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

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

السبت 22 شباط 2020 العدد 2271 السنة العاشرة صحيفة-يومية-سياسية-عامة Almuraqeb Aliraqi Newspaper

»أبو فدك« ُيبعثر األوراق األميركية ويسقط رهاناتها
من هو خليفة المهندس؟

المراقبالعراقي/المحررالسياسي...
 » نرص« زائف و»نش�وة« لم تكتم�ل، فما أن بدأت 
الواليات املتح�دة تتنفس الصع�داء، ظناً منها  أن 
الس�احة س�تكون خالية بعد إزاحة أب�رز الوجوه 
التي أطاحت بمخططاته�ا، فوجئت بحدث  جديد 

حطم »آمالها .«  
فف�ي الثال�ث من ش�هر كان�ون الثان�ي املايض، 
اس�تيقظ العراقي�ون والعال�م ع�ى خ�ر مفزع 
مفاده:   «رحيل قادة النرص«، ليستش�يط الشارع 
العراق�ي وممثل�وه يف العملية السياس�ية غضباً، 
دف�ع  مجلس النواب إىل إصدار قرار يلزم الحكومة 

بإنهاء التواجد األجنبي يف البالد . 
رحيل نائب رئيس هيئة الحش�د الش�عبي الشهيد 
أبو مه�دي املهن�دس، وقائد فيلق الق�دس التابع 
 للح�رس الث�وري اإليراني اللواء الش�هيد قاس�م 
سليماني، اللذين استشهدا باعتداء نفذته  طائرات 
أمريكية مسرية بالقرب من مطار بغداد الدويل، لم 
يكن أمراً هيناً، إال أن واشنطن  نسيت عى ما يبدو 

دة« وقادتها كثر .  أن املقاومة »والاّ
وعق�دت هيئ�ة الحش�د الش�عبي ي�وم الخميس 
املايض، اجتماعاً حاس�ماً قررت فيه تعيني القائد 
 عبد العزيز املحم�داوي املعروف بكنية »أبو فدك« 
بمنص�ب رئي�س هيئ�ة األركان خلف�اً للش�هيد 

 املهندس . 
جاء ذلك عى لسان نائب معاون رئيس الهيئة أبو 
عيل الب�رصي الذي قال إن األم�ر الديواني  بتعيني 
)أبو فدك( س�يوقع من قبل القائ�د العام للقوات 

املسلحة خالل اليومني املقبلني . 
ويعداّ عبد العزيز املحمداوي، من أهم  قادة  الحشد 
الشعبي، ولعب دوراً مماثال لدور الشهيد املهندس 
خ�الل ف�رة 2003 - 2011، أي يف  ف�رة مواجهة 

االحتالل األمريكي للعراق . 
ورغم ش�حة املعلومات الواردة عن املحمدواي، إال 

أن املقرب�ني منه ومن عمل تح�ت قيادته  يعلمون 
جي�داً أن�ه لع�ب دوراً ب�ارزاً يف مواجه�ة وهزيمة 
تنظيم »داعش« اإلجرامي، وقاد الكثري  من املعارك 

يف مدن الفلوجة وتلعفر والقائم . 
اإلس�المية  املقاوم�ة  أص�درت  ذل�ك  إث�ر  وع�ى 
كتائب ح�زب الله اليوم الس�بت، بياناً رحبت فيه 
 باختي�ار املحمداوي خلًفا للمهن�دس، فيما أكدت 
دعمها الكامل للقيادة امليدانية للحش�د الش�عبي 

 وتشكيالته الجهادية . 

وقال�ت الكتائب »م�ن ألطاف الل�ه أن أقرت هيئة 
الحش�د الش�عبياّ اختيار القائد الحاج عبد العزيز 
 املحمداوي خلًفا للش�هيد القائد الحاج أبو مهدي 
املهن�دس رضوان الله تعاىل علي�ه، يف هذه  املرحلة 
العصيب�ة التي يمراّ بها العراق وق�د تكالبت عليه 
دت  االستهانة بسيادته،  قوى الرش والعدوان، وتعماّ

وكرامة شعبه، والعبث بأمنه واستقراره .» 
مه هذه  وأضافت يف بيانها »ونحُن -إذ نبارُك تس�ناّ
املس�ؤولياّة- نؤكد دعمنا الكامَل للقيادة  امليدانياّة 

للحشد الشعبي وتشكيالته الجهادية، وسنواصل 
تقدي�م املس�اعدة واملش�ورة يف كل م�ا  تقتضي�ه 
املصلحة العامة من مالكات وإمكانات وخرات .» 

ويف س�ياق متصل، أش�ارت الكتائب إىل أن »الدور 
الكب�ري ال�ذي اضطل�ع ب�ه الحش�د الش�عبياّ يف 
 مواجه�ة عصاب�ات داع�ش اإلجرامياّ�ة املدعومة 
من محور الرشاّ الصهيوأمريكياّ الس�عودياّ يجعل 
 من ال�رورياّ دعم ه�ذه املؤسس�ة، وتعزيزها، 
وإبقائها مس�تقلة عن األجه�زة األمنية األخرى، 

�ط لتفكيكها وإنهاء دورها   وقطع دابر من يخطاّ
، وسنقُف بوجه كل من يحاول تقويضها  الجهادياّ
ن   أو اإلس�اءة إليها من أعداء الداخل والخارج ِممَّ
يرباّصون بنا الدوائر، ويتآمرون من أجل  إضعاف 
صفوفن�ا، وس�لب مص�ادر قواّتنا؛ لنك�وَن ُطعماً 

سائغاً ملخططاتهم الرشيرة . 
خ�ر اختي�ار )أبو ف�دك( خليفة للمهن�دس، نزل 
كالصاعق�ة عى أس�ماع املس�ؤولني األمريكيني، 
 الذي�ن عم�دوا إىل تحريك أذرعه�م اإلعالمية لكيل 
االتهامات له بغية تش�ويه سمعته، إال أن  معظم 

محاوالتها باءت بالفشل حتى اآلن . 
وفق ذلك، يقول املحلل الس�يايس هاش�م الكندي 
ل�«املراق�ب العراقي«، إن »االس�تهداف  األمريكي 
للحشد الش�عبي مستمر ألنه أفش�ل مخططاتها 
عى مس�توى هزيمة اإلره�اب الداعيش  ومرشوع 
تقس�م الع�راق عندما حدث�ت مؤامرة التقس�يم 

واالستفتاء .» 
وينوه الكندي إىل أن »أمريكا شعرت بانزعاج كبري 
نتيجة فش�ل مخططاتها، عى اعتب�ار أنها  كانت 
تسعى إلفشال مرشوع الحشد الشعبي من خالل 
اغتيال قائده الشهيد املهندس«، مبينا  أن »الحشد 
فيه اآلالف مثل املهن�دس قيادة وإخالصا وتفانيا 

بخدمة العراق .» 
ويؤكد أن »الحاج عب�د العزيز املحمداوي جهادي 
كب�ري وكان م�ن املس�اهمني بمحارب�ة اإلره�اب 
 الداع�يش ومن أبطال مقاوم�ة االحتالل األمريكي 
ويمتاز بصف�ات قيادية مهم�ة وعقلية وروحية 

 جهادية .» 
وتش�ري جمي�ع الق�راءات، إىل أن اختي�ار قي�ادة 
جديدة لهيئة الحشد الشعبي، أمر من شأنه قطع 
 الطري�ق أمام املح�اوالت األمريكي�ة لتفكيك هذه 
املؤسس�ة املهمة ومحاولة تذويبها تحت  عناوين 

متعددة. 

المراقب العراقي/ متابعة...
رأى الس�فري االيراني لدى العراق ايرج مسجدي، اليوم 
الس�بت، ان ال�رش وانع�دام  االمن يوج�د حيثما وجدت 

القواعد االمريكية. 
وقال مس�جدي يف كلمة له القاها بمناسبة يوم الشهيد 
العراق�ي، وتابعته�ا »املراقب  العراق�ي«، ان » الجريمة 
الت�ي ارتكبته�ا ام�ريكا يف اغتيال الش�هيد اب�و مهدي 
املهندس  عى ارض بالده وضيف العراق الش�هيد قاسم 
سليماني، هي انتهاك الس�يادة  العراقية . »  واضاف ان 
»جريمة اغتيال الش�هيدين ابو مهدي املهندس وقاسم 
س�ليماني س�تبقى يف  س�جل الخ�زي والع�ار للواليات 
املتح�دة، »مش�ريا اىل ان«القواع�د األمريكي�ة حيثم�ا 
 تتواجد تجلب الرش عى كافة الش�عوب وتعتر سببا يف 
انع�دام االمن .«   وتابع ان« ادع�اء امريكا بالقضاء عى 
اإلرهاب ليس صحيحا وانما هي من أس�س  اإلرهاب يف 
البلدان، »مبينا ان »الجميع اتفق عى الرنامج النووي 
اإليران�ي بما  فيهم مجل�س االمن وعندم�ا جاء ترامب 

خرق هذا االتفاق« . 

مسجدي: »الشر« 
وانعدام االمن ينطلق 
من القواعد االمريكية

أنصار اهلل يمزقون العمق السعودي مجددًا 
بالصواريخ الباليستية

فاسدون يعدون »طبخة« افشال تمرير الكابينة الوزارية على نار »المؤامرة« 

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي.. 
ملف تهري�ب النفط من قب�ل حكومة اإلقليم 
ما زالت مس�تمرة، ب�ل ان التجاوزات  الكردية 
ع�ى مق�درات العراقي�ني تج�اوزت الحدود. 
نواب اكراد اعرفوا مؤخ�را بأن  اإلقليم يهرب 
م�ا يق�ارب املليون برمي�ل يوميا م�ن النفط 
اىل تركي�ا ع�ر الصهاري�ج  اىل تركي�ا، فض�ال 
ع�ن اعمال تج�اوز عى انابيب تص�در النفط 
العراق�ي من قب�ل  عصابات كردي�ة وبرعاية 

املتنفذين يف كردستان . 
الح�زب الديمقراطي الكردس�تاني يقف وراء 
تهريب النفط من كردستان، وكذلك  تجاوزهم 
عى بعض حق�ول كركوك واملناط�ق املتنازع 
النه�ار،  واش�ارتمنظمة  وض�ح  ويف  عليه�ا 

الش�فافية العاملي�ة إىل أنه خ�الل 5 أعوام تم 
تهريب م�ا قيمته 45  ملي�ار دوالر من النفط 
العراقي الخام، إىل جانب تهريب بنفس القدر 
شمل  املشتقات النفطية األخرىواكر عمليات 

التهريب تتم عر املحافظات الشمالية. 
املتعاقب�ة  العراقي�ة  الحكوم�ات  وتق�ف 
موق�ف املتف�رج ولم تمن�ع ذلك، مما ش�جع 
 تم�ادي عصابات تابعة للح�زب الديمقراطي 
الكردس�تاني عى كرس انابي�ب تصدير  وزارة 
لغ�رض  الج�وار  دول  اىل  االتحادي�ة  النف�ط 
التصدير وس�حب النفط بط�رق  حديثة ، ولم 
ن�رى ان وزارة النف�ط االتحادية ن�ددت بتلك 
الجرائم بل التزمت جانب  الصمت، وهذا االمر 
يثري الريبة ويؤكد عى وجود نوع من التواطؤ. 

عملي�ات التج�اوز عى خ�ط انابي�ب تصدير 
النف�ط العراق�ي امل�ار ب�األرايض الركية  تعد 
العراقي�ة،  وعملي�ة  الس�يادة  تج�اوز ع�ى 
التهريب هذه موثقة بأفالم ووثائق  سلمت اىل 
جهاز املخابرات واىل رئيس الوزراء عبد املهدي 
اال ان األخري همش  املوضوع بس�بب عالقاته 

الخاصة مع الكرد. 
يقول املختص بالش�أن االقتصادي حافظ ال 
بش�ارة يف اتص�ال مع )املراق�ب  العراقي(: ان 
»ملف تهريب نفط الشمال لم يفتح العتبارات 
سياس�ية وصفق�ات  تعقد تح�ت الكواليس , 
كما ان األرقام التي ترصح بها حكومة اإلقليم 

مخالفة عى  ارض الواقع 
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على غرار قوافل داعش .. حزب برزاني يهرب نفط 
كركوك وكردستان

5

الملكالسعودييستقبلحاخامًا»إسرائيليًا«
فيالرياضللمرةاألولى..علنيًا!

كورونابينالمؤامرةوالتشاؤم
واالملوالدعاء

4

في هذا العدد

أك�د مس�ؤول امني رفي�ع املس�توى، اليوم الس�بت، ان 
الوالي�ات املتح�دة االمريكي�ة  الزال�ت تس�يطر فنياً عى 
طائ�رات ال�� F16، فيم�ا لف�ت اىل انه�ا تجن�ي مالي�ني 

 الدوالرات من ذلك. 
وقال املس�ؤول الذي رفضالكش�ف عن اسمه يف ترصيح 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي«  إن »صفق�ة رشاء طائرات  
f16  تعد من أس�وأ الصفقات وم�ررت بالتهديد والضغط 
 األمريك�ي عى الحكومة العراقي�ة«، الفتا إىل إن »الجانب 
األمريك�ي ل�م يقدم املس�اعدة  للعراق بم�ا يخص العمل 
الفني للطائ�رات والزال محتكرا للس�يطرة الفنية لغاية 

 اآلن .» 
وأضاف أن »طائراتf16    ال تناسب الحرب ضد عصابات 
داعش�االجرامية، كون  تلك العصابات تتوزع عى ش�كل 
مجامي�ع صغ�رية أو أفراد وم�ن املمك�ن معالجتها  عر 

طائرات سوخوي األقل تكلفة«. 

مسؤول امني: أمريكا الزالت 
F16 تسيطر فنيًا على طائرات الـ

المراقب العراقي/ متابعة ... 
بع�د أياّ�ام ع�ى املج�زرة الت�ي ارتكبه�ا العدوان 
الس�عودي يف محافظة الجوف إثر إسقاط القوات 
اليمنية طائ�رة تورنيدو  تابعة ل�ه، أعلن املتحدُث 
الرس�مي باس�م القوات املس�لحة اليمنية العميد 
يحي�ى رسيع ع�ن “تنفي�ذ عملي�ة ت�وازن الردع 

الثالثة  يف العمق السعودي”. 
وقد أوضح العميد رسيع يف بيان صادر عن القوات 
املس�لاّحة اليمنياّة أناّه “بعون م�ن الله تعاىل نفذت 
الق�وة الصاروخي�ة  وس�الح الجو املس�ري عملية 
ت�وازن ال�ردع الثالث�ة يف العم�ق الس�عودي ب�12 
طائرة مس�رية من نوع صم�اد3 وصاروخني  من 
نوع قدس املجنح، وصاروخ ذوالفقار الباليس�تي 

بعيد املدى”. 
وأض�اف رسي�ع أن “عملية ت�وازن ال�ردع الثالثة 
اس�تهدفت رشكة أرامكو وأهدافا حساسة اخرى 
يف ينبع وأصابت أهدافها  بدقة عالية بفضل الله”، 

وأك�د أن “العملية رد طبيعي ومرشوع عى جرائم 
العدوان والتي كان آخرها جريمة الجوف”،  وتوعد 
“النظ�ام الس�عودي بربات موجع�ة ومؤملة إذا 

استمر يف عدوانه وحصاره عى بلدنا”. 
�ب رشك�ة أرامكو ع�ى إعالن اس�تهداف  ل�م تعقاّ
منش�آتها يف مدين�ة ينب�ع الس�احلية، وه�و أمر 
معت�اد تمارس�ه الس�عودية يف  إط�ار التعتيم عى 
اه، لكن حجم الربة  الربات النوعياّة التي تتلقاّ
من جهة، وعمليات التصوير العفوية التي ينقلها 
 الس�عوديون م�ن جه�ة أخ�رى، تؤدي إىل فش�ل 
التعتيم الس�عودي ال�ذي يعداّ أبرز دالل�ة عى قواّة 

العملياّة. 
تأتي عملية ت�وزان الردع الثالثة التي اس�تهدفت 
رشك�ة أرامك�و يف ينب�ع الس�احلية، بع�د توازن 
الردع األوىل التي استهدفت  حقل ومصفاة الشيبة 
التابعة لرشكة أرامكو رشقي الس�عودية، وتوازن 
ال�ردع الثانياّ�ة التي اس�تهدفت بقي�ق وخريص، 

 لتحم�ل معه�ا جمل�ة م�ن الرس�ائل االقتصادياّة 
والسياسياّة. 

وال ش�كاّ أناّ عملي�ة اس�تهداف العمق الس�عودي 
اً طبيعياً ومرشوعاً عى اس�تمرار العدوان  تع�داّ رداّ
اً  عى املجازر التي تس�تهدف  والحص�ار، وكذلك رداّ
املدني�ني، لي�س آخره�ا املج�زرة الت�ي حصلت يف 
اليمني�ة وراح ضحيته�ا 32  الج�وف  محافظ�ة 
 ش�هيداً بينهم أطفال. هذا ما أوضحه رئيس الوفد 
اليمني محمد عبد الس�الم، مؤكدا يف تغريدة له أن 
»عملية اس�تهداف عمق  مملك�ة العدوان بقصف 
رشكة أرامك�و يف ينبع تأتي يف إطار الرد الطبيعي 
والحص�ار،  الع�دوان  اس�تمرار  وامل�رشوع ع�ى 
جريم�ة  وآخره�ا  الجرائ�م  ارت�كاب   واس�تمرار 
املصلوب بمحافظة الجوف«. وأضاف إن« ش�عبنا 
اليمن�ي لن يتخى عن حق  الرد ولن يس�مح للعدو 

أن يستبيح الدم دون تدفيعه الثمن«. 
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المراقب العراقي/ متابعة ... 
اك�د النائ�ب جم�ال فاخ�ر، الي�وم الس�بت، ان 
بعض الجهات الخارجية تحاول عرقلة  تش�كيل 

الحكومة االنتقالية واجراء االنتخابات املبكرة. 
وقال فاخر يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي«، 
إن »بعض القوى السياسية التي  ما زالت تعيش 
وهم املحاصصة واملكاس�ب وبعد أن فش�لت يف 

تحقيق م�ا تريد من  مغان�م يف الحكومة املقبلة 
بدأت بالتهديد تارة بإنشاء اإلقاليم وتارة أخرى 
بع�دم  التصويت عى الكابين�ة الوزارية بذريعة 

أنها تخالف مطالب الجماهري«. 
وأض�اف، أن »تل�ك األطراف تغالط نفس�ها أوالً 
وجماهريها ثانياً عى اعتبار أن  الحكومة املقبلة 
ه�ي حكوم�ة انتقالي�ة لديها واجب�ات محددة 

بتوفري األجواء املناسبة  إلجراء انتخابات مبكرة 
تلبية ملطالب الجماهري وترشيع املوازنة وتسيري 
األمور  اإلدارية واألمنية لحني االنتخابات، بالتايل 
فان تلك الضغوط تقف خلفها أجندات  مشبوهة 
ومطامع ضيقة تسعى الستغالل الوضع الحايل 
لخدمة جهات معينة عى  حساب املصالح العليا 

للبلد«. 

المراقب العراقي/ متابعة ... 
اك�د النائب احم�د الكناني ، اليوم 
الس�بت، ان ترصيح�ات مس�عود 
برزاني ح�ول  محافظ�ة كركوك، 
هدفها تحقيق أغراض شخصية. 

وق�ال الكناني يف ترصي�ح تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« ان “ترصيح 

الح�زب  الديمقراط�ي  رئي�س 
باعتب�ار  البارزان�ي  مس�عود 
مدين�ة كرك�وك محتلة م�ن قبل 
الحش�د الش�عبي  مرفوضه جملة 
“تل�ك  ان  مبين�ا  وتفصي�ال”، 
الترصيح�ات نابعة م�ن مصالح 
شخصية  لفرض أسماء معينة يف 

حكومة عالوي املقبلة . “  
تبق�ى  “كرك�وك  ان  وأض�اف 
او  للبارزان�ي  واليح�ق  عراقي�ة 
غ�ريه تحدي�د مصريه�ا  لكونه�ا 
قب�ل  م�ن  متعايش�ة  محافظ�ة 
املكون�ات العراقية كاف�ة”، مبينا 
أن “م�ارصح ب�ه  البارزان�ي ق�د 

السياس�ني  ال�رشكاء  تح�رج 
وبالتايل س�تدفعهم اىل اتخاذ قرار 
ض�د  البارزان�ي يف ح�ال تك�راره 
س�يوحي بان الحكوم�ة ضعيفة 
وبالتايل سيسمح لالعب  اإلقليمي 
والدويل بالتدخل بالشأن السيايس 

العراقي”. 

برلماني: جهات خارجية تقف حائاًل دون اجراء االنتخابات المبكرة

نائب: تصريحات برزاني حول كركوك تهدف لتحقيق أغراضًا شخصية

المراقب العراقي/ احمد محمد... 
رف�ض الحكوم�ة االنتقالية التي 
م�ن املؤم�ل أن يق�دم أعضائه�ا 
املكل�ف محم�د  ال�وزراء  رئي�س 
 توفي�ق ع�الوي يف جلس�ة االثنني 
تلب�ي  ال  انه�ا  بحج�ج  املقب�ل 
مطالب س�احات املتظاهرين هو 
 حيل�ة جديدة تتحج�ج بها الكتل 
الس�نية والكردي�ة يف الرملان بعد 
أن صار جليا امامه�ا أنها  فقدت 
ووزاراتها  ومكاس�بها  مغانمه�ا 
ع�ى  »ع�الوي«  إرصار  نتيج�ة 
الوزاري�ة  بعيدا  تقدي�م كابينت�ه 
عن ضغ�وط الكت�ل السياس�ية، 
وهذا األم�ر هو ما رحب به البيت 
الش�يعي منذ اليوم األول  لتكليفه 

بحسب نواب. 
الكت�ل  أن  اىل  ويش�ري برملاني�ون 
الشيعية تمتلك اغلبية قادرة عى 
تمري�ر الكابين�ة الجدي�دة،  وهذا 
امرا واردا إن أرصت الكتل األخرى 

عى املحاصص�ة واالختباء خلف 
ساحات التظاهر. 

ويؤك�د خبريا قانوني�ا أن مجلس 
الن�واب له كل الح�ق القانوني يف 
عقد جلسة االثنني املقبل  برئاسة 
نائ�ب رئيس مجل�س النواب عى 
الرغم من تحف�ظ الرئيس، مبينا 
أن ذلك يحتاج اىل  حضور نيابي ال 

يقل عن الخمسني نائب.  

وم�ن الجدي�ر بالذك�ر ان الكت�ل 
الشيعية والس�نية رحبت بطرح 
ش�خصية محمد توفي�ق عالوي 
 واعترت�ه بأنه الق�ادر عى إدارة 
البل�د يف ه�ذه الف�رة الحرج�ة، 
ولك�ن رسعان ما تبخ�ر ذلك مع 
 تعه�ده بتمري�ر وزارت�ه بش�كل 

مستقل.  
وح�ذرت الكت�ل الش�يعية من ما 

املش�بوهة  باألجن�دات  اس�مته 
ع�دم  مح�اوالت  وراء  بالوق�وف 
عق�د  جلس�ة منح الثق�ة لعالوي 
ب�أن  بين�ت  حي�ث  وحكومت�ه، 
تل�ك الكت�ل م�رصة ع�ى »وه�م 

 املحاصصة«.  
الكت�ل  رف�ض  قضي�ة  فح�ول 
السنية والكردية لحكومة محمد 
ال  انه�ا  بحج�ة  توفي�ق ع�الوي 
تلبي  مطالب س�احات االحتجاج، 
أع�رب النائب عن تحال�ف الفتح 
عباس املوس�وي، عن »استغرابه 
 م�ن تل�ك الترصيحات«، مش�ريا 
اىل أن »ه�ذه الكتل س�بق لها وأن 
وافق�ت ورحب�ت بط�رح محم�د 
 توفي�ق ع�الوي ملنص�ب رئاس�ة 
الوزراء، لك�ن رفضها األخري جاء 
بعد تمسك رئيس الوزراء  بتسمية 
كابينت�ه الوزارية بعيدا عن تدخل 

الكتل السياسية«. 

تفاصيل اوسع صفحة 2

استمرارغياب
جستنعن

المنتخبالوطني
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املراقب العراقي/ بغداد...
ق�دم عضو اللجن�ة املالية حنني القدو، حل�والً لتخفيف 

العجز الحاصل يف املوازنة العامة.
وق�ال الق�دو، يف ترصي�ح إلذاع�ة »الف�رات« وتابعت�ه 
»املراق�ب العراق�ي« إن »املوازنة تواج�ه تحديات كربى 
ما ل�م تضع الحكوم�ة مخرجات حقيقية«، مش�راً إىل 
أن »الس�يطرة عىل املنافذ الحدودية، فضالً 
ع�ن جباية الكهرب�اء وامل�اء يمكن أن 
يدع�م املوازن�ة ويخفف م�ن العجز 
الحاص�ل فيها الس�يما وأن العراق 
يخرس مبالغ كبرة بسبب عدم 
السيطرة عىل مداخل املنافذ«.
»الحكوم�ة  أن  وأض�اف 
املكلف�ة الب�د أن تعم�ل عىل 

وض�ع خط�ط الس�تخدام 
املال العام بش�كل عقالني 
إىل  باإلضاف�ة  واقتص�ادي 
تفعي�ل الربنام�ج الحكوم�ي 

وتنفيذ مشاريع مهمة«.

اأذاعيت�صريح
عضو بالمالية النيابية يقدم حلوال 

لتخفيف عجز الموازنة

2 السبت 22 شباط 2020 العدد 2271 السنة العاشرةمن احلدث
صحيفة-يومية-سياسية-عامة

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

الشريط 
األمين

املراقب العراقي/ بغداد...
اعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، عن اصابة عدد من 

املنتسبني اثر استهدافهم ببنادق صيد.
وقالت القيادة يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة 
من�ه أنه »مازال�ت املجاميع العنفية داخ�ل التظاهرات 
تس�تهدف قواتنا االمنية ببنادق الصيد حيث جرح عدد 
م�ن منتس�بي قوات حف�ظ القان�ون املكلف�ة بحماية 

املتظاهرين«.
واضاف�ت ان »قواتنا تم�ارس ضبط نفس ع�ايل جًدا«، 
داعية »املتظاهرين السلميني اىل التعاون معها ملنع هذه 

االعتداءات واعتقال املنفذين وإحالتهم للقضاء«.

املراقب العراقي/ دياىل...
دم�رت قوات الحش�د الش�عبي، يف دياىل مضاف�ة لجماعات 

داعش االجرامية يف قضاء خانقني.
وقال الحش�د يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه، 
إن »قوات اللواء 23 يف الحشد الشعبي دمرت، اليوم السبت، 
مضاف�ة لجماع�ات داع�ش اإلرهابي�ة يف قض�اء خانق�ني 
بمحافظ�ة دياىل«.وأضاف أن »قوة من اللواء 23 يف الحش�د 
الش�عبي تمكنت، اليوم، من تدمر مضافة لفلول »داعش« 
اإلرهابي يف قرية عيل السعدون بقضاء خانقني خالل عملية 
أمني�ة ج�اءت عق�ب التصدي للهجوم الفاش�ل الذي ش�نه 
»الدواعش« امس«، مشراً اىل أن »املضافة كانت تحوي عىل 

مواد لوجستية«.

املراقب العراقي/ سامراء...
اعلنت قيادة سامراء، السبت، العثور عىل كدس للعبوات الناسفة يف جزيرة 
غرب س�امراء.وقالت القيادة يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نسخة 
منه، ان »ابطال قيادة عمليات سامراء تمكنوا من العثور عىل كدس 
للعبوات الناس�فة يحتوي ع�ىل )٦٨( عبوة قمعية، )٦٤( مس�طر 
تفجر، )٤٥( صاعق تفجر، يف الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات 
صالح الدي�ن يف جزيرة غرب س�امراء«.واضافت، ان »هذه العملية 
جاءت بناًء عىل ورود معلومات اس�تخباراتية تفيد بوجود الكدس يف 
املكان اعاله، حيث خرجت قوه من من قطعات القيادة متمثلة باللواء 
١3 رشط�ة اتحادي�ة وبعد البحث تمكنت القوة م�ن العثور عىل الكدس 
اعاله، وتمكنت قطعات القيادة من القاء القبض عىل )٥( مطلوبني يف مواد 

قانونية مختلفة وتسليمهم اىل الجهات املختصة«. 

الحشد الشعيب يدمر مضافة 
لداعش يف خانقين

عمليات بغداد: المجاميع 
العنفية الزالت تستهدف 
القوات األمنية ببنادق صيد

العامري يدعو الى اعادة النظر 
بالعملية السياسية والدستور

امانة العاصمة ترفع الكتل الكونكريتية
النجف وذي قار تنفيان تسجيل اصابات بكورونا عن 9 مواقع وفتح أربعة شوارع

املراقب العراقي/ متابعة...
نف�ت دائرتا الصح�ة يف محافظتي ذي قار 
والنج�ف األرشف، اليوم الس�بت، تس�جيل 
بفاي�روس كورون�ا يف  اي حال�ة اصاب�ة 

املحافظتني.
فم�ن اكدت دائ�رة صحة ذي ق�ار، يف بيان 
تلق�ت »املراق�ب العراقي« نس�خة منه أن 
»االنب�اء التي اش�ارت بش�أن تس�جيل اي 
حالة اصابة بفايروس كورونا يف املحافظة، 

عارية عن الصحة«.

ودع�ت الدائ�رة وس�ائل االع�الم ومواق�ع 
التواصل االجتماعي اىل »توخي الدقة يف نقل 
املعلومة واعتمادها من املصادر الرسمية«.
وم�ن جهته�ا أيض�ا نف�ت دائ�رة صح�ة 
محافظ�ة النج�ف، تس�جيل حال�ة وف�اة 

بمرض »كورونا« يف مطار املحافظة.
وذك�رت الدائرة يف بي�ان تلقت الس�ومرية 
نيوز نس�خة منه، ان »دائ�رة صحة النجف 
االرشف تنف�ي جملة وتفصي�ال الخرب الذي 
ت�م تداول�ه يف بع�ض صفح�ات التواص�ل 

االجتماعي عن حص�ول حالة وفاة بمرض 
الكورونا يف مطار النجف االرشف«.

وأكدت ان »الخ�رب عار عن الصحة«، داعية 
إىل »توخي الدقة عند التعامل مع اخبار تثر 

القلق لدى املواطنني«.
وأش�ارت إىل »رضورة الرج�وع اىل الجهات 
الصحية عند التعامل مع االخبار الصحية«.
وتناقلت صفحات عىل التواصل االجتماعي 
خ�ربا تضمن ان�ه ت�م تس�جيل اول اصابة 

بفايروس كورونا يف محافظة ذي قار.

ما قال وزير الطاقة األمريكي ....

إصبع عىل الجرح 

ع�ىل الرغم من كونهم ي�درون ونحن ندري كما ي�دري العالم 
كله إن النفط العراقي املصدر من الشمال عرب اقليم كردستان 
تج�اوز ٦٥0 الف برميل يوميا وان كيان دولة ارسائيل لوحدها 
اعرتفت عرب وزير املصانع واملنش�آت انهم اكتفوا بنسبة %7٥ 
من النفط العراقي املصدر لهم بأسعار زهيدة من قبل حكومة 
اربي�ل اال ان الع�راق حكوم�ة ورئاس�ات وسياس�يني رض�وا 
وارتضوا ووقع�وا ووافقوا عىل ان تعطي كردس�تان ما يعادل 
نسبة 2٥0  الف برميل يوميا مقابل تسليمهم كل يشء موازنة 
ورواتب بيشمركة وتخصيصات زراعة وغرها ولم تفعل اربيل 
ول�ن تفعل واملفاوضات ه�ي املفاوضات والح�وار هو الحوار 
بني اإلقليم واملركز من نيس�ان 2003 حت�ى يومنا هذا. بقصد 
او ال قصد وبزلة لس�ان واحدة او لدغة مربمجة كش�ف وزير 
الطاق�ة األمركي دان بروليت عن كميات النفط التي يصدرها 

اإلقلي�م حني قال مل�رسور الربزاني أمام 
الصحافي�ني يف ميونخ )لق�د حققتم 
معج�زة بتصدير نفط أكث�ر من ليبيا 
م�ع أنك�م ب�ال ح�دود بحري�ة( وهذا 
يعني أن اربيل تصدر أكثر من مليوني 
برميل يوميا ولكنه يماطل يف تس�ليم 
للع�راق  رب�ع ملي�ون برمي�ل منه�ا 
ويشرتط لتسليمها دفع أكثر من ١7% 
من املوازنة العراقية اضافة اىل رواتب 
البيش�مركة ومبالغ أخ�رى إضافية. 

من الطبيع�ي جدا بل م�ن البديهي أن 
يك�ون الوزير األمركي عارفا بما يدور يف 

اإلقلي�م أكثر من اي كاكا او جميع ال�كاكات. العجيب الغريب 
املضحك املبكي هو أن تسكت حكومة بغداد عىل هذه الفضيحة 
بل ان رئيس الوزراء املس�تقيل ووزير النفط العراقي واعضاء 
اللجنة املالية يف الربملان ال زالوا يؤكدون ويرصون ويتمسكون 
ان ع�ىل اربيل ان تدفع ما قيمته 2٥0 الف برميل لبغداد مقابل 
اس�تالمهم حصتهم كاملة مكمل�ة يف املوازن�ة!! ال ندري ماذا 
ينتظ�ر الرئي�س املكلف محم�د توفيق عالوي م�ع األكراد ألن 
أي حكومة تحرتم نفس�ها وشعبها تسكت وتغلس عن رسقة 
اموال الشعب وال تقطع حصة اإلقليم كاملة من املوازنة ما لم 
تس�دد بالكامل كل ما بذمة مسعود الربزاني فأن ذلك ال يمكن 
اعتب�اره اال جبن فاض�ح وخيانة ثابتة بالدليل ومس�اهمة يف 
رسقة حقوق العراقيني يف املحافظات األخرى وخاصة املنتجة 

للنفط والغاز وستكون عربون الفشل املعلن للحكومة.

املراقب العراقي/ بغداد...
دعا رئي�س تحالف الفتح هادي 
إع�ادة  إىل  الس�بت،  العام�ري، 
السياس�ية  بالعملي�ة  النظ�ر 
جمي�ع  أن  مؤك�داً  والدس�تور، 
الكتل السياس�ية خولت عالوي 
باختي�ار وزرائ�ه خ�ارج إطار 
املحاصصة.وقال العامري خالل 
الحفل التأبيني لذكرى ش�هادة 
وأربعيني�ة  املح�راب  ش�هيد 
»ق�ادة االنتص�ار«، إن »تكليف 
محم�د توفي�ق عالوي لرئاس�ة 
ال�وزراء ج�اء بموافق�ة جميع 

املكونات«، الفت�ًا اىل ان »جميع 
الكتل السياس�ية خولت عالوي 
باختي�ار وزرائ�ه خ�ارج إطار 

املحاصصة«.
وأض�اف ان »الكتل السياس�ية 
ج�ادة الختيار حكوم�ة جديدة 
قادرة ع�ىل اعادة هيب�ة الدولة 
وتوفر االمن واجراء االنتخابات 
املبكرة ألنها احدى وسائل اعادة 
السياس�ية«،  بالعملي�ة  الثق�ة 
املكونني السني والكردي،  داعياً 
إىل »التع�اون للعب�ور م�ن ه�ذا 

املنزلق الخطر«.

املراقب العراقي/ بغداد...
اعلنت أمانة بغداد، الس�بت، عن رفع 
الكتل الكونكريتية عن تس�عة مواقع 
وفت�ح أربع�ة ش�وارع كان�ت مغلقة 

خالل الشهرين املاضيني فقط.
وقالت األمان�ة يف بيان تلقت »املراقب 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »الجه�د 
اآليل والهنديس الخ�اص بأمانة بغداد 
وقيادة عمليات بغداد وبمتابعة مكتب 
امني بغداد ومع بداية الس�نة الحالية 
قامت برف�ع الكت�ل الكونكريتية عن 
تس�عة مواقع مختلف�ة باإلضافة اىل 

رف�ع الكت�ل الكونكريتية ع�ن أربعة 
ش�وارع واع�ادة فتحها ام�ام حركة 
الس�ر وامل�رور توزع�ت ع�ىل جانبي 
الك�رخ والرصاف�ة من بغ�داد أبرزها 
س�وق العم�ارة يف الش�عب وش�ارع 
الس�فارة الصومالية وسط العاصمة 

وغرها من املواقع والشوارع«.
وأضاف البي�ان أن »تلك املواقع كانت 
وبإس�ناد  طويل�ة  لس�نوات  مغلق�ة 
البلدي�ة  بالدوائ�ر  الخ�اص  الجه�د 
ل�كل  الجغرافي�ة  الرقع�ة  وحس�ب 

موقع«.

منهل عبد األمري المرشدي

المراقب العراقي/ القسم السياسي...
التي  االنتقالي�ة  الحكوم�ة  رفض 
م�ن املؤم�ل أن يق�دم أعضائه�ا 
محم�د  املكل�ف  ال�وزراء  رئي�س 
توفي�ق ع�الوي يف جلس�ة االثنني 
املقبل بحجج انها ال تلبي مطالب 
س�احات املتظاهري�ن ه�و حيلة 
جديدة تتحجج بها الكتل الس�نية 
والكردي�ة يف الربمل�ان بعد أن صار 
جليا امامها أنه�ا فقدت مغانمها 
نتيج�ة  ووزاراته�ا  ومكاس�بها 
تقدي�م  ع�ىل  »ع�الوي«  إرصار 
كابينته الوزارية بعيدا عن ضغوط 
الكتل السياس�ية، وه�ذا األمر هو 
م�ا رحب ب�ه البيت الش�يعي منذ 
اليوم األول لتكليفه بحسب نواب.

الكت�ل  أن  اىل  برملاني�ون  ويش�ر 
الش�يعية تمتلك اغلبية قادرة عىل 
تمري�ر الكابين�ة الجدي�دة، وهذا 
امرا واردا إن أرصت الكتل األخرى 
ع�ىل املحاصصة واالختب�اء خلف 

ساحات التظاهر.
ويؤكد خب�را قانوني�ا أن مجلس 
الن�واب ل�ه كل الح�ق القانوني يف 
عقد جلس�ة االثنني املقبل برئاسة 
نائب رئي�س مجلس الن�واب عىل 
الرغ�م من تحف�ظ الرئيس، مبينا 
أن ذل�ك يحتاج اىل حضور نيابي ال 

يقل عن الخمسني نائب. 
وم�ن الجدي�ر بالذك�ر ان الكت�ل 
الش�يعية والس�نية رحبت بطرح 
ش�خصية محم�د توفي�ق عالوي 
واعتربت�ه بأن�ه القادر ع�ىل إدارة 
البلد يف هذه الفرتة الحرجة، ولكن 
رسعان م�ا تبخر ذلك م�ع تعهده 

بتمرير وزارته بشكل مستقل. 
وح�ذرت الكت�ل الش�يعية من ما 
املش�بوهة  باألجن�دات  اس�مته 
ع�دم  مح�اوالت  وراء  بالوق�وف 
عقد جلس�ة من�ح الثق�ة لعالوي 
ب�أن  بين�ت  حي�ث  وحكومت�ه، 
تل�ك الكت�ل م�رصة ع�ىل »وه�م 

املحاصصة«. 
الكت�ل  رف�ض  قضي�ة  فح�ول 
الس�نية والكردية لحكومة محمد 

ال  انه�ا  بحج�ة  ع�الوي  توفي�ق 
تلبي مطالب س�احات االحتجاج، 
أع�رب النائب عن تحال�ف الفتح 
عباس املوس�وي، عن »استغرابه 
م�ن تل�ك الترصيح�ات«، مش�را 
اىل أن »ه�ذه الكتل س�بق لها وأن 
وافق�ت ورحب�ت بط�رح محم�د 
توفي�ق ع�الوي ملنص�ب رئاس�ة 
الوزراء، لك�ن رفضها األخر جاء 
بعد تمسك رئيس الوزراء بتسمية 
كابينت�ه الوزارية بعيدا عن تدخل 

الكتل السياسية«.
وق�ال املوس�وي، يف ترصي�ح ل�� 
»املراقب العراقي« إن »هذه الكتل 
»تتعن�ت« باملناص�ب ول�م تحدوا 
ح�دو الكتل الش�يعية برتك حرية 
االختيار لعالوي وترك املحاصصة 

السياسية«.
واضاف املوسوي، اىل أن »األوضاع 
التي تمر بها البالد تحتاج تنازالت 
عن املصالح الش�خصية والفئوية 
من قب�ل تل�ك الكتل بغي�ة تمرير 
إلج�راء  االنتقالي�ة  الحكوم�ة 
االنتخاب�ات املبك�رة«، الفتا اىل أن 
»عالوي ابلغ جميع الكتل برفضه 
بتدخالته�ا حت�ى وإن كان بطرح 
لل�وزارات  مس�تقلة  ش�خصيات 

الحكومية«.
وأوضح أن »الكتل الشيعية تحاول 
تمري�ر الحكومة الجديدة بش�كل 
ودي لم يكن عىل حس�اب تجاهل 
وتهميش األط�راف األخرى، وذلك 
لتحقي�ق الوح�دة الوطني�ة، لكن 
يف الوقت نفس�ه نوج�ه دعوتنا اىل 

الكتل الس�نية والكردية أن تكون 
عىل قدر م�ن املس�ؤولية وتغليب 
وتمري�ر  الش�خصية  املصلح�ة 

الكابينة الوزارية الجديدة«.
واس�تدرك املوس�وي أن »اللج�وء 
اىل خي�ار تمري�ر حكوم�ة عالوي 
والتصوي�ت عليها م�ن قبل الكتل 
خي�ار  منف�رد  بش�كل  الش�يعية 
وارد إن أرصت الكت�ل األخرى عىل 
موقفه�ا«، موضح�ا أن »ع�الوي 
يمل�ك الع�دد ال�كايف م�ن الن�واب 

لتمريره وكابينته«.
الربملان املخصصة  وحول جلس�ة 
ملنح الثقة لكابينة عالوي واملرتقب 
عقدها االثنني املقبل واالختالفات 
الدائرة حولها ب�ني رئيس مجلس 
الحلب�ويس ونائبه  النواب محم�د 

حس�ن الكعبي، وإمكانية عقدها 
من الناحي�ة القانونية عىل الرغم 
من تل�ك االختالف�ات أعترب املحلل 
القانون�ي ط�ارق ح�رب، أن »من 
الناحي�ة القانوني�ة والدس�تورية 
فأنه يحق لرئي�س الوزراء املكلف 
عق�د  الربمل�ان  م�ن  يطل�ب  أن 
جلس�ة لتمري�ر كابينت�ه مرفق�ا 

بااليضاحات الالزمة«.
وقال حرب، يف ترصيح ل� »املراقب 
العراق�ي« إن »الربملان ملزم بعقد 
جلسة بعد وصول الطلب الرسمي 
من قبل رئيس الحكومة املكلف«.

ولف�ت ح�رب، اىل أن »القان�ون ال 
يمانع عقد الجلسة اذا كان رئيس 
مجلس الن�واب غر موافق عليها، 
لك�ن يش�رتط حض�ور ع�دد من 

الن�واب ال يق�ل ع�ن ال�� ٥0 نائبا 
وتعق�د بش�كل طبيعي م�ن قبل 

نائب الرئيس«.
الن�واب  مجل�س  رئي�س  وكان 
رف�ض  ق�د  الحلب�ويس  محم�د 
عق�د جلس�ة تش�كيل الحكوم�ة 
االنتقالي�ة برئاس�ة محمد توفيق 
عالوي واملؤمل يوم االثنني املقبل، 
مش�رتطا تقدي�م األخ�ر أس�ماء 
أعضاء كابيته الوزارية، فيما هدد 
نائب رئيس الربملان حسن الكعبي 
باتخاذ اإلج�راءات القانونية بحق 
كل من يمنع عقد جلس�ة االثنني، 
إش�ارة من�ه اىل الحلب�ويس ال�ذي 
ي�رص ع�ىل العم�ل وفق�ا الهواء 
كتلته وليس كدوره رئيسا ملجلس 

النواب. 

50 نائبا قادرون على تمرير الكابينة بجلسة »منح الثقة«

كتل سياسية »تتمترس« بالمتظاهرين للحفاظ على مكاسبها وديمومة المحاصصة

تجدد التظاهرات في السليمانية للمطالبة بتحسين األوضاع المعيشية 
املراقب العراقي/ بغداد...

خ�رج املئ�ات م�ن املواطنني يف 
محافظة الس�ليمانية، السبت، 
بتظاه�رة احتجاجا عىل س�وء 
املع�ايش،  والوض�ع  الخدم�ات 
وذل�ك بع�د ميض ف�رتة اقل من 
شهر عىل احتجاجات قاموا بها 
لرفض سياس�ة التعسف ونهب 
الثروات التي تقوم بها حكومة 

إقليم كردستان.
إن  عي�ان  ش�هود  وق�ال 
»مجموع�ات من أنص�ار الجيل 
بتظاه�رة  خرج�ت  الجدي�د، 
وتجم�ع امام الحديق�ة العامة 

بمدينة السليمانية«.
واض�اف، ان »التظاهرة طالبت 
املعي�ي  الواق�ع  بتحس�ني 

والخدمات«.
قام�وا  ق�د  وكان متظاه�رون 
بقطع عدد من الطرق الرئيسية 
يف محافظة الس�ليمانية، رفضا 
إقلي�م  حكوم�ة  لسياس�ات 
كردستان وفس�ادها، داعني اىل 

تحسني أوضاعهم املعيشية. 

المطلوب من الرئيس المكلف 
ان يحرص ويبذل الجهد من 
اجل حض���ور جميع المكونات 
في جلس���ة التصوي���ت على 
الحكومة وان ال يس���وغ عقد 
الجلس���ة وس���ط المقاطع���ة 

الكلية لبعض المكونات

تــــــــغريدة

 رئيس ائتالف دولة القانون نوري المالكي

العثور عىل كدس للعبوات الناسفة
 يف جزيرة غرب سامراء
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اك�د رئيس اتح�اد الجمعيات الفالحية التعاوني�ة يف املثنى عواد 
االعاجيبي، اليوم الس�بت ، عن تأثر مساحات كبرية من األرايض 
املزروعة  بمحصويل الحنطة والش�عري يف مناطق البادية بس�بب 

موجة الربد التي مرت عىل املحافظة األسبوع املايض . 
وق�ال االعاجيب�ي إن”تلك املس�احات تق�در باآلالف ق�د تأثرت 
بس�بب موجة ال�ربد حيث تأثرت به�ا النبات�ات  املزروعة مبكراً 
واخرجت س�نابل خالل هذا الوقت تس�مى ب�”الهرفية”، مبينا 
ان” تلك العوامل س�تؤثر عىل مستوى التس�ويق ونجاح املوسم 
 الزراعي”. واش�ار اىل ان “باإلضافة إىل هذه املوجة كان قد ترضر 
اكث�ر م�ن ١٠٠ الف دون�م من املس�احات املزروع�ة بمحصويل 

الحنطة والشعري  بحرشة املن خالل االيام القليلة املاضية”.

المثنى تؤكد تأثر مساحات زراعية 
واسعة بسبب موجة البرد  

اعلن مرصف الرافدين، السبت، عن توزيع الوجبة االوىل من 
بطاقات املاسرت كارد الدولية عىل منتسبي وزارة الداخلية.

وق�ال املكت�ب االعالمي للم�رصف يف بيان ، ان�ه “تم توزيع 
الوجبة االوىل من بطاقات املاسرت كارد الصادرة من املرصف 
عىل منتس�بي وزارة الداخلية الذي�ن تم توطني رواتبهم لدى 
املرصف”.وأضاف البيان، أن “التوزيع شمل عدد من الدوائر 
واملديري�ات التابع�ة لل�وزارة”، مبينا أن “املرصف س�يقوم 
باس�تكمال عملي�ة التوزي�ع للوجب�ات االخرى خ�الل هذا 
األس�بوع”.واوضح انه “سيتم رفع راتب املنتسب واستالمه 
شهرًيا عىل بطاقة املاسرت يف آذار املقبل فضال عن االستفادة 
م�ن الخدمات املرصفي�ة التي يقدمها امل�رصف عرب بطاقة 

املاسرت من سلف وقروض وخدمات أخرى”. 

الرافدين يعلن توزيع الوجبة االولى من 
االقت�صاديالماستر كارد على منتسبي الداخلية

حزب برزاني يبني ثروته من سرقات النفط ومنظمات اممية تفضحه
»1000،000« برميل يومياً بقوافل التهريب..  

الح�زب الديمقراطي الكردس�تاني يقف 
وراء تهريب النفط من كردستان،  وكذلك 
تجاوزه�م ع�ىل بع�ض حق�ول كرك�وك 
واملناطق املتنازع عليها ويف وضح النهار، 
واشارت منظمة الشفافية العاملية إىل أنه 
خ�الل 5 أعوام ت�م تهريب م�ا قيمته 45 
ملي�ار دوالر م�ن النفط العراق�ي الخام، 
إىل جان�ب تهري�ب بنف�س الق�در ش�مل 
املشتقات النفطية األخرى واكرب عمليات 

التهريب تتم عرب املحافظات الشمالية.
وتق�ف الحكوم�ات العراقي�ة املتعاقب�ة 
موق�ف املتف�رج ول�م تمن�ع ذل�ك، مم�ا 
ش�جع تم�ادي عصاب�ات تابع�ة للحزب 
ك�ر  ع�ىل  الكردس�تاني  الديمقراط�ي 
انابي�ب تصدي�ر وزارة النف�ط االتحادية 
اىل دول الج�وار لغرض التصدير وس�حب 
النفط بط�رق حديثة ، ولم نرى ان وزارة 
النف�ط االتحادية نددت بتل�ك الجرائم بل 

التزم�ت جانب الصمت، وه�ذا االمر يثري 
الريبة ويؤكد عىل وجود نوع من التواطؤ.

عمليات التجاوز عىل خط انابيب تصدير 
النفط العراقي املار باألرايض الرتكية تعد 
تج�اوز عىل الس�يادة العراقي�ة،  وعملية 
التهري�ب ه�ذه موثق�ة بأف�الم ووثائ�ق 
س�لمت اىل جه�از املخاب�رات واىل رئيس 
الوزراء عب�د امله�دي اال ان األخري همش 
املوض�وع بس�بب عالقات�ه الخاصة مع 

الكرد.
يقول املختص بالشأن االقتصادي حافظ 
ال بشارة يف اتصال مع )املراقب العراقي(: 
ان »مل�ف تهريب نفط الش�مال لم يفتح 
العتبارات سياسية وصفقات تعقد تحت 
الكواليس , كما ان األرقام التي ترصح بها 
حكومة اإلقليم مخالفة عىل ارض الواقع 
,م�ا يرصح ب�ه األح�زاب  الكردي�ة التي 
كش�فت الحقائق والتي تؤك�د ان اإلقليم 

يهرب  مليون برميل يوميا وعىل الش�كل 
االت�ي: نف�ط اإلقلي�م 6٠٠ ال�ف برمي�ل 
يوميا ونف�ط كركوك واملناط�ق املتنازع 

عليها 4٠٠ الف برميل يوميا وامام انظار 
حكومات العراق ويرفضون تسليم بغداد 
25٠ الف برميل يوميا حس�ب االتفاقات 

األخ�رية , ومع ذل�ك ترس�ل حكومة عبد 
املهدي مبلغ 6 مليارات دوالر للعام امليض 
تحت بند املجاملة والتجاوز عىل القانون 

العراقي« .
وتابع ال بش�ارة : ان »ضعف الحكومات 
وراء تج�اوز عصاب�ات تابع�ة للح�زب 

الديمقراط�ي الكردس�تاني ع�ىل انابيب 
تصدي�ر نف�ط الع�راق م�ن خ�الل حفر 
االنابي�ب وبطرق حديث�ة لرقة كميات 
كبرية من النفط تصل اىل 7 مليارات دوالر 
, نواب اكراد ارسلوا أفالم مصورة ووثائق 
ع�ن عملي�ات اس�تهداف انابي�ب النفط 
العراقي اىل جه�از املخابرات ومكتب عبد 
املهدي اال ان األخري اهمل املوضوع , ويعد 
االم�ر اس�تهتار رئي�س ال�وزراء بثروات 

العراق وأهله لصالح االكراد«.
من جهته اكد املختص بالشأن االقتصادي 
جاس�م الطائ�ي يف اتصال م�ع ) املراقب 
العراق�ي(: ان »ظاه�رة تهري�ب النف�ط 
مس�تمرة منذ 2٠٠3 ولغاية اليوم وهناك 
احزاب سياس�ية هي املستفيدة من هذه 
العملي�ات لتموي�ل احزابه�م وخاصة يف 
ش�مال العراق  , بل هن�اك تجاوزات عىل 
خط تصدي�ر النف�ط املار ق�رب االرايض 
الرتكية مما يش�كل خطورة وتجاوز عىل 

سيادة العراق«.
يش�ار اىل ان عضو لجن�ة النفط والطاقة 
النيابي�ة، غال�ب محمد، عن م�ا وصفها 
لكمي�ات  ورسق�ة«  »تالع�ب  بعملي�ات 
النفط املصدر من حقول اقليم كردستان 
ومحافظة كركوك. وقال محمد يف حديث 
صحف�ي، ان »بع�ض االح�زاب والجهات 
تهري�ب  تق�ف وراء عملي�ات  املتنف�ذة، 
النفط وحماي�ة املهربني« متهماً »الحزب 
الديمقراطي الكردستاني، بالوقوف وراء 

عمليات تهريب نفط اإلقليم«. 

،،
،،
ملف تهري���ب النفط من قبل حكوم���ة اإلقليم ما 
زالت مس���تمرة, بل ان التجاوزات الكردية على مقدرات 
العراقيين تج���اوزت الحدود. نواب اك���راد اعترفوا مؤخرا بأن 
اإلقلي���م يهرب ما يقارب المليون برمي���ل يوميا من النفط الى 
تركيا عب���ر الصهاريج الى تركيا، فضال ع���ن اعمال تجاوز على 

انابي���ب تصدر النف���ط العراقي من قب���ل عصابات كردية 
وبرعاية المتنفذين في كردستان .

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

رأت عض�و اللجنة املالي�ة النيابية ماج�دة التميمي، 
السبت، أن إحالة الخربات من موظفي ديوان الرقابة 

املالية إىل التقاعد اضعاف للجهاز الرقابي.

وقال�ت التميم�ي ، إن “جمي�ع الكادر املتق�دم داخل 
ديوان الرقابة املالية س�يحالون عىل التقاعد بس�بب 
ترع مجلس النواب يف إقرار قانون التقاعد”، معتربة 

ان “مجل�س الن�واب ت�رع كثريا عندم�ا صوت عىل 
قانون التقاعد املوحد دون دراسته بالشكل الجيد”.

ولفتت التميمي وهي نائبة عن تحالف سائرون إىل أن 

“هناك شكاوى عدة وردتنا بشأن إحالة عدد كبري من 
موظفي ديوان الرقابة املالية إىل التقاعد”.

وكان النائب عن تحالف س�ائرون رياض املس�عودي 

أك�د يف وقت س�ابق، أن قان�ون التقاع�د املوحد الذي 
صوت علي�ه مجلس الن�واب مؤخرا س�يضيف أعباء 

مالية كبرية عىل الدولة، 

التميمي: إحالة الخبرات من موظفي الرقابة المالية إلى التقاعد اضعاف للجهاز

ألول مرة منذ 17 عاما.. نفط البصرة يصل 
إلى مصفى كي 3 في االنبار

كش�ف عضو اللجنة العليا الع�ادة االعمار واالس�تقرار يف محافظة 
االنبار قطري السمرمد ، السبت، عن وصول نفط البرصة اىل املناطق 

الغربية للمرة االوىل منذ نحو ١7 عاما.
وق�ال الس�مرمد ، إن “املناطق الغربية ش�هدت للم�رة االول منذ ١7 
ع�ام وصول نفط البرصة عرب انابيب تم تأهليها اىل مصفى كي 3 يف 
قض�اء حديثة غربي االنبار، تمهي�دا لتصديره اىل االردن باإلضافة اىل 

سد حالة املحافظة من املشتقات النفطية “.
واض�اف ان” الحكوم�ة املركزية وبالتنس�يق مع الحكوم�ة املحلية 
اع�ادة تأهي�ل االنبابيب التي ت�رضرت منذ ع�ام 2٠٠7 واعادتها اىل 
الخدمة”، مبين�ا ان” القوات االمنية امن�ت بالكامل حماية االنابيب 

النفطية من هجمات خاليا داعش”.
وأوض�ح الس�مرمد، أن مصفى كي 3 كان يعتمد ع�ىل الصهاريج يف 
عملية نقل املشتقات النفطية من بغداد اىل املناطق الغربية”، مشريا 
إىل ان” وص�ول النفط عرب انابيب من البرصة اىل املناطق الغربية يعد 
من اهم االنجازات التي تحققت يف هذا املجال بعد اس�تقرار االوضاع 

االمنية “.

أعلنت هيئة الجمارك عن قائمة الدول املشمولة بمنع استرياد الدواجن 
والطي�ور بعد انتش�ار مرض انفالون�زا الطيوروالتي ضم�ت 33 دولة.

وقالت الهيئة يف بي�ان لها انها »وجهت كافة مراكزها الجمركية بمنع 
دخول اس�ترياد الدواجن والطي�ور بأنواعها الحي�ة واملجمدة والبيض 
بنوعي�ه ) املائ�دة والتفقي�س ( باإلضاف�ة اىل طي�ور الزين�ة والطيور 
الجارحة وريش الطيور واي منتجات اخرى تدخل يف تركيبها الدواجن 
ومنتجاتها من الس�عودية«.وأضافت ان »قائمة الدول املش�مولة بهذا 
الحظر بس�بب تفيش امل�رض فيها تنرشها منظم�ة الصحة الحيوانية 
العاملي�ة )OIF ( وهي )الس�عودية, النيجر , اليونان , بوركينا فاس�و , 
جن�وب اقريقي�ا , ماليزيا ، الص�ني , ارسائيل , غانا . كوريا الش�مالية 
, كوري�ا الجنوبية , كمبوديا , كاز خس�تان , م�رص , النيبال , نيجرييا 
, هون�ك كونك , املكس�يك , الكامريون , اوغن�دا , بنغالديش , اوكرانيا , 
البوس�نة والهرسك , لوكس�مبورغ , الكونغو , فيتنام ,,الوس , الهند , 
افغنس�تان . بولندا , س�لوفاكيا , هنكاريا , رومانيا جمهورية الجيك ( 
وتضاف اليها بعد فينة واخرى عدد من الدول التي يتفىش فيها املرض 
وتشمل بالحظر عن الدول التي ييض فيها عىل املرض و يسمح بادخال 

استريادها«.

العراق يمنع استيراد الدواجن 
من 33 دولة

االتحاد األوروبي يفشل في االتفاق على الميزانية للسنوات 2027-2021
فش�لت القمة الطارئ�ة لالتحاد 
ع�ىل  التواف�ق  يف  األوروب�ي 
امليزاني�ة طويلة األم�د لالتحاد 
للف�رتة املمتدة بني عامي 2٠2١ 

و2٠27.
وق�ال رئيس املجل�س األوروبي 
أعق�اب  يف  ميش�يل  ش�ارل 
القم�ة التي اس�تمرت يومني يف 
بروكس�ل: “كن�ا نعمل بش�كل 
حثيث خ�الل األيام واألس�ابيع 
األخ�رية م�ن أج�ل التوص�ل إىل 
اتفاق بش�أن امليزانية األوروبية 

املستقبلية”.
وتابع ميش�يل: “لألس�ف أكدنا 
اليوم أنه من املستحيل التوصل 
إىل ه�ذا االتف�اق… وأكدن�ا أننا 

بحاجة إىل مزيد من الوقت”.

وأش�ار رئيس املجلس األوروبي 
إىل أن انس�حاب بريطاني�ا م�ن 
االتحاد األوروبي زاد من صعوبة 
املباحثات ح�ول امليزانية، حيث 
إيج�اد  ال�رضوري  م�ن  كان 
طريقة لس�د “ثغرة” بحجم ما 
بني 6٠ و7٠ مليار يورو ناجمة 

عن “بريكست”.
وأوضح أنه كانت هناك خالفات 
املالية  جدي�ة بش�أن األرص�دة 
والزراعة ومحارب�ة تغري املناخ 
الرقم�ي والهج�رة  واالقتص�اد 

واألمن.
أش�ارت  القم�ة،  أعق�اب  ويف 
أنغي�ال  األملاني�ة  املستش�ارة 
“ال  الخالف�ات  أن  إىل  م�ريكل، 
تزال كب�رية”، وم�ن الرضوري 

مواصلة العمل.
من جهته، أكد الرئيس الفرنيس 
العم�ل  أن  إيمانوي�ل ماك�رون 
عىل صياغة امليزانية سيس�تمر 
املجلس  حت�ى يتمك�ن رئيس�ا 
األوروب�ي واملفوضية األوروبية 
تقديم صيغة جديدة، مشريا إىل 
أن فرنس�ا كان�ت تع����ارض 
املزارع�ني  دع�����م  تقلي�ص 
زي�ادة  إىل  ودع�ت  األوروبي�ني 

النفقات الدفاعية.
م�رشوع  مناقش�ة  وش�هدت 
امليزاني�ة تصادما ب�ني مصالح 
ال�دول املانحة، وخاص�ة الدول 
الداعي�ة لسياس�ات تقش�فية، 
مثل الدنمارك والسويد والنمسا 
وهولن�دا، وبني مصال�ح الدول 

التي تحصل ع�ىل دعم مايل من 
االتح�اد األوروبي، غالبيتها من 

أوروبا الرشقية.
س�يفقد االتح�اد األوروب�ي ١١ 
مليار يورو سنويا خالل الفرتة 
بس�بب   2٠27 إىل   2٠2١ م�ن 
انس�حاب بريطانيا، التي كانت 

تقدم هذا املبلغ.
ال ترغ�ب الدول املانح�ة بزيادة 
اش�رتاكاتها يف امليزاني�ة، فيم�ا 
تعارض ال�دول األخرى تقليص 

تمويل برامج االتحاد.
الربمل�ان  يس�عى  جهت�ه،  ن 
تموي�ل  زي�ادة  إىل  األوروب�ي 
الربام�ج األساس�ية لالتحاد، أو 
عىل األقل الحف�اظ عىل الحجم 

الحايل للتمويل.

ديالى تحقق االكتفاء الذاتي من األسماك للعام الثالث وتبدأ تصدير الفائض لبغداد وزير الثقافة يكشف عن خطة سياحية النعاش اهوار واثار ذي قار
اكد رئي�س االتح�اد املحيل 
الفالحي�ة  للجمعي�ات 
رع�د  دي�اىل  محافظ�ة  يف 
مغامس التميمي، الس�بت، 
الذات�ي  االكتف�اء  تحقي�ق 
من االس�ماك للع�ام الثالث 
ع�ىل التوايل، مش�ريا إىل بدء 
اىل  الفاضئ�ض  تصدي�ر 
،ان”  التميمي  بغداد.وق�ال 
االكتف�اء  حقق�ت  دي�اىل 
الذات�ي من االس�ماك للعام 
الثالث عىل التوايل”، مش�ريا 
منطق�ة   ١3 “وج�ود  إىل 
تنت�ج االس�ماك بمحختلف 
انواعه�ا لتلبي�ة احتياجات 
املحلية”.واضاف  االس�واق 
التميمي،ان” كميات كبرية 
من االس�ماك تذه�ب يوميا 
اىل بغ�داد لتلبية احتياجات 

أسواقها”، مبينا أن “قطاع 
االس�ماك يمك�ن ان يتطور 
بش�كل كبري لو اس�تثمرت 
دي�اىل  يف  كب�رية  بح�ريات 
ومنها حمرين يف دعم انتاج 
االنواع  وخاص�ة  االس�ماك 
املعروف�ة كونها مياه عذبة 
وتتوف�ر فيه�ا كل عوام�ل 
النجاح”.واشار التميمي اىل 
ان” تنمية قطاع االس�ماك 
وف�ر مئ�ات ف�رص العمل 
للعاطلني خاصة للشباب”، 
يمك�ن  “دي�اىل  أن  مؤك�دا 
ان تتح�ول اىل اك�رب مصدر 
لالسماك خالل عام او اكثر 
اذا ما توفرت رؤية ش�املة 
لتنمي�ة القط�اع وعرض�ت 
رائ�دة  اس�تثمارية  ف�رص 

بهذا املجال”.

الثقاف�ة    كش�ف وزي�ر 
واالث�ار،  والس�ياح���ة 
عب�د االم�ري الحمدان�ي، 
السبت، عن عزم الوزارة 
اطالق مش�اريع خدمية 
يف  ش�املة  وس�ياحية 
 محافظ�ة ذي قار بهدف 
واالثار  االه�وار  انع�اش 

باملحافظة. 
وقال الحمداني ، إن “من 
الت�ي  مش�اريع  ضم�ن 
تتعل�ق بتطوي�ر قط�اع 
البنى  انش�اء  الس�ياحة 
التحتي�ة  املالئم�ة لجذب 
الس�ياح بعد ان ش�هدت 
االهوار يف الفرتة االخرية 
الس�ياح  االف  تواف�د 
املحلي�ني واالجان�ب بعد 
ضمه�ا اىل الئح�ة الرتاث 

 العاملي”. 
“املش�اريع  ان  واض�اف 
مرافق  انشاء  ستتضمن 
وخدمي�ة  س�ياح���ية 
اس�رتاحة  ومك�����ان 
للس�ياح القادم�ني م�ن 
ذي  محافظ�ة  خ�ارج 
ق�ار”، مبين�ان ان”  هذه 
س�تضيف  املش�اريع 
ص�ورة جمالي�ة لواق�ع 
االه�وار وعن�رص مه�م 
لزيارة  السياحي  للجذب 

اهوار النارصية”. 
الثقاف�ة  وزي�ر  واش�ار 
اىل ان” انش�اء املشاريع 
االرتق�اء  اىل  يه����دف 
بواق�ع البن�ى التحتية يف 
مناطق االهوار واالثار يف 

محافظة ذي  قار”
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المراقب العراقي/ متابعة...
افادت وس�ائل اعالم دولية، السبت، بأن عملية فرز 
األصوات النتخابات مجلس الش�ورى اإليراني بدأت 
بع�د انته�اء التمديد لفرتة  االقرتاع الت�ي انتهت عند 
الس�اعة 12 من مس�اء أم�س الجمع�ة، بالتوقيت 

املحيل. 
وبحس�ب تقاري�ر إعالمي�ة، أظه�رت آخ�ر نتائ�ج 

االنتخاب�ات وفق�ا للهيئ�ة العلي�ا لالنتخاب�ات فرز 
األص�وات يف 61 دائ�رة انتخابي�ة )م�ن أص�ل   208 
دوائ�ر(، كم�ا أظه�رت 60 مرش�حا تأك�د فوزه�م 

بمقاعد يف الربملان )من أصل 290 مقعدا(. 
كما أش�ارت النتائ�ج األولية إىل تق�دم املحافظني يف 

شغل مقاعد الربملان. 
اآلن  حت�ى  انتخابي�ة  دوائ�ر  ثالث�ة  أن  وأضاف�ت 

س�تخوض جول�ة إع�ادة، ألن املرش�حني فيه�ا لم 
يحصلوا عىل 20% من األصوات. 

ونقل�ت وكال�ة أنباء “فارس” عن مص�ادر مطلعة، 
تق�دم محم�د باق�ر قاليباف ع�ن دائ�رة طهران يف 
االنتخابات الربملانية، منوهة إىل أنه شارك  يف طهران 
1.9 مليون ناخب من أصل 9 ماليني 644 ألفا و981 

شخصا يحق لهم التصويت. 

المراقب العراقي/ متابعة
بع�د أّيام ع�ىل املج�زرة الت�ي ارتكبه�ا العدوان 
السعودي يف محافظة الجوف إثر إسقاط القوات 
اليمنية طائرة تورني�دو تابعة له، أعلن  املتحدُث 
الرس�مي باسم القوات املس�لحة اليمنية العميد 
يحي�ى رسيع ع�ن “تنفي�ذ عملية ت�وازن الردع 

الثالثة يف العمق السعودي”. 
وق�د أوض�ح العميد رسي�ع يف بيان ص�ادر عن 
الق�وات املس�لّحة اليمنّي�ة أّنه “بعون م�ن الله 
تع�اىل نف�ذت الق�وة الصاروخية وس�الح الجو 
 املس�ر عملي�ة ت�وازن ال�ردع الثالث�ة يف العمق 
الس�عودي ب�12 طائرة مسرة من نوع صماد3 
وصاروخ�ني من ن�وع قدس املجن�ح،  وصاروخ 

ذوالفقار الباليستي بعيد املدى”. 
وأض�اف رسي�ع أن “عملية توازن ال�ردع الثالثة 
استهدفت رشكة أرامكو وأهدافا حساسة اخرى 
يف ينب�ع وأصاب�ت أهدافه�ا بدقة عالي�ة  بفضل 
الل�ه”، وأك�د أن “العملية رد طبيع�ي ومرشوع 
ع�ىل جرائم الع�دوان والت�ي كان آخرها جريمة 
الج�وف”، وتوع�د “النظام الس�عودي  برضبات 
موجعة ومؤمل�ة إذا اس�تمر يف عدوانه وحصاره 

عىل بلدنا”. 
لم تعّق�ب رشكة أرامك�و عىل إعالن اس�تهداف 
منش�آتها يف مدين�ة ينب�ع الس�احلية، وهو أمر 
معت�اد تمارس�ه الس�عودية يف إط�ار التعتي�م 
عىل  الرضب�ات النوعّية التي تتلّق�اه، لكن حجم 
الرضبة م�ن جهة، وعملي�ات التصوير العفوية 
التي ينقلها الس�عوديون من جهة أخرى، تؤدي 
 إىل فش�ل التعتيم الس�عودي الذي يعّد أبرز داللة 

عىل قّوة العملّية. 
تأتي عملية توزان الردع الثالثة التي اس�تهدفت 
رشك�ة أرامك�و يف ينبع الس�احلية، بع�د توازن 
ال�ردع األوىل الت�ي اس�تهدفت حق�ل ومصف�اة 
 الشيبة التابعة لرشكة أرامكو رشقي السعودية، 
وت�وازن ال�ردع الثانّي�ة الت�ي اس�تهدفت بقيق 
وخري�ص، لتحم�ل معه�ا جمل�ة من الرس�ائل 

 االقتصادّية والسياسّية. 
وال ش�ّك أّن عملية اس�تهداف العمق الس�عودي 

تعّد رّداً طبيعياً ومرشوعاً عىل اس�تمرار العدوان 
والحصار، وكذلك رّداً عىل املجازر  التي تستهدف 
املدني�ني، ليس آخره�ا املجزرة الت�ي حصلت يف 
محافظ�ة الج�وف اليمني�ة وراح ضحيته�ا 32 

شهيداً بينهم أطفال. هذا ما  أوضحه رئيس الوفد 
اليمني محمد عبد السالم، مؤكدا يف تغريدة له أن 
»عملية اس�تهداف عمق مملكة العدوان بقصف 
رشكة أرامكو يف  ينبع تأتي يف إطار الرد الطبيعي 

وامل�رشوع ع�ىل اس�تمرار الع�دوان والحص�ار، 
واس�تمرار ارت�كاب الجرائ�م وآخره�ا جريم�ة 
املصلوب  بمحافظة الجوف«. وأضاف إن« شعبنا 
اليمني لن يتخىل عن حق الرد ولن يس�مح للعدو 

أن يستبيح الدم دون تدفيعه الثمن«. 
ويهدف التح�ّول النوعي الجديد لرفع مس�توى 
الضغط عىل السعودية لوقف عدوانها، وتضّمنت 
العملية اس�تخدام 12 طائرة مس�ّرة من  طراز 

صم�اد 3 أثبت�ت فاعليته�ا يف املي�دان وم�رح 
العملي�ات العس�كرية، يف ح�ني ان الصواري�خ 
املس�تخدمة عالية الدّقة ق�دس وذوالفقار  أثبت 
مجدداً ما هو مؤكد، أي فش�ل الدرع الصاروخي 
الس�عودية  صّده�ا.  يف  األمريك�ي  والباتري�وت 
التي تدفع مليارات الدوالر الس�تراد  املنظومات 
الصاروخّي�ة تدرك جي�داً عدم فاعليته�ا يف صّد 
الصواري�خ اليمنية املجّنح�ة، وبالتايل هي اليوم 
أم�ام خيارين: إما وقف  الع�دوان، أو تلّقي املزيد 

من هذه الصواريخ. 
ويعي�ش النظ�ام الس�عودي حال�ة م�ن الخوف 
والهل�ع، ال يعل�م بالق�ادم يف حال�ة اس�تمّر يف 
عدوانه، فهل س�نكون بعد أي�ام أمام توازن ردع 
 راب�ع؟ ال ن�دري توقيته، ولكن ما ه�و مؤكد أن 
اس�تمرار العدوان واملجازر تعني تعزيز القدرات 
اليمني�ة، الس�ّيما ق�درات الصواري�خ  وق�درات 
الط�ران الت�ي تضاعف�ت بنس�بة 400% باملئة، 
وبالت�ايل تعزي�ز الرضب�ات االس�رتاتيجية التي 
تس�تهدف العمق السعودي، ويف  مقّدمتها رشكة 
أرامكو وتوابعها وهي الرشكة األم يف الس�عودية 
التي تمّول وزارة الدفاع وكل املشاريع السعودية 

التي تستهدف  اليمنيني. 
ولن تربك هذه الرضبة الس�عودية فحس�ب، بل 
س�تطول ما بعد الس�عودّية. الكي�ان اإلرسائييل 
الذي تابع بدقة رضبتي بقيق وخريص  سيكون 
من أبرز املتابعني لهذه الرضبة االسرتاتيجية. إن 
اس�تهداف النفط السعودي رس�الة أيضاً للدول 
الغربية التي تدع�م العدوان،  وتس�لّح التحالف، 
الس�ّيما أنها من أيرز الدول املستفيدة من النفط 

السعودي. 
ويس�عى اليمني�ون م�ن خ�الل ه�ذه الرضبات 
النوعّي�ة للضغط عىل الس�عودية لوقف عدوانها 
عىل الشعب اليمني، وكما أن عملية الردع  الثانية 
كانت أشد قساوة من عملية الردع األوىل، يبدو أن 
العملية الثالثة أقىس من س�ابقتها، وبالتايل فإن 
العملية الرابعة يف حال اس�تمر  العدوان ستكون 
أشّد إيالماً للنظام السعودية من العمليات الثالث 
الس�ابقة، فهل تضع الردع الثالث�ة حّداً للعدوان 

عىل اليمن؟

المحافظون يتقدمون في النتائج األولية لالنتخابات اإليرانية دولي دوليعربي  عربي 

المراقب العراقي/ متابعة...
ح�ذر الجيش العربي الس�وري، الس�بت، من اخ�رتاق املجال الجوي 

للبالد، معلنا إعطاء األوامر للتصدي ألي عدوان  بالوسائل املتاحة. 
ون�رشت وكال�ة األنباء الس�ورية “س�انا” بيانا صادرا ع�ن القيادة 
العامة للجيش والقوات امللس�حة الس�ورية، حذرت فيه  دمش�ق من 
أي اخ�رتاق ملجالها الجوي، مؤكدة أنه س�يتم التعام�ل معه عىل أنه 
“ع�دوان خارج�ي”.  وأض�اف البي�ان أن أي طران يخ�رتق األجواء 
السورية س�يتعامل معه عىل أنه “هدف عسكري” وستتم مالحقته 
وتدم�ره  فور اخرتاق�ه املجال الج�وي.  ويأتي ذلك يف ظ�ل التصعيد 
الجاري بني الجيش الس�وري من جهة، والق�وات الرتكية التي تنفذ 

اعتداءات متكررة داخل  األرايض السورية من جهة أخرى. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د نائب رئيس مجلس النواب التش�يكي توميو أوكامورا، الس�بت، 
أن الوالي�ات املتح�دة دعمت التنظيمات اإلرهابية يف س�ورية وغرها 
 وتدخلت عسكريا يف شؤون دول كثرة ما أدى إىل مقتل ونزوح مئات 

آالف األش�خاص. 
وق�ال أوكام�ورا يف تعلي�ق ن�رشه ع�ىل صفحت�ه يف موق�ع التواصل 
االجتماعي فيس�بوك إن “التدخالت العسكرية االمريكية يف عدة دول 

 أدت إىل قتل مئات اآلالف وتخريب الدول والتسبب بهجرة واسعة”. 
وأضاف أن “واش�نطن دعمت الكثر من التنظيمات اإلرهابية س�واء 
يف س�ورية أو مرص أو ليبيا كما أنها تستمر يف دعم النظام  السعودي 
الراع�ي لإلره�اب”.  وتابع أوكام�ورا أن اتفاقها املنتظر آخر الش�هر 
الجاري مع حركة طالبان يعني عمليا االعرتاف بفشلها يف أفغانستان 

وأن »تدخلها يف  هذا البلد لم يكن ملحاربة اإلرهاب كما تزعم”. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أعدمت قوات االحتالل الصهيوني، الس�بت، شاًبا فلسطينًيا يف منطقة 

باب األسباط بالبلدة القديمة يف مدينة القدس. 
وزعم�ت القناة 12 العربية أن “ش�اًبا حاول تنفي�ذ عملية طعن بحق 
مجموعة من عنارص رشطة االحتالل يف البلدة القديمة قبل اس�تهدافه 

 فأصيب بجراح خطرة، حتى أعلن عن استشهاده”. 
وأش�ارت إىل أن “إرسائيلية أصيبت بجراح طفيفة بشظايا الرصاص يف 

قدميها ونقلت عىل أثرها إىل املستشفى لتلقي العالج. 
جدي�ر بالذك�ر أن االحت�الل الصهيون�ي، ما ي�زال ينفذ عملي�ات قمع 
واس�تهداف تطال الفلس�طينيني بأبشع الوس�ائل، وسط صمت دويل، 

 مساٍع عربية للتطبيع مع الكيان الغاصب. 

سوريا تستنفر دفاعاتها العسكرية 
وتحذر من اختراق مجالها الجوي

التشيك: واشنطن دعمت 
الكثير من التنظيمات اإلرهابية

االحتالل الصهيوني يعدم شاًبا 
فلسطينًيا بالقدس

اليمنيون ُيمطرون العمق السعودي

عملية »توازن الردع الثالثة« ُتحرج الرياض وُتخرس »أبواقها« 
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المراقب العراقي/ متابعة...
الكي�ان  أعلن�ت وزارة خارجي�ة 
الصهيون�ي، أن املل�ك الس�عودي 
س�لمان بن عبد العزيز اس�تقبل 
للمرة األوىل يف ق�رصه بالعاصمة 
األدي�ان  متع�دد  الري�اض  وف�داً 
أم�س الجمع�ة يض�م حاخام�اً 

»إرسائيلياً«. 
وقالت الوزارة، عرب حسابها عىل 
توي�رت “ألول مرة يس�تقبل امللك 
س�لمان وف�داً متع�دد األديان يف 
ق�رصه اليوم من ضمنه الحاخام 
 اليه�ودي دافيد روزي�ن يف نطاق 

املس�اعي الحميدة لبناء جس�ور 
التسامح بني مختلف األديان”. 

وروزي�ن ه�و حاخ�ام بريطاني 
إرسائييل، ويزور السعودية حالياً 

ضمن وفد ل�”مركز امللك عبد الله 
بن عبد العزيز العاملي للحوار بني 
 أتباع األدي�ان والثقافات”؛ إذ يعد 
عض�واً يف مجل�س إدارة املرك�ز، 

وفق املوقع اإللكرتوني لألخر. 
م�ن جانبها، أك�دت وكالة األنباء 
الس�عودية الرس�مية “واس” أن 
س�لمان اس�تقبل األم�ني الع�ام 
للمرك�ز املذكور، فيص�ل بن عبد 
وأعض�اء  ب�ن  معم�ر،  الرحم�ن 
مجلس إدارة املرك�ز من مختلف 
الديني�ة يف ع�دد م�ن  القي�ادات 

الدول. 

المراقب العراقي/ متابعة...
ب�دأ األفغان يومهم وس�ط آم�ال بتطبيق هدنة 
يف أعمال العنف تستمر أس�بوعاً وتشّكل رشطاً 
مس�بقاً لتوقي�ع اتف�اق ب�ني الوالي�ات املتحدة 

 وحركة طالبان يف نهاية الشهر الحايل. 
تهدف هذه الهدن�ة الجزئية أو »خفض العنف« 
إىل إثبات حس�ن نية قبل توقي�ع اتفاق تاريخي 
مع واش�نطن حول انس�حاب تدريج�ي للقوات 

 األمركي�ة من الب�الد مقاب�ل ضمان�ات أمنية. 
ب�دء  إىل  أيض�اً  االتف�اق  أن يف�ي  ويف�رتض 
مفاوض�ات أفغاني�ة تهدف إىل تقرير مس�تقبل 
 الب�الد، بينما كان�ت حركة طالب�ان قد رفضت 
طوال 18 عاماً التفاوض مع الس�لطة الحاكمة 
معت�ربة أنه�ا »دمي�ة« تحركها واش�نطن. أما 
 االتفاق بني الطرفني، فيف�رتض أن يتم توقيعه 
يف 29 شباط/فرباير رشط تراجع الهجمات عىل 

كل األرايض األفغاني�ة، كما تش�رتط  واش�نطن 
مسبقاً.  وأش�ار وزير الخارجية األمركي مايك 
بومبي�و إىل الوع�د ال�ذي قطعه الرئي�س دونالد 
ترام�ب خ�الل حملت�ه االنتخابي�ة ع�ام 2016 
بس�حب  الجيش من هذا البلد الذي يشهد أعمال 
عنف، حيث لم يعد الوجود األمركي فيه يحظى 
بش�عبية. وأّك�د بومبي�و يف بيان بعد زي�ارة إىل 

 السعودية »نستعد للتوقيع يف 29 شباط«. 

الملك السعودي يستقبل حاخامًا »إسرائيليًا« في الرياض
 للمرة األولى .. علنيًا ! 

بدء هدنة تاريخية في أفغانستان

المراقب العراقي/ متابعة...
أف�ادت صحيف�ة ذي هي�ل االمريكية، الس�بت، بأن 
الرئيس االمريكي دونالد ترامب عني السفر السابق 
رئيس�ا  لالس�تخبارات  ليصب�ح  جرن�ل  ريتش�ارد 
الوطني�ة بالنياب�ة.  وذك�رت الصحيف�ة أن ”جرنل 
املعني من قبل ترامب هو محلل اس�رتاتيجي ومعلق 
لقن�اة فوك�س ني�وز واعالم�ي ش�ديد الحزبية مع 
معرفة  بس�يطة بالعالق�ات الدولي�ة“.  واضافت أن 
”تعي�ني جرنل يق�وض االصالح�ات الت�ي فرضها 
الكونغ�رس ع�ىل مجتم�ع االس�تخبارات األمريكي 
والت�ي نش�أت ع�ن  االدعاءات غ�ر الدقيقة بش�أن 
اس�لحة الدمار الشامل يف العراق واملخاوف املستمرة 

بعد احداث الحادي عرش من أيلول”. 
واضافت أن ”القانون االمريكي ينص عىل الشخص 
أن املع�ني يج�ب أن يتمت�ع خ�ربة واس�عة يف األمن 

القوم�ي، فيم�ا كان اول ش�خص ق�د  ت�م تعيينه يف 
هذا املنص�ب هو الس�فر ج�ون نيغروبونتي، وهو 
دبلوم�ايس مهني متميز له مه�ام متعددة يف مجال 

السفراء ومجلس األمن  القومي االمريكي“. 

المراقب العراقي/ متابعة...
قالت صحيف�ة »الجغرديان« الربيطاني�ة، إن املجتمع يف 
مدين�ة هاناو األملانية يش�عر بالصدمة بعد الهجوم الذي 
حصد  أرواح تسعة أش�خاص، وبينما احتشد األهايل مًعا 
يف أعق�اب الهج�وم لم يكن هناك مش�اعر خوف وغضب 

فقط، وإنما  مطالب من أجل املساعدة أيضا. 
وق�ال حي�در كارادي�ر )65 عام�ا( وه�و واح�د من بني 
أكثر م�ن خمس�ة آالف تجمعوا يف س�احة س�وق البلدة 
عىل بعد ش�وارع  فق�ط من مقه�ى الشيش�ة حيث قتل 
مس�لح تس�عة أش�خاص »نمر بوقت عصي�ب للغاية«.  
وض�اف كارادير »أنه ألمر مروع حق�اً أن نرى هذا النوع 
م�ن الكراهية يص�ل إىل منطقة راي�ن - ماين ، حيث تعد 
 التعددي�ة الثقافية طريقتنا يف الحي�اة لعقود من الزمن. 
نريد تشكيل مستقبلنا مًعا، وإذا لم نقف جنًبا إىل جنب يف 
مواقف  مثل هذه، فنحن يف مشكلة«.  يف هيس، ال ُينظر إىل 
التعددي�ة الثقافية كظاه�رة حديثة فرضت عىل املجتمع 
م�ع تدفق الالجئني عام 2015 ، كما ه�و  الحال يف أجزاء 
من أملانيا الرشقية الس�ابقة. يوجد يف الدولة الغربية أكثر 
الس�كان تنوًعا عرقًيا يف أملانيا ، إذا قمت  باس�تبعاد والية 
بريم�ن الصغ�رة ؛ يف فرانكفورت ، لدى نصف الس�كان 

خلفية مهاجرة ، معظمهم من أصول تركية  وبولندية. 

من اخبار الصحف العالمية والعربية واالقليمية
صحيفة: رئيس االستخبارات األميركية الجديد معلق

 لدى فضائية »جمهورية«! 
الغارديان: صدمة وغضب في هاناو األلمانية بعد هجوم 

مقهى الشيشة

واشنطن بوست: ترامب يقيل المعارضين له في اإلدارة
المراقب العراقي/ متابعة...

ذكرت صحيفة »واشنطن بوست« األمريكية، أن الرئيس 
ترامب أص�در تعليماته إىل البيت األبي�ض لتحديد وإقالة 
املسؤولني يف إدارته  الذين ال ُينظر إليهم عىل أنهم موالون 
بم�ا في�ه الكفاي�ة، وه�و تصعي�د بع�د املس�اءلة يقول 
مس�ؤولو اإلدارة إن�ه يعك�س مرحلة جدي�دة من  حملة 
االنتقام وإع�ادة الهيكلة قب�ل انتخابات ترشي�ن الثاني 

الرئاس�ية.  وبدأ جوني ماكنتي، مساعد ترامب الشخيص 
الس�ابق الذي يقود الجهود اآلن كمدير ملوظفي الرئاسة، 
بالتمش�يط ع�رب وكاالت مختلفة  بتفوي�ض من الرئيس 
إلقال�ة أو تهمي�ش املعينني السياس�يني الذين ل�م يثبتوا 
والءهم، وفًقا لعدة مسؤولني يف اإلدارة وغرهم عىل دراية 
 باألم�ر الذين تحدثوا برشط عدم الكش�ف ع�ن هويتهم 

ملناقشة املداوالت الداخلية. 
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التدع فعل الصالحات إىل غد
لعل غدا يأتي وأنت فقيد
بم�ا أن الوقت م�ن ذهب، كذل�ك الوقت كالس�يف إن لم تقطعه 
قطع�ك، فإنه من غري  املعقول ان يبذل الف�رد جهدا جما يف عمل 
م�ا، يرافقه رصف م�ادي وتحض�ريات  لها أول ولي�س لها آخر، 
مقاب�ل أمر اليعود بنف�ع ملموس او محس�وس، اوتحقيق  غاية 
ل�ه او لغ�ريه. فم�ن املؤك�د ان أول ما يفك�ر فيه هو م�ردودات 
ذاك العم�ل  وعواقبه، فان كانت نيته االنتف�اع منه، فعليه وضع 
خطط مدروس�ة مس�بقا لتحقيق  غرضه بما يش�تهي ويهوى، 
وتل�ك الدراس�ة يجب ان تأخ�ذ بنظ�ر االعتبار م�دى  القيم التي 
س�تؤول اليه�ا النتائ�ج، وه�ي ماتس�مى بالجدوى. ف�ان كان 
مرشوع�ا  لتحقيق مأرب مادي، فهي جدوى اقتصادية، وان كان 
املبتغ�ى غري ذل�ك فإن لها  مس�ميات متعددة أخ�رى. ومن دون 
هذه التخطيطات والدراس�ات، فإن عمل�ه ووقته  وجهده تذهب 
جميعه�ا هباًء منث�ورا، وكأنها والعدم س�يان، فالعمل من دون 
غاية  وجدوى، كالكالم من غري فحوى ومعنى، وهو بهذا يحاكي 
قصيدة لش�اعر لم  يحقق من قصيدته، إال الوزن والقافية والتي 

من أبياتها : 
األرض أرض والسماء سماء

وامل�اء م�اء واله�واء ه�واء
واملاء قيل بأنه يروي الظم�ا

واللحم والخبز للسمني غذاء
ويقال أن الناس تنطق مثلنا

أم�ا الخراف فقوله�ا مأماء
كل الرجال عىل العموم مذكر

أما النساء فجميعهن نساء
ماذكرن�ي بهذا كله، هو ما تؤول اليه أغلب اجتماعات س�لطات 
الع�راق الث�الث،  التي عادة ما تأخذ من الوق�ت طويال، ومن املال 
كث�ريا، ومن الوع�ود رساب�ا، ومن  اآلم�ال خيبة، وم�ن االعتماد 
خذالن�ا، ومن الثقة زعزعة، ومن اليقني ش�كوكا، يف  الوقت الذي 
ظ�ن العراقي ان حلمه يف العيش كباقي ش�عوب العالم، بات عىل 
وشك  التحقيق. فما اقرب تلكم األبيات الجوفاء التي ال صدى لها، 
مما يحدث يف  س�احتنا العراقية، حي�ث الجدوى من االجتماعات 
والجلسات، إال التأجيالت  املتكررة، وما همَّ أحد الخريين بتقريب 
وجهات النظ�ر بني الفرقاء، إال ازدادوا  بذل�ك خالفا وابتعادا عن 
واجباتهم تج�اه املواطن. وال أرى العراقي يف حاليه؛ قبل  اجتماع 
ساس�ته وقادته، وبعد اجتماعهم، إال وقد نفض يديه يائًسا من 
أية جدوى  مرتقبة منهم، وبات عىل يقني أن جلساتهم ليست أكثر 
م�ن )گضيان وكت(، وأن  دخول حم�ام مجالس بلده الترشيعية 
والتنفيذية والرئاس�ية كخروجه تماما، فراح  يردد بيت الدارمي 
الذي يصف حاله بس�ؤال وجواب بني اثنني : األول: هم ش�فت هم 
 س�معيت هم س�ولفولك؟الثاني: الشفتالسمعيتالسولفويل.وبذا 
تك�ون اجتماعاتهم  قريبة كل القرب من أبيات لشكس�بري يقول 

فيها : الحياة حلم عابر.. حكاية يرويها  أحمق
مليئة بالضجيج والغضب.. وبال معنى... 

كأنها حكاية أحمق

عيل عيل

بقلم/ عبير بّسام
تقع قاعدة التنف بالقرب من حدود 
األردن، ال�ذي تربط�ه عالقات هامة 
باألمريك�ي،  ويوج�د فيها، بحس�ب 
ما ن�رشه موق�ع املدين�ة، قاعدتان 
أمريكيت�ان، إحداهم�ا بالق�رب  من 
الحدود الجنوبية لسوريا، ويف مدينة 
بالتحدي�د، وه�ي تتضمن  الزرق�اء 
قاع�دة  املل�ك فيصل بن عب�د العزيز 
الجوي�ة، والثاني�ة يف ش�مال رشق 
األردن. وقد كش�ف  موقع »روس�يا 
اليوم« عن وجود مدرجات للطائرات 
ع�ىل بع�د كيلوم�رات قليل�ة  عن�د 
مثل�ث الح�دود األردنية - الس�ورية 
العراقي�ة، أي ع�ىل مقرب�ة م�ن   -
القاعدة.  وسبب اختيار موقع التنف 
يتعلق أوالً بضمان وصول اإلمدادات 
اللوجس�تية  والعسكرية من األردن، 
وثاني�اً، بأنها نقط�ة متقدمة لرصد 
أية أس�لحة أو معدات  يمكن أن تعرب 
الصحراء العراقية - السورية. وبقاء 
القاعدة، مرتبط »افراضياً«  بدورها 
الهام يف حماية وتكريس أمن الكيان 
العربي، لناحية منع تمرير الس�الح 
 إىل املقاومة والفصائل الفلس�طينية 

املقاومة يف الداخل الفلسطيني . 
الثاني�ة  األمريكي�ة  النقط�ة  وأم�ا 
زعزع�ت  والت�ي  الف�رات،  رشق  يف 
املوازي�ن،  وأعاق�ت عملي�ة  تحري�ر 
رشق الفرات الكامل يف العام 2018، 
فهي تت�الزم مع  تنفيذ خطة الرشق 
األوس�ط الجدي�د، والت�ي تتضم�ن 
بحس�ب املعطي�ات والخرائ�ط  بناء 
دول�ة كردي�ة تمتد من الع�راق عرب 
سوريا وقد تصل إىل البحر املتوسط. 
ويف  الحقيق�ة أن هن�اك ش�يئا هاًما 
تحدث عنه الرئيس الس�وري بش�ار 
األس�د يف خطابه  بعد انتصار حلب، 
عندما قال إن تحرير حلب: »ال يعني 
نهاية الحرب وال سقوط  املخططات 

يعن�ي  وال  اإلره�اب  زوال  وال 
استس�الم األعداء«. اذ يج�ب التنبه 
إىل أن  مخط�ط الهيمن�ة الذي تقوده 
الواليات املتحدة األمريكية لم يتغري، 
مخط�ط  أساس�ياته  تنفي�ذ  وم�ن 
برن�ارد لوي�س يف ال�رشق األوس�ط 
الجدي�د، ال�ذي أق�ره الكونجرس يف 

 العام 1983  . 
بع�د االحت�الل األمريكي للع�راق يف 
العام 2003، تمكن أكراد العراق من 
إنشاء  فيدرالية ش�به مستقلة فيه. 
ش�هدت ه�ذه الفيدرالية مش�اريع 
لك�ربى  ال�رشكات  واس�تثمارات 
العاملي�ة. وب�دا وكأّن العالم يتحرض 
لقي�ام دولة كردية يف ش�مال العراق 
 والت�ي يؤم�ل امتداده�ا لتص�ل إىل 
ش�مال س�وريا. واس�تمر الس�عي 
لتحقيق ه�ذا الهدف  خ�الل األعوام 
التس�عة املاضي�ة م�ن الح�رب عىل 
سوريا وعىل الرشق العربي.  والهدف 
الثان�ي، الذي عم�ل األمريكيون عىل 
تحقيق�ه خ�الل احتالل الع�راق هو 
 تكري�س »الف�وىض الخالق�ة«، من 
خالل حل الجيش واألمن العراقيني، 
وإدخ�ال  املجموع�ات اإلرهابية من 
تنظي�م القاع�دة وم�ا تف�رع عنها 
إليه. كما ظهرت نتائج  هذه الخطط 
الحق�ًا يف س�وريا من خ�الل دخول 
داع�ش ومهاجمة األك�راد، وتنامي 
 الش�عور الديني والطائف�ي واإلثني 
تحض�رياً لتقس�يم املنطقة ونش�وء 
املجموع�ات  الكردي�ة املس�لحة من 
الكردي�ة  واألس�ايش  قس�د  ق�وات 

للدفاع عن أمنهم . 
ومن ثم تتال�ت الدعوات إىل انفصال 
ك�ردي يف ش�مال س�وريا يف مقاب�ل 
تلك يف  الع�راق، والتي يؤمل أن تغدو 
امت�داداً للدول�ة الكردي�ة يف املرحلة 

القادمة . 
برزان�ي  مس�عود  محاول�ة  اذاً 

االنفص�ال ع�ن الحكوم�ة املركزية 
يف الع�راق يف الع�ام   2017، ل�م تكن 
عبثي�ة، والتأيي�د اإلرسائي�ي لها لم 
ي�أت م�ن ف�راغ، فالعالق�ة م�ا بني 
برازان�ي  ومصطف�ى    «ارسائي�ل« 
قديم�ة ج�داً ومس�تمرة م�ع اإلبن. 
تؤك�د م�ا س�بق  مواق�ع الكرونية 
والقب�س،  املس�لة  منه�ا  مختلف�ة 
م�ن  ل�كل  ص�وراً  ن�رشا  والل�ذان 
 مصطفى الربزاني مع مويش ديان، 
وع�دد من كبار مس�ؤويل املوس�اد. 
كما جاء  يف القب�س أن برازاني األب 
نحر الخ�راف بحضور استش�اريي 
املوس�اد احتفاالً  باحتالل القدس يف 
الع�ام 1967، وأن دافيد كمحي أحد 
كب�ار ضباط املوس�اد زار  مصطفى 

برزان�ي يف محافظ�ة الدهوك، والتي 
أقي�م فيه�ا يف الع�ام 2008 قاع�دة 
بقاؤه�ا  يف�رض  كان   للموس�اد 
رّسي�ة. كما أرس�لت حينها عنارص 
م�ن  البشمركةواألس�ايش للت�دّرب 
يف فلس�طني املحتل�ة ع�ىل تهري�ب 
وبيع البرول  املس�تخرج من حقول 
ش�مال العراق. وبحسب الفيننشال 
تايم�ز فإن 75% م�ن  واردات النفط 
إىل الكيان تصل عرب إقليم كردستان 
العراق. كما كشفت النيوزويك  نقالً 
ع�ن اإلعالم الركي أن هن�اك اتفاًقا 
مس�عود  م�ع  ارسائيلًي�ا   - كردًي�ا 
الربازان�ي،  رئي�س إقليم كردس�تان 
يف الع�راق حتى الع�ام 2017، لجلب 
مئتي ألف يهودي  ك�ردي لتوطينهم 

يف كردستان العراق. وبحسب موقع 
الجزي�رة ف�إن عوزي دي�ان،  رئيس 
مجلس األمن القومي وقائد ش�عبة 
االستخبارات العس�كرية السابق يف 
 الكيان الع�ربي، تحدث ع�ن أهمية 
دور الدول�ة الكردي�ة املس�تقبي يف 

محارصة  أنقرة وطهران . 
مدون�ة يف  مق�ال  يح�ذر 
عن�وان  sleepercellsblogتح�ت 
الصهاينة  محتلون وليسوا  »األكراد 
عراقيني«، من األكراد وخاصة ممن 
له�م عالق�ة بمصطف�ى  الربزان�ي، 
وين�رش أيضاً صوراً لق�ادة التنظيم 
مع مس�ؤولني يف املوساد، ويصفهم 
وأرايض  لبي�وت  محتل�ون   بأنه�م 
وبحس�ب  والرسي�ان.  اآلش�وريني 

املوقع ف�إن األكراد  الذي�ن يطالبون 
بمدين�ة كرك�وك، الغني�ة بالنف�ط، 
ج�اؤوا إليها يف الع�ام 1937 كعمال 

 يف رشكة النفط العراق ملّد األنابيب . 
يف الع�ام 2007، كان هن�اك تح�رك 
كردي يف سوريا، أثار وقتها القالقل، 
م�ن  الس�وري  وتدخ�ل  الجي�ش 
أج�ل املحافظ�ة عىل األم�ن ليس يف 
القامشي فقط، بل يف  دمشق أيضاً، 
بحسب أحد األش�خاص الذين كانوا 
يف أرض املعركة آنذاك. ويومها  تمت 
مطالبة الدولة الس�ورية ليس فقط 
بتجنيس أكراد لم يشملهم اإلحصاء 
 الس�كاني يف الع�ام 1926، ب�ل كان 
املطل�وب تجنيس الجئ�ني أكراد من 

العراق  وتركيا . 
ما ح�دث حينذاك، إذا كن�ا نؤمن أن 
التاري�خ ال ينفص�ل، ال يختلف عما 
حدث باألمس  القريب لجهة املطالبة 
الش�مال  يف  ذاتي�ة  كردي�ة  ب�إدارة 
ضعف�ت  في�ه  وق�ت  يف  الس�وري، 
اإلدارة املركزية الس�ورية يف املنطقة 
بع�د دخ�ول داع�ش واألمريكيني يف 
الخالق�ة  والف�وىض  الع�ام   2014. 
يمك�ن  ال  املنطق�ة  س�ادت  الت�ي 
وضعه�ا إال يف خان�ة إعادة  تش�كيل 
الرشق األوس�ط، ومنها ما تتضمنه 
خارط�ة طري�ق الطم�وح األمريكي 
 واإلرسائيي نحو إنش�اء دولة كردية 
حليف�ة إلرسائي�ل، لي�س يف مناطق 
الك�رد  املعروف�ة تاريخي�اً وإنم�ا يف 
العراق وس�وريا، حيث منابع النفط 
والغ�از. وبالتايل ال  يمكننا أن نفصل 
يوماً بني ما يحدث يف فلس�طني وما 
يح�دث يف ش�مال رشق  س�وريا من 
خط�ط أع�دت للمنطقة م�ن العام 
1983 وحتى اليوم، ومن يريد إيقاف 
 صفقة القرن ووقف التقسيم، عليه 
س�وريا  م�ن  األمريك�ي  يخ�رج  أن 

والعراق إىل  األبد . 

صفقة القرن وعالقتها بشرق الفرات
رغم اإلعالنات النارية المتعددة للرئيس األميركي دونالد ترامب بالخروج من  سوريا، عاد الجيش األميركي للتمركز في شرق الفرات وفي 

قاعدة التنف عند  التقاء الحدود األردنية - السورية - العراقية. وأما اختيار هاتين النقطتين فليس  اعتباطيًا وهو يعبر تمامًا عما يدور في 
خلد اإلدارة األميركية لناحية األهمية  االستراتيجية لهاتين النقطتين في تنفيذ المشاريع القديمة - الحديثة في المنطقة:  ابتداًء بالشرق 

األوسط الجديد ونشر الفوضى الخالقة، وانتهاًء بصفقة القرن  وإعالن الدولة اليهودية اآلمنة في فلسطين . 

بقلم/ شارل ابي نادر
كان واضًح�ا م�ن مس�ار املباحثات الروس�ية - 
الركي�ة املزدوجة، بدايًة خ�الل  اجتماعني حصال 
يف أنقرة يف األس�بوع املايض، ومؤخرًا يف موس�كو 
خالل بداية  األس�بوع الح�ايل، أن املوقف الرويس 
واض�ح وثاب�ت يف دع�م عملي�ة الجي�ش  العربي 
الس�وري الواسعة يف الش�مال السوري، وترجمة 
هذا املوقف عملًيا عىل  األرض أيًضا كانت واضحة، 
وبش�كل ال يحتمل اللب�س: ال انس�حاب للجيش 
العربي  الس�وري اىل خطوط ما قبل تحرير معرة 
النعم�ان ورساق�ب، أو اىل م�ا قبل تحري�ر  أغلب 
ريفي حلب الغرب�ي وادلب الجنوبي الرشقي، وال 
تنازل عن بند س�وتيش  بتسليمه )للجيش العربي 
الس�وري( طريقي حل�ب دمش�ق )ام 5( وحلب 
الالذقي�ة )ام   4(، والنقط�ة األه�م والتي تحضن 
الكثري من النقاط هي: الوحدات الروسية ماضية 

 حت�ى النهاية يف دعم الجيش العربي الس�وري يف 
معركته ضد االرهاب . 

حتى ما قبل األم�س، كانت هذه النقاط املذكورة 
تمثل النقاط الرئيسة للموقف  العمالني الرويس، 
لتأت�ي باألم�س املحاول�ة الفاش�لة لالرهابي�ني 
املدعومني من  األتراك، الس�تعادة الس�يطرة عىل 
بلدة النريب ش�مال غرب رساقب، لتضيف نقطة 
 أخ�رى اىل املوق�ف الرويس، تمثل�ت بدعم الجيش 
العرب�ي الس�وري ض�د االت�راك يف  أي�ة محاول�ة 
الس�تهدافه، وت�م تأكي�د ه�ذه النقط�ة الرابعة 
ز  الحساسة عرب استهداف  واضح ومقصود وُمرَكَّ
آللي�ات مدرع�ة تركي�ة كان�ت تس�اند مب�ارشة 
الهجوم عىل  النريب، بواس�طة قاذفات سوخوي 
24 تابعة للوحدات الجوية الروس�ية، ولتس�قط 
 عدة اصابات يف صف�وف الجنود االتراك بني قتيل 

وجريح . 

ه�ذا التط�ور الدراماتيك�ي يف مس�ار العملي�ات 
الربية للجيش العربي الس�وري  مؤخرا، واملغطى 
بعملي�ات دع�م ومس�اندة جوية روس�ية فاعلة 
ومرك�زة، وال�ذي نتج  عن�ه تط�ور ميداني الفت 
يف س�يطرة ه�ذا الجي�ش ع�ىل القس�م األكث�ر 
اس�راتيجية من  الشمال السوري وانتزاعه عنوة 
من االرهابيني ومن داعميهم االتراك، قابله حتى 
 اآلن ضي�اع تركي وتوت�ر غري مس�بوق، انعكس 
ان�كاًرا للواقع الذي لم يس�توعبه  الرئيس الركي 
حت�ى اآلن، فهو )اردوغان( ما زال يدور يف دوامة 
التهدي�د الع�ايل  الن�ربة للجيش العربي الس�وري 
بوج�وب انس�حابه م�ن املناط�ق الت�ي حررها، 
ويح�دد  له مدة زمنية )ما زال يق�ول انها قاربت 

عىل االنتهاء(  . 
الس�وري  العرب�ي  الجي�ش  يكم�ل  باملقاب�ل، 
اس�تعداداته ملتابع�ة العملي�ة العس�كرية   «غ�ري 

آبه بالفقاعات اآلتية من الش�مال« ) كما أش�ار 
الرئيس االس�د مؤخ�رًا(،  وحيث يبدو من مس�ار 
الدعم الجوي املركز الرويس والس�وري، أن هدفه 
الالح�ق  ينقس�م اىل قس�مني، االول اكمال تحرير 
ريف حلب الغربي حتى األتارب ودارة عزة  وصواًل 
اىل الدان�ا ورسمدا، والثان�ي تحرير الطريق الدويل 
ام 4 )حل�ب الالذقية(  انطالقا م�ن النريبفاريحا 
– جرس الش�غور، أو من أري�اف الالذقية - جرس 
الشغور،  من غري املستبعد االنطالق من املحورين 
م�ع اضافة مح�ور ثالث بنفس الوق�ت،  انطالقاً 
من ريف ادلب الجنوب�ي يف كفرنبل باتجاه جرس 

الشغور عرب سهل الغاب . 
إزاء ه�ذا الضي�اع واالنكار الركي غ�ري الواقعي، 
ل�م يعد م�ن امكانية النق�رة اال ان  تس�توعب ما 
ج�رى حتى االن، فبعد أن تموضعت رشق الفرات 
يف اط�ار تفاهم  قرسي مع ال�روس، حيث اكتفت 

برشيط ح�دودي، بعيد جًدا عم�ا كانت تحلم به، 
 وبع�د أن تفتحت عليها العي�ون الدولية وخاصة 
الروس�ية واالوروبي�ة يف امللف  الليب�ي، وذلك بعد 
استهداف وإحراق باخرة تركية يف مرفا طرابلس 
الليب�ي، كان�ت  تنق�ل اس�لحة للمس�لحني الذين 
س�حبتهم من الشمال الس�وري ونقلتهم جوا اىل 
 طرابلس، يبدو ان هناك آلية  شبه دولية )طابعها 
اوروبي(، تهدف لحظر دخول  األسلحة واملقاتلني 

اىل ليبيا، هي عىل الطريق لتكتمل وتبدأ عملها . 
م�ن جه�ة أخرى، وم�ع ه�ذا التغي�ري امليداني يف 
الش�مال الس�وري، ال�ذي تحق�ق حت�ى  اآلن، أو 
املرتقب يف القادم من األيام، والذي تؤكده القدرات 
العس�كرية للجيش  العربي الس�وري ولحلفائه، 
واملوق�ف ال�رويس الحاس�م يف دعم ه�ذا التغيري 
 امليدان�ي املرتقب، تك�ون أنقرة قد خرست أو عىل 

الطريق لخسارة جميع أوراقها  السورية ايضا .  

من هن�ا، لم يعد أمام االت�راك اال العودة للتفاهم 
مع الروس وااليرانيني، ويبدو  أنهم قد فهموا ذلك 
من خالل، اوال: نفي املتحدثة باس�م وزارة الدفاع 
الركية،  شيبنمأكتوب، ما تناقلته تقارير إعالمية 
بشأن طلب تركيا منظومة باتريوت من  الواليات 
املتح�دة، من أج�ل التصدي لهجمات س�ورية يف 
املستقبل حيث قالت  املتحدثة لوكالة »سبوتنيك«: 
»هذا خرب غري صحيح« ، وذلك يف رس�الة تلطيف 
 وتهدئ�ة لل�روس. وثاني�ا: م�ن خالل ق�ول وزير 
الخارجية الركي مولود  جاويشأوغلو، يف مقابلة 
مع ش�بكة »تي آر تي« الركية، » إن هناك تقاربا 
مع  روس�يا يف املحادثات حول الوضع يف س�وريا، 
وصحي�ح انه ليس عىل املس�توى  املطلوب، ولكن 
س�يتم تكثيف هذه املحادثات قريبا بشأن إدلب«، 
وايض�ا يف  رس�الة ت�ودد واس�تدراج للتفاهم من 

جديد . 

بقلم/ سامي جواد كاظم
تم�ر عىل البرشي�ة عدة انواع م�ن الكوارث 
الت�ي ه�ي خ�ارج ارادة البرش وق�د تكون 
 البع�ض منها ب�ارادة خبيثة م�ن البرش او 

لسوء اعمالهم فيكون الرد الهي .  
ولكنن�ا يف كل االح�وال يج�ب ان نعيش مع 
الواق�ع ، الواق�ع ان املناط�ق القريب�ة من 
 الدول التي اكتش�ف فيها الفايروس تعيش 
القلق والرع�ب ، والطاب�ور الخامس  يفعل 

فعلته الدنيئة يف هكذا اوضاع .  

يف بلدنا مثال س�بق وان م�رت هكذا امراض 
اخذت من�ا مأخذا مثل الطاع�ون  والكولريا 
وغريه�ا واح�دى امل�رات التي تف�ى فيها 
الطاعون لجا املؤمنون اىل  الدعاء وكان لهم 
ما ارادوا فالقدرة االلهية ال يس�تهان بها اال 

مهان وال ينكرها اال  نكرة .  
املؤس�ف االع�الم كي�ف يتعام�ل م�ع هذه 
مل�اذا  اعل�م  ال  نع�م   ، املرعب�ة  الظاه�رة 
 التلفزيون ال�رويس يظهر اتهاماته المريكا 
بانها الس�بب بش�كل هزيل فقد وصل  األمر 

بالقناة الحكومية األوىل، أحدى أبرز القنوات 
التليفزيوني�ة، تخصيص فقرة  ثابتة لتناول 
»املؤامرة الغربية« بشأن فريوس كورونا، يف 
برنامج األخبار  املسائي »الوقت«، وتعرض 
القن�اة األمر بطريقة تبدو وكأنها س�اخرة 
وس�خيفة،  لكنه�ا ت�رك ل�دى املش�اهدين 
إنطباع�أً بأنها تحتوي عىل بعض الحقائق، 
وأحد أبرز  املبالغ�ات التي عرضها الربنامج 
مؤخرا ه�و أن كلمة »كورون�ا« التي تعني 
  «التاج« باللغتني الالتينية والروس�ية، تيش 
بضل�وع دونالد ترامب يف األم�ر  بطريقة أو 

بأخرى
وكذل�ك مل�اذا امريكا ل�م تعلن اس�تعدادها 
ملساعدة الصني كما هو الحال يف  الفيضانات 
وال�زالزل؟ ومن اين ج�اءت املصداقية لكل 
م�ن يعلن عن عدد اصابات  ووفيات ؟ بل ان 
احد املس�ؤولني الصينيني وانا استمع للقاء 
معه ذكر ان اربعة  اضعاف عدد الذين ماتوا 
تم ش�فاؤهم ولكن وسائل االعالم ال تسلط 

الضوء عىل  ذلك .  
وانت ال�ذي ال حول وال قوة ل�ك اال الله ملاذا 
ال تعمل بالوقاية وتتسلح بالدعاء  وااليمان 
املطل�ق بالله عز وجل النك ضعيف بنفس�ك 
وقوي بالله عز وجل ، فالقلق  والتش�اؤم ال 
يدف�ع عنك ما قد يصيبك وف�ق خوفك بانك 
مص�اب ال محالة وهذه  معادلة س�يئة انت 

تقحم نفسك فيها .  
ه�ذه القصة ع�ن التفكري الس�لبي ويوجد 
مثله�ا الكث�ري القص�ة تق�ول : ال�رشكات 

 الخاص�ة باملواد الغذائية تحتوي عىل ثالجة 
كب�رية بحجم غرف�ة لخزن امل�واد  الغذائية 
وي�وم م�ن األي�ام دخ�ل عام�ل إىل الثالجة 
لكي يج�رد الصناديق التي  بالداخل…فجأة 
وبالخطأ أغل�ق عىل هذا العامل الباب طرق 
الب�اب عدة م�رات ولم  يفتح ل�ه أحد وكان 

يف نهاي�ة الدوام ويف آخر االس�بوع حيث أن 
اليوم�ني القادمني  عطل�ة  فعرف الرجل أنه 
س�وف يهلك ال أحد يس�مع طرق�ة الباب!! 
جل�س ينتظ�ر  مصريه…وبع�د يومني فتح 
املوظفون الباب… وفع�اًل وجدوا الرجل قد 
 تويف…ووجدوا بجانبه ورقة…كتب فيها… 

ما كان يش�عر ب�ه قب�ل  وفاته…وجدوه قد 
كتب…)أنا اآلن محب�وس يف هذه الثالجة…

أحس بأطرايف  بدأت تتجمد…أشعر بتنمل يف 
أطرايف…أشعر أنني ال أستطيع أن أتحرك…

أشعر  أنني أموت من الربد…( وبدأت الكتابة 
تضع�ف ش�يئا فش�يئا حتى أصب�ح الخط 

 ضعي�ف…اىل أن أنقطع … العجيب أن التيار 
الكهربائ�ي كان غ�ري متص�ل بالثالجة  أي 
انها ال تعمل.  نعم كورونا اثر عىل االقتصاد 
وع�ىل الس�ياحة وعىل نفس�ية البرش وعىل 
السياس�ة  وعىل بقية النشاطات ، والوقاية 

خري من العالج والله يستجيب الدعاء

الروس حسموا أمرهم في ادلب .. هل يرضخ االتراك ؟

كورونا بين المؤامرة والتشاؤم واالمل والدعاء
كورونا هذا المكروب الضيف الثقيل على 

الكرة االرضية وكورونا تعني التاج  فايروس 
اخذ من البشر حياته وصحته وعقله وخوفه 

وخبثه وتشاؤمه والقلة  يعيشون االمل ومثلهم 
يتضرعون الى اهلل عز وجل ، فال عجب ان مات 
شخص  وال عجب ان اصيب شخص وال عجب ان 

اُتهمت امريكا بالمؤامرة النها خبيثة  وال عجب ان 
شمت بالمصابين احد وال عجب ان يسعى االطباء 

اكتشاف دواء له  وقليل من العجب ان تضرع 
شخص الى اهلل عز وجل لغرض السالمة .  



تعادل الرشطة والكهرب�اء 3-3، فيما حقق الجوية فوزا 
كبريا ع�ى الصناع�ات  ب�)هاتريك( أيمن حس�ن، اليوم 
الس�بت يف لقاءين لحس�اب الجولة الثانية من  منافسات 
دوري الك�رة املمت�از .  البداية يف لق�اء الرشطة والكهرباء 
كانت من جانب االخري الذي س�جل العب�ه أحمد  محمود 

هدف التقدم عند الدقيقة 13، فيما أدرك التعادل للرشطة 
ع�اء عبد الزهرة  يف الدقيقة 16، ليتس�يد بعدها الرشطة 
اللقاء خاصة يف الدقائق العرشة االخرية  من هذا الش�وط 
بف�رص متوالي�ة كان ينقصه�ا النهاي�ة الس�ليمة حتى 
انته�اء الش�وط  االول -1 1، وع�ى الجانب اآلخ�ر انتهى 

الش�وط االول للق�اء الجوي�ة والصناع�ات  بتق�دم االول 
بهدف ايمن حسن .  واضاف عاء محيسن هدفا للكهرباء 
مع بداية الشوط الثاني وعند الدقيقة 59  من زمن اللقاء، 
لكن الرشطة عاد للتعادل الثاني بواسطة أمجد وليد عند 
الدقيق�ة   67، ولم يحتفل الرشطة بالتعادل بس�بب مراد 

محمد الذي اعلن عن تق�دم الكهرباء  بالهدف الثالث بعد 
دقيقة واحدة فقط، وعاد الرشطة اىل لعبة التعادل بهدف 
 مروان حسن وانتهاء املباراة 3-3  .  ويف اللقاء اآلخر تمكن 
ايمن حس�ن من اضافة هدفن بالش�وط الثاني للجوية 

امام  الصناعات، وخروج فريقه فائزا -3 صفر . 

الشرطة يعادل الكهرباء 
وهاتريك اليمن حسين 

بمرمى الصناعات

لم ُتِشّل الرياضة العراقية طوال محاوالت 
نهوضها ما بعد عام 2003 الى حالها  اليوم 
مطلع عام 2020 غير »المحاصصة« الحزبية 

المتجّذرة في الحراك  السياسي للبالد في عملية 
تبادل الحقائب الوزارية، و«األمية« اإلدارية 

المتفّشية  في عموم مواقع الرياضة التي 
ابتليت بشريحة من المنتفعين ال يفقهون 

من  األلعاب بشيء، وليس بوسعهم تطوير 
أنفسهم في دورات نوعية، وال يرغبون  في 

االستماع لنصح مخلص ، وظلّوا يتمادون في 
ضاللهم حتى سقطوا  بالفضائح . 

م�ن طرفه�م، ل�م يس�تكن خ�راء الرياض�ة واإلعام يف 
التنبي�ه املبّكر ع�ن خطورة  إهم�ال التهاف�ت الفوضوي 
لاس�تحواذ عى مق�درات األندية واالتح�ادات وصوالً اىل 
 املكت�ب التنفيذي للجن�ة األوملبية، بل طالبوا بالتش�ّدد يف 
وض�ع معايري تحول دون  ط�رق طارئ أي باب ريايض ما 
ل�م يحمل املؤّهل التخّصيص قبل األكاديمي الذي  يس�مح 
له بالدخول بثقة وترحاب وتفاؤل يف النجاح، وبإمكانكم 
الي�وم أن تْج�روا  اس�تطاعاً رسيع�اً يف اتحاد ما تس�ألوا 
أعضائ�ه ع�ن مؤهاته�م وخراته�م وال�دورات  اإلدارية 
التي اجتازوه�ا وطبيعة أعمالهم وم�ا حصيلة تقييمهم 

السنوي؟ آمل أن ال  تصدمكم النتائج ! 
كان ول�م ي�زل لإلعام الري�ايض دوره الفاع�ل يف الرتكيز 
والتحذي�ر مل�ا س�يؤول اليه  واق�ع الرياضة بفعل س�لوك 
ط�اب املناصب مّم�ن اقتحموا مكاتبها بغري اس�تحقاق 
 بفض�ل قوى خ�ارج حدوده�ا، ونتذّك�ر يف هذا الس�ياق 
الراح�ل  للزمي�ل  املوّس�ع  واملتمّي�ز  النوع�ي  التحقي�ق 
 2008 ع�ام  س�بورت  ح�وار  مجل�ة  يف  عب�اس  حي�در 

لدكت�ور جم�َع  في�ه نخب�ة م�ن الرياض�ة واإلعام ،  ا
.د.باس�ل عب�د امله�دي ومؤي�د البدري  د  و
ضياء املنش�ئ والراحل د.عب�د الرزاق 
العميدي وعصام  الطائي ود.حس�ن 
 الدي�وان ورشار حيدر، توّزع تمثيلهم 

الش�باب  وزارة  ب�ن  املؤسس�اتي 
األوملبي�ة  والرياض�ة  واللجن�ة 
األوملبي�ة  واألكاديمي�ة  الوطني�ة 

واالتح�اد والنادي إضافة إىل  اإلعام، وبرع عباس يف طرح 
اسئلته التي أثارت ضيوفه إيجابياً وراحوا  يشّخصون ِعلل 
الرياضة برصاحة متناهية صّوبْت س�هام اإلصاح بدقة 

منذ ذلك  الوقت.. وكانت دروع املصالح جاهزة للصد ! 
خاص�ة ما ج�اء يف التحقيق الذي م�ى عليه أثنا عرشة 
س�نة، إّن رياضتنا لن  تتعاىف، س�تبقى مشلولة، وأحامنا 
يف اإلصاح الريايض تحّولت إىل كابوس ملا  يحيط بوضعها 
م�ن تداعي�ات، نتخّب�ط ب�ا منهجي�ة وبا علمي�ة وبا 
م�رشوع،  نتص�ارع ونتقاطع مع س�بق اإلرصار! نحن يف 
قع�ر الرياض�ة العربية، بعد أن كّنا  نتس�ّيد أكثر من عرش 
فعاليات رياضية منتصف الس�بعينيات، ومع ذلك نحاول 
أن  نخدع أنفس�نا بأننا حققنا عدداً كبرياً من امليداليات يف 
ال�دورات العربي�ة، وإن كان  أكثرها لم يأت بس�بب بروز 
االنج�از ويكفي اإلش�ارة اىل تسلس�لنا 16 ب�ن 18 دولة 

 ظفرت بامليداليات يف دورة مرص عام 2007  ! 
هناك م�ن ي�رى أن عقيدت�ه الرياضية تكم�ن يف العاقة 
الوطي�دة ب�ن تط�ّور ونج�اح  الرياضة عموم�اً يف جميع 
البل�دان مع تطّور ونجاح »ألعاب الق�وى« ألنها متداخلة 
 يف أكث�ر م�ن فعالي�ة رياضي�ة، ول�و جّس�دنا ه�ذا املبدأ 
ع�ى الرياض�ة العراقية  س�نجدها متأخرة كثرياً بس�بب 
تراج�ع ألعاب القوى والدليل بعد س�نوات من  املجهودات 
والنفق�ات الكبرية ومعس�كرات التدريب غالب�اً ما يكون 
حجم مش�اركتنا  بفعالي�ة ألع�اب القوى بع�ّداء وعّداءة 

وفريق الريد ! 
لم تكن األندية بعيدة عن مس�ّببات الخ�ط البياني النازل 
ألغلب األلعاب كون انديتنا  جميعاً ُمعَدمة وغري قادرة عى 
التطّور وترزح تحت وطأة عقبات كثرية تحول  بينها وبن 
بلوغ منّصات التتويج عى الصعيدين العربي واآلس�يوي، 
ما ينعكس  ب�كل األحوال عى واق�ع الرياضة املحلية، ألن 
األندي�ة هي النواة الفعلية لها، ترف�د  املنتخبات بالاعبن 
واملدربن والكفاءات بشتى صنوفها، وأول حلول االنتشال 
 أن ترم عقود االس�تثمار إذا ما كانت تبغي التطّور بعدما 
فق�دت ص�دارة العدي�د من  األلع�اب، وخلت م�ن اإلنجاز 
الحقيقي وأبطالها املؤقتن يت�وارون عن االنظار بعد  كل 
مشاركة خارجية، باستثناء كرة القدم التي حفظت ماء 

وجه الرياضة  العراقية . 

ريا�ضة املحا�ض�ضة والف�ضائح
إياد الصالحي

كش�ف املدي�ر اإلداري للمنتخب الوطني باس�ل كوركيس، 
عن مصري الاعب الدويل  العراقي جس�تن مريام مع اس�ود 

الرافدين . 
وق�ال كوركي�س إن »م�درب املنتخب الوطني رسيتش�كو 
كاتانيت�ش س�يتواجد يف  بغ�داد ملتابع�ة مباري�ات الدوري 
العراق�ي املمت�از من اج�ل مراقبة العبن ج�دد  واضافتهم 

لقائمة اسود الرافن«. 
وأوض�ح أن »القائم�ة ل�م يط�رأ 

عليه�ا أي تغيري حتى االن وفيما 
يخ�ص الاعب  جس�تن م�ريام، 
فإن املدرب لم يقم باس�تدعائه 
ان  مبين�اً  اللحظ�ة«،  حت�ى 
»املدرب  س�يعتمد ع�ى القائمة 

الت�ي اعلنه�ا يف وقت س�ابق مع 
اجراء تغيريات طفيفة«. 

تجدر اإلشارة اىل ان مريام انتقل 
اىل صفوف ريال س�الت 

يف  األمريك�ي  لي�ك 
 االنتق���االت 

لصيفي��ة  ا
األخرية. 

ودع نادي االس�ماعييل بطولة كأس 
مرص من ال�دور ١٦ بعد الخس�ارة 
ام�ام  بريامي�دز به�دف نظي�ف يف 
لقاء اقيم عى اس�تاد اإلس�كندرية، 
ليواص�ل وصيف  النس�خة املاضية 
الزح�ف نح�و االدوار املتقدم�ة من 

البطولة. 
ه�دف بريامي�دز الوحيد ج�اء عند 
الدقيقة السادس�ة من زمن الشوط 
االول، لتبق�ى  النتيج�ة ع�ى حالها 

حتى صافرة النهاية. 
وش�ارك الاعب الدويل همام طارق 

اساسياً، وخاض املباراة كاملة. 
وكان االسماعييل قد حقق البطولة 
ملرتن يف اعوام ١٩٩٧ و٢٠٠٠، وفقد 
 فرصة املنافس�ة ع�ى اللقب الثالث 
الس�يما مع املس�توى الجي�د الذي 

يقدمه الفريق  يف البطولة العربية. 

اك�د العب نادي نفط الوس�ط بكرة الق�دم فاضل كريم، 
الي�وم الس�بت، ع�زم فريق�ه  التواج�د يف املراك�ز االوىل 

للمسابقة. 
وق�ال كري�م ان »الفريق حقق امل�راد يف الجولة االوىل من 
خ�ال الفوز ع�ى امانة  بغ�داد والع�ودة اىل ارضنا بفوز 

مه�م«.  وب�ن ان »نف�ط الوس�ط يطمح باالس�تمرار يف 
االنتصارات حيث س�يواجه امليناء  ال�ذي يعتر من الفرق 

القوية يف دورينا الكروي لهذا املوسم«. 
وزاد ان »طموح الفريق التواجد يف املراكز االوىل من دورينا 

لهذا املوسم  والبقاء يف املنافسة حتى الرمق األخري. 

مي�دان  متوس�ط  عل�ق 
املنتخ�ب الوطن�ي، صفاء 
هادي، عى اكتمال انتقاله 
كريلي�ا  رس�مياً  صف�وف 

سوفيتوف الرويس . 
اكم�ل  ق�د  صف�اء  وكان 
اإلج��راءات  جمي������ع 
بانتقال��ه  املتعلق������ة 
بعقد  س�وفيتوف  لصفوف 
 يمتد ملدة موسمن ونصف وكان 
ينقص�ه فق�ط الحص�ول اىل بطاق�ة 

االستغناء  الدولية من نادي الرشطة . 
وقال ه�ادي إن »إدارة نادي الرشطة، 
منحتن�ي كتاب االس�تغناء الدويل من 
اج�ل  أكمل انتقايل بش�كل رس�مي اىل 
صف�وف ك ريلي�ا س�وفيتوف الرويس 

بعقد يمتد  ملوسمن ونصف .» 
وأوض�ح أن »األج�واء يف س�وفيتوف 
رائع�ة جداً للغاي�ة، فهنا ك�رة القدم 
محرتف�ة  ومختلف�ة بش�كل كبري عن 
الدوري العراق�ي«، معرباً عن امله يف 
أن »يس�اعد  الفريق لارتقاء يف س�لم 

الرتتيب«. 
وكان يف ذم�ة صفاء ه�ادي مبلغ 
220 ملي�ون دينار عراق�ي لنادي 
الرشطة، بع�د  مفاوضات تقلص 
حي�ث  ملي�ون،   175 اىل  املبل�غ 
اس�تطاع الاع�ب تأم�ن املبل�غ 

 ليحصل عى كتاب االستغناء . 
   ووق�ع صفاء رس�مياً عى عقد 
انضمامه لصفوف س�وفيتوف، 
بع�د وص�ول البطاق�ة  الدولي�ة 

لاعب. 

يفتت�ح منتخب�ا الس�عودية والبحري�ن رشي�ط 
مباريات بطولة اتحاد غرب آسيا الثانية  للشباب 
)تح�ت 19 عاماً( الت�ي تقام يف مدين�ة العقبة 
 25 بجن�وب األردن يف الف�رتة ب�ن   17 إىل 
آذار 2020  .  وج�رت يف مق�ر اتحاد غرب 
آس�يا بالعاصمة األردنية عمان قرعة 
البطولة، الت�ي  يحتضن ملعب رشكة 
تطوي�ر العقب�ة كافة منافس�اتها، 
والتي أس�فرت عن توزيع  املنتخبات 
ال�6 املشاركة يف مجموعتن، ضمت 
اإلمارات، فلسطن  والعراق،  األوىل: 
لبن�ان  البحري�ن،  الثاني�ة:  فيم�ا 

والس�عودية .  ووفق�ا لج�دول البطولة، س�يلتقي 
منتخبا السعودية والبحرين عند الرابعة عرص   17 
آذار بتوقيت األردن، ويف اليوم نفسه عند السابعة 
مس�اًء يتقاب�ل منتخبا  الع�راق واإلم�ارات، فيما 
تخض�ع املنتخبات كافة للراح�ة اليوم الذي يليه، 
عى أن  يش�هد ي�وم 19 آذار مباراتن يف التوقيتن 
ذاتهما، األوىل بن فلس�طن والعراق  فيما الثانية 
تجمع لبنان والس�عوية .  وتعود املنتخبات ملتابعة 
أجواء املنافس�ة يوم 21 آذار م�ن خال لقائن يف 
خت�ام  ال�دور األول، ويجمع�ان البحري�ن ولبنان 
عن�د الرابعة عرصاً، واإلمارات مع  فلس�طن عند 
السابعة .  وكانت النسخة األوىل من بطولة الشباب 

أقيمت صي�ف العام امل�ايض 2019 يف 
 مدينة رام الله الفلسطينية بمشاركة 
6 منتخبات: فلس�طن، قطر، األردن، 

 البحرين، العراق واإلمارات . 
وت�وج املنتخ�ب العراق�ي بلق�ب تلك 

املنتخ�ب  ع�ى  ف�وزه  بع�د  النس�خة 
اإلماراتي يف  املب�اراة النهائية بنتيجة 2-4 

بف�ارق ركات الرتجي�ح إث�ر تعادلهما يف 
الوقت  األص�يل 0-0، فيما احتل 

املنتخ�ب األردن�ي املركز 
وفلس�طن  الثال�ث 

رابعاً. 
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اهداف الدقائق األخيرة تلقي بضاللها على 
المباريات األولى من الدوري  الممتاز

انطلق يوم امس الجمعة الدور الثاني 
من ال�دوري العراقي املمتاز بمباراتي 
حي�ث  اح�رز النج�ف ه�دف التعادل 
ام�ام الطلب�ة يف الدقيق�ة األخرية من 
املب�اراة التي أقيمت  يف ملعب الش�عب 
من�ذ  الطلب�ة متقدم�ا  كان  ان  بع�د 
الش�وط الثان�ي فيما تحص�ل النجف 
 عى رضبة جزاء اهدرها يف املرة األوىل 
الاع�ب املخ�رم صالح س�دير قبل 
ان  يتابعها عيل س�عد مس�جا هدف 

التعادل للنجف. 
ويف املباراة استطاع النفط من خطف 
ه�دف التعادل م�ن امانة بغ�داد بعد 
ان س�جل  هدف�ا يف الدقيق�ة الواح�د 
والتس�عن عن طريق بس�ام ش�اكر 
بعد ان س�يطر فريق  امانة بغداد عى 
مجريات املباراة وسجل هدف التقدم 
يف الدقيق�ة 35 ع�ن طري�ق  الاع�ب 

مصطفى كريم عبد الله. 
حمد: افتقدنا للرتكيز  

أوضح م�درب أمان�ة بغ�داد، عصام 
حم�د، أن فريقه فقد الرتكيز بش�كل 
كب�ري يف  الدقائ�ق األخرية م�ن مباراة 

النفط . 
وخط�ف النفط، تع�اداًل قاتًا )1-1( 
من أمان�ة بغداد، عى ملع�ب النفط، 
لحس�اب  الجولة الثانية م�ن الدوري 

العراقي املمتاز . 
وقال حمد »العبون�ا فقدوا الرتكيز يف 
الدقائق األخرية نتيجة النقص العددي 

بعد  طرد الاعب يوسف األلويس«. 
وأض�اف »النف�ط اس�تثمر النق�ص 
الع�ددي من خ�ال الك�رات الطويلة، 
حاولن�ا تنظيم  صفوفن�ا لكن الفريق 
افتق�د الرتكي�ز يف الدقائ�ق األخ�رية، 
لنس�تقبل هدف التعادل يف  الوقت بدل 

الضائع«. 
وب�ن »خرسن�ا نقطتن بع�د تقدمنا 
به�دف ط�وال وق�ت املب�اراة األصيل، 

أمانة بغ�داد  يعاني م�ن غيابه لفرتة 
طويلة عن املباريات الرسمية »  . 

سوء الحظ  
ندب مدرب الطلبة أحمد خلف حظه، 
بعدما تلق�ى فريقه هدفا متأخرا من 
النجف،  ليخرج متعادال )1-1( ضمن 
الجول�ة الثانية من ال�دوري العراقي 
املمت�از، الي�وم  الجمعة، ع�ى ملعب 

الشعب الدويل . 
وقال خلف،: »النح�س يازم العبينا، 
حي�ث أهدرن�ا فرص�ا كث�رية دفعن�ا 
ثمنها، ورغم  س�يطرتنا طوال املباراة 

لكنن�ا للم�رة الثاني�ة نتلق�ى هدف�ا 
متأخرا )بعد الخسارة 1-0  يف الجولة 
األوىل أم�ام ال�زوراء( بس�بب ضع�ف 

تركيز الاعبن«. 
وواص�ل: »رضبة الجزاء التي س�جل 
منه�ا النجف، أتت من خطأ ش�خيص 
وكلفتنا  نقطتن، وخرجنا من املباراة 
بنقطة لم تك�ن عادلة وفق معطيات 
اللقاء،  والس�يطرة الواضحة لفريقنا 

طيلة الشوطن«. 
وتابع: »الجميع أشاد بالطلبة والعمل 
الفني للفريق، وم�ع ذلك علينا تدارك 

 وضعن�ا، فالنق�اط وحدها ه�ي التي 
تدفعن�ا يف جدول الرتتيب، واملس�توى 

الجيد ال  يكفي«. 
جبار ينتقد التحكيم  

اك�د م�درب الحدود مظف�ر جبار، ان 
فريقه جاهزة ملاقاة نفط الجنوب يف 
الجولة  الثانية من منافس�ات الدوري 
الكروي املمتاز باملباراة التي يضيفها 

ملع�ب التاج�ي  غ�دا االح�د . 
وقال جبار ان »املباراة الثانية للحدود 
يف الدوري ستكون امام نفط الجنوب 
يف  يض�م  وال�ذي  الصع�ب   الفري�ق 

صفوفه مجموعة مميزة من الاعبن 
لكن�ا  اس�تعدينا بش�كل جي�د له�ذه 

املباراة«. 
وتابع ان »الخس�ارة االوىل يف الدوري 
كان�ت ام�ام اربي�ل يف الجول�ة االوىل 
نك�ن  ل�م  ه�دف  بهدف�ن  مقاب�ل 
نستحقها أبداً سيما وان الفريق قدم 
مستوى جيد لكن االخطاء  التحكيمية 
اثرت علين�ا وكان باإلمكان ان نخرج 
بالتعادل والكل ش�اهد الهدف  الثاني 
ألربيل علينا كيف كانت حالة التس�لل 

واضحة«. 

استمرار غياب جستن ميرام
 عن المنتخب الوطني

همام طارق يودع كأس مصر مع االسماعيلي

كريم: نفط الوسط عازم على التواجد في المراكز المتقدمة

صفاء هادي سعيد بانضمامه لسوفيتوف الروسي

ليوث الرافدين يدافعون عن لقبهم ببطولة غرب اسيا  

حددت لجنة املس�ابقات يف اتحاد كرة القدم موعد 
انطاق منافس�ات دوري الرديف  للجولة السادسة 
غدا االحد، علما ان املباريات س�تقام عند الس�اعة 
الثالث�ة ع�رصا .  حيث س�تتبارى ضم�ن املجموعة 
االوىل تس�عة فرق، إذ س�ياقي أمانة بغ�داد فريق 
 املش�اهدة يف ملع�ب االول، ويواجه فريق الحس�ن 
فري�ق الخط�وط يف ملع�ب  التحدي، وفري�ق القوة 

الجوية يضيف الحس�نن يف ملعب�ه، وبادي ياقي 
جن�وب  بغداد يف ملعب االمن، فيما س�يبقى فريق 
النجدة بانتظار .   اما منافس�ات املجموعة الثانية، 
فال�زوراء يس�تقبل فري�ق الكاظمي�ة يف ملعب�ه، 
 والطلبة ياعب املجد يف ملعب االول، وملعب جزيرة 
االعراس يحتضن مباراة  فريقي الس�ياحة والبياع، 

وامليثاق ياقي الرصافة يف ملعب الثاني. 

غ�ادر الوفد العراقي أللعاب القوى للصم، 
صباح اليوم الس�بت، للمشاركة يف  بطولة 
املغرب الدولية الخامس�ة أللع�اب القوى 
للص�م والتي تق�ام هناك للف�رتة من   ٢٣ 
ش�باط الج�اري ولغاي�ة االول م�ن آذار 

املقب�ل.  وتأل�ف الوف�د العراق�ي كل م�ن 
رئيس الوفد حيدر الش�ايف، واملدرب نوري 
جخي�ور،  والاعبن باس�م ه�ادي، احمد 
جابر، حس�ن كريم، حس�ن محمد، آوس 

محمد وعيل  جمعة. 

منتخب الصم يشارك ببطولة المغرب غدا.. انطالق الجولة السادسة لدوري الرديف   
اللعاب القوى



أعل�ن فرانك المب�ارد مدرب 
تشيليس اإلنكليزي أّن العب 
وسط البلوز الفرنيس نغولو 
كانتي س�يغيب عن املالعب 

لقرابة ثالثة أسابيع.
وأوض�ح المب�ارد يف مؤتمر 
صحفي عقده: »نغولو ليس 
جاهزاً، لديه إصابة عضلية، 
آم�ل أن تكون )فرتة غيابه( 

لثالثة أسابيع«.
مب�اراة  خ�الل  كان�ت  وأصي�ب 
تشيليس ومانشسرت يونايتد التي 
انتهت لألخري 2-0 اإلثنني الفائت 
ضم�ن مس�ابقة ال�دوري املمتاز 

وخرج مبكراً مع الدقيقة )12(.
ويواجه تش�يليس ج�اره وضيفه 
توتنه�ام الي�وم الس�بت يف قم�ة 
الس�ابعة  املرحل�ة  مباري�ات 

صاح�ب  يحت�ل  إذ  والعرشي�ن، 
األرض املركز الرابع بفارق نقطة 

عن توتنهام الخامس.
ويستعد تش�يليس ملواجهة أخرى 
ال تق�ل صعوبة عن لقاء توتنهام 
عندما يس�تضيف بايرن ميونيخ 
األملان�ي يف ذه�اب ثم�ن نهائ�ي 
دوري أبطال أوروب�ا يوم الثالثاء 

املقبل.
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جاتوزو يؤمن بإمكانية إقصاء برشلونة من دوري االبطال

أعلن ليفربول يف حس�ابه الرسمي 
ع�ى موق�ع التواص�ل االجتماعري 
تويرت ع�ر اإلنرتنت أن قائد الفريق 
جوردان هندرس�ون س�يغيب عن 

املالعب لقرابة ثالثة أسابيع.
وأوض�ح ليفرب�ول أّن العبه يعاني 
م�ن إصاب�ة يف العضل�ة الخلفي�ة 
للفخ�ذ وس�يحتاج لثالثة أس�ابيع 

تقريباً للتعايف.
وأصيب هندرس�ون خ�الل املباراة 
التي خرسها ليفربول أمام أتلتيكو 
مدريد يف ذهاب ثم�ن نهائي دوري 

أبطال أوروبا 1-0 وقد تم استبداله 
يف الدقيقة الثمانني.

يتمك�ن  أن  ليفرب�ول  ويأم�ل 
هندرس�ون من الع�ودة إىل املالعب 
قبل مب�اراة الع�ودة أم�ام أتلتيكو 
املق�ررة يف الح�ادي عرش م�ن أذار 

املقبل.
وقال األملاني يورغ�ن كلوب مدرب 
يعت�ر  هندرس�ون  إّن  ليفرب�ول 
محظوظاً نظراً لع�دم غيابه لفرتة 
أطول، وهو األمر الذي يحدث عادة 

يف مثل هذا النوع من اإلصابات.

اإلصابة تبعد هندرسون
 عن ليفربول لثالثة أسابيع

ب�ات مانشس�ر يونايت�د منفتًحا 
عىل بيع العب وس�طه الفرنيس، 

بول بوجبا، يف ف�رة االنتقاالت 
الصيفية املقبلة، وفقا لتقرير 

صحفي إنجليزي.
وارتبط بوجب�ا باالنتقال إىل 
أح�د أندية، ري�ال مدريد أو 
يوفنت�وس أو باريس س�ان 

جريمان.
»دي�ي  صحيف�ة  وبحس�ب 
الت�ي  الربيطاني�ة  مي�ل« 
»املراق�ب  »تابعته�ا 
العراق�ي«، فإن مس�ؤويل 

الش�ياطني الحمر فقدوا 
بوجبا،  تج�اه  صربهم 

لفرات  غ�اب  بعدما 
ه�ذا  طويل�ة 

بسبب  املوس�م، 
ولم  اإلصابة، 

يس�تطع 
يق  لفر ا

ة  د س�تفا ال ا
منه.

وأضافت الصحيفة 
ملي�ون   60 مبل�غ  أن 
ي�ورو، قد يك�ون مقنًعا 
للموافقة  يونايتد  ملانشسر 

عىل بيع الالعب، مع تبقي موسم 
واحد فقط عىل نهاية عقده.

وأش�ارت إىل أن يوفنت�وس س�يعاني رغم 
ذلك لعق�د الصفقة، حيث ال يمل�ك املال الالزم 
يف الفرة الحالية، وس�يحتاج لبي�ع أحد نجومه من 
أج�ل منافس�ة ريال مدريد وس�ان جريم�ان عىل الدويل 
الفرنيس.جدي�ر بالذكر أن مانشس�ر يونايت�د، كان يريد 
الحص�ول عىل نحو 150 مليون ي�ورو مقابل التخي عن 

بوجبا، الصيف املايض.

أعل�ن الس�د القط�ري إيق�اف االتح�اد 
اآلسيوي لكرة القدم لهدافه الجزائري 
بغ�داد بونجاح ملدة ش�هرين وذلك 
ع�ى خلفية هجوم�ه عى حكم 
مباراة الس�د والهالل يف ذهاب 
نص�ف نهائ�ي دوري أبط�ال 

آسيا 2019.
وذكر حساب السد الرسمي 
التواص�ل  موق�ع  ع�ى 
االجتماعي توي�رت »االتحاد 
بغ�داد  يوق�ف  اآلس�يوي 
ش�هرين  مل�دة  بونج�اح 
وبالتايل غيابه ع�ن مباراتي 
الع�ني اإلمارات�ي بالجولت�ني 
دوري  م�ن  والرابع�ة  الثالث�ة 

أبطال آسيا )ذهاباً وإياباً(.

ويع�ّد إيقاف بغداد رضبة للس�د ال�ذي يعاني 
من غيابات يف الفرتة األخرية وأيضا اإليقافات، 
يف  لإلصاب�ة  نجوم�ه  م�ن   3 تع�رض  حي�ث 
الف�رتة األخرية وآخرهم حس�ن الهيدوس أبرز 
مهاجمي الفريق إلصابته بكرس بس�يط أمام 
سيباهان اإليراني بالدوحة الثالثاء املايض، إىل 
جانب إصابة العبي الوس�ط س�الم الهاجري 

وعيل أسد.
كم�ا يفتقد الس�د أيض�ا الظهري األي�رس عبد 
الكري�م حس�ن أفض�ل الع�ب يف آس�يا 2018 
إليقافه 5 أش�هر بق�رار من لجن�ة االنضباط 
باالتح�اد اآلس�يوي يف 22 ترشين األول املايض 

لطرده أيضا يف مباراة الهالل بالدوحة.
ويتصدر السد مجموعته الرابعة بدوري أبطال 
آس�يا برصيد 4 نقاط بعد الفوز عى سيباهان 

وتعادله مع النرص السعودي.

اليونايتد يخفض 
سعر بوجبا 

جات�وزو  جين�ارو  أك�د 
مدرب ناب�ويل أن فريقه 
يمتلك فرص�ة التأهل 
دوري  نهائ�ي  لربع 
ع�ى  األبط�ال 
برشلونة،  حساب 
مواجه�ة  قبي�ل 
الفريق�ني يف ذه�اب 
ثم�ن النهائ�ي الثالث�اء 
س�ان  بملع�ب  املقب�ل 

باولو.

وقال جاتوزو يف ترصيحات أدىل بها لش�بكة س�كاي 
س�بورتس التي تابعتها »املراقب العراقي« بعد الفوز 
عى بريش�يا 2-1 يف الدوري: »برش�لونة فريق كبري، 
يمكن�ه أن يخل�ق لن�ا الكثري م�ن املتاع�ب. يجب أن 

نستعد للقاء جيدا ونلعب وفق خياراتنا«.
وكاد نابويل أن يخرس 1-0 أمام بريشيا، إال أنه تمكن 
من قلب الطاول�ة وإدراك التعادل بركلة جزاء نفذها 
لورن�زو إنس�يني ثم إحراز ه�دف الف�وز الذي حمل 

توقيع فابيان رويز.
واعت�ر جاتوزو، الذي تس�لم مس�ئولية نابويل خلفا 
لكارل�و أنش�يلوتي يف كانون أول امل�ايض، أن الفريق 

اإليطايل يحظى ب�«العب�ني أقوياء«، معرتفا يف الوقت 
ذاته أن انخف�اض املعنويات والثقة خالل األس�ابيع 

األوىل كان أمرا مقلقا بالنسبة له.
اىل ذلك كش�ف تقرير صحفي، عن اهتمام برش�لونة 
بضم الرتغايل برناردو سيلفا، نجم مانشسرت سيتي.
 وتع�رض مانشس�رت س�يتي لعقوب�ة م�ن اليويفا، 
باستبعاده من البطوالت األوروبية ملدة موسمني بعد 

خرقه لقواعد اللعب املايل النظيف.
وأبرز موقع le10sport التقارير حول سعي برشلونة 
لضم برناردو سيلفا، مستغال األنباء التي تتحدث عن 

احتمالية رحيل نجوم السيتي بعد العقوبة األخرية.

ويخطط برش�لونة الس�تغالل أزمة مانشسرت سيتي 
م�ن أجل الضغط عى برن�اردو وإقناعه بالرحيل عن 

ملعب االتحاد، واالنتقال إىل كامب نو.
 وال تعد هذه هي املرة األوىل التي يهتم فيها برش�لونة 
بالنجم الرتغايل، لكن مانشس�رت س�يتي كان يرفض 

جميع محاوالت املساس به.
 وبعدما أكد بيب جوارديوال يف وقٍت س�ابق استمراره 
يف قي�ادة مانشس�رت س�يتي، حت�ى لو هب�ط لدوري 
الدرج�ة الثاني�ة، ف�إن موافقته عى رحي�ل برناردو 

سيلفا تبدو أمرا صعبا.

رقمان تاريخيان بانتظار 
بوفون ورونالدو بمباراة اليوم

يرتقب عشاق األرقام القياسية بفارغ الصر مشاركة بوفون ورونالدو 
يف مباراة يوفنتوس وسبال اليوم السبت.

ول�م يحس�م ماوريتس�و س�اري م�درب يوفنتوس مس�ألة مش�اركة 
بوف�ون ورونال�دو أمام س�بال يف املباراة التي س�تقام ضم�ن املرحلة 

الخامسة والعرشين من مسابقة الدوري اإليطايل لكرة القدم.ويملك 
جانلويج�ي بوفون أس�طورة إيطاليا الحية 647 مب�اراة يف الدوري 
اإليط�ايل كأكثر العب مش�اركة يف املس�ابقة بالتس�اوي م�ع باولو 

مالديني.وترتفع احتماالت مش�اركة بوفون وتحطيم الرقم القيايس 
بس�بب إمكانية إراحة س�اري لحارس الفريق األول البولندي تش�يزني 

لالس�تعداد ملباراة دوري أبطال أوروب�ا أمام ليون الفرنيس يوم األربعاء املقبل 
يف ذهاب ثمن النهائي.ويف ذات الس�ياق ستحمل مشاركة رونالدو أمام سبال 

املباراة رقم 1000 للنجم الرتغايل يف مسريته االحرتافية.

كانتي يغيب عن 
مباراتي توتنهام 

وبايرن ميونيخ

االتحاد اآلسيوي يوقف بغداد بونجاح شهرين

احتف�ل قائد منتخب إنجلرتا ومانشس�رت يونايتد الس�ابق واين 
رون�ي، باملش�اركة يف املب�اراة رق�م 500 عى مس�توى بطوالت 
الدوري اإلنجليزية، عندما أحرز هدفا من ركلة جزاء نفذها بكل 
ه�دوء وبراعة خالل تعادل فريقه ديربي كاونتي مع فولهام، يف 

دوري القسم الثاني اإلنجليزي، أمس الجمعة.
وبدأ روني )34 عاما( مسريته مع ديربي كاونتي يف وقت سابق 

من الشهر الجاري، بعد اللعب يف الدوري األمريكي.
ونفذ روني ركلة الجزاء يف الدقيقة 55، ليمنح فريقه التقدم.

وق�ال روني لش�بكة س�كاي س�بورتس الت�ي تابعته�ا املراقب 
العراق�ي«: »دائم�ا أك�ون متوترا قب�ل تنفي�ذ ركالت الجزاء. لم 
يس�بق يل تنفي�ذ الركل�ة بهذه الطريق�ة )بهذا اله�دوء والراعة 

وتسديد الكرة يف منتصف املرمى( طوال مسريتي«.
وأض�اف: »أعرف أن حراس املرمى يدرس�ون ركالت الجزاء ولذا 
فقد لجأت إىل طريقة مختلفة ولحس�ن الح�ظ نجحت املحاولة 

ودخلت الكرة الشباك«.
وارتب�ط روني م�ع فريقه الجدي�د بعقد مبدئي ملدة 18 ش�هرا، 
حيث س�يعمل أيضا كمدرب بينما يسعى لتحقيق حلمه بالعمل 
يف مجال التدريب.وقال روني: »هناك املزيد من املباريات.. أشعر 
أنني عى ما يرام وحتى اآلن أس�تمتع باللعبة. لعبت 500 مباراة 

لكني سأحتفل عندما أتوقف عن اللعب«.
ويحتل فولهام املركز الثالث بفارق نقطتني عن مركزي الصعود 

التلقائي، يف حني يحتل ديربي كاونتي مركزا يف وسط القائمة.

ثنائية ليفاندوفس���كي
 تش���عل صراع الحذاء الذهبي

روني يسجل في مباراته
 ال�500 بالدوريات االنكليزي

أنقذ روبرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونخ 
خ�الل مباراته ضد بادربورن، يف الجولة ال�23 

من الدوري األملاني.
للفري�ق  هدف�ني  س�جل  البولن�دي  ال�دويل 
الباف�اري، أحدهما قبل دقيقت�ني عى نهاية 
الوقت األصيل للمباراة، ليقوده للفوز )2-3(، 

معزًزا صدارته لجدول ترتيب البوندسليجا.
وأش�عل صاحب ال�31 عاًما س�باق الحذاء 
الذهبي بهذه الثنائية، بعدما وصل إىل هدفه 

ال�25 يف البوندسليجا هذا املوسم.
وأشارت شبكة »س�كواكا« لإلحصائيات 
إىل اق�رتاب ليفاندوفس�كي م�ن ص�دارة 
الس�باق، إذ ب�ات متأخ�رًا ع�ن ش�ريو 
اإليط�ايل،  إيموبي�يل، مهاج�م التس�يو 

بفارق هدف وحيد.
ويتق�دم املهاج�م اإليط�ايل الس�باق 
يأت�ي  فيم�ا  هدًف�ا،   26 برصي�د 
كريس�تيانو رونال�دو وتيم�و فرينر، 
ثنائي يوفنتوس واليبزيج، يف املركزين 
الثالث والرابع عى الرتتيب برصيد 20 

هدًفا.
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مصطلحات ادبية

يعد الجناس من املصطلحات التي يتداولها الشعراء 
بكثيرة وهو يعنيي تماثيل كلمتين أو تقاربهما يف 
اللفيظ واختالفهميا يف املعنى لتوكييده أو للوصول 
إىل معنيى ميزدوج. وكثريا ما يؤدي ميا يف الجناس 
مين مفارقة إىل تحقيق أثر فكاهي. وقد اسيتعمله 
الشيعراء يف العرص العبايس بكثرة للتعبري عن مدى 
قدرتهم يف التالعيب اللفظي للخروج بابيات جميلة 

بمعاني تختلف عن من سبقهم من الشعراء.

طرائف من التراث 

أحمد الجنديل: التفاعل اإليجابي مع ما يستجد من ادب يضيق الفجوة بين زمن وآخر 

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

االديب العراقي أحمد الجنديل قاص وروايئ وصحايف وناقد أديب، أصدر ست مجموعات قصصية، وكذلك أربع روايات، أولها 
)المراقب  حاورته  المتنوع  اإلنتاج  وهذا  الرحلة  هذه  عن  مرسحيتني.  عن  ليال« فضال  يتألق  »الشيطان  »الرماد« وآخرها 

العراقي( وخرجت بهذه الحصيلة.

مين طرائيف النحويين التيي حوتها 
كتب باء الجر

للنحياة طرائيف أيضيا ومنهيا هيذه 
الطرفية التي اسيتخرجناها من كتب 
اليراث العربي : قال نحوي لرجل : ما 
فعل فالٌن ِبحمارِه ؟ ، قال : باِعِه ، قال 
النحيوي : قل باَعُه ، قال : فلماذا قلَت 

ِبحماِرِه ؟
قال : الباء تجّر ، قال : فمن جعل باءك 

تجّر وبائي ترفع ؟؟؟!!!

الثقافـي
8

اليذي جياء بيك إىل عاليم  ميا 
الكتابة؟

اإلبيداع  يعشيقون  الفقيراء 
والجمال، وقد كنُت فقرياً، كذلك 
امليكان لعيب دوراً كبيرياً فقيد 
عشيُت يف مدينة تمتهن الشعر، 
فعارصُت الكبار من املبدعن يف 
مدينتي، كذليك الرغبة العارمة 
يف التعيرف عىل كبيار املبدعن 
كثيرية  عواميل  إنهيا  العيرب، 
دفعتني للدخول إىل هذا العالم.

أمام تعدد األجناس وتشيابكها 
يكون البحث عن رسيالة، كيف 

ترى الواقع الثقايف؟
الواقيع الثقيايف الييوم يختلف 
كثريا عما كان عليه يف السابق، 
العتبيارات أهمها ما حصل من 
تغيري هائيل لقنيوات التواصل 
املختلفة، التيي أتاحت للجميع 
الدخيول عير منافذهيا، وأنيا 
ضمين هذا الواقيع الذي فرض 
عيّي أن أقيول كلمتيي، بيدون 
االهتميام بالتحرك يف عمقه، أو 
عىل الهامش منه. أما بالنسيبة 

لألجناس فيإن لكل جنس أدبي 
رغيم  وعنيارصه،  خصائصيه 
التداخيل الكبري اليذي طرأ عىل 
األجنياس األدبيية، وكل جنس 
إذا ما فقد عنارصه األساسيية، 
جنيس  إىل  يتحيول  فسيوف 
آخير، فالرواية مثيال تبقى لها 
خصائصهيا وعنارصهيا، رغم 
انفتاحها عىل العليوم األخرى، 
كعليم النفيس وعليم االجتماع 
والفلسيفة، ويمكن تعميم ذلك 
عىل األجناس األخرى، كالقصة 
واملرسحية.  والشيعر  القصرية 
مين  إنيه  القيول  يمكين  ليذا 
الصعوبة الوقوف عىل قدميك يف 
سياحة اإلبداع وجميع القنوات 

مفتوحة للجميع.
يف كتاباتيك األدبيية ثمة جنوح 
لألليم أو جليد اليذات. هل هذه 
نابعية من البيئة أم هي األقرب 

للمتلقي؟
ثمة ألم يف كتاباتي األدبية نعم، 
فالكتابية وجع داخيي ونزيف 
مسيتمر، لم أميارس جلد ذاتي 

يوميا، وربما لجأت إىل جلد ذات 
اآلخريين أحيانيا، وقيد طلقُت 
الجلد وملحقاتيه، عندما انبثق 
وعيي جدييد يتعليق بكينونية 
اإلنسان، بدأُت أسري عىل هداه، 
ليم أضيع املتلقيي عندميا أبدأ 
بالكتابة، أكتيب بوضوح، ومن 
حيق املتلقيي قبيول أو رفيض 
ما أكتيب. البيئة التي عشيتها 
وتفاعليُت معهيا ألقيت حزنها 
عىل قلمي، وما كان الفقر يوما 

بابا للفرح.
هل تؤمن بنظرية النص املحي، 
أم صار لزاميا أن يكون األديب 

متوافقا مع العالم أجمع؟
بريقيه  ينتهيي  املحيي  األدب 
بانتهاء بريق البطل، أو الحدث 
عندما يتجياوزه الزمن وبعدها 
يدخيل هذا النوع مين األدب إىل 
حقل التوثيق والتاريخ، إذا كان 
مغلقيا عىل محليتيه، وما أظن 
أديبا ناجحا ومشهورا قد تجرد 
عن املحلية يف أدبه )تشيخوف، 
همنغيواي،  ديستوفسيكي، 

نجييب  هوغيو،  ماركييز، 
إدرييس(  يوسيف  محفيوظ، 
الكبيار،  املبدعين  وجمييع 
ولكنهيم جميعيا خرجيوا مين 
محلياتهم إىل الفضاء اإلنساني 
العام، تناولوا القيم األساسيية 
لوجود اإلنسان، لدينا الكثري من 
الروايات ربما كانت مدهشة يف 
وقتها، إال أنها فارقت دهشتها 
عندميا تجاوزها الزمين، ألنها 
ظليت متعلقة يف امليكان املحي 
والحدث املحيي والبطل املحي. 
أّن  إال  بيئتيه،  ابين  فالكاتيب 
ينتكيس عندميا يتحيرك وهو 

مقيد بأصفاد املحلية.
هيل هنياك طقيوس محيددة 
للكتابية أم تنبيع حييث تنبيع 

الفكرة؟
هذه اللحظة تشبه الجنن الذي 
ينمو يف رحم أمه وعندما تقرب 
ساعة الوالدة، البد من الخروج 
إىل النور، يف أحيان كثرية يخرج 
املوليود ميتيا سياعة والدتيه، 
وأحيانياً معاىف، ميا يهمني هو 

التخلص من هذا الحمل ساعة 
املخياض، وأطري فرحيا عندما 

أراه يتمتع بالعافية.
بعد تجربية الكتابة يف مجاالت 
مختلفية، أين تضع نفسيك يف 

رصاع األجيال؟
أظن أن مصطلح رصاع األجيال 

يحتياج إىل تمعين وتدقيق، إذا 
ميا أدخلنياه إىل عاليم اإلبداع، 
هناك رصاع بن اآلباء واألبناء، 
وهناك رصاع بين جيل وجيل 
عندما يتمسك كل طرف بآرائه 
التغييري  نتيجية  ومعتقداتيه، 
الحاصل يف مجميل التصورات 

نحو الكيون والحياة. يف مجال 
اإلبداع تكون القراءة املستمرة 
واالطالع عىل تجارب اآلخرين، 
ودراسية مناهج النقيد بروح 
رياضيية منفتحية والتفاعيل 
يسيتجد  ميا  ميع  اإليجابيي 
تسياهم جميعها عىل تضييق 

الفجوة بين زمن وآخير. لقد 
انسيلخت من مسيرية حياتي 
سيبعة عقود وثالث سينوات، 
وميا زلت أشيعر بالفتيوة مع 
قلمي رغم أن جسيدي يقرب 
من نهايته وكل مؤرشاته تنذر 

بالرحيل. 

كتابات نسائية

أبحث عن ابتسامتها

وحن وجدتها

بكيُت ...

افتقدك 

ولم أجدك 

حتى يف أحالمي ...

من يوصلني اليك

 والدروب

 ال تعرفني...

منذ طفولتي 

واألحزان تلعب معي

  )ختيالن(

كلُّ الجروح تطيُب

إال جرحك

ُخلق ليبقى ...

أنت مثل األوراق ناصعة البياض...

وإنا حٌر أسود

يرسم قلباً أحمر ...

اليقظة تسهر معي

 كل يوم ....

اصدار

املراقب العراقي / متابعة...
صدرت حديثاً عن منشيورات املتوسيط 
– إيطاليا، املجموعة الشيعرية الجديدة 
للشاعر السيوري بشيري البكر، بعنوان 

»آخر الجنود«
يف سيابِع مجموعاتيه الشيعرية يُشييُِّد 
الشياعر بشيري البكر ُمدناً من الخراب، 
يرتِّب األنقاَض بقصائيد مؤملٍة، وذاكرة 
القنابيل واالنفجارات،  تعيجُّ بأصيواِت 
كأنَّ كلَّ نهايٍة دمار، وما يأتي الحقاً هو 
عيدٌم وال يشء، فاملنايف الباردة، تزيُد من 
ُق الجيراَح البعيدة. هنا تبدو  األلم وتُعمِّ
العتبتيان اللَّتان اسيتهلَّ بهما الشياعر 
كتابه، بخلفيِتهما السيوداء وبياضهما 
رصيِد  يف  للميي  تَيننْ  مهمِّ املؤليم، 
أنطولوجييا الحرب ومآسييها؛ وسيرية 
آخير الجنود، يكتيُب البكير: »األلُم ذلك 
اليشُء/ الذي ال يُسبِّبُه أحد…« ويضيف: 
»ما عدا القنابَل/ واألطالَل/ والدمعَة يف 

العن/ ال يشَء/ أيَّتُها البالد«.
يور  الصُّ الجنيود« سيتتالحُق  يف »آخير 
امُلمزَّقية، وتمتيزج بيوميياِت غرييٍب يف 
يان من  بيالد آمنية، فتصعيُد غييوُم دخَّ
فنجاِن القهوة، ومن كأس البرية تصعُد 
فقاعياٌت غرقيى، سيتطفو الذكريياُت 

كجثٍث 
فوَق سطح البحر.

مُت/ يف  نقيرأ: ال تيرى ميا يقيرُؤُه الصَّ
كتياٍب أبييَض بيال كالم/ يتحيدَُّث عين 
أطفياٍل مين ُسيورية/ حاولُيوا ُعبُيور 

البحِر/ وطافوا هناك.
هكذا، يصبُح تدويُن الكوابيس وتسجيُل 
املناماِت عمالً يوميّياً، يحدُث كأيِّ يشٍء 
يومييٍّ يف دورة الحيياة. هيل سيتكوُن 
الكتابية منجياة؟ أم هيي عكيُس ذلك، 
حتّيى إن ارتبطت بالتفاصييِل العادية، 
لرجيٍل ضائيع ما بين الجمير والرّماد، 
رجيل تحيُط ببيتيِه أشيجار الحدائق يف 
لُل إىل غرفة نومه رائحُة  لندن، بينما تتسَّ
شيجرٍة من الغوطة يف الخرييف. يكتُب 
بشيري البكر أمَليُه كثيفاً، عابيراً ومقيماً 
مؤقتاً يف ميدن كثرية، بيريوت، باريس، 
تونيس، داكار، منحيازاً لذاكيرة مكانِه 

األّول.

 زحام
سمرقند الجابري 

يف الزحام
اتذكر اشياء غبية واضحك...

اختنق فجأة،
أراني حلم اليقظة

ادق رؤوسهم بحذاء قديم.
افكر ان اخرس خمسة كيلوغرامات

ويف الزحام التايل،
اشري شطرية بريغري!
اتذكر اول قصة حب يل،

الربطها باخر قصة حب ...
وارصف ايامي كلعبة) لوتو(
القلق يتمدد يف رأيس ملعونا

وهو يرسم دوائر ومثلثات نارية ،
وارقاما فلكية ملن غدروني.

وانادي عىل بائعة الشاي التي،
هجرها الرعب اىل بغداد:-

)اعطني بألف دينار كوبا بال سكر(
اسمع اخبارا ترفع من ضغطي

واطالع يف مرآة السيارة

 شعرا اسود،
 ينبت معكوسا يف حاجبي االيرس

تتصل مريم :اين تضعن امللح؟
_ انه مخبأ يف كل جرح حاولنا نسيانه.

 

 املراقب العراقي/ متابعة...
»متسيّولو الخلود« روايية وجودّية فلسيفّية، وكذلك 
روايية سييكولوجية، أبطالها بلقيس، يوسيف، وليد، 
غّسيان، أربع شيخصّيات، أربعة وجوه، أربعة أسيئلة 
عن املعنى، وأربعة إسقاطات تحاول مواجهة معضلة 
الوجيود يف 311 صفحة مين الحجم املتوسيط. ولكّل 
شيخصّية من شيخصّيات »متسيّولو الخلود« سيؤال 
وجودي ما، إشيكالّية نفسّية وماٍض ال ُيمِكُن الهروب 

منه.
ويحاول الّشاعر يوسف الرّاوي الوصول إىل تسوية ما، 
ما َبن وجيوده العادّي ورغبتيه الحارقة يف الالعادية. 
بينما يجد املقاتل، وليد العبدالله نفسه يف مأزق ذهنِه 
النقيي وواقعيِه القبيح، رغبتيه الّدائمية بالهرب من 
املعركة، بانتهاء الحرب، والجلوس يف مكان هادئ، أن 
يتزّوج ويكون عادّياً بينما أوالده يحيطونه، بعيداً من 

الحرب الدائمة واملعارك املتتالية، وال يستطيع. 
بلقيس، يوسف، وليد، غّسان. أربع شخصّيات، أربعة 
وجيوه. أربعة أسيئلة عين املعنى. وأربعة إسيقاطات 

تحاول مواجهة معضلة الوجود.
يوسيف الشياعر يهرب مين عادية وجيوده إىل صورة 
متقنية الصنيع ال يبلغها. وليد الثائير يقاتل هرباً من 
أشيباح املوتيى. بلقييس ترتكيب الجرائيم العاطفية 
وتتسياءل: هل أنا راسيكلنيكوف أم سيونيا؟ وغّسان 
يحتميي بالرتابية مين صفييح شياتيال امللّطيخ بدم 

املجزرة...

»متسولو الخلود« ألنس إبراهيم ..
 الهروب من أشباح الموتى

بشري البكر آخر الجنود

جناس

هايكو

عبدالحسين كولي

الطري
 علياء املالكي

إني أنا الطري إن جادت جراحاتي
وارتادني قلق من غيث أبياتي

حظ افعى
سارة ادم   

تخلف عن الرسب 
ليسريح عىل شجرة 

لم يكن يعرف مصريه املحتوم ينتظره
كانت افعى تختبئ بن أغصان الشجرة!

لم ينتبه الرسب لغيابه ! 
واصل الرسب التحليق بينما هو كان من حظ افعى.

حمتوى كتاب
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أما »مس�مار جح�ا«؛ فهو ال يقل ش�هرة عن 
ا  جح�ا نفس�ه.. وجحا ش�خصية هام�ة جدًّ
فيتاريخن�ا؛ إذ طامل�ا كان اللس�ان املعرب عما 
نسميه اآلن »األغلبية الصامتة«،أما مسماره، 
فيُ�رب به املث�ل ىف اتخ�اذ الحج�ة الواهية 

للوصول إىل الهدف املراد ولو بالباطل.
وأصل الحكاية أن جح�ا كان يملك داراً، وأراد 
أن يبيعها دون أن يفرط فيهاتماماً، فاشرتط 
ع�ى املش�رتي أن يرتك ل�ه مس�ماراً يف حائط 
داخ�ل املنزل،فواف�ق املش�رتي دون أن يلحظ 
الغ�رض الخبيث لجحا من وراء الرشط، لكنه 
فوجئبع�د أيام بجحا يدخ�ل عليه البيت. فلما 

سأله عن سبب الزيارة أجاب جحا:

جئ�ت ألطم�ن ع�ى مس�ماري!! فرح�ب به 
الرجل، وأجلسه، وأطعمه. لكن الزيارةطالت، 
والرج�ل يعانى حرًجا من ط�ول وجود جحا، 
لكن�ه فوجئ بما هو أش�د؛ إذ خلعجحا جبته 
وفرش�ها ع�ى األرض وتهيأ للن�وم، فلم يطق 

املشرتي صرباً، وسأله?
ماذا تنوي أن تفعل يا جحا؟!

فأجاب جحا بهدوء :
س�أنام يف ظل مس�ماري!! وتكرر هذا كثرياً.. 
وكان جح�ا يخت�ار أوق�ات الطعامليش�ارك 
الرج�ل يف طعام�ه، فل�م يس�تطع املش�رتي 
االس�تمرار عى هذا الوض�ع، وتركلجحا الدار 

بما فيها وهرب!!

قصة مثل عربي

امتهن اسالف كريم سماري صياغة 
الذه�ب من�ذ االربعيني�ات، وقبله�ا 
كان�وا يعملون بالصي�د والزراعة يف 
اه�وار العمارة والنارصية وس�وق 
الش�يوخ إضاف�ة إىل عم�ل االدوات 
والح�دادة  البس�يطة  الزراعي�ة 
وصناع�ة الق�وارب الصغ�رية، ث�م 
انتقل�وا للعمل مع اليهود يف صياغة 
بع�د  تجارته�م  وتوارث�وا  الذه�ب 

تهجري اليهود.
الرحال�ة  ديوالف�وا  م�دام  تص�ف 

زارت  الت�ي  املعروف�ة  الفرنس�ية 
ب��  املدين�ة   1881 ع�ام  الب�رة 
“فينس�يا ال�رشق” وتؤك�د وج�ود 
طوائ�ف كث�رية متعايش�ة بينه�م 
الصابئ�ة الذين يعمل�ون مع اليهود 
يف صياغة الذهب، وتقول “انك تجد 
النساطرة والسنة والشيعة والبابية 
الرومي�ة  واملس�يحية  والوهابي�ة 
والصابئ�ة  الكل�دان  واملس�يحية 
واليزيدية واليهود واألرمن وغريهم 

متعايشني بسالم”.

 يقول سماري الذي يعد اقدم صائغ 
ذهب يف العّشار بمدينة البرة “لم 
افكر ب�رتك الب�رة مطلق�ا برغم 
ان�ي زرت الكث�ري م�ن دول العال�م 
وأفراد عائلت�ي يتوزعون عى الدول 
األوربي�ة واس�رتاليا وكن�دا، لكن�ي 
باٍق برغم الح�روب والنزاعات فهذا 

وطننا األصيل”.
وح�ول ط�رق عملهم قديم�ا يقول 
ل�مراس�ل ” املنصة” ” كان “عملنا 
يتمث�ل يف صياغ�ة الذهب ونقش�ه 

بش�كل يدوي، باس�تخدام املطرقة 
والس�ندان والسحب والس�لك فيتم 
س�حب املعدن بآل�ة تدع�ى الكالبة 
وكنا نس�تخدم موقد ط�ني لتذويبه 
إذ يوق�د فيه�ا الفح�م وعليها طاق 

حديد”.
اليدوي�ة  الصياغ�ة  أدوات  تب�دو 
القديمة مختلفة وبدائية جدا وعى 
س�بيل املثال هناك “الج�راب” التي 
توض�ع بفتحته قنين�ة زجاج ويتم 
النف�خ من خالل�ه لتذوي�ب الذهب 
الصاغ�ة  وكان  وطرق�ه،  وس�كبه 
اثن�اء  االرض  يفرتش�ون  القدم�اء 
العم�ل، بينم�ا يضع الصائ�غ وعاًء 

بني ساقيه”.
ويعرض س�ماري بعض املصوغات 
القديم�ة ويقول “ه�ذه نماذج من 
القالئ�د واملصوغ�ات الت�ي تضعها 
النس�اء ع�ى االنف كما وتس�تخدم 

بعضها لتثبيت غطاء الرأس”.
 وهناك من ب�ني املصوغات أجراس 
ال�والدة  االطف�ال حديث�ي  تخ�ص 
او  الطف�ل  ف�راش  يف  ويضعون�ه 
يلبس�ونه له يف يده لتجنب الحس�د، 
ام�ا تذوي�ب الذه�ب قديم�ا فغالبا 
مايتم عن طريق اش�عال نار كثيفة 

من بقايا روث الحيوانات.
وه�و يق�ول أن صياغ�ة الذهب لم 
تك�ن واس�عة ومختلف�ة االش�كال 
آن�ذاك. قديم�ا كانت الن�اس تطلب 
م�ن الصائ�غ عم�ل ” خش�ل” لهم 
ينته�ي  ان  اىل  ج�واره  ويجلس�ون 
من عمله، كما أن اس�ترياد س�بائك 
الذهب يج�ري عن طري�ق البنك او 

بعض التّجار يوميا.
وكان يتم اس�ترياد بعض املخشالت 
أي الذهب املستعمل كاللرية وتسمى 
اللرية الجلوبية نس�بة لتّجار الذهب 
م�ن عائلة جل�وب، وغالبا ما تكون 
م�ن عي�ار ) 12 و 18 و 21 و 23( 
كان هناك تّج�ار ذهب من الطائفة 
الصابئية يزاول�ون املهنة اىل جانب 

يهود البرة.
لكن األمور اختلفت اليوم فالصاغة 
باألس�اليب  يفقه�ون  ال  حالي�ا 
تع�د  ول�م  الصياغ�ة،  يف  القديم�ة 
صياغ�ة وتج�ارة الذه�ب تقت�ر 
عى الصابئة بل يزاولها املس�لمون 

واملنافسة قائمة بينهم.
يج�ري اس�ترياد الذه�ب م�ن دبي 
وس�نغافورة  والكوي�ت  وتركي�ا 
وس�واها. لكن س�ماري يؤكد أنهم 
يعان�ون من التأخ�ري ودفع رضيبة 
 ” النق�ل  اج�ور  اىل  ( اضاف�ة   %5(
يكلفن�ا ايصال الكيلو غ�رام الواحد 
م�ن الذه�ب قراب�ة) 900 ( دوالر، 
ونحن نتكلف اكثر من سعره املعلن 

عنه يف البورصة”.
وال يبوح الش�يخ م�ازن نايف كبري 
الطائف�ة بع�دد م�ن تبق�وا، لك�ن 
املص�ادر تفي�د أن تعداده�م قرابة 
أربع�ة آالف بع�د أن كان�وا أضعاف 
غ�ري  ديني�ة  طائف�ة  وه�ي  ذل�ك، 
تبش�ريية تعتم�د يف طقوس�ها عى 
املاء لذلك س�كنت قريبا من األنهار 

جنوبي العراق.
وبحس�ب رأي الش�يخ م�ازن نايف 
فأن املعاناة ال تقتر عى الطائفة 

بحك�م  لكنه�م  وحده�ا  املندائي�ة 
مهنته�م معرضون لالبتزاز باعتبار 

انهم يعدون من االثرياء.
ويدفع س�جاد موحي خف�ي بابنه 
حرف�ة  تعل�م  إىل  س�اجد  االصغ�ر 
الصياغة ع�ى يد اخواله وهو يقول 
حول ذلك “نحن ال نتخى عن مهنتنا 
لكنه�ا صعبة وفيه�ا كثري من الفن 
ويجب ان يكون التمرّس عليها منذ 
الصغر ألننا نتعامل مع مادة عالية 

القيمة هي الذهب”.
الب�رة  يف  الصاغ�ة  وينقس�م 
يصنع�ون  الذي�ن  األوىل  فئت�ني  اىل 
وينقش�ونها  واملجوه�رات  الح�يل 
وه�ؤالء يعتربون حرفي�ني وقليلني 
ومعظمه�م م�ن الصاغ�ة الصابئة 
الذي�ن مازال�وا يحرتف�ون الصياغة 
اليدوية، واآلخرين أصحاب املعارض 
باملصوغ�ات  يتاج�رون  الذي�ن 

فحسب.
واختل�ف عمل الصاغ�ة يف النواحي 
الجمالي�ة ع�ن الس�ابق إال أن مادة 
الذهب كانت افضل قبل 2003، كما 
يرى س�اجد الصائغ الشاب، فاملواد 
كان�ت تخضع للرقابة الش�ديدة، يف 
ح�ني أن )90%( م�ن الذه�ب يدخل 
حاليا عن طريق التهريب من شمال 
الع�راق ومط�ار النج�ف، وال يجلب 
التّج�ار الذه�ب الغايل بل املناس�ب 
لحال القدرة الرشائية للس�وق، كما 
يت�م صه�ر الذهب املس�تورد وتعاد 
صياغت�ه كذه�ب عراقي”.العمل يف 
يوم عطلتهم، األحد، بس�بب ش�دة 

املنافسة.

 ش�يد القب�ة ن�ارص الدول�ة الحمدان�ي 
945 م )س�نة 332 ه�( فوق الريح ، 
وسورهما بسور متني. ثم أبدل الخليفة 
العبايس املس�تنر بالل�ه صندوق القرب 
والس�ياج]2[.  خش�ب  م�ن  بصن�دوق 
ث�م أض�اف الخليف�ة النارص لدي�ن الله 
إضاف�ات عمراني�ة إىل القب�ة واملنائ�ر. 
وتوال�ت العناية بهذا الريح يف مختلف 
العص�ور، إىل أن ج�دد بن�اؤه يف ح�دود 
س�نة 1785 م )1200 ه�(. وحني حكم 
الس�لطان نارص الدين ش�اهالقاجاري، 
كس�ا قبة رضيح اإلمامني العس�كريني 
وأط�راف املنائ�ر بالذهب ع�ام 1868م. 
ث�م أنفق األمري فرهاد م�ريزا )عم نارص 
الدي�ن ش�اه( أم�واالً كثرية ع�ى أعمال 
تذهيب املنارات الك�ربى من الحوض إىل 

أعالها.
وبعد موت املعتضد العبايس نصب شباك 
يف جدار الدار يرشف منه املارة يف الشارع 
ع�ى تلك القب�ور الت�ي بداخله�ا، فكان 
بعض الناس من الشيعة املوالني يزورون 
اإلمام�ني من وراء الش�باك، ونس�تطيع 
الق�ول بأن ه�ذا الش�باك كان أول منفذ 
يط�ل منه الزائرون ع�ى القبور يف الدار. 
بقي�ت ال�دار عى حاله�ا ما يق�رب من 
واح�د وأربعني س�نة دون أن تمس�ها يد 
التعاهد واإلص�الح، ونظراً لخلو املنطقة 
من س�اكنيها قياسا بما كانت عليه أيام 
زهوها، فق�د تعني عى بعض الناس من 
الش�هامة واإلخ�الص والوالء  أصح�اب 
يف بغ�داد أن يقوموا بتعه�د تلك الروضة 
املطه�رة وس�دانتها، والقي�ام بش�ؤون 
زواره�ا، ف�كان أولئك األف�راد ينظمون 
القواف�ل يف املناس�بات ويرافقون الزوار 
إىل مدينة س�امراء، ثم يع�ودون بهم إىل 

بغداد.
الدول�ة  ن�ارص  ق�ام  ه� /44–945م( 

الحمداني الحس�ن بن أب�ي الهيجاء عبد 
الل�ه ب�ن حم�دان التغلب�ي املتوىف س�نة 
صاح�ب  كان  ال�ذي  )358ه� /969م( 
املوص�ل وم�ا يليه�ا، وه�و األخ األك�رب 
لس�يف الدولة الحمداني، وكان بمنصب 
أمري األمراء، قام بتشييد الدار من جديد، 
ورفع جدثي اإلمامني وكللهما بالستور، 
وبن�ى عليهما قبة صغ�رية، وأحاط رس 
من رأى بس�ور، ليأمن س�اكنوها أو من 
يريد س�كناها، كما بن�ى دورا حول دار 

اإلمام وأسكنها جماعة.
 )337ه /48–949م( أش�اد معز الدولة 
البويهي أبو الحس�ن أحم�د بن بويه بن 
فناخرسو املتوىف س�نة )356ه /967م( 
عند دخوله سامراء أول عمارة عى شكل 
مزار بعد أن أكمل عمارة الحمداني، وغري 
يف ط�رز البن�اء، فأس�س الدعائم، وعمر 
القبة التي عى الريحني ورسداب الدار، 
وأق�ام ع�ى القربي�ن صندوقا خش�بيا، 
وم�أ حوض الدار بالرتاب بعد أن صارت 
كالب�ر لكثرة م�ا أخذ الناس م�ن ترابه 
للربكة، وذلك ألن اإلمام العس�كري عليه 
السالم كان يتوضأ به أحيانا، وجدد بناء 
صحن الدار وسوره، وأنفق يف ذلك أمواال 
جزيل�ة، كما رت�ب معز الدول�ة للروضة 
والقوام عليها والكتّ�اب مرتبات شهرية 
ليتعاهدوها وزوارها بالخدمات الالزمة. 
ويف سنة )368ه /78–979م( قام عضد 
الدولة البويهي أبو شجاع فناخرسو بن 
الحس�ن بن بوي�ه الديلمي املتوىف س�نة 
يف  واملدف�ون  ببغ�داد  )372ه� /983م( 
النج�ف األرشف، بزيارة س�امراء، فأمر 
بوضع س�ياج من الساج حول املرقدين، 
ووس�ع الصح�ن، وعم�ر أروقته وس�رت 
الريح�ني بالديباج، كما أش�اد س�ورا 
للمرقد. يف س�نة )407ه /16–1017م( 
وق�ع حري�ق يف بع�ض أط�راف املرق�د 

املطهر، ويبدو أن أرضاره كانت طفيفة.
 )445ه /1053م( ترك األمري الرتكي أبو 
الحارث أرسالن بن عبد الله البساسريي 
املتوىف س�نة )451ه /1060م( وهو من 
ممالي�ك بن�ي بوي�ه، ت�رك بغ�داد، وحل 
بتكري�ت، فأم�ر بعمارة املرق�د الرشيف 
عمارة عالية تليق باإلمامني العسكريني 
عليهما السالم، فعمر القبة والريحني 
م�ن  صندوق�ني  وعم�ل  جدي�د،  م�ن 
الس�اج ووضعهما ع�ى القربين، وجعل 
رماناتهما من الذه�ب، فكانت هذه أول 
قط�ع ذهبي�ة ته�دى إىل مرق�د اإلمامني 

عليهما السالم.
 )495ه /1102م( كلف امللك بركيا روق 
اب�ن ملك ش�اه الس�لجوقي أب�و املظفر 
ركن الدي�ن، رابع س�الطني الس�الجقة 

املت�وىف يف الثان�ي م�ن ربيع األول س�نة 
)498ه� /1104م(، كل�ف وزي�ره مجد 
الدول�ة بإج�راء إصالح�ات ع�ى مرق�د 
اإلمام�ني العس�كريني عليهما الس�الم، 
فق�ام الوزير باإليعاز إلعادة بناء س�ور 
املرق�د الرشي�ف، وتجديد جمي�ع أبواب 
الروض�ة العس�كرية م�ن أغ�ى وأج�ود 
أن�واع الخش�ب، وترميم القب�ة والرواق 

والصحن.
)606ه� /9–1210م( قام أب�و العباس 
الن�ارص لدين الل�ه أحمد بن املس�تضئ 
بأمر الله الحس�ن بن املستنجد العبايس 
املتوىف س�نة )622ه� /1225م( بتعمري 
القبة فوق الريح�ني، وتزيني الروضة 
الرشيف�ة من الداخ�ل، وبن�اء مئذنتني، 
وتجديد بن�اء رسداب دار اإلمام، وكتابة 

أس�ماء األئم�ة االثن�ي عرش م�ع النبي 
محم�د وابنته فاطمة الزه�راء عى باب 
خش�بي من داخله يف ش�باك وضعه عى 
صفة ) س�قيفة ( يف آخ�ر الرسداب، وال 
يزال هذا الباب موجودا إىل يومنا هذا وبه 
آث�ار حريق، كما كت�ب عليه من الخارج 
آي�ات قرآنية واس�م النارص لدي�ن الله، 
وكان�ت ه�ذه الصفة يف يوم م�ا موضع 

حوض ماء يتوضأ منه أو يستحم به.
حري�ق  ش�ب  )640ه� /1243م( 
العس�كريني،  اإلمام�ني  روض�ة  داخ�ل 
فأت�ى الحري�ق ع�ى الف�رش، واح�رتق 
الصندوقان اللذان أهداهما البساسريي، 
فأمر املس�تنر بالل�ه العبايس منصور 
بن محمد الظاه�ر بن النارص لدين الله، 
املتوىف سنة )640ه /1242م( وهو باني 
املدرسة املس�تنرية ببغداد، باستبدال 
الصندوق�ني املحرتق�ني بصندوق�ني من 
الساج، كما أوعز بعمارة املشهد الرشيف 
والروض�ة املبارك�ة وما يحي�ط بها من 
سياج ساجي، وإزالة ما أصابها من آثار 
الحريق، وكان املس�تنر قد كلف السيد 
جمال الدين أحم�د بن طاووس أن يتوىل 

اإلرشاف عى أعمال البناء والصيانة.
 )750ه� /1349م( قام األمري أبو أويس 
الش�يخ حس�ن بزرك الجالئري )بتزيني 
الريح الساجي، وشيد القبة والدار من 
جدي�د، وعمل بهوا أمام املرقدين، ثم أمر 
بنقل املقابر الت�ي يف صحن املرقد والتي 
أخ�ذت تتزايد يوما بعد ي�وم، أمر بنقلها 
إىل الصح�راء يف مق�ربة خاصة، كما قام 

بخدمات جليلة كثرية.
)1106ه /1694م–1695م( وبعد وقوع 
حري�ق يف داخل الروض�ة املرشفة نتيجة 
ت�رك الخدم ل�رساج موقد يف م�كان غري 
مناس�ب، مما أدى لسقوط نار منه عى 
بعض الفرش فاح�رتق، فأخذت النريان 

ترسي يف الخشب حتى التهمت صندوقي 
إىل  الخ�رب  املرقدي�ن واألب�واب، فوص�ل 
الش�اه حس�ني ب�ن س�ليمان الصف�وي 
)1142ه� /29–1730م(  س�نة  املت�وىف 
)4(، وهو آخر ملوك السلسلة الصفوية 
الرس�ميني، فأمر بصن�ع أربعة صناديق 
يف غاية التزي�ني والرتصيع، منهما اثنني 
العس�كريني عليهما  اإلمامني  لريحي 
الس�الم، واآلخ�ران – حس�ب الظاهر – 
للس�يدتني الكريمتني نرج�س وحكيمة 
بنت اإلم�ام الجواد عليه الس�الم، وعمل 
ش�باك فوالذي ليوضع ف�وق الصناديق، 
ودع�م البناء، وزي�ن الروضة من الداخل 
املرق�د  الس�اج، وف�رش أرض  بخش�ب 
بالرخ�ام، وأم�ر الس�لطان جماعة من 
العلم�اء واألعي�ان اإليراني�ني بمرافق�ة 
الت�ي  والهداي�ا  والري�ح  الصنادي�ق 
أرس�لها معهم إىل سامراء واإلرشاف عى 
عملي�ات النص�ب، وكان دخوله�م يوما 
مش�هودا، وقد كتب اس�م الشاه حسني 

عى واجهة باب الشباك الفوالذي.
املل�ك  فتص�دى  )1200ه� /1786م(   
املؤي�د الش�هيد أحمد خ�ان الدنبيل أحد 
لعم�ارة  آذربايج�ان  يف  خ�وي  أم�راء 
املش�هد املق�دس لإلمامني العس�كريني 
عليهما الس�الم، وتوىل أح�د علماء ذلك 
الوق�ت وأفاضله�م وهو امل�ريزا محمد 
رفي�ع الس�لمايس اإلرشاف عى نفقات 
عملي�ات الصيان�ة والتعم�ري والبن�اء، 
وبعد رص�د املبالغ الالزمة رشع بعمارة 
الروض�ة وال�رسداب بالحج�ر الصوان 
والرخ�ام، وق�د كان لل�رسداب باب من 
جه�ة القبل�ة يدخل�ه الزائر بع�د زيارة 
مرقد العس�كريني عليهما الس�الم بأن 
ين�زل درجا ثم يس�ري يف ممر ضيق جدا 
حتى يدخل الرسداب، الصحن املتصدعة 

واملنهارة  . 
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جواد سليم
ول�د يف أنقرة ألبوي�ن عراقيني من املوصل وأش�تهرت عائلته 
بالرس�م فق�د كان والده الحاج س�ليم وأخوته س�عاد ونزار 
ونزيه�ة كله�م فنان�ني تش�كيليني، وكان يف طفولته يصنع 
من الطني تماثيل تحاكي لعب األطفال، ولقد أكمل دراس�ته 

االبتدائية والثانوية يف بغداد]4[.
سريته]عدل[

ن�ال وه�و بعمر 11 عام�ا الجائزة الفضي�ة يف النحت يف أول 
مع�رض للفن�ون يف بغ�داد س�نة 1931. وأرس�ل يف بعثة إىل 
فرنس�ا حيث درس النح�ت يف باريس ع�ام 1938-1939م، 
وكذل�ك يف روم�ا ع�ام 1939-1940 ويف لن�دن ع�ام 1946-

1949، عمل يف صيانة اآلث�ار باملتحف العراقي، وكان رئيس 
قس�م النحت يف معهد الفنون الجميلة يف بغداد حتى وفاته يف 

23 كانون الثاني 1961.]5[
كان يجيد اللغ�ة اإلنكليزية واإليطالية والفرنس�ية والرتكية 
إضاف�ة إىل لغت�ه العربي�ة، وكان يحب املوس�يقى والش�عر 

واملقام العراقي.
أسس جماعة بغداد للفن الحديث مع الفنان شاكر حسن آل 
س�عيد يف عام 1951م، وانض�م إىل الجماعة فيما بعد الفنان 
محم�د غني حكمت والرس�امة نزيهة س�ليم، كما إنّه يعترب 
أحد مؤس�ي جمعية التشكيليني العراقيني، ولقد وضع عرب 
بحثه الفني املتواصل أسس مدرسة عراقية يف الفن الحديث، 
وفاز نصبه املعنون )الس�جني الس�يايس املجهول( بالجائزة 
الثانية يف مس�ابقة النحت العاملية وكان هو املشرتك الوحيد 
من منطقة الرشق األوس�ط، وتحتفظ األمم املتحدة لنموذج 

مصغر من الربونز لهذا النصب.
من أعماله]عدل[

 نص��ب الحري��ة يف بغداد، وكان آخر عمل شارك فيه
ش�ارك جواد مع املعماري رفعت الجادرجي والنحات محمد 
غني حكمت يف إنجاز مرشوع نصب الحرية القائم يف ساحة 
التحري�ر ببغ�داد، وه�و م�ن أهم النص�ب الفني�ة يف الرشق 
األوس�ط، ولجسامة املهمة ومش�قة تنفيذ هذا العمل الهائل 

ففد تعرض إىل نوبة قلبية شديدة أودت بحياته.

تعدد  الثقافات  العراقية  صاغة الذهب… نسيج اجتماعي امثن  من الذهب
م�ن ع�ى شاش�ة التلف�از ش�اهدُت 
الخمي�س املايض، أض�اءه فلمية عن   
مهرجان ضخم  اقيم يف اسرتاليا حمل 
ش�عار )مهرج�ان تع�دد  الثقافات( 
تل�ك  يف  املقيم�ني  للعراقي�ني  وكان 
القارة البعي�دة  ، وهم ُكثر ،  حضور 

الفت لإلنتباه ، جزاهم الله خريا ..
لق�د تن�وع املهرج�ان ، يف كل يشء .. 
م�ن االلعاب الش�عبية لع�رشات من 
البل�دان املش�اركة في�ه ، اىل االزي�اء  
والغن�اء والرقصات واش�هر االكالت 
، وكل م�ا يخط�ر ع�ى ب�ال .. كان 
لوحة فارهة الجم�ال ، لعالم جميل، 
ليس�ت  خ�راء  ارض  مس�احة  يف 
واس�عة.. وبينم�ا انا مس�تمتع بهذا 
نف�ي  م�ع  تس�اءلت    ، الربنام�ج 
، ت�رى مل�اذا ل�م نفك�ر بمهرج�ان ، 
يمث�ل التلون العراق�ي املعروف ، من 
الع�رب والكرد والرتكمان  واآلثوريني 
 ، املندائي�ني  والصائب�ة  واالرم�ن  
وااليزديني والش�بك ، وغريهم؟ وهي 
تش�كيلة موزائيك جميلة جدا ، فيها 
من تن�وع الغناء والرقصات واملالبس 
واصن�اف الطعام  ، ما يثري الدهش�ة 
والف�رح .. تجمعه�م رقع�ة ارض يف 
يوم ربيع�ي ببغداد ، يحدد موقعها يف 
متنزه الزوراء او ابي نؤاس او جزيرة 
بغ�داد ، ندعو اليه الس�فراء واعضاء 
نتوس�ع  او   ، الدبلوم�ايس  الس�لك 
بدعوة ضيوف م�ن الخارج ، لالطالع 
ع�ى هذا التنوع الجمي�ل يف الخارطة 
الرقص�ات  والس�يما    ، العراقي�ة  
الش�عبية  املتداولة حتى هذا اليوم يف 
العراق، كرقصة “الجوبي” بأنواعها، 
)يؤديه�ا الجنس�ان بنح�و مختل�ط 

كل م�ن الكرد، واالرم�ن، واآلثوريني، 
والكل�دان،  والرتكم�ان،  واليزيدي�ن، 
وغريه�م(  ويؤديها الع�رب بالرجال 
فق�ط، ورقص�ة )الس�اس( العربية 
، ورقص�ة ” الهج�ع ” و”الدبك�ه ” 

البدوية  الخ .
أنن�ا نحيا يف ظرف مجتمعي أقرب اىل 
اإلطالق منه اىل التحديد  واىل اإلرسال 
منه اىل القيد  ، واىل االنس�جام معنى 
بأكث�ر م�ن االنس�جام م�ع اللف�ظ 
والتنظري… وهذا الظ�رف يبحث عن 
مخاطبي العقل العن من يستس�هل 
الخطاب�ات، املوجهة ملجموعة واحدة 
، وعق�ل واح�د ..  ان محب�ة العراق ، 
ووحدت�ه ، ال تك�ون فك�رة إال ح�ني 
او    ، اصي�اًل  به�ا   االيم�ان  يك�ون 
يف طري�ق اإليم�ان ب�كل م�ا يحمل�ه 
لف�ظ اإليم�ان م�ن قناع�ة داخلية ، 
واطمئن�ان نف�ي ووث�وق عق�يل .. 
فال�كالم والخط�ب املك�ررة ،  التي ال 
تك�ون موضوع إيمان ، او احس�اس 
مجتمعي  . تصبح تجارة ” سياسية 
” ولي�س هن�اك  أق�ى م�ن تج�ارة  
السياس�ة ، إنه�ا الفتن�ة التي تخرج 
بالناس عن محاور حياتهم ، اىل حياة 

من محاور متنافرة ..
 ان دعوتي اىل القيام بفعالية شعبية 
، بعي�دة عن التلون الس�يايس ، تمثل 
اطي�اف الش�عب العراقي ، تفيض بال 
ش�ك ،  اىل اتس�اع ال�روح واالخ�وة ، 
والتماس�ك وااللفة بني ابن�اء الوطن 
الواحد .. فهل يتداعى من يحمل راية 
وح�دة الع�راق ، اىل ال�رشوع والقيام 
به�ذا املهرج�ان ، والس�يما اننا عى 

مقربة من اعياد الربيع ؟

ضريح اإلمامين علي الهادي المستش����هد س����نة 868 م )452 ه�( وابنه الحس����ن 
العس����كري المتوفي س����نة 478 م. يلقب بضري����ح العس����كريين أو بضريح القبة 
الذهبية التي يبل����غ قطرها نحو20مترا ومحيطها 86 مترا لتصبح واحدة من أكبر 
القباب في مساجد العالم اإلسالمي. ولقد انتهى العمل في قبة الضريح في عام 
1905 وتغطيها 27 ألف قطعة ذهبية. ويبلغ ارتفاع كل من مئذنتي الضريح 63 

مترا واللتان دمرتا في تفجير استهدفهما يوم 31 يونيو/حزيران2007

يتلّمس كريم سماري عجيل الرجل الستيني الذي امتهن الصياغة منذ 
نعومة اظفاره ادواته البسيطة في ورشة صغيرة تقبع في اخر محل 

الصياغة خاصته، ادوات تتحكم فيها النار إلذابة المعدن الثمين.

مسمار جحا

ضريح العسكريني  املقدس ... تاريخ االنشاء و التذهيب و التجديد



وال يوجد أي مبالغة يف هذه التسمية؛ ألن 
جمي�ع امل�ؤرشات تدل عليه�ا، خصوًصا 
منظ�ر الح�وادث التي يؤكد أنه يش�اهد 
واح�ًدا منه�ا يف كل م�رة؛ بس�بب رداءة 
الطريق الحافل باملََطبَّات والحفر املميتة؛ 
فضًل عن تهور بعض الس�واق، وانعدام 
أي خدم�ات للط�وارئ تس�اعد يف إنق�اذ 
حياة الناس، الذين يضطرون إىل س�لوك 
الطريق؛ بس�بب عدم قدرته�م عىل دفع 

تكاليف السفر بالطائرة.
400 كيلومرت من الرعب

“يتكفل س�ائقو نقل املسافرين بمعظم 
جهود اإلنقاذ والطوارئ عىل طريق بغداد 

أربيل”
ويص�ف املس�افر “لحظ�ات الرعب عىل 
طري�ق بغ�داد- أربيل، مؤكًدا أن أش�دها 
حني تجد نفسك وجًها لوجه مع شاحنة 
ضخم�ة، ت�رك س�ائقها مس�ار الرجوع 
املخصص له بس�بب تلف الشارع، وعدم 
مس�ار  إىل  وتح�ول  للس�ر،  صلحيت�ه 
الذه�اب، وال ينتهي املش�هد إال بانحراف 
أحد الس�ائقني مع تخفيف الرسعة قدر 
اإلم�كان لتجنب االصط�دام، أو االنقلب 
نتيج�ة النزول إىل الطري�ق الرتابي، وهي 
لحظ�ات يعيش�ها “املس�افر مرت�ني يف 
الش�هر، حني يس�افر ذهاًب�ا وإياًبا بني 

املدينتني.
ويش�دد “املس�افر” ع�ىل أن يك�ون لكل 
مس�افر س�ائق مح�رتف، ومش�هود له 
بالرباع�ة، حت�ى يج�ازف بالس�فر معه 
ع�ىل هذا الطري�ق املمتد ألكث�ر من 400 
كيلوم�رت، والحافل بمش�اهد الس�يارات 

املقلوبة واملحرتق�ة، والتحويلت املؤقتة، 
والحفر العميقة، واملََطبَّات الجديدة التي 
يتم تحديث بياناتها ومواقعها، والتحذير 
منه�ا بواس�طة املكامل�ات الهاتفية بني 
الس�واق العاملني عىل هذا الطريق، الذي 
يحت�ار “ااملس�افر” يف كيفية ت�رك بدون 
مركز خدم�ات طوارئ، أو حتى س�يارة 

إسعاف واحدة .
 سائق: فعل الخر قادني إىل السجن

ويتكفل س�ائقو نقل املسافرين بمعظم 
جهود اإلنقاذ والطوارئ عىل طريق بغداد 
أربي�ل، بحس�ب الس�ائق “مهن�د غازي 
الحيايل” الذي يمتلك سيارة “فورد” ذات 
دفع رباعي، ويعمل عىل هذا الطريق منذ 
8 س�نوات، شاهد فيها عرشات الحوادث 
الرهيبة، وش�ارك مع زبائنه يف إس�عاف 
الجرح�ى، ونقله�م إىل أقرب مستش�فى 
أو حتى مطعم خارج�ي؛ بغية الحصول 
عىل أي مستلزمات طبية، غر أنه توقف 
مؤخ�رًا عن هذه األعمال؛ بس�بب موقف 
مؤل�م ومكل�ف تع�رض له بس�بب هذه 

املساعدة.
“املس�افر إىل أربي�ل بات علي�ه يف الوقت 
الح�ايل أن يقطع مس�افة 450 كيلومرتًا 
حالًيا، بعد أن كانت املس�افة سابًقا 330 

كيلومرتًا”
ويبني “الحيايل أنه يف إحدى املرات؛ ساعد 
مجموعة من املسافرين تعرضوا لحادث 
ق�رب محافظة “دي�اىل”، ونقل اثنني من 
“الخال�ص”،  مستش�فى  إىل  املصاب�ني 
بع�د أن ت�رك زبائن�ه يف موق�ع الح�ادث 
ع�ىل أمل الع�ودة إليهم بع�د االنتهاء من 

الواجب اإلنس�اني، مضيًف�ا بأنه لم يعد 
إليه�م ألن الرشط�ة احتجزت�ه للتحقيق 
مع�ه، بينما اتهمه أق�ارب املصابني بأنه 
املتسبب بالحادث، وتم إيداعه يف السجن 

ومطالبته بفصل عشائري.
ويش�ر “الحيايل” إىل أنه أمىض أكثر من 
10 أيام يف السجن من دون أي ذنب ُيذَكر، 
س�وى النخ�وة والش�هامة الت�ي كلفتة 
مجموع�ة رش�اوى مالي�ة، ووس�اطات 
بذله�ا أهله وش�يخ عش�رته، م�ن أجل 
إطلق رساحه الذي تم بالفعل بعد إثبات 
الش�هود ومخطط الحادث املروري بأنه 
لم يتس�بب به، مبيًنا أنه أخ�ذ عهًدا عىل 
نفس�ه بعدم نقل أي مصاب مس�تقبًل؛ 
ألن هذا واجب الجه�ات الحكومية، التي 
م�ن املف�رتض أن توف�ر ه�ذه الخدمات 
مقاب�ل املبال�غ املالية الكب�رة، التي يتم 
اس�تيفاؤها تحت عنوان صيانة الطرق، 

وتوفر الخدمات لها.

 انعدام تام لخدمات الطوارئ
وم�ع أن الطري�ق ب�ني العاصم�ة بغداد 
ومحافظة “التأميم” ال يتجاوز ال��270 
كيلومرتًا، ومن املمكن أن يتم قطعه خلل 
3 س�اعات أق�ى ح�د، إال أن “إبراهيم 
البيات�ي” العام�ل ع�ىل س�يارة “جي أم 
ب�أن  يوض�ح  املس�افرين؛  لنق�ل  يس” 
الخس�وف واملََطبَّات املنترشة يف الطريق، 
والتحويلت املؤقتة، وتلف أحد املس�ارات 
بس�بب التعبيد الس�يئ، واستخدامه من 
قبل الش�احنات الثقيلة يطيل الرحلة إىل 
5 س�اعات، وأحياًنا أكثر من هذا بسبب 
انقط�اع الطريق تماًم�ا، نتيجة النقلب 

شاحنة، أو احرتاق صهريج للوقود.
“أغل�ب األحي�ان يخ�ى الس�واق م�ن 
نق�ل املصابني إىل املستش�فى؛ خوًفا من 

املحاسبة القانونية”
ويتابع “البياتي” يف حديثة ل��أن املسافر 
إىل أربي�ل بات علي�ه يف الوق�ت الحايل أن 

يقطع مس�افة 450 كيلومرتًا حالًيا، بعد 
أن كانت املسافة س�ابًقا 330 كيلومرتًا، 
وذلك بعد تحوير الطريق بس�بب تفجر 
قوات البيشمركة الكردية لجرس “التون 
كوب�ري” ش�مال غربي “كرك�وك”، بعد 
املواجهات العسكرية التي حصلت بينها 
وبني الق�وات العراقية، يف ترشين األول/ 

أكتوبر من العام املايض.
ويضيف “البياتي”، أن الس�فر يف الوقت 
الحايل ب�ني بغ�داد و”أربي�ل” يحتاج إىل 
8 س�اعات وربما أكثر؛ بس�بب الطريق 
الجدي�د الذي يمر أغلب�ه بمنطقة جبلية 
خط�رة  وانح�دارات  ارتفاع�ات  ذات 
للغاي�ة، وتخل�و -بش�كل ت�ام- من أي 
خدم�ات ط�وارئ، س�واء كان�ت مراكز 
صحي�ة، أو س�يارات إس�عاف، أو حتى 
عربات لس�حب الس�يارات التي تتعرض 
للحوادث، الفًتا إىل أن املس�اعدة الوحيدة 
الت�ي تحص�ل عليها يف الطري�ق هي من 
الس�واق اآلخري�ن، أو أصح�اب املطاعم 
الس�ياحية، أو املحال التجارية املوجودة 

عىل الطريق.
املطاعم تتحول إىل مستشفيات

وتتوف�ر يف بع�ض املطاع�م الخارجي�ة 
صيدليات صغرة مخصصة لبيع األدوية 
البس�يطة، ومنه�ا واح�دة يف “مطع�م 
“طوزخورمات�و”،  بمنطق�ة  النج�وم” 
والذي يتح�ول يف الكثر م�ن األحيان إىل 
مستش�فى طوارئ، ُينَقل إليه املصابون 
يف ح�وادث الطرق، حيث يتم إس�عافهم 
باملواد املتوفرة يف ه�ذه الصيدلية -برغم 
قلتها وبساطتها-، واملسؤولية القانونية 
التي ترتت�ب عىل القيام بمثل هذا العمل، 
بحسب صاحب املطعم “ناظم حكمت”.
“العام الحايل ش�هد وق�وع أكثر من 20 
انق�لب لس�يارات  أو  ح�ادث تص�ادم، 
بضائ�ع  وش�احنات  مس�افرين  نق�ل 

وصهاريج”
صاحب املطعم ق�ال إن معالجة املصاب 
خ�ارج املستش�فى ه�و أم�ر مخال�ف 
للقان�ون، ولكنه ال يس�تطيع أن يرفض 
مساعدة املصابني الذين ينقلهم السواق 

إليه. 

يناش�دكم أخوانكم وابنائكم املوظف�ني يف دوائر ذي قار 
م�ن باب املس�ؤولية أن تكون لكم وقف�ة قويه وحازمة 
للعمل يف هذا الكتاب)احتس�اب الش�هادة الغر مرصح 
به�ا قبل التعني وبع�ده( ال ن ذي ق�ار األن تعمل يف هذا 
الكتاب وحس�ب كتاب مجلس ال�وزراء املرقم ٤٣٨٤٧/
يف 29/12/2019 ومرافق�ه ق�رار )454(الس�نة ٢٠١٩ 
املتضم�ن) احتس�اب الش�هادة الغ�ر م�رصح بها عند 
التع�ني( وه�ذا حق وواج�ب علي�ه كباق�ي املحافظات 
القادس�ية.  واألنب�ار.  املثن�ى.  )الب�رصة.  كمحافظ�ة 

النجف(.
 )إىل كل م�ن يهم�ه األم�ر مش�اركة املنش�ور يف مواقع 
التواص�ل االجتماع�ي والصفح�ات الخاص�ة باملديرية 

والصفحه الخاصة بمحافظ ذي قار.

أثب�ت تحقيق أعدته لجنة متخصص�ة  عدم صلحية املياه التي توفرها 
أمانة بغداد لس�كانها، وكش�ف عن حجم امللوثات التي تضخها أنابيب 

منشآت حكومية عراقية يوميا يف مياه نهر دجلة الذي يعرب املدينة.
اعتم�د التحقيق عىل وثائق وتحاليل مختربي�ة لعينات من مياه دجلة، 
وملحق�ة األرضار الناجم�ة عن تلوث النهر، والتي س�اهمت يف ارتفاع 
نس�ب األمراض التي تس�ببها املياه امللوثة وأصاب�ت عراقيني بأمراض 

جلدية معدية.
واس�تنادا إىل الباحث�ني، ف�إن التل�وث يع�رّف بأنه »إضاف�ة أي عنرص 
كيميائ�ي يغر م�ن طبيعة امل�اء«، وقد أثب�ت ه�ؤالء بالتحاليل وجود 
ملوث�ات كيميائي�ة يف املي�اه الت�ي تنتجها أمان�ة بغ�داد وتوزعها عىل 

السكان .

أيقل هذا ؟
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تس����ود حالة من الخوف واالرتباك عائلة، ولمدة 8 ساعات متواصلة 
من كل ش����هر، حيث يس����افر ابنهم األكبر من ك����راج النهضة في 
بغ����داد، إلى م����كان عمله ف����ي أربيل، ف����ي رحلة تتخللها عش����رات 
المكالمات الهاتفية، والرس����ائل التي تستفسر عن طبيعة الطريق 
والم����كان الذي هو فيه، والمتبقي من الزمن، حتى تأتي المكالمة 
األخيرة التي تزف بش����رى الس����المة والخالص من “طريق الموت”  

كما يسميه المسافرون وسواق السيارات العاملون عليه.

بغداد ترزح تحت مأسات 
الخدمات الترقيعية

 و المشاريع الوهمية

مناشدة
  إلى محافظ ذي قار

السبت 22 شباط 2020 العدد 2271  السنة العاشرة

تعاني مدينة البرصة جنوب�ي العراق، التي 
تطف�و ع�ى بحر م�ن النفط، م�ن انقطاع 
الكهرب�اء وباس�تقبال لهي�ب صي�ف تصل 
حرارت�ه إىل أكثر م�ن 55 درج�ة مئوية، يف 
وق�ت تصل في�ه مياه ال�رب مالحة وغري 

صالحة للرب أو الزراعة.
و ال يتعل�ق األم�ر بفص�ل الصي�ف القادم 
فق�ط، بل إن انقطاع الكهرب�اء بات رشارة 
تش�عل نريان االحتجاج�ات يف يوليو/تموز 
من كل عام، لكن مظاهرات هذا العام كانت 
األقوى واألكثر حدة، وامتدت إىل محافظات 
ومدن عدة جنوبي ووس�ط البالد. و يشكو 
أهايل البرصة من عدم صالحية املياه للرب 
أو االس�تحمام بس�بب ملوحتها الش�ديدة 
واحتوائه�ا ع�ى نس�ب عالية م�ن الدهون 

املجهولة املصدر.
ويقول حس�ن الربيعي، أحد سكان املدينة، 
إن أهله�ا اضط�روا لراء املي�اه النقية من 
املعام�ل لربها، أو خلطه�ا بمياه خزانات 
البي�وت م�ن أج�ل االس�تحمام بم�اء أق�ل 

ملوحة.
لك�ن املش�كلة برأي�ه تكم�ن يف أن معام�ل 
املي�اه داخل املحافظة انتقلت إليها العدوى، 
وأصبح�ت عبواتها ملوثة باملل�ح والدهون 
أيض�ا، وأم�ا رشاؤه�ا م�ن معام�ل خارج 

املحافظة فيزيد الكلفة عليهم.
ويش�كو أصح�اب ه�ذه املعامل م�ن تأثري 
التلوث ع�ى معدالت اإلنتاج، حيث انخفض 
من س�تة عر طن�ا يف الس�اعة إىل أقل من 
أربعة أطنان يف العديد منها بس�بب امللوحة، 

وهو ما أدى كذلك الرتفاع أسعارها.
وفض�ال عن ذلك، فق�د أدت ملوحة املياه إىل 
ت�رر ع�دد م�ن املحاصي�ل الزراعية مثل 
العن�ب والربتقال والتن الت�ي ماتت معظم 
أش�جارها، باإلضافة إىل النخي�ل الذي ازداد 

ذبوال وقلّت ثماره، كما يؤكد الربيعي.
  مي�اه ال�رب باتت حلم�ا ينتظ�ره أهايل 

البرصة )الجزيرة(
حلول ترقيعية

ويرجع عض�و مجلس الن�واب عن البرصة 

األزم�ة إىل »ع�دم امتالك الحكوم�ة املحلية 
امل�ال ال�كايف إلصالح قط�اع الخدم�ات ألن 
الحكومة املركزية لم تزودها بمستحقاتها 

من املوازنة«.
وأض�اف الغان�م أن توق�ف الخ�ط اإليراني 
الب�رصة  يغ�ذي  كان  ال�ذي  للكهرب�اء 
ومحافظ�ات أخ�رى »أدى إىل توق�ف كث�ري 
من املنش�آت واملعامل مم�ا فاقم من حجم 

الغضب الجماهريي«.
وذك�ر الغان�م أن ع�دم الت�زام ال�ركات 
75%م�ن  نس�بة  بتخصي�ص  النفطي�ة 
التعيين�ات فيه�ا أله�ايل املحافظ�ة، وفق�ا 
لالتفاق الذي وقع معها يف جولة الرتاخيص 
النفطية، فاقم من مش�اكل األهايل، مضيفا 
أن الحكومات املحلية السابقة كانت تعاني 
من استراء الفساد فيها بشكل كبري، مما 

عرقل أي محاولة إلصالح الخدمات فيها.
األزم�ة،  بح�ّل  يس�تبر  الغان�م  أن  غ�ري 
مش�ريا إىل أن رئيس ال�وزرا وافق عى منح 
مس�تحقات البرصة م�ن املوازن�ة والبالغة 

ثالث�ة تريليونات و500 ملي�ار دينار )نحو 
ثالثة ملي�ارات دوالر( باإلضاف�ة إىل عرة 
آالف درجة وظيفية، كما توقع أن يس�اهم 

ضغط الشارع وقوته يف هذا الحل قريبا.
أما مش�كلة الكهرباء، فقال املتحدث باسم 
وزارة الكهرب�اء إن الحكوم�ة تزود البرصة 
حاليا بأربع ساعات كهرباء مقابل ساعتي 
قطع، مرجعا أس�باب كثرة االنقطاعات يف 
الصي�ف إىل زيادة األحم�ال وارتفاع درجات 
زي�ادة  ع�ى  ع�الوة  والرطوب�ة،  الح�رارة 

االستهالك زيادة كبرية.
 وحول مش�كلة املياه، كان محافظ البرصة 
ق�د وع�د يف وق�ت س�ابق بإنش�اء ثمان�ي 
محط�ات تصفي�ة للمياه بدءا م�ن منطقة 
الكرمة ش�ماال حت�ى قضاء الف�او جنوبا، 

لكن شيئا من ذلك لم يحصل.
ويرجع مستش�ار محافظ البرصة لشؤون 
الخدم�ات أس�باب ارتف�اع نس�ب امللوح�ة 
يف ش�ط الع�رب إىل انخفاض كمي�ات املياه 
الواف�دة إىل الش�ط التي ب�دأت بالتدني منذ 

أعوام يف أشهر الصيف.
وق�ال إن التدفق�ات املائي�ة لش�ط الع�رب 
كانت ت�رتاوح ما ب�ن 50 و75 مرتا مكعبا 
يف الثانية، لكنها تراجعت إىل 20 مرتا مكعبا 

خالل السنوات األخرية.
وذك�ر ب�ركات أن »حل�وال كث�ريا وضعتها 
مؤتم�رات أقيم�ت للح�د م�ن تفاق�م هذه 
األزم�ة لكن ضع�ف أداء الحكومات املحلية 
ح�ال دون منحها األولوية«، واصفا الحلول 

الحالية ب�«الرتقيعية ».
وم�ن وجهة نظ�ره فالحل يتمثل يف إنش�اء 
س�د لحجز مياه شط العرب، وعدم السماح 
للمد امللحي بالصعود ش�ماال، وإنشاء مزيد 
م�ن محط�ات تحلية املي�اه لتغذي�ة مركز 
مدينة الب�رصة، وهذه املش�اريع تحتاج إىل 

إقرار من الحكومة االتحادية.

             

ال�سفر عرب الطرق اخلارجية

يب�دو أن الخدمات البلدية يف مدينة بغداد ال تقل 
س�وءا عن وضع الطاق�ة الكهربائي�ة يف البلد، 
فكلهما يجعل املواطن يعيش وضعاً مأساوياً، 
فانقطاع امل�اء الصالح للرشب م�ع أزمة التيار 
الكهربائ�ي املزمن�ة اصبحت م�ن »البديهيات« 
بمج�رد دخول اش�هر الصيف الح�ارة، ليتبعها 

اتهامات متبادلة عن سبب هذه الشحة.
وبحس�ب اه�ايل العاصمة فأن »مأس�اة بغداد« 
تتلخ�ص يف أزم�ة خدم�ات اخرى أيض�اً ال تقل 
س�وءا، فاملطب�ات والحفر والنفاي�ات املرتاكمة 
يف الش�وارع اصبح�ت ملزم�ة لحي�اة املواطن 
البغ�دادي، ال�ذي كتب علي�ه وكما يب�دو »قدر 

املعاناة« سواء داخل املنزل او خارجه.
مواطن�ون: خدم�ات االمان�ة ترقي�ع واعم�ال 

نهارية وازدحامات وفساد
يرى عدد من املواطن�ني البغداديني، أن ما تقوم 
بها امانة بغداد من اعمال خدمية ال تعد س�وى 
»اعمال ترقيعية«، مش�رين اىل ان هذه االعمال 
التي تقوم بها فقط يف النهار تس�بب ازدحامات 

يف املدينة املزدحمة اصل.
يق�ول املواط�ن ام�ني محم�د حس�ني  إن »م�ا 
تق�وم بها امانة بغداد م�ن اعمال خدمية تعترب 
ترقيعي�ة وال تصل ملصاف املش�اريع التي تضع 
حل جذريا للمشكلة«، مبينا ان »ملف النفايات 
ومل�ف الرصف الصحي واملاء لم تحل لغاية االن 

يف العاصمة بغداد«.
ويتساءل حسني عن »مصر االموال املخصصة 
واملرصوفة للمانة طيلة الس�نوات الس�ابقة«، 
مؤكدا ان »هذه االموال ذهبت لجيوب املفسدين 
الذي�ن اودعوه�ا يف بن�وك دول العال�م تمهي�دا 

لهروبهم متى ما تم اكتشافهم«.
فيما يعزو املواط�ن احمد منعم تردي الخدمات 
البلدي�ة يف العاصم�ة بغ�داد اىل »ك�ون معظ�م 
املش�اريع تمنح اىل مقاول�ني ثانويني ليس لهم 
خربة او كفاءة بتنفيذ املش�اريع«، مستدركا يف 
الوقت نفس�ه ان »ما تقوم ب�ه وزارة التخطيط 
من االعلن بني الحني واالخر عن وضع رشكات 
كث�رة يف القائمة الس�وداء لهو خ�ر دليل عىل 
ذلك«.ويوض�ح منعم ان »الخدمات التي يحصل 
عليه�ا املواط�ن البغ�دادي هي اقل م�ا يحصل 
عليها املواطنون حتى يف اكثر الدول فقرا«، الفتا 
اىل ان »ابسط ملف بالخدمات املتعلق بالنفايات 

لم تستطع االمانة ايجاد حل له«.
م�ن جانب�ه يق�ول املواط�ن حمزة لطي�ف، إن 
»جميع املشاريع التي تنفذ من قبل امانة بغداد 
تتم خلل النهار مما تس�بب ارباكا وازدحامات 
كبرة يف الش�وارع«، مبديا اس�تغرابه »من عدم 
تنفيذ هذه املش�اريع ليل مع قلة سر املركبات 

وسر املواطنني«.
ويش�ر لطيف اىل ان »ازم�ة املاء الصالح اصبح 
ايضا من املعض�لت الذي ال يمكن ان ايجاد حل 
له�ا يف العاصم�ة بغ�داد«، معت�ربا ان »ما تعلن 
عن�ه امان�ة بغداد م�ن انج�از مش�اريع للماء 
مج�رد اوهام اله�دف من وراءه رسق�ة االموال 

املخصصة لها«.
مجلس بغداد: تراجع كبر بالخدمات

ويق�ول عض�و يف مجل�س محافظة بغ�داد ان 
»امان�ة بغ�داد هي الجهة املس�ؤولة دس�توريا 
وقانوني�ا ع�ن بن�اء وتطوي�ر وادارة العاصمة 
واالرشاف عليه�ا، واليمكن الي ط�رف ان ينكر 
وجود حالة تلكؤ بعمل االمانة يف توفر ماعليها 
من واجب�ات خاصة م�ا يتعلق بتبلي�ط الطرق 
لنق�ص  نتيج�ة  العام�ة وغره�ا  والس�احات 
التخصيص�ات املالي�ة بعد ع�ام 2014«، مؤكدا 

»وجود تراجع كبر بتلك الخدمات«.

أك�د مجلس محافظة بغ�داد،، أن األموال الت�ي خصصت ملجلس 
املحافظة من قبل الحكوم�ة ضمن املوازنة االتحادية عاجزة عن 
حل املشاكل الخدمية يف مناطق اإلطراف، فيما أشار إىل أن موازنة 

املحافظة ستكون شبيهة بسابقاتها.
ومح�اوالت االعم�ار س�تكون خالي�ة من إي ج�دوى إذ ل�م يتم 
تخصي�ص املبال�غ املالي�ة لتلك املناط�ق”، الفت�ة إىل إن “مناطق 
اإلطراف تحتاج إىل الكثري من األموال للنهوض بواقعها الخدمي”.
و أن “األموال التي خصص�ت ملجلس محافظة بغداد من املوازنة 
االتحادية عاجزة عن حل املش�اكل الخدمية يف مناطق اإلطراف”، 
مبينة أن “موازنة املحافظة س�تكون شبيهة بسابقاتها ولم يتم 

زيادة األموال لها”.
وكان العديد من أهايل قضاء الحس�ينية ش�مال رشقي العاصمة 
بغ�داد ق�د أعلن�وا، يف وقت س�ابق، أنه�م س�ينظمون اعتصاماً 
للمطالبة بالخدمات، مهددين بقطع الطريق الرئييس الذي يربط 

العاصمة بغداد باملحافظات الشمالية.
وكان رئي�س ال�وزراء قد التقى، يف وقت س�ابق، بع�دد كبري من 
املتظاهرين يف منطقتي بوب الشام والحسينية شمايل العاصمة، 
فيما توع�د بتقدم جمي�ع املتطلب�ات املتعلقة بتوف�ري الخدمات 

ملناطق اإلطراف.

بانتظار �سيف الهب على االبواب

ين بني الكهرباء و املاء و الفساد االداري
ّ
البصرة تعاني االمر

األموال التي خصصت من 
املوازنة االحتادية عاجزة

 عن حل املشاكل اخلدمية

نحن لفيف من طلبة كلية االداب بعضنا دراسات عليا وأولية ..
ق�د تم مراجعتن�ا للكلية لغرض طل�ب وثيق�ة جدارية، خاصة 
مجموعة طلبة الدارس�ات العليا حيث يطلب منا ضمن ضوابط 
مناقش�ة الرسالة وثيقة جدارية وقد راجعنا عمادة كلية االداب 
فكان�ت اإلجابة غري معروف�ة وهي انهم لم يعمل�و من قبل اي 
وثيقة جدارية وإجابة أخرى ال يوجد نموذج اذ نطلب من رئيس 
الجامعة اإليع�از والتدخل، خاصة وان الطلب�ة ينتظرون منذ 3 
اش�هر بس�بب إغالق الكلية واليوم نامل منكم خريا الن عوائلنا 
تنتظ�ر واخوانن�ا الزم�الء يف اي�ران وم�رص ينتظ�رون الوثيقة 

الجدارية

اىل رئيس جامعة ذي قار:
 تأخر اصدار الوثيقة اجلدارية

مياه ملوثة
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اكتش�ف العلماء كوكب�ا يمر عليه عام خالل 18 س�اعة 
فقط، ورسعة مرور الوق�ت متعلقة بدورانه حول النجم 
»NGTS-10« عىل مس�افة قريبة ج�ًدا، ووجد الباحثون 
الكوك�ب يف كوكب�ة األرن�ب وه�و يقع عىل مس�افة 2.5 
مليون كم من نجم كما ينتمي إىل فئة الكواكب الخارجية 
العمالقة الغازية، املشرتي الحار، بحسب ما نرشته مجلة 

»مونثيل نوتيسيس«.
وقال الربوفيس�ور بجامعة واروي�ك يف بريطانيا، جيمس 
ماكورم�اك، »من الس�هل جدا إيجاد كواك�ب كهذه ألنها 
غالبا ما تمر بالق�رب من قرص الكوكبة، لكن من النادر 
ج�دا رصد الكواكب التي يمر عليه�ا العام يف أقل من يوم 

وإىل اآلن تم اكتشاف سبعة كواكب من هذا النوع«.

ويق�در وزن الكوك�ب الجدي�د ضع�ف وزن أك�رب كوكب 
يف نظامن�ا الش�ميس وه�و أكرب ب��1.2 مرة م�ن كوكب 
املش�رتي، وم�ا يميز ه�ذه الفئة م�ن الكواكب ه�و أنها 
سماءها )طبقات الجو العليا( تمطر بالياقوت واألحجار 
الكريمة، ويثري نج�م NGTS-10 اهتمام العلماء، فخالل 
عرشة س�نني س�تقترص فرتته املدارية )الزمن املستغرق 

لدوران جرم فلكي يف مداره( إىل سبع ثوان.
يف س�ياق آخ�ر، رصح�ت مونيكا غ�رادي أس�تاذة علوم 
الكواك�ب والفضاء بجامعة ليفربول هوب أنه من ش�به 
املؤك�د لديه�ا، أن يكون قم�ر كوكب املش�رتي، املعروف 
باس�م »أوروب�ا«، موطن�اً ملخلوق�ات فضائي�ة، تش�به 

»األخطبوط« بالشكل.

أعلن رئيس مؤسس�ة »روسكوس�موس« الروسية، 
دمي�رتي روغوزي�ن، أن الع�ام امل�ايض كان أول عام 
يمر ب�ال ح�وادث يف الفض�اء منذ 16 عام�ا، بفضل 
السياسة التي انتهجتها املؤسسة مؤخرا، وجاء ذلك 
أثن�اء كلمة رئيس املؤسس�ة الفضائية الروس�ية يف 
مؤتمر رشكات التأم�ني عىل الطريان والفضاء اليوم 
الجمعة، فيما أش�ار روغوزين كذلك إىل أن الس�نوات 

املاضية »كان فيها ما يكفي من الحوادث«.
 واس�تكمل رئي�س الوكال�ة أن العام امل�ايض 2019 
لم يكن عاما س�هال عىل الزم�الء يف رشكات التأمني 
ع�ىل الط�ريان والفض�اء، حي�ث واجه�ت رشكات 
التأمني األوروبية مش�كالت بسبب فشل إطالق قمر 
»فيغ�ا« صيف ع�ام 2019، كذلك ظه�رت صعوبات 
لدى ال�رشكاء األمريكي�ني فيما يتعل�ق بمجموعات 
املركبات الفضائي�ة يف املدار املنخفض، وكانت هناك 
أيض�ا ح�وادث أثناء عملي�ات إطالق غ�ري ناجحة يف 

الصني.
 كم�ا أّكد رئي�س »روسكوس�موس« ملمثيل رشكات 

التأمني عىل الطريان والفضاء، وللرشكاء الغربيني، أن 
املؤسسة سوف تواصل »سياسة االنفتاح« يف الحوار 
معهم، وتحديدا، س�وف تواظب »روسكوس�موس« 
عىل تقليد االجتماعات السنوية مع رشكات التأمني، 
حيث سيش�هد عام 2020 ثالثة اجتماعات دولية يف 
أماكن مختلفة، كما يرى روغوزين أن تطوير الحوار 
ب�ني »روسكوس�موس« ورشكات التأم�ني يمكن أن 

»يتيح مناقشة اتفاقيات تأمني مجّمعة«.
وق�ال دمي�رتي روغوزي�ن كذل�ك إن خط�ة اإلطالق 
لعام 2020 أوس�ع من نظريتها للعام 2019. ووفقا 
إلحصائي�ات املؤسس�ة فف�ي ع�ام 2018، تضمنت 
خطة اإلطالق 18 إطالقا لصواريخ فضائية، ويف عام 
2019 تضمن�ت 25 إطالق�ا، تأجل بعضه�ا إىل العام 
الح�ايل 2020، وتابع روغوزي�ن: »لقد تأخرت بعض 
عمليات اإلطالق بس�بب االفتقار إىل الحاجة العملية 
إلطالق الصواريخ، فعىل س�بيل املث�ال، عندما تعمل 
أقمار »غلون�اس« أكثر من مدة صالحيتها املتوقعة، 

ال تصبح هناك حاجة إلطالق أقمار جديدة«.

وكالة الفضاء الروسية: 2019 كان العام األول 
الخالي من الحوادث

اكتشاف كوكب سنته أقل من يوم

ظه�رت خالل الف�رتة املاضية العديد م�ن الترسيبات ح�ول هواتف أيفون 
املنتظ�رة من رشكة أبل، والذي من املتوقع أن تطرحه الرشكة يف املس�تقبل 
القري�ب، ويتميز بس�عره »الرخيص«، فيما كان متوقع�ا أن يحمل الجهاز 
اس�م SE أو آيف�ون 9، إال أن امل�دون ج�ون برورس كش�ف ع�رب قناته عىل 
يوتي�وب بمفاج�أة يحتمل أن تكون صحيحة، وه�ي أن الهاتف من الطراز 
الجديد س�يحمل اس�م »آيفون« فقط، مجردا من أي تفاصيل أخرى. وقال 
برورس إن مصدر املعلومات هو موظف يعمل يف رشكة آبل، دون الكشف عن 
اس�مه، حيث يعترب برورس أحد مشاهري عالم الترسيبات التقنية، وتحظى 
قنات�ه بمتابعة مئ�ات اآلالف، ويعتربه البعض مص�درا موثوقا للترسيبات 
الت�ي تتبني صحتها الحقا، فيما كانت مواق�ع تقنية متخصصة قد رسبت 
يف وقت س�ابق من الش�هر الجاري بأن رشكة آبل تنوي طرح هاتف آيفون 
منخفض التكلفة بس�عر 399 دوالرا.ورجح موقع »فاست كومباني« الذي 
أعلن هذا الخرب أن يتم طرح الهاتف الجديد يف مارس املقبل، وتسعى رشكة 
آبل، بحس�ب بعض املحللني، 
الس�وق  يف  للمنافس�ة 
الهندي�ة حيث يبلغ س�عر 
هات�ف م�ن ن�وع أندرويد 
أقل من 200 دوالر، وربما 
الص�ني، الت�ي تواجه فيها 
الرشك�ة أيض�ا منافس�ه 

قوية.
 لكن آبل ربم�ا يكون لها 
ه�دف أكرب، هو الس�وق 
يوج�د  العاملي�ة، حي�ث 
عدد كبري من متس�وقي 
الهواتف الذين يفضلون 
لكنهم  آيف�ون  هوات�ف 
تكلف�ة  يتحمل�ون  ال 
رشائها، لذلك فإن إنتاج 
هاتف بس�عر منخفض 
واملزاي�ا  وباملكون�ات 
س�يكون  الصحيح�ة 

»مغريا« لهؤالء.

أبل تطرح هاتفها المقبل
 باسم غريب

أخطر نهر جليدي بالعالم مهدد باالنهيار
قام�ت رشك�ة مايكروس�وفت بإعادة 
تصمي�م أيقونات حزم�ة أوفيس خالل 
العام املايض ضمن خطوة إلضفاء ملسة 
أكثر سالسة عىل التطبيقات، وبعد تلك 
الخط�وة لم تكتفي الرشكة بذلك، حيث 
أعلن�ت ع�ن تصمي�م جدي�د أليقونات 
نظام تش�غيل ويندوز 10 بشكل كامل 
بالتعاون م�ع جميع أقس�ام املنتجات 

والتطبيقات واملصممني يف الرشكة.
بع�د أوفي�س، س�تبدأ إع�ادة التصميم 
وين�دوز  تطبيق�ات  ع�ىل  بالظه�ور 
املنب�ه،  الس�اعة،  مث�ل  األساس�ية 
الحاس�بة، التقوي�م، وتطبي�ق الربي�د 

اإللكرتوني من مايكروسوفت.
وتص�ل التصميمات الجديدة لأليقونات 
ضم�ن تحديثات التطبيق�ات والربامج 
عىل نظام التش�غيل، وقد بدأت بالفعل 
 Windows مش�رتكي  إىل  بالوص�ول 
باق�ي  تص�ل  أن  ع�ىل   ،Insider
املستخدمني بالتدريج مع الوقت. حيث 
م�ن الطبيع�ي أن تص�ل املس�تخدمني 
العاديني بعد عدة أس�ابيع من إطالقها 

.Insider ملستخدمي
قام�ت  فق�د  األخ�ر،  الجان�ب  ع�ىل 
مايكروس�وفت بتحديث النظام بشكل 
عام لحل عدة مش�اكل؛ منها مش�كلة 

تطبيق ون درايف التي كانت تتسبب يف 
توقف التطبيق واس�تهالك نسبة كبرية 
م�ن طاق�ة املعال�ج املرك�زي، وكذل�ك 
مش�كلة عدم عمل النظام مع األجهزة 
التطبيق�ات،  االفرتاضي�ة م�ع بع�ض 
بجانب مشكلة تتعلق بعدم عمل قائمة 
اب�دأ بش�كل طبيع�ي، وأخ�رى تتعل�ق 

بالشاشة الخرضاء.
التحديثات الس�ابقة طبًعا ظهرت لحل 
 Windows مشاكل واجهها مستخدمي
Insider، وبالتايل س�تصل املستخدمني 
العاديني بشكلها السليم مستقباًل دون 

أي مشاكل.

حذرت رشكة التجارة اإللكرتونية أمازون 
البائعني من أنها س�تزيل قوائم املنتجات 
م�ن املنصة الت�ي تدعي أنها ق�ادرة عىل 
عالج فريوس كورونا الجديد، ومع انتشار 
ف�ريوس كورون�ا إىل أكث�ر م�ن عرشي�ن 
دولة، وتجاوز إجمايل عدد الوفيات يف الرب 
الرئييس للصني 2000، أصبحت مكافحة 
املعلومات الخاطئة حول الفريوس تحديا 

كبريا، وذلك بحسب موقع TOI الهندي.
وع�الوة عىل ذلك، يح�اول بعض البائعني 
االس�تفادة م�ن مخ�اوف الف�ريوس عن 
طري�ق تقدي�م ادع�اءات كاذب�ة، فوفًقا 
لتقري�ر يف CNBC ي�وم الجمع�ة، حذرت 
رشك�ة Amazon أح�د البائع�ني من أنها 
س�تحذف قوائمه الخاصة بأقنعة الوجه 
الجراحي�ة لتقدي�م »مطالب�ات تس�ويق 
طب�ي غ�ري معتم�دة«، ولكن ع�ىل الرغم 
م�ن التحذي�ر ال�ذي وجه�ه التج�ار من 
أطراف ثالث�ة هذا األس�بوع، أدى البحث 
الرسيع الذي أجرته CNBC إىل عدة أمثلة 
ع�ىل املنتجات الت�ي بدا أنه�ا تخرق هذه 
القواعد، بما يف ذلك البخاخات واملنظفات 

املطهرة التي زعمت أنها »تقتل« فريوس 
كورونا.

كما ظه�رت تكلفة اس�تضافة املنتجات 
التي تدعي أنها »تقت�ل« فريوس كورونا 
بع�د أن تعامل�ت املنص�ة يف وقت س�ابق 
مع اتهامات باس�تضافة س�لع غري آمنة 

ومزيف�ة وحتى منتهية الصالحية، وأفيد 
أن رشك�ة أم�ازون كان�ت واح�دة م�ن 
العدي�د م�ن رشكات التكنولوجي�ا الت�ي 
ناقش�ت م�ع منظم�ة الصح�ة العاملية 
تدابري مكافحة املعلومات الخاطئة حول 

انتشار الفريوس التاجي عىل منصاتها.

مايكروسوفت تعيد تصميم أيقونات نظام تشغيلها ويندوز 10

»أندرويد 11« يتيح لك التحكم في هاتفك بالنقر على ظهره
 تخترب رشكة »غوغل« العمالقة 
ميزة جديدة تعم�ل عىل التحكم 
بالنق�ر  املحمول�ة  الهوات�ف  يف 
ع�ىل ظه�ر الهواتف الت�ي تعمل 

التشغيل  بنظام 

”أندرويد 11«.
الجدي�دة  املي�زة  تس�مية  وت�م 
باس�م“Columbus“، وس�تعمل 
ع�ىل أنظم�ة أندروي�د 11 الت�ي 

ُيجرى تطويرها.
 “Columbus” وتتي�ح مي�زة
نقرا مزدوجا عىل الجزء 
الخلفي م�ن الهاتف 
إج�راءات  ألداء 
الغف�وة  مث�ل 
عن التنبيهات 
ف�ض  ر و
ت  قت�ا ملو ا
تش�غيل  و
ئط  لوس�ا ا
إيقافها  أو 
 ، قت�ا مؤ

وغري ذلك.
امل�ايض،  ويف 
هن�اك  كان�ت 
مختلفة  ط�رق 
م�ع  للتفاع�ل 
باس�تخدام  الهواتف 
األزرار  أو  اإليم�اءات 

املخصص�ة أو الضغ�ط املزدوج 
عىل الشاشة، وأجهزة استشعار 

الحركة، وأكثر من ذلك.
وم�ع أن هاتف�ك يواج�ه العديد 
م�ن األوام�ر والنق�ر ع�ىل مدار 
اليوم، فإن ”غوغل“ تطور بعض 
اإلج�راءات الوقائي�ة التي تمنع 
الهاتف من إس�اءة تفس�ري هذه 
األوام�ر عىل أنه�ا اختصار النقر 

املزدوج الجديد.
ومن أب�رز مزايا التحديث الجديد 
م�ن Android 11، منح إمكانية 
املوق�ع  بيان�ات  إىل  الوص�ول 
مل�رة  والكام�ريا  وامليكروف�ون 
واحدة فقط، بجانب أنه يس�اعد 
املطورين عىل االس�تفادة بشكل 
أفض�ل م�ن رسع�ات ش�بكات 

.5G الجيل الخامس
النس�خة  إط�الق  املق�رر  وم�ن 
 12 يف  للمس�تخدمني  النهائي�ة 
تش�مل  والت�ي  املقب�ل،  ماي�و 
تحسني إدارة الشاشات املتعددة، 
م�ع إدارة اإلش�عارات والص�ور 

وغريها.

غوغل تحذر من تثبيت تطبيقاتها على أجهزة هواوي
نرشت رشك�ة جوج�ل تدوينة 
توضي�ح  إىل  ته�دف  جدي�دة 
رشك�ة  م�ع  الراه�ن  الوض�ع 
ه�واوي، وذل�ك بع�د أن منعت 
املتح�دة يف  الوالي�ات  حكوم�ة 
الع�ام امل�ايض ال�رشكات م�ن 
تصني�ع  رشك�ة  م�ع  العم�ل 
حي�ث  الصيني�ة،  األجه�زة 
أنه  البح�ث  أوضح�ت عمالقة 

ال يزال هن�اك الكثري 
االلتب�اس  م�ن 
م�ا  ح�ول 
وعىل  يح�دث، 

التحدي�د  وج�ه 
منتج�ات  أي 
ه�واوي  م�ن 
لحظر  تخضع 

جوج�ل.  خدم�ات 
)تريس�تان  وكت�ب 

 ) فس�كي و سرت و أ
 ،Tristan Ostrowski

املدير القانوني لنظام أندرويد 
ومتج�ر جوجل ب�الي: يحظر 
عىل رشك�ة جوج�ل العمل مع 

رشك�ة هواوي عىل طرز أجهزة 
جدي�دة أو توف�ري تطبيقاته�ا، 
بم�ا يف ذل�ك جيمي�ل والخرائط 
ويوتي�وب ومتجر جوجل بالي، 
م�ن أج�ل التحميل الس�ابق أو 
تنزيله�ا ع�ىل ه�ذه األجه�زة.
وتأتي هذه التدوينة املخصصة 
للمس�تهلكني العادي�ني بعد أن 
البحث  عمالق�ة  تلق�ت 
العدي�د من األس�ئلة 
أجهزة  ح�ول 

ه�واوي الجدي�دة، مث�ل الطرز 
أو  اآلن  تطل�ق  الت�ي  الجدي�دة 
الط�رز الس�ابقة الت�ي طرحت 
لكنه�ا   2019 اي�ار   16 بع�د 
أصبح�ت متاحة اآلن يف مناطق 
جديدة م�ن العالم، وما إذا كان 
يمكن استخدام تطبيقاتها عىل 
ه�ذه األجه�زة.وأرادت غوغ�ل 
تقديم إرشادات واضحة ألولئك 
الذي�ن يطرحون هذه األس�ئلة 
املهمة، وعىل وجه التحديد حول 
كيفي�ة الوص�ول بش�كل غ�ري 
رس�مي – عن طري�ق التحميل 
الجانبي – إىل تطبيقاتها عىل 
تل�ك الهوات�ف واألجه�زة 
املصادق  غ�ري  اللوحية 

عليها.

أمازون تهدد بإزالة منتجات تدعي كورونا من متجرها

األبح�اث  بع�ض  اكتش�فت 
أن  مؤخ�را،  أجري�ت  الت�ي 
يف  الجلي�دي   Thwaites نه�ر 
أنتاركتيكا، امللق�ب بنهر »يوم 
القيام�ة« لخطورت�ه الكب�رية 
يف حال�ة ذوبان�ه، يحتوي عىل 
مي�اه دافئة من ثالثة اتجاهات 
تحت�ه ته�دد بتدم�ري الغط�اء 
الجليدي ورفع مستوى سطح 
العامل�ي حت�ى قدمني،  البح�ر 
وق�د اس�تخدم فري�ق العلماء 
م�ن جامع�ة والي�ة أوريجون 
املي�اه الخالي�ة م�ن الجلي�د يف 
غرب القارة القطبية الجنوبية 
للنظ�ر تح�ت النه�ر الجليدي، 
مس�احة  حج�م  يبل�غ  ال�ذي 

بريطانيا العظمى.
 

ووفقا ملا ذكرته صحيفة »دييل 
اكتش�ف  الربيطاني�ة،  مي�ل« 
الباحث�ون أن امل�اء الدافئ من 
أعم�اق املحي�ط ينت�رش تحت 
ثالث�ة  م�ن  الجلي�دي  النه�ر 
ويمت�زج  مختلف�ة  اتجاه�ات 

تحت الجليد.
وقالت الباحثة إرين بيتيت، إن 
يف حال�ة انهياره، قد يس�تغرق 
مع�ه أجزاء أخرى م�ن الجرف 
الجليدي ويؤدي إىل أكرب محرك 
منفرد الرتفاع مس�توى سطح 

البحر هذا القرن.
 39 البالغ�ة  الدراس�ة  وب�دأت 
ملي�ون جني�ه إس�رتليني التي 
اململك�ة  م�ن  علم�اء  ش�ملت 
املتحدة والوالي�ات املتحدة بعد 
مخاوف م�ن أن النهر الجليدي 

غري املس�تقر قد ب�دأ بالفعل يف 
االنهيار.

وعم�ل الباحث�ون ع�ىل جم�ع 
البيان�ات م�ن مجموع�ة م�ن 
املختلفة  واالختبارات  التجارب 
للتنب�ؤ بش�كل أفض�ل بموعد 

حدوث ذلك.
كم�ا أن أح�دث النتائ�ج الت�ي 
توصل�ت إليها دراس�ة أجريت 
ع�ىل ال�رف الجلي�دي األوس�ع 
نطاًقا الذي يتخذ النهر الجليدي 
منه قاع�دة، تأتي بع�د عامني 

من مرشوع الخمس سنوات.
وعمل�ت إري�ن بيتي�ت، عامل�ة 
مب�ارشًة  وفريقه�ا  جليدي�ة 
ع�ىل رف الجلي�د، حي�ث أجروا 
اختبارات زلزالية لدراس�ة قاع 
البح�ر ونرش جهاز استش�عار 

عىل ارتفاع 980 قدًما يف الجليد.
وقال�ت بيتيت، إنهم يدرس�ون 
الجرف األوسع، الذي يمتد عرب 
أكثر من 65 ميالً من املحيطات 
املفتوح�ة ويعم�ل كفلني لعزل 

الجليد عىل األرض.
ويعد ذوبان نهر Thwaites هو 
س�بب للقل�ق العامل�ي حيث أن 
ضخماته تعني أنه يحتوي عىل 
كمي�ة كافية م�ن الجليد، الذي 
إذا ما ذاب، فسوف تكون هناك 

آثار عاملية.
أخ�رى  مجموع�ات  وتبح�ث 
يف تدف�ق النه�ر الجلي�دي عىل 
اليابسة ودورة املحيط، مع كل 
األبح�اث التي تعمل عىل نماذج 

من النهر الجليدي ومستقبله.

بعيداً عن تعقيدات الهواتف املعارصة، صنعت مهندس�ة 
أمريكي�ة هاتفاً محم�والً خاصاً بها بقرص دوار ش�بيه 
بالهواتف التقليدية األرضية التي كانت تستخدم يف فرتة 

الثمانينات وما قبلها.
وقد يس�تغرق األمر زمناً أطول إلج�راء مكاملة بمثل هذا 
الهاتف، لكن بالنس�بة لجوس�تني هاوب�ت، فإن هاتفها 
يتمي�ز بمزايا حديث�ة، كعداد إش�ارة ومفتاح تش�غيل، 
إضاف�ة إىل أزرار اتصال رسيع، وشاش�ة ورق إلكرتونية 
تظهر املكاملات الصادرة أو الواردة بس�هولة وال تستهلك 

طاقة.
كما استخدمت هاوبت لوحة دوائر صينية لربط مختلف 
مكونات الهاتف، ث�م وضعتها يف غالف مصنوع بطابعة 

ثالثية األبعاد.
وم�ع ذل�ك يب�دو الهات�ف مدمج�اً، وم�ن الس�هل ج�داً 

استخدامه إلجراء مكاملات واستقبالها.
ورداً عم�ا إذا كان�ت هناك حاجة فعلي�ة إىل هاتف جوال 
بق�رص يف ع�رص م�يلء بالهوات�ف الرقمي�ة الحديث�ة، 
أجاب�ت: »ملاذا هاتف جوال بق�رص؟ ألننا نعيش يف عالم 
صع�ب ومزعج م�يلء بأناس مرتابطني ببعضهم بش�دة 
ع�رب هواتف ذات شاش�ات ملس ال س�يطرة لديهم عليها 
أو فهمها. أردت ش�يئاً يكون ملكي بالكامل، ش�خصياً، 
يمك�ن تحسس�ه، ويوفر يل ذريعة لعدم إرس�ال رس�ائل 

نصية«.

هاتف محمول بقرص دوار 
شبيه بفترة الثمانينات
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املراقب العراقي/ متابعة...
عادت كس�ينيا ديدوخ البالغة من العمر 83 عاما 

إىل الحياة بعد أن أعد أقاربها جنازتها.
ونقل�ت قن�اة »ت�ي يس إت�ش« األوكراني�ة ع�ى 
اليوتوب، ظلت امل�رأة دون أي عالمات الحياة ملدة 
عرش س�اعات يف مش�فى منطقة فينيتسا وسط 

أوكرانيا.
وق�ام األطباء بقياس النبض والضغط ولم تظهر 
األدوات أي إش�ارة، وأج�رى املس�عفون تخطيط 

للقل�ب لكن�ه أظهر خط�ا مس�تقيما، لهذا نصح 
األطباء أقارب املرأة االستعداد لألسوأ.

وأع�د األقرب�اء التنظيمات للدفن، بينها مراس�م 
الجن�ازة والعش�اء الت�ذكاري كما حف�ر العمال 
ق�را للمرأة، وم�ع ذلك وبعد م�رور الوقت عادت 
كسينيا إىل الحياة والحظ األطباء أنها نجت مرتني 
من موت رسي�ري، وقالت امل�رأة، أن زوجها كان 
شماس�ا )خادما يف الكنيسة املسيحية( وقد غنى 

يف الكنيسة وصى من أجلها وهكذا نجت. 

امرأة
 أوكرانية 

تعود
 إلى الحياة !

الذهاب إلى الجامعة يضيف 1.37 عام إلى متوسط العمر المتوقع!
 املراقب العراقي/ متابعة...

أظهرت دراس�ة حديث�ة أن االلتح�اق بالجامعة 
ق�د يضيف س�نوات إىل عمر الف�رد، حيث أن كل 
خط�وة إضافي�ة يف التعليم تزيد ملتوس�ط العمر 

املتوقع 1.3 سنة.ودرس 
الباحث�ون بيان�ات أكثر 
أمريك�ي،  آالف   5 م�ن 
الذي�ن  أن  ووج�دوا 
التعلي�م،  يف  اس�تمروا 
يميل�ون إىل العيش عمرا 
أطول.ويضيف كل مؤهل، 
مث�ل درج�ة املاجس�تري، 
نح�و س�نة و4 أش�هر إىل 
وق�ال  الش�خص،  حي�اة 
الفري�ق إن العرق واملال لم 
يثبت�ا أن لهم�ا تأث�ريا عى 
املتوق�ع،  العم�ر  متوس�ط 
مث�ل املؤهالت.ويرتبط عدد 
الش�خص  حي�اة  س�نوات 
بقائمة طويلة من العوامل، 
بما يف ذلك املكان الذي يعيش 

ويع�د التفك�ري في�ه، والع�رق وف�رص العمل. 
به�ذه املتغ�ريات وتقييم تأثريها النس�بي مهمة 
صعبة للغاية.ونظرت الدراسة التي أجرتها كلية 
الطب بجامعة ييل وجامعة أالباما-برمنغهام، يف 
عدد من هذه املتغ�ريات، عن طريق بيانات لنحو 
5114 شخصا يف 4 مدن أمريكية، وقع تجنيدهم 

لدراس�ة ط�ول العمر قب�ل 30 عاما.وتويف 
395 شخصا خالل الدراسة، قبل أن يبلغوا 
منتصف الخمس�ينات م�ن العمر، وقالت 
الدكت�ورة بريتا روي، املرشفة الرئيس�ية 

عى ه�ذه الدراس�ة: »حدثت ه�ذه الوفيات لدى 
األشخاص يف سن العمل، وغالبا لدى أولئك الذين 
تق�ل أعماره�م ع�ن 60 عاما«.وأف�اد الباحثون 
 American Journal of يف 
Public Health أن مس�توى 
التعلي�م ولي�س الع�رق هو 
أفض�ل تنبؤ بمن س�يعيش 
أطول عمرا.وتش�ري النتائج 
إىل أن 5% م�ن الذي�ن ماتوا 
كان�وا خريج�ني جامعيني 
م�ن   %13 ب��  مقارن�ة 
التعليم يف  الذي�ن قاطع�وا 
أظه�ر  مبكر.كم�ا  وق�ت 
بع�ض  الوفي�ات  مع�دل 
العنرصي�ة  االختالف�ات 
ت�ويف  حي�ث  الواضح�ة، 
نح�و 9% م�ن الس�ود يف 
سن مبكرة مقارنة ب�%6 
م�ن القوقاز.وم�ع ذلك، 
عن�د النظ�ر إىل بيان�ات 
الع�رق والتعليم يف الوقت 
االختالف�ات  جمي�ع  اختف�ت  نفس�ه، 
الباحثون  بالعرق.وكش�ف  املتعلقة 
أن كل خط�وة إضافية يف التعليم 
تزيد 1.37 س�نة )سنة واحدة 
العم�ر  وأربع�ة أش�هر( يف 

املتوقع لألفراد.

املراقب العراقي/ متابعة...
تق�ع قرية تيورا يف قاعدة جبل »كريس�تا ديل غالو« جنوب 
إيطاليا، عى بعد مسافة قصرية بالسيارة من قرى الصيد يف 
س�احل أمالفي ومدن بوليا الجبلية. لكن األمر األكثر إغراء 
بالنس�بة لهذه القرية هو أن الحكومة ستقدم مقابال ماليا 
مل�ن ينتقل للعي�ش فيها.فف�ي أعقاب االتج�اه األخري الذي 
تتبع�ه املجتمعات اإليطالي�ة لبيع املنازل املهج�ورة مقابل 
1 ي�ورو فق�ط، أو حتى التخ�ي عنه�ا دون مقابل عى أمل 

جذب س�كان ج�دد ودعم عدد الس�كان املتضائ�ل، اتخذت 
تي�ورا خطة مختلفة لج�ذب الس�كان إليها.ويأمل العمدة، 
س�تيفانو فارينا، أن يك�ون للعرض املايل اله�ادف إىل جلب 
الناس لالنتقال إىل البلدة اإلقطاعية، أثر طويل األمد.ويعتقد 
العم�دة أن النهج املتب�ع يف بيع املنازل املهج�ورة ب�1 يورو 
فق�ط، ربم�ا يجعل املش�رين، الذي�ن س�يضطرون للقيام 
بتجديدات مكلفة لتلك املنازل، يس�تخدمون العقار لقضاء 
اإلجازات فقط.ووفقا لخطة بلدة تيورا، يجب عى القادمني 

الج�دد اإلقامة فيها ملدة ثالث س�نوات عى األقل، وأن يكون 
لديهم بالفعل طفل واحد عى األقل عند التقدم بالطلب.

يق�ول العمدة فارينا،: »ال أؤمن ببيع املنازل الخاوية مقابل 
1 ي�ورو، فهذا ال يحف�ز الناس عى البق�اء يف املدينة«، لكن 
خطة تيورا تعتمد أن تدفع البلدة نحو 150 يورو يف الشهر، 
مقابل استئجار منزل، عى مدار عامني، عوضا عن الساكن 
الجدي�د وهي صفق�ة جيدة ج�دا بالنظ�ر إىل أن اإليجارات 

يمكن أن تصل إىل نحو 179 يورو يف الشهر. 

قرية إيطالية 
تجذب السكان 

الجدد إليها 
بخطة مبتكرة

توجيه االتهام ألم سعودية صورت
 طفلتها تدخن »الشيشة«

املراقب العراقي/ متابعة...
وجه�ت النياب�ة العام�ة يف الرياض اتهام�ا إىل أم 
س�عودية بجرم إهمال طفلتها البالغة من العمر 
عام�ني ونص�ف الع�ام، بعدم�ا ن�رشت مقط�ع 
فيدي�و عى مواق�ع التواصل االجتماع�ي للطفلة 
وه�ي تدخن الشيش�ة.!ويف التفاصيل، فإن مركز 
رشط�ة مدين�ة بريدة، ش�مال رشق�ي العاصمة 
السعودية، تلقى بالغا عن تعرض طفلة لإلهمال 
م�ن قبل والدته�ا وخالتها وتصويره�ا يف مقطع 
»سناب ش�ات« وهي تدخن الشيشة بقصد املزح 

والتشهري بها.
وبعد التحقيق يف القضي�ة، وجهت النيابة العامة 
وتهدي�د  طفلته�ا  بإهم�ال  الوال�دة  إىل  االته�ام 

س�المتها وصحته�ا النفس�ية والجس�دية، األمر 
املج�رم بموج�ب امل�ادة الثالثة من نظ�ام حماية 
الطف�ل، كما وجه�ت االتهام إىل خالته�ا بإلحاق 
ال�رر والتش�هري، بموج�ب الفقرة الخامس�ة 
م�ن امل�ادة الثالث�ة من نظ�ام مكافح�ة الجرائم 
املعلوماتية.وأحيلت القضية إىل املحكمة املختصة 
م�ع املطالب�ة بمعاقب�ة وال�دة الطفل�ة بعقوبة 
تعزيري�ة زاجرة وفقا للمادة 23 من نظام حماية 
الطفل، وس�جن وتغريم خال�ة الطفلة وفق املادة 
الثالثة من نظ�ام مكافحة الجرائ�م املعلوماتية، 
إضافة إىل إغالق حس�اب »س�ناب شات« الخاص 
باملتهم�ة خال�ة الطفلة اس�تنادا للم�ادة 13 من 

نظام مكافحة الجرائم املعلوماتية.

»امرأة بال أذن«.. عادة خطيرة كلفت 
سيدة خسارة أذنها

صخرة تقتل سائحا إيطاليا في األردن
املراقب العراقي/ متابعة...

لقي س�ائح إيطايل مرصعه، يف منطقة »البراء« جنوبي األردن، بعدما س�قطت عليه كتلة 
صخرية، نتيجة األمطار الغزيرة، التي تعرضت لها البالد،.

ذكر ذلك موقع »الرؤية«، ، مش�ريا إىل كتلة صخرية، سقطت، من مرتفع يف منطقة البرا، 
أدى إىل وفاة س�ائح إيطايل الجنس�ية كان يف زيارة للمنطقة األثرية، مع 3 آخرين من ذات 

الجنسية.
ولفت املوقع األردني، إىل أن الس�ائح يبلغ من العمر 35 عاما، وأن األجهزة األمنية، فتحت 

تحقيقا ميدانيا للوقوف عى أسباب سقوط الصخرة، وقامت بتمشيط املنطقة.
وقال املوقع إن سلطة إقليم البرا، أوضحت أن السقوط الصخري، سببه األمطار الغزيرة، 
التي تعرضت لها املدينة، أمس األربعاء، مشرية إىل أن هناك عددا من الكتل الصخرية، التي 

تحتاج إىل إزالة، وأن ذلك سيتم بتنسيق ودعم من برامج األمم املتحدة.
وقال�ت الس�لطات األردنية، إنها راجعت جميع كامريات املراقب�ة، حيث لم يثبت وجود أي 

عنرص برشي يف املنطقة، قد يكون وراء الحادث، الذي أدى إىل مرصع السائح اإليطايل.

»معركة حقيقية« بين 
الشرطة و40 ألف نحلة !

مخرجة إيرانية بطالت أفالمها 
نساء تنال جائزة القياديات

املراقب العراقي/ متابعة... في العالم اإلسالمي
تع�رض مجموع�ة م�ن رج�ال اإلطفاء 
والرشطة، الذين كانوا يس�تجيبون لنداء 
اس�تغاثة من مواطن�ني بوج�ود لدغات 
م�ن النح�ل، لهج�وم أرساب م�ن النحل 
األفريقي يف أحد ش�وارع مدينة باسادينا 
األمريكية.وهاجم�ت أرساب م�ن النحل 
األفريقي رجال الرشط�ة واإلطفاء أثناء 
قيامه�م بمحاولة حل املش�كلة، لتتطور 
األم�ور وتتحول إىل معرك�ة حقيقية بني 
الطرفني.وهاجم�ت ح�وايل 40 ألف نحلة 
رجال اإلطفاء والرشط�ة، وتم نقل ثالثة 
منهم إىل املستشفى بحالة حرجة، ليقوم 
اآلخ�رون بإغ�الق خلية النح�ل برسعة.

وقالت مس�ؤولة اإلعالم يف إدارة مكافحة 
ترصي�ح  يف  ديريدي�ان،  لي�زا  الحرائ�ق، 
لش�بكة »يس إن إن« حول املش�كلة »لقد 
عمل�ت م�ع إدارة اإلطفاء من�ذ 18 عاما 
واس�تجبنا للعدي�د م�ن ح�وادث النحل، 
لكنها لم تكن بهذا الحجم الهائل«.وقالت 
الس�لطات إن النحل هاجم ولدغ س�بعة 
أش�خاص إجم�االً، اثنني منه�م نقلوا إىل 
املستش�فى، لك�ن أول رج�ل إطفاء كان 
األس�وأ حظا، ألنه ل�دغ أكثر من 17 مرة، 
قبل أن تدرك الف�رق أن النحل غطى بناء 
الفندق بالكامل، الذي ربى عليه ش�خص 

ي�ا  للنحل.خال

املراقب العراقي/ متابعة...
نرج�س  اإليراني�ة،  املخرج�ة  توج�ت 
يف  القيادي�ات  النس�اء  بجائ�زة  آبي�ار، 
العال�م اإلس�المي لع�ام 2020، خ�الل 
احتفال أقيم مس�اء أمس يف والية س�ند 
الباكستانية بحضور رئيس الجمهورية، 

عارف علوي.
وكان م�ن ب�ني الحض�ور يف االحتف�ال 
 HUM »الذي ترعاه ش�بكة »ه�وم تي يف
TV الباكس�تانية، للس�يدات الناجحات 
يف دول العال�م ، محاف�ظ والي�ة الس�ند، 
عمران إس�ماعيل، وعدد من املس�ؤولني 
االقتصادية  والش�خصيات  الحكومي�ني 

والثقافية والفنية الباكستانية.
وتش�غل، نرج�س آبي�ار، موقع�ا ب�ارزا 
يف املش�هد الفن�ي والثق�ايف اإليراني عى 
مدار العقدي�ن املاضيني، حي�ث تحّولت 
خ�الل العق�د األخري من روائي�ة ناجحة 
إىل مخرجة متمّيزة يف الس�ينما اإليرانية 
م�ن خالل إنتاج أف�الم تعتمد عى أبطال 

رواياتها من النساء.
وقد تخّطت آبيار حدود السينما اإليرانية 
أو   »143 »املس�ار  بأف�الم  العاملي�ة  إىل 
»األخ�دود«، و«النف�س«، و«الليل�ة التي 
اكتم�ل فيها القمر«، كم�ا فازت بالعديد 

من أبرز الجوائز العاملية.
واملخرج�ة اإليراني�ة، نرج�س آبيار، من 
مواليد طهران عام 1970، وتخرجت من 
قس�م األدب الف�اريس وب�دأت يف الكتابة 
ع�ام 1997، وكتبت حت�ى اآلن أكثر من 
والش�باب  كتاب�ا خيالي�ا لألطف�ال   30

والكبار. 

املراقب العراقي/ متابعة...
1- الطباعة عى القمصان القطنية

يعد هذا األمر سهالً للغاية يف حال كنت من املهتمني بمثل 
هذه األشياء، فالرسم أو الطباعة عى القمصان القطنية 
من الس�هل يف حال كن�ت تعرف بعض املب�ادئ، فيمكنك 
الحصول عى عروض األسعار عن أنواع من القمصان ثم 
إحضار الصور والطباعة عليها، ثم بيعها بسعر أعى من 

الذي قمت برشائه.
وجذاب�ة  فري�دة  تصميمات�ك  تك�ون  أن  يج�ب  ولك�ن 
بالفعل، وبهذا س�وف يتدفق الن�اس إىل أعمالك الخاصة، 
وس�وف يوصون أصدقاءهم لل�رشاء منك، ولكن الرشط 
األس�ايس هو ان تكون فعالً قادراً عى التصميم واالبداع 
بالتصميم�ات الجدي�دة واملمي�زة ع�ى القمص�ان، كما 
ويجب اختيار القمص�ان عى أن تكون ذات نوعية جيدة 

ومجربة.
2- تصميم املالبس واملوضة

ه�ذه إح�دى األعمال الحرفي�ة التي يمكن القي�ام بها يف 
املنزل، ولكن قد تضطر إىل التنافس مع العالمات التجارية 
الكب�رية من أجل تحقيق الربح الجي�د، كما ويجب عليك 
أن تتحى بق�در كاف من الخيال واإلب�داع، وبهذا يمكنك 
بالفع�ل تصمي�م املالبس التي تفوق املنافس�ات املحلية، 
ففي حال كانت تصاميمك مميزة فالناس سوف يشرون 
منك بالتأكيد ويوص�ون بمنتجاتك لآلخرين، باألخص يف 
حال كنت تعرض مالبسك بسعر أقل من املنافسة.

3- الرسم
ال يتطلب هذا النشاط الحريف الكثري 
م�ن رأس املال، فف�ي حال كنت 
تمل�ك موهب�ة الرس�م فيمكنك 
طري�ق  ع�ن  النق�ود  اكتس�اب 
تحويل اهتمام�ك إىل الربح من 
الرسم، حتى وإن كنت ال تمتلك 
هذه املوهبة فيمكنك التعامل مع 
رس�اماً وخصص له مبلغاً من املال، 
وبهذا س�وف تحقق الربح الكبري 

ف�إن أعمال الرس�م هي مربحة للغاي�ة، حتى وإن كانت 
لديك مهارة رس�م مالم�ح العمالء، أو الوج�وه املطلوبة، 
فم�ن املؤكد أن أرباح�ك يف هذا املحال يمك�ن أن تصل إىل 
نس�بة مرتفعة ج�داً، حيث إن الناس مس�تعدون إلنفاق 

الكثري من املال كي يتم رسمهم.
4- صناعة الحقائب اليدوية

من النشاطات الحرفية والتجارية التي ال تتوقف أبداً هي 
صناع�ة الحقائب، يف جميع أنح�اء العالم من الصعب أن 
تش�اهد س�يدات ال تحملن الحقائب اليدوية ألن أصبحت 
احتياجات أساس�ية مما يجعل هذا النش�اط التجاري ال 
ينقرض أبداً، فيمكن صناعة أنواع مختلفة من الحقائب 
للرج�ال والنس�اء، وحت�ى األطف�ال الذي�ن هم يف س�ن 

املدرسة.
فيمك�ن أن تطب�ع التصامي�م املميزة لنوادي ك�رة القدم 
ع�ى الحقائب، حيث ينترش عدد كبري من مش�جعي كرة 
القدم حول العالم، فاألش�ياء الت�ي يمكن انتاجها ال تعد 

وال تحىص وسوق األعمال واسع جداً يف هذا العالم.
5- صناعة املنظفات املنزلية

طالع مقالة “كيفية صناعة الصابون الطبيعي يف املنزل” 
و”طريقة صناعة ملمع خشب طبيعي يف املنزل” و”تعلم 
كيف تصن�ع بديل صابون غس�الة الصحون بنفس�ك!” 

ملزيد من التفاصيل.
يف ظ�ل االحتي�اج الكب�ري اليوم�ي للمنظف�ات املنزلي�ة 
أصبح�ت املنظف�ات إحدى الصناع�ات اليدوي�ة املربحة 
والتي يمكنك بكل س�هولة اتب�اع دورة تعليمية تقدم لك 
بعض األساسيات يف تلك الصناعة، ولكن ينبغي أن تكون 

لديك بعض املعلومات الكيميائية ثم التجربة.
فيمكنك كبداية أن تصنع تلك املواد وتستهلكها يف منزلك، 
ث�م تط�ور إنتاجك ك�ي تبيع ألقارب�ك وأصدقائ�ك، هذه 
الصناعة مناس�بة جداً لس�يدات املنازل اللواتي ال تعملن 
خ�ارج املنزل بأي يشء، فيمكنها االس�تفادة من صناعة 
س�هلة ومربحة يف املنزل، ولكن يج�ب الحذر من التعامل 
مع املواد الكيميائية وقراءة تعليمات األمان عن كل مادة 

مضافة.

    خمس صناعات يدوية مربحة ال تتطلب رأسماال كبيرا
مع الضغوط االقتصادية الكبرية التي يعاين منها أغلب الش��عوب يف كافة أنحاء العالم، أصبح هنالك رضورًة ملحًة للبحث عن صناعات يدوية 
مربح��ة س��واء أن كانت تل��ك الصناعات يف المزنل، أو يتم إجراؤها بش��كل احرتايف أك��ر يف محالت متخصصة لذلك. هنا يف هذا المقال س��وف 
نس��تعرض عليك��م بع��ض الصناعات اليدوية المربح��ة والتي ال تحتاج إىل مهارات كثرية فيكفي أن يتم ممارس��تها لف��رتة قصرية للوصول إىل 

االحرتافية فيها.

 املراقب العراقي/ متابعة...
اضط�رت س�يدة بريطاني�ة لبر أذنه�ا بعد ان 
واظب�ت عى ع�ادة خطرية من س�ن املراهقة، 

تشخيص طبي خاطئ زاد األمر سوءا.
وخضعت أنثيا سميث )44 
عام�ا(، لعملي�ة جراحية 
لب�ر أذنها الي�رسى، بعد 
أن علمت أنه�ا البقع التي 
ظه�رت عليه�ا م�ا هي إال 
أصابه�ا بس�بب  رسط�ان 
الش�مس«. »حمام�ات 

أذن�ا  اآلن  أنثي�ا  وترت�دي 
اصطناعي�ة، كم�ا خضعت 
لعمليت�ني إضافيت�ني لوقف 
الرسط�ان، وتعاني  انتش�ار 
مش�اكل صحية ع�دة بعد أن 
قضت نحو 5 س�نوات تس�ري 
وراء تشخيص خاطئ.وعانت 

السيدة رسطان الجلد منذ سنوات، لكن األطباء 
أخط�أوا يف تش�خيص حالته�ا وخلص�وا إىل أن 
البق�ع عى أذنها بس�يطة.وقالت يف ترصيحات 

نرشته�ا مجل�ة »بيب�ول« األمريكي�ة: »بع�د 4 
أع�وام، وع�ى مضض قام طبيب�ي بتحويي إىل 
ج�راح تجميل، بعدم�ا غطت أذن�ي الخارجية 
طبقة سوداء، وأصبحت أعاني نزيفا بها، وظل 
طبيبي مقتنعا بأن هذا مجرد 

بقع جلدية بسيطة«.
وأضافت أن طبي�ب التجميل 
ه�و م�ن اكتش�ف إصابتها 
بالرسط�ان بع�د أن س�حب 
لتحليلها.وقال�ت  عين�ة 
س�ميث: »لقد فق�دت أذني 
إدمان�ي  بع�د  الي�رسى 
)حمام�ات  الصباغ�ة 
أذن�ي  ب�رت  الش�مس(. 
ت�م  ث�م  وم�ن  بأكمله�ا، 
األذن  م�ن  التخل�ص 
وجمي�ع  الوس�طى 
اللعابي�ة م�ن م�ن  الغ�دد 
جمجمتي«.وألق�ت بالل�وم ع�ى اس�تخدامها 
لدهانات الحماية من الش�مس بش�كل مفرط، 

منذ أن كانت يف سن 14 عاما. 

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

إال كان له بكل نظرة حّجة مرورة.
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املراقب العراقي/متابعة...
اش�تعلت الن�ريان يف طائرة صغ�رية بعد أن 
هبط�ت يف مط�ار دايتون�ا بيتش ال�دويل يف 

فلوريدا يوم الخميس.
وتظهر يف الفيديو الن�ريان التي اندلعت من 
أس�فل الطائرة وهي تنزلق عى املدرج، قبل 

أن تتوقف بسالم.
وسارعت س�يارات اإلطفاء والفرق الطبية 

عى املدرج، إىل مكان اح�راق الطائرة 

بع�د أن اش�تعلت الن�ريان بأس�فل جس�م 
الطائرة.ووفًقا لتقرير إخباري محي، نقله 
موقع »ياهو«، قالت املتحدثة باس�م املطار 
جوان ماجي، إن ش�خصني كان�ا عى متن 
السفينة تم إخراجهما ساملني من الطائرة.

وفتحت مدرج�ات املطار للعم�ل من جديد 
بع�د س�اعات قليل�ة م�ن الحادث�ة، عقب 
إغالقه�ا بس�بب أعم�ال التنظيف وس�حب 

الطائرة وإزالة الوقود املنسكب.

هبوط اضطراري لطائرة بال عجالت


