
االعالم يعصب عينه عن »تظاهرات« كردستان والناشطون يلتزمون الصمت 
الوعي من »قائد« الى »غائب«..

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
صمت مطب�ق وغموض يلف صفح�ات عىل موقع 
التواصل االجتماعي فيس�بوك، كانت تعج قبل أيام 
بعرشات التدويات التي تطلب من العراقيني »التحيل 
بالوطني�ة« والخ�روج إىل الش�وارع للمش�اركة يف 

تظاهرات بغداد واملحافظات الجنوبية »حرصاً«.
من�ذ اندالع ال�رشارة األوىل للتظاه�رات يف 1 ترشين 
األول 2019، تلق�ى العراقي�ون س�يالً جارف�اً م�ن 
املنشورات التحريضية املمولة عىل مواقع التواصل 
االجتماعي، تضمن الكثري منها معلومات مغلوطة، 
وأخ�رى ج�رى تحريفها من قب�ل فريق متخصص 
م�ن »الصحفي�ني« و«الناش�طني« ووضعه�ا أمام 

املتلقي عىل »طبق من ذهب«.
ارتفع�ت أع�داد املتظاهرين تدريجي�اً، ورفع األعم 
األغل�ب منه�م ش�عارات س�لمية تطال�ب بإصالح 
العملية السياسية برمتها ومكافحة الفساد، إال أن 
ذلك لم يرق ل�«فريق السفارة األمريكية« الذي تلقى 
تعليمات�ه عىل الف�ور إلظاهر التظاه�رات بصورة: 

»مواطنون شيعة يتظاهرون ضد سلطة شيعية«.
وبموازاة ذلك، شّمر اإلعالم »األصفر« عن ساعديه، 
لدف�ع املتظاهرين نحو منزلق العنف والتصادم مع 
القوات األمني�ة املكلفة بحماي�ة التظاهرات، وهو 
ما أس�فر عن س�قوط العديد من الضحاي�ا، إال أن 

»الفريق املمول« لم يكتِف عند ذلك الحد.
وجّن�دت الواليات املتح�دة منذ أع�وام، فريقاً يضم 
ع�دداً كبرياً م�ن األش�خاص املغموري�ن، وأطلقت 

عليهم صفة »ناشط« أو »صحفي«، ليصبحوا اآلن 
»نجوماً المع�ة« عىل مواقع التواص�ل االجتماعي، 
وتت�م اس�تضافتهم يف تغطي�ة إخباري�ة لريوج�وا 

للخطاب األمريكي ب�«لسان عراقي«.
واليوم، وبع�د التظاهرات التي تش�هدها محافظة 
الس�ليمانية ثاني كربى مدن إقليم كردس�تان منذ 
يوم الس�بت املايض، ضد الس�لطات املحلية وتفيش 
الفس�اد وضع�ف الخدمات األساس�ية، ل�م ينبس 
هؤالء »الناش�طون« ببنت ش�فة، ولم يعربوا حتى 
عن أدنى دعم للمتظاهري�ن األكراد الذين يرزحون 

تحت فساد وقمع مستمرين.
ونظمت التظاهرة يف ساحة آزادي وسط السليمانية 
بدعوة من رئيس حركة الجيل الجديد ساشوار عبد 
الواح�د الذي دخل ميدان السياس�ة من�ذ فرتة غري 

بعيدة.
وألق�ى عب�د الواحد كلمة قال فيها إن »الس�لطة يف 
اإلقلي�م ط�وال 29 عام�ا يف الحكم فش�لت يف إدارة 
املنطق�ة، لك�ن نحن عن طري�ق التظاه�رات نعيد 

األمل للشباب وكافة املجتمع الكردي«.
وتهيمن عائلة الطالباني عىل املش�هد الس�يايس يف 
الس�ليمانية، وكذلك عائلة البارزاني يف أربيل بشكل 
كام�ل، لك�ن هن�اك مح�اوالت من بع�ض األحزاب 
الصغرية املناهضة لهذا النفوذ إال أن تحركها يبقى 

دون نتيجة تقريبا.
ورفضت س�لطات إقليم كردس�تان منح املواطنني 
األكراد إجازة للتظاهر، إال أنهم تحدوا قمع السلطة 
وخرجوا بالفتات وش�عارات تطالب بإصالح اإلدارة 

املركزية وتحسني الخدمات.
ويق�ول املحلل الس�يايس وائل الركاب�ي ل�«املراقب 
العراق�ي«، إن »من يطلق عىل نفس�ه لقب ناش�ط 
مدن�ي، وكان ل�ه دوراً إعالمياً ب�ارزاً يف التظاهرات 
التي ش�هدتها بغداد واملحافظ�ات الجنوبية، نجده 
اليوم بال صوت«، مبينا أن أولئك الناش�طني صوروا 
التظاه�رات بأنه�ا »تظاهرات ش�يعية ضد طبقة 

سياسية شيعية«.
ويضي�ف الركاب�ي »الي�وم عندم�ا خ�رج الش�عب 
بتظاه�رات حقيقي�ة ض�د فس�اد حكوم�ة إقلي�م 
كردس�تان نج�د أن هؤالء ق�د ابتع�د صوتهم وهذا 
يثبت لنا ش�يئا واحدا وه�و أن أغلب هؤالء ينتمون 

إىل فريق السفارة األمريكية يف بغداد«.
ويش�ري الركاب�ي إىل أن »الس�فارة االمريكية كانت 
تع�د له�م –الناش�طني- كيفي�ة تن�اول تظاهرات 
بغداد واملحافظات الجنوبية لتأجيج األمر، وتوجيه 
البوصلة نحو االحزاب اإلسالمية الشيعية واتهامها 

بإفشال العراق«.
وي�ردف قائ�ال »لقد ثب�ت لن�ا بالدلي�ل القاطع أن 
حكومة كردس�تان كانت جزءاً من ه�ذه املجاميع 
التي ت�درب داخ�ل اإلقلي�م وتحت رعاي�ة أمريكية 

واضحة للعيان«.
وسخر مدونون عراقيون من طريقة تعاطي »فريق 
السفارة« مع األحداث العراقية عرب إطالق هاشتاغ 
»#الوعي_غائب« رداً عىل هاش�تاغ »#الوعي_قائد« 
الذي أطلقه الفريق املمول أمريكياً، معتربين أن ذلك 

»كشف عورتهم«.

نيولز بويز يفاوض ميسي

اخصائي
 يقدم نصائح
 حول ارتداء

 »الكمام«

توقعات بموجة 
فيضانية تضرب 

العراق بعد 
ذوبان الثلوج
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أكد تحالف »الفتح«، اليوم االحد، ان أسماء الكابينة الوزارية 
ستعلن يف االعالم بعد اطالع الكتل السياسية عليها.

وق�ال عض�و التحال�ف فاض�ل الفت�الوي، بترصي�ح تابعته 
»املراق�ب العراقي« إن »رئيس ال�وزراء املكلف، محمد توفيق 
عالوي، سيعقد اليوم اجتماعاً مع القوى السياسية واعضاء 
مجلس الن�واب، يف املنطقة الخرضاء، باألمانة العامة ملجلس 
الوزراء او مقر الضيافة، لتقديم اس�ماء املرشحني ومناقشة 
الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة«، مبيناً أن »األسماء 
س�تطرح لإلع�الم بع�د تقديمها للكت�ل السياس�ية وأعضاء 

مجلس النواب«.
واضاف أن »القوى الس�نية والكردية، لحد هذه اللحظة لديها 
تحفظ�ات من تش�كيل حكومة محمد توفيق ع�الوي، ولكن 
رئي�س ال�وزراء املكلف قدم دع�وة حضور االجتم�اع لجميع 
القوى السياس�ية من اجل االس�تعداد لعملية التصويت عىل 

تشكيل الحكومة«.
ولفت اىل أن »جلس�ة مجلس النواب، س�تعقد هذا االس�بوع 
يف كل االح�ول، ويف حال�ة ع�دم انعقاده�ا ربما تك�ون نهاية 
االس�بوع الحايل«، مش�ددا ع�ىل » رضورة حض�ور كل الكتل 
السياس�ية من أجل مصلحة الجميع يف الدخول يف املناقشات 

والحوارات لدعم حكومة عالوي«.

الفتح: أسماء الكابينة 
الوزارية ستعلن في االعالم 

بعد اطالع الكتل عليها
المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...

ارتفاع نس�ب الفقر يف العراق اىل معدالت مخيفة، جاء نتيجة 
االهمال الحكومي طيلة سنوات عديدة وغياب الرؤية والخطط 
االقتصادي�ة املطلوبة إلنجاح العمل االقتصادي، وذلك بس�بب 
تف�يش املحاصصة السياس�ية الت�ي ج�اءت بمحافظني غري 
كفوئني ولم يهتموا ملصلح�ة محافظاتهم، بل كانوا وما زالوا 
هم الطبقة السياسية التي تسعى لالستيالء عىل اموال الدولة 
بحجة بناء مش�اريع خدمية وصحية، اال ان اغلبها مش�اريع 

وهمية قد اختفت اموالها دون وجود رقابة تذكر.
الي�وم ترتفع أص�وات الربملاني�ون للمطالبة برف�ع الغبن عن 
املحافظات الجنوبية والوس�طى نتيجة ارتفاع معدالت الفقر 
اىل نس�ب كارثي�ة والبطالة وغي�اب املش�اريع الحيوية للبنى 
التحتي�ة , وهي مطالب رشعية، ال يمكن رفضها ويجب االخذ 

بها يف موازنة 2020 من قبل الحكومة الجديدة.
ارتف�اع مع�دالت الفق�ر وتح�ت خ�ط الفق�ر يف الع�راق هو 
نتيج�ة املحاصصة السياس�ية التي اف�رزت حكومات عرجاء 
ومحافظ�ني لي�س له�م خ�ربة يف العم�ل الخدم�ي وال تهت�م 
باملواط�ن و لم ت�راع العدال�ة يف توزيع الثروات عىل الش�عب، 

تاركة اياه يواجه مصريه لوحده .
محافظ�و الوس�ط والجنوب يتحمل�ون الجزء األك�رب ملعاناة 
محافظاتهم ، فهم لم يعدوا قوائم باملشاريع التي يحتاجونها 

او املشاريع الجديدة التي بحاجة اىل اقامتها ومن ثم تقديمها 
اىل الحكومة االتحادية ليتم ادراجها يف قانون املوازنة .

وبالرغ�م من الحاجة الكبرية لألموال لتل�ك املحافظات، اال ان 
م�ا ت�م رصفه يف موازن�ة 2019 م�ن قبل محافظ�ي الجنوب 
والوس�ط ال يتجاوز ال� 60% من قيمة األموال التي تسلموها , 
مم�ا يدل عىل ان املحافظني ال يعملون بش�كل إيجابي , بل ان 
الرصاعات السياس�ية تنعكس عىل عملهم , الوسط والجنوب 
العراقي يعيش أوضاعا مأس�اوية ورغ�م ذلك يعيدون األموال 

اىل حكومة بغداد.
وم�ن األمثل�ة عىل ذل�ك محاف�ظ الب�رصة ال�ذي يتباكى عىل 
مظلومي�ة مدينته، لم يعمل بش�كل جدي وق�د أعاد 40% من 

قيمة أموال موازنة املحافظة وهذا حال املحافظني االخرين.
وبه�ذا الجان�ب ي�رى الخبري االقتص�ادي صال�ح الهمايش يف 
اتص�ال م�ع ) املراق�ب العراق�ي(: »تتصاع�د دع�وات ن�واب 
محافظات الوس�ط والجنوب ألنصاف مدنهم من التهميش يف 
انجاز املش�اريع الحيوية من قبل حكومة بغداد والتي تحابي 
االكراد عىل حساب مظلومية اهل الجنوب والوسط ، لكن تلك 
املحافظ�ات مع األس�ف دائما يتولون ادارته�ا محافظني غري 
كفوئني وحس�ب املحاصصة السياس�ية , مما اثر س�لبا عىل 

نوعية انجاز املشاريع املهمة«.
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دعا النائب ثام�ر ذيبان، اليوم األحد، اىل عدم 
الوق�وف م�ع األص�وات الت�ي تري�د رشعنة 

املحتل وإبقاء قواته.
وق�ال ذيب�ان يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب 
العراق�ي« إن “املوض�وع ال يخ�ص الق�وات 
األمريكية فقط وانما القوات األجنبية برمتها 
لوجود تجاوز عىل س�يادة الب�الد”، مبينا انه 
“يج�ب ع�ىل الجميع اح�رتام ق�رار مجلس 
النواب وال يحق ألي جهة سياسية االعرتاض 
ومن يعرتض يحاول يش�جع لإلرهابيني عىل 

القيام بعملياتهم اإلجرامية”.
ولفت ذيب�ان إىل أن “األصوات املطالبة ببقاء 
األمريكان هي إحدى أس�باب رشعنة املحتل 
وتوس�عته يف الع�راق”، مش�ددا عىل رضورة 
“الوق�وف ضد األص�وات التي تريد توس�عة 

املحتل ومجابهتها قانونيا”.

محافظو الكتل السياسية ينشرون فايروس »الفساد« في المحافظات الجنوبية 

املراقب العراقي/ متابعة...
سافر وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو، إىل 
الس�عودية يوم االربعاء املايض، وهذه الزيارة تعد 
االوىل من نوعها لهذا املسؤول االمريكي إىل منطقة 
الخلي�ج عق�ب ش�هادة اللواء قاس�م س�ليماني 
قائد ق�وات الحرس الثوري االيران�ي يف العاصمة 
العراقية بغ�داد قبل عدة أس�ابيع، ووفًقا لبعض 
التقاري�ر االخباري�ة، فإن�ه من املق�رر أن يلتقي 
بومبيو بامللك سلمان ومحمد بن سلمان ويل عهد 
الس�عودية.وجاءت ه�ذه الزي�ارة يف الوقت الذي 
تب�ذل فيه بعض دول املنطق�ة  جهوداً لنزع فتيل 
التوت�رات بينها وب�ني إيران وأيض�ا جاءت عقب 
قيام وس�ائل االعالم االمريكية بن�رش الكثري من 
االخب�ار الزائفة التي تفيد ب�أن القوات االمريكية 
قام�ت باحتج�از س�فينة إيراني�ة كان�ت تحمل 
معدات عس�كرية متوجهه إىل اليم�ن. ومع ذلك، 
فإن الس�ؤال اآلن ه�و ما هي االهداف الرئيس�ية 

من زيارة وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو 
إىل الرياض؟مم�ا ال ش�ك في�ه، أن اله�دف األكثر 
أهمي�ة لزيارة بومبيو للس�عودية يتمثل يف زيادة 
املواق�ف املناهضة إلي�ران، وزي�ادة مخاوف دول 
املنطق�ة م�ن طهران وح�ث ّح�كام الرياض عىل 
مواصل�ة معاداته�م لطه�ران ويمك�ن مالحظة 
أب�رز مالمح هذه القضي�ة يف البيان الخاص الذي 
اصدرته وزارة الخارجية األمريكية حول الصداقة 
الس�عودية األمريكي�ة ودع�م واش�نطن للرياض 
ض�د تهديدات طهران.وهنا تجدر االش�ارة إىل أنه 
قب�ل قيام بومبيو بالتوجه إىل الس�عودية، نرشت 
وزارة الخارجي�ة األمريكي�ة ع�ىل موقعه�ا ع�ىل 
ش�بكة اإلنرتنت تقري�راً يتحدث ح�ول العالقات 
ب�ني اململك�ة والوالي�ات املتحدة، مؤك�دة مواقف 
واش�نطن والري�اض املش�رتكة بش�أن القضاي�ا 

اإلقليمية، وخاصة مواجهة إيران.
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واشنطن تفتح باب التطوع في المنطقة 
ضد إيران والرياض اول جنودها

نائب يدعو الى عدم 
الوقوف مع األصوات 

الداعية لبقاء المحتل

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

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/ احمد محمد...
م�ن املعروف أن الخالف�ات حول املناصب لعب�ت دورا خالفيا 
بني الكتل السياس�ية برمتها وبحس�ب التج�ارب التي وقعت 
يف الس�نوات االنتخابية املاضية والدورات الحكومية والنيابية 
الس�ابقة، لك�ن ه�ذه الخالفات بات�ت تتحكم الي�وم حتى يف 
موعد عقد جلس�ة منح الثقة املراد تحديده من رئاسة مجلس 
الن�واب بس�بب ارصار الرئيس محمد الحلب�ويس عىل التالعب 
باملوعد ال�ذي تقدم به رئيس الحكوم�ة االنتقالية، تعبريا عن 
س�خطه من انتهاج فك�رة »التكنوقراط«، االم�ر الذي يقابله 
رفضا شيعيا مفضال ترك الخيار لرئيس الوزراء املكلف.ويرى 
مراقبون يف الش�أن الس�يايس أن كابينة عالوي ستمرر خالل 
موعده�ا ورغ�م مماطل�ة »الحلب�ويس« بموعد عقد جلس�ة، 
مرجحني حصول توافق س�ني كردي عىل س�بع وزارات، فيما 
ستكون باقي الكابينة من اختيار عالوي.وتأتي تلك املتغريات 
يف الوقت الذي تستمر فيه االختالفات بني رئيس الربملان محمد 
الحلبويس ونائبه حسن الكعبي حول الجلسة التي ستخصص 
للتصوي�ت ع�ىل الحكوم�ة االنتقالية برئاس�ة محم�د توفيق 
عالوي، حيث حدد النائب االول لرئيس الربملان حس�ن الكعبي 
ي�وم االربع�اء املقبل كموع�د لعقد جلس�ة الربمل�ان الخاصة 
بالتصويت عىل الحكومة، والتي تبعها ببيان آخر أشار فيه اىل 
أن الهدف من تلك الجلس�ة هو بحث املنهاج الحكومي لرئيس 

الوزراء املكلف محمد توفيق عالوي والس�ري الذاتية ملرش�حي 
الحكوم�ة الجديدة وف�ق النظام الداخيل واإلج�راءات املعمول 
به�ا يف مجلس النواب.وكذلك أن بيان رئيس الربملان الحلبويس 
ال�ذي حدد فيه وبش�كل مفاج�ئ يوم غد كجلس�ة للتصويت 
عىل الحكوم�ة االنتقالية، رغم أنه كان ق�د طلب تأجيل امللف 
اىل ح�ني وصول الكابينة الوزاري�ة اىل مجلس النواب، وهذا ما 
يؤرش وجود خالفات مبطنة وغري معلنة. وتأتي تلك املتغريات 
أيضا مع االش�اعات التي تروج من هنا وهناك عن وجود نية 
ل�دى الكتل الكبرية ع�ن عدم حضورها اىل جلس�ة منح الثقة 
للحكوم�ة، ففي هذا الس�ياق نفى تحالف الفت�ح، اليوم انباء 
عدم حضوره جلس�ة التصويت عىل الحكومة، داعيا وس�ائل 
االعالم اىل اخذ املواقف الرس�مية من الناطق الرسمي واملكتب 
االعالم�ي ح�رصا للحفاظ ع�ىل دق�ة االخبار وع�دم االنجرار 
اىل االش�اعات واملواقف الش�خصية غري الرس�مية«.اما الكتل 
الكردية فه�ي الزالت تمارس عنادها بملف الحكومة الجديدة 
والتصوي�ت عليها من خالل ترصيحاته�ا، حيث اعترب الحزب 
الديمقراط�ي الكردس�تاني بان جلس�ة يوم غد االس�تثنائية 
ل�م يت�م االع�الن عنها بش�كل رس�مي حت�ى االن، وتأتي تلك 
الترصيح�ات مس�تغلة التوتر والتض�ارب الحاصل بني رئيس 

الربملان ونائبه وعدم وجود قرار موحد بينهما.

تفاصيل اوسع صفحة 2

أمواج »الكابينة« الوزارية ترتطم بأروقة »البرلمان« والخالفات تطفو على سطحه 

حذرت املفوضية العليا لحقوق اإلنس�ان، اليوم األحد ، من خطورة بناية 
مدرس�ة متصدعة يف صالح الدي�ن تهدد حي�اة 1200 طالب.وقال عضو 
اللجن�ة ع�يل البيات�ي، عرب منش�ور عىل عىل فيس�بوك تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« إن�ه »اذا لم يكن التعلي�م أولوية لدى الحكوم�ة فلتحافظ عىل 
ارواح الناس فهي ليس برخيصة«.واضاف أن »مدرس�ة حسان بن ثابت 
االبتدائية/ ثانوية االندلس للبنات، يف مدينة طوز خورماتو من محافظة 

ص�الح الدين تأسس�ت منذ اكث�ر من 75 س�نًة وخرجت مئ�ات االطباء 
واملهندس�ني والكوادر الرتبوية والتعليمية وغريه�ا، ذات الدوام املزدوج، 
تعرضت نتيجة تهالك البناء والظروف الجوية اىل انهيار جزء من جدرانها 
ولكنه�ا كانت اثناء الليل فلم يتعرض اي احد لألذى لله الحمد«.ولفت اىل 
ان »ه�ؤالء الطالب جميًعا مع الكادر التعليم�ي يواجهون خطر االنهيار 

الذي يهدد حياة أكثر من 1200 طالب وطالبة يوميا«.

أك�د النائب ع�ن الجماعة اإلس�المية الكردس�تانية احمد حمه، 
الي�وم االح�د، ان األحزاب الكردية س�تحرض جلس�ة منح الثقة 
لكابينة محمد توفيق عالوي باس�تثناء الحزبني الحاكمني.وقال 
حمه يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي«، إن “الوفد الكردي من 
االتحاد الوطني الكردس�تاني والحزب الديمقراطي فشل بإقناع 
ع�الوي بتمرير ال�وزراء الكرد املتحزبني ضم�ن كابينته الوزارية 
الجدي�دة”، الفت�ا إىل إن “النواب الك�رد من الجماعة اإلس�المية 

واألحزاب الكردية األخرى باس�تثناء أعض�اء الحزبني الحاكمني 
وصلوا العاصمة بغداد اليوم لحضور جلسة منح الثقة لحكومة 
عالوي”.وأضاف أن “الجميع األحزاب الكردية باستثناء الحزبني 
الحاكم�ني س�يدعمون عالوي بجلس�ة منح الثق�ة كونه رفض 
الضغوط الحزبية املمارس�ة عليه”، مبينا أن “الحزبني الحاكمني 
يف اإلقلي�م فش�ال بالحصول عىل الحقائ�ب الوزارية وفق منظور 

املحاصصة بحكومة عالوي”.

»مدرسة« تهدد حياة 1200 طالب

الجماعة الكردستانية: سنحضر جلسة منح الثقة 
لكابينة عالوي باستثناء الحزبين الحاكمين
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المراقبالعراقي/نينوى...
كشفت مديرية االس�تخبارات العسكرية، االحد، عن 
تمكنه�ا من ضبط  اكثر م�ن 20 حاوية لعتاد مقاوم 

للطائرات فضال عن صاروخ  كاتيوشا . 
وقال�ت املديري�ة يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب العراقي« 
نس�خة منه ان   «قوة من مفارز ش�عبة االستخبارات 
العس�كرية يف الفرقة   ١٦وبالتعاون مع اس�تخبارات 
الف�وج االول لواء املش�اة ٧٦ داهم�ت  مخبأ للعتاد يف 
اح�دى الوديان جنوب املوصل«.  واضافت ان »القوات 
ضبطت 20 حاوية عتاد 2٣ملم/ مقاومة  طائرات 2 
قنينة اوكس�جني 2 عجالت بيكب مختلفة باالضافة 

اىل  ص�اروخ«.  وتابع�ت املديري�ة ان »الق�وات تعامل 
بشكل ميداني مع العتاد  والصاروخ«. 

االستخبارات العسكرية تضبط حاويات 
مقاومة طائرات جنويب نينوى

2 صحيفة-يومية-سياسية-عامةمن احلدث

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

ألواح طينية

الش�ك ان التظاهر ليس حقا مرشوعا ومكفوال وفقا للدستور 
فحس�ب،  بل ه�و حق إنس�اني مطلق، يكفله املنط�ق ويقبله 
العق�ل، وما يرفض�ه  إال ظالم، وإال فأليس م�ن حق املألوم أن 

يصيح »آخ«..؟ ! 
هذه املقدم�ة رضورية حتى ال يتهمني أح�د بأني ضد »حق« 
 التظاه�ر، لكن هذا اإلتهام املتوق�ع ال يمنع أن نقول الحقيقة 
التي  تكش�فت بعد أربعة أشهر من التظاهرات واإلحتجاجات، 

وما رافقها  من أحداث كشفت كثريا مما حدث ويحدث . 
كي نكون عىل الطريق التفكري السليم، نستطيع اآلن أن نقول 
بأن  التظاهرات أس�قطت نفسها بنفسها، وأضاعت أهدافها، 
وأهدرت بكل  أسف الدماء التي قدمتها، وستتحول قريبا جدا، 
اىل يشء معزول  عن الواقع، وس�تكون أقرب اىل العشوائيات يف 

مراكز املدن،  وستنتهي نهاية حزينة جدا !  . 
أس�باب ذل�ك كثرية، فم�ع التعاط�ف الكبري ال�ذي حظيت به 
التظاهرات  ش�عبيا، ومع دعم ال مح�دود من املرجعية الدينية 
بغي�ة توجيهه�ا  الوجه�ة الصحيح�ة، إال أن التظاهرات وعىل 
الرغم من فس�اد السلطات  والطبقة السياسية، فإنها ال تمثل 
أغلبية العراقيني، ألنها لم تركز  عىل هدف الفس�اد ومحاربته، 
ب�ل تحول�ت اىل معركة ض�د العملية  السياس�ية برمتها، وهو 
مطل�ب مدمر ومخالف للديمقراطية، الت�ي  يفرتض أن تكون 

الكتاب الذي تستمد منه التظاهرات مرشوعيتها . 
م�ع أنه ال يمكن تصور عملية سياس�ية ديمقراطية بدون أن 
تنظم  األمة نفس�ها يف أحزاب ومنظمات وتجمعات وحركات، 
إال أن  التظاه�رات ذهب�ت يف عملي�ة مع�اداة الديمقراطي�ة 
مذهبا خطريا، حينما  طالبت بحل جميع األحزاب السياس�ية، 
وقام�ت بمهاجم�ة مقراتها قي  بغ�داد واملحافظات، وحرقها 
وقتل منتسبيها وحراس�ها، والتمثيل بهم،  وهو منحى أخرج 

التظاه�رات م�ن نوعه�ا الديموقراط�ي، 
وادخلها  بتوصيف الجريمة والتخريب 

والعدوان ! 
يوما يعد يوم تتكشف االدلة القطعية، 
ع�ىل أن املظاه�رات مدعوم�ة  من قبل 
والصهيوني�ة  االمريكي�ة  املخاب�رات 
واألوربية والخليجية،  وأول هذه األدلة؛ 
الس�عي املنه�ج ملهاجم�ة جمهوري�ة 
إيران  اإلسالمية، دون غريها من الدول، 
وأصبحت التظاه�رات بذلك؛ جزءا  من 

معركة اإلس�تكبار العاملي، ضد إيران ومحور املقاومة، وهاك 
 مواق�ع التواص�ل اإلجتماع�ي؛ التي تع�ج بمئ�ات اآلالف من 

املنشورات،  التي تكشف عن هذا الدور الدنيء .. 
الخي�ط الثاني للدعم املخابراتي الذي أرشنا اليه، هو االحتفال 
 وال�رور ال�ذي عم س�احات التظاه�ر، بعد اس�تهداف قادة 
االنتصار؛  الش�هيدين ابو مهدي وس�ليماني واستش�هادهما، 
وبعده�ا ما ش�هدناه  من اس�تياء املتظاهري�ن وغضبهم من 
الربملان، بعد تصويته عىل  إخراج القوات االمريكية من العراق، 
وقبله�ا ما جرى م�ن عمليات  االعت�داء؛ عىل مقرات الحش�د 

الشعبي وتصفية قياداتهم ! 
وأتض�ح ذلك جلي�ا؛ حينما ش�هدنا موقفا غريبا يف س�احات 
التظاه�ر،  حينما ع�رب املتظاهرين عن إس�تيائهم ونفورهم، 
من الس�يد مقتدى  الصدر بعد دعوته ملظاهرة مليونية إلخراج 
الق�وات االمريكي�ة، وه�ي  تظاهرة دعت إلس�تعادة س�يادة 
الوط�ن، ال�ذي طامل�ا تغنى ب�ه  املتظاهري�ن عرب ش�عار«أريد 

وطن !» 
الخي�ط الثالث ه�و مهاجمة مثاب�ات التش�يع ومراقد رجال 
الدي�ن،  ومح�اوالت إث�ارة الفتن�ة بني ش�يعة الع�راق وايران 

لتفريقهم عن  بعض . 
يكشف هذا الخيط؛ عن توجهات مشبوهة أحاقت بالتظاهرات، 
وغفل  عنها املتظاهرين الس�لميني الرشفاء،  تركز املظاهرات 
يف  املحافظات الش�يعية فقط، ومح�اوالت املراهنة عىل ايقاف 
التعليم يف  املحافظات الش�يعية فقط، تغطية القنوات البعثية 
ودعمه�ا للتظاه�رات   )كالرشقي�ة ودجل�ة(، وتغطي�ة قن�اة 

)الحدث( السعودية للتظاهرات  ودعمها للناشطني
ثم ماذا يعني إشاعة الفاحش�ة وممارسة الرذيلة، واالختالط 
بني  الجنس�ني، وظه�ور املثليني يف س�احات التظاه�ر، ورفع 
ش�عارات ضد  الدين والش�عائر الحس�ينية، بل وضد املرجعية 

التي دعمت حق  التظاهر؟ ! 
كالم قبل السالم:كل هذه االدلة وغريها، تشري اىل تورط اجهزة 
 مخاب�رات امريكية وصهيوني�ة وأوربية وخليجي�ة، من أجل 

القضاء  عىل العراق بشكل عام والشيعة بشكل خاص ! 
سالم.. 

..!للتظاهراتالنهائيالهدف
قاسم العجرش

االحد 23 شباط 2020 
العدد 2272 السنة العاشرة

المراقبالعراقي/بغداد...
تمكن�ت عنارص من مديري�ة نجدة بغداد، االحد، م�ن انقاذ امرأة كانت 

 تحاول االنتحار من اعىل جر الجادرية وسط بغداد. 
وقال�ت املديرية يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه انه   «اثناء 
تجوال مس�اعد امر نجدة الدورة ضمن شاهد امرأة تحاول  االنتحار من 

اعىل جر الجادرية وسط بغداد«. 
واضاف�ت ان�ه »تم انقاذه�ا عىل الفور«، مش�رية اىل انه�ا »تولد ١99٦ 
 وهي ربة بيت تس�كن منطقة البي�اع، وبصحبتها ابنتها طفله )حديثة 

 الوالدة(«. 
وتابع�ت انه »تم تس�ليمها مع ابنته�ا اىل مركز رشطة ال�دورة التخاذ 

 االجراءات االصولية حفاظا عىل سالمتها«. 

المراقبالعراقي/كركوك...
اعلنت وزارة الداخلية، االحد، العثور عىل وكر لداعش 
وصاروخ  كاتيوش�ا يف كركوك .  وذك�ر اعالم الوزارة 

يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب العراقي« نس�خة منه،  إن 
»مفارز وكالة االس�تخبارات من خالل اس�تخبارات 
الرشط�ة  االتحادي�ة عملي�ات أمني�ة يف محافظ�ة 
كرك�وك، تمكن�ت م�ن ضبط وك�ر  تاب�ع لعصابات 
داع�ش اإلرهاب�ي يف وادي زغيت�ون«.  واض�اف، ان 
»الوكر بداخله ١١ مسطرة تفجري و٣ عبوات ناسفة 
 عل�ى ش�كل جليكان C4  و٥0 اطالق�ة عتاد أحادية، 
فضال عن العثور  عىل صاروخ حربي نوع كاتيوش�ا 
م�ن مخلفات داع�ش اإلرهابية يف  ناحي�ة العبايس، 
وقد تم إتالف املواد من قبل الجهد الهنديس يف  قاطع 

املسؤولية«. 

نجدة بغداد تنقذ امرأة حاولت 
االنتحار من اعىل جسر الجادرية

العثور عىل وكر يحوي صواريخ كاتيوشا 
يف كركوك

خالفاتعميقةتطفوعلىالسطح..
الثقةمنحوموعدنصفينالىالبرلمانتشطرعالويكابينة

»يتأرجح«بينالحلبوسيوالكعبي
المراقبالعراقي/احمدمحمد...

م�ن املع�روف أن الخالفات ح�ول املناصب 
لعب�ت دورا خالفي�ا ب�ني  الكتل السياس�ية 
برمته�ا وبحس�ب التجارب الت�ي وقعت يف 
الس�نوات  االنتخابي�ة املاضي�ة وال�دورات 
الس�ابقة، لكنه�ذه  الحكومي�ة والنيابي�ة 
 الخالف�ات بات�ت تتحك�م الي�وم حت�ى يف 
موعد عقد جلس�ة منح الثقة  املراد تحديده 
من رئاس�ة مجل�س النواب بس�بب ارصار 
التالع�ب  محم�د  الحلبوس�يعىل  الرئي�س 
باملوع�د ال�ذي تقدم ب�ه رئي�س الحكومة 
 االنتقالي�ة، تعبريا عن س�خطه من انتهاج 
فك�رة »التكنوق�راط«، االمر  ال�ذي يقابله 
رفضا ش�يعيا مفضال ترك الخي�ار لرئيس 

الوزراء  املكلف. 
وي�رى مراقب�ون يف الش�أن الس�يايس أن 
كابينة عالوي ستمرر خالل  موعدها ورغم 
مماطلة »الحلبويس« بموعد عقد جلس�ة، 
مرجح�ني  حصول توافق س�ني كردي عىل 
س�بع وزارات، فيما ستكون باقي  الكابينة 

من اختيار عالوي. 
وتأتي تلك املتغريات يف الوقت الذي تس�تمر 
في�ه االختالفات بني  رئي�س الربملان محمد 
الحلب�ويس ونائب�ه حس�ن الكعب�ي ح�ول 
الجلس�ة  الت�ي س�تخصص للتصويت عىل 
الحكومة االنتقالية برئاس�ة محمد توفيق 
 ع�الوي، حي�ث ح�دد النائ�ب االول لرئيس 
الربملان حس�ن الكعبي ي�وم  االربعاء املقبل 
كموع�د لعق�د جلس�ة الربمل�ان الخاص�ة 
بالتصوي�ت ع�ىل  الحكوم�ة، والت�ي تبعها 
ببيان آخر أش�ار في�ه اىل أن الهدف من تلك 
 الجلسة هو بحث املنهاج الحكومي لرئيس 
الوزراء املكلف محمد  توفيق عالوي والسري 
الذاتي�ة ملرش�حي الحكوم�ة الجديدة وفق 
النظام  الداخيل واإلج�راءات املعمول بها يف 

مجلس النواب. 
وكذل�ك أن بي�ان رئيس الربمل�ان الحلبويس 
ال�ذي ح�دد فيه وبش�كل  مفاج�ئ يوم غد 
كجلسة للتصويت عىل الحكومة االنتقالية، 
رغم أن�ه  كان قد طلب تأجيل امللف اىل حني 
وصول الكابينة الوزارية اىل  مجلس النواب، 
وهذا مايؤرش وج�ود خالفات مبطنة وغري 

معلنة.  
وتأت�ي تلك املتغ�ريات أيضا مع االش�اعات 

التي ت�روج من هنا وهناك  ع�ن وجود نية 
لدى الكت�ل الكبرية عن ع�دم حضورها اىل 
جلس�ة من�ح  الثق�ة للحكومة، فف�ي هذا 
السياق نفى تحالف الفتح، اليوم انباء عدم 
 حضوره جلس�ة التصويت ع�ىل الحكومة، 
اخ�ذ  املواق�ف  اىل  االع�الم  داعياوس�ائل 
الرس�مية م�ن الناط�ق الرس�مي واملكتب 
االعالمي حرصا  للحف�اظ عىل دقة االخبار 
اىل االش�اعات واملواق�ف  وع�دم االنج�رار 

 الشخصية غري الرسمية«. 
ام�ا الكت�ل الكردية فه�ي الزال�ت تمارس 
عنادها بملف الحكومة الجديدة  والتصويت 
عليه�ا من خالل ترصيحاته�ا، حيث اعترب 
ب�ان  الكردس�تاني  الح�زب  الديمقراط�ي 
جلس�ة يوم غد االس�تثنائية لم يتم  االعالن 
عنها بش�كل رس�مي حتى االن، وتأتي تلك 

الترصيح�ات  مس�تغلة التوت�ر والتضارب 
الحاصل ب�ني رئيس الربمل�ان ونائبه وعدم 

 وجود قرار موحد بينهما. 
وعن رس الخالفات القائمة بني طريف النزاع 
الحلب�ويس ونائب�ه  الكعب�ي أش�ار أس�تاذ 
العل�وم السياس�ية بجامع�ة بغ�داد احمد 
امليايل، اىل  أن »هذا الخالف نابع من اعرتاض 
ط�رف الحلبويس وكتلته عىل  طرح أس�ماء 
الفري�ق ال�وزاري بعي�دا عن انظ�ار الكتل 
السياس�ية،  وتحف�ظ الكعب�ي ال�ذي يمثل 
كتلت�ه ورأي املكون الش�يعي ع�ىل العودة 
 اىل مرب�ع املحاصصة وت�رك الخيار لرئيس 

الوزراء املكلف يف  اختيار وزارئه«. 
»املراق�ب  ل��  ترصي�ح  يف  املي�ايل،  وق�ال 
العراق�ي« إن »هن�اك تقاط�ع  ب�ني الكت�ل 
الش�يعية والكردي�ة والس�نية ح�ول آلي�ة 

توزيع املناصب وهذا  ما زاد حدة الخالفات 
بني املكونات ليصل اىل موعد تحديد الجلسة 

 املخصصة ملنح الثقة«. 
وأض�اف املي�ايل، أن�ه »وبعد تقدي�م رئيس 
الوزراء املكل�ف طلبا لعقد  جلس�ة الربملان 
ي�وم االثن�ني املقب�ل، فأن�ه لي�س من حق 
عق�د  يرج�ي  او  أن  يرف�ض  الحلب�ويس 

الجلسة«. 
وبني أن »املصال�ح الحزبية والالحزبية هي 
الت�ي تتحك�م باملش�هد  الس�يايس«، معربا 
عن »اس�تغرابه من نظرة الن�واب الكرد اىل 
 االحتجاجات عىل أنها خالف ش�يعي وليس 
أن يم�س  مصالحه�م يف  ال�روري  م�ن 

حكومة املركز«. 
ورأى أن »هن�اك مؤرشات تؤكد أن حكومة 
الربمل�ان«،  تمريره�ا  يف  س�يتم  »ع�الوي« 

كاشفا عن »وجود سبعة وزارات قد منحت 
اىل  املك�ون الس�ني والك�ردي بتوافق الكتل 
والوزارات األخرى هي  لشخصيات مستقلة 

اختريت بناء عىل قناعة رئي�س ال�وزراء«. 
وكان�ت »املراق�ب العراق�ي« ق�د كش�فت 
يف تقري�ر س�ابق له�ا ع�ن  إمكاني�ة نائب 
رئيس الربملان حس�ن الكعبي بعقد جلسة 
ملجلس  الن�واب رغم ع�دم موافقة الرئيس 
الحلب�ويس، مش�رتطني حض�ور  نياب�ي يف 

الجلسة ال يقل عن ال� ٥0 نائب. 
يذك�ر أن رئي�س ال�وزراء املكل�ف محم�د 
توفي�ق ع�الوي قد اعل�ن األس�بوع  املايض 
عن اس�تكمال تس�مية كابينت�ه الوزارية، 
مش�ريا اىل انها  ضمت كفاءات وشخصيات 
مس�تقلة، ولم تبنى عىل أساس  املحاصصة 

وبعيدا عن الضغوط السياسية. 

كت�ل سياس�ية لديه�ا مقع�دان ف��ي 
وزراء  س�تة  ورش�حت  الربمل�ان 
وأنالكت�ل  ع�الوي  يف  حكوم�ة 
ه�ي  الكب�رية  السياس�ية 
الت�ي تتواف��ق ع�ىل  وضع 
الحكوم�ة حسب النظم 
الحديثة، يف  السياسية 
حني ان الح�ال  يكون 

عكس ذلك يف العراق الشريط 
األمين

تــــــــغريدة

دخيلفيانالنائبة

ت�رصيح اإذاعي

المراقبالعراقي/البصرة...
أرج�ع نقيب الصيادلة فرع البرصة عرفان األس�دي 
ارتفاع أس�عار  الكمامات يف األس�واق العراقية وذلك 

لوجود شحة عاملية بهذا  املنتج. 
وق�ال األس�دي لرادي�و »املرب�د« وتابعت�ه »املراق�ب 
العراق�ي« إن   «الكماماتتعت�رب م�ن امل�واد العام�ة 
وبإم�كان أي رشكة اس�تريادها، ل�ذا  ال يمكن 
الس�يطرة عىل أس�عارها فيما تخضع املواد 
املعقمة جميعها  لتسعرية وزارة الصحة وال 

يمكن التالعب بأسعارها«  . 
يش�ار إىل أن الكمام�ات وم�واد التطهري قد 
زادت أسعارها، نتيجة  ارتفاع طلب رشائها 
من قب�ل املواطنني يف إط�ار الوقاية من 

 فايروس كورونا. 

المراقبالعراقي/بغداد...
أك�د الخب�ري القانوني ع�يل التميمي، 
االح�د، ان�ه ال يمكن اج�راء  انتخابات 
مبك�رة اال بع�د ح�ل الربمل�ان، مبين�ا 
ان�ه ال يوج�د يف امل�ادة   ٧٦ بفقراته�ا 
الخمس�ة تحديد مدة لرئي�س الوزراء 

املكل�ف .  وكتب التميم�ي عىل صفحته 
الش�خصية بموقع »فيس�بوك« قائال 
ان�ه   «ال يوج�د يف امل�ادة ٧٦ بفقراتها 
الخمس�ة تحديد مدة لرئي�س الوزراء 
 املكل�ف يك�ون فيها رئيس�ا لل�وزراء 

وإنما جاء النص مطلقا«. 

وأض�اف انه »يمك�ن تحدي�د ذلك عن 
طري�ق الربنام�ج ال�وزاري املقدم  من 
محم�د ع�الوي وان يراق�ب ذل�ك من 
الربملان وان يسأل عالوي عليه  يف حالة 
ع�دم التنفي�ذ، وان يح�دد في�ه موعد 
االنتخاب�ات املبك�رة  ومحاكم�ة قتلة 

املتظاهرين«. 
واشار التميمي اىل انه »ال يمكن إجراء 
انتخاب�ات مبكرة اال بعد ح�ل  الربملان 
وال�ذي يمكن أن يحل بطل�ب من ثلث 
أعضائه أو بموافقة  رئيس الجمهورية 

بطلب من رئيس مجلس الوزراء »  . 

المراقبالعراقي/بغداد...
أعلن�ت اللجن�ة القانونية النيابية عن تأش�ريها عدة 
املعلم�ني  انتخاب�ات نقاب�ة  مخالف�ات قانوني�ة  يف 
العراقي�ني .  وقال نائب رئيس اللجن�ة، محمد الغزي، 
يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب  العراقي« نس�خة منه، إنه 
»انطالقا من الدور الرقابي املوكل لنا  كأعضاء ملجلس 
النواب العراق�ي وبعد مالحظاتنا ملجموعة مخالفات 

 قانونية يف انتخابات نقابة املعلمني العراقيني«. 
وأش�ار الغزي، اىل أن »تل�ك املخالفات تمثلت باعتذار 
مجل�س  القض�اء األعىل ع�ن الحضور بس�بب وجود 
مخالفات قانونية وإجراء  االنتخابات بغياب القضاء 
يع�د مخالف�ة قانونية لقان�ون 4٨ع�ام 20١٧  الذي 
نص ع�ىل إجراء االنتخابات بإرشاف 

القض�اء العراق�ي«، مؤكدا   «ع�دم ورود كت�اب يؤيد 
سالمة املرش�حني من هيأة املسائلة والعدالة  ويف ذلك 

مخالفة قانونية أيضا«  . 

وأضاف الغزي، أن »حجب رشيحة كبرية من املعلمني 
ع�ن  املش�اركة يف االنتخابات كون كث�ري من املدارس 
مغلقة بس�بب  االحتجاجات الش�عبية يع�د مخالفة 
إضافية، فضال عن اجراء  االنتخابات يوم الجمعة 2١ 

/2 من غري استكمال انتخابات الفروع«  . 
وأوضح الغ�زي، أن »رشيحة املعلم�ني من أهم وأوىل 
الركائ�ز  املوك�ول به�ا قي�ادة اإلص�الح االجتماع�ي 
والرتب�وي والعلم�ي يف البلد  س�يتخذ مجل�س النواب 
العراق�ي االج�راءات الرقابي�ة القانوني�ة كافة  التي 
تق�ي بعدم التعامل مع نتائج هذه االنتخابات حتى 
ُت�رد  املخالف�ات القانونية كاف�ة وتج�رى انتخابات 
النقابة ضمن س�ياقها  القانون�ي الصحيح والله ويل 

التوفيق«. 

المراقبالعراقي/بغداد...
التحقيق�ات يف هيئ�ة  دائ�رة  كش�فت 
النزاهة، األح�د، عن إصدارها 
90  م�ن أوامر القبض 
بح�ق  واالس�تقدام 
هم  ومن  ال�وزراء 
ونواب  بدرجتهم 
الدرج�ات   وذوي 
خ�الل  الخاص�ة 
شهر كانون الثاني 

املايض . 

وأكدت الدائرة، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه، 
  «ص�دور )90( أم�ر قب�ض واس�تقدام بح�ق )٨٦( من ذوي 
الدرجات  الخاصة خالل الشهر املايض، بينها )9( أوامر قبض 
و)٨١( أمر  اس�تقدام«، مبينة أن »من بني املش�مولني بأوامر 
االس�تقدام )٣(  وزراء س�ابقني ومن هم بدرجتهم و)٣( من 
أعض�اء مجلس النواب  الس�ابقني، و)٦( وكالء وزارة حاليِّني 
وس�ابقني، إضاف�ة إىل )٥(  محافظني س�ابقني و)20( مديراً 
عاماً حالياً وس�ابقاً، و)40( م�ن  أعضاء مجالس املحافظات 
املنحل�ة .»  وأضاف�ت إنه »ت�مَّ إص�دار أوامر قب�ٍض بحق )٣( 
محافظني و)4(  مديرين عامني حاليِّني وس�ابقني، و)2( من 

أعضاء مجالس  املحافظات املنحلة .» 

نقابة صيادلة البصرة: 
شحة الكمامات عالميًا 

وراء ارتفاع أسعارها

خبيرقانوني:اليمكناجراءانتخاباتمبكرةاالبعدحلالبرلمان

اللجنةالقانونيةتحددعدةمخالفاتفيانتخاباتنقابةالمعلمينالعراقيين

واالستقدامبالقبضامرا90اصدرنا:النزاهة
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االحد 23 شباط 2020 العدد 2272 السنة العاشرة

اعلن مرصف الرافدين، االحد، عن استعداده لتمويل الرشكات 
االس�تثمارية واملس�تثمرين الذي�ن يرومون القي�ام ببناء او 
اس�تكمال مجمعات س�كنية او املراك�ز التجارية وأنش�طة 

استثمارية اخرى تساهم يف دعم االقتصاد الوطني.
وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان ، إن “عىل املستثمرين 
وال�رشكات الراغبني بالحصول عىل التمويل والتس�ويق املايل 
له�م  زي�ارة امل�رصف لالط�الع ع�ىل رشوط من�ح القروض 
خدم�ة للصال�ح العام”.وأض�اف البي�ان أن “امل�رصف ق�ام 
بتمويل وتس�ويق العديد من املجمعات الس�كنية واألنش�طة 
االس�تثمارية االخ�رى يف بغداد واملحافظ�ات يف خطوة تهدف 
اىل تعزيز القطاع االقتصادي وتنش�يط الحركة االس�تثمارية 

وخلق فرص عمل”.

الرافدين: مستعدون لتمويل الشركات 
والمستثمرين الستكمال أنشطتهم االستثمارية   

كش�ف املستش�ار املايل للحكوم�ة العراقية، مظه�ر محمد 
صال�ح، االحد، ع�ن اقرتاض حكومة رئيس الوزراء الس�ابق 
حيدر العبادي 13 ملي�ار دوالر.وقال صالح يف حديثه، خالل 
ندوة “تحذيرات IMF وإصالح السياس�ة املالية”، إن الحرب 
عىل تنظيم داعش جعلت العراق يقرتض مبلغ ال يتجاوز ال� 
13 مليار دوالر من صندوق النقد الدويل والبنك الدويل والدول 
االوربي�ة وغريها”.وأض�اف صال�ح، أن “الدي�ن الخارج�ي 
للعراق يبلغ حاليا 37 مليار دوالر ويتضمن أيضا ديون نادي 
باري�س”.وكان رئي�س مجلس الوزراء املس�تقيل عادل عبد 
املهدي أكد يف وقت سابق، العمل عىل تحويل املنح والقروض 
للقطاع�ات املنتج�ة لتحقيق اكرب فائدة ممكنة، مبينا س�ع 

العراق لتوسع بالعالقات االقتصادية.

صالح: حكومة العبادي اقترضت 
االقت�صادي13 مليار دوالر

بورصة »الفقر« تتصاعد في المحافظات الجنوبية والفساد يفتك بموازناتها
المحافظون منشغلون بالصراعات السياسية والسرقات

اليوم ترتف�ع أص�وات الربملاني�ون للمطالبة 
الجنوبي�ة  املحافظ�ات  ع�ن  الغب�ن  برف�ع 
والوس�طى نتيج�ة ارتفاع مع�دالت الفقر اىل 
نس�ب كارثي�ة والبطال�ة وغي�اب املش�اريع 
, وه�ي مطال�ب  التحتي�ة  للبن�ى  الحيوي�ة 
رشعية، ال يمك�ن رفضها ويجب االخذ بها يف 

موازنة 2020 من قبل الحكومة الجديدة.
ارتف�اع مع�دالت الفقر وتحت خ�ط الفقر يف 
العراق هو نتيجة املحاصصة السياسية التي 
افرزت حكومات عرجاء ومحافظني ليس لهم 
خ�ربة يف العمل الخدم�ي وال تهتم باملواطن و 
لم تراع العدالة يف توزيع الثروات عىل الشعب، 

تاركة اياه يواجه مصريه لوحده .
محافظو الوس�ط والجن�وب يتحملون الجزء 
األك�رب ملعان�اة محافظاتهم ، فهم ل�م يعدوا 
قوائم باملشاريع التي يحتاجونها او املشاريع 
الجدي�دة الت�ي بحاج�ة اىل اقامته�ا ومن ثم 
تقديمها اىل الحكومة االتحادية ليتم ادراجها 

يف قانون املوازنة .
وبالرغم م�ن الحاج�ة الكبرية لألم�وال لتلك 
املحافظ�ات، اال ان م�ا ت�م رصف�ه يف موازنة 
2019 من قب�ل محافظي الجنوب والوس�ط 
ال يتج�اوز ال�� 60% م�ن قيمة األم�وال التي 
تس�لموها , مم�ا ي�دل ع�ىل ان املحافظني ال 
يعملون بش�كل إيجاب�ي , ب�ل ان الرصاعات 
السياس�ية تنعك�س ع�ىل عمله�م , الوس�ط 
والجن�وب العراقي يعيش أوضاعا مأس�اوية 

ورغم ذلك يعيدون األموال اىل حكومة بغ�داد.
ومن األمثل�ة عىل ذلك محاف�ظ البرصة الذي 
يتباكى عىل مظلومية مدينته، لم يعمل بشكل 
ج�دي وقد أعاد 40% من قيم�ة أموال موازنة 

املحافظة وهذا حال املحافظني االخرين.
وبهذا الجانب ي�رى الخبري االقتصادي صالح 
الهم�ايش يف اتص�ال مع ) املراق�ب العراقي(: 
»تتصاع�د دع�وات نواب محافظات الوس�ط 
والجن�وب ألنص�اف مدنهم م�ن التهميش يف 

انج�از املش�اريع الحيوية من قب�ل حكومة 
بغ�داد والت�ي تحاب�ي االك�راد عىل حس�اب 
مظلومي�ة اه�ل الجنوب والوس�ط ، لكن تلك 

املحافظات مع األس�ف دائما يتولون ادارتها 
محافظ�ني غري كفوئني وحس�ب املحاصصة 
السياس�ية , مما اثر س�لبا عىل نوعية انجاز 

املش�اريع املهمة«.وقال الهم�ايش ان »اغلب 
املحافظني يف الوس�ط والجنوب اع�ادوا جزء 
من أم�وال موازنة 2019 املخصصة لهم وهو 

امر اس�تغرب ل�ه س�كان تل�ك املحافظات , 
فالجميع يعلم ان البرصة مهمشة من ناحية 
الخدم�ات واع�ادت األم�وال يدل ع�ىل البذخ 

والحقيقة ان املحافظني غري جادين بالعمل«.
وتابع الهمايش: يجب عىل محافظي الوس�ط 
والجن�وب اع�داد قوائ�م باملش�اريع املهم�ة 
وتقديمه�ا قب�ل اع�داد املوازنة الس�نوية من 
اج�ل ادراجها , لكن تل�ك املحافظات لم تقدم 
يشء , وبالت�ايل راس�موا املوازن�ة ال يعط�ون 
األم�وال الكافية لتلك املحافظات , والجدية يف 
العمل واالنجاز يتحت�م عىل هؤالء املحافظني 
االق�رتاض من الوزارات الخدمي�ة يف جديتهم 
يف العم�ل وه�و ام�ر طبيع�ي , لك�ن يبدو ان 
الرصاعات السياسية تتصاعد قرب اعداد تلك 
املوازنات , النواب يف جهة واملحافظني نائمني 

يف الجهة األخرى.
اىل ذل�ك أكد النائ�ب عن كتلة النه�ج الوطني 
حسني العقابي ، ان مستويات الفقر يف بعض 
املحافظ�ات العراقي�ة وصلت اىل مس�تويات 
مرعبة وخطرية.وق�ال العقابي يف بيان تلقت 
»املراق�ب العراق�ي« نس�خة من�ه : »أظهرت 
التقارير الرس�مية االخرية ل�وزارة التخطيط 
ارتفاع�ا كب�ريا يف نس�ب الفق�ر ملحافظ�ات 
الوس�ط والجن�وب، إذ بلغ�ت نس�بة الفق�ر 
 %48 والديواني�ة   %52 املثن�ى  محافظ�ة  يف 
وميس�ان 45% وذي ق�ار 44%، وهي معدالت 
خط�رية ومرعبة.«واضاف، ان »هذه املعدالت 
تشكل ظاهرة صادمة يف بنية الدولة العراقية 
وكيانه�ا االقتصادي وتمثل انتهاكا جس�يما 
ارتكبه ممثلو محافظات الوسط والجنوب يف 
السلطات االتحادية وتعكس تقصريا حقيقيا 
يف أداء مهامهم يف تمثيلها والدفاع عن حقوق 

أهلها طيلة السنوات املاضية«.

،،

،،
ارتفاع نس���ب الفقر ف���ي العراق الى مع���دالت مخيفة، 
جاء نتيج���ة االهمال الحكومي طيلة س���نوات عديدة وغياب 
الرؤية والخطط االقتصادي���ة المطلوبة إلنجاح العمل االقتصادي، 
وذلك بس���بب تفشي المحاصصة السياس���ية التي جاءت بمحافظين غير 
كفوئي���ن ولم يهتموا لمصلحة محافظاته���م , بل كانوا وما زالوا هم 

الطبقة السياسية التي تس���عى لالستيالء على اموال الدولة بحجة 
بناء مشاريع خدمية وصحية , اال ان اغلبها مشاريع وهمية قد 

اختفت اموالها دون وجود رقابة تذكر.

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

أعلن س�وق العراق لألوراق املالي�ة، األحد، عن تداول 
5 ملي�ارات س�هم بقيمة تج�اوزت 4 ملي�ارات دينار 
خ�الل األس�بوع املايض.وق�ال الس�وق يف بي�ان ، إن 
»ع�دد ال�رشكات املتداولة أس�همها خالل األس�بوع 

امل�ايض بل�غ 46 رشكة من أص�ل 104 رشكة مدرجة 
يف السوق«.وأضاف السوق، أن »عدد األسهم املتداولة 
بلغ 5.915 مليار س�هم بانخفاض بلغ 19.8% قياساً 
باألس�بوع املايض بقيم�ة مالية بلغ�ت 4.407 مليار 

دينار بانخفاض بلغ 72.6% قياس�ا باألسبوع املايض 
تحققت من خالل 1662 صفقة«.وأشار إىل أن »مورش 
األس�عار املتداول�ة أغلق ع�ىل ISX60 ع�ىل 462.96 
نقطة مس�جال ارتفاعاً بنس�بة 0.4% ع�ن إغالقه يف 

األسبوع املايض«.يذكر أن سوق العراق لألوراق املالية 
اس�تخدم أنظمة التداول االلكرتوني وااليداع املركزي 
منذ ع�ام 2009 ويس�عى إلطالق نظ�ام التداول عرب 
االنرتنت للمس�تثمرين, وينظم خمس جلسات تداول 

أس�بوعياً من األح�د إىل الخمي�س, ومدرجة فيه 104 
رشك�ة مس�اهمة عراقية تمث�ل قطاع�ات املصارف 
واالتصاالت والصناعة والزراعة والتأمني واالستثمار 

املايل والسياحة والفنادق.

سوق العراق: تداول 5 مليارات سهم بقيمة تجاوزت 4 مليارات دينار خالل أسبوع

كش�فت وزارة الزراع�ة، االحد، 
عن توج�ه الع�راق لتصدير 11 
منتج�ا زراعيا بعد اس�تحصال 
الرسميَّة بعد تحقيق  املوافقات 
االكتفاء الذاتي ومنع االسترياد.

وزارة  مستش�ار  ع�ن  ونق�ل 
الزراع�ة مه�دي ضم�د القييس 
قول�ه، إن “الوزارة اس�تحصلت 
 10 تصدي�ر  ع�ىل  املوافق�ة 
منتجات زراعيَّة بشقيها النباتي 
والحيوان�ي وأنَّ إجازة التصدير 
تمنح من قب�ل وزارة التجارة/ 
للمع�ارض  العام�ة  الرشك�ة 

والخدمات التجاريَّة”.
وأضاف القي�يس، أن “املنتجات 
تشمل التمور، جلد بكل األبقار، 
جلد ب�كل األغن�ام، جل�د كروم 
املزرعة،  املصارين، بط  األغنام، 

)أن�واع مختلفة(، طيور  حمام 
زينة )زاج�ل(، رمان، باذنجان، 
مجل�س  موافق�ة  وبانتظ�ار 
الوزراء لتصدير الشعري وعندها 

يكون العدد )11( مادة”.
ونم�و  “تط�ور  أنَّ  واض�اف 
القط�اع الزراعي يحق�ق تنمية 
زراعيَّة مستدامة والتي ستكون 
التالي�ة،  فاعل�ة يف النش�اطات 
منه�ا تعزيز االقتص�اد الوطني 
م�ن خالل زيادة إجم�ايل الناتج 
املح�ي، كون�ه املح�رك ملعظ�م 
النش�اطات وخاصة الصناعيَّة، 
الصناع�ة  فمعظ�م مخرج�ات 
ه�ي مدخالت للزراع�ة ومعظم 
مخرجات الزراعة هي مدخالت 
للصناعة، فضالً عن النشاطات 

األخرى”. 

العراق يتجه لتصدير 11 منتجا زراعيا

العم�ل  وزارة  اعلن�����ت 
االجتماعية،  والش����ؤون 
االحد، انها تجري التنس�يق 
ملن�ع  الداخلي�ة  وزارة  م�ع 
دخول العمال�ة االجنبية اىل 
الب�الد، الس�يما م�ن الدول 

املوبوءة.
دائ�رة  ع�ام  مدي�ر  وق�ال 
املهن�ي  والتدري�ب  العم�ل 
بالوزارة رائ�د جبار باهض 
، إن “الدائرة اجرت تنسيقا 
م�ع دائ�رة االح�وال املدنية 
يف  واالقام�ة  والج�وازات 
للتباح�ث  الداخلي�ة  وزارة 
من�ح  يف  التع�اون  بش�أن 
الس�مات للعمال�ة االجنبية 
الوافدة وكيفية الحد منها”.

واش�ار باه�ض اىل انه “تم 
عقد ورش�ة عمل مش�رتكة 
الداخلية  م������ع وزارات 
والنف�ط،  والخ����ارجي�ة 
الصيني  الس�فري  بحض�ور 
والس�فري الكوري يف العراق 
للتعام�ل مع الح�االت التي 
يحتمل رصدها من املصابني 
بف�ريوس كورونا ان وجدوا 
ب�ني العامل�ني م�ن هذي�ن 

البلدين داخل العراق”.
وأكد “من�ع دائ�رة االحوال 
املدنية والج�وازات واالقامة 
الوافدي�ن م�ن الص�ني ملدة 
اح�رتازي  كاج�راء  ش�هر 
ملن�ع انتق�ال الف�ريوس اىل 

العراق”.

العراق يدرس منع دخول العمالة 
األجنبية خوفا من كورونا استثمار البصرة: نعمل مع خمس شركات كبرى إلقامة مشاريع بالمحافظة

خالل 10 اشهر.. العراق يستورد سلعا بقيمة 8.71 مليار دوالر من إيران

أعل�ن  مدير هيئ�ة اس�ثمار محافظة الب�رصة عالء 
عبد الحس�ني، اليوم االح�د، أن الهيئة تعمل يف الوقت 
الح�ايل م�ع خمس�ة رشكات كربى إلقامة  مش�اريع 
اس�تثمارية كبرية يف قطاعات عدة من بينها الس�كن 

واملياه والنفط والطاقة.  
وقال عبد الحس�ني ، إن “عدد املش�اريع املجازة لعام 
2019  بلغ�ت 80% اكث�ر من االعوام الس�ابقة حيث 
بل�غ  ع�دد املش�اريع يف عم�ر الهيئ�ة  146 م�رشوع 
بكلفة اجمالية بلغت ارب�ع مليار دوالر يف القطاعات 

السكانية والتجارية واالقتصادية”. 
واش�ار اىل ان” الرشكات ه�ي ) KPM ( الكورية لبدء 
تنفيذ مرشوع املخيل الس�كني ال�ذي تتجاوز قيمته 
الع�رشة ملي�ار دوالر  ورشك�ة  ) Hanwha ( الكورية 
الت�ي قدمت طلباً إلنش�اء املرحل�ة األوىل لبناء عرشة 
آالف وحدة س�كنية ورشكة )  shangai ( التي تقدمت 
بطلب�ني  األول إنش�اء مدينة صناعية والثاني إنش�اء 
مرتو البرصة الصيني�ة ورشكة ) Genises ( االيطالية 
الس�ويرسية، ورشك�ة ) Lorento (  الصينية  إلنش�اء 

معمل أسمدة بقيمة 240 مليون دوالر”. 
وبني عبد الحس�ني ان”االس�تثمار ش�مل العديد من 
القطاع�ات إذ بلغ�ت نس�بة االس�تثمار يف القط�اع 
الس�كني )37.22  %  ( والخدمات والنقل  واللوجس�تي 
والرتفيه�ي   )  %  13.30( والتج�اري   )  %  13.59(
)11.63  %  ( والصناع�ي )8.88  %  ( والكهرباء)4.28  %  ( 
والس�ياحي )5.60  %  (  والصح�ي )2.56  %  ( والزراعي 
والتعلي�م  والرتبي�ة   )  %  0.50( والري�ايض   )  %  2.38(

.)  %  0.30(

أعل�ن مس�ؤول الش�ؤون التجاري�ة 
التج�ارة  بمنظم�ة  والتطويري�ة 
بمحافظ�ة  واملع�ادن  والصناع�ة 
االيراني�ة محم�د بختيار  كردس�تان 
خليقي، االحد، عن تس�جيل صادرات 

الس�لع االيراني�ة 8.71 ملي�ار دوالر 
للعراق يف 10 ش�هور خ�الل فرتة 21 
االول  كان�ون   20 حت�ى  آذار2019 
“حص�ة  إن   ، خليق�ي  2020.وق�ال 
محافظ�ة كردس�تان اإليراني�ة م�ن 

اجم�ايل ص�ادرات ايران للع�راق تبلغ 
7 باملئ�ة يف الفرتة املذك�ورة بنمو 30 
باملئة عن الفرتة املناظرة الس�ابقة”.
وأض�اف، أن “حج�م ص�ادرات ايران 
بل�غ 35.514 مليار دوالر يف الش�هور 

الع�رشة، حيث تبل�غ حصة محافظة 
كردستان االيرانية من االجمايل نسبة 
“ص�ادرات  أن  مبين�ا  باملئ�ة”،   1.6
محافظة كردس�تان املحاذية للعراق 

قد بلغت 1.099 مليار دوالر”.

االستقرار االمني يعيد العمل ب�5 فرص استثمارية في بعقوبة
اكد مسؤول حكومي يف محافظة 
االس�تقرار  ب�أن  االح�د،  دي�اىل، 
االمن�ي اع�اد العمل ب��5 فرص 

استثمارية يف بعقوبة.
وق�ال قائممقام قض�اء بعقوبة 
عبدالل�ه الحيايل ، إن “االس�تقرار 
االمن�ي يف بعقوبة اعطى هاجس 
مس�تثمرين  ودف�ع  الطماني�ة 
ف�رص  ب��5  العم�ل  اع�ادة  اىل 
اس�تثمارية مهم�ة يف قطاع�ات 
مختلفة منها السكنية بعد توقف 
دام س�نوات عق�ب اضطراب�ات 
2014 وبروز خطر تنظيم داعش 

االرهابي”.
واضاف الحيايل،ان “اعادة العمل 
بالف�رص االس�تثمارية ال�5 وفر 
ف�رص عم�ل ملئ�ات العاطلني يف 

مهن مختلفة مبينا ان االستقرار 
االمن�ي عام�ل مهم ج�دا يف دفع 

وترية االس�تثمار لالم�ام”، مبينا 
بش�كل  ت�ررت  “بعقوب�ة  أن 

كب�ري م�ن االضطراب�ات االمنية 
املتالحقة منذ 2003 واسهمت يف 
الحدمن االس�تثمار بش�كل كبري 

خاصة يف املجاالت املهمة”.
وتابع ان “املشاريع االستثمارية 
ال�5 تبلغ كلفه�ا املادية عرشات 
امللي�ارات م�ن الدنان�ري وانجازه 
س�يكون ل�ه تداعي�ات ايجابي�ة 
خاص�ة  مختلف�ة  اتجاه�ات  يف 
وان بعقوب�ة عان�ت من نقص يف 
قطاع�ات حيوي�ة متع�ددة منها 

التجارية والسكانية”.
تك�رار  م�ن  بعقوب�ة  وعان�ت 
خ�الل  االمني�ة  االضطراب�ات 
الس�نوات املاضية ما اثر بش�كل 
كبري عىل ملف االس�تثمار وتاخر 

انجاز الكثري من املشاريع.

توقعات بموجة فيضانية تضرب العراق بعد ذوبان الثلوج
بحثت وزارة املوارد املائية، االحد، 
املوقف املائ�ي املتحقق وااليرادات 
دجل�ة  نه�ري  لح�ويض  املائي�ة 
والف�رات وتأثري الس�دود املنش�أ 
من قبل تركيا وكيفية االس�تفادة 
من الفراغات الخزنية الس�تيعاب 
الفيضانية حال ورودها  املوجات 

بعد ذوبان الثلوج.
وذك�ر بي�ان لل�وزارة ان “وزي�ر 
امل�وارد املائية جمال العاديل ترأس 
العلي�ا للفيضان  اللجنة  أجتم�اع 
واملديري�ن  الخ�رباء  بحض�ور 
الوزارة وتش�كيالتها  العام�ني يف 
وممث�ي الجه�ات الحكومية من 
ومجل�س  املستش�ارين  هيئ�ة 
ال�وزراء وال�وزارات ذات العالق�ة 

ملناقش�ة املوق�ف املائ�ي الح�ايل 
واالجراءات  املس�تقبلية  والنظرة 

االحرتازية الت�ي يتطلب اتخاذها 
يف حال ح�دوث موجات فيضانية 

والتوقعات التي قد تحصل”.
واض�اف انه “ويف مس�تهل اللقاء 
ال�وزارة  الوزي�ر جه�ود  اوض�ح 
بتحقي�ق طف�رة نوعي�ة يف تنفيذ 
الخط�ة الزراعي�ة للع�ام امل�ايض 
والحايل حيث تم زراعة ما يقارب 
6 مليون دونم للموس�م الش�توي 
املايض و 5 ملي�ون دونم للحنطة 
وتحقي�ق االكتف�اء الذات�ي له�ذا 
املحص�ول والتط�رق اىل اجراءات 
ال�وزارة للعام املايض ونجاحها يف 
تجاوز ازمة السيول التي اجتاحت 
البالد وحماية حقول النفط وفتح 
ه�ور املصن�دك لحماي�ة االرايض 
اله�ايل  واملمتل�كات  الزراعي�ة 

محافظتي واسط وميسان”.
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المراقب العراقي/ متابعة...
وّجه قائد الثورة االسالمية اإلمام عيل الخامنئي، 
الشكر والتقدير للشـعب االيراني لـ«تألقه الجيد 
يف االختبـار  الكبري لالنتخابات«، فيما أكد رضورة 
االسـتعداد ملواجهـة »املؤامـرة« التي تسـتهدف 

إيران. 
وقـال اإلمـام الخامنئي يف مسـتهل درس البحث 
الخارج يف الفقه، إنه “يف مواجهة مؤامرة االعداء 
الراميـة  لـرب اركان الدولة املختلفـة، يتوجب 
علينـا جميعا ان نكون مسـتعدين للدفاع الواعي 

والجهوزية للربة  والهجوم املضاد”. 

واشـار إىل “الضجيج السـلبي واملكثـف لالجهزة 
يف  الشـعب  مشـاركة  ضـد  االجنبيـة  الدعائيـة 
االنتخابات”،  مبينا ان “هذه الدعاية السـلبية قد 
بدات قبل عدة اشـهر وتصاعدت مع االقرتاب من 
االنتخابـات ويف اليومـن  االخريين كذلـك بذريعة 
املرض والفريوس ولم تفّوت وسائل اعالمهم ادنى 
فرصة لثني الشعب عن  املشاركة يف االنتخابات”. 
وأضـاف أن “اجـراء االنتخابـات يف الجمهوريـة 
االسـالمية مجهـض ملزاعـم االعـداء املبنية عىل 
معارضـة  الدين للحريـة والديمقراطيـة”، مبينا 
أن “االنتخابات يف الجمهورية االسالمية االيرانية 

تثبـت بـان الديـن  مظهـر كامـل للديمقراطيـة 
الشـاملة وان اقامـة 37 عمليـة انتخابيـة عـىل 
مدى االعـوام الــ 41 املاضية مـؤرش  اىل اهتمام 
الجمهورية االسـالمية منقطع النظري بالسـيادة 

الشعبية”. 
وتابـع قائد الثورة االسـالمية أنـه “ويف مواجهة 
انشـطة آالف االفراد يف جبهـة العدو ضد مختلف 
قضايا  ايـران، ينبغـي يف جبهة الشـعب االيراني 
ان يكون مالين االفـراد جاهزين للدفاع وتوجيه 
الربـة والهجوم  املضـاد يف الشـؤون االعالمية 

ومختلف انواع االعمال املمكنة للشعب”. 

المراقب العراقي/ متابعة...
سـافر وزير الخارجيـة األمريكي مايك 
االربعـاء  يـوم  السـعودية  إىل  بومبيـو، 
املـايض، وهـذه الزيـارة تعـد  االوىل من 
نوعها لهذا املسؤول االمريكي إىل منطقة 
اللـواء قاسـم  الخليـج عقـب شـهادة 
سـليماني قائد قـوات  الحـرس الثوري 
االيرانـي يف العاصمة العراقية بغداد قبل 
عدة أسـابيع، ووفًقـا لبعـض التقارير 
االخباريـة، فإنـه  مـن املقـرر أن يلتقي 
بومبيو بامللك سلمان ومحمد بن سلمان 

ويل عهد السعودية. 
وجـاءت هـذه الزيـارة يف الوقـت الـذي 
تبـذل فيـه بعـض دول املنطقـة جهوداً 
لنـزع فتيل التوتـرات بينها وبـن  إيران 
وأيضا جاءت عقب قيام وسـائل االعالم 
االمريكيـة بنـر الكثـري مـن االخبـار 
الزائفـة التي تفيد بأن  القوات االمريكية 
قامـت باحتجاز سـفينة إيرانيـة كانت 
تحمـل معـدات عسـكرية متوجهـه إىل 
اليمن. ومـع ذلك،  فإن السـؤال اآلن هو 
ما هي االهداف الرئيسية من زيارة وزير 
الخارجيـة األمريكـي مايـك بومبيو إىل 

 الرياض؟
مما ال شـك فيه، أن الهدف األكثر أهمية 
يف  يتمثـل  للسـعودية  بومبيـو  لزيـارة 
زيادة املواقف املناهضـة  إليران، وزيادة 
مخـاوف دول املنطقة من طهران وحث 

ّحـكام الرياض عىل مواصلـة معاداتهم 
لطهـران  ويمكـن مالحظة أبـرز مالمح 
هـذه القضيـة يف البيـان الخـاص الذي 
اصدرته وزارة الخارجية األمريكية حول 
 الصداقـة السـعودية األمريكيـة ودعـم 
واشنطن للرياض ضد تهديدات طهران. 

وهنـا تجـدر االشـارة إىل أنه قبـل قيام 
بومبيـو بالتوجه إىل السـعودية، نرت 
وزارة الخارجيـة األمريكية عىل  موقعها 
عىل شبكة اإلنرتنت تقريراً يتحدث حول 
العالقات بـن اململكة والواليات املتحدة، 
والريـاض  مواقـف  واشـنطن  مؤكـدة 
اإلقليميـة،  القضايـا  املشـرتكة بشـأن 

وخاصة مواجهة إيران. 
ولقد جـاء يف هـذا البيان الخـاص الذي 
حمل عنوان »الواليـات املتحدة واململكة 
العربية السـعودية؛ رشاكة  دبلوماسـية 
ملـدة تجاوزت الـ75 عامـا«، ترصيحات 
ملسؤول أمريكي دعا فيها إدارة ترامب إىل 
الوقوف يف  وجه إيران والعمل مع اململكة 
العربية السـعودية كريك مهم ألمريكا 
يف منطقة الرق االوسط ولقد أشاد  هذا 
املسؤول االمريكي أيضا بتعاون الرياض 
مع واشنطن لفرض مزيد من العقوبات 

عىل جمهورية  إيران اإلسالمية. 
ويف سياق متصل أكد ذلك البيان الخاص 
الذي نرتـه وزارة الخارجية االمريكية 
وبنغمة معادية إليران  عىل: »إن الراكة 

األمريكية السـعودية أمـر حيوي وهام 
إلحـالل السـالم واالسـتقرار يف منطقة 
الـرق  األوسـط، وخاصـة يف مواجهة 
إيران يف اليمن والعراق ولبنان وسوريا«. 

وتدل جميـع الترصيحات التي جاءت يف 
هذا البيان الخاص، عىل أن زيارة بومبيو 
ركزت عـىل زيادة  مخـاوف الرياض من 
طهران وإقنـاع قادة اململكـة بمواصلة 

عدائهـم إليران. ويف صعيـد متصل، قال 
يف  لـه  املرافقـن  بومبيـو  للصحفيـن 
الرحلـة، إنه سـيبحث يف اجتماعات مع 
امللك السـعودي وويل العهد خالل  زيارته 

وبحقـوق  باالقتصـاد  تتعلـق  قضايـا 
اإلنسـان، مثل قضية الطبيب السعودي 
األمريكي »الجنسـية« الـذي ال  يزال قيد 
املحاكمـة يف اململكة بعد احتجازه قرابة 

عامن. 
وبخصـوص إيـران، قـال بومبيـو قبل 
الريـاض: »لسـنا يف عجلـة  إىل  رحلتـه 
مـن أمرنـا، حملـة الضغوط  مسـتمرة. 
إنهـا ليسـت حملـة ضغـوط اقتصادية 
فحسب، بل عزلة من خالل الدبلوماسية 
أيضـاً«. وأضاف:   «سـنميض كثـرياً من 
الوقـت يف الحديث عـن القضايا األمنية، 
وبشكل خاص تهديدات جمهورية إيران 
 اإلسـالمية، لكننـا سـنتحدث أيضاً عن 

أمور كثرية«. 
إىل جانـب إقنـاع السـعودية بمواصلـة 
معارضتها لجمهورية إيران اإلسـالمية، 
هناك هـدف آخر من زيارة  مايك بومبيو 
فتيـل  نـزع  دون  الحيلولـة  يف  يتمثـل 
التوترات بـن العالم العربي وطهران. يف 
الواقع، بعد مرور  عدة سـنوات عىل قيام 
الواليات املتحدة بقـرع طبول املعارضة 
وفاشـل  املنطقـة  يف  إليـران  الواسـعة 
واشـنطن  يف تشـكيل ناتو عربـي، يبدو 
أن الـدول العربيـة أصبحـت اآلن تـدرك 
أنهـا تتبع طريًقا ال معنـى له ومحفوًفا 
 باملخاطـر ولـن يسـفر عـن أي نتائـج 
إيجابية لها ونتيجة لذلك، فلقد أصبحت 
تلك الدول العربيـة تعتقد أن عليها  تبني 
اسـرتاتيجية جديدة للتخيل عن التصعيد 
مع طهـران والبـدء بتحسـن عالقاتها 

السياسية واالقتصادية. 

اإلمام الخامنئي يدعو اإليرانيين إلى التأهب لمواجهة »المؤامرة«  دولي دوليعربي  عربي 

طريق»محفوفبالمخاطر«...

»الطبل« األميركي يقرع فوق رؤوس آل سعود وبومبيو
 يشعل فتيل التوترات مجددًا
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صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
»واشـنطن  صحيفـة  أفـادت 
بوسـت« بأن الطريقـة التي تعامل 
بهـا الرئيـس دونالـد ترامـب مـع 
الكشـف عن أنباء  التدخـل الرويس 
يف االنتخابـات قـد بعثـت برسـالة 
االسـتخبارات  ملجتمـع  مخيفـة 

األمريكـي. 
ماجويـر،  بجوزيـف  فباإلطاحـة 

القائم بأعمال مدير االسـتخبارات 
الوطنيـة بعدمـا كشـف األخري عن 
إحاطـة  تتنـاول التدخـل الخارجي 
يف االنتخابـات، ذّكـر ترامب أعضاء 
أنـه يـرى  مجتمـع االسـتخبارات 
لـه  التـي  يقدموهـا  املعلومـات 

بمنظور شخيص للغاية. 
ولفتـت الصحيفـة، إىل أن ترامـب 
وبخ ماجوايـر يف املكتب البيضاوي 

إن مجتمـع  يف 14 شـباط، وقـال 
 االسـتخبارات سـلم الديمقراطين 
إحاطـة  خـالل  سياسـيا  سـالحا 
غـري حزبية قبل يوم حـول الجهود 
انتخابـات 2020.  املبذولـة  لتأمن 
وقالت مسؤولة استخباراتية بارزة 
إن روسـيا  عملـت مـع ماجوايـر 
تفضـل ترامب،  ووصفـت خطوات 
أخـرى تقـوم بهـا روسـيا منهـا 

مسـاعدة الحملة الرئاسـية لبريني 
ساندرز. 

لكـن ترامب لم يـرد برفض التدخل 
الـرويس أو الضغط عىل مسـؤوليه 
للعمل بجد أمـر لردعه، وإنما قال 
اسـتخباراتي   ملاجوايـر ومسـؤول 
آخر كان حارضا أنهما يتم التالعب 
بهما، وفقا ملا ذكره مسـؤول رفيع 

 املستوى بالبيت األبيض. 

صحيفة: تعامل ترامب مع التدخل الروسي يبعث برسالة 
مخيفة لمجتمع االستخبارات

األوبرزفر: تدهور العالقات البريطانية األوروبية قبل بدء محدثات آذار

صحيفة: فرنسا تدخل على خط األزمة بين اليونان وتركيا

المراقب العراقي/ متابعة...
اتهم داونينج سـرتيت االتحاد األوروبي بأنه يف 
حالـة من الفوىض حـول خططه إلبرام صفقة 
تجاريـة بعـد  خـروج بريطانيـا مـن االتحـاد 
األوروبـي، وذلـك يف أحدث تدهـور يف العالقات 
قبـل محادثـات األزمـة الشـهر  املقبـل، وفقا 

لصحيفة »األوبزرفر« الريطانية. 
كما سيكشـف بوريس جونسون عن مخططه 
لصفقـة تجاريـة أمريكية األسـبوع املقبل ، يف 
خطـوة تهدف إىل  زيادة الضغط عىل بروكسـل. 
ومـع ذلك فإن مصادر االتحـاد األوروبي تعتر 
اإلحاطـات العدائيـة خدعـة من  فريـق رئيس 
الوزراء، قائلة إن خطط ما قبل التفاوض تسري 

عىل الطريق الصحيح. 

ستكشـف كل من الحكومة واالتحاد األوروبي 
عـن تفويضاتهمـا التفاوضية هذا األسـبوع، 
قبـل أن يجتمـع  الجانبان إلجـراء محادثات يف 
بدايـة آذار. ومـع ذلـك فـإن الشـخصيات من 
كال الجانبـن قلقـة أيًضـا من االنهيـار  املبكر 
للمحادثـات بعد سلسـلة من االشـتباكات قبل 
بدء املناقشـات.  وأوضحت الصحيفة أن النزاع 
يرتكز عىل الدرجة التي سـتطالب بها بروكسل 
بريطانيـا بااللتـزام بقواعد  االتحـاد األوروبي 

كجزء من الصفقة. 
ديفيـد  وقـال جونسـون وكبـري مفاوضيـه، 
فروسـت، إنه ليس لديهم أي نيـة للقيام بذلك، 
وهم عىل اسـتعداد  لالضطـراب الذي قد يحدث 

يف التجارة. 

المراقب العراقي/ متابعة...
نقلـت صحيفـة يونانيـة عن وزيـرة الدفاع 
الفرنسـية فلورنس بارىل قولها اليوم األحد، 
إن بالدهـا  سـتقف مـع اليونـان وقـرص 
وتدعمهمـا ىف نزاعهما مع تركيا عىل مناطق 
يف البحر املتوسط.  واليونان وتركيا عىل خالف 
بشأن قضايا مختلفة، من حقوق التعدين ىف 
بحر إيجـة إىل قرص  املنقسـمة عرقيا، كما 
يتفاقـم التوتـر بسـبب تنقيب تركيـا قبالة 
قرص وُيعد االتحـاد األوروبي  عقوبات عىل 
أنقرة ردا عىل ذلك.  وقالت باريل ىف مقابلة مع 

صحيفة »تو فيما«، »تعتزم فرنسـا الوقوف 
مع اليونان ومسـاعدتها  عىل مواجهة التوتر 

ىف بحر إيجة ورشق البحر املتوسط«. 
وترافـق فرقاطة تابعـة للبحريـة اليونانية 
بالفعـل حاملة الطائرات الفرنسـية شـارل 

ديجول خالل  عملياتها بالبحر املتوسط. 
فرنسـا  »تدعـم  للصحيفـة  بـاريل  وقالـت 
اليونان وقرص ىف مسـألة احرتام سيادتهما 
عـىل مناطـق  بحريـة وتدين، مـع رشكائها 
األوروبين، عدم احـرتام تركيا لهذه القواعد 

األساسية«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أكـد رئيس املجلـس التفيذي يف حزب 
اللـه، السـيد هاشـم صفـي الديـن، 
قـّوة  أكثـر  أصبحـت  املقاومـة  أن 
املـادي والتسـليحي  عـىل  املسـتوى 
والصاروخي، وازداد عزمها وإرادتها 
تصميماً وحضوراً وجهوزيًة ملواجهة 
كل  بوجـه  والوقـوف  عـدوان   كل 
التحديات األمريكيـة واإلرسائيلية يف 
لبنان واملنطقة، بعد استشهاد الحاج 

 قاسم سليماني. 
إن  الديـن،  صفـي  السـيد  وقـال 
“مقاومتنا هذه هي األصل والحصن 

والعـز والعنفوان، وهـي التي تبعث 
فينا  األمل للمسـتقبل، وسنبقى عىل 
العهد والوفاء لشهدائنا ولعظمائنا”. 

وأضـاف أن “ لبنان اليـوم تحتاج إىل 
قرارات وإجراءات عملية تعطي أمالً 
واقعيـا، ألن اللبنانين ينتظرون  هذه 
القـرارات بالشـكل الرسيـع والـوايف 

والكايف للبدء بالحلول«. 
وأشـار السيد صفي الدين إىل أنه »إذا 
بقينا نتحدث عـن نظريات فالجميع 
سـيمّل، وأن بلدنـا يحتـاج إىل اتخاذ 
 قرارات ُتحسـن الوضع املايل والنقدي 

واإلقتصادي واملعييش”. 

المراقب العراقي/ متابعة...
شـّنت قوات االحتالل الصهيوني، األحد، حملة 
مداهمـات وتفتيـش يف منازل الفلسـطينين 

بالضفة الغربية  املحتلة. 
وأفادت مصادر فلسـطينية ّبأن قـوات العدو 
اعتقلـت سـبعة مواطنن فلسـطينين، خالل 
حملـة اعتقـاالت لهـا  يف أنحـاء متفرقـة من 
الضفة الغربية، واقتادتهم إىل جهات مجهولة. 
وأوضحـت أن قـوات العدو اعتقلـت طفال من 
منـزل ذويه يف مدينـة قلقيلية، فيمـا اعتقلت 

شابن من بيت لحم. 
ويف الخليل، أصيب عرات املواطنن باالختناق 
جراء استنشـاقهم الغاز املسـيل للدموع الذي 
أطلقـه جنود  العـدو يف منطقة أبـو الطوق يف 

بلدة بيت أمر شماالً. 

حزب اهلل: المقاومة أصبحت أكثر قوة في المستويات كافة 
بعد استشهاد سليماني

الصهاينة يعتقلون سبعة فلسطينيين بينهم أطفال في الضفة والقدس

القوات اليمنية تزيح الستار عن أربع منظومات جديدة للدفاع الجوي

المراقب العراقي/ متابعة...
السـيايس  املجلـس  رئيـس  أزاح 
للقـوات  األعـىل  القائـد  األعـىل، 
املسـلحة اليمنيـة املشـري الركن 
مهدي املشاط،  األحد، الستار عن 
أربـع منظومـات جديـدة للدفاع 
الجـوي هـي منظومـات ثاقب 1 
وثاقـب 2 وثاقب 3 وفاطر 1  التي 
جـرى تطويرهـا بخـرات يمنية 

بحتة. 
وخالل افتتاحه معرض الشـهيد 
للدفاعـات  املهـرم  عبدالعزيـز 
الجويـة، بحضور أعضاء املجلس 
السـيايس  األعىل ورئييس مجليس 
النـواب يحيـى الراعي والـوزراء 

اطلـع  حبتـور  بـن  عبدالعزيـز 
الرئيس املشـاط عىل  مـا يحويه 

املعـرض مـن نمـاذج ملنظومات 
التـي  الجديـدة  الجـوي  الدفـاع 

أن جـرى  بعـد  الخدمـة  دخلـت 
اختبارها  بنجاح. 

قيـادة  املشـاط بجهـود  وأشـاد 
هيئـة  ورئاسـة  الدفـاع  وزارة 
األركان العامة يف مختلف املجاالت 
ومنها تطويـر  وتحديث منظومة 
الصناعات العسـكرية بما يواكب 
املواجهـة  معركـة  متطلبـات 

والتصدي وردع قوى  العدوان. 
املتحـدث  أوضـح  جهتـه  مـن 
الرسـمي للقوات املسلحة العميد 
يحيـى رسيـع أنـه سـيتم نـر 
وخصائـص  املنظومات  تفاصيل 
الجديدة للدفـاع الجوي يف ملحق 

إخباري. 
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الترشي�ع عندم�ا يض�ع يف ايدي غ�ر امين�ة, فانه ينت�ج قوانني 
تنرش الظلم وتش�يد  س�لطة الفراعنة الجدد, وهذا ما حدث تماما 
يف العراق, حيث تس�لطت طبقة  سياس�ية عفن�ة واحزاب ناهبة, 
لتتحكم يف صياغة القوان�ني, فكان احد تلك  القوانني ان خصصوا 
رواتب لم يحصل عىل مثلها حتى هارون الرشيد, وامللك  فيصل, بل 
حتى صدام! ومن ضمن مخصص�ات رواتبهم هنالك مخصصات 
بدل  ايجار! بمبالغ كبرة تمدهم بحياة املرفهة اىل اقىص الحدود . 

اما املوظف العادي وكل ابن�اء العراق فيحجب عنهم هذا العطاء, 
فالعط�اء  الحكوم�ي الالمح�دود فقط للطبق�ة الناهب�ة للعراق 

واحزاب السوء . 
عندم�ا حصل الخالص من الطاغية ص�دام, تأملنا خرا باألحزاب 
االسالمية! من  انها ستنهي الظلم الحاصل يف العراق, وانها سوف 
ترشع يف صياغة قوانني  توفر العدل لكل العراقيني من دون تمييز, 
لك�ن خاب امالن�ا بكل احزاب الع�راق  وتياراته! الت�ي عملت عىل 
تسخر الترشيع بحيث يخدم مصالحها, واستمرار  سطوتها عىل 
الحك�م, نعم لق�د رسقتنا االحزاب والطبقة السياس�ية, من دون 
ان  تخج�ل من فعلتها ب�ل هي تراه عني الص�واب, ألنها تعتقد ان 
الش�عب العراقي ال  يستحق ان يحيا حياة كريمة, بل هي ترى ان 
صدام كان محقا يف سحقه للشعب  العراقي, لذلك هي اليوم تسر 

بنهجه يف الحكم خطوة بخطوة ! 
عندم�ا نريد الع�دل ان يتحقق يف العراق, فاألمر بس�يط وس�هل, 
ويكون عرب اتاحة  هذا العطاء لكل العراقيني من دون اس�تثناءات 

شيطانية . 
م�ن املمكن تعميم ه�ذا التخصيص ليش�مل كل موظ�ف عراقي 
مؤج�ر ال يملك بيت�ا,  فالرواتب املحدودة لعم�وم املوظفني تجعل 
حياتهم عس�رة مع الس�كن يف بيوت  مس�تأجرة, بعكس الطبقة 
الناهبة للبلد التي تأخذ رواتب ما بني 4-10 مليون  دينار ش�هريا 
وفوقه�ا مخصص�ات بدل االيج�ار! ولو تم هذا االم�ر العترب اهم 
 مكاسب الشعب يف اخر 100 عام, ومعه سيعود الشعور باالنتماء 

للوطن, الن  الوطن يعطيهم من خراته . 
بخ�الف الي�وم الذي يتح�ول كل عط�اء الوطن بجي�وب االحزاب 

واالصنام والطبقة  السياسية العفنة . 
ننتظ�ر همة كبرة من االقالم الرشيفة يف هذا االتجاه, عرب تعرية 
الطبق�ة العفنة  واحزاب الس�وء, والدعوة ليش�مل عط�اء الدولة 
كل العراقي�ني, كذل�ك ان يك�ون  مطلب الحصول عىل ب�دل ايجار 
من الدولة مطلبا ش�عبيا, عندها س�رضخ الرقاب  النتنة وتوافق 

مجربة . 

الطبقة السياسية وسحت 
مخصصات بدل االيجار

 اسعد عبداهلل عبدعيل
بقلم/ محمود الهاشمي

م�ا هذا التس�ارع يف إش�اعة املوبقات يف بلد 
الحج�از ، حيث من دول�ة تحرم كل  يشء إىل 
دولة تبيح كل يشء؟ ، فقد اتس�عت مسارح 
الرق�ص والغناء حتى بات  إيقاع الدبك يصل 
إىل األبع�د م�ن األرض ويص�دع رأس األرس 
املحافظة ويج�رح  القباب واملراك�ز الدينية 
وبي�ت الل�ه ومرقد رس�وله الكري�م محمد 

)ص(وبقية األنبياء  واألولي�اء الصالح�ني !  
إن ارض الحج�از ليس�ت مل�كا آلل س�عود 
كي يفعلوا بها ما يش�اءون منذ إن  استولوا 
عليها قبل ثالثة قرون يف عقد تم بينهم وبني 

محمد بن عبد الوهاب عام   1745م .  
بما يس�مى بعق�د نجد ... فق�د  باتت ارض 
الحجاز أس�رة آلل س�عود ، بعد ان  فرضوا 
عليه�ا عقي�دة الوهابية املقيت�ة وأماتوا إي 
ج�ذر للحري�ة فيه�ا ، فمج�رد ان  تطال�ب 
باليس�ر منه�ا يقطعون رأس�ك بالس�يف 
بتهم�ة التجاوز عىل ال�ذات امللكية  كما كان 
م�ع اآلالف م�ن دعاة الحري�ة والكرامة من 
كت�اب ومفكرين ومعارض�ني    ورجال دين 

أجالء ! 
إىل أي�ن ذاهب�ة أرسة آل س�عود بهذه األرض 
الطاهرة وبش�عبها الذي كان ألجدادهم  فيه 
ال�دور الريادي يف رفع راية اإلس�الم ونرصة 

نبيه الكريم .؟
ان ارض الحج�از مل�ك للمس�لمني وللعرب  
جميع�ا وليس لعربي االّ وله جذر فيها  فهي 
موط�ن األس�الف و األجداد ومنه�ا هاجروا 
األبن�اء اىل بلدان الله األخ�رى .. هذه  األرض 
الطاهرة ليس فيها  من مر واحد ، من جبل 
وس�هل وصح�راء وهضبة إال  وفي�ه ذكرى 
للمسلمني وللعرب ايضا ففيها  ولد الرسول 
الكري�م وهن�ا تعلم  الس�باحة والفروس�ية 
والفصاحة وهذا موطن من أرضعته وهناك 
أخوال�ه وأعمامه  ، وذلك موطن دعوته األوىل 
ومهب�ط الوح�ي والرس�الة .. هن�ا جل�س 
وهناك م�ى  وبم�ن التقى وح�ارب وقاتل 
وس�افر وهاجر ، وتلك هي منازل أهل بيته 
وأصحابه  وإبطال رسالته .. ان ذاكرة ارض 
الحجاز هي ذاكرة كل العرب وكل املس�لمني 
يف  العالم ، فلماذا نطالب باس�رجاع القدس 

والبي�ت األقىص ، وال نطالب بمقدس�اتنا  يف 
ارض الحجاز ؟ من الذي أجاز آلل سعود إن 
يسمو ارض الحجاز باسم جدهم   )سعود(؟ 
وم�ن جع�ل ه�ذه األرض ملكا وعق�ارا لهم 

وألرسهم ؟
وايم�ا ارس وايم�ا مل�وك ، أصبح�وا عنوانا 
للهزو واالبتذال س�واء  م�ن قبل قادة  العالم 

أو من اصغر الشخصيات !!..  
إن امل�رأة يف الحج�از ه�ي وريث�ة النس�اء 
العربي�ات األصي�الت وه�ن أمه�ات العرب 
 واملس�لمني ، وان ت�رك أمرهن له�ذه األرسة 
الطاه�رة  األرض  ه�ذه  س�يفقد  الفاج�رة 

 معناها وتأريخه�ا ، فمثلما محت الوهابية 
إي اثر لقرب وش�اهد أله�ل البيت  والصحابة 
وحفظ�ة الق�رآن والس�نة ، كذلك س�تمحو 
)إصالحات محمد بن سلمان( إي  اثر وتاريخ 
لإلسالم يف هذه األرض موطن األجداد واإلرث 

التاريخي الديني  واألدبي والحضاري .. 
إن أم�وال الحجاز أصبحت وب�االً عىل األمة 
ام�ام اي  س�خرتها ه�ذه األرسة للوق�وف 
 تطل�ع للحري�ة والحي�اة ، وبه�ذه األم�وال 
ضاعت القضية الفلس�طينية ، وذبح العرب 
 املس�لمون ، وبهذه األموال س�تتحول ارض 
الحج�از إىل م�رح كب�ر للرق�ص  والغناء 

ون�واد القم�ار وس�تعلو أص�وات املطربات 
كل  الحج�اج  و  تكب�رة  ع�ىل  واملطرب�ني 
آذان ودع�اء ، وحق�اً لن�ا جميع�اً إن نبك�ي 
ملكاً أضاع�ه )خادم الحرمني(  وس�لمه إىل 

الصهاينة املجرمني . 
ال�وكاالت  إلح�دى  كب�ر  بعن�وان  ونخت�م 
الس�عودية )الس�عودية تخص�ص 5 ماليني 
 دوالر ل�� )الرق�ص والضحك والغن�اء( هذا 
ما أعلنه رئيس مجل�س إدارة الهيئة  العامة 

للرفيه تركي آل الشيخ !!  
والذي برش في�ه ان ارض الحجاز س�تكون 
والغن�اء  والرق�ص  لله�و  مس�توطنة 

الذي�ن فتح�ت له�م )أب�واب   ،وللصهاين�ة 
التطبيع (والرحيب .  

أق�ول وبعي�دا ع�ن اي تزم�ت او تج�رب ان 
إهم�ال هذا امل�رشوع الخطر البن س�لمان 
 يعني إهمالنا لديننا وإرثنا الثقايف والفكري 
وجذورن�ا الت�ي م�ن خاللها تس�تمد القوة 

 واملنعة .  
لقد ُحش�يت الس�جون واملعتقالت باألخيار  
من أه�ل الحج�از ولي�س هنالك م�ن دولة 
عربي�ة او إس�المية  وال منظمات إنس�انية 
 تطال�ب بحقوقهم وإط�الق رساحهم ،ومن 

يطالب يحرش يف خانة الطائفية  

السعودية من الوهابية إلى »اإلباحية«

أولت »تل أبيب« في 
العقود األخيرة اهـتماما 

بالغا لتطوير العالقات 
اإلفريقية -  اإلسرائيلية، 

إلى حد أن السياسة 
الخارجية أضحى عنوانهـا: 

»إسرائيل تعود إلى 
 إفريقيا وإفريقيا تعود إلى 

إسرائيل«. ونتج عن ذلك 
إقامة تمثيل دبلوماسي 

مع  أكثر من 24 دولة 
إفريقية، بحسب اإلعالم 

اإلسرائيلي، أما منطلقاتهـا 
فترجع إلى  نظرية شد 

األطراف على مصر والدول 
العربية، أي محاصرتهـا 

من الدول  الحدودية معهـا 
وذات المصالح المؤثرة، ثم 

التغلغل فيهـا    . 

بقلم/ سركيس أبوزيد
إفريقي�ا،  يف  اإلرسائيلي�ة   « الفتوح�ات« 
بلغت مرحلة متقدم�ة بعد زيارة الرئيس 
 التشادي إدريس ديبي اىل كيان العدو يف 27 
أيلول 2018. ورداً عىل ه�ذه  الزيارة، قام 
رئي�س وزراء الكيان بنيامني نتنياه�و يف 

وقت سابق بزيارة اىل  تشاد، حيث ُوصفت 
بأنه�ا تاريخية ألنه�ا جاءت بعد قطيعة 
دامت أربعني س�نة. لكن  تقارير صحافية 
إرسائيلي�ة أكدت أنه رغ�م قطع العالقات 
بني الدولتني، اس�تمر  خ�رباء إرسائيليون 
يف تدريب قوات يف الجيش وأجه�زة األمن 
التشادية، منذ  سنوات الثمانينيات، وذلك 
خ�الل الحرب األه�لية يف تش�اد، مما أثار 
عليه�ا غضبا  يف الواليات املتحدة وأوروبا، 
فخففته��ا وصارت تلك عالق�ات ما بني 
وب�ني  اإلرسائيلي�ة  ال�رشكات  الخاص�ة 
الحكومة التش�ادية. وخالل الزيارة تلقى 
نتنياهو طلبا  من الرئيس التشادي »ديبي 
إنتو« لتزويد بالده بمساعدات يف املجالني 
العس�كري  واألمن�ي، مقاب�ل اس�تئناف 

العالقات الدبلوماسية بشكل كامل . 
يف السنوات األخرة، عاد نتنياه�و ليعطي 
للعالق�ات م�ع إفريقيا أه�مي�ة خاصة، 
 بغ�رض تحقيق أه�داف ع�دة، أه�مه�ا: 
التع�اون األمن�ي تح�ت ش�عار مكافحة 
اإلره��اب  واالس�تثمار االقتص�ادي، أما 
أوج�ه اإلف�ادة األخ�رى الت�ي س�تعمل« 
إرسائيل« عىل  استغالله�ا، فتنبع من كون 
تشاد رئيسة مفوضية االتحاد اإلفريقي، 
وه��ذا املنصب  س�يمنحه�ا بالتأكيد قوة 
سياس�ية كفيلة بأن تس�اعد »إرسائيل« 
ع�ىل أن ُتقبل من  جديد يف املنظمة كعضو 
مراقب، بعدما كانت حصلت عىل وضعية 
عضو مراقب  يف منظمة الوحدة اإلفريقية، 
وتمتعت به�ذا الوض�ع حتى عام 2002، 
قب�ل أن ُتحّل  املنظمة وُتس�تبدل باالتحاد 
اإلفريقي كإطار ناظم للعالقات اإلقليمية 

اإلفريقية . 
وهن�ا ي�ربز س�ؤال ع�ن س�بب االحتفاء 

اإلرسائييل بديبي . 
ح�ط  امل�ايض  الثان�ي  كان�ون   20 يف 
نتنياه�و يف العاصمة التشادية أنجامينا، 
 واس�تقبله الرئيس ديب�ي، حيث تم بحث 

ُس�بل انضمام الكي�ان االرسائييل إىل مقر 
 القي�ادة األمركي�ة يف إفريقي�ا »أفري�كا 
كومان�د« والت�ي تضم فرنس�ا وخمس�ة 
بوركينافاس�و،  بل�دان  إفريقي�ة ه��ي: 
وم�ايل، وموريتاني�ا، والنيج�ر، وتش�اد، 
وذلك به�دف  بناء مجموعة قوات خاصة 
عابرة للحدود يطلق عليه�ا اسم »جي 5« 

ملحاربة   «اإلره�اب اإلسالمي .« 
االقتصادي�ة  املصال�ح  إىل  وإضاف�ة 
والتجارية، ته��دف »إرسائيل« من خالل 
تغلغله��ا  املتس�ارع يف إفريقي�ا إىل قطع 
الطري�ق ع�ىل طه�رانوخنقه��ا، والعمل 
ع�ىل بر م�ا  تصفه ت�ل أبيب وواش�نطن 

وتجفي�ف  العس�كرية«،  ب�«أذرعه��ا 
منابعه�ا املالية، حيث  ُتعترب طهران وفقا 
للمراكز البحثية األمركية الته�ديد األكرب 

واألخطر عىل الكيان  الصه�يوني . 
كم�ا تبني«إرسائيل« أيض�اً عىل العالقات 
مع تش�اد من أجل أن تكون خش�بة قفز 
 إىل الس�ودان، ع�ىل أم�ل أن يت�اح لرشكة 
عب�ور  اإلرسائيلي�ة  »الع�ال«  الط�ران 
 أجوائه��ا، وتقص�ر زم�ن الرح�الت إىل 
أم�ركا الالتينية. وهذا بالفع�ل ما حدث 
اإلقليم�ي  الح�دث  أت�ى  حي�ث   مؤخ�راً، 
ه�ذه امل�رة من أوغندا، وتمث�ل يف »اللقاء 
 املفاجأة« ال�ذي ُعقد بني رئيس الحكومة 

اإلرسائيلي�ة بنيام�ني نتنياه��و ورئيس 
  «مجلس الس�يادة« السوداني الفريق عبد 
الفت�اح الربه�ان، وه��و األول من نوعه 
 كلقاء رس�مي بعدما كان رسياً. وش�كل 

مفاجأة لسببني : 
  - األول: أن نتنياه�و أطل برأسه من دولة 
عربي�ة إفريقي�ة وليس من دول�ة عربية 

 خليجية . 
  - والثاني: أن ه�ذه اإلطاللة من السودان 
جاءت يف توقيت دقيق وسيئ مبارشة  بعد 
اإلع�الن األمرك�ي عن »صفق�ة القرن«، 
ولذلك فإن ردة الفعل الفلسطينية  جاءت 
غاضب�ة واعُترب اللق�اء بمثاب�ة طعنة يف 

ظه�ر الشعب الفلسطيني وقضيته . 
ونس�بت صحيفة »واش�نطن بوست« إىل 
مسؤول عسكري سوداني رفيع  املستوى، 
قوله إن لقاء الربه�انونتنياه�و يف أوغندا 
رتبته دولة اإلمارات العربية  املتحدة، بعلم 
اململكة العربية الس�عودية ومرص ودائرة 

ضيقة من كبار  املسؤولني السودانيني . 
وكان نظام الرئيس املعزول عمر البش�ر 
ناص�ب منذ مجيئه بانقالب عس�كري يف 
 عام 1989، العداء الظاه�رل�«إرسائيل«، 
اإلس�المية  لتوجه�اتهاآليديولوجي�ة 
 املتش�ددة، وانخ�رط يف معس�كر ال�دول 
املعادي�ة للوج�ود اإلرسائي�يل يف املنطقة. 

 وظل ملف تطبيع العالقات مع »إرسائيل« 
املاراثوني�ة  املفاوض�ات  ح�ارضا خ�الل 
 التي ج�رت بني نظ�ام الرئي�س املعزول، 
مل�ف  األمركي�ة  )CIA(  يف  واملخاب�رات 
 مكافحة اإلره��اب، بعد أحداث 11 أيلول 

 .  2001
وتفي�د معلوم�ات موثوق�ة ب�أن من بني 
ال�رشوط الت�ي ظل�ت تضعه��ا الواليات 
املتح�دة  األمركية عىل طاول�ة التفاوض 
م�ع الجان�ب الس�وداني، لرف�ع اس�مه 
العقوبات  م�ن قائم�ة  اإلره�ابوإنه��اء 
االقتصادي�ة، اتخ�اذ موق�ف إيجابي من 
»إرسائي�ل«، الذي لم  ُيقاب�ل بالرفض من 
املفاوض�ني الس�ودانيني. وإزاء الضغوط 
األمركي�ة املكثف�ة  عىل النظ�ام املعزول، 
وتزاي�د العزل�ة الدولي�ة عليه، اس�تجاب 
بقط�ع عالقات�ه مع  إي�ران ووق�ف دعم 
حرك�ة حماس، وه��و موق�ف يصب يف 

مصلحة »إرسائيل .« 
من الواضح أن نتنياه�و س�عى من وراء 
التق�رّب م�ن إفريقي�ا من خ�الل زياراته 
 املكثف�ة له��ا، إىل تغير املوق�ف املعادي 
الس�مراء  الق�ارة  دول  يف  ل�«إرسائي�ل« 
 والحصول عىل دعمه�ا يف املحافل الدولية، 
واأله�م مح�ارصة النف�وذ اإليراني الذي 
 حق�ق نجاح�ات كبرة فيه�ا. فاله�جوم 
الدبلوم�ايس اإلرسائييل الواس�ع والنوعي 
 باتجاه القارة اإلفريقي�ة ُينبئ بأن الدول 
اإلفريقي�ة س�تتحول اىل س�احة جدي�دة 
 الخراق�ات إرسائيلي�ة أمنية وسياس�ية 
يف  »إرسائي�ل«  نجح�ت  بعدم�ا  كب�رة، 
تطبي�ع  العالقات وكر ج�دار املقاطعة 
اإلفريقية، ويف إيج�اد موطئ قدم له�ا يف 
ه��ذه  املنطقة الواس�عة، وه��و احتفاء 
إرسائي�يل واض�ح بالعالقات م�ع القارة 
السمراء  ومنه�ا الس�ودان التي تأتي بعد 
احتفاء مش�ابه بخط�وات مماثلة قامت 

به�ا دول  عربية

مصالح »إسرائيل« في افريقيا : أكثر من حضور عادي

بقلم/ غسان االستانبولي
ي  عندم�ا كانت تون�س املحّطة األوىل النطالق قطار ما ُس�مِّ
بالربي�ع العرب�ي، لم  تك�ن يد الرئي�س الركي رج�ب طّيب 
إردوغان بعيدة عن ِمقوَد هذا القطار، فهي  مرئية بالبصرة 
حت�ى لو غاب�ت عن الب�رص كونها ي�د »خليفة املس�لمني« 

حسب  قناعته وقناعة التّيار اإلخواني . 
والحال التونس�ية تنس�حب عىل كل الحاالت التي س�ار بها 
ذلك القطار م�ن دعٍم  واضٍح وَعلني من ِقَبل الرئيس الركي 
د مريس إىل الرئاسة  املرصية، إىل احتضان خالد  لوصول محمَّ
مشعل الزعيم الس�ابق لحركة حماس، وهذا ينسحب  أيضاً 

عىل ُمعظم الساحات املُتأثِّرة بالفكر اإلخواني . 

كل ه�ذا أصبح معروف�اً للق�ايص والداني ولكن الس�ؤالني 
الجوهري�ني اللذي�ن س�نحاول  اإلجاب�ة عليهم�ا هما •: أين 

»إرسائيل« من كل ما جرى ويجري يف املنطقة؟
   • كيف يبدو الواقع الركي اآلن وخاصة بعد التدّخل الركي 

املبارَش يف الحرب  عىل سوريا؟
لم يس�تطع إردوغان إقناع الغالبّية الس�اِحقة من ش�عوب 
املنطق�ة بأن�ه نصٌر  لفلس�طني وع�دٌو ل�«إرسائي�ل« رغم 
محاولت�ه اقتن�اص م�ا تي�رَّ م�ن مواق�ف إلثب�ات  ذل�ك، 
كانس�حابه من اللقاء مع رئيس الوزراء اإلرسائييل السابق 
ش�يمون بري�ز  املُنَعِقد ع�ىل هام�ش ُمنتدى داڤ�وس عام 
2009، إىل حادثة سفينة مرمرة عام   2010، إىل ما هنالك من 

مواقف وترصيحات إعالمية معروفة. ولكن دوره  الحقيقي 
بدأ بالتكّش�ف منذ انطالقة الربيع العرب�ي املزعوم، وبدا أن 
إزاح�ة األنظم�ة  املُعادي�ة ل�«إرسائيل« ه�ي أول األولوّيات 
األمركية عىل أن يكون ذل�ك بأياٍد  إخوانية، وبطبيعة الحال 
ف�إن نظ�ام الُحك�م يف س�وريا ه�و أول األنظم�ة املطلوب 

 إزاحتها . 
أما بالنسبة إىل السؤال الثاني: فيستطيع أّي ُمراِقب أن يرى 
اإلخفاقات الركية  عىل مس�توى املنطقة والعالم، فالعالقة 
الركية مع الواليات املتحدة األمركية  تبدو يف أسوأ مراحلها 
ط األمركي  الذي  وخاصة بعد الفش�ل الركي يف تنفيذ املُخطَّ

تحدَّثنا عنه سابقاً  . 

ه�ذا الفش�ل الذي جع�ل الوالي�ات املتحدة تبحث ع�ن بديٍل 
مقبوٍل عن إردوغان وعىل  ما يبدو أنه حتى الداعية اإلسالمي 
فتح الله غولن أصبح ش�خصية ال تلقى القبول  س�واء عىل 
مس�توى املنطقة أو يف الداخل الرك�ي، ولذلك تلجأ حالياً إىل 
الّدفع  ببعض الش�خصيات التي قد تلقى بعض القبول مثل 
الرئيس السابق عبدالله غول  أو رئيس الوزراء السابق أحمد 

داوود أوغلو أو وزير االقتصاد السابق عيل  باباجان . 
كم�ا أن العالقة الركية مع الدول األوروبية تس�وء بش�كٍل 
ُمتس�اِرع، ما انعكس عىل  عالقة أنق�رة بحلف الناتو وتخيّل 
ه�ذا الحلف عن دع�م املُغامرات الركي�ة. كذلك  بدأت عالقة 
إردوغان مع روس�يا بالتدهور منذ فشله يف إقناعها بالتخيّل 

عن  دعمه�ا القوي ملواق�ف الدولة الس�ورية، واقتناعه بأن 
روس�يا لن تس�مح له بالتمّدد  العس�كري بل أنها تسعى إىل 
إخراج�ه وأدوات�ه م�ن كام�ل الجغرافيا الس�ورية، ما دفع 
 إردوغ�ان إىل القي�ام بح�ركاٍت انتقاميٍة كزيارت�ه ألوكرانيا 
وترصيحات�ه املُس�تفزّة  هن�اك، وتزويد الفصائل املُس�لَّحة 
التابعة له يف سوريا بأس�لحٍة تعتربها موسكو  خطاً أحمر، 
وص�والً إىل االعت�داء األخر عىل قاع�دة حميميم الذي قىض 

فيه عدٌد  من الجنود الروس . 
يف ظ�ّل هذا الواق�ع ال يحتاج إردوغ�ان إىل ُس�لَّم واحد لكي 
يس�تطيع الن�زول، ب�ل  يحت�اج إىل الكثر من الس�اللِم التي 

أصبحت مفقودة عىل ما يبدو . 

هل اقترب التواُفق الغربي على نهاية المرحلة اإلردوغانية ؟



م�درب  عطي�ة،  عب�اس  ع��رَّ 
الكهرباء، عن تأثر العبي فريقه بدنًيا، 
بمواجهة  الزوراء، والقوة الجوية، يف الجولتني 

املقبلتني بالدوري املمتاز . 
وق�ال عطي�ة: »الفريق س�يعاني من ضغط 

املباريات الكبرية فبعد مباراة بدنية أمام  الرشطة 
والتي انته�ت بالتعادل )3-3( س�تكون مباراتي 
الجول�ة الثالث�ة والرابع�ة  أم�ام ال�زوراء والقوة 

الجوية«. 
وأضاف »هذه املواجهات سيعرض الالعبني لجهد 

بدني ج�راء القرع�ة الت�ي  وضعتن�ا بمواجهات 
متعاقبة مع األندية الجماهريية«. 

وأثن�ى عطي�ة، ع�ى أداء العبي�ه أم�ام الرشطة، 
مؤك�ًدا أن الفريق كان يس�تحق  النق�اط الثالث، 
لكنن�ا خرجنا بنقط�ة التعادل رغ�م تقدمنا يف 3 

مرات . 
وأش�ار إىل أن »الرشطة فريق كب�ري ويملك أدوات 
مميزة والتعادل ليس�ت نتيجة  س�يئة لكننا وفق 
املعطيات كنا نمني النفس بالنقاط الثالث خاصة 

وأن فريقنا  خرس املباراة األوىل من الدوري«. 

   تأه�ل منتخب ش�باب العراق بك�رة القدم الي�وم االحد، 
بع�د الفوز ع�ى موريتاني�ا -2  صفر، يف لق�اء جرى عى 
ملعب مدينة س�عود بن جل�وي الرياضية بالراكة، ضمن 
 منافس�ات الجولة الثالثة واالخرية لفرق املجموعة االوىل 
بالبطول�ة العربي�ة  الجاري�ة يف الس�عودية، فيم�ا تعادل 
الكوي�ت م�ع تون�س -1 1، يف نف�س الجولة  ولحس�اب 

املجموعة ذاتها . 
بداي�ة الش�وط االول واملب�اراة ش�هدت افضلي�ة عراقية 
وضغ�ط يف بناء الهجمات  والوص�ول للمرمى املوريتاني، 
ونتيج�ة للضغط أعل�ن العراق عن ه�دف التقدم  بتعاون 
املدافع املوريتاني، عندما ارسل محمد املياحي يف الدقيقة 
23 ك�رة  عرضي�ة س�ددها بالخط�أ الالع�ب املوريتان�ي 
عب�د الله كمارا اىل ش�باكه، وبعد اله�دف  تراجع املنتخب 
العراق�ي يف االداء الهجوم�ي واالنش�غال بالدف�اع فقط، 

لينتهي  الشوط االول عراقيا -1 صفر . 
الش�وط الثاني ش�هد تب�ادال يف االفضلي�ة وتهديد مرمى 
االخ�ر، رغ�م ان الف�رص  العراقي�ة كان�ت اكث�ر فعالية 
بالوصول اىل الحارس املوريتاني، حتى حانت الدقيقة   82 
وهدف عراقي ثاني بواس�طة رضا فاضل، لينتهي اللقاء 

عراقيا -2 صفر . 
وبانته�اء تصفي�ات املجموع�ة االوىل يف البطول�ة، تصدر 
املنتخ�ب التون�ي  املجموعة ب�7 نقاط يلي�ه العراق ب�4 
نقاط، ومن ث�م املنتخب املوريتاني ب��3 نقاط  والكويت 
بنقطت�ني، حي�ث تأهل املنتخب�ان التون�ي والعراقي اىل 
الدور ربع  النهائي، فيما ودع الكويت وموريتانيا البطولة . 

ع�ي  املوريتان�ي،  املهاج�م  ينتظ�ر 
الش�يخ، تأش�رية الدخول اىل األرايض 
العراقية  من اجل االنضمام اىل صفوف 
املين�اء يف املوس�م الحايل .  وقال وس�ام 
الهاش�مي وكيل اعمال الالعب إن »نادي 
امليناء اكمل إجراءات  اإلجراءات الخاصة 

بضم املهاجم املوريتاني عي الشيخ لصفوف الفريق«. 
وأوضح ان »عي الش�يخ ينتظر إجراءات اصدار تأش�رية 
الدخول )الفيزا( ليلتحق  بامليناء االسبوع القادم«، مبيناً 
ان »الالع�ب يأم�ل يف مس�اعدة الفريق لتحقي�ق  أهدافه 
املرج�وة هذا املوس�م«.  يذكر ان عي الش�يخ مثل الطلبة 

يف املوسم املايض. 

منتخب الشباب يتأهل لربع نهائي البطولة العربية السفانة يقترب من ضم مهاجم موريتاني

عطية يخشى على العبي الكهرباء من اإلرهاق  

حذرت لجنة املس�ابقات يف اتحاد الكرة 
ف�رق دوري الرديف من االنس�حاب من 
 املس�ابقة، الت�ي س�تنطلق منافس�ات 

الجولة السادسة منها اليوم االحد . 
وق�ال عضو لجن�ة املس�ابقات، صادق 

عب�د الحس�ني: هن�اك أنب�اء تش�ري اىل 
انس�حاب  بعض فرق دوري الرديف من 
مسابقة الدوري، ونحن بدورنا سنطبق 
جميع لوائح  لجنة املسابقات، وستكون 
هناك عقوبات صارمة بحق االندية التي 

ستنسحب من  املنافسة . 
واكد عبد الحسني: ان العقوبات ستطال 
الردي�ف  فق�ط  ولي�س  االول،  الفري�ق 
 بالنسبة للنادي الذي سيخالف القوانني، 

ويعد االنسحاب تالعبا بنتائج الدوري . 

المسابقات تحذر 
فرق الرديف 
من االنسحاب   

مالعب العراق الجديدة باعثة لالمل 
والتفاؤل ببنى تحتية مرموقة تنهي 

حقبة  السنوات العجاف التي نتحسر فيها 
على مالعب وأرضيات الدول االخرى، 
تفتح  لنا االبواب بواقع جميل ننافس 

فيه على تنظيم البطوالت والملتقيات 
والتجمعات  في اسيا والعرب وصوال الى 

تنظيم البطوالت الدولية . 

مالعبنا ه�ذه تعيش ظاهرة غريب�ة فهي تتعرض 
وزارة  الش�باب  م�ن  االهتم�ام  وع�دم  لالهم�ال 
والرياض�ة بعد وق�ت قصري م�ن أفتتاحها، ملعب 
كرب�الء لم تكتم�ل الخدمات  فيه، ارضيته تش�كو 
الذب�ول ومدرجات�ه مليئ�ة بالنفاي�ات وال تحظى 
بالتنظي�ف الالئ�ق  وامللحق�ات ليس�ت بمس�توى 

الطموحات . 
ملعب الكوت تحولت ارضيته اىل صفراء صحراوية 
نتيج�ة غياب العناي�ة بها وال  نعلم ن�وع االرضية 
املزروع�ة فيه�ا اص�ال فاملعلوم ان ارضي�ات اغلب 

املالع�ب يف  العال�م تق�اوم 
الظروف الجوية وتحتفظ 
زمنا  واناقتها  بخرضته�ا 
طويال، فماذا عن  مالعبنا؟ 
ملاذا  تسوء أرضياتها بهذه 
الرسعة وتتدمر؟ نعتقد ان 
نوعيتها ليس�ت  باملستوى 
املطل�وب وال بالجودة التي 

نطمح اليها لذلك تذهب االموال املرصوفة  هباء  !!  
هذه االرضيات ال تخضع لالدامة الالزمة الرضورية 
لها من قبل الجهات املعنية  وهو امر متوقع يف ظل 
عدم وجود ادارة متخصصة وال ادوات نافذة معنية 
 باملوض�وع  تس�تطيع اظهار امللعب بش�كل نفخر 

به !! 
لالس�ف مهمة مؤسس�اتنا هو اقام�ة احتفاليات 
الفتتاح املالعب والتغني باالنجازات  لكنها احاديث 
دعائية أكثر منها واقعية، املالعب تفتح دون اكمال 
املستلزمات  الرضورية له وهو امر تكرر كثريا مع 
مالعب جذع النخلة وكربالء والنجف  والكوت ملجرد 
حص�د االعجاب�ات والثناء يف حني انن�ا نجد توقف 
ملع�ب النجف بعد  وقت قليل عى افتتاحه وتدهور 

حال ملعب الكوت بعد وقت قصري من افتتاحه !!  
انه تدمري حقيقي للمالعب ال يستشعر املسؤولون 
خطورته وتداعياته عى  رياضتنا ومنش�آته، فهل 
من حل�ول ومعالج�ات؟ أي�ن الجه�ات الرقابية؟ 
الي�س هناك  من يس�أل؟ م�ن يبحث ويس�تقيص 
ع�ن املقرصي�ن؟ ام نبقى نض�ع حل�وال ترقيعية 
 مؤقتة تجعل املشاكل قائمة دون نهاية عادلة لها 

تخلصنا من ازماتنا التي ال  تنتهي . 

!!مدمرةمالعب
بنيال�سطور

عدنان لفتة

هليواجه�سعوبةباداءمهمتهيفاإدارةاحتادالقدم؟

عباس يلتقى مدرب منتخب الناشئين عماد محمد 
ويؤكد دعمه لكافة المنتخبات

اكد رئي�س اللجنة املكلفة 
بش�ؤون االتح�اد العراق�ي لكرة الق�دم دعمه 
الكبري  للمنتخب�ات الوطنية، وتذلي�ل العقبات 
االس�تعدادات  مس�رية  تواج�ه  الت�ي  كاف�ة 

 للبطوالت املقرر املشاركة بها . 
وق�ال رئي�س اللجن�ة احم�د عب�اس، خ�الل 

الخ�اص  اجتماع�ه 
منتخ�ب  بم�درب 
الناش�ئني  عم�اد 
واملدي�ر  محم�د، 
محم�د  االداري 
ش�كرون:  ن�ارص 
اللجن�ة  »ان 
توفري  عى  ستعمل 
متطلب�ات   جمي�ع 
انج�اح مهمة منتخب 
الناش�ئني خ�الل الف�رة 
املقبل�ة، واالس�تعداد  لبطولة 
يف  تق�ام  ان  املق�رر  اس�يا  غ�رب 
املناس�ب  االع�داد  وتوف�ري  الس�عودية، 

 واملثايل«. 
واض�اف عب�اس »ان االولوي�ة يف الوقت الحايل 
ه�ي دع�م املنتخب�ات الوطني�ة،  ومتابعة كل 
االمور الخاصة، خصوصا ان منتخبات الفئات 
العمرية تحت�اج اىل  االهتم�ام والدعم من اجل 

بناء قاعدة للفئات العمرية من اجل مس�تقبل 
الكرة  العراقية«. 

من جان�ب اخر اوض�ح، احمد عب�اس املكلف 
إلدارة ش�ؤون اتح�اد ك�رة الق�دم م�ن قب�ل 
 االتحاد الدويل، يف اول حديث له: أتقدم بالشكر 
والعرف�ان اىل جمي�ع الس�يدات  والس�ادة م�ن 
الرياضيني الذين ابدوا استعدادهم التام للعمل 
معن�ا بغية خدم�ة  الرياضة العراقي�ة، وانجاز 
العم�ل بالش�كل الصحيح، وان�ا كي ثقة بهم، 
وس�يكونون  خ�ري س�ند يل يف اتم�ام مهمت�ي، 
بالرغ�م م�ن صعوبتها، لكننا بع�د التوكل عى 
الله  سنحقق األهداف التي يصبو اليها الجميع . 
وازاد عب�اس: ال يفوتن�ي ان أتق�دم بالش�كر 
والتقدي�ر اىل املكت�ب التنفيذي املس�تقيل  عى 
م�ا قدموه من جهود خ�الل عملهم يف االتحاد، 
وس�نعضد الجوان�ب اإليجابي�ة  خ�الل ف�رة 
توليهم املس�ؤولية سواء يف املكتب التنفيذي او 
يف اللجان، وايضا  سنعمل عى معالجة سلبيات 
العم�ل، وهي حالة طبيعي�ة يف كل عمل، حيث 

من ال  يعمل ال يخطأ . 
اىل ذلك نفى عضو املكتب االعالمي باتحاد الكرة 
محمد خلف، عن تس�مية الحكم  الدويل السابق 
رعد س�ليم رئيسا للجنة الحكام باالتحاد بديال 

لطارق احمد . 
وقال خل�ف »اال حد اللحظة ل�م يصدر اي امر 
رسمي من قبل املكلف بادارة اتحاد  الكرة السيد 
احمد عباس فيما يخص تسمية رؤوساء لجان 

جدد لالتحاد«. 
واضاف »كل ماحدث ان هناك اسماء ستضاف 
للجان العاملة، وقد يكون الحكم  الدويل السابق 
رعد س�ليم م�ن بني االس�ماء، لك�ن ان يكون 
هناك امر رس�مي بتعينه  رئيسا للجنة الحكام 
فهو غري صحيح، وبحالة صدور اوامر رسمية 
بتعيني  االس�ماء املضافة، فأن تعميما سينرش 

بموقع االتحاد«. 
وانت�رشت ترسيب�ات عدي�دة تش�ري اىل تعيني 
الحكم الدويل الس�ابق رعد س�ليم  رئيسا للجنة 

الحكام بدال من طارق احمد. 
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الوطن�ي  املنتخ�ب  وف�د  ع�اد 
الس�بت،  ام�س  الس�لة،  لك�رة 
تحض�رياً  بغ�داد  العاصم�ة  اىل 
 ملواجه�ة الهند يف الجولة الثانية 
من التصفيات االسيوية املؤهلة 

لنهائيات آسيا   2021  . 
وق�ال املدي�ر اإلداري للمنتخ�ب 
»املنتخ�ب  إن  العان�ي  مهن�د 
الوطني بكرة الس�لة، عاد  امس 
اىل العاصمة بغ�داد بعدما انهى 
مباراته امام لبنان يف التصفيات 

املؤهلة  لنهائيات آسيا«. 

وأوض�ح أن »املنتخ�ب الوطني 
سيبارش باس�تعداداته ملواجهة 
قاع�ة  الهن�دي  ع�ى  املنتخ�ب 
الش�عب يف العاصم�ة بغداد غدا 
»املنتخ�ب  ان  مبين�ًا  االثن�ني«، 
للتعوي�ض  الوطن�ي  يس�عى 
واس�عاد الجماه�ري يف املب�اراة 

املقبلة«. 
الع�راق  ان  اىل  اإلش�ارة  تج�در 
خرس ام�ام لبن�ان بنتيجة 87-
68 يف ح�ني خ�رست  الهند امام 

البحرين بنتيجة 67-68. 

يخض�ع الع�ب ن�ادي الرشط�ة بك�رة القدم، 
عي يوس�ف، اليوم االحد، اىل فحوصات  طبية 
ملعرف�ة اإلصاب�ة الت�ي لحق�ت ب�ه يف املباراة 

االخرية يف الدوري. 
وغ�ادر يوس�ف امللع�ب بع�د تدخل ق�وي مع 
حارس مرم�ى الكهرباء عمار ع�ي يف  مباراة 

التي جرت بني الفريقني. 
وس�يتم الكش�ف عى يوسف بواس�طة جهاز 
الرنني ملعرفة م�دى اإلصابة التي  تعرضت لها 

ركبته. 
وتحوم الش�كوك حول اصابة الالعب بالرباط 

الصليبي ما يبعده عن املالعب لقرة  طويلة. 

تعرض العب وسط فريق القوة الجوية 
لكرة الق�دم محمد عي عبود اىل كرس 
يف  عظام األنف اثناء مباراة الصقور 
والصناع�ات الكهربائية يف الدوري 

الفريق  املمتاز. وقال طبيب 
غالب املوس�وي أن 

»الفحوص�ات الطبي�ة التي أجريت لالعب  الوس�ط 
محمد عي عبود يف احد مستش�فيات بغداد كشفت 

عن اصابته عى مستوى  األنف«. 
واضاف أن »الالعب يحت�اج إىل راحة ملدة عرشة 
أيام ليغيب يف ذلك عن  مواجهة الطلبة القادمة«، 
مبينا أن »الجهاز الطبي س�يتابع حالة 
الالعب خالل  قادم األيام كي يتماثل 

الشفاء والعودة للمالعب«. 

اليوم.. علي يوسف يخضع للفحوصات الطبيةمنتخب السلة يبدأ االستعداد لمواجهة الهند

اإلصابة تغيب محمد علي عبود عن الجوية



كش�ف س�تيفن جريارد، أس�طورة ليفربول 
واملدي�ر الفني لجالس�كو رينج�رز، عن مدى 

استعداده لتويل املهمة الفنية للريدز.
 وقال ج�ريارد، يف ترصيحات أبرزتها ش�بكة 
املراق�ب  وتابعته�ا  س�بورتس«  »س�كاي 
العراقي: »أن�ا معجب بما يقدمه المبارد. إنه 
قاد تشيليس يف أكرب دوري يف العالم خالل فرتة 
عان�ى خاللها النادي من حظر عىل مس�توى 

الصفقات. أنا فخور به كزميل سابق«.
 وأض�اف: »م�ن الطبيع�ي أن يك�ون هن�اك 

مقارن�ة بيني وب�ن فرانك ألن ذلك س�بق أن 
تك�رر عندما كنا العبن. ه�ل يمكن أن نلعب 
سوًيا؟ من كان أفضل؟ ال يزال هناك جزًءا من 
ذل�ك، ولكن واقعًيا إننا يف وظيفتن مختلفتن 

تماًما«.
وتاب�ع: »التنافس مرة أخرى مع المبارد؟ أود 
ذل�ك. أنا متأكد أن فرانك لدي�ه نفس األفكار. 
لكني أيًضا أحب أن أصبح منافًسا ملورينيو«.

وواص�ل: »أفهم ملاذا تف�رتض الجماهري أنني 
أس�تطيع خالف�ة كل�وب، ألنن�ي كن�ت قائًدا 

لفرتة طويلة وأن الكثري من املش�جعن 
يرغبون يف عودتي إىل النادي«.

وأكمل: »لكنني ذك�ي إلدراك أنه يجب 
أن تك�ون جي�ًدا بما يكف�ي أواًل وقبل 
كل يشء، ويج�ب أن يعتق�د املالك أنك 
الرجل املناس�ب لهذا الدور«. وأتم: »إذا 
أتيح�ت يل فرصة يف ليفرب�ول، فأرغب 
أن أستعد بأفضل طريقة ممكنة.. هل 
أنا مستعد لوظيفة مدرب الريدز اآلن؟ 

ربما ال«.

االحد23 العدد 
2272السنة العاشرة
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زيدان يبدي استياءه من الخسارة امام ليفانتي ويؤكد أهمية الفوز بالكالسيكو

م�درب  غواردي�وال  بي�ب  ق�ال 
مانشسرت سيتي إنه منفتح لفكرة 
االس�تمرار مع حامل لقب الدوري 
اإلنكلي�زي املمت�از لك�رة القدم ملا 
بعد عام 2021 عندما ينتهي عقده 
رغم أن النادي يواجه الحرمان من 

املسابقات األوروبية ملدة عامن.
وعاقب االتحاد األوروبي )اليويفا( 
سيتي باإليقاف ملوسمن وتغريمه 
30 ملي�ون ي�ورو )32.53 ملي�ون 
دوالر( األسبوع املايض بعد تحقيق 
يف انتهاكات مزعومة لقواعد اللعب 

املايل النظيف.
وأك�د غواردي�وال، ال�ذي ق�ال هذا 
األس�بوع إن�ه ال يوجد س�بب لديه 
لرتك الن�ادي بع�د انتهاء املوس�م، 
أن�ه ربما يتحدث ع�ن تمديد العقد 
مع رئيس النادي »يف نهاية املوس�م 
املوس�م  منتص�ف  يف  أو  الج�اري 

املقبل«.

»أتعامل  املدرب اإلس�باني  وأضاف 
مع العبن اس�تثنائين وأعرف أنه 
ليس من السهل العمل معنا ومعي 
لكنني س�عيد، عندم�ا انتقل ملكان 
آخر فيكون الس�بب دائماً اعتقادي 
بأنن�ي سأش�عر بس�عادة أكرب من 

املكان السابق«.
قائ�اًل:  اإلس�باني  امل�درب  وتاب�ع 
»امل�الك رائعون وعالقتن�ا جيدة لذا 
اعتق�د أنه لن تكون هناك مش�كلة 
االس�تمرار  قررن�ا  إذا  التفاه�م  يف 
لثالثة أعوام أخرى أو الوقت املتفق 

عليه«.
وتابع »لم أش�عر بالندم ولو لثانية 
واح�دة س�واء للحض�ور إىل هنا أو 
لتمديد العق�د. النتائج تحدد عملك 
وكل م�درب يتع�رض لإلقالة وكل 
املدرب�ن يواجه�ون املش�اكل وأي 
مدرب يعيش ف�رتات جيدة وأخرى 

سيئة«.

غوارديوال منفتح 
على االستمرار مع السيتي 

كش�ف تقري�ر صحفي 
فرنيس، اليوم األحد، أن 

أحد األندية يتفاوض 
م�ع ليوني�ل مييس، 
يف  برش�لونة،  نج�م 
الوق�ت الح�ايل ع�ى 
إىل  التوص�ل  أم�ل 
اتف�اق مع�ه خ�ال 

الصيف املقبل.
ملوق�ع  ووفًق�ا 

الفرنيس،   »le10sport«
فإن مس�ؤويل نيول�ز أولد 

بويز، »الن�ادي الذي لعب له 
مييس يف طفولته«، يتفاوضون 
م�ع الربغوث حالًي�ا للعودة إىل 

األرجنتني.
وأش�ار املوقع الفرنيس إىل أن ماكيس 
رودريجي�ز، قائ�د نيولز أول�د بويز، 

اتص�ل بمي�يس ع�دة م�رات إلقناعه 
بالعودة إىل بيته القديم.وأوضح أن وفًدا من 

أولد بويز مكون من نائب الرئيس كريستيان 
داميك�و وامل�درب سيباس�تيان بريات�ا تواجدا 

يف برش�لونة خال األس�بوعني املاضيني، وجرت 
مناقش�ات أولية حول الصفقة.يذكر أن العديد من 

التقاري�ر تحدث�ت حول رحي�ل مييس عن برش�لونة، 
بس�بب دخول األخري يف أزمة م�ع الفرنيس 

إريك أبيدال الس�كرتري الفني، باإلضافة 
لوجود بند يف عقد الربغوث يسمح له 

بالرحيل يف الصيف املقبل.

اهتمت الصحف اإلنجليزية اليوم األحد، 
باالنتق�اد ال�الذع م�ن فران�ك المبارد، 
مدرب تش�يليس، لتقنية الفار، بس�بب 
عدم إش�هار البطاقة الحم�راء يف وجه 
لو سيلس�و، متوس�ط ميدان توتنهام 

هوتسبري.

واعرتض مدرب البل�وز، عىل عدم طرد 
العب الس�بريز بعد تدخله العنيف عىل 
س�يزار أزبلكويت�ا، يف مب�اراة األمس 
التي حسمها تشيليس بنتيجة )1-2( 

يف الدوري اإلنجليزي املمتاز.
»دي�ي  صحيف�ة  وعنون�ت 
إكس�ربيس«: »المب�ارد ينتق�د 
م�ن  آخ�ر  مضح�كا  خط�أ 

الفار«، وذلك يف إشارة إىل غضب مدرب 
تش�يليس، من عدم حصول لو سيلسو، 
عىل البطاقة الحمراء يف مباراة األمس.

»إندبندنت«  صحيفة  أما 
لي�س  »الف�ار  فكتب�ت: 
جيدا بما في�ه الكفاية«، 
إىل  إش�ارة  يف  وذل�ك 
ترصيحات المبارد عقب 

مباراة توتنهام.
عنون�ت  وبدوره�ا 
صحيف�ة »دي�ي مي�ل«: 
»غضب ش�ديد من هزل 

الفار«.
صحيف�ة  واتفق�ت 
م�ع  »تيليج�راف« 

»إندبندن�ت« بعن�وان: »المب�ارد ينتقد 
ع�دم الج�ودة الكافي�ة للف�ار يف ن�زاع 

البطاقة الحمراء«.

أع�رب الفرن�يس زي�ن الدين زي�دان املدير 
الفن�ي لري�ال مدري�د، ع�ن اس�تيائه م�ن 
الخس�ارة به�دف دون رد، خ�الل مواجه�ة 
ليفانتي، مس�اء اليوم الس�بت، ضمن 
منافس�ات الجول�ة ال��25 م�ن 

الليجا.
خ�الل  زي�دان،  وق�ال 
نقلته�ا  ترصيح�ات 
صحيف�ة »مون�دو 
 » تيف�و ر يبو د
اإلس�بانية الت�ي 

تابعته�ا املراقب العراقي: »لقد خرسنا 5 نقاط خالل 
مبارات�ن، ويف الش�وط الثان�ي ض�د ليفانت�ي خلقنا 
القليل من الفرص، والخصم سنحت له فرصة وحيدة 

سجل منها هدف الفوز«.
وأضاف: »لقد انزعجنا جميًعا من هذه الهزيمة، ألنه 
أم�ر ال نحب�ه، لكن كرة الق�دم تمنح�ك دائًما فرصة 

أخرى«.
وتاب�ع زي�دان: »لس�ت قلق�ا م�ن أي يشء، حققن�ا 
نتيجت�ن س�لبيتن، لكن ذل�ك ال يعني أن نستس�لم، 
بل يجب أن نس�تمر ألننا نس�تطيع امليض قدًما بقوة 

وشجاعة وحيوية، فهذه هي كرة القدم«.

وعن الكالسيكو، علق: »نعلم أننا يجب أن نفوز بهذه 
املباراة، وس�وف نبذل قصارى جهدن�ا للفوز، يف هذه 

املباراة كل طرف يعرف أهمية اآلخر«.
تب�دو  »ال  أج�اب:  إصاب�ة ه�ازارد،  وبس�ؤاله ع�ن 
بسيطة، فهو لديه شعور يسء، حيث كانت رضبة يف 
الكاحل ويش�عر بآالم، لذلك س�وف نرى ماذا ستقول 

الفحوصات غًدا«.
واختتم: »لقد افتقدنا تس�جيل األهداف ضد ليفانتي 
ال�ذي كان أهم يشء يف املب�اراة، بينما هم وصلوا مرة 

واحدة إىل مرمانا سجلوا منها هدف الفوز«.
م�ن جانب�ه أب�دى س�ريجيو رام�وس مداف�ع وقائد 

ري�ال مدري�د، غضب�ه من حك�م مب�اراة فريقه ضد 
خيتايف التي خرسها املرينج�ي بهدف دون رد، ضمن 

منافسات الجولة ال�25 من الليجا.
وق�ال راموس، خ�الل ترصيح�ات نقلته�ا صحيفة 
»م�اركا« اإلس�بانية وتابعته�ا »املراق�ب العراق�ي«: 
»لق�د عانين�ا، واآلن وصلن�ا للحظ�ة األكثر حس�ًما 
وعلين�ا تغيري الصفحة، حيث بدأنا املباراة يف الصدارة 
وخرجن�ا يف الوصافة، وأي خطأ آخر يمكن أن ُيبعدنا 
ع�ن اللقب، رغم أنه خ�الل اللقاء حدث�ت العديد من 

األش�ياء«.
وأض�اف: »ال أح�ب الحدي�ث ع�ن الح�كام، فهم قد 

فيليكس جاهز للمشاركة 
في مواجهة فياريال

اس�تعاد اتلتيكو مدري�د جهود نجم�ه الربتغايل ال�دويل جواو 
فيليكس، قب�ل مباراته املرتقب�ة أمام ضيفه فياري�ال، اليوم 

األحد، ضمن املرحلة 25 من الدوري اإلسباني.
وابتع�د فيليكس عن صفوف أتلتيكو من�ذ 26 كانون الثاني 
امل�ايض بعد تعرض�ه إلصاب�ة يف الكاحل خالل املب�اراة أمام 

ليجانيس.
وتأجل�ت ع�ودة فيليك�س للمباري�ات، بعد تعرض�ه لكدمة 

بس�يطة خالل التدريبات األس�بوع امل�ايض، لكن املدرب 
األرجنتين�ي دييج�و س�يميوني، أك�د جاهزية 

الربتغايل الدويل ملواجهة فياريال.

جيرارد: ال 
يمكنني قيادة 

ليفربول حاليًا

سخط المبارد على »الفار« يتصدر صحف إنجلترا

يلع�ب  ال�ذي  كوب�ي  فيس�يل  اس�تهل 
اإلس�باني آندريس إنييستا بن صفوفه، 
مش�واره يف املوس�م الجديد م�ن بطولة 
ال�دوري الياباني لكرة الق�دم، بالتعادل 

أمام يوكوهاما 1-1.
وتق�دم يوكوهاما أوال يف الدقيقة 24 من 
زم�ن اللق�اء عرب س�يكو، قب�ل أن يدرك 
فيسيل كوبي التعادل )ق75( عن طريق 

كيوجو فوروهايش.
وبذلك اس�تهل كوبي الذي يدربه األملاني 
تورس�تن فينك، موس�م الدوري بتعادل 
عىل أرض�ه بعدم�ا ف�از يف أول مباراتن 
خاضها بدوري أبطال آسيا وبعدما أنهى 

املوسم املايض يف املركز الثامن.
كأس  بط�ل  كوب�ي،  فيس�يل  ويع�د 
اإلمرباطور وكأس الس�وبر الياباني، أحد 
املرشحن للقب الدوري املمتاز عىل الرغم 
من أن مهاجميه املخرضمن، اإلس�باني 
ديفيد فيا والبولندي لوكاس بودولسكي 
رحال عن صفوفه خالل األشهر األخرية.

حالي�ا  اليابان�ي  ال�دوري  ويتص�در 
هريوش�يما ال�ذي تغل�ب ع�ىل كاش�يما 

بثالثية نظيفة.

فريق إنييستا يتعادل بافتتاح
كش�ف تقري�ر صحف�ي بريطاني،  مشواره بالدوري الياباني

اليوم األح�د، أن إنرت ميالن يرغب يف 
ضم أحد العبي مانشس�رت يونايتد 

خالل املريكاتو الصيفي املقبل.
»م�ريور«  لصحيف�ة  ووفًق�ا 
الربيطاني�ة التي تابعته�ا »املراقب 
العراقي«، فإن إنرت ميالن يقرتب من 
خس�ارة خدمات مهاجمه األرجنتيني 
الوت�ارو مارتيني�ز خالل الصي�ف املقبل.

وس�بق أن أش�ارت تقارير إسبانية إىل أن 
برشلونة سيدفع الرشط الجزائي يف عقد 
الوتارو م�ع إنرت، واملقدر ب��111 مليون 

يورو.
أن  الربيطاني�ة  الصحيف�ة  وأوضح�ت 
مسؤويل إنرت يرغبون يف تعويض الوتارو، 
بالتعاقد مع الفرنيس أنتوني مارس�يال، 

مهاجم مانشسرت يونايتد.
وقال�ت »م�ريور« إن قائمة أه�داف إنرت 
تض�م أيًض�ا بي�ري إيمريي�ك أوباميان�ج 
)آرسنال(، وتيمو فرينر )اليبزيج(، بينما 
يظل ضم أنطوان جريزمان )برش�لونة( 

هو حلم النرياتزوري.
يذك�ر أن عقد مارس�يال مع مانشس�رت 
يونايت�د يمت�د حت�ى صي�ف 2024، مع 

إمكانية التجديد ملوسم آخر.

نيول����ز     بوي����ز 
يفاوض   ميس����ي

مارس����يال على طاولة إنتر ميالن
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مصطلحات ادبية
حكاية عجيبة

رسد قصيص ي�روي أحداث�ا ووقائع حافل�ة باملبالغة 
يصع�ب تصديقها، وم�ن أش�هر أمثلته�ا »الضفدعة 

الشهرية النطاطة من بالد كاالفاريس« ملارك توين.
 Illocution-Illocution فهناك جانب يتعلق بالتحقيق
ويمك�ن توصيله بوس�ائل غري لغوية، تح�ركات مثال 
 Locution - Locution وال يقف عن�د القول أو العبارة
م�ن الناحية النحوي�ة ، باإلضافة إىل جان�ب ما تفعله 
الكلمات يف الواقع أي تأثريها عىل السامع وهو الجانب 

األدائي.

طرائف من التراث 

   التقنيات واللغة الخارجة عن المألوف.. أدوات لنيل جائزة »البوكر«   

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

اك��د الناق��د االديب هش��ام ال مصطفى ان لج��ان تحكيم الجوائ��ز يبحثون عن التقني��ات يف الكتاب��ة الروائية قبل 
الموض��وع وان تك��ون مكتوب��ة بلغة فنية مغاي��رة عن الش��ائع وان تكون خارجة ع��ن المألوف يف ال��رد العريب 

المتداول والتقليدي ،

دار  يف  جح�ا  س�كن 
خش�ب  وكان  بأجرة، 
كثريا،  يقرقع  السقف 
صاح�ب  ج�اء  فلم�ا 
ال�دار يطالبه باألجرة 
ق�ال ل�ه: أْصلِ�ْح هذا 
الس�قف فإنه يقرقع، 
ق�ال: ال ب�أس علي�ك 
فإنه يس�بح الله، قال 
جحا: أخاف أن تدركه 

خشية فيسجد.

الثقافـي
8

 مش�ددا ع�ىل رضورة ان ينتبه 
الكتاب العراقي�ون يف كتاباتهم 
الرسدي�ة اىل إيج�اد ن�وع م�ن 
الغراب�ة والحداثة وتوظيفها يف 

موضوع جاد.
وق�ال ال مصطف�ى يف ترصيح 
ل�)املراقب العراق�ي ( ان لجان 
العربية وسيما  الجوائز  تحكيم 
البوكر يبحثون عن التقنيات يف 
الكتاب�ة الروائية او عن طريقة 
جدي�دة يف كتابة الرواية اذ يبدو 
ان املهم يف هذه الجائزة حس�ب 
خرباء لجنته�ا التقنية الرسدية  
ه�ي وج�وب كتابته�ا بطريقة 
مختلف�ة وبلغ�ة فني�ة مغايرة 
ع�ن املألوف الش�ائع فبصفتي 
كمؤرش�ف اتابع تقارير هؤالء 
االس�اتذة الخ�رباء والتي تنرش 
بع�د اع�الن الجائزة مث�ال عند 
تربير فوز رواية )فرنكش�تاين 
س�عداوي  الحم�د  بغ�داد(  يف 

وتفضيلها عىل رواية طش�اري 
ل�)أنع�ام كج�ه ج�ي ( تحدث 
تقني�ات  ع�ن  اللجن�ة  تقري�ر 
وآلي�ات  املع�ارصة  س�عداوي 
روايت�ه املتج�ددة وح�ن ف�وز 
رواية )موت صغري(  ل�)محمد 
حس�ن علوان( عىل رواية سعد 
محمد رحيم  )موت بائع الكتب 
(بررت اللجنة  ذل�ك بان ابطال 
س�عد يتكلم�ون فلس�فة حتى 
ان بائع�ة الخض�ار فيه�ا تبدو 
فيلس�وفة اي ان الروائي مفكر 
جع�ل أبطاله مفكرين حس�ب 
رواي�ة  بينم�ا  اللجن�ة  تقري�ر 
م�وت صغ�ري )الفائزة(اتخذت 
من تقني�ة اإليحاء بابن العربي  
واإلشارة اىل التصوف جوآ تقنيآ 
محيطآ بمناخ الرواية لذلك  فان 
ف�وز الرواي�ة دليل  الس�تعمال 
يف  جدي���دة  تقني�ات  كاتبه�ا 

الرسد !.

وأضاف :اما رواية )بريد( لهدى 
البوكر  الفائ�زة بجائزة  بركات 
له�ذا الع�ام  فلق�د اس�تعملت 
بركات تقنية الرسائل املختلفة 
من املهاجري�ن واملحبن كراية 

فنية جديدة يف الرواية العربية
اي ان تقني�ة توثي�ق الرس�ائل 
واتخاذه�ا آلية مهمة يف الرواية 
وجعله�ا مح�ورآ فني�آ لل�رسد 
كميت�ا رسد )م�ا وراء الرسد (

ليش�كل رسدآ ثانوي�آ ألبطالها 
بعنوان السارد االخر او السارد 

الثانوي
وه�ذا م�ا تبح�ث عن�ه اللجنة  
العاملي�ة  الرواي�ات  ملح�اكاة 
املع�ارصة بينما ابتع�دت نبيذة 
أنع�ام كجه جي ع�ن هذا الجو 
الغرائبي لتقدم رسدا تقليديا ال 
تتذوقه لجنة البوكر »املتغربة« 
التي تبحث عن كل ماهو غريب 

او يدعو اىل الغرابة .
وش�دد ال مصطفى اىل رضورة 
ان ينتب�ه الكت�اب العراقيون يف 
كتاباته�م الرسدي�ة اىل إيج�اد 
والحداث�ة  الغراب�ة  م�ن  ن�وع 
ج�اد  موض�وع  يف  وتوظيفه�ا 
م�ن اج�ل الوص�ول اىل الجوائز 
العربي�ة الس�يما وان املوهب�ة 
الحقيقية موج�ودة لدى كتابنا 
الذي�ن اثبت�وا عل�و كعبه�م يف 

كتابة الرواية .

الوج�وه  تحارُصن�ي  كلّم�ا 

املدهونُة بالصدأِ

آتزُر شهقِة الطِن وصوِتك ، 

فأنجو ..

***

 

الوج�وه  تحارُصن�ي  كلّم�ا 

املدهونُة بالصدأِ

آتزُر شهقِة الطِن وصوِتك ، 

فأنجو ..

***

 

كن قريباً من قلبي أكثر  ..

دونك أعمى أنا،

مكتظٌة يداُه بالقناديل !!

***

موج�َة  امش�ُط  رأتن�ي  كلم�ا 

النه��ِر ..

ييضُء بن أصابِعها الكالُم ،

وتصيح بي :

كن ابن نفسَك يابن قلبي

وحذاِر أن تدرَك اليابسة !!

***

أنَت ، 

كما الوطن  ُمداٌن  بدمي

هايكو
اعتراف

فاضل الشعيراوي 

طابع البريد
اس�تقر خارج البلد كاتبا منش�قا 
إىل  وترجم�ت  روايات�ه  تع�ددت 
لغ�ات ش�تى نبه ذكره ن�ال جائزة 
كربى وصار كاتب�ا عامليا ذات يوم 
اس�تيقظ عىل ص�وت الجرس كان 
س�اعي الربيد كالع�ادة يحمل إليه 
بريده اس�تلم الرسالة األوىل وكانت 
م�ن معجب بأدبه صع�ق فقد كان 
ع�ىل الظ�رف طاب�ع بري�د يحمل 
صورت�ه ممس�كا بالقل�م اس�تمر 

يكتب وسط إعجاب عاملي
الغري�ب أن كتب�ه ممنوعة كما أنه 
ظل ممنوعا م�ن دخول بلده إىل أن 
مات فس�مح له بالع�ودة يف أجواء 

رسمية مهيبة.

موت من الدرجة األولى
كل  فراش�ه  م�ن  الول�د  يق�وم 
صب�اح ويتوج�ه إىل مدرس�ته يمر 
بمدرس�ة خاص�ة أوال ع�ىل اليمن 
ث�م بمستش�فى خ�اص ثانيا عىل 
اليس�ار ثم بجام�ع فخم يف ناصية 
الش�ارع مدرس�ته العمومية وراء 
املقربة حيث املستش�فى العمومي 
الذي لفظ فيه والده أنفاس�ه العام 
املايض حن دهسته سيارة سوداء 

فخمة لحس�ن حظه ل�م يمت عىل 
مستش�فى  يف  ب�ل  وال�ده  رسي�ر 
خ�اص ظلت أمه لس�نوات تتحدث 
عن جنازة ولده�ا املهيبة تلك التي 
وكان  املس�ؤولن  كل  حرضه�ا 
ذلك عزاؤها الوحي�د يف رحيل فلذة 

كبدها.

ميالد إنسان
نظ�رت يف املرآة أرعبته�ا التجاعيد 

، ش�عريات بيض�اء ب�دت يف الربوز 
ش�هرين  من�ذ  ب�األىس  أحس�ت 
انقطعت ع����ادتها أدركها س�ن 
اليأس س�ق����طت دمع�ة حارة 
ع�ىل خده�ا قالت يف نفس�ها ربما 
اآلن رصت إنس�انا كامل اإلنسانية 
خرجت ع������ن غري قصد تهيم 
ع�ىل وجهه�ا ال ت�دري أتح�زن أم 

تفرح.

»األعراف« لمحمد عالء الدين جّو حكائي من الفانتازيا واللغة السلسة
املراقب العراقي/ متابعة...

تتناول رواي�ة »األعراف« التي تقع 
يف 167 صفحة من الحجم الوسط، 

والح�ب  األم  م�ع  العالق�ة 
والبرشية يف ج�ّو حكائي من 
واللغ�ة  األدبي�ة  الفانتازي�ا 

السلسة.
باأللزهايم�ر  األم  تص�اب 
فتتح�ول يومياته�ا اىل رسد 

حواديت وحكايات طريفة.
مه�ا  وتدع�ى  األم  تخ�رب 
عب�د الحكي�م، ابنه�ا، انها 
بلدي�ة من�ذ  كان�ت قط�ة 
اربع�ن عام�ا. تم�يض يف 
رسد العدي�د من القصص 
الغرائبي�ة وكي�ف تحولت 
بع�ض الحيوانات إىل برش 
يحكمون  ص�اروا  وكيف 
تزع�م  الجّه�ل.  الب�رش 
األم ان ابنه�ا اف�ى رس 
هذه الحكاي�ات وتجربه 
ع�ىل اله�رب م�ن وجه 
املتحّولن الذين البد وأن 
وتذه�ب  س�يفنوهما. 
رحل�ة  يف  الرواي�ة 
عجيبة ذات نهاية غري 

متوقعة.

مقطع من الرواية
قال�ت يل أّمي، راقدًة عىل فراش�ها، 
إنّه�ا كانت قّطة بلديّ�ة منذ أربعن 
نظرْت  عام�اً. 

إيلّ، ونظرُت إليها، أكَملت أنّها تتذّكر 
ه�ذا اليوم بدّقة؛ كان�ت نائمًة عىل 
األريكة التي تحّب يف غرفة سيّدتها 
مها، اس�تيَقظت بعد غفوٍة قصرية 
لتجد أّن لها س�اقن من 
وعينن  البرش،  س�يقان 
تري�ان كث�رياً ج�ّداً م�ن 
األلوان. وقبل أن تدرك ما 
بالضبط،  لها  الذي حدث 
كان�ت مه�ا تفت�ح الباب 
حاملًة طبقاً من الحليب.

أتذّك�ر كّل يشء بوضوح، 
تق�ول أّم�ي. نظ�َرت إليها 
تحّول�ت  بمفاج�أة  مه�ا 
طب�ق  فته�اوى  ف�زع،  إىل 
الحلي�ب من يده�ا متكرّساً 
ع�ىل البالط. س�حبت الباب 
جفل�ت  بعن�ف.  وأغلقت�ه 
ه�ذا  م�ن  مرتاجع�ًة  أّم�ي 
الفع�ل العني�ف، ث�ّم هداها 
أنفها لرائح�ة الحليب اللذيذ. 
قع�دت، مّدت طرف لس�انها 
العق�ًة س�طح الحلي�ب الذي 
تعّكر ببعض الرتاب. ش�عرت 
بأل�م ل�م تعه�ده يف ركبتيه�ا، 
وتناهى لسمعها صوت تحّطم 

ما. ثّم ساد الصمت.

محتوى كتاب 

اصدار

املراقب العراقي/متابعة...
 للكاتب املغربي حسن لعروس صدرت حديثا طبعة ثانية 
مزيدة ومنقحة لكتابه »املدينة القديمة بالدار البيضاء.. 

ذاكرة وتراث« بدعم من وزارة الثقافة.
يتميز الكتاب، حس�ب كلمة للباحث عب�د العزيز قراقي، 
بأنه شهادة شخص ولد يف فضاء املدينة القديمة، وعاش 
في�ه ألكث�ر من ثمانن س�نة، فنق�ل إىل الق�ارئ ما علق 
بالذاك�رة من أحداث وس�لوكات وممارس�ات، بأس�لوب 
يجعل القارئ يش�عر وكأنه يقرأ قصة بداية مدينة الدار 

البيضاء.
ويضيف قراقي »الكتاب وثيقة تاريخية هامة قد تساعد 
ع�ىل فهم الكثري من األمور الت�ي لم يعد الناس يطرحون 
حولها تساؤالتهم، ولكنهم يف حاجة ملعرفتها ليتصالحوا 
م�ع ذواتهم، فهو يذكرنا بأح�داث 1907 األليمة بكل ما 
حملته من جروح عميقة، جعلت س�كان املدينة القديمة 
يناصبون العداء املستمر للمس�تعمر، ويتصدرون لوائح 
الش�هداء، ولكن يقدم يف الوقت نفس�ه بشكل موضوعي 
ي�رتك الحكم للق�ارئ بعض األحداث الت�ي راح ضحيتها 

أناس أبرياء.
أم�ا املهتم باألنرتبولوجيا يف الدار البيضاء فال غنى له عن 

ه�ذا الكتاب، حيث س�يتعرف عىل كل الع�ادات والتقاليد 
والطقوس التي س�ادت وم�ا زال الكثري منه�ا، وقد يجد 
مادة تصلح لتفكيك ثقافة »بيضاوة«، بينما س�يجد فيه 
الرياضيون أجوبة ش�افية حول البدايات األوىل ملمارس�ة 
كرة القدم بالبيضاء باإلضافة إىل تاريخ الوداد البيضاوي، 

وعالقة األب جيكو مؤسس الرجاء بذلك.
كما س�يعرفون من خالله املالكمن الكبار من مس�لمن 
ويهود الذين تنافس�وا عىل مختل�ف األلقاب. وإذا عرفت 
جهة الش�اوية عىل مس�توى األغنية الش�عبية بالعيطة 
املرس�اوية، فالكاتب حس�ن لعروس يقدم لن�ا نجومها 
الذين عاش�وا باملدينة القديمة ونيس الناس الكثري منهم، 
ممن لم يصلوا إىل شهرة بوشعيب البيضاوي واملاريشال 

قيبو، مثل الشيخة »راضية«.
وح�اول لعروس من خ�الل كتابه تحدي النس�يان ونقل 
كل م�ا عاش�ه يف فضاء املدين�ة القديمة، متقاس�ما إياه 
م�ع اآلخرين، داعيا من خالل ذلك كل الباحثن واملهتمن 
إىل تعمي�ق التفكري يف هذه الثقافة التي لم تبق حكرا عىل 
»بيضاوة« بل أصبحت ملكا لكل املغاربة، إن الكتاب بقدر 
م�ا هو توقف عند ثقافة مدين�ة هو رصد لكيفية تثاقف 

الحضارات.

تثاقف الحضارات في كتاب »المدينة القديمة بالدار البيضاء ذاكرة وتراث«
عبداالله الفهد

إبراهيم مشارة

ليس بي أن ألتقي صحبي القدامى .
خائفا ان التقيهم ،

خجال من عتب االيام ملا يلتقوني 
فانا اوهمتهم اني مازلت عىل قيد الحياة 

،
بينما اعرف -مابيني وبيني-
انني قد مت مذ عرشين عام 

مذ فقدت اللهفة االوىل 
ومذ اسكنت صمتي :

فمي الكان ..
ومذ تاه الكالم .

موجة النهر
كلما رأتني امشُط موجَة النهِر ..

ييضُء بن أصابِعها الكالُم ،
وتصيح بي :

كن ابن نفسَك يابن قلبي
وحذاِر أن تدرَك اليابسة !!

نص

قصص قصيرة جدا

هشام ال مصطفى
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القصة )مورد املثل(: 
تدور أح�داث القص�ة يف إحدى قبائ�ل العرب 
العدناني�ة الش�هرية والت�ي يرج�ع أصلها إىل 
سيدنا إس�ماعيل ابن إبراهيم عليهما السالم، 
وه�ي قبيلة بن�ي ضبة، حي�ث كان لضبة بن 
أد ابن�ان؛ س�عد وس�عيد، وذات مس�اء خرج 
ضبة لريعى اإلبل ومعه أبنائه، وأثناء سريهم 
تفرق�ت اإلب�ل يف كلِّ االتجاه�ات؛ فطل�ب من 

ابنيه أن يجمعاها ويُحرضاها.
فذه�ب الولدي�ن، وتفرَّقا كلُّ منهم�ا باتجاه، 
ا س�عيٌد  وبع�د قليٍل عاد س�عد ومعه اإلبل، أمَّ
فل�م يعد؛ فقد قابل وهو يف طريقة ألبيه رجالاً 
يُدع�ى الحارث بن كعب، ف�رأى عليه الحارث 
ا  بُْرَدين )عبائتني( فطلبهما منه، ولكنَّ سعيداً
رفض.فقتل�ه الحارث وأخذ الربدين ثم مىض، 

ومن وقتها لم يس�مع ضبة يشٌء عن ابنه، وال 
ي�دري إىل أين رحل، حتى جاء ي�وٌم خرج فيه 
ضبة إىل س�وق ع�كاظ، وهن�اك رأى الرُبدين 
ع�ى كت�ف رج�ٍل فعرفهم�ا، فأوق�ف الرجل 
وس�أله عنهما، فق�ال الح�ارث: »إنَّهما لغالٍم 
ا طلبتهما منه رفض، فقتلته  ، فلمَّ قابلته ليالاً
�ا«.أدرك حينه�ا ضبة أنَّه  وأخذتهم�ا منرصفاً
أمام قاتل ابنه، فطلب منه الس�يف الذي كان 
يحمل�ه ل�رياه، فأعطاه الرجل س�يفه، فغرزه 
، وما إن رأى الناس  ضبة يف صدره وأرداه قتيالاً
هذا حت�ى تجمهروا حوله قائلني: أيف الش�هر 
يُْف  الحرام يا ضبة؟!«، فقال لهم: »َس�بََق السَّ
الَع�ذََل«، فص�ارت مثالاً يرضب ب�ه يف الترسع 
والفع�ل ال�ذي ال يرجى من�ه ل�وم وال عتاب، 
فالَع�ذَُل يف اللغة هو العتاب والل�وم؛ أي كأنه 

قال: )سبق سيفي معاتبتكم(.

قصة مثل عربي

&nbsp;ظل اس�تخدام هذه العمالت 
متداوال يف الع�راق اىل جانب العمالت 
العثماني�ة حت�ى 15 مايس من عام 
1920 حني أصدر الحاكم العسكري 
الربيطاني امرا اوقف بموجبه تداول 
العم�الت العثماني�ة وابق�ى فق�ط 
.يف ع�ام  الهندي�ة  العم�الت  ت�داول 
1921 تم تأس�يس اململكة العراقية 
وتوج امللك فيص�ل االول ملكا عليها 
, وق�د ظل�ت العم�الت الهندي�ة هي 
املتداولة يف هذه الدولة الجديدة وهو 
ام�ر كان يوح�ي بجانب من�ه بعدم 

الس�يادة الكامل�ة . بعد ذل�ك بحوايل 
ع�ر س�نوات ص�در القان�ون رقم 
تش�كلت  وال�ذي   1931 لس�نة   44
بموجبه لجنة العملة العراقية والتي 
انيط بمس�ؤوليتها امر اصدار عملة 
عراقي�ة جدي�دة . اس�تغرق اص�دار 
العمل�ة العراقية بعض الوقت , ففي 
16 اذار من ع�ام 1932 صدرت اول 
م�رة عمل�ة عراقي�ة جدي�دة ورقية 
تتمثل بالدينار العراقي الذي يتكون 
م�ن ال�ف فل�س , وهي تحمل اس�م 
الحكوم�ة العراقية يف االعى وصورة 
املل�ك فيص�ل االول اىل اليمني وقيمة 
العملة يف الوسط . وكان وجه العملة 
العربية وظهرها  باللغة  مكتوبا 
االنكليزية  باللغ�ة  مكتوب�ا 
لكونها كانت عملة قابلة 
للترصيف يف اي مكان 
يف العال�م . وتحمل 
ت  كا ملس�كو ا
ع�ى  النقدي�ة 
ص�ورة  وجهه�ا 
وج�ه امللك فيصل 
متجه�ة  االول 
الجه�ة  نح�و 
اليمنى وعى كلمتي 

)فيص�ل االول( يف الجه�ة اليمن�ى و 
)مل�ك الع�راق( يف الجه�ة اليرسى . 
اما ظه�ر املس�كوكات ففي�ه دائرة 
فئ�ة  وس�طها  يف  يوج�د  صغ�رية 
العمل�ة وتحتها كلمة )فلس( وحول 
الدائ�رة كلمت�ي )اململك�ة العراقية( 
بحي�ث تك�ون كلم�ة )اململك�ة( يف 
 , االس�فل  يف  )العراقي�ة(  و  االع�ى 
الهج�ري  التاري�خ  يفص�ل بينهم�ا 
ع�ى اليم�ني والتاريخ املي�الدي عى 
اليس�ار . وتك�ون حافة املس�كوكة 
مس�ننة بالنس�بة للفئ�ات الفضية 
ومقوسة للفئات النيكلية ومسطحة 
للربونزية . ت�م طبع االوراق النقدية 
الورقية ورضب املسكوكات النقدية 
 . بريطاني�ا  يف  لن�دن  يف  املعدني�ة 
اس�تمر تداول الروبية واالنة الهندية 
اىل جان�ب العم�الت العراقي�ة حتى 
ام�ر  ص�در  حي�ث   1932-10-1
بايقاف تداولها واالقتصار يف التداول 
عى العملة العراقية . وهذه العمالت 
ه�ي ن�ادرة ج�دا يف وقتن�ا الحارض 
خصوص�ا الفئ�ات الكب�رية منها اذ 
يبل�غ س�عر ورق�ة الع�رة دنان�ري 
الجدي�دة )او النظيفة جدا( من هذه 
الطبع�ة ع�دة االف من ال�دوالرات , 

ام�ا ورقة املئة دينار منها فس�عرها 
خيايل . وفيما ييل ملف يحتوي صور 
لعم�الت عه�د املل�ك فيص�ل االول . 
ndash&2; عمالت عه�د امللك غازي 
املل�ك فيصل  )1933-1933(س�افر 
األول إىل برين يف س�ويرسا يف 1 ايلول 
ع�ام 1933 يف رحل�ة ع�الج وإجراء 
فح�وص دوري�ة . وبعد س�بعه أيام 
م�ن س�فره , اي يف 8 ايلول أُعلن عن 
وفات�ه أثر ازمة قلبي�ة أملت به . كان 
اعالن وفاة امللك فيصل االول مفاجأة 
كبرية للن�اس يف العراق , وقد نرت 
صحف املعارضة العراقية بأن هناك 
ما يجلب الش�ك بان الوف�اة لم تكن 
طبيعية ، وش�ككت يف دور بريطانيا 
يف القض�اء عليه . وق�د قيل يف وقتها 
بأن هن�اك مؤامرة قد دبرت للقضاء 
عى امللك شاركت فيها املمرضة التي 
كان�ت ترف عى عالج�ه من خالل 
دس السم له يف الحقنة التي اعطيت 
ل�ه . وكان قد اعلن يف عام 1924 عن 
اختيار االمري غازي وليا لعهد العراق 
ح�ني كان يف الربعة عرة من عمره 
.حال سماع االمري غازي بوفاة والده 
اتص�ل بالس�فري الربيطان�ي وطلب 
منه ان يمد له يد املس�اعدة يف ترتيب 
اوضاع االنتقال الدستوري للسلطة . 
تم بالفعل تهيئة الظروف الدستورية 
عى عج�ل الع�الن ويل العه�د االمري 
)غ�ازي( مل�كا باليوم نفس�ه . ويف 
ال�وزراء  ح�رضه  بس�يط  احتف�ال 
ورئيس�ا مجليس )االعيان والنواب( 
اقس�م امللك الجدي�د وكان عمره 23 
سنة اليمني الدستورية ثم اعلن خرب 

تتويجه ع�ى الناس واصبح اس�مه 
\«غ�ازي االول مل�ك الع�راق\« . يف 
29 تري�ن ثان�ي من ع�ام 1934 , 
وبموج�ب القان�ون رقم 44 لس�نة 
1931 تم اصدار عملة ورقية جديدة 
تحم�ل ص�ورة املل�ك غازي.وكانت 
مواصفات هذه املسكوكات النقدية 
تش�ابه من جميع النواحي مثيالتها 
التي سكت يف عهد امللك فيصل االول 
باس�تثاء انه�ا تحم�ل ع�ى وجهها 
ص�ورة امللك غ�ازي االول متجهة اىل 
اليس�ار .لم يك�ن حكم املل�ك غازي 
مس�تقرا ب�ل خض�ع اىل الكث�ري من 
التجاذب�ات واالزم�ات السياس�ية , 
كم�ا ان املل�ك الش�اب كان منرصفا 
الش�خصية  هوايات�ه  ممارس�ة  اىل 
اكث�ر من انرصافه اىل تدبري ش�ؤون 

الحك�م . ويف ليل�ة 4/3 نيس�ان 
من عام 1939 حدث 

يكن  ل�م  م�ا 

بالحس�بان حيث اصطدمت سيارة 
املل�ك غازي بأح�د اعم�دة الكهرباء 
القريبة من قرص الزهور يف منطقة 
الحارثية وس�قط العم�ود عى رأس 
املل�ك حيث وفاه االج�ل بعد الحادث 
بس�اعة تقريبا ولم يكن بعد قد بلغ 
الثالث�ني م�ن عمره.تعت�رب عم�الت 
امللك غ�ازي االول ايضا من العمالت 
الن�ادرة وهي تباع حالي�ا يف املزادات 
الثم�ن  باهظ�ة  باس�عار  العاملي�ة 
خصوص�ا الفئ�ات الكب�رية منه�ا . 
3 - عمالت عهد املل�ك فيصل الثاني 
م�ن  نيس�ان   4 )1939-1958(يف 
ع�ام 1939 ت�ويف امللك غ�ازي االول 
اثر حادث س�يارة غامض , وتم عى 
الفور اعالن ولده فيصل الثاني الذي 
كان يبلغ الرابعة من عمره ملكا عى 
الع�راق . ونظرا لكونه طفال 

صغريا فقد

 وكان يستغرق مدة ترتاوح بني 13-12 
يومااً مؤمنااً خدم�ة بريدية ل� 42 مدينة 
بني بغداد واس�تانبول، وكان هناك خطاً 
بري�دي أخر اطلق علي�ه بريد الخيل يبدأ 
من بغ�داد إىل املوص�ل – ماردين – ديار 
بكر – س�يواس – كينارجي – ازمري ثم 
اس�تانبول، وبريد الهج�ن )الجمال( إىل 
حل�ب الذي يمر بمدن الدليم )الرمادي(، 
وعن�ه، ودي�ر ال�زور قاطع�ااً الرحلة ب� 

)15( يومااً.
 – الرقي�ة  الهن�د  رشك�ة  وتكفل�ت 
االنكليزي�ة بنق�ل الربي�د الخ�اص به�ا 
حل�ب   – ب�رصة  طري�ق  باس�تخدام 
الصح�راوي. اذ ع�د ه�ذا الطري�ق م�ن 
اق�دم الطريق واكثرها نش�اطااً، وكانت 
الرس�ائل تحمل من بومب�اي إىل البرصة 
بس�فن رشكة الهند الرقية االنكليزية 
ويف  وهندي�ة  عربي�ة  بس�فن  واحيان�ااً 
الس�عاة  إىل  الرس�ائل  تس�لم  الب�رصة 
)التت�ار( وه�م ع�ادة الفرس�ان الذي�ن 
يحملونها من مرك�ز محطة الزبري عرب 
الصح�راء إىل حل�ب ثم اس�تانبول ومن 
هن�اك إىل فينا ولندن، وقد اطلق عى هذا 
  )Desert Mail الربيد )بري�د الصح�راء
حيث كانت عملية نقل الرسائل عرب هذا 
الطريق من بني املهام الرئيس�ية للمقيم 
الربيطان�ي يف البرصة ال�ذي حرص عى 
اقامة عالقات ودية مع رؤساء العشائر 
للحيلول�ة دون تع�رض الربي�د عرب هذا 

الطريق لهجمات هذه العشائر.
لن�ج  رشك�ة  بواخ�ر  تول�ت  فيم�ا 
بموج�ب االتفاقي�ة الت�ي ت�م التوقي�ع 
عليه�ا م�ع الحكوم�ة العثمانية س�نة 
1279ه�/1862م نقل الربيد الذي يأتي 
م�ن الهند إىل البرصة وبغداد ومن هاتني 

املدينتني إىل اوربا.
ع�زت العدي�د م�ن املصادر س�بب عدم 
بانش�اء  العثماني�ة  الس�لطة  اهتم�ام 
مكاتب رس�مية عثمانية إىل افادتها من 

خدم�ات الربي�د الت�ي انش�أتها املقيمة 
الربيطاني�ة يف الع�راق. فيما اش�ار احد 
املص�ادر إىل قيام وايل بغداد نامق باش�ا 
بإنش�اء  م   1864 ه��/  س�نة1281 
خدم�ات بريدية م�ن خالل س�عاة  من 
العرب ينقلون الربيد مرتني يف االس�بوع 
ب�ني الب�رصة والديوانية، وم�ن املحتمل 
ان يكون هذا الربيد قد انش�ئ لالغراض 
الرس�مية فقط، ليكون وس�يلة مؤقتة 
لنق�ل االخبار برسع�ة يف اثناء العمليات 
الحربي�ة الت�ي حدث�ت يف تل�ك الس�نة، 
للطواب�ري  مكان�ااً  الديواني�ة  كان�ت  اذ 
والجي�وش الت�ي ارس�لت إىل الب�رصة.  
أفتتح�ت  ويف س�نة 1285 ه��/1868 
يف  االول  بريدي�ن  مكتب�ني  بريطاني�ا 
البرصة والثاني يف بغداد اما الذي س�هل 
افتت�اح هذه املكاتب فيعود اىل عدم وجد 
مكات�ب عامة للربي�د العثمان�ي، وعدم 
وج�ود معارض�ة سياس�ية م�ن جانب 
العثماني�ني. وكثريااً ما كانت املراس�الت 
العام�ة لبعض دوائ�ر الحكومة الرتكية 
وموظفيها تحمل مجانااً بوساطة الربيد 
الربيطان�ي بن بغ�داد والب�رصة وحتى 
بومباي برط ان يختم الغالف الرسمي 
بخت�م الدائرة املرس�لة واال يحتوي عى 
خطابات خاصة، يف ح�ني كانت طوابع 
الربيد تباع عى ظهر س�فن رشكة لنج، 
فيم�ا جرى انش�اء ع�دد من ال�وكاالت 
والخطوط الربيدية التابعة ملكتب الربيد 
الهن�دي الربيطان�ي يف الع�راق. وكانت 
اجور املراسالت الربيدية يف هذه املكاتب 
روبي�ة   )50( إىل  وصل�ت  اذ  مرتفع�ة 
للرزمة الربيدية الت�ي تنقل من بومباي 
إىل الب�رصة ث�م ازدادت إىل )75( روبي�ة 

وباقرتاح من القنصل
الربيطاني يف بغداد

ام�ا الحكومة العثماني�ة فلم تهتم بأمر 
الربيد كخدمة م�ن الخدمات الرضورية 
إال يف س�نة 1286ه��/1869م حينم�ا 

اصدرت نظام ادارة الربيد »بوسته اداره 
يس نظامنام�ة س« واردفته بنظام اخر 
اكث�ر تفصيالاً هو نظام الربيد )بوس�ته 
نظامنا مه يس(، الذي تزامن اصداره مع 
تويل مدحت باشا والية بغداد، ويف عهده 
انتظم�ت الخدمات الربيدي�ة يف الواليات 
العراقي�ة، اذ تولت الس�فن العثمانية أو 
سفن رشكة لنج نقل الربيد من البرصة 
إىل بغ�داد وامل�دن الواقع�ة عى ش�اطئ 
دجل�ة، ام�ا الربيد البح�ري فتولت نقله 
س�فن الربيد االنكليزية، كما نقل الربيد 
برااً بواس�طة الجمال إىل نجد، واستخدم 
املش�حوف يف نقل الربيد الداخيل خاصة 

يف منطقة املنتفك.
ورسعان م�ا انترت املكات�ب الربيدية 
يف معظ�م امل�دن العثماني�ة ومنها مدن 
الع�راق حي�ث كانت ه�ذه املكاتب ومنذ 
مرتبط�ة  1287ه��/1870م   س�نة 
ب�االدارة العامة لل�ربق والربي�د التابعة 
ل�وزارة الداخلي�ة). وم�ن ث�م ارتبط�ت 
كل دوائ�ر الربي�د وال�ربق املنت�رة يف 
ب�اإلدارة  األخ�رى  العراقي�ة  الوالي�ات 
املركزي�ة لربيد وال�ربق يف بغداد. فكانت 
هن�اك ادارة موح�دة للخدم�ات الربقية 
والربيدي�ة، اطل�ق عليه�ا يف س�بعينات 
القرن التاس�ع ع�ر )مفتش�ية الربق 
ادارته�ا  بمهم�ة  واضطل�ع  والربي�د(، 

تبعته�ا  )مفت�ش(  1292ه��/1875م 
دائ�رة مرك�ز الوالي�ة الت�ي كان يق�وم 
بادارة ش�ؤونها )مدير(،أس�ندت اليه يف 
الوقت نفسه وظيفة )معاون املفتش(، 
مفتش�ااً،  عري�ن  االدارة  وضم�ت 
وللمفتشية دوائر صغرية للربق يف مدن: 
بعقوب�ة وخانق�ني والحل�ة وش�هربان 
والديواني�ة، وه�ي م�ن امل�دن التي كان 
ق�د وصله�ا الخط الربقي ان�ذاك.  ثم ما 
لبث ان تغري اس�م ه�ذه الدائرة يف اواخر 
س�بعينات الق�رن التاس�ع ع�ر حيث 
ص�ارت تعرف )بوس�ته وتلغرا ف  إدارة 
والربي�د  ال�ربق  مديري�ة  رئاس�ة  يس( 
يديره�ا رئي�س مديرين )ب�اش مدير(، 
يعمل تح�ت امرته مفتش�ان تنفيذيان 
أحدهم�ا للربيد واألخر للربق، وعدد اخر 
من املوظفني  ومع التوسع يف نر دوائر 
ال�ربق والربي�د يف والية بغ�داد، اصبحت 
هذه االدارة تتألف يف الس�نوات االوىل من 

القرن العرين من:
- دائرة مدير الربق والربيد، التي يرف 
عليه�ا ب�اش مدي�ر )رئي�س املديرين(، 
وتت�وىل االرشاف عى دوائر الربق والربيد 
يف واليات الع�راق الثالث بغداد، البرصة، 

املوصل.
- دائرة التفتيش وفيها مفتش�ان واحد 

للموصل واالخر للبرصة.

- قل�م ب�اش مدي�ر )رئي�س املديرين(، 
ويديره رئيس كتاب )باش كاتب(، وفيه 
كاتبان للتحريرات واملحاسبة وعدد من 

املوظفني.
- مديري�ة ب�رق مرك�ز الوالي�ة، ويقوم 
بادارتها )مدي�ر(، ويعمل فيها عدد من 

املوظفني.   
وال�ربق يف مرك�زي  للربي�د  مديري�ة   -
وجمي�ع  والديواني�ة،  كرب�الء  س�نجق 
اقضي�ة الوالي�ة تقريب�ااً. ويف ع�دد م�ن 

النواحي.
وأمام افتقار الدولة العثمانية إىل املالكات 
املؤهلة، اس�تعانت الدولة يف بداية االمر 
باملوظف�ني االجانب، ثم اقدم�ت الدولة 
العثماني�ة ع�ى افتتاح م�دارس خاصة 
ومنه�ا  العثماني�ني.  االف�راد  لتدري�ب 
مكت�ب مالزمية موظفي ال�ربق والربيد 
1293ه��/1876م وتم االس�تغناء عن 
املوظف�ني االجان�ب العامل�ني يف الدوائر 

الحكومية.
ام�ا بالنس�بة الج�ور نق�ل الربي�د فقد 
ح�ددت بق�رش واحد عن كل رس�الة ال 
يتجاوز وزنها 15غ�م، فيما  اضيف لها 

قرش واحد عن كل )15( غرام زائد.
ش�هد الع�راق يف الس�نوات االخ�رية من 
القرن التاس�ع عر توسعااً يف الخدمات 
الربيدي�ة حتى ش�ملت يف مطل�ع القرن 
املن�رصم، معظ�م امل�دن واالقضية من 
خ�الل تأس�يس دوائ�ر وش�عب بريدية 
عدي�دة، تخص�ص قس�م منه�ا بنق�ل 
االمانات، وقس�م اخ�ر بنقل الرس�ائل، 
ومنه�ا الخ�ط الربي�دي ال�ذي يمتد من 
الب�رصة إىل القرنة ثم الك�وت والعمارة 
فيمت�د  الثان�ي  الخ�ط  ام�ا  وبغ�داد، 
ب�ني الب�رصة واملنتف�ك ومنه�ا إىل نجد 

واستخدام لنقل الرسائل فقط.
ويف اط�ار جه�ود الحكوم�ة العثماني�ة 
ق�ررت  الربيدي�ة،  خدماته�ا  لتطوي�ر 
رشكة عمان العثماني س�نة1303 ه�/ 

1885م، الت�ي كان�ت تعم�ل يف النق�ل 
النه�ري يف دجلة ب�ني بغ�داد والبرصة، 
اس�تخدام اثن�ني م�ن بواخره�ا وهم�ا 
)املوصل( و )مسكنة( لنقل الربيد حيث 
جرى تحديد ايام االربعاء من كل اسبوع 
موعد ملغادرة باخرة الربيد لبغداد، ويوم 
االثن�ني موعدااً لعودتها م�ن البرصة، إال 
ان ه�ذه الخدمات لم يكت�ب لها النجاح 
والسيما بعد تعطل الباخرة االوىل يف اول 

رحلة لها إىل البرصة.
ط�رح  1333ه��/1914م  س�نة  ويف 
مروع فرنيس لنقل الربيد بالس�يارات 
ب�ني بغ�داد وحلب وتطل�ب تنفي�ذ هذا 
املروع اجراء تحسينات كبرية عى هذا 
الطريق، إضافة اىل  يقتيض رصف موارد 
مالي�ة وخ�ربات فني�ة لم يك�ن بامكان 
الدول�ة العثمانية توفريه�ا انذاك، فكان 
ذلك احد االس�باب الرئيسية لعدم تنفيذ 

املروع املذكور.
قدم عبد الكريم الع�الف وصفااً الوضاع 
الربي�د يف بغ�داد اواخر العه�د العثماني 
قائ�الاً »كان صاح�ب الربي�د يدخل من 
باب املعظم ممتطيااً جواده وبيده سوط 
يلوح به يف الهواء، وامامه عدد من الخيل 
تحمل الربيد راكضة وهو ينادي بصوت 
عايل )بوس�ته كال�دي( أي ج�اء الربيد، 
فيرسع الناس بالذه�اب إىل دائرة الربيد 
الواقعة يف محلة  املي�دان فيجتمعون يف 
س�احتها، وهناك يقف املوظف املختص 
فيقرأ عى الناس االس�ماء املكتوبة عى 
الرس�ائل ويس�لمها إىل من كان حارضااً 
منهم، اما الذين لم يستطيعوا الحضور، 
فيذه�ب اليهم املوزع ويأخذ منهم عر 
بارات عن كل رسالة بمثابة بخشيش«.

ام�ا بالنس�بة للخدم�ات الهاتفية فقد 
دخلت العراق يف اواخ�ر العهد العثماني 
فع�ى س�بيل املث�ال، ارتبطت بغ�داد يف 
اوائل سنة1331ه�/ 1912م عن طريق 

)الهاتف( بقصبة الكاظمية.
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نابغة من بالدي

مصطفى جواد

 أس�تاذ اللغ�ة العربية يف العراق وأحد أه�م اللغويني العرب يف 
الق�رن العرين… ول�د الدكتور مصطفى ج�واد توركماني 
م�ن عش�رية صارايل�و يف محلة )عقد القش�ل( ببغ�داد عام 
1904م،وأص�ل أرسته م�ن دلتاوه)قضاء الخال�ص( ووالده 
جواد الخياط ابن مصطفى بن إبراهيم، املعروف ب”اس�طة 
جواد” كان خياط البس�ة يف س�وق الخياط�ني ببغداد وكان 
ثاني اثنني يف الشهرة فاذا قيل: ان هذه الجبة قد عملت فيها 
ابرة اس�طة ج�واد عال قدرها وق�د احتكر هو واخر ش�هرة 
الج�ودة بني جمي�ع خياطي العراق وع�ى االخص يف خياطة 

الجبب
درس العل�وم االبتدائي�ة يف م�دارس دلت�اوه يف عه�د الدول�ة 

العثمانية
وبعد وف�اة والده بدلتاوه يف أوائل الح�رب العاملية االوىل، عاد 
إىل مس�قط رأس�ه بغ�داد. بعد االحت�الل الربيطان�ي للعراق 
فكفل�ُه أخوه )كاظم بن ج�واد( وكان يعد من أدباء بغداد يف 
الرتاث الشعبي وهو الذي أس�هم ببناء قاعدةالعشق اللغوي 
يف ش�قيقِه األصغر، فدرس النحو ومعان�ي الكلمات وأعطاُه 
اً يف رشح مفردات اللغة العربية وأوصاه بأن يحفظ  قاموس�ا
عري�ن مف�ردة يف الي�وم الواحد، وحفظ أكث�ر من عرين 

حتى نشأت عندُه حافظة قوية
املراح�ل الدراس�ية األوىل درس العل�وم االبتدائي�ة يف دلت�اوه 
حي�ث تعل�م يف الكتاتيب ثم يف املدارس فأصب�ح قارئا للقرآن 
الكري�م وحافظا له. بعد وفاة والده بدلت�اوه يف أوائل الحرب 
العاملية األوىل، عاد ابنه مصطفى إىل بغداد مسقط رأسه بعد 
االحتالل الربيطاني وأكمل بقية دراسته االبتدائية يف املدرسة 
الجعفري�ة كان ش�قيقه “كاظم بن جواد” م�ن أدباء بغداد 
يف الرتاث الكالس�يكي وهو الذي أس�هم ببناء قاعدة العش�ق 
اللغوي يف شقيقه األصغر كما كان لشقيقه صلة تعارف مع 
مدير املدرس�ة الجعفرية الشيخ “ش�كر البغدادي” )1855-

1938( ال�ذي ب�دوره أل�زم التلمي�ذ مصطفى ج�واد بحفظ 
األجرومي�ة يف النح�و فحفظه�ا يف ثالثة أيام ُدِهش الش�يخ 
ش�كر وأه�داه كتاب “رشح قط�ر الندى” فأتق�ن مضامينه 
أمام الش�يخ. ش�اع أمره بني ط�الب املدرس�ة الجعفرية لذا 
مة النحوي الصغري”. انتقل الحقا إىل  أُطِلق عليه لق�ب “العالاّ

مدرسة باب الشيخ..
أكمل دراس�ته خ�الل الف�رتة )1921-1924( يف دار املعلمني 
العالي�ة ع�ام 1924، ويف ه�ذه الدار وجد اثنني من أس�اتذته 
يعتنيان بموهبته وهما “طه الراوي” )1890-1946( حيث 
أهداه كتاب املتنبي ملا وجده يحفظ له قصيدة طويلة بساعة 

واحدة بصوت شعري سليم بأوزانه .

تاريخ العملة العراقية من العهد امللكي اىل اجلمهوري

لم  تظهر في العراق آية مؤسس����ة بريدية عثمانية منتظمة حتى العقد الس����ادس 
من القرن  التاسع عشر، وقبل هذا التاريخ كان نقل البريد يتم بطرائق عديدة منها  
بوس����اطة المس����افرين الذين كانوا ينزلون إلى خانات الم����دن فيلتقي بهم الناس  
الذين يريدون ارس����ال رسائلهم ومكتباتهم. وبريد السعاة المعروفين )بالتتارية(  

الذي يقوم بنقل البريد  إرسال بين بغداد واستانبول،

في عام 1917 احتلت بريطانيا العراق وانتزعته من س����يطرة الدولة 
العثماني����ة بعد اربعة قرون من الحكم العثماني . فرضت الس����لطات 
البريطانية بعد االحتالل اس����تخدام العملة الهندية المتمثلة بالروبية 

المعدنية والورقية واجزائها المتمثلة باالنة ومضاعفاتها .

ْيُف الَعَذَل« . »َسَبَق السَّ

طرق نقل الربيد بالعراق يف القرن الثامن عشر

من خالل دراسة التعليم واملعارف 
الدول�ة  حك�م  ظ�ل  يف  العراقي�ة 
األحت�الل  حكوم�ة  و  العثماني�ة 
الربيطاني منُذ ع�ام 1914 وحتى 
1920 وص�والاً إىل عهد امللك فيصل 
 -1921 ع�ام  م�ن  املمت�د  األول 
1933         ، يمك�ن أن نتوص�ل إىل 
نتائج بحثية تص�ف حالة التعليم 
ووزارات املع�ارف العراقي�ة الت�ي 
م�رَّ به�ا الع�راق يف ث�الث مراحل 
سياس�ية مختلف�ة، ف�أوىل ه�ذه 
املراح�ل مرحلة أواخر حكم الدولة 
العثماني�ة التي يمك�ن أن نصفها 
بمرحلة الجمود وعدم التطور ذلك 
ألن الدول�ة العثماني�ة ق�د أهملت 
حرك�ة التطور العلم�ي واملعريف يف 
الع�راق، وأنرصف�ت نحو تس�ليح 
الجيش وفتح املدارس العسكرية، 
ول�م تع�ر اهمي�ة لعملي�ة الرتبية 
س�بقتها  أْن  بع�د  إال  والتعلي�م، 
أورب�ا يف هذا املضم�ار، فكانت قد 
تأثرت إىل ح�د كبري بمنهج الرتبية 

والتعليم الفرنيس الذي وصل إليها 
متأخرااً.

أم�ا الرتبي�ة والتعلي�م يف مرحلته 
الثاني�ة فكانت ع�ى عهد األحتالل 
ت�رك  ال�ذي  للع�راق،  الربيطان�ي 
حال�ة التعلي�م تس�ري ع�ى ق�دم 
عرج�اء، مفض�الاً تحقيق املصالح 
ع�ى  واألقتصادي�ة  السياس�ية 
مصال�ح ش�عب أنهكت�ُه الحروب 
واملع�ارك واألحت�الل دون تحقيق 
ما يصبو إليه من حقوق إنس�انية 
عى مستوى الطموح، يف مقدمتها 

حقه املروع يف الرتبية والتعليم.
أم�ا التعلي�م واملع�ارف يف مرحلته 
الثالث�ة وه�ي عه�د املل�ك فيصل 
األول، فقد أتصفت بكونها مرحلة 
ال يحسد عليها البلد، فرغم دعوات 
امللك فيصل املتفائل�ة بروٍح عالية 
نحو األهتم�ام بالتعليم واملعارف، 
إال أن التعلي�م ل�م يبل�غ مس�توى 
الطموح لتحقيق األهداف الرتبوية 

والتعليمية املتوخاة يف العراق.

طالب املدارس يف زمن االحتالل الربيطاني



تاريخ الخطوط الجوية العراقية
تعد الخط�وط الجوية العراقية أكرب خطوط 
تأسس�ت  إذ  الع�راق،  يف  الجوي�ة  للمالح�ة 
رس�ميا ع�ام 1945 وهي عض�و يف االتحاد 
العرب�ي للنقل الجوي، وم�ع ازدهار الوضع 
الق�رن  س�بعينات  يف  للع�راق  االقتص�ادي 
امل�ايض، كان�ت الخط�وط الجوي�ة تصل إىل 

مختلف الوجهات العاملية.
ويف هذا الصدد يق�ول الكابتن طيار “محمد 
س�عيد” إن الخط�وط الجوي�ة كان�ت مثاال 
ل�ركات الط�ران يف العال�م، إذ كان ل�دى 
العراق أس�طول كب�ر من الطائ�رات وأكثر 
من 20 وجهة طران ثم توس�عت إىل 30 قبل 

حرب الخليج الثانية.
وأضاف س�عيد الذي عمل طيارا يف الخطوط 
الجوي�ة العراقي�ة ألكث�ر من 7 س�نوات، إن 
الخطوط الجوية العراقية ش�هدت انتكاسة 
كب�رة خالل ح�رب الخلي�ج الثانية وحيدت 
الركة بالكامل خالل ف�رة الحصار الدويل 
الذي ف�رض عىل الع�راق بني عام�ي 1991 

و2003.
وأشار سعيد يف ختام حديثه إىل أن ما تشهده 
الخطوط الجوية العراقية من أحداث ش�غب 
وش�جار بني الطيارين وس�وء الخدمة جعل 

منها من أسوأ الخطوط الجوية العاملية.
من جانبه يؤكد “وسام عبد الكريم” عىل أنه 
بات يس�افر عىل متن خط�وط جوية أخرى 
غ�ر عراقي�ة، عازيا ذلك إىل س�وء الخدمات 

وتردي واقع الطائرات العراقية.
ويشر عبد الكريم إىل أن آخر مرة سافر فيها 
عىل متن الخطوط الجوية العراقية كان عام 
2018 وكان متجه�ا إىل ب�روت، الفتا إىل أنه 
فوج�ئ بأن كث�را من مقاع�د الطائرة كان 

مكتوب عليها ذكريات ملس�افرين س�ابقني، 
إضاف�ة إىل اتس�اخ املقاع�د وس�وء الطعام 

املقدم خالل الرحلة.
وع�ن أس�باب عزوف�ه عن الس�فر عىل متن 
الخط�وط العراقية، أوضح عب�د الكريم أنه 
وباإلضافة لألسباب السابقة، فإن الخطوط 
الجوي�ة العراقية باهظة الثم�ن وال تتعامل 
مع مس�افريها وفق بورصة التذاكر املتبعة 

عامليا.
مشكالت عديدة

أحداث متكررة تلك التي تش�هدها الخطوط 
الجوي�ة العراقية، إذ ش�هدت إحدى رحالت 
الخط�وط الجوي�ة العراقي�ة يف ش�هر تموز 
الع�ام املايض حادث�ة كبرة تمثل�ت باندالع 
شجار بني طياري الطائرة تطور إىل اشتباك 

باأليدي.
ويق�ول املستش�ار يف وزارة النق�ل العراقية 
“حام�د املوس�وي” إن وزارة النق�ل اتبع�ت 
أق�ى اإلجراءات بحق طي�اري الطائرة بعد 
أن كادا يتس�ببان بم�رع 160 ش�خصا يف 
تم�وز 2018، مش�را إىل أن الطائ�رة كانت 

تحلق عىل ارتفاع شاهق )37 ألف قدم(.
وأضاف املوس�وي أن اللجنة التحقيقية التي 
شكلتها الوزارة بش�أن الحادث، توصلت إىل 
أن الطياري�ن كادا يتس�ببان بكارث�ة جوية 
بس�بب خالف ش�خيص بينهما، إذ أنهما لم 
يحافظا عىل أرواح املس�افرين، مشرا إىل أن 
العقوبات التي صدرت بحقهما هي منعهما 
من التحليق مدى الحياة وتعميم اس�ميهما 
إىل منظمة الطران املدني، ولم يعد بوسعهما 

العمل يف أي خطوط جوية يف العالم.
وع�ن املش�كالت الت�ي تع�رض الخط�وط 
الجوية العراقية، أضاف املوس�وي أن رشكة 

الخطوط الجوية وفور عودتها لألجواء عام 
2003 كانت تشكو من مديونية كبرة، فضال 
عن مطالبات م�ن دول ع�دة بالتعويضات، 
يض�اف ل�كل ذل�ك ق�دم الطائ�رات وهروب 

الكوادر الفنية والطيارين خارج البالد.
الفت�ا يف ختام حديثه إىل أن الخطوط الجوية 
العراقية ش�هدت تقدما كب�را خالل األعوام 
املاضي�ة، لك�ن ذل�ك ال ينف�ي وج�ود بعض 
املش�كالت كالت�ي تتعل�ق بالطع�ام املق�دم 

وخدمة املسافرين يف املطارات العراقية.
“ع�ام 2014 طالبت وكالة س�المة الطران 
األوروب�ي EASA بمن�ع تحلي�ق الطائ�رات 
العراقية يف األجواء األوروبية لتسجيلها أكثر 

من 200 خرق”
حادث�ة أخ�رى حدث�ت ع�ىل مت�ن إح�دى 
كرات�ي  إىل  املتجه�ة  العراقي�ة  الطائ�رات 
الباكس�تانية يف حزيران املايض، إذ يكش�ف 
املتحدث باسم الطران املدني “جهاد كاظم” 
ع�ن أن ما حدث عىل مت�ن الطائرة العراقية 

من ش�جار والتي كانت متجهة من بغداد إىل 
كراتي الباكستانية تسبب به مجموعة من 
املس�افرين الباكس�تانيني من الذين أحدثوا 
فوىض عارمة عىل متن الطائرة فور إقالعها 

من مطار بغداد الدويل.
وأض�اف كاظ�م أن طاق�م الطائ�رة الت�زم 
بالقوان�ني الدولية وعاد بالطائ�رة إىل مطار 
بغداد الدويل، وفتحت س�لطة الطران املدني 
تحقيقا يف الحادثة التي ادعى الباكستانيون 
أنه�ا حدثت بس�بب ع�دم عم�ل املكيف عىل 
متن الطائ�رة، الفتا إىل أن اللجنة التحقيقية 
دحض�ت هذا االدع�اء وتبني لها أن الش�غب 
املس�افرين  بع�ض  س�عي  نتيج�ة  ح�دث 
الباكستانيني الجلوس يف املقاعد القريبة من 

نوافذ الطائرة.
وعن س�وء الخدمة التي بات يش�تكي منها 
عدد كبر من املس�افرين عىل متن الخطوط 
العراقية، أوضح كاظ�م أن جميع الخدمات 
املقدمة عىل متن الطائرات العراقية مطابقة 

للمواصف�ات الدولية، كاش�فا عن أن رشكة 
الخط�وط الجوية العراقي�ة تعاقدت مؤخرا 
م�ع رشكات مختص�ة بالخدم�ات الجوي�ة 
ألج�ل تقييم الخدم�ات املقدمة وتحس�ينها 

عىل متن الطائرات العراقية.
“كث�ر م�ن مهن�ديس الط�ران ال يتكلمون 
اللغة االنكليزية وال يفقهون ش�يئا بهندسة 

الطائرات”
ويف هذا الصدد يقول خبر الطران “فارس 
الج�واري” إن تقرير لجنة س�المة الطران 
SAFA تضم�ن وج�ود إهم�ال  األوروبي�ة 
واض�ح وكب�ر لالتص�االت خ�الل رح�الت 
الط�ران، فض�ال ع�ن االنح�راف ع�ن خط 
س�ر الطائرات ووجود آثار تدخني سجائر 
القي�ادة واالنش�غال باألحادي�ث  يف قم�رة 
ع�ن  فض�ال  الطياري�ن،  ب�ني  الش�خصية 

مؤرشات سلبية أخرى.
ويضي�ف الج�واري أن تقرير لجنة س�المة 
الطران األوروبية أرس�ل إىل سلطة الطران 
العراقية )قس�م الس�المة الجوية( بصفته 
املس�ؤول الفني املبارش عن متابعة الركة 
الفني�ة  املخالف�ات  والعم�ل ع�ىل تج�اوز 
والتقني�ة التي تعص�ف بالخطوط العراقية 

الجوية.
كاش�فا يف حديث�ه لوكال�ة “يق�ني” عن أن 
الخطوط الجوية العراقية لم تتخذ أي تدابر 
يف هذا الصدد، لتكشف لجنة سالمة الطران 
األوروبي�ة SAFA بع�د ذل�ك ع�ن مزيد من 
ح�االت خرق جديدة لرحالت أخرى للركة 
باإلضافة للمخالفات الس�ابقة، الفتا إىل أن 
م�ن جملة ما أرشت ل�ه منظمة SAFA هو 
انتهاء صالحية قناني األوكسجني واالطفاء 
ع�ىل مت�ن الطائ�رات العراقي�ة، فضال عن 
نقص أحزم�ة املقاعد وع�دم وجود مقاعد 
مخصصة لألطفال، إضافة إىل تجاوز أعمار 
الطيارين الرئيسيني العمر القانوني الدويل.

وأض�اف الجواري يف خت�ام حديثه لوكالتنا 
ع�ن أن مش�كلة أخ�رى كب�رة ال تقل عن 
س�ابقاتها كش�ف عنه�ا تقري�ر املنظم�ة 
األوروبية لس�المة الط�ران، وهي أن كثرا 
م�ن مهن�ديس الط�ران ال يتكلم�ون اللغة 
االنكليزي�ة وال يفقه�ون ش�يئا بهندس�ة 

الطائرات . 

الس�الم عليك�م انامش�رك بش�بكة اس�يا س�يل الرقم 
اتع�رض من�ذ ف�رة ليس�ت بقص�رة   0771113940
لىرسق�ة رصي�دي من قبل بعض املواقع يف اس�يا س�يل 
الرس�ال روابط غايتها رسقة رصي�دي ومن هذه املواقع 
4947 و 2661 بقصد االش�راك بطل�ب تحميل االغاني 
علم�ا ان جهاز موباييل ه�و نوكيا عادي اليمكن تحميل 
االغان�ي يرسق�ون الرصي�د وقد ارس�لت للرك�ة عدة 
رسائل بهذا الشان والكن المجيب لهذااتقدم لحظراتكم 

بطلبي هذا راجيامساعدتي ولكم فائق الشكر واالح

نحن منتس�بي قيادة الفرقة الثالثة اللواء التاسع يف مناطق صحراوية 
نعاني من س�وء االرزاق واللحوم غ�ره املعروفه ال هي مجمده وال هي 

ذبح ارزاقنا وهي يف حال يرثى لها..
اليوم حسب الجدول من املفروض ان تكون وجبة الغداء سمك شاهدوا 
السمك والرز حقيقة اغلب املنتسبني لم يتناولو طعام الغداء  اما وجبة 
العش�اء واللهفحدث وال حرج  واالجبان اغلبها غر صالحة واكس�باير 
نطالب السيد قائد قوات الرطة االتحادية والسيد مدير شؤون القيادة 
بمتابعة وجبات الطعام علما ان نثرية ارزاق الفوج من االستقطاع 65 

مليون.
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آآلم ..و آمال...الطائر االخضر ...حوادث و اهمال و خماطر
تصاع����دت ف����ي اآلونة األخي����رة سلس����لة األحداث التي ش����هدتها 
الخطوط الجوية العراقية ما بين ش����جار بي����ن الطيارين على ارتفاع 
شاهق، وصوال إلى أحداث شغب على متن الطائرات، يضاف لكل 
ذلك سوء الخدمة المقدمة وتصاعد شكاوى المسافرين على متنها، 
األمر الذي جعل من الخطوط الجوية العراقية تتبوأ المراتب الدنيا 

في ترتيب شركات الطيران العالمية.

العراق خسر 200 مليار 
دوالر بسبب 

المشاريع الوهمية

انصفوني

االحد 23 شباط 2020 العدد 2272  السنة العاشرة

طالب مواطنون يف قضاء الزبري 
غرب البرصة بزيادة الحاسبات 
وتقليل الروتني يف مكتب اصدار 

البطاقة الوطنية يف القضاء.
منه�م يف حدي�ث  وب�ني ع�دد 
داخ�ل  املرب�د  مراس�ل  م�ع 
ك�وادر  ان  البطاق�ة،  مكت�ب 
الوطني�ة  البطاق�ة  مكت�ب 
يعملون بش�كل منتظم النجاز 
معامالته�م واكم�ال البطاق�ة 
الوطني�ة للعوائ�ل بالرغ�م من 
للحاس�بات  القليل�ة  االع�داد 
والك�وادر، منوهني اىل ان هناك 
معاناة بس�بب طلب اس�تبدال 

الوثائق املطلوبة ومنها شهادة 
الجنسية التي يتطلب اصدارها 
فيم�ا  بغ�داد،  العاصم�ة  م�ن 
طالبوا برضورة توس�عة بناية  
مكتب البطاقة الوطنني لتتسع 
اع�داد اضافي�ة م�ن مواطني 
القضاء التي تسبب لهم معاناة 
املراجعة وتقديم املستمسكات.

من جهته اوضح مدير البطاقة 
الوطنية يف الزبري الرائد وس�ام 
البطاق�ة  مكت�ب  ان  ج�الل 
الوطنية ينج�ز يوميا اكثر من 
350 بطاق�ة وان معدل االنجاز 
الح�ايل من�ذ افتت�اح املكتب يف 

ش�هر اب املايض وصل اىل اكثر 
من 28 الف بطاقة تم تسليمها 
ان  منوه�ا  مس�تحقيها،  اىل 
يف  الوطني�ة  البطاق�ة  مكت�ب 
الزب�ري ينج�ز بنس�بة مقارية 
الب�رصة،  محافظ�ة  ملرك�ز 
مؤكدا عىل الدوام من الس�اعة 
 8 الس�اعة  حت�ى  صباح�ا   8
مساء ولغاية تسليم البطاقات 

املنجزة.
نواف�ذ  فت�ح  اىل  اش�ار  كم�ا 
لعوائ�ل الش�هداء باإلضافة اىل 
االحتياج�ات الخاصة التي يتم 

استقبالها مبارشة.

             

ال�سفر جوا

الع�راق خ�رس 200 ملي�ار دوالر خ�الل ع�ر 
سنوات بسبب املشاريع الوهمية

تربع احزاب السلطة عىل عرش الفساد القائم 
عىل املشاريع الوهمية والرسقات، والذي ساهم 
بشكل كبر يف تأخر البالد عىل جميع االصعدة.

كش�ف مصدر س�يايس ع�ن مش�اريع وهمية 
يف محافظ�ات دي�اىل وكرب�الء واألنب�ار وبغداد 
والبرة، فيما اشارت اللجنة املالية النيابية ان 
العراق خرس خالل 10 اعوام 200 مليار دوالر.

وق�ال املص�د، ان برنام�ج الحكوم�ة الجدي�دة 
س�يتضمن تش�كيل محكمة مختص�ة بجرائم 
الفس�اد عموما وس�يتم فت�ح ملف املش�اريع 
الوهمية، مبينا ان غالبية تلك املش�اريع عبارة 
عن رسقة أموال تحت حجج وعناوين مختلفة 
وت�م أخ�را رص�د مش�اريع يف دي�اىل وكرب�الء 
ف�ت أموال عليها  واألنب�ار وبغداد والبرة صرُ

ولم تخرج للنور.
وتابع املصدر، أن هناك جانباً سياس�ياً واضحاً 
والب�دء  إثارت�ه  لك�ن  املل�ف  يف تعطي�ل فت�ح 
بمراجعته س�تكون تح�ت غط�اء املتظاهرين 

كون ذلك أحد مطالبهم.
أكث�ر  و2014،   2006 ب�ني  الف�رة  وترُعت�رب 
الس�نوات خس�ارة بالنس�بة للعراق من ناحية 
تلك املش�اريع والت�ي يتورط فيها مس�ؤولون 
عراقي�ون ورشكات أجنبية وأغلبها يف قطاعات 
اإلس�كان والصحة والتعليم والطرق والجسور 

والطاقة.
ويف هذا اإلطار، كشفت اللجنة املالية النيابية يف 
تقري�ر حديث ان خس�ارة العراق أكثر من 200 
مليار دوالر بسبب املشاريع الوهمية للفرة ما 

بني عامي 2003 و2013.
وقال عضو اللجنة “جمال كوجر” يف تريحات 
س�ابقة: إن الوزارات منذ ع�ام 2003 أصبحت 
عبارة عن مغانم ألحزاب سياس�ية ومكاس�ب 
لش�خصيات متنفذة، مشرا إىل هدر 222 مليار 
دوالر عىل مش�اريع وهمية بس�بب املحاصصة 
والفس�اد والراع عىل املغانم والكرايس خالل 

الفرة ذاتها.
وأض�اف “كوجر” أن الجه�ات الرقابية عاجزة 
ع�ن تقديم ش�خص واح�د إىل القض�اء نتيجة 
الضغوط السياس�ية واملصالح املش�ركة التي 

تحول دون الكشف عن تلك امللفات.

تعترب أزمة الس�كن من أكرب املش�اكل 
املجتم�ع  جابه�ت  الت�ي  واملصاع�ب 
العراق�ي  وأهمه�ا مل�ا له�ا م�ن آث�ار 
املجتم�ع  مس�تقبل  ع�ىل  وجوان�ب 
العراق�ي ،حي�ث تعت�رب مش�كلة من 
الصعب حلها نوعا ما بسبب العراقيل 
الكت�ل  ب�ني  والخالف�ات  السياس�ية 

واألحزاب املستمرة.
تعود أس�باب أزمة الس�كن إىل انتشار 
العش�وائيات والتج�اوزات عىل أرايض 
الدولة بس�بب كث�رة الفس�اد وغياب 
التخطيط وفش�ل سياسات حكومات 
االحتالل يف حل أزمات الشعب العراقي 

السيما ازمة السكن . 
العش�وائيات  انتش�ار  أس�باب  وم�ن 
س�وء التوزي�ع وعدم وج�ود تخطيط 
ودراس�ات مبنية عىل أس�س علمية يف 

اإلنشاء العمراني للمدن.
وحس�ب الكثاف�ة الس�كانية للعراق، 
ف�إن التوزيع الع�ام  ل�أرايض يكون 

بواقع 15 مواطن�اً لكل كيلومرت مربع 
واحد، وفقا ملس�احة العراق اإلجمالية 
)أكث�ر م�ن 437 ألف كيلوم�رت مربع( 
إذا م�ا توف�رت  وه�ي نس�بة جي�دة 

الخدمات فيها.
وتوف�ري س�كن للمواطن�ني يعترب من 
أه�م واجبات الدولة اتج�اه مواطنيها  
ألن الس�كن بالنس�بة ألي إنسان يعرب 
عن حاجة بيولوجية أولية وأساس�ية 
للمعيش�ة. ع�دد كب�ري م�ن العراقيني 
يمكثون يف املناطق العش�وائية، حيث  
يواج�ه س�كان املناطق أزمة س�كنية 
ومعان�ات كب�رية من أوض�اع املناطق 

وسوء الخدمات فيها.
حيث يعاني سكان املناطق العشوائية 
من الفقر والحرم�ان وفقدان العناية 
والتس�ول والعن�ف والجريمة وجميع 
ه�ذا يع�ود إىل السياس�ات الحكومية 

الفاشلة.
 ولح�ل أزم�ة الس�كن الت�ي واجهتها 

العراق منذ عام 2003 وحتى اآلن،تمت 
الحكومي�ة.  املح�اوالت  م�ن  الكث�ري 
حي�ث تفاوت�ت ه�ذه املح�اوالت ب�ني 
فت�ح قروض مالي�ة للمواطنني ُتعرف 
باس�م قروض الس�كن، وتوف�ري مواد 
بناء بأس�عار مدعومة، وتوزيع أرض 
س�كنية بمس�احة ت�رتاوح ب�ني 200 
و250 م�رتاً عىل رشائ�ح مختلفة من 
املواطنني.لك�ن جمي�ع ه�ذه الحل�ول 
كان�ت ترقيعي�ة ول�م تناس�ب حج�م 

املشكلة الكبرية.
حيث ان عدد من يسكنون العشوائيات 
تج�اوز حاجز الثالث�ة ماليني ونصف 
املليون شخص، وقد يرتفع بعد عام أو 
أكثر إىل أربعة ماليني يف ظل عدم وجود 

أي معالجات حقيقية لهذا امللف.
يف ه�ذا امللف، نس�لط الضوء عىل أزمة 
املناط�ق  س�كان  ومعان�اة  الس�كن 
أزم�ة  ح�ل  ومح�اوالت  العش�وائية 

السكن، لزيارة امللف

البصرة غرب  الزبير  قضاء  في 

مطالبات بزيادة احلاسبات وتقليل روتني اصدار البطاقة 
العشوائيات تؤشر فشل مشروع اسكان املواطنني

السيد قائد قوات الشرطة االتحادية
السيد مدير شؤون الداخلية واألمن ش.أ

)مناشدة(

عامر غالب

سرقة رصيد مواطن
منك�م  وق�رار  جدي�ه  هن�اك  تك�ون  ان  ارج�و 
بخصوص ش�كوتي اعان�ي من رسق�ه رصيدي 
منذ فرته واالن قمت بش�حن رصي�د 25الف عىل 
خطي اس�يا سيل وقامو باستقطاع املبلغ بحجه 
اني مش�رتك بخدمه اخ�رى واني ليس مش�رتك 
وقالو يل اني مش�رتك من�ذ 2018 ارجو من هيئة 
االتص�االت ان تق�ف م�ع املواطن ورقم�ي الذي 
رسق من�ه الرصي�د 077117722٩٦ ارج�و ان 
توقف�و ه�ذه الرسق�اااااات م�ن ه�ذه الرشكات 
الت�ي امنت العق�اب وس�اءت االدب وان كنتم ال 
تس�تطيعون محاس�بتهم الغو موقع الش�كاوي 

ويكفي الضحك عىل املواطنني املساكني

فالح خضر عباس

السالم عليكم اني املوظفة بصفة عقد اعمل باملختربات االنشائية 
ولق�د اطلقت وزارة االعمار واالس�كان 723 درج�ة وظيفية ولقد 
قدمت ع االس�تمارة الخاصة بالتعيني عن طريق الربيد االلكرتوني 
ول�م يت�م ترش�يحي للمقابلة ول�م يت�م مقابلتي من قب�ل اللجنة 
الخاص�ة بالتعي�ني بالرغ�م ان بع�ض املوظفني العق�ود لم تظهر 
اس�ماءهم بالقائمة لكن تم مقابلتهم وامتحانهم بالرغم من اني 
خريجة معه�د تكنولوجيا ولدي خدمة اكثر من8 س�نوات واعمل 
بالفحوص�ات املختربي�ة لكنه�م رفضوا مقابلت�ي الن اختصايص 
باملعهد قس�م موارد مائية لكني اعم�ل باملختربات منذ عام 2011 
ووالدي س�جني س�يايس وزوجي عاط�ل عن العمل ول�دي اطفال 

اثنان ارجو الرد والنظر باملوضوع مع التقدير

رشا حازم عبدالرضا عباس

رفضوا مقابلتي
دعوات لتهيئة املستشفى 

)الرتكي( بالبصرة بعد حتديده 
كمكان للحجر الصحي

ش�ددت عضو لجن�ة الصحة والبيئ�ة النيابية 
صفاء مسلم بندر عىل رضورة اإلرساع بتأثيث 
وتهيئة مستشفى السياب )الرتكي( يف البرصة 
بعد تحديده كمكان للحجر الصحي للمش�تبه 

بإصابتهم بكورونا.
فيم�ا أش�ارت بندر للمرب�د إىل تس�جيل إقبال 
صف�وف  يف  الكمام�ات  رشاء  ع�ىل  واس�ع 
املواطنني، داعية يف الوق�ت ذاته وزارة الصحة 

لتوفريها.
ونوه�ت بن�در يف الوق�ت ذات�ه إىل تخصي�ص 
الس�تقبال  س�اخناً  رقم�اً  الب�رصة  حكوم�ة 
استفس�ارات وبالغات املواطن�ني فيما يتعلق 

بوباء كورونا.

10 



املراقب العراقي/ متابعة...
قدم طبي�ب اخصائي عراقي 
يف االم�راض الباطنية بعض 
ح�ول  العلمي�ة  النصائ�ح 
ارتداء املاس�ك او ما تعرف 

بالكمامة. 
وق�ال االخصائ�ي ارت�داء 
الكمام�ة يك�ون عندم�ا 
مصابا  الش�خص  يكون 
بالسعال او الرشح حتى 
ال تنقل العدوى، مشريا 

اىل أن املاس�ك مفي�د فقط يف حاله 
غس�ل اليدي�ن او تعقيمها باملعقم 
الس�ائل، وع�دا ذلك فه�ي ال تؤدي 

دورها. 
وتحدث عن كيفية ارت�داء الكمام 
بقوله أنه يجب غس�ل اليدين قبل 
ملس�هما والتأكد من ان املاس�ك قد 
غط�ى الف�م واألن�ف، والتأكد من 
ع�دم وج�ود الفراغ�ات بينه وبني 

املغطاة. 
وشدد عىل تجنب ملس املاسك اثناء 

االرتداء خصوصا املنطقة االمامية 
منه، محذرا من اس�تخدام نموذج 

مستخدم من قبل.
وأش�ار اىل أن أهمية رمي املاس�ك 
واس�تبداله عند اإلحساس بأنه قد 
ترط�ب، مش�ددا عىل رميه بس�لة 

النفايات.
ورأى أن م�ن أكث�ر أن�واع الكمام 
املفي�دة والجي�دة ه�ي نوعي�ة ال� 
ج�ودة  حي�������ث  م�ن   N95

االستخدام.
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اإلفطار »الكبير« يساعد على حرق الدهون

»نزي�ف والته�اب وألم ش�ديد« من أع�راض التهابات اللثة الت�ي تؤثر عىل 
األس�نان، فقد يتعرض البع�ض اللتهاب اللثة كل فرتة لك�ن البعض اآلخر 
يتع�رض اللتهاب�ات اللثة املتك�ررة والش�ديدة، وال يعرف س�بب االلتهاب 
املتك�رر، فقد يكون ناتجا عن اإلصابة ببع�ض األمراض أو ناتجا عن اتباع 
عادات س�يئة تؤثر عىل األسنان.وحسب ما ذكره موقع oralb فإن التهاب 
اللثة يسبب احمرارا وتورما شديدا يف اللثة، وعدم القدرة عىل تناول الطعام 
بسبب األلم الشديد يف األس�نان، ألم شديد عند املضغ والبلع، ظهور رائحة 
كريهة يف الفم.كما ذكر املوقع أس�باب التهاب اللثة املتكرر والش�ديد وهي 
إهمال نظافة األس�نان وخصوصا بعد 
تناول الطعام من أبرز أس�باب 
التهابات اللثة، وذلك نتيجة 
الطع�ام  بقاي�ا  تراك�م 
الجراثي�م  وانتش�ار 
والبكترييا املس�ببة 
لاللته�اب املتكرر، 
ينص�ح  لذل�ك 
بغسل  باالهتمام 
يومي�ا  االس�نان 
قبل وبعد الطعام.

وأش�ار التقرير اىل 
أن م�رىض الس�كر 
أكثر عرضا اللتهابات 
اللثة املتك�ررة واملزمنة، 
م�رىض  ينص�ح  لذل�ك 
الس�كر دائم�ا بتن�اول األدوي�ة 
يف مواعيده�ا املضبوط�ة م�ع االهتمام 
بنظافة االس�نان وغسلها باس�تمرار.وبني أن التغريات الهرمونية من أبرز 
األس�باب التي تعرضك اللتهابات اللثة وألم األسنان، مشريا اىل أن التدخني 
واح�د من العادات الس�يئة التي تؤثر عىل صحة األس�نان واللثة وتزيد من 
خط�ر اإلصابة بالتهابات اللثة واألس�نان.وتابع أن نق�ص الفيتامينات يف 
الجس�م من أب�رز العوامل التي تؤثر عىل صحة االس�نان واللثة وخصوصا 

نقص الكالسيوم، الفسفور، فيتامني يس.

كشفت دراسة جديدة عن أهمية وجبة اإلفطار، يف 
حرق الدهون وإنقاص الوزن، ونوهت إىل أن وجبة 
اإلفط�ار »الكبرية«، تعود بالفائدة أكثر من الوجبة 
الصغرية.وانضمت الدراس�ة الجديدة لسلسلة من 
الدراسات التي ربطت تناول الطعام صباحا بإنزال 

السمنة، وبالفوائد الصحية األخرى.
ووج�دت الدراس�ة الجديدة التي ن�رت يف دورية 
» جورن�ال أوف كليني�كال إيندوكرينولوج�ي آن�د 
ميتابوليسم« املختصة أن حرق السعرات الحرارية 
أع�ىل بكثري عن�د تن�اول وجب�ة اإلفط�ار مقارنة 

بالعشاء.
وأش�ارت الدراس�ة أن مفت�اح الفائدة ه�و عملية 

تس�مى التوليد الحراري الناتج عن النظام الغذائي 
)DIT(، والت�ي تش�ري إىل كمية الطاقة )الس�عرات 
الحراري�ة( الت�ي يس�تخدمها الجس�م عند هضم 
الطع�ام ونقل املواد الغذائية، وفقا ملوقع »س�الش 
غري«.وأوضح�ت جوليان ريخرت، مؤلفة الدراس�ة: 
»تظه�ر نتائجن�ا أن الوجب�ة التي يت�م تناولها يف 
وجب�ة اإلفط�ار، بغض النظر عن كمية الس�عرات 
الحرارية الت�ي تحتوي عليها، تخلق ضعف التوليد 
الح�راري النات�ج ع�ن النظ�ام الغذائ�ي، مقارنة 
بالوجبة نفس�ها التي يتم تناولها لتناول العشاء. 
هذه النتيجة مهمة لجمي�ع الناس ألنها تؤكد عىل 

قيمة األكل الكايف يف وجبة اإلفطار«.

يعترب عصري الليمون من املكونات األساس�ية ملعظم األطباق التي يتم تحضريها 
يف املنزل، لكن قبل ذلك يجب التأكد من غسل القرة جيداً من الخارج.

والس�بب أن ه�ذه الق�رة تش�كل بيئة مناس�بة لنم�و الكثري م�ن البكترييا 
والجزيئ�ات الضارة إضافة إىل تجمع بقايا املبي�دات الحرية، فعندما 

يتم تقطيع حبة الليمون من دون غس�لها تنتقل تلك البكترييا من 
الق�ر إىل اللب. وهو ما يحدث عند عدم غس�ل حبات الربتقال 

أيضاً.
وله�ذا من الرضوري دائم�اً تنظيف الخض�ار وإن كان يتم 
استخدام لبها من دون القر. واألفضل يف هذه الحالة عدم 
اس�تخدام الصابون منع�اً المتصاص الج�زء الداخيل منها 

لبقاياه.
وينصح بعدم االكتفاء بالنقع باملاء فقط ألن هذا ال يساعد 
عىل تخليصها من آثار املبي�دات، فمن املفيد تنظيفها تحت 

امل�اء الج�اري مع الفرك بواس�طة فرش�اة نظيفة مخصصة 
لذلك.وبعد ذلك يجب االنتباه اىل عدم تجفيفها بمنشفة املطبخ أي 

التي يتم استخدامها لتجفيف اليدين أو األواني ألن هذا يعزز عملية 
انتقال الجراثيم التي يمكن أن تعلق يف القماش إليها.

املراقب العراقي/ متابعة...
حص�ل فريق بحث�ي يف كلي�ة العلوم 
املك�ون  املس�تنرصية  بالجامع�ة 
م�ن التدريس�يني س�حر عب�د الل�ه 
كاظم والدكتور س�يف محس�ن عيل 
والدكت�ور عبد الجبار خلف والدكتور 
رضا ابراهي�م البياتي والدكتور فالح 
س�موم دغ�ل والدكت�ورة رغ�د عب�د 
اللطيف عبد ال�رزاق والدكتورة رجاء 
هن�دي صالح عىل ب�راءة اخرتاع عن 

بحثهم املوسوم:
)تحض�ري مرهم دوائ�ي جديد لعالج 
االلتهابات الجلدية باستخدام ُمشتق 
االيمي�دازول املش�تقة م�ن بنزوي�ل 

كلورايد(
وته�دف ال�رباءة إىل اكتش�اف ع�الج 
جديد لاللتهابات الجلدية ومعالجتها.

وتضمن�ت ال�رباءة تحض�ري مش�تق 
البنزوي�ل  االيمي�دازول م�ن مرك�ب 
كلورايد وتم تشخيص املشتق املحرض 
بواس�طة جهاز طيف االش�عة تحت 
الحمراء ))FTIRوجهاز طيف الرنني 
 1H-NMR(( املغناطي�ي  الن�ووي 
 Mass( الكتل�ة  طي�ف  وجه�از 

فعالي�ة  وُدرس�ت   ،)Spectrometer
للبكرتي�ا  كمض�اد  الجدي�د  املش�تق 
وقابليته يف تثبيط نمو عدة أنواع من 
البكرتيا كبكرتيا املكورات العنقودية 

  )Staphylococcus aureus( الذهبية
وبكرتي�ا  ك�رام  لصبغ�ة  املوجب�ة 
 Pseudomonas( ( زائف�ة زنجاري�ة

aeruginosaالسالبة لصبغة كرام.

أفضل المكمالت الغذائية لحماية الدماغ
يعد الدماغ أهم أعضاء جس�م اإلنسان، حيث 
يس�اعد عىل التحكم يف الحركة وردود الفعل، 
فضال عن التفكري والشعور، وبعبارة أخرى، 
يش�كل الدم�اغ حجر األس�اس مل�ا يعنيه أن 

تكون إنسانا.

وتش�كل الش�يخوخة تهدي�دا له�ذا العض�و 
األس�ايس، ما يس�بب ضعفا إدراكي�ا خفيفا 
)MCI(، وه�ي مرحل�ة الرتاج�ع املعريف الذي 

يسبق الخرف.
ق�د  تنط�وي ه�ذه املرحلة عىل و

مش�كالت يف الذاكرة واللغة والتفكري والحكم 
أكرب من التغيريات العادية املرتبطة بالعمر.

ويف حني أنه من غري املعروف بالضبط كيفية 
الوقاي�ة م�ن التده�ور املع�ريف، ف�إن الدالئل 
الواعدة تشري إىل أن التدخالت يف نمط 
الحي�اة يمكن أن يوفر الحماية 

ضد تدهور الدماغ.
التغذي�ة،  لخب�ري  ووفق�ا 
ليّب�ي ليمون، ف�إن املكمالت 
الغذائي�ة يمك�ن أن تس�اعد يف 
تحقيق هذه النتائ�ج وتمنع خطر 
ظه�ور الرتاج�ع املع�ريف، وفيم�ا ييل 

بعضها:
-مكمالت فيتامينات )ب(:

ووفقا لليم�ون، فقد أثبتت فيتامينات )ب(، 
وخاصة الفوالت )أو حمض الفوليك(، أنها 
تلع�ب دورا رئيس�يا يف نمو امل�خ والصحة 
من مرحلة الجنني وصوال إىل الشيخوخة.
ويع�د حمض الفولي�ك أح�د فيتامينات 
)ب( الالزمة لصن�ع خاليا الدم الحمراء 
والبيض�اء يف نخ�اع العظ�م، وتحوي�ل 
وإنت�اج  طاق�ة،  إىل  الكربوهي�درات 
 )DNA( الصبغ�ي  الن�ووي  الحم�ض 

..)RNA( والحمض النووي الريبوزي

األدوي�ة  أن  البع�ض  ي�رى 
يف  أمان�ا  أكث�ر  الطبيعي�ة 
ف�إن  وأحيان�ا  االس�تعمال، 
األدوية الكيماوي�ة لها أعراض 
جانبي�ة س�يئة ع�ىل الجس�م، 
نق�دم إلي�ك نقدم إلي�ك أطعمة 
الهس�تامني  بمض�ادات  غني�ة 
والت�ي يمك�ن أن تفيد الجس�م 
طبيعية.الهس�تامني  بطريق�ة 
هو بروتني يس�بب الحساسية 
يف الجس�م، ما ي�ؤدي لإلصابة، 
عىل س�بيل املث�ال، بالعطس أو 
حكة يف العيون والحلق. وأفضل 
طريق�ة معروف�ة للتعامل مع 
أع�راض الحساس�ية ه�ي م�ا 
يس�مى مضادات الهس�تامني، 
والتي يصفها الطبيب عادة من 
أجل تخفيف األعراض املرضية. 
وم�ع ذل�ك، يمك�ن لبعض من 
ه�ذه األدوي�ة أن يس�بب آث�ارا 

جانبي�ة مثل التع�ب والغثيان.
لذل�ك يت�م اللج�وء إىل الطبيعة 
الس�تخالص م�واد تغن�ي ع�ن 
الكيماوي�ة.  األدوي�ة  تن�اول 

نقدم إليك خمسة أطعمة غنية 
بمض�ادات الهس�تامني والت�ي 
يمكن أن تفيد الجس�م بطريقة 

طبيعية.

عقيدات الرئة هي تكتالت صغرية من األنس�جة 
اللينة التي يمكن أن تكون مدورة أو غري منتظمة 
الش�كل يف الرئ�ة، ف�إذا أظه�رت اآلش�عة وجود 
عقي�دات يف الرئة هل يدل ذلك عىل أنها قد تتحول 
إىل رسطان الرئة، ووفقاً ملوقع »كاليفند كلينيك« 
ف�إن الغالبي�ة العظمى م�ن العقي�دات الرئوية 
ليس�ت رسطانية، حي�ث إن 3 أو 4 فقط من كل 

100 من هذه العقيدات الصغرية رسطانية.
ومن املهم متابع�ة عقيدات الرئة حتى ال تتحول 
إىل رسطان، ورسطان الرئة يظل السبب الرئيي 
لوفي�ات الرسطان ل�كل من الرجال والنس�اء يف 

الواليات املتحدة األمريكية.
وع�ىل الرغم م�ن أن تدخني الس�جائر ه�و أكثر 
عوامل الخطر ش�يوًعا لإلصاب�ة برسطان الرئة، 

ف�إن 25٪ م�ن الح�االت يف جميع أنح�اء العالم 
توجد لدى أشخاص لم يدخنوا أبًدا.

أطعمة طبيعية لعالج الحساسية

ما هي »ُعقيدات« الرئة وهل يمكن تحولها إلى سرطان؟

باحثون عراقيون يحصلون على براءة اختراع عن دواء جديد لعالج االلتهابات الجلدية

مرضى السكري هم األكثر 
تعرضا اللتهاب اللثة

تحذير من عدم غسل الليمون قبل عصره

أعرب�ت منظم�ة الصحة العاملي�ة عن قلقها 
م�ن ع�دد الح�االت الت�ي أصي�ب بفريوس 
كورونا املس�تجد، من دون مخالطة مرىض، 
ع�ىل الرغم م�ن أن الع�دد ال�كيل لإلصابات 

خارج الصني صغري نسيبا حتى اآلن.
أدهان�وم  للمظم�ة  الع�ام  املدي�ر  وق�ال 
غيربيس�وس، إن الح�االت الت�ي ال تربطه�ا 
صلة واضحة بتفيش فريوس كورونا تشمل 
أش�خاصا لم يسبق لهم السفر إىل الصني، أو 
مخالطة أي حالة إصابة مؤكدة بالفريوس، 
الفت�ًا إىل أن الص�ني أبلغت منظم�ة الصحة 
العاملية باكتشاف 75569 إصابة، من بينها 
2239 حالة وف�اة، وأضاف أنه وفقا 
للبيانات املتاحة، يظل املرض 
 ٪  80 ل�دى  بس�يطا 
م�ن املصاب�ني 

ويك�ون   ،٪  20 ل�دى  حرج�ا  أو  وخط�ريا 
الف�ريوس قاتال يف 2٪ م�ن الحاالت، مضيفاً 
أن هن�اك 1200 حال�ة إصاب�ة يف 26 دول�ة 
بخالف الصني، منها 8 حاالت وفاة، موضحا 
أن ذلك يش�مل حالة واحدة مؤك�دة يف قارة 

أفريقيا بمرص.
هذا ونقلت وكال�ة رويرتز عن مدير منظمة 
الصحة العاملية قوله�ا إن خطر الوفاة يزيد 
وسط املرىض األكرب س�نا، مضيفا أن هناك 

حاالت قليلة نسبيا بني األطفال.

اخصائي يقدم نصائح حول ارتداء »الكمام«

الصحة العالمية قلقه حيال ارتفاع عدد المصابين 
بكورونا من غير »المخالطة«
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تصرف »مخبول« 
من سائق شاحنة 
والعقوبة قاسية

املراقب العراقي/ متابعة...
ن�رشت الرشط�ة الربيطاني�ة رشي�ط فيديو 
يظهر س�ائق شاحنة عمالقة، ارتكب سلسلة 

مخالفات خطرية، وعرض نفسه للموت.
وأظه�ر رشيط فيديو نرشته رشطة مقاطعة 
ستافوردش�اير غربي إنجلرتا شاحنة طويلة 
تس�ري بعكس اتجاه الس�ري يف ش�ارع فرعي 
أثن�اء محاول�ة س�ائقها الدخ�ول إىل طري�ق 

رسيع.
ويبدو أن الس�ائق ضل طريقه عندما دخل يف 

طريق فرعي متفرع من الطريق الرسيع.
ولم يعد الس�ائق الطريق بصورة قانونية، بل 
اس�تدار عىل الرغ�م من خطورة األمر وس�ار 

بعكس اتجاه السري.
 ويظهر الفيديو لحظة اس�تدارته حتى تمكن 
الدخ�ول يف الطري�ق الرسي�ع بطريق�ة غ�ري 

قانونية.
وقالت الرشط�ة يف تغريدة لها إن�ه تم الحكم 
عىل الس�ائق بالسجن ملدة 6 أشهر، فضال عن 
حرمانه من القيادة ملدة 15 ش�هرا، وذلك بعد 

إدانته بتهمة القيادة الخطرية.
وأضافت أن الحادث وقع يف يناير املايض، عىل 

الطريق الرسيع »أم 6«. 

الي�وم، يختل�ف الوضع تمام�ا. انخف�ض نخيل 
الع�راق إىل النص�ف، نتيج�ة الح�روب املتواصلة 
س�نوات  وت�وايل  الحكوم�ي  االهتم�ام  وضع�ف 
الجفاف والتوس�ع العمراني عىل حساب املناطق 
املزروعة.بس�بب ح�رب الخليج مث�ال، انخفضت 
صادرت العراق من التم�ور إىل 20 ألف طن فقط 
س�نة 1991 بعدم�ا كانت تقدر ب��248 ألف طن 
س�نة 1989.اآلن وبعد أن القض�اء عىل عصابات 
داع�ش االجرامي�ة ونهاي�ة االنفاق الواس�ع عىل 
العمليات الحربية، تسعى وزارة الزراعة العراقية 

إىل دعم إنتاج النخيل من جديد.
يف امل�ايض، كان الع�راق ينتج ثالث�ة أرباع اإلنتاج 
العامل�ي من التمر. لكنه اليوم ال يتجاوز نحو 5 يف 

املئة، يف ظل توجه الدولة إىل االعتماد عىل النفط.
تق�ول االحصائي�ات إن عدد األش�جار يف البرصة 
وم�ا حوله�ا يف 1979 كان نحو 7 مالي�ن، وبعد 

عقد من الزمن انخفض إىل 3 مالين فقط.
يف 2011، ويف مس�عى لدع�م القط�اع الزراع�ي 
خصص�ت الحكوم�ة العراقية مبل�غ 150 مليون 
دوالر لرف�ع اإلنت�اج العراق�ي من التم�ور بثالثة 

أضعاف بحلول يف 2021.
من يهتم بالنخيل العراقي؟

أعلن�ت الحكوم�ة الع�ام امل�ايض زراع�ة 70 ألف 
شجرة جنوب بغداد، لضخ الحياة مجددا يف قطاع 

النخيل يف البالد.
لكن جملة من التحديات تعرتض إعادة إحياء هذا 

القطاع.
مستش�ار اللجن�ة الزراعي�ة يف الربمل�ان العراقي 
عادل املخت�ار يؤكد أن الس�بب الرئييس يتمثل يف 
ضع�ف االهتمام الحكوم�ي، إضافة إىل انخفاض 

أسعار التمور.
»ط�ن التم�ور ال يتج�اوز ثمن�ه 120 أل�ف دينار 
عراق�ي وهذا س�عر منخفض. والتس�ويق عامل 
مه�م يف تش�جيع الف�الح ع�ىل االهتم�ام به�ذا 

القطاع«، يقول عادل املختار.
ويف السياق نفسه، يقول فالح من صالح الدين إن 
الدولة كانت تكافئ سابقا عىل زراعة النخيل. أما 
اآلن، فالتجريف يهدد بساتن النخيل لتحويلها إىل 

مناطق سكنية.
يعلق عاد املختار قائالً »هناك مقرتح لدى الربملان 
أن تش�رتي الحكومة م�ن الفالح التمر بأس�عار 
أعىل بس�عر 450ألف دينار للطن الواحد« وبرأيه 
هذا قد يش�جع الفالح عىل االهتمام بهذا القطاع 

.«
وإىل جان�ب التمر املح�ي، تمتلئ متاج�ر العراق 
بتمور مس�توردة من دول أخ�رى، وغالباً ما تباع 

بسعر أغىل من سعر التمر املنتج محلياً.
يقول املتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية حميد 
النايف »اس�ترياد التمر ممنوع من قبل الحكومة 
لحماية املنتح املحي لكن ال يمكن الس�يطرة عىل 

الثغرات يف الحدود«.

المراقب العراقي/ متابعة...
في السبعينيات و الثمانينات، 
كانت أشجار النخيل في العراق 
تقارب 30 مليون وكان العراق 
ينتج أكثر من 500 ألف طن 
من التمور سنويا، تتوزع على 
أكثر من 624 صنفا بعضها من 
األجود عالميا.

املراقب العراقي/ متابعة...
أضاع تاجر مخ�درات إيرلندي 
ث�روة م�ن عم�الت البيتكوين 
يق�در ثمنه�ا ب��59,7 مليون 
ي�ورو، كان ق�د جمعه�ا م�ن 
أن  قب�ل  املخ�درات  تج�ارة 

يسجن.
واجه كليفتون كولينز مشكلة 
يف تخبئة »كلمة الرس« الخاصة 
يف الولوج للث�روة التي جمعها 
واشرتى بها عمالت البيتكوين 
باملالي�ن،  ثمنه�ا  ق�در  الت�ي 
بحسب ما نرشت صحيفة »ذا 

غارديان » الربيطانية.
ليفكر بطباعة كلمة الرس عىل 
ورقة من قياس »A4« ليضعها 

بعد ذلك يف أنبوب معدني صغري 
وليخبئها يف صنارة صيد.

إال أن املفاج�أة حصلت عندما 
ألق�ت الرشط�ة القب�ض بع�د 
العثور عىل كمية من الحشيش 
وص�ل س�عرها لح�وايل ألف�ي 
دوالر، لتقوم بس�جنه والحكم 

عليه بخمس سنوات.
واس�تأجر صاحب العقار منه 
كولينز الشقة، ثم رمي جميع 
محتوياته�ا يف النفاي�ات ومن 
ضمنها صنارة الصيد، لتضيع 
معه�ا »كلمة ال�رس«، ورصح 
كولين�ز الحق�ا للرشط�ة بأن 
ماحص�ل معه ه�و عقاب عىل 

حماقته. 

املراقب العراقي/ متابعة...
نف�ق حواىل نصف مليون من بلح البحر يف 
املي�اه الدافئة والهادئة بش�كل غري معتاد 
عىل ساحل نيوزيلندا وبدت بلحيات البحر 
وكأنه�ا »ُطبخ�ت« حية، يف ح�دث ربطه 

الخرباء 

بتغري املناخ.وقد عثر براندون فريغس�ون 
من أوكالند ع�ىل تلك الرخويات النافقة يف 
وقت س�ابق من هذا الش�هر عىل ش�اطئ 
مونغانوي بالف قرب الطرف الشمايل من 

الجزيرة.
وأظهرت لقطات فيديو نرشت عىل وسائل 
فريغس�ون  االجتماع�ي،  التواص�ل 
مصدوم�ا وهو يمر بن الصخور 
املليئ�ة بأصف�اد بل�ح البحر 
وهو يقول »كلها نفقت... 

لم يتبق يشء«.
البحري  العال�م  وأوض�ح 
كري�س  الربوفيس�ور 
جامع�ة  م�ن  باترش�يل 
وايكات�و أن حدث�ا مماث�ال 
م�ن  أخ�رى  أنواع�ا  ط�ال 

الرخويات.
وق�ال »يب�دو أن القواس�م املش�رتكة هي 
الظروف الحارة مع أش�عة ش�مس قوية 
ومي�اه هادئة بش�كل غ�ري معت�اد لفرتة 
طويل�ة«. وأضاف »ه�ذا ي�ؤدي إىل مزيج 
م�ن إجه�اد الحيوان�ات بس�بب الح�رارة 
ونقص يف األكسجن يف املياه الهادئة جدا. 
ويف النهاي�ة تستس�لم... وكأنه�ا طبخت 
أن الس�بب  وه�ي حية«.وتاب�ع »أعتق�د 
يع�ود إىل ظاه�رة التغري املناخ�ي«. وقال 
العال�م البحري من جامع�ة أوكالند أندرو 
جيف�ز إنه م�ن املحتمل أن يحص�ل مزيد 
من أح�داث النفوق الجماعي نتيجة لتغري 
املن�اخ، مضيفا أن بلح البحر س�ينتقل يف 
النهاي�ة إىل مي�اه أكثر برودة م�ع ارتفاع 

درجات الحرارة

حل سحري للنوم في أقل من دقيقة  

املراقب العراقي/ متابعة...
ال يوج�د يشء أكث�ر إث�ارة للغضب 
واإلحباط، من البقاء مستلقيا عىل 
الرسير طوال اللي�ل، يف الوقت الذي 
تش�عر بالنعاس الش�ديد وبحاجة 

ماسة إىل النوم.
جدي�دة  طريق�ة  تحظ�ى  ولك�ن 
تدع�ى )4-7-8( ب�رواج كب�ري بن 
والت�ي  األرق،  م�ن  يعان�ون  م�ن 
يزعم�ون أنه�ا تس�اعد ع�ىل النوم 
يف خ�الل 60 ثاني�ة فق�ط، وأثبتت 
فعاليته�ا بص�ورة كبرية، بحس�ب 

.»Whimn»موقع
وترتكز الطريقة ع�ىل إجراء تغيري 
يف طريقة تنفسك، وذلك »بالتنفس 
عرب األنف بمقدار 4 ثوان، ثم تمسك 
نفس�ك ملدة 7 ثوان، ثم تتنفس ملدة 
8 ث�وان، مع تكرار ه�ذه العملية 4 

مرات«.
وي�ل،  أن�درو  الطبي�ب  وي�رشح 
املتخص�ص يف الط�ب التكام�ي يف 
جامع�ة أريزونا، أن تمرين التنفس 
)4-7-8(، مس�توحى م�ن اليوغ�ا 
الهندي�ة، التي تس�تخدم كجزء من 
ممارس�ة التأمل، مش�ريا إىل »أنها 
أفض�ل طريق�ة فردية للع�ودة إىل 
الن�وم إذا اس�تيقظت يف منتص�ف 
الليل أو يف حالة املعاناة من األرق«.

كما أوضح أن تلك الطريقة تفرض 
بع�ض اإليقاع�ات ع�ىل التنف�س، 
للجهاز  وتعطي إش�ارات تدريجية 

العصبي.
لذا يف امل�رة القادم�ة عندما تتقلب 
يف الرسي�ر يمينا ويس�ارا، بس�بب 
معاناتك م�ن قلة الن�وم، حاول أن 

تبطئ أنفاسك لتهدئة عقلك.

املراقب العراقي/ متابعة...
تعت�رب النروي�ج الدول�ة األوىل عامليا 
بس�بب  الرفاهي�ة  م�ؤرشات  يف 
واالجتماعية  االقتصادية  منظومتها 

والسياسية.
وتمتلك النرويج أكرب صندوق سيادي 
بالعالم، وتعتمد يف دخلها عىل النفط 
والصناعة  والتكنولوجيا  والس�ياحة 

والزراعة.
ميزات التعلي�م والرعاية االجتماعية 
والنظ�ام الصح�ي وتكاف�ؤ الفرص 
بن أبن�اء الوط�ن الواح�د، وغريها، 
جعلت النروي�ج ترتبع عىل قمة دول 
الرفاهي�ة يف العال�م، رغ�م األخطاء 
والثغ�رات يف منظوم�ة عم�ل أجهزة 

الدولة.
والنروي�ج -بل�د قراصن�ة البحر عرب 
التاريخ- كان�ت دولة فقرية، وتعتمد 
مص�ادر دخله�ا عىل صيد األس�ماك 
الق�رن  منتص�ف  حت�ى  والفالح�ة 

املايض.
حالة الفقر هذه لم تقف حاجزا أمام 
بن�اء منظوم�ة اجتماعية أساس�ها 

التعليم  العدل واملس�اواة وركائزه�ا 
االجتماعي�ة،  والرعاي�ة  والصح�ة 
م�ع منح أهمي�ة اس�تثنائية لألرسة 
وللطف�ل باعتب�اره عماد مس�تقبل 

األوطان.
تق�ول ي�ورن هيكلون�د نائب�ة وزير 
ش�ؤون الطفل والعائل�ة إن »األطفال 
هم املستقبل، وعندنا هدفان رئيسيان 
يف سياستنا الخاصة باألرسة: حصول 
األطفال واملراهقن عىل طفولة آمنة، 
وتوف�ري تدري�س جي�د، وه�ذا ُيمكن 
الوالدين من العم�ل باطمئنان يف ظل 

األرسة التي يتمنونها«.
ورغ�م توف�ر النروي�ج ع�ىل صندوق 
س�يادي يعد األكرب عامليا، فإن موارد 
هذا الصندوق مصونة عن االستنزاف 
وال ُتستخدم إال بنسب محدودة، حيث 
تعتم�د الحكوم�ة يف مداخيله�ا ع�ىل 
الرضائ�ب إىل جان�ب قط�اع الغابات 
والس�ياحة والتكنولوجي�ا ومج�االت 
أخرى تع�زز الدخل الوطني وُتس�هم 
يف االقتص�اد النرويج�ي الذي ُيعد من 

االقتصادات القوية عامليا. 

يعقدان قرانهما والباقي من العمر أسابيع !

 املراقب العراقي/ متابعة...
قدم�ت أم من مدينة بريزبن األس�رتالية ش�كوى 
لتع�رض ابنه�ا البال�غ م�ن العمر تس�ع س�نوات 
للتنم�ر، مطالب�ة اآلب�اء واملدارس تعلي�م األطفال 

الوعي باإلعاقة.
ب�دأت القص�ة، بع�د أن ش�اركت ي�اركا بايلز عرب 
»فيس�بوك« مقطع�ا مص�ورا مؤثرا البنه�ا يبكي 
بش�كل هس�تريي ويق�ول إن�ه يري�د امل�وت، بعد 

تعرضه لتنمر يف مدرسته.
 وقال�ت بايلز يف املقطع إن ابنها يتعرض للتخويف 
باس�تمرار بسبب إعاقته: »لقد أحرضت ابني للتو 
من املدرس�ة، وش�هدت بنفيس حلقة م�ن التنمر 
عليه، أريد من الناس؛ اآلباء، واملعلمون، أن يعرفوا 

هذا هو تأثري التنمر، هذا ما يفعله التنمر«.
وتق�ول األم يف املقطع: »ابن�ي تنتابه ميول انتحار 
كل يوم تقريبا بس�بب ما يتعرض له يف املدرس�ة، 
أشعر بالفش�ل ألنني أقف عاجزة أمام ما يتعرض 
له ابني من مضايقات. عدم تقبل الناس لالختالف 

يؤذينا كعائلة«، بينما قال كوداين:
» وأضاف�ت بايل�ز لقن�اة NITV األس�رتالية إنه�ا 
وصل�ت إىل املدرس�ة لتجد طالبات »يمس�حن عىل 

رأسه مثل جرو« ويسخرن من طول قامته.
ُش�وهد املقط�ع أكثر م�ن 45 مليون م�رة بحلول 
األح�د وحظ�ي ب�آالف التعليق�ات، إذ ق�ال أح�د 
املعلق�ن: »لق�د قابلت ه�ذا األس�طورة الصغرية 

وأقول له كن قويا«.
وأض�اف معلق آخر: »قلب�ي ينفطر من أجلك، أنت 

جميل كما أنت«.
بع�د انتش�ار الفيدي�و، تلق�ى الصبي األس�رتايل، 
الذي أصبح حديث العالم بع�د معاناته من التنمر 
والتقزم، نحو نص�ف مليون دوالر أمريكي، فضال 

عن الكثري من رسائل التضامن من املشاهري«.

املراقب العراقي/ متابعة...
 يف لحظ�ة مؤث�رة للغاية، عقد رجل 
بريطان�ي مص�اب بم�رض خط�ري 
قرانه ع�ىل صديقته رغم أن األطباء 
أخ�ربوه أنه لم يبق يف حياته س�وى 

بضعة أشهر.
وذك�رت صحيف�ة  »ديي مي�ل« أن  
آالن ب�ريش، 37 عاًم�ا، وصديقت�ه 
ديب�ي ماكدون�و احتف�ال بزفافهما 
بحض�ور  150 ش�خصا، بعد قصة 

حب دامت 12 عاما.
وقرر الحبيبان االرتباط، بعد أن علم 
آالن أن ل�ن يعيش أكثر م�ن 3 إىل 9 
أشهر، وذلك وبعد تشخيص إصابته 

بنوع خطري من رسط�ان الفم قبل 
أكثر من عام.

إصابت�ه  تش�خيص  وق�ع  وكان 
باملرض ش�ديدا ع�ىل الثنائي، لكون 
آالن، الذي يعم�ل يف مجال ديكورات 
الجب�س، يتب�ع نمط حي�اة صحيا 
م�ن تناول طعام جيد، واالبتعاد عن 

التدخن.
إن  مي�ل«  ل�«دي�ي  ديب�ي  وقال�ت 
األطب�اء اس�تأصلوا 90 باملئ�ة م�ن 
لسان زوجها، ووضعوا له بديال من 

جلد ساقه«.
وأضاف�ت: »كان أوالدن�ا يس�ألوننا 
دائم�ا عن موع�د زفافن�ا، ولكن لم 

نك�ن قادري�ن ع�ىل إخباره�م بأي 
موعد بسبب حالة آالن السيئة«.

وذك�رت الصحيفة أن لدى الزوجان 
7 أطف�ال، دون أن تش�ري إذا كان�وا 
جميعا باإلنج�اب أو قد جرى تبني 

بعضهم.
ويب�دو أن القصة املؤث�رة للزوجن 

جلب�ت له�م تعاطف�ا كب�ريا، إذ 
الحفالت  قدم بع�ض م�زودي 
خدمات مجانية إلقامة حفل 
الزفاف، وكذلك جرى إنش�اء 
صحف�ة ع�ىل اإلنرتنت لجمع 
تربعات للعائلة التي س�تفقد 

األب قريبا.

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

إال كان له بكل نظرة حّجة مربورة.

أقوال 
من

 نور 

مواقيت 
ال�سالة

�سالة املغرب

م . الليل

�سالة الظهر

5:24�سالة ال�سبح

12:17
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النرويج األولى عالميا 
في مؤشرات الرفاهية

االحد 23 شباط 2020 العدد 2272  السنة العاشرة

تاجر مخدرات يخسر 60 مليون دوالر بعد 
إضاعته لـ«كلمة السر« 

 املراقب العراقي/ متابعة...
منعت قبيلة عراقية يف محافظة املثنى 
جنوب�ي الب�الد التقبي�ل يف املناس�بات 
واالكتف�اء باملصافحة فق�ط، كإجراء 

وقائي ملنع انتشار فريوس كورونا.
وقال عض�و هيئ�ة ال�رأي يف قبيلة آل 
بوجياش الشيخ منايف الجيايش إن هذا 
القرار الذي اتخذه شيخ عموم القبيلة 
راجح رحي�م لقي ترحيبا واس�عا من 
جميع أفراد القبيلة ومن قبائل أخرى، 
الحكوم�ة يف  إج�راءات  مؤك�دا دع�م 

مواجهة هذا املرض الخطري.
يحظى التقبيل باهتمام كبري يف العراق 
كم�ا يف بلدان أخرى، وه�و عرف اعتاد 
علي�ه املواطنون منذ عق�ود من الزمن 

خصوصا يف املناسبات.

امل�ايض،  الثان�ي  يناير/كان�ون  ويف 
ق�ررت بغداد حظر دخول األش�خاص 
القادمن من الص�ن إىل البالد، يف حن 
أجل�ت رعاياه�ا م�ن مدين�ة ووه�ان 
الصينية، بؤرة تفيش كورونا، حيث تم 
اإلبقاء عليهم ملدة أس�بوعن يف الحجر 

الصحي.
ول�م تعل�ن الحكوم�ة العراقي�ة ع�ن 
تس�جيل أي إصابة مؤك�دة بالفريوس 

حتى اآلن 
وبعدم�ا فش�لت يف رشاء قن�اع جدي�د 
لنف�اد األقنع�ة م�ن األس�واق، قررت 
ارت�داء زي الزراف�ة كحماي�ة إضافية 
لها من خطر إصابتها بوباء الكورونا، 
الذي بات ُيشكل تهديدا عىل السكان يف 

الصن والعالم. 

قبيلة عراقية تمنع التقبيل وتكتفتي بالمصافحة

رخويات »مطبوخة« في نيوزيلندا تثير القلق

بعد التنمر والتقزم.. يجني نصف مليون دوالر !

النخيل.. قصة وجع عراقية كتبتها الحروب وضعف 
االهتمام الحكومي

املراقب العراقي/ متابعة...
أعلن رئيس قس�م الخوارزمي�ات القتالية 
والربام�ج يف مرك�ز املخاب�رات الفضائية 
الرئي�يس روم�ان فتاخ�وف أن موظف�و 
مركز املخاب�رات الرئييس للفض�اء التابع 
لقوات الفضاء الروس�ية مراقبة الحقيبة 
الت�ي فقدته�ا رائ�دة الفض�اء األمريكية 

ستيفانيشن بيبري منذ حوايل 12 عاًما.
وق�ال فتاخ�وف يف برنام�ج »االس�تخدام 
العس�كري« عىل قناة »زفيزدا« الروسية: 
»أضاعت إحدى رائدات الفضاء األمريكيات 

حقيبته�ا يف الفض�اء املفت�وح، كل ه�ذه 
األشياء موجودة يف قائمة مسجلة لدينا«.

أش�ار االختص�ايص إىل أن جميع أجس�ام 
تس�جيلها  يج�ري  الفضائ�ي  الحط�ام 

بالكامل وأنه يتم مراقبتها.
بيب�ري ورشيكه�ا  خرج�ت ستيفانيش�ن 
س�تيف بوي�ن إىل الفض�اء الخارج�ي يف 
نوفمرب/ترشي�ن الثان�ي 2008. وضاعت 
حقيب�ة أدوات رواد الفض�اء يف الفض�اء 
الخارج�ي، عندم�ا كان�ت بيب�ري تنظ�ف 

األدوات. 

مراقبة لحقيبة فقدت في الفضاء 


