
كابينة عالوي تصطدم بـ »مخطط« خطير أبطاله سياسيون نافذون
صور مسّربة »تفضح« نفاق الحلبوسي

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
»لقد وص�ل إىل مس�امعي أن هناك مخططاً إلفش�ال 
تمرير الحكومة« .. بهذه العبارة »النارية« غّرد رئيس 
الوزراء املكلف محمد توفيق عالوي، يف ساعة متأخرة 
من مس�اء أم�س االثن�ن، مميطاً اللثام عن رش�اوى 
كب�رة تلقاه�ا ن�واب لجع�ل التصويت ع�ى الكابينة 

الوزارية رسياً.
وكت�ب عالوي عى حس�ابه الرس�مي بموق�ع تويرت، 
أن املخط�ط املذك�ور ج�اء بس�بب »عدم الق�درة عى 
االس�تمرار يف الرسقات، ألن الوزارات س�تدار من قبل 

وزراء مستقلن ونزيهن«.
وذكر أيضا أن »هذا املخطط يتمثل بدفع مبالغ باهظة 
للن�واب وجعل التصويت رسي�اً«، لكنه أعرب عن أمله 

بأن »تكون هذه املعلومة غر صحيحة«.
وكان رئيس الوزراء املكلف نرش مساء أمس جانبا من 
برنامجه الحكومي، وأكد فيه أنه سيعمل عى االنتقال 
نحو انتخابات مبكرة حرة ونزيهة يختار فيها الشعب 

ممثليه للمرحلة املقبلة.
ومن املقرر أن يعقد مجلس النواب جلس�ة استثنائية 
يوم الخميس املقبل، لبحث أس�ماء املرشحن والسرة 
الذاتية لكل منهم، والتصويت عى منح الثقة للحكومة 

الجديدة.
ويف خض�م الح�راك الج�اري لتش�كيل حكوم�ة تلبي 
طموح الش�ارع العراقي الذي تُش�ارك رشيحة كبرة 

م�ن أبنائ�ه باحتجاج�ات تطال�ب بإص�الح النظ�ام 
الس�يايس ومكافحة الفساد، مازالت األطراف الكردية 
ومعظم الكتل السنية تتمس�ك باملحاصصة الطائفية 
وعملية »تقاس�م املغانم«.وأعلن تحال�ف القوى الذي 
يتزعم�ه رئيس مجلس الن�واب محم�د الحلبويس، يف 
بي�ان مقتض�ب نرشه، أم�س االثنن، رفض�ه لتكليف 
محم�د توفي�ق ع�الوي، وأكد أن�ه لن يحرض جلس�ة 

التصويت عى الحكومة.
كم�ا أن رئيس كتلة الفتح النيابية محمد الغبان، أبدى 
رفض كتلته للمحاصصة يف تشكيل الحكومة الجديدة، 
لكن�ه أعلن ع�دم تصويتها ع�ى حكوم�ة »ال تحظى 
بإجماع وطني«، واش�ار اىل أن املنهاج الحكومي الذي 
قدمه محمد توفيق عالوي »لم يتضمن بش�كل واضح 

التعهد بإجراء انتخابات مبكرة«.
ويف ظ�ل ه�ذه املواق�ف املتش�نجة، الت�ي قد تتس�بب 
برتحي�ل التصويت عى الكابينة الوزارية إىل موعد غر 
معلوم، عمد مصدر مسؤول يف رئاسة الجمهورية، إىل 
ترسيب صور تظهر تواجد قيادات بينهم الحلبويس يف 
اجتماعات اختيار عالوي وتكليفه بتشكيل الحكومة.

وذك�ر املصدر »نس�تغرب من ترصي�ح رئيس مجلس 
النواب بان رئيس الجمهورية خالف الدستور بتكليفه 
محمد عالوي، ويجب أن نؤكد ان رئيس مجلس النواب 
كان موجوداً ي�وم التكليف يف مقر رئيس الجمهورية، 
وكان ذل�ك بحضور مندوبة األم�م املتحدة والعديد من 

النواب والقيادات السياسية«.

وأضاف املصدر أن »رئيس مجلس النواب أعلن رصاحة 
تأييده لرتش�يح عالوي، وذلك قبل تكليفه رس�مياً من 

قبل رئيس الجمهورية«.
ب�دوره، يقول النائ�ب عن تحالف الفت�ح محمد كريم 
ل�«املراق�ب العراق�ي«، إن »التصوي�ت داخ�ل مجلس 
النواب س�واء أكان بش�كل رسي أم علني، فهو عبارة 
عن أمور إجرائية، فيما لو أقنع رئيس مجلس الوزراء 

املكلف أعضاء الربملان بتمرير الكابينة«.
ويش�ر كري�م إىل أن »رئاس�ة املجلس حددت بش�كل 
واض�ح ورصي�ح، ب�أن عى رئي�س ال�وزراء إرس�ال 
الس�ر الذاتية لوزرائه قبل 48 ساعة لغرض دراستها 
واإلط�الع عليه�ا«، داعي�ا ع�الوي إىل »إقن�اع الكت�ل 
السياس�ية باملنه�اج الحكوم�ي الذي توج�د فيه عدد 
من املالحظات«.وبش�أن إمكانية تمري�ر الحكومة يف 
جلسة الخميس املقبل، يقول كريم إن »الوضع صعب 
وال أريد أن أكون متشائماً«، مستدركاً »نحن كتحالف 
الفتح س�وف نذهب للجلسة، لكن هناك كتل سياسية 
أعربت بش�كل واضح عن مقاطعتها ووقوفها بالضد 

من التصويت«.
ويردف قائالً »نحن ضد ابتزاز رئيس الوزراء أو فرض 
وزراء عليه، لكن باملحصلة يجب إظهار محاسن هذه 
التشكيلة وإقناع النواب والشعب العراقي بأن كابينته 
مستقلة«.يشار إىل أن رئيس الجمهورية برهم صالح، 
كل�ف يف )1 ش�باط 2020(، محم�د توفي�ق ع�الوي 

بتشكيل الحكومة الجديدة.

يوفنتوس يبدأ محادثاته الستعادة بوجبا

مصادر 
غذائية تمد 

الجسم باليود

كربالء تنتج
 أكثر من 15 
مليون بيضة 

مائدة ومليون
 دجاجة حية
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المراقب العراقي / القسم الثقافي...
أكد الباحث واملرتجم حس�ن رسمك حس�ن أّن كتاب 
»أمري�كا وإرهاب الدولة« يكش�ف الوالي�ات املتحدة 
األمريكية هي أول دولة يف العالم تدينها األمم املتحدة 
بتهمة “اإلرهاب” بقرار رس�مي موثّق وهي حقيقة 
اخفتها املاكنة اإلعالمية الغربية امُلضللة.وقال رسمك 
يف ترصي�ح ل�)املراقب العراق�ي( ان الجزء الثاني من 
كت�اب “أمري�كا وإره�اب الدولة” مك�ون من )445 
صفحة( ق�د صدر عن دار الورش�ة للطباعة والنرش 
يف ش�ارع املتنبي يف بغداد وهو من ترجمتي واعدادي 
وهو اس�تكماال للجزء الس�ابق من كتابي وهو يذكر 
معلوم�ة صادمة قد تكون غر معروفة ألغلب القراء 
وهي معلومة ت�ّم تغييبها من قب�ل املاكنة اإلعالمية 
الغربي�ة امُلضللة ق�د ال يعرفها أغلب الق�راء وهي أّن 
الوالي�ات املتح�دة األمريكية هي أول دول�ة يف العالم 
تدينها األمم املتحدة بتهمة “اإلرهاب” بقرار رس�مي 
موثّق بع�د أن أدانته�ا محكمة الع�دل الدولية بقرار 
قاطع بممارسة اإلرهاب ضد دولة نيكاراغ����وا ...
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كتاب جديد يكشف: 
امريكا أول دولة مدانة 

بتهمة »اإلرهاب«
المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...

الفوىض األمني�ة واالقتصادية وضعف الخطط الحكومية يف 
تنش�يط االقتصاد الوطني واس�تغالل البعض من املتنفذين 
للرتبح بش�كل غر رشعي، كل ذلك وراء اس�تقطاب س�وق 
العم�ل العراقية لجنس�يات مختلف�ة من العمال�ة األجنبية 
معظمها غر عربية ، حيث امتألت املراكز التجارية واملطاعم 
ومؤسس�ات القطاع الخاص واملحالت يف املناطق الس�كنية 
بعامل�ن أغلبه�م م�ن دولة بنغ�الدش وباكس�تان وجنوب 
رشق اس�يا، وأعدادهم تتزايد باس�تمرار بسبب إقبال أرباب 
العمل عى التعاقد معهم لبساطتهم والتزامهم وانضباطهم 
الش�ديد وهي كذبة روج لها بأس�اليب علمية من اجل رفع 
نس�ب البطالة يف العراق.اقتصاديا دخ�ول العمالة األجنبية 
يؤثر سلبا عى االقتصاد الوطني من خالل تحويالت ضخمة 
م�ن العملة الصعب�ة تخرج من العراق بحج�ة أجور العمال 
األجان�ب وما يراف�ق ذلك من فس�اد مايل بعملية اس�تقدام 
العمال�ة، فض�ال عن ع�دم االلت�زام بقوانن التش�غيل التي 
تفرض أن تكون النس�بة األكرب يف اليد العاملة بأي مرشوع 
للعمال�ة املحلية، وهو م�ا ال يتوفر حاليا، خاصة يف رشكات 

النفط والطاقة وكذلك رشكات البنى التحتية.
جريمة غس�ل األموال صورة من ص�ور الجرائم االقتصادية 
املنظمة وهي جريمة مكملة لجرائم أخرى كجرائم اإلرهاب، 

واملخدرات، وتهريب الس�الح، واالتجار بالبرش وهي اهداف 
رئيسية لجلب العمالة األجنبية من خالل استغاللهم يف هذه 
الجرائ�م واملرتبح األول ه�و صاحب مكتب تش�غيل العمال 

الذين يرتبطون بشخصيات متنفذة.
عملية اس�تقدام عمالة اجنبية لها تأث�رات اجتماعية عى 
عادات وتقاليد املجتمع العراق�ي من خالل اختالط العادات 
الجديدة مع العادات االصيلة مما يسبب خلق عادات هجينة 
تؤثر سلبا عى املجتمع العراقي دون وجود اكرتاث حكومي 
له�ذه التأث�رات الس�لبية.ويقول الخبر االقتص�ادي هيثم 
الخزعيل يف اتصال مع ) املراقب العراقي(: ان »ارتفاع معدالت 
العمال�ة األجنبية يف العراق وعدم وجود آليات لتنظيم عملية 
دخولهم من قبل الوزارات املختصة اثرت س�لبا عى البطالة 
يف املجتم�ع العراقي وه�و تهديد اجتماع�ي واقتصادي ويف 
اغل�ب األحيان امني من خالل اس�تغالل بعض هذه العمالة 
يف دول معين�ة وقبل مجيئه�ا للعراق من خالل تدريبهم عى 
اعمال اس�تخبارية وامنية يمكن االس�تفادة منهم يف أوقات 
معينة , لذلك فالخطر األهم هو مزروع يف مجتمعنا , واغلب 
مكات�ب اس�تقدام العمال�ة األجنبي�ة ال تخض�ع للضوابط 
األمنية ولم يراعى حجم البطالة من العمالة العراقية والتي 

وصلت اىل 40% من أبناء املجتمع العراقي.

تفاصيل اوسع صفحة 3

املراقب العراقي/ بغداد...
طالب�ت النائبة انعام الخزاعي، 
اليوم الثالثاء، ان رئيس مجلس 
الحلب�ويس  محم�د  الن�واب 
اس�تبدل اعضاء لجن�ة مراقبة 
الحكوم�ي،  الربنام�ج  تنفي�ذ 

واستبدلهم بمستشاريه.
وقال�ت الخزاعي، يف بيان تلقت 
»املراقب العراقي« نس�خة منه 
الن�واب  مجل�س  »رئي�س  إن 
لجن�ة  بتش�كيل  أم�راً  أص�در 
نيابية لتقييم املنهاج الحكومي 
لرئيس ال�وزراء املكلف«، الفتة 
إىل أن »القان�ون الداخ�يل منح 
رئي�س الربملان الحق بتش�كيل 

اللجان الربملانية الخاصة«.
إن  الخزاع�ي  وأضاف�ت 

»اس�تبعاد اغلب اعضاء اللجنة 
به�ذا  املختص�ة  الربملاني�ة 
الش�أن )لجن�ة مراقب�ة تنفيذ 
الربنامج الحكومي والتخطيط 
وإح�الل  االس�رتاتيجي( 
الربمل�ان  رئي�س  مستش�اري 
محله�م يعد س�ابقة خطرة«، 
مس�تدركًة »بذل�ك فإنه أقىص 
إرادة جمي�ع الكت�ل الربملاني�ة 
الت�ي صوت�ت س�ابقاً لصال�ح 
تش�كيل اللجن�ة أع�اله لغرض 
دراسة املنهاج الحكومي ومدى 

جديّة الحكومة يف تنفيذه«.
إن  إىل  الخزاع�ي  وأش�ارت 
أعض�اء  م�ن  االغل�ب  »األع�م 
يطابق�ون  الحالي�ة  اللجن�ة 
لرئي�س  السياس�ية  الرؤي�ة 

مجل�س الن�واب«، معت�ربًة إن 
»ه�ذا اإلجراء يع�د رضباً لروح 
الديمقراطي�ة املبنية اصالً عى 
النظ�ر  وجه�ات  يف  االخت�الف 
لتقوية عمل اللجان يف معالجة 

الترشيعات والقوانن«.
أن »التجارب  اىل  ولفت������ت 
لجمي�ع  كش�فت  الس�ابقة 
ع�ن  العراق�ي  الش�عب  ابن�اء 
الحكومي�ة  الوع�ود  أغل�ب  أن 
ماهي إال مادًة للتس������ويق 
ه�ذا  يف  مطالب�ًة  االعالم�ي«، 
الس�����ياق »بحرص دراس�ة 
الجدي�د  الحكوم�ي  املنه�اج 
بلجنة مراقب�ة تنفيذ الربنامج 
الحكوم�������ي والتخطي�ط 

االسرتاتيجي«.

مافيات ترتكب جرائم اقتصادية لتدمير البلد ورفع نسب البطالة
نائبة: رئيس البرلمان استبدل لجنة مراقبة الحكومة بمستشاريه

المراقب العراقي/ احمد محمد...
بعد ساعات قليلة من تسجيل اول إصابة بفروس 
»كورون�ا« يف الع�راق« فوجئ املواطن�ن باختفاء 
»الكمام�ات« الصحية من عدد كبر من صيدليات 
العاصم�ة بغداد وارتف�اع أس�عارها يف منافذ بيع 
املس�تلزمات الطبية، االمر الذي أثار ريبة وشكوك 
كب�رة ل�دى املواطن�ن، لك�ن رسعان م�ا تحدثت 
مواق�ع التواص�ل االجتماعي عن وج�ود عمليات 
مش�بوهة تم�ارس م�ن قب�ل أصح�اب املذاخر يف 

بغداد.   
»املراقب العراقي« تحرت حول املوضوع وتوصلت 
اىل عدد من املعطيات تشر اىل وجود عمليات جشع 
واحتكار أس�همت برفع اس�عار تلك »الكمامات«، 
تمارس بواس�طة ش�بكة من أصحاب الصيدليات 
واملذاخر يف بغداد الذين عملوا عى اس�تغالل حاجة 
املواطنن اليها وه�م متخوفون من خطر اإلصابة 
به�ذا امل�رض الفتاك، فيم�ا بن التقرير وبحس�ب 
مختص�ون أن مافيا الكمامات ول�دت يف الحارثية 
ع�رب مذاخر كب�رة لألدوية وامت�دت اىل صيدليات 
س�احة »الواث�ق« و »س�احة ب�روت« وليصب�ح 

املواطن الفقر هو املترضر األول واألخر.

وع�ى اثر ذلك فقد صار س�عر »الكمامة« الواحدة 
الت�ي س�بقت  العلب�ة الكامل�ة يف األي�ام  بس�عر 

تشخيص كورونا يف البلد.
وش�هدت اليوم�ن املاضين اختف�اء »للكمامات« 
محافظ�ات  بعم�وم  الصيدلي�ات  م�ن  ع�دد  يف 
العراق، فيما ش�هدت ارتفاعا حادا يف أس�عارها يف 
الصيدلي�ات التي توفرها، االمر الذي أجرب عدد من 
الحكومات املحلي�ة اىل اتخاذ قرارات رقابية تهدف 

اىل محاسبة املتسببن برفع أسعارها. 
وتم تش�خيص إصابة كورون�ا يف العراق ألول مرة 
بع�د إصابة طال�ب يف الح�وزة العلمي�ة يف النجف 
االرشف إيران�ي الجنس�ية، كان ق�د دخل األرايض 
العراقي قبل صدور الق�رار الحكومي الذي يقيض 
بع�دم دخول اإليرانين اىل الع�راق وبالعكس، فيما 
تشر أوساط طبية اىل ان هذه الحالة الزال مشتبه 
به�ا اذ تب�ن أن املصاب ربما يكون ق�د تعرض اىل 
»انفلونزا طبيعية«، وجاء بعدها تش�خيص أربعة 
ح�االت يف محافظة كركوك، مم�ا دفعها اىل تعليق 
الدوام يف املدارس والجامعات اىل ال� 23 من الشهر 

املقبل.
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أصحاب المذاخر والصيدليات يحتكرون بيع »الكمامات« ويتاجرون بحياة »المواطن« 

املراقب العراقي/ بغداد...
اس�تبعد النائب ع�ن تحالف الفت�ح عبد االمر تعيب�ان، اليوم 
الثالثاء، ان تنعقد جلسة يوم الخميس للتصويت عى الكابينة 
الوزارية بس�بب عدم وصول الس�ر الذاتية للمرش�حن، فيما 
رج�ح ان تؤجل اىل الخميس.وق�ال تعيبان يف ترصيح صحفي 
تابعت�ه »املراقب العراقي«، إنه »تم توزيع املنهاج الوزاري عى 
اعض�اء الربملان وتم االطالع عليه ووجدن�ا انه جاد يف حصول 
انتخابات مبكرة خالل مدة س�نة، باإلضافة اىل عرض امللخص 
يف قطاع الخدمات والزراعة والصناعة وغرها فضال عن تأكيد 

عى فرض س�لطة القانون«.وأضاف: »نح�ن يف تحالف الفتح 
اش�رتطنا ان نصوت عى كابينة عالوي الوزارية مقابل فرض 
س�لطة القانون واعادة هيبة الدولة وكذلك االعداد النتخابات 
مبكرة نزيهة«، مش�را إىل أن »عالوي لم يعلم الكتل السياسية 

واعضاء الربملان لغاية اليوم بكابينته الوزارية«.
وأوض�ح، أن »تغريدة محمد توفيق ع�الوي اليوم فيها تجاوز 
ع�ى الربمل�ان من خ�الل اتهامه نواب�ا يس�تلمون مبالغ وهذا 
اس�اءة ملجلس النواب«، الفت�ا إىل أن »التجاوز عى الربملان غر 

مقبول«.

اكد تحالف الفتح، الي�وم الثالثاء، ان عدم التزام محمد توفيق 
ع�الوي يف برنامجه الحكومي بملف اخ�راج القوات االمريكية 
سيس�بب له مش�كلة يف املس�تقبل.وقال عضو التحالف احمد 
الكنان�ي يف ترصيح تابعت�ه »املراقب العراق�ي« إن “الربنامج 
الحكوم�ي الذي ارس�له رئيس ال�وزراء املكل�ف محمد توفيق 
ع�الوي اىل الربملان وبعد اطالعنا عليه ملس�نا ع�دم التزامه بما 
اتفقن�ا عليه خالل حواراتنا الس�ابقة بتضمن الربنامج ثالثة 
مواضيع رئيس�ية وهي االلتزام بتنفيذ قرار الربملان بانسحاب 

القوات األجنبية ووضع االليات وتوقيتات االنسحاب”.
وأض�اف الكناني، ان “الربنامج الحكوم�ي خال كذلك من ذكر 
االتفاقي�ة الصينية العراقي�ة ومطلب كافة الكتل السياس�ية 

بتحديد موعد محدد الجراء االنتخابات املبكرة”.
واعت�رب أن “خل�و الربنام�ج الحكوم�ي م�ن تل�ك االلتزامات 
سيس�بب مش�كلة لع�الوي عن�د تمري�ر حكومته تح�ت قبة 
مجلس النواب خالل الجلسة االستثنائية املقررة يوم الخميس 

املقبل”.

نائب يستبعد التصويت على الكابينة الوزارية بجلسة الخميس

الفتح: عدم التزام عالوي باخراح القوات االمريكية سيسبب له مشكلة

عقد مجلس الوزراء جلس�ته االعتيادية، اليوم الثالثاء، برئاس�ة نائب 
رئي�س مجلس ال�وزراء وزير النف�ط الدكت�ور ثامر الغضب�ان، فيما 
اتخ�ذ جملة م�ن الق�رارات. ووافق مجلس ال�وزراء عى قي�ام وزارة 
املالي�ة بإط�الق املبالغ الالزم�ة اىل وزارة الصحة واملحافظات بش�كل 
عاج�ل خالل يومن وبما يمكنها من مواجه�ة فايروس كورونا واخذ 
اإلجراءات الالزمة ملنع انتش�اره، واستثناء وزارة الصحة واملحافظات 
م�ن تعليم�ات تنفيذ العق�ود لس�نة 2014 قدر تعلق االم�ر بمكافحة 
الفايروس.وتم�ت املوافق�ة عى إنه�اء عمل لجن�ة املب�ادرة الوطنية 
للسكن املؤلفة بموجب البند ثانيًا من قرار مجلس الوزراء: )252 لسنة 
2017(؛ واحالة مهامها اىل املجلس الوطني لإلس�كان املؤلف بموجب 
االمر الديواني: )121 لس�نة 2017( ، الذي يُّعد الجهة املختصة بوضع 
سياس�ات االس�كان يف العراق .ووافق املجلس عى اص�دار نظام كلية 
االركان، الذي دققه مجلس الدولة، استناداً اىل احكام املادة )80/البند 
ثالثاً( من الدس�تور، واملادة )14( من قانون جامعة الدفاع للدراسات 
العس�كرية رقم )4( لسنة 2016 ، مع االخذ بعن االهتمام ملحوظات 
الدائ�رة القانوني�ة يف األمان�ة العامة ملجل�س ال�وزراء املثبتة بموجب 
مذكرتها ذات العدد: م د/ق/41/2/2 ل  املؤرخة يف : 2020/1/27  .

مجلس الوزراء يتخذ جملة 
من القرارات الطارئة

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

فمن قبلين بقبول الحق
7فاهلل أوىل بالحق



المراقبالعراقي/ديالى...
أف�اد مص�در أمن�ي يف محافظ�ة دياىل، 
الثالث�اء، ب�ان قوة م�ن الجيش  ش�نت 
عملية استباقية يف حوض زراعي شمال 

رشق املحافظة  لتعقب داعش . 
وق�ال املص�در، إن »ق�وة م�ن الجي�ش 
ش�نت عملية امنية استباقية يف  بساتني 
وادغال زور ش�يخ بابا يف اقىص ش�مال 
ناحية جلوالءلتعقب  خاليا تنظيم داعش 
االرهاب�ي بعد اس�تهداف احد املدنيني يف 
قرية  االصالح املجاورة بقناص وتفجري 

عبوة ناسفة عىل مزارعني يوم  امس«. 
واض�اف املص�در، أن »العملي�ة ته�دف 
اىل تمش�يط البس�اتني وتطه�ري  الطرق 
الزراعي�ة وتامني خط�وط دفاعية امام 
نق�اط املرابطة املتقدمة  والبحث عن اي 
مضاف�ات رسية يف رشي�ط زراعي يمتد 
لع�دة  كليومرتات تتخلل�ه أنهر وجداول 

زراعية«. 
وتش�هد منطقة زور ش�يخ بابا اعتداًء 
ارهابية بني فرتة واخرى  بس�بب نشاط 

بعض خاليا فلول »داعش«. 

قوات الجيش تنفذ عملية لتطهري الطرق الزراعية
 شمال شرقي  دياىل

2 صحيفة-يومية-سياسية-عامةمن احلدث
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إصبع عىل الجرح.. 

يقال ان ملك الغابة )ابو خمّيس( كان متعبا جدا ومجهدا 
بعد ان اعياه  مط�اردة الغزالن واكل لحومها حتى ان احد 
ارجل�ه هوت يف حفرة  صغرية صعب عليه اخراجها وبقي 
ملقي�ا ع�ىل االرض محرجا من  ش�ماتة حيوان�ات الغابة 
التي ترقب�ه عن بعد بما فيهم )اب�و الويو( وابو  الحصني 
وابو الزعر وابو الس�بعة وس�بعني  دون ان يتجرء اي من 
 الحيوان�ات يف االقرتاب منه س�واء كان ذلك ملس�اعدته يف 
الخ�روج  م�ن مازقه او اس�تثمار فرصة اب�راز العضالت 
واذالل امللك الصنديد  الذي عاث يف الغابة فسادا اال ان الكلب 
فاجأ الجميع وهو يتقدم  بخطوات الواثق من نفسه نحو 
االس�د امللقى  رغم انفه حيث اعتقد  الكل انه سوف ينقذه 
م�ن مأزق�ه اال ان�ه  قام برب�ط رجيل االس�د بحبل  غليظ  
وافق�ده  فرصة التحرك والنجاة وبينما تعاىل زئري االس�د 
 الغاضب املنكرس الذليل تع�اىل صوت الحيوانات بالضحك 
واالس�تهزاء  منه وهو يرمقهم بعيون تجمع بني الغضب 
واملس�كنة وكأنه يبحث  عن من ينقذه من ورطته فصاح 

بأعىل صوت�ه  ... ان من ينقذني له 
 نص�ف الغابة مل�كا مباح�ا ..  هنا 
عّم الصمت معرش الحيوانات وكثر 
 الجدال بينهم بني معرتض وموافق 
وب�ني ب�ني إال ان الحم�ار الذي كان 
 صامت�ا )صافنا( عىل ال�دوام كرس 
صمت الجميع واذهلهم وهو يتقدم 

 صوب ملك الغابة. 
  ي�رك امامهوق�ال ل�ه هل صحيح م�ا قلته وأنك س�وف 
تمنحني نصف  الغابة ملكا مباحا اصفن فيها كما اش�اء 
ووقت ما اش�اء اذا س�اعدتك  عىل الخ�روج من هذا املأزق 
فأجاب�ه االس�د ب�كل تأكيد ألنك س�وف  تنقذن�ي من هذا 
الوضع املحرج وشماتة كل من هب ودب حتى ابو  بريص. 

فتح الحمار رباط رجلياالس�د وس�اعده عىل الخروج من 
الحفرة التي  وقع فيها فأرسع�ت الحيوانات تلوذ بالفرار 

يمينا وشمال ويف جميع  االتجاهات. 
نفض االس�د الغبار عن نفس�ه وشكر الحمار عىل نخوته 
وبطولت�ه   )وفروس�يته( ثم قال ل�ه.. ان�ا وعدتك بنصف 
الغاب�ة هدية لك اذا  انقذتن�ي واألن وبعد ان وفيت بوعدك 
ايه�ا الحم�ار البطل الهم�ام  واطلقت رساح�ي قررت ان 

امنحك كل الغابة. 
اس�تغرب الحمار وتفاجأ بهذه املكرمة وس�أله عن سبب 
هذا  القراراملفاجئ ل�كل املتابعني واملراقبني واملختصني يف 
الش�أن  السيايس والدراسات االس�رتاتيجية ومراكز صتع 
الق�رار الدويل  واملح�يل واالقليمي  ..  رمقه األس�د بنظرة 
اتبعها بحرسة عميقة  اربك�ت الحمار وارعبته ثم قال له 
يا صديقي الحمار الرائع لم يعد يل  مكانا هنا فال خري يل يف 

غابةيأرسني بها كلبا ويطلقني بها  حمار!!!!!. 

الخيرليفيغابة!!!
منهل عبد األمري المرشدي

الثالثاء 25 شباط 2020 
العدد 2274 السنة العاشرة

المراقبالعراقي/األنبار...
أصيب امر الفوج الرابع يف لواء الكرمة بالحشد الشعبي سهيل عيل 
 حايف، الثالثاء، بانفجار عبوة ناس�فة استهدفت دورية للواء أثناء 

 اداء يف منطق�ة الكرم�ة بمحافظ�ة االنب�ار . 
وذكر إعالم الحشد، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نسخة منه،  أن 
»عبوة ناس�فة زرعها ارهابيون يف مركز منطقة الكرمة بمحافظة 
 االنبار انفجرت، اليوم، مستهدفة دورية تابعة للواء الكرمة )الحشد 
 الشعبي يف االنبار( أثناء القيام بواجب التفتيش واملتابعة الدورية«. 
وأض�اف أن »اإلنفجاراس�فر عن إصاب�ة امر الف�وج الرابع يف لواء 

 الكرمة س�هيل عيل حايف بجروح مختلفة«. 

المراقبالعراقي/الموصل...
أعلنت مديرية االس�تخبارات العس�كرية، 
اليوم الثالث�اء، تفكيك  واخرتاق واحدة من 
»أخط�ر« عصاب�ات تروي�ج املخ�درات يف 

مدينة  املوصل . 
وقال�ت املديري�ة يف بي�ان تلق�ت »املراقب 
العراقي« نس�خة منه، إنه   «بعملية نوعية 
واملعلوم�ة  الس�ليم  بالتخطي�ط  اتس�مت 
االستخبارية  الدقيقة تمكنت مفارز شعبة 
الفرق�ة ١٤  يف  العس�كرية  االس�تخبارات 
 وبالتع�اون مع ش�عبة مخم�ور ملكافحة 

املخ�درات م�ن اخ�رتاق وتفكي�ك  عصابة 
تق�وم باالتجار وترويج املخدرات والقبض 
ع�ىل جمي�ع  أفراده�ا يف منطق�ة مخمور 

ب املوصل«. 
وأضاف�ت، أن�ه ت�م »ضبط كمي�ات كبرية 
م�ن مختل�ف أن�واع املخ�درات  باإلضاف�ة 
إىل مس�دس وعت�اد بندقي�ة كالش�نكوف 
بحوزته�م«، متابع�ًة  أن »ه�ذه العصاب�ة 
تعد من أخط�ر عصابات ترويج املخدرات، 
وتمت  إحال�ة أفرادها إىل الجهات املختصة 

التخاذ اإلجراءات القانونية  بحقهم«. 

إصابة آمر فوج بالحشد الشعيب 
إثر انفجار عبوة ناسفة يف االنبار

استخبارات الموصل تعتقل احدأفراد
 أخطر عصابات المخدرات

سعر الواحدة يعادل علبة كاملة قبل كورونا
تكشفجذورعصابات»الكمامات«..بدايتها

»الحارثية«وامتداداتها»الواثق«وساحةبيروت
المراقبالعراقي/احمدمحمد...

بع�د س�اعات قليل�ة م�ن تس�جيل اول إصابة 
بفريوس »كورونا« يف  العراق« فوجئ املواطنني 
باختف�اء »الكمام�ات« الصحية م�ن عدد  كبري 
من صيدليات العاصمة بغداد وارتفاع أسعارها 
يف مناف�ذ بيع  املس�تلزمات الطبي�ة، االمر الذي 
أث�ار ريبة وش�كوك كبرية ل�دى  املواطنني، لكن 
رسعان ما تحدث�ت مواقع التواصل االجتماعي 
عن  وجود عمليات مش�بوهة تم�ارس من قبل 

أصحاب املذاخر يف بغداد.   
املوض�وع  العراق�ي« تح�رت ح�ول   «املراق�ب 
وتوصلت اىل عدد من  املعطيات تش�ري اىل وجود 
عمليات جش�ع واحتكار أس�همت برفع  اسعار 
تلك »الكمامات«، تمارس بواس�طة ش�بكة من 
أصح�اب  الصيدلي�ات واملذاخر يف بغ�داد الذين 
عملوا عىل اس�تغالل حاجة  املواطنني اليهاوهم 
متخوف�ون م�ن خط�ر اإلصاب�ة به�ذا امل�رض 
 الفت�اك، فيما بني التقرير وبحس�ب مختصون 
أن مافي�ا الكماماتولدتفي  الحارثية عر مذاخر 
كب�رية لألدويةوامت�دت اىل صيدلي�ات س�احة 
  «الواثق« و »س�احة ب�ريوت« وليصبح املواطن 

الفقري هو املترضر  األول واألخري. 
وعىل اثر ذلك فقد صارسعر »الكمامة« الواحدة 
بس�عر العلب�ة الكامل�ة  يف األي�ام التي س�بقت 

تشخيص كورونا يف البلد. 
وشهدت اليومني املاضيني اختفاء »للكمامات« 
يف ع�دد م�ن  الصيدلي�ات بعم�وم محافظ�ات 
العراق، فيما ش�هدت ارتفاعا حادا يف  أسعارها 
يف الصيدليات التي توفرها، االمر الذي أجر عدد 
م�ن  الحكومات املحلية اىل اتخاذ قرارات رقابية 

تهدف اىل محاسبة  املتسببني برفع أسعارها.  
وتم تش�خيص إصاب�ة كورونا يف الع�راق ألول 
م�رة بعد إصاب�ة طال�ب  يف الح�وزة العلمية يف 
النجف االرشف إيراني الجنس�ية، كان قد دخل 
 األرايض العراق�ي قبل صدور الق�رار الحكومي 
ال�ذي يقيض بع�دم  دخول اإليراني�ني اىل العراق 
وبالعكس، فيما تش�ري أوساط طبية اىل  ان هذه 
الحالة الزال مشتبه بها اذ تبني أن املصاب ربما 
يكون قد  تع�رض اىل »انفلونزا طبيعية«، وجاء 
بعده�ا تش�خيص أربع�ة ح�االت  يف محافظ�ة 
كرك�وك، مما دفعها اىل تعليق الدوام يف املدارس 

 والجامعات اىل ال� 23 من الشهر املقبل. 
وه�ذا االم�ر دف�ع ايض�ا املؤسس�ات الصحية 
الحكومي�ة اىل اص�دار جمل�ة  ق�رارات وقائي�ة 

م�ن امل�رض، منه�ا ارت�داء الكمام�ات ال�ذي 
اس�تغله  ضعفاء النفوس م�ن أصحاب املذاخر 
والصيدلي�ات، ح�ني قام�وا برف�ع  أس�عار تلك 
الكمامات فيما قام البعض اآلخر باخفائها من 

السوق. 
وشددت لجنة الصحة النيابية عىل أنها سيكون 
لها دور بإنهاء  استغالل املواطنني ورفع أسعار 
الكمام�ات الطبية، حيث بينت انها  عىل تواصل 
م�ع وزارة الصح�ة واللجنة التي تم تش�كيلها 

بهذا  الخصوص. 
ورفضت أوس�اط محلية وش�عبية عن رفضها 
لهذه الظاهرة، معترين  أنها التمت لإلنس�انية 

بيشء. 
وللحديث عن خيوط عمليات االحتيال واحتكار 
بي�ع وتوزيع  الكمام�ات، التي ش�هدتها بغداد 
واملحافظ�ات يف اآلون�ة األخ�رية  وبالتزامن مع 
تس�جيل أوىل حاالت »كورونا« يف العراق« يروي 
أح�د  أصح�اب الصيدلي�ات يف بغداد قائ�اًل : أن 

»الصيدلي�ات الواقع�ة يف  مجمع�ات الحارثي�ة 
الطبي�ة ه�ي اول من ق�ادت مخط�ط احتكار 
  «الكمامات« الواقية منذ اليوم األول لتشخيص 
اول حال�ة كورونا يف  النجف م�ن خالل احتكار 
ورف�ع أس�عار »الكمام�ات« الت�ي اوص�وا بها 
 األطب�اء بأنها تقي من كورونا«، مش�ريا اىل أن 
»تل�ك املذاخر تعد  املغ�ذي الرئي�س للصيدليات 
الواقعة يف مناطق بغداد األخرى كساحة  بريوت 

وصيدليات ساحة الواثق«. 
ويضي�ف إن »أصحاب تل�ك الصيدلي�ات قاموا 
باخف�اء كمي�ات كبرية م�ن  تل�ك »الكمامات« 
ذات النوعي�ة الجي�دة، االمر الذي تس�بب بخلو 
 صيدليات املناطق األخرى منها، واقتصار وجود 

نوع »الكمام«  العادي يف عموم الصيدليات«. 
ويش�ري اىل أن »يف الوق�ت الس�ابق كانت س�عر 
العلبة الواحدة من   «الكمام« ذو النوعية الجيدة 
ه�و )2000 دين�ار عراقي(، فيما اصبح  س�عر 
»الكمام�ة« الواح�دة بع�د دخ�ول كورونا هو 

)١3000 دينار(«. 
ويكش�ف املتح�دث، وهو صاح�ب صيدلية، أن 
»هناك ش�بكة حيتان  مكون�ة من أصحاب عدد 
م�ن الصيدلي�ات يف الحارثي�ة وس�احة الواثق 
 وس�احة بريوت، عمل�ت وخططت لذل�ك بغية 
مخ�اوف  م�ادي،  مس�تغلني  كس�ب  تحقي�ق 

املواطنني من خطر الفريوس«. 
ويلف�ت اىل أن »الغالبية العظمى من املخططني 
لهذه العملية هم  أصحاب صيدليات ليس�وا من 
ذوي اختص�اص الصيدل�ة، وانم�ا حصلوا  عىل 

)امتياز( اجازات بأسماء أطباء صيادلة«. 
ويكشف، أن »الفرق الرقابية املسؤولة عن ملف 
الصيدلي�ات  ومحاس�بة مزاويل العم�ل الصيديل 
ممن ليس لهم مؤهل علم�ي لم  تمارس عملها 

بشكل متواصل وإنما بشكل متقطع جدا«. 
وتابع أن »هناك صيدلي�ات عملت كعبد مأمور 
الصحاب املذاخر  املحتكرة، ألن هناك نس�بة من 
األم�وال التي يتحص�ل عليها أصح�اب  املذاخر 

جراء األزمة تمنح ألصحاب تلك الصيدليات«. 
وبدوره أكد مدير اع�الم محافظة بغداد عدنان 
عب�د الحس�ن يف ترصيح  ل� »املراق�ب العراقي« 
أن »الوحدات االداري�ة )القائمقامية والناحية( 
 التابع�ة اىل محافظ�ة بغ�داد وجه�ت اعمام�ا 
بإن�ذار وغل�ق الصيدليات  التي ترفع من س�عر 

)الكمامات( الفلرت واملواد املطهرة )الديتول(«. 
وقال عبد الحسني، إن »هذا القرار يأتي استناًدا 
اىل الصالحي�ات  املمنوح�ة اىل رئي�س الوح�دة 
اإلداري�ة به�دف الحفاظ عىل الصح�ة  والنظام 
العام، مع رفع قائم�ة بالصيدليات املخالفة اىل 

نقابة«. 
و »كورون�ا« ظهر ألول م�رة يف العالم يف مدينة 
ووه�ان الصيني�ة،  عندما فتك الف�ريوس بأهل 
املدين�ة وتس�بب بإصاب�ة ووف�اة االالف م�ن 
 املواطن�ني، فيم�ا تم وضع عدد كب�ري يف الحجر 
آخري�ن  مواطن�ني  تجنب�ا  الصاب�ة  الصح�ي، 

باملرض.  

بخَرّب؟؟!! يامغَرّ
هل يعلم السيد رئيس الوزراء ماذا 
يح�دث يف ملف الط�ريان املدني 

 حاليا قبيل انتهاء واليته!!؟؟
املسؤولية تقع عليكم حتى 
تاري�خ االنف�كاك بع�د 

إلتحاقالبديل ..  
ستنكش�ف الحقائ�ق 

لرئيس القادم !!!  الشريط 
األمين

تــــــــغريدة

الوزيرالسابقعامرعبدالجبار

ت�رصيح اإذاعي

المراقبالعراقي/بغداد...
أك�دت لجن�ة الهج�رة واملهجري�ن النيابي�ة، ع�ن وجود 
مش�اكل فنية  تتعل�ق بعدد من مخيمات الن�زوح، مؤكدة 
إمكانية إغالق بعض  املخيمات وعودة النازحني إىل مناطق 

سكانهم . 
وقال نائب رئيس اللجنة حس�ني عرب يف ترصيح إلذاعة 
»العه�د«  تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن “بع�ض 
مخيم�ات الن�زوح فيه�ا مش�اكل  فني�ة يصعب 
يف الوق�ت الح�ايل ع�ودة النازح�ني إىل مناط�ق 
س�كناهم«.  وأش�ار إىل أن »لجنته س�تبحث مع 
الحكوم�ة الجدي�دة مل�ف النازح�ني  وإمكانية 
إغالق بعض املخيمات النتفاء الحاجة إىل وجود 
النازحني  فيها«، الفتاً إىل أن »ملف النازحني 

ملف معقد وشائك يف الوقت  الراهن«. 

المراقبالعراقي/بغداد...
أعل�ن مجل�س محافظة الس�ليمانية، 
الثالثاء تعطيل الدوام الرسمي  بالنسبة 
للم�دارس والجامع�ات تحفظ�ا ع�ىل 
س�المة الطلبة م�ن االصابة  بفايروس 
كورون�ا، كما ق�ررت محافظة كركوك 
تعطيل دوامها الرس�مي  ه�ي االخرى 

حتى إشعار اخر . 
وذكر مجلس محافظة الس�ليمانية، يف 
بي�ان تلقت »املراقب العراقي«  نس�خة 
من�ه، ان » تعطيل الدوام س�يكون ملدة 

شهر اي لغاية 2٤  اذار .» 
ام�ا يف كركوك، من�ع مجلس املحافظة 
املواطن�ني كاف�ة م�ن اقام�ة  مجالس 
الع�زاء واألف�راح مل�دة ١5 يوم�ا، كما 
الزم�ت الصيدلي�ات  واملذاخ�ر بتوف�ري 
كمام�ات الوقاية وع�دم احتكارها او 

اغالء اس�عارها،  واستخدام مستشفى   
 k١مكنا للعالج والحجز فورا . 

وعىل غ�رار ذل�ك ق�رر حكوم�ة أربيل 
تعطيل الدوام الرس�مي، لكافة  الدوائر 
الرسمية يف املحافظة ملواجهة كورونا. 

وكذل�ك فقد ق�رر محافظ دي�اىل مثنى 
التميمي يعلن تعطيل الدوام  الرس�مي 
األربع�اء  ليوم�ي  فق�ط«  »امل�دارس 
والخميس.  وأخريا فقد أعلنت محافظة 
ص�الح الدين، ع�ن اتخاذ ق�رار مماثل 
 يق�يض بتعطي�ل ال�دوام الرس�مي يف 
كافة املؤسس�ات الرتبوية  والجامعات 
وزارة  واعلن�ت  الحكومي�ة.   والدوائ�ر 
الصح�ة، الي�وم الثالث�اء، ع�ن اصابة 
اربعة اش�خاص  بفاي�روس كورونا يف 
كرك�وك، مش�رية اىل ان ه�ؤالء االربعة 

هم افراد  عائلة قدموا من ايران. 

المراقبالعراقي/بغداد...
دع�ا القيادي يف تي�ار الحكمة والنائب الس�ابق 
محم�د الل�كاش، الثالث�اء،   «الق�وى الوطني�ة 
والح�راك الش�عبي« إىل الضغ�ط م�ن أج�ل حل 
الرمل�ان  ف�وراً واإلمض�اء ع�ىل حكوم�ة رئيس 
ال�وزراء املكل�ف محم�د توفي�ق  ع�الوي بأنها 
حكوم�ة ط�وارئ يف حال ع�دم تمريره�ا داخل 

مجلس  النواب . 
وقال اللكاش، يف بي�ان تلقت »املراقب العراقي« 
نس�خة من�ه، إن   «الرمل�ان الح�ايل هو الس�بب 

الرئي�ي بالف�وىض الت�ي يعيش�ها البل�د  وإن 
أعضاءه يتحملون املس�ؤولية كاملة ويراهنون 
عل كسب الوقت  بالتسويف واملماطلة إىل نهاية 

دورتهم الحالية«. 
وخاط�ب اللكاش »بعض الذي�ن يزعمون بأنهم 
زعام�ات الكت�ل الس�نية  والكردي�ة«، بحس�ب 
البي�ان، قائ�اًل إن »زم�ن اإلم�الءات ويل األذرع 
 واالبتزازات واملحاصصة واالس�تقواء بالغري وىل 

وبدون رجعة«. 
وأض�اف، أن�ه »يف ح�ال ع�دم تمري�ر الحكومة 

االنتقالي�ة يف الرملان  ينبغي عىل القوى الوطنية 
والح�راك الش�عبي بالضغط لحل الرمل�ان  فوراً 
واإلمض�اء عىل حكوم�ة عالوي بأنه�ا حكومة 
طوارئ والت�ي ال  تحت�اج اىل تصويت يف مجلس 

النواب مع ضمان التوازن الوطني  فيها«. 
وتاب�ع الل�كاش، أن »حكوم�ة ع�الوي س�واء 
)كانت( انتقالية أو ط�وارئ  تتلخص بمهمتني، 
إج�راء  والثاني�ة  الدول�ة  هيب�ة  إع�ادة  األوىل 
 االنتخاب�ات الترشيعي�ة يف موعد أقص�اه نهاية 

هذا العام«. 

المراقبالعراقي/السليمانية...
اعتر مس�ؤول اعالم ح�راك الجيل 
الجدي�د ريب�وار رحم�ن، الثالث�اء، 
ان  الوض�ع يف االقلي�م يس�ري نحو 
التأزم إذا ل�م تقوم الحكومة ببض 

 الخطوات االصالحية تجاه الكرد . 

وق�ال رحم�ن يف ترصي�ح تابعت�ه 
»الوض�ع  إن  العراق�ي«  »املراق�ب 
يف  االقليم يس�ري نحو الت�أزم اذا لم 
تق�وم الحكوم�ة بب�ض الخطوات 
 االصالحي�ة تجاه الش�عب الكردي 
املرشوع�ة«،  مطالب�ه  وتحقي�ق 

مش�ريا  اىل ان »التحشيد الشعبي يف 
االقلي�م للتظاه�رات ان زاد عددها 
 وخ�رج جمي�ع الك�رد فيه�ا ض�د 
حزب�ي بارزاني وطالباني س�يؤثر 
تغي�ري  وبالت�ايل  ع�ىل  نفوذهم�ا 
سياسة إدارة اإلقليم«.  وبني رحمن 

ان »الحراك الش�عبي الس�ابق ادى 
اىل بعض االصالحات  يف كردس�تان 
ولكنه�ا كان�ت بس�يطة ال ترتقي 
اىل م�ا طلب�ه الجمه�ور  لذلك يجب 
لتحرك نحو اج�راء خطوات جدية 

أكثر لتحسني الوضع يف  االقليم«. 

المراقبالعراقي/بغداد...
اك�دت دائ�رة صحة الك�رخ، الثالثاء، ان نتائج الفحص اظهرت س�المة  املش�تبه 

باصابتهمبكورونا يف مستشفى الريموك . 
وقال�ت الدائ�رة يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه ان   «الفحص 
التوكي�دي للحاالت اظهرت س�المة املش�تبه بهم يف  مستش�فى الريموك 

والذين احيلوا اىل مستشفى الفرات«. 
واضافت انه »االن بإمكانهم مغادرة املستشفى«. 

وكش�ف عضو يف لجن�ة الصحة النيابية، امس االثن�ني، عن رصد  حالتني 
يشتبه باصابتهما بفريوس كورونا يف مستشفى الريموك  ببغداد. 

الهجرة النيابية: وجود 
مشاكل فنية يف بعض 

مخيمات الزنوح

نائبسابق:البرلمانالحاليسببالفوضىويجبحله

الجيلالجديد:تظاهراتاإلقليمفياتساعمستمروالوضعيسيرنحوالتأزم

صحةالكرخ:الفحوصاتأظهرتسالمةالمشتبه
باصابتهمبكورونافيمستشفىاليرموك

منهيالمحافظاتالتيأعلنتتعطيل
الدوامالرسميبسبب»كورونا«؟
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أكد رئيس لجن�ة الخدمات النيابية وليد الس�هالني، الثالثاء، 
أن ف�روس كورونا لن يؤثر عىل تنفي�ذ االتفاقية االقتصادية 
املربمة بني الع�راق والصني، مؤكدا أن هناك تعويال كبرا عىل 

الحكومة الجديدة لتنفيذه.
وق�ال الس�هالني ، إن “االتفاقي�ة الصيني�ة العراقي�ة التزال 
س�ارية املفع�ول”، مش�را إىل أن “ف�روس كورون�ا جان�ب 

عاريض بعيدا عن ملف االتفاقية بني الجانبني”.
وأض�اف الس�هالني، أن “االتفاقي�ة الت�زال س�ارية املفعول 
وهناك تعويل كبر عىل تنفيذها من قبل الحكومة الجديدة”، 
مبين�ا أن “الحديث عن إلغاء االتفاقية ع�ار عن الصحة يراد 
من�ه خل�ط األوراق من بع�ض الذين روجوا س�ابقا عن رهن 

النفط العراقي”.

الخدمات النيابية: كورونا لن يؤثر 
على تنفيذ االتفاقية الصينية

أعلن مدير مصنع منسوجات ذي قار، رزاق حسني الركابي، 
الي�وم الثالثاء، البدء البدء بإنت�اج الكمامات الطبية وبواقع 
مصن�ع  إن”   ، الركاب�ي  يف  املحافظة. وق�ال  يومي�ا   2000
منس�وجات ذي ق�ار ب�ارش الي�وم بش�كل رس�مي بانت�اج 
الكمام�ات الطبي�ة وبمعدل 2000  يومياً كبداية، مش�را اىل 

ان “املصنع يسعى لزيادة الكمية بعد توفر املواد األولية”. 
واض�اف أن “املصنع رشع بإنت�اج الكمامات لغرض تجهيز 
املذاخر واملستشفيات وطرحها يف األسواق وبأسعار مناسبة 
قياس�ا بأس�عار البيع  يف الصيدليات”.وش�هدت املستلزمات 
الطبي�ة يف العراق إقبال غر مس�بوق عليها مما دفع ببعض 
اصحاب الصيدليات اىل رفع سقف أسعار الكمامات يف بعض 

املحافظات ومن بينها محافظة ذي قار.

منسوجات ذي قار يعلن البدء بإنتاج 
االقت�صاديالكمامات بواقع 2000 يوميا

العمالة األجنبية تدمر اقتصاد البلد ...غسيل لألموال وتجاوز على الرقابة القانونية 
مع تواصل ارتفاع أعداد »جيوش البطالة«

اقتصاديا دخول العمالة األجنبية يؤثر سلبا 
عىل االقتص�اد الوطني من خ�الل تحويالت 
ضخمة من العملة الصعبة تخرج من العراق 
بحجة أجور العمال األجانب وما يرافق ذلك 
من فس�اد مايل بعملي�ة اس�تقدام العمالة، 
فض�ال عن عدم االلت�زام بقوانني التش�غيل 
الت�ي تفرض أن تكون النس�بة األكرب يف اليد 
العاملة بأي م�روع للعمالة املحلية، وهو 
م�ا ال يتوفر حاليا، خاصة يف رشكات النفط 

والطاقة وكذلك رشكات البنى التحتية.
جريم�ة غس�ل األم�وال ص�ورة م�ن صور 
الجرائ�م االقتصادية املنظم�ة وهي جريمة 
مكمل�ة لجرائ�م أخ�رى كجرائ�م اإلرهاب، 
واالتج�ار  الس�الح،  وتهري�ب  واملخ�درات، 
بالبر وهي اهداف رئيس�ية لجلب العمالة 
األجنبي�ة م�ن خ�الل اس�تغاللهم يف ه�ذه 
الجرائ�م واملرتبح األول ه�و صاحب مكتب 
تش�غيل العمال الذين يرتبطون بشخصيات 

متنفذة.
عملية اس�تقدام عمال�ة اجنبية لها تأثرات 
اجتماعي�ة ع�ىل ع�ادات وتقالي�د املجتمع 
العراقي م�ن خالل اختالط العادات الجديدة 
مع العادات االصيلة مما يسبب خلق عادات 
هجين�ة تؤثر س�لبا ع�ىل املجتم�ع العراقي 
دون وجود اكرتاث حكوم�ي لهذه التأثرات 

السلبية.
ويقول الخب�ر االقتصادي هيثم الخزعيل يف 
اتص�ال مع ) املراقب العراق�ي(: ان »ارتفاع 
مع�دالت العمال�ة األجنبية يف الع�راق وعدم 
وجود آليات لتنظيم عملية دخولهم من قبل 
ال�وزارات املختصة اثرت س�لبا عىل البطالة 
يف املجتم�ع العراق�ي وهو تهدي�د اجتماعي 
واقتصادي ويف اغلب األحيان امني من خالل 
اس�تغالل بعض هذه العمالة يف دول معينة 
وقبل مجيئها للعراق من خالل تدريبهم عىل 
اعمال اس�تخبارية وامنية يمكن االستفادة 

منه�م يف أوق�ات معين�ة , لذل�ك فالخط�ر 
األه�م ه�و م�زروع يف مجتمعن�ا , واغل�ب 
مكاتب استقدام العمالة األجنبية ال تخضع 

للضوابط األمنية ول�م يراعى حجم البطالة 
من العمالة العراقي�ة والتي وصلت اىل %40 

من أبناء املجتمع العراقي.

وتاب�ع الخزعيل: ان »العمال�ة األجنبية غر 
املنظم�ة والت�ي وص�ل اعداده�ا األولية اىل 
750 ال�ف عامل م�ن دول مختلف�ة يعدون 

س�بب مهم النتقال االمراض والفروسات، 
والبعض يستغلهم يف نمو معدالت الجريمة 
يف املجتم�ع , كم�ا ان ه�ؤالء األجانب خطر 

عىل االقتص�اد العراقي ومصدر الس�تنزاف 
العمل�ة الصعب�ة ويتم اس�تغاللهم من قبل 
املكاتب الخاصة بتشغيل العمالة يف عمليات 
غس�يل األم�وال من خ�الل اس�تقطاع ثلث 
الرات�ب كعم�والت تحول اىل الخ�ارج بطرق 
ملتوي�ة , خاص�ة ان معظ�م تل�ك املكات�ب 

ترتبط مع متنفذين يسهلون أعمالهم«.
وبني: ان »استقطاب املهارات الفنية العاملة 
يف الب�الد يشء مه�م واألخط�ر اس�تقطاب 
عمال أجانب غر ماهرين يعدون عبء عىل 
اقتص�اد البل�د وعامل مهم لزي�ادة معدالت 

البطالة«.
من جهته يقول املختص بالشأن االقتصادي 
حس�ني ع�الوي يف اتص�ال م�ع ) املراق�ب 
العراق�ي(: ان »غالبي�ة العمال�ة األجنبي�ة 
الوافدة إىل العراق دخلت بش�كل غر قانوني 
ع�رب محافظ�ات أربيل والب�رة وبغداد ,و 
ظاه�رة العمال�ة األجنبي�ة أش�به بتهريب 
رشع�ي لألم�وال العراقية، فق�د وصل عدد 
األجان�ب العامل�ني ع�رب تعاق�د ال�ركات 
األجنبي�ة مع القطاع الحكومي إىل 200 ألف 
عن طريق 1022 رشكة، بحسب إحصائيات 
وهن�اك آالف دخل�وا بطرق غ�ر قانونية لم 

يتم احتسابهم.«
وتاب�ع ع�الوي : أن »األع�داد الكب�رة م�ن 
أم�ام  املج�ال  األجنبي�ة فس�حت  العمال�ة 
حواالت بملي�ارات الدوالرات س�نويا تخرج 
من الع�راق عن طري�ق العامل�ني األجانب، 
وهو اس�تنزاف القتصاد البالد وقد يودي به 

للموت الرسيري«.

،،
،،

الفوض����ى األمني����ة واالقتصادية وضعف الخط����ط الحكومية 
في تنش����يط االقتصاد الوطني واس����تغالل البعض من المتنفذين 
للتربح بش����كل غير شرعي، كل ذلك وراء استقطاب سوق العمل العراقية 
لجنس����يات مختلفة م����ن العمالة األجنبي����ة معظمها غير عربي����ة ، حيث امتألت 
المراكز التجارية والمطاعم ومؤسسات القطاع الخاص والمحالت في المناطق 
الس����كنية بعاملين أغلبهم من دولة بنغالدش وباكس����تان وجنوب شرق اسيا، 

وأعدادهم تتزايد باستمرار بسبب إقبال أرباب العمل على التعاقد معهم 
لبس����اطتهم والتزامهم وانضباطهم الش����ديد وه����ي كذبة روج لها 

بأساليب علمية من اجل رفع نسب البطالة في العراق.

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

هبطت أس�عار النفط يف املبادالت األوروبية، بس�بب مخاطر 
تأثر انتش�ار ف�روس كورونا املس�تجد خ�ارج الصني عىل 

الطلب العاملي يف سوق تشهد أصالً فائضاً.
وبلغ سعر برميل برنت نفط بحر الشمال تسليم شهر أبريل 
)نيس�ان( 56.09 يف لندن، مسجالً انخفاضاً ب�4.12 يف املائة 

باملقارنة مع س�عر اإلغالق. ويف نيويورك، خرس برميل غرب 
تكس�اس الوسيط تسليم الشهر نفس�ه 3.93 يف املائة ليبلغ 
51.28 دوالر، بع�د فرتة وجيزة من بلوغ�ه 51.24 دوالر، أي 
بانخفاض قدره 4.01 يف املائة.كما واصلت األس�هم العاملية 
تكبد خس�ائر يف الوقت الذي تنمو فيه املخاوف بش�أن تأثر 

الفروس املستجد، مع قفزة يف إعداد حاالت اإلصابة يف إيران 
وإيطاليا وكوريا الجنوبية.وبحلول الس�اعة 09:35 بتوقيت 
جرينتش، تراجع خام برن�ت 2.16 دوالر أو ما يعادل 3.4 يف 
املائ�ة إىل 56.34 دوالر للربميل. ونزل�ت العقود اآلجلة للخام 
األمرك�ي 1.93 دوالر أو 3.6 يف املائة إىل 51.45 دوالر.وتلقت 

أس�عار النفط بعض الدعم بعد أن قال مس�ؤولون محليون 
بقط�اع الصحة يف الص�ني اليوم إن أرب�ع مقاطعات قلصت 
إج�راءات الط�وارئ املتعلقة باالس�تجابة للف�روس.وكان 
الرئي�س الصيني يش جينبينغ، قال أمس، إن أكرب مس�تهلك 
يف العالم للطاقة س�يجري تعديالً عىل السياس�ة للمساهمة 

يف تخفي�ف الرضب�ة الت�ي س�يتلقاها االقتص�اد من تفيش 
الفروس.وقال غولدمان ساكس إن أسعار السلع األولية قد 
تنخفض بشكل كبر قبل أن تساهم جهود تحفيز صينية يف 
وقت الحق من العام الحايل يف أن يحقق القطاع عائداً متوقعاً 

له عىل مدى 12 شهراً بنسبة عرة يف املائة تقريباً.

»كورونا« يهوي بأسعار النفط 4 %

أعلنت رشكة تسويق النفط العراقية 
ال�ركات  أن  الثالث�اء،  »س�ومو«، 
النفطية الهندية كان�ت األكثر رشاًء 
للنف�ط العراقي خالل ش�هر كانون 
الثاني.وذكرت »سومو« يف احصائية 
موقعه�ا  ع�ىل  نرته�ا  رس�مية 
الهندي�ة  »ال�ركات  أن   ، الرس�مي 
كانت األكثر ع�دداً من بني الركات 
العاملية األخرى رشاء للنفط العراقي 
أص�ل36  م�ن  رشكات   8 وبواق�ع 
رشك�ة قامت ب�راء النفط العراقي 
خالل ش�هر كانون الثاني«.وأضافت 
الصيني�ة  »ال�ركات  أن  س�ومو، 
ج�اءت باملرتب�ة الثاني�ة وبواق�ع 7 
رشكات، تليه�ا ال�ركات االمريكية 
واإليطالي�ة  الجنوبي�ة  والكوري�ة 
بواق�ع 3 رشكات ل�كل منهم�ا ومن 

ثم ال�ركات اليونانية و الربيطانية 
بواق�ع رشكتني ل�كل منهما«، مبينة 
رشكات  ع�ىل  توزع�ت  »البقي�ة  أن 
االردنية والروسية والرتكية واملاليزية 
والرتكي�ة  والربازيلي�ة  واالس�بانية 
والفرنس�ية وبواق�ع رشك�ة واحدة 
لكل منهم«. واش�ارت سومو اىل انها 
»تعتم�د يف بيعه�ا للنف�ط العراق�ي 
ع�ىل املعاي�ر الرئيس�ية للتعاقد مع 
ال�ركات النفطية العاملي�ة الكربى 
والحكومي�ة  املس�تقلة  واملتوس�طة 
ان  اىل  الفت�ة  عمودي�ا«،  املتكامل�ة 
»ابرز الركات العاملية التي اش�رتت 
النفط العراقي هي رشكة اوكس�ون 
موبيل االمريكية وبي بي الربيطانية 
وتوتال الفرنسية وبرتوناس املاليزية 

وكوكاز الكورية الجنوبية«.

سومو: الشركات الهندية االكثر شراء 
للنفط العراقي لشهر كانون الثاني

أعلن�ت الرك�ة العامة لالنظمة 
االلكرتونية إحدى رشكات وزارة 
الصناعة واملع�ادن، الثالثاء، عن 
توقي�ع عقد مش�اركة مع رشكة 
العاملية إلنش�اء ورش  يونيك�وم 
بإنت�اج  متخصص�ة  تجميعي�ة 
الش�بكات  وأجه�زة  الكام�رات 

واالجهزة اللوحية .
وق�ال مدير عام الرك�ة أح�مد 
عب�د الل�ه الكعب��ي يف بيان ، إن 
“الرك�ة وقع�ت خ�الل الف�رتة 
القليل�ة املاضية عقود مش�اركة 
ضمن توجه الدولة والوزارة نحو 
االنفت�اح ع�ىل القط�اع الخاص 
الق�وي الكف�وء ليك�ون رشي�ك 
حقيقي وفاعل للصناعة الوطنية 
به�دف نق�ل التكنولوجيا وتبادل 

الخربات وإضافة ورش وخطوط 
إنتاجية متخصصة”.

واع�رب الكعب�ي ع�ن أمل�ه بأن 
“تحقق الرك�ة من خالل عقود 
املنش�ودة  االه�داف  املش�اركة 
الخدم�ات  أفض�ل  تقدي�م  يف 
للمؤسسات الحكومية املستفيدة 

والبلد”.
م��ن جهت�ه أفصح مدير قس�م 
االتصاالت ميث�م فاضل حس��ن 
عن “توقيع الركة عقد مشاركة 
مع رشكة يونيكوم العاملية لبناء 
يف  تخصصي�ة  تجميعي�ة  ورش 
مجم�ع بناي�ات الرك�ة إلنتاج 
الش�بكات  وأجه�زة  الكام�رات 
بمختل�ف  اللوحي�ة  واالجه�زة 

املناشئ وحسب الطلب”.

الصناعة تبرم عقدا مع شركة عالمية 
النتاج الكامي�رات

انقاذ طريق ستراتيجي يربط  5 مدن ببعقوبة في ديالى

البصرة: مشاريع 2020 ستوفر 20 الف فرصة عمل

اعلن مس�ؤول مح�يل يف محافظة دي�اىل، الثالثاء، 
عن ب�دء خطوات عاجلة النقاذ طريق س�رتاتيجي 
يرب�ط 5 م�دن ببعقوبة.وق�ال مدير بلدي�ة ناحية 
السعدية)60كم شمال رشق بعقوبة( عالء الزبيدي 
،ان” ك�وادر بلدي�ة الس�عدية ب�دات حمل�ة النقاذ 
طريق بحرة حمرين االسرتاتيجي الذي يمثل بوابة 
مرور الهايل 5 مدن ص�وب بعقوبة بعد تعرضه اىل 
ارضار بالغة بسبب االمطار السابقة وبروز الحفر 

ما جعله املرور علي�ه محفوف باملخاطر”.واضاف 
الزبي�دي،ان” الحملة تاتي بجهود ذاتية وتهدف اىل 
رم�ي كميات كبرة من الح�ى الخابط عىل طول 
الطري�ق املمتد ع�دة كليومرتات من اج�ل معالجة 
الحفر ومن ثم تس�ويته بش�كل يجعلع اكثر امانا 
ويقل�ص رحلة مروره من قبل املركبات الفتا اىل ان 

االجراء ياتي استجابة ملناشدات االهايل”.
واشار الزبيدي اىل ان” الطريق اسرتاتيجي ويحتاج 

اىل جه�ود كب�رة م�ن قب�ل الحكوم�ة املركزية يف 
بناء جرس حديث يس�هم يف معالج جذرية ملش�كلة 
الطريق الذي يمث�ل احد اهم املمرات الربية يف دياىل 
ككل ونافذة رئيسية ملرور اكثر من 300 الف نسمة 

صوب بعقوبة وبقية املدن”.
ويع�د طري�ق بح�رة حمرين م�ن الط�رق الربية 
االسرتاتيجية يف دياىل والذي يقع يف البحرة ويربط 

مدن حوض حمرين بالكامل ببعقوبة.

الب�رة،  اس�تثمار  هيئ�ة  اعلن�ت 
الثالثاء، ان الروع بتنفيذ مشاريع 
الخط�ة االس�تثمارية لع�ام 2020 
عم�ل  فرص�ة  ال�ف   200 س�يوفر 
 البن�اء املحافظة. وق�ال رئيس هيئة 
استثمار البرة، عالء عبد الحسني 

س�لمان إن “الهيئ�ة وضع�ت خطة 
استثمارية لعام   2020، واتفقت مع 
خمس رشكات عاملية كربى النشاء 
مش�اريع مهم�ة يف املحافظ�ة من 

بينها مشاريع صناعية وخدمية”. 
واض�اف عب�د الحس�ني، ان�ه “ت�م 

االتف�اق م�ع بعض ال�ركات عىل 
آلية تنفذ مش�اريع تش�مل إنش�اء 
ملح�و  ومعم�ل  لألس�مدة  معم�ل 
النفاي�ات وتحويلها  إىل طاقة فضال 
عن إنشاء “مدينة النخيل” السكنية 
والتي تعترب من املش�اريع السكنية 

“الهيئ�ة  ان  اىل  الكربى”. واش�ار 
بصدد العمل عىل التخطيط لفرصة 
اس�تثمارية لغ�رض إنش�اء مدينة 
صناعية وبمساحة تقدر ب” 1000 
دونم يف  منطقة خ�ور الزبر جنوب 

رشق البرة”.

إنشاء أكبر مركز لتدوير النفايات في العراق  
البرة،  اعلن�ت رشك�ة نف�ط 
الثالثاء، عن إنشاء اكرب مركز يف 
العراق لتدوير النفايات املختلفة 
من اجل االرتقاء بالواقع البيئي 
والصناعي  يف املحافظة، مشرة 
اىل اإلتف�اق مع هيأة املواد ألجل 
عرضها للبي�ع للمعامل األهلية 

والحكومية. 
وقال مس�ؤول ش�عبة معالجة 
التلوث يف حقل الرميلة النفطي 
حي�در ن�ارص عب�د ، إن”املركز 
صمم بمواصف�ات عاملية ويعد 
األك�رب  يف العراق إلع�ادة تدوير 
النفايات، حيث يستلم النفايات 
يف  اإلنتاجي�ة  املواق�ع  كل  م�ن 
حقل تش�غيل الرميلة وبمقدار 

10م³ يوميا”. 

تف�رز  النفاي�ات  ان”  وب�ني، 
قابل�ة  نفاي�ات  إىل  وتصن�ف 
املي�اه  كعب�وات  للتدوي�ر 

وعب�وات  البالس�تيكية، 
والحدي�د  الغازي�ة  املروب�ات 
أو القصدي�ر،  والزج�اج، فيم�ا 

يتم ح�رق النفايات غر القابلة 
للتدوير يف مركز حرق النفايات، 
حيث توج�د محرقتان كبرتان 
بقدرة ح�رق 100م³ يومياً لكل 
 واح�دة منهم�ا وه�ي صديقة 

للبيئة”. 
“املرك�ز  ان�ه  اىل  عب�د  واش�ار 
يح�وي ع�ىل مخ�ازن لنفايات 
ونفاي�ات  الكيميائي�ة،  امل�واد 
املنش�أ  امل�واد املش�عة طبيعية 
وهذه تك�ون يف منطق�ة بعيدة 
 معزول�ة وآمن�ة اليس�م����ح 
بالدخول إالّ لألشخاص املرح 
ويش�تم���ل  بالدخ�ول،  له�م 
املرك�ز أيضا عىل س�احة لخزن 

السكراب”.

كربالء تنتج أكثر من 15 مليون بيضة مائدة ومليون دجاجة حية
أعلن�ت وزارة الزراع�ة من خالل 
مديري�ة زراعة كربالء املقدس�ة، 
الثالث�اء، عن إنتاج أكثر من )15( 
وملي�ون  مائ�دة  بيض�ة  ملي�ون 
ع�ن  االن  حت�ى  حي�ة  دجاج�ة 
طريق مش�اريع الدواجن العاملة 
يف املحافظة خالل ش�هر ش�باط 
الحايل.وذك�ر بي�ان لل�وزارة ، انه 
“تم إنتاج هذه الكميات من بيض 
املائدة ع�ن طريق )7( مش�اريع 
للدواج�ن وإنت�اج بي�ض املائ�دة 
يف محافظ�ة كرب�الء تم إنش�ائها 
بنظ�ام االقفاص الكيجز والرتبية 
االرضية وتبل�غ طاقتها اإلنتاجية 
الس�نوية أكثر من )170( مليون 

بيضة”.

وأضاف البي�ان، أن “عدد األفراخ 
الداخل�ة يف ه�ذه املش�اريع بلغت 
أكث�ر م�ن )750( أل�ف دجاج�ة 

يف مرحل�ة اإلنت�اج والرتبي�ة من 
اج�ل س�د حاجة الس�وق املحلية 
يف املحافظ�ة من األف�راخ وبيض 

املائدة، أما مش�اريع فروج اللحم 
والبالغ عددها 66 مروعا عامال 
فق�د بل�غ انتاجها خالل الش�هر 
الح�ايل أكث�ر من ملي�ون دجاجة 
حية”.وتاب�ع أن “قطاع الدواجن 
يف كربالء يشهد زيادة وترة إنتاج 
بيض املائ�دة ولحوم الدواجن من 
خ�الل توفر األع�الف والعالجات 
مدعوم�ة  وبأس�عار  البيطري�ة 
واإلرشاف  واملرب�ني  للمش�اريع 
عليها م�ن خالل ف�رق مختصة، 
وإنش�اء املش�اريع الت�ي تس�هم 
برف�د الس�وق املحلي�ة بكمي�ات 
كبرة م�ن بيض املائ�دة واللحوم 
البيض�اء بهدف تحقي�ق االكتفاء 

الذاتي منه”.
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المراقب العراقي/ متابعة...
أكدت مصادر فلسطينية، الثالثاء، التوصل إىل اتفاق 
لوق�ف إط�الق النار ب�ن املقاومة وق�وات االحتالل، 
مش�رة إىل دخول�ه حي�ز التنفي�ذ  عند الس�اعة 11 
ونصف قبيل منتصف ليل االثنن- الثالثاء )بالتوقيت 
املح�ي(، بعد نحو 36 س�اعة م�ن التصعيد يف قطاع 

غزة. 
وقالت املص�ادر إن املقاومة س�تلتزم باالتفاق طاملا 
التزم ب�ه االحتالل اإلرسائيي، غر أنه�ا أكدت أن أي 
اتف�اق “س�يظل هش�اً يف ظل ع�دم  الت�زام االحتالل 

االرسائيي به وخرقه بن الحن واآلخر”. 
وذك�رت أن جه�وداً بذلتها األمم املتح�دة واملخابرات 
املرصي�ة نجح�ت يف التوصل لالتف�اق، مؤكدة كذلك 
أن الوس�يط املرصي أبلغ  حركة “الجهاد اإلسالمي” 
رغب�ة الكيان الصهيوني يف وق�ف العدوان ومطالبته 
بوقف إط�الق الصواريخ تجاه مس�توطنات “غالف 
غزة”.  ويس�ود هدوء ح�ذر يف قطاع غ�زة، بالتوازي 
مع وقف إط�الق النار، غ�ر أن املقاومة عممت عىل 
عنارصها باس�تمرار اتخاذ أقىص  درج�ات الحيطة 

والحذر خشية من “الغدر اإلرسائيي”. 

المراقب العراقي/ متابعة...
خمس س�نوات ظلت خاللها مديرية نهم الواقعة ش�مال 
رشق العاصم�ة صنع�اء منطق�ة عس�كرية مغلقة منذ 
احتلها العدوان األمركي  السعودي عرب مرتزقته، متسبباً 
بن�زوح جماع�ي وتهج�ر ق�ري لكافة س�كانها الذين 
تشتتوا يف مخيمات اللجوء وتقاسموا حياة البؤس  والعناء 

لسنوات. 
معظ�م الق�رى يف نهم وقعت يف قبض�ة االحتالل وتحولت 
أللوي�ة  معس�كرات  اىل  الواس�عة  واملس�احات  امل�زارع 
املرتزق�ة ومقرات لكتائب  الغزاة، الذين تمركزوا يف الجبال 
بأسلحتهم الثقيلة واملتوسطة فيما مثلت القرى واألودية 
مراك�ز قيادة وغرف س�يطرة وام�داد لخط�وط  التماس 
امللتهب�ة. وقب�ل احتالله�ا كان طران الع�دوان االمريكي 
الس�عودي قد دمر كثرا من البيوت فوق رؤوس ساكنيها 
مرتكب�اً عدة  مجازر ومذابح بحق املدنين. أما تلك البيوت 
والدي�ار التي ظلت صامدة فق�د تعرضت للنهب والرقة 
بعد س�اعات من دخول ق�وات  املرتزقة اليه�ا، فيما طال 
الخ�راب والتكس�ر كل م�ا عَج�زت أيديه�م ع�ن رسقته 

وتهريبه. 
واحتلت ق�وات الع�دوان األمريكي الس�عودي قرابة %6٠ 
من مس�احة نهم � البوابة الرشقية لصنعاء � واس�تمرت 
يف مح�اوالت التقدم اىل  العاصمة انطالق�ا من مأرب التي 

يحتلها العدوان والواقعة اىل الغرب من صنعاء. 
وبعد تحريرها عىل أيدي الجيش اليمني واللجان الشعبية 
مطل�ع الش�هر الج�اري يف العملي�ة العس�كرية األخ�رة 
)عملي�ة البني�ان  املرصوص( م�ن قبضة الع�دوان، تبدّى 
حج�ُم الكارث�ة االنس�انية الكب�رة الت�ي خلفته�ا قوات 

التحالف بحق السكان واألهايل. 
قرية بني بارق الواقعة وس�ط املديري�ة والتي يقرب عدد 
س�كانها من الثمانمئة نس�مة نموذج ملا خلف�ه العدوان 
األمريك�ي الس�عودي يف  نهم، فقد ُس�ويت من�ازل القرية 
باألرض وأحرقت معظم املزارع باس�تثناء ما بقي بغرض 
االس�تفادة منه من قبل املرتزق�ة، وقد ألقى فيها  العدوان 

األمريكي الس�عودي من غارات الطران وقذائف املدفعية 
وصواري�خ الكاتيوش�ا م�ا أنهى بني�ان القري�ة بالكامل 
وأخىل أهلها منها،  ليسهل عىل مرتزقتهم السيطرة عليها 

وعسكرتها بالكامل. 
قب�ل ان تصب�ح ب�ارق تح�ت س�يطرة املرتزق�ة كانوا قد 
اس�تهدفوها بآالف القذائ�ف والصواريخ ع�ىل الرغم من 
ابتعاده�ا عن نقاط االش�تباك  وخط�وط املواجهة، إال أن 
رضب�ات الع�دوان األمريكي الس�عودي كانت عش�وائية 
وقصف�ت كل يشء كم�ا تجىل من املش�اهد والصور  ومن 

شهادات سكان القرية. 
أرسة املواطن أحمد أبو علهان واحدة من ضحايا العدوان 
باس�تهدافه املتعم�د للبيت وامل�زارع، ويف لحظ�ات نزوح 
أرسة ابو علهان من  القرية طالت سيارتهم غارة مبارشة 
من طران تحالف العدوان، ما تس�بب باستش�هاد جميع 
أف�راد األرسة وعدده�م ثماني�ة باس�تثناء طف�ل  أصيب 

بجروح وحروق بالغة. 
أح�د أبن�اء املواطن أحمد ع�ّدد ضحاي�ا الجريم�ة قائالً: 
استش�هد يف الس�يارة والدي ووالدتي وأخواي حميد وعبد 
الكريم، وأختاي وجدتي  وابنة خالتي )الطاعنة يف السن(.   
ول�م يكتف الع�دوان األمريكي الس�عودي بذلك بل قصف 
مرتزقت�ه منزل املواطن أب�و علهان بع�د أن قصف أهله، 

بست غارات سوت  املنزل الخايل باألرض. 
جريمة اس�تهداف املواطن أبو علهان ليست إال واحدة من 
مئ�ات الجرائم التي ارتكبها العدوان األمريكي الس�عودي 
بح�ق أبناء املديرية،  ولم تكن املنازل واملزارع هي األهداف 
الوحي�دة، بل كل يشء يف املديرية قصف. فمدارس املديرية 
والبالغ عددها 34 مدرس�ة قصفت  جميعها، 11 مدرسة 

دمرت دماًرا كامالً، و24 دمرت تدمرًا كبرًا وجزئًيا. 
أسواق املديرية هي األخرى كانت مرمى لصواريخ العدوان 
األمريك�ي الس�عودي وغاراته حيث قصف 1٠ أس�واق يف 
املديري�ة منها  س�وق خلقة ال�ذي خلف في�ه العدوان 25 

قتيالً و3٠ جريًحا. 
ول�م يكتف الع�دوان بجرائم القت�ل، بل عم�دت قواته إىل 

تضييق الخناق عىل أبناء نهم، فقد نهبت قواته ممتلكات 
املواطنن وأموالهم،  وحولت منازلهم إىل ثكنات عسكرية، 
وكانت ب�ن الحن واآلخ�ر تنفذ حمالت اعتق�ال للبعض 
بدون مربر، مما أجرب املواطنن عىل  النزوح وترك قراهم. 

يف اآلون�ة األخرة وبعد تحرير املديرية عاد الكثر من أبناء 
نهم اىل قراهم بعد فرتة نزوح دامت أكثر من أربع سنوات، 
وشكروا  الجيش اليمني واللجان الشعبية عىل ما حققوه 

من نرص، وتحرير بلدتهم من أدوات العدوان ومرتزقته. 

وع�ىل الرغم من انته�اء املعارك كليا يف نه�م وانتقالها اىل 
مناط�ق أخرى يف م�أرب والجوف اال أن طائ�رات العدوان 
ترتبص بنهم  وقراها، وتقصف بش�كل شبه يومي، القرى 
والبي�وت والطري�ق الواصلة ب�ن نهم وصنع�اء والجوف 

ومأرب. 
وكان املتحدث باسم القوات املسلحة العميد يحيى رسيع 
رصح بأن الدفاعات الجوية تصدت لتش�كيل قتايل مكون 
من طائرات حربية  سعودية وإماراتية بعدد من الصواريخ 

نوع )فاطر � 1( يف س�ماء مديرية نهم. الصواريخ أجربت 
الطائ�رات ع�ىل مغادرة األج�واء قبل  تنفيذه�ا أي أعمال 

عدائية. 
ويتخ�وف االهايل والس�كان من العودة اىل قراهم بس�بب 
القصف الجوي املتواصل م�ن قبل طائرات العدوان، وهو 
تح�د ُيض�اف اىل  تحدي�ات إعادة اعم�ار بيوته�م املدمرة 
ومزارعهم املزروعة بآالف االلغام واالجسام الحربية التي 

لم تنفجر بعد. 

اتفاق لوقف إطالق النار في قطاع غزة دولي دوليعربي  عربي 

الحياة تدب مجدداً في مدينة منهكة

» البنيان المرصوص« ُتعّري العدوان السعودي وتفضح جرائمه في نهم
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المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف تقرير لصحيف�ة »تايمز 
اوف ارسائيل« العربي�ة، الثالثاء، 
أن فاي�روس كورونا قد يتس�بب 
بانخف�اض ق�دره 1 باملائ�ة من 
االنت�اج  االجم�ايل املح�ي للكيان 
الصهيوني، مع تراجع االسهم يف 
كافة انحاء العالم بسبب املخاوف 

املحيطة بانتشار العدوى. 
وذك�ر التقري�ر أن وزارة املالي�ة 

الصهيونية ق�درت أن الفايروس 
تس�بب ب�ارضار اقتصادية حيث 
وصلت نس�بة العج�ز يف امليزانية 
اىل   14 ملي�ار ش�يكل أو ما يعادل 

حوايل أربعة مليارات دوالر. 
وأضاف�ت أن التقدي�رات األولي�ة 
للعجز االقتص�ادي الصهيوني ال 
الناتج النتشار  الكابوس  يش�مل 
الفايروس بش�كل واسع النطاق 
ومدم�ر يف  الكي�ان، حي�ث دفعت 
الصهاين�ة  الصحي�ة  التداب�ر 

يف  االش�خاص  مئ�ات  حج�ز  اىل 
منازلهم واتخ�ذت تدابر صارمة 
ملنع دخول األجانب من  عدد كبر 
م�ن الدول اآلس�يوية ، بما يف ذلك 

وقف الرحالت الجوية. 
النق�ل  م�ن جانب�ه ق�ال وزي�ر 
الصهيوني بيزالل س�مورتش إن 
خس�ائر رشك�ة الع�ال للط�ران 
امل�ايض  االس�بوع  حت�ى  بلغ�ت 
فيم�ا  ملي�ون  دوالر   5٠ ح�وايل 
ق�ال مس�ؤول امليزاني�ة إن م�ن 

املرج�ح ان تش�هد وزارة الصحة 
زيادة كب�رة يف النفقات بس�بب 

الفروس،. 
م�ن جان�ب آخر قال مس�ؤول يف 
امل�رصف االرسائيي أم�ر يارون  
الحالي�ة  االزم�ة  اس�تمرت  ”اذا 
ورضب�ت املزيد من ال�دول، نحن 
 مجربون عىل اتخاذ تدابر وقائية 
أش�د ، ف�إن التأث�ر االقتص�ادي 
الصع�ب  وم�ن  كب�ًرا  س�يكون 

تقديره”. 

صحيفة: الكيان الصهيوني يتكبد خسائر بقيمة أربعة مليارات دوالر 
بسبب كورونا

تايمز: أميركا تنفق 750 مليار دوالر على الجيش وتخفض  نيويورك 
الضريبة لألغنياء

االتحاد األوروبي يضع عقبة جديدة أمام صفقة بريطانية مع ترامب الغارديان: 

المراقب العراقي/ متابعة...
ذك�رت صحيفة »نيويورك تايم�ز« األمركية، 
نقالً عن املرش�ح الديمقراطي للرئاسة برني 
األمركي�ة  الحكوم�ة  أن  الثالث�اء،  س�اندرز، 
 وإدارة ترامب تنفق بش�كل هائل عىل الجيش 
الرضيبي�ة  االعف�اءات  مقاب�ل  يف  االمريك�ي 
لالغني�اء وال�رشكات يف الوق�ت ال�ذي تقيض 
في�ه  عىل املزايا االجتماعية ل�أرس ذات الدخل 

املنخفض والعائالت املتوسطة. 
وق�ال س�اندرز”كيف لن�ا ان النس�اعد االرس 
الفقرة واملتوسطة يف الوقت الذي نرصف فيه 

75٠ مليار دوالر عىل االنفاق العسكري“. 
واض�اف أن ”ادارة ترام�ب قدم�ت اعف�اءات 
رضيبي�ة باكثرم�ن ترلي�ون دوالر لل�رشكات 
الك�ربى وامللياردي�رات وس�وق وول س�رتيت 
بينم�ا  دافعي الرضائب ه�م من يتحملون ذلك 
هل هذا ما يفرتض ان تكون عليه امريكا ؟ انا 
الاتفق مع ذلك “.  واقرتح ساندرز “إصالحات 
ش�املة لالقتصاد األمريكي، بما يف ذلك فرض 
الرضائ�ب عىل أغنى األمركي�ن لتوفر كليات 
مجاني�ة  وحظ�ر التأم�ن الصح�ي الخ�اص 
لصالح نظام تمول�ه الحكومة يضمن تغطية 

صحية ش�املة ، وهو نظام تم تنفيذه بالفعل 
من قبل العديد  من الدول املتقدمة”. 

واك�د أن ” لدين�ا مس�ؤولية أخالقي�ة كأم�ة 
لضمان رعاية وتعليم ع�ايل الجودة لكل طفل 
، ب�رصف النظر ع�ن الخلفي�ة االجتماعية أو 
دخل  األرسة، مش�را اىل أنه س�يتم دفع تكلفة 
الربنامج عن طريق فرض رضائب عىل ثروات 
أغن�ى ٠.1% من األمركين، حيث تنفق معظم 
 حكوم�ات ال�دول املتقدم�ة أكثر مم�ا تنفقه 
الواليات املتحدة عىل رعاي�ة األطفال والتعليم 

املبكر”. 

المراقب العراقي/ متابعة...
»الغاردي�ان«  صحيف�ة  كش�فت 
الربيطاني�ة، أن االتح�اد األوروبي 
املتح�دة  اململك�ة  م�ن  س�يطلب 
املف�روض  الحظ�ر  ع�ىل  اإلبق�اء 
 ع�ىل الدج�اج املكل�ور )املغس�ول 
بالكل�ور( كأح�د رشوط اتفاقي�ة 
تجارية م�ع بروكس�ل ، يف خطوة 
تحمي ص�ادرات اللحوم  األوروبية 
وتخل�ق عقب�ة أم�ام صفق�ة مع 
دونال�د ترامب.  وبن�اًء عىل توصية 

فرنس�ا، تم إدراج بند يف التفويض 
األوروب�ي  لالتح�اد  التف�اويض 
لإلرصار عىل أن يحاف�ظ الجانبان 
 ع�ىل »ج�ودة الصح�ة واملنتج�ات 
األغذي�ة  قط�اع  يف  الصحي�ة 
والزراعة«، طبًقا لنس�خة تربت 

إىل صحيفة »الغارديان«. 
ه�ذه الفق�رة، يف القس�م املعن�ون 
لكب�ر  الوثيق�ة  م�ن  حديًث�ا 
املفاوض�ن يف االتح�اد األوروب�ي، 
ميش�يل بارنييه، الذي يطلق  عليه 

»البيئة والصحة«، يشرتط يف إطار 
التأمن الش�امل لالتحاد األوروبي 
عىل أن بعض أساليب إنتاج األغذية 
-  مبيدات اآلفات أو مضادات الغدد 
الصماء الخاصة أو يغس�ل الكلور 
للدواجن - لن تس�تخدم يف اململكة 

املتحدة. 
ويف عطل�ة نهاية األس�بوع، رفض 
البيئ�ة  أوس�تيس، وزي�ر  ج�ورج 
الربيطان�ي الجدي�د، ضم�ان عدم 
للحكوم�ة  باس�تراد  الس�ماح 

الدج�اج املغس�ول بالكل�ور كجزء 
م�ن صفق�ة تجارية م�ع الواليات 

املتحدة. 
وتس�بب موقف أوستيس يف قلق يف 
اململك�ة املتحدة حي�ث دعا االتحاد 
الوطني للمزارعن الدول األخرى إىل 
التجارة مع  بريطانيا »برشوطنا«. 
يخىش االتح�اد األوروبي أيًضا من 
أن ال�واردات األمريكية من اللحوم 
قد تقوضها ال�واردات الحالية  من 

اململكة املتحدة. 

المراقب العراقي/ متابعة...
تويف الرئيس املرصي الس�ابق محمد حسني مبارك عن عمر ناهز 91 عاما، يف 

مستشفى عسكري يف مرص. 
وأك�دت أرسة مبارك وأطباء وفاته، بعدما خضع قبل أس�ابيع لجراحة باملعدة 

بمستشفى عسكري جنوبي القاهرة. 
وقال�ت مصادر صحفية وعس�كرية إن جنازة عس�كرية س�تقام ملبارك، عىل 
الرغم من إدانته يف قضية فساد مايل تتعلق بقصور الرئاسة  إبان فرتة حكمه. 

وتنحى مبارك عن الحكم يف 11 ش�باط عام 2٠11، بعد تظاهرات حاشدة ضد 
حكم�ه.  وكان مب�ارك فريق طيار بالق�وات الجوية املرصي�ة، إىل أن عن نائبا 

لرئيس البالد. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد ممثل روسيا الدائم لدى مكتب األمم املتحدة 
يف جني�ف واملنظم�ات الدولية األخ�رى غينادي 
غاتيلوف أن تفاقم الوضع يف محافظة  إدلب هو 
نتيج�ة مبارشة ل�“االس�تفزازات” التي ينفذها 

اإلرهابيون هناك. 
وقال غاتيلوف إن “عملي�ة مكافحة اإلرهاب يف 

س�ورية تنفذها حكومتها الرشعي�ة بما يتفق 
وق�رارات مجل�س األم�ن ال�دويل واالتفاقي�ات 
 األخ�رى”، موضح�ا أن “أولئك الذي�ن يحاولون 
املقايضة بشأن هذا املوضوع ويهددون بعرقلة 
العملية السياس�ية ألن الدولة الس�ورية  تفرض 
س�يطرتها ع�ىل أراضيها بش�كل رشع�ي ربما 
ليسوا مهتمن كثرا بنجاح عمل لجنة مناقشة 

الدستور”. 
وبن غاتيلوف أنه »تتم مناقشة الوضع يف إدلب 
عىل مختلف املستويات”، مضيفا: “لكننا ما زلنا 
ال نرى أي صلة مبارشة بن العملية  السياس�ية 
والوض�ع هن�اك كم�ا يح�اول بع�ض رشكائنا 
االيحاء حي�ث يتحججون بأنه ل�ن تكون هناك 

عملية سياسية حتى يتم حل مشكلة  إدلب”. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د الكرملن أن روس�يا ال تعمل 
حالياً م�ن أجل عقد قّم�ة رباعّية 
بشأن س�وريا مع فرنس�ا وأملانيا 
وتركي�ا، مش�رًة إىل أن�ه ال يوجد 
حت�ى  اآلن حدي�ث ع�ن اتص�االت 
ثنائية بن بوت�ن وأردوغان، لكن 
ج�اري العم�ل ع�ىل لق�اٍء متعّدد 

األطراف. 
م�ن جهته، أش�ار الرئيس الرتكي 
الي�وم  إردوغ�ان،  طي�ب  رج�ب 
الثالثاء، إىل وص�ول وفد رويس إىل 
تركيا، غداً األربعاء، لبحث الوضع 

 يف إدلب. 
ويف ترصيحات صحفية اليوم قبيل 

توجه�ه للعاصم�ة األذربيجاني�ة 
لف�ت  رس�مية،  زي�ارة  يف  باك�و 

إردوغ�ان إىل احتمال لقاء الرئيس 
 ال�رويس يف القم�ة الرباعي�ة التي 
ُيح�رّض لها لبحث الوضع يف إدلب، 
فيم�ا اعت�رب أنه ل�م يت�م التوّصل 
بع�د إىل اتفاق لعقد القّمة الش�هر 
 املقب�ل، مضيفاً »نواص�ل لقاءاتنا 
النواق�ص  لتقيي�م  بوت�ن  م�ع 
وتحديدها يف خارطة الطريق حول 

إدلب«.   
كم�ا لف�ت الرئيس الرتك�ي إىل أّن 
روس�يا تق�ّدم دعم�اً ع�ىل أع�ىل 
املس�تويات لس�وريا، قائ�اًل »هذا 

موّثق لدينا حتى وإن أنكروه«. 

وفاة الرئيس المصري األسبق حسني مبارك عن 91 عامًا

مسؤول أممي: تصعيد الوضع في إدلب نتيجة مباشرة 
الستفزازات اإلرهابيين

إجراء تعديالت وزارية واسعة وتغيير أسماء بعض الوزارات في السعودية

وفد روسي يزور تركيا غدًا لمناقشة ملف إدلب

المراقب العراقي/ متابعة...
أمر امللك الس�عودي سلمان بن عبد العزيز، اليوم 
الثالثاء، بإجراء تعديالت وزارية واسعة، وإدخال 

تغيرات عىل أسماء بعض  الوزارات. 
وجاء يف املرسوم امللكي: 

إعفاء وزير الخدمة املدنية، سليمان بن عبد الله 
الحمدان من منصبه

إعفاء وزي�ر اإلعالم، تركي بن عبدالله الش�بانة 
من منصبه

تعي�ن خال�د ب�ن عب�د العزي�ز الفال�ح، وزي�را 

لالستثمار
تعين أحمد بن عقيل الخطيب، وزيرا للسياحة

تعين عبد العزيز بن تركي بن فيصل آل س�عود، 
وزيرا للرياضة

تكليف وزير التجارة، ماجد بن عبد الله القصبي، 
بالقيام بعمل وزير اإلعالم باإلضافة إىل منصبه

تكليف ماجد بن عبد الله بن حمد الحقيل، وزير 
اإلس�كان، بالقيام بعمل وزير الش�ؤون البلدية 

والقروية باإلضافة إىل منصبه
وتضمن�ت األوام�ر امللكي�ة ض�م وزارة الخدمة 

املدني�ة، إىل وزارة العم�ل والتنمي�ة االجتماعية، 
وتعديل اس�مها لتصب�ح وزارة امل�وارد  البرشية 

والتنمية االجتماعية. 
وش�ملت األوام�ر أيض�ا، تحويل الهيئ�ة العامة 
لالس�تثمار إىل وزارة االس�تثمار، وتعدي�ل اس�م 
وزارة التجارة واالستثمار ليكون وزارة  التجارة. 

كما أمر س�لمان بتحويل الهيئة العامة للرياضة 
إىل وزارة الرياض�ة، باإلضاف�ة إىل تحويل الهيئة 
إىل  وزارة  الوطن�ي  للس�ياحة وال�رتاث  العام�ة 

السياحة. 
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،،
من يتابع حركة تطّور معركة الجيش واللجان الشعبية اليمنية بمواجهة تحالف العدوان ،  وخاصة في 

المرحلة االخيرة، ال بّد من أن يلمس أن هذه الحركة هي غير طبيعية وغير  مألوفة، لناحية صمود ونجاح 
دولة متوسطة االمكانيات، محاصرة، مستهدفة ببنيتها التحتية  وباقتصادها وبمعابرها، بمواجهة أكثر من 
دولة اقليمية وغربية، من التي تمتلك القدرات  الضخمة واالمكانيات العلمية والمالية والعسكرية المرتفعة 
، وليس هكذا فقط ناحية الغرابة  في الموضوع، بل سوف يستنتج وبما ال يقبل الشك ابدًا، ان هذه الدولة 

المتوسطة االمكانات،  سوف تنتصر على تحالف واسع من تلك الدول صاحبة االمكانات الضخمة . 

 

م�ن منا ال يعرف كيف أنتجت  امريكا اإلرهاب  ؛ وكيف مولت  حركة 
م�ن أموال الخليج   ،فانتجت  حرك�ة طالبان بقياده  ابن الدن  رشيك 
امري�كا  يف  النف�ط  واح�د رشكاء  ارامك�وا  الس�عودية  ، حيث كان 
اله�دف من�ه مهاجمة  االتحاد  الس�وفيتي  ،وحج�ة  لدخول امريكا  
يف  افغانس�تان. وبع�د اس�قاط  العراق ت�م تحول جزاء م�ن االرهاب  
بطائرات  امريكية  إىل العراق   لقتل شعبة  وسلب  خرياته،  من ثم تم 
إنتاج   النرصة  وداعش كنسخة  مطورة  من تنظيم  القاعدة باعرتاف  

البيت األبيض الذي  يعتاش  عىل قتل الشعوب  وسلب خرياتها . 
تتحول أمريكا  من الحرب  العس�كرية  إىل حرب بيولوجية  من خالل 
تطوي�ر  بعض  الفريوس�ات  يف دوائ�ر  املخابرات  وتنق�ل  عن طريق 
الس�فارات  أو املندوبني  وال�وكالء   التابعني  إىل املخابرات  األمريكية، 
اله�دف  منه اس�تنزاف  أم�وال الش�عوب  وتدم�ري  اقتصاديات  دول 
املنافس�ة  االمريكا  يف العالم  ،يف ذات الوقت  امريكا س�تظهر  العالج 

لهذا  املرض، خطوة اخرى  االستنزاف  املقدرات الشعوب .  
والي�وم  كخطوة  اخرية  يف الرشق األوس�ط  ، تق�وم امريكا  بتجهيز  
نس�خة مطورة  من  االرهاب  يف شمال س�وريا  ،بالتعاون  مع تركيا  
وبعض دوائر  املوساد اإلرسائييل بدعم  اماراتي  وسعودي  والبحرين، 
حي�ث ت�م التجهيز  يف ت�ل ابيب  والنق�ل  إىل  هضبة الج�والن  املحتل 

تمهيدا إىل نقلهم  شمال سوريا  ، بعلم  وتنسيق  االتحاد األوروبي،
ه�ذا ي�دور  بش�كل  دوائر  معقدة  يصع�ب  اخرتاقها  م�ن قبل دول 

املستهدفة  وعىل رأسهم   سوريا والعراق .   
اما الخطوة الثانية  هي محاولة  طرد  الحش�د  الش�عبي من الحدود 
العراقي�ة الس�ورية  بطل�ب   من السياس�يني الس�نة  ع�ىل ان تكون 
ادارة املنطقة  بقيادة مركزية  من قاعدة عني اس�د  ،ومحاولة  ابقاء  
الفوىض يف الع�راق  ألطول فرتة ممكنة!،لحني االنتهاء  من تجهيزات  

  )االرهاب الجديد(  . 
ويف ذات الوقت  تمكني عنارصهم يف املناطق الشيعية،  الهدف  اثارت 
الف�وىض والخراب  وأش�غال الجنوب بحرب داخلي�ة تزامنا مع قدوم 
املوجه من االرهاب عرب شمال سوريا،  وقتل  اي تحرك من الجنوب يف 
حينها  ،حيث تم اعطاء بإيعاز من قبل الس�فارة األمريكية يف بغداد، 
 إىل تلك املجموعات برضورة اخرتاق الجنوب  وبغداد، والتحرك بنفس 

الوقت تحرك  املجاميع االرهابية . 
وان إفراغ  املناطق  الغربية  من الحشد الشعبي  سيسهل  حركة  هذه 

القوة االرهابية  داخل  العراق  إىل حدود السماوة!؛
وكل ذلك سيكون  بعد االنتهاء  من مناطق  شمال سوريا  النواة التي 
س�ينطلق منها  ذلك  الجيش اإلرهاب�ي  ،والغريب  تم التزويد  بأحدث  

املعدات  والصواريخ  بإدارة مركزية داخل  تل ابيب؟ . 
كل ه�ذا تم الرصف علية  بأموال تق�در ١٠٠مليون دوالر  إىل حد اآلن  

،دفعت  من دول  الخليج الثالثة  املذكورة،
اذا نجت  هذاالخطوة  س�يتم رضب  ايران  بش�كل مبارش ، حيث تم 
العم�ل عىل تطوي�ر انظمة  صواريخ  بعد معرفة  حجم  قوة صواريخ 
اي�ران  ، وإدخ�ال  منظوم�ة  باتريوت  إىل العراق   للس�يطرة  عىل اي 

امر  طارئ . 
سيدخل الشيطان هذه املرة  بكل ما يملك  ملعركة  املصريية   اما او!!!، 
حيث تم االجتماع   واالتفاق عىل رضورة  التخلص من  ايران  والدول 

املؤيدة لها واملقاومني الذين كرسو   شوكت أمريكا  ،
حرب ش�املة  فاقدة  لكل القواعد الرشف  واالنظمة  حقوق االنسان   
 .االن  يحت�اج  إىل اع�داد   اك�رب  واق�وى  ملواجه�ة  هذا الخط�ر  ،واال  
س�تكون  النهاي�ة  يصع�ب  تصوره�ا  ،وعلم�وا  ان  كل يشء عندن�ا  
بمثاب�ة  ه�دف  عنده�م  ، ولن يجعل�وا  يشء قائم  هذا امل�رة  ، فقد 

عزموا   عىل تدمري كل يشء  ،
فم�اذا اعددت�م  لهم  هذا املرة له�ذا الخطر  الكبري  ال�ذي يتم إنتاجه  

االن  ؟ ... 

اإلرهاب وكورونا  والمعركة  
القادمة  من صناعة  أمريكا ...  

كندي الزهريي

بقلم/ هيثم عّباني
تتزايد األص�وات يف الكيان الصهيون�ي التي تدعو 
اىل تجن�ب الحرب عىل الحدود الش�مالية،  لكلفتها 
الباهظ�ة جدا ع�ىل الداخ�ل اإلرسائي�يل، كرضب 
منش�آت اس�رتاتيجية وحيوية، وقط�ع  الطرقات 
الرئيس�ية، وتهجري أعداد كبرية من املس�توطنني، 
إضافة اىل التشكيك يف نجاعة، أو  ضعف، منظومة 
الدف�اع الج�وي يف أي ح�رب يف الش�مال. وه�ذا 
م�ا ُيجم�ع عليه خ�رباء  وعس�كريون س�ابقون 
وحاليون، وحتى رئيس األركان أفيفكوخايف أشار 
اىل ذلك، حني دعا اىل   «إعداد ذهني« للمس�توطنني 

يف الجبهة الداخلية . 
اًذا مل�اذا كل هذه التحذيرات بعد التغني اإلرسائييل 
بمنظوم�ات الدفاع الجوي الت�ي يمتلكها  الجيش 

اإلرسائييل؟
لفه�م ذل�ك ال ب�د م�ن اإلش�ارة اىل خاصي�ة هذه 
املنظوم�ات: تنقس�م منظوم�ات الدف�اع الجوي 

 اإلرسائي�يل اىل ث�الث طبق�ات، أو كم�ا يس�ميها 
الجي�ش اإلرسائي�يل »منظوم�ات الدف�اع الجوي 
»القب�ة  منظوم�ة  وه�ي  الطبق�ات«،   متع�ددة 
القص�رية  الصواري�خ  تواج�ه  الت�ي  الحديدي�ة« 
 واملتوس�طة امل�دى، منظومة »العصا الس�حرية« 
التي تواج�ه الصواريخ املتوس�طة والبعيدة  املدى 
داخل الغالف الج�وي، ومنظومة »الحيتس« التي 
تتص�دى للصواري�خ بعي�دة املدى خ�ارج  الغالف 
الج�وي، ويضاف اليها أيًض�ا منظومة الباتريوت 
األمريكي�ة أو كم�ا يس�ميها الجي�ش  اإلرسائي�يل 

»يهلوم .» 
الحديدي�ة«  »القب�ة  خاص�ة  املنظوم�ات،  ه�ذه 
و«العصا الس�حرية«، لم تتعامل حتى اآلن اال مع 
 إط�الق الصواريخ من قطاع غ�زة، وهي صواريخ 
باملفهوم العسكري تسمى »إحصائية«، أي  تطلق 
عش�وائًيا عىل الهدف بأعداد كب�رية او قليلة وهي 
غ�ري دقيق�ة، أي هامش الخطأ فيه�ا قد  يصل اىل 

مئات األمتار . 
اًذا ما الذي س�تواجهه هذه املنظومات يف أي حرب 
يف الشمال؟ عس�كريون وخرباء  إرسائيليون دعوا 
لتجنب الح�رب والحديث ع�ن أرضارها الضخمة 
ع�ىل »إرسائيل«، وحت�ى اذا  ما تحق�ق نرص فإنه 
س�يكون »نرصا أش�به بالهزيم�ة«، والق�ول انه 
»من�ذ اليوم يمك�ن إلي�ران  وحلفائه�ا ان يلحقوا 
ب�«إرسائي�ل« أرضارا م�ن ش�أنها ان تك�ون »ال 
تحتمل«، بحسب  الربوفيسور »اوري بار يوسف« 

يف صحيفة »هآرتس .» 
الس�بب الرئي�ي للدعوات املتزاي�دة اىل تفادي أي 
ح�رب يف الش�مال هو عدم ق�درة منظومة  الدفاع 
الج�وي ع�ىل تقدي�م رد فع�ال ض�د الصواري�خ 
الت�ي بدأت تتحول م�ن صواري�خ »إحصائية«  اىل 
صواريخ »دقيقة« وبأع�داد كبرية، وأيضا بأوزان 
كبرية � أي بالكم والنوع � التي تغطي  كل األرايض 
املحتل�ة م�ن قب�ل الصهاين�ة. »إس�حاق بريك«، 

مفوض ش�كاوى الجنود س�ابقا، يق�ول   «العالم 
كل�ه الحظ انه يكفي أنبوب م�يلء بمواد متفجرة 
رخيص�ة ك�ي يش�ل مناط�ق كامل�ة، ب�ل  وحتى 
التس�بب لدول�ة قوية بإغ�الق مطاره�ا الوحيد. 
املشكلة هي أنه حتى مرحلة »األنابيب  الحديدية« 
أصبح�ت خلفن�ا: صواري�خ وقذائ�ف صاروخية 
تحمل رؤوس�اً متفجرة، وزنه�ا يصل إىل   7٠٠ كغ 
)ق�ادرة عىل تدمري مبنى كب�ري(، موّجهة اليوم إىل 
م�ا ال ُيحىص من األهداف املختارة  يف أنحاء ال� 2١ 
ألف كيلوم�رت املربعة م�ن مس�احة »إرسائيل .»»  
كذل�ك الحل�ول التقني�ة � العس�كرية اإلرسائيلية 
مقاب�ل الصواري�خ الدقيق�ة وكثاف�ة الن�ريان، ال 
تق�دم  الحل املطلوب أيض�ا لعدة أس�باب: الكلفة 
املالي�ة املرتفعة لصواريخ االع�رتاض اإلرسائيلية، 
ال�دوالرات   الت�ي ق�د يص�ل بعضه�ا اىل مالي�ني 
لصاروخ االعرتاض مقابل عدة آالف من الدوالرات 
 للصاروخ الواحد يطلقه الطرف االخر. الخوف من 

اخفاق منظومات الدفاع الجوي يف حماية  الجبهة 
الداخلي�ة يف أي حرب مس�تقبلية دف�ع البعض اىل 
الحديث عن العودة اىل منظومة  الاليزر الكيميائي 
»س�كاي غارد« ض�د الصواريخ. ولك�ن حتى أب 
منظوم�ة الدف�اع الج�وي  اإلرسائيلي�ة، »ع�وزي 
روب�ني«، يش�كك بمنظوم�ة الاليزر، فق�د قال يف 
مقال�ة كتبها يف صحيفة   «هآرتس«: »إذا كان هذا 
بس�يًطا إىل هذه الدرجة، متوفرًا ورخيًصا، فكيف 
ان القواع�د  األمريكي�ة يف الع�راق، التي هوجمت 
بصواريخ إيرانية يف الشهر املايض، لم تكن محمية 
 بمنظومات »س�كاي غارد«؟ يف الحقيقة، إذا كان 
هذا بسيًطا إىل هذه الدرجة، ملاذا ال يتسلح  الجيش 

األمريكي بليزرات كيميائية من أجل قواته؟ .» 
يف الخالص�ة، ال ش�ك ان هن�اك معضل�ة تواجهها 
»إرسائي�ل« يف أي ح�رب مس�تقبلية يف  الش�مال، 
وان هناك ش�به اجماع عىل ع�دم قدرة منظومات 
الدفاع الجوي عىل تقديم الحماية  الفعالة للجبهة 

الداخلي�ة، وان كثاف�ة اطالق الصواريخ س�تؤدي 
اىل إف�راغ مخ�ازن ه�ذه  املنظوم�ات، كل هذا عىل 
افرتاض أن هذه املنظومات ستعمل خالل الحرب. 
لكن املش�كلة  األكرب واألخطر هي حرب الس�ايرب 
)الح�رب اإللكرتوني�ة(، التي يمكن أن تش�ل هذه 
املنظوم�ات،  وه�ذا م�ا ح�ذر من�ه قائ�د الجبهة 
الداخلي�ة، الل�واء تام�ري يدع�ي، الذي ق�ال خالل 
ندوة االمن  والطوارئ خ�الل مؤتمر الحكم املحيل 
»التح�دي  أن    ،  MUNI EXPO 2٠2٠ والحداث�ة 
اصب�ح  عىل عدة جبهات، بعدة أبعاد. إذا كانت كل 
األحداث ترتك�ز يف املايض حول عدد الطلقات التي 
 ت�م إطالقها وعدد األش�خاص الذي�ن قتلوا � فهذا 
نقاش ال قيمة له )االن(. مساحة السايرب هي  ُبعد 
جديد، وعندما ننظر اىل الجبهة املدنية فإنها حدٌث 
م�ن نوع آخ�ر، نحن غري مس�تعدين له  بالش�كل 
املناس�ب � ويجب أن ننظر اىل الحلقات الضعيفة 

يف السلسلة .» 

الدفاع الجوي »متعدد الطبقات« في الكيان: فشل مرتقب

بقلم/ شارل أبي نادر
ه�ذا االنتص�ار املوع�ود لليم�ن بمواجه�ة 
تحال�ف الع�دوان، والذي يمك�ن القول انه 
عىل قاب  قوسني او أدنى، جاء وليدة جهود 
ضخم�ة بذلته�ا قي�ادة الجي�ش واللج�ان 
الش�عبية، ُترِجم�ت ع�ىل  ارض الواقع ويف 
امليدان، من خالل املراحل واملحطات التالية : 

� تصني�ع وإمتالك  قدرات نوعية ال تختلف 
التقني�ة  وامكانياته�ا  مس�تواها  يف  اب�داً 
والعسكرية  عن قدرات الدول الكربى، نعني 
الطائرات املس�رية والصواريخ الباليس�تية 
بعي�دة ومتوس�طة  وقريبة امل�دى، القادرة 
ع�ىل حم�ل الحش�وات املتفج�رة مختلفة 
االحج�ام، ونقله�ا مس�افات بعي�دة  بع�د 
توجيهها بدق�ة متخطية منظومات الدفاع 
الجوي املعادية، من االحدث واالكثر تطورا، 
 وعرشات عمليات االستهداف البعيدة املدى 
تثب�ت ذل�ك، وآخره�ا كانت عملي�ة توازن 
ال�ردع  الثالثة، حي�ث تم اس�تهداف مدينة 
ينب�ع الصناعي�ة الس�عودية ع�ىل البح�ر 
االحمر، بواسطة  عرشات الطائرات املسرية 
والصواريخ الباليس�تية، وملسافة تجاوزت 

الف كلم . 
� تطوي�ر مناورة القتال ال�ربي والعمليات 
العس�كرية يف الداخ�ل وع�ىل الح�دود، من 
خالل التوصل  اىل مس�توى متقدم جدا عىل 
صعي�د العملي�ات الهجومي�ة العنيف�ة أو 
العمليات الخاصة  واالغارات، او عىل صعيد 
النوعي�ة واالس�رتاتيجية، والتي  الكمائ�ن 
تنفذ بوحدات ثابتة  ومتحركة، ضد وحدات 
عدوة ك�ربى مؤلفة من عدة ف�رق وألوية، 
منتقل�ة او متمرك�زة، وعمليت�ا   «نرص من 
الل�ه » يف نج�ران و«البني�ان املرصوص« يف 
نهم ومارب والجوف، تثبتان ذلك  املس�توى 
املتقدم من من�اورة القتال الربي املتحركة، 

هجوما ودفاعاً . 
� ه�ذا املس�ار م�ن التط�ور ال�ذي فرضته 
يف  الش�عبية،  واللج�ان  الجي�ش  معرك�ة 
مختلف أوج�ه  عنارص املعرك�ة التكتيكية 
واالس�رتاتيجية، يف الداخ�ل او خارج حدود 
اليم�ن، لم يك�ن ينقصه اال  ما تّم الكش�ف 
عن�ه مؤخراً من انظمة دف�اع جوي )ثاقب 
١ وثاقب 2 وثاقب 3 وفاطر ١( والتي  جرى 
تطويره�ا بخربات يمنية بحت�ة، تبني انها 

تضاهي تل�ك التي تمتلكه�ا اكثر الجيوش 
 تطورا، لناحية امل�دى الفعال وقدرة الرادار 
عىل الكش�ف املبكر وع�ىل متابعة اكثر من 
ه�دف  يف نف�س الوق�ت، م�ع الق�درة عىل 
التعام�ل مع أغل�ب االجس�ام الطائرة، من 

قاذفات او طوافات او  صورايخ . 
لق�د تم اثب�ات فعالية تل�ك املنظومات من 
خالل مسار متصاعد من اسقاط عدد كبري 
م�ن طائ�رات  الع�دوان املس�رية وطوافاته 
وقاذفات�ه الحربي�ة، والتي هي م�ن انتاج 

له�ا  بصناعاته�ا  مش�هود  ك�ربى  دول 
العس�كرية املتط�ورة، كالص�ني والواليات 
املتح�دة االمرييكة واملاني�ا وبريطانيا، وقد 
 جاءت الرضبة االخرية للتحالف باس�قاط  
قاذف�ة تورني�دو املتط�ورة، والت�ي تعت�رب 
فخ�ر الصناعة  الجوي�ة االوروبي�ة )انتاج 
مش�رتك املاني بريطاني وايطايل(، لتشكل 
له صفعة مدوية، وذلك  نظرا ملا تمتلك هذه 
القاذفة من مميزات تقنية وفنية، كان من 
املفرتض ان تحميها من  صواريخ الدفاعات 

الجوية اليمنية املطورة حديثا . 
من هن�ا، وبعد إدخ�ال منظوم�ات الدفاع 
الج�وي اليمني�ة يف املعرك�ة بش�كل فعال، 
واثب�ات ه�ذه  الفعالية من خالل اس�قاط 
طائف�ة واس�عة م�ن الطائ�رات املعادي�ة 
بش�كل ع�ام، وقاذف�ة التورني�دو  بش�كل 
خاص، وحي�ث ان هذا التط�ور يف القدرات 
النوعي�ة، قد خلق تحوال مفصليا يف مس�ار 
 الحرب ع�ىل اليمن، باالضاف�ة اىل انه يجب 
ان نأخذ كالم وقرار السيد عبد امللك الحوثي 

ب�ان  الع�ام الح�ايل )2٠2٠( س�يكون عام 
الدفاع الجوي، ومصداقية السيد الحوثي يف 
ترجمة االقوال  اىل افعال ثابتة ومؤكدة تبعا 
ملسار كامل من التجارب الصادقة، يمكننا 
الق�ول وبكل ثق�ة، إن  العدوان ع�ىل اليمن 
ب�دأ يفق�د آخ�ر اوراق�ه )الق�وة الجوية(، 
والتي طامل�ا اعتربها قوية واعتمد  عليها يف 
ش�ن الحرب، وبالتايل هو ذاهب حتما نحو 
االنس�حاب من هذا الع�دوان ولم يبق له اال 

 ايجاد املخرج املناسب لهذا االنسحاب . 

هل يفقد تحالف العدوان على اليمن آخر اوراقه قريبًا ؟

بقلم/ محمود الهاشمي
ان مج�رد القب�ول بالح�د االدن�ى ،يف اي عملي�ة كانت 
تع�د هزيمة ام�ام الواقع وتراجع�اً، وربما  انتكاس�ة..
والقب�ول بالح�د االدنى تفرض�ه ظ�روف اجتماعية أو 
اقتصادية واخطرها سياسية، الن  تاثريها يتعدى حدود 
الشخصية او االرسية اىل الدولة وما يف ذلك من تداعيات 

وانعكاسات  عىل مجمل الحياة العامة للمجتمع . 
ان االمم الحي�ة هي التي تنتج  حلوالً رسيعة للتحديات 
التي تواجهها، وكلما كانت هذه  التحديات كبرية ، كلما 
ارتقت الحلول اىل مستوى صعوبتها وتعقيداتها ، فمثالً 
ان عظمة سور  الصني تكمن يف حجم التحدي الذي كان 
يواجه�ه البلد من االعداء، وه�ذا االمر يتمدد عىل  جميع 

املنجزات الحضارية لالمم .. 
ان تقب�ل الح�د االدن�ى م�ن االم�ور يعني ان�ك اخرتت 

االضعف، وهذا يعني فشل الخيار وتعقيد  املرحلة ..  
يف بلدن�ا –الع�راق- مرت املرحل�ة السياس�ية بعد عام 

2٠٠3 بتغيريات كثرية، فرضتها ظروف  عديدة منها : 
فرض�ت  غازي�ة  جي�وش  ع�رب  ج�اء  التغي�ري  ان    -١ 
مخططاته�ا واهدافها عىل الواقع، ودمرت  جميع البنى 

التحتية للبلد . 
 2-  ان الش�خصيات السياس�ية الت�ي ورث�ت الس�لطة 
ع�ن االحتالل، وجدت نفس�ها يف تجرب�ة  نظام حكم لم 
تعه�ده يف ادبياتها واالحزاب التي التحقت بها، فالنظام 
الربملان�ي نتاج  العقل الغرب�ي، وهو نظام ليربايل يحتاج 

اىل مهارة عالية يف ادارته . 
 3-  ف�رض االحت�الل االمريك�ي للع�راق تقلي�داً خاصاً 
يف تجرب�ة النظ�ام الربملان�ي وه�و مب�دأ   «املحاصصة« 
س�واء كان�ت يف االس�تحقاق الطائف�ي او العرقي او يف 

االستحقاق  االنتخابي فافسد التجربة برمتها . 
 4-  حداث�ة التجرب�ة وحج�م التدخ�ل الخارج�ي افق�د 
التجرب�ة بوصلته�ا واض�اع هويتها فطغى  الفس�اد يف 
جمي�ع مفاصل الدولة وامات عص�ب االقتصاد واوقف 

النشاطات االجتماعية  واالنسانية . 
 5-  حجم الدمار ال�ذي احدثته التنظيمات االرهابية من 
قتل وح�رق وترهيب اثر كثرياً ع�ىل  بنية املجتمع وركز 
الطائفي�ة وقس�م البل�د اىل كونت�ات عىل اس�س العرق 

والطائفة  والدين . 
 6-  ان جميع الش�خصيات السياسية التي تعاقبت عىل 

حك�م البلد يف اطوال واحدة، وليس  فيهم من يعول عليه 
يف اي تكليف النقاذ الدولة . 

 7-  ال�دورة الترشيعي�ة الرابعة »الحالية« كش�فت عن 
جمي�ع اخط�اء ال�دورات الس�ابقة بما يف  ذل�ك مرحلة 
الحاك�م املدن�ي االمريكي ثم مجلس الحك�م والجمعية 
العمومي�ة، وافصح�ت  عن حج�م التده�ور يف التجربة 
السياس�ية وفقدان الحلول، وكان م�ن نتاجها العزوف 
 الكبري ع�ن االنتخابات، ومارافقها م�ن عمليات تزوير 
وحرق لصناديق االق�رتاع وفوق  ذلك عدم انتاج »الكتلة 
االك�رب« وتق�ارب االرقام، مما عقد املش�هد الس�يايس 
اكثر فكان  خيار »شخصية التس�وية« – االستاذ عادل 
عبد املهدي- عنواناً لس�قوط حمل التجربة  السياس�ية 
برمتها اىل االرض وكش�ف زيف واخطاء جميع املراحل 

السابقة . 
ان الرضا يف اختيار ش�خصية عادل عبد املهدي لرئاسة 
مجل�س ال�وزراء، يعني فق�دان دور  صنادي�ق االقرتاع 
وآلي�ات النظ�ام الربملان�ي يف »الكتل�ة االك�رب« حي�ث 
اس�تدعي الرجل دون ادنى  غطاء س�يايس فبقى معلقاً 
بالهواء غ�ري قادر باتخاذ اي اج�راء فعيل، اىل درجة ان 

يف مرحلت�ه  الت�ي ل�م تتع�د العام 
فقدت الدول�ة كامل هيبتها، 

فلم تعد للس�طات الثالث 
ول�وال  يذك�ر،  دور  اي 

النفط،   مبالغ تصدير 
الدول�ة  مل�ا تمكن�ت 
رواتب  توزي�ع  م�ن 

املوظفني .!! 
اس�تقالة  تك�ن  ل�م 
»عب�د امله�دي« بغري 
ألن   أو   املتوقع�ة، 
الرجل يخض�ع عمله 
»للم�زاج« كم�ا  عرف 

وج�د  ولكن�ه   ، عن�ه 
ب�ني  »غريب�اً«  نفس�ه 

شارع غاضب عىل املرتاكم 
من اخطاء الدورات  السابقة، 

وبني طبقة سياس�ية ممس�كة 
العميق�ة«  ب�«الدول�ة 

وغ�ري مس�تعدة للتن�ازل ع�ن موظف  اس�تعالمات يف 
املؤسسة التي استولت عليها عرب »املحاصصة«، 
كما عمل  االعالم )  املضاد( يف الس�يطرة عىل 
الراي العام  وايقاد االزمات واشعال الفتن 
، يقابله اعالم رس�مي   «ضائ�ع« واعالم 
حزب�ي متمرتس وفق اه�واء مالكيه..

اما القوات االمنية فقد وجدت نفسها 
بالدف�اع  ق�ادرة  وغ�ري    «متهم�ة« 
ع�ن املمتل�كات العام�ة والخاصة 
او االنصي�اع الي اوام�ر، لذا  وجد 
االمريكان فرصة يف ذلك بالتجاوز 
عىل رضب مقار الحش�د الشعبي، 
وان  مج�زرة   «املط�ار«  وارت�كاب 
تتلقى الرد االيراني يف قصف قاعدة 
»عني االسد« حيث تتواجد القوات 

 االمريكية ... 

خيار »الحد االدنى« محمد توفيق عالوي نموذجًا



نج�ح املنتخب امل�ري، يف التأه�ل كمتصدر 
للمجموعة الثالثة يف بطولة العرب  للمنتخبات 

الشباب املقامة يف السعودية 2020  . 
ونجح منتخب الفراعن�ة يف تحقيق الفوز عىل 
فلس�طن باربع�ة أه�داف لهدف�ن،  ليتصدر 

املجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط . 
وس�يواجه منتخبنا الش�بابي نظ�ره املري 
ي�وم الخمي�س الس�اعة السادس�ة  والنصف 
مس�اء عىل استاد سعود بن جلوي )الراكة( يف 

الدور ربع النهائي  للبطولة. 

اس�تقبلت إدارة ن�ادي امليناء، الي�وم الثالثاء، املح�رف املوريتاني 
أعيل الش�يخ  فيالن�ي.  ووصل فيالني 

اىل مط�ار الب�رة ال�دويل وكان 
يف اس�تقباله اعضاء من ادارة 

 النادي.  وس�يمثل الالعب، فريق 
امليناء لكرة القدم يف منافسات بطولة 
الدوري للموس�م  الجديد.  وسبق لالعب 

ان انضم مع الطلبة ولكن لم يشارك مع 
الفريق كثرا. 

منتخب الشباب 
يواجه مصر في 
البطولة العربية

الموريتاني أعلي الشيخ يصل البصرة 
للتعاقد مع الميناء

حين تناهى إلى سمعي في األسبوع الماضي 
خبر تولّي القطب الكروي الكبير  أحمد عباس 

إبراهيم مهمة تسيير شؤون اتحاد الكرة حتى 
أجل معلوم هو إتمام  الهيئة المؤقتة لشؤون 

اللعبة، تأرجحت مشاعري بين الفرح الشديد 
والتعاطف  الكبير ! 

لم استطع أن أعثر على مسرى أو مستقر 
لمشاعري في الوهلة األولى، فمن  ينهض 

بمهمة )شاقة( -وغيره يعتبرها )شائقة( 
مغرية -ال بّد أن يرّدد ما يقوله  أي من 

جهابذة القضاة الحقيقيين حين ُيبلَّغ بأنه 
أصبح مسؤواًل عن تحقيق  العدالة واإلنصاف.. 

كان يقول: لقد ذبـُحُت بغير ِسكـّين ! 
واملعن�ى واضح يف ه�ذه املقول�ة التي نرثها م�ن أزمنة 
س�حيقة، فالرج�ل هن�ا يخربن�ا  ع�ن عظ�م املهم�ة، 
ومش�اقها، ودروبه�ا الوع�رة، خصوص�اً ح�ن يكون 
موقعه  موضع نزاع أو حتى طمع الكثرين، بينما هو ال 
ينظر إليه إال نظرة الزاهد  املتعّفف الذي ال يريد أن يخذل 

عامة الناس ملجرد أنه اجتهد وأفتى ! 
ع�ىل نحو أو آخر، يض�ع أحمد عب�اس إبراهيم تاريخه 
الري�ايض الطوي�ل وخصوص�اً  يف أروق�ة اتح�اد الك�رة 
العراقي عضواً وأميناً للرس، عىل املحك، وال أريد أقول  عىل 
نصل السيف.. ذلك ألنه يرث كل ما ورثته الكرة العراقية 
عىل مدى س�ت  عرشة سنة مضت من عمر اتحاد الكرة 
ومجالس إداراته املتعاقبة والتي كان هو  نفسه طرفاً يف 
جانب منها.. يرث عباس األخطاء املزمنة، والطموحات 
املؤجل�ة،  والنوايا املس�ترة، والخن�ادق املتقابلة.. يرث 
الطبائ�ع املتقلبة لأله�واء واألمزج�ة  يف خضم املصالح 

الثابتة التي أصبحت نسيجاً يلف كل مفاصل اللعبة ! 
ال يرث األس�تاذ أحمد عباس ه�ذا وحده.. فكل من كان 

يعان�ي ويكابد وي�رى أنه كان  مهمش�اً 
ومظلوم�اً س�يلجأ إليه، وم�ن كان 
يح�ي التح�اد الك�رة عثرات�ه يف 
أن  س�يتصور  عه�وده  املختلف�ة، 
الرج�ل ق�ادر ع�ىل تعديل املس�ار 

بك�م ي�وم أو ك�م أس�بوع يف  أبع�د 
االحتماالت ! 

أما املش�كلة الكربى، فتكمن 
جمهورن�ا  يتص�ور  ح�ن 
الك�روي البعيد ع�ن كواليس 

 اتح�اد الك�رة أن أحم�د عباس أصب�ح بتكلي�ف الفيفا 
صاح�ب القرار )الدائم( يف اتحاد  الكرة وأنه مطالب بأن 
يب�ارش خط�وات اإلصالح الج�ذري الش�امل، وإال فإنه 
سيفشل  وسينضّم إىل قافلة طويلة ممن قتلوا الروح يف 

جسد الكرة العراقية ! 
ه�ذا تصور غ�ر حقيقي وواه�م، ويلقي برك�ة ثقيلة 
ع�ىل كاه�ل الرجل الذي ج�اء  ليكون حلق�ة اتصال من 
أج�ل التطبيع.. والتطبيع هن�ا وبريح العبارة خطوة 
أوىل  م�ن ثالث خط�وات متتابعة يفرضه�ا الفيفا عند 
التعاط�ي مع وضع اتحاد الك�رة  العراقي.. األوىل تعين 
أحم�د عب�اس مل�لء الش�غور وضب�ط إيق�اع التواصل 
م�ع  الفيفا بدالً م�ن ترك األمر بيد مجه�ول.. والخطوة 
الثاني�ة تمهي�د األرضي�ة لتش�كيل  الهيئ�ة املؤقتة التي 
س�تدير عمل االتحاد يف عمر افرايض يبلغ س�تة أشهر، 
ث�م  تأتي الحلق�ة الثالثة وهي إج�راء انتخابات مجلس 
إدارة االتح�اد املقبل بالتأس�يس  لجملة من اإلصالحات 
يف النظام األسايس الداخيل لالتحاد والذي كان لنا حوله 
 وجه�ات نظ�ر متتالية لطاملا أعلن�ا عنها جه�اراً نهاراً 
منذ ع�ام 2003 ولم يأخذ  أولو األمر بم�ا أعلنا أو كتبنا 
ملج�رد أنهم يريدون إحكام قبضتهم عىل ش�ؤون  الكرة 

العراقية ! 
ال أش�عر بالفرح ألن أحمد عب�اس إبراهيم يتوىل مهمة 
تحم�ل كل هذه العقبات  ال�كأداء، وإنما ألن الفيفا وجد 
رج�اًل ضليع�اً يف األم�ر، يتق�ن العم�ل اإلداري الكروي، 
 وله خربة طويلة يف دراس�ة النواي�ا واالتجاهات وامليول 

والتحزبات يف أوساط  اللعبة ! 
أفرح ألن الفيفا أنصف�ه بمهمة مؤقتة لكنها تاريخية، 
غر أني -بريح العبارة  أيضاً- أش�فق عليه من رجع 
الصدى يف وس�ط تغ�ّر كثراً.. ما يش�فع هنا أن الرجل 
 لدي�ه الص�رب الجمي�ل الطويل ع�ىل العمل ك�ي يحفظ 
للعبة، يف خاتمة املطاف، ما  تبقى من نضارتها وهيبتها 

وإقبالها عىل املستقبل! 

!!الثقيلةالرتكةُلم ت�سَ
علي رياح

اكدانا�ستقالةاملدربخطوة�سجاعة
اتحاد السلة: حل المنتخب الوطني جاء من اجل

 تصحيح مسار كرة السلة  العراقية
اكد مدير املنتخب العراقي لكرة السلة الدكتور 
مهند عبد الستار ان حل املنتخب  السلوي جاء 
من اجل تصحيح األوضاع والتهيئة الصحيحة 
للف�رة املقبل�ة التي  نأم�ل ان تك�ون ناجحة 
لجميع األطراف السلوي ونسعى للتكاتف من 

اجل إنجاح  املهمة. 
وأضاف عبد الس�تار ان »ع�دم التحاق املدرب 
العراق�ي املح�رف يف ال�دوري  القط�ري قي 
حات�م س�بب ارباك كب�ر ل�دى اتحاد الس�لة 
وجاء اإلخفاق من الجان�ب  القطري فالجانب 
العراق�ي الت�زم بكافة األمور الت�ي تم االتفاق 
عليه�ا« منوها اىل  انه »تم االس�تعانة باملدرب 
خال�د يحيى ال�ذي ه�و باالصل كان مس�اعد 
للمدرب  قي حاتم فاالتحاد ظل حائرا بسبب 
موع�د التح�اق امل�درب ق�ي وب�ن االعتماد 
 كليا عىل مس�اعد املدرب الكابت�ن خالد يحيى 
فاالتفاق مع الجانب القطري كان قد  وصل اىل 
املراحل املتقدمة وتم االتفاق عىل التحاقه قبل 
مباراتن�ا األوىل ام�ام  لبنان ويلتح�ق باملنتخب 
يف األردن م�ن اجل تهيئة املنتخب واالس�تعداد 
للبطولة  االسيوية عرب بطولة األردن الدولية«. 

وتابع ان »استقالة املدرب هي خطوة شجاعة 
م�ن قبل�ه بعد ان تفان�ى يف قي�ادة  املنتخب يف 
الفرة القليلة املاضية وقدم ما عليه ومستوى 
الالعبن لم يكن  باملستوى املطلوب مما أدى اىل 

الخسارتن امام الهند ولبنان«. 
وكان اتحاد اتحاد الس�لة اعلن يف بيان حصلت 
املراق�ب العراقي عىل نس�خة  منهحل املنتخب 
الوطني بعد النتائج املخيبة يف تصفيات آس�يا، 

وخسارة الفريق  أمام منتخبي لبنان والهند . 
واضاف: »تقرر حل املنتخب الوطني كون أداء 
الالعبن لم يكن مقنع�ا باملرة،  وهناك العبون 
ال يس�تحقون التواجد مع املنتخب، كما تقرر 

حل الجه�از الفني بعد  اس�تقالة املدرب خالد 
يحيى«. 

وتاب�ع: »فكرة التعاقد م�ع املدرب قي حاتم 
املحرف يف الغرافة القطري، لن  يتم طرحها إال 
يف حالة انتهاء عقده هناك، والعودة مجددا إىل 

العراق ليكون  متاحا للعمل«. 
وأوضح أن اجتماعا قريبا ملجلس إدارة االتحاد 
س�وف يناقش إعادة هيكلة  املنتخب الوطني، 
كما يحس�م أمر التعاقد مع م�درب أجنبي، أو 

االستقرار عىل  بعض األسماء املحلية . 
يش�ار إىل أن املنتخ�ب العراقي خاض مباراتن 
أم�ام لبنان والهن�د، يف التصفيات،  وخرسهما 

بفارق 19 نقطة
من جهته كش�ف مدرب املنتخب الوطني لكرة 
السلة، خالد يحيى، سبب استقالته  من تدريب 

السود الرافدين . 
وقال يحيى إن »تدريب املنتخب الوطني شكل 
ضغط�اً كب�راً بالنس�بة يل ويعترب  مس�ؤولية 

كبرة، فانت تقود منتخب العراق ويجب عليك 
تحقيق النتائج  اإليجابية«. 

واوضح أن »املنتخب الوطني خرس يف املباراتن 
الس�ابقتن امام لبنان والهن�د،  لذلك قررت ان 
اض�ع حداً ملس�رتي م�ع املنتخ�ب وان اتفرغ 

لتدريب النفط فقط«. 
االوىل  االوىل  الجولت�ن  يف  الع�راق  أن  يذك�ر 
والثانية، حيث خرس امام لبنان -87  68 وامام 

الهند بنتيجة 94-75  . 
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كش�ف مدرب نادي الرشطة، عبد الغني 
ش�هد، ع�ن هدفه م�ع فري�ق القيثارة 

 الخرضاء خالل املوسم الحايل . 
وقال ش�هد إن »ن�ادي الرشطة يمتلك 
يف  نج�وم  وه�م  محرف�ن  العب�ن 
املنتخ�ب  الوطني، باإلضاف�ة اىل ذلك 
فهو يمتلك العبن ش�باب بإمكانهم 

خدمة الفريق يف  املستقبل«. 
وأوض�ح أن »الفريق فق�د عدد من 

الالعب�ن املهم�ن، لك�ن ه�ؤالء ل�ن يكونوا 
 متاحن دائماً، بالتايل س�نخطط للقادم منذ 
االن«، مبيناً انه »يهدف اىل تحقيق  اإلنجازات 
والبط�والت م�ع الرشط�ة خالل املوس�من 

املقبلن«. 
تجدر اإلشارة اىل ان شهد استقال من تدريب 
املنتخ�ب األوملبي وتعاقد م�ع نادي  الرشطة 

ملدة موسمن . 
من جهة أخرى تعرَّض العب الرشطة الشاب 

ع�يل يوس�ف، لقط�ع يف الرب�اط  الصليب�ي 
للركبة، خالل مب�اراة الفريق أمام الكهرباء 
يف الجول�ة الثاني�ة م�ن  منافس�ات الدوري 

املمتاز . 
وقال مدير الفريق هاشم رضا: »الفحوصات 
التي أُجريت لعيل يوس�ف بعد  اصطدامه مع 
ح�ارس الكهرباء تبن أن�ه تعرض لقطع يف 

الرباط الصليبي«. 
وأوضح »الالعب س�يخضع لتدخل جراحي، 

ول�ن تقل م�دة غيابه عن 6 أش�هر،  وبالتايل 
موس�م الالع�ب ع�يل يوس�ف ب�ات يف حكم 

املنتهي«. 
وأضاف »غياب عيل يوس�ف، خس�ارة كبرة 
لخط هجوم الرشطة ملا يتمتع به من  حيوية 
وق�درة ع�ىل الضغط ع�ىل دفاع�ات الفريق 
املنافس«، الفتا إىل أن إدارة  النادي ستس�اند 
الالع�ب، وتتمنى له الش�فاء والعودة مجدًدا 

للفريق«. 

أعل�ن االتحاد العراقي لبناء االجس�ام، موعد انطالق بطولة 
هي االوىل من نوعها  يف العراق .  وقال املنسق االعالمي لالتحاد 
هش�ام الواني إن »االتحاد س�ينضم بطولة العراق  للصاالت 
االهلية االوىل يف بغداد للفرة من ٢٨-٢٩من شباط الجاري«.  
واوضح أن »االوزان س�تكون من ٥٥ كغم واىل +١٠٠، حيث 
س�تقام البطول�ة  عىل م�رسح منتدى الش�هيد مصطفى 
الع�ذاري يف منطق�ة االس�كان مج�اور كلي�ة  املام�ون 
الجامعة«.  واضاف أن »امليزان واملؤتمر الفني، س�يقامان 
ي�وم الجمعة يف الس�اعة التاس�عة  صباحا، فيما س�يكون 

موعد العرض واملنافسة يوم السبت عند العارشة صباحا«. 

اك�د االيران�ي به�روز دزهب�ود، وكي�ل اعم�ال مدرب 
املنتخب الوطني رسيتشكو  كاتانيتش، أن موكله لديه 
الكثر ليقدمه السود الرافدين خالل املرحلة املقبلة . 

وقال بهروز إن »امل�درب كاتانيتش حقق الكثر من 
االيجابي�ات خ�الل الس�نة  ونصف الس�نة 

املاضية مع املنتخب الوطني العراقي«. 
واوض�ح أن »كاتانيت�ش لدي�ه الكث�ر 
فه�و  الوطن�ي،  للمنتخ�ب  ليقدم�ه 

يح�اول تطوير  االداء خالل فرة 
واخرى ع�ىل الرغم من الظروف 
الصعب�ة الت�ي يم�ر به�ا ومنها 

 توقف الدوري املمتاز«. 
تجدر االشارة اىل ان كاتانيتش، قاد 

اس�ود الرافدي�ن يف 28 مباراة، 
 10 يف  14  وتع�ادل  يف  ف�از 

وخرس يف 4  . 

غادر اليوم الثالثاء، وفد املنتخب الوطني 
العراق�ي لك�رة اله�دف للمكفوفي�ن اىل 

 جمهورية مر العربية. 
وس�يدخل املنتخ�ب العراق�ي معس�كرا 
تدريبي�ا للم�دة من الخام�س والعرشين 
من  ش�باط الح�ايل ولغاي�ة الخامس من 
ش�هر اذار املقبل اس�تعداد للمشاركة يف 
بطول�ة  مر الدولية التي تقام يف مدينة 
بور س�عيد من الس�ادس وحتى العارش 

من شهر  اذار املقبل. 
ويتألف الوفد العراقي الذي يرأسه رئيس 
اتح�اد ك�رة اله�دف للمكفوفين س�عد 
عبد  املجي�د ويضم م�درب املنتخب خالد 
نجم الدين ومس�اعده عبد الكريم قاسم 
اضافة  اىل س�تة العبن هم: وليد محمد، 
وعبد الرحمن احمد، وعيل خضر، وكرار 
ع�يل،  وعباس عدن�ان، ومصطف�ى عبد 

الله . 

اعلنت لجنة املسابقات يف االتحاد العراقي لكرة القدم 
الطواق�م التحكيمية  ومرشيف مباري�ات الدور الثالث 

من الدوري املمتاز. 
 -1 الرشطة × بغداد عىل ملعب الشعب االربعاء 4:30 
ع�را املرشف مظهر  خل�ف مقيم الحكام ارس�الن 
قادر طاق�م التحكيم: محمد س�لمان -احمد صباح 
-ن�وار  صال�ح -محمد كام�ل احمد -محم�د رياض 

-منتظر غازي. 
 -2 ال�زوراء × الكهرباء عىل ملعب الش�عب الخميس 
4:30 ع�را املرشف  عص�ام الدخيل مقي�م الحكام 
خلي�ل إبراهيم طاقم التحكي�م: زيد ثامر -مصطفى 

دوه�ان  - ك�رار  مصطف�ى نه�اد  -

عبد الواحد -مصطفى عبد الكريم -محم�د ط�ارق. 
 -3 الح�دود × نف�ط الوس�ط ع�ىل ملع�ب  التاج�ي 
الخمي�س 2:30 ظه�را املرشف  باس�ل فاض�ل املقيم 
-خلي�ل عبد رسح�ان طاق�م التحكيم: احم�د ذاري 

-حسن تركي - يارس هاشم -عيل هادي. 
 -4 املين�اء × النف�ط عىل ملعب الفيح�اء الخميس 5 
عراً املرشف نجم عبد  س�ليبح مقيم الحكام -رعد 
س�ليم طاق�م التحكي�م: مهند قاس�م -واث�ق مدلل 
-ظافر س�عد   -احمد س�وادي -خالد كريم -تحسن 

عيل. 
 -5 نفط الجنوب × اربيل عىل ملعب الفيحاء الخميس 
2:30 ظه�را امل�رشف احمد  مكط�وف  مقيم الحكام 
-مهدي فلي�ح الطاقم التحكيمي: ع�يل صباح -حيد 

عبد  الحسن -وليد سلطان -احمد حميد. 
 -6 الجوي�ة × الطلب�ة ع�ىل ملع�ب الش�عب الجمعة 
4:30 عرا املرشف ح�ازم محمد  عيل مقيم الحكام 
-س�بهان احم�د الطاقم التحكيمي: يوس�ف س�عيد  
ميث�م خماط   جه�اد عطية  مصطف�ى احمد  احمد 

كاظم  احمد جمعة. 
 -7 الصناعات الكهربائية × نفط ميس�ان عىل ملعب 
الصناع�ة الجمع�ة 2:30 ظه�را  املرشف باس�ل داود 
مقي�م الحكام  عبد عبد الرحم�ن الطاقم التحكيمي: 
اياد زاحم - عباس سعد -رعد ابراهيم -احمد عسكر. 

شهد: نطمح لتحقيق اإلنجازات مع القيثارة

بناء االجسام ينضم بطولة العراق للصاالت االهلية

بهروز: كاتانيتش الزال يملك الكثير لخدمة االسود

منتخب كرة الهدف يشارك في بطولة بورسعيد لجنة المسابقات تعلن عن الطواقم التحكيمية لجولة الثالثة



أعل�ن باري�س س�ان جريم�ان، 
ع�ن  الفري�ق،  ثنائ�ي  غي�اب 
مواجهة بوروسيا دورتموند، يف 
إياب ثم�ن نهائ�ي دوري أبطال 

أوروبا. 
أن�ه  الباري�ي،  الن�ادي  وذك�ر 
س�يفتقد القائ�د تياجو س�يلفا 
والعب الوسط أندير هرييرا لعدة 
أس�ابيع، وس�يغيب االثنان عن 

إي�اب دور ال�16 بدوري األبطال 
ضد بوروسيا دورتموند، يوم 11 

آذار املقبل.
تياج�و  الدف�اع  قل�ب  ويغي�ب 
س�يلفا، لثالثة أس�ابيع تقريبا، 
بس�بب إصابة يف الفخذ مني بها 
خ�الل االنتص�ار عىل ب�وردو يف 

ال�دوري.
هريي�را  أن  الن�ادي،  وأض�اف 

س�يبتعد لف�رة، ق�د تص�ل إىل 
شهرين بسبب إصابة عضلية.

ويفتق�د باري�س أيض�ا ماركو 
مونيي�ه؛  وتوم�اس  فريات�ي 
بس�بب اإليقاف يف مباراة اإلياب 
العاصم�ة  يف  دورتمون�د،  ض�د 

الفرنسية الشهر املقبل.
وخ�ر الفريق الباريي 2-1 يف 

لقاء الذهاب يف أملانيا.

الثالثاء25 العدد 
2274السنة العاشرة

7الرياضية

اليوم نابولي يستضيف برشلونة في ثمن نهائي دوري االبطال
اإلس�بانية  الصح�ف  س�لطت 
الثالث�اء، الضوء  الي�وم  الص�ادرة 
عىل أزم�ة ف�ريوس كورون�ا التي 
باتت تمثل تهديًدا كبريًا لعالم كرة 
الق�دم، وتس�بب يف خ�وض بعض 
املباريات يف إيطاليا بدون جماهري.
كما اهتمت بزيارة ميي إليطاليا 
ناب�ويل  ملواجه�ة  برش�لونة،  م�ع 
بذهاب ثمن نهائي دوري األبطال.

وعنون�ت صحيفة »م�اركا«: »مع 

فريوس كورونا ال تلعب«.
حال�ة  يف  »الرياض�ة  وأضاف�ت: 
الوب�اء،  تزاي�د ش�دة  توت�ر قب�ل 
حي�ث س�تقام مباري�ات إنر ضد 
ضد  ويوفنت�وس  لودوجوريت�س، 
إن�ر مي�الن خلف األب�واب املغلقة 
الجماهري«.وخرج�ت  ب�دون 
ديبورتيف�و«  »مون�دو  صحيف�ة 
بعنوان: »هي�ا ي�ا ليو«.وأضافت: 
»ميي الذي تم استقباله برحيب 
كب�ري، يض�ع الس�ان باولو 
معب�د مارادون�ا، ع�ىل أهبة 

االستعداد«.
ال  ملع�ب  »يف  وتابع�ت: 
يعرف الخس�ارة منذ 2017، 
يس�عى  س�يتني  برش�لونة 
للتس�جيل من أج�ل ضمان 
التأه�ل لربع نهائ�ي دوري 

األبط�ال«.
الرئيس�ية  الصفح�ة  وع�ىل 
»س�بورت«:  لصحيف�ة 

»أبطال«.
»ناب�ويل  ان  اىل  ولفت�ت 
وبرش�لونة.. ميي للهجوم 
مارادون�ا«. معب�د  ع�ىل 
دوري  »حل�م  وتابع�ت: 
نج�م  بأحذي�ة  األبط�ال 
وال�ذي  مي�ي،  برش�لونة 
س�يلعب الليلة مباراته األوىل 

يف نابويل«.

تهديد كورونا
 في صدر الصحف اإلسبانية

صحف�ي،  تقري�ر  كش�ف 
الي�وم الثالثاء، عن اتخاذ يوفنتوس 

خطوة جديدة يف سبيل استعادة نجمه السابق 
ب�ول بوجب�ا، الع�ب مانشس�ر يونايتد الح�ايل، يف 

الصيف املقبل.
وانتقل بوجبا إىل مانشس�ر يونايتد يف صيف 2016، بعد 4 

سنوات قضاها بقميص يوفنتوس.
وارتبط اسم بوجبا باالنتقال إىل ثالثة أندية وهي ريال مدريد، 

باريس س�ان جرم�ان، يوفنتوس، إال أن األخ�ر يعترب األكثر 
اهتماًما بالحصول عىل خدماته.

وبحس�ب موقع »le10sport« الفرنيس، فإن مسؤويل يوفنتوس 
عق�دوا محادثات مع مينو رايوال، وكيل بوجبا، خالل األيام القليلة 

املاضي�ة، بعد االنتهاء من تمديد عقد بلي�ز ماتويدي، من أجل بحث 
إمكانية إعادة نجم مانشسر يونايتد إىل تورينو.

وكان راي�وال ق�د رصح يف وق�ٍت س�ابق، أن بوجبا ال يمان�ع العودة إىل 
يوفنتوس، مؤكًدا أن إيطاليا هي وطنه الثاني.

وأشار التقرير إىل أن بوجبا أبلغ مانشسر يونايتد بالفعل أنه سيفكر 
يف الرحيل خالل فرة االنتقاالت الصيفية املقبلة.

جدي�ر بالذكر أن عقد بوجبا مع مانشس�ر يونايت�د يمتد حتى نهاية 
37 املوسم املقبل. ه�اردن  جيم�س  س�جل 

نقط�ة، واس�تحوذ ع�ىل 
مرت�دة،  ك�رات   9
البدي�الن  وأض�اف 
مكليم�ور  ب�ن 
نقط�ة   17

وأوس�تن ريف�رز 14 نقط�ة ليفوز 
 )112-123( هيوس�تون روكت�س 
عىل نيويورك نيك�س يف دوري كرة 

السلة األمريكي للمحرفني.
وف�از روكتس ب��8 م�ن مبارياته 
العرش األخرية عن طريق محارصة 
الثالثي�ة،  بالتصويب�ات  منافس�يه 
ووس�ع الف�ارق مع نيك�س إىل 25 
نقطة قبل أن يهدأ إيقاعه يف الربع 

األخري.
الجان�ب  يف  هيوس�تون،  وتأل�ق 
راس�ل  غي�اب  رغ�م  الهجوم�ي، 

وستربوك؛ بسبب اإلصابة.
وم�ن ب�ني 17 نقطة س�جلها 
 4 هن�اك  كان�ت  مكليم�ور 
 9 م�ن  ثالثي�ة  تصويب�ات 

مح�اوالت، بينم�ا تضمن�ت نق�اط 
ريف�رز األرب�ع ع�رشة 9 نق�اط يف 
الربع الثالث.وأحرز إيريك جوردون 
ال�ذي ش�ارك بدال من وس�تربوك يف 
نقط�ة   16 األساس�ية  التش�كيلة 
خ�الل 28 دقيق�ة قب�ل أن يغ�ادر 
امللع�ب يف النصف الثاني من املباراة 

متأثرا بآالم يف الركبة.
وفاز روكتس ب�8 مباريات متتالية 
 4 اآلن  خ�ر  ال�ذي  نيك�س  ع�ىل 
مباري�ات ع�ىل الت�وايل بع�د ف�وزه 

باللقاءات األربعة السابقة.
وتصدر آر.جيه باريت العبي نيكس 
وسجل 21 نقطة وأضاف جوليوس 
راندل 17 نقطة واس�تحوذ عىل 12 

كرة مرتدة.

يأمل برش�لونة اإلس�باني أن يقوده نجم�ه األرجنتيني 
ليوني�ل ميي -يف مش�هد مألوف- إىل الف�وز حني يحّل 
ضيف�اً عىل نابويل اإليطايل يف ذه�اب ثمن نهائي دوري 

أبطال أوروبا اليوم الثالثاء.
وس�يكون برش�لونة متص�در الليغا مرش�حاً 
لبلوغ الدور ربع النهائي من املسابقة القارية، 
حتى ولو أّن منافس�ه يقدم مستويات عالية 
يف اآلون�ة األخ�رية محقق�ًا الف�وز يف س�ت 
م�ن مباريات�ه الس�بع األخ�رية، بم�ا فيها 

انتصارات عىل يوفنتوس وإنر.
وانت�زع الن�ادي الكاتالوني صدارة 
الدوري اإلسباني بفارق 
نقطتني ع�ن غريمه 
ري�ال مدري�د ال�ذي 
بطريق�ة  س�قط 

مفاجئة أمام ليفانتي بهدف نظيف، فيما استعد ميي 
للقاء نابويل بتحقيقه »س�وبر هاتريك« )أربعة أهداف( 

خالل الفوز بخماسية نظيفة أمام ايبار.
وقال مدرب برشلونة كيكي ستيني بعد اللقاء: »لقد كنا 
بحاج�ة لهذا الفوز، يقدم )ميي( هذه املس�تويات من 

14 أو 15 عاماً وال يزال يلعب عىل هذا النحو«.
وتابع س�يتيني ال�ذي خلف مواطنه إرنس�تو فالفريدي 
مطلع العام الحايل »إّنه ضمانة ألّي ناد وأّي مدرب وهذا 
ما يجعله أفضل العب يف العالم، بإمكانه القيام بأشياء 

يمكن لآلخرين أن يحلموا بها فقط«.
ويتص�در مي�ي الئح�ة ترتيب ه�دايف ال�دوري برصيد 
18 هدف�اً رغم غياب�ه عن أوىل مباريات املوس�م بداعي 
اإلصاب�ة، متقدماً بخمس�ة أهداف ع�ىل الفرني كريم 

بنزيمة الثاني مهاجم ريال مدريد.
لم يسبق لربشلونة ونابويل أن التقيا سابقاً يف املسابقات 

األوروبية، ويدرك الفريق اإلس�باني أّن املهمة لن تكون 
سهلة عىل ملعب »سان باولو« أمام النادي الجنوبي.

ويحتل نابويل املركز السادس مؤقتاً يف »سريي أ« بعد أن 
ع�اد من تأخر أمام بريش�يا للفوز 2-1، يف حني أرجئت 
ثالث مباريات بس�بب تفيش فروس كورونا املستجد يف 

شمال البالد ال سيما يف مقاطعة لومبادريا.
وس�يعّول امل�درب جينارو غاتوس�و الذي خلّ�ف  كارلو 
أنش�يلوتي ع�ىل رأس الجه�از الفن�ي يف كان�ون األول 
الفائ�ت، عىل مجموعة م�ن العبيه ال س�يما البلجيكي 
دراي�س مرتنز ومهاجم�ه البولندي أركادي�وس ميليك 

الذي يف رصيده تسعة أهداف يف الدوري.
وقال غاتوسو املتوج بلقب دوري األبطال مرتني كالعب 
مع مي�الن )2003 و2007(: »س�نواجه فريقاً عظيماً 
يض�م العبني كب�ار، ندرك أنها س�تكون صعب�ة ولكن 
بالنس�بة يل ولفريقي إّنها مدع�اة فخر أن نواجه فريقاً 

أق�وى منا وال�ذي كان خالل الس�نوات الخمس عرشة 
األخرية أحد أفضل الفرق يف العالم«.

وتابع الدويل اإليطايل السابق: »ال يجب أن نخاف، علينا 
أن نحرمهم ونلعب أسلوبنا بحذر وفخر«.

واجه غاتوس�و النادي الكاتالوني يف س�ت مناس�بات 
كالع�ب م�ع ميالن حق�ق خاللها الفوز يف مناس�بتني 

ومثلهما هزائم وتعادالت.
بلغ برش�لونة الدور ثمن النهائ�ي بتصدره »مجموعة 
املوت« أمام بوروس�يا دورتمون�د األملاني الثاني وإنر 
االيط�ايل ال�ذي ح�ّل ثالث�اً، فيما ح�ّل ناب�ويل وصيفا 
املجموع�ة  يف  اللق�ب  حام�ل  اإلنكلي�زي  لليفرب�ول 

الخامسة.
ويطمح برش�لونة للقبه السادس يف البطولة واألول له 
منذ 2015 عندما تغلّب عىل يوفنتوس يف النهائي، فيما 

يتطلع نابويل لتجاوز الدور ثمن النهائي.

زياش يؤكد دور المبارد 
في انتقاله لتشيلسي

أك�د ال�دويل املغرب�ي حكي�م زياش نج�م أياك�س أمس�ردام، أن 
فرانك المبارد املدير الفني لتش�يلي، تواص�ل معه كثريًا إلقناعه 
باالنضمام لصفوف البلوز.وكان تشيلي قد أعلن مؤخرًا، توصله 
التف�اق مع أياك�س للتعاقد مع زياش، بداية م�ن الصيف املقبل، 

وبعق�د يمتد ل�5 س�نوات.وقال زياش، خ�الل ترصيحاته لقناة 
أياك�س عىل »يوتي�وب«: »لقد كنت عىل اتص�ال بالمبارد منذ 

بضعة أس�ابيع، ويف البداية كان ذلك عرب الهاتف«.وأضاف: 
»كان�ت لدين�ا بع�ض املحادث�ات الطويلة حول أس�لوبه، 
وطريق�ة اللع�ب، والن�ادي وعني أنا ش�خصًيا، ث�م قمنا 
بمحادثات نصية«.وبس�ؤاله عم�ا إذا كان المبارد تابعه 

يف دوري األبط�ال، أجاب: »نعم، ه�ذا ما قاله يل، حيث 
كان يتابعن�ي لفرة من الوقت«.وتابع: »المبارد كان 
العًبا كبريًا يف خط الوس�ط، ويمكنني أن أتعلم الكثري 

منه، وكان لدي شعور جيد بعد محادثاتنا، وهذا الشعور 
أصبح أقوى«.

واختت�م: »لم يكن لدي أي ش�ك يف أم�ر التوقيع 
لتشيلي«.

رسميا.. غياب 
سيلفا وهيريرا 
عن مواجهة 

دورتموند

NBAهاردن يقود روكتس لتجاوز نيكس في الـ

قال الهولن�دي رافائيل فان دير 
ف�ارت، ال�ذي لع�ب يف صف�وف 
ريال مدريد، إنه ال يرى مرش�حا 
أوفر للفوز ب�ني الفريق األبيض 
الل�ذان  س�يتي،  ومانشس�ر 
سيتنافس�ان األربع�اء يف ذهاب 
ال��16 م�ن دوري أبط�ال  دور 
س�انتياجو  بملع�ب  أوروب�ا 

برنابيو.
ورصح دي�ر ف�ارت )37 عام�ا( 
م�ن موس�كو خ�الل مش�اركة 
»س�تكون  األس�اطري:  كأس  يف 
مواجه�ة إقصائية م�ن الصعب 
للغاي�ة التنب�ؤ بنتيجتها. أتمنى 
لك�ن  مدري�د،  ري�ال  يف�وز  أن 

س�يتي يمتل�ك الكثري م�ن الجودة«.وأضاف الالعب الس�ابق بصفوف أياك�س وتوتنهام أن 
اإلس�باني بي�ب جوارديوال »يعرف ريال مدريد بش�كل جيد للغاية«، مش�ريا إىل أن هذا يزيد 
من صعوبة املواجهة.وتابع املحل�ل الحايل بالتلفزيون الهولندي: »أعتقد أن كل فريق يمتلك 
نفس الحظوظ للتأهل إىل ربع النهائي«.ويطمح سيتي للتتويج بأول لقب له يف التشامبيونز 
ليج، خاصة وأنه قد يغيب عن املش�اركة يف البطولة خالل املوسمني القادمني بسبب عقوبة 
اليويفا.أم�ا الريال فيمتلك الرقم القيايس يف عدد م�رات الفوز بها )13( مع مدربه الفرني 
زي�ن الدين زيدان، صاحب الفضل يف الفوز باللقب لثالث م�رات متتالية، علما بأن ليفربول 

هو حامل لقب املوسم املايض.

فان دير فارت: معرفة غوارديوال 
للريال ستصعب من المواجهة

كش�ف تقري�ر صحف�ي فرني، الي�وم الثالث�اء، عن 
ظهور منافس قوي لباريس س�ان جريمان، عىل ضم 

األرجنتيني ماورو إيكاردي، يف الصيف املقبل.
ويلعب إيكاردي يف صفوف س�ان جريمان عىل س�بيل 
اإلع�ارة حت�ى نهاية املوس�م، قادًما م�ن إنر ميالن، 
إال أن باري�س يمل�ك بندا بأحقية ال�رشاء مقابل 70 

مليون يورو.
الفرن�ي،   »le10sport« موق�ع  وبحس�ب 

ي�درس  تش�يلي  ف�إن 
إي�كاردي  ض�م  بق�وة 
لتدعي�م  صفوف�ه  إىل 
خ�ط هجوم�ه، يف ظل 
الذي  الع�ددي  النقص 
يعان�ي من�ه البلوز يف 
ه�ذا املركز مع إصابة 
وتراج�ع  أبراه�ام، 
مستوى الثنائي جريو 
وباتش�واي، واحتمالية 
نهاي�ة  يف  رحيلهم�ا 

املوسم.
س�ان  يحس�م  ول�م 
اآلن  حت�ى  جريم�ان 
وقب�ل 3 أش�هر فقط 
املوس�م،  نهاي�ة  ع�ىل 

موقفه م�ن اإلبقاء عىل إيكاردي، وهو ما قد يؤثر عىل 
تركيز الالعب.

وم�ع انته�اء عقد إدينس�ون كافاني بنهاية املوس�م، 
س�يكون س�ان جريم�ان يف حاجة بكل تأكي�د ملهاجم 
جديد، ورغم ذلك فلم يتم االستقرار عىل بقاء إيكاردي 

حتى اآلن.
وسيحاول تشيلي استغالل هذا األمر من أجل االتفاق 

مع إيكاردي عىل أن يقوم بضمه يف الصيف املقبل.

تشيلسي ينضم للصراع على إيكاردي يوفنتوس 
يبدأ 

محادثاته 
الستعادة 

بوجبا

تق�رر إقامة مباراة يوفنت�وس وإنر ميالن 
يف الجول�ة 26 بال�دوري اإليط�ايل، مطل�ع 
آذار املقب�ل، دون جمهور، بس�بب فريوس 

كورونا.
وقال وزير الرياضة فينس�نزور سبادفورا، 
الحكوم�ة  إن  تلفزيوني�ة،  ترصيح�ات  يف 
ق�ررت قب�ول طل�ب االتحاد اإليط�ايل لكرة 
الق�دم باالس�تمرار يف لع�ب اللق�اء، ولكنه 
س�يقام دون جمهور.وأض�اف: »بالنظ�ر 
إىل املطالب�ات الت�ي ج�اءت م�ن مجتم�ع 
الرياضة، قررنا الس�ماح بخوض املباريات 

جمهور«.وانتظ�ارا  دون 
اإليط�ايل  ال�دوري  التخ�اذ 
س�تقام  نهائي�ة،  لق�رارات 

»أودينيزي-فيورنتينا،  مباريات 
وميالن-جنوى، وبارما-بس�بال، 

وسامبدوريا- وساسولو-بريشيا، 
دون  ويوفنتوس-إن�ر«،  فريون�ا، 

جمهور.
وت�وىف يف إيطاليا 7 أش�خاص وأصيب 

220 آخرين بفريوس كورونا يف ش�مال 
البالد، ما تسبب يف حالة تأهب قصوى.

السيدة العجوز يواجه إنتر ميالن بدون جمهور
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مصطلحات ادبية
خلف طالح )التابع المقلد(

- مقل�د أو تاب�ع ألدي�ب كبري يفتق�ر إىل م�ا كان عنده من 
امتياز.

- الكلمة اإلنجليزية والفرنس�ية مشتقة من عبارة يونانية 
تعني »مولود بعد ذلك«.

- وبمعنى م�ن املعاني يمكن اعتبار كل كت�اب الدراما بعد 
شيكس�بري متس�مني بمالمح معينة من التبعي�ة والتقليد 
وقد ينطبق األمر عىل كل كتاب امللحمة الش�عرية بعد جون 

ميلتون أيضا، وعىل شعراء عصور االنحطاط العربية.

طرائف من التراث 

حسين سرمك: الكتاب كشف حقيقة واشنطن ودورها في دعم التطرف في العالم

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

أكد الباحث والمرتجم حسني رسمك حسن أّن كتاب »أمريكا وإرهاب الدولة« يكشف الواليات المتحدة األمريكية 
يه أول دول��ة يف العال��م تدينه��ا األمم المتح��دة بتهمة “اإلرهاب” بقرار رس��مي موّث��ق ويه حقيقة اخفته��ا الماكنة 

اإلعالمية الغربية الُمضللة.

يف  التاريخ�ي  بك�ر  أب�و  حك�ى 
كتابه أخب�ار النحويني :أن رجال 
�اك بالب�رة : بك�م  ق�ال لس�مَّ
ه�ذه الس�مكة؟فقال الس�ماك : 
بدرهمان...فضح�ك الرجل وقال 

: بدرهمني ال بدرهمان .
فق�ال الس�ماك : أن�ت أحم�ق ، 
س�معت س�يبويه يقول : ثمنها 

درهمان!!.

الثقافـي
8

تري�ح  يف  رسم�ك  وق�ال 
الجزء  ان  العراق�ي(  ل�)املراق�ب 
“أمري�كا  كت�اب  م�ن  الثان�ي 
الدول�ة” مك�ون م�ن  وإره�اب 
)445 صفح�ة( ق�د ص�در ع�ن 
دار الورش�ة للطباع�ة والنرش يف 
ش�ارع املتنبي يف بغداد وهو من 
ترجمتي واعدادي وهو استكماال 
للجزء الس�ابق م�ن كتابي وهو 
يذكر معلوم�ة صادمة قد تكون 
غري معروفة ألغل�ب القراء وهي 
معلوم�ة ت�ّم تغييبه�ا م�ن قبل 
املاكنة اإلعالمية الغربية املُضللة 
ق�د ال يعرفها أغل�ب القراء وهي 
أّن الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة 
ه�ي أول دول�ة يف العال�م تدينها 
األمم املتحدة بتهم�ة “اإلرهاب” 

أن  بع�د  موّث�ق  رس�مي  بق�رار 
أدانته�ا محكم�ة الع�دل الدولية 
بقرار قاطع بممارس�ة اإلرهاب 
ضد دولة نيكاراغوا التي تقّدمت 
بش�كوى إليه�ا ضد املمارس�ات 
اإلرهابية األمريكية ضد ش�عبها 
ومؤسس�اتها الت�ي وصل�ت حّد 
تلغي�م موانئه�ا ودع�م منظم�ة 
كان  الت�ي  اإلرهابي�ة  الكون�را 
واجبه�ا قت�ل املدني�ني األبري�اء 
وتدمري مؤسسات الدولة بالدعم 
التسليحي واملايل وعرب  األمريكي 
طريق�ة غريب�ة تتمث�ل يف توفري 
وكال�ة  متاج�رة  ع�رب  األم�وال 
املركزي�ة  األمريكي�ة  املخاب�رات 

)CIA( باملخدرات .
وأض�اف: كما ينبهن�ا الكتاب إىل 

أن “الحص�ار االقتص�ادي” ه�و 
اس�لوب أمريك�ي قدي�م إلرهاب 
أمريكا  الش�عوب فق�د فرض�ت 
الحص�ار عىل دولة كوبا )الفصل 
14( ال�ذي امتد منذ ع�ام 1960 
وال�ذي ارتب�ط مؤخ�راً بمفارقة 
أمري�كا  محاول�ة  ه�ي  غريب�ة 
الكوب�ي  الش�عب  “مس�امحة” 
لتخفيف الحص�ار عنه بعد أكثر 
م�ن خمس�ني عام�اً تس�ّببت يف 
وتدم�ري  املواطن�ني  آالف  م�وت 

صحتهم وتخريب بنى دولتهم. 
أّن  ه�ي  املصيب�ة  ان:  وتاب�ع 
يدافعون  األمريكيني  املس�ؤولني 
ع�ن سياس�ة تجويع الش�عوب 
األه�داف  لتحقي�ق  وإبادته�ا 
السياس�ية م�ن خ�الل الحصار 

بالغ�ذاء وال�دواء ، ولع�ل أكث�ر 
األمثل�ة اس�تفزازاً ع�ىل ذلك هو 
قول وزي�رة الخارجية األمريكية 
أولرباي�ت:  مادل�ني  الس�ابقة 
“نعتقد أن الثمن يس�تحق ذلك” 
يف برنام�ج 60 دقيق�ة يف ع�ام 

1996 ، عندما ُسئلت عّما إذا كان 
قت�ل نصف مليون طف�ل عراقي 
، كنتيج�ة للح�رب االقتصادي�ة 
األمريكي�ة ضد الع�راق ، كان له 

ما يربره.
وبني: ارتباط�ًا بكوبا تقوم ثالثة 
فصول )الراب�ع عرش والعرشون 
والخام�س والع�رشون( بتقليب 
مل�ف  م�ن  جان�ب  صفح�ات 
الت�ي  السياس�ية  االغتي�االت 
تقرفها الوالي�ات املتحدة )وهو 
نم�ط من أنماط إره�اب الدولة( 
منذ عق�ود طويلة. فق�د اغتالت 
50 زعيما م�ن العالم الثالث منذ 
الح�رب الثانية، وقّدم�ت تقريرا 
“توّقعت” فيه إسقاط 27 زعيما 
يف التس�عينات من�ذ ع�ام 1985 

الكوب�ي  الزعي�م  ويش�ّكل   !!
الثائ�ر “فيدل كاس�رو” حالة 
اس�تثنائية يف مخط�ط أمريكا 
لالغتيال فقد قامت أمريكا ب� 
638 محاولة الغتيال كاسرو، 
ول�م تس�لم حت�ى لحيته من 
التآمر، م�ع عرض أهم عرش 
ش�يطانية  أمريكي�ة  ط�رق 
وتعي�د  كاس�رو  الغتي�ال 
مسلس�ل   – اآلن   – أمري�كا 
البشع  الالإنس�اني  الحصار 
فنزوي�ال  ش�عب  م�ع  اآلن 
التي تحاول إسقاط نظامه 
الث�وري املق�اوم والثأر من 
وقفة قائده الراحل “هوغو 
ش�افيز” ض�د اإلمربيالي�ة 

األمريكية”.

برج:
الَحظُّ الَ ُيَباع

الَحظُّ الَ ُيشَرى
ُهو ُقْبلٌَة يِف الَهواِء

َتُمرُّ والَ ُترَى ..
إشارات مقتضبة:

أشري إىل قلبي
بأصابع مقطوعة:

»هذا كومة قش«
أشري إىل روحي

بصوت مبحوح:
»هذا جوف شجرة«

أشري إيل:
»هذا جثة هامدة«

من ذا الذي يصدق اإلشارات !!
تحدي:

من بني شقوق الجدران
تنفلت الورود

لتالمس األيادي الناعمة
طقس:

غيوم السماء ملبدة
تماما

كقلبي…
زوم:

الشاعر كائن نرجيس
ال يرى أوهام

بالعني املجردة
وهم :

»أنا سباح بري
ولست مائيا«

هذا ما كنت أردده
عندما انتشلوني

من الغرق
مالمح:

أهو وجهك
الذي ترآى لك

يف املرآة
أم هي خيوط عنكبوت

أتفلتها الطبيعة
عزلة:

تسكنني املدينة
فأشيح بوهجي بعيدا

كي أظل
ساكنا ذاتي

ظل:
مهتز الخطوات

أتمىش
يف املمر املفيض

إىل املسماة :
  حياة 

لكنني لم أصادف أحدا
سوى ظل تعثر يف مشيته

بنفس مقايس
وابتسامتي تماما

ولتطابقنا
صنعنا ظال واحدا

كي نتمم املسري … 

هايكو
أيوب مليجي   »قبور ال تنتهي - حكايُة موٍت ناقصة«  

املراقب العراقي/ متابعة...
صدرت عن دار الزمان للطباعة والنرش والتوزيع 
� دمش�ق للكات�ب والش�اعر الس�وري آزاد عن�ز 
مجموعته الش�عرية بعن�وان »قب�وٌر ال تنتهي � 

حكايُة موٍت ناقصة 
يقع الكتاب يف 64 صفحة ، لوحة الغالف األمامي 

للتشكييل السوري سعد يكن
ص�ورة املؤل�ف ع�ىل الغ�الف الخلف�ي بريش�ة 
التش�كيلية اللبناني�ة الس�ورية عت�اب ب�ركات، 

واملجموع�ة عب�ارة ع�ن قصي�دة واح�دة .
حكاي�ٌة ل�م تُنجز بع�د، مل�وٍت غري ُمنج�ز، حمل 
الشواهد عىل ظهره، وزحف عىل ركبتيه، ليلتحق 
بالقب�ور الفارغة التي تنتظ�ره يف الضفة األخرى 
للمذبح�ة، وينص�ب الش�واهد؛ ليكتم�ل مش�هد 

املوت، عىل أن تبقى الحكاية غري ُمنجزة.
– لوح�ة الغ�الف األمام�ي : للفن�ان التش�كييل 

السوري سعد يكن
– صورة املؤلف و الغالف الخلفي : بريشة الفنانة 

التشكيلية اللبنانية السورية عتاب بركات.
يذكر أنه صدر للش�اعر “آزاد عنز” يف وقت سابق 
دي�وان بعن�وان “القصي�دة الت�ي كتبت بلس�ان 
مقط�وع، أو ميث�اق الضج�ر” ع�ن )املؤسس�ة 
العربية للدراسات والنرش- الطبعة األوىل، 2017(.

كم�ا ص�درت ل�ه مجموع�ة نص�وص بعن�وان 
“حماق�اٌت الب�ّد منها”، عن دار الزم�ان للطباعة 

والنرش والتوزيع.

اصدار..

»رميم« نهاية لروايٍة تبحث عن بداية
املراقب العراقي/ متابعة... 

للكاتب�ة  »رمي�م«  رواي�ة  ت�دور 
الجزائريّ�ة »فضيلة ملهاف. حول 
ام�رأة يف خري�ف العم�ر، حّققت 
أغ�ىل أمانيها يف الحياة بعد ِعرشة 
زوجيّ�ة طويل�ة، تكّلل�ت بالدفء 
والعائلة واالس�تقرار، لكّن الحلم 
تمّزق فجأة، وأصبح للواقع صدى 
ُمجِزع؛ إذ تعّرضت لحادث خطري 
ل�م يُمتها، لكنّ�ه رماها فريس�ًة 
للعج�ز. من ع�ىل فراش�ها حيث 
ترق�د، تغرّي املش�هد، واكتش�فت 
به�ا،  املحيط�ني  تع�رف  ال  أنّه�ا 
فاجتاحه�ا الخ�ذالن، ث�ّم جاءت 
الت�ي  الش�ابّة  الجميل�ة  ال�ّرة 
ضاعف�ت عجزه�ا، لكنّه�ا أيًضا 
بثّت يف روحه�ا نار العزيمة؛ ففي 
النهاية، ليست الحياة سوى حرب 

مواقع.
اّي نهاية لروايٍة تبحث عن بداية؟

من هنا، كان يجب أن تنطلق هذه 
الرواية، لك�ّن البداية تأّجلت فيها 
أكثر من م�ّرة، والنهاي�ة تقّدمت 

أكثر من مّرة.

محتوى كتاب

وليد حسين

مّلا رأيتها تنظُر

من نافذٍة

قالت :

ماباُل الهواِء يخرُج من رئتّي

معطوبًا

مازال عالقاً يف الغرفة

لم يفارق األفكار التي غادرتها

منذ زمن

وكأن حزنًا ..يجتّز الفرَح من صدري

يقلقني ..

يحيلني اىل رماد األسئلة

ينتزع مني حلقات زائدة

من رواسب الذاكرة

تشري اىل خطواتي املتعكزة

مّلا أقاموا حولنا

ضجيجاً ..

وكأني أنبش قرباً

حني أقف عليها ..االن

أشيح بوجهي عن نبوءتي الزائفة

دو ن التلويح بحماقاٍت

مكتنزٍة 

كان لها حيٌز من الحرية

يالصوتي ..

عندما أفقد الشهيَّة يف النطِق 

ومجالسَة اآلخر

والحوارات املشحونة بالتوعية

لكنّك تفقد الرغبة ..

وأنت تسرب أغوار الناس

مكتشفا

عوالَم فّجة

الشوارع مكتظة بمنبات السيارات

وأزيز الرصاص املتساقط 

علناً ..

يف غثيان التَشييِع 

وأنت تحاول .. عبثا

أْن تحمي رأسك 

تحت مظّلة متهرئٍة

فالثقوب كثرية

تتقاذف أمامك

تشعرك بانك عالٌق

وأّنَت تنظُر من نافذة

ربّما ..

قالت يل :

الهواء عالٌق يف رئتيك.. 

من نافذة أخرى ..
نص

حسين سرمك
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هي  الحقيقية  الشجاعة 
ً شجاعة الثالثة صباحا

* يبدو األس�د يف القفص أكثر ألفة ألنه يف 
القفص يكون يف مأمن من الناس

* من األفضل مجابهة الخطر مرة واحدة 
بدالً من البقاء دائماً يف خوف وهلع

* كل إنسان قبطان يف البحر الساكن
* ال تتحّدى إنساناً ليس لديه ما يخرسه

َجاعة أن تَْجبُن َساَعة * ربّما تَقتِضيك الشَّ
* مل�ا حك�م الق�ايض ع�ى عمراملخت�ار 
باإلعدام شنقاً حتى املوت قهقه عمر بكل 
شجاعة قائالً الحكم حكم الله ال حكمكم 

املزيف
* الشجاعة وسيلة للخوف والثقة

* الش�جاعة أهم الصفات اإلنسانية ألنها 
الصفة التي تضمن باقي الصفات

* إذا كان صاح�ب البي�ت جبان�اً واللص 
جريئاً فالبيت ضائع ال محالة

*  يف بع�ض األحي�ان الخط�وة األوىل هي 
الخط�وة األصع�ب تق�ّدم وأخطوها فقط 
وليكن لديك الش�جاعة الكافي�ة ألّن تتبع 

إحساسك وحاستك السادسة
* عندم�ا تُدافع عن أف�كارك أَمام العامة 
يجب عليك أْن تكون قوياً وشجاعاً للعيش 

ِمن أجلها
* الجبن�اء يهرب�ون من الخط�ر والخطر 

يفر من وجه الشجعان
* الشجاعة ال تعرف املستحيل. يف األخطار 

العظيمة تظهر الشجاعة العظيمة
* الش�جاعة ب�ال ح�ذر حص�ان أعم�ى. 
ليست الش�جاعة أن تقول ما تعتقد، إنّما 

الشجاعة أن تعتقد كل ما تقول

حكم و اقوال مأثورة

عن�د  األوام�ر  الي�ه  ص�درت  وق�د   
انسحاب الجيش العثماني من بغداد 
ع�ام 1917 بتفكيك املعم�ل وتدمري 
مكائنه، غري انه قام بتفكيك املكائن 
ولم يدمرها، بل أرس�لها اىل املوصل، 
وحاول خالل السنوات الالحقة أيجاد 
املمولني الالزمني العادة تأسيس�ه يف 
املوصل، لكن محاوالته بآت بالفشل، 
صالح�ة  غ�ري  املكائ�ن  وأصبح�ت 
للعم�ل، غي��ر ان رغبته يف تأس�يس 
معمل للغزل والنس�يج بقيت شديدة 
يف نفس�ه، وم�ا ان راى االس�تق�رار 
بع�د تش�كيل  الع�راق  يف  الس�يايس 
الدولة العراقية، وسياسة الحكوم�ة 
الوطني�ة،  الصناع��ة  تش�جيع  يف 

حت�ى توج�ه اىل ن�وري فتاح باش�ا 
وأقنع�ه بأهمي�ة تأس�يس مرشوع 
وطني للغزل والنسيج، والسيما بعد 
تأس�يس الجي�ش العراق�ي، وكانت 
الخ�رة التي يملكها فتاح باش�ا عن 
هك�ذا م�رشوع، لكونه عم�ل مديرا 
ملعم�ل نس�يج الجي�ش )الغباخانه( 
ع�ى  األق�دام  يف  مس�اعدا  عام��ال 

تأسيسه.
      ت�م اختي�ار منطق�ة الكاظمي�ة 
يف بغ�داد موقع�ا للمعم�ل، لكونه�ا 
كان�ت مركزا مهما تتواجد فيه اغلب 
معام�ل ومش�اغل النس�يج اليدوي، 
مم�ا س�اعد يف رف�د املعم�ل الجديد 
باأليدي العاملة ذات الخرة السابقة 

بالصناع�ة الصوفي�ة، وب�دأ املعم�ل 
يمارس نش�اطه يف عام 1926 حيث 
توىل نوري فتاح إدارة األعمال املالية 
والتجاري�ة واإلداري�ة، وت�وىل صالح 
ابراهي�م إدارة األم�ور الفنية، وكان 
يف مرحلته األوىل يق�وم بإنتاج الغزل 
الص�ويف فقط ويجهزها اىل مش�اغل 
واىل  الصغ�رية،  اليدوي�ة  النس�يج 
مصلحة الس�جون الت�ي كانت تقوم 
بإنت�اج بعض املنس�وجات الصوفية 
والسجاد اليدوي، وبلغ عدد العاملني 
في�ه مع بداي�ة العم�ل )65( عامال، 
وم�ع م�رور الوقت اس�تكمل املعمل 
معداته، حيث احتوى عى )40( نواال 
مس�توردا من بولندا، وجهز بمحرك 
بخ�اري بق�وة )75( حصانا وجهاز 

لتوليد الكهرباء.
     ب�ارش املعم�ل إنتاج�ه، بالش�كل 
املخط�ط ل��ه، أواخ�ر ع�ام 1929، 
وارشف علي�ه يف بداية االم�ر فنيون 
بولندي�ون، ووصل عدد العاملني فيه 
زه�اء )300( عامل وعامل�ة، و)8( 
إداري�ني، و)12( مالحظا  موظف�ني 
ورئي�س عمل،وق�د تراوح�ت أج�رة 
العمال بني )50 �250( فلس�ا يوميا 
حس�ب كمية العمل وق�درة العامل، 
وتج�در اإلش�ارة اىل ان ن�وري فتاح 
اعتمد يف إدارة املعمل عى زمالئه من 
املتقاعدين، وذلك لضبطهم  الضباط 

اإلداري، وحاجتهم اىل فرص العمل.
      انت�ج املعم�ل األقمش�ة والغ�زل 
وق�د  والبطاني�ات،  واالحرم�ة 
تراوح�ت قيم�ة البطاني�ة الواح�دة 
ب�ني )450�750( فلس�ا، وامت�ازت 
وباالخ�ص  بالج�ودة  منتجات�ه 
البطانيات التي كان الناس يفضلونها 

ع�ى االجنبي�ة، الن صناعته�ا كانت 
متقن�ة وصوفه�ا خال�ص، ونتيجة 
له�ذه الجودة ص�درت املنتج�ات اىل 
الشام ومرص واقطار الخليج العربي 
وايران، حت�ى انها حازت عى جوائز 
دولية لجودتها، كما شارك املعمل يف 
عدة معارض محلية وعربية وعاملية، 
وبم�ا ان املعمل كان يع�د معلما من 
معالم النهض�ة الصناعية يف العراق، 
فق�د كان ي�زوره العدي�د م�ن رجال 
الذين يزورون  السياس�ة واالقتصاد 
الع�راق، وكان م�ن ب�ني زواره رائ�د 
االقتص�اد امل�رصي محم�د طلع�ت 
ح�رب يف نيس�ان 1936، ومؤس�س 
البنك العربي عبد الحميد ش�ومان يف 

عام 1947.
اما عى املستوى الحكومي فان امللك 
فيصل األول )1921� 1932( نفس�ه 
كان يهتم باملعمل، ويويص باستمرار 
وتلبي�ة  ل�ه،  التس�هيالت  بتقدي�م 
احتياجاته، ومنحه مساعدات مالية، 
وكان�ت الحكومة بدورها تس�عى اىل 
دعم وتش�جيع الصناع�ات الوطنية 
بشكل عام، وقد حظي معمل )فتاح 
باش�ا( ومعمل )عزيز مريزا يعقوب 
ورشكاه( بدعم الحكومة فقد حصل 
املعمالن ع�ى إعفاءات من الرضائب 
م�ن مجل�س ال�وزراء ع�ام 1927، 
كما ش�مل املعمالن بقانون تشجيع 
الصناع�ة رق�م )14( لس�نة 1929، 
وال�ذي تضم�ن تقدي�م التس�هيالت 
الصح�اب  واملس�����������اعدات 
املصانع بما فيها إعفاء املواد الالزمة 

واملستوردة من رسم الكمركي.
غرفة تجارة بغداد )1926�1945( :

بع�د قيام الحكم الوطن�ي يف العراق، 
أصبحت ال�رضورة ملحة لتأس�يس 
غ�رف التج�ارة، وقد ص�درت العديد 
من الدع�وات يف صحف البالد املحلية 
تطال�ب الحكوم�ة بتأس�يس الغرف 
الحكوم�ة  س�نت  لذل�ك  التجاري�ة، 
موافق�ة  حص�ول  بع�د  العراقي�ة، 
مجل�ي الن�واب واألعي�ان، قان�ون 
غرف التجارة ذي الرقم )40( لس�نة 

1926، وبموج�ب هذا القانون جرت 
يف 28 ايل�ول 1926 انتخابات اللجنة 
اإلدارية لغرفة تجارة بغداد عن طريق 
االقرتاع الرسي، وبنتيجة االنتخابات 
فاز )15( عضوا جرت االنتخابات يف 
رويال س�ينما وحرضها وزير املالية 
صبيح نش�أت الذي دعا اىل تش�كيل 
ادارة م�ن )15( عض�وا يك�ون أح�د 
املص�ارف عض�وا يف أدارته�ا وث�الث 
رشكات أجنبي�ة كبرية وخمس�ة من 
التجار املسلمني عى ان يكون أحدهم 
إيرانيا، وخمس�ة من التج�ار اليهود 
وواحد من التجار املس�يحيني، وربما 
كان يق�ف وراء دعوة الوزير ضغوط 
أجنبية ويهودية للسيطرة عى غرفة 
تجارة بغ�داد. ف�از يف االنتخابات اىل 
جانب نوري فت�اح كل من : محمود 
االطرقج�ي )ايراني،مس�لم(، واي�ت
مس�يحي(،  )بريطان�ي،   Wight
قاس�م باش�ا الخض�ريي )عراق�ي، 
 G.r.Battay بات�ي  مس�لم(، 
يعق�وب  مس�يحي(،  )بريطان�ي، 
يه�ودي(،  عاني)عراق�ي،  يوس�ف 
يهودا ازل�وف )عراقي، يهودي(، عبد 

املجي�د حم�ودي )عراقي، مس�لم(، 
خضوري شماس )عراقي، يهودي(، 
م�ريزا فرج )ايراني،مس�لم(، وينل 
داود ساسون )بريطاني، يهودي(، 
صهيون عب�ودي )عراقي،يهودي(، 
كرج�ي عبودي )عراق�ي، يهودي(، 
الياه�و العاني )عراق�ي، يهودي(، 
محمد الحاج خالد )عراقي، مسلم( 
حصل  ن�وري فت�اح، والذي حصل 
ع�ى )29( صوتا، ليك�ون بذلك من 
األعضاء املؤسس�ني لغرف�ة تجارة 

بغداد.
     س�عى ن�وري فت�اح م�ن خالل 
عضويت�ه يف غرف�ة تج�ارة بغ�داد 
اىل العم�ل مع باق�ي أعضاء الغرفة 
لتحقي�ق الغايات التي أسس�ت من 
اجله�ا الغرفة واملتمثل�ة يف تحقيق 
الب�الد،  يف  االقتص�ادي  النه�وض 
وحماية مصال�ح التجارة والتجار، 
الت�ي  اللج�ان  يف  يش�رتك  ف�كان 
تش�كلها الغرفة، ويعر عن آرائه يف 
التي تناقش،  املواضيع االقتصادية 
ويش�رتك يف املؤتم�رات االقتصادية 

التي تعقد. 

-عامة -سياسية  يومية   - صحيفة 

9
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زها حديد.. خيال وإبداع 
هندسي بال حدود

ال�رج األك�ر يف مدين�ة مرس�يليا الفرنس�ية، وملعب 
الجن�وب يف مدين�ة الوك�رة بقط�ر ال�ذي س�يحتضن 
مباريات كأس العالم 2022، والبناء الفني عى ش�كل 
مكوك الفضاء يف باريس، وعدد من أبراج دبي، وامللعب 
الذي سيحتضن األلعاب األوملبية يف طوكيو عام 2020، 
من�ذ 34 عام�ا صمم�ت املهندس�ة املعماري�ة الراحلة 
زها حديد هذه املش�اريع العمالق�ة وغريها عر العالم 

وأحدثت ثورة يف عالم املعمار.
املهندس�ة الريطاني�ة ذات األص�ول العراقية صممت 
مبان�ي مس�تقبلية تح�دت قوان�ني الجاذبي�ة بفضل 
تكنولوجيا متطورة، كما أبدعت يف استخدام مواد بناء 
جديدة بآفاق جدي�دة، وابتكرت أش�كاال مذهلة كانت 

تبدو صعبة التجسيد.
فيل�م »زها حديد« س�لط الضوء عى حي�اة حديد التي 
ترك�ت بصم�ة فري�دة يف مج�ال الهندس�ة املعمارية، 
وفرض�ت لغة خاص�ة ازدهرت معها هندس�ة مرهفة 

وغري تقليدية، بل شكلت انقالبا عى السائد.
أمض�ت حدي�د وقته�ا يف األس�فار الس�تالم جوائز أو 
لحض�ور تدش�ني مب�ان عر العال�م، ويف س�ن الرابعة 
والس�تني ط�ّورت ح�وايل 46 مرشوع�ا ح�ول العال�م، 
وتربع�ت ع�ى ع�رش إح�دى أه�م رشكات الهندس�ة 
املعماري�ة، وأصبح�ت أول ام�رأة تحص�ل ع�ى جائزة  
برتزك�ر الت�ي تعت�ر بمثاب�ة جائ�زة نوب�ل يف مج�ال 

الهندسة املعمارية.
ولدت زها حديد ي�وم 31 ترشين األول 1950 يف بغداد، 
ودرس�ت الرياضي�ات يف الجامعة األمريكي�ة يف بريوت 
قبل أن تلتحق بالجمعية املعمارية يف لندن، وتنال منها 
إجازة عام 1977، وأصبحت الحقا مدرسة يف الجمعية.
وتنقل�ت م�ن طالبة للعل�م يف لندن إىل واح�دة من أبرز 
املهندس�ني املعماريني الذين غريوا نظرة الناس للعالم 
من خ�الل األبنية، وتقول زها حديد يف الفيلم الوثائقي 
ال�ذي أنتج قبل وفاتها بأش�هر »كن�ت طفلة فضولية 
ج�دا. الع�راق كان آن�ذاك مكان�ا رائع�ا، والن�اس فيه 

رائعون، واملجتمع منفتح«.

 قصة تأسيس معمل )فتاح باشا(

 العراق بعيون الرحالة الوايل علي بك قبل مخسة قرون

سوربغداد
تط�رق الرحال�ة ) ع�ي ب�ك ( إىل بغداد، وب�ني أنها 
معروفة ب�: )الزوراء( و)دار الس�الم(، وأن القسم 
األعظم من بغداد يف يس�ار الش�ط، )وضمن سور( 
)دجل�ة(، أو )الجان�ب الرشقي(، والقس�م األصغر 
يف القس�م األيمن من الشط، وأن الجرس املُتخذ من 
الخشب واملرتكز عى جساريات يصل بني الجانبني، 
وأن الجانب األيرس من املدينة، وهو القسم األعظم، 
يق�ال له: )الرصافة(، والقس�م األيم�ن من املدينة 
يق�ال له: )الكرخ(، ويف الرصاف�ة دائرتا بلدية، ويف 
الكرخ دائ�رة ثالثة للبلدية، وقيل: إن س�ور املدينة 
يمنع توس�عها؛ ول�ذا اقتلع وُهدم، واليوم للس�ور 

بابان بشكل )ُبرج( ، وهما من بقايا ذلك السور.
ه�ذا وقيل: ]إن[ س�ور قلع�ة ديار بك�ر مانع من 
توس�عها؛ ول�ذا ُبنَيت داٌر للحكومة خ�ارج القلعة، 
يف ح�ني أن املدينة بقي�ت عى حاله�ا القديم، ومن 

ث�م ع�ادت الحكومة إىل محله�ا القديم، كما س�بق 
ذك�ر ذلك،أما بغداد فإن س�ورها قد هدم منذ ثالثني 
س�نة]12[، ولكن ذلك لم ُيجِد نفًعا يف توسع املدينة، 
وإن املدينة بقيت مهددة بهجوم العش�ائر بسهولة، 
وتسلطهم عليها، وكان ]ذلك[ قد ولَّد الخوف، ولكن 
زال الخ�وف يف هذه األيام، إال أن املدينة مهددة بمياه 
الفيضان، وكان الس�ور مانًعا من دخوله إىل املدينة، 
املي�اه ملحوظومتوق�ع]13[،  واآلن خط�ر دخ�ول 
كما أن توس�ع املدين�ة يتوقف عى زي�ادة النفوس، 
واالتص�ال بالخ�ارج ع�ن طري�ق وج�ود التج�ارة 
والصناع�ة وتكاثرهما، ومن جه�ة أخرى أن املدينة 
إذا زادت ثروتها تتوسع مطلًقا، وأن سورها ال يمنع 

من هذا التوسع أبًدا.
وبي�وت بغ�داد مبنية م�ن اآلجر األصف�ر، ولم يكن 
عندهم الجص، وإنما يجعلون عوضه ما هو مركب 
من رمال وعلك أس�ود ، ويطلون به الحيطان، وهذا 
ينوب مناب التبييض يف الجص، وداخل الغرف ُيطى 
بالجص ال�ذي يأتون به من هي�ت الواقعة عى نهر 
الف�رات، وهذا ال يس�تعمله إال األغني�اء يف بيوتهم، 
والباقون يطلون الحيط�ان بالطني ويبنون به،وإن 
أكث�ر الحيط�ان تتهدم يف الس�نني التي يك�ون فيها 
املطر شديًدا يف الشتاء، وإن هذه البيوت لم تكن كما 
يف إستانبول، وإنما تبنى بصورة رسيعة، وإن األبنية 
تك�ون من جهتني، أو من ثالث، أو من أربع جهات ، 
وكله�ا ناظرة إىل الس�احة، وأحياًنا تبنى الرساديب، 
ويعد البناء يف طبقت�ني، وتكون أمام الغرف ممرات 
يف س�احة يقال لها: )طارمة(، ولي�س للدور طابق 
ثالث ، وقد توجد غرفة أش�به بالصندوق، وتقع بني 
الغرف يقال لها: )كفش�كان(، وه�ي غرفة صغرية 
معلقة،ويف ليايل الصيف ينام السكان عى السطوح، 

وهي من تراب، أو مفروشة بآجر.
ويف البي�وت ال يوجد ماء جار، وإنم�ا توجد آبار، إال 
أن السقائني يأتون بماء الرشب من الشط، عدا ذلك 
ف�إن يف إدارة البلدي�ة األوىل مضخة م�اء تمد بعض 

املحالت بماء الشط بواسطة أنابيب .

           األزقة ببغداد
إن أزقة بغداد كلها ليس�ت مبلطة؛ ولذا ال تخلو من 
غب�ار يف الهواء يابس، ويف املط�ر: من طني ال يمكن 
أن يجت�ازه املرء بس�هولة،إن اململك�ة التي ليس لها 
صخ�ور ال يعمل فيه�ا تبليط، حت�ى إن الحمامات 
يف مجازاته�ا ومواطنه�ا تبل�ط بالقري أو األس�فلت 
،ف�إذا مطرت فإن األزقة بس�بب ما فيه�ا من تراب 
أن  دون  يجتازه�ا  أن  اإلنس�ان  ال يس�تطيع  ل�زج 
يزل�ق، أو يقع يف الطني بس�بب لزوجته،ثم إنه ليس 
للمملكة.... ؛ ولذا يستعملون )البالوعات( يف األزقة 
أو يف البيوت، فإذا أمطرت السماء تمتلئ البالوعات، 
وإن األزق�ة تع�ود إىل حال�ة جي�دة، وإن البالوعات 
توض�ع يف أفواهها طابوقة )آج�رة( ذات ثقب، ولم 
يدم استعمالها، بل يف الغالب تكرس أو يوسع فمها، 
وإن املشاة أو الفرسان العابرين واملارين يكون ذلك 

تهلكة عليهم

       عنارص السكان وأزياؤهم
إن س�كان بغ�داد يبلغ�ون نح�و مائة ألف نس�مة ، 
والقس�م األعظم من املس�لمني، ومنهم س�تة آالف 
بيت لليهود، وقس�م منهم من الكل�دان والكاثوليك، 
]و[عدا ه�ؤالء قد اختار اإلقامة يف بغداد قس�م من 
التج�ار، وبع�ض ال�زوار، وتكونت منه�م مجموعة 
لصنوفه�م  بالنظ�ر  األه�ايل  وإن  اإليراني�ني،  م�ن 
ومذاهبه�م تختل�ف ألبس�تهم وقيافاته�م، فتظهر 

الفروق ب�ني بعضه�ا البعض؛ ف�األرشاف واألعيان 
مثاًل مم�ن يعيش�ون يف إي�ران عقارهم [يلبس�ون 
الزُُّبون والُجبَّة واملش�لح ، وبعضهم يلبس يف رأس�ه 
العمام�ة، وبعضه�م )الفي�س(، وإن املوظف�ني يف 
أش�غال الحكوم�ة يلبس�ون الزب�ون واملش�لح، ويف 
رؤوس�هم َكفيَّة من إبريس�م أصفر، وقس�م ]من[ 
العمال يلبس�ون الزبون من جثاري  وأبيض رماني 
أو أحمر، وكفية من إبريس�م أحمر شطرنجي ،وإن 
اليهود أيًضا يلبس�ون الزبون واملش�لح وبرؤوسهم 
عمام�ة عليه�ا نقوش،والنصارى يلبس�ون الزبون 
واملشلح، وعى رؤوسهم )الفيس( ، ونساء املسلمني 

تلب�س َجرَجف  من حري�ر وَكلَب�ُدون حينما تخرج 
إىل الس�وق، وتلبس يف رأس�ها )بيج�ة( معمولة من 
قماش أس�ود، وتلبس يف رجلها حذاء يقال له: جدك  
)جيبك( أصفر وعال،ونس�اء اليهود يلبسن جرجف 
معم�ول من تيل أصفر، وفيه نق�وش بيضاء والرج 
وردي�ة )الزوردي�ة(، وتض�ع عى رأس�ها بيجة من 
القم�اش األس�ود، وح�ذاء أصفر،ونس�اء النصارى 
يلبس�ن جرجف كنساء املس�لمني، إال أنهن يكشفن 
عن وجوههن، وبعًضا يضعن غش�اء من تول رقيق 
أو أسود فيتس�رتن به، وبأرجلهن يلبسن البوتني يف 

األكثر، والغالوش )كالوش

 اول معمل وطني حديث يف تاريخ الصناعة العراقية

      ف���ي ع���ام 1926 اقدم نوري فتاح باش���ا ووالده على تأس���يس اول معمل 
وطني حديث دخل في تاريخ الصناعة العراقية، وهو)معمل فتاح باش���ا للغزل 
والنسيج(، وتعود قصة تأسيس هذا المعمل الى ان صالح ابراهيم )صهر فتاح 

باشا(، كان يعمل مديرا فنيا لمعمل نسيج الجيش العثماني)العباخانه(.

 كان) علي بك ( والًيا في طربزون، فصار مدير إدارة الديون العامة، وأنه أوفد في مهمة 
تتعل���ق بتفتيش األم���ور المالية لعدد م���ن الواليات في الدولة العثماني���ة، فبدأت رحلته 
بأن غادر إس���تانبول في ي���وم الخميس 3 كانون الثاني من س���نة 0031 رومية )الموافقة 
1031ه�/ 4881م(، مارًّا ب�: )مدللو(، و)أبو النور(، و)أزمير(، و)مرس���ين(، و)اسكندرونة(، 
ومنها توجه إل���ى )حلب(، و)كليس(، و)عينت���اب(، و)بيرجك(، و)ديار بكر(، و)س���عرد(، 
و)بتدليس(، و)موش(، وماردين(، حيث كانت له صالت بعشيرة شمر، ومنها ركب )كلًكا( 
ف���ي 2 أيلول 1031 رومية )الموافقة 2031ه�/ 5881م( انح���در به في نهر الفرات، فمر 

ب�: )حصن كيفا(، و)جزيرة ابن عمر( التابعة لبلدة ماردين، ثم وصل إلى قرية )الحمدات



ولع�ل مكم�ن االس�تغراب أن الع�راق ال�ذي 
كان يتمي�ز بأح�د أق�وى األنظم�ة التعليمية 
يف ال�رق األوس�ط خالل الق�رن املايض حتى 
وصلت نس�بة األمية فيه إىل ما يقارب الصفر 
باملائة؛ بات اليوم مرتعا للجهل والتس�يب من 
املدارس، وقلة وجود هذه املؤسسات الرتبوية، 
واضط�رار كثري من األطف�ال إىل تركها للعمل 
يف الس�وق، أو لع�دم قناعة أهاليه�م بجدوى 

التعليم وفوائده ملستقبل أبنائهم.
وع�الوة عىل النق�ص الكبري يف أع�داد املدارس 
يف محافظ�ات العراق املختلفة؛ ف�إن املدارس 
املوج�ودة تعاني كثريا من نقص املس�تلزمات 
الدراس�ية م�ن مقاع�د وس�بورات وم�راوح 
وأجهزة تكييف، مما يجعل الكثري منها أش�به 
بمخ�ازن كبرية يتكدس فيه�ا عرات الطلبة 

من الجنسني.
“العملي�ة الرتبوي�ة والتعليمي�ة ظل�ت يف ذيل 
األولوي�ات الحكومية، فيما أنفق�ت املليارات 

عىل مجاالت أخرى”

كما يش�تكي الكثري من األهايل من كثرة تغيري 
املناه�ج الدراس�ية وصعوبتها، وقل�ة الكتب 
املدرس�ية الت�ي توزع الط�الب، مم�ا يضطر 
ذويهم لرائها من االسواق بأسعار مرتفعة.

ورغم أن الحكوم�ات العراقية منذ عام 2003 
كانت تعلن باس�تمرار أن تطوي�ر التعليم هو 
يف مقدم�ة اهتماماتها؛ ف�إن العملية الرتبوية 
والتعليمية ظل�ت يف ذيل األولويات الحكومية، 
فيم�ا أنفق�ت امللي�ارات عىل مج�االت أخرى، 
كالتسليح والعسكرة وبيع املناصب الحكومية 

ورشاءها بني الكتل السياسية املختلفة.
 أمراض ونقص خدمات

ومم�ا يثري االس�تغراب أن كثرياً م�ن املدارس 
التي تقع داخل حدود محافظة بغداد اإلدارية 
تعاني الكث�ري من اإلش�كاالت واألزمات، رغم 
كونه�ا تابع�ة للعاصمة، ويف�رتض أن تكون 

األوضاع فيها أفضل من غريها.
فف�ي منطق�ة الحس�ينية الت�ي تقع ش�مال 
رشقي العاصمة، تعاني مدارس املنطقة التي 

يبلغ عددها نحو س�بعني مدرس�ة العديد من 
املشاكل، وعىل رأسها انقطاع التيار الكهربائي 
ومياه ال�رب، وغياب املراف�ق الصحية، مما 
يزيد من معاناة آالف الط�الب عىل مدار العام 

الدرايس.
ويقول عيل س�عدون )46 عام�اً( ”، إن أبناءه 
ظلوا يعانون طيلة سنوات التحاقهم باملدارس 

الحكومي�ة، قب�ل أن يقرر نقله�م إىل مدارس 
خاص�ة، بعدم�ا انتقلت مش�اكل املدرس�ة إىل 

داخل بيته، كما يقول.
“مم�ا يثري االس�تغراب أن كثرياً م�ن املدارس 
التي تقع داخل حدود محافظة بغداد اإلدارية 

تعاني الكثري من اإلشكاالت واألزمات”
ويؤك�د ع�ىل أن أطفال�ه الثالث�ة عان�وا م�ن 
تكدس�هم م�ع زمالئه�م يف فص�ول دراس�ة 
مزدحمة بالطالب، مما أدى إىل قلة استيعابهم 
وتراج�ع مس�تواهم ال�درايس، حي�ث كان�وا 
يف كث�ري م�ن األحيان يجلس�ون ع�ىل األرض 

الكتظاظ الصف بنحو 100 طالب.
ويضي�ف، أن الطلبة يف هذه امل�دارس يعانون 
العديد م�ن األمراض، حيث تس�اهم أعدادهم 
الكبرية يف سهولة انتقال األمراض، كاإلنفلونزا 
والجرب والقمل، وغريه�ا من األمراض، فيما 
تغي�ب الرعاي�ة الصحية بش�كل ش�به كامل 

عنها.
أم�ا اس�ماعيل املكص�ويص فيتح�دث، ع�ن 

إصابة بنته ذات الس�بعة أعوام بالقمل بشكل 
مس�تمر، رغم لجوئه إىل عالجها لدى األطباء، 
إال أن الطبي�ب نصحه يف نهاي�ة املطاف بنقل 

ابنته إىل مدرسة أخرى، حفاظاً عىل صحتها.
وال تب�دو ه�ذه الحال�ة فري�دة ع�ن امل�دارس 
األخ�رى يف املنطقة ب�ل ويف بقي�ة محافظات 

العراق، وخاصة يف املناطق النائية والبعيدة.
شبح الترسب من املدارس

وقد أس�همت األحداث واألزم�ات التي مر بها 
العراق خ�الل العقود األخرية يف تدهور أوضاع 
التعلي�م يف البالد، وحدوث طف�رات يف معدالت 
ترسب الطالب من املدارس إىل الش�وارع، فيما 
تعطلت القوانني التي كانت تلزم األرس بإدخال 
أبنائها إىل امل�دارس، وتعاقبهم عىل انقطاعهم 

عن الدراسة.
ويف منطق�ة الش�يخ عم�ر الصناعي�ة ببغداد 
تمتل�ئ الش�وارع بأطف�ال ال تتج�اوز أعمار 
أغلبه�م 15 عام�اً، يعمل�ون يف ورش تصليح 
الس�يارات، ومعظم ه�ؤالء يعان�ون من أمية 

كاملة أو شبه كاملة.
“أس�همت األح�داث واألزم�ات الت�ي م�ر بها 
العراق خ�الل العقود األخرية يف تدهور أوضاع 

التعليم يف البالد”
ك�رار درع�م واحد م�ن هؤالء يبل�غ عمره 14 
عاماً، إال أن مالمحه توحي بأنه أكرب من عمره 
الحقيق�ي، حي�ث يعمل يف تصليح الس�يارات 

منذ نحو 6 سنوات، كما يؤكد.
يقول كرار، إن والدته اضطرت لجعله ينقطع 
عن الدراس�ة من�ذ الص�ف الثال�ث االبتدائي، 
وجاءت به إىل هذه املنطق�ة الصناعية للعمل 
عن�د أحد أقربائها، وب�دأ يف تعلم أصول املهنة 

شيئا فشيئاً، حتى بات يتقن الكثري منها.
لك�ن كرار بال�كاد يجيد الق�راءة، وال تبدو له 
الكتابة يف الصحف أو الكتب أكثر من مجموعة 
رموز ترتاص بجانب بعضه�ا البعض، إال أنه 
تعلم بحك�م عمله الطويل يف الش�ارع؛ قراءة 
الالفتات املرورية وأس�ماء املح�ال التجارية، 

فيما يعجز عن قراءة ما سوى ذلك.
وتتش�ابه قص�ة ك�رار مع قص�ص عرات 
آالف األطف�ال العراقي�ني الذي�ن يعمل�ون يف 
س�وق العمل بمختلف مدن البالد، حيث باتت 
هذه الريحة العمري�ة تمثل عصب العمل يف 
العديد من املعامل واالسواق، بحكم انخفاض 
أجورهم وقدرتهم الرسيعة عىل التعلم، خالفاً 

لكبار السن.
لكن وجودهم يف هذه األماكن عرّضهم للكثري 
من املش�اكل التي ال يجري الحديث عنها علنا 
يف الع�ادة، كالتح�رش الجن�ي والعنف وأكل 
حقوقه�م م�ن قب�ل بع�ض أصح�اب املحال 

واملعامل.
وعادة ما تحاط قص�ص التحرش الجني يف 
هذه األماكن بس�ور م�ن الرسي�ة والكتمان، 
مخافة تطورها إىل مش�اكل كبرية ربما تسال 
فيه�ا الدماء م�ن قب�ل ذوي ه�ؤالء الصبية، 
وهو ما يجعلها أمراً س�هالً ومأمون العواقب 
ل�دى الكثري م�ن املنحرفني وأصح�اب النوايا 
املريضة، كم�ا يؤكد الكثري م�ن مرتادي هذه 

األماكن.
األمية تهدد املجتمع

وتتضارب األرقام حول أعداد األميني يف البالد، 
فبينما تش�ري بع�ض األرقام إىل أن نس�بة 
األمية وصلت إىل %22 من عدد الس�كان، 
تؤكد إحصاءات ملنظمات إنس�انية محلية 
ودولي�ة ع�ىل أن النس�بة ربم�ا تص�ل إىل 
%40 من عدد السكان، الذي تقدره وزارة 

التخطيط بأكثر من 38 مليون نسمة.
إال أن الجه�از املرك�زي ملح�و األمية يؤكد 
عىل أن نس�بة األمية بني الش�باب وصلت 
إىل %8.3، مم�ا يعن�ي أن ماليني الش�باب 
ال يجي�دون القراءة والكتابة، فيما تش�ري 
أرقام منظمة “هيومن رايتس ووتش” إىل 
أن 6 ماليني عراقي يعانون األمية املطلقة، 
أي م�ا يع�ادل أكثر من %15 من س�كان 

العراق البالغ عددهم 38 مليون نسمة.
“نس�بة األمي�ة ب�ني الش�باب وصل�ت إىل 
%8.3، مم�ا يعن�ي أن ماليني الش�باب ال 

يجيدون القراءة والكتابة”
املتعاقب�ة  .ورغ�م تأكي�دات الحكوم�ات 
ع�ىل أنه�ا افتتحت أكثر م�ن 3500 مركز 
ملح�و األمي�ة؛ إال أن الكثري م�ن مرتاديها 
يشتكون مما يعتربونه “تسيباً” يف الدوام، 
وضعفاً يف تجهي�ز هذه املراكز، كما يقول 

عيل الرساي، البالغ من العمر 33 عاما.
ويضي�ف ان�ه التحق قب�ل بضعة أش�هر 
بمرك�ز ملحو األمي�ة يف مدين�ة الصدر، إال 
أن األس�اتذة كان�وا كث�ريي التغي�ب ع�ن 
الدروس، كم�ا أن قاعات املركز كانت غري 
مجه�زة بالكرايس والط�اوالت، مما جعل 
بع�ض امللتحق�ني به�ذه املراك�ز يجلبون 
كراس�يهم معهم، ويش�رتون القرطاسية 
ع�ىل حس�ابهم الخ�اص، رغ�م تأكيدات 
املرك�ز بتحمل تكالي�ف عملي�ة تعليمهم 

بأكملها.
ويضيف الرساي أن ه�ذه األوضاع دفعته 
لالنقطاع ع�ن حضور ال�دروس، وهو ما 
فعل�ه عدد آخر م�ن زمالئه، الذي�ن كانوا 
متحمسني يف البداية، قبل أن يواجهوا بهذا 

الواقع الصعب، عىل حد تعبريه.

اىل من يهمه االمر اني املواطن عبد الرضا مظلوم عفصان سعدون 
م�ن املترضري�ن جراء االمط�ار يف ع�ام 2013 يف محافظة كربالء 
وخصص�ت لن�ا اموال لغ�رض التعوي�ض وقطعة الرض س�كنية 
لكون عندي زوجتني وعائلة كبرية من النس�اء واالطفال وانا رجل 
حالي�ا مري�ض وكبري الس�ن ومعيل اىل ه�ذه العوائ�ل ولم احصل 
ع�ىل التعوي�ض وال ايس تخصيص من املس�ؤولني الذي�ن اوعدونا 
يف مجل�س محافظة كرب�الء بتزويد العالة الع�دد)2( قطعة ارض 
س�كنية ومبل�غ التعويض علما ان هناك كش�ف رباع�ي من قبل 
املحافظ�ة وتقدي�ر قيمة الرضر وهدم الدار واملي�اه التي دمرة كل 
ش�يئ داخل الغرف , والقضية الثانية وزارة الهجرة واملهجرين لن 
يت�م اطالق رصف املبلغ من�ذو تاري�خ 2010 واىل االن واملعلومات 
مدونة يف مديرية الهجرة واملهجرين فرع كربالء وبامكان الحكومة 
االط�الع عليها .. وعىل االضبارة ورقم االس�تقرار اما قضية املادة 
140 من الدس�تور العراقي وعىل اس�اس التعويض اىل جرب الرضر 
رغ�م اننا تعرضنا التهجري واملالحقة بس�بب بطش النظام املجرم 
واجهزته القمعية وبسبب سياساته االجرامية راجني حل املشكلة 
وتعوي�ي الرضر ولكم الش�كر والتقدير واالح�رتام املواطن عبد 

الرضا مظلوم عفصان سعدون الفرطويس 07808599581

الس�الم عليكم قدم زوجي طلب�ا اعادتي للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغس�طس ٢٠١٩. 
ولكون�ي ملتزمه بالعالج من رسط�ان الثدي خارج العراق فقد قم�ت بعمل وكاله عامه 
لزوج�ي ليمثلني ب�كل املعام�الت املطلويه. علما ان�ي عملت ملدة ثمان س�نوات يف مركز 
الوقاي�ه من االش�عاع يف بغداد ابتداءا من س�نه ١٩٨٤ بوظيفة مع�اون فيزياوي وتركت 
الوظيف�ه بعدها مضطره كون وال�د زوجي كان محكوم باالعدام وتم تخفيض حكمه اىل 
مؤبد حينذاك من قبل محكمة الثوره املنحله وكان مس�جون يف س�جن االحكام الخاصه 
ولدى زوجي كل االثباتات املطلويه ولكن عند مراجعته مركز الوقايه من االشعاع رفضت 
املديره الس�يدة بشؤى تمشية معاملني وطلبت حضوري ش�خصيا. فهل وكاله قانونيه 
ومصدقه من وزارة الخارجيه ال تمثل ش�يئا وكاننا نس�تجدي حقوقن�ا ، الم يكن يكفي 
ما عانيناه ش�ابقا ان�ا وزوجي وارضاؤنا لرتك�ن اهلنا ووطنا لنهرب بانفس�نا واطفالنا 
ون�ذوق االمرين غريتنا. اليس من الواج�ب احتضان ممن هم من امثالنا وتعويضهم عن 
الغب�ن ال�ذي لحق بهم. ال اعرف اذا كام قرار الس�يد رئيس ال�وزراء ملزما لجميع الدوائر 
واملؤسس�ات الحكوميه بحيث ترفض الس�يده مديرة املركز رف�ض معاملتي وحتى انها 
ل�م تقابله ش�خصيا وانما من خالل معاونها. اتمنى رفع الضي�م عني وخاصة اني ومن 
عام�ني تحت العالج من مرض الرسطان. س�ادتي االكارم... اعل�م انكم جميعا تحاولون 
بن�اء البلد ورف�ع الضيم عمن وقع عليه�م الظلم يف زمن الحكم البائ�د. ننتظر انصافكم 
ووض�ع حد ملن يتحكمون بنا بغري حق وكاننا مواطنون درجة ثانية ولكم جزيل الش�كر 

والتقدير وادام الله ظلكم وابقاكم ذخرا لنا.
 وداد كاظم رايض الكعبي 
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يستغرب كثير من العراقيين حين يقارنون بين النظام التعليمي الذي عرفت به 
بالدهم في س����بعينات وثمانيات القرن الماضي، وبي����ن ما وصلت إليه العملية 
التربوية والتعليمية في مختلف المناطق اليوم، في وقت يش����هد فيه العراق 

انهيارًا واسعا للعديد من المؤسسات في المجاالت الخدمية والبنى التحتية.

مشاكل
 الجالية العراقية في 
الحصول على الجواز

الى من يهمه االمر

الثالثاء  25 شباط 2020 العدد 2274  السنة العاشرة

تحقيق استقصائي يحاول الكشف 
عن األسباب التي يمنع من خاللها 
أصح�اب املطاح�ن العراقي�ة م�ن 
مب�ارشة  األجنب�ي  القم�ح  رشاء 
إلنتاج الدقيق األبيض الذي يستورد 

العراق كميات هائلة منه.
عدد املطاحن العراقية

واألطم�اع  الداخ�ي  “الفس�اد 
اإلقليمي�ة، تش�ركان يف مصلح�ة 
بقاء الوض�ع الزراعي واالقتصادي 

يف العراق عىل ما هو عليه”
تتوف�ر يف العراق ع�رات مطاحن 
يف  والحكومي�ة  األهلي�ة  القم�ح 
مختلف املحافظ�ات العراقية، ويف 
ه�ذا الصدد، كش�ف عضو مجلس 
الحب�وب التاب�ع ل�وزارة التج�ارة 
“س�مري األس�دي” يف حديث�ه ع�ن 
أن�ه يوجد يف الع�راق 241 مطحنة 
مختل�ف  يف  موزع�ة  للقم�ح 
وتتف�اوت  العراقي�ة،  املحافظ�ات 
طاقاته�ا اإلنتاجي�ة م�ن واح�دة 
إىل أخ�رى بحس�ب املاكين�ة الت�ي 

تستخدمها.
وأضاف األس�دي أن ع�دد املطاحن 
يف  15 مطحن�ة  يبل�غ  الحكومي�ة 
مختلف املحافظ�ات، إال أن 3 منها 
تعرض�ت للدم�ار بس�بب الح�رب 
األخ�رية ضد تنظي�م )داعش( بني 

عامي 2014 و2017، بحسبه.
وع�ن آلي�ة عم�ل ه�ذه املطاح�ن 
والجه�ة الت�ي تنت�ج لها، كش�ف 

األس�دي أن عم�ل ه�ذه املطاح�ن 
مقي�د لوزارة التج�ارة فقط، إذ إن 
ال�وزارة ت�زود أصح�اب املطاح�ن 
بالقمح ألج�ل إنت�اج الدقيق الذي 
يوزع عىل املواطنني ضمن مفردات 

البطاقة التموينية، بحسبه.
 م�ن جهت�ه كش�ف املستش�ار يف 
ن�وري”  “صب�اح  التج�ارة  وزارة 
يف حديث�ه ع�ن أن وزارة التج�ارة 
تواج�ه مش�اكل تتعل�ق بالحبوب 
واملطاحن، إذ إن املطاحن املحلية ال 
تغطي س�وى نصف حاجة العراق 
م�ن الدقيق، وبالتايل يس�تلزم ذلك 
استرياد العراق للدقيق من مصادر 

أجنبية، بحسبه.
للمطاح�ن  الس�ماح  ع�دم  وع�ن 
العراقية باس�ترياد القمح األجنبي 
)درجة أوىل( والس�ماح لها بإنتاج 
الدقي�ق األبي�ض املع�روف عراقًيا 
ب�)طح�ني الصفر(، كش�ف نوري 
بق�رارات  محك�وم  ذل�ك  أن  ع�ن 
س�ابقة للحكومة العراقية منذ ما 
قبل 2003، إذ ل�م تجر الحكومات 
املتعاقب�ة أي تغيري ع�ىل إجراءات 
وزارة التج�ارة فيما يتعلق بتعامل 
القم�ح  م�ع  العراقي�ة  املطاح�ن 

األجنبي مبارشة.
ولفت إىل أن إبط�ال تلك اإلجراءات 
يمر م�ن خالل ق�رار عىل رئاس�ة 
مجلس ال�وزراء اتخاذه ثم تمريره 
إىل مجل�س النواب ألج�ل املصادقة 

علي�ه ونره يف الجريدة الرس�مية 
ليتم اعتماده، بحسبه.

ك�م يس�تورد الع�راق م�ن الدقيق 
األبيض؟

الع�راق 241 مطحن�ة  “يوج�د يف 
مختل�ف  يف  موزع�ة  للقم�ح 
وتتف�اوت  العراقي�ة،  املحافظ�ات 

طاقاتها اإلنتاجية”
كميات هائل�ة تصل إىل 2.5 مليون 
طن من الدقيق األبيض يس�تورده 
العراق سنوًيا، النائب السابق جواد 
البوالني  ال�ذي كان عضوًا يف لجنة 
النيابي�ة”  واالس�تثمار  االقتص�اد 
كشف يف حديث له أن البيانات التي 
توفرت للجن�ة عندم�ا كان عضوًا 
فيها، فإن حاجة الس�وق العراقي 
للدقي�ق األبيض )طح�ني الصفر( 
تقرب من 2.5 مليون طن س�نوًيا 
وأن جمي�ع ه�ذه الكمية تس�تورد 
م�ن تركي�ا يف املق�ام األول ثم من 
إي�ران ودول أخ�رى بكمي�ات أقل، 

بحسبه.
وبني النائب عن أنه بسبب الحاجة 
امللح�ة يف العراق للدقي�ق األبيض، 
ف�إن تركيا ش�يدت ث�الث مطاحن 
يف مدينة مريس�ني تنت�ج 100 ألف 
طن يومياً، إذ تعمد تركيا السترياد 
القمح الرويس بعد انتهاء موسمه 
ب� 100 دوالر للط�ن الواحد فقط، 
لتعم�ل هذه املطاح�ن عىل تصنيع 
الدقي�ق األبي�ض ث�م تصدي�ره إىل 

الع�راق بكلف�ة 550 دوالًرا للط�ن 
الواح�د، ويمكن للعراقي أن يتخيل 
ك�م األرب�اح الت�ي تجنيه�ا ه�ذه 
العراقيني،  املطاحن ع�ىل حس�اب 

بحسب تعبريه.
 ولفت إىل أن العراق بس�بب اآلليات 
التي تتبعه�ا وزارة التجارة يف منع 
املطاحن العراقية من رشاء القمح 
األجنب�ي، فإنه�ا تس�بب خس�ارة 

الع�راق قراب�ة 1.25 ملي�ار دوالر، 
تذه�ب س�نوًيا م�ن أجل اس�ترياد 
الدقي�ق األبي�ض فقط، مش�رًيا إىل 
أنه عىل الحكوم�ة ورئيس مجلس 
ال�وزراء أن يتخ�ذوا قراًرا يس�مح 
للمس�تثمرين بتش�ييد مزي�د من 
ع�ن  فض�اًل  الخاص�ة،  املطاح�ن 
تش�ييد صوام�ع قم�ح أهلية تحد 
م�ن االس�ترياد املف�رط، إذ يمكن 

لهذه األموال الطائلة أن تس�تخدم 
يف رشاء القم�ح ال�رويس رخي�ص 
الثم�ن والع�ايل الج�ودة، وبالت�ايل 
للعراقي�ني  أبي�ض  دقي�ق  إنت�اج 
برب�ع قيمت�ه املباعة يف األس�واق 
خط�وة  أن  إىل  إضاف�ة  املحلي�ة، 
كهذه ستس�هم يف تعزيز الصناعة 
املحلية، وإسهامها الكبري يف توفري 

فرص عمل .

مش�كلة الحصول عىل الجواز العراقي بالنسبة 
البناء الجالية العراقية يف بعض الدول االوربية، 
بات�ت مش�كلة قديم�ة حديث�ة ، وب�ني الفرتة 
واالخرى تظهر هذه املش�كلة باسلوب وصورة 
جدي�دة دون ان يل�وح يف االف�ق ب�ان هناك حل 
جذري له�ا. فبني تع�دد انواع فئ�ات الجوازات 
والتوق�ف املس�تمر يف عملية اص�دار الجوازات 
وب�ني االج�راءات املعق�دة الس�تصدار الج�واز 
وبطء هذه االجراءات تتمحور وتتمركز معاناة 
العديد من ابناء الجالية العراقية مع السفارات 
العراقي�ة يف بعض ال�دول االوربية، كالس�فارة 

العراقية يف استوكهولم.
فاملعل�وم بأن�ه بني الح�ني واالخر تق�وم دائرة 
الج�وازات باالعالن عن اصدار فئ�ة جديدة من 
الجواز العراقي تحل محل الفئة التي س�بقتها، 
فمن الفئ�ات القديمة اىل فئة ال�)S(  واىل الفئة 
)G( ثم اخرياً اىل الفئة)A(. والسلطات العراقية 
بايجادها هذه الصي�غ والفئات املختلفة ترهق 
كاهل العراقي�ني بالعديد من االعباء التي كانت 
م�ن املمك�ن ان تتجاوزها لو انه�ا اوجدت آلية 
اكثر حكمة وفعالية. اضف اىل ذلك فان صعوبة 
وبطء االجراءات املتبعة يف الحصول عىل الجواز 

قد زاد من الطني بلة.
الجالية العراقية يف بعض دول شمال اوربا ك�) 
الس�ويد ، النروي�ج ، الدانم�ارك ، فنلندا (  هي 
احدى الفئات التي عانت وال زالت تعاني بش�دة 
م�ن اس�تمرار مش�اكل الحصول ع�ىل الجواز، 
واليخفى بان لجواز السفر اهمية كبرية يف حياة 
املواط�ن العراق�ي وعليه يتوقف مص�ري العديد 
من املعامالت الرسمية الرضورية، فبدون جواز 
يستحيل عىل الشخص السفر والتنقل اىل الدول 
االخرى كما ان الجواز يعترب وثيقة ومستمسكاً 
مهم�اً غالبا ما يكون توفره�ا رضورياً النجاز 
معامالت كث�رية اخرى مثل معامل�ة الحصول 
عىل جنس�ية الدولة التي يقيم فيها الش�خص 
العراق�ي وغريه�ا م�ن املعامالت، حي�ث يكون 
الج�واز العراقي دلي�ال وحيداً ومهم�ا يف اثبات 
جنس�ية الشخص العراقي.علماً انه بعد صدور 
الفئ�ة )G( فانه�ا حل�ت محل الفئ�ة )S( التي 
انتهت صالحيتها كوثيقة للس�فر وايضاً كدليل 
اثبات ع�ىل جنس�ية املواطن العراق�ي. وهناك 
االن يف الس�ويد الكث�ري م�ن العراقي�ني مم�ن 
تتوق�ف معامالتهم يف الحصول عىل الجنس�ية 

السويدية، لعدم امتالكهم الجواز العراقي.
 بع�د قرار دائ�رة الج�وازات العراقي�ة باصدار 
الفئة الجدي�دة من الجواز والتي س�ميت بفئة 
)A(، كان اصدار الجواز الجديد حرصاً يف بغداد 
فقط ، وكان يتطلب ارس�ال املعامالت اىل بغداد 
، وه�ذا كان يس�تغرق وقتا طويال ق�د يتجاوز 
العام الكامل، فإن االمر لم يتوقف عند هذا الحد 
بل ان الس�فارة العراقية يف استوكهولم اوقفت 
تروي�ج معامالت الحصول ع�ىل الجواز الجديد 
لفرتة طويل�ة. وبناءاً ع�ىل املطالب�ات العديدة 
واملس�تمرة م�ن قب�ل ابن�اء الجالي�ة العراقية 
ب�رضورة تخويل الس�فارة العراقي�ة صالحية 
اص�دار الج�واز العراق�ي  االم�ر ال�ذي يس�هل 
كثريا الحص�ول عىل الجواز ويق�رص املدة التي 
تس�تغرقها عملية االص�دار، وخاصة يف البلدان 
األوربية التي تتواجد فيها اعداد كبرية من أبناء 
الجالية العراقية، حيث يمكن عىل س�بيل املثال 
ان تكون الس�ويد مركزا ألصدار الجواز للدول ) 
الس�ويد ، النرويج ، الدانم�ارك ، فنلندا (، نظرا 

لوجود جالية عراقية كبرية العدد يف السويد..
لق�د تق�رر مؤخ�را تزوي�د الس�فارة العراقية 
يف س�توكهولم بمنظوم�ات خاص�ة بإص�دار 
اِص�دار  منظوم�ة  تش�غيل  وت�م  الج�وازات، 
الجوازات املقروءة آلي�اً داخل الس�فارة بتاريخ 

2011/5/21 وبشكل تجريبي.
بيد ان املش�اكل ل�م تتوقف عند ه�ذا الحد فلم 
تعم�ل املنظومة م�دة طويلة، فم�ا ان اصدرت 
الس�فارة بضعة ج�وازات وبالتحديد 21 جواز 
)حس�ب االعالن املوجودة عىل موقع الس�فارة 
االلكرتوني الذي تطلب فيه من االخوه املواطنني 
الذين ص�درت لهم جوازات عراقي�ة حديثاً عن 
طري�ق منظومة الجوازات يف الس�ويد مراجعة 
السفارة(. فقد تفاجئ املواطن العراقي باعالن 
الس�فارة وعن طريق موقعها االلكرتوني ايضاً 
عن خرب توقف اصدار الجوازات بالنظر لحدوث 
خلل فن�ي يف منظومة اِصدار الجوازات يف داخل 
العراق  ويف البعثات يف الخارج . وتذكر السفارة 
العراقي�ة يف اس�توكهولم  يف اعالنه�ا )أعلمتنا 
وزارة الداخلي�ة/ مديري�ة الج�وازات العام�ة 
بتوقف عم�ل منظومة اِصدار جوازات الس�فر 
منذ ثالثة أسابيع بسبب الصيانة وسيتم اعالم 
أبن�اء الجالي�ة الك�رام الحقاً باس�تئناف عمل 

املنظومة يف املديرية اعاله(.

رغم وجود عشرات املطاحن ..
 العراق يستورد 2.5 مليون طن من الدقيق األبيض 

)اننا نذوق االمرين(



حدد باحثون مجموعة مميزة من البكترييا املوجودة 
يف القناة الهضمية التي قد تس�هم يف التنبؤ بارتفاع 
ضغط الدم الرشياني الرئ�وي )PAH( ، وفًقا لبحث 
جديد ُنرش اليوم يف مجلة Hypertension األمريكية.
 ،»HealthDayNews« ووفقاً للموقع الطبي األمريك 
ق�ال الباحثون إن »PAH« هو مرض مزمن وتقدمي 
تكون في�ه الرشايني التي تمد الدم إىل الرئتني ضيقة 

أو مسدودة، مما يؤدي إىل أعراض مثل ضيق التنفس 
وخفقان القلب والتعب وغريها. واألش�خاص الذين 
يعانون من »PAH« لديهم ارتفاع ضغط الدم بشكل 
مس�تمر يف رشاي�ني الرئة يجعل الجان�ب األيمن من 
القل�ب يعم�ل بجهد كب�ري للغاي�ة لضخ ال�دم، مما 
يؤدي إىل فش�ل القلب من الجان�ب األيمن، وهو أقل 
ش�يوعا بكثري من ضغط الدم النظامي، والذي يمثل 

ق�وة الدم تتحرك من خالل األوعية الدموية يف جميع 
أنحاء الجس�م كله.وق�ال الباحثون إن كل ش�خص 
لدي�ه مجموعة من البكتريي�ا يف أمعائهم - املعروفة 
باسم »البكترييا املجهرية« - التي تساعد يف الهضم، 
الفت�ني إىل أن وجود بكترييا »microbiota« معينة يف 
أمعائه�م توقع وجود ارتفاع ضغ�ط الدم الرشياني 

الرئوي )PAH(  بدقة ٪83.
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الكشف عن مخاطر »الوشم« ومخاطره

ق�ررت بريطاني�ا حظ�ر »الرأس�يات«، أي تب�ادل الكرة بال�رأس، أثناء 
تدريبات ك�رة القدم يف املدارس االبتدائية، وفق م�ا أعلنت اتحادات كرة 
القدم يف املناطق الثالث من البالد.ويش�مل الحظر »الش�امل والفوري« 
تدريبات ك�رة القدم لألطفال حت�ى نهاية املرحل�ة االبتدائية، يف جميع 
أنحاء إنجلرتا وأس�كتلندا وأيرلن�دا الشمالية.وبحس�ب بيان صادر عن 
اتح�ادات كرة القدم يف املناطق الثالث، االثنني، فإن الحظر جاء بس�بب 
مخ�اوف من احتمال ح�دوث تلف طويل األجل يف أدمغ�ة األطفال ومن 
أم�راض مث�ل الخ�رف وألزهايمر.وجاء الق�رار عقب دراس�ة ميدانية 

أن العبي كرة القدم الس�ابقني كانوا أظهرت 
أكث�ر عرضة للوف�اة بأمراض 
التنك�س العصب�ي بثالث 
م�رات ونص�ف امل�رة، 
مقارن�ة باألعض�اء 
يف  املتطابق����ني 
م�ن  العم�����ر 
الن�اس. عام�ه 
اللوائح  وأشارت 
ت  لتعليم�ا ا و
ة  ي�����د لجد ا
إىل أن�ه ل�ن يكون 
»ص�د  أي  هن�اك 
عىل  بال�رأس«  ك�رة 
»املرحل�ة  يف  اإلط�الق 
التأسيس�ية«، أي أطف�ال 
امل�دارس االبتدائي�ة، وف�ق م�ا 
تليغ�راف«  »دي�ي  صحيف�ة  ذك�رت 
الربيطانية.غري أنه لن يكون هناك تعليمات بش�أن ذلك أثناء املباريات، 
م�ع األخ�ذ باالعتبار الع�دد املحدود ج�دا للرأس�يات التي تح�دث أثناء 
مباريات صغار الس�ن.وقالت مديرة األبح�اث يف مركز أبحاث ألزهايمر 
يف بريطاني�ا الدكت�ورة كارول روتليدج، تعليقا عىل القرار إن »الدراس�ة 
امليداني�ة األخرية أبرزت زي�ادة خطر اإلصابة بالخرف ل�دى العبي كرة 

القدم املحرتفني السابقني يف أسكتلندا«.

دعا الطبيب جينادي أونيش�ينكو، النائب األول 
لرئي�س اللجن�ة العلمي�ة والتعلي�م يف مجلس 

الدوما، إىل منع الوشم لخطورته عىل الصحة.
ووفقا للطبيب، يرتبط حب الوشم بفرط إنتاج 
الهرمون�ات الجنس�ية. وق�ال يف حديث إلذاعة 
»موسكو تتحدث«، »هذا هو مظهر حاد لألزمة 
الفكرية الروحية، التي نواجهها. عموما يجب 

منع جميع أنواع الوشم«.
وأض�اف »ق�د يس�بب عم�ل الوش�م اإلصاب�ة 
بأمراض قاتلة، وقال »أي مادة كيميائية تدخل 

تركيب طبقة الجلد، يمكن أن تش�كل خطورة. 
وأي جس�م غريب يمك�ن أن يح�دث التهابات 

قيحية قد تتطور إىل أورام خبيثة«.
واس�تطرد »من أين أت�ت هذه الع�ادة البدائية 
الغريب�ة؟ صحيح كان القدماء يرس�مون عىل 
أجس�امهم رس�وما قبيح�ة لتخي�ف األرواح. 
ولكن عندما الفتيات والش�باب ينقش�ون ذلك 
اآلن، فكي�ف س�يتخلصون منها عن�د تقدمهم 
بالعم�ر، وكيف س�يوضح���ون ذلك ألوالدهم 

وأحفادهم.«

حذر أخصائيون يف أمراض الدم وأورام الغدد الليمفاوية 
م�ن  املس�لحة  الق�وات  بمستش�فيات  النخ�اع  وزرع 

استخدام املسكنات ملريض نقص الصفائح الدموية.
وأش�ار إىل أن املس�كنات م�ن فصيل�ة ال NSAID مث�ل 
الفولتاري�ن وااليبوبروف�ني له�م تأث�ري ع�ىل الصفائح 
الدموي�ة وي�ؤدي يف بعض األش�خاص إيل قلة الصفائح 

الدموية.
وأض�اف أن أى مري�ض يعان�ي م�ن نق�ص الصفائ�ح 

الدموية يجب عليه االبتعاد عن تلك املس�كنات واستخدام 
بدائل لها كالباراسيتماول ومشتقاته.

وأكد أنه يمكن الوقاية من فقر الدم وتقليل خطورة 
التعرض لفقر الدم بسبب نقص الحديد بتناول 

األطعمة الغنية بالحديد منها.
وحذر من تناول مكمالت الحديد الغذائية بدون 
استشارة طبية ومن تلقاء نفس املريض، الفتا 
إيل أن�ه يمكن أن يكون تحميل الجس�م املفرط 

بمكمالت الحديد خطريًا ألن تراكم الحديد 
الزائ�د ي�ؤدي إىل تلف الكبد والتس�بب يف 

مضاعفات أخرى.

يتع�رض البعض خاص�ة األطفال 
لإلصابة بعدم القدرة عي الس�مع 
وعن�د  وطبيع�ي،  جي�د  بش�كل 
الذهاب للطبيب ويقوم بالكش�ف 
يتض�ح أن هن�اك م�اء وراء طبلة 
األذن، وه�ذا امل�رض يطل�ق عليه 
التقري�ر  وق�دم  األذن،  ارتش�اح 
 ،»healthline« املنشور عرب موقع
األعراض واألس�باب وأفضل طرق 

العالج.
وارتشاح األذن هو مشكلة صحية 
م�ن  العدي�د  لإلصاب�ة  يتع�رض 
األش�خاص خاصة األطفال، وهذا 
املرض هو تجمع س�وائل وراء 
وتؤثر  األذن،  طبل�ة 
كب�ري  بش�كل 
السمع  عىل 
ق�د  و
يص�ل 

األم�ر يف حال�ة إهمال الع�الج إىل 
فقدان السمع.

هناك العديد من األس�باب املؤدية 
لإلصابة بارتش�اح األذن، وخاصة 

عند األطفال، ومنها:
-وج�ود لحمية يف األن�ف تزيد من 

فرص اإلصابة بارتشاح األذن.
-يف العدي�د م�ن األس�باب ي�زداد 
األذن  بارتش�اح  ف�رص اإلصاب�ة 

نتيجة لإلصابة بحساسية األنف.
الدراس�ات  م�ن  العدي�د  -أثبت�ت 
الطبي�ة، أن اإلصاب�ة بااللتهابات 
التنف�ي  الجه�از  يف  املتك�ررة 
العل�وي تزيد من ف�رص اإلصابة 

بارتشاح األذن.
-اإلصابة بالتهاب األذن الوس�طى 
يزيد من فرص اإلصابة بارتش�اح 

األذن.
-كثرة اإلصابة بن�زالت الربد تزيد 

م�ن ف�رص اإلصاب�ة.
-اإلصابة بالتهاب الجيوب األنفية 

يعد من أبرز األسباب.
وهن�اك العديد م�ن األعراض التي 
يجب التع�رف عليها، ومالحظتها 

خاصة عند األطفال، ومنها:
-اإلصابة بضعف السمع يعد أبرز 

األعراض.
يتع�رض  األحي�ان  بع�ض  -يف 

األطفال لإلعاقة يف النطق الجيد.
-يف حال�ة ع�دم االهتم�ام بعالج 
تل�ف  يف  يتس�بب  األذن  ارتش�اح 

الطبلة.
بع�د أن يق�وم الطبي�ب بإج�راء 
يف  يس�اعد  ال�ذي  األذن  منظ�ار 

الكشف عن ارتشاح األذن، وأيًضا 
األذن  ضغ�ط  بقي�اس  القي�ام 
الس�وائل  والس�مع لتحديد كمية 
املتواج�دة خلف طبل�ة األذن، يتم 
تحدي�د طرق الع�الج، الذي يبدأ يف 
األول بالع�الج ال�ذي يس�تمر من 
ش�هر إىل 3 أش�هر، ويف حالة عدم 
اللج�وء  يج�ب  املري�ض  تحس�ن 
الس�وائل  الجراحي إلزالة  للتدخل 

املتواجدة.

مصادر غذائية تمد الجسم باليود
أش�ار املعهد االتحادي لتقييم املخاطر 
إىل أنه من األفض�ل اتباع نظام غذائي 
محدد إلمداد الجسم بكمية كافية من 

اليود.
ومنتج�ات  الحلي�ب  تن�اول  ويتع�ني 
األلبان يومي�ًا، باإلضاف�ة إىل رضورة 
تناول األس�ماك البحرية م�رة واحدة 
يج�ب  كم�ا  األس�بوع،  يف  مرت�ني  أو 
دائماً اس�تعمال ملح الطع�ام املعالج 

األطعمة  وتناول  باليود 
الجاهزة التي تشتمل 

علي�ه، وع�ادة ما 
يت�م اإلش�ارة إىل 

ذلك عىل عبوات التغليف.
وأضح�ت الجميع�ة األملاني�ة للتغذية 
أن الي�ود يعت�رب م�ن العن�ارص النزرة 

الغ�دة الرضورية  لوظيف�ة 
األيض، الدرقي�ة  وعملي�ة 

ويتع�ني عىل 
لغ�ني  لبا ا
هق�ني  ملرا وا

تن�اول م�ن 180 إىل 200 ميكروغ�رام 
م�ن اليود يومياً، وتبلغ الكمية الالزمة 
من اليود لألطفال ما بني 100 إىل 200 

ميكروغرام.
وأشار املعهد االتحادي لتقييم املخاطر 
إىل تحس�ن إم�داد الجس�م باليود من 
خ�الل اس�تعمال امللح املعال�ج باليود 
منذ منتص�ف الثمانيني�ات من القرن 
البيان�ات  أن  إال  املن�رم، 
الحالية تش�ري إىل أن هذه 
القي�م ال ت�زال غري 

مثالية.

كش�ف الدكتور جوزيف بوس�كو، 
نائب رئي�س األكاديمية األمريكية 
 :)AAOS( العظ�ام  لجراح�ي 
الش�توية  الرياض�ات  »تتمت�ع 
واألنشطة الرتفيهية بفوائد صحية 
وقلبية كب�رية، ومع ذلك، من املهم 
عدم التقليل م�ن املخاطر التي قد 

يسببها الطقس البارد.
األمريكي  الطب�ي  للموقع  ووفًق�ا 
أش�ار   ،»HealthDayNews«
املستش�فيات  أن  إىل  الخ�رباء 
وعي�ادات الرعاية الصحية تش�هد 

زيادة يف إصابات العظام واملفاصل 
ويمك�ن  الش�تاء،  أش�هر  خ�الل 
الوقاية من الكثري منها باملمارسة 

الصحيحة.
االلت�واءات  أن  الباحث�ون  وأك�د 
واإلصاب�ات  والكس�ور  والخل�ع 
األكث�ر صدم�ة يمك�ن أن تح�دث 
ألي ش�خص، لذلك يق�دم الخرباء 
اقرتاح�ات ح�ول كيفي�ة حماي�ة 
نفسك أثناء ممارس�ة الرياضة ىف 

الشتاء، وتشمل:
االستعداد

الشتوية،  الرياضات  قبل ممارسة 
تأك�د م�ن أن عضالت�ك يف حال�ة 
جي�دة ع�ن طري�ق »التس�خني«، 
حي�ث إن العضالت الباردة واألوتار 
واألربط�ة أكث�ر عرض�ة لإلصابة، 
م�ع التأك�د م�ن وج�ود زجاجات 
املياه واإلم�دادات األخرى يف وضع 

االستعداد.
ارتداء معدات مناسبة

املناس�بة  الحماي�ة  تع�د مع�دات 
مث�ل النظارات الواقي�ة والخوذات 
والقف�ازات واملالب�س أم�رًا بال�غ 
األهمي�ة، حي�ث يج�ب أن تك�ون 
الطبق�ات،  متع�ددة  مالبس�ك 
ومقاوم�ة  فضفاض�ة  خفيف�ة، 
للري�اح، ويجب أن تك�ون األحذية 
دافئة وتقدم دعًما للكاحل وتبقي 

قدميك جافة.
اتبع القواعد

إذا كن�ت غ�ري متأك�د م�ن قواعد 
الرياض�ة الخاص�ة ب�ك، فقد حان 
الوق�ت لتلق�ي درس م�ع م�درب 
مؤه�ل، خاصة مع الرياضات مثل 
التزلج عىل الجليد، ومعرفة كيفية 
الس�قوط بش�كل صحي�ح وآم�ن 
يمك�ن أن تقل�ل بش�كل كب�ري من 

خطر اإلصابة.
راقب الطقس

العواصف  التحذيرات ح�ول  تعترب 
ودرجات الحرارة املنخفضة للغاية 
أعالًما حمراء، فإذا كنت تعاني من 
انخفاض حرارة الجسم أو قضمة 
الصقي�ع، فاطل�ب فورًي�ا العناية 

الطبية.
وقف النشاط عند حدوث التعب

إذا كنت تشعر باأللم أو التعب، فال 
تدفع نفسك ووقف النشاط. 

5 نصائح لتجنب اإلصابات الرياضية في الشتاء

كلما تريد معرفته عن »ارتشاح األذن«

بريطانيا تمنع طلبة االبتدائية من »الرأسيات« 
اثناء لعب كرة القدم .. تسبب تلف في الدماغ 

المسكنات تسبب نقصا في الصفائح الدموية

يهت�م الكثريون بمعرف�ة كيفية تأثري 
الغذاء عىل الصحة، كما تلقى الصحة 
العقلي�ة، يف الوقت نفس�ه، مزيدا من 
الرتكي�ز من جان�ب العلم�اء والعامة 
عىل ح�د س�واء، بحس�ب ما ج�اء يف 
 Medical« موق�ع  نرشه�ا  دراس�ة 

. »News Today
ولذا، ال يعد أمرا مس�تغربا أن يكتسب 
»الط�ب النف�ي الغذائ�ي« زخماً، يف 
حني تقوم ال�رشكات واملتاجر الكربى 
واإلعالنات برتوي�ج دعايات ضخمة 

غني�ة  غذائي�ة  وجب�ات  ع�ن 
والربيبايوت�ك  بالربوبيوتي�ك 

الغذائي�ة،  واملكم�الت 
األجسام  بأنها س�تعزز 

والعقول.
م�ن  الرغ�م  وع�ىل 
ثق�ة القائم�ني عىل 
امل�واد  صناع�ة 
أن  إال  الغذائي�ة، 
تربط  الت�ي  األدل�ة 

يتم  الذي  الطعام  بني 
وازده�ار  ل�ه  الرتوي�ج 

الحال�ة الذهني�ة تعد أقل 
م�ن  تش�ري  وال  وضوًح�ا 

قريب أو بعيد ألي مما تقوله بعض 
شعارات اإلعالنات.

العلمي�ة  املراجع�ة  مؤلف�و  ي�رشح 
الجدي�دة، م�ن جامع�ة غوتن�ربغ يف 
السويد: »تمثل االضطرابات العصبية 
والنفس�ية بعًضا من أكث�ر التحديات 
االجتماعية إلحاًحا يف العر الحايل.« 

وإذا كان م�ن 
املمك�ن 

من�ع 

أو ع�الج ه�ذه الح�االت م�ن خ�الل 
البس�يطة،  الغذائي�ة  التغي�ريات 
فس�تكون الحي�اة متغ�رية بالنس�بة 

ملاليني األشخاص.
إن ه�ذا املوضوع معق�د للغاية، لكن 

فهم الفروق محاول�ة 
الدقيقة 

ستكون خطوة مهمة.
يف اآلونة األخرية، استعرضت مجموعة 
م�ن الباحث�ني الدراس�ات العلمية يف 
العقلي�ة،  التغذي�ة والصح�ة  مج�ال 
وقاموا بنرش نتائ�ج بحثهم يف دورية 
»عل�م األدوي�ة العصبي�ة والنفس�ية 

األوروبية«.
قام املؤلف�ون بتقييم األدل�ة الحالية 
للحصول ع�ىل فهم أوض�ح للتأثري 
الحقيق�ي للغ�ذاء ع�ىل الصح�ة 
العقلية. كم�ا بحثوا عن ثغرات 
معرفية، وقاموا بتس�ليط 
املج�االت،  ع�ىل  الض�وء 
الت�ي تحتاج إىل مزيد من 

االهتمام العلمي.
الغذائي  النظ�ام  ويؤث�ر 
املزاجي�ة،  الحال�ة  ع�ىل 
كل  وقب�ل  أوالً  ألن�ه 
امل�خ  يحت�اج  يشء، 
لي�ؤدي  املغذي�ات  إىل 
وظائف�ه. كذل�ك، فإن 
التي  الغذائية،  الوجبات 
يت�م تناولها تؤثر بش�كل 
مبارش ع�ىل العوامل األخرى 
الت�ي يمك�ن أن تؤثر ع�ىل املزاج 
واإلدراك، مث�ل بكتريي�ا األمع�اء 

والهرمونات والناقالت العصبية.

دراسة: بكتيريا األمعاء ترتبط بارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي

كيف يؤثر النظام الغذائي على صحة العقل؟
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 عاد من أوروبا ليقتل زوجته »رجما بالحجارة«

 املراقب العراقي/ متابعة...
يف  تحم�ل  الق�دم  ك�رة  إن  يقول�ون 
طياتها، إىل جانب اإلثارة والتش�ويق، 
جانب�ا غريبا وطريفا يف نفس الوقت، 

وهذه التسديدة خري دليل عىل ذلك.
ومن اللحظ�ات الغريبة يف كرة القدم، 
ما حدث خالل مباراة لفريق هرينفني 
الذي يحتل املركز العارش، أمام ضيفه 
ال�دوري  بطول�ة  يف  ه�اغ،  دي�ن  أدو 

الهولندي املمتاز.
أم�ا نج�م الحادث�ة الغريب�ة يف ه�ذه 
املب�اراة، فه�و الكروات�ي املع�ار من 
أل�ني خليلوفيت�ش. مي�الن اإليط�ايل 

حدث�ت الواقع�ة يف ملع�ب هرينفني، 
وتحدي�دا يف الدقيق�ة 72 م�ن املباراة 
عندم�ا كان صاح�ب األرض متأخ�را 

بهدفني لهدف.
يف تل�ك الدقيق�ة، أرس�ل خليلوفيتش 

ك�رة لولبية قوي�ة من حاف�ة مرمى 
الخصم، لكنها انتهت عىل نحو عجيب 
يف مطب�خ ملعب هرينف�ني، فأطاحت 
الكرتوني�ة  الطع�ام  عب�وات  بع�ض 

وأكياس الشيبس.
كما أفزعت التسديدة الطائشة عمال 
املطب�خ، الذين ظه�رت عليهم مالمح 
الخ�وف عندم�ا دخل�ت الك�رة إليهم 

فجأة ودون سابق إنذار.

ويب�دو أن خليلوفيتش مش�هور بهذا 
الن�وع م�ن الك�رات، فف�ي املب�اراة 
نفس�ها، وبع�د 5 دقائ�ق ك�رر األمر 
نفس�ه من الزاوي�ة نفس�ها، وبينما 
كان�ت الك�رة تب�دو يف طريقه�ا وراء 
خشبات املرمى، إذا بها تدخل الزاوية 
البعيدة للمرمى.وبهدفه الجميل نجح 
خليلوفيتش يف إحراز التعادل لفريقه 

هرينفني، باملباراة التي انتهت 2-2.

لكن تكلفة العملية كانت باهظة، إذ قتل 40 عسكريا 
أمريكي�ا ودمرت 20 طائرة، بحس�ب تقرير لش�بكة 

»يس أن أن«، االثنني.
وت�م العثور ع�ىل غالبية الطائ�رات، إال أن اختفاء 3 

منها شكل لغزا عسريا.
ولعقود طويلة لم تحصل عائالت العس�كريني، الذين 
كانوا عىل متن املقاتالت، وعددهم 7  عىل إجابات عن 

أماكن وجود رفاتهم، إىل أن بدأت منظمة »بورجكت 
ريكف�ر« غ�ري الربحي�ة يف البحث عن أماك�ن وجود 

املقاتالت.
وبالفع�ل تمكن�ت املنظم�ة بالتع�اون م�ع جامعة 
ديالوير، التي تقع يف والية تحمل االس�م نفس�ه من 

العثور عىل حطام الطائرات الثالث.
وق�ال م�ارك مول�ني، املؤس�س املش�ارك 

للمنظمة إن اكتشاف املواقع أمر مبهج.
ووج�د الباحث�ون الطائ�رات الث�الث عىل 
أعم�اق ت�راوح ب�ني 100- 215 قدم�ا ) 
يف  البح�ر  30- 65 م�را( تح�ت س�طح 
ميكرونيزيا، وهي دولة تتكون من أرخبيل 
يتك�ون م�ن 600 جزيرة صغ�رية يف غرب 

املحيط الهادئ.

املراقب العراقي/متابعة...
حيل�ة  إىل  روس�ية  ام�رأة  لج�أت 
البهج�ة  إلضف�اء  »جهنمي�ة« 
والس�عادة ع�ىل ابنه�ا ال�ذي يلعب 
أس�فل البناية، بينما تجلس هي يف 

غرفتها بالدور الرابع.
ويف مدينة بلغورود، غربي روس�يا، 
التق�ط أحد الس�كان مقطع فيديو 
لطفل يلهو عىل أرجوحة يف الشارع، 
بينم�ا تحركه�ا أمه من ش�قتها يف 

الدور الرابع من البناية.
وبإمكان الجمي�ع رؤية حبل ثبتته 

السيدة يف األرجوحة، يمتد إىل نافذة 
حجرته�ا، ليمكنها م�ن التحكم يف 
حرك�ة طفلها بينم�ا تجلس هي يف 

البيت.
ويبل�غ طول الحبل عرشات األمتار، 
ويمتد فوق قطعة أرض بها مواقف 

سيارات.
الفيدي�و  مقط�ع  صاح�ب  وق�ال 
الغري�ب: »رأي�ت ذل�ك م�ن ناف�ذة 
منزيل. ش�خص ما م�د حبال طويال 
م�ن نافذة ال�دور الراب�ع وربطه يف 

األرجوحة«.

املراقب العراقي/متابعة...
قب�ل أي�ام قليل�ة، أعلن�ت موس�وعة 
أن  القياس�ية  لألرق�ام  »غيني�س« 
أك�ر  أصب�ح  واتاناب�ي  شيتيس�و 
اليابان�ي  أن  إال  العال�م،  يف  معم�ر 

صاحب ال�112 عاما، تويف األحد.
وقالت وس�ائل إعالم يابانية، الثالثاء، 
إن أك�ر معم�ر يف العال�م ت�ويف قب�ل 
يوم�ني، لك�ن ل�م يكش�ف عن س�بب 

وفاته.
أرسة  أف�راد  ع�ن  صح�ف  ونقل�ت 
واتاناب�ي، أنه لم يتمك�ن من تناول 
أي طعام مؤخ�را، وأنه أصيب 
الحرارة  بارتفاع يف درج�ة 
وصعوبة يف التنفس قبل 

وفاته بيومني.
ول�د  ال�ذي  واتاناب�ي، 
ع�ام 1907، ت�م منحه 
معم�ر  أك�ر  ش�هادة 
يف العال�م من موس�وعة 
فراي�ر   12 يف  »غيني�س« 

الجاري، وبدا مبتسما ورافعا قبضته.
وقدمت »غيني�س« يف اليابان التعازي 
لعائلة واتانابي، حسبما ذكرت وكالة 

»أسوشيتد برس«.
»ماينيب�ي«  لصحيف�ة  ووفق�ا 
اليابانية، ف�إن لواتاناب�ي، الذي عمل 
يف تايوان مل�دة 18 عاما قبل عودته إىل 
مدين�ة نيغاتا بش�مال الب�الد، لديه 5 

أبناء و25 حفيدا.
وبعد عودت�ه إىل نيغاتا، عمل واتانابي 
يف الحكوم�ة املحلي�ة حت�ى تقاع�ده، 
وخالل عمره املدي�د زرع الخرضاوات 
والفاكه�ة يف مزرع�ة العائل�ة، وكان 
يحب تناول الحلوى وزراعة األش�جار 
فني�ة  بطريق�ة  الياباني�ة  القزمي�ة 

تقليدية.

لص يساعد الشرطة على التوصل إليه
 بترك هويته في مكان الجريمة  

املراقب العراقي/ متابعة...
اقتحم لص مجمع مكاتب إدارية 
يف أملاني�ا، ث�م س�اعد الرشطة يف 
التوصل إليه بمنتهى الس�هولة، 
هويت�ه  بطاق�ة  ت�رك  أن  بع�د 

الشخصية يف أحد املكاتب.
ويبدو أن اللص 30/ عاما/ قام 
بتحطي�م ج�زء من ب�اب املدخل 
أجه�زة  ع�ن  املبن�ى  يف  وبح�ث 
إلكرونية. واس�تدعى أحد أفراد 
األم�ن الرشطة الت�ي عثرت عىل 
بع�ض األجه�زة الت�ي ربما كان 

اللص قد أعد لنقلها.
ول�م يكن اللص نفس�ه موجودا 
يف موق�ع الحادث وق�ت وصول 
الرشط�ة، وعث�ر أف�راد الرشطة 
ع�ىل بطاق�ة هويت�ه م�ع تل�ك 

األجهزة.
وقال�ت املتحدثة باس�م الرشطة 
إن�ه ربم�ا س�قطت البطاقة من 

الرجل.
دراجت�ه  أيض�ا  الل�ص  وت�رك 
وسرته وزجاجة خمر فارغة يف 

موقع الحادث.

املراقب العراقي/ متابعة...
ق�ال وزي�ر البرول املرصي ط�ارق املال، 
الثالث�اء، يف مؤتم�ر صحف�ي بالقاهرة، 
إن بالده ستطرح مزايدة عاملية للتنقيب 
عن الذه�ب واملعادن املصاحبة، النحاس 
والفض�ة، يف الفرة من 15 مارس إىل 15 
يوليو.وأض�اف امل�ال يف مؤتم�ر صحفي 
املزاي�دة  أن  بالقاه�رة،  ال�وزارة  بمق�ر 
تتضم�ن ط�رح 320 قطاع�ا ملس�احة 
إجمالية 56 ألف كيلو مر مربع، وسيتم 

البت يف العروض خالل شهرين.
وب�نينّ امل�ال أن�ه س�يتم ط�رح مزاي�دة 
أخ�رى للتنقيب عن مع�ادن مثل الحديد 
والفوس�فات وغريها قبل نهاي�ة العام. 
وأض�اف الوزي�ر أن�ه ت�م تعدي�ل نظام 
التعامل مع املستثمر يف القانون ليصبح 
بنظ�ام  كان  أن  بع�د  وإت�اوة  رضائ�ب 

تقاسم اإلنتاج.
وأوض�ح أن الح�د األدن�ى لإلت�اوة يبلغ 
خمس�ة باملئ�ة م�ن اإلنت�اج، وأن الح�د 
األدن�ى لنس�بة املش�اركة 15 باملئة من 

األرب�اح، والح�د األدن�ى للرضائب 22.5 
باملئة من األرباح أيضا.

إع�داد  بص�دد  ال�وزارة  أن  إىل  ولف�ت 
اس�راتيجية لكل معدن بش�كل خاص، 
وزي�ادة الص�ادرات والقيم�ة املضاف�ة 

والصناعات التحويلية والتكميلية.
ويرك�ز إنت�اج الذه�ب بم�رص حاليا يف 
منج�م الس�كري بالصح�راء الرشقي�ة، 
ال�ذي تدي�ره رشك�ة س�نتامني املدرجة 
يف لندن.وتق�در بع�ض رشكات التنقيب 
احتياطي�ات الذه�ب املحتملة يف صحراء 
مرص الرشقي�ة الغنية باملع�ادن وحدها 

بأكثر من 300 طن.

محتالون في ثياب أطباء ومسعفين

املراقب العراقي/ متابعة...
تحدت فتاة افغانية اعاقتها فأصبحت رس�امة 
تعرض لوحاته�ا يف املع�ارض الدولية وصاحبة 

مركز لتعليم الفنون.
ذوي  م�ن  موهوب�ني  فنان�ني  ع�ن  س�معنا 
االحتياج�ات الخاص�ة اس�تخدموا ارجلهم بدل 
ايديه�م يف الرس�م واإلبداع..ولك�ن م�اذا ل�و أن 

الشلل طال ايديهم وارجلهم.
روباب�ا محم�دي فنانة من العاصم�ة األفغانية 
كابول تحدت إعاقتها التي ولدت عليها ومارست 
هوايتها املفضلة يف الرس�م مس�تخدمة فمها يف 
حمل الفرشاة مشبثة اياها بني أسنانها إلنشاء 
ص�ور متقن�ة وملونة.وتقول روباب�ا محمدي: 
»بس�بب إعاقتي ، لم أتمكن مطلًقا من الذهاب 
إىل املدرس�ة« ،كنت أش�عر بالتعب واملرض لعدم 
تمكني من مغ�ادرة املن�زل«. »كان األمر صعًبا 

للغاية وبكيت عدة مرات.لكن والدي شجعني«
ول�م تكت�ف محم�دي بتعل�م الق�راءة والكتابة 
واس�تخدام وس�ائل التواص�ل االجتماع�ي عىل 

هاتفها املحمول بل تمكنت بطموحها وعزيمتها 
من إقامة معرض لرس�وماتها بعد أربع سنوات 
م�ن التدريب�ات الش�اقة، وم�ن إط�الق مرك�ز 
للتدريب مخصص لفنان�ني معاقني آخرين. اما 
اليوم فتب�اع أعمال ه�ذه الفتاة البالغة تس�عة 

عرش عاًما يف املعارض الدولية.
وتقول روبابا »أقوم يف الغالب برس�ومات حول 
النس�اء األفغانيات والتحديات التي يواجهنها..

والنبات�ات  والطبيع�ة  األطف�ال  ارس�م  كم�ا 
والحيوانات.وفًق�ا ملس�ح وطن�ي أج�ري من�ذ 
اع�وام يعاني ح�وايل مليون ونصف من س�كان 
أفغانستان البالغ عددهم حوايل خمسة وثالثني 
ملي�ون نس�مة من أش�كال اإلعاقة بم�ا يف ذلك 
ع�رشات اآلالف من األش�خاص الذي�ن يعانون 
م�ن إصابات األلغ�ام األرضية. وتق�ول الوزارة 
األفغانية للشهداء واملعوقني إن أكثر من ثالثمئة 
وعرشين ألف شخص معاق وأقارب الذين قتلوا 
يف الحرب مسجلون لدى الوزارة مما يساعد عىل 

توفري فرص العمل والتعليم لهم. 

املراقب العراقي/ متابعة...
س�ان  زيبي�دو  بلدي�ة  ن�رشت 
ميالن�و  مدين�ة  يف  جياكوم�و 
ش�مال إيطالي�ا إش�عارا ع�ىل 
عم�ال  م�ن  يح�ذر  فيس�بوك، 
صح�ة مزيف�ني، وذل�ك وفق�ا 
الكوريريي ديال سريا  لصحيفة 

اإليطالية.
وأوضحت الصحيفة أن الجهات 
األمني�ة يف املدينة حذرت من أن 
يتظاه�رون  املحتال�ني  بع�ض 
يج�رون  مس�عفون  بأنه�م 
لف�ريوس  مجاني�ا  اختب�ارا 
إىل  الوص�ول  به�دف  كورون�ا، 

املنازل الخاصة ورسقة الناس.
وتم اإلبالغ عن مكاملات هاتفية 
من أطباء وممرضني مزعومني، 
الحضور  إنهم يريدون  يقولون 
للمنزل وعم�ل فحص لفريوس 

كورونا الجديد »كوفيد 19«.
املحلي�ة  الرشط�ة  ودع�ت 
املواطن�ني لرفض ه�ذه الدعوة 
وعدم الس�ماح لهؤالء بالدخول 

إىل منازلهم.
وقال�ت الرشط�ة إن العامل�ني 
يقوم�ون  الصح�ة  مج�ال  يف 
بزيارات وفحوص منزلية فقط 
إذا ت�م طلبهم مس�بقا من قبل 

املواطنني أنفسهم.
كم�ا ت�م اإلب�الغ ع�ن بع�ض 
مح�اوالت االحتي�ال م�ن قب�ل 
»متطوع�ني مزيفني« يزعمون 
األحم�ر،  الصلي�ب  أنه�م م�ن 
اتصل�وا بمنازل مس�نني لعمل 

فحص.
ب�أن  الصحيف�ة  وأف�ادت 

ت�ويف  سادس�ا  ش�خصا 
يف إيطالي�ا إث�ر إصابت�ه 
بف�ريوس كورونا، وفاق 
اإلصاب�ة  ح�االت  ع�دد 
باملرض مئتني يف ش�مال 

البالد منذ يوم الجمعة.

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

ة مرورة. إال كان له بكل نظرة حجنّ
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فتاة أفغانية تتحدى
 اإلعاقة والمجتمع بالرسم

املراقب العراقي/ متابعة...
ن�رش املص�ور الصحفي ع�ارف وتد 
ع�ر حس�ابه ع�ىل فيس�بوك صورة 
رج�ل س�وري يع�رض كليت�ه للبيع، 
مقابل رشاء خيمة يؤوي فيها عائلته 

بإدلب.
وحم�ل الش�اب الن�ازح الفت�ة كتب 
عليه�ا »أن�ا نازح من�ذ 27 يوما، لدي 
كلي�ة للبيع بح�ق خيم�ة تؤويني أنا 

وعائلتي، ألنه أنا الله معي فقط«.  

يعرض بيع كليته لشراء خيمة تؤوي عائلته

بعد أيام من حصوله على اللقب.. وفاة أكبر معمر 

حل لغز 3 مقاتالت أميركية أسقطها اليابانيون إبان الحرب العالمية الثانية 

املراقب العراقي/ متابعة...
أق�دم مواطن س�وري عىل قت�ل زوجته رجم�ا بالحجارة، 
وذل�ك عقب عودتهما م�ع طفلهما من الدنم�ارك، وفقا ملا 
ذكرت مواقع س�ورية محلي�ة، األحد.وذك�رت التقارير أن 
الرجل أقدم أيضا عىل قتل طفله البالغ من العمر 10 أعوام، 
مش�رية إىل أن الحادثة وقعت يف بلدة كوباني »عني العرب« 

يف محافظة ريف حلب.
وأوضح موقع »أورينت نت« أن رجال أقدم مس�اء الس�بت 
ع�ىل قتل زوجت�ه وابنه يف منطق�ة حراجي�ة )غابة( غرب 
مدين�ة كوبان�ي، الخاضعة ل�إلدارة الذاتي�ة التابعة لقوت 

سوريا الديمقراطية.
وبحس�ب موقع »ش�بكة أخبار كوباني« ق�ام الزوج بقتل 

زوجت�ه البالغة م�ن العمر 27 عاماً رجم�اً بالحجارة حتى 
امل�وت، دون معرف�ة أس�باب إقدام�ه ع�ىل تل�ك الجريم�ة 

الشنعاء.
وق�د س�ارع القاتل إىل تس�ليم نفس�ه إىل س�لطات اإلدارة 

الذاتية، التي بارشت التحقيق يف الحادثة.
وق�د ضبطت العام املايض كمية قياس�ية من املخدرات بلغ 
مجموعها حواىل 91 طناً من بينها 77.9 طن من الكوكايني. 
أما البقية فكانت من الحشيش�ة، عىل م�ا أوضحت النيابة 
العامة.وأعلنت كوس�تاريكا، الس�بت، ضبط كمية قياسية 
من الكوكايني تزيد عن خمسة أطنان، كانت 
مخبأة يف حاوية نبتات زينة موجهة إىل 

روتردام يف هولندا.

 املراقب العراقي/ متابعة...
قب�ل 76 عاما، فقد س�الح 
ع�ددا  األمريك�ي  الج�و 
الحربي�ة  مقاتالت�ه  م�ن 
أثن�اء معرك�ة م�ع القوات 
الح�رب  إب�ان  الياباني�ة، 

العاملية الثانية.
األخ�رية  امل�رة  وكان�ت 
الت�ي ش�وهدت فيه�ا هذه 
كان�ت  عندم�ا  املقات�الت، 
الق�وات األمريكي�ة تقصف 
غرب�ي  يف  ياباني�ة  أهداف�ا 
املحيط الهاد وجاء القصف 
ضمن »عملية هيلس�تون« 
يف فراير 1944، التي مثلت 
انتص�ارا حاس�ما للواليات 

املتحدة يف الحرب.

تسديدة »طائشة« تصيب المطبخ بدال من المرمى !

أم في الدور الرابع تالعب ابنها في الشارع!

املراقب العراقي/ متابعة... 
لقي مخرع أمريك�ي يوصف ب�«املتهور« 
مرصع�ه إثر تحطم ص�اروخ كان يلتصق 

به يف صحراء والية كاليفورنيا.
ومايك هيوز، املع�روف أيضا ب�«املجنون« 
كان يحاول الطريان عىل ارتفاع 1500 مر 
يف اله�واء ع�ر االلتصاق بص�اروخ يعمل 

بالطاقة البخارية.
وكان�ت قن�اة »س�اينس« املتخصص�ة يف 
الش�ؤون العلمي�ة تص�ور إق�الع صاروخ 
هيوز ، وذلك ضمن سلس�لة أفالم وثائقية 

تسمى »رواد فضاء ذاتيني«.
وأك�دت القن�اة العلمي�ة مقت�ل املخ�رع 
األمريك�ي، وقال�ت »لق�د كان دائما حلمه 
كان�ت  وقناتن�ا  الش�كل  به�ذا  االنط�الق 
موجودة لتوثيق ه�ذه الرحلة« التي كانت 

األخرية.
وت�داول رواد مواقع التواص�ل االجتماعي 
لقطات انطالق الص�اروخ يف الهواء لثوان 
مع�دودة قبل س�قوطه وتحطم�ه. وكان 
هي�وز يأمل من وراء تجربت�ه أن يصل إىل 
ارتف�اع 62 مي�ال يف الج�و، عندما يالمس 
الغ�الف الج�وي الفض�اء. ول�دى املخرع 
الراح�ل أف�كار غربي�ة، إذ يؤم�ن مثال أن 

األرض مسطحة.
ويف 2018، احت�ل هيوز عناوين األخبار يف 
وس�ائل اإلعالم عندما تمك�ن من التحليق 
يف الج�و عىل ارتف�اع 570 مرا بواس�طة 

صاروخ ابتكره.
ويف ع�ام 2002، دخ�ل املخ�رع األمريكي 
القياس�ية،  لألرق�ام  غيني�س  موس�وعة 

بأطول قفزة بسيارة ليموزين. 

 التصق بصاروخ 
ليدخل التاريخ فمات !

املراقب العراقي/ متابعة... 
مش�اهدة أش�خاص يتناولون الطعام عر مواقع ب�ث مبارش قد يبدو أمرا 
غريبا يف أماكن كثرية من العالم، لكنه أمر متداول جدا يف كوريا الجنوبية.

وانترشت ظاهرة “موكبانغ” يف كوريا الجنوبية العام املايض، وتتمثل يف أن 
يتناول ش�خص الطعام عىل موقع للبث املب�ارش، بينما يراه ويتحدث معه 
اآلالف.وس�اعدت هذه الظاهرة شاب كوري عىل جني 1500 دوالر أمريكي 
يف الليلة الواحدة، وذلك من عوائد مشاهدة اآلالف له بينما يتناول عشاءه.

ويقوم هذا الش�اب بتناول الطعام والدردش�ة مع أشخاص مختلفني عىل 
موقع البث املبارش “أفريكا تي يف”.

ويتكون جمهور هذا الش�اب من املراهقني، الذين يستطيعون إهداء 
صاح�ب الب�ث نق�اط عىل ش�كل بالونات، تبل�غ قيم�ة كل منها 10 

سنتات.
أن  الكث�ريون  ويعتق�د 
الظاهرة  انتش�ار ه�ذه 
ع�دد  لكث�رة  ترج�ع 
الكوريني الذين يعيشون 
بعزلة عن املجتمع، مما 
يقوده�م للتفاع�ل عىل 

هذه املواقع.

 تناول الطعام واحصل على 1500 دوالر!


