشس�ر 
يونايتد إن املهاجم ماركوس راشفورد  قد يغيب 
ع�ن صفوف إنكلرا يف بطولة أوروبا 2020 لكرة 
الق�دم حيث ال يزال  يتع�اىف من رشخ إجهادي يف 
الظه�ر .  وأصيب راش�فورد خالل مب�اراة إعادة 
بال�دور الثال�ث ل�كأس االتحاد اإلنكلي�زي لكرة 
 الق�دم أم�ام ولفرهامبت�ون وان�درارز الش�هر 
املايض .  وس�تقام بطولة أوروبا من 12 حزيران 
إىل 12 تموز وستخوض إنكلرا أوىل  مبارياتها يف 

14 حزيران أمام كرواتيا . 
مواجه�ة  قب�ل  الصحفي�ن  سولش�ار  وأبل�غ 
مس�تضيفه كل�وب ب�روج يف ال�دوري  األوروبي 
الي�وم الخمي�س »أتمن�ى أن يلعب هذا املوس�م، 
التع�ايف من هذه اإلصابة  يس�تغرق وقتاً. لس�ت 

طبيباً. كن�ت أتمنى أن يتعاىف 
يب�دو  لك�ن  أرسع  بش�كل 
ان�ه  س�ينتظر عدة ش�هور 

أخرى«. 
وأضاف املدرب النرويجي »إذا 

لم يصبح الئقاً بما يكفي فانه 
سيغيب عن بطولة  أوروبا«. 

وتعاق�د يونايت�د م�ع املهاجم 
النيجري أوديون إيغالو يف فرة 
انتق�االت كان�ون  الثان�ي ع�ىل 
س�بيل اإلع�ارة وعرب سولش�ار 

عن تفاؤله ازاء ق�درة الالعب البالغ 
من  العمر 30 عاماً عىل تعويض غياب 

راشفورد. 

يواصل منتخب بلجيكا تربعه 
ع�ىل عرش تصني�ف االتحاد 
ال�دويل للكرة الق�دم   )فيفا( 
الج�اري،  ش�باط  لش�هر 

ي والذي لم يشهد  أ

تغيرات يف املراكز ال�20  األوىل . 
وباملثل لم تحدث تغيرات يف املراكز 
وأفريقي�ا  عربي�ا  األوىل  الخمس�ة 

وآسيويا . 
فعىل الصعيد العربي، تواصل تونس 
الص�دارة، وتأت�ي الس�نغال عىل 
األفريقي�ة،  رأس  املنتخب�ات 
بينم�ا تواصل الياب�ان تقدم 

الفرق اآلسيوية . 
فلس�طن  منتخ�ب  ويع�د 
صاح�ب أك�رب قف�زة يف هذا 
 3 ارتق�ى  إذ  التصني�ف 
املرتبة  مراك�ز  ليحت�ل 

ال�103  . 
وفيما ييل ترتيب املنتخبات العرشة 

األوائل عامليا : 
 1  - بلجيكا . 
 2  - فرنسا . 

 3  - الربازيل . 
 4  - إنجلرا . 

 5  - أوروجواي . 
 6  - كرواتيا . 

 7  - الربتغال . 
 8  - إسبانيا . 

 9  - األرجنتن . 
 -10كولومبيا. 

أك�د تقري�ر صحف�ي بريطان�ي، أن أح�د العب�ي 
ليفربول بات عىل أعت�اب الرحيل عن 
 ملع�ب »أنفيل�د« هذا املوس�م .  ووفًقا 
لهيئة اإلذاعة الربيطانية »بي بي يس«، 
ف�إن ليفربول س�يرك آدم الالنا  يرحل 
ع�ن الفريق يف الصيف املقبل    وأش�ارت إىل 
أن عقد الالنا مع الريدز ينتهي هذا املوسم، 
وال توج�د أي مفاوضات  م�ن اإلدارة مع 
الالعب بش�أن التجدي�د .  وأوضحت أن 
ليسر سيتي يعد حالًيا أبرز الراغبن 
يف ضم الالنا خ�الل صفقة  مجانية 
يف الصي�ف املقب�ل .  وقال�ت »بي 
بي يس« إن تعثر مسرة الالنا 
م�ع ليفرب�ول مؤخ�رًا يعود 
لتعرضه  لعدد من اإلصابات 
يف آخ�ر موس�من .  يذكر 
أن الالن�ا ش�ارك يف 13 
مباراة مع ليفربول يف 
اإلنجليزي  ال�دوري 
املمت�از  ه�ذا 
املوس�م، وسجل 

هدًفا واحًدا. 

الالنا يقترب من مغادرة 
صفوف ليفربول  



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

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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مصطلحات ادبية
حامل بذور النمو

م�ن املصطلح�ات الت�ي ال يك�ون حضوره�ا قوي�ا يف 
االعم�ال األدبية ه�و مصطلح حامل ب�ذور النمو وهو 
صفة بمعنى شديد االبتكار ويؤثر بذلك يف تطور أحداث 
املس�تقبل. وأعمال الكاتب من هذا القبيل )مثل بيكون 
وشيكس�بري وطه حس�ن وجربا إبراهيم جربا( تمتلك 
بذورا قابلة للنمو، وتسبب تغيريات وتطورات يف أفكار 

ومواقف اآلخرين من قراء وكتاب عىل السواء.

طرائف من التراث 

خالد ناجي : هدفنا تشخيص النقاط السلبية وااليجابية في الرواية العراقية بغية 

المراقب العراقي/ متابعة...

اك��د رئي��س الهيئة االداري��ة لنادي الرسد يف االتح��اد العام لألدباء والكت��اب الجديد خالد ناج��ي ان باكورة اعم��ال الهيئة االدارية 
الجدي��دة يه اس��تضافة الدكت��ورة ارساء عام��ر إللق��اء مح��ارضة بعن��وان » التواصل واليات��ه يف الرسد ال��روايئ/ الرواي��ة العراقية 

نموذجا«،

اكد ان نادي السرد سيواصل إقامة الجلسات النقدية  

 الزواج برأي الحكماء:

م�ن طرائ�ف الحكم�اء الت�ي حفلت به�ا كتب 
الرتاث العاملي هذه الطرفة حيث سألوا حكيماً: 

ما هو الزواج؟
وه�ذا الحكيم لم ي�رتدد يف الج�واب كثريا بل رد 
رسيعا فق�ال: هي الح�رب الوحي�دة التي تنام 

فيها بجانب العدو

الحرب وصراع األفكار في رواية »عقالن«هايكو
املراقب العراقي/ متابعة...

ص�در حديثاً عن دار أروقة للدراس�ات 
والن�ر يف القاه�رة، رواي�ة للكاتب 
اليمن�ي ُمحّم�د الش�جاع بعن�وان 

عقالن .
لكاتبه�ا،  األوىل  ه�ي  الرواي�ة 
صفح�ة،   500 يف  ص�درت 
وتوزع�ت تح�ت 28 عنواناً 
عنوان�ان  تقاس�مها 
يف  )ع�كاز  رئيس�يان 
الظل، أشتات فصول(. 
موض�وع  ارتب�ط 
بحي�اة  الرواي�ة 
املجتم�ع الق�روي يف ما 
يف  وإب  تع�ز  محافظت�ي  ب�ن 
اليمن، وم�ا أفرزته الحرب األهلية التي 

عاش�تها تل�ك املنطق�ة يف س�بعينيات 
وثمانيني�ات الق�رن امل�ايض، وما نتج 
عنه�ا م�ن مش�اكل وتداعي�ات تأثرت 
بها العالقات اإلنس�انية. ترسد الرواية، 
يف س�ياق مفع�م بالواقعية الس�حرية، 
العدي�د من القصص، تقاس�م بطولتها 
عدد من الش�خوص ناقش السارد، من 
خالله�م، عدداً م�ن األفكار، يف س�ياق 
الحرص عىل رفع الستار عما كان عليه 
املجتم�ع الق�روي، وما أصب�ح يعانيه 
ج�راء الح�رب ورصاع األيديولوجيات، 
مرتك�زاً يف بع�ض ال�رسد ع�ىل الرصاع 
الذي ش�هدته تل�ك املنطق�ة حينها بن 
الجبه�ة الوطنية املناوئ�ة لحكم الدولة 
يف ش�مال الب�الد، والجبه�ة اإلس�المية 
املوالي�ة للدولة م�ن ناحية، ومن ناحية 

أخ�رى رصاع تل�ك األيديولوجي�ات مع 
ثقافة وحياة املجتمع.

ج�اءت الرواي�ة محمولة ع�ىل خطاب 
تداخ�ل في�ه الفلس�في بالش�عري، يف 
تأث�ر واضح بتخصص الكاتب، كخريج 
فلس�فة وموهبته ش�اعرًا. واس�تطاع 
السارد من خالل هذا الخطاب املحافظة 
عىل وه�ج الرسد، وه�و يتنقل يف ربوع 
ري�ف القري�ة اليمنّي�ة، مناقش�اً عديد 
م�ن قضايا مجتمعها.. ويف س�ياق ذلك 
كله طفت أش�كال مختلفة من معاناة 
املجتمع ج�راء رصاع األفكار والعقائد، 
وش�يوع الجهل والتخل�ف أيضاً، بعدما 

كان يعيش متسامحاً مع تنوعه.
ال يمك�ن الق�ول إن الرواي�ة تمحورت 
ح�ول قضية مح�ددة، لكنها اش�تغلت 

القري�ة  يف  اإلنس�انية  العالق�ات  ع�ىل 
اليمني�ة، م�ن خ�الل تمك�ن أص�وات 
عديدة من نس�ج فضاء ح�وار مفتوح 
عىل مش�اكل كثرية، بما فيها املش�اكل 
واألطف�ال  امل�رأة  بمعان�اة  املرتبط�ة 
والش�باب وغريه�م، م�ن خ�الل لغ�ة 
اقرتبت من واقع امل�كان والزمان، الذي 
اش�تغلت عليه الرواية، بل إن رسديتها 
عززت من إيجابية تنوع ش�خوصها يف 
تقديم صور واضحة عن مشاكل عديدة 
عانى منها هذا املجتمع، كختان اإلناث 
األرض  وتقاس�م  األرضي�ة،  واأللغ�ام 
ورصاع األفكار، ممث�اًل يف رصاع العقل 
والعقل اآلخر… هك�ذا مىض الكاتب يف 
رسديت�ه املفعمة بالرتاجيدي�ا الواقعية 

والدراما االجتماعية. 

»خيمة مروى« جدلية العالقة بين »الواقعي« و »المتخيَّل«

املراقب العراقي/ متابعة...
ي�ربز يف رواية »خيمة مروى«،للكاتب 
اللبناني جان هاش�م، جدلية العالقة 
إذ  »املتخيَّ�ل«،  و  »الواقع�ي«  ب�ن 
يس�تقي الكات�ب م�ن الواق�ع قصة، 
ليعجنها يف مخيلته ويس�تخرج منها 
خم�رية رواي�ة خيالي�ة تتقاطع مع 
الواق�ع يف كث�ري م�ن األحي�ان. ولعل 
الرتبة الخصبة الت�ي أوجدتها الحرب 
ومجرياته�ا  بتناقضاته�ا  اللبناني�ة 
جعل�ت »املتخيَّ�ل« ال يفل�ح كث�رًيا يف 
االبتعاد من الواقع، إذ إنك تش�عر بأن 
»خيم�ة مروى« هي فع�اًل خيم أهايل 
املفقودي�ن يف الح�رب اللبناني�ة التي 
بقي�ت قائم�ة لس�نوات أم�ام مبنى 

اإلسكوا يف وسط املدينة.
م�روى كان�ت ق�د ضّم�دت جرحه�ا 
النازف أب�داً، وانرصف�ت إىل االهتمام 
بعائلتها، بع�د أن ُفِق�د زوجها خالل 
البداي�ة  يف  النف�س  ومّن�ت  الح�رب 
م�ا  كل  فبذل�ت  عودت�ه،  بإم�كان 
وج�والت  وس�اطات  م�ن  بوس�عها 
اس�تجداء للرحمة من ه�ذا الزعيم أو 
تلك امليليش�يا املس�يطرة يف املنطقة، 
ولك�ن من دون ج�دوى. إال أّنها وبعد 
م�ي أكثر م�ن عقدين م�ن الزمن، 
اس�تطاعت لجنة »لَْم َشمل« أن تنكأ 
الجرح غري امللتحم أصالً، وأن تقنعها 

باملش�اركة يف مخيم األهايل للمطالبة 
بعودة املفقودي�ن يف الحرب اللبنانية، 
س�واء ع�ىل أي�دي امليليش�يات أو يف 
س�جون دول�ة »الوصاية الش�قيقة« 
يف  أو  فيه�ا  غالبيته�م  يقب�ع  الت�ي 

قبورها الجماعية.
ت�رددت مروى يف البدء بالقبول بنبش 
امل�ايض ع�ن بك�رة أبي�ه، إاّل أّنه�ا ما 
لبث�ت أن بّدلت رأيها إرضاًء لضمريها 
وإنصاًفا لحب حياتها وزوجها، منري. 
رحلة مروى يف مخيم اإلس�كوا كانت 
مليئة باآلمال والخيبات، فتارة تشعر 
بأنّه�ا ع�ىل مقربة من الح�ل، وطوراً 
تحّس ب�أن كل يشء انهار وعادت إىل 

نقطة البداية.
ه�ذا ويلع�ب التعام�ل اإلعالم�ي مع 
الحدث دوراً مفصلياً يف الرواية، حيث 
ت�ربز القضي�ة ع�ىل الشاش�ات حيناً 
وُتغيَّ�ب حيًنا آخ�ر، تبًع�ا للتطورات 
االعتصام واإلنجازات  التي يش�هدها 
الت�ي يحققه�ا. ولعل أبرز م�ا أورده 
الكات�ب يف ه�ذا اإلطار ه�و مدى دقة 
دور الكامريا يف إظه�ار الحقيقة كما 
هي. »الكامريا ل�م تخطئ ولم تكذب 
يف الظاهر، لكن كيف لها أن تتسلّل إىل 
أعماق هؤالء الناس، وإىل الهموم التي 
يرزحون تحته�ا، إىل الج�رح املنفتح 
مجّدداً مع هذا االعتصام؟« )ص89(.

 مبين��ا ان المناقش��ات الت��ي دارت 
فيها كان��ت بمثابة درس يف البحث 
عن مكام��ن القوة والضعف يف عدد 
م��ن الرواي��ات العراقي��ة الت��ي ت��م 

التطرق اليها.
ل��  ترصي�ح  يف  ناج�ي  وق�ال 
ن�ادي  ان  العراق�ي(:  )املراق�ب 
الرسد ومن خالل الهيئة االدارية 
إقام�ة  س�يواصل  الجدي�دة 
واالبداعي�ة  النقدي�ة  الجلس�ات 
من اج�ل دع�م ديموم�ة االبداع 
ال�رسدي يف العراق ك�ون النادي 
يضم ب�ن صفوفه نخب�ة رائعة 
م�ن الكت�اب الذين لديه�م ابداع 
متواصل يف القص�ة والرواية من 
مختل�ف األجي�ال األدبي�ة الت�ي 
م�رت ع�ىل االدب العراقي وهذه 
مي�زة تضاف اىل م�ا يميزه وهو 
من األندية املتخصصة القليلة يف 

الوطن العربي والعراق.
وأض�اف: أقمنا خالل األس�بوع 
األول م�ن تس�لمنا إدارة النادي 
قاع�ة  ع�ىل  ممي�زة  اصبوح�ة 
الجواه�ري العتي�دة يف االتح�اد 
العام لألدب�اء والكتاب يف العراق 
وباك�ورة اعمال الهيئ�ة االدارية 
الجدي�دة حي�ث حل�ت الدكتورة 

إللق�اء  ضيف�ة  عام�ر  ارساء 
التواص�ل   « بعن�وان  مح�ارضة 
الروائ�ي/  ال�رسد  يف  واليات�ه 
نموذج�ا« يف  العراقي�ة  الرواي�ة 
محاول�ة إللق�اء الض�وء عىل ما 
ن�ر وين�ر م�ن رسد قصيص 
وروائ�ي يف مختلف انحاء العراق 

وعىل املستويات كافة.
وأضاف: ان الجلس�ة ومن خالل 

املناقش�ات الت�ي دارت فيها 
كانت بمثابة درس يف البحث 
عن مكام�ن القوة والضعف 
يف عدد من الروايات العراقية 
التي تم التط�رق اليها حيث 
ت�م تش�خيص العدي�د م�ن 
وااليجابية  الس�لبية  النقاط 
والتأكيد عىل أهمية التواصل 
الروائ�ي  ال�رسد  واليات�ه يف 
العراق�ي ال�ذي ظه�ر خالل 
امل�دة املاضي�ة وال�ذي غلب 
علي�ه الجدي�ة والس�عي اىل 
املفردات  التفرد يف استخدام 
واألف�كار واألس�اليب الت�ي 
الكتاب�ات  يف  اس�تخدمت 
الرسدي�ة وه�ذا ه�و هدفنا 

الرئيس بغية تقويمها.
وبن :ان املحارضة الدكتورة 
ارساء عامر كانت موفقة يف 
إزاحة اللثام ع�ن العديد من 
الجوانب التي تحتاج اىل توضيح 
من خ�الل تطرقه�ا اىل التواصل 
والياته يف الرسد الروائي والبحث 
لتج�اوز  الس�بل  افض�ل  ع�ن 
الس�لبيات الت�ي رافق�ت بعض 
الكتاب�ات الرسدي�ة خ�الل املدة 
املاضي�ة كونها لم تك�ن صادرة 
ع�ن تكامل األدوات لدى عدد من 

الكتاب الشباب.
يف  الحض�ور  ان   : اىل  وأش�ار 
الجلس�ة كان ممي�زا واملداخالت 
للناق�د اس�ماعيل  مهم�ة ج�دا 
ابراهي�م عب�د والش�اعر محمد 
حسن ال ياس�ن والناقد فاضل 

ثام�ر والروائ�ي حن�ون مجي�د 
والناقد س�مري الخلي�ل والقاص 

حسن املوسوي. 
وخت�م : اود به�ذه املناس�بة ان 
اش�كر الس�يدان االم�ن الع�ام 
لالتح�اد الروائ�ي حن�ون مجيد 

ورئي�س االتحاد االس�تاذ ناجح 
اعض�اء  واالس�اتذة  املعم�وري 
اللجن�ة املركزي�ة ع�ىل الثق�ة يف 
تسميتي رئيس�ا للهيئة االدارية 
لنادي الرسد واشكر الناقد علوان 
الس�لمان عىل تعاونه واالصدقاء 

املس�عودي  عم�ار  الدكت�ور 
والدكت�ورة راوية فرج عىل ابداء 
االس�تعداد للتع�اون وارج�و ان 
اكون عند حسن الظن واعد ببذل 
كل ما بوس�عي خدم�ة للثقافة 

العامة والرسد يف العراق.

الثقافـي
8

خالد ناجي

قص���ص قصي���رة    ج���دا

هيثم الطيب

عب����د الكري����م    ح����س   م����راد

عندما تتقاطع االرصفة
حن ش�عر بتعب ش�ديد القى بكل ثقل�ه عىل قدميه. حملت�اه عىل وهن عند 
اقرب مصطبة رمى بجس�ده تحت مظلة انتظار منسية منذ زمن بعيد. مدد 
ساقيه اجرت شيئاً من هواء املدينة امللوث. خفقات قلبه كانت تتباطأ. عيون 
ذئبي�ة كان�ت تمرق من امام�ه. تتلصص عىل نزعاته. صوت حفارة س�يارة 
الرطة ترخ اخر رش�قات الهواء من رئتيه. ظل�ه كان بمنائى عنه. يقف 
ع�ىل مس�افة خطوات. يب�رص امراة تقف ع�ىل خطوات منه تالع�ب بتناغم 
حلمة ثديها االيمن. االش�ياء من حوله تتقلص تدريجياً. يرتعب ثانية. يرفع 
ي�ده اىل فمه. يحاول ان يرصخ فتموت الهمهم�ة. فيموت وصدره محتضنناً 

راسه بينما كان ظله يتبادل االحاديث مع املرأة الواقفة قرب املظلة . 

صالة
الضوء الس�اطع ييء جس�ده , األلم يرقص فوق متاهات�ه , وقع خطواته 
يتناغ�م م�ع صفري الريح , هواء ب�ارد يلفح وجه الس�احة . مصطبة بائعة 
الحل�وى تتلوى تحت رضبات اله�واء , اصطفاق أجنح�ة الخفافيش يموت 
تح�ت انثياالت الخيط االصفر , يخطو متكئا عىل أحزانه . رنن خطوه يمزق 
فراغات الطريق , ظله يكرب , يتشظى , ينشطر . تبهت خيوطه عند أول وهج 
للضوء ثم يعود ليلتحم مع الجس�د , ناقوس الكنيس�ة يدق , الصليب يش�ع 
نورا , ييء جانبا من البيوت ,عند الباب يقف برهة ,يش�عل شمعة ضوئها 
ي�يء جانبا من وجهه , رشطي الحراس�ة يخطو نح�وه , يخرج من علبته 
س�يجارة يشعلها من الش�معة , يبتس�م له يتآلف الوجهان , الرطي يمج 
شيئا من الدخان ثم يربت عىل كتفه بحنان ليعود اىل مظلته لينضوي تحتها 
, برودة الجس�د ,أخذت تخفت قليال . يدخل الضؤ كل مكان , بياض الجدران 
أش�به ببياض الن�وارس , رائحة البخور تعبق , يتضوع , س�كون , يشء من 
أمله يس�كن , الجسد املصلوب يواجهه , جراحاته تتحول اىل عصافري ملونة . 

تحلق فوقه, يضع الشمعة أمام األيقونة .

محتوى كتاب

اثار
ال ارغب بجمع آثار ما تهدم

من سياج الغابة

او جمع اوراقها الصفراء

فمن املمكن ان ميوت كل يشء

يف أي وقت

ستائر

عليك ان تعلقي ستائرا بيضاء

طرزتها االرامل بالذهب

االرامل اللوايت ينظرن اىل القتلة

بتقزز

االصدقاء
اصدقايئ املجانني واملهرجني واملهزومني

واملدججون برائحة قذرة

هم االدعياء الذين يكرهون التاريخ

هم وقود كل الحروب

لذا اسخر من حياتهم دامئا

رحيل 
يف املتاهة عتمة تدلنا عىل متاهة اخرى

فيها مرايا وشواهد للقبور

مكتوب عليها للذكرى فقط

هكذا ترحل االشياء

مؤرخ الدمع
هكذا كان يسجل مؤرخ الدمع

الهجرة العظيمة للطيور

والغربة الكبرية للناس

ومدافن السالالت

حكاية الشجرة
وانت تسمع صوت اجنحة املالئكة

ال تنظر اىل االوراق املتيبسة

وايامك السعيدة والحزينة واملقرفة

والطرقات التي دونت فيها حكاية 

الشجرة التي سأمت من الحياة

 الزواج برأي الحكامء:

اصدار
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حانة  اسمها  إحداهما  بامرأتين  رجل  تزوج 
والثانية اسمها مانة

ال  عمرها  السن  في  صغيرة  حانة  وكانت   ،
يتجاوز العشرين

على  عمرها  يزيد  كان  التي  مانة  بخالف 
الخمسين والشيب لعب برأسها.

إلى  إلى حجرة حانة تنظر  فكان كلما دخل 
لحيته وتنـزع منها كل شعرة بيضاء

الشعر  أرى  عندما  عليَّ  يصعب  وتقول: 
وأنت  الجميلة  اللحية  بهذه  يلعب  الشائب 

مازلت شاًبا ،
فتمسك  مانة  حجرة  إلى  الرجل  فيذهب 

لحيته هي األخرى
وتنـزع منها الشعر األسود وهي تقول له : 

رني أن أرى شعًرا أسود بلحيتك ُيكدِّ
وأنت رجل كبير السن جليل القدر.

أن  إلى  المنوال  هذا  على  الرجل  حال  ودام 
نظر في المرآة يوًما

فرأى بها نقًصا عظيًما ،
فمسك لحيته بعنف

وقال : »بين حانة ومانة ضاعت لحانا« أرجو 
ان تعجبكم

ومن وقتها صارت مثاُل.عربي

قصة مثل عربي

 وانطالق�ًا من مح�اوالت التواصل 
الفني�ة  االجي�ال واالس�اليب  ب�ن 
قاع�ة  انطلق�ت ع�ى  التش�كيلية 
كولبنكيان املعرض االول من نوعه 

الذي أقامته منظمة املركز الوطني 
بالتنس�يق  للمصغ�رات،  العراق�ي 
م�ع وزارة الثقافة ودائ�رة الفنون 
العامة صباح ي�وم اإلثنن الفائت. 

املعرض بعن�وان »مصغرات الرتاث 
مدي�ر  افتتح�ه  ال�ذي  البغ�دادي« 
دائرة الفنون العامة شفيق املهدي 
بحض�ور عدد كب�ر م�ن املثقفن 

والفنان�ن. ض�م املع�رض أعم�ال 
ولوح�ات  )ديورام�ا(،  مصغ�رات 
منف�ذة بخام�ات فني�ة متع�ددة، 
زخرفي�ة،  وأعم�االً  ومنحوت�ات 
وشناش�يل، وأبواب شبابيك قديمة 
ي�رتاوح عمره�ا ملا يق�ارب ل�250 
س�نة مضت، فضالً عن مشاركات 
بال�زي البغ�دادي املح�ي، وألع�اب 
ش�عبية، فضال عن أعمال نحاسية 
ومش�غوالت تراثية من إنجاز طلبة 
معه�د الح�رف والفنون الش�عبية 
 . العام�ة  الفن�ون  لدائ�رة  ب�دوره دعا مدير عام دائرة الفنون التاب�ع 

امله�دي  الدكت�ور ش�فيق  العام�ة 
بامل�وروث  االهتم�ام  »رضورة  إىل 
الرتاثي والشعبي البغدادي االصيل؛ 
مدين�ة  روح وهوي�ة  يمث�ل  ألن�ه 
بغ�داد، وإننا مع حض�ارة ورائحة 
بغ�داد، كما وّجه الدع�وة اىل أمينة 
بغ�داد ذك�رى عل�وش اىل االهتمام 
باملناطق الرتاثي�ة وإعادة ترميمها 
البتاوين؛  منطق�ة  وبالخص�وص 
ألنه�ا تض�م بيوت�اً تراثي�ة أصيلة، 
تعود بمردودات مالية لو اس�تغلت 
بش�كل صحيح يف مجال السياحة، 
فض�اًل عن إزال�ة االذى ع�ن كل ما 
ه�و متح�ر يف مدين�ة بغ�داد.« 
وأش�ار املهدي اىل »ان املعرض جاء 
رًدا ع�ى كل ما ج�رى صباح اليوم 
من تفجرات، استهدفت املواطنن 
والناس البسطاء االبرياء، فاملعرض 
يحم�ل روح بغ�داد االصيل�ة الت�ي 
س�رتّد عى أف�كار القت�ل والخراب 
والتدمر والفساد .« النحات حسن 
االعم�ال  يقول«جمي�ع  العب�ادي 

الرتاثية املعروضة وا لشناشيل هي 
ممتلكات ش�خصية تع�ود يل، ومن 
االعمال غر املألوف�ة التي عرضت 
خ�الل املعرض زورق كب�ر بزنة 2 
طن وأضاف: ش�اركت ب� 8 أعمال 
)ديورام�ا(، إذ أن الهدف من إقامة 
هذا املعرض؛ لتس�ليط الضوء عى 
ال�رتاث البغ�دادي ال�ذي تعرض اىل 
أرضار جس�يمة، كم�ا أن املعرض 
يدع�و اىل التأمل باملنج�ز البغدادي 
االصيل وأهميته .« كما أشار الناقد 
النم�اذج  أن«  اىل  الع�زاوي  قاس�م 
لل�رتاث  )املانت�ور(،  أو  املصغ�رة 
البغ�دادي أث�ارت فينا ذل�ك الحنن 
الجمي�ل ل�كل م�ا ينتمي لبغ�داد، 
وبجمالي�ة  ب�)الرب�ل(  وذّكرن�ا 
الشناش�يل وكل املوج�ودات الت�ي 
تنتم�ي لل�رتاث البغ�دادي االصي�ل 
.. يشء مف�رح، قائ�اًل: أعتق�د أن 
االعمال س�تكون أجمل لو حرت 
 .. أكث�ر  بغدادي�ة  ش�خصيات 
ليكون املش�هد البغدادي أكثر رقّياً 

وحضارة بكل تفصيالته.«

- يف سنة 1211 ه�/ 1796م  قام الشاه 
فتح ع�ي ش�اه بأعمال إضافي�ة أخرى 
بع�د وفاة محمد ش�اه القاجاري، منها: 
نقش باطن القّبتن بماء الذهب وامليناء 
وِقط�ع الزجاج املل�ّون، وتزي�ن جدران 
الروضة كلّه�ا من حّد الكتيب�ة القرآنية 
املعرّق�ة املحيط�ة بج�دران الح�رم من 
الداخل إىل أعى الجدار املّتصل بالس�قف 
بقط�ع املرايا )آين�ة كار( الجميل املثبت 
عى الخشب،- يف سنة 1229 ه�/ 1813 
م ت�م تذهيب القّبت�ن واملنائ�ر الصغار 
األرب�ع وهي من أبرز أعمال هذا الش�اه. 
ُغ��يِّ  م   1839 1255ه��/  س�نة  -يف 
اإلي�وان الصغ�ر ال�ذي يرشع في�ه باب 
ال�رواق يف الطارم�ة الجنوبي�ة بالذهب، 
بنفق�ة منوجه�ر خ�ان امللّق�ب بمعتمد 
الدول�ة.- يف س�نة 1255 ه��/ 1839 م 
أيضاً أهدى الس�لطان محمود الثاني إىل 
املشهد الكاظمي السرت النبوي، وهو من 
الس�ندس املطّرز، فأُس�ِدل عى الريح 
يف ليلة القدر من ش�هر رمض�ان املبارك 
من الس�نة املذكورة.- يف سنة 1270ه� 
الدي�ن ش�اه  أرس�ل ن�ارص  1853 م   /
القاجاري ملك إي�ران أحد علماء عرصه 
املعروف�ن، وه�و الش�يخ عبد الحس�ن 
الطهراني، املعروف بلقب شيخ العراقن 
إىل العراق، لإلرشاف ع�ى تنفيذ مخّطط 
عمران�ي واس�ع للعتبات املقّدس�ة، من 
تجديد وإصالح وتجميل، وخّوله تخويالً 
كام�اًل يف ال�رصف والترّصف.-يف س�نة 
األعم�ال  ب�دأت  م   1864  / 1281ه�� 
العمرانية يف املش�هد الكاظمي، وشملت 
تجدي�د الواجه�ة الخارجية م�ن جدران 
الكاشاني  بالطابوق  الحرم وإكس�اءها 
وبن�اء س�قف يقوم ع�ى 22 عمودا وقد 
س�مي هذا البناء ب� )طارمة باب املراد( 
وتذهي�ب االي�وان الكبر يف وس�ط هذه 

الطارم�ة، كما تم تش�ييد وبناء س�قف 
آخ�ر يق�وم عى 14 عم�ودا م�ن الجهة 
ب�اب  )طارم�ة  ب��  س�ميت  الجنوبي�ة 
القبلة( وانتهى العمل من كل ذلك س�نة 
1285 ه��/ 1868 م ، بعد إجراء س�ائر 
اإلصالح�ات املطلوبة يف املش�هد فأصبح 
آيًة يف الفّن والجم�ال واإلبداع واإلحكام. 
يف سنة 1296 ه/ 1878 م  تطّوع األمر 
فره�اد مرزا القاج�اري ، عّم ملك إيران 
نارص الدين ش�اه � لإلنفاق عى مرشوٍع 
ضخٍم يشتمل عى بناء رساديب منّظمة 
لدف�ن املوت�ى، وتذهي�ب املنائ�ر األرب�ع 
الكربى من حّد وق�وف املؤّذن إىل قّمتها، 
وتشييد سور مرتفع للصحن يتكّون من 
طابقن، ويشتمل األريض عى 76 حجرة 
تحيط بالصحن الرشيف، ونصب برجن 
لساعتن كبرتن فوق البابن الرئيسن 
)ب�اب القبلة وباب املراد(، وقد تّم جميع 

ذلك يف سنة 1301ه�.
وقد أزيلت هاتان الساعتان قبل عرشات 
السنن حفاظا عى هذين البابن بسبب 
االثقال الناتجة من الربجن واس�تعيض 
عنها بربج الس�اعة املوج�ود حاليا عى 
يم�ن الداخل م�ن باب القبل�ة وهو من 
أب�رز معال�م العتبة الكاظمية املقدس�ة 
ال�ذي يتكون م�ن قاعدة مربعة الش�كل 
ُكس�يت  ج�دران  اربع�ة  منه�ا  ترتف�ع 
بال�كايش الكربالئ�ي املنق�وش باآلي�ات 
القرآني�ة والزخارف االس�المية بألوانها 
الجميلة ووضع يف كل وجه منها ساعة.

 يف س�نة 1332 ه��/ 1913 م ش�يدت 
قري�ش(  )طارم�ة  الغربي�ة  الطارم�ة 
حيث قامت ع�ى 18 عمودا وزين باطن 
س�قفها بالنق�وش والزخ�ارف وكتبت 
س�ورة األع�ى بكامله�ا ع�ى الطاب�وق 

الكاشاني.
وصف الروضة الرشيفة

للمسجد قبتان متس�اويتا األبعاد وأربع 
م�آذن كبرة. ارتفاع الس�قف يبلغ 25م 
بالزخ�ارف  املزينت�ان  القبت�ان  تعل�وه 
اإلس�المية واآليات القرآنية من الداخل، 
من الخارج غلفت القبتان بتس�عة آالف 
طابوق�ة من الذه�ب الخال�ص وحولها 
املآذن األربع املغلفة بالذهب أيضا والتي 
ترتف�ع إىل 35م ف�وق الس�قف، وح�ول 
القبب أيضا أربع منارات صغرة بارتفاع 

4.5م.
خ�الل القرن املايض بني س�ياج حديدي 
مش�بك خارج الحرة ويحيط بها فيه 
بوابت�ان حديديتان وذل�ك لتنظيم حركة 
ال�زوار، بع�د االحتالل األمريك�ي للعراق 
الحديديت�ان  البوابت�ان  أصبح�ت ه�ذه 
تس�تخدمان للس�يطرة وإجراء عمليات 
التفتي�ش عى النس�اء والرجال، فرضت 
ه�ذه اإلج�راءات نظرا للظ�روف األمنية 

السيئة يف العراق.
الصحن واألروقة واألبواب

أقس�ام:  أربع�ة  الصح�ن م�ن  يتك�ون 
)صحن قريش( هو القسم الغربي منه، 
)صحن باب القبلة( يف القس�م الجنوبي، 
)صحن باب املراد( يف القس�م الرشقي و 

)جامع الجوادين( يف القسم الشمايل.
للصح�ن ع�رشة أب�واب له�ا تس�ميات 
محلية للداللة عليها، منها ثالث رئيسية 
كب�رة للدخ�ول وهي ب�اب امل�راد، باب 
القبلة وباب صاحب الزمان، أما السبعة 
األخرى فهي صغرة الحجم بش�مل باب 
ق�ايض الحاجات، ب�اب الفرهادية، باب 
الجواهري�ة، ب�اب قريش، ب�اب الرجاء، 

باب املغفرة وباب الرحمة.
للصح�ن ث�الث أروق�ة حوله س�قوفها 
مزين�ه باآلي�ات الكريم�ة وتت�دىل منها 
الثريات، تس�تخدم األروقة للصالة حن 
تضي�ق قاع�ة الص�الة يف الداخ�ل ع�ن 

استيعاب املصلن.
الجدار والغرف

يحي�ط بالصحن ج�دار س�ميك وضخم 
بارتفاع 10م مزين من الخارج الطابوق 
القرآني�ة  باآلي�ات  املنق�وش  الف�ريش 
وبعض النقوش اإلسالمية. خلف الجدار 
طابق�ن من الغرف واألواوين مجموعها 
62 غرف�ة منه�ا 14 يف الطاب�ق العل�وي 
وتس�تخدم لتدريس طلب�ة العلم، الغرف 
يف الطابق السفي بعضها للتدريس أيضا 
وبعضه�ا دفن فيها بع�ض كبار العلماء 
ورج�ال الدي�ن. الغرف مبلط�ة بالرخام 

وجدرانها مزينة بالطابوق القاشاني.
ساعة الكاظمية

بن ب�اب القبلة وباب املراد س�اعة يبلغ 
ارتفاعه�ا 20م ذات زخ�ارف إس�المية 
ونق�ش عليها أيضا آي�ات قرآنية نصبت 
عام 1301ه�ج / 1883 م عند بناء آخر 
توسعة للحرة، ما زال الجدار والغرف 
والس�اعة كم�ا كان�ت ع�ام 1883 ع�دا 

عمليات الصيانة العادية.
القاعات

للمس�جد أربع قاع�ات يف الداخل تحيط 
بالروضة الرشيفة من جوانبه األربع:

•        القاع�ة الش�مالية: تقع خلف قرب 
اإلمام محم�د الجواد وتتص�ل بالروضة 
عن طريق باب فضية. هناك أيضا شباك 
كب�ر يطل ع�ى الجان�ب الصف�وي من 
الخل�ف، جدرانها وأرضيته�ا من الرخام 
ومس�قوفة بالزج�اج األبيض بأش�كال 
هندس�ية. يف هذه القاعة ع�دة مكتبات 
للقرآن وكتب األدعية والزيارة ويستخدم 

للصالة وألداء مراسيم الزيارة للرجال.
•        القاع�ة الرشقي�ة: من جهة رجي 
اإلمام�ن وموصول بالروضة بواس�طة 
باب�ن، ذهبية أمام اإلمام موىس وفضية 

للقاعة  اإلمام محمد،  أمام 
ع�ى  تط�ل  أب�واب  ثالث�ة 
ال�رواق الخارج�ي، واحدة 

ذهبية واثنتان فضيتان.
•        القاع�ة الجنوبي�ة: 
تتصل بالروضة عن طريق 

ب�اب ذهبي من جهة اإلم�ام موىس، لها 
ثالثة أب�واب تطل عى ال�رواق الخارجي 

وقد دفن فيها بعض العلماء الكبار.
•        القاعة الغربية: تقع من جهة رأيس 
اإلمام�ن وتتص�ل بالروض�ة بواس�طة 
باب�ن فضي�ن، للقاع�ة ب�اب واح�د إىل 
الخ�ارج يط�ل ع�ى ال�رواق الخارجي. 
يف ه�ذه القاع�ة قرب العالم والفيلس�وف 

نصر الدين الطويس يعلوه شباك كبر.
الروضة الرشيفة

تنقس�م الروض�ة إىل قس�من، جنوبي�ة 
الكاظ�م،  م�وىس  اإلم�ام  ق�رب  وبه�ا 
وش�مالية وبها قرب اإلمام محمد الجواد، 
ويص�ل بينهما مم�ران ضيق�ان. ويقع 
الريح�ن وس�ط القس�من وفوق كل 
منهم�ا قب�ة، وق�د قطع جان�ب من كل 
رضي�ح بحاج�ز حدي�دي ليفص�ل ب�ن 
الرجال والنساء أثناء الزيارة. وقد وضع 
ع�ى القربي�ن صندوق�ان من الخش�ب 
مغلف�ان بالزجاج الس�ميك حماية لهما 
من الغب�ار، ومنق�وش عليهم�ا نقوش 
اك  إس�المية جميلة. ويحيط بالقرب ُش�بَّ
فيض مطعم باملينا تعلوه سورتي الدهر 
والفجر نقشت عى املينا األزرق، وكتبت 

بالذهب الخالص.
جدران الروض�ة وأرضيتها م�ن الرخام 
وع�ى الج�دران نقش�ت آي�ات قرآني�ة 
ونق�وش زجاجي�ة إس�المية تص�ل إىل 
باطن القبتن. تتدىل من السقف عدد من 
الثريات النفيس�ة وعى الجدران ساعات 

جدارية كبرة.
الصندوق الخشبي

وهو الصن�دوق املوضوع ف�وق القرب ، 
ومصن�وع من الخش�ب الفاخر. يف عام 
1949 كان وصف هذا الصندوق كالتايل:

صندوق رضيح اإلمام موىس بن جعفر 
ال�ذي أم�ر بصنع�ه الخليف�ة املنت�رص 
بالل�ه العب�ايس. ولق�د وج�دت مديرية 
اآلث�ار القديم�ة العامة ه�ذا الصندوق 
عى رضيح س�لمان الفاريس يف جامعة 
م�ن ناحية س�لمان ب�اك التابع�ة للواء 
دار  إىل  موضع�ه  م�ن  فنقلت�ه  بغ�داد 
اآلث�ار العربي�ة وعرضت�ه فيم�ا بع�د، 
بع�د أن رممت�ه وأصلحت ش�أنه وتبن 
م�ن الكتابات الت�ي تزينه أن�ه صنع يف 
ع�ام 624 ه�ج / 1226 م ووضعه عى 
الري�ح املخص�ص ملوىس ب�ن جعفر 
يف الكاظمي�ة بأمر الخليفة املس�تنرص 
بالله العبايس. ولم يتس�ن تعين تاريخ 
نقل�ه م�ن موضع�ه األول إىل رضي�ح 
س�لمان الفاريس، ولك�ن التاريخ يذكر 
أم�ر  الجالئ�ري  بوي�ه  الس�لطان  أن 
بصنع صندوق�ن من الرخام لريحي 
ومحم�د  الكاظ�م  م�وىس  اإلمام�ن 
الج�واد يف ع�ام 769 ه��ج / 1367م . 
وكذلك أمر الش�اه إس�ماعيل الصفوي 
بصن�ع صندوق�ن من الخش�ب لهذين 
الريحن يف عام 926 ه�ج / 1519م 
،  وهم�ا املوج�ودان هن�اك اآلن وفيهما 
تاريخ عملهما ولعل النقل تم يف غضون 

هذه املدة.
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رئة  ثقافية  تتنفس
 فيها  بغداد  أسبوعيًا

يع�د افتت�اح املركز الثق�ايف البغدادي يف ش�ارع املتنبي يف 11 
ش�باط عام 2011 إضافة كبرة حّولت الش�ارع من ش�ارع 
للقرطاس�ية وبيع الكتب إىل رئة ثقافي�ة تتنفس فيها بغداد 
أسبوعياً وتتحضن نشاطات ثقافية وأدبية وتاريخية وفنية 
ومرسحية وسينمائية. وصار املركز قبلة لرواد املتنبي الذين 
وج�دوا فيه ما يوفر له�م االمكانات والبن�ى التحتية القامة 
نشاطاتهم األسبوعية يوم الجمعة بسهولة وبال كلفة مالية. 
كم�ا ص�ار املركز جاذب�اً لنش�اطات الجمعي�ات ومنظمات 
املجتم�ع املدني والوزارات ، وحتى الجامعة العربية ومنظمة 
األم�م املتح�دة القام�ة نش�اطات ومع�ارض نوعي�ة وفنية 

وثقافية.
تاريخ املبنى

يف نهاية القرن التاسع عرش اتجهت الدولة العثمانية لتطوير 
التعلي�م العس�كري. األم�ر ال�ذي اس�تدعى إنش�اء مدارس 
متخصصة س�ميت آنذاك بالرش�دية )االبتدائية( واالعدادية 
)الثانوية(. إذ أس�س الوايل مدحت باش�ا املدرس�ة الرش�دية 
العسكرية يف بغداد عام 1870 يف بناية الدفرتخانة التي تعنى 

بحفظ وتدقيق سجالت األرايض والشؤون املالية. 
ويف ع�ام 1893 انتقل�ت املدرس�ة الرش�دية إىل بناي�ة أخرى 
ت�م إنش�اؤها يف محلة املي�دان مقابل الربيد املرك�زي القديم 
. الجدي�ر بالذك�ر أن قس�ماً م�ن الش�خصيات السياس�ية 
والعس�كرية العراقي�ة قد تخرج�ت من هذه املدرس�ة أمثال 
نوري السعيد وياسن الهاش�مي وجعفر العسكري وجميل 
املدفع�ي ومول�ود مخلص وجمي�ل الراوي ورش�يد الخوجة 
واملؤرخ محمد رؤوف الش�يخي والش�اعر مع�روف الرصايف 
الذي درس فيها ثالث س�نوات ولم ينجح فتحول إىل الدراسة 

التقليدية. 
وآخ�ر ما ش�غلته ه�و )معه�د الق�رآن والس�نة( يف الحملة 
االيماني�ة التي قادها صدام يف التس�عينيات لتمرير ادعاءاته 
برعاي�ة االس�الم .بعد س�قوط النظ�ام يف 9 نيس�ان 2003 
أصبحت م�الذاً للمرشدين والصعاليك. وص�ارت باحة املبنى 
مرآب�اً لوق�وف الس�يارات العائ�دة ملرت�ادي املتنبي وس�وق 

الرساي والدوائر الحكومية القريبة.

محطات مهمة في تاريخ العراق
 الحديث حسب  التسلسل الزمني

المعرض األول للتراث الشعبي والفولكلوري البغدادي 
التسلس�ل  حس�ب  زمن�ي  تسلس�ل 
الزمنيبع�ض املحطات املهم�ة يف تاريخ 

العراق
1534 - 1918 - حكم الدولة العثمانية.
1917 - بريطاني�ا تحتل واليات البرصة 
وبغداد )ومن ثم املوصل( وتؤسس دولة 

العراق.
1932 - العراق ينال استقالله.

 Image captionاول رئيس وزراء للحكم 
الجمهوري يف العراق عبدالكريم قاسم

1958 - االطاحة بالنظام امللكي واالعالن 
عن تأسيس الجمهورية العراقية

بالحك�م  يطي�ح  انق�الب   -  1963
الجمهوري األول بقي�ادة رئيس الوزراء 

الراحل عبدالكريم قاسم.
1968 - عودة حزب البعث إىل السلطة يف 

انقالب عسكري.
1979 - ص�دام حس�ن يصب�ح رئيس�ا 

للجمهورية.

العراقي�ة  الح�رب   -  1988  -  1980
االيرانية.

1990 - الع�راق يغزو ويحتل الكويت، 
ويدخل يف رصاع مع »املجتمع الدويل«.

1991 - تف�رض عى الع�راق عقوبات 
ومناطق حظر طران وحمالت تفتيش 

عن االسلحة.
2003 - تحالف تقوده الواليات املتحدة 
يغزو ويحت�ل العراق، مؤذنا بس�نوات 
من حروب العصابات وعدم االستقرار.
الدول�ة  2014 - م�ا يع�رف بتنظي�م 
االسالمية يسيطر عى مساحات كبرة 

من ارايض العراق.
العراقي�ة  الق�وات   2017  -  2015
تس�تعيد مناط�ق مهمة من س�يطرة 

التنظيم.
 Image captionاملل�ك فيص�ل الثاني، 
ملك العراق الذي أطيح به وقتل يف عام 

1958

سنة1207 هـ /1792 م بدأ العمل في المشهد الكاظمي على قدٍم وساق: تنفيذًا ألوامر آقا محمد 
شـــاه القاجاري ، بإكمال ما بدأه الصفويون في هذا المشهد، كإكمال تشييد المنائر الثالث الكبيرة 
وإحداث صحٍن واســـٍع يحّف بالحرم من جهاته الثالث: الشرقّية والجنوبّية والغربّية، ويّتصل الجامع 

الكبير بالحرم من جهته الشمالية، وتّم تخطيط الصحن بمساحته الموجودة اليوم.

امتزاج الموروث الثقافي التأريخي بالفن العصري، وتقديمه 
بإســـلوب مغاير جدًا، وبهذا يســـتطيع الفنان تقديم التأريخ 
الفولكلور والتراث بطريقة يتواصل خاللها الماضي والحاضر،

العتبة الكاظمية املقدسة صرح شامخ يف العمارة االسالمية
بين باب القبلة وباب المراد ساعة يبلغ ارتفاعها 02م ذات زخارف إسالمية ونقش عليها أيضا آيات قرآنية

بين حانة ومانة ضاعت لحانا«



استغرقت ألكثر من شهر يف سطح املدينة 
وعمقها، حوله�ا وفوقها، فوق أرصفتها 
وع�ى حاف�ات نهره�ا، وبني ناس�ها ويف 
أسواقها، بحثا عن روح بغداد األلقة، فلم 
نجد سوى بقايا مدينة تتخرب كل ساعة 
ويوم أم�ام أهلها، وبرصد ش�هود عيان، 
بعضه�م يبكي من أجلها، والبعض اآلخر 
يمعن يف خرابها، وبعض ثالث ال يهمه ما 

يراه من مشاهدها الحزينة.
هنا اكتش�اف جدي�د لبغداد الت�ي لم تعد 
بغ�داد. بغ�داد الت�ي خرجت م�ن بوابات 
الح�روب والدمار متألقة دوما، إال يف هذه 

املرة، فقد خرجت ولم تعد حتى اليوم.
وتعت�ر أرصف�ة بغ�داد م�روع دائ�م 
لألس�واق املتجولة، أو أس�واق األرصفة، 
أو باع�ة األرصفة، األس�ماء كثرية، منها 
أيضا »أصحاب البسطات«، وكلها تخص 
أولئ�ك الباعة الذين يعرض�ون بضاعتهم 
فوق أرصفة األحي�اء واملناطق التجارية 

اآلمنة خالل النهار واملساء.
غالبي�ة ه�ؤالء الباع�ة هم م�ن األطفال 
ت�راوح  ومم�ن  والش�باب،  والفتي�ان 
أعماره�م م�ا بني الع�ارشة والخامس�ة 
والثالث�ني، ويف مناط�ق أخ�رى تتج�اوز 
هذه الفئات العمرية حتى الس�تني عاما. 
وتشكل شوارع: الس�عدون والجمهورية 
األعظمي�ة  وأحي�اء  والرش�يد  والكف�اح 
والكاظمية، أكر أس�واق األرصفة نهارا، 
بينم�ا تزدهر منطق�ة الك�رادة )داخل( 
واملنص�ور أضخ�م أس�واق األرصفة عى 

اإلطالق مساء.

كل يشء يمك�ن أن يب�اع ف�وق األرصفة: 
مالب�س، وم�واد كهربائية اس�تهالكية، 
ومعلب�ات، وم�واد غذائية، يض�اف إليها 
مطاعم متجولة وه�ي عبارة عن عربات 
يدوية تبيع املش�اوي للمستطرقني. ولو 
ألقين�ا نظ�رة عامة وواس�عة م�ن الجو 
لبغ�داد، س�واء خ�الل النهار أو املس�اء، 
الكتش�فنا أنه�ا عبارة عن س�وق للباعة 
الجوالني أو باعة األرصفة، فهؤالء الباعة 
بال عمل يف ظل بطالة ش�به عامة تجتاح 

العراق. وحسب باحثة اجتماعية عراقية 
التقيناها يف بغداد فإن »الفتيان والشباب 
م�ن كال الجنس�ني يش�كلون ما نس�بته 
%69 من عم�وم العراقي�ني«، مع تنويه 
مهم، مفاده أن »هذه النسبة ال تستند إىل 
إحص�اءات دقيقة«، معرة عن اعتقادها 
بأن »النسبة تتجاوز هذا الرقم وقد تصل 

إىل 72%«.
وتس�تطرد ه�ذه الباحث�ة الت�ي تعمل يف 
إحدى مراك�ز جامعة بغ�داد، قائلة: »لنا 
أن نتص�ور أن غالبي�ة عظم�ى من هذه 
النس�بة عاطلة تماما ع�ن العمل، مع أن 
بينهم أعدادا هائلة من خريجي الدراس�ة 
اإلعدادية وخريجي الجامعات الحاصلني 
ش�تى  يف  بكالوري�وس  ش�هادات  ع�ى 
االختصاص�ات اإلنس�انية والعلمية، وأن 
قس�ما كبريا منهم ال يجد له فرصة عمل 
سوى بيع املالبس أو أي مواد أخرى فوق 
األرصفة أو عم�ال مطاعم، ومن يحالفه 
الحظ ويحصل عى س�يارة فسوف يعمل 

مبارشة سائق سيارة أجرة«.
وتضي�ف الباحثة الت�ي فضلت عدم نر 

اس�مها،  إن »ارتفاع نسب البطالة ألكثر 
%65 ويف أحي�ان كث�رية تص�ل إىل  م�ن 
%73 بني هذه الفئ�ات العمرية يؤدي إىل 
نتائج س�لبية يف املجتمع العراقي، يف ظل 
س�يادة العنف والرسقات والفس�اد املايل 
واإلره�اب«. وتق�ول أيضا: »كن�ا نجري 
دراس�ة عى رشيحة عمرية ما بني ال�18 
يعان�ون  الت�ي  و22 عام�ا، واملش�كالت 
منها، وكانت النتائج مرعبة للغاية، فمن 
بني ع�رة ش�باب هن�اك 9 يعانون من 
البطال�ة، و3 إىل 4 من ه�ؤالء ال يمانعون 
يف العم�ل حت�ى م�ع عصاب�ات الجريمة 
املنظمة، أو الجماع�ات اإلرهابية برط 
أن تتواف�ر األموال بني أيديهم«، منبهة إىل 
أن »نتائج هذه الدراس�ة كانت رسية ولم 

نطلب خاللها أي أسماء أو عناوين«.
وم�ا ذهبت إليه ه�ذه الباحثة األكاديمية 
ال يش�كل مفاج�أة لواق�ع الع�راق عامة 
ولألوضاع السائدة يف بغداد خاصة. ففي 
حدي�ث عريض مع حس�ني، هك�ذا عرف 
نفس�ه، ال�ذي التقين�اه يف أح�د املقاهي 
الحديث�ة بحي الكرادة وقريب�ا من فندق 
بابل، أو باألحرى بقاي�ا فندق بابل، قال: 
»م�ا ه�و ذنب�ي يف أن�ي ال أج�د أي عمل 
سوى أن أذهب إىل تاجر هو صديق لخايل 
وآخ�ذ منه بعض املالب�س الركية الصنع 
وأعرضها عى الرصيف ألجني القليل من 
األرباح التي ال تكاد تسد حاجتي اليومية 
بينم�ا هن�اك، ويف نف�س عم�ري، م�ن 
يتمتع�ون بماليني الدوالرات، ويس�كنون 
يف فيالت مرفة ويقودون سيارات حديثة 
من غري أن يحصلوا عى ش�هادات عالية 
أو يبذل�وا أي جهد؟ إنهم ببس�اطة أبناء 

متنفذين يف الحكومة!«.
عندم�ا نقلنا الحدي�ث ب جامعة بغداد يف 
الجادري�ة، ابتس�م وقال: »أن�ا ال أتعامل 
م�ع طموحات حس�ني بجدي�ة، ال بد أنه 
كان يم�زح أو يع�ر عن مرارة مش�اعره 
إزاء أوضاعه الصعبة، فالش�باب العراقي 
طموح وطيب ومبدع ولكن يف ظل ظروف 
خاطئ�ة وأجواء يتحول فيها املس�ؤول يف 
الدولة إىل لص من غري أن يشعر بالحرج، 
س�يكون من الس�هولة أن يتحدث شاب 
فتي مث�ل حس�ني بطموحات م�رة مثل 

التي سمعتموها«.
ه�ذا الش�اب، ب�الل تحس�ني، يف الس�نة 
األخ�رية م�ن دراس�ته الجامعي�ة وم�ن 
سكان منطقة السعيدية يف الكرخ، كانت 
ل�ه طموح�ات كب�رية بإكم�ال دراس�ته 
العليا، لكنه تراج�ع عن هذه الطموحات 
ملا يعيش�ه من ظروف صعبة، وهو يفكر 
ج�ادا يف أن يتط�وع إىل كلي�ة الرط�ة 
يج�د  أن  أو  رشط�ة،  ضاب�ط  ليتخ�رج 
وظيف�ة م�درس، يق�ول: »الثانية صعبة 
جدا، م�ن الصعب أن تجد الي�وم وظيفة 
يف دوائ�ر الدولة ما ل�م تكن معك مفاتيح 
رسية وهي الوس�اطة ومعرفة أشخاص 
أو جهات متنفذة ليمهدوا الطريق أمامك، 
أو أن تبحث عن طرق أخرى مثل التطوع 
لكلي�ة الرطة، وهذا الخي�ار أيضا ليس 
سهال بل يف أحيان كثرية يبدو مستحيال«. 
يتطل�ع بالل حوله، حيث املئات من طلبة 
االتجاه�ات  كل  يف  يتوزع�ون  الجامع�ة 
بع�د أن أنه�وا يومهم ال�درايس، ويقول: 
»انظروا إىل كل هؤالء، ش�باب وش�ابات، 
م�اذا س�يفعلون بعد أن ينهوا دراس�تهم 
الجامعية؟ نحن نتس�ى هنا يف الجامعة، 
نق�ي أوق�ات فراغن�ا يف التعل�م، لق�د 
فقدن�ا أمرا مهم�ا للغاية وه�و أحالمنا، 
وفقدنا طموحاتنا، ولو تس�أل أي طالب 
أو طالبة اآلن، ماذا س�تفعل بعد التخرج 
فل�ن تحصل عى أي إجابة س�وى عالمة 

استفهام ترتسم عى وجوههم«.
»للحص�ول عى وظيفة يف الدولة يجب أن 
تدفع«، يوضح خالد )24 س�نة(: »أعني 
أن تدف�ع مبلغ�ا م�ن ال�دوالرات، فل�كل 
وظيفة سعرها، واألسعار تبدأ بخمس أو 
سبع أوراق وترتفع مع أهمية الوظيفة«، 
والورقة يف اللغة الش�عبية العراقية تعني 
100 دوالر، منبها إىل أن »املسألة مع ذلك 
غ�ري مضمونة، فربما تدفع س�بع أوراق 
)700 دوالر أمريكي( لتتطوع يف الرطة 
وتص�ري مج�رد رشطي، ث�م يفاجئك من 
دفعت له ال�ذي تعتقد أنه متنفذ يف وزارة 
الداخلية بأن )الش�غلة م�ا صارت( ومن 
دون أن يذك�ر األس�باب، ويذه�ب املبلغ 

أدراج الرياح!«.

يف  ام�رأة  ي�د  ك�رس  ت�م  الي�وم  عليك�م...  الس�الم 
#مستشفى_الحسني_التعليمي

) الدوش�ك ( يتسبب بكرس ذراع أمراه مصابه بمرض 
الرسطان يف مستشفى الحسني التعليمي النه تم منع 
ذويها من نقلها من ردهة الطوارىء اىل قسم االشعه 
بالرسي�ر وحت�ى منعونا م�ن نقلها وهي مس�تلقيه 
ع�ى ع�ى الرسير واالن ه�ي راقده يف الطاب�ق الرابع 

مكسورة الذراع
عندما منعنا من نقلها مع الرسير الخذ االشعه طلبنا 
ان ننقلها مع رسيرها الن حالتها التسمح من نقلها 
من رسي�ر اىل اخر او من رسير اىل ك�ريس متحرك ملا 
تعانيه املريضة هشاشه بالعظام وقد اخرناهم بذلك 

لكن دون جدوى .

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

تس�تقبل صحيفة املراق�ب العراقي عر صفحة املراقب والناس، ش�كاوى 
املواطن�ني املتعلق�ة بالخدم�ات واحتياجاته�م يف دوائر الدول�ة عر 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 عى مؤسس�ات 
الدول�ة، كم�ا س�تتوىل الصفحة ن�ر إعالن�ات التعيين�ات والتخصصات 

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

واملسؤول عر نر ردود الجهات الرسمية.
وتعن�ى الصفح�ة ايضا بكش�ف ملفات الفس�اد التي س�تنرها الجهات 

الرقابية لفضح رسق املال العام ولتكون املرأة العاكسة لحقوق الشعب.

تنويه:

Almuraqeb Aliraqi Newpaper�سحيفة-يومية-�سيا�سية-عامة

10 
شباب بغداد الضائع يبحث عن فرص عمل فوق أرصفة المدينة

 م���اذا بقى في بغداد ِمن بغ���داد؟ وماذا تبقى م���ن معالمها الحضارية، 
أبنيتها، مس���اجدها وكنائسها، ش���وارعها، حدائها، مقاهيها، أسواقها، 
مكتباتها، جامعاتها القديمة والحديثة، نهرها، روحها، بهجتها وألقها، 
أغانيها وموس���يقاها، مس���ارحها، ألوانها، دور الس���ينما فيه���ا، أزقتها 
العتيقة، بل األكثر من هذا ناس���ها. ال شيء تبقى من بغداد في بغداد 
اليوم، فهي ليس���ت بغداد األمس، وهي ليست بغداد البغداديين، هي 
ليست بغدادكم أو بغدادنا، أو بغداد كما عرفها أي زائر لها في السابق.. 
إنها ببس���اطة بغداد التي هي ليس���ت ببغداد، ليس���ت المدينة التي كان 

يتبغدد فيها المقيم والزائر منذ أن بنيت. . وحتى خربت.

ارتفاع كشفية االطباء 
ارهاق آخر فوق 

هم المرض

العاصم�ة  ش�وارع  تش�هد   
العراقية بغداد فوىض عارمة 
املرورية  االختناقات  س�ببها 
التي تصل ذروته�ا يف أوقات 

الدوام الرسمية.
وبحسب مراقبني، فإن غياب 
التجاوزات  وتضخم  القانون 
وتعطل اإلشارات اإلرشادية؛ 
كلها أس�باب جعلت شوارع 
امل�دن  ب�ني  األس�وأ  بغ�داد 

العراقية.
زح�ام  مش�هد  يب�دو  وال 
ع�ى  غريب�ا  الش�وارع 

البغدادي�ني، الذي�ن اعت�ادوا 
ع�ى أزمة يومية منذ ما يزيد 

عى عر سنوات.
يق�ول س�ائق س�يارة أجرة 
يف  الزح�ام  إن  )تاك�ي( 
شوارع بغداد يستهلك الكثري 
من الوقت والجهد، معترا أن 
حل املس�ألة س�هل، ويتمثل 
يف حفر أنفاق وبناء جسور، 

حسب ما يرى.
واحدة  الضوئي�ة  اإلش�ارات 
من أبرز مش�اكل السري، فال 
أح�د يلتزم به�ا يف الغالب؛ ال 

أصح�اب املركب�ات وال حتى 
أوق�ات  يف  امل�رور  رشط�ي 

كثرية.
ناهيك ع�ن حجم التجاوزات 
يف الش�ارع م�ن قب�ل الباعة 
املتجولني املنتري�ن يف أكثِر 
اكتظاظ�ا  بغ�داد  مناط�ق 
باملركبات وامل�ارة، إىل جانب 
السري عكس االتجاه ومواكب 
املس�ؤولني الت�ي ال تع�رف 

بالقانون.
تق�ول  الرس�مية  الجه�ات 
إن هن�اك أكث�ر م�ن ثمانني 

مجه�زا  رئيس�يا  تقاطع�ا 
بإش�ارات إرش�ادية جديدة، 
لكنها ال تعمل بسبب انقطاع 

التيار الكهربائي.
م�ن جهته، ق�ال مدير إعالم 
املرور عمار وليد إن الجهات 
املعنية يف امل�رور قدمت عدة 
مش�كلة  لح�ل  مقرح�ات 
الش�وارع، وكان  يف  الزح�ام 
من بينها تغيري أوقات الدوام 
متف�اوت  بش�كل  الرس�مي 

للدوائر والجامعات.
تجدر اإلش�ارة إىل أن شوارع 

بغداد صمم�ت يف ثمانينيات 
القرن املايض عى أن تتس�ع 
ألف مركب�ة كحد  ألربعمئ�ة 
أق�ى، لكنها الي�وم تحاول 
م�ن  يق�رب  م�ا  اس�تيعاب 
أي  دون  مركب�ة،  مليون�ي 
تعدي�ل ع�ى ش�بكة الطرق 
الرئيس�ية، ال بتوس�عتها وال 
باس�تحداث ط�رق جدي�دة، 
إىل جان�ب مش�كلة الحواجز 
الخرس�انية التي بدأت ُترفع 
بعد 14 سنة من جثومها عى 

شوارع العاصمة العراقية.

 اختناق شوارع بغداد أزمة متواصلة

هل يعقل هذا
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ما يحدث يف التعليم االبتدائي كارثة ..
والس�كوت عليه�ا جريم�ة يف ح�ق البل�د ويف حق 

اوالدنا...
يا ساده...املناهج ليس�ت مالئمة لقدرات االطفال 

يف هذه املرحله
انت�م تحملون االطف�ال ف�وق طاقتهم..واملحصلة 

النهائيه ...صفر...
قد يقول البعض ان هناك طالب يستوعبون..ولكن 
الس�ؤال االهم..كم عدد الذين يستوعبون املنهج؟..
االجابة ستكون صادمة ...عدد قليل يعد عيل اصابع 
الي�د يف كل فصل...وهؤالء قدراتهم العقلية عاليه..

بمعني مهما كان املنهج صعبا سيس�توعبونة ..و 
بقية الطلبة املساكني يعتقدون انهم اغبياء واملعلم 
يقف حائراً وهو يعتقد انه مس�ؤل عن هذا الفشل 
..والحقيق�ة ان م�ن وضع املنهج هو املس�ؤل عن 
ذلك...حملنا الطالب فوق طاقته العقلية والذهنية 
..يا س�اده...مناهج االبتدائي تحت�اج ايل التغيري..

وتغيري ايل االبسط..واالسهل..
ق�د يقول البع�ض ولكن من وض�ع املناهج خرباء 
ومتخصص�ون يف املناهج...واق�ول له�م ..وم�اذا 
كان�ت النتيجة؟؟؟؟.وه�ل ضيع اقتص�اد البلد اال 
دكات�رة االقتصاد!!!‹...ه�ؤالء الخ�رباء ل�م يدخلوا 

فصوال..ولم يدّرسوا الطلبة..فكيف لهم ان يعرفوا 
مناطق القوة والضعف يف املناهج..

ي�ا س�ادة..نحن نهت�م بالكم...واهملن�ا الكي�ف..
يف  راس�ب  تلمي�ذ  ملي�ون  م�ن  اكث�ر  والنتيج�ه 

القرائية....
فالتطوي�ر معناه التبس�يط.. ونح�ن كل اهتمامنا 
ان نح�ي عق�ل الطالب باش�ياء ت�ر وال تفيد..

والنتيجة ما نراه االن من انهيار تعليمي...استعينوا 
باملعلمني عند وضع املناهج..فهؤالء هم االقدر عيل 
فه�م عقليات الطالب..وال تفرض�وا عليهم مناهج 

من داخل الغرف املغلقة

كارثة التعليم االبتدائي

مشاكل مزمنة

وجه اآخر من اوجه البطالة

ال تخفى عى احد قدس�ية مهنة الطب 
ونبله�ا وارتباطها من�ذ القدم بالجانب 
االنساني وااللتزام االخالقي يف املعالجة 
والتعامل بني الطبيب واملريض. فكم من 
طبيب نذر نفس�ه للمهنة واخالقايتها، 
وكم من طبيب اعمى الجش�ع بصريته 
وضمريه. ومع ما يشهد الوضع العراقي 
من صعوبات امنية واقتصادية تتطلب 
وجود خطة مبنية ع�ى رؤية دقيقة يف 
اتخاذ الق�رارات خاصة تلك التي تتعلق 
بمصري ومستقبل الناس ومنها الجانب 
الصحي والعالجي. فقد اس�تغرب عدد 
م�ن املواطنني م�ن ذوي الدخل املحدود 
والعوائ�ل الفقرية قيام نقاب�ة االطباء 
و  الع�ام  الطبي�ب  تس�عرية  بتحدي�د 
املمارس واألخصائي والتي تراوحت من 
-15 للع�ام 25 للطبي�ب املمارس 35- 
للمتخص�ص والتي اعتروها تش�جيعا 
لبع�ض لألطب�اء ع�ى اس�تغاللهم م�ا 
يجعلهم غري قادرين عى تحمل تكاليف 

العالج يف العيادات الخاصة.
 اختالف االسعار

وبين�ت املراجعة فاطمة املش�هداني ان 
ه�ذه التس�عرية خدم�ت رشائ�ح دون 
اخرى م�ن حيث ان تس�عرية العيادات 
الخاصة يف مناطق الراقية مثل الكرادة 
واملنصور والحارثية وش�ارع فلسطني 
اعى بكث�ري من التس�عرية املحددة من 
قب�ل النقاب�ة والت�ي س�تخدم املراجع 
الذي هو من الطبق�ات الجيدة واملرفة 
والت�ي لم يلت�زم الطبيب به�ا كونها ال 
تخدمه اما العيادات الخاصة يف مناطق 
الش�عبية مثل ح�ي العم�ل والحرية و 
البي�اع وح�ي العام�ل وح�ي اور وحي 
الش�هداء فانه�ا ترف�ع اجرة الكش�ف 
اج�رة  الن  النقاب�ة  تس�عرية  بحس�ب 
الكشف تكون اقل من التسعرية املحددة 
فانها ستؤثر س�لبا عى املراجع وتثقل 
كاهله وس�تخدم الطبيب وسيعمل عى 

رفع اجرة كشفه.
مجاملة األطباء

فيما اوضح املواطن احمد حسن ان هذا 
القرار جاء مجاملة لألطباء عى حساب 
املواط�ن خاص�ة الفقري ال�ذي ال يملك 
اج�رة العالج. مبين�ا كان من املفرض 
م�ن الجهة املعني�ة الوق�وف اىل جانب 
املواطن واملرىض م�ن الرائح الفقرية 
واملتوس�طة الذين ال يستطيعون تحمل 
تكالي�ف العي�ادات الخاص�ة وال يوجد 
عالجه�م يف العي�ادات الحكومية فماذا 
سيحل بنا يف ظل ارتفاع اجور الكشفية 
والتحاليل والسونار وغريها التي ترهق 
املراج�ع والتي تص�ل احيان�ا املراجعة 
اىل )150( ال�ف ديناربضمنها التحاليل 
والع�الج فه�ل يجوز ان تق�ف الجهات 
املعني�ة بجان�ب الطبيب بف�رض هذه 

التسعرية؟ 

تقليص عدد مفردات البطاقة التموينية
كشفت وزارة التجارة، اليوم الخميس، ان تقليص عدد مفردات البطاقة 
التمويني�ة بس�بب قلة التخصيص�ات املالية نتيجة لألزم�ة املالية وبعد 

تثبيتها بقانون املوازنة العامة للدولة ومصادقة مجلس النواب عليها.
وق�ال الناطق اإلعالم�ي للوزارة، يف بي�ان حصلت »س�كاي برس« عى 
نس�خة من�ه، إن »وزارة التج�ارة عملت منذ تش�كيل الحكومة الحالية 
ع�ى زي�ادة التخصيصات املالي�ة بهدف زي�ادة عدد املف�ردات الغذائية 
وتجهيزها لعام كامل، لكن وصول املوازنة حينها اىل مجلس النواب أخر 

هذه الزيادة«.
وب�ني، أن »الوزارة دأبت منذ مطلع ع�ام 2019 عى املي يف االجراءات 
التعاقدية واس�ترياد املواد متعددة املناش�ئ، وكذل�ك تأمني حاجة البالد 
من مادتي الزيت والسكر وملدة 6 اشهر متتالية من املناشئ الوطنية«.

وأك�د الناطق الرس�مي، أن »قان�ون املوازنة الذي ص�ادق عليه مجلس 
النواب عام 2014 بخصوص تقليص عدد مفردات البطاقة التموينية

مبينا أن »التقليص حينها جاء بسبب االزمة املالية التي مرت بها البالد 
وقررت الحكومة الس�ابقة ع�ام 2014 تقليص عدد املف�ردات الغذائية 
واق�ر مجلس الن�واب تقليص املفردات اىل 4 بواقع 6 حصص يف الس�نة 
باالضاف�ة اىل حلي�ب االطفال«.وتاب�ع، أن�ه »يف العام امل�ايض 2018 تم 
توزيع ثمان حصص من مادة الطحني و سبع حصص من السكر وزيت 
الطعام وست حصص من مادة الرز«، مشريا اىل انه »تم خالل هذا العام 
توزي�ع اربع حصص من مادة الطحني وث�الث حصص من مادتي زيت 
الطعام والس�كر والحص�ة الثالثة من مادة الرز لح�د االن«.فالتكميلية 

لتوجيه هذه املبالغ لراء مواد جديدة«.



كشفت دراس�ة جديدة عن إمكانية استخدام 
اللع�اب للكش�ف املبك�ر ع�ن خط�ر اإلصابة 

باألمراض املرتبطة بزيادة الدهون يف الجسم.
فوفق�ا ملجل�ة »أبح�اث التغذي�ة« الربازيلية، 
أجرى باحثون دراسة استخدموا فيها مستوى 
حمض اليوريك يف اللعاب للتنبؤ بنسب الدهون 
يف الجسم لدى املراهقني، وأظهرت الدراسة أن 
حمض اليوريك اللعابي هو مؤرش جيد لنسبة 

الدهون يف الجسم حتى عند املراهقني.
وقال�ت الباحثة ب�وال ميدوري كاس�تيلو، من 

»الفك�رة  الربازي�ل  يف  الفيدرالي�ة  الجامع�ة 
ه�ي تمك�ني اللع�اب م�ن أن يس�تخدم ع�ى 
نطاق واس�ع كعينة بيولوجي�ة بديلة للتحليل 
الرسي�ري. ميزة اللعاب ه�ي أنه يمكن جمعه 
ع�دة م�رات بش�كل موس�ع وغري مؤل�م مثل 

البول«.
فقد جمع الباحثون عينات من اللعاب ل� 129 
فت�اة و 119 فتى ت�راوح أعمارهم بني 14 و 
17 عاًم�ا أجابوا عى اس�تبيان ع�ن تاريخهم 
الطبي وطب األس�نان .. كما خضعوا لفحص 

ش�فوي الس�تبعاد املش�اركني الذي�ن يعانون 
من تس�وس األس�نان وأمراض اللثة )التهاب 
اللث�ة(. وأوضحت » كاس�تيلو«: أن التجاويف 
وأم�راض اللثة تؤثر عى البارام�رات اللعابية 
مثل الحموض�ة )pH )الحموض�ة( ، الركيب 
الكهربائي والكيمياء الحيوية فكالهما يتعلق 
بإف�راز امل�واد الت�ي يمك�ن أن تغ�ري تركيب�ة 

اللعاب«.
ووفق�ا للدراس�ة، تم أخ�ذ عينات م�ن اللعاب 
يف املن�زل بع�د أن ص�ام املش�اركون مل�دة 12 

ساعة، وأظهر التحليل اإلحصائي للبيانات أن 
املراهقني الذين لديهم مستوى عال من حمض 
اليوري�ك اللع�اب كان لديهم أيضا نس�بة أعى 
م�ن الدهون يف الجس�م، وباس�تخدام النحدار 
الخطي ) تقني�ة إحصائية تحلل العالقات بني 
املتغ�ريات(، تمكن الباحثون أيًض�ا من التنبؤ 
بنس�بة الدهون يف الجس�م بناًء عى مس�توى 
حم�ض اليوريك اللعابي، كما أثبت هذا املركب 
يف اللعاب أنه م�ؤرش موثوق لراكم الدهون يف 

الجسم.
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اخصائيون بالتغذية يقدمون ٣ نصائح في غذاء االطفال 

قدم علماء الطب يف الواليات املتحدة برئاسة الدكتور تشارلز هينكينز، 
مكتش�ف الخصائ�ص الوقائي�ة لألس�بريين مل�رىض القل�ب واألوعية 

الدموية، مقرحات لكيفية تناول هذا العقار.
وتفي�د مجلة  American Journal of Medicine، بأن األطباء يؤكدون 
عى أن األس�بريين يفيد يف عالج أمراض القلب واألوعية الدموية، ولكن 
به�دف الوقاية األولية م�ن هذه األمراض، يجب تناول�ه بحذر لتحقيق 

أكرب فائدة، ويجب أن تدرس كل حالة عى انفراد.
ويقول الدكتور هينكينز »عند النوبة القلبية الحادة، يجب عى املريض 
تناول 325 مليغراما من األس�بريين 
فورا ويومي�ا لتخفيض خطر 
امل�وت املفاجئ. كما يجب 
تناول األس�بريين فرة 
بع�د حاالت  طويل�ة 
عضل�ة  احتش�اء 
القل�ب والجلط�ة 
الدماغي�ة، إذا لم 
ما  هن�اك  يك�ن 

يمنع ذلك«.
يش�ري  و
إىل  الباحث�ون، 
أن�ه عن�د وص�ف 
مل�دة  األس�بريين 
طويل�ة لألش�خاص 
معرفة  يجب  األصحاء 
وخصائ�ص  حالته�م 
األوىل  وبالدرج�ة  جس�مهم، 
تخثر الدم، ملنع حدوث نزيف دموي. 
وامله�م يف الوقاي�ة األولية اتب�اع نمط حياة صح�ي يتضمن االقالع عن 
التدخني وتخفيض الوزن وممارس�ة النش�اط البدن�ي يوميا باإلضافة 
إىل الع�الج الدوائ�ي الذي أثبت�ه وأكده الطبي�ب املعال�ج، أوالً وقبل كل 
يشء، األدوية التي تحتوي عى مس�تحرضات الستاتني وأدوية التحكم 

بمستوى ضغط الدم.

ق�دم اخصائي�ون يف اختص�اص الجه�از الهضمي 
والتغذية العالجية نصائح�ا مهمة لتغذية االطفال 

من قبل الوالدين من خالل عدد من األطعمة.
وتش�كل أغذي�ة األطفال اله�م األكرب ال�ذي يحمله 
اآلباء فهم يش�عرون بالسعادة عندما يكون الطفل 
يأكل بطريقة صحية، من أجل زيادة مناعتهم ضد 

األمراض وتقوية العظام ويزيد من نشاطهم.
وأشار االخصائيون اىل أنه عند تناول التونة يفضل 
التخل�ص م�ن الزي�ت املحفوظ�ة في�ه، واألفض�ل 
تن�اول املحفوظ�ة يف م�اء ألن س�عراتها الحرارية 
أق�ل م�ن املحفوظ�ة يف الزيوت، ويفض�ل أن تكون 
ذات القطع�ة الواح�دة أو القطع الكبرية أفضل من 
املفتتة التي تكن مصنعة من بقايا الس�مك، ويجب 
أال يتع�دي تن�اول التونة، عن العلبتني يف األس�بوع 
وذلك لتجنب زيادة نس�بة الزئب�ق يف الدم، وأنه عى 
م�رىض النق�رس ع�دم اإلكث�ار منها إلنها تس�بب 

ارتفاع حمض البوليك بالدم.
واضاف�وا أن الفش�ار م�ن املس�ليات املفي�دة جدا 

لصحة الجس�م والت�ي يمكن تحضريه�ا لألبناء 
بس�هولة كما أنه منخفض الس�عرات الحرارية، 
ويحتوي ع�ى فيتام�ني ب1، ب3، ب٦. والحديد 
واملغنيس�يوم والفس�فور، باإلضافة إىل أنه غنى 
وللتمت�ع  املعدني�ة،  واأللي�اف  بالكربوهي�درات 
بأقىص استفادة منه ال بد أن يتم صنعه يف البيت 
وبطريق�ة صحية واالبتعاد عن الفش�ار املصنع 
جاهز، ويجب أن نستخدم كمية قليلة من الزيت 
ويفض�ل يكون زي�ت جوز الهن�د أو الزيتون مع 

كمية ملح قليلة.
ولفت�وا اىل رضورة تن�اول األبن�اء قب�ل ن�زول 
التمرين وجبة تحتوي عى النش�ويات خصوًصا 
النشويات املعقدة مثل املكرونة البني والشوفان 
والش�عري النه�ا تعت�رب وق�ود للجس�م وبتم�ده 
بالطاق�ة ألكثر وقت ممكن، أم�ا الربوتني ِيعتمد 
علي�ه بع�د التماري�ن ملس�اعدة العض�الت ع�ى 
االستشفاء الرسيع، ومعه نشويات رسيعة مثل 

معلقة عسل أبيض أو موز.

ذك�رت مجل�ة علمية أن األوان�ي البالس�تيكية »اآلمنة«، 
التي ال تحتوي عى ثنائي الفينول لها مخاطر عى صحة 
اإلنس�ان، كخطر األواني التي تحتوي عى مواد كيميائية 

خطرة.
وقالت مجل�ة MedicalXpress إن مجموعة من العلماء 
يف جامع�ة »ميس�وري«، قام�ت بدراس�ة تأث�ري م�ادة 
 bisphenol الت�ي تس�تخدم كبدي�ل مل�ادة ،bisphenol S
A، عى مش�يمة الفرئان )Placenta( ملح�اكاة آثار املواد 

الكيميائي�ة ع�ى األمه�ات الحوامل 
وأجنتهن.

األوان�ي  صنف�وا  العلم�اء  وكان 
والقوارير البالستيكية إىل آمنة وغري 
آمنة مع تحديد درجات الحرارة التي 
يس�مح بوض�ع الس�وائل واألطعمة 

فيها.
 bisphenol أن  للعلم�اء،  وتب�ني 
ج�راء  م�ن  األم  دم  يف  وج�د  إذا   S
اس�تعمالها للبالستيك املش�ار إليه، 
م�ن  الجن�ني  إىل  ينتق�ل  أن  يمك�ن 
خالل املش�يمة، والتي تعترب املصدر 
الرئي�ي للس�ريوتونني وه�و ناق�ل 
يف  يصّن�ع  األم�ني  أح�ادي  عصب�ي 
ضمن  الس�ريوتونينية  العصبون�ات 
الجهاز العصبي ويعترب السريوتونني 

رضوريا جدا، لنمو الدماغ يف الجنني.
ويؤكد العلماء أن وج�ود املواد الكيميائية يف هذا العضو، 

يمكن أن تؤدي إىل اضطرابات عصبية خلقية.
ويش�دد علماء املجموعة ع�ى أن bisphenol S، يؤدي إىل 

تراجع وتناقص مستوى السريوتونني يف املشيمة.
 ،bisphenol A يف ذات الوق�ت، يمك�ن أن تتس�بب م�ادة
بظهور اضطرابات هرمونية، تؤدي إىل الرسطان والسمنة 

والعقم وتشوهات يف تطور الجهاز البويل التناسيل.

معلومة مثيرة عن طرق عدوى كورونا قد تغير إجراءات الوقاية
يق�ول علماء صيني�ون درس�وا عينات من 
أن�ف وحنجرة 18 مريض�ا مصابا بفريوس 
كورونا املس�تجد إن الفريوس يسلك مسلكا 

شبيها باإلنفلونزا أكثر مما 
أخ�رى  فريوس�ات  يش�به 
ش�ديدة الصلة، مما يش�ري 
إىل أنه ق�د ينترش عى نحو 

أسهل مما كان متوقعا.
يف حال�ة واحدة ع�ى األقل 
كان الفريوس موجودا عى 
الرغ�م من ع�دم ظهور أي 
أعراض ع�ى املريض، مما 
يؤكد مخ�اوف بأن املرىض 
عليه�م  تظه�ر  ال  الذي�ن 
أعراض قد ينرشون املرض 

أيضا.
وع�ى الرغ�م م�ن أن هذه 
النتائج التي نرشتها دورية 
»نيو إنغالند« الطبية أمس 
األربع�اء، أولية فإنها تقدم 
أدل�ة جدي�دة ع�ى أن هذا 
الف�ريوس املس�تجد ال�ذي 
قتل أكثر من ألفي شخص 
معظمهم يف الصني ال يشبه 
ف�ريوس  س�الالت  بقي�ة 

كورونا.
وق�ال الدكت�ور غريغ�وري بوالن�د، خب�ري 
الفريوس�ات وأبحاث اللقاح يف مايو كلينيك 

يف روتشس�ر بوالي�ة مينيس�وتا األمريكية 
والذي لم يش�ارك يف الدراس�ة »أؤكد أن هذا 

أمر بالغ األهمية«.

التربع بالدم من أكثر الطرق الصحية التي تعمل عى 
تنقي�ة ال�دم وتجديده والحفاظ عى صحة الجس�م 
ولكن هن�اك رشوط يجب أن تتوف�ر يف املتربع وذلك 
لس�المة صحته، أهمها أال يق�ل وزن املتربع عن 50 
كيلو وأن يكون وزنه من 18 ل� ٦5 وال يعاني من أي 

أمراض معدية.
وحسب ما ذكره موقع spoonuniversity فأن هناك 
بع�ض األطعمة الت�ي يجب أن يتناوله�ا املتربع بعد 
الت�ربع بالدم وذلك لتعويض جس�مه ع�ن العنارص 
الت�ي افتقده�ا وتجديد النش�اط والطاقة من جديد 

وهي:
1�� ينصح بتناول األسماك واللحوم الحمراء، وذلك 
الحتوائه عى نسبة عالية من الفيتامينات والعنارص 
الغذائية التى تعمل عى تعزيز صحة الجس�م وتمده 

بالنشاط والحيوية.
2�� الس�بانخ، من األكالت التي تحتوي عى نس�بة 
عالية من الحديد والفيتامينات األخرى التي تساعد 

يف تعزيز صحة الجسم.
3��� املكرسات، م�ن أفضل أن�واع األطعم�ة الغنية 
بالعنارص والفيتامينات التي تمد الجس�م بالنشاط 

والحيوية وتحميه من االنيميا وضعف الجسم.
4 �� ينصح بتناول االطعمة التي تحتوي عى نسبة 
عالية من حمض الفوليك وذلك لتجديد نشاط خاليا 
ال�دم الحم�راء وتعزيز صحة الجس�م ومنها »الكبد 

الفاصوليا الربتقال«.
5 �� ينصح بتناول الخ�رضوات الورقية بعد التربع 
بالدم فه�ي غنية بالفيتامين�ات والعنارص الغذائية 
التي تعم�ل عى تعزيز صحة الجس�م وحمايته من 

األمراض واملشاكل التي يتعرض لها.
٦�� البطاطا، تحتوي البطاطا عى نس�بة كبرية من 
الفيتامينات والعنارص الغذائية التي تعوض الجسم 
عن العنارص والفيتامينات التي افتقدها بعد التربع 

بالدم.
7�� الحلي�ب، يحتوي الحليب ع�ى كمية عالية من 
العن�ارص الغذائية والفيتامين�ات التي تعزز الصحة 
وتم�د الجس�م بالنش�اط والحيوي�ة وتحمي�ه م�ن 

الضعف والهذيان.
8�� ينص�ح املتربع باإلكثار من الس�وائل الطبيعية 
عص�ري  ومنه�ا  بالفيتامين�ات  الغني�ة  والعصائ�ر 

الربتقال، الجوافة، املانجو، الحليب.

بعد التبرع بالدم .. أكالت مهمة يجب تناولها

العلماء يجدون تهديدا مميتا في البالستيك »اآلمن«

ماهي الطريقة الصحيحة لتناول 
األسبيرين؟

اكتش�ف علم�اء جامع�ة مارش�ال األمريكي�ة أن 
للجوز خاصية مهمة، حيث يساعد تناوله 
مكافح�ة  يف  منتظم�ة  بص�ورة 

رسطان الثدي.
ويعت�رب الج�وز مصدرا 
للده�ون  مهم�ا 
املفيدة وملضادات 
 ، ة كس�د أل ا
ويساعد عى 

تخفي�ض 
ع  تف�ا ر ا

ضغ�ط 
م  ل�د ا

وااللتهابات. 
اكتش�ف  وقد 
علم�اء جامع�ة 
مارش�ال، أن�ه عند 
النظ�ام  إىل  إضافت�ه 
الغذائي، يقلل بدرجة كبرية 
م�ن ح�دوث األورام يف الف�رئان 

املربمج�ة وراثيا لتطور رسط�ان الثدي. وقد بينت 
نتائج تحليل الجينات التي لها عالقة بالرسطان يف 
أورام الث�دي عند الفرئان، تغ�ريات تعبري الجينات، 
وخاصة تلك التي تساهم يف تكاثر الخاليا، والتمايز 

بني الخاليا الظهارية للثدي، وموت الخاليا.
وق�د أج�رى فري�ق البح�ث تج�ارب رسيرية عى 
مرحلت�ني م�ن دون اس�تخدام منتج�ات وهمي�ة 
ش�ملت نس�اء مصاب�ات برسطان الثدي. وقس�م 
الباحث�ون امل�رىض إىل مجموعت�ني- األوىل تتناول 
الج�وز، والثانية من دونه ملقارن�ة النتائج. وبدأت 
املجموعة األوىل بتناول أوقيتني من الجوز يوميا إىل 

غاية اليوم املحدد لخضوعهن للعملية الجراحية.
وقد أكدت الدراسات املرضية، عى أن العينات تمثل 
أورام رسطان الثدي. وبعد ميض أسبوعني عى أخذ 
هذه العينات، خضعت النساء لعملية ثانية، وجمع 
الباحث�ون خاللها مواد إضافي�ة. وبعد ذلك قارنوا 
التغريات يف التعب�ري الجيني بني العينات الجراحية 

واملواد البيولوجية األصلية لكلتا املجموعتني.
وق�د أظهرت النتائ�ج، أن تناول الج�وز غري تعبري 
نتائ�ج  أك�دت  الث�دي. وق�د  أورام  45٦ جين�ا يف 
التحاليل الالحقة تفعيل املسارات التي تساعد عى 
م�وت الخاليا املربمج والتصاقها، وتثبيط انتش�ار 
الخالي�ا ومس�ارات الهج�رة يف العين�ات املأخوذة 
م�ن املجموعة األوىل للنس�اء اللواتي تناولن الجوز 

بانتظام.

دراسة: اللعاب يكشف عن مستوى زيادة الدهون فى الجسم

تناول الجوز يساعد في مكافحة سرطان الثدي

م�رض متالزمة »صفع الخد« وهو مرض يس�بب احمرار 
الخد ليشبه الصفع بالقلم عى الخد، لذا سمى بهذا االسم، 
وتع�د متالزمة صفع الخ�د إحدى الحاالت األكثر ش�يوًعا 
عند األطفال، وقد يكون من الصعب غالًبا اكتشافها، وهو 
ف�ريوس يصيب األطفال الذين ت�راوح أعمارهم بني 4 إىل 

.goodtoknow 12 عاًما، وفقاً ملوقع
ومرض صفع الخد مرض شائع يف الطفولة ويعرف أيًضا 

.parvov B19 باسم املرض الخامس أو فريوس
عى الرغم من أن األطفال الصغار عادة ما يلتقطوا عدوى 
ه�ذا الفريوس إال أنه قد يحدث يف أي عمر ويقدر أن س�تة 

من كل 10 بالغني سيكونون مصابني به.
وال يمث�ل ف�ريوس صف�ع الخ�د خط�راً كب�رياً، فغالبي�ة 

األش�خاص الذين يصابون بالف�ريوس ال يعرفون حتى 
أنهم مصابون به، وقد يشفى من تلقاء نفسه.

وتنت�رش متالزمة صف�ع الخ�د يف الهواء عندما نس�عل 
ونضحك ونعطس، أو عن طريق قطرات اللعاب يف الهواء 

عندما نكون عى اتصال وثيق بشخص مريض.
ولهذا الس�بب عندما يحصل األطفال عليها )ومعظمهم 
بني س�ن الرابعة واالثني عرش( ، فإن�ه يمكن أن ينترش 
برسع�ة كب�رية يف جمي�ع أنح�اء الفص�ل ال�درايس أو 

املدرسة.
وُيطل�ق ع�ى الفريوس اس�م بارفريوس ب�ي 19 - وهو 
يش�به الفريوس ال�ذي يصيب القطط وال�كالب، لكن ال 

يمكن أن ينترش من إنسان إىل حيوان أو العكس.

صفع الخد.. مرض يصيب األطفال يسبب احمرار الخدود
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فمن قبلين بقبول الحق
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 الرمال تتحدث وتتواصل 
مع بعضها! 

 املراقب العراقي/ متابعة...
أج�رى علم�اء يف جامع�ة كامربي�دج، 
تجرب�ة فري�دة م�ن نوعه�ا، م�ن أجل 
دراس�ة العالق�ة ب�ن الكثب�ان الرملية 
يف الصح�راء، فج�اءت إح�دى النتائج 
مفاجأة للجميع، حي�ث توصلوا إىل أنه 
يمك�ن للكثب�ان الرملي�ة التواصل مع 

بعضها البعض.
 CNN وبحسب تقرير مصور عىل موقع
بالعربية، توّصل العلماء لهذا االكتشاف 
بع�د وض�ع كومت�ن متطابقت�ن من 
الرم�ال يف خزان دوار، وق�د ولد الخزان 
م�ا يكفي م�ن تدف�ق املياه، م�ن أجل 
تحريك جزئيات الرمال، وقد اعتقد أحد 
العلماء أن الكومتن س�تتحركان بذات 
وكميتهم�ا  ارتفاعهم�ا  ألن  الرسع�ة؛ 

متساوية، لكن لم يحدث هذا.
تق�ول الباحث�ة املش�اركة بالدراس�ة، 
الرم�ال  كتلت�ا  كان�ت  باكي�ك:  كارول 
تتح�ركان بعيًدا ع�ن بعضهما البعض، 

وكأنهما ال تحبان بعضهما.
وتعترب نتائج هذه الدراسة مهمة لفهم 
التطور طويل األمد للمناظر الطبيعية، 
وكيف تتش�كل مبتع�دة أو مقرتبة من 

بعضها.

يف هذا التقرير أضع بن يديكم أبرز املطاعم العراقية 
الت�ي فتح�ت أبوابه�ا يف إس�طنبول وم�ا تتميز هذه 
املطاع�م وأش�هر األطب�اق الت�ي تقدمه�ا، ألضع يف 
جعبتك دليالً مصغرًا للمطاعم العراقية التي تستحق 

الزيارة فعالً.
مطعم رزاق 

إذا كن�ت تبحث ع�ن مطعم ش�بيه بمطاعم منطقة 
القلعة التاريخية يف أربيل أو مطاعم ش�ارع الدواسة 
خ�ارج يف املوصل أو مطاعم بغداد التقليدية، ال ترتدد 
بزي�ارة »مطع�م رزاق« يف منطق�ة ش�ارع الوطن يف 
الجه�ة املقابلة لهس�توريا مول، فاملطع�م من أوائل 

املطاعم العراقية يف إسطنبول.
عند زيارتك املطعم س�تجد عدًدا من األكالت العراقية 
التقليدية أنصح�ك بتجربة »الق�وزي عىل تمن« مع 
مرق�ة »التبيس« فه�ذه األكلة من لح�م األغنام التي 
تقدم مع األرز الفاخر وجبة مميزة خاصة أن املطعم 
يقدم مرق »التبيس أو الطاوة« وهو مرق شبيه بأكلة 
املسقعة املرصية، وال تنس الخبز العراقي الحار الذي 
يخبز يف نفس الطعم، ونصيحة مني ال تغادر املطعم 
قب�ل أن ت�رب الش�اي العراقي الذي يعمل بش�كل 

ممتاز يف املطعم ويقدم مجاًنا بعد الوجبات.
قاسم أبو الگص

ال يوج�د عراقي ال يعرف أش�هر مطاع�م بغداد التي 

تقدم ش�اورمة اللحم وصاحب أكرب س�يخ شاورما 
العاصم�ة  عاملًي�ا املوج�ود بمنطق�ة األعظمي�ة يف 
العراقي�ة، مؤخ�رًا فت�ح فرع له�ذا املطع�م العراقي 
العريق يف منطقة يوس�ف باش�ا مقابل مستش�فى 
الحس�كة يف إس�طنبول ويق�دم أنواًعا متع�ددة من 

الطعام.
سيخ ش�اورمة قاس�م أبو الگص يف احتفالية املولد 
النبوي الري�ف حيث يوزع مجاًن�ا لزائري منطقة 

األعظمية للمشاركة السنوية يف االحتفال
رغم تقديم فرع املطعم يف إسطنبول عدد من األكالت، 
ف�إن الطب�ق الذي ت�زو الطع�م ألجله ه�و »الگص« 
وال�ذي يقدمه املطعم بش�كل »لفات« س�اندوش أو 
بشكل طبق مع الصمون العراقي الذي يخبز يف نفس 

املطعم.
 املطبخ املوصيل

للموص�ل تفرد خ�اص وأطب�اق لن تجده�ا يف بقية 
مطاب�خ امل�دن العراقي�ة لذل�ك عن�د زيارت�ك ملطعم 
العراقي�ة  األطب�اق  تطل�ب  ال  املوص�يل«  »املطب�خ 
املش�هورة مثل الربياني والكباب العراقي أو القوزي 
عىل تم�ن ولكن خض التجربة بش�كل متفرد بطلب 
أطب�اق تش�تهر به�ا مدينة املوص�ل وتعت�رب أطباًقا 

تقليدية.
واجهة املطب�خ املوصيل مقابل محطة ترام يوس�ف 

باشا يف إسطنبول
يمكنك عند زيارة املطعم طلب طبق »الكبة املوصلية« 
وهو طبق مميز ألكرب أنواع الكبة حيث تس�مى أيًضا 
كب�ة كب�رة وتصنع م�ن أحد أن�واع الجري�ش الذي 
يعج�ن ويحىش باللحم، وه�ذا الطبق املميز لن تجده 
يف مطب�خ آخر، كما يمكن�ك طلب الدومل�ة املوصلية 
الش�هرة وه�ي طبق مح�ايش متع�دد حيث يحىش 
البصل والقرع والباذنج�ان والطماطم وورق العنب 
ليتداخ�ل الطع�م بمزيج ممي�ز، وخ�الل وجودك يف 
املطعم ال تفوت فرصة تجربة رشاب »الزبيب« والذي 
يصنع م�ن العنب املجفف وأوراق النعناع الربي وهو 
رشاب تقليدي مشهور يف العراق بشكل عام واملوصل 

بشكل خاص ويقدم يف املطبخ املوصيل.
ليايل عراقية 

م�ن الفري�د أن تح�ول إدارة مطعم س�وري مطعًما 
س�ورًيا لعراقي بدافع حب الع�راق واملطبخ العراقي 
كم�ا يقول يل مدي�ر املطعم أبو محمد عند س�ؤايل له 
عن سبب هذا التغر، ما حصل فعالً يف مطعم مرمرة 
الس�وري ال�ذي حوله صاحب�ه ملطعم لي�ايل عراقي، 
فتجد األجواء الش�امية والخدمة الس�ورية الجميلة 
وكذل�ك طبيع�ة الديك�ور والتقدي�م، فيم�ا يقدم لك 
أطباًقا عراقية من طبخ طباخن عراقين استقدمهم 

أبو محمد لتكون قائمة الطعام عراقية بامتياز.

المراقب العراقي/ متابعة...
عند تجولك في قلب إسطنبول 
القديمة وشوارع مناطقها 
العثمانية التاريخية لن تندهش 
من سماعك صوت من دار 
السالم يدعوك لتناول الغداء 
على الطريقة العراقية، فالبرياني 
والدولمة وحتى السمك 
المسكوف والباجة قدمت من 
بالد الرافدين إلى عاصمة 
السلطنة العثمانية لتروي حكاية 
شعب عن طريق المطبخ.

املراقب العراقي/ متابعة...
مي�ل  دي�يل  صحيف�ة  ن�رت 
الربيطانية، عدداً من الصور املؤثرة 
لفي�ل يس�تمتع بحيات�ه الجديدة، 
بعدما حصل عىل طرف اصطناعي، 
بدالً من س�اقه الت�ي فقدها يف فخ 

أحد الصيادين.
عث�ر أحد العامل�ن يف الحياة الربية 
ع�ىل الفي�ل ال�ذي يدعى “ش�وك”، 
يف غاب�ة كمبودية يعاني من س�وء 
إصاب�ات  ولدي�ه  الح�اد،  التغذي�ة 
ش�ديدة يف قدمه، ليق�وم بالتواصل 
مع املس�عفن الكمبودي�ن والذين 

زودوا الفيل بساق اصطناعية.
وق�ال العامل يف الحي�اة الربية نيك 
مارك�س، إن الفي�ل كان يف حال�ة 
س�يئة عندما عثر عليه، حيث كان 
مصاًبا بج�روح بالغة، ولذا تواصل 
م�ع مس�عفن يعملون ع�ىل إنقاذ 
قام�وا  الربي�ة، حي�ث  الحيوان�ات 
بتقيي�د الفي�ل يف ش�جرة ملنعه من 

التحرك.

وأضاف أنهم نقلوا الفيل بعد ذلك 
إىل خارج الغابة، للعناية به، حيث 
تبن أنه يجب اس�تئصال س�اقه 
الت�ي ترضرت م�ن ف�خ الصياد، 
وإزال�ة ش�ظايا صغ�رة كان�ت 
موجودة به والتخل�ص أيضاً من 

األنسجة التالفة.
وتاب�ع أنه تم تضميد جراح الفيل 
والعناي�ة ب�ه ،حي�ث أثب�ت قوته 
ف�كان جل�ده ينم�و ع�ىل س�اقه 
تزوي�ده  ليت�م  كب�رة،  برسع�ة 
بع�د ذل�ك بالط�رف االصطناعي 

ملساعدته عىل امليش مرة أخرى.
ولف�ت إىل أن الفي�ل اعت�اد ع�ىل 
الط�رف االصطناع�ي لدرجة أنه 
ال يش�عر بالراح�ة إذا ُمن�ع م�ن 
ارتدائه، فعندما يص�اب بالتهاب 
يف ساقه، وهو عادة ما يحدث بن 
الح�ن واآلخ�ر بس�بب االحتكاك 
أو دخ�ول األوس�اخ داخل الطرف 
ويت�م خل�ع الط�رف من س�اقه 

ينزعج كثراً.

 املراقب العراقي/ متابعة...
يس�تأجر ألكس�اندر فريدم�ان اب�ن أحد 
أغنى األش�خاص يف روس�يا شقة مؤلفة 
من غرفتن عىل مش�ارف موسكو مقابل 
500 دوالر شهرياً، والغريب أنه يستخدم 

الوصول مرتو األنفاق يف 
ىل  إ

عمله.
وق�ال فريدم�ان )19 عام�اً( ال�ذي يملك 
والده ميخائيل فريدمان ثروة قدرها 13.7 
مليار دوالر ويحتل املرتبة الحادية عرة 
يف قائمة أغنى األش�خاص يف روس�يا: أنا 
آكل، أعيش، أنام، وأرتدي مالبس، كل ذلك 
من املال الذي أكسبه بنفيس، وفقاً لوكالة 

بلومبرغ لألنباء
إىل  فريدم�ان  الش�اب  وع�اد 
موس�كو العام امل�ايض بعد 
تخرجه يف مدرسة ثانوية 
بالقرب من لندن. وقبل 5 
أشهر أنشأ رشكة توزيع 
مكون�ة م�ن 5 موظفن، 
التي جلبت 405 آالف دوالر 
إي�رادات، كما يق�وم بتوزيع 
الشيش�ة عىل مطاعم موسكو، 

وم�ن املق�رر أن ُيطلق منصة للتس�ويق 
اإللكرتوني عرب اإلنرتنت الشهر املقبل

ورغم أن�ه يحاول النج�اح دون االعتماد 
عىل والده، يس�تفيد فريدم�ان من صلته 
ب�ه بالتأكيد. حيث تق�وم رشكة التوزيع 
الخاص�ة به بتوزيع املنتجات عىل متاجر 
البيع بالتجزئة الخاصة بوالده، باإلضافة 
إىل عم�الء آخري�ن. وال ي�رى فريدم�ان 
مش�كلة يف ذل�ك، ويق�ول: املدي�رون لن 
يضع�وا البضائ�ع ع�ىل الرف�وف ملج�رد 
أن�ي اب�ن مال�ك املتاجر، بحس�ب الرق 

األوسط.
أن  أب�ي  أخربن�ي  فريدم�ان:  وأض�اف 
البيزنس والسياس�ة يف بلدنا متش�ابكان 
بعمق، مضيف�اً أن والده أخربه أنه يعتزم 
تحويل ثروت�ه إىل األعمال الخرية، قائالً: 

عشت وأنا أفهم أنني لن أرث أي ثروة.

سماعات األذن تنهي حياة رجل في تايلند  

املراقب العراقي/ متابعة...  
عثر عىل ش�اب يبلغ من العمر 35 
عاما ميتا يف ش�قته بوسط تايلند 
ي�وم االثن�ن 17 فرباير/ش�باط، 
واضع�ا س�ماعات األذن الخاص�ة 

بهاتفه الذكي.
وجدت جثة س�وباخت س�ارابون 
وهو مس�تلق عىل فراش�ه واضعا 
س�ماعة بأذنيه، ويعتق�د بأنه قد 
عاد للمنزل بعد تدريب بكرة القدم 

قبل وقوع الحادث.
ص�ن«  »ذا  صحيف�ة  بحس�ب 
الربيطاني�ة، ف�إن جاره ه�و الذي 
اكتش�ف جثت�ه بعدم طلب�ت منه 
صديقته السابقة زيارته لعدم رده 
عىل االتصاالت، ليقوم الجار رفقة 
ع�دد من الجران باقتحام الش�قة 
حي�ث عثروا ع�ىل س�ارابون جثة 

هامدة.
أن  يف  الط�وارئ  عم�ال  ويش�ك 
س�ارابون تلقى صعق�ة كهربائية 
ع�رب س�ماعة األذن، الت�ي كان�ت 
متصل�ة بهاتفه الذكي الذي يجري 
جثمان�ه  أرس�لوا  وق�د  ش�حنه، 
إىل املستش�فى بع�د ذل�ك إلج�راء 
فحوص�ات التري�ح قب�ل تأكي�د 

سبب الوفاة.
يذكر ب�أن عدد من ح�االت الوفاة 
حصل�ت بس�بب س�ماعات األذن، 
فف�ي نوفمرب/تري�ن الثاني من 
ع�ام 2019، عث�ر ع�ىل التايلندي 
سومتشاي سينغكورن، 40 عاماً، 
ميتا، م�ع آثار حروق ع�ىل ذراعه 
ورقبته. ويعتقد أنه تعرض لصعقة 
كهربائية صادرة من هاتفه، الذي 

كان متصال بالكهرباء لشحنه. 

 املراقب العراقي/ متابعة...
أخ�رب الطبيب البيط�ري األمريكية رونيا 
فرويز، أن حصانه�ا »فريد«، يعاني من 
اكتئاب ش�ديد، وأنه بحاجة إىل مساعدة 

منها للتخلص من هذه الحالة.
ه�ذا م�ا دف�ع  »فروي�ز« لحج�ز له�ا 
وللحص�ان تذك�رة ط�ران ، يف الدرج�ة 
األوىل عىل مت�ن طائرة بريطانية متجهة 
إىل كاليفورنيا، من أجل أن يكون س�عيد 
وتخلصه من االكتئاب الذي ش�خصه له 

الطبيب البيطري.
مل�ا ذك�ره موق�ع »ذا ص�ن« الربيطاني، 
أكدت رونيا فرويز، التي كانت مس�افرة 
إىل كاليفورني�ا عندم�ا اصطحبت معها 

الحص�ان يف الدرج�ة األول، أن الحصان 
مدرب�ن  ِقب�ل  م�ن  للتدري�ب  خض�ع 
متخصص�ن م�ن أج�ل تحم�ل ضغ�ط 

الطائرة للقيام برحلة عىل ارتفاع عال.
خ�الل الرحل�ة، حرص�ت روني�ا فرويز 
ع�ىل أن يرت�دي الحص�ان بدل�ة أنيق�ة 
جعل�ت ملف�ت لألنظار ال�ركاب، وأكدت 
أن التجرب�ة كان�ت رائعة وغ�ر متوقعة 
خاص�ة وأن ه�ذه هي الرحل�ة األوىل لها 

مع فريد يف الجو.
قال�ت  فروي�ز: كانت ه�ذه رحلتنا األوىل 
عرب طائرة، قام فريد بالس�فر لعدة آالف 
من األميال يف س�يارتي ، لكن هذه كانت 

املرة األوىل يف الهواء.

) غبار فول الصويا ( الموت بـ

املراقب العراقي/ متابعة...
أعلن�ت الرط�ة يف مدين�ة غينزفي�ل بوالي�ة فلوري�دا 
األمركي�ة أنها فتحت تحقيقا بش�أن عث�ور أحد مقاويل 
إصالح�ات املنازل ع�ىل ج�رار بالس�تيكية، تحتوي عىل 
ألس�نة برية.وقالت الرطة أنها توجهت فورا  إىل أحد 
املنازل  يف املدين�ة، عقبها تلقيها اتصاال من مقاول يفيد 
بعث�وره عىل بقاي�ا أعضاء بري�ة محفوظ�ة يف الفناء 

الخارجي، داخل كوخ مخصص لحفظ الزواحف.
وقال كبر املفتش�ن خورخ كامبوس  إنه جرى ضبط 6 
أواني بالس�تيكية، وداخل كل منها ألسنة برية، مشرا 
إىل وجود ملصقات عىل تلك األوعية تشر إىل تواريخ تعود 

إىل أواخر ستينيات القرن املايض.
وخالل التحقيقات األولية أوضح�ت مالكة املنزل، ماري 
بوغم�ان، أن زوجها الس�ابق رونالد ال�ذي كان باحثا يف 
مجال أم�راض الغدد ويعمل يف جامع�ة فلوريدا، هو من 

قام بإحضار تلك العينات إلجراء أبحاث عليها يف املنزل.

وأوضح�ت أنهما قاما بوضع األواني يف املكان املخصص، 
لحفظ الزواح�ف لوجود أجهزة تربيد، ومع األيام نس�يا 
تل�ك األوعي�ة الت�ي مضا ع�ىل وجوده�ا هن�اك عرات 
األعوام.ونوهت ماري إىل أنه كان من املفرتض إعادة تلك 

»العينات« بعد أن ينتهي زوجها من إجراء أبحاثه.
من جانبه قال س�تيف أورالندو، املتحدث باس�م جامعة 
فلوري�دا، إنه ال يعرف ما هي السياس�ات والقوانن التي 
كانت س�ائدة يف الجامعة قب�ل 50 عاًما مردفا: » لكن ما 
ق�ام به الباحث أمر غر مس�موح به بتات�ا وفقا للوائح 

وقوانن الجامعة يف الوقت الحايل«. 
وأظه�رت لقطات بثتها قناة »ناو« التلفزيونية محققن 
م�ن الرطة يتجمع�ون حول صناديق ل�ورق املرحاض 
خارج متجر.وحالة الذعر التي اجتاحت هونغ كونغ منذ 
تف�يش فروس كورونا يف الصن، تغذيها ما عانته املدينة 
خ�الل مواجهتها تف�يش مرض »الس�ارس« عام 2003، 

الذي أدى حينها إىل وفاة 299 شخصا. 

املراقب العراقي/متابعة... 
ق�ال مس�ؤول صح�ي باكس�تاني 
إن غب�ار فول الصوي�ا من حاويات 
ش�حن - وليس ترسيبا لغاز سام - 
هو املس�ؤول عن وفاة 14 ش�خصا 
يف مدين�ة كراتيش جنوبي البالد هذا 

األسبوع.
املس�ؤول  مه�دي،  ظف�ار  وق�ال 
الصحي الب�ارز يف والية الس�ند، إن 
اختب�ارات املعامل ع�ىل دماء بعض 
ممن عانوا من مشكالت يف التنفس 
أظه�رت أن غبار ف�ول الصويا أدى 
إىل وفاة 14 ش�خصا وإصابة املئات 

باإلعياء واملرض.

وأض�اف أن الس�لطات اش�تبهت يف 
البداية يف ترسب للغ�از ألقي باللوم 
علي�ه يف مش�كالت صحي�ة يف حي 

كاماري بكراتيش بدأ يوم األحد.
كم�ا ذك�ر أن الس�لطات كافح�ت 
لتحديد س�بب الوفي�ات مع وصول 
بأع�راض  مصاب�ن  الكثري�ن 
إىل  تنفس�ية  ومش�كالت  خط�رة 
املستش�فيات. وق�ال »غب�ار ف�ول 
الصويا من حاويات ش�حن« كانت 
قد تم إنزال حمولتها مؤخرا بميناء 
املدين�ة أصاب مواطنن وتس�بب يف 

وفيات من ليل األحد حتى الثالثاء.
وأش�ار اىل أن غب�ار ف�ول الصوي�ا 

يسبب أنواعا شديدة من الحساسية 
واألمراض التنفسية.

يش�ار إىل أن كراتيش ه�ي عاصمة 
باكس�تان  م�دن  وأك�رب  الوالي�ة 
وعاصمته�ا التجاري�ة. ويوجد بها 
مصايف للنفط ومنشأة كبرة تابعة 

للبحرية الباكستانية. 
ق�ال فيك�رز إن األصاب�ع املدببة 

إىل  تش�ر  األحفوري�ة  له�ذه 
ديناصور عم�الق ُيعرف بأنه 
من وحشيات األرجل وُيعتقد 
أو  »نيوفينات�ور«  إم�ا  أن�ه 

»سبينوصور باريونيكس«. 
وإصابة 57 آخرين. 

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

إال كان له بكل نظرة حّجة مربورة.
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تذكرة طيران »درجة أولى« لعالج 
حصان من االكتئاب

الخميس 20 شباط 2020 العدد 2270  السنة 

فيل معاق يس����تمتع بحياته بعد حصوله 
على أطراف اصطناعية

اانترت عىل مواقع التواصل االجتماعي 
مقاط�ع فيدي�و تظه�ر أحده�م يحاول 
تمش�ية كلب�ه، ع�ن طري�ق إنزال�ه م�ن 
الرفة باستخدام حبل طويل حتى يصل 

إىل األرض.
وبحس�ب ما تداولته وس�ائل إعالم، فقد 
تب�ن الحق�ا أن املقاطع تع�ود ملواطنن 
يرزح�ون تح�ت وط�أة الحج�ر الصحي 
يف مناطقه�م، األم�ر ال�ذي لم ي�رتك لهم 
س�بيال ملمارس�ة امليش مع كالبهم سوى 
به�ذه الطريقة، لتجن�ب مخالفة الحجر 

الصحي.
ورغم أن الحب�ال مربوطة برقاب الكالب 
األليفة، إال أنها تستخدم لسحبهم أيضا، 
يف طري�ق عودتهم »الهوائي�ة« إىل املنزل، 

من خالل النوافذ والرفات.

وبينما نظر البعض إىل األمر كواحد »من 
أطرف« اآلثار النتش�ار ف�روس كورونا 
الجديد، اس�تنكر البع�ض اآلخر التعامل 
مع الكالب به�ذه الطريق�ة، وقالوا إنها 

»خطرة«.
مي�ل«  »دي�يل  صحيف�ة  وبحس�ب 
الربيطاني�ة، فق�د حث�ت وس�ائل إعالم 
الدول�ة، املواطنن، عىل عدم تقليد الفعل 

الذي شاهدوه يف الفيديوهات.
وبعدما فش�لت يف رشاء قناع جديد لنفاد 
األقنعة من األس�واق، ق�ررت ارتداء زي 
الزراف�ة كحماية إضافي�ة لها من خطر 
إصابته�ا بوب�اء الكورون�ا، ال�ذي ب�ات 
ُيش�كل تهدي�دا ع�ىل الس�كان يف الصن 

والعالم. 

»إنزال جوي« لكالب في الصين

والده ملياردير ويعيش في شقة إيجار ويتنقل بالمترو!

المطاعم العراقية تزدهر في اسطنبول

املراقب العراقي/ متابعة...
أعلنت الس�لطات البنمية، األربعاء، ضبط 
5 أطن�ان من الكوكاين يف املي�اه البنمية، 

عىل متن شبه غواصة.
وأوق�ف 4 كولومبين خ�الل العملية التي 
جرت عىل بعد 300 كيلومرت ش�مال غرب 
مدينة بنما، يف مقاطعة بوكاس ديل تورو 

الحدودية مع كوستاريكا.
وأوضح�ت النيابة العامة يف بنما أن ش�به 
الغواصة »اليدوية الصنع« هي أول مركب 
من ه�ذا الن�وع، وه�ذه القدرة ع�ىل نقل 

املخدرات، التي تضبط يف البالد.
وأظه�ر مقط�ع مص�ور بثته الس�لطات 
ح�ول العملية مركب�ا يبدو الج�زء األعىل 
منه خارج املياه. ويظهر مقطع آخر شبه 

الغواصة هذه الرمادية اللون، مربوطة 
إىل جرس عائم.

وتقع بنما عىل طريق االتجار باملخدرات 
يف أمركا الجنوبية وال س�يما املخدرات 
الكولومبية املوجهة إىل الواليات املتحدة.

وقد ضبطت العام املايض كمية قياسية 
من املخدرات بل�غ مجموعها حواىل 91 
طناً من بينها 77.9 طن من الكوكاين. 
أم�ا البقية فكانت من الحشيش�ة، عىل 

ما أوضحت النيابة العامة.
وأعلن�ت كوس�تاريكا، الس�بت، ضبط 
كمية قياس�ية م�ن الكوكاين تزيد عن 
خمس�ة أطنان، كانت مخبأة يف حاوية 
نبت�ات زين�ة موجه�ة إىل روت�ردام يف 

هولندا.

خمسة أطنان كوكايين داخل »شبه غواصة«

يستعير »ألسنة بشرية«! 


