
مخطط أميركي يضع أمن العراق على المحك و »سواتر« الحشد تقف حائاًل
واشنطن تراهن على »حصان طروادة« لتحقيقه...

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
يفرتش عيل العكييل األرض يف العراء، محتمياً بساتر 
ترابي أنشأه بمس�اعدة مجموعة من رفاقه، وسط 
منطق�ة صحراوية تقع يف أقىص غرب العراق. ظالم 
دام�س يخيم عىل املكان، لكن عيناه ترصدان بنظرة 
فاحصة »دب�ة النملة« يف الرقع�ة الجغرافية املكلف 

بحمايتها.
عني ع�ىل الحدود وإصب�ع عىل الزن�اد، هكذا يصف 
العَكي�يل )29 عام�اً( املش�هد عىل الح�دود العراقية 
الس�ورية، التي يرابط عندها منذ أش�هر ملنع تسلل 
اإلرهابي�ني، متحدياً قيظ الصيف وزمهرير الش�تاء 
»لخاطر عي�ون العراقيات والعراقي�ني«، كما يقول 

بلهجته العامية الدارجة.
انضم العكييل إىل صفوف قوات الحش�د الش�عبي يف 
منتص�ف ع�ام 2014، عندما اجت�اح تنظيم داعش 
اإلجرام�ي مدناً عراقي�ة عدة، إال أن بس�الة القوات 
العراقية وفصائل املقاومة اإلس�المية حّطمت حلم 
أم�ركا والكي�ان الصهيون�ي ومعظ�م دول الخليج 
برؤية العراق دولة خِربة تس�يطر عليها الجماعات 

التكفرية.
معارك رشس�ة اس�تمرت ملا يربو عىل الثالثة أعوام، 
لم يبخل فيه�ا العراقيون حت�ى بأرواحهم لتحقيق 
النرص ع�ىل »داعش«، قبل أن تعل�ن الحكومة يف )9 
كانون األول 2017( استعادة السيطرة عىل األرايض 
العراقي�ة بالكام�ل، إال أن أم�ركا الت�ي ب�دأت هذه 
الح�رب، لم تعجبه�ا النهاية التي س�ّطر صفحاتها 

رجال العراق.
ويقول عيل العكييل يف حدي�ث ل�«املراقب العراقي«، 

إن »العراق وطننا الذي نعتز ونفتخر به، ولن نسمح 
ألح�د أن يم�س كرامة العراقيني مهم�ا كلفنا ذلك«، 
مس�تدركا: »لقد تطوعت يف صفوف الحشد الشعبي 
بع�د الفت�وى املبارك�ة التي ص�درت ع�ن املرجعية 
الدينية، ولم أبخل بحياتي مقابل حماية أرواح أبناء 

بلدي«.
ويضيف أن »تواجدنا عىل الحدود العراقية السورية، 
يع�د ضمان�ة ألم�ن العراقيني، وس�داً منيع�اً بوجه 
الجماعات اإلرهابية التي تح�اول بني الحني واآلخر 

التسلل إىل أراضينا، لكننا نقف لها باملرصاد«.
الش�جاعة الفائق�ة التي يبديه�ا العكي�يل ورفاقه، 
يب�دو أنها ل�م ت�رق ل��«رشكاء الوط�ن«، الذين لم 
يت�ورع الكثر منهم ع�ن إصدار بيان�ات بني الحني 
واآلخر، تطالب بس�حب قوات الحش�د الش�عبي من 
املناطق الحدودية مع سوريا، واملدن املحاذية إلقليم 
كردس�تان.»دوافع طائفية، ومخطط�ات معادية« 
تحاك يف البيت األبيض، يتحرك بموجبها السياسيون 
األكراد وبعض السياس�يني الس�نة، الذين تعتربهم 
أمركا حس�بما ي�رى مراقبون، »حص�ان طروادة« 
الذي سيس�اهم بإع�ادة العراق إىل املرب�ع األول من 
خالل تحقيق انتكاس�ة أمنية، توف�ر ذريعة جديدة 

إلبقاء القوات األمركية يف العراق.
وغالب�اً ما تراهن الواليات املتحدة عىل خلق تحديات 
أمني�ة جّمة يف الع�راق، بهدف ضمان إبق�اء قواتها 
العس�كرية، تحت عناوين ش�تى أبرزها »مس�اعدة 
وتدريب الق�وات العراقية«، إال أن ه�ذه »الحيل« لم 

تعد تنطيل عىل العراقيني.
وبعد أن ص�ّوت مجلس الن�واب يف )5 كانون الثاني 
2020(، ع�ىل ق�رار يل�زم الحكومة بإنه�اء التواجد 

األجنبي يف البالد، عملت أمركا عىل تحريك »أدواتها« 
يف العملي�ة السياس�ية العراقية، وتوجي�ه مكاناتها 
اإلعالمية لحرف الرأي العام عن تواجدها العسكري.
وتال ذلك بالفعل، تحركات سياسية تسعى إىل سحب 
قوات الحش�د الشعبي من املناطق الغربية واملناطق 
املحاذية إلقليم كردس�تان، دون األخذ بنظر االعتبار 

بأنها مجازفة باستقرار الوضع األمني، 
وفق ذلك، يقول املختص بالش�أن األمني معتز محي 
ل�«املراقب العراقي«، إنه »ب�ني الحني واآلخر تصدر 
هكذا ترصيحات، الس�يما عندما تضغط أمركا عىل 
الق�وى السياس�ية بموضوع بق�اء قواته�ا يف هذه 

املناطق«.
ويش�ر محي إىل أن »ترصيحات القادة السياس�يني 
األك�راد متوافق�ة م�ع ترصيح�ات بع�ض الق�وى 
السياسية يف األنبار وغرها من املدن املحررة، بشأن 
إبق�اء الق�وات األمركي�ة بهذه املناط�ق عوضا عن 

الحشد الشعبي«.
ويضي�ف أن »م�ا يت�م تداول�ه يف وس�ائل اإلع�الم 
األمركية، وإعالن الناتو إرس�ال 900 جندي لتدريب 
الق�وات العراقي�ة وحماي�ة املدن املح�ررة واملناطق 
الس�نية تحدي�داً، يعد دالل�ة كبرة ع�ىل ترافق هذه 
األهداف مع أه�داف القوات األمركية بإبقاء قواتها 

يف البالد«.
ويأت�ي ذل�ك يف وق�ت تعم�ل كت�ل سياس�ية كردية 
وأخرى س�نية، بتوجيه ودعم م�ن الواليات املتحدة، 
عىل تعطيل تش�كيل حكومة رئيس ال�وزراء املكلف 
محمد توفي�ق عالوي، التي س�تكون أب�رز مهامها 
تنفي�ذ قرار مجلس النواب الق�ايض بإخراج القوات 

األجنبية من البالد.
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أك�د النائب كري�م علي�وي ، اليوم االح�د، ان أمريكا 
تفرض س�يطرتها ع�ىل ع�دة قواعد وتمن�ع دخول 
القوات العراقية لها.وق�ال عليوي يف ترصيح تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« ان »الق�وات االمريكي�ة تفرض 
س�يطرتها فعلي�ا عىل أكثر م�ن 5 قواعد عس�كرية 
عراقية أبرزها، قاعدة عني االسد باإلضافة اىل قواعد 

يف محافظتي اربيل وكركوك«.
واض�اف ان »الق�وات االمريكي�ة املتواج�دة يف تل�ك 
القواعد ال تسمح ألي عراقي بالدخول اليها«، مؤكدا 

ان »الحكومة ال تعرف ما يجري يف تلك القواعد«.
ولفت اىل ان » القواعد االمريكية تش�هد حركة دائمة 
ومكثفة للطران، لكن هل يعرف أحد ماذا تحمل تلك 

الطائرات؟«.
وأشار اىل رضورة »االنتباه لخطورة ما يحدث يف تلك 
القواعد العس�كرية، الن تأثرها يمس االمن العام يف 

البالد«.
وش�دد عىل رضورة ان »تكون هناك دراية ملا تحمله 
تلك الطائ�رات، وتفتي�ش محتوياتها لح�ني تطبيق 
ق�رار خروج تل�ك القوات م�ن ارض الع�راق، تنفيذاً 

لقرار الربملان العراقي«.

برلماني: أمريكا تسيطر على 
عدة قواعد وتمنع دخول 

القوات العراقية
المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...

تتف�اوت االح�كام القضائي�ة يف جرائم الفس�اد 
حس�ب املادة القانونية ونوع الجرم ، لكن هناك 
تدخ�الت وضغوط�ات سياس�ية تم�ارس ع�ىل 
املحاك�م والقضاة م�ن اجل تخفي�ف العقوبات 
الت�ي تصدره�ا املح��اك�م املختص�ة يف قضايا 

الفساد .
ملفات الفس�اد املعروضة ع�ىل القضاء العراقي 
تعد من اصعب امللفات التي تواجهها الس�لطات 
القضائية والترشيعية بس�بب تورط شخصيات 
سياس�ية معروف�ة يف تل�ك امللف�ات، ل�ذا نجد يف 
اآلون�ة األخرة ان هناك تفاوت يف اصدار االحكام 
ع�ىل املتهم�ني بقضاي�ا الفس�اد، فاملحاصصة 
واملحس�وبية وراء اصدار احكام هزيلة ال ترتقي 
لحج�م الجريمة والهدر املايل الكبر، مما قلل من 

هيبة القضاء العراقي يف نظر املجتمع العراقي.
هناك ش�واهد واحكام ص�درت من املحاكم تبني 
حجم الضغوط السياس�ية عىل القضاة من اجل 
اص�دار احكام بجرائ�م مالية كب�رة ,مما يؤكد 
ان القض�اء العراق�ي تهاون بتطبي�ق القانون , 
فالحكم بس�بعة سنوات مع إيقاف التنفيذ بحق 

ناجحة الش�مري مديرة دائرة مؤسسة الشهداء 
جراء هدر مئات املليارات من الدنانر وكذلك مدير 
التجهي�زات الزراعي�ة الذي رسق ملي�اري دينار 
والقض�اء اصدر حكم عليه بس�نتني من الحبس 
ومن ثم ميعت القضية فهي دالئل عىل التدخالت 
السياس�ية يف عمل القضاء , بينما نرى ان هناك 
احكام أخرى ش�دد القضاء فيه�ا باالحكام فقد 
اصدر حكم بالحبس س�بع سنوات عىل موظفني 
الختالس�هم اكث�ر م�ن اربعمائة ملي�ون دينار , 
مما يدل عىل تعرض القضاء لضغوطات لحماية 

الفاسدين واستجابة املحاكم لهذه الضغوطات.
مفاص�ل  جمي�ع  يف  تغلغ�ل  العمي�ق  الفس�اد 
الدولة واملحاصصة السياس�ية ه�ي التي تدافع 
عنه وتس�تميت يف ذل�ك ، ومن هن�ا نؤكد ان من 
يتبج�ح بنزاه�ة القض�اء العراقي فه�و واهم , 
كونه مس�يس لخدمة األحزاب السياسية وهناك 
ع�رشات الدالئل ع�ىل ذل�ك المج�ال لذكرها الن 
الجمي�ع يعلم م�ا يدور يف كوالي�س املحاكم عند 
النطق بالحكم عىل املتهمني بالفس�اد وهدر املال 

العام.

تفاصيل اوسع صفحة 3

املراقب العراقي/ متابعة..
ل�م يعد خ�رب التمهيد للتطبي�ع العلني 
ب�ني الس�عودية والكي�ان الصهيون�ي 
مس�تغربا ألحد، إذ ب�ات الجميع يعلم 
طبيعة العالقة بني الطرفني، والتي بدأ 
التمهيد له�ا منذ مدة ليس�ت قصرة، 
لكن ه�ذه العالقة تبل�ورت أكثر خالل 
وصول ويل العهد الس�عودي محمد بن 
س�لمان اىل س�دة الحكم، وما ان وصل 
إىل ه�ذا املنصب حتى بدأنا نس�مع عن 
وفود س�عودية ت�زور األرايض املحتلة 
ووفود إرسائيلية ت�زور بالد الحرمني، 
اإلرسائي�يل  الجان�ب  كان  وبالطب�ع 
يفاخ�ر به�ذه العالق�ة، ويقتن�ص أي 
فرص�ة إلعالن خ�رب ح�ول »التطبيع« 
م�ع الس�عودية، ولكن الحدي�ث اليوم 
يج�ري بش�أن موع�د إع�الن التطبيع 

العلني، خاصة وان الرياض لم تعارض 
»صفقة الق�رن« بل عىل العكس تمهد 

الطريق لتنفيذ بنودها.
يف األمس تحدثت القناة األوىل الرسمية 
يف التلفزيون اإلرسائييل بتقرير رسمي 
له�ا، عن قيام وفد يضم عددا من قادة 
اليهودي�ة األمركية، بزيارة  املنظمات 
العاصم�ة الس�عودية الرياض مؤخرا، 

وحل ضيفا عىل القرص امللكي.
وقالت القناة إن زي�ارة 55 من زعماء 
الجالي�ة اليهودية األعض�اء يف مؤتمر 
ق�ادة املنظم�ات اليهودي�ة األمركية، 

بقيت رسية.
ونقل�ت القناة ع�ن مص�ادر قولها إن 
الوف�د بح�ث خ�الل زيارت�ه للرياض، 
اإلقليمي�ة،  القضاي�ا  م�ن  جمل�ة 
املس�ؤولني  إي�ران، وإن  ع�ىل رأس�ها 

الس�عوديني اهتموا ببحث س�بل جرس 
الُه�وة مع الكي�ان الصهيوني، لكن لم 
يج�ر التط�رق إىل لقاء قم�ة إرسائييل 

سعودي عىل مستوى القادة.
ويبح�ث الكي�ان الصهيون�ي ع�ن أي 
نقاط مش�رتكة م�ع ال�دول الخليجية 
لكي يجد نفوذا لنفس�ه يف هذه الدول، 
ومن هنا ب�دأ العمل عىل »إيران فوبيا« 
وتم تضخيم هذا األمر بمساٍع أمريكية 
ع�ىل أع�ىل املس�تويات إليج�اد خصم 
مش�رتك بني القادة الخليجيني والقادة 
اإلرسائيليني، ولك�ون إيران تريد الخر 
لجرانها، وطرحت مجموعة مشاريع 
ملن�ع االعتداء بني ال�دول الجارة والقت 
ه�ذه املش�اريع ص�دى إيجابي�ا ل�دى 

معظم الدول الخليجية.

تفاصيل اوسع صفحة 4

ضعف »الردع« للفساد يساهم في تناميه.. والمحاصصة تعرقل عمل القضاء

السعودية »توقع« رسميًا عقد نكاحها مع الكيان الصهيوني 

المراقب العراقي/ احمد محمد...
عملية التصويت عىل الكابينة الوزارية عرب جلسة 
طارئة للربملان تس�ودها ضبابي�ة كبرة خصوصا 
وأن أعض�اء مجلس النواب يف عطل�ة ترشيعية لم 
تنته�ي بعد، فبع�د جملة م�ن الترصيح�ات التي 
أطلقه�ا نواب�ا من كت�ل مختلف�ة حول الجلس�ة 
الطارئة وتحدي�د االليات القانوني�ة لعقدها يتهم 
برملاني�ون رئي�س ال�وزراء املكل�ف محم�د توفيق 
عالوي بالضبابية وممارس�ة سياسة االمر الواقع 
مع مجلس النواب بغية تمرير كابينته دون اطالع 
أعضاء الربمل�ان عىل س�رهم.ويرجح األعضاء أن 
الكابين�ة ل�م يكتمل منها س�وى 12 وزي�را كحد 
اقىص، معربني عن رفضهم م�ن اعتماد »عالوي« 
ع�ىل منص�ات التواص�ل االجتماع�ي و تغري�دات 
»تويرت« بدال عن التعامل بشكل رسمي مع السلطة 
الترشيعية.  فبعد ساعات قليلة من تغريدة رئيس 
ال�وزراء محم�د توفي�ق ع�الوي والت�ي اعلن من 
خالله�ا عن ق�رب اإلعالن ع�ن كابينت�ه الوزارية 
والت�ي أش�ار اىل أنها مس�تقلة وتضم ش�خصيات 
كف�وءة وبعيدة ع�ن الضغوط الحزبي�ة، انترشت 
الترسيب�ات يف صفحات التواص�ل االجتماعي عن 

تعيني هذه الش�خصية وتلك الشخصية للمناصب 
الوزاري�ة ، كم�ا تباين�ت اآلراء السياس�ية ح�ول 
إمكاني�ة عقد جلس�ة نيابي�ة طارئة بغي�ة تقديم 
الكابين�ة الوزارية وإع�الن برنامج حكومة محمد 
توفي�ق عالوي والتصوي�ت عليه، ه�ذا األمر أيضا 
واجه مماطالت سياسية مختلفة فما بني الحديث 
ع�ن تقديم رئيس الجمهورية طلبا بعقد الجلس�ة 
اىل تقدي�م ن�واب م�ن الربمل�ان ذات الطل�ب هكذا 
تأرجح�ت اجتهادات السياس�يني ح�ول عقد تلك 
الجلس�ة التي يعت�رب عقدها ام�را مهما خصوصا 
يف الف�رتة الحرج�ة التي يعيش�ها البل�د. والجدير 
بالذك�ر ان اللجنة القانوني�ة يف مجلس النواب، قد 
اعت�ربت أن عرض املنهاج الحكومي قبل س�اعات 
من انعقاد جلس�ة املجلس أمر غر سليم، مشددة 
ع�ىل رضورة أن يك�ون املنه�اج مح�دداً ومعل�وم 
جدوله ومواضيعه، وعىل رأسها املطاليب الشعبية 
واملرحلة االنتقالية ومعالجة املشاكل واالخفاقات 
الت�ي حصلت يف ه�ذه املرحلة، فيم�ا اكدت املنهاج 
الوزاري ينبغي أن يكون ذا طبيعة انتقالية حس�ب 

طبيعة الحكومة املشكلة.

تفاصيل اوسع صفحة 2

»ضبابية« تلف »الكابينة الوزارية« المرتقبة.. وخالف يجهض الجلسة الطارئة

نفى النائب املس�تقل عامر الفائز، اليوم االحد، ترسيب 
أي اسم من كابينة رئيس الوزراء محمد توفيق عالوي، 

مبيناً انه منح الضوء األخرض الختيار وزراءه.
وق�ال الفائز يف ترصيح تابعت�ه »املراقب العراقي« ان » 
رئيس الوزراء محمد توفيق عالوي لم يعلن عن اي اسم 
لت�ويل اي منصب وزاري يف كابينت�ه الوزارية الجديدة«، 
الفت�ا اىل ان » الكت�ل الش�يعية منح�ت ع�الوي الضوء 
االخ�رض الختي�ار االس�ماء الوزارية وع�دم التدخل به 

برشط ان يرسي عىل غرهم ما يرسي عليهم«.

والكردي�ة  الس�نية  الكت�ل  »مطالب�ة  ان  اىل  ولف�ت 
الحكوم�ة  يف  الوزاري�ة  وباملناص�ب  باس�تحقاقاتها 
الجدي�دة لن يحقق العدالة وبالتايل فان الكتل الش�يعية 
ل�ن توافق ع�ىل  ذلك«، مش�را اىل ان » تش�كيل عالوي 
لحكوم�ة تكنوق�راط ووفق�ا لقناعته س�يضمن تأييد 
املكون الش�يعي له ع�ىل اعتباره�م االكثرية يف مجلس 
النواب وبإمكانه�م تمرير الحكومة عىل رشط ان تضم 
كافة املكونات ال من االحزاب التي تفرض عليه اس�ماء 

معينة«.

أك�د لجنة األمن والدفاع ، اليوم األحد، ان أمريكا 
اعادت عصاب�ات داعش االجرامي�ة اىل الواجهة 

لضمان بقاء قواتها يف العراق.
وق�ال عضو اللجن�ة عب�اس رصوط يف ترصيح 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن »م�ا يجري من 
وض�ع أمن�ي غ�ر مس�تقر وفاقد للس�يطرة يف 
بع�ض املناطق، هو مربر م�ن اجل ابقاء القوات 

االجنبية يف العراق«.
واض�اف أن »الوالي�ات املتحدة تتمس�ك بذريعة 
خشيتها من عودة داعش اىل العراق، بالرغم من 

انها هي من ادخلته«.
يش�ار اىل ان الع�راق كان ق�د اعل�ن النرص عىل 
عصاب�ات داع�ش االجرامية نهاية ع�ام 2017، 

بعد معارك دارت عىل مدار ثالث سنوات.

نائب ينفي تسريب أسماء من كابينة »عالوي«

االمن النيابية: أمريكا اعادت داعش للواجهة لضمان بقاء قواتها

الل�ه«  ل�«ح�زب  الع�ام  األم�ني  أك�د 
اللبناني، السيد حسن نرص الله، اليوم 
األحد، ان ش�هادة املهندس وسليماني 
أدخل�ت املقاوم�ة يف مرحل�ة جدي�دة 

ومصرية.
ل�ه  الل�ه خ�الل كلم�ة  وق�ال ن�رص 
بمهرجان »قادة الش�هادة والبصرة« 
تابعته�ا »املراقب العراق�ي« أن »ميزة 
القادة الش�هداء أنهم كان�وا يحملون 
ه�م املس�ؤولية إىل جان�ب االس�تعداد 
الدائ�م للتضحي�ة بال ح�دود، وعندما 
نق�رأ وصي�ة القائ�د الش�هيد قاس�م 
س�ليماني نجد أننا أم�ام قائد مجاهد 

عارف يحمل هموم بلده وشعبه«.
وأضاف أن »املقاومة ليس�ت خطابات 
والش�هداء  الواق�ع  ع�ن  منفصل�ة 
جس�دوا كل القيم االنس�انية والدينية 

وش�كلوا لنا مدرس�ة حية، وش�هادة 
س�ليماني واملهندس أدخل�ت املقاومة 
والجمهوري�ة االيراني�ة اإلس�المية يف 
مرحل�ة جديدة وحساس�ة ومصرية 
ج�دا، ويجب عىل أمري�كا أن تغر من 
س�لوكها االحادي وأن ال تتصور بأنها 

تحكم العالم بارسه«.
وتاب�ع، أن »ما س�مي بصفقة القرن 
هي ليس�ت صفقة وإنما إم�الء ألنها 
م�ن ط�رف واح�د دون التش�اور مع 
خط�ة  وه�ي  الفلس�طيني،  الط�رف 
ارسائيلية إلنهاء القضية الفلسطينية 
دونال�د  االمرك�ي  الرئي�س  تبناه�ا 
ترام�ب، وقد ارتكب االخ�ر جريمتني 
القائدي�ن  اغتي�ال  يف منطقتن�ا األوىل 
س�ليماني واملهن�دس والثاني�ة ه�ي 

إعالن صفقة القرن«.

نصر اهلل: شهادة المهندس وسليماني 
أدخلت المقاومة في مرحلة جديدة 
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المراقبالعراقي/بغداد...
أعلن�ت مديري�ة إج�رام بغ�داد، األح�د ، القاء 
القب�ض عىل متهم�ني اثنني  قام�ا ببيع »كىل« 
عن طريق أحد األش�خاص .  وذكرت املديرية، يف 
بيان، تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه أنه 
  «بعد أن وردت معلومات اىل مكتب الكاظمية يف 
مديرية مكافحة  اجرام بغداد التابعة اىل وكالة 
الوزارة لشؤون الرشطة يف وزارة  الداخلية، عن 
وج�ود متهمني يقوم�ان باملتاج�رة باألعضاء 
البرشي�ة  ع�ىل الف�ور تم تش�كيل فري�ق عمل 

مختص تمكن من القاء القبض عىل  متهمني 
اثنني ش�مايل العاصمة بغداد«.  وأش�ارت اىل 

أنه »بع�د التحقي�ق معهم�ا اعرتافا ببيع 
االعضاء البرشية   )ال�كىل( بمبلغ من املال 
ق�دره )اثنى عرش ملي�ون دين�ار عراقي( 
 للكلي�ة الواح�دة ع�ن طري�ق ش�خص يف  
احدى املحافظ�ات«، الفتة اىل  أن »أوراقهما 
التحقيقية قد ُعرضت عىل القايض املختص 
فقرر  توقيفهما وفق احكام املادة )21 من 

قانون االعضاء البرشية(«. 

المراقبالعراقي/النجف...
اعادت محافظة النج�ف، صباح االحد، افتتاح تقاطع 
ث�ورة العرشين  يف املدين�ة القديمة، وال�ذي يعد مدخل 

املحافظة » االهم واالكرب«. 
وقال مص�در أمني إن »محافظ النج�ف االرشف لؤي 
الي�ارسي اعاد  صباح اليوم، افتتاح تقاطع 1٠ طوارئ 
مدخل املدين�ة القديمة قرب  مجرسات ثورة العرشين، 
ووجه برفع كافة القطوعات يف املنطقة  امام املركبات 

ورفع الحواجز«. 
واش�ار اىل ان »املحافظ�ة ع�د اع�ادة افتت�اح املدخ�ل 
رس�الة للجميع  بأن املحافظة آمنة ومستقرة«، مؤكدا 

أن »الق�وى االمني�ة  واملواطن�ني حريصني عىل 
مدينته�م وامنه�ا وهن�اك تعاون كب�ر يف  هذا 

املج�ال«  .  واوض�ح ان »ه�ذا املدخ�ل ال�ذي اعيد 
افتتاح�ه اليوم بعد االكرب واالهم  يف املحافظة، حيث 
يؤدي اىل املدينة القديمة ومركز النجف وفيها  مرقد 

اإلمام عيل )عليه السالم( ومنازل مراجع الدين«.  المراقبالعراقي/بغداد...
أعلن�ت وزارة الرتبي�ة، االحد، 
إنه�اء االس�تعدادات الخاص�ة 
بإجراء  امتحانات نصف الس�نة 
للمرحل�ة الثانوي�ة يف محافظ�ات 
ي�وم  انطالقه�ا  الجن�وب  واملزم�ع 
االربعاء املوافق 19 شباط الحايل .   وقالت 

ال�وزارة يف بي�ان تلقت »املراق�ب العراقي« نس�خة منه، إن 
  «إدارات امل�دارس يف املحافظات )ميس�ان، ذي ق�ار، املثنى، 
 الديوانية، واس�ط، بابل، النجف االرشف، كربالء املقدس�ة(، 
اكملت  كاف�ة االس�تعدادات الخاصة إلج�راء االمتحانات«.  
واضاف�ت، انها«هيأت مطابع خاصة لطبع األس�ئلة فضالً 
عن التنس�يق  مع األجهزة االمنية لتوفر الحماية للمدارس 

خالل فرتة  االمتحانات«. 

المراقبالعراقي/بغداد...
اعلن�ت وزارة التخطيط، االحد، عن 
تراج�ع مع�دالت الفق�ر يف العراق، 
 مبين�ة ان ذل�ك ج�اء باملقارن�ة مع 

ماتم تسجيله عام 2٠14  . 
وق�ال املتح�دث الرس�مي لل�وزارة 
بي�ان  يف  الهن�داوي،  عبدالزه�رة 
تلق�ت   «املراق�ب العراق�ي« نس�خة 
التخطي�ط نف�ذت  ان »وزارة  من�ه 
مس�حا يف  نهاي�ة ع�ام 2٠18 اظهر 
تراجع نس�بة الفق�ر اىل )2٠%( بعد 
 2٠14 ع�ام  س�جل   )%22.5(  ان 

»، مبين�ا ان »ه�ذه النس�ب تباينت 
ب�ني  املحافظات، بحس�ب النش�اط 
التنموي�ة  والحرك�ة  االقتص�ادي 
فيه�ا،  فهن�اك بع�ض املحافظ�ات 
انخفضت فيها نسبة الفقر، واخرى 
ارتفعت  وبعضها حافظت عىل ذات 

املستوى«. 
واضاف ان »قي�اس مؤرشات الفقر 
يعتم�د ع�ىل ابع�اد متع�ددة، م�ن 
 بينه�ا، الصح�ة والس�كن والتعليم 
والدخل والحاج�ة اىل الغذاء، ووفقا 
ال�وزارة  أطلق�ت  االبع�اد،   له�ذه 

لخف�ض  الوطني�ة  الس�رتاتيجية 
الفق�ر يف  العراق للس�نوات 2٠18-

2٠22 والتي تستهدف خفض نسبة 
الفقر  اىل 16% عن�د نهاية عمر هذه 
الس�رتاتيجية التي تع�د الثانية بعد 
 االس�رتاتيجية االوىل التي اسهمت يف 
خفض نس�بة الفقر م�ن 23%  عام 
2٠1٠ اىل 15% بنهاي�ة عام 2٠13 , 
ولكن بس�بب االزم�ة  املزدوجة عام 
2٠14 ع�ادت النس�بة اىل االرتف�اع 

مجددا لتصل اىل   22.5  %  «. 
وتابع الهنداوي انه »بموجب مسح 

الفق�ر لع�ام 2٠18 , فق�د تب�ني ان 
 محافظة املثنى مازالت تحتل املركز 
االوىل باع�ىل نس�بة فق�ر   )%52(«، 
الفت�ا اىل ان »نس�بة الفق�ر يف باقي 
املحافظ�ات توزع�ت  بواق�ع دهوك 
اربي�ل   ،%4.5 ،الس�ليمانية   %8.5
6.7%، نينوى   37.7%، كركوك %7.6، 
17 ،ص�الح  االنب�ار   ،%22.5 دي�اىل 
الدين   18%، بغ�داد 1٠%، بابل %11، 
كرب�الء 12%، واس�ط 19%،  النجف 
ق�ار  ذي   ،%48 الديواني�ة   ،%12.5

44%، ميسان 45%،  البرصة %16«. 

المراقبالعراقي/بغداد...
اك�د عضو مجل�س محافظ�ة بغداد املنحل س�عد 
املطلب�ي، االح�د، ان  وج�ود مجال�س املحافظات 
امر دس�توري اليمكن الغاؤه اال بتعديل  الدس�تور 
واالس�تفتاء عليه، الفتا اىل ان مجالس املحافظات 

تنتظ�ر  ق�رار القضاء لحس�م ام�ر الطع�ن بقرار 
الربمل�ان بش�ان إيق�اف عمله�ا .  وق�ال املطلبي يف 
ترصيح تابعته »املراقب العراقي« إن   «املحافظات 
بأم�س الحاجة ملجالس�ها، خاص�ة ان الكثر من 
األمور  داخل املحافظ�ة تحتاج اىل املجلس، إضافة 
اىل الرقاب�ة ع�ىل عم�ل  املحافظ�ني ومش�اريعهم 

والقرارات التي يتخذونها«. 
وأض�اف ان »مجال�س املحافظات 
تنتظ�ر ق�رار الس�لطة القضائي�ة 

بش�أن  الطع�ن بق�رار الربمل�ان إليق�اف مجالس 
املحافظ�ات ع�ن العم�ل، اذ تق�رر  ان يصل جواب 
السلطة القضائية بشأن الطعن خالل اذار املقبل«. 

وب�ني ان »مجال�س املحافظ�ات يج�ب ان تع�ود 
لعملها خاصة ان موعد  اجراء االنتخابات قد تأجل 
اىل اش�عار اخر، إضاف�ة اىل ان وجود هذه  املجالس 
ام�ر منصوص عليه يف الدس�تور واليمك�ن الغاءه 
اال بتعدي�ل  الدس�تور واجراء االس�تفتاء الش�عبي 

بشأنه«. 

اجرام بغداد تقبض عىل متهمين اثنين 
قاما ببيع »كىل« 
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الشريط 
األمين

المراقبالعراقي/بغداد...
أكدالناطق باس�م وزارة الداخلية،اللواء خالد املحنا، األح�د، أن قوات  حفظ القانون 

ستواصل مهامها حتى بعد انتهاء التظاهرات وبأطرها  القانونية . 
وقال املحنا، يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« إن »قوات حفظ  القانون ستواصل 
مهامه�ا، حت�ى بعد انته�اء التظاه�رات، وبأطره�ا  القانونية يف املحافظ�ات، التي 
ش�هدت تظاهرات ش�عبية«، الفتاً إىل  أن »الوزارة بصدد تطوير قابليات قوات حفظ 

القانون وتجهيزها  بالبنى التحتية واملوارد البرشية املناسبة والكفؤة«. 
وأضاف أن »فكرة تس�لم امللف األمني يف س�ت محافظات، بعضه�ا قد  ُنِفذ وبعضها 
اآلخ�ر قي�د التنفيذ، ومنها تس�لم امللف األمني م�ن قيادات  العملي�ات، لكون العمل 
األمني بحاجة اىل متخصصني بهذا الجانب«،  مبيناً أن« املحافظات التي س�لمت لها 

امللف األمني، هي بابل  والسماوة والديوانية وميسان والسماوة وواسط«. 

المراقبالعراقي/بغداد...
اعلن�ت خلي�ة االعالم االمن�ي، االحد، ع�ن اعتقال ثالثة 

ارهابيني يف  االنبار وكركوك . 
وقال�ت الخلية يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة 
من�ه إن   «عملي�ات مالحق�ة فل�ول عصاب�ات داع�ش 
االرهابي�ة مس�تمرة، حي�ث  نف�ذت تش�كيالت جه�از 
مكافح�ة اإلرهاب عملي�ات يف مناطق البغ�دادي  غرب 

االنبار وليالن يف كركوك«. 
واضافت ان »العمليات اس�فرت عن الق�اء 3 ارهابيني 

مطلوبني وفق  املادة 4 ارهاب«. 

الداخلية: قوات حفظ القانون ستواصل 
مهامها حىت بعد انتهاء  التظاهرات

اعتقال 3دواعش 
يف االنبار وكركوك

تويتر»يحلمحل«المخاطباتالرسميةبينالسلطتين...

خالف حاد بين الحكومة والبرلمان حول تمرير الكابينة 
الوزارية ..  وعراقيل تواجه الجلسة الطارئة

المراقبالعراقي/احمدمحمد...
عملية التصويت ع�ىل الكابينة الوزارية 
ع�رب جلس�ة طارئ�ة للربملان  تس�ودها 
ضبابي�ة كب�رة خصوص�ا وأن أعض�اء 
مجل�س الن�واب يف  عطل�ة ترشيعي�ة لم 
تنتهي بعد، فبعد جملة من الترصيحات 
الت�ي  اطلقه�ا نوابا م�ن كت�ل مختلفة 
حول الجلس�ة الطارئ�ة وتحديد االليات 
 القانونية لعقدها يتهم برملانيون رئيس 
ال�وزراء املكل�ف محم�د توفي�ق  عالوي 
بالضبابي�ة وممارس�ة سياس�ة االم�ر 
الواقع م�ع مجلس الن�واب  بغية تمرير 
كابينته دون اط�الع أعضاء الربملان عىل 

سرهم. 
ويرج�ح األعض�اء أن الكابينة لم يكتمل 
منها سوى 12 وزيرا كحد  اقىص، معربني 
عن رفضه�م من اعتماد »ع�الوي« عىل 
منصات  التواص�ل االجتماعي وتغريدات 
»تويرت« بدال عن التعامل بش�كل  رسمي 

مع الس�لطة الترشيعية.   
فبعد س�اعات قليلة م�ن تغريدة رئيس 
الوزراء محمد توفيق عالوي  والتي اعلن 
من خاللها عن قرب اإلعالن عن كابينته 
الوزاري�ة  والتي أش�ار اىل أنها مس�تقلة 
وتض�م ش�خصيات كف�وءة وبعيدة عن 
الترسيبات  انت�رشت  الحزبية،   الضغوط 
يف صفح�ات التواص�ل  االجتماع�ي عن 
تعيني هذه الش�خصية وتلك الشخصية 
للمناص�ب  الوزارية ، كم�ا تباينت اآلراء 
السياس�ية ح�ول إمكانية عقد جلس�ة 
 نيابي�ة طارئ�ة بغي�ة تقدي�م الكابين�ة 
الوزاري�ة وإعالن برنامج حكومة  محمد 
توفي�ق ع�الوي والتصوي�ت علي�ه، هذا 
األم�ر أيضا واج�ه مماطالت  سياس�ية 
مختلف�ة فم�ا ب�ني الحديث ع�ن تقديم 
رئيس الجمهورية طلبا  بعقد الجلسة اىل 
تقديم نواب من الربملان ذات الطلب هكذا 
السياس�يني حول  تأرجحت  اجته�ادات 
عقد تلك الجلسة التي يعترب عقدها امرا 
 مهم�ا خصوصا يف الف�رتة الحرجة التي 

يعيشها البلد.  

والجدي�ر بالذكر ان اللجن�ة القانونية يف 
مجل�س النواب، ق�د اعت�ربت  أن عرض 
املنه�اج الحكوم�ي قب�ل س�اعات م�ن 
انعقاد جلس�ة املجلس  أمر غر س�ليم، 
مش�ددة عىل رضورة أن يك�ون املنهاج 
مح�دداً  ومعل�وم جدول�ه ومواضيع�ه، 
وعىل رأس�ها املطاليب الشعبية  واملرحلة 
االنتقالية ومعالجة املشاكل واالخفاقات 
التي حصلت يف  هذه املرحلة، فيما اكدت 
املنه�اج ال�وزاري ينبغ�ي أن يك�ون ذا 
طبيعة  انتقالية حسب طبيعة الحكومة 

املشكلة. 

وللحدي�ث بش�كل مفص�ل ع�ن مل�ف 
الكابينة الوزارية وإمكانية عقد  جلس�ة 
نيابية طارئة لتقديمها بش�كل رس�مي 
أش�ار النائ�ب عن ائتالف  دول�ة القانون 
جاس�م محم�د البيات�ي، اىل أن »رئي�س 
ال�وزراء املكل�ف محم�د  توفي�ق عالوي 
اليري�د ارس�ال كابينت�ه الوزاري�ة ع�رب 
ورق�ة رس�مية  تتضمن س�رهم الذاتية 
وإنما يريد تقديم كابينته بشكل رسمي 
يف  رس�مي  بش�كل  عليه�ا   والتصوي�ت 
الربملان«، مبينا انه »لم يرس�ل  أي كتاب 
رسمي حول جهوزية تشكيلته الوزارية 

وتقدي�م طل�ب رس�مي  بعق�د جلس�ة 
طارئة«. 

ع�رب  »التغري�دات  أن  البيات�ي،  وق�ال 
منص�ات التواصل االجتماعي  ووس�ائل 
االع�الم والترسيبات تتصدر املش�هد وال 

يوجد أي كالم  رسمي من أي طرف«.  
وأك�د أن »الربمل�ان والكت�ل النيابي�ة لم 
تطلع عىل أي اس�م يف كابينة  عالوي وال 

زالت مجهولة حتى اآلن«. 
ولفت البياتي، اىل أن »كابينة عالوي التي 
بني يديه ليس�ت كامل�ة  وإنما مقترصة 
ع�ىل 11-12 وزي�ر فق�ط«، مش�را اىل 

أن�ه »يخىش م�ن  ارس�ال األس�ماء قبل 
التصوي�ت خش�ية م�ن رفضه�م م�ن 

الكتل«. 
الربملاني�ة  صادق�ون  النائبع�ن  وكان 
محمد البلداوي قد اكديف وقت سابق  بأن 
األسبوع الحايل سيش�هد التصويت عىل 
الكابين�ة الوزاري�ة، مؤك�دا  أن كتلتهلن 
ت�ت�دخ��ل ف���ي ط���رح اي اس��م 
ل�ش�خ�ص�ي�ة داخ���ل  ال�ك�اب�ي�ن�ة 
الوزارية لتقييم نجاح أو فش�ل التجربة 
من خالل اخ�ت�ي�ار  رئ�ي�س ال���وزراء 

ب�ك�ام�ل ارادت��ه من دون امالءات. 

نع�ود للخطب�ة الت�ي أك�دت ع�ىل رضورة  االعتن�اء 
والرعاي�ة باملنظوم�ة األخالقية للمجتمع س�واء اكان 
ذلك  عند املس�ؤول او الس�يايس او املواط�ن فاألخالق 
ه�ي الركن األس�اس  يف الجد والعم�ل والنظاموحفظ 
القان�ون والع�دل وبالتايل فهي مص�داق  كامل لوجود 
األمة ومكانتهاحتى ان الش�يخ عب�د املهدي الكربالئي 
 استش�هد بق�ول الش�اعر )انم�ا األم�م 
األخ�الق م�ا بقي�ت … ف�إن ه�م ذهبت 
وضع�ت  انه�ا   .)) ذهب�وا.   أخالقه�م 
األصبع عىل عني املش�كلة وصلب  الخلل 
فم�ا نمر به اليوم ومن�ذ انطالق الحراك 
الجماهري املطال�ب  باإلصالح يؤطر يف 
كل تفاصيل�ه مديات التعامل الفعيل مع 
ج�اء يف  خط�اب املرجعية الت�ي تتحدث 
بلغ�ة األب والناصح والراش�د والحكيم. 
 لقد ش�خصت مكمن الخلل األس�اس يف 
العملية السياسية من خالل  تشخيصها 
لع�دم ارت�كان الجان�ب األخالق�ي لدى 
الكثر من السياسيني  اىل الثوابتواألسس 
الرصين�ة يف احرتام القان�ون ومراعات 
الع�دل  واإليف�اء بالعه�د وااللت�زام بما 
يملي�ه الواجب واملس�ؤولية من اإليفاء 
 باألمان�ة وتغليب املصلح�ة العامة عىل 
املصال�ح الش�خصيةفيما كان�ت  نفس 
املالحظات املذكورة وبشكل اخر تنطبق 
عىل ساحات التظاهر  وعموم املواطنني 
حيث اف�رزت لنا من ه�و ملتزم صادق 
باملطالب�ة  بحقوق�ه املرشوع�ة نهج�ا 
وصوتا وس�لوك ووس�يلة فيم�ا افرزت 
لنا  مجاميع من الشواذ والخارجني عن 
القانون واآلداب العامة من  الذين قاموا 
ويقومون بالحرق والتخريب والتجاوز 
عىل األم�الك  العام�ة والخاصةوجميع 
املثابات املقدس�ة من منظومة دينية اىل 

 شهداء الحشد وغرهم . 
هي األخالق الركن واألس�اس واملعتمدة 
يف كل لحظة وساعة ويوم  وحني ويف كل 
املجتمعاتحيث اش�ارت املرجعية اىل تلك 
املجتمع�ات  املتح�رة واملتط�ورة عىل 
جميع املس�تويات عىل الرغم من كونها 
 ليس�ت مجتمع�ات دينية لكنه�ا تعمل 
تح�ت ظ�ل رفيع مح�رتم م�ن الثوابت 

 األخالقية. 
اننا كمجتمع إس�المي اس�ما ودستورا 
وهوية ندرك جيدا ان األخالق  س�قف اإلسالم وارضيته 
الرتبويةحي�ث خاط�ب الل�ه تعاىل الرس�ول  األعظم يف 
كتاب�ه الكريم ) وانك لعىل خلق عظي�م ( لكننا لم نعد 
نراها  كذلك يف مفردات حياتنا اليومية وهو ما اوصلنا 

اىل ما نحن فيه  والت حني مناص. 

األخالق الركن واألساس  ..  

منهل عبداالمير المرشدي

اصبع على الجرح

مناستمعالىخطبة
المرجعيةالدينية

العليافيصالةالجمعة
يدركجيداانهاكانت
رسالةسياسيةالمحتوى

والمغزىوالداللة
حيثاشارتالمرجعية

فيخطبتهاالتي
ينتظرهاكلمن
يحسباليهاصديقا

اوغيرذلكوملتزما
بخطابهاامانهيدعي

انهحرطليقمماتقول
وكلمنيعرفهابما
تعنيوتستحقومن
اليعرفهااواليريد

ذلك.
الكليستمعويتابع

ماتقولمنقول
يجداثرهمباشرةفي

الشارعالعراقيسياسيا
واجتماعيا.

عددا من وسائل االعالم بدأت منذ اليوم بنرش أسماء 
وسر  لشخصيات سياسية من الدرجة الرابعة عىل 
انهما وزراء الكابينة  الحكومية الجديدة، اال ان هذه 

الترسيبات تتحمل تفسرات واوجه  عدةوتغريدة 
عالوي اشارت اىل انه سيرسب معلومات عن بعض 

 الوزراء املرشحني. 

    النائب فاضل جابر  

ت�رصيح اإذاعي

المراقبالعراقي/بغداد...
أعلنت قيادة العمليات املش�رتكة عن احباطمخطط 
كب�ر الس�تهداف  املتظاهرين م�ن قب�ل التنظيمات 
االرهابية،الفت�ة اىل ان االجه�زة  االمني�ة تمكنت من 

كشفه . 
وقال الناطق باسم القيادة، يف ترصيح إلذاعة »الرأي 
العام« وتابعته »املراقب العراقي« إن »هناك مخطط 
كب�ر الس�تهداف املتظاهرين  م�ن قب�ل التنظيمات 
االرهابي�ة لكنه تم الكش�ف عن�ه واحباطه عرب ادلة 
 وبراهني ومصادر موثوقة قدمتها اجهزتنا االمنية«. 

واوض�ح الخفاج�ي ان » الق�وات واالجه�زة االمنية 
واالس�تخبارية  العراقية وما حققت�ه خلية الصقور 
م�ن طفرة نوعية يف مجال صد  هذه املخططات اثبت 
للجمي�ع جدارة وامكانية وق�درات العقل العراقي  يف 

حماية ابنائه«. 

احباط مخطط 
الستهداف التظاهرات

النجف تعيد افتتاح أحد أكبر مداخلها  

التخطيط تعلن نسبا جديدة في معدالت الفقر في العراق  

عضو محلي: ننتظر قرار القضاء لحسم امر الطعن بمجالس  المحافظات

التربية تنهي استعداداتها المتحانات
 نصف السنة في 8 محافظات  

تغــريـــــدة



اسعار الذهب

اسعار الدينار مقارنة بالدوالراسعار النفط

اسعار الذهب عيار 24    55,904 دينار
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة

االحد 16 شباط 2020 العدد 2266 السنة العاشرة

أعل�ن مدير عام الرشكة العامة لتعبئة وخدمات الغاز 
يف ذي قار، عيل عبدالكريم املوس�وي، اليوم االحد، عن 
فتح منفذين لتجهيز الس�يارات  بوقود الغاز الس�ائل 

باملحافظة. 
وق�ال املوس�وي ، إن�ه” ت�م افتت�اح منفذي�ن لتعبئة 
الس�يارات بوق�ود الغاز الس�ائل يف املحافظ�ة، االول 
يف مدين�ة  النارصي�ة مقابل حي االس�كان الصناعي، 

والثاني يف معمل غاز ذي قار الحكومي”. 
واش�ار اىل ان” الرشكة العام�ة لتعبئة وخدمات الغاز 
يف ذي ق�ار لديه�ا خط�ط النش�اء مزي�د م�ن املنافذ 
لتعبئة الس�يارات بوقود الغاز السائل يف  جميع انحاء 

املحافظة    ”.

ذي قار: افتتاح منفذين لتجهيز 
السيارات بالغاز السائل

أعلنت مديرية كهرب�اء كربالء، االحد، عن قرب إنهاء 
أعمال مش�اريع املحطات الثانوي�ة يف مناطق الغدير 

واالسكان واملشتل ودخولها للخدمة الصيف املقبل.
وقال مدير املديرية عماد عباس ، “اس�تعدادا ملوس�م 
الصي�ف وم�ع وص�ول امل�واد واملع�دات الكهربائي�ة 
الالزم�ة للمحط�ات ص�ار م�ن املمكن إنه�اء أعمال 
مش�اريع املحطات الثانوي�ة يف املحافظ�ة ودخولها 

الخدمة الفعلية يف موسم الصيف املقبل”.
وأضاف عباس أن “املحطات الثانوية تسهم يف زيادة 
حص�ة املحافظة من ناتج الكهرباء الكيل لزيادة عدد 

ساعات التجهيز”.

كربالء تعلن عن قرب دخول 
االقت�صاديمحطات الكهرباء الثانوية للخدمة

المحاكم العراقية تخضع لضغوط المحاصصة وتفاوت في االحكام لحماية الفاسدين 
القضاء ما بين التسيس وغياب االستقالل 

بسبب تورط شخصيات سياسية معروفة 
يف تل�ك امللف�ات، لذا نج�د يف اآلونة األخرية 
ان هن�اك تف�اوت يف اصدار االح�كام عىل 
املتهم�ن بقضاي�ا الفس�اد، فاملحاصصة 
واملحس�وبية وراء اصدار احكام هزيلة ال 
ترتقي لحجم الجريمة والهدر املايل الكبري، 
مما قلل من هيبة القضاء العراقي يف نظر 

املجتمع العراقي.
هناك شواهد واحكام صدرت من املحاكم 
تب�ن حج�م الضغ�وط السياس�ية ع�ىل 
القض�اة من اج�ل اصدار اح�كام بجرائم 
القض�اء  ان  يؤك�د  ,مم�ا  كب�رية  مالي�ة 
العراقي تهاون بتطبيق القانون , فالحكم 
بس�بعة س�نوات مع إيق�اف التنفيذ بحق 
ناجح�ة الش�مري مديرة دائرة مؤسس�ة 
الش�هداء جراء ه�در مئات امللي�ارات من 
الدنانري وكذلك مدي�ر التجهيزات الزراعية 
الذي رسق ملياري دين�ار والقضاء اصدر 

حك�م عليه بس�نتن من الحب�س ومن ثم 
ميع�ت القضية فهي دالئ�ل عىل التدخالت 
السياس�ية يف عم�ل القض�اء , بينما نرى 
ان هناك احكام أخرى ش�دد القضاء فيها 
باالحكام فقد اصدر حكم بالحبس س�بع 
س�نوات عىل موظف�ن الختالس�هم اكثر 
م�ن اربعمائ�ة ملي�ون دين�ار , مم�ا يدل 
عىل تع�رض القضاء لضغوط�ات لحماية 
له�ذه  املحاك�م  واس�تجابة  الفاس�دين 

الضغوطات.
الفس�اد العميق تغلغ�ل يف جميع مفاصل 
الدول�ة واملحاصصة السياس�ية هي التي 
تداف�ع عنه وتس�تميت يف ذل�ك ، ومن هنا 
نؤك�د ان م�ن يتبج�ح بنزاه�ة القض�اء 
العراقي فهو واهم , كونه مسيس لخدمة 
األحزاب السياسية وهناك عرشات الدالئل 
عىل ذل�ك المجال لذكرها الن الجميع يعلم 
م�ا ي�دور يف كواليس املحاكم عن�د النطق 

بالحكم عىل املتهمن بالفس�اد وهدر املال 
العام.وبهذا الجانب يرى املختص بالشأن 
الس�يايس حس�ن الكناني يف اتصال مع ) 
املراقب العراقي(: ان »ملف الفساد يعترب 
من اكرب امللفات صعوبة تواجها السلطات 

ت�ورط  بس�بب  والتنفيذي�ة  القضائي�ة 
ش�خصيات سياس�ية كبرية يف هذا امللف، 
وهن�اك ته�اون كب�ري يف اص�دار االحكام 
يف جرائ�م الفس�اد فه�ي تتف�اوت ما بن 
ش�خصية مدعومة سياس�يا وبن صغار 

املوظف�ن م�ن املرتش�ن، وهن�اك احكام 
صدرت من القضاء العراقي تبن التفاوت 
الكبري يف االحكام خاصة يف جرائم الفساد 
والرش�اوى، وه�ذا ي�دل ع�ىل ان القضاء 
العراقي غري مس�تقل ويخض�ع لضغوط 

األح�زاب، فاملحاصص�ة السياس�ية وراء 
اختي�ار القض�اة بحج�ة التوافقات وهي 

عملية خاطئة«.
وتاب�ع الكنان�ي : ان »محكم�ة الجنايات 
تنظ�ر اىل ع�دداً م�ن أهم دعاوى الفس�اد 

والرش�وة بضمنه�ا دعاوى تخ�ص ثالثة 
أعض�اء مجل�س ن�واب حالي�ن، وثالث�ة 
محافظ�ن واثن�ن م�ن رؤس�اء مجالس 
املحافظات وخمس�ة مدراء عامن وعضو 
مجلس محافظ�ة ونائب محافظ، إضافة 
الخاص�ة  ال�)امليتس�وبييش(،  قضي�ة  اىل 
ب�وزارة الداخلية حيث ننظ�ر قضايا عدد 
م�ن الضب�اط واملرات�ب املتورط�ن فيها, 
واملالح�ظ ان هن�اك تعم�د يف تأخري النظر 
يف دع�اوى الفس�اد حت�ى تك�ون هن�اك 
فرصة ألجراء تس�وية للموضوع او هرب 
املتهم�ن , فالضغوطات السياس�ية وراء 
هذا التأخري والغريب ان أسماء املتهمن ال 

ترض عىل االعالم وال نعلم ملاذا ؟«.
م�ن جهته اك�د الخبري القانون�ي الدكتور 
ع�يل التميم�ي يف اتص�ال م�ع )املراق�ب 
العراقي(: ان »االح�كام القضائية تختلف 
ن�وع  أخ�رى وحس�ب  اىل  م�ن محكم�ة 
الجريم�ة وامل�ادة القانوني�ة املته�م بها، 
فأحكام الرش�اوى تصل اىل عرش س�نوات 
وأخرى اكثر، ويعتمد عىل ظروف التحقيق 
ويختل�ف م�ن حال�ة اىل أخ�رى، كم�ا ان 
االح�كام تخض�ع اىل التميي�ز والقان�ون 

يرسي عىل الجميع«.
جناي�ات  محكم�ة  رئي�س  ان  اىل  يش�ار 
مكافحة الفس�اد املركزي�ة، القايض خالد 
صدام، اكد انه سيتم النظر يف قضايا فساد 
تخص 15 مس�ؤوالً ب�ارزاً، وقال صدام إن 
“املحكم�ة تنظر اآلن عدداً من أهم دعاوى 

الفساد والرشوة.

،،
،،
تتفاوت االحكام القضائية في جرائم الفساد حسب 
الم���ادة القانوني���ة ونوع الج���رم ، لكن هن���اك تدخالت 
وضغوطات سياس���ية تمارس على المحاكم والقضاة من اجل 
تخفيف العقوبات التي تصدره���ا المحاكم المختصة في قضايا 
الفساد . ملفات الفس���اد المعروضة على القضاء العراقي تعد 

من اصعب الملف���ات التي تواجهها الس���لطات القضائية 
والتشريعية

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

أعلن مس�ؤول حكومي يف محافظ�ة دياىل، االحد، عن 
املبارشة بتنفيذ 6 مش�اريع خدمي�ة بكلفة 11 مليار 
دينار يف بعقوبة.وقال قائّمقام قضاء بعقوبة عبدالله 

الحيايل ،ان”  رشكات محلي�ة متعددة بارشت بتنفيذ 
6 مش�اريع خدمي�ة يف قطاع�ات الط�رق والصح�ة 
والكهرب�اء بكلف�ة مادي�ة بلغ�ت 11 ملي�ار دين�ار 

خصص�ت م�ن ميزانية تنمي�ة االقاليم لع�ام 2019.
واض�اف الحي�ايل،ان “املش�اريع ترك�زت يف القاط�ع 
الرشق�ي والش�مايل الرشق�ي لبعقوبة”، الفت�ا اىل أن 

“العرشات من املش�اريع بدأ العمل بها خالل االش�هر 
القليل�ة املاضي�ة وخاص�ة الت�ي ج�رى تعليقها بعد 

2014 بسبب االضطرابات االمنية آنذاك”.

وتع�د بعقوب�ة مركز املحافظ�ة اكرب م�دن دياىل من 
ناحي�ة الكثاف�ة الس�كانية والتي تص�ل اىل 250 الف 

نسمة.

ديالى تعلن المباشرة  ب�٦ مشاريع خدمية بكلفة 11 مليار دينار

النزاهة تحبط محاولة صرف 
صكوك مزّورة في األنبار

ش�ارك مرصف الرافدي�ن يف االجتماع التنس�يقي الذي عقده 
البن�ك املرك�زي العراقي – ف�رع املوصل بحضور مس�ؤولن 
ومختصن يف الشأن املايل واملرصيف ورشكات الدفع االلكرتوني 
ملناقش�ة خط�ة العمل املش�رتكة اس�تعدادا لفعالي�ات اليوم 

العربي للشمول املايل.
وق�ال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان ، إن “االجتماع تناول 
الخطوات التي سيتم تنفيذها خالل املشاركة يف يوم الشمول 
امل�ايل وال�ذي س�يكون م�ن 25- 30 /4/2020 وبمش�اركة 
املص�ارف يف الب�الد وم�ا يرافق ه�ذا الحدث املهم م�ن إقامة 
املؤتم�رات والن�دوات وورش العمل لتعزيز مفهوم الش�مول 
امل�ايل وع�رض الخدم�ات واملنتج�ات التي تقدمه�ا املصارف 

لزبائنها”.
وأض�اف البي�ان أن “الحارضي�ن أش�ادوا بجه�ود م�رصف 
الرافدي�ن يف توط�ن روات�ب موظفي الدولة وم�ا يقدمه عرب 
بطاقة املاسرت كارد من س�لف وقروض ومميزات أخرى عرب 

البطاقة االلكرتونية”.

كشفت هيئة النزاهة االتحادية، االحد، عن تمكنها من إحباط 
محاولة رصف صكوك مزورة يف محافظة األنبار، مبينة أن تلك 

الصكوك منسوٌب صدورها إىل لجنة التعويضات يف الرمادي.
دائ�رة التحقيق�ات يف الهيئة أش�ارت، يف مع�رض حديثها عن 
العملي�ة، إىل أن »فري�ق عمل من مكتب تحقي�ق األنبار التابع 
للهيئ�ة، انتقل إىل مرصف الرافدي�ن – فرع األنبار، وتمكن من 
ضب�ط متهمن اثنن بحوزتهما أربعة صك�وك مزورة مزعوٌم 
صدورها عن قائّمقامية قضاء الرمادي – لجنة التعويضات«، 
موضحة أن »املتهم األول يعمل موظفاً يف قائّمقامية الرمادي، 

واآلخر صاحب رشكة صريفة«.
وأضاف�ت الدائرة إنه »تمَّ تنظيم محرض ضبٍط أصويلٍّ بالعمليَّة 
ت بن�اًء عىل مذكرة ضب�ٍط قضائي�ٍة، وعرضه برفقة  الت�ي تمَّ
املتهمن عىل قايض محكمة التحقيق املختصة بقضايا النزاهة 
يف محافظة األنبار الذي قرَّر توقيفهما، استناداً ألحكام املادتن 

)289 و298 ( من قانون العقوبات«.

الرافدين يشارك في اجتماع 
الشمول المالي  العراق أكثر دول العالم استيرادًا للبيض التركي

إيران تكشف عن حجم احتياطها النفطي

قال�ت هيئة اإلحص�اء الرتكية إن 
الع�راق حل باملرتبة األوىل من بن 
أكثر دول العالم اس�ترياداً للبيض 

العام املايض.
بحس�ب  الهيئ�ة،  وأوضح�ت 
األناض�ول  وكال�ة  أوردت�ه  م�ا 
الحكومي�ة، أن »الع�راق ح�ل يف 

املرتب�ة األوىل ب�ن البل�دان األكثر 
يف  الرتك�ي  للبي�ض  اس�تريادا 
الع�ام املايض، حي�ث بلغت قيمة 

الصادرات 96 مليون دوالر«.
وتراجع�ت الصادرات الرتكية من 
البي�ض للع�راق بمع�دل %66.2 
متأثرة بق�رار الحكومة العراقية 

وقف اس�ترياد البي�ض الرتكي يف 
أيار/ماي�و 2019، وذل�ك بعد أن 
كانت قيم�ة الصادرات نحو 285 

مليون دوالر يف العام 2018.
وحلت س�وريا يف املرتب�ة الثانية 
حج�م  يف  ارتفاع�ا  مس�جلة 
صادرات البيض الرتكي إليها من 

320 أل�ف دوالر يف 2018، إىل 41 
مليون دوالر.

وج�اءت الكويت يف املركز الثالث، 
حي�ث ارتفعت ص�ادرات البيض 
الرتكي إليها من مليون و27 ألف 
دوالر إىل 31 مليون�ا و641 أل�ف 

دوالر يف 2019.

أك�د وزي�ر النف�ط اإليران�ي بيج�ن زنكنة، 
االح�د، أن احتياطي النف�ط يف ايران يتجاوز 
700 ملي�ار برمي�ل، داع�����ي�ا الرشكات 
املعرفية إليجاد الحلول من أج�����ل زيادة 

االستخراج.

وقال زنكنة يف كلمة بمنتدى رشكات املعرفية 
والناش�ئة يف طه�ران، إنه “ويف ح�ال زيادة 
عام�ل االس�تخالص م�ن احتياط�ي النفط 
بواقع 1 باملئة، سيتم تحصيل عوائد ترتاوح 
بن 350 اىل 400 مليار دوالر باحتس�اب 50 

دوالرا للربميل”.
وأض�اف زنكن�ة، أن�ه “ع�ىل ضوء ذل�ك تم 
ابرام عق�ود مع الجامع�ات االيرانية الجراء 
دراس�ات ع�ىل حق�ول النفط به�دف زيادة 

عامل االستخالص فيها”.

التجارة تعلن إيقاف عمليات النقل والشطر في البطاقة التموينية
أعلن�ت وزارة التج�ارة، االحد، ع�ن إيقاف عمليات 
النق�ل والش�طر يف البطاق�ة التموينية اس�تعدادا 
لعملي�ة طب�ع اس�تمارة البطاقة الجدي�دة لعامي 

. 2021-2020
وقال�ت مدي�ر ع�ام دائ�رة التخطي�ط واملتابعة يف 
ال�وزارة ابتهال هاش�م صاب�ط يف بي�ان ، إنه “تم 
االعمام ع�ىل فروع التموين كافة بعد اس�تحصال 
موافق�ة وزير التج�ارة محمد هاش�م العاني عىل 
آلي�ة طب�ع وتوزي�ع البطاق�ة التمويني�ة الجديدة 
والتي ستكون لعامي 2020-2021 وايقاف العمل 
بعمليات الشطر والنقل يف البطاقة التموينية لحن 

االنتهاء من توزيع استمارة البطاقة الجديدة”.
ودع�ت صاب�ط املواطن�ن ووكالء امل�واد الغذائية 
كافة إىل “الرساع باإلبالغ عن املتوفن واملس�افرين 
ليتس�نى للدائرة اجراء ال�الزم قبل الرشوع بعملية 
الطب�ع وس�تكون العقوبات مش�ددة يف حال عدم 

اإلبالغ”.

البيطرة تتلف 28 طنًا من لحوم الجاموس المجمدة هندية المنشأ
الي�وم  البيط�رة،  أعلن�ت دائ�رة 
بإت�الف  قيامه�ا  ع�ن  األح�د، 
إرس�الية م�ن لح�وم الجاموس 

املجمدة هندية املنشأ.
وقال�ت الدائ�رة التابعة ل �وزارة 
الزراع�ة يف بي�ان ، إن »املحج�ر 
الطبي يف منفذ طريبيل الحدودي 
التاب�ع للدائ�رة قرر إت�الف هذه 
اإلرس�الية من لحوم الجاموس، 
حيث ق�ررت اللجنة املش�كلة يف 
املنفذ ب�ن مديرية منفذ طريبيل 
واملحج�ر البيط�ري إت�الف هذه 
اإلرس�الية البالغ�ة 28 طن�اً من 
لح�وم الجاموس املجم�د هندية 

املنشأ«.
»بع�د  ج�اء  ذل�ك  أن  وتابع�ت، 
فحصه�ا ومالحظة وج�ود أكثر 

م�ن تاريخ لإلنت�اج وكان احدث 
وه�و  ه�و)2019-10(  تأري�خ 
تأريخ غري مس�موح به للدخول 
التأري�خ  امل�دة  تل�ك  لتج�اوز 
املس�موح به، إضافة إىل انبعاث 
روائ�ح كريهة من اللحوم نتيجة 
تفس�خ البع�ض منه�ا، لذلك تم 
إت�الف اإلرس�الية  اتخ�اذ ق�رار 
بالكام�ل حفاظ�ا ع�ىل س�المة 

املواطنن املستهلكن«.
يذك�ر أن الهيئة العامة للجمارك 
يف  مش�ددة  إج�راءات  تف�رض 
الجمركي�ة  مراكزه�ا  جمي�ع 
تح�رص من خالله�ا عىل ضبط 
البضائ�ع  دخ�ول  عملي�ات 
املخالف�ة  وخاص�ة  املس�توردة 

منها.
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المراقب العراقي/ متابعة...
وصفت منس�قة األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية 
يف اليم�ن لي�ز غران�دي الغ�ارات التي اس�تهدفت 

 املدنيني يف محافظة الجوف بأنها “فظيعة”. 
وقال�ت غراندي يف بيان له�ا إن “التقارير امليدانية 
األولي�ة تش�ر إىل مقتل 31 ش�خصاً مدنياً وجرح 

  12 آخري�ن نتيجة غارات رضب�ت منطقة الهيجة 
بمديرية املصلوب يف محافظة الجوف”. 

وأضاف�ت: “نعرب عن تعازينا الح�ارة ألرس القتىل 
وندع�و بالش�فاء العاج�ل لجمي�ع الجرح�ى من 
 إصاباتهم يف هذه الغارات الفظيعة”، مبينة “يقتل 
العدي�د م�ن األش�خاص يف اليمن وهذه مأس�اة ال 

 يمكن تربيرها”. 
وتابع�ت أن “األطراف التي تلجأ الس�تخدام القوة 
ملزم�ة بحماي�ة املدنيني وفقاً للقانون اإلنس�اني 
 ال�دويل”، مردفة “خمس س�نوات من ه�ذا النزاع 
انقض�ت وم�ا ي�زال املتحاربون غ�ر قادرين عىل 

 االلتزام بهذه املسؤولية. هذا أمر صادم”. 

المراقب العراقي/ متابعة...
لم يعد خ�رب التمهي�د للتطبي�ع العلني بني 
الس�عودية والكي�ان الصهيوني مس�تغربا 
ألح�د، إذ بات الجميع  يعل�م طبيعة العالقة 
بني الطرفني، والتي بدأ التمهيد لها منذ مدة 
ليس�ت قصرة، لك�ن هذه العالق�ة  تبلورت 

أكث�ر خ�الل وص�ول ويل العه�د الس�عودي 
محمد بن س�لمان اىل س�دة الحك�م، وما ان 
وصل إىل  هذا املنصب حتى بدأنا نس�مع عن 
وفود س�عودية تزور األرايض املحتلة ووفود 
إرسائيلية تزور  بالد الحرمني، وبالطبع كان 
الجان�ب اإلرسائي�ي يفاخر به�ذه العالقة، 

ويقتن�ص أي فرص�ة إلع�الن  خ�رب ح�ول 
»التطبي�ع« مع الس�عودية، ولك�ن الحديث 
اليوم يج�ري بش�أن موعد إع�الن التطبيع 
العلن�ي،  خاص�ة وان الري�اض ل�م تعارض 
»صفق�ة الق�رن« ب�ل ع�ىل العك�س تمهد 

الطريق لتنفيذ بنودها. 

يف األم�س تحدث�ت القناة األوىل الرس�مية يف 
التلفزي�ون اإلرسائي�ي بتقرير رس�مي لها، 
ع�ن قيام وفد  يضم عددا من قادة املنظمات 
العاصم�ة  بزي�ارة  األمركي�ة،  اليهودي�ة 
الس�عودية الرياض مؤخرا،  وحل ضيفا عىل 

القرص امللكي. 

وقال�ت القن�اة إن زي�ارة 55 م�ن زعم�اء 
الجالي�ة اليهودي�ة األعض�اء يف مؤتمر قادة 

املنظمات  اليهودية األمركية، بقيت رسية. 
ونقل�ت القن�اة عن مصادر قوله�ا إن الوفد 
بح�ث خ�الل زيارت�ه للري�اض، جمل�ة من 
القضاي�ا اإلقليمية،  عىل رأس�ها إيران، وإن 

املس�ؤولني الس�عوديني اهتموا ببحث سبل 
جرس الُهوة مع الكي�ان  الصهيوني، لكن لم 
يجر التطرق إىل لقاء قمة إرسائيي س�عودي 

عىل مستوى القادة. 
ويبح�ث الكي�ان الصهيوني ع�ن أي نقاط 
مش�ركة م�ع ال�دول الخليجية لك�ي يجد 
نفوذا لنفس�ه يف ه�ذه  الدول، وم�ن هنا بدأ 
العم�ل عىل »إيران فوبي�ا« وتم تضخيم هذا 
األمر بمس�اٍع أمريكية عىل أعىل  املس�تويات 
إليجاد خصم مش�رك بني القادة الخليجيني 
والق�ادة اإلرسائيلي�ني، ولك�ون إي�ران تريد 
 الخر لجرانها، وطرحت مجموعة مشاريع 
ملن�ع االعتداء بني الدول الج�ارة والقت هذه 
املش�اريع  صدى إيجابيا ل�دى معظم الدول 
الخليجية، لكن تحريض واشنطن وتل أبيب 
يدفع األمور مجددا  نحو التوتر، السيما وان 
كل م�ن رئيس ال�وزراء اإلرسائي�ي بنيامني 
نتنياه�و والرئيس األمريك�ي  دونالد ترامب 
لذل�ك  انتخابي�ة  اس�تحقاقات  يواجه�ون 
يعمدون لتسجيل نقاط لصالحهم قبل هذه 

 االنتخابات. 
وعىل س�بيل املث�ال عمل ترام�ب عىل تمرير 
صفقة القرن وإعالن بنودها تحت أي ظرف 
لرف�ع  رصي�ده ل�دى اللوبي�ات الصهيونية 
وكذل�ك ل�دى قاعدته الش�عبية بأن�ه أنجز 
خط�وة ايجابي�ة للصهاين�ة  خ�الل فرت�ه 
الرئاس�ية، وعىل الرغم من أن تنفيذ الخطة 
يع�د أم�را ش�ديد الصعوب�ة، إال أن مج�رد 
 اإلع�الن عنها وإح�داث ضج�ة إعالمية يعد 
بنظ�ر ترامب أمرا ايجابيا ل�ه يف االنتخابات 
املقبلة.  أم�ا نتنياهو فيبحث عن تحقيق أي 
خطوة يف اتج�اه التطبيع، ويعمل عىل إعداد 
لقاء مش�رك م�ع أي  زعيم عربي، الس�يما 

زعم�اء الخليج قبل ب�دء االنتخابات املقررة 
يف 2 آذار 2020، وقب�ل أي�ام،  نقلت صحيفة 
جروزالي�م بوس�ت عن الحاخ�ام األمركي 
مارك ش�ناير أن الواليات املتحدة تعمل  عىل 
تنظي�م قمة يف العاصم�ة املرصية القاهرة، 
ب�ني نتنياهو وقادة عدد من ال�دول العربية 

 والخليجية. 
وأف�ادت الصحيف�ة بأن دبلوماس�يني عربا 
قالوا إن القمة تش�مل قادة إرسائيل ومرص 
البحري�ن وُعم�ان  والس�عودية  واإلم�ارات 

والسودان. 
وأضافت أن هدف عقد القمة بعد االنتخابات 
اإلرسائيلية املقررة الش�هر املقبل، هو خلق 
توازن  للق�وى بقيادة الس�عودية من خالل 

دعمها الخطة األمركية للسالم. 
زار  ش�ناير  أن  الصحيف�ة  ذك�رت  كم�ا 
وزارة  ع�ىل  كضي�ف  أخ�را  الس�عودية 
الخارجية السعودية، يف  زيارة التقى خاللها 
وزير الخارجية فيصل بن فرحان آل سعود، 

ووزير الدولة عادل الجبر. 
وش�ناير ه�و رئي�س رابط�ة التفاه�م بني 
اليهودية واإلس�الم التي تتخ�ذ من الواليات 
املتح�دة مقرا لها،  ويوص�ف بأن له عالقات 
مع قادة يف الخليج ويف نهاية الشهر املايض، 
أعلن وزير الداخلي�ة اإلرسائيي أرييه درعي 
أنه وقع عىل مرسوم  يقيض بالسماح لليهود 
ولكل من يحمل الجواز اإلرسائيي، بالس�فر 

إىل السعودية ألغراض تجارية  ودينية. 
إىل  باملغ�ادرة  درع�ي  مرس�وم  ويس�مح 
الس�عودية بش�كل علني ألول مرة منذ قيام 
الكي�ان الصهيون�ي،  علم�ا بأن الس�لطات 
اإلرسائيلية كانت تمنع الس�فر للس�عودية 

بالجواز اإلرسائيي. 

األمم المتحدة: الغارات التي استهدفت المدنيين بالجوف فظيعة  دولي دوليعربي  عربي 

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف تقرير حدي�ث أن الرئيس 
الركي رجب طيب أردوغان أصدر 
أم�راً »رسيا« قبل س�نوات  بوقف 
بح�زب  خاص�ة  دعائي�ة  حمل�ة 
معارض، مس�تعينا برئيس بلدية 

لجأ إىل طريقة »غر قانونية«. 
ملكامل�ات رسي�ة حص�ل  ووفق�ا 

عليها موقع »نوردي�ك مونيتور« 
مصطفى  تواصل  االس�تقصائي، 
 وران�ك كبر مستش�اري الرئيس 
الركي، الذي يشغل أيضا منصب 
وزير الصناعة والتكنولوجيا،  مع 
رئي�س بلدي�ة أنقرة آن�ذاك مليح 
غوكش�يك، للعم�ل ع�ىل عرقل�ة 
الحملة اإلعالني�ة التي كان حزب 

املع�ارض  الجمه�وري   الش�عب 
يخطط لها اس�تعدادا لالنتخابات 

البلدية. 
حص�ل  فق�د  املوق�ع،  وبحس�ب 
محققون أتراك عىل موافقة لجنة 
قضائية يف إس�طنبول لالس�تماع 
إىل  املحادث�ات الخاص�ة بوران�ك، 
وذلك ضمن تحقيق يتعلق بشبكة 

فس�اد كب�رة تض�م مس�ؤولني 
 حكومي�ني بارزين، اس�تمر لعام 

كامل. 
وأش�ار تقرير »نورديك مونيتور« 
إىل أن أردوغان بنفس�ه كان طرفا 
طل�ب  حي�ث  القضي�ة،  ه�ذه  يف 
 رضورة وق�ف إعالن�ات الح�زب 

املع�ارض. 

تقرير استقصائي يكشف عن »فضائح داخلية« ارتكبها أردوغان

التايمز: اغتياالت »الدرونز« سترتد على أمريكا

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد وزي�ر الخارجية الرويس س�رغي الف�روف، أن 
انتصار الرئيس الس�وري بش�ار األس�د يف  محافظة 
إدلب، آخر معاقل الجماعات املسلحة يف سوريا، أمر 

»حتمي«. 
وقال الفروف خالل مؤتمر ميونيخ السنوي ملناقشة 
قضايا دفاعية ودبلوماسية بحسب وكالة   «رويرز« 

لألنباء، إن »االنتصار عىل اإلرهاب أمر حتمي«. 
وأضاف الفروف أن الواليات املتحدة أعلنت قضاءها 

عىل تنظيم داعش »لكن الوحش عاد«. 
وأوض�ح »لدينا عالق�ات جيدة جداً م�ع تركيا وهذا 
ال يعن�ي أنه ينبغ�ي علينا االتفاق بش�أن كل يشء، 
 االتفاق التام بش�أن كل القضاي�ا ال يمكن أن يكون 

ممكناً بني أي دولتني«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�دت نانيس بيلويس، رئيس�ة مجل�س النواب 
األمريك�ي، أن الرئي�س دونالد ترام�ب بإمكانه 
الق�ول إن�ه  نال ال�رباءة بع�د إس�قاط مجلس 
الش�يوخ التهمتني عن�ه بقضية عزل�ه، إال أنه 

»سيبقى متهما لألبد«. 
وقالت بيل�ويس يف مقابلة م�ع ” CNN ” إنه “ال 

يمك�ن أن تكون هناك ب�راءة إال إذا كانت هناك 
 محاكم�ة وال يمك�ن أن تكون هن�اك محاكمة 
دون ش�هود ووثائ�ق، وعليه يمكن�ه )ترامب( 
الق�ول إن�ه  نال ال�رباءة لكن�ه س�يبقى متهما 

لألبد«. 
ودافع�ت بيلويس عن موقفه�ا بتمزيق خطاب 
“حالة االتحاد” الذي ألق�اه ترامب، حيث قالت 

إنها لم  تنِو تمزيق نس�خة م�ن الخطاب لكنها 
عندم�ا كان�ت تق�رأ في�ه “أدركت أن�ه ويف كل 

صفحة تقريبا كان  هناك أمر مرفوض”. 
يذكر أن مجلس الش�يوخ األمريك�ي برأ ترامب 
م�ن تهمة إس�اءة اس�تخدام الس�لطة وعرقلة 
الكونغ�رس،  وهم�ا تهمتان وجههم�ا مجلس 

النواب يف كانون األول املايض إىل ترامب. 

المراقب العراقي/ متابعة...
ش�نت طائ�رات حربي�ة ومروحي�ة إرسائيلي�ة، 
األحد، عدة غارات عىل موقع عسكري ل�”كتائب 
 القس�ام” ال�ذراع العس�كري لحرك�ة “حماس” 

غربي مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة. 
وأف�اد ناش�طون وش�هود عي�ان أن موق�ع التل 
غ�ارات  س�ت  م�ن  ألكث�ر  تع�رض  العس�كري 
إرسائيلية  متتالية، ما أدى لنشوب حريق بداخله. 
ولم تس�جل إصاب�ات يف صفوف الفلس�طينيني 
عق�ب القصف اإلرسائيي، ال�ذي أحدث حالة من 

الهلع  لدى السكان. 
وكان�ت فصائ�ل املقاوم�ة الفلس�طينية أخل�ت 
مواقعه�ا التدريبي�ة ونق�اط الرص�د الحدودية، 
يف أعق�اب  إع�الن االحت�الل اإلرسائي�ي س�قوط 
صاروخ�ني أطلقا م�ن القطاع تج�اه مناطق ما 

يسمى “غالف  غزة”. 
ول�م تعل�ن أي جه�ة فلس�طينية مس�ؤوليتها 
ع�ن إط�الق الصاروخ�ني، لكن جي�ش االحتالل 
االرسائي�ي  دأب ع�ىل تحمي�ل حرك�ة “حماس” 

مسؤولية الهجمات من القطاع. 

المراقب العراقي/ متابعة...
ه�ددت الس�لطات الس�عودية، األح�د، بإع�دام 
خمس�ة قارصين بته�م سياس�ية لرتفع عدد 

املعتقلني  القارصين املهددين باإلعدام إىل 11. 
ناش�طون ع�ىل مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي 
أكدوا ارتفاع ع�دد القارصين املعتقلني املهددين 
باإلع�دام  يف منطقة القطي�ف رشق البالد إىل 11 
بعد تهديد السلطات الس�عودية بإعدام خمسة 

قارصين بتهم  سياسية. 
الناشط عىل موقع توير املعروف باسم “ناشط 

قطيفي” أكد وجود مخاوف جدية عىل س�المة 
 املعتقلني الذين يس�تفرد بهم ضباط مؤدلجون 

ع�ىل ثقافة التعذي�ب الوحيش بحس�ب تعبره، 
داعي�اً إىل  رضورِة التح�رك إليق�اِف م�ا وصَفُه 

بمسلسِل اإلجراِم السعودي. 
ونرش الناش�ط لوائح بأسماء املهددين باإلعدام 
وإرفاقها بأس�ماء وص�ور تعود ل��39 معتقالً 
من أبن�اِء  منطق�ِة القطيف يواجه�ون أحكاماً 
باإلع�دام بتهٍم سياس�ية. كما أش�ار إىل س�بع 
حاالت إعدام س�ابقة  ملعتقلني قارصين نفذتها 
السلطات الس�عودية خالل الفرة ما بني عامي 

2012 و2014. 

موسكو: انتصار األسد أمر حتمي

المراقب العراقي/ متابعة...
تمكن�ت الق�وات الس�ورية، األح�د، 
من تعطي�ل وإنزال خم�س طائرات 
مس�رة كان�ت تس�تهدف مصف�اة 

 حمص النفطية. 

وقالت مصادر رس�مية إن “وحدات 
الجيش السوري تمكنت من تعطيل 
وإنزال خمس طائرات  مسرة كانت 
تستهدف مصفاة حمص النفطية”. 

مصف�اة  تعرض�ت  ش�باط،   4 ويف 

حمص وعدد م�ن معامل ومحطات 
الغاز العتداءات بقذائف من  طائرات 
حرائ�ق  نش�وب  إىل  أدت  مس�رة، 

ووقوع أرضار مادية. 
ويأتي ذل�ك يف وقت تواص�ل القوات 

السورية عملياتها العسكرية لرضب 
اإلرهابي�ة  واس�تعادة  الجماع�ات 
الس�يطرة ع�ىل معظ�م األرايض، يف 
حني تعمل تركيا عىل تعطيل التقدم 

السوري من  خالل دعم املسلحني. 

الجيش السوري يحبط محاولة قصف مصفاة نفطية بطائرات مسيرة

رئيسة مجلس النواب األميركي: ترامب سيبقى متهمًا لألبد

ناشطون سعوديون يدعون لوقف »مسلسل اإلجرام« بحق القاصرين

طائرات االحتالل الصهيوني تستهدف موقعًا للمقاومة وسط غزة

السعودية تنتقل بعالقتها مع الكيان الصهيوني إلى مرحلة »التطبيع العلني« 
زياراتمتبادلةو»خصم«مشترك...

المراقب العراقي/ متابعة...
يف  بوي�ز،  روج�ر  الربيطان�ي،  الصحف�ي  أك�د 
مق�ال نرشته صحيف�ة »التايمز«، أن سياس�ة 
االغتياالت  باس�تخدام الطائرة املس�رة س�وف 

ترتد عىل الواليات املتحدة. 
وأشار املقال إىل أن ترامب تباهى أمام مجموعة 
من املتربعني لحملته االنتخابية باللحظات التي 

 ش�هدت اغتيال الجنرال اإليراني، الشهيد قاسم 
سليماني، يف العراق. 

فقد قال إن ضباط�ا بالجيش األمريكي انضموا 
إلي�ه يف غرف�ة مؤمنة بمق�ر إقامت�ه بفلوريدا، 
ملش�اهدة  العملية بش�كل مب�ارش، مرددين عىل 
أس�ماعه الوقت املتبق�ي لتنفي�ذ الرضبة بالعد 

التنازيل قبل 30  ثانية، حتى تنفيذ الرضبة. 

وأش�ار إىل أن تقنيات الطائرات املس�رة تتطور 
برسعة كبرة، ومن املتوقع أن تتمكن الجماعات 
 املس�لحة متوس�طة الحجم من الحصول عليها 
واس�تخدامها حتى ولو كان�ت من حجم صغر 
ويت�م  تزويدها بكام�رات بحيث تك�ون قادرة 
عىل تحديد مواقع القوات املعادية والتوجه إليها 
واالصط�دام  مس�ببة انفج�ارا ع�رب حمولة من 

املتفجرات عىل متنها. 
ويضي�ف أن الطائرات املس�رة صغ�رة الحجم 
التي تعمل باستخدام أش�عة الليزر والكامرات 
لتحديد  هوية هدف محدد مسبقا لالصطدام به 
وقتله تحت البحث والتطوير يف الواليات املتحدة 
منذ  سنوات.  لكن الكاتب الربيطاني ذكر أن هذا 
العم�ل ليس حكرا عىل الواليات املتحدة بل هناك 
دول أخ�رى  تعم�ل ع�ىل تطويره ويبل�غ عددها 
نح�و 50 دولة تمتلك أجهزة مس�ح واس�تطالع 
يف مخازن س�الحها  وبالتايل ل�و أصبحت عملية 
االغتيال بواسطة الطائرات املُسرة أمرا طبيعيا 
فال يمكن استبعاد أن  تشارك هذه الدول تقنيات 

من هذا النوع مع الجماعات املتعاونة معها. 

الغارديان تتحدث عن »انتكاسة« العدوان السعودي في اليمن
المراقب العراقي/ متابعة...

اعتربت صحيفة »الغارديان« الربيطانية 
إس�قاط القوات اليمنية لطائرة مقاتلة 
للعدوان  الس�عودي األمرك�ي يف اليمن، 
انتكاس�ة عس�كرية، ودليال عىل امتالك 

أنصار الله ترسانة  أسلحة قوية. 
وأعلن العدوان السعودي سقوط طائرة 
مقاتل�ة تابعة ل�ه يف محافظ�ة الجوف 
باليمن،  وذلك عقب إعالن سابق للقوات 
اليمنية حول إسقاط الطائرة »بصاروخ 

أرض جو  متطور«. 

نرشت�ه  تقري�ر  يف  الصحيف�ة  وقال�ت 
عىل موقعه�ا اإللكروني: إن »إس�قاط 
انتكاس�ة  يمث�ل  الطائ�رة  الحربي�ة، 
للتحال�ف العس�كري املع�روف بقوت�ه 
الجوي�ة الفائق�ة، ويش�ر إىل  ترس�انة 
)أنص�ار الل�ه( العس�كرية الت�ي تزداد 

قوة«. 
وكان�ت الق�وات اليمني�ة أعلن�ت لي�ل 
الجمعة-الس�بت ع�ن »إس�قاط طائرة 
تورني�دو بص�اروخ  أرض جو متطور«، 

بحسب ما نقلت قناة املسرة. 
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مع اقتراب االنتخابات التمهـيدية للحزبين الديمقراطي والجمهـوري تزداد أجواء  حملة االنتخابات الرئاسية 
األميركية سخونة. وفي حين لن تشهـد تمهـيديات  الحزب الجمهـوري اهتماما كبيرا، على اعتبار أن الرئيس هـو 

المرشح الرسمي  للحزب، فإنهـا على الجانب الديمقراطي حامية الوطيس مع وجود أكثر من  عشرين مرشحا يتعين 
اختيار واحد منهـم فقط . 

قبل أياٍم، أعلن رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو، عن تحضيره مفاجأة  غير متوّقعة لحركة 
حماس في قطاع غزة. رسالة نتنياهو لم تكن األولى، فقد  سبقها بأيام تهديده بالقيام بعملّية 
عسكرّية ضد قوى المقاومة في غزة، ردًا على  مواصلة إطالق البالونات وبعض الّصواريخ على 

األراضي المحتلّة عام 48  المحاذية للقطاع . 

بقلم/ سركيس أبوزيد
يف املقابل، يواجه ترامب مجموعة من 
املرشحني الديمقراطيني تريد اقتالعه 
من  البي�ت األبيض وحرمانه من والية 
ثاني�ة، تض�م تنوًّع�ا غري مس�بوق يف 
تاري�خ  الوالي�ات املتح�دة م�ع وجود 
ع�دد قي�ايس من النس�اء ومرش�حي 
األقلي�ات. وأبرز  ھ�ؤالء: ج�و بايدن، 
وھو السيايس األكثر خربة يف السباق، 
وه�ي  ش�خصية  ھاري�س،  كام�اال 
قيادي�ة صاعدة ومرش�حة لالضطالع 
بدور س�يايس عىل املس�توى  الوطني، 
بريني ساندرز، اشرتاكي ديمقراطي، 
يع�ارض ح�رب اليمن والتدخ�ل فيھا 
 بقيادة السعودية والحلول العسكرية، 
إليزابيث وارين، ناقدة شديدة ل�«وول 
 س�رتيت« وأصحاب الث�روات الكربى، 
ويتضم�ن برنامجھ�ا ف�رض رضيبة 
ع�ىل أغن�ى   75 ألف مواط�ن أمريكي، 
ماي�كل بيني�ت، يس�لط الض�وء عىل 
القضاي�ا املتعلق�ة  بالتعلي�م واملن�اخ 

والھجرة والصحة واألمن القومي . 
ومؤخ�راً، ألقى ترام�ب خطاب »حالة 
االتحاد« يف جلس�ة مش�رتكة ملجليس 
النواب  والش�يوخ. ھذا الخطاب شكل 
انطالق�ة فعلي�ة لحملت�ه االنتخابي�ة 
الرئاس�ية التي  يخوضھا يف ظل وضع 
ش�عبي جي�د، بعدم�ا أظھ�ر أح�دث 
اس�تطالع، أع�ده معھد   «غال�وب« أن 
ترامب ن�ال نس�بة 49% م�ن التأييد، 
وھو أعىل مستوى ُيسجله منذ  وصوله 
اىل البي�ت األبيض. كم�ا جاء الخطاب 
قبل س�اعات من تصوي�ت يف مجلس 
 الش�يوخ يف خت�ام محاكم�ة برملانية 
اس�تغالل  إس�اءة  بتھمت�ي  لرتام�ب 
الس�لطة  وعرقل�ة عم�ل الكونغرس، 
ھ�ذه املحاكم�ة أوج�دت انقس�اما يف 
الطبقة السياسية  وتوترا بني الحزبني 
الديمقراط�ي والجمھ�وري، ظھ�ر يف 
حفل إلقاء خطاب االتحاد.  فقد تجّنب 
مجل�س  رئيس�ة  مصافح�ة  ترام�ب 
النواب األمريك�ي الديمقراطية نانيس 
 بيلويس الت�ي قامت بدورھ�ا بتمزيق 
»خطاب االتحاد« بعدما انتھى ترامب 
من  إلقائه. وأھم النق�اط التي تطرق 

إليھا، فھي : 
  - التش�ديد ع�ىل م�ا أس�ماه »العودة 
النج�اح  وع�ىل  ألم�ريكا«  الك�ربى 
االقتص�ادي الكبري  للوالي�ات املتحدة. 
وق�ال: »لق�د نجحت اس�رتاتيجيتنا«، 
متحدثاً عن اتفاقاته  التجارية األخرية 

م�ع الص�ني وكن�دا واملكس�يك. وقال 
إن إدارته حققت منذ توليه  الرئاس�ة 
ع�ام 2016 إنجازات كث�رية. وبفضل 
سياس�ات إدارت�ه أصبح�ت الواليات 
 املتح�دة مس�تقلة يف قط�اع الطاقة، 
وبات�ت املنت�ج األول للنف�ط والغ�از 

الطبيعي يف  العالم . 
  - تن�اول ملفات رئيس�ية بينھا تنمية 
االقتص�اد ع�ن طري�ق خل�ق مالي�ني 
الوظائ�ف،  حيث أش�ار إىل أن معدالت 
البطال�ة يف رئاس�ته ھبط�ت إىل أدنى 
مس�توى، وتح�دث  ع�ن خلق س�بعة 

ماليني فرصة عمل . 
  - يف مجال األمن القومي، قال الرئيس 
األمريك�ي إن إدارت�ه اس�تثمرت 2.2 
تريلي�ون  دوالر يف الجي�ش األمريكي، 
مضيف�ا أن حلف�اء الوالي�ات املتحدة 
بات�وا يدفع�ون  حصتھ�م يف النفقات 

العسكرية . 
  - ويف م�ا يتعل�ق بمكافح�ة الھجرة، 
أش�ار ترام�ب إىل الجدار ال�ذي تقيمه 
إدارت�ه ع�ىل  الح�دود م�ع املكس�يك، 
وأش�ار إىل االنتھ�اء من تش�ييد 160 
كيلومرتا منه حت�ى  اآلن، وبخصوص 

املھاجرين أيضا، قال إن إدارته تسعى 
ليك�ون  الس�ماح  القان�ون  لتعدي�ل 
بدخ�ول املھاجر مرشوط�ا بكفاءته، 
وإنه ينبغي عدم تمكني املھاجرين  من 

الرعاية الصحية املجانية . 
أيض�اً  خطاب�ه  يف  ترام�ب    - تن�اول 
قضاي�ا خارجية مختلف�ة، ولم يركز 
تط�رق  السياس�ة  الخارجي�ة.  ع�ىل 
بش�كل رسي�ع اىل »صفق�ة الق�رن«، 
واىل مواجھت�ه م�ع إي�ران الت�ي  قال 
إن »عليھ�ا أن تتخ�ىل عن س�عيھا اىل 
امت�الك الس�الح الن�ووي«، وتباه�ى 
 بجريم�ة قتل الش�هيد الفريق قاس�م 
س�ليماني بأوامر منه، وقال: »بسبب 
العقوبات  القوية التي فرضناھا، فإن 

أداء االقتصاد اإليراني سيئ للغاية .» 
كم�ا أك�د ترام�ب عزم�ه ع�ىل إعادة 
الجن�ود األمريكي�ني م�ن أفغانس�تان 
وإنھ�اء أط�ول  حرب أمريكي�ة، وركز 
ترامب عىل فنزويال، مؤكدا أنه س�يتم 
»تحطيم« الرئيس  الفنزوييل نيكوالس 
م�ادورو، وتعّھ�د بأن يك�ون خصمه 
غوايدو الرئيس القادم  لفنزويال، وفق 

تعبريه . 

ترام�ب قطع أكثر من نصف املس�افة 
يف معركت�ه الرئاس�ية املقبل�ة، وعزز 
فرص�ه  بالبقاء البيت األبيض رئيس�ا 
لوالي�ة ثاني�ة، بعدم�ا كس�ب جول�ة 
»محاكم�ة العزل«،  وأفل�ت من كمني 
أع�ّده له الح�زب الديمقراط�ي، فقد 
محاول�ة  يف  الديمقراطي�ون  فش�ل 
ط�رق  ع�رب  الس�يايس   االنق�الب 
»قضائية« حيث برأ مجلس الش�يوخ 
ترامب من  تھمت�ي عرقلة الكونغرس 
واستغالل الس�لطة يف ختام محاكمة 
يصعب وصفھا  ب�«التاريخية«، سعى 
من خاللھا الديمقراطيون لعزله فيما 
تكاتف الجمھوري�ون  لتربئته. ووفقا 
للدس�تور األمريك�ي يج�ب أن يصّوب 
ثلث�ا أعض�اء مجل�س الش�يوخ  املئة 
لصال�ح قرار عزل ترامب من منصبه، 
لك�ن ج�اءت نتيج�ة التصوي�ت: 48 
 صوت�ا مع ع�زل الرئي�س و 52 صوتا 

ضد العزل وملصلحة ترامب . 
دونال�د ترامب ھو الرئي�س األمريكي 
الثال�ث ال�ذي واجه »محاكم�ة عزل« 
بعد أندرو  جونس�ون عام 1868 وبيل 
كلينت�ون ع�ام 1999، لك�ن ترام�ب 

بخ�الف كلينت�ون ل�م  يظھ�ر تعاونا 
ولم يس�مح بتزوي�د الديمقراطيني ما 
طلبوه من وثائق رس�مية م�ن  البيت 
األبيض ووزارتي الدف�اع والخارجية، 
ولم يأخذ املحاكم�ة عىل محمل الجد، 
 وإنما عمل عىل »تسخيفھا« ووصفھا 
بأنھ�ا »مھزل�ة« و«حمل�ة ش�عواء« 
االنتخاب�ات  ع�ىل  ومحاول�ة  تأث�ري 

الرئاسية ھذا العام . 
م�ن الواض�ح اآلن أن ترام�ب الخارج 
ع�زز  املعرك�ة،  ھ�ذه  م�ن  منت�را 
شعبيته  الصاعدة بفعل قوة االقتصاد 
األمريكي، وعروض القوة التي قدمھا 
يف األشھر  األخرية، بدءا من قتل أبو بكر 
البغدادي زعي�م »القاعدة«، اىل اغتيال 
اللواء قاس�م  س�ليماني قائ�د »فيلق 
الق�دس« يف الحرس الث�وري اإليراني، 
وأيضا بفعل عالقته  التحالفية الحارة 
مع »إرسائيل« والتي جّسدھا أخريا يف 

»صفقة القرن .» 
ربم�ا من املبك�ر التوقع م�ن اآلن من 
ھ�و األوف�ر حظ�ا للف�وز بالرئاس�ة 
يمك�ن  نظري�ا  2020،  لك�ن  ع�ام 
القول إنه مع اس�تمرار تحس�ن حالة 

االقتص�اد األمريك�ي وم�ع  غي�اب أي 
تمّي�ز أو ما ھو الفت لدى املتنافس�ني 
الديمقراطي�ني عىل ترش�يح حزبھم، 
 تبدو حظوظ الرئيس دونالد ترامب يف 
الفوز بوالية ثانية أكثر من خمسني يف 
 املئة عىل األقل. فقد يكون ترامب غري 
مرغ�وب به من الناحي�ة »التاريخية« 
 واألداء الرئايس، ولكنه يتمتع بشعبية 
كافي�ة إلعادة انتخاب�ه والفوز بوالية 
ثانية  بعدما كرّس نفس�ه الشخصية 
األمريكي�ة،  السياس�ة  يف  الحاس�مة 
وأثب�ت ق�درة فائق�ة  ع�ىل اجت�ذاب 
وع�ىل  املس�يحي،  اليم�ني  حماس�ة 
تكوين رواية سلبية ملعارضيه  وإقناع 
جمھ�وره بھ�ا، وبن�ى اس�رتاتيجيته 
ع�ىل ج�ذب تل�ك القاع�دة م�ن خالل 
  «ش�يطنة« خصومه وإبراز اإلنقسام 
اإليديولوج�ي يف الح�زب الديمقراطي 
بني  اليس�ار واليمني والوسط. ترامب 
ضم�ن والي�ة رئاس�ية ثاني�ة لي�س 
ألن�ه ق�وي كث�ريا،  وإنم�ا ألن الحزب 
الديمقراط�ي ضعيف جدا اىل درجة أن 
صفوفه تخلو من مرش�ح  قوي قادر 

عىل منازلة ترامب . 

االنتخابات الرئاسية األميركية واالحتماالت المفتوحة

بقلم/حمزة أبو شنب
ول�م يك�ن رئي�س حكوم�ة الع�دّو متف�رّداً 
بإرس�ال رس�ائل علني�ة إىل حم�اس وق�وى 
 املقاوم�ة الفاعل�ة يف غزة، فق�د تحدَّث وزير 
الح�رب الّصهيون�ّي نفتايل بيني�ت أيضاً  عن 
ق�درة الجيش عىل توجيه رضب�ات مؤملة، يف 
ظ�لِّ مواصلة الفعالي�ات الش�عبية  وإطالق 
البالون�ات ال�ذي أح�دث ضج�ًة وحال�ًة من 
الّس�خط لدى الجمه�ور الّصهيونّي  املترّضر 

من أصوات االنفجارات اليومّية . 
ع�ىل الجانب اآلخر، تس�عى ق�وى املعارضة 
األمن�ّي  يف  املل�ّف  اس�تثمار  إىل  الّصهيونّي�ة 
ال�ّراع االنتخاب�ّي الّصهيون�ّي، م�ن خالل 
تهدي�د زعي�م »أزرق أبي�ض« بن�ي  غانت�س 
بتوّجه�ه بعد االنتخاب�ات إىل الجنوب )قطاع 
غزة( إلنه�اء حالة الفوىض  األمني�ة، نتيجة 
فش�ل حكوم�ة نتنياه�و واليم�ني يف تجاوز 
األزمة. كما ُعقدت جلس�ة  للكنيس�ت املنحّل 
ملناقش�ة األوضاع األمنية يف غ�زة بدعوٍة من 

»أزرق أبيض  .» 
ال يمكن الفصل بني الّتريحات الّصهيونّية 
يف  الّس�احة  االنتخابّي�ة  الّدعاي�ة  واحت�دام 
السياس�ّية اإلرسائيلّي�ة، والت�ي تت�ّم للمرة 

الثالثة خالل عام . 
هو رصاٌع س�يايسٌّ يس�عى خالله كّل طرف 
إىل إثب�ات أّنه األكثر ق�درًة عىل تنفيذ  األجندة 
األمنية، وكبح جماح قوى املقاومة، وتثبيت 

الهدوء مع قطاع غزة  . 
ه�و رصاٌع انتخاب�يٌّ ال تق�ف ح�دوده عن�د 
الحكوم�ة  املش�اركة يف  اليميني�ة  األح�زاب 
 بزعام�ة نتنياه�و وأح�زاب املعارضة، وعىل 

رأس�ها »أزرق أبيض«، بل تتعداه إىل  معسكر 
اليم�ني الصهيون�ي املتحالف، وه�و ما عرّب 
عن�ه نتنياهو يف حديثه إىل  القناة »20«، قناة 
اليم�ني، عندم�ا قال إنَّ�ه منح وزي�ر الحرب 
بيني�ت األدوات  واإلمكاني�ات املطلوبة كافًة 
للتعامل مع قطاع غزة وتوفري الهدوء ملناطق 

 الجنوب  . 
أم�ا بالنس�بة إىل نتنياه�و، فإنَّ اس�تحضار 
املل�فّ األمن�ّي يوفر ل�ه أريحّي�ة انتخابّية  يف 
مواجه�ة خصوم�ه، إذ يتحّق�ق ل�ه هدفان: 
ل هو تغييب ملّفات الفس�اد  ومحاكمته  األوَّ
أمام القضاء عن الساحة السياسية واملشهد 
للجمه�ور  الصهيون�ي، واآلخ�ر  االنتخاب�ي 
تحقي�ق إنج�ازات يف امللّف األمن�ّي قادر عىل 

تسويقها . 
أبي�ض«  إّن خصوم�ه يف »أزرق  املقاب�ل،  يف 
كان�وا ج�زءاً م�ن امللّف�ات الس�اخنة،  وعىل 
وجه الخص�وص قط�اع غزة. فف�ي عدوان 
الع�ام 2014 ع�ىل قط�اع غ�زة، كان  زعي�م 
ح�زب »أزرق أبيض« غانتس قائ�د الجيش، 
وكان الرج�ل الثاني يف الح�زب  لبيد عضواً يف 
املجل�س ال�وزاري املصغر، وكان الش�خص 
الرابع يعلون وزيراً  للحرب وعضواً يف املجلس 
ال�وزاري. وكانوا كلّه�م رشكاء يف املواجهة، 

 ووصلوا إىل النتيجة نفسها  . 
وعىل الرغم من س�خونة األوض�اع امليدانيَّة، 
ونرش الجي�ش الصهيون�ي القّب�ة  الحديدّية 
يف بع�ض املناط�ق املحاذي�ة لغزة، ونش�اط 
الط�ريان املكّث�ف يف أج�واء  القط�اع، ف�إنَّ 
الّظروف السياس�ّية - يف تقدي�ري - ما زالت 
حتى إجراء االنتخابات  تحول دون الدخول يف 

مواجهة واسعة مع املقاومة . 
ويمكن تفس�ري س�لوك الجيش امليدانّي بأنه 
اس�تعداد أليِّ تهدي�د م�ن قط�اع غ�زة، بعد 
 إعالن خطة ترامب، وتفاعل تداعيات اغتيال 

الشهيد قاسم سليماني . 
يدرك الع�دّو أّن أّي قرار مواجه�ة يف املرحلة 
الحالي�ة لن يحّقق له أي نتائج  إيجابية، فهو 
ن م�ن تحقيق الهدوء املنش�ود، وال  ل�ن يتمكَّ
يمك�ن خالل عملي�ة  عس�كرية القضاء عىل 
حم�اس وقوى املقاومة معها، كما أنَّ رئيس 
حكومة الع�دو  يدرك أنَّ الوقت ال يس�مح له 
بالذه�اب إىل خيارات املواجهة الواس�عة مع 
غ�زة أو  املواجهة متوّس�طة األم�د، فالفرتة 
املتبقي�ة إلج�راء االنتخاب�ات قليل�ة وغ�ري 

كافية  . 
ُيض�اف إىل ذل�ك، أّن أّي مواجهة ربما تؤّثر يف 
ص�وت الناخ�ب الّصهيونّي، يف  وقت يس�عى 
نتنياه�و واليمني إىل الحصول عىل 61 مقعداً 
يف االنتخاب�ات، م�ع  احت�دام املنافس�ة ب�ني 
األح�زاب اإلرسائيلي�ة، والخش�ية من ظهور 
نتائ�ج مش�ابهة  للنتائ�ج الحالي�ة، وهو ما 

تشري إليه مؤرشات استطالع الرأي  . 
ق�د تح�دث املعطي�ات امليدانية تط�وراً ينتج 
تصعيداً، مع استبعادي هذا الخيار يف  املرحلة 
الراهن�ة، إال أنَّ ظروفه تبق�ى قائمة، بيد أنَّ 
م�ا يدركه نتنياهو وقي�ادة  الجيش تماماً أّن 
أّي تصعيد واس�ع أو قرار مواجهة واس�عة، 
س�يكون له نتائج  س�لبية عليهم، وأنَّ قدرة 
املقاومة عىل إيالم الع�دو عالية. لذلك، يبقى 
ص�وت  الدعاي�ة االنتخابية أع�ىل من صوت 

املواجهة . 

العراقي�ون هم الش�عب والحكومة ، لن�دع الحكومة ألن بس�ببها 
ُب�حَّ صوت املرجعي�ة  فال جديد من خطاب املرجعي�ة لهم بل تأكيد 
ع�ىل خطاب�ات املرجعية ومنها آخر  خطبة يوم 14 ش�باط ، ولكن 
الخط�اب الخ�اص بالش�عب العراق�ي هو ايض�ا س�بقان  ذكرت 
املرجعي�ة ه�ذه املفاهيم الت�ي ذكرتها يف خطبته�ا االخرية ، ولكن 
املختل�ف  يف الخطبة االخرية بما يخص العراقي�ني  انها جاءت بعد 
اح�داث رافق�ت التظاهرات  ب�ني الس�لبية وااليجابي�ة ،ويف نفس 
الوق�ت لم ت�أت بثمارها التي كان�ت تتأملها  املرجعية ، واملؤس�ف 
ان التجاوزات طغت عىل الس�لمية والرشعية فسقط ابرياء  وُعبث 

باملمتلكات وتجاوزا عىل رجال االمن .  
املنظومة الخلقية تظهر يف املحن وتظهر يف املبادرة والدور يقع عىل 
الجميع  كل من موقعه فاألخالق ليس�ت تخص دين دون آخر بل يف 
الجاهلي�ة كانت هنالك  عادات وأخالق اقرها االس�الم ، ان ما يحز 
يف النف�س وانا اقرا خطاب املرجعية  االخري يوم 14ش�باط فاعتقد 
واستش�عر بالم املرجعية مما آلت اليه االم�ور يف  العراق من خالل 
كلمات الخطبة االخرية التي القاها الشيخ الكربالئي فهي  توعوية 

مغلفة بحرسة وألم عىل بعض املظاهر التي رافقت التظاهرات .  
املش�كلة ان املواط�ن ال يف�رق ب�ني الدول�ة والحكوم�ة ، فالدولة 
ه�ي كيان يخ�ص  العراقي�ني جميعهم وجميعهم مس�ؤولون عن 
حمايته�ا ومفاص�ل الدولة هي  املؤسس�ات الحكومي�ة واملدارس 
والشارع واالجهزة االمنية املعلم االستاذ ،  فكلها تمثل هيبة الدولة 
، ام�ا الحكوم�ة فهي تلك الطبقة السياس�ية التي خذلت  الش�عب 

واملرجعية يف تحقيق ما كان يأمله الجميع منها . 
والعهدة عىل الناقل والقائل ان الس�يد محس�ن الحكيم قدس رسه 
عندم�ا طلب منه  الس�يد الخميني ان يقوم بث�ورة فانه رفض ذلك 
وهو يس�تذكر ث�ورة العرشين وكي�ف  ان بعض مم�ن وقفوا معه 
انس�حبوا وتخاذل�وا ) العم�ل االس�المي يف الع�راق ب�ني  املرجعية 

والحزبية � عادل رؤوف ص 110( 
تلك الظرف كان العراق تحت وطأة الطغاة ولكن اليوم العراق تحت 
قيادة حكوم�ة   ) منتخبة ( والذي انتخبهم ه�و رفضهم االن والن 
النظ�ام االنتخاب�ي غري عادل  ف�كان طلب املرجعي�ة تغيري النظام 
االنتخاب�ي وتغي�ري املفوضي�ة وانتخاب�ات مبكرة ،  ولكن لألس�ف 
الش�ديد ضاعت هذه املطالب وانش�غلوا بأم�ور اظهرت ترفات 
 س�لبية اصبحت مؤرشا س�لبيا ينظر له�ا الراي العامل�ي بل ان ما 
تعرضه مواقع  التواصل االجتماعي من صور وافالم وعبارات يندى 

لها الجبني واملؤسف من  ينسبها اىل االسالم .  
مجموعة ش�باب املفروض هم قدوة البل�د يتجاوزون عىل رشطي 
املرور ، انهم  تجاوزوا عىل هيبة الدولة اضافة اىل االشكال الرشعي 

املرتتب عىل هذا  الترف اليسء .  
ملاذا ال نستطيع ان نحافظ عىل منظومتنا االخالقية ؟ ملاذا ننجرف 
مع التيار  الفاس�د ؟ الس�تم من تمدحون الغ�رب بما هم عليه من 
ترفات وعادات فما املانع  ان تكونوا مثلهم ؟ واالسالم يقول حب 
ألخيك ما تحب لنفس�ك انه دستور ينهض  حتى بمجتمع االوباش 

لو تمسك بهذا الحديث فما بالنا نحن املسلمني فنحن اوىل  بها .  
موظ�ف يم�ارس الفس�اد يف وظيفته متحججا ب�ان غريه يمارس 
نف�س الس�يئة  والقانون ال يحاس�ب فلماذا ال يك�ون ضمريك هو 
القانون ؟ مل�اذا تنىس الله عز  وجل الرقيب الذي ال يعزب عنه يشء 

حتى إرش الخدش ؟
هل س�يصحح مس�ار التظاهرات ؟ فالكرة يف ملعبكم اذا اردتم ان 
تصلوا اىل بر  االمان تجنبوا كل ما ييسء للدولة وللمواطنني تعاونوا 

عىل الرب واالحسان وال  تعاونوا عىل االثم والعدوان
يج�ب ان نغري خطابنا مع بعضنا ولنبدأ بصفحاتنا من عىل مواقع 
التواص�ل  االجتماع�ي لينصح بعضن�ا بعضا ليصف�ح بعضنا عن 
بع�ض باعتب�اره اكرب واكثر  وس�يلة مؤث�رة يف الش�ارع العراقي ، 
وكذلك يف عالقاتنا االجتماعية يف البيت،  الش�ارع، العمل، أي مكان 

عام،  النه ما يصدر عنا يعود الينا

سايم جواد كاظم

العراقيون والمرجعية

الّتهديدات الّصهيونّية ضد غزة .. دعاية انتخابيَّة أم مواجهة قادمة ؟ ! 



أقر مدرب منتخب الشباب، قحطان جثري، 
بصعوب�ة مواجهة تون�س يف أوىل  مباريات 
البطول�ة العربي�ة للمنتخب�ات الش�باب يف 

السعودية . 
وس�يواجه ليوث الرافدي�ن منتخب تونس 

»بط�ل افريقيا« عىل »اس�تاد مدينة األمري 
 سعود بن جلوي الرياضية«، غداً االثنني . 

وق�ال جث�ري يف املؤتمر الصحف�ي الخاص 
باملب�اراة، إن »اس�تعداداتنا فق�رية كونها 
 اقترصت عىل خ�وض مباراتني تجريبيتني 

أمام السعودية .» 
وأض�اف، أن »لقاء الغد أم�ام بطل أفريقيا 
نمتل�ك  ج�داً،  صع�ب  التون�ي  املنتخ�ب 
 معلوم�ات وافي�ة عن املنتخب الذي س�بق 
أن واجهن�اه، بينم�ا نجه�ل تمام�اً قدرات 

 منتخب موريتانيا .» 
فرص�ة  الع�رب  »بطول�ة  أن  وأوض�ح، 
الكتش�اف العب�ني ج�دد، وزي�ادة عام�ي 
التفاهم  واالنس�جام بني الالعبني«، مشرياً 
إىل أن »هدفن�ا االس�تعداد بص�ورة جي�دة 

لنهائيات  آسيا التي تضيفها أوزبكستان يف 
ترشين األول من العام الحايل .» 

جدي�ر بالذكر أن مجموع�ة ليوث الرافدين 
وموريتاني�ا  تون�س  منتخب�ات  تض�م 

 والكويت. 

جثير: مواجهة 
بطل أفريقيا 

صعبة جدًا
6الرياضية

االحد 16 شباط 2020 
العدد 2266 السنة العاشرة

وصل�ت بعث�ة الرشط�ة العراقي، إىل 
أربي�ل، اس�تعداًدا لخ�وض الجول�ة 
الثاني�ة م�ن  دور املجموعات بدوري 
أبطال آس�يا أمام الوح�دة اإلماراتي 
غ�دا اإلثن�ني، ع�ىل  ملعب فرانس�وا 

حري�ري  .  وقال حس�ني عب�د الواحد 
املدرب املس�اعد للرشطة، إن الفريق 
ب�ارش تدريبات�ه يف  أربي�ل، تحض�رًيا 

للقاء املرتقب أمام الوحدة . 
وأضاف »نطم�ح للفوز عىل الوحدة، 

من أجل املنافس�ة بقوة عىل بطاقتي 
التأهل  للدور املقبل .» 

وأوضح أن كرار جاس�م سيغيب عن 
املباراة لعدم الجاهزية البدنية بسبب 
 اإلصابة .  ونوه أن الرشطة يراهن عىل 

اس�تثمار عام�ي األرض والجمهور، 
من أجل تجاوز  عقبة الوحدة  . 

يشار إىل أن الرشطة تعادل يف مباراته 
األوىل مع اس�تقالل طهران يف افتتاح 
دور  املجموعات بالبطولة اآلسيوية. 

بدأ املنتخب الوطني لكرة 
الس�لة، التحضري ملواجهة 
لبن�ان يف الجول�ة األوىل م�ن 
 الناف�ذة األوىل لتصفي�ات كأس 

آسيا 2021  . 
وق�ال املدي�ر اإلداري للمنتخ�ب الوطني 
مهن�د العان�ي إن »املنتخ�ب الوطن�ي لك�رة 
 الس�لة، وصل اىل العاصمة اللبنانية بريوت تحضرياً 

ملواجهة أصحاب األرض«. 
وأوض�ح أن »املنتخ�ب الوطني س�يبدأ التحض�ريات ملواجهة 
لبنان، مبيناً أن   «الكادر التدريبي بقيادة املدرب خالد يحيى، يثق 

بالالعبني لتحقيق نتيجة  إيجابية يف املباراة«. 

يذك�ر ان املنتخب الوطني لكرة الس�لة، احتل املركز الثالث يف بطولة 
املل�ك عبد  الل�ه والت�ي ضم�ت منتخب�ات لبن�ان واالردن والبحرين 

وس�وريا. 
اىل ذل�ك كش�ف نجم املنتخ�ب الوطني لك�رة الس�لة، محمد صالح، 
ع�ن فوائد مش�اركة  املنتخب الوطني يف بطولة املل�ك عبد الله والتي 

اختتمت منافساتها األسبوع  املايض«. 
وق�ال صالح إن »مش�اركة املنتخب الوطني يف بطول�ة امللك عبد الله 
كان�ت مميزة  وناجحة من جميع النواحي وافضل مرحلة تحضريية 

للتصفيات اآلسيوية«. 
وأوض�ح أن »املنتخب الوطن�ي احتل املركز الثال�ث يف البطولة وهذا 
االمر يعد  انجازاً لكرة الس�لة العراقية«، منوها اىل ان »املنتخب طوى 
صفحة البطولة  ويركز عىل مواجهة لبنان يف التصفيات اآلسيوية«. 

كرار جاسم يغيب عن مواجهة الشرطة والوحدة اإلماراتي

وطني السلة يبدأ االستعداد لمواجهة لبنان  

رسن يشيد بمدرب بيرسبوليس ويصف المالعب
 اإليرانية بالرائعة

أكد نج�م املنتخب الوطني لكرة القدم 
ون�ادي بريس�بوليس اإليراني، بش�ار 
رس�ن،  أن�ه لم ي�َر ش�يئاً س�لبياً عن 
مالع�ب إي�ران خ�الل الس�نوات التي 

أمضاها مع فريقه . 
وقال رس�ن »أنا س�عيد ألنني تمكنت 
من تس�جيل هدف مهم ل بريسبوليس 
يف  الديرب�ي ام�ام اس�تقالل طه�ران، 

الهدف ما زال لم يفقد حالوته«. 
وعن خسارة بريسبوليس من الدحيل، 
اك�د رس�ن أن�ه »م�ن الصع�ب دائًما 
اللعب يف  آس�يا لسوء الحظ يف الدقائق 
الخمس األوىل سجلنا عىل خطأ خاص 
بن�ا ول�م  نتمكن م�ن تعوي�ض ذلك، 
الدحيل فري�ق جيد للغاي�ة ويمتلك 5 

العبني أجانب .» 
وتابع »يف الشوط الثاني سيطرنا عىل 
الك�رة واملي�دان، ولكن الخص�م كان 
يلع�ب،  ردة فعلنا لم تك�ن كما يجب، 
انها كرة القدم وتربح يوًما وستخرس 
يوًما، يجب أال  نكون مستائني للغاية، 
ل�م ينت�ه يشء بع�د ولدين�ا مباريات 
أخرى، آم�ل أن نتمكن  م�ن مصالحة 
جماهرينا بتعويض خسارة األسبوع 

األول وتحسني وضعنا عىل  الرتتيب«. 
وقال رس�ن ع�ن وضعه من�ذ وصول 
املدرب يحيى غول محمدي واملوظفني 
التقنيني  الجدد: »كنت يف عطلة نصف 
املوس�م عندم�ا ب�دأ تدري�ب الفري�ق 
وانضمم�ت إىل  الفري�ق متأخراً بعض 
اليشء، الس�يد يحيى م�درب جيد جدا 
قبل�ه الالعب�ون وأنصاره  ألن�ه حقق 
نتائج جي�دة يف فريق كار س�يتي، أيا 
كان ما يعطي�ه الطاقم الفني، أضعه 
 وألعبه أينما أراد السيد يحيى، إن شاء 
الله، س�نفوز بلقب الدوري هذا العام 

ويف  آسيا سنبلغ األدوار النهائية«. 

هي عودة متأخرة جدا لدوري كرة القدم في 
انطالق مبارياته مجددا لكنها تمثل   )عودة 

الحياة( لجسد أنهكه المرض وكان الموت قريبا 
منه في الموسم الحالي . 

نعم ليس ال�دوري املرتجى بآلياته الغريبة ومش�اركته 
القليل�ة الت�ي ال تزي�د ع�ىل   ١٥ فريقا، وع�دد املباريات 
غ�ري امللبي�ة للطموح�ات وال تعرب عن الح�د االدنى من 
 املنافس�ات الواجب خوضها من قبل الالعبني موس�ميا 
لكنن�ا يجب ان نش�جع اقامة  الدوري وعودة املنافس�ة 
لكرتنا الحياء اجزاء اللعبة االوىل وهي تعاني االمرين  يف 

ظل ظروف صعبة عاشتها بالدنا . 
نعم ان املباريات لن تكون باالناقة والجمال الذي أعتدناه 

تراج�ع  املس�تويات  نتيج�ة 
والغياب الطوي�ل للفرق عن 
الالعبني  وأبتع�اد  البط�والت 
االج�واء  التنافس�ية  ع�ن 
املحرتف�ني  أغل�ب  ان  كم�ا 
للحف�اظ  االندي�ة  غ�ادروا 
ع�ىل حقوقهم املالي�ة،  لكننا 
سنشجع الجميع للتفاعل يف 

املالعب املختلفة واظهار افضل 
مالديهم من  قدرات وامكانيات العادة الوصل مع االبداع 
وأمت�اع  املش�جعني وتقديم ص�ورة  مقبولة م�ن االداء 

تؤكد ان كرتنا بخري والوطن بخري .  
االندية املش�اركة عليها ان تب�ذل كل مالديها من جهود 
لخوض املباريات والتفان�ي  فيها بروح رياضية، عليها 
ان تلعب من أجل نفس�ها وسمعتها ومشجعيها، عليها 
 ان تثابر لتقديم موس�م ايجاب�ي برغم كل العثرات التي 
رافقت الدوري وأس�همت يف  تأجي�ل البطولة وقتا ليس 

بالقصري . 
كنا نتمنى اقامة املباريات ذهايا وايابا فمن ش�أن ذلك 
ان يرفع من عدد املباريات  االجمايل، النظام الذي تجري 
ب�ه البطول�ة لي�س مثالي�ا وال منظما لكنه�ا خطوة يف 

 طريق التخطيط للموسم املقبل . 
هي رسائل مهمة ستصل اىل االتحادين الدويل واالسيوي 
للعودة ع�ن قرار حرمان  العراق م�ن اللعب عىل أرضه، 
خ�وض املباري�ات يف مختل�ف م�دن الع�راق يربهن  ان 
الوطن جاهز الحتضان كل املباريات الدولية دون خوف 

أو قلق. 

عودة احلياة
عدنان لفتة

أك�د عباس عطية، مدرب ك�رة الكهرباء، أن فريقه 
قادر عىل تحقيق بداية  مميزة يف الدوري من خالل 
حصد نقاط مواجهة النف�ط املقررة غدا اإلثنني، 

يف  ملعب التاجي . 
وقال عطية إن »الفريق أكمل تحضرياته لبداية 
ال�دوري رغ�م أن الف�رتة املاضية  أث�رت عىل 
جمي�ع األندية لك�ن فريقنا جاه�ز معنويا 
وبدني�ا بع�د خ�وض ع�دد م�ن  املباري�ات 
التجريبية ونتطلع لتحقيق بداية مميزة يف 

الدوري«  . 
وأش�ار إىل أن »ق�رار ع�دم الهب�وط خل�ق 
والالعب�ني  الفني�ة  واألجه�زة  ل�إدارات 
 اس�تقرارا نفس�يا وبالتايل س�تلعب الفرق 
ب�دون ضغوط�ات وهذا ما س�ينعكس عىل 

 مستوى الدوري بصورة عامة«. 
وأوض�ح أن »فريق الكهرباء رغ�م أنه يخوض 
مباريات�ه يف ملعب التاجي، لكن  وفق س�ياقات 
ال�دوري تعد املب�اراة يف ملعبنا وعلين�ا أن نفكر 
بالنق�اط كاملة، رغم  أن فريق النفط من الفرق 
املستقرة وتمتلك إمكانيات جيدة لكننا عازمون 

عىل  الفوز«. 
يش�ار إىل أن فري�ق الكهرباء حق�ق مع عباس 
عطي�ة أفض�ل نتيج�ة بتأري�خ النادي  املوس�م 
امل�ايض، بعد بلوغه نهائ�ي كأس العراق قبل أن 

يخرس أمام الزوراء  بهدف دون رد. 

نجح املنتخب الوطني لكرة القدم، يف أن يحتل املركز التاسع والستني 
بتصنيف  االتحاد الدويل لكرة القدم »فيفا«. 

وحص�د املنتخ�ب الوطن�ي خالل 
 1344 املاضي�ة،  الف�رتة 

نقط�ة، ما جعلت�ه يحتل 
 املرك�ز ال��69 بتصنيف 
ال�دويل .  وجاء  االتح�اد 
منتخب أسود الرافدين 
الس�ابع  املرك�ز  يف 
ق�ارة  مس�توى  ع�ىل 
بع�د  منتخب�ات  آس�يا 

الياب�ان وإي�ران وكوريا 
الجنوبية وأسرتاليا وقطر 

والس�عودية .  وتقدم العراق 
يف التصنيف عىل منتخبات 

والص�ني  االم�ارات 
تصني�ف  يف  وس�وريا 

األوائ�ل عىل   ال��10 
القارة الصفراء. 

س�مى االتحاد اآلس�يوي، اليوم االحد، طاقم تحكي�م يابانيا 
لقي�ادة مباراة الرشطة  والوح�دة اإلماراتي يف دوري أبطال 

آس�يا.  وق�ال االتحاد يف بي�ان، تلقت »املراق�ب العراقي« 
نس�خة من�ه، إن�ه ع�ني »اليابان�ي  جومب�ي لقي�ادة 

املب�اراة التي تجم�ع الرشطة والوح�دة اإلماراتي 
يف دوري ابط�ال  آس�يا.  وأضاف »يس�اعده كل 

م�ن كاراماجي وتاكاجي كمس�اعدين أول 
وثاني، بينما الحكم  الرابع ياموتو«. 
وتق�ام املب�اراة الثاني�ة للرشطة يف 

البطولة عىل ارض ملعب فرانسو 
حريري يف  أربيل. 

نج�ح املنتخب الوطني لك�رة القدم، يف أن يحتل املركز التاس�ع 
والستني بتصنيف  االتحاد الدويل لكرة القدم »فيفا«. 

وحص�د املنتخب الوطن�ي خالل الف�رتة املاضي�ة، 1344 نقطة، ما 
جعلته يحتل  املركز ال�69 بتصنيف االتحاد الدويل . 

وجاء منتخب أس�ود الرافدين يف املركز السابع عىل مستوى قارة آسيا بعد 
 منتخبات اليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأسرتاليا وقطر والسعودية . 

وتق�دم الع�راق يف التصني�ف ع�ىل منتخبات االم�ارات والصني وس�وريا يف 
تصنيف  ال�10 األوائل عىل القارة الصفراء. 

عقدت الهيئة اإلدارية لنادي نفط الوس�ط، اليوم االح�د، اجتماعا مهما مع الفريق 
 بحض�ور املدير الفني الكابتن رايض شنيش�ل قبل انطالق الدوري وقبل لقاء  افتتاح 

املنافسة بلقاء أمانة بغداد. 
وطالب�ت اإلدارة الالعب�ني ب�أن يكون�وا بحج�م املس�ؤولية وأن يحمل�وا طموحات 
  «العندلي�ب« باملنافس�ة عىل اللقب وش�ددت اإلدارة عىل التزاماته�ا ودعمها الكامل 

 للفريق والجهاز الفني. 
وأب�دى الالعب�ون تفاؤله�م يف تحقيق نتائج طيب�ة وتحدثوا بثقة كب�رية بأن يكون 

  «عندليب الفرات« يف هذا املوسم من الفرق املنافسة بقوة عىل اللقب. 

عطية يؤكد 
قدرة الكهرباء على 

تجاوز النفط غدًا

المنتخب الوطني يرتقي 
إلى المركز الـ69 عالميًا

طاقم تحكيم ياباني لقيادة 
مباراة الشرطة والوحدة  

المنتخب الوطني يرتقي 
إلى المركز الـ69 عالميًا

إدارة نفط الوسط تدعم العبيها 
قبيل انطالق الدوري



كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم 
األحد، ع�ن تطور جديد يف العالقة بني 
مانشس�ر يونايتد ونجم�ه الفرنيس 
ب�ول بوجب�ا قد يؤث�ر عىل مس�تقبل 

الالعب.
ووفًق�ا لصحيفة »مريور« الربيطانية 
التي تابعته�ا »املراقب العراقي«، فإن 
قرار رحيل بوجب�ا تم اتخاذه بالفعل، 
قب�ل أن يخ�رج وكيله مين�و رايوال يف 

الف�رة األخ�رية بترصيح�ات مث�رية 
للجدل حول مستقبله.

يونايت�د  مانشس�ر  أن  إىل  وأش�ارت 
س�يوافق ع�ىل مغ�ادرة بوجب�ا ألولد 
تراف�ورد خالل الصي�ف املقبل مقابل 
130 ملي�ون إس�رليني.وأوضحت أن 
مسؤويل الش�ياطني الحمر يخططون 
الس�تغالل أم�وال بوجب�ا يف التعاق�د 
مع ج�اك جريلي�ش )أس�تون فيال(، 

وجيمس ماديسون )ليسر سيتي(.
وش�ددت الصحيف�ة أن الترصيح�ات 
األخ�رية لراي�وال عززت فق�ط وجهة 
نظ�ر إدارة مانشس�ر يونايت�د ب�أن 
وج�ود بوجب�ا ب�ات س�اًما يف النادي 
رصح  راي�وال  أن  اإلنجليزي.يذك�ر 
بأن�ه يتحدث مع مس�ؤويل يوفنتوس 
بشأن بوجبا، كما أن الالعب سيحسم 

مصريه بعد بطول�ة الي�ورو املقبل�ة.

االحد 16 شباط 
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اليوم.. التسيو يواجه إنتر ميالن في صراع مثير على لقب الكالتشيو

يواج�ه ثنائ�ي برش�لونة خطر 
ري�ال  مواجه�ة  ع�ن  الغي�اب 
أذار   1 ي�وم  املق�ررة  مدري�د، 
املقب�ل يف الجولة 26 من الدوري 

اإلسباني.
وبحس�ب صحيف�ة »س�بورت« 
التي تابعته�ا »املراقب العراقي« 
فإن كليمنت لينجليت وصامويل 
أومتيتي، ثنائي برش�لونة مهدد 
بالغي�اب ع�ن لقاء الكالس�يكو 
البطاق�ات  تراك�م  بداع�ي 

الصفراء.
لينجلي�ت  م�ن  كل  ويمل�ك 

4 بطاق�ات صفراء،  وأومتيت�ي 
وإذا حصل أي منهما عىل بطاقة 
جدي�دة أم�ام إيب�ار يف الجول�ة 
املقبل�ة، فلن يش�ارك أمام ريال 

مدريد.
وغاب لينجليت عن لقاء خيتايف، 
ال�ذي أقي�م أم�س الس�بت، بعد 
ط�رده أم�ام ري�ال بيتي�س، يف 
الجول�ة املاضي�ة، لكن�ه م�ازال 

يمتلك 4 بطاقات صفراء.
وتلقى أومتيت�ي بطاقة صفراء 
أم�ام خيت�ايف، ليصب�ح لدي�ه 4 
بطاق�ات صفراء أيًض�ا، ويبقى 

البطاقات الملونة تهدد مشاركة 
لينجليت وأومتيتي بالكالسيكو

تقاري�ر  كش�فت 
صحفية إس�بانية، أن 
يس�عى  مدريد  ري�ال 
العقوب�ة  الس�تغالل 

املوقعة عىل مانشس�ر 
س�يتي من قبل االتح�اد األوروبي، 
بحرمان�ه م�ن املش�اركة يف دوري 

أبطال أوروبا ملدة موسمني.
وفرض االتحاد األوروبي لكرة القدم 

»يويف�ا« العقوب�ة ع�ىل مانشس�ر 
اللع�ب  قواع�د  خرق�ه  بع�د  س�يتي 

امل�ايل النظي�ف، األم�ر ال�ذي يفتح باب 
االحتماالت أمام رحيل بعض نجومه.

ويس�تعد ريال مدريد ملواجهة مانشس�ر 
س�يتي يف وقٍت الح�ق هذا الش�هر يف ذهاب 

ثمن نهائي دوري أبط�ال أوروبا، عىل ملعب 
سانتياغو برنابيو.

ديبورتيف�و«  »مون�دو  صحيف�ة  وبحس�ب 
اإلس�بانية التي تابعتها »املراقب العراقي«، فإن 

أكثر م�ن يث�ر اهتمام الري�ال داخل مانشس�ر 
س�يتي هو الثنائ�ي رحيم س�رلينج وكيفني دي 

بروين.
وأش�ارت إىل أن الريال عرض يف وقٍت س�ابق ضم 
س�رلينج مقابل جاري�ث بيل، باإلضاف�ة إىل 80 
مليون جنيه إس�رليني، إال أن مانشس�ر سيتي 

رفض العرض.
نفس األمر بالنس�بة ل�دي بروي�ن، والذي يرغب 
ري�ال مدريد يف إحضاره للع�ب مع مواطنيه تيبو 
كورت�وا وإيدي�ن هازارد، إذ لم يتغر يشء بش�أن 

العقوبة.

أح�رز نيكيت�ا كوتش�ريوف، هدًفا وصنع 
آخر ليف�وز تامبا ب�اي اليتنينج عىل 
فيالدلفيا فاليرز )5-3(، ويحقق 
انتص�اره العارش ع�ىل التوايل 
الجلي�د  هوك�ي  دوري  يف 
مساء  الشمالية،  بأمريكا 

السبت.
وس�جل برايدن بوينت، 
يف الفرة الثالثة ليمنح 
 11 انتصاره  اليتنين�ج 
ع�ىل الت�وايل بملعب�ه، 
ويحطم الرقم القيايس 
 10 البال�غ  للفري�ق 
يف  وحقق�ه  انتص�ارات 

موسم »2015-2014«.
كوتش�ريوف،  وع�اد 
لتش�كيلة اليتنينج بعد غيابه 

ع�ن مب�اراة واحدة؛ بس�بب اإلصابة. وصنع س�تيفن 
س�تامكوس، الذي غاب عن املباريات الثالث الس�ابقة 

لإلصابة أيضا، هدفني.
وس�جل إيف�ان بروف�وروف وجيمس فان ريمس�ديك 

وكلود جريو لصالح فاليرز.
ويف مباريات أخرى، تغلب لوس أنجليس كينجز )1-3( 
عىل كولورادو أفاالنش بفضل ثالثية من تايلر توفويل، 
بينها هدفان يف آخر 55 ثانية، بينما فاز داالس ستارز 

)4-3( عىل مونريال كندينز بعد وقت إضايف.
وتفوق س�ان هوزيه ش�اركس )2-0( عىل مينيسوتا 
وايلد، وانترص ناش�فيل بريدتورز )4-3( عىل س�انت 
لوي�س بلوز بفضل هدف الفوز الذي س�جله ميكاييل 

جرانلوند.
وفاز بوس�طن بروينز )4-1( عىل ديرويت رد وينجز، 
وتغلب إدمونتون أويلرز بالنتيجة نفسها عىل فلوريدا 
بانث�رز، وتفوق تورونتو ماب�ل ليفز )4-2( عىل أوتاوا 

سناتورز.

يسعى ريال مدريد ملواصلة 
الرابع  صدارت�ه لألس�بوع 
عىل التوايل من بوابة س�لتا 
فيغو السابع عرش واملهدد 
بالهب�وط للدرج�ة الثانية، 
فق�ط  نقطت�ني  يبتع�د  إذ 
عن ري�ال مايوركا صاحب 

املركز الثامن عرش. 
وحق�ق س�لتا فيغ�و فوزا 
تس�ع  آخ�ر  يف  وحي�دا 
ث�الث  مقاب�ل  مباري�ات 
وخمس�ة  خس�ارات 
تع�ادالت. يف املقاب�ل ف�إن 
خس�ارة »لوس بالنكوس« 
للمرحل�ة  تع�ود  األخ�رية 
التاسعة حينما سقط أمام 

مضيف�ه مايوركا صفر1- 
يف 19 ترشين األول 2019.

ورغم الغياب�ات الكثرية يف 
العاصمة  فري�ق  صف�وف 
مدرب�ه  أن  إال  اإلس�بانية 
الفرنيس زين الدين زيدان، 
بدالئ�ه  بتوظي�ف  نج�ح 
م�ا  الصحي�ح  بالش�كل 
انعك�س إيجاب�ا ع�ىل اداء 
الفريق بعدما ش�هد نهاية 
ع�ام متأرجحة ما اس�فر 
ع�ن خس�ارته الكث�ري من 

النقاط حينها.
ويمن�ي زيدان نفس�ه بأن 
تألقه�م  العب�وه  يواص�ل 
وتحقيقهم الفوز السادس 

يف  اكث�ر  والتق�دم  توالي�ا 
استحقاقني  قبيل  الصدارة 
م�ن   26 يف  األول  بارزي�ن 
عندم�ا  الح�ايل  الش�هر 
مانشس�ر  يس�تضيف 
س�يتي يف ذهاب الدور ثمن 
أبط�ال  ل�دوري  النهائ�ي 
أوروب�ا التي يحم�ل الرقم 
األلق�اب،  بع�دد  القي�ايس 
والثان�ي بع�د أربع�ة أي�ام 
عندما يس�تقبل برش�لونة 
يف الكالسيكو يف سانتياغو 

برنابيو.

الريال يطمح لمواصلة انتصاراته عبر بوابة سلتا فيغو

ت�وج النرويج�ي إيرلين�ج هاالن�د، مهاج�م بوروس�يا 
دورتمون�د، بجائزة أفضل العب يف ش�هر كانون الثاني 

املايض بالدوري األملاني.
ووفًق�ا لهيئة اإلذاع�ة الربيطانية«BBC«، ف�إن هاالند 

)19 عاًم�ا( واملنضم لدورتمون�د يف فرة االنتقاالت 
الشتوية مقابل 17.1 مليون جنيه إسرليني، 

قد توج بالجائزة عىل الرغم أنه ش�ارك مع 
فريقه يف 59 دقيقة فقط طوال الش�هر، 
وبمع�دل تهديف وص�ل كل 11.8 دقيقة 

لهدف.
ونج�ح هاالن�د يف أول مش�اركة ل�ه مع 
دورتموند أمام أوجس�بورج، يف تسجيل 
3 أه�داف )هاتريك(، بعدم�ا دخل بدياًل 
يف الدقيق�ة 67، قب�ل أن يس�جل هدفني 
آخري�ن يف ش�باك كولون، بعدما ش�ارك 

كبديل أيًضا.
ويعت�رب هاالند أحد ه�دايف دوري أبطال 
أوروب�ا ه�ذا املوس�م، بعدم�ا س�جل 8 

أه�داف يف مرحلة املجموع�ات مع فريقه 
السابق ريد بول سالزبورغ.

ومن املقرر أن يش�ارك مع دورتموند يف 
مواجهة باريس س�ان جرمان الثالثاء 

املقبل.

اليتنينج يحقق فوزه العاشر تواليًا بدوري هوكي الجليد

كش�ف تقرير صحفي بريطاني، اليوم األحد، عن 
تطور خطري بشأن مصري نجوم مانشسر سيتي 

يف املوسم املقبل.
وكان االتح�اد األوروب�ي قرر حرمان الس�يتي من 
املش�اركة يف دوري أبط�ال أوروبا مل�دة عامني، مع 
تغريمه 25 مليون إسرليني، بسبب مخالفة قانون 

اللعب املايل النظيف.
ووفًق�ا لصحيفة »ذا ص�ن« الربيطانية الت�ي تابعتها 
»املراق�ب العراق�ي«، فإن�ه يمك�ن لالعبي مانشس�ر 
س�يتي الرحيل بش�كل مجاني، ألن الن�ادي انتهك بنوًدا 

رصيحة يف عقودهم.
وأشارت إىل أن الالعبني يستطيعون وضع النادي اإلنجليزي 
ب�ني حل�ني: األول هو الرحي�ل دون مقاب�ل، والثاني أن يتم 
تحسني عقودهم من أجل البقاء، واألمر نفسه ينطبق عىل 
املدرب اإلس�باني بي�ب غوارديوال.وقال ج�ون مهرزاد، 
املحام�ي الب�ارز الذي يمث�ل العبني ومدرب�ني ووكالء 
وأندية أوروبية: »الس�يتي خرق عقود العبيه بش�كل 
أسايس، مما يمكنهم من الرحيل عن النادي أو السعي 

للحصول عىل رشوط مالية أفضل للبقاء«.
وأض�اف: »يمك�ن أن يطلب نجوم الس�يتي الرحيل، ألن 
الن�ادي ت�رصف بطريقة دم�رت قدرتهم ع�ىل اللعب يف 

دوري أبطال أوروبا ملوسمني«.
وأتم: »الفيفا يجب أن يقتنع بأن نجوم الس�يتي لديهم 
س�بب عادل إلنهاء عقودهم مع الن�ادي، ولذلك يمكن 
لوكالئهم اآلن املطالبة بضمانات مالية ضخمة، وإعادة 

التفاوض حول العقود الحالية«.

ية.. العبو السيتي  في مفاجأة ُمدوِّ
يستطيعون الرحيل َمّجانا

اليونايتد يؤكد 
مغادرة بوجبا 
الصيف المقبل

ريال مدريد يراقب موقف ثنائي مانشستر سيتي

يب�دو الرصاع ثالثيا ع�ىل لقب ال�دوري االيطايل، إذ 
يبتعد التس�يو بفارق نقطة عن إن�ر ويوفنتوس، 
وه�و لم يخرس يف آخر 18 مباراة. ويعود س�قوطه 
األخ�ري إىل أيلول أمام إنر تحدي�دا )صفر1-( الذي 

يلتقيه مساء اليوم األحد.
وأظهرت تش�كيلة إنر بعض مالمح التعب، عندما 
خرست ع�ىل أرضها أمام نابويل صف�ر1- يف ذهاب 
نصف نهائي الكأس، وذلك بعد عودة رائعة يف الدوري 
عندم�ا قلبت تأخرها بهدفني أم�ام ميالن إىل فوز كبري 
4-2 يف الش�وط الثاني.لك�ن إن�ر لم يخرس س�وى مرة 
وحيدة أمام التسيو يف آخر سبع مواجهات يف الدوري، 
فيما س�جل مهاجم�ه البلجيكي املتأل�ق روميلو 
لوكاكو 12 هدفا خارج ملعبه هذا املوسم.
يف املقابل، يملك التسيو املهاجم تشريو 

إيموبي�ي، أح�د أبرز هدايف القارة هذا املوس�م الذي س�جل 25 
هدفا هذا املوس�م يف املس�ابقة املحلية.من جهته أبرز أنطونيو 
كونتي، املدير الفني إلنر ميالن، التش�ابه التكتيكي بني فريقه 
وخصمه التس�يو، قبل مواجهتهما اليوم األحد، ضمن الجولة 
ال��24 من ال�دوري اإليطايل، حي�ث يلعب الفريق�ان بثالثي يف 

الدفاع.
وق�ال كونتي، خ�الل املؤتم�ر الصحف�ي التقديم�ي للمباراة: 
»األجنحة مهم�ة، خاصة عندما يكون النظام�ان التكتيكيان 
متش�ابهني، كم�ا يس�تخدم التس�يو اثن�ني م�ن املهاجم�ني، 

وميلينكوفيتش سافيتش يدفعهما لألمام«.
وأض�اف: »س�تكون مب�اراة صعبة، التس�يو فريق ق�وي فاز 
بكأس إيطاليا املوسم املايض، والسوبر هذا املوسم.. لقد عززوا 
فريقه�م وحافظ�وا عىل أق�وى العبيهم، وإنزاج�ي قام بعمل 
ممت�از.. لذلك تطورهم أم�ر ال مفر منه، لق�د أثمر التخطيط 

والرؤية والصرب«.
وأردف: »إنها ليست معركة من أجل االسكوديتو، لكني أعتقد 
أن أفض�ل وصف للقاء، هو أنه مباراة بني فريقني دخيلني عىل 

سباق اللقب هذا العام«.
وتابع: »التس�يو يح�اول الف�وز وكذلك نحن، س�تكون هناك 
اس�راتيجية لكل جانب، يف محاولة للحد من العيوب، وتسليط 

الضوء عىل نقاط القوة«.
واس�تطرد كونت�ي: »إنه�ا مب�اراة متكافئة ب�ني فريقني عىل 
اس�تعداد للعب كرة الق�دم.. دع الفريق األفضل ينترص، أتمنى 
أن تكون مباراة ممتعة«.وعن كريستيان إريكسن، قال املدرب 
اإليطايل: »إنه يعمل معنا، يفهم الكثري مما نريده منه.. لم أكن 
أريد اإلرساع يف إرشاكه، لذلك كان من الطبيعي أن أداءه لم يكن 
رائًعا.. لكننا س�نراه يف التشكيل األسايس، عندما أشعر أنه من 

املناسب القيام بذلك«.

هاالند يفوز بجائزة العب 
الشهر في ألمانيا
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مصطلحات ادبية
دراسة الداللة

 ف�رع م�ن الدراس�ات اللغوي�ة ي�درس معان�ي الكلم�ات والتغريات 
التاريخي�ة التي طرأت عىل ه�ذه املعاني. والجانب الداليل من أي تعبري 

هو معناه يف تقابل مع شكله.
- ودراما العصور الوس�طى تطورت عىل األعم من الشعائر التي تعيد 
ذكرى ميالد املسيح ونشوره )تمثيلية املعجزات ، والتمثيلية األخالقية 

، مرسحيات األرسار(.
- وابت�داء م�ن ع�ر النهض�ة اتس�عت العن�ارص الدرامي�ة ونم�ت 
وتط�ورت، بطرق كثرية متباينة حتى أصبحت الدراما اآلن ال تحمل إال 

شبها خافتا ببداياتها.
- وع�ىل الرغم من ذلك فما تزال التمثيلية عىل ما كانت عليه منذ ألفي 
عام صورة للحياة اإلنسانية يكشف عنها يف تغريات متعاقبة لألحداث 

يحكي عنها أو تربز يف حوار وفعل للرتفيه عن الجمهور وتثقيفه.

طرائف من التراث 

 حيدر عبد الرحيم الشويلي: »السباعي« جعل المكان في »بنات الخائبات« هو البطل  

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

يرى الناقد حيدر عبد الرحيم الش��وييل ان المكان القصيص  يف رواية »بنات الخائبات« ينشأ مع النص، فيتم متابعة رحلة 
تطوره يف القصة وكذا اإلبانة عن شبكة العالقات التي يقيمها مع بقية المكونات القصصية األخرى، مبينا ان المؤلف عيل 

السبايع جعل المكان يف هذه الرواية هو البطل   .

من ن�وادر جح�ا الت�ي تداولتها كتب 
ال�رتاث العربي تربز قصته مع حماره 
فف�ي احد األيام  ض�اع حماره فحلف 
أن�ه إذا وج�ده أن يبيعه بدين�ار، فلما 
وجده جاء بق�ط وربطه بحبل وربط 
الحب�ل يف رقب�ة الحم�ار وأخرجهم�ا 
إىل الس�وق وكان ينادي: من يش�رتي 
حم�ارا بدين�ار، وقطا بمائ�ة دينار؟ 

ولكن ال أبيعهما إال معا .

الثقافـي
8

نقدي�ة  دراس�ة  يف  الش�وييل  وق�ال 
تابعته�ا )املراقب العراق�ي(: تهدف 
ه�ذه الدراس�ة إىل محاول�ة تحدي�د 
مفهوم امل�كان القصيص او الرسدي 
إب�راز أهميت�ه يف إقام�ة دعائ�م  و 
القص�ة و ألن ه�ذا املك�ون اللغ�وي 
القص�ة  يف  يتمظه�ر  أن  يمكن�ه  ال 
الخارجي�ة  بأبع�اده  مصحوب�ا  إال 
)الواقعية(، فق�د تطلب البحث فيه، 
رضورة تحدي�د مفهوم�ه اللغ�وي، 
وكذا التطرق إليه كمقولة فلس�فية 
شغلت فكر اإلنس�ان منذ زمن بعيد 
إذ أن أي حديث عن املكان القصيص 
يك�ون مجدي�ا أكثر إذا ما ت�م اإلملاع 
حت�ى  و  الفلس�فية  ج�ذوره  إىل 
العلمي�ة، لك�ن يف حدود ما تس�مح 
ب�ه االس�تفادة من فلس�فته يف بناء 
تصور جمايل متكامل للمكان الفني 
يف القص�ة، و إب�راز الحدود الفاصلة 
بينه و بني املكان الواقعي. ستتطرق 
ه�ذه الدراس�ة إىل بع�ض املقاربات 
التي تناول�ت امل�كان, وبخاصة تلك 
الت�ي تناولت�ه يف نظري�ة القصة ،يف 
إط�ار معالجته�ا ملوض�وع الفضاء 

ال�رسدي، كم�ا س�يتعرض أيضا إىل 
أهم الدراس�ات النقدية العربية التي 
عالج�ت موض�وع امل�كان, و أثارت 
الت�ي  الفض�اء  امل�كان و  إش�كالية 
ألق�ت بظاللها عىل هذه الدراس�ات. 
و ألن امل�كان القص�يص ينش�أ م�ع 
النص، فس�يتم متابعة رحلة تطوره 
يف القص�ة وك�ذا اإلبانة عن ش�بكة 
العالق�ات الت�ي يقيمه�ا م�ع بقية 
املكون�ات القصصي�ة وم�ن ثم عن 

كيفية إنتاجه لدالالته.
وأضاف: تس�تلزم الكتابة عما كتبه 
الق�اص العراق�ي والعرب�ي ) ع�يل 
الس�باعي (، اس�تحضار واستلهام 
األمكن�ة الت�ي كتب عنه�ا وأثث لها 
يف مجموعته القصصية، املوس�ومة 
تحت عن�وان جاذب ومغاي�ر ملا هو 
 .)) الخائب�ات  بن�ات   (( مأل�وف:- 
أجاد القاص عيل الس�باعي بالكتابة 
ع�ن امل�كان حت�ى أن امل�كان أصبح 
لديه البط�ل ، صحيح أن�ه كتب عن 
 ، النارصي�ة  مدين�ة  يف  مش�اهداته 
مدينته ، النارصية التي تقع عىل بعد 
) 384 ( كم جنوب العاصمة بغداد ، 

وبنحو ) 200 ( كم عن شمال مدينة 
الب�رة ، أعتق�د أنه أض�اف بريقه 
الخ�اص يف كتابة القص�ة القصرية 
 ، النارصي�ة كمدين�ة  ع�ىل مدين�ة 
بن�ات الخائب�ات تث�ري الكث�ري م�ن 
التعجب واالس�تفهام عن  عالم�ات 
أمكنته التي زرعها ش�اتالً يف جس�د 
بنات�ه الخائبات كمن يوزع ش�تالت 
األمكن�ة يف حقل�ه القص�يص املع�د 
جي�داً الس�تقبال هكذا ش�تالت . لذا 
كان لزام�اً علينا أن ن�درس أمكنته 
خطاب�ه  نس�يج  ضم�ن  املوظف�ة 

الرسدي املتماس�ك واملبه�ر والقوي 
والهادف .

وتابع: يميل الس�باعي عيل إىل جدية 
بتوظي�ف  عارف�ة  مب�رة  دراّي�ة 
أمكنت�ه التي ول�د وترع�رع وعاش 
فيه�ا ، وكأن قصص عيل الس�باعي 
تظ�ل  النارصي�ة  مدينت�ه  ب�دون 
هي�اكل فارغة ذلك م�ا دونه يف لقاء 
واملرتج�م  الصحف�ي  مع�ه  أج�راه 
العراقي)مصطف�ى ع�يل الربيع�ي( 
لصال�ح مجل�ة التح�اف التونس�ية 
حي�ث قال عن النارصي�ة أرتبط بها 

ارتباط الجنني بأم�ه ، داخل رحمها 
ارتباطا ” مش�يمياً ” جس�دياً ، فلو 
النارصية م�ن موضوعاتي  ج�ردت 
القصصي�ة لبقي�ت هي�اكل . أنه�ا 
م�رسح حيات�ي كله�ا ، وه�ديف من 
توظيفها تأصيل واستكناه رموزها 
، وتقيص دالالته�ا ، فالنارصية أرث 
ثق�ايف كبري، وكل ه�ذا اإلرث املخبوء 
تق�دح  أساس�ية  موضوع�ة  أج�ده 
ذاكرت�ي ، وم�ا م�رت ب�ه النارصية 
م�ن مراحل متغ�رية أكس�بتها ذلك 
اإلرث املخبوء الذي يجب أن نقتنصه 
إبداعي�اً .وخت�م :ان  األمكن�ة عنده 
أض�اءات ذكي�ة، تارة تفي�ض كنهر 
ع�ذب، وت�ارة أخ�رى ت�رق مث�ل 
ش�مس ت�دفء دم�اء أيامن�ا الت�ي 
جمده�ا ب�رد الظل�م. مي�زة أمكنة 
الق�اص ع�يل الس�باعي أن�ك تراها 
وأبطاله�ا يلصفون مث�ل النجوم يف 
عزة الظهرية . تج�د كل أمكنة بنات 
الخائب�ات عالق�ة يف ذاكرتن�ا، كونه 
كت�ب عن خرابها الذي ه�و خرابنا ، 
وقسوتها التي هي قسوتنا ، وغيابها 
امل�ر ال�ذي ه�و غيابن�ا ، وبؤس�ها 

ال�ذي هو بؤس�نا، كانت لغت�ه التي 
صاغها منها أمكنته تس�معك دقات 
س�اعتها، وس�نابك خيله�ا تصل�ك 
م�ن فل�وات النارصي�ة ح�ني تغلق 
الج�دران أبوابها وش�بابيكها علينا، 
لغت�ه تث�ري بقدومها حس�ك باملكان 
أغ�واءات  م�ن  توقظ�ك  كمتلق�ي، 
الحياة حول�ك إىل حقوله القصصية 
الرحب�ة املزدان�ة بقصص األس�الف 
برباعة، مولع عيل السباعي باملكان، 
واملكان يشاكسه ويستفزه، وعندما 
يش�تله ع�يل الس�باعي يس�تفز به 
وعي املتلقي ال�ذي يقرأ قراءة حذرة 
متأني�ة تق�رأ بحذر لبالغة مش�اهد 
األمكنة عنده ، قراءة بنات الخائبات 
ترسخ اإلحساس بنص مكاني يوثق 
أمكنتنا التي عش�ناها والتي تفرض 
علينا س�ماعها تتحدث ع�ن خيبتنا 
وأحالمن�ا رغ�م غيابه�ا الكامل من 
مش�هد حياتنا، أمكن�ة القاص عيل 
السباعي أكثر أتس�اعاً من وجودها 
، حضورها مرتبط بمصائر أبطالها 
الذين عاشوا فيها قبل أن تعبث بهم 
واالحتالالت  والحص�ارات  الح�روب 

علي السباعيحيدر عبد الرحيم

محتوى كتاب

رؤية 
 من يتظاهر بأنه ال يراك!!

 غالباً ماتكون عيناه مليئة بك!!

قذى 
الشاعر املغربي محمد دخان

ما بال عينك ال ترى أق������ذاءها

وترى الخفّي

من القذى 

بجفوني ؟

تشتت
الشاعر العراقي عيل خليفة

بعيض 

اتيُت اىل بعيض 

كمعجزٍة 

واخٌر عالٌق لآلن

يف الرف

أيتها الوحشة

انهمكت بجز حشائش حدائق االىس

ترك�ت الليل واحالم الل�ذة أمام القمر 

، هرب�ت اعد االي�ام ، القى باللوم عىل 

املعاطف والقمر الرمادي

العج�الت  أض�واء   ، الطرق�ات  أي�ن 

املجنونة ،

ازهار الربيع،

النس�اء املس�كونات بابتسامات  أين 

الحياة الرائجة..

أين أنا ،

اختفي اعرف ذلك

ثوبي قصري ، اليمسسه ثواب النار

صدري هش

يع�رف بالتم�ام مايح�دث لوجب�ات 

الكالم الرديئة..

هناك انا...

 هايكو عربي 

الوحشة 

»الهاوية« لزينب مرعي جدلّية الحّب والكره الشاعر اليمني حسن زيد

جواد الشالل

 الرجال 

أيها الرجال

تحّسسوا الصارية

والطقس واملناخ

ثمة شمس ليست لنا مرصودة للرق

وتلك الريح الوحيدة التي ننتظرها

مربوطة بالضفائر الكثرية.

يا رجال

أتركوا صليل الجسد يدهن الدفة

ويحرس املرافئ

ويا نساء

أرخني أحالمكن أيضا وأيضا

فعندما تغتسل األمواج 

بشهوة السفر

تصري األرشعة تاجا للبحر

ويلتئم جرح السواحل املوحشة

أيها الرجال

لم يبق ألصدقائنا القراصنة خبٌز

ولم يبق ملٌح

فالشمس ليست لنا

والريح الوحيدة وحيدة

النساء يف الزينة

ولهن الفزع والفجيعة

السفينة لرغبة الرحيل

والخليج ميناء ال يتسع

لتظل الصواري منتورًة

كرماٍح راكضٍة نحو األفق

أبعد من الشمس،

فالشمس التي ليست

 لنا ليست لنا.  

م�ن  عق�ول  الح�رب  تكتس�ح 
ش�هدوها وش�اركوا فيه�ا، فه�ي 
انهي�ار للمنظومة اإلنس�انية التي 
تس�حق ضحاياه�ا تحت وحش�يّة 
الس�الح، وخصوصا الحرب األهلية 
وتس�لخ  املجتم�ع  ت�رخ  الت�ي 
الجل�د ع�ن الجل�د يف البل�د الواحد، 
الرواية املرتبط�ة بالحروب  لتأت�ي 
األهلية وأطيافها انعكاس�ا لجروح 
عميق�ة ترضب ال�ذات اإلنس�انية 
وتحيّده�ا ع�ن وعيها بم�ا حولها، 
ليصب�ح ال�رسد تش�كيكا يف العقل 
والوعي ومحاوالت يومية يف س�بيل 
االت�زان لرتويض الويالت ومقاومة 

أشباحها.
نق�رأ يف رواي�ة “الهاوي�ة” للكاتبة 
الشابة اللبنانية زينب مرعي سرية 
مقاتل يدعى سهيل غريب األطوار، 
حي�ث كان�ت رحلت�ه ب�ني لبن�ان 
وبولن�دا وهو يحلم بأن يعود جنينا 

متك�ورا يف رح�م والدت�ه بعيدا عن 
ضوضاء العال�م وضجيجه. ويقف 
س�هيل عىل حواف العقل، فقد نجا 

م�ن الح�رب األهلي�ة لكن�ه أصيب 
يف رأس�ه، وبص�ورة أدق يف عقل�ه، 
ليبقى يراوح بني الوعي والهلوسة.
  الح�رب األهليّ�ة اللبنانيّ�ة انتهت 
عىل األرض لكنّها ال تزال مس�تعرة 
الصغ�ري.  س�هيل  رأس  يف  هن�اك، 
هن�اك، تختلط األحداث واملش�اهد 
واألزمنة، وينطوي كّل ش�عور عىل 
نقيض�ه: جدليّة الحّب والكره تجاه 
أخي�ه الكب�ري، توّجس�ه الدائم من 
زوج�ة ترع�اه لكنّ�ه يش�عر بأنها 
تنتظر لحظة موت�ه، حبيبة قديمة 
لعّلها نس�يت اس�مه لكنّ�ه ال يزال 
يستعيدها ويؤّرقه شبحها، يحاول 
يجده�ا.  وال  عنه�ا  البح�ث  عبث�اً 
الصداع مؤل�م، والطنني ع�اٍل. أين 
أن  اآلن  الوحي�د  حلم�ه  يه�رب؟ 
يختب�ئ داخل قرة بيض�ة! هناك 
حتماً س�تختفي األصوات، وسينام 

أخرياً. 

املراقب العراقي/ متابعة...
أع�ىل  رأيس  »ترك�ت  يف  الش�عر  يس�تقبل 
الش�جرة« لعب�د الل�ه الهامل العال�م بفرح 
الصحراء، حني تتك�رر يف القصائد وتتوهج 
كحال�ة: »يوم طويل يف صح�راء امللل«، حني 
يع�رتف الش�اعر: »ال يشء يوق�ف برد قلبي 

وقلبك إال الرقص عند آخر/الغابة هناك.
الصح�راء هي االغرتاب وه�ي الهوية أيضا، 
هي تراجيديا الش�عر منذ انس�كابه يف رؤية 
العرب�ي األول كس�علة صب�اح، يفتت�ح بها 
فرح اللقاء مع الحياة، الفرح ليس س�عادة 
وحس�ب، إنه الي�أس الوجودي أيض�ا، لذلك 
نضح�ك عىل وجودن�ا حني نف�رح بالحياة، 
كل الخيب�ات واالنكس�ارات إنم�ا يس�بقها 
الفرح كل صباح ونحن نتحسس أعيننا، هل 

مازالت ترى؟
 »تركت رأيس أعىل الشجرة«، مفهوم يضعنا 
أمام هشاش�ة اإلنسان يف مساره الوجودي، 
والتزام�ه الدائم بفلس�فة اإلي�واء إىل حضن 
يعي�ده إىل هويت�ه األوىل، ذل�ك أن عب�د الل�ه 
الهامل يع�رتف يف ثالثي�ة مفاهيمية تجمع 
الصح�راء، صح�راءه، والش�عر والش�جرة 

قائ�ال: »الصح�راء تتس�ع والش�عر طفلها 
الذي يتس�لق الشجر مقلدا جده األول«، هذا 
املفه�وم قد يف�كك بنية عن�وان املجموعة. 
وجودي�ا، ال يمك�ن أن نرى األش�ياء إال من 
خارجن�ا، مس�تحيل أن نندم�ج م�ع العالم 

ونعرف�ه، ش�جرة الوج�ود ه�ي مالذنا، كي 
ننفصل عن ذواتنا ملعرفة الوجود، والش�عر 
يف ح�د ذاته ش�جرة تنم�و يف خواء األش�ياء 
مانع�ة تعطي�ل إحس�اس إدراكن�ا للعال�م. 
يفتت�ح الش�اعر ديوان�ه بن�ص قري�ب من 
العتب�ات، إذ يرد غ�ري معنون بع�د عتبة ما 
س�ماه »مالحظة«: »يف حل�م يقظة/تركت 
رأيس أع�ىل الش�جرة/ ونزل�ت../كان رائعا 
أن أش�م العش�ب بأصابع قدمي«، انفصال 
بني األنا املفك�رة )الرأس( واألن�ا الوجودية 
العفوية السائرة يف أرجاء العالم متخلية عن 
عقلنته، العقلنة تعيق ش�م العشب بأصابع 
أٌقدامنا، رامب�و أدرك ذلك مبكرا حني قال يف 
إحدى قصائ�ده: »إن عقلن�ا الباهت يمنعنا 
األبدي�ة«، يمنعن�ا ال�رأس بثقل�ه الصارم يف 
إخض�اع العالم إىل املنطق الرتاتبي، من رؤية 
العش�ب يدغ�دغ أصابع أرجلنا الت�ي تعلمنا 
الحري�ة أكثر من أن نصنع لها تمثاال هش�ا 
وش�فافا يف رؤوسنا، الش�عر ينبع من لقاء 
أصبع صغري بعش�بة ال ننتبه لها، إنه الزمن 
الوج�ودي املنفص�ل ع�ن ميث�اق العقلنة يف 

عنجهية التفكري املحض.

 »تركت رأسي أعلى الشجرة« استحالة االندماج مع العالم 

حاول�ت ب�كل ج�ربوت التمل�ك ان 
تحتفظ به لك�ن القايض ارص عىل 
منح�ه قرار الخ�الص مما اصابها 
باالحب�اط فغادرت القاع�ة باكية 
وعند الباب وقف�ت اىل جانب امرأة 
كان�ت تنتظ�ر هن�اك وش�كت لها 
ارصار القايض ع�ىل تطليقها رغم 

ع�دم رغبته�ا لك�ن امل�رأة ل�م ترد 
عليه�ا وأخ�رت ال�رد حت�ى خرج 
ال�زوج الطلي�ق فتابط�ت ذراع�ه 
امل�راة االخرى والتف�ت لها قائلة .. 
ابكي زوج�ا مضاعا ل�م تحافظي 
عليه مثل النس�اء ثم دخلت به عىل 

القايض .

تتج�اوز  ال  صفي�ح  م�ن  بي�ت  يف 
مرب�ع،  أمت�ار  ع�رة  مس�احته 
أثاثه صن�دوق يحوي بع�ض لوازم 
أبي�ض  تلف�اٌز  فوق�ه  أساس�ية، 
وأس�ود صغ�ري الحجم، ِم�ن الجهة 
األخ�رى موق�د صغ�رٌي ع�ىل طاولة 
مهرتئة، تعلوها طبقة س�ميكة من 
امل�َرق املرتاك�م والزي�وت املحرتقة، 
ورصاصري تعوَّدت الخروج يف وَضِح 
النهار، مطمئنًَّة ع�ىل حياتها، آمنة 

عىل مستقبلِها مع صاحب البيت.

الح�رارة تج�اوزت األربع�ني درجة، 
يس�تلقي صابر عىل فراش�ه املُلقى 
التلف�از  يتاب�ع ع�ىل  األرض،  ع�ىل 
احتف�االت العي�د الوطن�ي لب�الده، 
وتدخل أحد الساسة الوطنيني ملقًيا 
خطاًب�ا حماس�يًّا اقش�عرَّ ل�ه بدُن 
صاب�ر، واغرورقت عين�اه دمًعا، ال 
سيما عند قراءته هذا البيت مختتًما 

تدخله:
بالِدي وإن جارت عيلَّ عزيزٌة  
ولو أنني أعرى بها وأجوُع  .

راضي المترفي 

عثمان ايت المهدي

قصص قصيرة جدا 

ضياع زوج

 بالدي وإن جارت علي عزيزة 

الشاعر البحريني قاسم حداد
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قصة مثل عر بي

املراقب العراقي- متابعة
العن�ف  م�ن  عق�ود  دت 
تهج�ر  إىل  األم�ن  وانع�دام 
مالين العراقي�ن من الرجال 
والنس�اء واألطف�ال. وال يزال 
قراب�ة نصفهم باق�ن ضمن 
حدود الع�راق وهم املهجرون 
داخلي�اً، يف ح�ن أن النص�ف 
اآلخ�ر الجئ�ون يعيش�ون يف 
بلدان املنطق�ة. إن إيجاد حل 
مس�تدام ملش�كلة العراقي�ن 
والالجئن  داخلي�اً  املهّجري�ن 
مجموع�ة  دع�م  إىل  يحت�اج 
واس�عة من الجه�ات الفاعلة 
من أجل دفع عجلة املصالحة 
س�بل  وتعزي�ز  الوطني�ة، 
العام�ة  والخدم�ات  العي�ش 
واإلنعاش  القان�ون  وس�يادة 
م�روع  االقتصادي.ق�ام 
بروكينغ�ز – ب�رن للن�زوح، 
بدعم من البنك الدويل وجهات 
مانحة أخرى، بإطالق مبادرة 
يف منتصف عام 2009 للنظر يف 
الس�بل التي يمكن بواسطتها 
دائم�ة  حل�ول  إىل  التوص�ل 
العراقين.  املهّجرين  ملش�كلة 
وق�د هدف�ت هذه املب�ادرة إىل 
تحديد اإلج�راءات التي يمكن 
أن  دون  للحبلول�ة  اتخاذه�ا 
التهج�ر  مش�كلة  تصب�ح 
العراقيةم�ن التحول إىل وضع 
طويل األمد ذي عواقب سلبية 
عىل املدى البعي�د، للمهّجرين 

ملجتمع�ات  وع�ىل  أنفس�هم، 
املحلّية التي تأثرت بنزوحهم، 
وللمنطق�ة ككل. وتمثل هذه 
للجه�ود  تج�اوزاً  املقارب�ة 
األخرى الت�ي تركز فقط عىل 
اإلنس�انية  االحتياجات  تلبية 

العاجلة للمهجرين.
وكانت الخط�وة األوىل يف هذه 
العملي�ة ه�ي إع�داد دراس�ة 
ح�ول اآلراء الحالية للمعنين 
الحل�ول  ح�ول  األساس�ين 
الت�ي يمك�ن  طويل�ة األج�ل 
إيجاده�ا للعراقين املهّجرين 
وقام�ت  والالجئ�ن.  داخلي�اً 
هذه الدراس�ة، التي اس�تندت 
إىل مقاب�الت م�ع مجموع�ة 
واسعة من الجهات الحكومية 
واملنظم�ات الدولي�ة وغرهم 
من الخرباء، بتحديد التحديات 
والفرص كأس�اس لتوصيات 
التي يمكن  العامة  السياس�ة 

أن تؤدي إىل حلول.
املذك�ورة  الدراس�ة  ش�كلت 
وثيقة أساسية يف املؤتمر الذي 
انعق�د يف العاصم�ة القطرّية 
الدوحة، واس�تمر مدة يومن 
تري�ن   19  -18 الف�رة  يف 
 ،2009 )نوفم�رب(  الثان�ي 
بمشاركة ممثلن عن حكومة 
العراق وحكومات بلدان أخرى 
يف املنطق�ة، وع�ن املنظم�ات 
غ�ر  واملنظم�ات  الدولي�ة، 
املانحة.  الحكومي�ة، وال�دول 

تمثلت األهداف الرئيسية لهذا 
املؤتمر يف:

• استكش�اف إمكانات إيجاد 
حل�ول دائم�ة للمهّجري�ن يف 

السنوات القليلة القادمة؛
• زيادة الوعي بش�أن العالقة 
للتهج�ر  ح�ل  إيج�اد  ب�ن 
ع�ىل  االس�تقرار  وضم�ان 
املنطق�ة.  يف  الطوي�ل  امل�دى 
ويش�مل ذل�ك إرشاك الجهات 
التنمي�ة  مج�ال  يف  الفاعل�ة 
الفاعلة،  الجهات  وغرها من 
وع�دم اإلقتصار ع�ىل جهات 

االستجابة للطوارئ؛
• التأكي�د عىل ال�دور القيادي 
للحكوم�ة العراقي�ة يف إيجاد 
للمهّجري�ن  دائم�ة  حل�ول 
والنظ�ر يف الس�بل التي يمكن 
عربها للمجتمع الدويل تقديم 

مزيد من الدعم لها.
املؤتم�ر  م�ن  اله�دف  كان 
توفر منت�دى للنقاش يجمع 
املعنين من مختلف املنظمات 
والحكوم�ات من أج�ل تبادل 
األف�كار ح�ول هذه املس�ألة. 
وم�ن أج�ل تس�هيل النقاش 
عق�د  املفت�وح،  الرصي�ح 
ه�ذا االجتم�اع تح�ت قواعد 
ال  الت�ي  ه�اوس(  )تش�اتام 
املقرون  باالستش�هاد  تسمح 
بتحدي�د هوّي�ة املتح�دث. لم 
يك�ن املؤتمر ش�امال كما هو 
مأم�ول، نظ�را التخ�اذ ع�دد 

العراقي�ن  املس�ؤولن  م�ن 
البارزين ق�راراً يف آخر لحظة 
لعدم  املش�اركة، ونظراً  بعدم 
وجود مش�اركن من س�وريا 
املناقش�ات  تس�ببت  وإيران. 
السياس�ية يف الع�راق بش�أن 
االنتخاب�ات العراقّية القادمة 
معين�ة  دينامي�ة  تفعي�ل  يف 
خ�الل االجتم�اع. ويف الواقع، 
يف خض�م مؤتمر الدوحة، قام 
نائب رئيس جمهورية العراق 
بنق�ض  الهاش�مي  ط�ارق 
بس�بب  االنتخاب�ات  قان�ون 
الربملان�ي  التمثي�ل  مس�ألة 
يعيش�ون  الذي�ن  للعراقي�ن 
خارج العراق، فعىل الرغم من 
تأكيدات املشاركن أن قضايا 
الالجئ�ن والنازح�ن ينبغ�ي 
أن ال تس�ّيس، فهن�اك ارتباط 
وثيق ب�ن السياس�ة وإيجاد 

حلول للمهّجرين.
وقد ش�ددت الدراسة البحثية 
املذكورة أعاله عىل ست قضايا 
لدراستها من قبل املشاركن:

ظاه�رة  العراق�ي  الن�زوح   •
مزمنة ومعقدة.

معلوم�ات  توف�ر  رضورة   •
محّدثة حول معدالت وطبيعة 

الن�زوح العراق�ي.
• هن�اك إجماع بص�دد بعض 
الت�ي  امللموس�ة  الخط�وات 
يمكن اتخاذه�ا إليجاء حلول 

دائمة ملشكلة املهجرين.

آلي�ات  تعزي�ز  رضورة   •
التنسيق.

الت�زام  وج�ود  رضورة   •
سيايس من أجل تنفيذ الحلول 

املستدامة.
مقارب�ة  وج�ود  رضورة   •
إقليمية شاملة يف التعامل مع 

املشكلة.
كتب ذات صلة

ه�ذه  املؤتم�ر  بح�ث  وق�د 
ضم�ن  وغره�ا  القضاي�ا 
ومناقش�ات  املح�ارضات 
بمش�اركة  املس�تديرة  املائدة 
ممثل�ن م�ن الع�راق والدول 
املج�اورة واملنظم�ات الدولية 
انقس�م  املانحة.  والحكومات 
مجموع�ات  إىل  املش�اركون 
صغ�رة ملناقش�ة قضايا مثل 
كيفية إدراج مش�كلة النزوح 
التنم�وي وأمور  التخطيط  يف 
ذات أهمّي�ة خاص�ة لحكومة 
البل�دان  وحكوم�ات  الع�راق 
الجلس�ة  رك�زت  املضيف�ة. 
العام�ة الختامي�ة عىل تحديد 
املنبثقة  املش�ركة  املواضي�ع 
عن املؤتمر وتحديد الخطوات 
املنظم�ون  كان  املس�تقبلّية. 
املؤتم�ر  يتن�اول  أن  يأمل�ون 
إتب�اع نه�ج  إمكاني�ة  أيض�ا 
إقليمي ش�امل لحل مش�كلة 
التهجر، لك�ن اتضح أن هذه 
املناقش�ات يجب أن تؤجل إىل 

مرحلة الحقة.

العراق ينفرد بعشرة صفات متيزه عن االخرين

املراقب العراقي – متابعة

إليك 10 أشياء ال تعرفها عن العراق:
1. مواليد 1 تموز/يوليو:

ل�ن تجد بل�دا يحتفل م�ا يقرب من 
نصف مواطنيه بعيد مولدهم يف يوم 

واحد إال العراق، .
ل�م يك�ن العراقي�ون قب�ل إحصاء 
س�جل األح�وال املدنية ع�ام 1957 
يس�جلون مواليده�م م�ن الذك�ور 
خشية إلحاقهم بالخدمة العسكرية 
الت�ي  األرواح  لكث�رة  اإللزامي�ة 
حصدتها آنذاك، فكان يس�جل أكثر 
من مولود باسم واحد ليؤدي أحدهم 
بالنياب�ة عنهم  اإللزامي�ة  الخدم�ة 

جميعا.
وعندم�ا أجري إحص�اء عام 1957، 
والذي استدعى االس�تعانة بخربات 
مالي�ن  ت�رك  حينه�ا،  يف  أمركي�ة 
العراقين خانة اليوم وش�هر امليالد 

فارغ�ة، م�ا دف�ع دائ�رة األح�وال 
املدني�ة لتوحي�د املوالي�د املجهولة 
تم�وز/  األول م�ن  تاري�خ  تح�ت 

يوليو.
2. عراقيو املهجر: أبناء بغداد

برغم س�قوط نظام صدام حسن 
عام 2003، إال أن مخلفات نظامه 
ال تزال تعيش ب�ن العراقين حتى 
يومنا هذا. ويش�هد ع�ىل ذلك قرار 
رق�م 196 ال�ذي أص�دره مجل�س 
قي�ادة الث�ورة س�نة 1999 ونص 
فيه عىل تس�جيل الجالية العراقية 
بالخ�ارج يف الهوية وجواز الس�فر 
بأنهم مواليد بغ�داد حرصا، بغض 
النظر عن مكان الوالدة الحقيقي، 
م�ا خل�ف مش�اكل عدي�دة ال يزال 
عراقيو املهج�ر يعانون منها حتى 

اليوم.
 ص�ورة مأخ�وذة لق�رار رقم 196 
م�ن قيادة مجل�س الث�ورة املنحل 
ع�ام 1999 )م�ن أرش�يف املكتبة 

القانونية العراقية للحكم املحيل(
التدخ�ن والسياس�ة..  3. ممن�وع 

والدين »بينك وبن الله«
ارت�أت قري�ة الب�و ناه�ض جنوب 
تن�أى بنفس�ها ع�ن  أن  الديواني�ة 
ف�وىض السياس�ة والطائفي�ة التي 
تع�م العراق، واخت�ارت االلتفات إىل 
صح�ة أهله�ا وراح�ة باله�م بمنع 
التدخ�ن والحدي�ث ع�ن السياس�ة 
والدين يف أرضه�ا، فالتدخن مرض، 
والسياسة سببت مشاكل بن أفراد 
العائل�ة الواحدة، والدين »بينك وبن 

الله« كما قال أحد وجوه القرية.
4. أول تلفزيون يف الرق األوسط

كان الع�راق أول دول�ة عربية تدخل 
التلفزي�ون إلي�ه ع�ام 1954، حيث 
ح�رض وزير املعارف العراقي حينها 
ووج�د  بغ�داد،  يف  دولي�ا  معرض�ا 
تلفزيون�ا معروضا لرك�ة »باي«، 
كوس�يلة  الس�تخدامه  فاش�راه 

تعليمية يف املدارس. ولم يمر عامان 
حتى افتتح امللك فيص�ل الثاني أول 
محطة تلفزيونية يف الرق األوسط 
ع�ام 1956، ليس�بق الع�راق بذل�ك 
كل من س�ورية وم�رص التي عرفت 

التلفزيون عام 1960.
5. بالد الحضارات.. وأقدم األديان

يوجد يف العراق دون سواه من أنحاء 
العال�م طائف�ة الصابئ�ة املندائين 
أصحاب أقدم دين يف العالم إليمانهم 

بالنبي آدم )»أبو البر«(.
وتعي�ش هذه الطائف�ة قرب األنهار 
يف  النه�ر  لوج�ود  وذل�ك  ح�رصا، 
طقوس�هم كاف�ة منذ املول�د وحتى 

املمات.
هاه�م الصابئ�ة املندائية يابس�ون 
اللباس املخصص لطقوسهم الدينية

  6. كبة حلب
من أشهر األطباق العراقية لكن أهل 
حلب آخر من يعرف عنها، وهي كبة 

عراقية قديمة تصنع من األرز، كان 
يأخذها التج�ار العراقيون يف طريق 
سفرهم من بغداد إىل حلب، ألن األرز 

ال يتلف برسعة.
كان اس�مها يف البداية كبة املس�افر 
لحل�ب، وت�م اختصاره�ا الحق�ا يف 

»كبة حلب«.
كبة حلب العراقية 

7. الباص األحمر
الع�راق هو البلد العرب�ي األول الذي 
اعتمد الباص املس�تعمل يف لندن ذو 
الطابق�ن بلونه األحم�ر، وذلك من 

أربعينيات القرن املايض.
8. الكردي�ة لغ�ة الع�راق الرس�مية 

الثانية منذ تأسيسه
قد يظن كث�رون أن الع�راق اعتمد 
اللغ�ة الكردي�ة إىل جان�ب العربي�ة 
لغة رس�مية له بعد ع�ام 2003، إال 
أن ذلك غر صحيح، فمنذ تأس�يس 
العراق ع�ام 1921، تم اعتماد اللغة 

العربي�ة لغة رس�مية للبالد بدال من 
اللغة العثمانية واإلنكليزية حينها.

وبعد ذلك بأس�بوع واحد تم اعتماد 
اللغ�ة الكردي�ة أيضا كلغة رس�مية 

أوىل يف املدن الكردية.
9. أول انقالب عسكري

الع�راق ه�و صاح�ب أول انق�الب 
عس�كري يف العالم العرب�ي، بقيادة 
الفري�ق بك�ر صدقي ع�ام 1936 يف 
زمن امللك غازي، الذي أطاح حكومة 
ياس�ن الهاش�مي يف حينه�ا، لك�ن 
املؤامرات السياسية لم تمهله كثرا 
فاغتي�ل صدقي بعد ع�ام واحد من 

ذلك االنقالب.
 املل�ك غازي ب�ن فيص�ل األول ثاني 

ملوك العراق
10. الطعام باملجان.. للضيوف

إن حص�ل يف أح�د األي�ام وانتقل�ت 
للعيش يف حي للعراقين أو إىل مدينة 
عراقي�ة ف�ال تقل�ق بش�أن تحضر 

القديم�ة  التقالي�د  الطع�ام، فم�ن 
والباقي�ة إىل اآلن عندهم، هي إعداد 
الطع�ام للج�ران الج�دد، يف ب�ادرة 
ترحي�ب وحس�ن ضياف�ة ال تعرف 
طائفة وال دين، وتستمر لثالثة أيام.

يقال هذا املثل للتعبر عن الفتاوى وتأليف األقوال والكالم 
غ�ر الصحيح وصادر عن أن�اس ال يفقهون ما يتحدثون 

عنه، وإليكم قصة املثل:
إن هذا املثل من األمثال املرصية الدارجة عىل أغلب ألس�نة 
العام�ة من الش�عب املرصي، ويقال أّن�ه كان هناك تاجر 
حب�وب وبقولي�ات وعدس بالطبع، وق�د دهمه اللصوص 
ورسق�وا نق�ود التاج�ر، فلحقه�م فوقع أح�د اللصوص 
م�ن جراء تعث�ره بكيس ميلء بالع�دس، فانتثر ما به من 
العدس، وملّا ش�اهد الناس التاج�ر يجري خلف اللصوص 
ظن�وا أنه يلحقهم من أجل القليل من العدس، فرد التاجر 
عليهم بقول�ه )اليل ميعرفش يقول ع�دس(، وذهب مثاًل 

عىل ألسنة الناس من يومها

-عامة -سياسية  يومية   - صحيفة 

9
اللي مايعرف يقول عدس

العراق خلطة اختالفات 
وتوافقات ال مثيل لها، 
احتار المؤرخون في 
اسمه كما
 احتاروا في أهله.

وفيما يتصدر الخبر 
العراقي يوميا شاشات 
التلفاز ووكاالت 
األنباء، تبقى في 
جعبته تفاصيل خفية ال 
يعرفها إال أهل البلد، 
أهل العراق.

دعم القطاع الزراعي 
..الحل االفضل لتعزيز 

االقتصاد الوطني
. يف الس�ابق ، كن�ا نش�ري الفواك�ه والخ�رض يف 
مواسمها ونستمتع برائحتها وطعمها ألنها طازجة 

ومن مزارعنا العراقية .
مؤخ�را ، اجتاح�ت املحاصي�ل الزراعية املس�توردة 
االس�واق العراقية مع تراجع االنتاج الزراعي وصار 
منظر الفواك�ه والخرض مغري�ا يف تنوعها وكثرتها 
، لك�ن الرائح�ة والطع�م العراقين اصبح�ا نادرين 
امام منافس�ة املنتجات املستوردة ، وفقدت الزراعة 
العراقي�ة قدرتها عىل س�د حاجة الس�وق الس�باب 
عدي�دة اغلبه�ا ذات عالق�ة مبارشة بسياس�ة البلد 
الت�ي اغفل�ت دور الزراع�ة يف النه�وض باالقتصاد 
العراق�ي .ي�رى محمد لفتة / مهن�دس زراعي / ان 
هوية الزراعة تغرت يف العراق ولم يعد العراق يصدر 
منتجاته الزراعية بل يعتمد عىل االستراد ، والسبب 
هوفت�ح الحدود امام منتجات الدول االخرى مع قلة 
دعم الفالح العراقي وعدم استغالل العقول العراقية 
التي يمكن ان تنهض بالقطاع الزراعي ، مش�را اىل 
ظهور مش�اكل وعراقيل عديدة تع�رض نجاح هذا 
القط�اع مثل تزاي�د التصحر وتع�رض املحاصيل يف 
السنوات االخرة اىل كوارث طبيعية او ربما متعمدة 
مثل الفيضانات والحرائق ، فضال عن اهمال الطبقة 
السياس�ية للزراعة املحلية واالعتماد عىل االستراد 
لتلبي�ة مصال�ح خاصة مع ال�دول الج�ارة ، مع ان 
دعم الزراعة يمكن ان يس�هم يف بناء الدولة وتعزيز 

اقتصادها الوطني.
اما املهندس الزراعي قاس�م العكييل فيؤكد تفضيل 
املواط�ن العراقي املحاصيل الزراعية العراقية ، لكنه 
يضطر اىل رشاء املستوردة بسبب قلة االنتاج العراقي 
فالف�الح العراقي لم يعد يزرع ارضه اال ماندر وبات 
يعتمد يف معيش�ته عىل الوظائف واالعمال التجارية 
، لذا ينبغي ع�ىل الحكومة ان تدعم الفالح وتوفر له 
املس�تلزمات الرضورية للزراع�ة وتاخذ عىل عاتقها 
رفع ش�عار ) االرض ملن يزرعها ولي�س ملن يملكها 
( لغ�رض توفر خزين كبر م�ن املحاصيل الزراعية 
يمكنه سد حاجة املستهلك العراقي ومن ثم تصديره 
اىل البل�دان املج�اورة ألن للخض�ار العراقي�ة طعما 

خاصا ومرغوبا لدى الجميع.
م�ن ناحيته ، يدعو الخبر الزراعي س�امي الزبيدي 
وزارة الزراع�ة اىل االهتمام بتطوي�ر الزراعة واتباع 
اس�اليب الري الحديثة وطرق الزراعة املتطورة ، مع 
رضورة التفكر جديا يف بناء مزارع نموذجية كبرة 
، ولتكن يف املدن ، لتقليل االستراد وتوفر املحاصيل 
وزج الش�باب العاط�ل ع�ن العم�ل عرب اس�تصالح 

اراض كبرة وشاسعة .ا

المهجرون العراقيون  ...  الواقع و افاق المستقبل

العراق هو صاحب أول انقالب عسكري في العالم العربي  بقيادة الفريق بكر صدقي عام1936 في زمن الملك غازي

أو  الرافدي�ن  وادي  منطق�ة  ش�هدت 
بالد م�ا بن النهري�ن )دجل�ة والفرات( 
Mesopotamia العدي�د م�ن الحضارات 
اإلنس�انية، الت�ي ترج�ع أقدمه�ا )وفق 
املؤرخ�ن(  عن�د  املتوف�رة  املعلوم�ات 
إىل 3700 قب�ل املي�الد وه�ي الحض�ارة 
الس�ومرية العربية. ويرجع أصل سكان 
الع�راق للقبائل العربي�ة التي نزحت من 
الجزي�رة العربي�ة إىل وادي الرافدي�ن يف 

األلف السادسة قبل امليالد.
- األلف السادسة قبل امليالد

نزوح القبائ�ل العربية من جزيرة العرب 
إىل الهالل الخصيب بش�كل عام ومنطقة 

نهر الفرات بشكل خاص.
”يرج�ع أصل س�كان الع�راق إىل القبائل 
العربي�ة التي نزحت من الجزيرة العربية 
الرافدي�ن يف األل�ف السادس�ة  إىل وادي 
قب�ل امليالد”- م�ن 3700 إىل 2350 ق.م، 

الحضارة السومرية العربية
وق�د ش�ارك الس�ومريون يف بن�اء تل�ك 
يف  املس�مارية،  بالكتاب�ة  الحض�ارة 
حن ش�ارك الع�رب بخربته�م يف ميدان 
هندس�ة الري والزراعة وصناعة األدوات 
املختلفة والتج�ارة الداخلية والخارجية، 
وأسس�وا العدي�د م�ن املدن مث�ل مدينة 
أوروك يف نهاية األل�ف الرابعة. وقد امتد 
تأث�ر الحض�ارة الس�ومرية العربية إىل 
العيالمي�ن يف إي�ران، وب�الد األناض�ول، 
ومرص. وخاض الس�ومريون العديد من 
الحروب مع العيالمي�ن، كما ازداد تأثر 
نف�وذ مل�وك كي�ش الع�رب إىل أن احتل 
األكاديون العرب بالد سومر سنة 2350 

قبل امليالد.

العراق 
تارخ حضاري

Mesopotamia



عمي�د كلّية الطّب الدكت�ور رحيم مهدي 
رحي�م أّك�د أّن: »ه�ذا الكتاب ُيع�ّد كتاباً 
منهجّي�اً، ومن أه�ّم الكتب الت�ي ُتعتمد 
كمرج�ٍع علم�ّي للطلب�ة، وهو مت�داوٌل 
منذ عرشات الس�نني بني طلبة الدراسات 

األّولية وطلبة الدراسات الُعليا«.
وأضاف: »هذا اإلنجاز جاء نتيجة حرص 
الطالبة ومثابرتها ودليالً عىل أّن الطالب 
العراقّي له قدرٌة عىل االبتكار والتصحيح 
والتقويم يف العديد من املجاالت، حيث أّن 
هذا التصحيح سُيسهم يف مساعدة الكثري 
م�ن الطلبة بل حّتى األطّب�اء العاملني يف 
ه�ذا املجال«.مؤّك�داً: »ُيعّد ه�ذا اإلنجاز 
مح�ّل فخ�ٍر واعتزاز وي�رك أث�راً فاعالً 
يف مس�رية طلب�ة الجامعة، الذي�ن نأمل 
منهم الكثري إن ش�اء الله، وهذا ما كانت 
تهدف إليه العتبُة العّباس�ية املقّدسة من 
تأسيس هذه الجامعة واإلسهام بنهوض 

واقع التعليم العايل العراقّي«.
صاحبُة اإلنجاز الطالبة غدير نزار أّكدت 
أّن: »الخط�أ كان يف املس�ألة التي تخّص 
أعصاب العضلة البطنّية، فقد الحظت أّن 
هن�اك اختالفاٍت أو تناقض�اً يف املعطيات 
داخ�ل الكت�اب، لذا قم�ت بمراس�لة دار 
الن�رش ورشحت لهم الخط�أ بالتفاصيل 
مع�ّززاً بالدلي�ل، وت�ّم ال�رّد ع�ىل أن يتّم 
التعدي�ل وف�ق املعطي�ات الت�ي قّدمتها 

اليهم«.
م�ن جانبه ك�رّم الس�ّيد رئي�ُس جامعة 
العمي�د األس�تاذ الدكت�ور مؤّي�د الغزايل 
والس�يد عمي�د كلّي�ة الط�ّب يف الجامعة 
األس�تاذ الدكت�ور رحي�م مه�دي رحيم، 

الطالبة غدير نزار ضياء عىل هذا اإلنجاز 
ال�ذي ُيع�ّذ مفخ�رًة واعت�زازاً للجامع�ة 
بطلبته�ا املتفوّقني.ُيذك�ر أّن كلّية الطّب 
يف جامع�ة العميد ه�ي الكلّي�ة الوحيدة 
األهلّية املُعَتَم�دة من وزارة التعليم العايل 

والبح�ث العلمّي، وعىل الرغ�م من ِقَص 
عمرها حيث أّنها أُّسست عام )2017م(، 
ظهر طلبتها بمس�تًوى ع�اٍل من املثابرة 

والتفّوق واملنافسة.
 Gray›s( كت�اب  أّن  بالذك�ر  الجدي�ُر 
anatomy( يتح�ّدث ع�ن ترشيح جس�م 

اإلنس�ان، وكتبه الدكتور هن�ري غراي، 
والطبع�ات األوىل من ه�ذا الكتاب كانت 
الوصف�ي والجراحي  الترشي�ح  ُتدع�ى: 
 anatomy: Descriptive anD(
الكت�اب  surGical(، ولك�ن اس�م ه�ذا 

 Gray›s( :أصبح ُيعرف وُيختص إىل اسم
anatomy(، وُيع�ّد هذا الكتاب من الكتب 

يف مجال�ه،  واضح�اً  أث�راً  ترك�ت  الت�ي 
واستمّر تنقيح الكتاب وإعادة نرشه منذ 
إص�داره األّول ع�ام )1858م( إىل يومن�ا 
الحارض، والطبع�ة الحالّية هي الحادية 
واألربعون من هذا الكتاب وُنرشت يف عام 

)2015م(.
ودار النرش )elsevier( مخّصصة لنرش 
الكتب والدورّيات الطّبية والعلمّية، وهي 
إح�دى دور ن�رش مجموع�ة ريد-إلزفري 
الت�ي يوجد مقرّها الرئيس يف أمس�ردام 
– هوالندا ، وله�ا أفرع يف اململكة املّتحدة 

والواليات املّتحدة وغريهما.
وقد أُّسس�ت الدار سنة )1580م( وتنرش 

ما يقرب م�ن )250( ألف كتاب س�نوّياً 
، ويحت�وي أرش�يفها ع�ىل )7( مالي�ني 
مطبوع�ة، ويص�ل ع�دد التنزي�الت من 
موقعها حوايل )240( مليون تنزيل، وما 
ُينرش منه�ا ُيعّد مص�دراً علمّياً.هذا وقد 
اس�تطاعت الطالب�ة دينا خل�ف الطالبة 
يف كلي�ة الط�ب جامع�ة ميس�ان يف عام 
٢٠١٨م من اكتشاف خطأ علمي يف كتاب 
)clinical anatomy( للمؤلف ريتش�ارد 
يف الفصل التاس�ع م�ن الكتاب والخاص 
باالط�راف العلي�ا للجس�م لتك�ون ه�ي 
االخرى عالمة فارقة تفتخر بها املس�رية 

التعليمية يف العراق .

طلب نقل خدمات
ارج�و التفضل بعدم املمانعة بنق�ل خدماتي اىل وزارة التعليم العايل م�ن وزارة التخطيط والتي انا موظف 
بمقر ديوانها والكائن يف بغداد – كرادة مريم.حيث انا حاليا اس�كن يف محافظة دياىل ناحية جديدة الش�ط 
وبسبب بعد املسافة و ايضا بسبب ازدحام سيطرة سيطرة بوابة بغداد املوجودة عىل الطريق هذا باالضافة 
اىل التكلف�ة والوق�ت ال�ذي ابذله�م كل يوم.وعندما طالبت بس�يارة تقلن�ي من منطقة س�كني اىل الوزارة 
وبالعكس تحججوا املس�ؤولني يف وزارة التخطيط باني اس�كن خارج حدود محافظة بغداد وال يمكن ألي 
س�يارة ان تخرج من حدود املحافظة... هذا من جهة. ومن جهة اخرى لحد االن ومنذ تعيني ) 14 س�نة ( 
انا مستمر بوظيفتي يف هذه الوزارة والقانون العراقي يجيز النقل بعد مدة خدمة 5 او 6 سنوات.لذا اطلب 
من سيادتكم بالتفضل بنقل درجتي وتخصييص املايل من وزارة التخطيط اىل وزارة التعليم العايل . علما اني 

احمل شهادة الدكتوراه يف اختصاص علوم االحصاء. . . . مع فائق التقدير واالحرتام

قدمن�ا معاملة الفصل الس�يايس عن طريق دائرتنا 
الرشك�ة العام�ة لتج�ارة الحبوب/ف�رع الب�صة 
وقدمنا كافة املس�تملكات املطلوبة وبعد ما يقارب 
س�نتني جاء الرد من امان�ة مجلس ال�وزراء بعدم 
ش�مويل بالقانون كوني تم تعييني قبل الس�قوط. 
وق�د احرمت القانون ورضيت بالرد األمانة العامة 
ملجلس الوزراء .. اال ان وبعد مرور شهرين تفاجأنا 
ت�م قب�ول معام�الت بع�ض املوظفني وش�مولهم 
بالقان�ون علم�ا نف�س ال�رشوط ونف�س التعيني 
ونف�س املس�تملكات الت�ي طلب�وا من�ي ....يعني 
س�ؤايل هل يجوز قبول ش�خص ويستثنى شخص 
اخر بمعنى اخر لدي والدي س�جني سيايس وتاريخ 
تعييني 2000 ومن مواليد 1972 وزمالئي الذين تم 
قب�ول طلباتهم نفس اليش لديهم س�جني س�يايس 
وت�م تعينهم 2001 وتم قبوله�م .. راجني النظر يف 
طلبي هذا ومعرفة اإلجراءات التي يمكنني ان أقوم 
به�ا إلع�ادة معاملت�ي وش�مويل بالقانون...ولكم 

الشكر...

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

تس�تقبل صحيفة املراق�ب العراقي عرب صفحة املراقب والناس، ش�كاوى 
املواطن�ني املتعلق�ة بالخدم�ات واحتياجاته�م يف دوائر الدول�ة عرب موقع 
التواص�ل االجتماع�ي لصيحفة املراق�ب العراق�ي، ويف مقدمتها معامالت 
شهداء قواتنا االمنية والحشد الشعبي املتأخرة يف مؤسسات الدولة لعرضها 
أمام الجهات الحكومية املس�ؤولة للنظر فيها وانجازها بالرسعة املمكنة، 
كم�ا تتلقى الصفحة طلبات الخريجني الراغبني يف التعيني عىل مؤسس�ات 
الدول�ة، كم�ا س�تتوىل الصفحة ن�رش إعالن�ات التعيين�ات والتخصصات 

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

واملسؤول عرب نرش ردود الجهات الرسمية.
وتعن�ى الصفح�ة ايضا بكش�ف ملفات الفس�اد التي س�تنرشها الجهات 

الرقابية لفضح رسق املال العام ولتكون املرأة العاكسة لحقوق الشعب.

تنويه:
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نح�ن رشيح�ه م�ن خريج�و كلي�ة الربيه االساس�يه 
قس�م الربي�ة االرسي�ة واملهن الفني�ه نناش�د الوزارة 
بوض�ع الحلول املناس�بة ملش�كلة كبرية عانين�ا منها 
بع�د تخرجن�ا وه�ي إلغ�اء م�ادة الربي�ه االرسي�ة يف 
م�دارس ونح�ن عدد هائل اليس�تهان به م�ن خريجي 
االع�وام2005_2018 بدون ذكر هذا االختصاص يف كل 
التعيين�ات التي حصلت يف وزارة الربية العراقية، علماً 
إن ه�ذا االختصاص ُيش�ار ل�ه.. ملا فيه م�ن معالجات 
لألرسة واملجتم�ع والعالقات القائمه في�ه وخاصه ان 
مجتمعنا بحاجه ماس�ه إىل مثل هك�ذا اختصاص ألنه 
يعالج آفه لطاملا عانينا منها وهي التفكك األرسي،هذا 

م�ن جانب .. أم�ا من الجانب اآلخر فنح�ن كذلك حالنا 
حال أقراننا يف االختصاصات األخرى قد درس�نا وتعبنا 
وسهرنا الليايل وااليام لكي نحصل عىل شهادة جامعيه 
نفتخ�ر بها. نتمنى ان تصل رس�التنا هذه إىل من يهمٌه 
األم�ر راج�ني عطفك�م األبوي آخذي�ن بنظ�ر االعتبار 
هذه املش�كلة ووضع الحلول املناس�به لها يف السنوات 
القادمة وكلنا أمُل مرشق بألتفاتتكم لهذه الرس�اله... 
م�ع الش�كر والتقدير..خريجو قس�م الربي�ة االرسية 

واملهن الفنيه .... 
يرس نوري

َخطٌأ علمّي في كتاٍب منهجي عالمّي تكتشفه طالبٌة من كلّية الطّب في جامعة العميد 

دائــرة التنسيق الحكومي
 وشــؤون المواطنيــن

املراقب العراقي – متابعة
ُيع�ّد معم�ل إنت�اج طاب�وق الرصف 
والقال�ب  )املقرن�ص(  الخرس�انّي 
الجانبّي )الكربس�تون( م�ن املعامل 
العّباس�ية  العتب�ُة  أنش�أتها  الت�ي 
املقّدسة، معتمدًة يف ذلك عىل خرباتها 
وامل�واّد األّولي�ة املحلّي�ة فض�اًل ع�ن 
حداث�ة خطوطه اإلنتاجّي�ة، لتجتمع 
ه�ذه املعطي�ات وتجعل�ه يف الصدارة 
واملواصف�ات  الج�ودة  ناحي�ة  م�ن 

واألحجام.
املعم�ُل وبحس�ب م�ا بّين�ه مدي�ُره 
املهندس جعفر حسني القطب: »جاء 
من أجل س�ّد حاجة الس�وق املحلّية 
واملس�اهمة  اإلنش�ائّية  امل�واّد  م�ن 
واألس�عار  بالج�ودة  تطويره�ا  يف 
االس�ترياد  وتعوي�ض  التنافس�ّية، 
األجنبّي ورفع نسبة كفاءة استثمار 
املواّد املحلّية من املواّد األّولية، كماّدة 
اإلس�منت والرمل والحىص، ولغرض 
املساعدة يف استثمار الطاقة البرشّية 
املتاحة والحّد م�ن البطالة من خالل 

تشغيل اليد العاملة الوطنّية«.
وأضاف: »املعمل يعمل بتقنّيٍة عالية 
وبمنظوم�ة الهيدرولي�ك والهزّازات، 
وهو من املعام�ل الحديثة التي تعمل 
بنظاٍم برمجّي خاّص للس�يطرة عىل 
كّميات املواّد الداخلة وطريقة مزجها 
وخلطه�ا، وُينِت�ُج املعم�ل نوعّي�اٍت 
مختلفة من املقرنص والكربستون«.
وأوضح القط�ب: »املُنَتج من القالب 
ذا  يك�ون  )الكربس�تون(  الجانب�ّي 
و)90س�م(،  )50س�م(  قياس�ات 
وبعرض )15سم( وارتفاع )25سم(، 
وبأل�وان ذات ثباتّي�ة عالي�ة )أس�ود 
- أحم�ر – أصف�ر( أي يخ�رج بلون 
الرصي�ف وال حاج�ة لصبغة كما هو 

مّتبع حالياً«.
الرص�ف  طاب�وق  وبخص�وص 
الخرس�انّي )املقرن�ص( أوضح: »إّن 
املعمل ُينِتج تس�عة أنواع منه موّزعة 
عىل أشكال هندسّية مختلفة وبسمك 

)8سم، 6سم(«.
املُنَتج�ات  ه�ذه  »جمي�ع  مؤّك�داً: 
تمت�از  أع�اله  املذك�ورة  وبأنواعه�ا 
بدّق�ِة ُمنَتجها من ناحية القياس�ات 
والتصنيع التي تسّهل أعمال تركيبها، 
فضالً عن مقاومتها للظروف الجّوية 
الخارجي�ة من غبار ورطوبة وحرارة 
وثبات ألوانها وتماس�ك ماّدتها وقوة 

تحّملها العالية«.
وتابع: »لغ�رض الس�يطرة ومتابعة 
إنش�اء  ت�ّم  املختربي�ة  الفحوص�ات 
مخت�رٍب موقعّي لفحص املواّد املنَتجة 
ُي�رشف علي�ه كادٌر متخّص�ص، وقد 
أثب�ت كف�اءة املنت�ج وفق�اً ملقاييس 
الجهاز املركزّي للتقييس والس�يطرة 

النوعّية«.
هذا وق�د أعلن املعمُل عن اس�تعداده 
لتزوي�د القّطاَع�نينْ الع�اّم والخ�اّص 

بهذه املنتجات .

 هل يجوز ذلك

الس�الم عليك�م ورحم�ة الل�ه وبركات�ة.م/..... أني أملجاه�د )صفاء 
عبداملهدي مجدي مبارك(أحد مقاتلني ألحش�د ألشعبي )لواء18( منذو 
أطالق ألفتوى أملباركة منذو سنة 2014 لقد مررت بظروف عائلية جدا 
صعبة أدت اىل طالق مما أجربني اىل تقديم أجازه ملدة ش�هر من تاريخ 
10/11/2018 ألن لدي ثالثة أطفال وأم طاعنة يف السن وال يوجد أحد 
يرعاه�م غ�ري الله وأنا هذا مما أجربني عىل ت�رك الدوام وعند عوتي اىل 
دوامي وجدت بأنهم غريو أس�مي لقد أس�تبدلو أس�مي باسم أخر لقد 
أضاعو تعب الس�نني وجهاد الس�نني برة قلم علم�آ أني خريج أعدادية 
مهنية قسم كهرباء وأنا يل حق عليكم وعىل الوطن الذي من أجله تركت 
الغايل والنفيس يف سبيله علما اني اسكن يف التجاوز طالب من عطفكم 
الكري�م أرج�اع يل حقي ألذي س�لب مني ونقيل منهم ه�ذا ولكم جزيل 

الشكر واالحرام .....رقم املوبايل 07802625865

ان�ا خريجة كلية العل�وم الزراعيه والثالثه عىل قس�مي 
لس�نه٢٠١٧ بتقدير جي�د جدا واني بحاج�ه اىل التعيني 
ارجو منكم ان تنظروا بعني االعتبار اىل طلبي الني بذلت 
الكث�ري من الجهد واملتاعب اىل ان حصلت وتخرجتت من 

االوائل ونحن احق من اجل خدمة البلد

سجى خالد قدوري سلمان

خريجو كلية التربية االساسية

اكتشفت الطالبُة غدير نزار ضياء إحدى طالبات 
املرحلة الثانية يف كليّة الطبّ/ جامعة العميد، خطًأ 

 )Gray›s anatomy( علميًّا يف كتاب التشريح
.)ElsEviEr( املنشور من قبل دار النشر العامليّة

املراقب العراقي - متابعة
هي واح�دة من تش�كيالت األمانة العام�ة ملجلس ال�وزراء، تتمحور 
أولوياته�ا يف محوري�ن األول ش�كاوى املواطنني حي�ث تعنى برعاية 
مصالح املواطن العراقي الكريم، وتحرص عىل استثماراآلليات العلمية 
والتقنية لتأسيس عمل يخلق روح الثقة ويعزز شكل العالقة الوثيقة 
بني املواطن واملؤسسة الحكومية، يف إطار من املوضوعية والشفافية 
واالح�رام املتب�ادل وتح�ت ش�������عار ) ل�كل ذي ح�������ق ( 
وتقديم أفضل وس�ائل املؤسس�ة الحكومية لتحقيق ه�ذا الهدف من 
خالل أقس�ام ش�ؤون املواطنني يف ال�وزارات واملحافظ�ات والجهات 
غرياملرتبط�ة بوزارة، م�ع اإليمان ب�رورة تنوع س�ياقات وقنوات 
استقبال طلبات وشكاوى ومقرحات املواطن العراقي الكريم إليجاد 
الحلول املناس�بة لها، عرب وس�ائل عدة منها استحداث أقسام شؤون 
املواطن�ني يف ال�وزارات واملحافظ�ات والجهات غ�ري املرتبطة بوزارة، 
بإرشاف وتقويم مبارش من دائرة شؤون املواطنني والعالقات العامة 
الت�ي طورت من آلي�ات متابعة الخدم�ات املقدم�ة إىل املواطنني عرب 
اس�تحداث فرق الزيارات امليدانية ضمن هيكلها التنظيمي فضالً عن 
الهيكل التنظيمي ألقس�ام ش�ؤون املواطنني يف املحافظات وأصبحت 
بذل�ك تعتم�د ع�ىل اكثر م�ن 780 موظف )يرتبط�ون مالي�ا و اداريا 

بمؤسساتهم ( يف تنفيذ اهدافها و تقديم الخدمة للمواطنني .
أم�ا املحورالثان�ي فهو العالق�ات العامة التي تمثل وظيفة إنس�انية 
وإداري�ة مس�تمرة ومنتظم�ة، و تعن�ى بتقوي�م اتجاه�ات ومي�ول 
الجمهورالخارجي املتمثل باملواطنني عامة أوالداخيل املتمثل بمنسوبي 
األمان�ة العامة باس�تخدام أنماطاً متعددة من االتص�ال الجماهريي 
كاللق�اءات واالجتماعات والن�دوات والنش��رات واملش��اركات ف�ي 
املناس��بات املتنوع��ة إضاف�ة إىل التفاع�ل م�ع الوس�ائل اإلعالمية 
املختلفة ورصد الظواهراالجتماعية املرتبطة باملواطنني التي تستحق 
االهتم�ام، عالوة عىل إقامة حمالت توعية عامة تدفع املواطن ملعرفة 
حقوقه القانونية والدستورية وما يفرض بِه معرفته وإدراكه تسلط 
الضوء عىل مجمل النش�اطات والفعاليات عن املؤسس�ة الحكومية، 
وتعمل عىل تحويل تلك النش�اطات اىل رسالة يف متناول الجميع بروح 
من الش�فافية والوضوح، ترسم وتؤطر للثقة بني املواطن واملؤسسة 
وتخل�ق االنطباع االيجابي يف التعامل بني الطرفني، وكش�ف الجوانب 
الس�لبية وااليجابية يف املؤسس�ات الحكومي�ة وموظفيها عالوة عىل 

كسب تأييد الرأي العام وقياس آراء الجمهور.

ان�ي   ... عليك�م  الس�الم 
املواط�ن : ع�يل حميد فرج 
 / واس�ط  محافظ�ة   /
مرك�ز الك�وت )م�ن حملة 
والعاطلني  العليا  الشهادات 
التحصي�ل  العم�ل(  ع�ن 
يف  ماجس�تري   : ال�درايس 
وعل�وم  البدني�ة  الربي�ة 
 : التول�د   2014 الرياض�ة 
س�نة   47  : العم�ر   1971
: متزوج  الزوجي�ة  الحال�ة 
ول�دي 4 اطف�ال )الزوج�ة 
تج�ارة  اعدادي�ة  خريج�ة 
وليس�ت متعينة باي دائرة 
)حاليا : رب�ة بيت(( عملت 
بعقد وزاري يف كلية الربية 
الرياضة/ البدني�ة وعل�وم 

 2010 جامعة واس�ط. من 
مل�دة س�نة ونص�ف. وبع�د 
قبويل لدرايس�ة املاجس�تري 
الغي العقد الوزاري فعملت 
بصفة محارض خارجي من 
س�نة 2011 ولغاي�ة 2018 
حت�ى بع�د ان حصلت عىل 
شهادة املاجستري يف 2013-

2014 . علماً اني لم انقطع 
ع�ن اعطاء املح�ارضات يف 
كلي�ة الربي�ة الرياضي�ة/

جامعة واس�ط خ�الل فرة 
الس�نة التحضريي�ة حي�ث 
الخميس  كنت احر ي�وم 
فق�ط العط�اء املحارضات 
ملادة العاب املرب بس�بب 
عدم توفر التخصص الدقيق 

يف الكلية وكون املادة صعبة 
التدري�س وان�ا متخص�ص 
ب�ني  اض�ع  املج�ال.  به�ذا 
الكريمة مش�كلتي  يديك�م 
االزلية يف عدم الحصول عىل 
اي وظيف�ة او عم�ل خالل 
هذا العمر الذي ناهز ال�48 
سنة بسبب الفساد االداري 
واملنس�وبية  واملحس�وبية 
يف جامع�ة واس�ط. حي�ث 
حرمت م�ن الحص�ول عىل 
درج�ة تعيني لثالث�ة مرات 
يف الجامعة اخرها يف 2016 
حيث ق�ام املع�اون االداري 
جامع�ة  لرئي�س  الس�ابق 
واسط بتغيري اعالن الدرجة 
يف الي�وم الس�ادس العالنها 

وق�د حرمني م�ن الحصول 
عليه�ا كونها تحت�وي عىل 
التخص�ص الع�ام والدقيق 
التخص�ص  بالغ�اء  )ق�ام 
الدقي�ق(. )عائل�ة مكون�ة 
من 6 اف�راد ليس لديهم اي 
وارد ش�هري( ارج�وا م�ن 
النظ�ر يف طلبي  س�يادتكم 
درج�ة  ع�ىل  الحص�ول  يف 
تعيني م�ع التخصيص املايل 
للتعي�ني ع�ىل امل�الك الدائم 
يف جامع�ة واس�ط تعينني 
انا وعائلتي  للعيش بكرامة 
م�ع  الش�كر  واف�ر  ولك�م 
التقدير . مقدم الطلب )عيل 

حميد فرج الطائي(  : 

 استغاثة انسانية عاجلة جدا

طابوق الّرصف 
الخرسانّي المقرنص 

والقالب الجانبّي

ارجــــو منكــــم ان تنظــــروا بعين 
االعتبار الى طلبي

تظلم

االحد  16 شباط 2020 العدد 2266  السنة العاشرة
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كش�ف رئيس مركز الطب الوقائي والريايض يف الجامعة 
التقنية بميونيخ، مارتن هال، عن أس�هل الطرق لخفض 

ضغط الدم دون اللجوء إىل األدوية والعقاقري.
ووفقا ملوق�ع “فوكوس” األملاني نقال ع�ن الطبيب، فإن 
»امليش ملدة 15 دقيقة يوميا باإلضافة إىل ركوب الدراجات 
وامل�يش الفنلندي والرك�ض يس�اعدون يف تقليل الضغط 
بمقدار يرتاوح بني خمسة وثمانية ملليمرتات من الزئبق 

الفتا إىل رضورة عدم إرهاق الجسم بالتمارين اليومية«.
كما نص�ح الخبري باتب�اع نظام غذائ�ي يتلخص يف الحد 
من اس�تهالك النقانق والجبن والخبز واستبدالها بتناول 
الخرضوات.ولف�ت الطبي�ب إىل أن�ه يف ح�ال اتبع جميع 
املرىض الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم هذه القواعد، 
فإن عدد السكتات الدماغية والنوبات القلبية ستنخفض 

بنسبة 50 يف املئة.

الخرضاوات والفواكه من أفض�ل أنواع األطعمة التي 
ينصح به�ا دائما، نظ�را الحتوائها عىل نس�بة عالية 
من الفيتامين�ات والعنارص الغذائي�ة التي تعمل عىل 
تعزيز صحة الجس�م وحمايته من األمراض، وحسب 
ما ذكره موق�ع healthline فإن هناك بعض الفواكه 
الغنية بالفيتامينات التي تحتوي عىل فيتامينات تمد 
الجس�م بالطاقة والحيوية وتحميك م�ن نزالت الربد 

والعدوى وتعزز صحة البرشة وهي:
1: األناناس

يحت�وي األنان�اس ع�ىل نس�بة عالي�ة م�ن العنارص 
الغذائي�ة والفيتامينات التي تعمل ع�ىل تعزيز صحة 
الجس�م وتحميه من اإلصابة بالفريوسات والعدوى، 
نظرا الحتوائها عىل فيتامني يس، كما أنها تحتوي عىل 
املواد املضادة لألكس�دة التي تعزز صحة البرشة وتمد 

الجسم بالنشاط والحيوية.
2: الكيوي

يحت�وي ع�ىل نس�بة عالي�ة م�ن فيتام�ني يس الذي 
يعم�ل ع�ىل تعزيز صح�ة الجه�از املناع�ي والوقاية 
م�ن األم�راض، كما يعم�ل عىل تعزيز صح�ة البرشة 

ووقايتها من التجاعيد والبقع الداكنة.
3: الرمان

من أش�هر أنواع الفواكه الغني�ة بالفيتامينات واملواد 
املضادة لألكسدة التي تعمل عىل تعزيز صحة الجسم 
ومقاوم�ة الفريوس�ات وحماية الب�رشة من عالمات 
التم�دد والتجاعي�د، كم�ا يحتوي الرم�ان عىل بعض 

العنارص التي تمد الجسم بالنشاط والطاقة.
4: التوت

من الفواكه الغنية بالفيتامينات والعنارص التي تعزز 
صحة الجس�م وتحمي�ه من الفريوس�ات واألمراض، 
كم�ا أنه�ا تق�وى العضالت وتمد الجس�م بالنش�اط 

والحيوية وتعمل عىل نرضة البرشة.
5: الفراولة

 من الفواكه الشهرية والتي يفضلها الكثريون وتعمل 
ع�ىل تعزي�ز صح�ة الجه�از الهضم�ي والوقاية من 
األمراض وااللتهابات، كما تس�اعد عىل تغذية الجسم 

وتمده بالنشاط والطاقة.
6: الجريب فروت

م�ن  كب�رية  كمي�ة  ف�روت ع�ىل  الجري�ب  يحت�وي 
الفيتامينات والعنارص الغذائية التي تعمل عىل تعزيز 
صحة الجس�م وحمايته من نزالت ال�ربد واألنفلونزا، 
كما أنها تع�زز صحة البرشة وتس�اعد عىل نضارتها 

وجمالها.

فواكه غنية بالفيتامينات ..تمنح طاقة 
ووقاية وبشرة ناصعة

الركض وركوب الدراجة يخفضان ضغط الدم دون عقاقير

كش�ف لجنة الصحة الوطنية يف الصني عن استخدام عالجا مزيجا من 
وصفات الط�ب التقليدي الصيني ملواجهة كورون�ا ومعالجة املصابني 
ب�ه.ويف مواجهة فريوس »كورونا« املس�تجد، ب�دأت بكني اختبار عالج 
تقلي�دي يعود أىل 3 آالف س�نة ع�ىل املصابني باملرض القاتل، حس�بما 

نقلت وكالة »بلومربغ« عن مسؤول صحي بارز.
وبحس�ب وان�غ هيش�نغ، رئيس لجن�ة الصح�ة الوطني�ة الصينية يف 
مقاطع�ة خوب�ي، معق�ل ف�ريوس »كورونا«، ف�إن مش�ايف املقاطعة 
تس�تخدم حاليا مزيجا من وصفات الط�ب التقليدي الصيني واألدوية 
الغربية، لعالج املصابني.وعن نتائج استخدام 
هذه الوصف�ات، قال وانغ يف مؤتمر 
صحفي عقده السبت: »أظهرت 
الوصف�ات بع�ض النتائ�ج 
الجيدة«، مضيفا: »أرسل 
أب�رز أخصائي�ي الطب 
التقلي�دي  الصين�ي 
للمش�اركة  لخوب�ي 
البح�ث  أعم�ال  يف 
والعالج«.ويواص�ل 
أبحاثه�م  العلم�اء 
عىل أم�ل العثور عىل 
ل�«كورون�ا«،  ع�الج 
الذي سجل 2009 حالة 
الصين�ي  ال�رب  جدي�دة يف 
الرئي�ي، وبذل�ك يصل العدد 
إىل  املؤك�دة  للح�االت  اإلجم�ايل 
68500، وفقا مل�ا أعلنت اللجنة الصحة 
الوطني�ة يف البالد.وأش�ارت اللجنة يف تقري�ر إىل أن »معدل 
الوفيات ظل مستقرا عند 142 حالة وفاة جديدة، يف حني بلغت حصيلة 
الوفي�ات الناجمة ع�ن )كوفيد-19( يف الرب الرئي�ي حتى اآلن 1665، 
وقد تعاىف 9419 شخصا وخرجوا من املستشفيات«.وبدأ تفيش املرض 
يف ديس�مرب املايض بمدينة ووهان عاصم�ة مقاطعة خوبي، ومنذ ذلك 
الح�ني، امتد الفريوس إىل أكثر من 30 دول�ة، األمر الذي دفع الحكومة 

الصينية التخاذ تدابري وقائية شاملة، بما يف ذلك إغالق مدن بأكملها.

الصين تستخدم عالجا تقليديا 
لمواجهة كورونا

خطوات بسيطة تنقذك من اإلصابة بـ »القاتل الصامت« الجلطة الدماغية
كشفت دراس�ة أسرتالية جديدة أن »هناك 
173 جين�اً مرتبط�اً بالش�خري، وتؤكد أن 
الرج�ال الذين يعانون من زي�ادة يف الوزن 
يف منتص�ف العم�ر إىل جان�ب املدخن�ني، 

معرضون لإلصابة بالشخري أثناء النوم.
ويف الس�ياق، أش�ارت الطبيب�ة ميجيل إي 
رينتريي�ا، من كب�ار مؤلفي الدراس�ة، إن 
»الجين�ات ال� 173 التي ت�م تحديدها عىل 

أنه�ا مرتبطة بالش�خري، موج�ودة يف 42 
منطقة من الجينوم البرشي«.

وكانت دراسات سابقة ذكرت أّن »الوراثة 
تلع�ب دوراً يف ح�دوث الش�خري، بس�بب 
الجين�ات الوراثية املنقولة من األم أو األب، 

واملسؤولة عن بنية الجهاز التنفي«.
وهناك أيضاً العديد من األسباب التي تؤدي 
إىل الش�خري، أبرزها الوزن الزائد، إىل جانب 

املش�كالت يف األنف منه�ا االحتقان املزمن 
أو انح�راف الحاج�ز األنف�ي، فض�اًل عن 
النوم بطريقة خاطئة، والذي يعترب س�بباً 

للشخري.
كذل�ك، يعد توقف التنف�س أثناء النوم من 
أهم عوامل الش�خري، حيث إنها تتسبب يف 
انسداد أنس�جة الحلق بش�كل جزئي مما 

يمنع التنفس بالشكل الطبيعي.

حدد تقرير علمي مجموعة من العالمات 
الت�ي وصفها بالصامتة بانها إش�ارة اىل 

التعرض الصابة بعدوى يف الكىل.
 the« ووفق�ا للتقري�ر الذي ن�رشه موقع
healthy«  أن م�ن أبرز اع�راض اإلصابة 

بعدوى يف الكىل:
- البول الدموي:

تب�دأ معظ�م التهاب�ات ال�كىل بالبكترييا 
إىل  البولي�ة  املس�الك  م�ن  تنتق�ل  الت�ي 
إىل  تص�ل  أن  للع�دوى  ويمك�ن  املثان�ة، 
ال�كىل، فالنس�اء لديه�ن مج�رى الب�ول 
أقرص م�ن الرجال وه�ذا يجعلهن األكثر 
املس�الك  بالتهاب�ات  لإلصاب�ة  عرض�ة 
البولية، والتهابات ال�كىل، ويقول نيكول 
ع�ىل أخصائي أم�راض ال�كىل يف جامعة 
نيوي�ورك، إن الجم�اع املتك�رر يزي�د من 
خطر إصابة املرأة بهذا االلتهاب، وظهور 
خاليا ال�دم الحمراء ىف الب�ول عالمة عىل 

وجود مشكلة يف الكىل.
- كثرة التبول

يقول التقرير إن الع�دوى األولية باملثانة 
تهي�ج أنس�جة العض�و التناس�ي، وهذا 

يتسبب يف كثرة التبول. 
-  مشاكل أثناء تفريغ املثانة

يف حاالت نادرة قد تكون مش�اكل التبول 

هي س�بب أعراض التهاب املثانة والكىل، 
للربوس�تاتا  يمك�ن  للرج�ال  فبالنس�بة 
املوسعة أن تضغط عىل املثانة، وبالنسبة 
للنس�اء، يمكن أن يكون انخفاض املثانة 
أثن�اء انقط�اع الطمث، ويمك�ن ألى من 
الحالتني منع املثانة من التفريغ الكامل، 
ويمك�ن للب�ول املتبقي جم�ع البكترييا، 

مما يؤدي إىل اإلصابة.
 - ألم يف الظهر

تتعرض الكي املصابة بعدوي اىل االنتفاخ 

وألن الكي يف أسفل الظهر، فعند تعرضها 
للعدوي فهذا يزيد من للشعور بألم شديد 
يف الظه�ر، وق�د يصل األمر لع�دم القدرة 

عىل الحركة. 
-ألم عند التبول

ألن عدوى الكىل نوع من التهاب املس�الك 
البولي�ة، والبكتريي�ا ال تغزو فقط بطانة 
املثانة والكليتني، فهي تتسلل إىل األنسجة 
والنهاي�ات العصبي�ة يف مج�رى الب�ول، 

وتنشط مستقبالت األلم يف املنطقة.

دراسة: 173 جينا وراء الشخير اثناء النوم

طريقة طبيعية غير مكلفة لعالج حب الشباب 
ق�دم تقري�ر علمي�ا بع�ض الط�رق 
الطبيعية للمس�اعدة عىل عالج حب 

الشباب وبشكل غري مكلف.
وق�دم التقرير املنش�ور عرب موقع » 

الحي�ل  بع�ض   »activefeel
يف  تس�اعد  الت�ي  الطبيعي�ة 
ع�الج ح�ب الش�باب، وهذه 
ويف  مكلف�ة،  غ�ري  الحي�ل 
البداي�ة يج�ب التع�رف عىل 
التعرض  الش�باب وهو  حب 
الجل�د،  مس�ام  ىف  النس�داد 
ويبدأ الجلد يف انتزاع األوساخ 

والبكترييا.
 وأك�د التقري�ر أن�ه يف بداية 
األم�ر ولعالج حب الش�باب 
يجب تطهري املنطقة املصابة 
يشء  أي  اس�تخدام  قب�ل 
للع�الج، ولذا يمكن�ك أن تبدأ 
م�ع الليم�ون ال�ذي يعمل يف 
التخلص من النفط وتجفيف 
املس�ام، ألن الليمون يحتوي 
عىل فيتام�ني C، وهو يعمل 
ع�ىل تخفي�ف أي نق�ص يف 

الفيتامينات بالجلد.

وأض�اف التقري�ر أن هن�اك عالج�ا 
آخر فع�اال وه�و الباباي�ا، حيث إنه 
يمنع تكوين حب الش�باب، ويساعد 
ع�ىل تبيي�ض الب�رشة، ول�ذا علي�ك 

ف�رك الباباي�ا ووضعها ع�ىل البرشة 
وتركه�ا حتي تجف، ثم قم بغس�لها 
بامل�اء الفات�ر بعد م�رور 30 دقيقة 

وستالحظ الفرق.
 وأش�ار التقري�ر إىل أن الثوم 
يعد من األطعمة التي تساعد 
بش�كل كبري يف التخلص من 
حب الش�باب، فاس�تخدامه 
يعمل ع�ىل اختفاء البكترييا 
من البرشة، ولذا عليك إجراء 
ماسك الثوم مرة يف األسبوع 
وذلك عن طريق رضب الثوم 
مل�دة 30 دقيق�ة ثم غس�له 

باملاء جيدا.
 وأك�د التقري�ر أن�ه يمكنك 
م�ن  عجين�ة  صناع�ة 
واملاء  الصوديوم  بيكربونات 
الب�رشة ملدة  ووضعه�ا عىل 
15 دقيقة ثم غس�لها باملاء 
التقليل  الدافئ، وأيضا عليك 
م�ن تن�اول القه�وة وأيضا 
الحلويات والس�كريات ألنها 
تزيد من ف�رص ظهور حب 

الشباب.

ضمادة ذكية تكشف االلتهابات البكتيرية وتعالجها
ط�ور فريق علم�ي ضمادة 
ذكية تس�اعد يف تش�خيص 
عن  البكتريي�ة  االلتهاب�ات 
طري�ق تغيري الل�ون عندما 
تستش�عر وجود بكترييا يف 
بالجس�م  اإلصابة  موض�ع 
وتقوم بإف�راز الدواء الالزم 

للقضاء عليها.
العلم�اء  فري�ق  ويق�ول 

الصيني�ة  األكاديمي�ة  م�ن 
ربم�ا  عمله�م  إن  للعل�وم 
يس�اعد عىل تمهيد الطريق 
لرتشيد اس�تهالك املضادات 
الحيوي�ة، الت�ي يت�م عادة 
اس�تخدامها كإجراء وقائي 
حتى تتحقق نتائج رسيعة.
كم�ا يش�ري الفري�ق إىل أن 
األحي�ان  بع�ض  يف  هن�اك 

إس�اءة الستخدام املضادات 
الحيوية دون وجود رضورة 
أن  يمك�ن  حي�ث  حتمي�ة، 
بمرور  البكتريي�ا  تكتس�ب 
طبيعي�ة  مقاوم�ة  الوق�ت 

للمضادات الحيوية.
وعىل الرغم م�ن أن تعاطي 
األدوية يرسع وترية عملية 
مقاوم�ة  ف�إن  الش�فاء، 
بالجسم  الحيوية  املضادات 
أك�رب  م�ن  واح�دة  تظ�ل 
األخط�ار التي تهدد الصحة 
عاملي�ًا، حي�ث يق�در ع�دد 
ضحاياه�ا بنح�و 700 ألف 
العالم،  متوىف س�نوياً حول 
الصح�ة  منظم�ة  وف�ق 

العاملية.
إىل ذلك تعت�رب األدوات، التي 
تس�اعد يف الكش�ف املبك�ر 
ع�ن االلتهاب�ات البكتريية، 
الرضوري�ة  الوس�ائل  م�ن 
للح�د من وص�ف املضادات 
الحيوية من قبيل االحتياط 

أو بسبب »التخمني«.

عالمات صامتة تؤكد إصابتك بعدوى في الكلى

وص�ف علم�اء الس�كتة الدماغي�ة 
بأنه�ا »قات�ل صام�ت«، ألنه�ا ق�د 
تأت�ي دون أي مقدمات أو تحذيرات 
بالجس�م، غري أنه ورغم خطورتها 
إال أن�ه يمكن الوقاية منها تماما إذا 
أطلعنا عىل بعض النصائح التي من 

شأنها أن تقلل من خطرها.
وبحس�ب موقع ”ذا هيلث س�ايت“ 
الطب��ي، ف�إن هن�اك عوام�ل مثل 
التق�دم يف العم�ر وفح�ص التاريخ 
ضم�ن  تك�ون  أن  يج�ب  العائ�ي 

أولوياتك.
وتح�دث الس�كتات الدماغي�ة إم�ا 
بس�بب تل�ف األوعي�ة الدموي�ة أو 
بس�بب تصل�ب الرشاي�ني، عندم�ا 
والكوليس�رتول  الده�ون  ترتاك�م 
ومواد أخ�رى يف ج�دران الرشايني، 
وقد تنتج أيضا السكتات عن مرض 
”الرجف�ان األذين�ي“ ال�ذي يدف�ع 

القلب لنشاط غري اعتيادي.
ويمك�ن ألي م�ن هات�ني الحالت�ني 
وق�ف تدف�ق ال�دم واألكس�جني إىل 
الدم�اغ، م�ا يتس�بب يف قت�ل خاليا 
الدماغ يف غضون دقائق، كما يمكن 

أن يسبب الشلل وحتى املوت.
وتحدث 80 % من السكتات الدماغية 
بس�بب تجل�ط الدم يف الدم�اغ الذي 
يمن�ع تدف�ق األكس�جني، وه�و ما 
الدماغي�ة“،  ب�“الس�كتة  يس�مى 
يف أحي�ان أخ�رى تنفج�ر األوعي�ة 

الدموية بالدماغ وتسبب نزيفا.
لك�ن يمكنك بس�هولة اتخاذ بعض 
التداب�ري للح�د م�ن مخاط�ر تل�ك 
اتب�ع  فق�ط  املميت�ة،  الس�كتات 

النصائح التالية:
الرياض�ة  ممارس�ة  ع�ىل  واظ�ب 
بانتظ�ام إذا كنت ترغ�ب يف خفض 

خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية.

ال�ربوكي  أن  البيان�ات  وأظه�رت 
يعن�ي  وكالهم�ا  والقرنبي�ط، 
”زه�رة“ باللغ�ة الصيني�ة، أصبحا 
خ�الل  ش�عبية  ”الزه�ور“  أكث�ر 
عطل�ة ه�ذا الع�ام، وفق�ا ملوقع “ 
احتل�ت  كم�ا   ،“businessinsider
”باقات“ الوجب�ات الخفيفة املركز 

الثالث عىل قائمة األكثر مبيعا.
وش�وهد العديد من تج�ار التجزئة 
»الباق�ات«  ملنتجاته�م  يروج�ون 
ع�ىل ويب�و Weibo منص�ة اإلعالم 
الص�ني،  يف  املهيمن�ة  االجتماع�ي 
وتاو ب�او Taobao، عمالق التجارة 
اإللكرتوني�ة هناك.ولك�ن، من بني 
كل ”الباق�ات“ غ�ري العادي�ة، فإن 
تل�ك املكونة م�ن األقنع�ة أصبحت 
األكثر انتشارا عىل وسائل التواصل 
االجتماع�ي يف الص�ني، وقد س�خر 
الكث�ري م�ن الفك�رة ع�ىل منصتي 

Weibo و WeChat، واصف�ني إياها 
بأنه�ا ”أفض�ل هدي�ة لعي�د الحب 
وأكثره�ا رواجا“، وقال�وا »إذا كان 
لديِك صديق فأرس�ي له باقة القناع 

هذه، واذهبي لتتزوجيه«.
ووفق�ا ل� Meituan، فقد بلغ حجم 
مس�تويات  األقنع�ة  ع�ن  البح�ث 
قياس�ية هذا األس�بوع، وإىل جانب 
عبارات عيد الحب املعتادة مثل ”أنا 
أحب�ك“، يكت�ب الكثري م�ن العمالء 
أيضا عبارات مثل ”اعتن بنفس�ك“ 
و“ك�ن بصح�ة جي�دة“ يف مذكرات 

طلبات الهدايا الخاصة بهم.
ونظ�را ألن العدي�د من األش�خاص 
أثن�اء تف�يش  يبق�ون يف منازله�م 
الفريوس ملن�ع انتقال الفريوس من 
ش�خص إىل آخر، فإن املس�ئول عن 
تس�ليم الهدايا يش�هد أيض�ا زيادة 
يف طلب�ات الهداي�ا املقدم�ة يف مدن 
مختلف�ة أو يف مواق�ع مختلفة عن 

تلك املوجودة عىل عنوان التسليم.
 Meituan �وذكر املوقع أن�ه وفقا ل
فف�ي اآلون�ة األخ�رية ارتف�ع ع�دد 
الطلب�ات من دافع�ي ثم�ن الهدايا 
يعيش�ون  الذي�ن  ومس�تقِبالتها 
يف نف�س املدين�ة ولك�ن يف أماك�ن 
مختلفة، وقد وص�ف هذه الظاهرة 
بأنه�ا ”عالق�ة طويل�ة املس�افة يف 

نفس املدينة«.
كما تغريت أوامر التس�ليم الشائعة 
خالل العطل�ة من وجب�ات الطعام 
الطع�ام  وجب�ات  إىل  لش�خصني 
لش�خص واحد. واق�رتح العديد من 
األش�خاص ع�ىل وس�ائل التواصل 
يأم�ر  أن  الص�ني  يف  االجتماع�ي 
الرشي�كان بنف�س الطع�ام ويأكال 
الفيدي�و  دردش�ة  ع�رب  »مع�ا« 

لالحتفال.

كش�فت دراس�ة جديدة أن العديد من كبار السن، 
يمكنهم تحس�ني رؤيتهم عن طريق الحصول عىل 

النظارات أو وصفة طبية جديدة.
وعم�د باحثون س�ويديون إىل تقيي�م حالة 1200 
شخص يف ال�70 من العمر، ووجدوا أن »معظمهم 
كانوا راضني عن برصهم، لكن الكثري منهم بالغوا 

يف تقدير مدى رؤيتهم فعلياً«.
يمكنه�م  منه�م   %61.5« أن  الباحث�ون  ووج�د 
تحسني رؤيتهم بش�كل كبري عن طريق الحصول 
ع�ىل النظ�ارات أو تغيري قوة تل�ك املوجودة لديهم 

بالفعل«.
ويف الس�ياق، قالت املؤلفة املشاركة لينا هافستام 
أكاديمي�ة  يف  دكت�وراه  طالب�ة  يوهانس�ون، 
ساهلجرينس�كا بجامعة غوتنربغ: »نحن بصحة 
جيدة ولدينا برص جيد يف الس�ويد، وس�ن ال�70 ال 

يعني بالرضورة أن رؤيتك ضعيفة«.
وأضافت »يمكن أن يتصاع�د ضعف البرص لديك، 
مما يجعل م�ن الصعب مالحظ�ة أن عينيك تزداد 
س�وًءا. لذلك م�ن الجيد زي�ارة أخصائي برصيات 
بانتظ�ام عندما تتقدم يف الس�ن، حت�ى لو كنت ال 

تشعر بأن برصك يتدهور«.

كيف يمكنك تحسين البصر 
لدى صاحب الـ 70 سنة؟
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شركة تمنح موظفيها 
إجازات مدفوعة األجر 

إلسعادهم

املراقب العراقي/متابعة...
ق�ررت رشك�ة بلجيكي�ة متع�ددة 
الجنس�يات تطبي�ق نظ�ام جدي�د 
لتحفيز موظفيها من خالل منحهم 
املزيد من اإلج�ازات املدفوعة األجر 
من أجل إس�عادهم وتحفيزهم عىل 

اإلنتاج.
س�يتمكن املوظفون يف الرشكة من 
الحص�ول ع�ىل عط�الت مدفوع�ة 
األجر »غري محدودة« لفرتة أقصاها 
أس�بوعني ل�كل موظ�ف، يف إط�ار 

خطة لتحفيز اإلنتاج.
وس�تدخل الخط�ة الجدي�دة حي�ز 
التنفيذ بدء م�ن بداية مارس/آذار، 
للعامل�ني يف مق�ر الرشك�ة بمدينة 

لوفيه النوف الجامعية ببلجيكا.
تتعل�ق  الرشك�ة خدم�ات  وتق�دم 
بالرتجمة ويعمل فيها 175 موظفا 
م�ن أنحاء العالم، بحس�ب مانقلت 

»رويرتز«.
م�ن جهت�ه رصح رئي�س الرشكة، 
جي�و يانس�نس، ع�ن ه�دف ه�ذا 
امل�رشوع واصف�ا بأنه يري�د جعل 
موظفي�ه أكث�ر س�عادة م�ن أجل 

العمل بكفاءة أكرب.
اليش�عر  ب�أن  رغبت�ه  ع�ىل  وأك�د 
والضغ�ط،  باإلره�اق  موظف�وه 
وبنهاي�ة يونيو/حزيران سيش�مل 
هذا القانون جمي�ع فروع الرشكة 

يف أوروبا وآسيا وأمريكا.

ومؤخ�را تتابعت التقارير الصحفي�ة التي تتحدث 
عن تكبد صناعات الطريان والس�ياحة والخدمات 
خسائر كبرية من جراء الفريوس القاتل، الذي قيد 
حركة املاليني من الصينيني وحبسهم يف منازلهم يف 

عز موسم السياحة.
غري أن صناعة واحدة اس�تفادة م�ن هذا الوضع: 

هي صناعة ألعاب الفيديو.
وسلط تقرير لشبكة »يس أن أن« األمريكية، الضوء 
ع�ىل تزايد إقبال الصينيني عىل هذه األلعاب التي ال 

تحتاج ممارستها إىل مغادرة عتبة املنزل.

واستفادت صناعة ألعاب الفيديو من إجازة السنة 
القمرية التي منحتها الس�لطات الصينية يف أنحاء 
ش�تى من الب�الد وبلغت ثالثة أس�ابيع، األمر الذي 
ترك املاليني أمام مش�كلة ملء وق�ت الفراغ يف ظل 

صعوبة مغادرة املنزل.
وقال الشاب الصيني، زانتشاو يانغ، الذي يعمل يف 
مجال اإلنشاءات إنه كان يمارس ألعاب الفيديو يف 

كثري من األحيان.
وطلب من الش�اب الصيني البقاء فرتة 14 يوما يف 
الحجر الصحي االختي�اري يف املنزل قبل العودة إىل 

العمل يف مقاطعة غوانغدونغ، ذلك أنه من س�كان 
مقاطع�ة هوبي، بؤرة فريوس كورونا، التي زارها 

فرتة السنة القمرية الجديدة.
وأض�اف »ه�ذه عطل�ة طويلة ج�دا«، مش�ريا أنه 

سيعود إىل عمل يف 17 فرباير الجاري.
وزانتشاو واحد من ماليني الصينيني الذين مارسوا 
ألع�اب فيدي�و عدة م�ن بينها لعبة »تينس�نت« أو 

»رشف امللوك« عىل الهواتف الذكية.
وتق�ول الش�بكة أن لعب�ة »رشف املل�وك« حققت 
رقما قياس�يا خالل األسبوع األخري من شهر يناير 
امل�ايض، وفق بيان�ات رشكة«نيكو بارتن�ر«، التي 

تركز عىل أبحاث صناعة ألعاب الفيديو يف آسيا.
وكتب�ت الرشك�ة يف تقرير له�ا أنها تع�زو معظم 
الزيادة يف ممارسة ألعاب الفيديو إىل تأثري فريوس 
كورون�ا الجدي�د، ال�ذي أبق�ى املاليني م�ن األفراد 
يف املن�زل، عوض�ا عن الس�فر ولق�اء األصدقاء يف 

الخارج.
وأضافت أنه�ا تتوقع أن يزداد اإلنف�اق عىل ألعاب 

الفيديو خالل األسبوعني املقبلني.
وارتفع تحميل ألعاب الفيديو يف الصني من تطبيق 
»أب�ل س�تور« بنس�بة 27.5 يف املئ�ة عىل أس�اس 
س�نوي، فيما ازدادت مدخوالت الرشكات املصنعة 
له�ذه األلع�اب بنس�بة 12 يف املئ�ة، وف�ق رشك�ة 

األبحاث السوقية »سينسور تاور«.

المراقب العراقي/ متابعة...

في كل أزمة تحدث 
في هذا العالم تتضرر 
الكثير من الصناعات، 

لكن أيضا هناك 
صناعات تنتعش ولو 

كانت قليلة العدد، 
وهذا ما حدث في 

قصة فيروس كورونا.

املراقب العراقي/ متابعة...
ب�دأت الصني سلس�لة اختب�ارات به�دف معالجة ف�ريوس كورونا 
املس�تجد ع�ىل وصفة صينية عمره�ا حوايل 3 آالف عام، تس�تخدم 

كعالج تقليدي لبعض األمراض.
وبحس�ب رئيس لجنة الصحة الوطنية الصينية يف مقاطعة خوبي، 
وانغ هيش�ينغ، مكان ظهور الفريوس، فإن عدد من املستش�فيات 
الصينية تس�تخدم مزيجا من الخلطات الطبي�ة التقليدية الصينية 
وتمزجه�ا مع الوصفات الطبية الحديث�ة »الغربية« بهدف معالجة 

املصابني.
وأكد وانغ أن نتائج منح املصباين الخلطة الطبية أتت بنتائج جيدة، 
وقد أرس�لت الس�لطات الصينية املختصني يف مج�ال الطب الصيني 

القديم إىل املقاطعة بهدف املشاركة يف عمليات البحث والعالج.
ويواص�ل العلماء من مختلف البالد الصينية باإلضافة إىل مش�اركة 
علماء م�ن منظمة الصحة العاملية أبحاثهم بهدف التوصل إىل عالج 
فريوس كورونا املس�تجد منذ إعالنه بش�كل رس�مي يف ديس�مرب/

كانون األول بمدينة ووهان عاصمة مقاطعة خوبي.

املراقب العراقي/متابعة... 
يب�دو أن قدرة اإلنس�ان عىل الخ�داع ليس 
له�ا حدود، فهو قد يلحق أرضارا بأي يشء 
م�ن أجل أبس�ط األمور يف بع�ض األحيان، 
فالنتيج�ة املهم�ة بالنس�بة إلي�ه ه�و أن 
يحق�ق مراده، رغ�م أنه ي�درك يف كثري من 
األحي�ان أنه مع�رض ألن يتم اكتش�افه يف 
أي لحظ�ة وأي وقت.وأحدث مثل عىل ذلك 

األمريكي ريان س�نتيل س�تيت، م�ن والية 
يوت�ا األمريكية، حيث يواج�ه تهما جنائية 
بعد ضبطه متلبسا باس�تخدام القوارض، 
مثل الفرئان، للحصول ع�ىل إقامة فندقية 
مجانية.واعرتف س�تيت، البالغ من العمر 
37 عام�ا، بإط�الق ق�وارض يف 3 فن�ادق 
مختلفة عىل األقل، من أجل تقديم ش�كوى 
بش�أن املخلوقات املزعجة، والحصول عىل 
تعويض بغرفة مجانية، بحس�ب ما ذكرت 
رشطة سولت اليك س�يتي، التي تعتقد أنه 
نف�ذ عملية الخ�داع هذه يف ع�دد أكرب من 

الفنادق.
وبحس�ب تقرير لقن�اة »كاي يو تي 
يف«، يق�وم س�تيت بحج�ز غ�رف 
الق�وارض  يطل�ق  ث�م  فندقي�ة، 
بمجرد وصول�ه إىل الغرفة، ويقوم 

بعدها باالتصال بموظفي الفندق ويش�كو 
م�ن انع�دام النظاف�ة، ويش�ري إىل فضالت 
القوارض ويف بعض الح�االت إىل القوارض 
نفسها.وبعدما يقدم شكواه إىل املسؤولني 
يف الفندق، يطل�ب إعفاءه من دفع تكاليف 
اإلقام�ة، كما أفادت قن�اة »كاي يو تي يف« 
اإلخباري�ة املحلي�ة يف والية يوتا.وأش�ارت 
القناة إىل أن ستيت ربما لجأ إىل هذا التكتيك 
عدة م�رات يف املنطقة، وم�ن الفنادق التي 
وقع�ت ضحية خ�داع ريان س�تيت، فندق 
حي�اة ه�اوس س�ولت لي�ك س�يتي، حيث 
اتصل املدير العام املس�اعد للفندق، ش�ون 
مدين�ا، بالقن�اة وأبلغهم أن�ه وقع ضحية 
خ�داع الرجل، وذلك بعد ق�راءة القصة عىل 
صفحات وس�ائل اإلعالم ووسائل التواصل 

االجتماعي.العديد من غرف الفنادق. 

»السيلفي« يقتل اكثر من القرش!!
املراقب العراقي/متابعة...

ش�ارك 2023 ش�خص يف دراس�ة حول مخاطر التقاط صور »السيلفي« حيث أيد 
ح�وايل 40 يف املئة من املش�اركني موافقتهم عىل تعري�ض حياتهم للخطر من أجل 

الحصول عىل لقطات ناجحة.
أجرى خرباء يف رشكة مختصة يف صناعة اكسسوارت الهواتف الذكية، دراسة حول 
مخاطر صور »الس�يلفي« وعدم االلتزام بقواعد األمان عند التقاط صور يف أماكن 
خطرية.وأك�د أكثر من 40 يف املئة ممن ش�ملهم االس�تطالع رغبته�م يف املخاطرة 

وتعريض حياتهم للخطر رغبة يف الحصول عىل صور مذهلة.
واتض�ح أن أكث�ر من نصف ممن ش�ملهم االس�تطالع عىل اس�تعداد للوقوف عىل 
حاف�ة هاوية م�ن أجل الحصول ع�ىل لقطة مثالية، بحس�ب مان�رشت صحيفة 
»نيوي�ورك بوس�ت«.كما أظهرت الدراس�ة أن 11 يف املئة من األش�خاص تعرضوا 
إلصابات عند التقاط صور »س�يلفي«، وقد تعرضوا للس�قوط من أماكن مرتفعة 
أو عن الدراجات.وكان سائح قد تعرض يف مارس/آذار املايض لهجوم من قبل نمر 
أمريك�ي يف والية أريزونا، رغبة يف الحصول عىل لقطة مميزة مما أدى إلطالق النار 
من أجل إبعاد النمر.ونرشت مجلة »طب األرسة« الهندية يف وقت س�ابق إحصائية 
ح�ول عدد الوفيات يف ح�وادث تتعلق بأخطاء ش�خصية من الع�ام 2011 ولغاية 
2017، حي�ث ت�ويف 259 ش�خصا من جميع أنح�اء العالم، منه�ا 137 حالة وفاة 
بسبب صور »سيلفي« مقابل 50 حالة وفاة تسببت بها هجمات أسماك القرش. 

املراقب العراقي/ متابعة...
فيما لم يتم بعد اكتش�اف عالج 
لف�ريوس »كورون�ا« املس�تجد، 
الذي قىض ع�ىل أكثر من 1600 
إنس�ان من بني ع�رشات اآلالف 
التداب�ري  م�ن املصاب�ني، تظ�ل 
الوقائي�ة يف الص�ني حيث ظهر 

املرض، يف أعىل درجاتها.
وحيث إن الوقاية تستند أساسا 
إىل منع انتقال العدوى عن طريق 
الهواء، فإن الحل املناسب للسري 
يف األماك�ن العام�ة واملفتوح�ة 
حتى اآلن يكمن يف ارتداء األقنعة 

الطبية الواقية.
الف�ريوس من  انتقال  وخش�ية 
اإلنس�ان إىل الحيوان ومن ثم إىل 
اإلنس�ان، لجأ بع�ض الصينيني 
إىل وس�يلة لحماي�ة حيواناتهم 

األليف�ة م�ن الفريوس، 
بحسب اعتقادهم.

وتتمثل هذه الوس�يلة يف 
الطبية  األقنع�ة  وض�ع 

الواقي�ة ع�ىل وج�وه قططه�م 

األليفة، حس�بما أفادت ش�بكة 
»فوكس نيوز« اإلخبارية.

ع�ىل  ن�رشت  ص�ور  وتع�رض 
االجتماع�ي  التواص�ل  موق�ع 
الصيني »ويبو«، القطط ترتدي 
الواقي�ة، حيث يقوم  الكمامات 
األليف�ة  الحيوان�ات  أصح�اب 
بثقبها يف أماك�ن العيون، بينما 

يظل باقي الوجه مغطى.
»ص�ن«  صحيف�ة  وذك�رت 
الربيطاني�ة أن األقنع�ة الواقية 
للقط�ط ظه�رت بع�د أن قالت 
لجنة الصح�ة الوطنية الصينية 
إن ف�ريوس »كورون�ا« الجدي�د 
قد يؤث�ر عىل بع�ض الحيوانات 

األليفة، مثل القطط والكالب.
وفق�ا لكلي�ة »ديفي�س« للطب 
البيط�ري بجامع�ة كاليفورنيا، 
فه�ذا األمر غ�ري مرج�ح، نظرا 
ألن الفريوس�ات عادة ما تكون 
غ�ري  وم�ن  بالن�وع،  مح�ددة 
الش�ائع انتقالها ب�ني الكائنات 

املختلفة.

 الصناعة الوحيدة الرابحة من بقاء الصينيين بمنازلهم

آثار أقدام ديناصورعمره 130 عام مليون عام

املراقب العراقي/ متابعة...
اكتشف العلماء أكرب سلحفاة عاشت عىل كوكب 
األرض بط�ول أكثر من 3 أمت�ار ووزن أكثر من 

طن.
ون�رشت ش�بكة »يس إن إن« األمريكي�ة تقريرا 
عن تلك الس�لحفاة العمالقة الت�ي كانت تعيش 
من�ذ ح�وايل 5 إىل 10 ماليني س�نة تقريبا، وعثر 
ع�ىل حفريات خاصة بها يف الغابات بني فنزويال 

وكولومبيا.
ويعتق�د الباحثون أن قرشة تلك الس�لحفاة كان 
طولها حوايل 10 أقدام أي أكثر من 3 أمتار، فيما 
يبلغ وزنه�ا نحو 2500 رطل أي م�ا يوازي طن 

و113 كيلوغرام.
كم�ا كش�ف العلم�اء أن تل�ك الس�لحفاة كانت 
مزودة بقرون يف الرأس لحمايتها من الحيوانات 
الكايم�ان  أش�جار  ب�ني  وتعي�ش  املفرتس�ة، 

الضخمة.
اس�م  الس�لحفاة  تل�ك  ع�ىل  العلم�اء  واطل�ق 
»س�توبينديميز«، وفقا مل�ا قاله إدوي�ن كادينا، 

وعال�م  الجيولوجي�ا  وعال�م  الدراس�ة  مؤل�ف 
الحفريات يف جامعة ديل روساريو يف كولومبيا.

ون�رشت مجل�ة »س�اينس أدفان�س« العلمي�ة 
املتخصصة صورة تخليلية لتلك السلحفاة.

وقالت الدراسة إن القرون التي كانت مزودة بها 
تلك الس�لحفاة كانت خاصة بالذك�ور، لحماية 
أدمغته�م خاص�ة عندم�ا يخوضوا مع�ارك مع 

ذكور آخرين.
األعش�اب  بجان�ب  ت�أكل  الس�لحفاة  وكان�ت 
الحيوان�ات األخ�رى مثل األس�ماك والتماس�يح 
س�حق  يمكن�ه  وكان  والرخوي�ات،  والثعاب�ني 

مختلف أنواع البذور بفكه السفيل القوي.
وكان�ت تعيش تلك الس�لحفاة يف منطقة »عذبة 
رطب�ة« مليئة باملس�تنقعات، ولك�ن ذلك املكان 

تحول اآلن إىل صحراء قاحلة.
وقال مارسيلو سانش�يز، مؤلف الدراسة ومدير 
معه�د الحفري�ات ومتح�ف جامع�ة زي�ورخ: 
»واح�دة من أكربه�ا، إن لم تكن أكرب س�لحفاة 

موجودة عىل اإلطالق«. 

 املراقب العراقي/ متابعة...
ساهمت عاصفة »س�يارا« يف اكتشاف آثار 
ن�ادرة عىل ش�اطئ خليج س�انداون مزيلة 
الرمال عن آثار يع�ود عمرها ل�130 مليون 

عام لديناصور عاش يف تلك املنطقة.
قال علم�اء اآلثار بأنه ت�م العثور عىل بقايا 
آث�ار لديناصور اكتش�ف بالصدفة عىل أحد 
الش�واطئ يعود فيها عم�ر الحيوان ل�130 

مليون سنة.
ويعتق�د العلماء ب�أن هذه األث�ار املتحجرة 
تع�ود إىل ديناص�ور من الفئ�ة اآلكلة للحوم 
أو وحش�يات  الثريوب�ودا  املعروف�ة باس�م 

األرجل.

وأض�اف العلماء ب�أن الطق�س العاصف 
أزاح الرمال التي قد غّطت هذا االكتش�اف 

غري العادي طوال آالف األعوام.
رصح ثيو فيكرز، أحد العلماء املس�ؤولني 
يف فري�ق األحاف�ري، قائ�ال: »يكش�ف مثل 
هذه الج�و العاص�ف آث�ارا لعوال�م زائلة 
عىل امتداد س�واحلنا، ه�و مثال رائع عىل 
الطريق�ة الت�ي يمك�ن بها ألح�داث مثل 
عاصفة س�يارا أن تس�تمر يف الكشف عن 
آث�ار بيئ�ات قديمة ح�ول س�احلنا املميز 
من الناحي�ة الجيولوجية، وغالبا يف مكان 
مكش�وف مثل آثار األقدام تلك«، بحس�ب 

مانقلت صحيفة »ذا صن« الربيطانية.

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

إال كان له بكل نظرة حّجة مربورة.
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القطط المقنعة« 

االحد  16 شباط 2020 العدد 2266  السنة العاشرة

وصفة صينية عمرها
 3 آالف لعالج كورونا 

املراقب العراقي/ متابعة...
حطم عامل بناء هندي يدعى رسينيفاس جودا الرقم القيايس املسجل باسم أسطورة 
س�باقات الرسعة الجامايكي أوس�ني بولت صاحب التس�ع ميدالي�ات أوملبية، خالل 
مشاركته يف »س�باق الجواميس« الش�عبي.جودا صاحب ال�28 عاما، ركض مسافة 
142 م�رتا عرب حقول األرز املوحلة اململوءة باملاء وهو يس�حب زوجا من الجواميس. 

خالل 13.42 ثانية.
وكان يوس�ني بول�ت ق�د حق�ق 
القي�ايس يف س�باق 100  رقم�ه 
م�رت يف ع�ام 2009 بزم�ن بل�غ 
9.55 ثاني�ة، م�ا يعن�ي أن جودا 
كان أرسع م�ن بول�ت ب�� 0.03 
ثاني�ة يف تخط�ي 100 مرت.وفور 
اإلنجاز الذي حققه العامل، بدأت 
مطالب�ات عرب وس�ائل التواصل 
االجتماعي بتبن�ي جودا عىل أمل 

عامل هندي يحطم رقم يوسين بولت في 
»سباق الجواميس«

املراقب العراقي/ متابعة...
احتفلت ش�قيقتان من مدينة يوريري الرتكي�ة التابعة ملحافظة أضنة، بزفافهما 
ي�وم الجمع�ة 14 ش�باط يف حف�ل نظم�ه مخت�ار املنطق�ة الت�ي تنتم�ي إليها 

الشقيقتان.
ونظم مختار منطقة صالح الدين يف مدينة يوريري الرتكية حفل زفاف لشقيقتني 
من ذوي اإلحتياجات الخاصة، يف يوم »عيد الحب«، وهما س�مية صاحبة ال�42 
عام�ا وق�ادرة صاحب�ة ال��47 عاما.وأظهر مقطع مص�ور الش�قيقتان وهما 

يرقصان عىل ألحان املوسيقى الرتكية، لكن دون وجود العريس.
وبحسب مانرش موقع »تركيا اآلن« فإن مختار املنطقة حقق حلم الشقيقتني يف 

الزواج، وحرض الزفاف عدد من رؤساء البلديات.
ووصلت العروستان إىل مكان حفل الزفاف، بمركبة مخصصة »لزفة العروسني«، 

وذلك إلشعارهن بأن الحفل عىل أكمل وجه. 

»زعيم عصابة القوارض« يحتال على 3 فنادق 

عروسان دون عريس ! 

العاب الفيديو ..

سلحفاة عمالقة طولها
 3 أمتار ووزنها أكثر من طن 


