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واشنطن »تكبل« عالوي بشروط وتضعه
 في مواجهة البرلمان

تهافتامريكييستبقجلسة»الخميس«

المراقب العراقي/ المحرر السياسي
علم�ت صحيف�ة »املراق�ب العراقي«، 
الوالي�ات  بوج�ود تح�ركات تجريه�ا 
املتحدة إلنش�اء  ثالث قواعد عس�كرية 
جديدة يف مناطق غرب العراق، يف وقت 
تواص�ل القوى  السياس�ية مس�اعيها 
إلخ�راج القوات األجنبية من البالد بعد 
الق�رار الذي أصدره مجل�س  النواب يف 

الخامس من كانون الثاني املايض. 
علي�ه  ص�وت  ال�ذي  الق�رار  وين�ص 
الربمل�ان، عىل إل�زام الحكوم�ة بإنهاء 
الب�الد،  يف  الق�وات  األجنبي�ة  تواج�د 
ومنعه�ا من اس�تخدام األرايض واملياه 

واألجواء العراقية ألي سبب  كان. 
وتجري واش�نطن تح�ركات مكوكية 
ش�ملت إج�راء مباحث�ات م�ع ق�ادة 
لثن�ي  عراقي�ن  وذل�ك  سياس�ين 
الحكومة عن إخراج قواتها العسكرية 
من البالد بعد القرار الربملاني  الحاسم. 

ففي صبيحة يوم أمس األحد، استقبل 
ترصي�ف  حكوم�ة  يف  الدف�اع  وزي�ر 
الس�فري  نج�اح  الش�مري،  األعم�ال 
االمريك�ي يف بغداد ماثي�و تولر وقائد 
ق�وات التحال�ف األمريك�ي يف  الع�راق 

وسوريا. 
وذك�ر بي�ان مقتض�ب ل�وزارة الدفاع 
أن الجانب�ن بحث�ا خالل اللق�اء الذي 
ح�ره »ع�دد من  كب�ار الضب�اط يف 

الوزارة، سبل التعاون املشرتك للقضاء 
عىل عصاب�ات داعش  االرهابية«، وهو 

ما تم إعالنه يف وسائل االعالم. 
ويف اليوم ذات�ه، أجرى وزير الخارجية 
األمريك�ي ماي�ك بومبي�و، محادث�ات 
هاتفي�ة م�ع  رئي�س ال�وزراء املكلف 
محمد عالوي، طالب�ه فيها ب�«حماية 
واملنش�آت  والدبلوماس�ين  الق�وات 
التابع�ن للوالي�ات املتح�دة والتحالف 

الدويل«. 
وأص�درت املتحدث�ة باس�م الخارجية 
األمريكية، مورغ�ان أورتاغوس، بيانا 
ج�اء في�ه أن  الوزي�ر األمريك�ي رحب 
بتعهد عالوي بإجراء انتخابات مبكرة 

لتعزيز النظام  الديمقراطي يف العراق. 
وقال�ت إن بومبي�و حث ع�الوي »عىل 
حل الخالفات مع الزعماء السياسين 
الع�راق لضم�ان  يف  األك�راد  والس�نة 

النجاح يف متابعة مهام حكومته«. 
عالمات اس�تفهام كثرية، وضعت عىل 
الدور ال�ذي تلعبه الوالي�ات املتحدة يف 
الع�راق،  إذ ي�رى مراقبون إنه�ا بدأت 
»مرحل�ة خط�رية ته�دف خالله�ا إىل 
فرض وصاية ع�ىل  العراقين، دون أن 

تأبه لسيادة البلد وقوانينه النافذة«. 
ويرى املحلل السيايس حسن الكناني، 
ع�ن  تبح�ث  األمريكي�ة  »اإلدارة  أن 
مؤيدي�ن لها يف  العراق م�ن أجل إيجاد 
آلي�ة لتربير وجودها بع�د صدور قرار 

الربمل�ان، ألنه�ا محرجة  م�ن الناحية 
القانونية«. 

ل�«املراق�ب  ويضي�ف خ�الل حديث�ه 
العراق�ي«، إن »واش�نطن تعم�ل عىل 

تس�ويف مس�ألة  تنفي�ذ ه�ذا الق�رار 
وتراهن ع�ىل قيام الحكوم�ة الجديدة 
بإعادة النظ�ر بالوجود األمريكي  حتى 

وان كان تحت عناوين أخرى«. 

ويش�ري الكناني إىل أن »هناك انقساما 
وأن  العراق�ي(،  الق�رار  )يف  واضح�ا 
بعض  املكونات ال تخفي رغبتها ببقاء 
ه�ذه القوات«، مس�تدركا »لكن هناك 

كتل أخ�رى ترفض  بش�دة بق�اء هذه 
القوات تحت أي مس�مى الس�يما بعد 

صدور قرار الربملان«. 
ويتاب�ع قائ�ال إن تل�ك الكت�ل »ألزمت 
الحكوم�ة الجديدة بإع�داد جدول من 
أجل انسحاب  القوات األمريكية بأرسع 
مؤك�دا  خروجه�ا«،  ومتابع�ة  وق�ت 
أن واش�نطن »س�وف تماط�ل  لكنه�ا 

ستنسحب يف نهاية املطاف«. 
م�ن جانبه، كش�ف املختص بالش�أن 
حدي�ث  يف  مح�ي،  معت�ز  األمن�ي 
ل�«املراق�ب العراقي«،  ع�ن وجود نية 
إلنشاء ثالث قواعد عسكرية يف املناطق 
الغربي�ة«، الفتا إىل أن »ه�ذه  اللقاءات 
تأت�ي لتأس�يس منظوم�ة عس�كرية 

أمريكية جديدة«. 
ويبن محي أن »هناك لقاءات س�ابقة 
وترصيحات من قب�ل األمريكان بأنهم 
باق�ون ف�رتة  طويل�ة بذريع�ة حاجة 
الع�راق وقوات�ه للتدري�ب«، منوها إىل 
أن »هن�اك لقاءات غ�ري معلنة  تتم بن 
مس�ؤولن عراقي�ن وأمريكي�ن لعدم 

اخراج القوات«. 
وتراهن الواليات املتحدة عىل اس�تمالة 
رئيس الحكوم�ة املكلف محمد توفيق 
ع�الوي إىل  صفها من خ�الل مغازالت 
والعل�ن  الخف�اء  يف  تج�ري  عدي�دة 
حفاظاً عىل زخم وجودها  العس�كري 

والسيايس يف العراق. 

المراقب العراقي/بغداد...
أكد النائب عن كتلة صادقون، حس�ن س�الم، 
اليوم اإلثن�ن، ان منح الثق�ة لحكومة عالوي 

 مرهون بإخراج القوات االمريكية. 
وقال س�الم يف بيان تابعته »املراقب العراقي«، 
إن » من�ح الثق�ة لحكومة ع�الوي وبرنامجه 
 الحكوم�ي مرهون بإخراج الق�وات االمريكية 
واملحافظة عىل الحشد وتعزيز مكانته وقدراته 
 كمؤسس�ة امنية وال مس�اومة ع�ىل دمجه او 
الغائ�ه وتنفي�ذ االتفاقي�ة الصيني�ة العراقية 

 واستقاللية كابنته الوزارية .» 
وأضاف أن »ع�ىل عالوي املحافظة عىل الوعود 
التي قطعها للمتظاهرين الس�لمين وكش�ف 
 الكتل السياسية التي تضغط عليه لالستحواذ 

عىل املناصب وعدم االبتعاد عن املحاصص�ة .» 
وطالب النائب ع�ن صادقون » عالوي بتكملة 
وامل�دراء  ال�وكالء  مش�واره إللغ�اء مناص�ب 
للصفق�ات  الت�ي اصبح�ت مرت�ع   العام�ون 

والفساد«. 

المراقب العراقي/بغداد...
ح�ذر مصدر أمن�ي يف محافظة االنب�ار اليوم االثنن، 
من التحركات االمريكية الساعية اىل  استهداف جميع 
الش�خصيات التي كان له�ا دور يف محاربة اإلرهاب.  
وق�ال املص�در يف ترصيح صحف�ي تابعت�ه »املراقب 

العراق�ي« ان “اس�تهداف الش�خصيات  العش�ائرية 
والقي�ادات االمني�ة من قب�ل الق�وات االمريكية امر 
مرفوض ك�ون ان اس�تهداف هذه  الش�خصيات يعد 
مخطط خطري يؤثر سلبا عىل امن واستقرار املناطق 
املحررة يف االنبار .“  واضاف ان” القوات االمنية قادرة 

عىل القيام بكافة املهام االمنية وال تحتاج اىل عمليات 
 إنزال امريكي�ة العتقال ش�خصيات قارعت االرهاب 
كم�ا ح�دث فجر الي�وم عندم�ا قامت ق�وة  امريكية 
باعتقال القيادي يف الحش�د الش�عبي معدي العبيدي 

وهو ايضا شيخ عشرية البو عبيد  يف االنبار«. 

المراقب العراقي/بغداد...
أكد النائب محمد البلداوي، اليوم االثنن، 
ان تحالف القوى متمس�ك باملحاصصة 
يف تش�كيل  الحكوم�ة الجدي�دة.  وق�ال 

البل�داوي يف ترصي�ح تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« ان »تحال�ف الق�وى يرفض 
ع�ىل  التصوي�ت  اىل  جلس�ة  الحض�ور 
حكومة ع�الوي، »مبين�ا ان » التحالف 

متمسك بحصصه يف الحكومة  الجديدة  
 .« واضاف ان »تحالف الفتح ترك خيار 
اختي�ار الوزراء اىل عالوي ولن يتدخل يف 
عمله، وعىل  الحكوم�ة ان تقوم بتهيئة 

األج�واء املناس�بة لالنتخاب�ات املبكرة  
 .« وتاب�ع ان »حكومة ع�الوي مطالبة 
بإخ�راج الق�وات األمريكية م�ن العراق 

وتنفيذ االتفاقية  الصينية.

نائب: منح الثقة لحكومة 
عالوي مرهون بإخراج القوات 

االمريكية

»200« نائبًا يضعون مفتاح »الحسم« في كابينة عالوي 
المراقب العراقي/ احمد محمد... 

أكث�ر م�ن مئت�ي نائ�ب م�ن مختل�ف الكت�ل 
السياس�ية يس�تعدون للتصوي�ت ع�ىل كابينة 
الحكوم�ة  االنتقالي�ة برئاس�ة محم�د توفي�ق 
عالوي، يف الجلس�ة التي حددت رئاس�ة الربملان 
ي�وم الخمي�س  املقب�ل كموع�د لعقده�ا، فعىل 
الرغ�م م�ن وج�ود تحفظ ك�ردي - س�ني عىل 
آلي�ة اختي�ار الكابينة  الوزارية م�ن قبل عالوي 
واملدعومة »ش�يعيا« والتي تتيح لرئيس الوزراء 

اختيار كابينته  وفقا لرغبته بعيدا عن الضغوط 
السياسية. 

ويؤك�د برملاني�ون مقرب�ون م�ن »ع�الوي« أن 
الكابين�ة س�تقدم بش�كل كام�ل، وال يوجد أي 

تأجيل  يف تشكيلتها.   
وحددت رئاس�ة مجل�س النواب ي�وم الخميس 
املقبل كموع�د للتصويت عىل الكابينة الوزارية، 
 وذل�ك بع�د وصول املنه�اج الحكوم�ي وأعضاء 
الكابين�ة الوزاري�ة اليه من قبل رئي�س الوزراء 

 املكلف.  
وش�كلت رئاس�ة الربملان لجنة لدراس�ة املنهاج 
ال�وزاري لرئيس ال�وزراء املكلف تمهيدا  لطرحه 

للتصويت. 
والزال ال�رصاع الس�يايس ع�ىل مل�ف الكابين�ة 
الوزاري�ة قائما، حيث ترفض الكتل السياس�ية 
 الس�نية والكردي�ة اآللي�ة الت�ي يعم�ل وفقه�ا 
رئي�س ال�وزراء املكلف محمد توفي�ق عالوي يف 
اختي�ار  فريقه ال�وزاري، بع�د أن اعطته الكتل 

الش�يعية الضوء األخر تلبية ملطالب الش�ارع 
العراقي  وساحات التظاهر التي تنادي بحكومة 
تكنوقراط مستقلة، تشكل بعيدا عن املحاصصة 

 السياسية والطائفية. 
ويب�دو هذا األم�ر اث�ري حفيظة الكرد والس�نة 
باعتبار أن تلك اآللية س�تحرمهم من مناصبهم 
 ومكاس�بهم الت�ي حصل�وا عليها وفق�اً لنظام 

املحاصصة. 
وحذر نواب من انقسام الربملان بسبب الربنامج 

الحكومي واس�ماء املرش�حن لش�غل  املناصب 
الوزارية يف الحكوم�ة الجديدة، مبينن أن تأخر 
وصول االسماء والسري الذاتية  ملرشحي الكابينة 
الحكوم�ة إىل أعض�اء مجل�س النواب س�يعمق 

السجاالت والخالفات بن  القوى السياسية. 
وأك�د تحالف الفتح بزعامة ه�ادي العامري أن 
الكتل الش�يعية س�تحقق األغلبية خالل جلسة 
ي�وم  الخمي�س املقب�ل لتمري�ر حكوم�ة رئيس 
ال�وزراء املكلف محمد توفيق ع�الوي برغم من 

عدم دعم  الكتل الس�نية والكردي�ة له، الفتة إىل 
إن »الكت�ل الس�نية والكردية الزال�ت معرتضة 
ع�ىل حكومة  ع�الوي لكونها لم تم�رر وزراءها 

املتحزبن. 
ورهن نوابا عن تحال�ف يف بيانات أخرى عملية 
تصويتهم عىل حكومة ع�الوي وبرنامج  عملها 
بتنفيذ قرار الربملان الذي يقيض بإخراج القوات 

االمريكية من األرايض العراقية. 
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طهران ردًا على مزاعم ترامب: نحافظ على 
ميزانيتنا العسكرية دون أي تخفيض

حينما تحتضن بغداد مؤتمر علماء المقاومة

4

في هذا العدد

أكد مصدر مسؤول من العتبة العلوية املقدسة، اليوم 
االثن�ن، إغالق رضي�ح اإلمام عيل عليه  الس�الم أمام 
دخول الزائرين بعد تسجيل محافظة النجف االرشف 

أول حاالت اإلصابة بفايروس   “كورونا”. 
وق�ال املصدر يف ترصي�ح تابعته »املراق�ب العراقي« 
إن “األمان�ة العام�ة للعتب�ة العلوية  املقدس�ة قررت 
إغ�الق رضيح اإلمام عيل عليه الس�الم أمام الزائرين 
بع�د تس�جيل محافظ�ة  النجف أول ح�االت اإلصابة 
بفاي�روس كورون�ا”، الفتا إىل إن “اإلج�راء جاء ملنع 
التجمهر  داخل الريح وقد تسجل إصابات أخرى .“ 

مفت�وح  س�يكون  العل�وي  “الصح�ن  أن  وأض�اف 
أم�ام الوافدين والزائري�ن لتأدية الزي�ارة”، مبينا  أن 
“إجراء إغالق الريح وقتي وجاء للحد من انتش�ار 

الفايروس”. 

اغالق مرقد االمام 
علي »عليه السالم« امام الزائرين

6
جبار: آلية الدوري 

ال تتحمل خسارتين 
متعاقبتين

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي... 
أطلق�ت  الت�ي  التحذي�رات  تصاع�دت 
مؤخراًم�ن املختص�ن بخصوصتعرض 
الب�الد النهيار كب�ري يف  البناء االقتصادي 
يف  االس�تهالكية  والحرك�ة  العراق�ي 
الس�وق املح�يل نتيجة غل�ق الحدود بن 
 العراق وإيران بسبب اصابات بفايروس 
كورونا، وأش�ارت تلك التحضريات اىل ان 
أكثر من   12 مليار دوالر معدالت التبادل 

التجاري بن العراق وإيران . 
اإلصاب�ة الت�ي س�جلت به�ذا املرض يف 
محافظ�ة النجف االرشف س�يكون لها 

تأثري كبري عىل  كس�اد األس�واق املحلية 
وانكماش�ها يف اغلب محافظ�ات البالد، 
واالحتياط�ات التي س�تتخذها  الجهات 
املختصة م�ن اجل تجن�ب اإلصابة بهذا 
امل�رض هي قضايا ال غب�ار عنها، لكنها 
 س�تنعكس س�لبا عىل االقتصاد العراقي 
املأزوم، نتيج�ة غياب الخط�ط العلمية 

للنهوض به. 
س�تكون  للب�الد  الخارجي�ة  التج�ارة 
حج�م  يبل�غ  حي�ث  األول  املت�رر 
اس�ترياداتها اىل 50 مليار  دوالر س�نويا 
من دول عدة س�تواجه خلالً يف ما يعادل 

20 % يف مي�زان حجم التب�ادل التجارية 
 الكيل والس�لع التي تس�تهلكها الس�وق 
املحلي�ة التي اعتمدت بش�كل ش�به كيل 
عىل االسترياد  وغياب اسرتاتيجية البناء 
االقتص�ادي املح�يل نتيجة س�وء االدارة 

والفسادوالفشل . 
العراق بلد اس�تهالكي ويعتمد عىل اغلب 
البضائع املس�توردة م�ن الصن وبعض 
دول الجوار  والتي س�تتعرض للتقليص 
بس�بب املخاوف من انتش�ار االمراض، 
مم�ا سيس�بب ارتفاع�ا كبريا  بأس�عار 
املواد الغذائية وبم�ا فيها الكمالية، مما 

سيتم االعتماد عىل املنتج املحيل واألخري 
ال  يكفي لالستهالك املحيل، مما سيؤدي 
اىل ارتفاع األسعار وستنعكس سلبا عىل 
املجتمع ال�ذي  يعاني أصال من ارتفاع يف 

معدالت الفقر. 
املرض واالش�اعات ستكون عامال مهما 
يف تقلي�ص التجمعات التجاري�ة والحد 
م�ن رشاء  البضائ�ع خاص�ة يف املراك�ز 
التجارية واملوالت واألسواق، مما ستؤثر 

عىل حجم التجارة  الداخلية. 
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المراقب العراقي/ متابعة... 
بالتزامن مع التق�دم الذي تحرزه 
ق�وات الجي�ش الس�وري يف ريف 
إدلب، يستمر النظام  الرتكي بدعم 
الجماع�ات اإلرهابي�ة ملن�ع ذل�ك 
التقدم، لضمان إيجاد موطئ قدم 

لها يف  األرايض السورية. 

وذكرت وكالة »س�انا« الس�ورية 
الرس�مية، صب�اح الي�وم االثنن، 
أن الجيش اس�تعاد  السيطرة عىل 
قرى )الش�يخ مصطف�ى والنقري 
وكف�ر س�جنة وأرينبة وس�طوح 
الدي�ر( يف  ريف إدلب الجنوبي، بعد 
اإلرهابية  املجموع�ات  معارك مع 

املدعومة من تركيا. 
غ�داة  التط�ورات  ه�ذه  وتأت�ي 
س�يطرة الجي�ش الس�وري ع�ىل 
قريتي الش�يخ دام�س وحنتوتن 
 جنوب غرب وش�مال غ�رب معرة 

النعمان بريف إدلب الجنوبي. 
الخارجي�ة  وزي�ر  أع�رب  ب�دوره 
الرويس سريغي الفروف، عن أمله 
يف أنه خالل  املش�اورات املقبلة مع 
تركيا بشأن سوريا، سيتم االتفاق 
ع�ىل أن اإلرهابين ل�ن يكون  لهم 

مكان يف إدلب. 
وقال الفروف يف مؤتمر صحفي بعد 
محادثات مع نظ�ريه الطاجيكي: 
»أؤكد م�رة  أخرى أننا س�نعارض 
بش�كل قاطع أي محاوالت لتربير 
اإلرهابي�ن، الذين حددهم مجلس 
 األمن التابع لألم�م املتحدة. لذلك، 
آمل أن تنتهي االتصاالت املستمرة 
الرتك�ي  جيش�نا  والجي�ش  ب�ن 
بمشاركة الدبلوماسين واألجهزة 

األمني�ة بش�كل إيجاب�ي وال يزال 
 بإمكاننا االتف�اق عىل أنه ال يوجد 
مكان لإلرهابين يف هذا الجزء من 
س�وريا، كما أنه  ال يجب أن يكون 

لهم مكان عىل اإلطالق«. 
وفًق�ا لالتفاقية التي ت�م التوصل 
إليه�ا يف أي�ار 2017 يف املحادثات 
الت�ي ج�رت يف  أس�تانا )اآلن ن�ور 
س�لطان( من قبل ممثيل روس�يا 
وإي�ران وتركي�ا، ت�م إنش�اء أربع 
يف  التصعي�د  مناط�ق  تخفي�ض 
س�وريا. خضعت ثالث�ة منها عام 
2018 لس�يطرة دمش�ق. املنطقة 

محافظ�ة  يف  الواقع�ة   الرابع�ة، 
محافظ�ات  م�ن  وأج�زاء  إدل�ب 
الالذقية وحم�اة وحلب  املجاورة، 
ال ت�زال غ�ري خاضع�ة لحكوم�ة 
نفس�ه،  الوق�ت  يف  الجمهوري�ة. 
اس�توىل إرهابيو   «جبهة النرصة« 

عىل معظمها. 
ويف أيل�ول 2018 وافق�ت روس�يا 
وتركي�ا يف س�وتيش ع�ىل إنش�اء 
منطقة منزوعة  الس�الح يف إدلب، 
حي�ث يوج�د أكث�ر م�ن ع�رة 

وحدات مختلفة. 

تفاصيل اوسع صفحة 4
» كورونا« يرفع أسعار البضائع ويهدد الحركة

 االقتصادية في العراق

رهانات تركيا في ديمومة اإلرهاب تفشل 
امام انتصارات الجيش السوري

مصدر أمنى يحذر من تحركات أمريكية الستهداف بعض الشخصيات

الفتح :تحالف القوى متمسك بالمحاصصة



املراقب العراقي/ بغداد...
اكد النائب عن تحالف س�ائرون رياض املس�عودي، االثنني، انهم 
بانتظار االطالع عىل اس�ماء املرشحني بعد قرار تحديد موعد عقد 
جلسة استثنائية ملجلس النواب.وقال املسعودي يف ترصيح خاص 
إلذاعة »ال�رأي العام« تابعته »املراقب العراق�ي« إن »الضبابية ال 
زالت موجودة حول التش�كيلة الوزاري�ة الجديدة املجهولة وحول 
اس�ماء ال�وزراء وخلفياتهم املهنية والعلمي�ة واالنتماءات 
الحزبية ونش�اطاتهم الس�ابقة«.وبني املسعودي 
ان »بع�ض الق�وى الس�نية داعم�ة وبق�وة 
لحكومة محم�د توفيق عالوي بعدد ال يقل 
عن ثالثني نائبا، اضافة اىل بعض االحزاب 
الكردية«، مشريا اىل ان »جميع الكتل 
يف  طريق�ة  ابتك�رت  السياس�ية 
تشكيل هذه الحكومة بانها تنأى 
بنفسها عن طر اسماء مرشحني، 

ك�ون ان الحكوم�ات الس�ابقة 
وم�ع ش�ديد االس�ف وضع�ت 
زاوي�ة  يف  السياس�ية  الق�وى 
حرجة واشكالية حقيقية يف ادارة 
الدولة مم�ا ادى اىل هذا الرشخ الواضح 

بني الشعب والحكومة«.

اأذاعيت�صريح
المسعودي: ننتظر االطالع عىل اسماء 
المرشحين بعد تحديد موعد عقد الجلسة
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األمين

املراقب العراقي/ كركوك...
اعلنت خلية االعالم االمن�ي، االثنني، عن مقتل ثالثة ارهابيني 

من املقربني لزعيم »داعش« واعتقال سبعة اخرين بكركوك.
وقال�ت الخلي�ة يف بيان تلق�ت »املراقب العراقي« نس�خة منه 
ان »ابطال جهاز مكافحة االرهاب مس�تمرون يف تعقب بقايا 
قيادات وعنارص عصابات داعش االرهابية، حيث عمل الجهد 
االس�تخباري للجهاز عىل اكتش�اف أه�داف يف وادي زغيتون 

ضمن قاطع محافظة كركوك«.
واضافت ان »ابطال العملي�ات الخاصة يف الجهاز نفذوا إنزاال 
جوي�ا بإس�ناد من ط�ريان التحالف الدويل تمكن�وا من خالله 
قتل ثالث�ة ارهابيني من املقربني لزعيم العصابات الداعش�ية 

واعتقال سبعة ارهابيني«.

املراقب العراقي/ دياىل...
اف�اد مص�در امن�ي، االثن�ني، ب�أن ش�خصني قتال 

واصيب ثالث بمشاجرة عائلية يف دياىل.
وقال املصدر، إن »مش�اجرة عائلية استخدمت فيها 
االس�لحة الخفيفة ضمن قرية منصورية الش�ط يف 
قض�اء الخال�ص بمحافظة دياىل، م�ا ادى اىل مقتل 

شخصني واصابة ثالث بجروح«.
واض�اف ان »ق�وة امني�ة طوق�ت امل�كان، ونقل�ت 
املصاب اىل مستش�فى قريب لتلقي العالج والجثتني 
اىل الطب الع�ديل، فيما فتحت تحقيقا يف مالبس�ات 

الحادث«.

املراقب العراقي/ بغداد...
اك�دت امان�ة بغ�داد، االثنني، أن انته�اء العمل بمجرس س�احة بريوت س�يكون 
منتصف الشهر املقبل.وذكرت االمانة يف بيان تلقت »املراقب العراقي« 
نس�خة منه، إن »مالكاتها يف دائرة املشاريع، مستمرة بتأهيل 
وصيانة مجرس س�احة ب�ريوت للجانب املتوجه من من حي 
املستنرصية باتجاه حي املهندسني وعىل مدار الساعة ومن 
املؤم�ل انج�از العم�ل منتصف الش�هر املقبل يف ح�ال عدم 
حدوث ع�ارض كاألمط�ار الغزي�رة وغريها م�ن العوارض 
الخارجي�ة التي من املمكن ان تؤثر عىل نس�ب تقدم العمل«.
واضافت، ان »العمل يتضمن رفع الطبقة االيبوكسية بالكامل 
م�ع رف�ع األنقاض وتنظيف س�طح املج�رس ومن ثم اإلكس�اء 
باألسفلت املعالج بالبوليمري كمرحلة أوىل من العمل فيما ستكون 

املرحلة الثانية استبدال وتعويض مفاصل التمدد العرضية«.

مشاجرة عائلية يف دياىل تتسبب 
بمقتل شخصين واصابة ثالث 

مقتل 3 ارهابيين مقربين لزعيم 
جماعات داعش يف كركوك

مؤسسة الشهداء تعلن تخصيص قطع 
أراٍض وخدمات صحية لذوي الشهداء

طقس اليومين المقبلين.. أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة
املراقب العراقي/ بغداد...

توقع�ت هيئة األنواء الجوية، االثنني، أن 
تش�هد البالد تس�اقط أمطار مصحوبة 
بعواصف رعدي�ة مع انخفاض لدرجات 

الحرارة لليومني املقبلني.
وقالت الهيئة يف بيان لها تلقت »املراقب 
»الطق�س  إن  من�ه  نس�خة  العراق�ي« 
س�يكون لي�وم غ�د الثالث�اء يف املنطقة 
الوس�طى غائ�م م�ع تس�اقط أمط�ار 
خفيفة اىل متوسطة الشدة وتزداد غزارة 
األمط�ار خ�الل الليل يف أماك�ن متعددة 

مع ح�دوث عواصف رعدي�ة أحيانا مع 
انخف�اض لدرجات الح�رارة«، مبينة ان 
»الطقس س�يكون يف املنطقة الش�مالية 
غائم جزئ�ي واحيانا غائم مع تس�اقط 
زخ�ات مط�ر خفيف�ة خاص�ة املناطق 
الش�مالية والرشقية منها، فيما سيكون 
الطق�س يف املنطقة الجنوبي�ة غائم مع 
تس�اقط زخ�ات مط�ر خفيف�ة وتزداد 
غزارتها بعد الظهر يف اماكن متعددة مع 
حدوث عواصف رعدية احيانا وانخفاض 

لدرجات الحرارة«. 

وأضاف�ت الهيئ�ة أن »الطقس س�يكون 
لي�وم االربع�اء يف املنطقت�ني الوس�طى 
والجنوبية غائم جزئي وأحيانا غائم مع 
تساقط زخات مطر خفيفة اىل متوسطة 
الش�دة خاصة يف االقسام الرشقية منها 
وحدوث عواصف رعدية احيانا ويتحول 
الطق�س تدريجي�ا اىل صح�و ودرج�ات 
الحرارة تنخفض بضع درجات«، مشرية 
املنطق�ة  يف  س�يكون  »الطق�س  ان  اىل 
الش�مالية صح�و مع بع�ض الغيوم مع 

انخفاض لدرجات الحرارة«.

نار حامية .. 

إصبع عىل الجرح 

م�ن يتابع الح�راك الس�يايس العراقي وهذا التس�ابق 
والتشاور والتهديد والوعيد واالنسحابات واملفاوضات 
بني الكتل السياس�ية واقطابها ورؤس�ائها واعضائها 
يف التعام�ل م�ع رئيس ال�وزراء املكلف محم�د توفيق 
ع�الوي يف س�عيه لتش�كيل حكومت�ه  ي�درك جي�د إن 
االح�زاب والتي�ارات السياس�ية العراقي�ة م�ا زالت يف 
ابراجه�ا العائمة الواهمة وانها لم تس�تفد او تتعظ او 
تنتصح من هذه النقمة الشعبية والحراك الجماهريي 
يف ساحات التظاهر بمحافظات الوسط والجنوب منذ 
خمسة اشهر ولم ترتكن حتى اآلن لقناعة الذات يف ان 
تأخذ لنفس�ها قسطا من راحة العقل وفرمتة الضمري 

ومحاسبة الذات.
ان�ا هنا اقصد الجميع وليس الش�يعة م�ن دون الكرد 
والس�نة .. اقص�د ال�كل جمع�ا وح�رشا ولي�س فرادا 
واس�ماء دون س�واها .. فال يوهم الساس�ة السنة او 
الك�رد أنفس�هم فيما ي�رددون من ان م�ا يحصل هو 
انتفاضة الش�يعة ضد السياس�يني الش�يعة انما هي 

)دول�ة(  ض�د  ش�عب  انتفاض�ة 
الفساد والفاسدين ودولة الفشل 
الفس�اد  فحيت�ان  والفاش�لني 
الس�نة لي�س اق�ل نم�ن مافيات 
الك�رد  وام�ا  الش�يعة  الفس�اد 
فللنفط ومنافذ الحدود ما يكفي 

للحديث..
لق�د بات واضح�ا بحك�م اليقني 
املتيق�ن إن الش�عب العراقي بكل 
ومس�مياته  ومكوناته  رشائح�ه 

العلي�ا  الديني�ة  املرجعي�ة  وقبله�م 
مقتنعني بان النظام الحايل عبارة عن رشكات مساهمة 
وبعضها عبارة عن دكاكني تجارية او وكاالت وليست 
حكوم�ة تعمل لخدمة ش�عبها. ما يدل عىل هذا ويؤكد 
رؤيتن�ا ازائ�ه هو انن�ا ويف ظل ه�ذه األزمة الش�ديدة 
والخط�رية نج�د بعض االح�زاب والتيارات متمس�كة 
باملحاصصة يف التفاوض مع عالوي ومس�تمرة بنفس 

العقلية التي دمرت العراق.
مخت�رص الكالم املفي�د ونحن يف مف�رق الطرق نقول 
ان الفرص�ة متاحة للجميع احزاب�ا وتيارات  وكتل  يف 
رفض املش�اركة بالكابينة الحكومي�ة والتصويت عىل 
حكوم�ة ع�الوي  ليتحمل ه�و مس�ؤوليته التأريخية 
نجاح�ا ام فش�ال ليتس�نى ل�ه الوصول ب�أرسع وقت 
ممك�ن اىل اإلنتخابات املبك�رة بضمانات دولية لتكون 
املش�اركة السياس�ية وفق رشوط وقوان�ني انتخابية 
عادلة وحكومة تخدم الش�عب بعي�دا عن املحاصصة 
الت�ي اوصلتن�ا اىل الهاوي�ة وم�ا ادراك ما ه�ي ... نار 

حامية.

املراقب العراقي/ بغداد...
الش�هداء،  مؤسس�ُة  اعلن�ت 
م�ع  اتفاقه�ا  ع�ن  االثن�ني، 
مديري�ِة بلدي�ات بغ�داد ع�ىل 
تخصيص قطع ارايض سكنية 

لذوي الشهداء.
 مش�ي����رة ال���ى اتخاذها 
اج�راءات تضم���ن حص�ول 
ع�ىل  بقانونه�ا  املش�مولني 
الصح���ية  الخدم�������ات 

الالزم��ة.
وذكر مس�ؤول اعالم املؤسسة 
باس�م جه�اد ان »وف�دا م�ن 
مديري�ات املؤسس�ة يف مدينة 
الك�رخ  وجانب�ي  الص�در 
والرصافة، عق�د اجتماعا مع 
مديرية بلديات بغ�داد التابعة 
للمحافظ�ة من اج�ل االتفاق 
عىل تخصي�ص قطع اراض يف 
مناط�ق العاصم�ة لتوزيعه�ا 

بني ذوي الشهداء«.
وب�ني أن »جمي�ع املحافظات 

وزع�ت قط�ع اراض بني ذوي 
الش�هداء، الذي عده جزءا من 
كونهم  القانوني  االس�تحقاق 
قدم�وا تضحي�ات جليلة وهم 
النظ�ام  ج�الوزة  يقارع�ون 

الدكتاتوري املقبور«.
د مشريا اىل ان »محافظة بغداد 
ل�م يج�ر فيه�ا اي تخصيص 
ل�الرايض، فض�ال ع�ن ان عدم 
مالي�ة  تخصيص�ات  وج�ود 
للمؤسس�ة، منعها من توزيع 

بدل نقدي بينهم«.
وافصح جهاد عن ان »املديرية 
ستبارش فرز اراض يف مناطق 
جي�دة واس�راتيجية من اجل 
الش�هداء«،  لذوي  تخصيصها 
ان  نفس�ه  الوق�ت  يف  مبين�ا 
االجراءات  »املؤسسة س�تتخذ 
الالزم�ة لحص�ول جميع ذوي 
بقانون  املش�مولني  الش�هداء 
املؤسس������ة ع�ىل الس�كن 

املالئم«.

منهل عبد األمري المرشدي

المراقب العراقي/ القسم السياسي...
أكث�ر م�ن مئت�ي نائ�ب م�ن مختل�ف الكت�ل 
السياس�ية يس�تعدون للتصويت ع�ىل كابينة 
الحكوم�ة االنتقالي�ة برئاس�ة محم�د توفيق 
عالوي، يف الجلس�ة التي حددت رئاسة الربملان 
ي�وم الخمي�س املقب�ل كموعد لعقده�ا، فعىل 
الرغ�م م�ن وجود تحف�ظ كردي - س�ني عىل 
آلي�ة اختيار الكابين�ة الوزارية من قبل عالوي 
لرئي�س  تتي�ح  والت�ي  واملدعوم�ة »ش�يعيا« 
الوزراء اختيار كابينته وفقا لرغبته بعيدا عن 
الضغوط السياسية.ويؤكد برملانيون مقربون 
من »عالوي« أن الكابينة ستقدم بشكل كامل، 
وال يوج�د أي تأجي�ل يف تش�كيلتها.  وح�ددت 
رئاس�ة مجل�س الن�واب يوم الخمي�س املقبل 
كموعد للتصويت عىل الكابينة الوزارية، وذلك 
بعد وصول املنهاج الحكومي وأعضاء الكابينة 
الوزاري�ة اليه من قبل رئيس ال�وزراء املكلف. 
وشكلت رئاس�ة الربملان لجنة لدراسة املنهاج 
الوزاري لرئيس الوزراء املكلف تمهيدا لطرحه 
للتصوي�ت.والزال الرصاع الس�يايس عىل ملف 
الكابين�ة الوزارية قائما، حي�ث ترفض الكتل 
السياسية الس�نية والكردية اآللية التي يعمل 
وفقه�ا رئي�س ال�وزراء املكلف محم�د توفيق 
عالوي يف اختيار فريقه الوزاري، بعد أن اعطته 
الكتل الش�يعية الضوء األخ�ر تلبية ملطالب 
الش�ارع العراق�ي وس�احات التظاه�ر الت�ي 
تن�ادي بحكومة تكنوقراط مس�تقلة، تش�كل 
بعيدا ع�ن املحاصصة السياس�ية والطائفية.

ويب�دو هذا األم�ر اثري حفيظة الكرد والس�نة 
باعتبار أن تلك اآللية ستحرمهم من مناصبهم 

ومكاس�بهم التي حصلوا عليه�ا وفقاً لنظام 
املحاصصة.وح�ذر نواب من انقس�ام الربملان 
بس�بب الربنامج الحكومي واسماء املرشحني 
لشغل املناصب الوزارية يف الحكومة الجديدة، 
مبين�ني أن تأخ�ر وص�ول االس�ماء والس�ري 
الذاتية ملرش�حي الكابينة الحكومة إىل أعضاء 
مجلس النواب س�يعمق السجاالت والخالفات 
ب�ني الق�وى السياس�ية.وأكد تحال�ف الفتح 

بزعام�ة ه�ادي العام�ري أن الكتل الش�يعية 
س�تحقق األغلبية خالل جلس�ة يوم الخميس 
املقبل لتمري�ر حكومة رئيس ال�وزراء املكلف 
محم�د توفي�ق ع�الوي برغ�م من ع�دم دعم 
الكتل الس�نية والكردية له، الفتة إىل إن »الكتل 
السنية والكردية الزالت معرضة عىل حكومة 
ع�الوي لكونها لم تم�رر وزراءه�ا املتحزبني.
ورهن نوابا عن تحالف يف بيانات أخرى عملية 

تصويتهم عىل حكومة عالوي وبرنامج عملها 
بتنفي�ذ ق�رار الربمل�ان ال�ذي يق�ي بإخراج 
الق�وات االمريكية م�ن األرايض العراقية.وعن 
إمكاني�ة التصوي�ت ع�ىل الكابين�ة الوزاري�ة 
املقدم�ة من قبل رئيس ال�وزراء املكلف محمد 
توفيق ع�الوي أش�ار النائب عن كتل�ة بيارق 
الخري محمد الخالدي اىل أن »174 نائبا شيعيا 
حس�موا امرهم بالتصويت عىل محمد توفيق 

ع�الوي وكابينت�ه خ�الل الجلس�ة املخصصة 
ملن�ح الثق�ة واملؤم�ل عقده�ا ي�وم الخميس 
املقب�ل. وقال الخال�دي، يف ترصيح ل� »املراقب 
العراق�ي« إنه »وعىل الرغم قرار تحالف القوى 
ال�ذي يضم ع�دد من الكتل الس�نية فأن هناك 
اكثر من 40 نائبا س�نيا س�يحرون للجلسة 
وسيصوتون للحكومة االنتقالية »، الفتا اىل أن 
»هناك ثمانية نواب من مختلف الكتل الكردية 
س�تصوت لصالح عالوي، وكذل�ك 14 اخرون 
ع�ن املك�ون الركمان�ي واملس�يحي، ليصبح 

العدد النهائي للمصوتني هو 210 نائبا«.
وكشف، عن »وجود زيارة مرتقبة لرئيس إقليم 
كردس�تان نيجريفان بارزاني ي�وم غد الثالثاء 
اىل العاصمة بغ�داد، بهدف التحاور مع رئيس 
ال�وزراء املكل�ف محمد عالوي، بغي�ة التوصل 
اىل تفاهم�ات ش�أنها اقن�اع الجان�ب الكردي 
باعط�اء حري�ة االختي�ار لع�الوي يف تس�مية 
ال�وزراء وفق آلي�ة مرضية الختي�ار الوزراء«.

وأوضح الخالدي، أن »الكابينة س�تقدم بشكل 
كام�ل وال وج�ود ألي تأجي�ل فيه�ا«، داعي�ا 
»الكتل املتحفظة عىل الش�خصيات التي كانت 
تعيش خ�ارج العراق اىل عدم التصويت عليها، 
وترك الترصيحات املش�ينة ضدها عرب وسائل 
اإلعالم«. وعقدت رئاس�ة الربملان جلس�ة هذا 
الي�وم، خصص�ت ملناقش�ة املنهاج ال�وزاري، 
بع�د أن كانت م�ن املفرض أن يت�م التصويت 
فيه�ا ع�ىل الكابين�ة الوزارية.وش�ددت كت�ل 
سياس�ية أن الحكومة االنتقالية ستكون امام 
مهام مح�ددة أبرزها اخراج القوات االمريكية 
واجراء االنتخابات املبكرة وحسم ملف موازنة 

.2020

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�د عض�و مجل�س الن�واب النائ�ب جم�ال 
املحمداوي، أن رئيس الوزراء املس�تقيل عادل 
عب�د امله�دي ومكتبه خالف�ا نص امل�ادة من 
النظ�ام الداخيل ملجل�س ال�وزراء والتي تمنع 
إعادة تكلي�ف املناصب العلي�ا، محامال اياها 

التبعات القانونية الالزمة لهذه املخالفة.
وق�ال املحم�داوي يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب 

العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »امل�ادة 42 م�ن 
النظام الداخ�يل ملجلس الوزراء لس�نة 201٩ 
نص�ت ع�ىل أن  يس�تمر مجل�س ال�وزراء يف 
تش�كيل  لح�ني  اليومي�ة  األعم�ال  ترصي�ف 
الحكوم�ة الجدي�دة يف البن�د اوال منه�ا، ويف 
البن�د ثانيا فقد بينت معن�ى ترصيف األعمال 
وقالت: يقصد بترصيف األمور اليومية  اتخاذ 
القرارات واإلجراءات غري القابلة للتأجيل التي 

من ش�أنها اس�تمرار عمل مؤسس�ات الدولة 
واملرافق العامة بانتظام واضطراد ، وال يدخل 
من ضمنها مثالً اقراح مرشوعات القوانني أو 
عقد القروض أو التعي�ني يف املناصب العليا يف 
الدولة واإلعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات 

والدوائر«.
وأض�اف »فقد الحظنا يف اآلونة األخرية إصدار 
مجموع�ة م�ن األوام�ر الديواني�ة الخاص�ة 

بإعادة تكليف مجموعة من الدرجات الخاصة 
واملناصب القيادية كما حدث مع رئيس ديوان 
الوقف الش�يعي ورئيس ديوان الوقف السني 
أو تكلي�ف م�دراء م�دراء عام�ني يف رشك�ة 
الخط�وط الجوي�ة العراقي�ة وغريه�ا وذل�ك 
بعد قبول اس�تقالة رئيس ال�وزراء عادل عبد 
املهدي، مما يبني حج�م التجاوز عىل القانون 

ومخالفته الرصيحة«.

ودع�ا املحم�داوي إىل »إلغ�اء جمي�ع األوام�ر 
الديواني�ة الص�ادر بعد قبول اس�تقالة رئيس 
مجل�س ال�وزراء، ومدي�ر مكتب�ه وأمني عام 

األمانة العامة ملجلس الوزراء«.
الجه�ات  محاس�بة  »رضورة  ع�ىل  وش�دد 
الحكومي�ة الت�ي تعم�دت مخالف�ة القوانني 
الناف�ذة وتقديمه�م إىل العدال�ة إلتمام منهج 

اإلصالح ومحاربة الفساد«.

غداً.. وفد كردي يصل الى بغداد »للتفاوض«
مقربون من عالوي: 210 نائبا من جميع الكتل السياسية سيصوتون على الكابينة الوزارية 

نائب: عبد المهدي خالف النظام الداخلي لمجلس الوزراء بشأن إعادة تكليف الدرجات الخاصة

االتحاد اإلسالمي في كردستان: تظاهرات السليمانية مستمرة وحكومة االقليم ترفض اجازتها
املراقب العراقي/ أربيل...

أك�د النائب عن االتحاد اإلس�المي 
الس�لطات  أن  بك�ر،  ام�ني 
من�ح  ترف�ض  الكردس�تانية 
يف  القائم�ة  للتظاه�رات  إج�ازة 
محافظة الس�ليمانية، الفتا اىل أن 
االحتجاجات الزالت مستمرة رغم 
ع�دم ص�دور موافق�ات حكومية 
به�ا. وقال بك�ر يف ترصيح تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« إن�ه »ولليوم 
يف  التظاه�رات  تس�تمر  الثان�ي 
املطالب�ة  الس�ليمانية  محافظ�ة 
وإج�راء  الخدم�ات  بتحس�ني 
اإلداري  النظ�ام  يف  إصالح�ات 
مبينا  باملحافظ�ة«،  والالمرك�زي 
السليمانية مازالت  أن »تظاهرات 
محدودة من حيث العدد واملكان«.
»تنس�يقيات  أن  بك�ر،  وأض�اف 
التظاه�رات يف أربي�ل ق�د ج�ددت 
الي�وم طلبه�ا بالس�ماح للخروج 
يف  الس�لطات  ان  اال  بالتظاه�ر، 
أربيل لم تس�تجيب لحد االن بمنح 

االجازة«.

 ليش محد دعم
  #تظاهرات_كوردستان ؟

ال احد انطاهم خيم 
ال احد انطاهم ببسي 

ال دعم اعالمي
ال تكاتك وبانزين 

حتى ابن  #الرمادي مافزعلهم

تــــــــغريدة

الصحفي ثائر الصبيحاوي

امانة بغداد: انتهاء العمل بمجسر بريوت
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االثنين 24 شباط 2020 العدد 2273 السنة العاشرة

أعلن مرصف الرافدين، االثنني، أن نحو 52 مديرية ودائرة تابعة 
لتوزارة الداخلية تم شتمولهم ببطاقتات املاستر كارد الدولية 

الصادرة من قبل املرصف.
وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان ، انه “تم توزيع بطاقات 
املاستر كارد عىل نحو 52 مديرية ودائرة تابعة لوزارة الداخلية 

من الذين تم توطني رواتبهم عىل املرصف”.
وأضاف البيان، أن “املرصف ستيقوم باستكمال عملية التوزيع 
للوجبتات االخرى خالل هذا األستبوع”، مبينا أنه “ستيتم رفع 
راتب املنتستب واستتالمه شتهرًيا عتىل بطاقة املاستر يف آذار 
املقبل فضال عن االستفادة من الخدمات املرصفية التي يقدمها 
املرصف عرب بطاقة املاسر من سلف وقروض وخدمات أخرى”.

الرافدين يعلن عن عدد دوائر الداخلية 
التي تم شمولها ببطاقات الماستر كارد

اكتد خرباء يف الشتأن االقتصادي،  ان حجتم واردات العراق 
للفرة متن 20١١ ولغايتة 20١٨ قد تجاوز التت 620 مليار 

دوالر بمعدل دخل 2000 دوالر سنويا لكل مواطن عراقي.
الخترباء كشتفوا نقال عتن الجهتاز املركزي لالحصتاء فان 
الواردات النفطية من اجمتايل الواردات قد بلغت 564 مليار 
دوالر بينما بلغت وارادات غري النفطية نحو 5٨ مليار دوالر، 
وباملقابتل بلغت مجمل مرصوفتات العراق للفرة نفستها 
اكثتر من 6١9 مليتار دوالر منها مرصوفتات جارية بقيمة 
450 مليار دوالر ومرصوفات استتثمارية بقيمة ١69 مليار 
دوالر ، فيما بلغ فائض العراق املايل للفرة نفستها ماقيمته 

فقط 4 مليار دوالر.

خبراء اقتصاد: 2000 دوالر سنويا 
االقت�صاديلكل عراقي خالل سبع سنوات

»كورونا« يهدد أسعار البضائع وحركة التجارة ومنتجات »صينية« تختفي من االسواق
الصحة مطالبة بالحد من انتشاره..

يف  املترض  بهتذا  ستجلت  التتي  اإلصابتة 
محافظة النجف االرشف سيكون لها تأثري 
كبري عىل كساد األسواق املحلية وانكماشها 
يف اغلتب محافظتات البتالد، واالحتياطات 
التي ستتتخذها الجهات املختصة من اجل 
تجنتب اإلصابة بهذا املرض هتي قضايا ال 
غبتار عنهتا، لكنها ستتنعكس ستلبا عىل 
االقتصتاد العراقي املتأزوم، نتيجتة غياب 

الخطط العلمية للنهوض به.
التجارة الخارجية للبالد ستتكون املترضر 
األول حيتث يبلغ حجم استترياداتها اىل 50 
مليار دوالر ستنويا من دول عدة ستتواجه 
خلتاًل يف متا يعتادل 20 % يف ميتزان حجتم 
التتي  والستلع  التكيل  التجاريتة  التبتادل 
تستتهلكها الستوق املحلية التتي اعتمدت 
بشتكل شتبه كيل عتىل االستترياد وغيتاب 
اسراتيجية البناء االقتصادي املحيل نتيجة 

سوء االدارة والفساد والفشل .

العتراق بلد استتهالكي ويعتمتد عىل اغلب 
البضائتع املستتوردة متن الصتني وبعض 
دول الجتوار والتتي ستتتعرض للتقليتص 
بستبب املختاوف متن انتشتار االمتراض، 
مما سيستبب ارتفاعا كبريا بأستعار املواد 
الغذائيتة وبما فيهتا الكمالية، مما ستيتم 
االعتمتاد عىل املنتج املحيل واألخري ال يكفي 
لالستتهالك املحيل، مما ستيؤدي اىل ارتفاع 
األستعار وستتنعكس ستلبا عتىل املجتمع 
التذي يعاني أصال متن ارتفتاع يف معدالت 

الفقر.
املرض واالشتاعات ستتكون عامتال مهما 
يف تقليتص التجمعتات التجارية والحد من 
رشاء البضائتع خاصتة يف املراكز التجارية 
واملوالت واألستواق، مما ستؤثر عىل حجم 

التجارة الداخلية.
وزارة الصحتة بدورهتا مطالبتة بتوعيتة 
وانمتا  بالبيانتات  تكتفتي  وال  املواطنتني 

تتحمل مستؤولية الحد من انتشار املرض 
وفتتح مراكتز متخصصة للعتالج وتقديم 
االرشتادات وتوزيع الواقيات ) الكمامات( 
عىل املواطنني والقيام بجوالت عىل مدارس 
العراق لترح ابعاد املترض والوقاية منه 

بحستب ما يتراه مراقبون.وبهتذا الجانب 
يرى الخبري االقتصتادي صالح الهمايش يف 
اتصال مع ) املراقب العراقي(: ان »الكوارث 
الطبيعيتة ومن ضمنهتا األوبئة واالمراض 
تؤثر ستلبا عتىل اقتصاديات البلتدان , ويف 

العراق كبلد يفتقر اىل املؤسستات الصحية 
املتكاملتة ستتكون لإلشتاعة دور كبري يف 
التأثتري عىل ستلوك املواطن , بعد تستجيل 
اإلصابتة يف محافظتة النجتف فتأن االثار 
عتىل  كبتري  عتبء  ستتكون  االقتصاديتة 

املواطتن , خاصة من املتوقتع ان يصاحب 
املترض انكمتاش يف األستواق والتجمعات 
التجاريتة واملتوالت واألستواق الكبرية، ما 
ستيؤثر االمر ستلبا عتىل املجتمع«.وتابع 
الهمتايش: ان »الحركة التجارية الخارجية 

ستتكون املترضر األول ليس كتون العراق 
بلتد انتاجي ويصتدر بضائع وانمتا يعتمد 
عىل االستترياد يف االستهالك املحيل ، خاصة 
ان معظم البضائتع القادمة من الصني تم 
مقاطعتهتا , فما تبقى يف األستواق املحلية 
معرضة للنفتاذ , وبالتايل ارتفعت أستعار 
تلتك البضائتع , واالمتر يشتمل البضائتع 
القادمتة متن دول الجتوار والتتي اغلبهتا 
ظهرت فيهتا املرض لذا ستيتم مقاطعتها 
شتعبيا وبالتايل سيتم استترياد بضائع من 
دول أخرى ستكون بأسعار مرتفعة جدا«.

وبتني ان »وزارة الصحتة يجتب ان تتحمل 
الجتزء األكترب يف توعية املواطتن بمخاطر 
املرض وفتح ردهات خاصة ملعالجة املرض 
إلعطتاء دفعتة جيتدة متن الطمأنينة لدى 

املواطن يف مواجهة املرض«.
بالشتأن  املختتص  يقتول  جهتته  متن 
االقتصتادي ستالم عبتاس يف اتصتال مع 
)املراقتب العراقي(: انه »متن املبكر وضع 
جتدول بحجم الخستائر املرتبتة عىل غلق 
الحتدود بتني العتراق ودول الجوار بستبب 
اصابات بفايتروس كارونا، لكننتا يمكننا 
رستم تصور لحجتم الرضر الذي ستيؤدي 
يف صادراتهتا ايران للعراق وكذلك الستوق 
خفتض  متوقعتا  املحليتة،  االستتهالكية 
يف حركتة البضائتع باتجتاه العتراق لفرة 
محدودة ممكن تستتمر وستتؤثر يف حركة 
ستوق االستتهالكية العراقية التي يرواح 
حجتم االستتريادات اليوميتة اىل عترات 

املاليني من الدوالرات ».

،،
،،
تصاع���دت التحذيرات الت���ي أطلقت مؤخرًا من 
المختصين بخص���وص تعرض الب���الد النهيار كبير 
في البن���اء االقتصادي العراقي والحركة االس���تهالكية 
ف���ي الس���وق المحلي نتيج���ة غلق الح���دود بي���ن العراق 
وإيران بس���بب اصابات بفايروس كورونا، وأش���ارت تلك 

التحضي���رات الى ان أكثر من 12 مليار دوالر معدالت 
التبادل التجاري بين العراق وإيران.

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

كشتف وكيل مدير عتام رشكة توزيتع املنتجات 
النفطية حسني طالب عبود، االثنني، عن إنتاجية 
هيتأة النقتل للمشتتقات النفطية ختالل كانون 
الثانتي املايض والتي بلغتت أكثر من )47( مليون 
)م3 .كم( تتم نقلها اىل املحافظات عرب أستطول 

الشاحنات والناقالت الضخم الذي تملكه الركة 
الذي يضم أكثر من ) ١377 ( شاحنة .

وقتال طالتب يف بيتان ان ” كميتات املشتتقات 
النفطيتة يتتم نقلهتا بواستطة الشتاحنات عرب 
محتاور وخطوط خاصة تقتوم بتوزيع الكميات 

املنقولتة اىل جميع محافظتات العراق وفق خطة 
معدة من قبل هيأة النقل يف الركة”.

وأضتاف طالب، أنه “يتم نقل العديد من املنتجات 
النفطية وفق هذا الستياق من بينهتا ) املنتجات 
البيضتاء التي تشتمل البنزيتن والنفتط االبيض 

وزيتت الغاز وكذلتك املنتجتات الستوداء ) ديزل 
. نفتط ختام . خليط . نفثتا( إضافتًة اىل ) وقود 
الطائرات )R.T( ، الزيوت . الهيدروليك . غازمعبأ 

وغاز فل(”.
يذكر ان هيأة النقل متن كربيات الهيئات التابعة 

اىل رشكة التوزيع مهمتها نقل وايصال املشتقات 
النفطية اىل جميتع املحافظات واملنافذ التوزيعية 
كمتا تقتوم بمهمات تنظيتم وتستيري العديد من 
األعمتال التي تعنتى بمجال توزيع تلتك املنتجات 

لضمان ايصالها اىل الجهات املقصودة.

المنتجات النفطية: أكثر من 47 مليون م3 إنتاجية أسطولنا الناقل للمحروقات خالل شهر

كهرباء الجنوب تعلن المباشرة 
بصيانة خط » خرمشهر«

اعلنتت الركة العامة لنقل الطاقتة الكهربائية يف الجنوب، 
اليتوم االثنتني، املبتارشة باعمتال صيانة الختط االيراني يف 
املناطتق الحدودية متع  محافظة البرصة استتعدادا لفصل 

الصيف . 
وقال مدير الركة زياد عيل فاضل يف ترصيح صحفي،  إن” 
مالكات نقتل الطاقة يف الجنوب بتارشت العمل عىل صيانة 
ختط  خرمشتهر – بترصة 400 )400 ك ف( احتد الخطوط 

املجهزة ملحافظة البرصة “. 
واضتاف ان”متالكات صيانة الخطوط يف شتبكات شتمال 
البترصة تعمتل عتىل صيانتة ختط استترياد الطاقتة متن 
الجمهوريتة االستالمية االيرانيتة”،  مشتريا اىل ان “اعمتال 
الصيانة تتضمن استتبدال العوازل املترضرة ومعالجة تبتت 
االستالك عىل مستار الختط وملدة ثالثتة ايتام متتالية ، مع 
 اطفاء الخط بواقع ٨ ساعات يوميا حتى االنتهاء من اعمال 
صيانتة وتجهيتز الخط بشتكل كامل”. يشتار اىل ان العراق 

يستورد بني ١١00 إىل ١200 ميغاواط كهرباء من إيران

أعلن املتحدث باستم الجمارك اإليرانية روح الله لطيفي، 
االثنتني، عن استتئناف االنشتطة التجارية ملنفتذ مهران 

الحدودي )غرب البالد( مع العراق صباح اليوم االثنني.
ونقلت وكالة االنباء اإليرانية الرسمية “ارنا” عن لطيفي 
قولته، إن “20 شتاحنة عراقيتة وصلت صبتاح اليوم إىل 
جمترك مهتران الستتالم البضائتع اإليرانية املصتدرة إىل 

العراق”.
وأضاف أن “الف شاحنة كانت متوقفة عىل حدود مهران 
بستبب غلق الحتدود، وحاليا دخلت 20 شتاحنة عراقية 

لالرساع بادخال البضائع اىل العراق”.
وأعترب لطيفي عن أمله يف أن “تعرب حوايل 300 شتاحنة 
اليوم من حدود العراق إىل مهران لتتسلم خالل اليومني أو 

الثالثة أيام القادمة، البضائع ونقلها إىل العراق”.
واشار املتحدث باسم الجمارك اىل ان “سائقي الشاحنات 
اإليرانيتني والعراقيتني كانوا ينتظرون قترارات الحكومة 

العراقية منذ ٨ أيام”.

إيران تعلن استئناف النشاط التجاري
 في منفذ مهران الحدودي مع العراق

الصناع�ة تحصل عل�ى ب�راءة اخت�راع بإنت�اج مقاط�ع مختلف�ة م�ن م�واد صديق�ة للبيئ�ة
أعلنت الركة العامة للتصميم 
إحتدى  املشتاريع  وتنفيتذ 
الصناعتة  وزارة  تشتكيالت 
واملعادن، االثنني، عن حصولها 
إنتتاج  عتىل بتراءة أختراع يف 
مقاطتع مختلفتة متن متواد 
للبيئتة وأعتمادها يف  صديقتة 
بنتاء مجمعات واطئتة الكلفة 
وإلغراض أخرى للباحثة ذكتاء 

عبتد صالتح السعتدي.
وذكر بيان للركة ، أن “براءة 
تصنيتع  اىل  تهتدف  االختراع 
مقاطتع مختلفتة متن متواد 
صديقة للبيئة ومن مواد محلية 
والباريتة  كالقصتب  متوفترة 
ذات مواصفتات مالئمة للبيئة 
بعتد معاملتهتا لتكتون قليلتة 

وعازلتة  للمتاء  االمتصتاص 
حرارياً يمكن االستتفادة منها 
كمكتون أستاس بحتد ذاته أو 

يضاف عىل البناء املوجود”.
وأوضتح البيتان، ان “مفهتوم 
البيت الجاهز يعترب هو السائد 
يف بنتاء البيوت واطئتة الكلفة 
مقارنتة  التنفيتذ  والرسيعتة 
بالبناء التقليدي حيث تم تحديد 
عتدة مقاطتع تصنتع معملياً 
من املتواد الختام الستليلوزية 
الطبيعيتة كالقصتب والتربدي 
ودمجها متع العوازل الحرارية 
مقاطتع  لتشتكيل  الصناعيتة 
بنتاء صديقة للبيئة وأعتمادها 
كمتادة أنشتائية ومقطع بناء 
جاهتز ال يقتل ستمك املقطتع 

وافيتاً  ليكتون  )5( ستم  عتن 
بعتدة متطلبتات وتتم قيتاس 
لصيغتة  املتحققتة  النتائتج 
املقاطع وملختلتف الفحوصات 
وأهمهتا  أعتمادهتا  لغترض 
فحتص العزل الحتراري ولعدة 
مختلفتة  بمكونتات  مقاطتع 
املواد  وترتيب مختلف لطبقات 
الداخلتة وقتد ستجلت النتائج 
متخصصتة  مختتربات  يف 
أستشتارية  فاحصة  لجهتتتة 
ختتتتتارجيتة لغترض تثبيت 

أستختتتتتداماتها”.
بحستب  البحتث،  وأعتمتتد 
البيتان، عتىل “إنتتاج مقاطع 
دمتج  ختالل  متن  مختلفتة 
أكثتر من متادة عازلتة حددت 

مواصفتة كل منهتا عتىل حدة 
بأنهتا عازلتة للحترارة أحدها 
متن أصتل نباتتي واالختر من 
أصل صناعي لغرض توظيفها 
كمادة أنشتائية ومقاطع بناء 
جاهتزة متع متطلبتات أجراء 
لهتا  املختربيتة  الفحوصتات 
النتائتج ومن  لتحديتد أفضتل 
خالل النتائتج املتحققة أختري 
املقطتع ) باريتة – فلني أبيض 
بتراءة  تستجيل  ملتطلبتات   )
االختراع لكونه يغطي رشيحة 
ومتطلبات واستعة التطبيق أذ 
ستجلت القراءات فترق درجة 
االول  الستطح  بتني  حترارة 
درجتة   )40  –  35( والثانتي 

مئوية”.

ألول مرة في العراق.. ادوية سامراء تعلن ع�ن تسجي�ل )7( مستحضرات جدي�دة اقتصادي: قادرون على انهاء مشكلة البطالة وحل ازمة السكن بخطة خمسية
لصناعتة  العامتة  الركتة  أعلنتت 
يف  الطبيتة  واملستتحرضات  االدويتة 
سامراء إحدى رشكات وزارة الصناعة 
 7 تستجيل  عتن  االثنتني،  واملعتادن، 
يف  مترة  ألول  دوائيتة  مستتحرضات 
العراق.وقال مدير عتام الركة عبتد 
الحميتتد عبتتد الرحمتن الستالتم يف 
بيتان ، إن “الخطتة البحثيتة تتضمن 
إنتاج مستتحرضات جديتدة ملعالجة 
املزمنتة  ومنهتا  االمتراض  مختلتف 
بأشتكال صيدالنية جديدة وبتصاميم 

فنية حديثة والول مرة يف البلد”.
وأكد الستالم، “ستعي الركة لتوفري 
العتالج للمواطنني بأستعار مناستبة 
وبفعاليتة عالجيتة عاليتة تضاهتي 
املستتحرضات املستتوردة متن خالل 
إنتتاج مستتحرضات جديتدة تعالتج 

االمراض الشتائعة واملزمنتة وتحقق 
للركتة  أقتصاديتة مهمتة  جتدوى 
فضتاًل عتن إعتداد تصاميتم حديثتة 
لتعبئة هذه املستتحرضات”، كاشتفاً 
عن “إنجاز تسجيل )7( مستحرضات 
جديتدة لتدى وزارة الصحتة العراقية 
املحليتة  الستوق  اىل  ستيتم طرحهتا 

 D قريبتاً تشتمل ) قطترات فيتامتني
وقطرات فنستتيل ورشاب ايبوبروفني 
وبراستيتول 250 رشاب وديكلوفينيك 
جتل ومرهتم ميبتو ( ، مضيفتاً بتأن 
هناك )7( مستحرضات أخرى يف طور 

التسجيل لدى وزارة الصحة”.
وأفصتتح مديتر عام الركتة عن ان 

“املالكات البحثيتة والفنية يف الركة 
تستعد لتطوير )١6( مستحرضاً اخر 
إلنتاجها خالل هتذا العام بمواصفات 
عاليتة الدقتة والجتودة وطرحهتا يف 
االستواق املحلية تضم حبوب معالجة 
أمتراض ضغط التدم ) تيلميستارتان 
وفالستارتان   ٨,١6 وكانديستارتان 
ليفوفالكستامني  ولوستارتان 
للحساستية  رشاب   D وستيدافني 
وفريومستام معلق واكستديل رشاب 
الوقتت  ذات  يف  الفتتاً   ،”) للستعال 
للكتوادر  املتواصلتة  “الجهتود  اىل 
املتخصصة باملواصفات الفنية إلنجاز 
عدد من التصاميم الحديثة واملتطورة 
للمستتحرضات  بالتعبئتة  الخاصتة 
تستتخدم ألول مرة وبما يليق بسمعة 

الركة”.

بتني الخبري االقتصادي وستام 
التميمتي، االثنني، ان العاصمة 
بغتداد بإمكانهتا التخلص من 
ازمتة الستكن وحتل مشتكلة 
البطالة يف آن واحد، مشددا عىل 
رضورة اعتماد خطة خمستية 
ملشتاريع البنتى التحتيتة بعتد 
توزيتع األرايض بهتدف بنائها 
واستتقطاب اليتد العاطلة عن 

العمل.
وقال التميمتي ، ان “محافظة 
بغتداد وبعتد توجههتا لتوزيع 
عتىل  ارض  قطعتة  التف   200
تستتطيع  الرائتح  مختلتف 
متن ختالل ذلتك القضتاء عىل 
العاصمتة،  يف  الستكن  ازمتة 
متع رضورة إيصتال الخدمات 

الرضورية لهذه األرايض”.
وأضاف ان “البطالة ستنتهي يف 
العاصمة اذا مابدأت مشتاريع 
التتي ستستتقطب  الخدمتات 

اكثر من ١00 الف يد عاطلة يف 
مختلف مناطق بغداد”.

البطالتة  “مشتكلة  ان  وبتني 
وأزمتة الستكن ستيتم حلهتا 

خطتة  اعتمتاد  ختالل  متن 
األرايض  لتوزيتع  خمستية 
وايصتال الخدمتات واملبتارشة 
بالبناء، حيتث ان عملية البناء 
معظم  ستستقطب  والخدمات 

العاطلني عن العمل”.
واكتد ان “بغتداد تحتتوي عىل 
اكثتر من 60 التف قطعة ارض 
ستكنية غري مأهولتة يف جانب 
الكرخ واكثتر منها يف الرصافة 
والنواحي”،  االقضية  باستثناء 
األرايض  “توزيتع  ان  اىل  الفتتا 
متردودات  للدولتة  ستيقدم 
ماليتة كبترية تستاهم يف رفتد 
املوازنتة وتخلتص البلتتتتتتد 
من البطالتة وتقيض عىل ازمة 

السكن”.
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المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف تقرير لصحيفة “اندبندن�ت” الربيطانية، 
عن س�بب ح�رص ال�دول الغربية عىل اس�تمرار 
حرب اليمن، إنها قادرة  عىل املساعدة يف إنهائها. 

وج�اء يف س�ياق التقري�ر أن “الوالي�ات املتح�دة 
وبريطانيا وفرنسا، تحرص عىل استمرار الحرب 

يف اليم�ن ألنه�ا تبيع  املزيد من األس�لحة بش�كل 
دوري للس�عودية، برغ�م اع�راف ه�ذه الق�وى 
الغربي�ة ب�أن الحرب مفلس�ة أخالقي�ا ولها عىل 

 املستوى اإلسراتيجي مفعول عكيس”. 
وتس�اءل “كيف يمكن تخيل وضع اليمن اآلن إذا 
كانت السعودية قد استثمرت نصف األموال التي 

أنفقتها خالل السنوات  الخمس املاضية يف الحرب 
هناك بتطوير التعليم واملرشوعات الزراعية؟” 

وتش�هد محافظ�ات يمني�ة ع�دة، اس�تمراراً يف 
العدوان الس�عودي الذي تس�فر رضباته الجوية 
عن س�قوط العدي�د م�ن الش�هداء  والجرحى يف 

صفوف املدنيني. 

المراقب العراقي/ متابعة...
بالتزام�ن م�ع التق�دم ال�ذي تح�رزه 
ق�وات الجيش الس�وري يف ريف إدلب، 
يستمر النظام الركي بدعم  الجماعات 
اإلرهابي�ة ملنع ذل�ك التق�دم، لضمان 
األرايض  إيج�اد موط�ئ ق�دم له�ا يف 

السورية. 
الس�ورية  »س�انا«  وكال�ة  وذك�رت 
الرس�مية، صب�اح الي�وم االثن�ني، أن 
الجي�ش اس�تعاد الس�يطرة عىل  قرى 
وكف�ر  والنق�ر  مصطف�ى  )الش�يخ 
س�جنة وأرينب�ة وس�طوح الدي�ر( يف 
ريف إدل�ب الجنوبي، بع�د  معارك مع 
املجموع�ات اإلرهابي�ة املدعوم�ة من 

تركيا. 
وتأت�ي ه�ذه التطورات غداة س�يطرة 
الجي�ش الس�وري عىل قريتي الش�يخ 
دامس وحنتوتني جنوب  غرب وش�مال 
إدل�ب  بري�ف  النعم�ان  غ�رب مع�رة 

الجنوبي. 
ب�دوره أعرب وزي�ر الخارجية الرويس 
س�رغي الف�روف، ع�ن أمل�ه يف أن�ه 
خ�الل املش�اورات  املقبل�ة م�ع تركيا 
بشأن س�وريا، س�يتم االتفاق عىل أن 
اإلرهابيني لن يكون لهم مكان يف إدلب. 
وقال الف�روف يف مؤتم�ر صحفي بعد 
الطاجيك�ي:  نظ�ره  م�ع  محادث�ات 
»أؤك�د م�رة أخ�رى أنن�ا  س�نعارض 
بش�كل قاط�ع أي مح�اوالت لتربي�ر 
اإلرهابي�ني، الذي�ن حدده�م مجل�س 
األمن التابع لألمم  املتح�دة. لذلك، آمل 
أن تنته�ي االتص�االت املس�تمرة ب�ني 
الركي بمش�اركة  جيش�نا والجي�ش 
 الدبلوماسيني واألجهزة األمنية بشكل 
إيجابي وال ي�زال بإمكاننا االتفاق عىل 
أن�ه ال يوج�د م�كان  لإلرهابيني يف هذا 
الجزء من س�وريا، كما أنه ال يجب أن 

يكون لهم مكان عىل اإلطالق«. 
وفًقا لالتفاقية الت�ي تم التوصل إليها 

يف أي�ار 2017 يف املحادثات التي جرت 
يف أس�تانا )اآلن  ن�ور س�لطان( م�ن 
قبل ممثيل روس�يا وإي�ران وتركيا، تم 
إنش�اء أربع مناطق تخفيض التصعيد 
يف  س�وريا. خضع�ت ثالثة منه�ا عام 
املنطق�ة  دمش�ق.  لس�يطرة   2018
الرابع�ة، الواقع�ة يف محافظ�ة  إدل�ب 
وأجزاء من محافظات الالذقية وحماة 
وحلب املجاورة، ال ت�زال غر خاضعة 

لحكومة  الجمهورية. يف الوقت نفسه، 
اس�توىل إرهابيو »جبهة النرصة« عىل 

معظمها. 
ويف أيلول 2018 وافقت روسيا وتركيا 
يف سوتيش عىل إنشاء منطقة منزوعة 
الس�الح يف  إدلب، حي�ث يوجد أكثر من 

عرشة وحدات مختلفة. 
ومن جانب آخر، تستمر طائرات العدو 
الصهيون�ي بتنفيذ غارات عىل األرايض 

الس�ورية، حي�ث  أعلنت س�وريا اليوم 
االثن�ني، التص�دي لع�دوان إرسائي�يل 

بالصواريخ عىل محيط دمشق. 
وذكر مصدر عس�كري سوري أنه “يف 
تم�ام الس�اعة 23.25 من ي�وم األحد 
الواق�ع يف 23-2-  2020 ق�ام الطران 
الحرب�ي اإلرسائييل من خ�ارج مجالنا 
الج�وي ومن ف�وق الجوالن الس�وري 
 املحتل باستهداف محيط دمشق بأكثر 

من موجة من الصواريخ املوجهة”. 
وأض�اف املص�در أن�ه »فور اكتش�اف 
الصواري�خ ت�م التص�دي له�ا بكفاءة 
عالي�ة وتحيي�د بعضه�ا عن  مس�اره 
وتدم�ر أغلبي�ة م�ا تبق�ى منه�ا قبل 
الوص�ول إىل أهدافه�ا«، مش�را إىل أن 
التدقي�ق م�ا ي�زال  مس�تمراً يف نتائج 

العدوان اإلرسائييل. 
وس�بق ذلك، غارت إرسائيلية أسفرت 

ع�ن اغتي�ال ش�هيدي حرك�ة الجهاد 
فلس�طني  وجناحه�ا  يف  اإلس�المي 
العسكري »رسايا القدس« سليم أحمد 

سليم وزياد أحمد منصور. 
القص�ف »اإلرسائي�يل« ج�اء متزامناً 
بني غزة ودمش�ق، حي�ث كان الهدف 
واحداً وهو »حركة الجهاد  اإلس�المي 
ورجالها ومواقعها العسكرية«، ليضع 

عالمات استفهام عديدة حول ذلك. 

تقرير بريطاني يكشف سبب رغبة الغرب باستمرار حرب اليمن دولي دوليعربي  عربي 

المراقب العراقي/ متابعة...
تمكن�ت املقاوم�ة الفلس�طينية، الي�وم االثن�ني، م�ن إطالق رش�قة من 

الصواريخ باتجاه مستوطنات  إرسائيلية يف قطاع غزة. 
وقال�ت مصادر فلس�طينية إن “املقاومة أطلق�ت 10 صواريخ من قطاع 

غزة صوب مستوطنة  شمايل رشقي القطاع”. 
وكان طران االحتالل اإلرسائييل اعتدى مس�اء أمس األحد، بعدة صواريخ 
عىل حي التفاح رشق  مدينة غزة ما أدى إىل إصابة أربعة فلس�طينيني كما 
اس�تهدف بصواريخ عدة بلدة بيت الهيا ش�مال  القط�اع ما أدى إىل وقوع 

أرضار مادية يف ممتلكات الفلسطينيني. 
واستش�هد شاب فلسطيني وأصيب ثالثة آخرون برصاص قوات االحتالل 

يف خان يونس التي  قامت بعد ذلك بالتنكيل بجثمان الشهيد واختطافه. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أف�ادت وكالة “رويرز”، االثنني، ب�ان رئيس وزراء ماليزيا مهاتر 
محمد قدم اس�تقالته للملك يف  خضم محادثات عن تشكيل ائتالف 

جديد. 
وت�وىل مهات�ر )94 عاما( منصب�ه يف أيار 2018 وه�ي ثاني مرة 

يرأس فيها الحكومة املاليزية. 
وامتنع متحدث باس�م مكتب رئيس الوزراء عن التعقيب، قائال إن 

بيانا سيصدر قريبا. 
وكان املجلس األعىل لالئتالف الحاكم يف ماليزيا “تحالف األمل” قد 
قرر قبل يومني منح مهاتر  محمد الحق يف أن يحدد بنفس�ه متى 

يغادر منصبه. 

المراقب العراقي/ متابعة...
قال قائد الحرس الثوري اإليراني، اللواء حس�ني سالمي، االثنني، إن 
ق�وات “الباس�يج” تمتلك حاليا “خطة” للقض�اء  والتصدي لتفيش 

فروس “كورونا” الجديد يف إيران. 
وق�ال س�المي، يف اتصال هاتفي م�ع وزير الصحة، س�عيد نمكي، 
نقلت�ه وكالة أنباء “فارس” اإليرانية، عرض فيها  اس�تعداد الحرس 
الث�وري لتقديم، ش�تى أن�واع الدعم والخدمات  للح�ول دون تفيش 
“كورون�ا”.  وقال قائ�د الحرس الثوري اإليراني: “التعبئة الش�عبية 
)البس�يج( يمكنها تنفيذ خطة وطنية متقنة، مثل تلك التي نفذتها 
 للتطعي�م ضد ش�لل األطفال، وتمتل�ك يف ذلك خربة ناجح�ة للغاية 
للقض�اء عىل امل�رض”.  وتاب�ع “باإلضافة إىل التدريب ع�ىل التدابر 
الوقائية، فإن جميع املؤسسات الصحية والعالجية التابعة للحرس 
الث�وري،  بما يف ذلك جامع�ة العلوم الطبية واملستش�فيات واملراكز 
العالجية وتعبئة الوسط الطبي عىل استعداد ملواصلة تقديم  خدمات 

الرعاية العالجية واملساعدة حتى تعود الظروف إىل طبيعتها”. 

المقاومة الفلسطينية ترشق 
المستوطنات اإلسرائيلية بـ10 صواريخ

رئيس الوزراء الماليزي مهاتير
 محمد يستقيل من منصبه

قائد الحرس الثوري: إيران تمتلك 
خطة للقضاء على كورونا

مداهمات في البحرين تطال الناشطين في مناطق مختلفة

موسكوتعترضعلىالتفاوضمعاإلرهاب..

الجيش السوري يواصل تقدمه في ادلب وانقرة 
»تضخ« الدعم للعصابات  المسلحة
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المراقب العراقي/ متابعة...
أصيب س�بعة أش�خاص حينما 
س�وق  يف  الن�ار  مس�لح  أطل�ق 
هيوس�تون  مدين�ة  يف  ش�عبية 
بوالي�ة تكس�اس  األمريكي�ة ليل 

األحد. 
ووفقا لوكالة “رويرز” قال، إيد 
جونزالي�ز، قائد رشطة مقاطعة 
هاري�س عىل توير: إن مس�لحا 
 أطل�ق النار يف س�وق ش�عبية يف 
مدينة هيوستون بوالية تكساس 
س�بعة  وأص�اب  األمريكي�ة 
أشخاص،  وتم اعتقال مشتبه به 

يف موقع الهجوم. 
وأض�اف، ان�ه ”ل�م يص�ب أح�د 
بجروح خطرة، مضيفا ”بعض 
اإلصابات ربم�ا نتجت عن ارتداد 
 الرص�اص. وتم اعتق�ال رجل يف 

املوقع“. 
وحوادث إط�الق النار يف الواليات 
املتحدة يف تصاعد بشكل مستمر 

يف ظل تف�يش ظاه�رة العنف  يف 
املجتم�ع األمريكي، حيث خلفت 
عمليات إطالق النار نحو 40 ألف 

قتيل منذ 2017، ويف  املقابل تشن 
أمري�كا حرب�ا عىل العال�م بزعم 
محاربة ما تسميه اإلرهاب دون 

أن تجد حلول  ملش�اكلها الداخلية 
وله�ذا الن�وع من اإلره�اب الذي 

يعاني منه املجتمع األمريكي. 

إصابة سبعة أشخاص بإطالق نار في والية تكساس األميركية

المراقب العراقي/ متابعة...
أوردت صحيفة »اإلندبندنت« الربيطانية، دراس�ة جديدة تش�ر إىل 
أن ثلث الربيطانيني تقريًبا  سيفكرون يف إيقاف السفر إىل الخارج يف 
حالة استمرار تفيش فروس كورونا.  وقال حوايل 31 من بني 2000 
ش�خص ش�ملهم االس�تطالع يف اململكة املتحدة أنهم سيفكرون يف 

 تعليق أي رحالت إىل الخارج إذا لم يتم السيطرة عىل الوباء. 

وحس�بت رشك�ة االستش�ارات  Retail Economics، الت�ي أج�رت 
الدراس�ة االس�تقصائية، أن 17  مليار جنيه إس�رليني من نفقات 

العطالت قد تتوقف نتيجة لذلك. 
وأضاف�ت الرشكة أن املنتجعات الش�عبية والوجه�ات الخارجية يف 
املدن قد تكون األكثر ترضراً  إذا اختار املسافرون يف اململكة املتحدة 

االبتعاد.  

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�دت وكال�ة بلوم�ربغ األمريكي�ة، وج�ود 
مخ�اوف م�ن تأث�ر ف�روس كورون�ا ع�ىل 
 االنتخابات الربملانية املقرر إجراؤها يف الكيان 

الصهيوني األسبوع املقبل. 
وذكرت الصحيفة أن لجنة االنتخابات املركزية 
يف الكي�ان الصهيون�ي ت�درس إمكانية  إقامة 
مراك�ز تصويت خاص�ة للمواطنني املعرضني 

لكورونا مع تحذير املس�ؤولني من  أن احتمال 
زرع تقارير كاذبة عن انتش�ار الوباء إلخافة 

الناخبني وإبعادهم عن  املشاركة. 
وقال رئي�س حكومة الكي�ان املحتل بنيامني 
ال�وزراء  اجتم�اع خ�اص م�ع  نتينياه�و يف 
 ومس�ؤولني آخري�ن ملناقش�ة انتش�ار تفيش 
كورون�ا، إن�ه ربما يك�ون هناك كاف�ة أنواع 
 العن�ارص، بما فيها األجنبي�ة، التي قد تحاول 

التدخ�ل يف االنتخابات بهذه لطريق�ة، ولدينا 
 اهتمام كبر بوقف هذا. 

وتق�ول بلومربغ إن تل أبي�ب طلبت من 200 
إرسائييل فرض حجر صحي عىل أنفس�هم  ىف 
املنزل بعد اتصاالهم بمجموعة من السائحني 
القادم�ني م�ن كوري�ا الجنوبية الذي�ن  تبني 
حملهم للف�روس بعد عودتهم م�ن رحلة إىل 

الكيان الصهيوني. 

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف معتقل�ون يف س�جن ج�و 
املرك�زي، االثن�ني، ع�ن تعرّضه�م 
لحملة قمٍع وانته�اكات متصاعدة 
 وس�وء معاملة من قبل الس�لطات 
التقري�ر  ص�دور  بع�د  البحريني�ة 
األخر ملنظمة العف�و الدولّية لعام 

 .2019  
ونقل�ت صحيفة “منامة بوس�ت” 
عن مصادر خاصة القول إن “إدارة 
الس�جن قامت بحملة تفتيش  عىل 
الزنازين اس�تمرّت ملا يقارب األربع 
ساعات، ُوصفت باملهينة للكرامة، 
إذ تّم إخراج  املعتقلني من عنابرهم 
وإجباره�م ع�ىل الوق�وف يف املمّر 

حتى االنتهاء م�ن ه�ذه الحمل�ة”. 
وأضافت املص�ادر أّن “املعتقلني ال 
التفتيش  إج�راءات  يعرضون عىل 
طاملا هي إجراءات  معمول بها وفق 
لوائح الس�جون، إال أنهم يطالبون 
بحف�ظ  كرامته�م اإلنس�انّية، وأن 
إرشاف  التفتي�ش  تح�ت  يك�ون 

الرشطة الوقائّية”. 
وطالب املعتقلون “بتوّقف أساليب 
وامله�ني،  االس�تفزازي  التفتي�ش 
الخاص�ة  املمتل�كات  ومص�ادرة 
 وإتالف مالبس�هم، ورسق�ة أدوات 
النظاف�ة التى يش�ريها املعتقلون 
عىل حسابهم الخاص”- بحسب  ما 

ذكرت املصادر. 

من اخبار الصحف العالمية والعربية واالقليمية
اإلندبندنت: ثلث البريطانيين سيتوقفون عن السفر للخارج بسبب كورونا

بلومبرغ: مخاوف »إسرائيلية« من تأثير كورونا على االنتخابات  البرلمانية

صحيفة: آل خليفة ينتقمون من المعتقلين 
بعد تقرير منظمة العفو الدولية

طهران ردًا على 
مزاعم ترامب: 

نحافظ على 
ميزانيتنا العسكرية 

دون أي تخفيض

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د العميد حس�ني دهقان، مستش�ار 
قائ�د الثوري�ة اإلس�المية اإلم�ام ع�يل 
الخامنئي، للش�ؤون الدفاعية،  أن إيران 
تحافظ ع�ىل ميزانيتها العس�كرية من 
دون أي تخفي�ض، يف ظ�ل العقوب�ات 

األمركية. 
وق�ال دهق�ان يف لق�اء م�ع صحيف�ة 
رّداً  الربيطاني�ة،  تايم�ز«  »فايننش�ال 
ع�ىل مزاعم الرئي�س األمرك�ي  دونالد 
ترامب، »نح�ن بالتأكيد يف وضع أفضل 
مما كنا عليه قبل ثالث س�نوات عندما 
توىل ترامب  الس�لطة يف جميع الجوانب 
خ�الل  أفض�ل  وس�نكون  العس�كرية 
الس�نوات الخمس املقبلة حتى لو أعيد 

 انتخاب ترامب«. 
وأضاف أن »ال تراجع عن دعم الحلفاء 
برنامجه�م  تطوي�ر  أو  املنطق�ة  يف 
إىل  أن سياس�ات  الصاروخ�ي«، الفت�اً 
ترامب س�تخدم إي�ران يف نهاية املطاف 
م�ن خ�الل تأجي�ج املش�اعر املعادي�ة 

ألمركا  وتمكني عمالئها. 
وتناول اإلس�راتيجية األمركية، ورأى 
أنه�ا تكلّ�ف أم�ركا وإيران، متس�ائالً 
م�ن هو الفائ�ز اآلن؟.  وقال:«نفوذنا يف 
املنطق�ة زاد بالرغم من كل الضغوط«، 
مش�دداً »ل�ن نتخىل أب�داً ع�ن حلفائنا 
 اإلقليمي�ني، نح�ن لس�نا العب�ني، نحن 

ثوريون«. 
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س�تيفن نبيل يگول ليش م�ا يخلون ميثم الزي�دي بدل ابو فدك 
)خلفاً للشهيد  القائد( البني األقواس كالمي . 

باملناس�بة هذا ترويجه إيجابي موس�لبي ، الن هو وامثاله كانوا 
يروجون  لحل الحشد الشعبي واآلن صاروا يعرتفون به كحقيقة 

قائمة مع  محاوالتهم زرع الفرقة ولن يفلحوا ... 
مع ذلك نقول ... اكو آليات بالحشد يتم بها اختيار قادته امليادين 
والزيدي  احد قادة الفرق للحش�د ، وطرحه عىل انه قائد لحش�د 
املرجعية يف مقابل  حش�د آخر، متبنى أمريك�ي خليجي لتفتيت 
الحش�د داخلي�ا وم�ن يتم�اىش مع  ه�ذا الط�رح جزء م�ن هذا 
املرشوع... فالحشد حشد واحد وكلهم ابناء  العراق وحماته,وعن 

محاوالت التجني عىل املرجعية ... 
باألم�س تكل�م ممثل املرجعي�ة يف لبنان ، الس�يد حامد الخفاف   
قائ�ال؛ ان  العتبات املقدس�ة عملها يقترص عىل إقامة املش�اريع 
الخدمية وال تتدخل  يف األمور السياس�ية والعس�كرية،وهذا هو 
الكالم الرس�مي ع�ن املرجعية ،  واي محاول�ة أخرى لتصدير اي 
ش�خص عىل انه »ممثال للمرجعية فيما  يقول هو تجني عليها« 
س�واء كان االخ ميثم الزيدي او غريه كون�ه  اليتعدى كونه واحد 
من مسؤويل تش�كيالت الحش�د التي تخضع للقرارات  الرسمية 
الصادرة حس�ب السياقات الرسمية واالس�تحقاقات. وغري ذلك 
من  ضوابط، تنظم ش�ؤون الحش�د وفصائله املشكلة منذ وقت 
طوي�ل، والتي  هي األخرى لها ق�ادة،اذا خضع موضوع االختيار 
للمزاج كل منهم يرى  نفس�ه األوىل،س�واء بمقياس عمر الجهاد 
وعم�ر هذا التش�كيل أو  ذاك....)وإن لم يص�در منهم يشء كهذا 

ولكن اقول اذا خضع للمزاج(  . 
لذا الب�د للمعني�ني والحريصني ع�ىل ديمومة الحش�د لجم هذه 
األف�واه  وغريه�ا وكبح جماحها، للحفاظ عىل ه�ذا الكيان املهم 
للعراق والتش�يع  بش�كل خاص. فاملرحلة تتطلب التفرغ للعدو 
بدل االنش�غال باألحاديث  الجانبية التي تسمح لهؤالء وامثالهم 

ومن يدعمهم للتدخل وزرع الفرقة  لالنشغال عنهم . 

عندما يتدخل ابناء السفارات 
البد ان نقول كلمه

حسن السومري

بقلم/  عادل الجبوري
يف الواقع يب�دو واضًحا أن اختيار بغداد لتحتضن 
املؤتمر، أريد من ورائه  اطالق رسالة تنطوي عىل 
أكثر من معنى وداللة، إحداها تتمثل يف أن  العراق 
يعد اليوم أحد أبرز املس�تهدفني من قبل الواليات 
املتح�دة  االمريكية والكي�ان الصهيوني يف وحدته 
وس�يادته واس�تقالله وأكث�ر م�ن  ذل�ك هويته، 
ومجم�ل األح�داث والوقائ�ع القريب�ة والبعي�دة 
تؤك�د ذل�ك بما ال  يقبل الش�ك وال يحتم�ل اللبس 

والغموض . 
اىل جانب ذلك، هن�اك مؤرشات وارقام ومعطيات 
تذهب اىل أن واش�نطن  وبعض العواصم املرتبطة 
به�ا والتابع�ة لها تخط�ط منذ زم�ن بعيد لجعل 
 العراق نقط�ة انطالق لتنفيذ اجندات ومش�اريع 
عىل نطاق أوس�ع لتمتد اىل  دول وش�عوب أخرى، 
من قبيل ما يسمى ب�«صفقة القرن« باالستفادة 
من  مجم�ل الظروف واألوضاع االس�تثنائية التي 
يعيش�ها بفعل االحتالل  واالرهاب وضعف الدولة 

والسلطة فيه . 
ولعل ش�عار املؤتم�ر اختري بدق�ة وعنائة فائقة، 
اذ انه يربط بني وحدة  وس�يادة العراق من جانب 
وانتص�ار فلس�طني واالمة االس�المية من جانب 
 آخ�ر، فضاًل عن ذلك فإن مجمل كلمات مداخالت 
املش�اركني تمحورت  حول وحدة العراق وسيادته 
م�ن خالل انهاء الوجود االجنبي من عىل  اراضيه، 
وتكريس وترس�يخ املواقف الوطني�ة التي تكون 
بوتقته�ا املصالح  العام�ة قبل املصال�ح الفئوية 
الخاصة، بما يساهم يف افشال املؤامرات  االمريكية 

الصهيونية ضد فلس�طني وبقية الدول والشعوب 
االس�المية.  بعبارة اخرى، إن وحدة وس�يادة هذا 
البلد، تعد انتصارا للقضية الفلس�طينية  ولعموم 
االمة االسالمية، يف ظل تحديات وتهديدات خطرية 
تس�تهدف  اضع�اف وتحجي�م جبه�ة املقاوم�ة 
وتكري�س االحتالل الصهيوني لفلس�طني  عرب ما 
س�مي بصفقة الق�رن، ومح�ارصة الجمهورية 
االس�المية االيراني�ة،  وتفكي�ك وتقس�يم العراق 
ودول عربية واس�المية اخرى تحت شعار الرشق 
 االوس�ط الكب�ري أو الجدي�د، واالس�تمرار بنه�ب 
ثروات وموارد الش�عوب  العربية واالسالمية، من 
خالل تصدير ترس�انات االسلحة لها وبث الرعب 

 والفزع الدائم يف نفوس حكامها وانظمتها   . 
القضي�ة األخرى التي انط�وى عليها عقد املؤتمر 
يف بغداد، هو أن االتح�اد  العاملي لعلماء املقاومة، 
وبعيًدا ع�ن أية صبغة طائفي�ة، أراد أن يعرب عن 
 حج�م اهتمامه وحرصه عىل العراق، عرب مواقف 
وتوجه�ات تص�در  وتنطلق من بغ�داد وليس من 
م�كان آخ�ر، ألن أثرها ال بد أن يك�ون مختلفا  اىل 

حد كبري . 
وم�ا ينبغ�ي االش�ارة الي�ه والتذكري ب�ه، هو أن 
االتحاد العاملي لعلماء  املقاومة تأسس يف الحادي 
والعرشين من ش�هر ترشي�ن االول - اكتوبر  من 
الداع�ي  ع�ام 2014، أي حينم�ا كان الخط�ر 
التكفريي عىل العراق  وسوريا وربما بلدان أخرى 
قد بل�غ ذروته، وح�دد هويته واهداف�ه بعبارات 
 واضح�ة ومقتضبة، وه�و انه عب�ارة عن »اطار 
اس�المي عربي واسع عىل   اساس االسالم األصيل 

والوح�دة واملقاوم�ة، ويس�تهدف جم�ع الجهود 
 وتوحي�د الكلم�ة ومس�اندة املقاوم�ة ملواجه�ة 
املشاريع األمريکية  والصهيونية والقوى املتطرفة 

الساعية لنرش الفوىض والفتنة يف  املنطقة .» 
ويف املؤتمر الذي عقد يف العاصمة اللبنانية بريوت 
يف أواخ�ر ش�هر ايار   - ماي�و من ع�ام 2015، يف 
خض�م الظ�روف واالوض�اع الخط�رية يف اليم�ن 

 وس�وريا ودول أخرى، ش�دد املؤتمر يف ذلك الحني 
عىل أهمي�ة مواجه�ة  الحم�الت التكفريية برفع 
راي�ة الوحدة ودعم البلدان االس�المية يف التصدي 

 لخطر الحروب والجماعات االرهابية . 
هك�ذا يف املؤتم�ر الالح�ق الذي عق�د يف العاصمة 
االيرانية طهران تزامنا  مع اعالن الواليات املتحدة 
االمريكي�ة اعرتافه�ا بالق�دس عاصم�ة للكي�ان 

 الصهيوني، يف ش�هر ترشين الثاني - نوفمرب من 
عام 2017، تحت ش�عار   «وعد الحق.. فلس�طني 

بني وعد بلفور والوعد االلهي .» 
وكان لالتح�اد العامل�ي لعلماء املقاوم�ة، موقف 
واض�ح وق�وي حي�ال  اج�راءات واش�نطن لنقل 
سفارتها من »تل ابيب« اىل القدس يف مطلع  شهر 
ايار - ماي�و من عام 2018، حينم�ا ُعقد ملتقى 

واسع يف بريوت  بهذا الشأن . 
ولعل م�ا طرح وما قيل يف مؤتمر بغداد، لم يبتعد 
عم�ا ط�رح وقي�ل يف  املؤتم�رات الس�ابقة ل�ه يف 
بريوت وطهران، بل هو يف الواقع استمرار  وتأكيد 
وتكري�س لتل�ك الثواب�ت واملس�ارات الصائب�ة، 
والحقائ�ق  والتوجه�ات  الش�اخصة،  واملواق�ف 

واملعطيات الثابتة . 

بقلم/  روعة قاسم
بع�د مخ�اض عس�ري اس�تمر ألكثر من 
ش�هر تمّك�ن رئي�س الحكوم�ة املكلف 
 الي�اس الفخفاخ من تش�كيل حكومته، 
وقدم تش�كيلتها التي وصفت »باملعقدة 
 واملختلطة« اىل رئي�س الجمهورية قيس 
س�عيد يف اآلج�ال املح�ددة. وق�د  س�بق 
للفخفاخ ان تقلّد منصب وزير السياحة 
يف أواخ�ر 2011 ويف س�نة   2012 اصب�ح 
املرش�حني  م�ن  وكان  للمالي�ة  وزي�را 
لالنتخابات الرئاس�ية  األخ�رية. وينتمي 
سياسيا لحزب »التكّتل الديمقراطي من 
أجل العم�ل  والحرّيات« الذي كان رشيكا 
مع حركة النهضة يف حكومة »الرتويكا« 

 لغاي�ة 2014  . 
والي�وم تتج�ه األنظار يف تون�س اىل يوم 
األربعاء القادم الذي ُحدد كتاريخ  لجلسة 
منح الثقة للحكومة، وسط توقعات بأن 
تتمكن هذه الحكومة الوليدة  من نيل ثقة 
الربملان بأغلبية مطلق�ة أي بحوايل 110 
نواب يش�كلون  التمثيلية الربملانية لهذه 
الحكومة. وتتكون التش�كيلة الحكومية 
املعدل�ة م�ن   32 وزي�را م�ن املس�تقلني 
والحزبي�ني، وتض�م 6 أحزاب سياس�ية 

هي  النهضة والتي�ار الديمقراطي وتحيا 
تونس وحركة الش�عب اضافة اىل  حزبي  
البدي�ل والنداء. وحصل  ح�زب النهضة، 
الذي يمتلك العدد األكرب  من نواب الربملان 

)54 مقعدا(، عىل سبع حقائب وزارية . 

وكل الفرضيات ترجح نيل الفخفاخ ثقة 
الربمل�ان بالنظر اىل أن الجميع  يخىش من 
س�يناريو املرور اىل انتخاب�ات ترشيعية 
رئي�س  مثلم�ا  ل�ّوح  ألوانه�ا،  س�ابقة 
الجمهوري�ة قيس س�عيد اذا ل�م تتمكن 

ه�ذه الحكوم�ة م�ن تحقي�ق  األغلبي�ة 
املطلقة . 

واليوم السؤال األبرز بعد اجتياز الفخفاخ 
المتحان نيل الثقة هل ستتمكن  حكومته 
السياس�ية  التحدي�ات  مواجه�ة  م�ن 

واالقتصادية واملالية؟
ه�ذه  تركيب�ة  ق�راءة  وم�ع  سياس�يا، 
الحكومة التي ولدت من رحم التناقضات 
 واإلكراه�ات، يمك�ن الق�ول ان عمره�ا 
االف�رتايض ل�ن يعّم�ر لش�هور طويل�ة. 
 فحركة النهضة دخلت للحكومة مكرهة 
ول�م تن�ل ال�وزارات الت�ي أرادته�ا،  ب�ل 
أحيلت الوزارات الس�يادية اىل مس�تقلني 
الجريب�ي   )وزارة  ثري�ا  القاضي�ة  ه�م 
الع�دل( واملستش�ار القانوني يف رئاس�ة 
)وزارة  هش�ام  املش�يي  الجمهوري�ة 
الداخلية( وعماد الحزقي ) وزارة الدفاع( 
والس�فري  الس�ابق بس�لطنة عمان نور 
الدين الرّي )وزارة الش�ؤون الخارجية(، 
وذل�ك  للخ�روج م�ن نف�ق التجاذب�ات 
السياسية والرصاع عىل وزارات  السيادة . 

لذلك فان كل الس�يناريوهات واردة فيما 
يتعل�ق بمص�ري الحكوم�ة أم�ام حج�م 
التي س�تواجهها   املن�اورات السياس�ية 
س�واء م�ن الداخ�ل او م�ن املعارض�ة. 
 فثان�ي ح�زب حاصل ع�ىل األغلبية وهو 
قل�ب تونس )38 نائبا( انضم اىل  صفوف 
املعارض�ة وتمّك�ن م�ن تكوي�ن جبه�ة 
برملاني�ة تمتل�ك القدرة عىل  ع�دم تمرير 

مشاريع القوانني وعرقلة عمل الحكومة 
اذا لم تتفق مع  أهدافه وبرامجه . 

فالوض�ع  واجتماعي�ا،  اقتصادي�ا  ام�ا 
االقتص�ادي يف الب�الد بات صعبا بس�بب 
 الرتاجع الكبري ملعدالت النمو التي سجلت 
2019،  وارتف�اع  س�نة  واح�دة  نقط�ة 
حجم املديونية ونس�بة التضخم. وهناك 
ضغوطات خارجية أيضا  تتعلق أساس�ا 
بإكراه�ات صن�دوق النق�د ال�دويل الذي 
ف�رض رشوطه عىل  الحكومات املتعاقبة 
بع�د الث�ورة وه�و الي�وم اتخ�ذ ق�رارا 
بتجمي�د القس�ط  الخام�س والس�ادس 
من القرض املمنوح لتونس بس�بب عدم 
قدرة البالد  عىل تس�ديد األقساط. ويرى 
صن�دوق النقد الدويل أن تونس لم تحقق 
 اإلصالحات املأمولة. فاليوم هناك خشية 
يف األوساط التونسية من أن  تصبح البالد 
رهين�ة أكثر لصن�دوق النقد ال�دويل مع 
كل م�ا يمك�ن ان يطرحه  م�ن اكراهات 
الدول�ة  وضغوط�ات بش�أن سياس�ات 
التونس�ية خاص�ة فيم�ا  يتعلق بالش�ق 

االجتماعي . 
فأم�ام تزاي�د حج�م التحدي�ات املالي�ة 
والخارجي�ة،  الداخلي�ة  واالقتصادي�ة 

 الس�ؤال ال�ذي يطرح نفس�ه الي�وم هل 
ل�دى حكوم�ة الفخف�اخ الق�درة ع�ىل 
 وضع رؤي�ة موحدة لربنام�ج اقتصادي 
واجتماع�ي يخ�رج الب�الد م�ن أزمتها، 
تتك�ون  املعق�دة  تركيبته�ا  ان   خاص�ة 
سياس�ية  انتم�اءات  ذات  أح�زاب  م�ن 
 وايديولوجي�ة متناقص�ة، فهناك الحزب 
اللي�ربايل والح�زب االجتماع�ي  والحزب 
اإلسالمي، وقد ال تكون لها رؤية موحدة 
او أه�داف واضح�ة  للعمل عليه�ا يف كل 
وزارة. ول�ن أس�ندت بع�ض الحقائ�ب 
الوزاري�ة الس�يادية  اىل مس�تقلني أكفاء 
يف اختصاصاته�م، اال انه�م ال يمتلكون 
دوالي�ب  تس�يري  يف  الخ�ربة  السياس�ية 
الحكم والسلطة وهذا بحد ذاته تحد آخر 

أمام  الحكومة الجديدة . 
ولع�ل الوض�ع املعق�د الذي ُوج�دت فيه 
حكومة الفخفاخ يعود أساس�ا اىل  نتائج 
االنتخاب�ات الربملانية األخ�رية يف ترشين 
أف�رزت  امل�ايض  والت�ي  اكتوب�ر  األول/ 
برملان�ا منقس�ما ومش�تتا، مّم�ا عّم�ق 
التجاذبات والرصاعات  السياس�ية يف بلد 
ال يزال يخط�و خطواته األوىل عىل طريق 

الديمقراطية  الناشئة . 

بقلم/ عالء الخطيب
مث�ل مرصي ينطبق  عىل ما يفعله الس�يد 
رئيس الوزراء املكلف  محمد  توفيق عالوي 
، اذ وض�ع الكت�ل السياس�ية الباحث�ة عن 
املغانم   والخبرية  يف طرق االبتزاز  يف حرية ، 

ال يعرفون كيف يترصفون معه . 
الس�يد محم�د ع�الوي كان واضح�اً من�ذ 
البداي�ة انه س�ريفض كل القواعد  القديمة 
الت�ي جلبت الفش�ل والدم�ار للوطن، ولن 
يقب�ل ب�رشوط األح�زاب  الت�ي اس�تمرأت 
التج�اوز عىل األموال العام�ة.  إال ان هناك 

ارصار عىل  عدم مغادرة املرحلة الكارثية .  
حينم�ا فش�لوا يف اخ�رتاق قائم�ة اس�ماء 
الوزراء املرش�حني وفشلوا يف يل  ذراع السيد 
عالوي عمدوا اىل التهريج يف االعالم  بحجج 
واهي�ة و  ضعيفة. أظهرت أم�ام العراقيني 

بانهم تجار سياسة وليسوا سياسيني . 
ملاذا يخيفهم عالوي؟وماهي عنارص القوة 

عند الرجل ؟
يف  اللغ�ز  مفت�اح  هم�ا  الس�ؤالن  ه�ذان 

التشكيلة الوزارية املرتقبة . 
يخيفهم ع�الوي  النه لم يرىض برشوطهم 
ول�م يس�اوم ع�ىل مبادئه الت�ي  وضعها يف 
اختي�ار ال�وزراء ، يخيفهم الن�ه ال يريد ان 
يكون رئيس  للوزراء خايل املحتوى )خراعة 
خ�رة (  تس�ريه الكت�ل ، يخيفهم النهم 
 سيفقدون السيطرة عىل الوزارات والوزراء 
مع�اً .  يخيفه�م النهأعل�ن  انه  س�يعاقب 
القتلة ، وهذا يعني انهم سيعلنون إفالسهم 

إما العراقيني .  
حاول�وا ان يتهموه بش�تى الته�م  ، لكنهم 

فشلوا أيضاً ، وكانت النتائج  عكسية .  

الس�يد ع�الوي ال يري�د ان يرب�ح منص�ب 
رئاسة الوزراء ويخرس العراقيني  والعراق ، 
فال مانع لديه من مصارحة الشارع العراق 
بم�ا حص�ل وراء  الكوالي�س ، وم�ن وضع 

العيص يف دواليب الحكومة .  
الس�ؤال اآلخر ماه�ي عنارص قوة الس�يد 
الكت�ل  واألح�زاب  يواج�ه  لك�ي  ع�الوي 

املتسلطة .  
عالوي  ال يفك�ر بالطريقة القديمة  .   فهو 
كان صادق�اً من�ذ بداي�ة التكليف ،  وس�ار 

بطريقة مهنية يف إدارة ملف التشكيل .  
ل�م يطل�ع اح�د عليه ، مم�ا اث�ار حفيظة 
الكتل  . إعالنه بمحاسبة الفاسدين  والقتلة  
أرعب�ت خصومه وجعلت�ه يف خانة  العيص 
ع�ىل التطوي�ع، لكن�ه  بنف�س  الوق�ت  ال 
يريد ان يفتح ملفات  ش�خصية او معارك 
جانبية،  ويؤمن بفروسية الخصومة ، فقد 
ذهب للس�يد املالكي يف زي�ارة للحوار  معه 
رغًم�ا بينهم�ا من  إش�كال ، وه�ذا عنرص 

مهم يف  قوته .  
امتن�ع عن الذه�اب اىل اربي�ل للحوار حول 
التشكيلة ، ويعتقد ان بغداد هي   العاصمة 

للعراق ككل . 
تعام�ل م�ع الجمي�ع بنفس القاع�دة ولم 

يحابي كتلة عىل حساب كتلة أخرى .  
يتخ�ذ قرارات�ه به�دوء وروية  فه�و رجل 
غري انفعايل ، يس�تمع للجمي�ع  ولكل اآلراء 

املتناقضة لكنه يقرر بمعزل عن التأثري .  
رأى ان إصالح الوطن البد ان يكون برب 
قواع�د اللعبة السياس�ية  القديمة املعتمدة 
ع�ىل املحاصص�ة والبداي�ة بنقطة رشوع 
جديدة .   لم يفكر  بأن رئاسة الوزارة غنيمة 

وإنما وظيفة . 
فق�د خرج وهو يف اي�ام تكليفه  اىل املطعم 
م�ع زوجته لوح�دة وبس�يارة  عادية دون 
حماي�ة  ، وذهب اىل زي�ارة الكاظم  بنفس 
الطريقة والناس  تجمعوا عليه، وقد ش�عر 
بسعادة كبرية يف حركته هذه ويقول عنها 
ان ل�م  يكن املس�ؤول يؤمن من ش�عبه فال 
حاج�ة ان يبقى يف منصب�ه ، ويضيف  لوال 

ان األنظم�ة تف�رض الحماي�ات واملوكب. 
لرفضت هذا بعد التصويت ،  وس�أعمل عىل 

تقليص هذه املظاهر .  
ع�الوي كان لغ�زاً ل�م يعهده السياس�يون 
ول�م يتعامل�وا مع هك�ذا س�لوك ،  خرجت 
الكثري م�ن التكهنات والتحلي�الت ولم يرد 
عليه�ا وجعله�م يتخبط�ون  بأوهامه�م، 
فانطلقت ثورتهم بتغيريه وعدم التصويت 

له واتهموه بأن  من  جاء به كتل سياس�ية 
ونس�وا بنفس الوقت هم يريدون استخدام 
نف�س  القاعدة  باالتيان بالوزراء وفرصهم 

. يذكرون الشئونقيضه .  
لن يحدث التصويت غداً وس�تؤجل الجلسة 
وحت�ى  ي�وم   ، التش�كيلة  ترف�ض  ول�ن 
التصويت  س�تبقى التش�كيلة لغز  يحل يف 

مجلس النواب فقط

حينما تحتضن بغداد مؤتمر علماء المقاومة

تونس: حكومة الفخفاخ والتحديات السياسية واالجتماعية واالقتصادية

لغز التشكيلة الوزارية »امشي عدل يحتار عدوك فيك«

عشرات رجال الدين والعلماء من دول اسالمية عديدة اجتمعوا هذه المرة  في العاصمة العراقية بغداد، في اطار المؤتمر الدوري لالتحاد 
العالمي  لعلماء المقاومة، وتحدثوا وبحثوا وتداولوا في أهم وأبرز وأخطر  التهديدات والتحديات التي تواجه األمة االسالمية والسبل 

العملية الناجعة  لمواجهة تلك التحديات . 
أكثر من قضية يمكن أن تستوقف المرء وهو يتابع مؤتمر االتحاد العالمي  لعلماء المقاومة. القضية االولى، تتمثل في المغزى من عقده 

في بغداد   دون غيرها من العواصم، وفي هذا التوقيت بالذات . 



وفرة األهداف اهم ما يميز الجولة الثانية 
النشأة الصالحة في الصغر تعلّم على مكارم األخالق، من الدوري الممتاز

وتنبذ السلوك المشين،  وتقود اإلنسان باعتدال ليشّق 
طريق حياته بأمان مهما بلغ من صعوبة ومخاطر، 

 طالما أنه يدرك، َمْن يزرع الخير يحصده ومن يسعى 
للشر بدهاء فأنه يخدع  نفسه ولم يكن صادقًا معها، 
وقالوا في هذا الموضع »الكذُب يسقي باَب ُكّل شرٍّ 

جِر«.   كما يسقي الماُء أصوَل  الشَّ
ول�و مّح�َص كل منا ملفات أزم�ات الرياض�ة العراقية بمختلف 
رضوبه�ا الكتش�فنا أن  الفاع�ل فتن�ة منس�وبة إىل ذي�ول الرّش 
استخدمت ملصلحة ما كرّست كل أدواتها  غري الرشعية للنيل من 
املس�تهدف، ورسعان ما تنتفي الحاجة لألدوات دون أن  تستفيد 
ب�يء من خدم�ات رّشها لتبقى يف الركن األس�ود من تاريخ أية 
أزم�ة  توثقها األيادي البيض�اء وهي تنّقب ع�ن الحقائق ما بعد 

زوال ُحقِبه�ا . 
هل تس�اءَل ذيول الفتنة مع أنفس�هم: كيف تسّول لهم أنفسهم 
التآم�ر ضد رأس  االتحاد، أي اتحاد يمثل بمعناه الجمعي الوحدة 
الصغ�رى يف كيان ُمنتخب، س�واء  هضمت الهيئ�ة العامة وجود 
رئيس�ه أو نفرت منه، فالجميع احتك�م اىل إرادة  التصويت التي 
غالباً ما تدفع بش�خصيات تواجه املعارض�ة يف قاعة االنتخاب، 
 ومنه�م من يتوّعد بتس�قيطها قادحاً رشارة حق�ده كتعبري عن 
رفض�ه للممارس�ة  الديمقراطي�ة كونها ش�كلية ولم ت�أت بما 

يتمناه ! 
لكم أن تتصّوروا أن كل عضو جمعية عمومية أو مجموعة منها 
تتبُع شخصاً  وتظّل تدافع عنه يف الحق والباطل، يف الرس والعلن، 
كيف يدير الرئي�س الفائز  بيت اتحاده وهناك من يعّد له الفخاخ 
والدس�ائس، ويرم�ي علي�ه أحج�ار االتهام�ات  بداف�ع االنتقام 
لخس�ارة منافسيه يف االنتخابات؟ واألدهى أن كل هؤالء ينتمون 

 للبيت نفسه . 
ِصدق�اً، لي�س كل ما ُين�رش من مقاب�ات يف صفحة 

رياضة املدى نت�اج ترجمة  حرفية ملا أدىل به 
ضيوفنا وخاصة رؤساء االتحادات، نضطُر 
كث�رياً برغب�ة منهم  لاط�اع وليس للنرش 
عّم�ا ضمره لهم بعض املحيطني بأعمالهم 

من خب�ٍث وم�ا  ارتكب�وه م�ن حماقات 
لإلطاح�ة به�م م�ن خ�ال التنس�يق 
مع اش�باههم األوفي�اء يف  اللي�ل وأول 

الغادرين بهم مع طلوع الش�مس بأقرب 
مكامل�ة م�ع الرئي�س ! 

أية ثقة مفقودة هذه ترس�م تأّمات االبطال والبطات ملس�تقبل 
يس�ع تحدياتهم  ويمّكنهم من مواصلة تنافس�هم نحو منّصات 
التتويج وقد أنهى أبناء الرياضة  سبعة عرش عاماً من الضياع يف 
معارك جانبية لاس�تحواذ عن مواقع ال تليق  بأحجام غالبيتهم 
بعدم�ا أعمت بصائره�م عواصف التخوي�ن بالذم�ة املالية ولم 
تعد  قلوبهم خ�راء االنتماء لواحة الرياضة وس�امها الهانئ، 
بات الكفوء عدّوهم  الغاش�م بس�اح علميت�ه، يهّددهم باحتال 
مقاعده�م يف االندية واالتح�ادات  واألوملبية كونها اصبحت جزءاً 
من ممتلكات ش�خصية يدافع�ون عن وجودهم فيه�ا  بكل قوة 
متاح�ة مس�تفيدين من غي�اب قان�ون تحديد امل�دة الترشيعية 
لرئيس  واعض�اء اللجنة التنفيذية املنتخبة وكأن مرّشع القانون 

الريايض القديم والجديد  يزّكيهم مدى الحياة . 
ب�ات التغي�ري يف امل�اكات العامل�ة ضم�ن املؤسس�ة الرياضية 
املسؤولة عن  صناعة البطل والتخطيط لإلنجاز )النادي واالتحاد( 
كأولوي�ة قبل وزارة الش�باب  والرياضة واللجن�ة األوملبية ، بات 
مطلب�اً ال مهرَب منه إال َمن أتخذ املوقع  مصدراً لانتفاع وس�نداً 
لطابو العاقات وبناء مزيد من مش�اريع ش�خصية ال عاقة  لها 
بامليث�اق األوملبي الذي يبقى يف آخر اهتمام�ات اللجان التنفيذية 
ولن  يستذكره أحد إال عندما تسلّط الدولة كامريا املراقبة لكشف 

مستور هذه الزاوية  أو تلك من بيوتات الرياضة . 
الفرصة قائمة لتوفري مس�احة واس�عة من الشفافية يف قانوني 
األندي�ة واالتحادات  قب�ل صدورهما مطل�ع آذار املقبل، وال ضري 
يف إع�ادة تنقيحهما وتضمني رشوط  ُمحَكَمة تبعد ذوي النفوس 
الضعيف�ة من االقرتاب ألس�وار الرياضة التي عان�ت  طوياً من 
س�لوكياتهم املريضة وأفانني وعودهم وس�طحية أفكارهم، وآن 
األوان  لتأخذ الرياضة دورها الحقيقي لانطاق مع الشباب نحو 

قمم املجد والتفوق بعد  أن كّبل الكبار أزمانها بُعقِدهم البالية. 

راأ�س االحتاد وذيول الفتنة
إياد الصالحي
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أس�دل الس�تار ع�ى منافس�ات الجول�ة 
الثانية م�ن الدوري املمتاز، التي ش�هدت 
 حفاظ ث�اث أندية عى تقدمه�ا بالعامة 

الكاملة، والتنافس عى مواقع الصدارة . 
الجوي�ة واملين�اء واربي�ل س�جلوا فوزين 
متتال�ني مم�ا أدى اىل تصدره�م ال�دوري 
 املمتاز فالجوية أوال واربي�ل ثانيا وامليناء 
ثالثاً بف�ارق األه�داف، باملقابل لم  تحقق 
ثاث فرق أي نقطة حتى االن واس�تقرت 
يف ق�اع الرتتيب وهي نفط ميس�ان  ونفط 

الجنوب والصناعات الكهربائية. 
واح�دة  نادي�ان فق�ط مب�اراة  وخ�اض 
فقط وهما ن�ادي ال�زوراء والرشطة بعد 
الدوري�ن  يف  االنتظ�ار  ع�ى   حصولهم�ا 

املاضيني. 
ولعب بع�ض الاعب�ني دورا فاعا يف فوز 
فرقه�م، فقاموا ب�دور املنقذ، وس�اهموا 
 بق�وة يف إنه�اء فرقه�م للجول�ة بنتائ�ج 

مميزة . 
شجاعة

عاء كاطع: س�اهم ح�ارس مرمى أمانة 
بغداد يف حصد نقط�ة ثمينة لفريقه، بعد 
 التعادل أمام النف�ط، حيث تصدى لكرات 
خط�رية، واستبس�ل يف حماي�ة ش�باكه، 
 ورغ�م أن فريق�ه تلق�ى هدف�ا بالوق�ت 
القات�ل، لكن�ه أبع�د أكث�ر م�ن 4 أهداف 

محقق�ة . 
تماسك

أحم�د خالد: قلب دفاع فري�ق امليناء لعب 
دورا كب�ريا وتحمل عبئا كبريا أمام هجوم 
 نفط الوس�ط ودافع برشاس�ة عن مرماه 

ليساهم يف تأمني الفوز . 
كرار عامر: مدافع النج�ف الفذ واحد من 
رج�ال مباراة فريق�ه أم�ام الطلبة وكان 
س�دا  منيعا أمام س�يل الهجمات الطابية 
وكان بمثابة ب�رج املراقبة إذ أبعد الكرات 
 الطويلة إلجادته ألعاب الهواء وشتت عددا 

كبريا من الهجمات . 
لفري�ق  األيم�ن  الظه�ري  كري�م:  فاض�ل 
الح�دود، لع�ب دورا مزدوج�ا يف مب�اراة 
فريق�ه  أمام نف�ط الجن�وب، وتمكن من 
صناعة اله�دف الثاني لفريق�ه بتمريرة، 
ذكية لحس�ام  جاد الله، ليؤكد فوز فريقه 

يف املباراة . 
محم�د كريم: الظهري األي�رس للطلبة مثل 
قلقا دائم�ا لدفاعات النجف بعد أن س�ند 

 الهجم�ات الطابية وصنع الهدف الجميل 
لزميله محمد جف�ال، ونتيجة تألقه أردج 

 اسمه بقائمة املنتخب العراقي . 
حلقة وصل

ع�ي مه�دي: العب وس�ط فري�ق الطلبة 
لعب دورا مؤثرا بحركته الدؤوبة واملميزة 
 لش�غل منطق�ة الوس�ط، حي�ث ف�رض 
س�يطرته يف قطع ك�رات الفريق املنافس 

وبناء  الهجمات من الخلف . 
عي محس�ن: العب وس�ط الكهرباء، يعد 
العم�ود الفق�ري لفريق�ه يف لق�اء القمة 
أم�ام  الرشطة وصنع أغل�ب فرص فريقه 
من خال تمريراته الس�حرية ليس�اهم يف 

 صناعة الهدف الثاني . 
حس�ام مالك: البديل املؤث�ر لفريق امليناء 
رغم اش�رتاكه يف الشوط الثاني لكنه  وجد 

الطري�ق لش�باك نف�ط الوس�ط ليس�جل 
الهدف الثمني الذي قاد الفريق للمشاركة 

 بالصدارة . 
هجوم ناري

حس�ام جاد الل�ه: العب الحدود الش�اب، 
مزع�ج دائما للخص�وم، وكث�ري الحركة، 
لذلك  أره�ق دفاعات نفط الجنوب وتمكن 
م�ن تس�جيل ثنائية ق�ادت فريقه ألول 3 

نقاط  يف املوس�م .  عاء محيس�ن: مهاجم 
فري�ق الكهرب�اء أثب�ت أنه الع�ب قناص 
يع�رف كيف  يس�تخلص الك�رة ويتمركز 
بامل�كان املناس�ب وس�جل ه�دف فريقه 

الثاني يف شباك  الرشطة بجهود مميزة . 
أيمن حس�ني: كرس مهاجم القوة الجوية 
صيام�ه الطوي�ل ع�ن التهديف، وس�جل 

 هاترك يف شباك الصناعات الكهربائية. 

أكد مدرب الحدود مظفر جبار 
أن ردة فع�ل فريقه أمام نفط 
الجن�وب، كان�ت متوقع�ة  بعد 
الخسارة يف الجولة املاضية من 

الدوري أمام أربيل . 
وف�از الحدود ع�ى ضيفه نفط 
ملع�ب  ع�ى   ،)0-2( الجن�وب 
التاج�ي، يف الجول�ة  الثاني�ة من 

الدوري املمتاز . 
وقال جب�ار: »الطريقة املعتمدة 

ملس�ابقة الدوري تجربك ع�ى العودة 
الخس�ارتني  كب�وة  ألن  كل  بع�د 
املتعاقبت�ني تعن�ي تراجًع�ا كب�ًرا يف 

الئحة الرتتيب«. 
وأضاف: »عزمنا عى رضورة تعويض 
خس�ارتنا األوىل أمام أربيل خالل لقاء 
 نف�ط الجن�وب وتمكن�ا م�ن تحقيق 

املطلوب .» 
وتابع: »الالعبون قدموا مباراة كبرة، 
وطبقوا الواجبات املحددة لهم وتمكنا 

م�ن  اس�تغالل نق�اط ضع�ف نف�ط 
الجنوب وأسفر الضغط املتواصل عن 
تس�جيل هدفني  وأهدرنا فرًصا أخرى 

قابلة للتسجيل«. 
وأوض�ح أن حس�ام ج�اد الل�ه م�ن 
املواه�ب الصغ�رة واملمي�زة حيث تم 
اكتش�اف  موهبت�ه ه�ذا املوس�م مع 
الفرصة  الفري�ق، مضيًفا: »منحن�اه 
الكاملة وتمكن من  تقديم نفسه بقوة 

حيث سجل هديف املباراة«. 

يعاود نادي القوة الجوية تدريباته اليوم االثنني، 
استعدادا لديربي العاصمة امام  الطلبة . 

وتنطل�ق التدريب�ات بع�د توق�ف لي�وم واح�د 
استعدادا ملباراته املقبلة امام الطلبة يوم  الجمعة 
والتي ستقام عند الساعة الرابعة وثالثني دقيقة 
يف ملعب الش�عب الدويل .  وقرر ال�كادر التدريبي 
ان “تك�ون الوحدة التدريبية مفتوحة للجماهر 
ومغلق�ة  لوس�ائل االع�الم”.  ويتص�در الجوي�ة 
ترتي�ب الدوري بس�ت نقاط بفوزي�ن عى نفط 

ميسان والصناعات  الكهربائية. 

الجوية يعاود تدريباته استعدادا لمواجهة الطلبةجبار: آلية الدوري ال تتحمل خسارتين متعاقبتين

تحتضن قاعة الش�عب املغلق�ة يف العاصمة بغداد، 
اليوم االثنني، يف تمام الساعة  السابعة مساًء مباراة 
منتخ�ب الع�راق لكرة الس�لة م�ع ضيف�ه الهندي 
ضمن الجولة  الثانية من تصفيات آسيا لكرة السلة 

 .2021
وخرس منتخبنا الوطني لكرة الس�لة مباراته األوىل 
أم�ام نظ�ره اللبنان�ي )87-68(  يف املب�اراة الت�ي 

أقيم�ت عى صالة نهاد نوف�ل يف العاصمة اللبنانية 
بروت ضمن  الجولة األوىل من تصفيات الس�لوية.  
املنتخب الهندي خرس هو األخر ولكن أمام البحرين 
بنتيجة )68-67( يف الجولة  الثانية من التصفيات.  
وس�يكون دخ�ول الجماه�ر الرياضي�ة إىل قاع�ة 
الشعب املغلقة )مجاناً( ملؤازرة  منتخبنا السلوي يف 

مشواره بالتصفيات اآلسيوية. 

اليوم .. منتخبنا السلوي يواجه الهند في بغداد

اكد الحكم الدويل الس�ابق رعد سليم، أن تكليفه يف لجنة الحكام 
باالتح�اد العراقي  لكرة القدم، يعد اس�تحقاقاً له بعد ظلم اربع 
سنوات .  وكلف مدير ش�ؤون االتحاد العراقي لكرة القدم، احمد 
عب�اس، الحكم ال�دويل  الس�ابق رعد س�ليم اىل جان�ب عدد من 
الحكام الدوليني الس�ابق الدارة لجن�ة الحكام  يف املرحلة املقبلة .  

وقال س�ليم إن »تكليفي يف لجنة الحكام من قبل مدير ش�ؤون 
اتحاد الكرة، احمد  عباس، اعده اس�تحقاقاً بعدما طالني الظلم 
ملدة اربعة سنوات سابقة، تمت  محارتبي بها داخل اتحاد الكرة 
وخارج�ه«.  واوضح أن »املنصب ال يش�كل اولولية بالنس�بة يل، 
بقدر ما يهمني تطوير  وخدمة كرة القدم العراقية والعمل بجهد 

لتصحيح االخطاء الس�ابقة يف عمل  اللجن�ة«، مبيناً ان »اللجنة 
س�تعقد اجتماعاً يوم غد االثنني يف مق�ر اتحاد الكرة  لبحث الية 
العمل خالل املرحلة املقبلة«.  وكان مدير شؤون االتحاد العراقي 
لك�رة الق�دم، احمد عباس، اك�د قبل قليل انه تم  تش�كيل هيئة 

مؤقتة ل لجنة الحكام يف اتحاد الكرة لعدم وجود لجنة. 

رعد سليم : تكليفنا في لجنة الحكام استحقاق  

قاد نج�م منتخبنا الوطن�ي بكرة القدم 
احمد ياس�ني، فريقه الس�ويدي هاكن 
اىل  التأه�ل للمرحل�ة املقبلة من كأس 

السويد. 
وتغل�ب هاك�ن ع�ى غاي�س بثالث�ة 
اهداف نظيفة ضمن منافسات كأس 

السويد. 
وس�جل ياس�ني هدف االطمئنان الثالث 
لفريقه من رضبة مركزة اس�تقرت عى 

 يسار حارس املرمى. 
ويقدم ياسني مستويات مميزة مع ناديه 
الس�ويدي من�ذ توقيعه عى كش�وفاتهم 

 املوسم املايض. 

احمد ياسين
 يقود هاكن للفوز 

بكأس السويد

قدمت ادارة نادي الحس�ني، اليوم االثنني، املدرب عيل وهاب لقيادة فريق 
الكرة  بمنافس�ات التأهيل للدوري املمتاز .  وس�مت الهيئة اإلدارية لنادي 
الحس�ني الري�ايض، املدرب عيل وه�اب مدرباً  لفريقها الك�روي تحضراً 
لل�دوري التأهي�يل.  وق�ال املدير اإلداري للن�ادي فاضل زغ�ر أن »اإلدارة 
أكمل�ت االتف�اق م�ع امل�درب  عيل وهاب ع�يل قي�ادة الفري�ق يف الدوري 
التأهي�يل للدوري املمتاز وفق منهاج  مخطط تس�عى م�ن خالله اإلدارة 
الع�ودة بفريقها إىل مص�اف دوري األضواء من  جدي�د.  وأضاف زغر أن 
»الكادر املس�اعد للم�درب يتألف من زياد قاس�م وس�اجد جمعة  مدرباً 

لحراس املرمى وصبحي العزاوي مرشفاً واملتحدث مديراً إدارياً«. 

نادي الحسين يقدم مدربه الجديد



رفض توماس توخيل، املدير الفني لباريس س�ان 
جريم�ان إلق�اء اللوم عىل نيم�ار دا س�يلفا، نجم 
الفري�ق، بع�د واقعة ط�رده خالل مب�اراة بوردو، 
أمس األح�د، بمنافس�ات الجولة 26 م�ن الدوري 

الفرنيس.
وحص�ل نيم�ار عىل بطاق�ة صف�راء أوىل يف نهاية 
الشوط األول، قبل أن يحصل عىل البطاقة الصفراء 

الثانية ومن ثم الحمراء يف الدقيقة 92.
وسئل توخيل يف املؤتمر الصحفي عما إذا كان يلوم 
نيم�ار عىل ط�رده، فق�ال: »خصم�ه ارتكب خطأ 

قبله، لكن الحكم قرر اس�تمرار اللع�ب. لم أر هذا 
أبًدا، وبعد ذلك، كان نيمار غاضًبا، يف األول واألخري 

هو إنسان، املوقف كان غريبا جًدا«.
وتاب�ع »إصاب�ات تياجو س�يلفا ونافاس؟ ش�عر 
ناف�اس بتع�ب يف العض�الت واألمر لي�س خطريًا. 
وتياجو خ�رج بمش�كلة عضلية، ليس�ت خطرية 
أيًض�ا لكنه�ا كافية ليخ�رج من اللق�اء، لدي قلق 
بسيط، وعلينا االنتظار يومني أو 3 لنعرف املزيد«.
وتح�دث توخيل عن معاناة فريقه الدفاعية بعدما 
اس�تقبل 7 أه�داف يف مبارات�ني بال�دوري، وقال: 

»كان غريًب�ا جًدا، لقد افتقرنا للعقلية يف الش�وط 
األول من مباراة أميان«.

وأردف »نح�ن افتقدن�ا تياجو، وكان حًظا س�يًئا 
بالنس�بة للح�ارس س�ريجيو ريك�و، لك�ن علينا 
االع�راف بأننا نواجه صعوب�ات يف الكرات الثابتة 

والركنيات«.
وختم م�درب باريس »بعد هزيم�ة دوري األبطال 
أمام بوروسيا دورتموند، كان من الصعب استعادة 
الثقة، أفضل يشء كان تحقيق الفوز، فهو يعطيك 

أسس جيدة للتحسن والتحليل واالستفادة«.

االثنين24 العدد 
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اليوم.. ليفربول يستقبل وست هام بطموح االبتعاد في الصدارة

بوروس�يا  يواج�ه  ربم�ا 
مونشنجالدباخ، عقوبات بسبب 
عدة الفتات مسيئة بحق ديتمار 
ه�وب املس�تثمر يف هوفنهاي�م، 
تعادل  رفعها مش�جعوه خ�الل 
الفريق�ني 1-1 يف دوري الدرجة 

األوىل األملاني، السبت املايض.
وق�ال ماكس إي�رل مدير الكرة 
يف مونش�نجالدباخ ال�ذي طل�ب 
الالفتات  إن�زال  من املش�جعني، 
»أش�عر بالخج�ل. ه�ذا ال يمثل 
مونش�نجالدباخ وه�و يتعارض 

مع كل قيم النادي«.
عاق�ب  امل�ايض،  األس�بوع  ويف 
مش�جعي  األملان�ي  االتح�اد 
بوروسيا دورتموند بمنعهم من 
السفر إىل هوفنهايم يف املوسمني 
املقبل�ني إىل جان�ب غرامة مالية 

بقيم�ة 50 أل�ف ي�ورو بس�بب 
اس�تهدفت  مماثل�ة  مخالف�ات 

امللياردير هوب. 
رقم هاالند القيايس 

أصبح الالعب النرويجي الش�اب 
أول الع�ب يف  إيرلين�ج هاالن�د، 
تاري�خ ال�دوري األملان�ي يح�رز 
9 أه�داف يف أول س�ت مباريات 
يخوضها بعد هز الشباك يف فوز 
فريقه بوروس�يا دورتموند 0-2 

عىل فريدر بريمن.
وبهذا بلغ رصيد الالعب الش�اب 
)19 عام�ا( 12 هدفا أحرزها يف 
8 مباريات يف جميع املنافس�ات 
بع�د  فريق�ه  م�ع  خاضه�ا 
انضمامه إليه يف فرة االنتقاالت 
الش�توية قادما من س�الزبورج 

النمساوي.

توهج هاالند األبرز
 في أسبوع البوندسليغا 

عرب الهولندي فرينكي دي يونج، العب 
وس�ط برش�لونة، عن فخره باللعب إىل 

جانب ليونيل مييس، نجم وقائد البارس�ا، 
مؤكًدا أنه األفضل يف العالم.

ناب�ويل،  ملواجه�ة  برش�لونة  ويس�تعد 
بملع�ب س�ان باول�و، غ�ًدا الثالثاء، يف 

ذه�اب دور ال�16 م�ن دوري أبطال 
أوروبا.وقال دي يونج يف ترصيحاته 
ملوقع »اليويفا«: »ال يمكننا اعتبار 
مباريات الفرتة االس�تعدادية ضد 

نابويل كمرجع لنا«.
وأضاف »نابويل فريق رائع ويضم 
العبني مميزي�ن. بالرغم من أنهم 
حقق�وا نتائ�ج غ�ر متوقع�ة يف 
الدوري هذا املوس�م، إال أن عليك 
أن ت�رى كي�ف ي�ؤدون يف مرحلة 

دور املجموع�ات ب�دوري األبطال، 
مث�ل مبارياته�م ض�د ليفرب�ول«.

وتاب�ع دي يون�ج: »يف مباريات دور 
املجموع�ات يك�ون أمام�ك املج�ال 
لتصحي�ح األخط�اء عندم�ا تك�ون 
املباري�ات  يف  لك�ن  يسء،  ي�وم  يف 
اإلقصائي�ة هناك مزيد م�ن التوتر 
واختالف بسيط يف الجودة ويكون 

أكثر إثارة للجماهر«.
وأردف »برش�لونة ن�اٍد ال يصدق، 
كنت أرغ�ب دائًم�ا يف اللعب هنا، 
ألن�ك تش�عر دائًم�ا يف برش�لونة 
أن بإمكان�ك الف�وز بلقب دوري 
اللع�ب  أوروبا«.وح�ول  أبط�ال 
مع مي�يس، قال الهولن�دي »إنه 
رشف كب�ر يل أن أك�ون ق�ادًرا 
عىل اللع�ب بجانبه، عندما بدأت 
الت�درب مع�ه، ب�دا ذل�ك غريًبا 
يل، ألن�ه عندم�ا كان عمري 12 
عاًما، ش�اهدت الكثر من كرة 
الق�دم وكان مييس بالفعل هو 
األفض�ل يف العالم، أح�ب حًقا 
طريقت�ه يف اللع�ب واآلن ألعب 

بجانبه وهذا أمر مميز جًدا«.

الرصب�ي  حاف�ظ 
ديوكوفيتش،  نوفاك 
عىل ص�دارة التصنيف 
الصادر  للتن�س  العاملي 
لم  اإلثنني، وال�ذي  الي�وم 
يشهد أي تغيريات يف املراكز 

العرش األوىل.
وارتق�ى التش�ييل كريس�تيان 
جاري�ن 7 مراك�ز، ليتواج�د يف 
التصني�ف 18 عاملًي�ا، وذلك بعد 

تتويجه بلقب بطولة ريو.
ري�يل  األمريك�ي  ارتق�ى  كم�ا 
أوبيل�كا 15 مركزا دفعة واحدة، 
ليتواج�د يف التصني�ف 39 عاملًيا، 
وذل�ك بفضل تتويج�ه بلقب بطول�ة ديلراي 

بيتش.
أم�ا الكندي ميلوس راونيتش، فصعد 5 مراكز 

ليتواج�د يف التصنيف 32 عاملًيا، بفضل وصوله إىل نصف 
نهائي بطولة ديلراي بيتش.

ومن أبرز املستفيدين أيًضا من التصنيف الصادر صباح 
اليوم، هو الياباني يوش�يهيتو نيشيوكا، الذي ارتقى 15 
مرك�زًا ليتواج�د يف التصنيف 48 عاملًيا، بع�د وصوله إىل 

نهائي ديلراي بيتش.
وفيما ييل املراكز العرشة األوىل يف التصنيف العاملي:

-1 نوفاك ديوكوفيتش: 9720 نقطة.
-2 رافائيل نادال: 9395 نقطة.
-3 روجر فيدرر: 7130 نقطة.

-4  دومينيك ثيم: 7045 نقطة.
-5 دانيل ميدفيديف: 5890 نقطة.

-6 ستيفانوس تسيتسيباس: 4745 نقطة.
-7  ألكسندر زفرييف: 3885 نقطة.

-8 ماتيو برييتيني: 2860 نقطة.

-9 جايل مونفيس: 2860 نقطة.
-10 ديفيد جوفني: 2555.

يس�تقبل ليفربول، اليوم اإلثنني، نظريه وست هام، 
ع�ىل ملع�ب أنفيلد، يف إطار الجول�ة ال� 27 من عمر 

الدوري اإلنجليزي املمتاز.
ويحتل ليفربول، صدارة ج�دول الرتيب برصيد 76 
نقط�ة، بينم�ا يتواجد وس�ت هام يف املرك�ز ال� 18 

برصيد 24 نقطة.
وحق�ق ليفربول االنتصار يف آخر مباراتني خاضهما 

عىل أرضه يف الدوري أمام وست هام.
ول�م يخرس الري�دز يف آخر 7 مباري�ات خاضها يف 
الدوري أمام وس�ت هام )5 انتصارات وتعادلني(، 
واألكثر أن الليفر س�جل 4 أهداف يف 4 مباريات من 

تلك املواجهات السبع.

أما وست هام حقق انتصاًرا وحيًدا يف آخر 46 مباراة 
خاضها يف الدوري خارج أرضه أمام ليفربول، وجاء 
ذلك االنتصار بنتيج�ة 3-0 يف آب 2015 تحت قيادة 

املدرب سالفني بيليتش.
ويف 23 مواجه�ة خاضها وس�ت هام خ�ارج أرضه 
أم�ام ليفرب�ول يف ع�رص الريمريليج، ل�م يتقدم يف 
النتيجة س�وى ل� 126 دقيقة فق�ط، من بينهم 87 

دقيقة يف انتصار عام 2015 السابق ذكره.
كم�ا حقق وس�ت ه�ام انتصارين فق�ط يف آخر 41 
مباراة خاضه�ا يف الدوري خارج أرض�ه، أمام فرق 
تب�دأ يوم املب�اراة وهي يف صدارة ج�دول الرتيب )8 

تعادالت و31 هزيمة(.

ونج�ح ليفربول يف الفوز بآخر 17 مباراة خاضها يف 
ال�دوري، ويبتعد بانتصار واحد ع�ن الرقم القيايس 
ملانشسر س�يتي، الذي حقق 18 انتصاًرا متتالًيا يف 

الدوري بني آب كانون أول 2017.
5 انتص�ارات م�ن  ويحت�اج ليفرب�ول إىل تحقي�ق 
املباري�ات ال�12 املتبقية يف الدوري، لضمان التتويج 

باللقب للمرة األوىل منذ عام 1990.

ول�م يخ�رس الري�دز يف آخ�ر 43 مب�اراة خاضها يف 
الدوري، منذ الخس�ارة بنتيجة 1-2 أمام مانشسر 
س�يتي يف كان�ون الثان�ي 2019 )38 انتص�اًرا و5 

تعادالت(.

وتمكن ليفربول من الحفاظ عىل نظافة ش�باكه يف 
10 مباريات من آخر 11 مباراة خاضها يف الدوري.

عىل الجانب اآلخر، ال يمر وست هام بأفضل أحواله، 
بخس�ارة 3 مباري�ات من آخر 4 لق�اءات خاضها يف 
ال�دوري، كما خرس آخر 4 مباري�ات خاضها خارج 

أرضه.
ويعد وس�ت هام أكث�ر الفرق يف ال�دوري اإلنجليزي 
هذا املوس�م، خس�ارة للنقاط بعد التق�دم يف نتيجة 

املباراة، بفقدان 19 نقطة كاملة.
ول�م يتمكن ديفي�د مويس، مدرب وس�ت هام، من 
تحقيق أي انتصار عىل ليفربول عىل أنفيلد يف جميع 
املسابقات، بالتعادل يف 7 لقاءات وخسارة 8 آخرين.

جوارديوال يحفز العبيه 
قبل مواجهة ريال مدريد

أطلق بيب جوارديوال مدرب مانشس�ر س�يتي، ن�داء إىل العبي فريقه يحثهم 
في�ه عىل إظهار ش�خصيتهم والقتال حت�ى آخر ثاني�ة يف مباراتهم املقبلة يف 

ذهاب ثمن نهائي دوري األبطال أمام ريال مدريد، بعد غد األربعاء.
وق�ال جواردي�وال بع�د الفوز 1-0 عىل ليس�ر يف ال�دوري اإلنجلي�زي املمتاز 
»سيتعني علينا إظهار ش�خصيتنا املتميزة، نريد القتال حتى النهاية من أجل 

هذا اللقب«.
وتاب�ع »ه�ذا ه�و االختب�ار الحقيق�ي. ملوك 

البطول�ة يف مواجه�ة فريق غ�ري معتاد عىل 
خوض مثل هذه املباريات كثريا، ألن أفضل 

أداء لنا كان الوصول لقبل النهائي«.
ون�وه »لك�ن إذا أردت فعل ه�ذا )الفوز 
باللق�ب( س�يكون علي�ك مواجهة مثل 

هذه الفرق عاجال أو آجال. وسيكون عليك 
الف�وز عىل ري�ال مدريد وبرش�لونة وبايرن 

ميونخ«.
وأض�اف جواردي�وال »إذا نجحن�ا يف املهم�ة 

س�نكون يف قم�ة الس�عادة. وإن ل�م ننج�ح 
سنحاول يف املوسم املقبل.

توخيل يبرر
 طرد نيمار
امام بوردو

ديوكوفيتش حافظ على صدارة التصنيف العالمي

يستعد برشلونة ملواجهة مضيفه 
نابويل، غًدا الثالثاء، بملعب سان 
باولو، يف إطار منافس�ات ذهاب 
أبط�ال  دوري  م�ن  ال��16  دور 

أوروبا.
»مون�دو  صحيف�ة  وذك�رت 
تابعته�ا  الت�ي  ديبورتيف�و«، 
»املراق�ب العراقي« أن برش�لونة 
س�يدخل مب�اراة ناب�ويل بالعبنينّ 
مهددينّ�ن بالغي�اب ع�ن مب�اراة 
اإلياب عىل ملعب كامب نو بسبب 
تراكم البطاقات وهما س�ريجيو 

بوسكيتس ونيلسون سيميدو.
عىل الجانب اآلخ�ر، يمتلك نابويل 
العب�نينّ حصال عىل بطاقتني وهم 
كالي�دو كوليب�ايل الذي س�يغيب 
فرنان�دو  بجان�ب  لإلصاب�ة، 

لورينتي.
7 العب�ني  وختم�ت ب�أن هن�اك 
لديهم بطاقة صفراء واحدة وهم 
لوزان�و، آالن، ميلي�ك، بوليتان�و، 

رويز، روي وزيلينسكي.

بوسكيتس وسيميدو مهددان 
بالغياب عن موقعة كامب نو

قال ميكيل أرتيتا مدرب آرس�نال إنه ي�درك رغبة العديد من األندية 
الكب�رية يف ضم القائد بيري-إيمري�ك أوباميانج لكنه يتمنى 
إقن�اع املهاجم الجابوني بتمديد عقده ملا بعد نهاية 

العام املقبل.
وسجل املهاجم البالغ عمره 30 عاما 
هدفني يف فوز آرسنال )3-2( عىل 

ن  ت�و يفر يف ال�دوري اإلنجليزي املمتاز إ
الفري�ق  إىل املركز التاسع ويعزز ليتق�دم 

التأه�ل لبطولة  املوس�م آم�ال  أوروبي�ة 
املقبل.

أن  بريطاني�ة  تقاري�ر  وذك�رت 
أوباميانج، الذي رفع رصيده إىل 17 هدفا 

ويتقاس�م ص�دارة ه�دايف الدوري م�ع جيمي 
فاردي مهاجم ليس�ر س�يتي، ضمن املرش�حني 

لالنتقال إىل برشلونة.
وق�ال أرتيت�ا للصحفي�ني »إنهم محق�ون تماما 

يف رغبته�م يف ضمه ألن�ه العب رائع. م�ن الصحيح 
بالفعل أن األندي�ة الكبرية تريده. نتمن�ى إقناعه بأن هذا 

املكان املناسب له«.
وأضاف »إنه أهم العب يف الفريق وال ش�ك يف تأثريه. يجب 

أن نقنعه بالبقاء معنا«.
وس�يكون آرس�نال مطالب�ا بإظه�ار أن ه�ذا املكان 
املناس�ب ملهاجم بوروسيا دورتموند السابق إلظهار 

إمكاناته.

دي يونج: 
نابولي 
فريق
 رائع

أرتيتا يتمنى بقاء أوباميانج مع االرسنال
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مصطلحات ادبية

م�ن املصطلح�ات الت�ي ظه�رت يف االدب العرب�ي 
الحديث والقديم عىل الس�واء ه�و مصطلح حادثة 
وه�و يف معناه العام حدث أو جزء متميز من الفعل 
القصيص او الروائي او الدرامي. وهو رسد قصيص 
موج�ز أو قص�ر يتن�اول موقف�ا واح�دا، وحينما 
تنتظم األح�داث معا ويجمعها خيط واحد بطريقة 
مرتابطة تصبح سلس�لة أحداث يف الحبكة الدرامية 

او القصصية او الروائية .

طرائف من التراث 

فوزي كريم .. شاعر العزلة واالغتراب والتوّحد الجمالي وزاهد األضواء والشهرة  

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

يرى الناقد هاش��م ش��فيق ان الش��اعر الرحل فوزي كريم، الذي غادرنا العام المايض، لم يكن من الش��عراء العابرني، ممن 
كتبوا ش��عرًا ومضوا، ثّم انطوت س��ريتهم برحيلهم، بل هو شاعر جديل بامتياز،محاجج، ومراهن عىل جدل تفكريه، مبينا ان 
ف��وزي كريم ال تع��وزه الحجج والرباهني واألدلة، إنه الش��اعر الناثر، والش��اعر الناقد، المؤثر بطروحات��ه النقدية واألدبية، 

والُمباهل القدير، فيما يقدمه من رؤى، وأفكار، وتجليات، ومعاٍن، يف حقل التفكري النقدي الحديث، والمعارص. 

ق�ال أحد النح�اة: رأيت رجال رضيرا 
يسأل الناس يقول :

ضعيفا مسكينا فقرا...
فقل�ت ل�ه : يا ه�ذا... ع�الم نصبت 

)ضعيفا مسكينا فقرا(
فقال : بإضمار ارح���م���وا....

قال النح�وي: أخرج�ت كل ما معي 
م�ن نق�ود وأعطيته إياه فرح�ا ً بما 

قال .

الثقافـي
8

ل�)املراق�ب  ترصي�ح  يف  ش�فيق  وق�ال 
ش�خصية  كان  الراح�ل  ان   : العراق�ي( 
متعّددة املواهب، وهو منذ بداياته الشعرية 
الغرب�ة  “م�ن  النق�دي  بكتاب�ه  فاجأن�ا 
حت�ى وعي الغرب�ة” الذي ص�در يف مطلع 
الس�بعينيات م�ن القرن امل�ايض، ثم حني 
انتقل إىل املنفى باكراً راح يؤسس ملرشوعه 
النقدي وباتس�اق ومواكب�ة مع مرشوعه 
الش�عري. لم يتس�ول خالل عمره الطويل 
نس�بياً األضواء والش�هرة، ولم تس�تهدفه 
الكامرات، فهو ش�اعر م�ن جبلّة أخرى، 
ش�اعر العزلة واالغرتاب والتوّحد الجمايل، 
ش�اعر زاهد باإلنارة التي تعمي العيون، يف 
عرص التكنولوجيا امللطخة باملكياج، ولون 
املهّرج الذي ُيعمي الروح واملخّيلة ويجّفف 

بالتدريج ينابيع الكتابة اإلبداعية.
وأض�اف: من هنا انرصف الش�اعر الراحل 
ف�وزي كري�م إىل ذات�ه، وعزلت�ه الذهبية، 
مداري�اً ش�أن الكتاب�ة ع�ر كل فروعه�ا، 
محتفي�اً بالقصة، والرواية، والش�عر الذي 
كتب�ه وه�و ياف�ع، يف بغ�داد الس�تينيات، 
شاعر متصالح مع ورق الكتاب، والشهب 
الالمع�ة يف س�ماء وحدت�ه، وه�و منحاز 
واملتط�ّر  واملتخ�ّوف  املأس�وي  للش�اعر 

والبعيد.
وتاب�ع: يف ديوان�ه ال�ذي صدر بع�د موته 
“ما الش�عر إال زلة لس�ان” يقدم الش�اعر 
رؤيت�ه إىل الحياة التي تمّر به، ويعيش�ها، 
ولكأنن�ا ب�ه، ُيس�ّجل حاالت�ه، ومذكراته، 
وتعبراته اليومية، يف عزلته املختارة، حيث 
مس�ار يوم�ه البط�يء، صارف�ه يف التأّمل 
والرضوخ إىل الذكرى، واستدعاء ما مىض، 
أو السنوح، والدخول يف عالم من الصمت، 
واسرتداد صورة من أحب يوماً من النساء، 
فرتكت ش�يئاً م�ا خلفها، ومض�ت تعتني 

بشؤونها األخرى.
وأش�ار اىل ان الدي�وان م�رتع أيضا ببعض 
اليوم�ي، ال�ذي يبتعد عنه ف�وزي إىل عالم 
أكثر غموض�اً وعتمة، ولكن�ه هنا يفصح 
ع�ن بع�ض اليومي ال�ذي تجاهل�ه فوزي 
طوي�اًل بحكم التفات�ه إىل املعتم واملتخفي 
يف ص�ورة أخ�رى، صورة تك�ون يف الغالب 
مموه�ة، بالتأويل والتجري�د، وربما حتى 
بالعوال�م الذهني�ة، فه�و صن�و الوح�دة 
�ب، والكهنوتي�ة، وكل ه�ذه األمور  والرتهُّ
ال تأت�ي بالعنارص الحس�ية، إال فيما ندر، 
ولكن�ه هنا يكش�ف عن بعض م�ا يعرتي 
الحي�اة، م�ن م�كاره، ودوافع ش�يطانية، 

تناصب اإلنس�ان األعزل العداء واإلشاحة 
والتهمي�ش ضم�ن س�ياق عم�ي نقدي، 
منظم وُمرمج، دقيق وش�مويل، ويس�تند 
العرصي�ة،  النقدي�ة  املناه�ج  قواع�د  إىل 
والعلمي�ة، والرؤيوي�ة الحديث�ة، تلك التي 
تمتثل إىل ص�ور الوعي الح�ادة، واملُركزة، 
والدقيق�ة، أي تجربت�ه النقدية هو، وكان 
ق�د جّس�دها يف ثالثيت�ه النقدي�ة “ثي�اب 
اإلمراط�ور” و«حام�ل الراي�ة« و »القلب 

املفكر«.
وختم :م�ن هنا نجد أن ما فك�ر به نقدياً 
قد انعكس بوعي، أو بدون وعي منه، عىل 
تجربته الش�عرية الطويلة، تلك التي بدأت 
بديوان�ه األول “حيث تبدأ األش�ياء” الذي 
ل�م ينل يف تل�ك الف�رتة املحتدم�ة واملثقلة 
باألسماء الش�عرية الكبرة حقه النقدي، 
كباكورة أوىل لشاعر شاب، ولكنه غادر إىل 
بروت، ليعيش فيه�ا ، فأصدر حينها من 
بروت “أرفع يدي احتجاجاً” وهو ديوانه 
الثان�ي ال�ذي القى نوع�اً م�ن الرتحاب يف 
الصحافة النقدية، ولفت إىل والدة ش�اعر 
ستيني، سيعود إىل بغداد وهو يحمل وهج 
ب�روت، ومقاهيه�ا، وج�دل صحافته�ا، 

وشعاع شعلتها الساهرة حتى الصباح .

اصدار

املراقب العراقي/ متابعة...
 صدر للش�اعر والكاتب املغرب�ي عبد الجواد 
الخنيف�ي كت�اب نق�دي موس�وم ب�«غيم�ة 
ومرايا: اإلنس�ان والكون يف شعر عبد الكريم 
الطبال« عن منشورات بيت الشعر يف املغرب، 
وه�و دراس�ة تحليلي�ة مس�تفيضة، مرّكزة 
وش�املة، تناولت أه�م املنطلق�ات املعرفية 
والس�مات الجمالي�ة يف امل�رشوع الش�عري 
الفس�يح واملدي�د، ألح�د أب�رز رواد القصيدة 
املغربية املع�ارصة.. ولش�اعر مغربي عميق 
ومج�ّدد عاش يف قل�ب التفاعالت اإلنس�انية 
وأغن�ى الخزانة املغربي�ة بإصداراته امُلتفّردة 
وظل يواظب بمس�احات خيالية واسعة عىل 
نح�ت تح�ّوالت تجربته الغنيّ�ة، التي صارت 
مؤثّرة أيضاً داخل الشعرية العربية.. نقرأ من 
كلمة غ�الف الكتاب: »يعود اختيار الش�اعر 
املغرب�ي عب�د الكري�م الطب�ال مج�اال لهذه 
الّدراس�ة، إىل السعي الكتشاف عامله الشعري 
الّرح�ب الفس�يح وماهيته، وم�ا يماثله من 
خصائ�ص إبداعي�ة وق�درة فّذة ع�ىل صهر 
املؤتلف واملختلف، وس�مت الشعرية املغربية 
أبعاده�ا  التّعب�ر ع�ن  املع�ارصة وأج�ادت 

وسماتها 
وقضاياها الكرى.. كما 

أنها راكمت جوان�ب نظرية وعوالم تخييلية، 
تجّسدت يف االختالف والتعّدد يف سياق حركة 
ش�عرية مدي�دة األبعاد كث�رة املظاهر.. من 
خ�الل تراكم ن�يّص متج�ذر متف�ّرد.. فضال 
عب�د  للش�اعر  الّش�عري  امل�رشوع  أن  ع�ن 
الكريم الطبال، ينطوي عىل قضايا إنس�انية 
� اجتماعي�ة ونزوع�ات كوني�ة، باعتب�ار أن 
الش�اعر عاش ويعيش زمنه بوعي وبصرة، 
رابط�اً ب�ني املايض والح�ارض، متوح�داً بني 
التجربة الذاتية والتجربة الجماعية ، يسر يف 
أفق صرورة مس�تمّرة بم�ا تفتحه من كوى 
ع�ىل املس�تقبل وبس�ط التّمهي�دات املكانية 
واآلخ�ر  ال�ّذات  م�ن  واالغ�رتاف  والّزماني�ة 

واألشياء والعالم.
يق�ع الكت�اب يف 462 صفح�ة م�ن الحج�م 

الكبر، ولوحة الغالف للفنانة سعاد كنون.

 املراقب العراقي/ متابعة...
ه�ل يصّح تصني�ف البرش بني مح�ض أخيار ومحض 
أرشار؟ هل الخر قيمة مطلقة؟ والرّش مثلٌب يبدأ بزلٍَّة 
ال رج�وع عنها؟ وه�ل نتعاطف مع من يغرق، نش�عر 
برغبت�ه الدفين�ة يف االنعتاق من هذا الفخ، أم نتش�ّفى 

به؟
هو صحايف. باع روحه للش�يطان. أمعن يف التوّرط مع 
الس�لطة يف لعبة ُمحكمة النسج يمتهنها أقوياء البالد. 
ر  يف تلك الدّوامة التي س�ّلم نفس�ه لرياحه�ا، قام مطهَّ
بكّل ما ُطلب منه من أعماٍل دنيئة، لكنَّ ملمحاً إنسانّياً 
طّيب�اً ظ�ّل لصيقاً ب�ه، يظهر يف الخف�اء، عند مفاصل 
الحكاي�ات، يف ثنايا املش�هد القبيح، ح�ني ينام جميع 
الحرّاس، وتنقش�ع قلي�اًل متطلّبات الوظيف�ة وأوامر 

الكبار...
يف ب�الٍد ال ت�زال العبودي�ة ُتم�اَرس يف دهاليزه�ا، ثّمة 
»خادمات« يتنّقلن بني بيوت األس�ياد، فتيات يشاهدن 
ر بهم ومجرمون  الرس�وم املتحرّكة، وثّمة كرماء ُيشهَّ

يكاَفأون...
يف ه�ذه الب�الد صح�ايفٌّ فاس�د، إنس�اٌن ف�ّوت علي�ه 
إنسانّيته، رّوضها ببعض الدموع كلما ظهرت، ليموت 

كمداً بها...
أدرج عىل القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب، 

2019- فرع اآلداب. 
هذه رواية لكّل من تؤّرقه األس�ئلة. لكّل من وصل حدود الس�أم 
وعاد. فيها حّب مريض وآخر مبتور. فيها العالقات املوتورة التي 
يحاول البرش هدهدة قلقهم بها. فيها البطوالت الصغرة التي ال 
اس�م ألصحابها. فيها العادي الخ�ارق، الحارض يف حياة كّل مّنا. 
فيها أربع ش�خصّيات تهرب دائماً إىل األم�ام يف نزوٍع دائم نحو 

الجّنة املفقودة، رغم يقينها الراسخ بأّنها وهم. 

»أرض المؤامرات السعيدة« صحافي
»غيمة ومرايا اإلنسان  باع روحه للشيطان

والكون في شعر 
عبد الكريم الطبال«

حادثة

قصة قصيرة 

حمتوى كتاب

الرأس
حميد عمران الشريفي

أوراقه تمتص حروفه .. وقلمه 
يس�تلذ بتقبي�ل الورقة دون أن 
ي�رتك أث�را لفك�ره .. واألفكار 
أح�س   .. برأس�ه  تت�رشذم 
بالغب�ن ، فذه�ب إىل املحكم�ة 
رافعاً دع�واه مؤكداً ب�أن الكل 
متآمرون علي�ه؛ أوراقه وقلمه 
الق�ايض  فخاط�ب   .. وفك�ره 

بإثبات عقوقهم قائالً : 
-فه�ا ه�ي أوراق�ي يا س�يدي 
الق�ايض ! .. من أفضل أصناف 
األوراق وأجوده�ا.. وه�ا ه�و 
م�داد قلمي م�ن أحس�ن أنواع 
األحب�ار .. وهاه�و عق�ي ق�د 
ومرنت�ه  بالق�راءات  غذيت�ه 
بالتج�ارب ووخزت�ه بالهم�وم 

الجمي�ع  فقابلن�ي   .. والقل�ق 
بالعق�وق والجحد .. يتفرجون 
ع�ّي وع�ىل هموم�ي النازف�ة 
فال يس�عفوني بأي بلس�م وأنا 

أعيش لحظة األلم.. 
فبك�ى الق�ايض وأخ�ذ أوراقه 
وأبدله�ا ب�أوراق دار القض�اء 
كات�ب  بقل�م  قلم�ه  وأب�دل   ،
يف  ح�ار  أن�ه  إالّ   .. مح�ارضه 
 .. الهارب�ة  أف�كاره  قضي�ة 
فامسك بها .. لم يشأ أن يعطيه 
رأسه .. فرأس القايض ال يقدر 
بثم�ن ألن�ه رأس واح�د متميز 
.. فأب�دل رأس املغب�ون ب�رأس 
بواب محكمته .. إال أن املغبون 
أعاده بعد ثالثة أيام إىل القايض 

الق�ايض  فأرض�اه  لتحج�ره.. 
بس�مة  مالمح�ه  عل�ت  وق�د 
خبيث�ة واضح�ة عىل ش�فتيه 
ب�رأس س�كرترته الجميل�ة .. 
فب�دأ ال إرادي�اً يكت�ب عرائضه 
إىل الق�ايض .. فرس�ل القايض 
إليه ويغلق الباب عليه للمداولة 
تحت جن�ح األفكار املس�تجدة 
الت�ي يخ�رج منها بعد س�اعة 
مكتشفاً بعد تأنيب ما ثلم منه 
أنه نيس القطعة الحساسة من 
لباس�ه الداخ�ي عن�د القايض 
.. فلم يط�ق املواصل�ة وتكرار 
فطال�ب   .. املؤث�رة  الحال�ة 
القايض ب�أن يعتق�ه.. فحمله 
ب�ديلل   ، املس�ؤولية  الق�ايض 

عرائضه املكتوبة إليه وأخرج له 
إثباتات دامغ�ة بإمضاءاته التي 
تنازل بها عن مالبس�ه الداخلية 
للقايض بعد كل لقاء .. ثم سحب 
الق�ايض من�ه رأس الس�كرترة 
عدالت�ه  أرسار  تكش�ف  ال  ك�ي 
وألبس�ه تهم�ة إزع�اج القايض 
فأرسل إىل حضرة حيوانات دار 
القضاء وأبدل رأسه برأس حمار 
ثم بي�ع يف س�وق الخي�ل وأبدل 
رأس�ه ب�رأس حصان ث�م برأس 
كل�ب تجاوز الح�دود الجغرافية 
لإلقليم ليبدل�ه برأس كبش ذبح 
ضمن أضحية العيد الكبر إال أنه 
لم يهتم ألنه كان يرنو إىل رأس 

القايض املتعدد الوجوه. 

)الهواء(

ما كنُت حياً
رغَم وسِع تنُفيس 

يأتي عىل أنفي الهواُء
ويعر

)نداء(

كاَن النداُء رحيَل صوٍت
ما أتى 

فرحلُت صمًتا 
والجروُح تكر ُ .... 

)مشاعر(

ترى من أطلق مشاعرك يف الهواء
ليصبَح بارًدا
إىل هذا الحد
)الرصاصة(

اتذكر حني رأينا رأس الشارع
مخبئاً من الحرب املفتوحة

كم أضحكنا ذلك املنظر
و نحُن نراقب الجو

وهو يتبادل الرصاص 
تشاجرنا عىل ان تكون

هذه الرصاصة يل
وأنت تقول ال انها يل !

)حسد(

حاسدين ذلك الرجل
عىل  الرحيل املفاجئ

واحدنا يقول لالخر
كيف هرب صاحب الجثة

من نفسه و من الحياة 

 هايكو 

يحيى الرحال
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تس�تطيع أن تمنع طيور الهّم أن ل�ن 
تُحّلق فوق رأس�ك، ولكنك تس�تطيع أن 

تمنعها أن تُعّشش يف رأسك
* طامل�ا أنّ�ك س�تفّكر ع�ى أيّ�ة ح�ال، 
فّكر يف أش�ياء كب�رة جّداً، أن�ا ال أعرف 
الّس�اح الذي سيس�تخدمه اإلنس�ان يف 
الحرب العامليّة الثالث�ة، لكنّي أعرف أنّه 
سيس�تخدم العص�ا والحج�ر يف الحرب 

العامليّة الرابعة
*ثاثة يتش�ابهون يف عقولهم: الّشاعر، 

واملجنون، وامُلحب
* ال تس�قني م�اء الحي�اة بذّل�ٍة، ب�ل 

فاسقني بالعّز كأس الحنضِل
* ال تحس�ب العل�م ينف�ع وح�ده ما لم 

ج باألخاق يُتوَّ

* أربعة تصبح بها سيداً عى قومك هي: 
األدب، والعلم، والعّفة، واألمانة

اىل  رج�اً  تكس�ب  أن  اس�تطعت  إذا   *
قضيّت�ك، أقنع�ه بداي�ًة بأن�ك صديق�ه 

امُلخلص
*ع�ى امل�رِء إذا كان غنيّ�اً بالّذه�ب أو 

املعرفة أن يراعي فقر اآلخرين
* ال تجع�ل حيات�ك كمق�اٍل يف جري�دة، 
م�ا أروع�ك عندما تك�ون بط�اً لروايٍة 

مشهورة
* قد يفشل املرء كثراً يف عمله، ولكن ال 
نعت�ره خائناً إال إذا ب�دأ يلقي اللوم عى 

غره
* ق�د يك�ون العال�م مليئ�اً بالقص�ِص 
املأس�اوية، لكن�ُه أيضاً م�يء بحكاياِت 

التغّلب عى املآيس.

حكم و اقوال مأثورة

األكاديمي�ة  املق�االت  بفض�ل  وذل�ك   
والكت�ب الس�حرية واملغام�رات املثرة 
والقصص الرومانس�ية والسر الذاتية 
مازالت الكتب كما كانت قبل ألف س�نة 
ت�أرس الن�اس وتلهمه�م وتجذبه�م إىل 
عامله�ا الذات�ي الصامت، ولي�س هناك 
م�كان يزدح�م في�ه الن�اس أكث�ر من 

ممرات املكتبات وخزائن الكتب.
الثام�ن  الق�رن  من�ذ  املس�لمون  رشع 
بإنت�اج كميات هائلة م�ن الكتب ألنهم 
ط�وروا صناعة ال�ورق الت�ي تعلموها 
من الصني، فغدت الكتب واملخطوطات 
العل�وم  حق�ول  تغط�ي  واملق�االت 
اإلس�امية والتكنولوجيا والفنون، كما 
انترشت حركة الرتجمة عى نحو مطرد 

ولقيت تشجيعاً واسعاً.
روي أن الخليف�ة املأم�ون كان يدف�ع 
ال�ذي  الكت�اب  وزن  املرتج�م  مكاف�أة 
يرتجم�ه إىل العربي�ة ذهب�اً م�ا أدى إىل 
وج�ود أكداس من الكت�ب جذبت انتباه 
األجيال الاحق�ة وحازت احرتامهم من 
مس�لمني وغ�ر مس�لمني وافتتحت يف 
عهد العباس�يني مئات املكتبات العامة 
والخاصة، األمر ال�ذي أمد القراء بآالف 
الكتب.ويجدر بالذكر أن املس�لمني قبل 
أن تأتيهم الكتب بأنواع العلوم جميعها 
اس�تغرقوا يف الق�رن الس�ابع بالق�رآن 
كتاب اإلس�ام األول ال�ذي أوحي به إىل 
النبي محمد صى الله عليه وس�لم عى 

شكل تاوات عرفت باآليات والسور.
إىل  الصحاب�ة  م�ن  العدي�د  فس�ارع 
حفظه�ا عن ظهر قل�ب، وهرع الكتاب 
والنساخ يف تسجيلها عى مختلف املواد 
الت�ي تصل�ح للكتاب�ة كعص�ب النخيل 
والقماش والعظام والحجارة وحفظت 
نس�خة كاملة من الكت�اب عند حفظة 
ابن�ة الخليفة الثاني عم�ر بن الخطاب 
ريض الل�ه عنه، ورتبت اآليات والس�ور 
بأمر من الرس�ول محمد صى الله عليه 
وس�لم بتوقي�ف م�ن الس�ماء. تعددت 
أن  إال  الصحاب�ة،  الق�رآن عن�د  نس�خ 
أغلبها كان يحتوي رشوحاً وماحظات 

يكتبها مالكوها.

جمع�ت ه�ذه النس�خ كلها يف نس�خة 
خالي�ة م�ن التعليقات ث�م دققت كذلك 
باملقارنة مع نس�خة حفص�ة وذلك ما 
أم�ر به عثمان بن عف�ان ثالث الخلفاء 
الراش�دين ال�ذي وح�د فيه�ا أس�اليب 
الكتابة والق�راءة عى قاعدة مضبوطة 
انتش�اراً،  أي�ر  جعله�ا  ال�ذي  األم�ر 
ومازال�ت هذه النس�خة العثمانية التي 
وأربعمائ�ة س�نة  أل�ف  م�ى عليه�ا 
محفوظ�ة يف املكتبات الكرى يف العالم، 
أما نس�خ الق�رآن اليوم فه�ي مطابقة 
لتل�ك النس�خة وأضي�ف إليها الش�كل 
التاوة.إن  لتس�هيل  والنقط والحركات 
االرتباط القوي بالكتاب لدى املس�لمني 
يعن�ي أنهم كانوا يحب�ون اقتناء الكتب 
وإنش�اء املكتب�ات، فوج�دت مكتب�ات 
خاصة وأخرى عامة، إضافة إىل ش�بكة 
ضخمة م�ن مكتبات املس�اجد يف املدن 
الكرى، فضاً عن املجموعات الضخمة 
الخاصة التي اجتذبت العلماء من أنحاء 
العالم اإلس�امي، وكانت مخطوطاتها 
وكتبها بحجم كتب اليوم، ورقها فاخر 
يكت�ب عى وجهي�ه وأغلفته�ا الجلدية 

تحافظ عى متانتها.
وكانت مجموعات الكتب العامة واسعة 
االنتش�ار فل�م يق�م مس�جد إال وكان 
يف الوق�ت نفس�ه معهد تعلي�م يحتوي 
ع�ى مجموع�ة م�ن الكت�ب، ويف بغداد 
مثاً قبل أن يدمره�ا املغول عام 1258 
وجدت س�ت وثاثون مكتبة وأكثر من 
مئ�ة كتبي بعضهم ن�ارشون يعتمدون 
ع�ى مؤسس�ات للنس�خ، ووج�دت يف 
القاه�رة وحلب وامل�دن الكرى يف إيران 
وآسيا الوسطى وحوض البحر املتوسط 
مكتبات مماثلة س�ميت مكتبة املسجد 
أو  الكت�ب«  »بي�ت  أو  الكت�ب«  »دار 
»كتبخانة« بحيث أصبح كل منها مركز 
إشعاع ونشاط فكري ويف هذه املكتبات 
كان العلم�اء والكت�اب يمل�ون نتائ�ج 
دراساتهم عى جماعات من املستمعني 
الشباب وعلماء يف علوم الدين أو غرها 
م�ن العل�وم لتنس�خ املح�ارضات عى 
أوراق وتح�ول إىل كت�ب وتظ�ل تن�رش 

بالطريق�ة ذاتها حتى عن�د اعتمادها، 
وكان النقاش مفتوحاً لكل إنسان.

يف املس�جد األموي الكبر يف حلب كانت 
مكتب�ة م�ن أك�ر املكتب�ات وأقدمه�ا 
تس�مى »الس�يفية« وتضم عرشة آالف 
مجل�د وقيل إن األمر س�يف الدولة هو 
ال�ذي قدمه�ا ولك�ن مس�جد الزيتونة 
الجامع�ي يف تون�س كان أكث�ر غنى إذ 
احتوى ع�رشات اآلالف من الكتب وقيل 
إن غالبي�ة الح�كام الحفصي�ني أو بني 
حف�ص الذي�ن حكم�وا تون�س ما بني 
عامي 1220 و1574 كانوا يتنافس�ون 
ع�ى املهاب�ة واألبه�ة املقرتن�ة بتقوية 
املكتب�ات وصيانته�ا فزاد ع�دد الكتب 

فيها ذات يوم عن مئة ألف مجلد.
ل�م تكن املكتبات العام�ة هي الضخمة 
وحده�ا ب�ل كان لألف�راد مكتب�ات ال 

تقل عنها ضخامة. ذك�ر املؤرخ إدوارد 
جيبون حكاية عن طبيب مس�لم رفض 
دع�وة س�لطان بخ�ارى لزيارت�ه ألن�ه 
يحت�اج إىل 400 جمل لحم�ل كتبه التي 

لم يكن يغادر مكانه من غرها.
كم�ا أل�ف الجاحظ م�ن علم�اء القرن 
الثامن نح�و مئتي كت�اب منها »كتاب 
جم�ع  مجل�دات  س�بعة  يف  الحي�وان« 
فيه أش�ياء ش�تى عن الحي�وان ضمت 
مث�ًا  فذك�ر  ومش�اهدات  ماحظ�ات 
وطبيع�ة  االجتماعي�ة  النم�ل  ع�ادات 
التواص�ل ب�ني الحيوان�ات وأث�ر الغذاء 
والبيئ�ة يف املخلوق�ات وم�ن مؤلفات�ه 
األخرى كت�ب البيان والتبي�ني والبخاء 
وقي�ل إنه م�ات يف مكتبته ع�ام 868 م 
عن عم�ر ناهز الثانية والتس�عني حني 

سقطت عليه كتبه.
أحب ه�ؤالء الناس الكتب كث�راً وكان 
من تقاليدهم أن يهدوا مجموعات منها 
إىل مكتبات املساجد لينتفع بها الناس، 
وأه�دى العلماء الرحال�ة إليها كذلك ما 
معه�م م�ن كتب تعب�راً ع�ن امتنانهم 
وش�كرهم للمس�اجد التي كانت تقدم 
له�م الس�كن والطع�ام والقرطاس�ية 
باملج�ان.كان للمكتب�ات ش�أن جلي�ل 
وقد وصف املق�ديس الجغرايف مجمعات 

الق�رن العارش يف ش�راز بإي�ران فقال 
إنها مبان محاطة بالحدائق والبحرات 

والقن�وات املائي�ة تعلوها قب�اب تتألف 
من طاب�ق س�في وآخر عل�وي فيهما 
360 غرفة يف كل قسم بيانات مفهرسة 
كتالوجات موضوعة عى رفوف الغرف 

مفروشة بالسجاد.
املكتب�ات قبل ألف عام كانت كنظائرها 
اليوم منظمة تنظيماً عالياً ففي العامة 
منه�ا والخاصة ع�ى حد س�واء نظام 

تصني�ف للكت�ب ودلي�ل خبر يس�اعد 
الق�راء لتمن�ح املرشفني عليها س�لطة 

ملراقبة أنواع املصادر وكميتها.
تق�ول املص�ادر كان يف مكتب�ة األزه�ر 
أكث�ر م�ن  م  القاه�رة ع�ام 1050  يف 
مئ�ة وعرشين أل�ف مخطوط�ة مثبتة 
يف دلي�ل من س�تني مجل�داً وقي�ل أيضاً 
إن الس�جات الت�ي دونت فيه�ا الكتب 
بمكتب�ة الحك�م يف األندل�س كانت من 

أربعة وأربعني مجلداً.
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الجواهري

قائق رسيعة عن محمد مهدي الجواهري
أُقي�م للجواه�ري تمثاٌل يف مدينة الس�ليمانية يف كردس�تان 
العراق، وتميّز بغطاء رأس�ه املتّوج بكلمة كردس�تان إذ كان 

هديًّة من كردستان العراق.
يف عام 1944، شارك الجواهري يف مهرجان أبي العاء املعري 
يف دمش�ق. ويف س�نة 1946 أصدر الجواهري جريدًة باس�م 
»صدى الدستور« وانتُخب نائبًا عن كرباء، ولكّن املجلس لم 
يدم طويًا واس�تقال يف سنة 1948،  ويف تلك السنة سافر إىل 
لن�دن ضمن وفٍد صحايف عراق�ي وانفصل عن الوفد وبقي يف 
لن�دن مدة ثم س�افر إىل باريس وفيها نظ�م ملحمته الغزلية 
»أنيت�ا« ثم أق�ام يف مرص مدة وعاد إىل بغ�داد فحرر يف بعض 

صحفها.
ُقتل ش�قيقه جعفر الجواه�ري خال انتفاض�ة الوثبة عام 
1948، الت�ي ألهم�ت أحد أش�هر قصائده الت�ي تدعى »أخي 
جعفر«، وقرأ قصيدة مس�جد حيدركهان أم�ام جمهوٍر من 
الس�نة والش�يعة واليهود خال نفس الش�هر م�ن املجزرة، 
وتق�ول القصي�دة »ه�ل تع�رف أو ال تع�رف-- أن ج�روح 

الضحايا هي الفم؟«. 
أصبح الجواهري رمًزا للشعر العراقي الحديث.

ش�ّجع الجواه�ري االنق�اب العس�كري ال�ذي حدث يف 
ع�ام 1936 ال�ذي كان بقيادة بكر صدق�ي، حيث دعى 
الجواه�ري قي�ادة اإلنق�اب إىل العن�ف الث�وري ض�د 

املتحكمني يف الشعب واملستغلني.
أهدى الجواهري قصيدًة لرئيس املحكمة يف العراق أثناء 
الحك�م عى رجال العهد امللكي يف عام 1958، أثّرت هذه 

القصيدة يف أركان املحكمة كلها والحارضين.
كت�ب الجواهري قصيدة مديٍح ملل�ك العراق فيصل األول 
بع�د عودت�ه من لن�دن يف ع�ام 1927، وأنش�د بعد ذلك 
قصيدًة يمدح فيها آل س�عود أثناء زي�ارة األمر فيصل 
عبد العزيز آل سعود مما أثار سخط امللك العراقي منه.

انتُخ�ب الجواه�ري يف ع�ام 1947 نائبًا ع�ن محافظة 
كرباء، ولكنّه لم يبَق كثرًا يف هذا املنصب حيث استقال 
منه عى الرغم من حلمه يف الوصول إىل النيابة والوزارة.
تلقى الجواهري دع�وًة لحضور حفل تأبني عبد الحميد 
كرام�ي يف لبنان، فحرض الحف�ل وجلس يف الصف األول 
وألقى قصي�دًة جدليًة أث�ارت حرة وغض�ب اللبنانيني 

حينهأ .

ش����اع حين ظهور التلفاز أن رفوف الكتب س����تواجه مصيرًا قاتمًا، لكنها احتفظت 
بمكانتها وكان اختراع اإلنترنت هو التح����دي الكبير الثاني للكتب، ولكنها بقيت 
مع ذلك تفتن الشباب والكبار على حد سواء، وصمدت وظلت مصدرًا للقراءة أمام 

تقلبات تقنيات التسلية الحديثة،

صناعة الكتاب يف العهد االسالمي

فن احلرب ..  كيف أسس االسالم جيشا عامليا وما هي الوسائل والتكتيكات التي وضعها 

  ُيع�رف فن الحرب يف املفهوم الحديث بأنه مجموعة 
م�ن املع�ارف املتعلق�ة بال�رصاع املس�لح اله�ادف 
لتحقيق ما عجزت الوس�ائل الس�لمية عن تحقيقه، 
وتقس�م هذه املعارف إىل ثاثة أقسام، االسرتاتيجية 
وف�ن العمليات والتكتيك أو التعبئة. فاإلس�رتاتيجية 
هي الت�ي تعالج أنواع العمليات الحربية وأس�اليبها 
الرضوري�ة إلنج�اح ه�ذه العملي�ات، وف�ن الحرب 
هو ال�ذي يعالج تحدي�د فكرة العملي�ة أو العمليات 
الق�وى  الس�تخدام  الازم�ة  املخطط�ات  ووض�ع 
وحش�د اإلمكانيات الرضورية لتنفيذ فكرة العملية، 
والتكتيك هو تحديد فكرة العملية وأسلوب تنظيمها 
وطريق�ة تنفيذه�ا وفق مخط�ط العملي�ات، حيث 
تنظي�م التعاون بني األس�لحة والقوى املش�رتكة يف 
املعركة.  ومن املعلوم أن العلوم العس�كرية تطورت 
بتط�ور الرصاع ب�ني األم�م، وحينما ينظ�ر القارئ 
العربي اليوم إىل واقع القوى العاملية وانتشار قواتها 
يف العال�م يتبادر إىل ذهنه عدة أس�ئلة ملحة متعلقة 
بماضي�ه وتاريخ�ه، وه�و امل�ايض الذي ع�رف فيه 
املس�لمون معنى الحض�ارة واإلمراطوري�ة، وهي: 
كي�ف انترشت الجيوش يف تاريخنا اإلس�امي؟ وهل 
عرف�ت تلك الجيوش بع�ض هذه املفاهي�م الحديثة 
م�ن تط�ور العل�وم العس�كرية؟ وما هي الوس�ائل 
لتحقي�ق  الت�ي وضعوه�ا ألنفس�هم  والتكتي�كات 
أه�داف الحروب أو ما عجزت عن تحقيقه الوس�ائل 
الس�لمية؟ وكي�ف كان�ت عقي�دة الجي�وش يف ذلك 
التاري�خ املتقدم من عمر حضارتن�ا؟ وكيف تعاملوا 

مع الشعوب أو »املدنيني« بتعبر عرصنا؟
أسئلة حول جيش املسلمني!

تبدو هذه األسئلة مهمة أيًضا يف ظل تطور الجيوش 
يف منطقتنا العربية، ويف ظل تغر املفاهيم العسكرية 
واألخاقي�ة، وأيضا يف ظل تغر الخارطة السياس�ية 
يف العال�م حيث أضحت الجيوش مرتبطة أيديولوجيا 
بحماي�ة »ال�رتاب الوطن�ي« يف دول العال�م الثال�ث 
أكث�ر م�ن كونها جي�وش »إمريالية/توس�عية« أو 
»كولونيالية/اس�تعمارية« كما يف تصور دول العالم 
»املتقدم« حيث ال تزال فكرة اإلمراطورية مسيطرة 
عى العقل الجمعي للقادة والساس�ة واملفكرين عى 

السواء يف تلك الدول.
  ويتفق كثر من املؤرخني العسكريني عى أن العرب 
املسلمني أس�هموا يف تطوير فن الحرب، »وقد يكون 
دورهم يف تطوير هذا الف�ن أكثر أهمية مما أحدثوه 
من تط�ور يف مختلف املج�االت االجتماعية من أدب 
وفن وعلم«]2[ كما يقرر بسام العسي يف موسوعته 

املهمة »فن الحرب اإلسامي«.
 هذا الرأي من بعض املؤرخني العس�كريني قائم عى 
حقيقة ال تزال تدهش�هم وه�و كيف أزالت الجيوش 
اإلس�امية أك�ر دولت�ني عرفهم�ا العال�م القدي�م 
»ف�ارس وبيزنطة«؟ وكيف تمكنت قوات املس�لمني 
من االنتش�ار م�ن حدود فرنس�ا وإس�بانيا غربا إىل 
الصني رشقا مع فرض الس�يطرة عى البحر األبيض 

املتوسط؟
       ه�ذا م�ع م�ا يتب�ادر إىل األذهان م�ن أن القيادة 

يف العصور الغابرة كانت س�هلة التكاليف بالنس�بة 
للقيادة يف الح�رب الحديثة لقلة عدد القوات حينذاك 
أس�لحتها  وكث�رة  عدده�ا  ضخام�ة  إىل  بالنس�بة 
ووس�ائلها يف الجي�وش الحديثة، ولك�ن العكس هو 
الصحي�ح. »إن مهم�ة القائ�د يف العص�ور الغاب�رة 
كان�ت أصعب م�ن مهمت�ه يف الع�رص الحديث؛ ألن 
س�يطرة القائد ومزاياه الش�خصية، كان�ت العامل 
الحاس�م يف الح�روب القديمة، بينما يس�يطر القائد 
يف الح�رب الحديثة عى قواته الكب�رة بمعاونة عدد 
ضخم من ضب�اط الركن الذي�ن يعاونونه يف مهمته 
ويراقبون تنفيذ أوام�ره يف الوقت واملكان املطلوبني، 
كما يس�يطر القائ�د عى قواته بوس�ائط االتصاالت 
الداخلي�ة الدقيق�ة م�ن أجهزة الس�لكية وس�لكية 
واردار وطي�ارات وأقم�ار صناعي�ة، ب�ل إن هيئ�ة 
األركان مس�ئولة حتى ع�ن تهيئة خطط القتال قبل 
الوقت املناس�ب، وال يقوم القائد إال بمهمة اإلرشاف 
ع�ى التنفي�ذ.« إن القائد يف الح�رب الحديثة يحتاج 
إىل العقل وح�ده، والقائد يف الح�رب القديمة يحتاج 
إىل العقل والش�جاعة«.    حيث ال يمكن  فهم كيفية 
انتش�ار الجيوش اإلس�امية ونجاحها عى أكثر من 
جبه�ة قتالي�ة يف آن واحد، ويف مس�احات جغرافية 
شاس�عة دون استيعاب أن هذه القوات التي تمكنت 
م�ن إنج�اح مهامه�ا القتالي�ة والعملياتية يف عرص 
الخلف�اء الراش�دين )11- 40ه��( إنم�ا اس�تمدت 
عوام�ل ه�ذا النجاح م�ن الع�رص الذي س�بق ذلك، 
ع�رص النبوة حيث املعان�اة والضعف يف أول األمر ثم 

االنتصار السيايس والعسكري يف نهاية املطاف.
  ف�رى بع�ض العس�كريني أن حياة الرس�ول صى 
الله عليه و آله  وس�لم من الناحية العسكرية يمكن 
تقس�يمها إىل أربعة أدوار: دور الحشد، ودور الدفاع 
ع�ن الدي�ن، ودور الهج�وم، ودور التكام�ل. ف�دور 
الحش�د ظه�ر من�ذ البعثة حت�ى الهج�رة إىل املدينة 
املن�ورة واس�تقراره هن�اك، ويف ه�ذا ال�دور اقترص 
الرسول عى الحرب الكامية، حيث التبشر واإلنذار، 

وأم�ا دور الدفاع ع�ن الدين، فكان منذ بدء إرس�اله 
ص�ى الله�و آله عليه وس�لم رساياه وقوات�ه للقتال 
إىل انس�حاب األحزاب ع�ن املدينة املن�ورة بعد غزوة 
الخندق، وبهذا الدور ازداد عدد املسلمني فاستطاعوا 
الدف�اع عن عقيدتهمم، فظهر من بعد غزوة الخندق 
إىل بع�د غزوة حن�ني، وبهذا الدور انترش اإلس�ام يف 
الجزيرة العربي�ة كلها، وأصبح املس�لمون قوة ذات 
اعتب�ار وأثر يف ب�اد العرب، فاس�تطاعوا هزيمة كل 
قوة تعرضت لإلس�ام، أما الدور الرابع واألخر فهو 
دور التكام�ل، وه�و م�ن بعد غ�زوة ُحن�ني إىل وفاة 
النبي صى الله عليه و آله وس�لم فقد تكاملت قوات 
املس�لمني بهذا الدور فشملت ش�به الجزيرة العربية 
كلها، وأخذت تحاول أن تجد لها متنفًسا خارج شبه 
الجزي�رة العربية، فكانت غ�زوة تب�وك إيذاًنا بمولد 

اإلمراطورية اإلسامية.
  تبوك .. مياد جيش قوي

   كانت غزوة تبوك يف العام التاسع من الهجرة، آخر 
أك�ر العمليات العس�كرية يف حياة النب�ي صى الله 
علي�ه و آله  وس�لم، ويف هذه الغزوة الت�ي لم يلتحم 

فيها الرس�ول مع عدوه من ال�روم البيزنطيني، نرى 
مي�اد جيش قوي آخذ يف االتس�اع، خ�ارج من رحم 
القتال الداخي القبائي أو الجهوي، إىل القتال العاملي 
- بمفاهي�م ذل�ك الع�رص -  فتبوك كان�ت يف أقىص 
ش�مال الجزيرة العربية، بما يعني أن دولة املسلمني 
الجدي�دة امتدت يف كافة أرجاء الجزيرة العربية، وأن 
هذا االتس�اع كان ل�ه تداعياته العس�كرية برضورة 
وج�ود جيش ق�وي ورسيع وفع�ال يف حماية حدود 
هذه الدول�ة الجديدة، بل ورضورة اتس�اعها خدمة 

ألهداف الدين.
 ونظرا لقوة وضخامة هذه الغزوة مع عدو خارجي 
قوي مثل الدول�ة البيزنطية أعلم النبي عموم الناس 
بحقيقة مقص�ده، يقول ابن كثر: »ملا عزم رس�ول 
الله صى الله عليه وس�لم ع�ى غزو الروم عام تبوك 
وكان ذل�ك يف ح�ر وضي�ق من الح�ال، ج�ّى للناس 
أمره�ا، ودعا من حوله م�ن أحياء الع�رب للخروج 

معه فأوعب معه برٌش كثر«.
  ورأى بعض الباحثني أن غزوة تبوك والتي انس�حب 
فيه�ا الروم ع�ن مواجهة املس�لمني خوف�ا من قوة 

اس�تعداداتهم، تجل�ت فيه�ا قوة الجيش اإلس�امي 
الجدي�د، ففي�ه ن�رى مفه�وم الح�رب الجماعية أو 
الش�املة ومعناه�ا حش�د النب�ي لق�وى »األمة« ال 
الجيش وح�ده لألغراض املادي�ة واملعنوية والعقلية، 
وقد سبق النبي صى الله عليه  وآله وسلم عرصه بهذا 
املفهوم، ففي العرص الحديث فقط تكلم االسرتاتيجي 
األملان�ي لودن�دورف يف كتاب�ه »األم�ة يف الحرب« عن 
هذه اإلس�رتاتيجية قائاً: »إن الحرب الحديثة لم تبق 
حرب جيوش وقوى عس�كرية فقط، وإنما هي حرب 
إجماعية تقوم عى حرب األمم ضد األمم، ولهذا يجب 
أن تض�ع األمة كل قواها العقلي�ة واألدبية واملادية يف 
خدمة الحرب، وأن تكون هذه القوة مخصصة للحرب 

التالية«.
  ف�كان ع�دد املس�لمني ثاثني ألف�ا يف ه�ذه املعركة، 
كان بينه�م عرشة آالف فارس وق�د تحركوا صيفا يف 
موس�م قحط شديد ملسافة طويلة يف الصحراء، لذا لم 
يكن من الس�هل إمداد مثل هذا الجيش الكبر يف مثل 
تلك الظروف القاس�ية بمواد اإلعاش�ة وامل�اء والنقل 
والساح، لذا ُسمي هذا الجيش باسم جيش العرة[.

يقف العالم اليوم بين قوى عالمية تزداد بطش���ا وشراس���ة، وتتس���ابق بال كلل 
ف���ي إنتاج األس���لحة الفتاكة والمحرمة، وبيعها، وتش���جيع المس���تهلكين على 
اس���تخدامها، حتى أصبحت بكل مأساويتها، مس���رحا لعرض آخر ما توصلت إليه 
هذه القوى من أسلحة محرمة، وقد سمعنا عن إعالن عن استخدام أسلحة جديدة، 

مما يفتح الباب واسًعا حول الحروب وأخالقياتها ودمويتها وأهدافها.

إىل  امل�رء  1-عندم�ا يج�يء 
بغ�داد م�ن طري�ق الش�ط 
م�ن الرصاف�ة يش�اهد أواًل 
ق�رص النجيبية، ال�ذي أقام 
في�ه املرح�وم ن�ارص الدين 
ش�اه )وه�و ش�اه إي�ران( 
س�نة 1288 )رومية(]14[، 
يف  للس�ياحة  ورد  حينم�ا 

بغداد.
2-مكتب الصنائع.

3- دار الحكومة. مع إدارة 
املشرية.

4- القشلة الهمايونية.
5 -املكتب اإلعدادي 

العسكري.
ث�م ُيش�اهد الج�ر ال�ذي 
يصل بني الرصافة والكرخ، 
ث�م دائرة الُكم�رك التي هي 
واإلدارة  الج�ر،  تح�ت 
النهرية العثمانية بني بغداد 

لَن�ج  ورشك�ة  والب�رصة، 
للمراكب البخارية.

ويف أس�فل ذل�ك ع�دة بيوت 
ومقاه.

 وأم�ا الجان�ب اآلخ�ر م�ن 
محل�ة  ]حي�ث[  الش�ط، 
الكرخ، وتجاه دار الحكومة 
م�ن  اآلخ�ر  الجان�ب  م�ن 
جه�ة الكرخ، تش�اهد أبنية 
املستشفى، وهو مستشفى 
الغرب�اء، ومعم�ل الحدي�د، 

ومحات أخرى بني الجنان.
إن ط�ول النهر ع�ى امتداد 
املدينة يبلغ نحو سبعة كيلو 
مرتات، وما فوق املدينة وما 
تحتها بس�اتني النخيل تمتد 
أثن�اء ظه�ور  س�اعات،ويف 
األزهار فيها يشاهد  رائحة 
طيبة ولطيفة ج�دًّا، تنعش 

اإلنسان برائحتها.

وملا دخل�ت بغداد من طريق 
الر آتًيا م�ن األعظمية كان 
اإلمام األعظم متهدما،  باب 
ورأي�ت بقاي�اه ، وملا دخلت 
م�ن  كث�ًرا  رأي�ت  املدين�ة 
ث�م  طريق�ي،  يف  املقاه�ي 
وصل�ت إىل محل�ة املي�دان ، 
وهن�اك أول ما تعل�ق النظر 
ب�ه قب�ة جامع أحمد باش�ا  
ومنارته النفيس�ة املنقوشة 
بالكايش امللون، وكانت القبة 
عظيمة وجميل�ة، ويف يمني 
الداخل قب�ل وصول الجامع 
باب دائرة املدفعية، ثم يأتي 
األخرى،  واملح�ات  الس�وق 
املذكورة،  األمرية  واألماكن 
منه�ا: دار الحكومة، ودائرة 
املش�رية، ]و[ كانت أبنيتها 
من أخش�اب عتيقة، وباقي 

األبنية من أحجار اآلُجرِّ .

من املعامل البارزة يف بغداد قبل ثالثة قرون



تحقي�ق اس�تقصائي يكش�ف ع�ن خباي�ا تزوي�ر 
العالم�ات التجارية يف العراق وكي�ف تزور البضائع 
داخلي�ا وكي�ف تدخ�ل البضائ�ع املزورة م�ن خالل 

املنافذ الحدودية.
عالمات تجارية مزورة

تخض�ع جميع البضائ�ع مهما كان نوعها لس�لطة 
رقابي�ة بحس�ب عضو اتح�اد الصناع�ات العراقية 
“رائ�د محمد” ال�ذي أوض�ح أن جمي�ع دول العالم 
سواء كانت منتجة أو مستوردة، فإن البضائع فيها 

تخضع لرقابة السلطات التجارية والجمركية.
“توج�د مافي�ات متخصص�ة تعم�ل ع�ى تزيي�ف 

العالمات التجارية واملاركات يف العراق وخارجه”
وأض�اف أن العالم�ة التجارية تعد غاي�ة يف األهمية 
خاص�ة يف الدول املننتج�ة أو املصنع�ة، إذ أن الدول 
املصنعة تسعى لرفع مكانتها االقتصادية من خالل 
تس�جيل العالمات التجارية، فضال عن أن تس�جيل 
جمي�ع العالم�ات التجاري�ة تصب يف صال�ح الدولة 

املصنعة ذاتها من خالل استحصال الرضائب.
ويلف�ت محم�د إىل أن ال�دول املص�درة أيضا تخضع 
البضائع املس�توردة فيها اىل الرقابة الش�ديدة، إذ أن 
أي منت�ج مس�تورد يف جمي�ع دول العال�م ال يدخل 
البالد ما لم تكن معه ش�هادة منش�أ أصلية صادرة 

ع�ن جم�ارك الدول�ة املص�درة واملصنع تثب�ت أنها 
أصلية وغري مزورة.

من جانب�ه يقول رئي�س محكمة الب�داءة املختصة 
بالقضاي�ا التجاري�ة الق�ايض “أمري الش�مري” إنه 
توجد مافيات متخصصة تعمل عى تزييف العالمات 
التجارية واملاركات يف العراق وخارجه، إذ تعمل هذه 
املافي�ات ع�ى تزوي�ر العالم�ات التجاري�ة يف داخل 
البالد أو اس�ترياد معدات ومكائن تمكنها من تزوير 

البضائع داخل العراق مستغلة جهل املستهلك.
ويؤك�د الش�مري يف حديث�ه أن�ه وبحس�ب اتفاقية 
التجاري�ة  باري�س، فإن�ه يج�ب حماي�ة العالم�ة 
الشهرية، حتى وإن لم تسجل يف العراق أو يف أي بلد، 
إال أنها تحظى بالحماية من التزوير أو التقليد، الفتا 
إىل أن هن�اك الكث�ري من الرشكات تحاول اس�تخدام 
اس�م مقارب أو مش�ابه للعالمة التجاري�ة األصلية 
كإضافة حرف آو تغيريه خاصة يف اللغة االنكليزية، 

وهذا يعد تضليال للمستهلك.
وأش�ار الش�مري إىل أن املحكم�ة التجارية مختصة 
بالنظ�ر يف الدع�اوى التي يكون فيه�ا أحد األطراف 
أجنبي�ا، أم�ا يف حال ك�ون الدعوة بني ش�خصني أو 
رشكتني عراقيتني فإن هناك محاكم أخرى مختصة 

بالنظر يف ذلك النوع من الدعاوى.

كيف تزور البضائع يف العراق؟
طرق كثرية ومتنوعة تلك التي تس�تخدمها مافيات 
الغ�ش التج�اري والصناع�ي يف الع�راق، إذ يق�ول 
أح�د أصحاب محالت بي�ع قطع غيار الس�يارات يف 
بغ�داد “ف�راس حس�ن” إنه ب�ات من الصع�ب جدا 
كش�ف البضائع امل�زورة ع�ن األصلية حت�ى لذوي 
االختص�اص، إذ أن قط�ع غي�ار الس�يارات رديئ�ة 

النوع باتت تغزو األسواق العراقية وال مجال للتجار 
ملعرفة الجيدة منها عن املزورة إال بعد التجربة.

ويف حديث�ه لوكالة “يقني” يرضب حس�ن مثاال عى 
ذل�ك يف قطع غيار الس�يارات املس�تخدمة يف صيانة 
محركات الس�يارات وتلك املتعلقة بماص الصدمات 
املعروف محلي�ا ب� “الدبالت”، إذ يش�ري إىل أن أغلب 
األن�واع بات�ت س�يئة، إذ أن كثريا من التج�ار الكبار 
بات�وا يذهبون إىل الدول املصنعة بأنفس�هم من أجل 

استرياد قطع غيار ذات جودة عالية.
“بات من الصعب جدا كش�ف البضائ�ع املزورة عن 
األصلي�ة حتى ل�ذوي االختص�اص، إذ أن قطع غيار 
السيارات رديئة النوع باتت تغزو األسواق العراقية”
وع�ن طرق الغش الصناع�ي فيما يخص قطع غيار 
الس�يارات، كش�ف حس�ن عن أن هن�اك نوعني من 
الغش الصناعي يف قط�ع الغيار، أولها يحدث خارج 
الب�الد م�ن قبل مافي�ات عراقي�ة مختص�ة بتوريد 
البضائع املزورة إىل الب�الد، إذ يعمد هؤالء عى تقليد 
البضاعة األصلية وتعبئتها يف علب شبيهة باألصلية 
مع تغيري بس�يط جدا يف اس�م املنتج الثانوي، وهذه 

البضائع تدخل البالد وتباع بسعر األصلية.
وعن الطريقة الثانية، كش�ف حس�ن ع�ن أنه وبعد 

ع�دة فضائح ودعاوى قضائي�ة يف الصني رفعت من 
تجار عراقيني بش�أن تقلي�د البضائع األصلية، باتت 
الجمارك الصينية ال تسمح بإخراج أي مواد صناعية 
أو غذائي�ة م�ا لم تكن مس�جلة يف س�جل الرشكات 
الصيني�ة، لذل�ك عم�دت املافي�ات إىل اس�ترياد تل�ك 
البضائع دون عل�ب كرتونية، مكتفية بوضع عالمة 
تجارية ما عى املنتج، وبعد شحنها إىل العراق، تعمل 
املافي�ات ع�ى وضع تلك امل�واد يف عل�ب كرتونية أو 
معدنية شبيهة باألصلية، بعد أن جلبت تلك املافيات 

املعدات الخاصة بتزوير العلب والعالمات التجارية.
وعن طريقة تزوير العالمات، يؤكد حس�ن أن تزوير 
العالم�ات يج�ري يف املناط�ق الصناعي�ة املزدحمة 
البعي�دة ع�ن املراقب�ة ويف مخ�ازن مغلق�ة يف ع�دة 
مناط�ق م�ن العاصم�ة بغ�داد يف منطق�ة جميل�ة 
والسنك والشيخ عمر وغريها من املناطق الصناعية، 

بحسبه.
 خسائر باملاليني

أما تاجر املواد الغذائية “باس�م عبد الله” فيؤكد أنه 
خ�ر عرشات مالي�ني الدنان�ري نتيجة تقلي�د املواد 
الغذائي�ة، ويرضب مثال عن م�ادة األرز، إذ يؤكد أن 
كثريا من ماركات األرز املس�تورد يف العراق باتت 
مزورة وأن التج�ار املزورين واملافيات تعمل عى 
اس�ترياد كميات كبرية من األرز يسء أو متوسط 
النوع يش�حن إىل البالد باس�م مسجل من الدولة 

املستوردة.
“تزوي�ر العالمات يج�ري يف املناط�ق الصناعية 
املزدحم�ة البعيدة عن املراقبة ويف مخازن مغلقة 

يف عدة مناطق من العاصمة بغداد”
ويضي�ف يف حديث�ه أن�ه وبع�د دخ�ول األرز إىل 
العراق يعمل التجار عى تعبئته يف أكياس شبيهة 
باألصلية يف مناطق عدة يف العراق، إذ أن املزورين 
اس�تطاعوا طباعة أكياس أرز ش�بيهة باألصلية 
بنسبة %100، وهو ما أدى إىل امتناع املستهلكني 
عن رشاء أن�واع عديدة من األرز، الفتا إىل أن أكثر 
نوعي�ات األرز التي زورت خالل العامني املاضيني 

هي ماركة املحمود وجيهان وبسمتي.
ويختت�م عبد الل�ه حديثه باإلش�ارة إىل أنه وبعد 
تدقي�ق من بعض تج�ار املوصل يف مصدر الغش، 
تب�ني له�م أن تزوي�ر العالم�ات التجاري�ة لألرز 
يحدث يف منطقة زاخو يف أقىص ش�مال العراق يف 
محافظ�ة دهوك قرب الح�دود الرتكية العراقية، 

بحسبه.
وزارة الصناعة تقّر!

ويف ذات الس�ياق، كش�ف عضو لجن�ة الجودة يف 
وزارة الصناع�ة “محمد الخال�دي” عن أن هناك 
أكث�ر من 5000 معم�ل تقوم جميعه�ا بتصنيع 
م�واد مختلفة وتخدع املس�تهلك العراقي بوضع 

عالمات تجارية مزورة.
وأض�اف الخال�دي يف أن االقتص�اد العراقي تكبد 

أكثر من 200 مليون دوالر سنويا خالل السنوات 
املاضية، باإلضافة إىل تس�جيل حاالت وفيات بني 
املواطن�ني نتيجة الغش خاص�ة يف مجال األدوية 

واملواد الغذائية.
“بع�د دخ�ول األرز إىل الع�راق يعم�ل التجار عى 
تعبئته يف أكياس شبيهة باألصلية يف مناطق عدة 

يف العراق”
وعن املعالجات التي تتخذها وزارة الصناعة للحد 
م�ن الغش الصناع�ي، أكد أنه تم تش�كيل قرابة 
ال� 100 فري�ق للرصد والتفتي�ش يف عموم مدن 
البالد ملالحقة الورش واملعامل التي تمتهن الغش 
التج�اري، واس�تطاعت ه�ذه الف�رق وبالتعاون 
م�ع وزارة الصحة كش�ف معام�ل تزوير حليب 
األطفال يف محافظ�ة الديوانية من ماركتي نيدو 

وبريميالك، بحسب الخالدي.
ولفت الخالدي يف ختام حديثه إىل أنه نتيجة الغش 
الكبري الذي بات يغزو الس�وق العراقي، بات عى 
املستهلك أن يتأكد من املواد التي يشرتيها، فضال 
عن التأكد من املاركة وتاريخ الصالحية، مش�ريا 
إىل أن مافيات متخصصة باتت لها الس�طوة عى 

السوق يف جميع قطاعات التجارة والصناعة.
 انتشار مصانع الغش التجاري

يش�ري الكث�ري م�ن املس�ؤولني والخ�راء إىل أن 
هن�اك آالف املعام�ل الت�ي تصن�ع م�واد غذائية 
واستهالكية وهي غري مسجلة يف وزارة الصناعة 
وغ�ري مجازة من وزارة الصحة، بحس�ب العميد 
“م�ازن كاظ�م” الذي يعم�ل يف دائ�رة مكافحة 
يف  الداخلي�ة  وزارة  يف  االقتصادي�ة  الجريم�ة 

العاصمة بغداد.
ويكش�ف كاظ�م ع�ن أن دائرت�ه ضبطت خالل 
األع�وام الثالثة املاضية ما يقرب من 800 معمل 
غري مرخص م�ن وزارة الصناع�ة وغري حاصل 

عى أي إجازات صناعية وصحية.
“هن�اك آالف املعام�ل الت�ي تصنع م�واد غذائية 
واستهالكية وهي غري مسجلة يف وزارة الصناعة 

وغري مجازة من وزارة الصحة”
ويضي�ف أن غالبية هذه املعام�ل كانت تعمل يف 
الغ�ش التجاري يف تصنيع وتجهي�ز قناني املياه 
املعدني�ة ومعج�ون الطماط�م واألرز واملعلبات 
الغذائي�ة ومختل�ف أن�واع االلب�ان، فض�ال عن 
اح�رتاف بعضها يف تغلي�ف األدوي�ة املنترشة يف 
األس�واق ووضع عالمات تجارية عليها تشري إىل 

أنها من ماركات عاملية.
ويعتق�د كاظ�م أن الع�راق يضم أكث�ر من ألف 
معمل يعمل يف الغش التج�اري، ويؤكد أن دائرة 
يف  مس�تمرة  االقتصادي�ة  الجريم�ة  مكافح�ة 
الكش�ف عنها، يف الوقت ال�ذي يرى فيه أن البالد 
ال تزال تفتقر لنقاب�ات مهنية مختصة بحماية 

املستهلك وتساعد وزارة الداخلية يف عملها.

ان�ي االس�تاذ الدكت�ور ع�الء عبدال�رزاق جاس�م كلية 
الهندس�ة جامعة البرصة تعرض�ت وزوجتي التي تعمل 
مع�ي يف نفس الدائ�رة اىل ظلم وتعس�ف كبري من خالل 
استدعائي املتكرر اىل دوائر االستخبارات والفرق الحزبية 
وممارس�ة انواع التهديد ضدي خالل فرتة النظام البائد 
حتى وصل االمر اىل تعرض زوجتي اىل الفصل الس�يايس 
وتهدي�دي بالفص�ل كذل�ك يف حال�ة ع�دم انصياعي اىل 
توجيه�ات الح�زب الكافر ان�ذاك. تم اع�ادة زوجتي اىل 
العمل م�ن قبل لجنة اعادة املفصولني السياس�يني عام 
2017... ارج�و منكم بيان طريق�ة الحصول عى كتاب 
رس�مي يؤيد اني احد املترضريني من ممارسات النظام 
البائد حسب ما اشار اليه الدستور العراقي يف املادة 132 

لسنة 2005 مع التقدير

. بعد التحية اني أحد ضباط الجيش العراقي السابق هربت من الخدمة 
العس�كرية س�نة 1998 اىل خارج البلد حيث بقيت هن�اك لغاية 2006 
حي�ث ت�م الحكم عيل غيابيا بالحبس الش�ديد. و عن�د رجوعي إىل البلد 
سنة 2006 تمت مراجعت ش�ؤون املحاربني ألغراض اسرتداد حقوقي 
أس�وة ببقية ضباط الجيش الس�ابق و لكن يف بداية األمر قد تم ابالغي 
بعدم ش�مويل بالتقاع�د لعدم وجود قرار بش�أن الهارب�ني من الجيش 
الس�ابق تمت نصحتي بالتقديم إىل لجنة املفصولني السياس�يني حيث 
تم�ت التقديم م�ع اإلثبات كوني قد قضي�ت الفرتة كلها خ�ارج البالد 
طالبا اللج�وء ويف نهاية املطاف تم الطلب بتقديم مقتبس حكم إلثبات 
صح�ة االدع�اء و هذا ما لم يتم حص�ويل عليها لكون الحك�م غيابيا و 
احرتاق الس�جالت حيث طلبت من قبيل بإرس�ايل إىل أي دائرة و البحث 
لع�يل أجد إثبات و لكن دون جدوى حيث تم ذهاب اىل وزارة املالية لعيل 
أج�د ش�ئ يثبت و لكن لم أجد أي إثبات العل�م لحد اآلن هل لدي حقوق 
يف ه�ذا البلد أم ال ه�ل كوني مواطن عراق�ي أم ال يرجى من حرضتكم 
مساعدتي بهذا الشأن لكوني محبط و مصدوم مما رأيت هنا من ظلم 

و لكوني مواطن عراقي مع الشكر والتقدير. ..
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البضائع املزورة و الفاسدة.. من وراءها وكيف تدخل العراق؟

باتت األس����واق العراقية خالل الس����نوات الماضية تعج 
بالبضائ����ع الم����زورة والمغشوش����ة من ش����تى األصناف، 
وبس����بب تزوير الم����اركات؛ باتت جميع مج����االت التجارة 

تعاني تحت وطأة التقليد وغش العالمات التجارية.

خلل في تقرير التنمية 
البشرية الوطني

من ضحايا 
النظام المباد

االثنين 24 شباط 2020 العدد 2273  السنة العاشرة

خرس ك�ل ما يمل�ك، يف الوق�ت الذي 
يف  بي�ت  رشاء  في�ه  يح�اول  ك�ان 
“لي�ث  ببغ�داد،  الس�يدية  منطق�ة 
أحمد” مواطن بغ�دادي، باع قطعَتي 
أرض ك�ان يملكهما يف أطراف مدينة 
بغ�داد، ليتس�نى ل�ه رشاء دار صغري 
اإليج�ار  ع�ن  يغني�ه  العاصم�ة،  يف 
ومش�قته، يقول “ليث” -يف حديثه-: 
إن�ه -ويف ع�ام 2015- وق�ع ضحية 
لعملي�ة تزوي�ر مّدبرة لس�ند ملكية 
البيت الذي اشرتاه يف منطقة السيدية 

يف العاصمة بغداد.
ويضي�ف “لي�ث”، أنه اش�رتى البيت 
ال�ذي ك�ان مغلًقا منذ ثالث س�نوات 
بمبل�غ 250 ملي�ون دين�ار عراق�ي، 
وأن�ه أعط�ى صاح�ب ال�دار مبل�غ 
الخمس�ن  وأبق�ى  ملي�ون  مائت�ي 
مليوًنا األخ�رى يف ذمته، ريثما يتأكد 
م�ن ملكية الدار من دائرة التس�جيل 
العقاري “الطابو”، ويستكمل حديثه 
بالق�ول: إنه وبعد أن ذه�ب إىل دائرة 
التس�جيل العقاري يف بغداد، يف اليوم 

الت�ايل لرشائه الدار، تبن له أن س�ند 
امللكي�ة الذي معه مزور، وأن صاحب 
الدار األصيل رجل مسيحي، وأنه ملك 

له منذ ثالثن عاًما مضت.
يضي�ف املواط�ن البغدادي أن�ه كان 
ضحية لعملية تزوير مكتملة األركان 
ومحرتف�ة، وعند مراجعت�ه للمكتب 
العقاري الذي اشرتى منه الدار، تبن 
ل�”ليث” أن صاحب مكتب العقار لم 
يكن يعلم باألمر، وعند اتصالهم برقم 
هات�ف ال�ذي باعهم البي�ت؛ تبن أنه 
مغل�ق، وأن جميع “مستمس�كاته” 

مزورة.
 

التزوير يف العراق..
 كل شيء ممكن

التزوير ظاهرة مس�تفحلة، بحس�ب 
املحام�ي “م�وىس عب�د الل�ه” الذي 
ظاھ�رة  “تنتشر  قائ�ال:  تح�دث 
التزویر بشكل كب�ري يف الع�راق ويف 
العراقي�ة، وال  املحافظ�ات  مختل�ف 
مدینة  أو  محافظة  تخلو  تكاد 
من وجود عصاب�ات تمتل�ك مختلف 
أخت�ام مؤسس�ات الدول�ة، وتتمي�ز 
هذه العصاب�ات ومجموعات التزوير 
أن  حي�ث  ج�دا،  عالي�ة  باحرتافي�ة 
الش�هادات والوثائق الت�ي تزورها ال 
يستطيع موظفو الدولة تمييزها عن 
األصلية”، الفتا إىل أن هؤالء املزورين 
يمكنهم تزوير أي يشء، من الهويات 

حت�ى  الرس�مية  واملستمس�كات 
س�ندات امللكية العقارية والشهادات 

الجامعية.
“عم�ل املزوري�ن يف س�وق مري�دي 
يتمتع بحرفي�ة عالية جدا تجعل من 
الصعوب�ة بمك�ان اكتش�اف الوثائق 

املزورة”
ويختت�م عب�د الل�ه يف خت�ام حديثه 
بقوله  أن “املحاكم العراقية تستقبل 
الدع�اوى  م�ن  العدي�د  اس�بوعيا 
القضائي�ة الت�ي يش�تكي أصحابها 
م�ن وقوعهم ضحي�ة عمليات تزوير 
الغالبي�ة  وأن  وال�رشاء،  البي�ع  يف 
العظم�ى من ه�ذه الدعاوى تس�جل 
ض�د مجه�ول، فالقان�ون ال يحم�ي 

املغفلن”، بحسبه.
وس�وق  “مري�دي”  س�وق  ويع�د 
“ألب�و غانم” أهم س�وقن معروفن 
يشتهران بالتزوير يف العراق، بحسب 
الضاب�ط يف وزارة الداخلي�ة “س�عد 
متحدث�ا  أض�اف  ال�ذي  الحس�يني” 
قائال: “يعد س�وق مري�دي يف مدينة 
الصدر رشق بغداد وس�وق البو غانم 
رشق مدين�ة الرم�ادي يف األنبار؛ من 
أشهر أسواق التزوير يف البالد، اضافة 
إىل أس�واق أخرى بدأت تلق�ى رواجا 
الب�رة  كب�ريا خاص�ة يف مدينت�ي 

والنارصية”.
ويف ه�ذا الص�دد وع�ن أهمية س�وق 
مري�دي بالنس�بة للمزوري�ن، يقول 
الصحف�ي البغدادي “ع�يل الركابي” 

يف حديثه إن “س�وق مريدي يعد السوق 
الرئي�س للتزوي�ر يف الع�راق، حي�ث أن 
للمزوري�ن يف ه�ذا الس�وق؛ القدرة عىل 
تغي�ري ك�ل يشء كاالس�ماء والعوائ�ل 
واستحصال الشهادات الجامعية وصور 

القيود وشهادات والدة ووفاة أيضا”.
ويضي�ف الركابي أن “عم�ل املزورين يف 
س�وق مريدي يتمتع بحرفية عالية جدا 
تجعل م�ن الصعوبة بمكان اكتش�اف 

الوثائق املزورة”.

أظهر تقرير التنمية البرشية الوطني التحديات 
التي تواجه الش�باب يف العراق خاصة يف مجايل 
التعلي�م والتش�غيل حي�ث ب�ني التقري�ر ب�أن 
م�ؤرشات التعلي�م يف مس�توى متدن�ي وبلغت 
نس�بة األمي�ة عن�د الش�باب %13 يف ح�ني أن 
نس�بة الفتيات اللواتي ينهني الدراسة الثانوية 
بلغ�ت %7.8. أما من حي�ث العمالة فقد أظهر 
التقرير أن النس�ب متدنية حيث أن %56 فقط 
من الشباب الذكور يعملون يف حني بلغت نسبة 

الشابات اللواتي لهن عمل %6 فقط.
 وق�د رع�ى إط�الق التقري�ر الوطن�ي للتنمية 
البرشي�ة ا رئيس الوزراء العراق�ي مع الدكتور 
وزير التخطيط يف الحكوم�ة الفيدرالية وكذلك 
برنامج األمم املتح�دة اإلنمائي. وكان موضوع 
التقرير »ش�باب الع�راق... تحدي�ات وفرص« 
حي�ث قدم تحليالً كمياً ونوعياً لحالة التنمية يف 
العراق مع الرتكيز عى الشباب. وهذا هو تقرير 
التنمي�ة الثال�ث الذي ت�م إطالقه بع�د تقريري 

التنمية البرشية الوطني.
»هناك مسؤولية أخالقية يف معالجة التحديات 
التي يواجهها الش�باب« كما قال رئيس الوزراء 
العراق�ي: »وبمقارنة التحدي�ات التي يوجهها 
البل�د م�ع اآلم�ال الت�ي ع�ر عنها الش�باب يف 
ه�ذا التقري�ر فإننا نعتق�د أن هناك مس�تقبل 
أفضل لهذا البلد. فلنعتمد عى ش�بابنا ملعالجة 
إحتياجاته�م بتطوي�ر التعلي�م وخل�ق ف�رص 

العمل«.
ويظه�ر التقرير أنه مع التحس�ن يف مس�توى 
التنمي�ة ع�ى مس�تواه حيث بلغ ع�ى مقياس 
امل�ؤرش العامل�ي -0.694 فإن الع�راق ال يزال يف 
املوقع املتوس�ط األدن�ى يف ترتي�ب البلدان عى 
هذا املقياس وهو أقل كثرياً من مس�تواه يف عام 
1990 حي�ث بلغ 0.759. كما يظهر التقرير أن 
حظ الش�باب من التنمية كان أقل من املستوى 

الوطني العام حيث بلغت قيمة 0.641.
ويفص�ل التقرير التحديات العديدة التي تواجه 
الش�باب العراقي ويؤكد ع�ى رضورة مواجهة 
تحدي�ات التعلي�م والتش�غيل. ويق�دم التقرير 
الت�ي  التنمي�ة  لسياس�ات  مهم�ة  توصي�ات 
تخص الش�باب منها رفع مس�تويات اإللتحاق 
بالدراس�ة الثانوي�ة للذكور واإلناث وتحس�ني 
مس�تويات املش�اركة اإلقتصادية والتي بلغت 
%63 للذكور و%12 فقط لإلناث وكذلك زيادة 
حري�ات التعب�ري واإلتص�ال م�ن خ�الل حيازة 

الحواسيب والوصول اىل خدمات اإلنرتنيت.

الرسمية الوثائق  اخطر  تزوير 

مريدي يتالعب مبصائر العراقيني و ثرواتهم

)مناشدة(

عقيل أحمد محمود االمير 10
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تتزايد املخاوف بني املوظفني بش�أن الطرق التي 
س�تغري به�ا التكنولوجي�ا وظائفه�م، أو تقيض 

عليهم تماًما.
أكس�فورد  جامع�ة  ع�ن  ص�در  تقري�ر  وتنب�أ 
االقتصادي�ة يف يونيو )حزيران( 2019 بأن ٪8.5 
من مواق�ع التصنيع العاملية وحده�ا، حوايل 20 
مليون وظيفة، س�تحل محلها الروبوتات بحلول 
عام 2030.ويقول توم ميتش�ل، األستاذ والعميد 
املؤقت لكلية علوم الحاس�وب بجامعة كارنيجي 
ميل�ون ومقرها بيتس�بريغ، إن 

ه�ذه هي الطريقة الخاطئة للتفكري يف التش�غيل 
اآليل والوظائ�ف، بدالً من ذلك، يج�ب عليك إلقاء 
نظ�رة عىل امله�ام الت�ي تنطوي عليه�ا وظيفتك 

وتقييم مدى سهولة أن تقوم بها اآللة.
وأض�اف ميتش�ل »بع�ض الناس لديه�م وظيفة 
واحدة«.وتاب�ع »ه�ؤالء األش�خاص يف ورطة ألن 

اآللة ستحل مكانهم يف الوظيفة.«
بعض املهام ليس�ت س�هلة التقييم. فقد وجدت 
ورق�ة بحثي�ة ع�ام 2013، بعن�وان »مس�تقبل 
التوظيف: ما مدى تأثر الوظائف بالحوسبة؟« أن 
ما يقرب من 47 ٪ من فرص العمل كانت عرضة 

لخطر كبري مع التقدم يف الذكاء االصطناعي.
يق�ول الدكت�ور كارل بينيديك�ت ف�راي، مؤل�ف 
مش�ارك يف تل�ك الورق�ة ومؤل�ف كت�اب »ف�خ 
التكنولوجيا: رأس املال، العمل، والسلطة يف عرص 
األتمت�ة«، أن الكث�ري من الناس ربما س�يفقدون 
وظائفه�م ألن مهاراته�م أصبح�ت زائ�دة ع�ن 

الحاجة مع تغري طبيعة العمل«.

أعلن�ت رشكة س�وني عن إط�اق هاتفه�ا الذكي 
اكسبرييا L4 الجديد من الفئة منخفضة التكلفة 
مع تجهيزه بشاش�ة س�ينمائية 21:9 مطولة، 
والتي ظهرت قبل عام يف هواتف الفئة الفاخرة.

 ويتي�ح الهات�ف الجدي�د للمس�تخدم ع�رض 
 HD األفام بدون أرشطة س�وداء عىل شاش�ة

قياس 6.2 بوصة.
وتش�تمل باق�ة التجهي�زات التقني�ة لهات�ف 
س�وني Xperia L4 الجديد ع�ىل كامريا ثاثية 
ومعال�ج ميدياتيك P22 ثماني الن�واة وتقنية 
اتص�االت املج�ال القري�ب NFC، كم�ا يوج�د 

مستشعر بصمة األصابع عىل جانب الجهاز.

وتع�ول الرشكة اليابانية يف هاتفه�ا الذكي الجديد 
عىل نظام التش�غيل جوجل أندروي�د 9، كما يمتاز 
الجه�از الجدي�د بوج�ود بطاقت�ي SIM وبطارية 
بس�عة 3580 مليل أمبري ساعة، والتي يتم شحنها 

.USB-C عن طريق منفذ
 وتبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي 3 جيجابايت، 
وتأت�ي الذاك�رة الداخلي�ة بس�عة 64 جيجابايت، 
والتي يتم توس�يعها ع�ن طريق بطاق�ات الذاكرة 

الخارجية.
 وأعلنت رشكة س�وني عن طرح جهاز اكس�برييا 
L4 الجدي�د يف األس�واق بالل�ون األس�ود أو األزرق 

خال نيسان املقبل.

L4 بشاشة سينمائية.. سوني تطلق هاتفها اكسبيريا

روبوتات تحل مكان الموظفين في العمل

أعلن�ت وكالة ناس�ا أخريا أنها ق�د تمكنت من رص�د مليوني بؤرة 
ميثان نش�طة يف القطب الش�مايل، حيث تت�رب انبعاثات غازات 

الدفيئة عرب الشقوق الجليدية.
ون�رشت نتائ�ج البح�ث يف دوري�ة غيوفيزي�كال ريرت�ش ليرتز 

)geophysical research letters( يف شباط الجاري.
ويع�رف العلم�اء بؤرة امليثان النش�طة بأنها تلك الت�ي تظهر أكثر 
من ثاثة أجزاء يف املليون من امليثان يف املس�احة ما بني املستش�عر 

املحمول جوا واألرض.
كتش�ف  ا فريق ناسا أخريا مليوني بؤرة نشطة و

ضم�ن املس�احة الت�ي قامت 
باس�تخدام  بتغطيته�ا 
مطياف األش�عة تحت 
 ( الفري�د  الحم�راء 
باس�م   املع�روف 
 ،)AVIRIS-NG
الذي مكنها من 
رس�م منظ�ور 
تمام�ا  جدي�د 

للمنطق�ة 
وال  القطبي�ة، 
سيما يف املناطق 
كأالس�كا  النائية 

وشمال غرب كندا.
الباحث�ون  وتمك�ن 
م�ن جم�ع ما يزي�د عىل 
إحصائ�ي  مس�تند  أربعمئ�ة 

الرحات  الجوي�ة الت�ي تمت يف ش�هري يوليو/م�ن 
تم�وز وأغس�طس/آب 2017، وغطت حوايل ثاث�ني ألف كيلومرت 

مربع من أرض القطب الشمايل.
ويف املجمل، تمكنت تلك الرحات االستكشافية من توثيق ما يقرب 
م�ن مليار مش�اهدة دقيق�ة حول انبعاث�ات امليثان. ول�م يتمكن 
الفري�ق بعد من تحديد دقي�ق للعدد الكيل من ب�ؤر انبعاث امليثان 

نظرا لكرب املساحة التي يغطيها القطب الشمايل.

ناسا ترصد مليوني بؤرة ميثان نشطة 
في القطب الشمالي

في وندوز 10 .. كيف يمكنك تفعيل الرقابة األبوية ؟
أطلق موقع التواصل االجتماعي األش�هر 
عاملي�ًا توي�رت مي�زة جديدة به�دف جعل 
التغري�دات أكث�ر متعة، وه�ي مخصصة 
لهواتف iOS يف الوقت الحايل .وتعتمد امليزة 
الجدي�دة ع�ىل رب�ط التغري�دات ببعضها 
مختلف�ة  بمواضي�ع  تغري�دات  وإنش�اء 

حي�ث يمكن ربط 3 تغري�دات معا لتظهر 
كلها س�وية، و يجب عىل املستخدم النقر 
ع�ىل أيقون�ة »الثاث�ة أزرار« الت�ي تظهر 
بالق�رب م�ن تغريدات�ه، وم�ن ث�م خيار 
اختي�ار  وبعده�ا  املوض�وع«،  »متابع�ة 
التغري�دات التي يرغب بربطها معا.وحتى 

يس�تفيد املس�تخدم من ه�ذه امليزة يجب 
علي�ه الدخ�ول إىل التطبي�ق، بعدها يقوم 
باختي�ار “إنش�اء” تغري�دة جدي�دة ، ثم 
الضغط عىل الشاش�ة والس�حب لألسفل، 
ليظهر للمستخدم خيار يساعده عىل ربط 

التغريدة بتغريدة كان نرشها من قبل.

مس�تخدمي  غوغ�ل  رشك�ة  ح�ذرت 
متصفح مايكروسوفت إيدج Edge من 
 Chrome أن متصفحها املس�مى ك�روم
لتثبي�ت  أماًن�ا  األكث�ر  املتصف�ح  ه�و 
اإلضافات واستخدامها من متجر كروم 
اإللكرتون�ي Chrome Web Store، لكن 
دون أن ترشح للمستخدمني سبب ذلك.

وكان�ت مايكروس�وفت ق�د تخل�ت عن 
محرك املتصف�ح EdgeHTML وحولت 
متصفح إيدج Edge إىل محرك كروميوم 
Chromium من جوجل، وذلك لانضمام 
 ،Brave Opera و  Vivaldi و  إىل أمث�ال 
بعد أن زادت مشكات التوافق تدريجًيا، 
ولم يكن املستخدمون راضني عن األداء 

البطيء للمتصفح.
ودفعت ردود الفعل السلبية واالستخدام 
املنخف�ض مايكروس�وفت يف النهاية إىل 
اعتماد محرك كرومي�وم، وكان التحول 
إىل هذا املحرك بمثابة أخبار جيدة ملحبي 
إي�دج، حي�ث تحس�ن تواف�ق املتصفح 
بش�كل ملحوظ بعد التبديل، كما أصبح 
الوصول  املتصفح  بإمكان مس�تخدمي 
إىل مكتب�ة اإلضاف�ات الواس�عة ملتج�ر 

كروم اإللكرتوني.
ويعرض متج�ر ك�روم اإللكرتوني اآلن 
تحذي�رًا عندم�ا يح�اول املس�تخدمون 
تثبيت إضافة عىل متصفح إيدج املستند 
إىل مح�رك كروميوم، لكن م�ع إمكانية 

االس�تمرار وتنزيل اإلضاف�ات املتوافقة 
من متج�ر ك�روم اإللكرتون�ي دون أي 
مش�كلة.وتظهر رس�الة التحذير ضمن 
مس�تطيل أس�فل حق�ل عن�وان املوقع 
مب�ارشًة قائلة: “تويص جوجل بالتبديل 
إىل ك�روم الس�تخدام اإلضافات بش�كل 
آم�ن”، لكن هذه الرس�الة تظ�ل مجرد 
تحذي�ر يمك�ن للمس�تخدمني اختي�ار 

تجاهلها أو قبولها.

وتش�تمل رس�الة التحذي�ر أيًض�ا ع�ىل 
م�ن  ك�روم  متصف�ح  لتنزي�ل  راب�ط 
أج�ل االس�تمتاع بتجربة أكث�ر أماًنا يف 
اس�تخدام اإلضافات، وم�ن الواضح أن 
عماقة البحث ال تعرض هذه الرس�الة 
للمس�تخدمني الذي�ن يحاول�ون تثبيت 
إضاف�ة ع�ىل متصفحات أخ�رى تعتمد 
ع�ىل مح�رك كروميوم مث�ل Vivaldi و 

.Brave

»تويتر« يطلق ميزة جديدة

شركة أسترالية ناشئة تسعى لتوليد طاقة غير محدودة
كش�فت رشكة أسرتالية ناش�ئة منبثقة 
م�ن جامع�ة نيوس�اوث ويلز، ع�ن أنها 
عث�رت ع�ىل طريق�ة س�تحدث ث�ورة يف 
تقنية االندماج النووي الحالية، ما يمهد 
الطريق لع�رص جديد من تولي�د الطاقة 
دون التعرض لخطر انصهار قلب املفاعل 
النووي، فيما أوضح وارن ماكنزي مدير 
الرشكة قائاً »نحاول تجنب كل العوائق 
العلمي�ة الت�ي أعاق�ت اس�تخدام طاقة 

االندماج ألكثر من قرن«.
االس�رتايل،    unswموق�ع وبحس�ب 

فُتس�خر طاق�ة االندم�اج الطاقة 
املنبعثة عن�د التح�ام النوي مع 
طاق�ة  عك�س  ع�ىل  بعضه�ا 
االنش�طار التي تفص�ل النوى 
لتولي�د الطاق�ة، وكانت طاقة 
االندم�اج لع�دة عق�ود هدًف�ا 
للعلماء، لكنهم ل�م ينجحوا يف 

تولي�د طاق�ة اندم�اج أكرب من 
الطاق�ة الازم�ة لب�دء التفاعل، 

ع�ىل الرغم م�ن تحقيقهم لبعض 
االنجازات املهمة يف هذا املجال.

وقد عثرت الرشكة عىل طريقة ستحل 
مح�ل الطريق�ة الحالي�ة والت�ي تحتاج 

لدرجات حرارة عالية ومستويات ضغط 
مرتفعة، وتعد هذه الطريقة من الناحية 
النظرية بسيطة للغاية ورخيصة جًدا، إذ 
تعتمد عىل الهيدروجني ونظائر البورون 
بي 11 ب�داًل من النظائر املش�عة النادرة 
للغاية واملكلفة مثل الرتيتيوم، وتستخدم 

لتقني�ة  ة ا ي�د لجد ا

مجموع�ة مصممة بص�ورة خاصة من 
أجهزة الليزر لضمان استمرار التفاعل.

ويستخدم العلماء أشعة الليزر مع نظائر 
البورون ب�ي 11 لتحفيز عملية االندماج 
ضمن جس�م كروي معدني فارغ، حيث 
تعتم�د التقني�ة الحالية ع�ىل رفع درجة 
الحرارة وحركة الذرات عشوائًيا عىل أمل 
اصطدام الذرات م�ع بعضها وبدأ تفاعل 
االندماج، إال أن طريقتنا أكثر دقة بكثري، 
إذ ال تحت�اج إىل مبادل ح�راري أو عنفة 
بخارية لتولي�د الطاقة، وإنما يمكن 
أن تعتم�د بش�كل مب�ارش تقريًبا 

عىل شبكة الكهرباء العادية«.
فيما تبدو ه�ذه الطريقة جيدة 
ج�ًدا، فهي ال تنت�ج أي نفايات 
وال  س�امة  أبخ�رة  أو  نووي�ة 
يوج�د خطر لح�دوث انصهار 
نووي، لكن عىل الرشكة إنجاز 
كث�ري م�ن التطوير قب�ل البدء 
التقني�ة، وأق�ر  بتش�غيل ه�ذه 
ماكن�زي بعدم معرفت�ه إن كانت 
الفك�رة ستس�تخدم تجارًي�ا أم ال، 
وأن�ه ال يعلم تماًما متى س�تطبق تلك 

التقنية فعلًيا.

شاومي تطلق ساعة ذكية ذات مواصفات عالية 
 Mi Watch أعلنت رشكة ش�اومي إطاق س�اعتها الذكي�ة

الجديدة، والتي تمتاز بقيمة جيدة بالنس�بة لسعرها 
ع�ىل غ�رار جمي�ع املنتج�ات األخ�رى للرشك�ة 

الصينية.
وتعتمد الساعة الذكية الجديدة من شاومي 

 Snapdragon Wear عىل معالج كوالكوم
3100، ال�ذي يعم�ل بواس�طة 4 أنوي�ة 
ARM Cortex A7  وبرع�ة تص�ل إىل 
1.2 جيجاهرت�ز، م�ع ذاك�رة وص�ول 
عشوائي سعة واحد جيجابايت وذاكرة 
eMMC داخلي�ة س�عة 8 جيجاباي�ت 

لنظام التشغيل وبيانات املستخدم.
 Mi Watch الذكي�ة  الس�اعة  وتدع�م 
الجدي�دة م�ودم االتص�االت الهاتفي�ة 
لتحدي�د  العامل�ي  والنظ�ام  الجوال�ة 
  BeiDouو  Glonassو  GPS املواق�ع 
 ،NFC وتقنية اتص�االت املجال القريب
باإلضافة إىل تس�جيل األنشطة البدنية 
والرياضية.كما تدعم الس�اعة ش�بكة 
الواي فاي  b/g/n 802,11 WiFi، ولم 
تفصح الرشكة الصينية عن أي بيانات 

بخص�وص موعد طرح الس�اعة الذكية 
الجديدة يف األس�واق العاملية أو أس�عارها 

املتوقعة يف أسواق املنطقة العربية.

غوغل تحذر من تثبيت إضافات كروم على »ايدج«

يعترب استخدام األطفال للكمبيوتر 
املنزيل أمرًا مفيًدا لتنمية مواهبهم 
يف التعامل م�ع التقنية، ولكن من 
دون رقاب�ة يمكن أن يش�كل هذا 
األم�ر خط�رًا عليه�م خاص�ة إذا 
كان الكمبيوت�ر متصًا باإلنرتنت، 
لهذا الس�بب وفرت مايكروسوفت 
 Parental  )أداة الرقاب�ة األبوي�ة(
وين�دوز 10  نظ�ام  Controls  يف 
للمس�اعدة يف الحف�اظ ع�ىل أمان 

األطفال.
من خ�ال تفعيل هذه األداة يمكن 
للوالدي�ن تقييد أن�واع التطبيقات 
التي يمكن ألطفالهم استخدامها، 
له�م  املس�موح  الوي�ب  ومواق�ع 
بزيارته�ا، والوقت ال�ذي يمكنهم 
قض�اؤه ع�ىل جه�از الكمبيوت�ر، 
باإلضافة إىل الحصول عىل تقارير 
نش�اط  ع�ن  مفصل�ة  أس�بوعية 

الطفل.
فيم�ا ي�يل س�نتعرف ع�ىل كيفية 
إع�داد الرقاب�ة األبوي�ة يف ويندوز 
األداة،  ه�ذه  الس�تخدام   :10

تحت�اج أن�ت وطفل�ك إىل حس�اب 
حس�اًبا  )ولي�س  مايكروس�وفت 
ع�ىل جه�از وين�دوز(، ويمكن�ك 
إنشاء الحس�اب أثناء عملية إعداد 
)الرقابة األبوي�ة( أو قبلها، إال أنه 
من األفضل إنش�اؤه أثن�اء عملية 

اإلعداد.
أدوات  ُتطب�ق  ال  ماحظ�ة: 
الرقاب�ة األبوي�ة، إال عندم�ا يقوم 

الدخ�ول  بتس�جيل  الطف�ل 
 10 وين�دوز  جه�از  إىل 

باس�تخدام حس�اب 
فت  س�و و يكر ما

به،  الخ����اص 
ل�ن  وبالت�ايل 
ه�ذه  تمنعه�م 
اإلع�دادات مم�ا 
فعل�ه  يري�دون 
أج����هزة  ع�ىل 

ت�ر  لكم����بيو ا
ص�ة  لخ��������ا ا

بأصدقائهم، أو أجهزة 
املدرس�ية،  الكمبيوتر 

لجه�از  اس�تخدامهم  عن�د  أو 
كمبيوتر بواسطة حساب شخص 

آخر.
 ،Start )اضغط ع�ىل قائمة )ابدأ -

.Settings )واخرت )اإلعدادات
- اضغ�������ط عىل )الحسابات( 

.Accounts
)العائل�ة  -  اضغ�ط ع�ىل خي�ار 
 Family & ومس�تخدمني آخرين( 

.Othe Users
)إضاف�ة  اخ�رت    -
العائلة(  عض�و يف 

 Add a
 F a m i l y

.Member
-  اضغ�ط ع�ىل )إضاف�ة طف�ل( 
Add a Child، ث�م اخرت الش�خص 
ال�ذي ترغب يف إضافته وليس لديه 
عنوان بري�د إلكرتوني، أما إذا كان 
لديه عنوان بريد إلكرتوني، فاكتبه 
يف الخانة املخصصة ثم اضغط عىل 

 .Next )التايل(

الن�ووي  الحم�ض  يف  العلم�اء  وج�د 
)اإلنس�ان  ونياندرت�ال  لدينيس�وفان 
البدائ�ي( آث�ار لب�رش أق�دم منه�م، وقد 
ن�رشت مجلة Science Advances  مقاال 

عن هذا.
وأش�ارت املجلة إىل أنه يف الحمض النووي 
لدينيس�وفان ونياندرت�ال البالغ�ني م�ن 
العم�ر ح�وايل 700 ألف ع�ام، توجد آثار 
ملجتمع غري معروف س�ابًقا ربما انفصل 
ع�ن األنواع األخرى م�ن البرش منذ حوايل 

مليوني عام.
كان أس�اف سكان أوراس�يا العرصيون 
القدام�ى،  الن�اس  م�ع  اتص�ال  ع�ىل 
دينيس�وفان ونياندرتال البرش البدائيون. 
ه�ذا التهج�ني بني األنواع ه�و أقدم مثال 

معروف يف عائلة هومو.
وق�ال الباحث�ون بحس�ب املجل�ة: »لقد 
اس�تطعنا أن نب�ني أنه قب�ل مئات اآلالف 
من الس�نني، كاهما كان عىل اتصال مع 
ن�اس أقدم، أول من س�كن أرايض أوروبا 

وآسيا«.

علماء يكتشفون 
آثارًا لحمض نووي 

بشري نادر



االيداع في دار الكتب والوثائق

ببغداد 1311  لسنة 2009

االيداع في نقابة الصحفيني 

العراقيني )753(

www.almuraqeb-aliraqi.com
زوروا موقعنا على شبكة االنترنت

almurakebiraqi@gmail.com
بريدنا االلكتروني

القصيرة  الرسائل 
0790124038707722299319

07829981455 هاتـــــــف ال�شكاوي
هاتـــــــف العالقات

االثنين 24 شباط 2020 العدد 2273 السنة العاشرة
االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

Almuraqeb Aliraqi Newpaper

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

املراقب العراقي/ متابعة...
تمكنت السلطات الفرنسية يف مدينة بوردو من 
اإلطاحة بأربعة أش�قاء قاموا بتأس�يس شبكة 
رسقة وس�طو تس�تغل ع�رات الق�ر تحت 

التهديد واإلكراه لتنفيذ الجرائم.
ووفق ما نقلت تقارير صحفية فرنس�ية، يقوم 
األربعة أش�خاص باس�تغالل ما ب�ن 50 و100 

طفل ينحدرون من دول عربية.

وتخصص�ت العصابة يف رسقة األش�ياء الثمينة 
من مجوهرات ومبالغ مالية ومركبات وكميات 
كبرية م�ن األدوية، حي�ث يتم إعط�اء األطفال 
م�واد مخدرة م�ن أج���ل إذه�����اب عقلهم 
وع�دم الش�عور بأي�ة رهب�ة خ�الل تنفيذه�م 

عمليات السطو.
وخ�الل عملية ده�م منزل التش�كيل العصابي، 
ص�ادرت الرط�ة ع�ددا كب�ريا م�ن الهوات�ف 

املحمول�ة والدراج�����ات وأجه�زة الكمبيوتر 
املحمول�ة والس�����اعات واملج�����وه�رات 
الذهبي�ة ومركبت�ن و589 صن����دوق�ا م�ن 
األدوي�ة وما يزي�د عىل 37 أل�����ف ي����ورو 

نقدا.
وكش�فت الس�لطات أن العصاب�ة تق�وم ببيع 
بل�د  داخ�ل  الس�وداء  الس�وق  يف  املرسوق�ات 

مشكليها األم، ما يحقق لها أرباحا طائلة.

عصابة 
من 100 

طفل!

ساعة تكشف سرقة بالماليين
 املراقب العراقي/ متابعة...

فوجئ صاحب محل س�اعات بمنطقة س�وق الذهب 
يف دب�ي، بموظف يخربه أنه عثر بالصدفة عىل س�اعة 
كارتيري، تزيد قيمتها عىل 30 ألف درهم، ملقاة يف سلة 
قمام�ة داخل املحل، وق�ادت هذه الصدفة إىل كش�ف 
رسقات تمت باملحل، تزيد قيمتها عىل 8 مالين درهم.

نظاف�ة  عام�ل  واس�تغل 
آس�يوي عمله بأحد متاجر 
واملجوه�رات،  الس�اعات 
ثمين�ة،  س�اعة   86 ورسق 
ُتق�در قيمتها بنح�و ثمانية 
مالي�ن و375 أل�ف دره�م.

الرط�ة،  تحقيق�ات  ويف 
قال صاحب محل الس�اعات 
وه�و م�ن جنس�ية عربي�ة: 
بي�ع  يف  يرتك�ز  نش�اطه  إن 
الساعات الثمينة واملجوهرات 
بمنطقة س�وق الذهب، وأثناء 
وجوده باملحل فوجئ بموظف 
لدي�ه يخ�ربه بأن�ه عث�ر ع�ىل 
س�اعة كارتي�ري، نصفها ذهب 
ونصفها اس�تيل، تزيد قيمتها 
ع�ىل 30 أل�ف دره�م، 
س�لة  يف  ملقاة 

م�ة  قما
داخل املحل.

لك�ن صاح�ب املحل لم 
يأخ�ذ األم�ور بالجدية؛ 
الس�اعة  أن  اعتق�د  إذ 
سقطت سهوًا يف س�لة املهمالت؛ لكن املوظف املجتهد 
لم يسكت، وَتوّجه إىل رشيك صاحب املحل وأخربه بما 
حدث؛ فقام�ا مًعا بمراجعة كام�ريات املراقبة، التي 

كش�فت أن عامل النظافة رسق الس�اعة ووضعها يف 
علب�ة، ثم ألقاها يف س�لة القمامة؛ تمهي�ًدا إلخراجها 

خارج املحل.
وأض�اف صاح�ب املح�ل، أن�ه بناء ع�ىل ذل�ك، قاموا 
بمواجه�ة عامل النظاف�ة املتهم؛ فاع�رتف بأنه كان 
يعتزم رسقة الس�اعة ألن�ه بحاجة إىل املال؛ فس�ألوه 
م�ا إذا كان قد ت�ورط يف رسقات 
م�ن املح�الت األخ�رى التابع�ة 
لك�ن  ذل�ك؛  فأنك�ر  للرك�ة؛ 
راودته�م الش�كوك، ورشعوا يف 
عم�ل ج�رد للمح�الت الثالثة، 
واكتش�فوا رسق�ة الكث�ري من 
الس�اعات، وواجه�وا املته�م، 
فاعرتف بأن�ه رسق عدًدا من 
الساعات؛ منها ساعة ماركة 
جريارد بلقوس، قيمتها 250 
ألف دره�م، والثاني�ة ماركة 
قيمته�ا  ناردي�ن  يولي�وس 
أل�ف دره�م، وباعهما   270
مقابل  باكس�تاني  لشخص 
للس�اعة  دره�م  آالف   10

الواحدة.
وبس�ؤال املتهم عن س�بب 
بيعه س�اعات باهظة بهذا 
الثمن البخس رغم علمه بقيمتها؛ أفاد بأنه أخرب 
املش�رتي بأنه رسقها من املحل؛ لذلك اس�تغله األخري 
بأن أعطاه مقابل س�اعة واح�دة، وماطله يف األخرى.

وأق�ر املته�م، يف تحقيقات النياب�ة العامة، بأنه رسق 
من املكان الذي يعمل فيه، وباع املنقوالت التي رسقها 
، وأحيل حضوريًّا  للمتهمننْ الثان�ي والثالث الهارب�ننْ
إىل محكم�ة الجنايات؛ فيما أحيل املتهمان اآلخران إىل 

املحكمة غيابيًّا. 

املراقب العراقي/ متابعة...
تصدرت هولندا قائمة الدول ذات س�اعات العمل 
األق�ل يف العال�م بع�د أن وصل�ت س�اعات العمل 
األسبوعية إىل 29 س�اعة يف األسبوع بما يعادل 4 

ساعات عمل يف اليوم الواحد.
وج�اءت الدنمارك يف املرتبة الثانية ب� 32 س�اعة 
فيما تقاس�مت أمري�كا وأملانيا وس�ويرسا املركز 

الثالث لعدد س�اعات العمل األق�ل يف العالم ب�34 
س�اعة عم�ل يف األس�بوع الواح�د؛ فيم�ا يص�ل 
س�اعات العم�ل يف معظم ال�دول العربي�ة إىل 40 
ساعة أس�بوعياً مع وجود يومي األجازة الجمعة 
والس�بت.وعىل الجانب اآلخر، يعاني املوظفون يف 
دولة كولومبيا وتركيا من ارتفاع س�اعات العمل 
لتصل إىل 48 ساعة يف األسبوع الواحد، فيما تصل 

إىل 45 يف املكسيك.
بينما ينص قانون العمل يف الصن أال تزيد ساعات 
العمل عىل 40 س�اعة يف األسبوع وبحد أقىص 48 
إال أن العدي�د من الركات تتحاي�ل عىل القانون 
لتصل ساعات العمل األسبوعية إىل 72 ساعة كما 
هو الح�����ال يف رشكة التجارة اإللكرتونية عيل 

بابا. 

هولندا 
االقل ساعات 

عمل في 
العالم

قاتل على طريقة األفالم السينمائية !
املراقب العراقي/ متابعة... 

كش�فت الرطة الهندية، عن جريمة مروعة، 
قام فيها شخص بقتل أمه، وحاول إخفاء آثار 

الجريمة، عىل طريقة أحد األفالم السينمائية.
ذكر ذلك موقع »إن دي تي يف« الهندي، مش�ريا 
إىل أن الرجل قتل والدته، وقام بتقطيع جثتها، 
عىل غرار، ما ش�اهده يف أحد األفالم، مشريا إىل 

أن القاتل، كان يعاني من إدمان املخدرات.
وق�ال املوق�ع الهن�دي، إن املته�م والضحي�ة، 
كان�ا يتش�اجران بصورة متك�ررة، قبل وقوع 
الجريم�ة، مش�ريا إىل أن الرج�ل، كان يعان�ي 

من اإلدمان، وع�دم الحصول عىل فرصة عمل، 
كم�ا أن زوجت�ه تركته، قبل عدة أش�هر، وفقا 

للرطة.
ولف�ت املوق�ع إىل أن الرج�ل، ال�ذي يقي�م يف 
مومباي، قتل أمه عندما كان مخمورا، مش�ريا 

إىل أنه قام بتقطيع جثتها.
وأوض�ح املوق�ع: »بعدما قام الرج�ل بتقطيع 
الجث�ة، عثرت الرطة عليه�ا يف أحد األماكن، 
عقب التبليغ باختفاء الس�يدة«، مشريا إىل أنه 
تم العثور عىل الجس�د يف مكان ورأس الضحية 

يف مكان آخر.

رجل مسن يتغلب على قرش 

اليابانيون يكرهون الرقم 4 !!
املراقب العراقي/ متابعة...

يعت�رب وج�ود الرق�م 4 مس�تحيالً عن�د الياباني�ن يف غ�رف 
املستش�فيات والفن�ادق، كم�ا ال ُيمكنك تقديم هدي�ة تتكون 
م�ن أربعة أجزاء لش�خص يابان�ي ألنه حتماً س�يكرهك.فمن 
املعلوم أن اليابانين يكرهون الرقم 4 وال يستخدمونه إال نادراً، 
فبحس�ب معتقداته�م الغريبة وغ�ري املنطقية، والت�ي توارثها 
الش�عب اليابان�ي جيالً بعد جي�ل وأصبحت ج�زءاً ال يتجزأ من 

موروثه�م، ف�إن الرقم 4 يعت�ربه الياباني�ون نذير 
ش�ؤم.أما ال�رس وراء كراهي�ة الياباني�ن للرق�م 
4 فإن�ه يع�ود ألنه يش�به نط�ق كلمة »م�وت« يف 

ل لغتهم.يأت�ي هذا بينما تعد اليابان من الدول الرائدة يف  مجا
التكنولوجي�ا واالخرتاع�ات، كم�ا أنها م�ن أكثر دول 

العالم تطوراً وإنجازاتها الُعظمى وتفوقها يف عدة 
مجاالت ال ينكره أحد وال تخطئه عن.

يصنع صاروخا بـ 18000 
دوالر ليموت فيه !

 بيع لوحة »روبيك 
موناليزا« بسعر أعلى 

من التوقعات املراقب العراقي/ متابعة...
قتل طيار أمريكي، داخل صاروخ 

محيل الصنع، أقلع به ليسقط 
بعد وقت قصري من إقالعه.

وس�قط مايك هي�وز، البالغ 
م�ن العم�ر 64 عام�ا وه�و 
بداخل صاروخ محيل الصنع 
صح�راء  يف  بالبخ�ار  يعم�ل 

كاليفورنيا، ليلقى مرعه.
اإلقالع  وتم تصوي�ر عملي�ة 
تلفزيون�ي  برنام�ج  ضم�ن 
صانع�ي  ح�ول  جدي�د 
الصواريخ الهواة يتم بثه عىل 
قناة العلوم األمريكية. وبهذا 
الص�اروخ ي�دوي الصن���ع 
 1525 االرتف�اع  ين�وي  كان 

مرتا.
ون�رت قن�اة العل�وم ع�ىل 
ع�ىل  الخاص�ة  صفحته�ا 
منص�ة التواصل االجتماعي 
ج�اء  تغري�دة  »توي�رت« 
فيه�ا » تويف هيوز بش�كل 
مأس�اوي خ�الل محاولة 
محل��ي  إلطالق صاروخ 
أف����كارن�ا  الصن�ع. 
وصلواتن�ا م�ع عائلت�ه 
هذا  خ�الل  وأصدقائ�ه 
الوق�ت العصي�ب، لقد 
يس�عى  وه�و  ت�ويف 
لتحقيق حلمه وكانت 
هناك  العل�وم  قن�اة 

لتوثي�ق رحلت�ه«.
ي�ك  م������ا

له  ومساعدين 
قام�وا ببن�اء 
خ  و ر لص�ا ا
محيل الصنع 
فن����اء  يف 
منزل����ه، 
ا  نفق�و أ و
ح�����وايل 
 1 8 0 0 0

دوالر. 

املراقب العراقي/ متابعة...
بيعت لوح�ة املوناليزا املكون�ة من 330 
مكع�ب روبي�ك ثالث�ي األبع�اد يف م�زاد 
بعن�وان »روبيك مونالي�زا«، من تصميم 
الفن�ان إينفايدر، بس�عر اع�ىل مما كان 

متوقعاً.
وق�ال منظم�و املع�رض يف باري�س إن 

اللوحة بيعت بأكثر من 480 ألف يورو.
وق�درت قيم�ة اللوح�ة س�ابقاً بمبل�غ 
ي�رتاوح بن 120 أل�ف و150 ألف يورو، 
بحس�ب دار »آركوريال« للمزادات، التي 
تخص�ص م�زادا كام�ال للف�ن املعارص 
تط�رح فيه أعماال لكبار فناني الش�ارع 

املعارصين.
إينفايدر ب�«غزوات« الش�وارع  اش�تهر 
الت�ي أجراها يف أكثر من 65 مدينة يف 33 
بلدا، حتى أنه استحدث تيارا فنيا يلخص 
أعماله باس�م »الروبيكوبية«، كما أعاد 
تقدي�م مجموعة من أش�هر اللوحات يف 
العالم، وخصصت له معارض كثرية منذ 

.2005
وكان�ت لوح�ة »روبي�ك مونالي�زا« أول 
قطع�ة من سلس�لة م�ن األعم�ال تعيد 
تقديم أبرز اللوحات يف تاريخ الفن، وهي 

بعنوان »روبيك ماسرت بيسز«. 

املراقب العراقي/ متابعة...
ع�ىل الرغ�م من أن املواط�ن العراقي يف الس�فر اىل أية 
دولة من دول العالم وبخاصة اىل تركيا ولبنان ومر 
ودول أخرى، يجهد نفس�ه يف البح�ث عن أكلة عراقية 
تق�رتب من اهتمامات�ه، وهو لن يج�د يف أكالت الدول 

األخرى ما يشبع نهمه وتوقه اىل األكل العراقي.
ودائم�ا ما ت�رى العراقي خارج بل�ده يبحث عن أكالت 
املش�ويات )الكباب، التكه، الدجاج(، وهو يفضل كذلك 

أكالت الرز واملرق بأنواعه والتريب ولفات 
الهبمرغر، وال يستس�يغ طعم أكالت 

الدول األخ�رى، حت�ى وان كان 
امل�ذاق، لكن  بعضها طي�ب 

ولعه يبقى ه�و بالتهام 
العراقي�ة،  االكالت 
وي�رى انه�ا تبق�ى 
األفض�ل  ه�ي 
ب�ن  لدي�ه م�ن 
أكالت  كل 
الدني�ا، وله�ذا 
دول  يف  تج�د 

ويف  مج�اورة 
الخلي�ج  دول 

عراقية  مطاع�م 
نقل�ت خرباته�ا يف 

اىل  العراق�ي  الطب�خ 
الخ�ارج، وهي تحظى االن 

بإقب�ال كبري، ليس من العراقين يف 
ب�الد الغرب�ة، بل حتى م�ن مواطنن عرب 
واجانب ي�رون يف االكالت العراقية الطيبة 
املذاق، ما يش�بع نهمهم اىل الطعام الطيب 

املذاق.
تحظ�ى  الت�ي  العراقي�ة  األكالت  وم�ن 
بإقب�ال كب�ري: مطاعم الباج�ة، وتريب 
اللح�م، والقوزي عىل التم�ن واملرق معه، 

واملش�ويات بانواعها، والسمك العراقي املسكوف الذي ال 
نظ�ري له يف كل اس�ماك الدنيا، وكذلك أكل�ة الدوملة، التي 
تعد أكلة عراقية شهية، وتبقى أكالت الفاصوليا اليابسة 
والتب�ي والبامي�ا م�ن االكالت الت�ي تحظ�ى باهتمام 

العراقين أينما حلوا.
ويش�تهر العراق بعّدة أكالت ش�عبية وتقليدية، توجد يف 
أكث�ر البيوت العراقي�ة، وقد انتقلت بع�ض هذه األكالت 
إىل البل�دان األخ�رى لش�هرتها ومذاقه�ا الش�هي، ومن 
أش�هر هذه األكالت هي: الدومل�ة: هي عبارة 
ع�ن أكلة تحت�وي عىل ملف�وف وورق 
)ورق  العن�ب  ورق  أو  الس�لق، 
ويف  ب�األرز،  املح�ّي  ال�دوايل( 
بع�ض األحي�ان يض�اف إليه 
مح�ي الخيار أو الكوس�ا 
الدليم�ة:  الباذنج�ان.  أو 
املشهور  املنس�ف  تش�به 
وأه�ّم  الش�ام،  ب�الد  يف 
مكّوناته�ا اللحم، واألرز، 
ساندويش�ات  والثري�د. 
باق�الء البي�ض بالخب�ز: 
هي م�ن أفض�ل الوجبات 
العراقي�ن  يتناوله�ا  الت�ي 
عند اإلفط�ار. برياني عراقي: 
عب�ارة ع�ن أرز يعم�ل بالدجاز 
أو اللح�م، ويزّين بالبيض املس�لوق 
والل�وز. تب�ي الباذنج�ان: وه�ي أكل�ة 
مفضلة عن�د العراقن وخاصة عند إضافة الكبة 
ب�دل اللح�م يف إعدادها. ش�يخ املحي: وه�و عبارة عن 
محي البطاطا والباذنجان، وأحياناً يضاف إليه محي 
بعض الخضار األخرى حس�ب الرغب�ة، والذي يمّيز هذه 
األكلة هي أّنها ُتح�ى باللحم واملكرسات. الباجة: وهي 
م�ا تع�رف بالك�وارع أو يف بعض البلدان األخ�رى. الكبة 
بأنواعها. السمك املسكوف: أكلة سمك شعبية تشتهر يف 

املناطق التي تقع قرب البحار مثل البرة.

األكالت العراقية محط اهتمام »المهاجرين« في الخارج
تع��د الحضارة العراقية أحد أك��ر الحضارات عراقة، وتتمزي بغناها المتنوع ثقافيًا وتاريخيًا وديني��ًا، ولم يتوقف التنوع يف الحضارة العراقية 
ع��ى أم��ور الدني والمجتمع إنما تجاوز ذلك للبيت والمطبخ، فالعراق مش��هور بأكالته التقليدية الممزية واللذي��ذة والتي تعد جزء من الرتاث 

العراقي .

املراقب العراقي/ متابعة...
قاوم رجل مسن هجوم سمكة قرش بطريقة 
بس�يطة ولكن فعالة، كانت قد باغتته فجأة 
أثناء ممارس�ته رياضة رك�وب املواج، قبالة 
سواحل نيوزيلندا.وأفاد نيك مينوغ يف حديث 

نرته صحيفة »أن. زي 
هريالد«، واسعة االنتشار 
يف نيوزيلن�دا، األحد، بأنه 
رضبات  بقبضت�ه  س�دد 
عين�ي  إلح�دى  متتالي�ة 
إنه  القرش.وقال  س�مكة 
بينما كان يمارس رياضة 
ظه�رت  األم�واج  رك�وب 
سمكة قرش فجأة وعضته 
ش�واطئ  ع�ىل  ذراع�ه،  يف 
كوروماندي�ل،  منطق�ة 
شمايل نيوزيلندا، ثم أطبقت 
بأس�نانها عىل ل�وح التزلج 

يركبه.وأض�اف  كان  ال�ذي 
مينوغ )60 عاماً( أنه تذكر أن أسماك القرش 
تنزعج من رضبها عىل عينيها، لذلك رضبها 
بقبضة يده عىل إح�دى عينيها بقوة مرتن.

وبدا أن الس�مكة املفرتسة ترضرت كثريا من 
الرضبتن، بحسب ش�هادة الرجل.وتابع أنه 
ب�ن الرضبتن تراجعت الس�مكة املفرتس�ة 
قليال وتخىل فكها عن لوح التزلج، مما أتاح 
له الحقا الهروب منها.وكان 
مينوغ وحيدا عندما تعرض 
الق�رش،  س�مكة  لهج�وم 
ولم يكن هناك س�وى رجل 
أملاني، كان بعيدا عنه، وقد 
هب لنجدته بعدما س�مع 
رصاخه.ويعتق�د خ�رباء، 
الصحيفة،  معهم  تحدثت 
أن عالمات العضة تش�ري 
إىل أن الس�مكة املفرتسة 
تنتمي إىل فصيلة القرش 
األبي�ض، ويبل�غ طولها 
نح�و 3 أمتار.ولحس�ن 
الحظ، ل�م يصب الرجل 
النيوزيلن�دي، س�وى بج�روح س�طحية يف 
ذراع�ه. وقال »ال ي�زال ل�دي ذراع وأصابع، 
ربم�ا كان الوض�ع يمك�ن أن يصبح أس�وأ 

بكثري«. 

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

إال كان له بكل نظرة حّجة مربورة.
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 املراقب العراقي/ متابعة...
تناول�ت س�يدتان تفاحة من ش�جرة تدعى 
ب�«شجرة املوت« ما أدى لتدهور صحتيهما 

وكان من املمكن أن تودي بحياتيهما.
ووجدت اخصائية األشعة نيكوال سرتيكالند 
وصديقتها خالل زيارتهم لجزيرة »توباغو« 
الكاريبي�ة ع�ام 1999، فاكهة خرضاء ذات 
رائح�ة عط�رة، منت�رة ب�ن ج�وز الهند 
واملانغو عىل الشاطئ. وقررتا تذوقها، ولكن 
يف غض�ون لحظات، تحولت النكهة اللطيفة 
املفعمة بالحيوية إىل طعم حار مع الش�عور 
بالحرقة وضيق شديد يف الحلق، الذي أصبح 
سيئا بشكل تدريجي، ولم تتمكنا من بلعها.

وتب�ن أن الثم�رة املعنية تنتمي إىل ش�جرة 
Hippomane mancinella، التي ُيشار إليها 
أحيانا باسم »تفاحة الشاطئ« أو »الجوافة 
الس�امة«. وتنت�ر يف األج�زاء املدارية من 
جن�وب أمري�كا الش�مالية، وكذل�ك أمريكا 
الوس�طى ومنطقة البحر الكاريبي، وأجزاء 
من ش�مال أمريكا الجنوبية.ويحمل النبات 
 arbol اس�ما آخ�ر باللغ�ة اإلس�بانية، ه�و
de la muerte، ال�ذي يعني حرفيا »ش�جرة 
امل�وت«. ووفقا لس�جالت غيني�س العاملية، 
فإن الش�جرة هي يف الواقع أش�د األش�جار 
خط�ورة يف العالم.وأوض�ح معه�د فلوريدا 
للعلوم الغذائي�ة والزراعية، أن جميع أجزاء 
mancinella س�امة للغاي�ة، وق�د »يك�ون 
التفاع�ل م�ع أي ج�زء م�ن هذه الش�جرة 

وتناولها قاتال«.
 Euphorbia إىل ن�وع mancinella وتنتم�ي
الكبري واملتنوع. وتنتج الشجرة نسغا كثيفا 
ودافئ�ا ينبع�ث من كل م�كان، بم�ا يف ذلك 
اللح�اء واألوراق وحت�ى الفاكه�ة، ويمكن 
أن يتس�بب يف ظهور بثور ش�ديدة ش�بيهة 
بالحروق، إذا المست الجلد، وذلك ألن النسغ 
يحتوي عىل مجموعة من الس�موم، وُيعتقد 
 ،phorbol أن أخط�ر ردود الفع�ل يأتي م�ن
.esters وهو مركب عضوي ينتمي إىل ساللة

ونظرا ألن esters شديد الذوبان يف املاء، فقد 
ال يرغب األشخاص يف الوقوف تحت الشجرة 
عند هط�ول األمطار، حيث أن قطرات املطر 
الت�ي تحم�ل النس�غ املخففة، 

تحرق الجلد بشدة.

»تفاحة الموت«.. تهدد آكلها بالوفاة!


