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فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق
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نظام صاروخي يدخل »خلسة« إلى العراق وُيهدد بصراع أميركي-روسي محتمل
»باتريوت« تعمل »رسمياً« .. دون موافقة رسمية!

المراقب العراقي/ المحرر السياسي
عىل مقرب�ة من نهر الفرات يف ناحية 
البغ�دادي بمحافظ�ة األنب�ار، ثم�ة 
مجموعة من العسكريني األمريكيني، 
ش�حن  طائ�رة  ح�ول  يتجمه�رون 
كب�رية، هبطت يف ثان�ي أكرب القواعد 
الجوي�ة بالعراق، والت�ي تمثل مركز 
ثق�ل التواجد العس�كري األمريكي يف 

البالد.
كان�ت طائ�رة الش�حن ه�ذه ضمن 
رسب طوي�ل م�ن الطائ�رات، الت�ي 
هبطت بخلس�ة ع�ىل م�درج قاعدة 
عني األسد، بعيداً عن أنظار الحكومة 
العراقية وس�لطتها، لتنقل منظومة 
صاروخي�ة تطل�ق عليه�ا الوالي�ات 

املتحدة اسم »باتريوت«.
نظ�ام  ع�ن  عب�ارة  و”باتري�وت” 
صاروخ�ي أرض ج�و مصمم كنظام 
حماية م�ن الصواريخ املهاجمة مثل 
صواري�خ ك�روز والطائ�رات أيض�ا 
بإصابته�ا وتفجريها يف اله�واء قبل 
ال�رادار  ويق�وم  أهدافه�ا،  بلوغه�ا 
بمس�ح دائرة قطره�ا 80 كم، وعىل 
ه�ذه املس�افة ال يك�ون الص�اروخ 
املج�ردة،  بالع�ني  مرئي�ا  املهاج�م 
األوتوماتيك�ي  النظ�ام  فبإم�كان 
أن يطل�ق صاروخ�ا مض�ادا تج�اه 
الص�اروخ املعت�دي ويفج�ره قبل أن 

يصل هدفه.
وخالف�ًا للتوقع�ات أثبت�ت املنظومة 

فش�لها عملي�اً باع�راف م�ن وزير 
الخارجي�ة األمريك�ي ماي�ك بومبيو، 
الس�يما بع�د أن عج�زت الس�عودية 
التي تس�تخدم “باتريوت” أيضا عن 
التصدي للصواريخ الباليس�تية التي 
يطلقه�ا الجي�ش اليمن�ي واللج�ان 

الشعبية.
ويأتي هذا التحرك األمريكي الصارخ، 
يف وقت ق�رر مجلس النواب العراقي، 
يف )5 كان�ون الثان�ي 2020(، إل�زام 
الحكوم�ة بإنهاء الوج�ود األجنبي يف 
العراق، لتكرش واشنطن بعد ذلك عن 
أنيابه�ا وتظهر وجهها الحقيقي من 
خالل مس�اعيها إلخض�اع العراق إىل 

»وصايتها« بالقوة.
أحم�د  األمن�ي  بالش�أن  املخت�ص 
الرشيفي يق�ول إن »الواليات املتحدة 
كانت تفاوض منذ البداية عىل مسألة 
الج�وي  الدف�اع  تعزي�ز منظوم�ات 
ببطري�ات صواري�خ لك�ن ذل�ك ت�م 
رفضه حتى بموج�ب اتفاقية اإلطار 

االسراتيجي«.
»الوالي�ات  أن  الرشيف�ي  ويضي�ف 
املتح�دة اتخ�ذت اآلن م�ن الرضب�ة 
الصاروخي�ة ع�ىل عني األس�د ذريعة 
لن�رش منظومة صواريخ اس�تناداً إىل 
القانون الدويل حيث قالت إنها ليست 
بحاج�ة إىل قانون مح�ي كونها قوة 
مكلف�ة دولي�اً بمهام بموج�ب قرار 
مجل�س األم�ن وأن مهامه�ا مازالت 

مستمرة«.

وال يقترص الطم�وح األمريكي لنرش 
املنظوم�ة الصاروخي�ة، ع�ىل قاعدة 
عني األسد فحسب، وإنما يتعدى ذلك 
بكث�ري، إذ بدأت واش�نطن بتحركات 

لتزويد قاعدتي بل�د الجوية يف صالح 
الدين و«الحري�ر« يف أربيل ببطريات 
»باتريوت«، حسبما كشف الرشيفي 

خالل حديثه ل�«املراقب العراقي«.

وُيش�ري الرشيف�ي إىل أن »البطريات 
بات�ت فاعلة يف عني األس�د، وأن مدى 
الكش�ف الراداري له�ا يبلغ 600 كم، 
أي أنه�ا تمتل�ك القدرة ع�ىل تغطية 

األرايض  م�ن  واس�عة  مس�احات 
رص�د  تس�تطيع  حت�ى  الس�ورية، 

تحركات الطريان الرويس«.
أن  حكومي�ة،  »وثائ�ق«  وأظه�رت 

رئي�س الوزراء املس�تقيل ع�ادل عبد 
املهدي، وجه رس�الة مطولة، رداً عىل 
طل�ب وزير الخارجية األمريكي مايك 
بومبي�و، مفاده�ا أن الع�راق ين�أى 
بنفسه عن الرصاع األمريكي ألسباب 
ترشيع�ات  وج�ود  أبرزه�ا  عدي�دة 
قانونية ودستورية داخل قبة الربملان 
تمنع ذلك، فضال عن مخاوف واضحة 
ل�دى جميع األط�راف من اس�تخدام 
أمريكا لهذه املنظومة باالعتداء، وفقاً 
ملا تحدث به املختص بالش�أن األمني 

عباس العرداوي.
ل�«املراق�ب  الع�رداوي  ويق�ول 
املعلوم�ات  صح�ت  »إذا  العراق�ي«، 
ه�ذه  وص�ول  ع�ن  تتح�دث  الت�ي 
املنظوم�ة فإن ذل�ك يعد اس�تخفافاً 
وعدم احرام ملنظومة األمن العراقي 
العراقية  ومحاول�ة لركي�ع الق�وى 
بالق�وة وتكري�س مفه�وم اإلقصاء 
للقرار السيادي«.ويؤكد العرداوي أن 
»هذا األمر مرف�وض جملة وتفصيالً 
وس�يكون )الحراك األمريك�ي( هدفاً 
مباح�اً لل�رد عليه ألن�ه مخالف لكل 
لف�رض  محاول�ة  ويع�د  القوان�ني، 
الوصاي�ة ع�ىل العراق«.ويردف قائال 
إن »م�ا جرى خ�الل الف�رة األخرية 
من اعتداءات واضحة، يس�مح برفع 
دع�اوى قضائي�ة مهم�ة يف املحاكم 
الوالي�ات  ض�د  والدولي�ة  العراقي�ة 
قواتن�ا  اس�تهداف  بس�بب  املتح�دة 

األمنية واملواطنني العراقيني«.

وص�ف النائ�ب عن تحال�ف الفتح حس�ن س�الم اليوم 
االثن�ني، من يطال�ب ببقاء الق�وات االمريكية بالالهثني 

خلف الدوالر.
وقال سالم يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب العراقي« 
ان »املطالبني ببقاء القوات االمريكية عليهم ان يحرموا 
دماء الشهداء وسيادة العراق وكفاهم عمالة الن امريكا 

لم تلتزم يوما مع عميل او حليف«.
وأضاف ان »هؤالء الالهثني وراء الدوالر االمريكي والذين 
يحلمون ملس�تقبل يع�زز عروش�هم ومناصبهم معولني 
ع�ىل امريكا فه�م واهمني«، مبين�ا أن »امريكا تنظر اىل 
مصالحه�ا فق�ط ولم يك�ن يف قاموس�ها س�وى القتل 

والدمار والفتن«.

نائب يصف المطالبين ببقاء 
االمريكان بـ »الالهثين« 

خلف الدوالر

المراقب العراقي/ احمد محمد....
م�ن املس�تغرب أن محاوالت ح�ل األزمة 
السياس�ية الراهن�ة وتش�كيل حكوم�ة 
انتقالي�ة يف الوق�ت الح�ايل يث�ري غضب 
عدد من الكتل السياس�ية، املتهمة بأنها 
تريد الحفاظ عىل مكتس�باتها ومغانمها 
التي حصل�ت عليها يف حكومة عادل عبد 
املهدي، وم�ن خالل إط�الق الترصيحات 
املث�رية لألزم�ة ع�رب منص�ات التواص�ل 
االجتماعي وكذلك اتهام رئيس�ها محمد 
توفي�ق ع�الوي باالنصي�اع وراء ارادات 

الكتل السياسية. 

ويش�ري برملانيون اىل أن القوى الخارجية 
تحاول م�ن خالل أذرعه�ا الداخلية تريد 
اس�تمرار األزمة وال ترغب بإنهائها حتى 

وإن وجدت الحلول املناسبة.
وتعمد بعض الكتل السياسية واعضاؤها 
اىل ب�ث ترصيح�ات ع�رب وس�ائل االعالم 
من ش�أنها الوق�وف بوج�ه كل محاولة 
هدفه�ا حل االزم�ة السياس�ية الراهنة، 
واملتعلقة بمسألة اكمال كابينة الحكومة 
االنتقالية برئاس�ة محمد توفيق عالوي، 
والت�ي يقع ع�ىل عاتقه�ا تحدي�د موعد 
االنتخابات املبكرة وكذلك ارس�ال قانون 

بغي�ة  الربمل�ان  اىل  االتحادي�ة  املوازن�ة 
التصوي�ت عليه.وعمل�ت تل�ك الكتل من 
خ�الل ترصيحاته�ا ع�ىل بث االش�اعات 
بح�ق الحكوم�ة املرتقب�ة بتهم�ة بي�ع 
ال�دوالرات،  بملي�ارات  املناص�ب  ورشاء 
باإلضاف�ة اىل وج�ود تقاس�م للمناصب 
من قب�ل األوس�اط السياس�ية للحفاظ 
عىل املكتس�بات، االمر الذي دفع مجلس 
القض�اء األعىل اىل اس�تدعاء ش�خصيات 
سياس�ية ومختصون يف الِشأن السيايس 
كان�وا قد روج�وا وكتبوا ع�رب منصاتهم 
اإلعالمية عن وج�ود عمليات بيع ورشاء 

للمناصب.
وكان ن�واب يف الربملان ع�ن كتل مختلفة 
قد أف�ادوا ب�أن هن�اك جهات سياس�ية 
تحاول بش�كل او بآخر أن تبقي حكومة 
عادل عبد املهدي أطول مدة ممكنة وذلك 
بهدف اإلبقاء عىل مكتسباتها، فيما بينوا 
نوابا اخرون أن أوساط سياسية ال تمانع 
محم�د  وزارات  تقاس�م  يف  تتدخ�ل  وال 
توفيق عالوي بحكم أن الفرة املخصصة 
له�ذه الحكومة هي قليلة وال تس�توجب 

القتال للحصول عىل املناصب.

تفاصيل اوسع صفحة 2

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
ال يخف�ى عىل احد ان معظم موازنات العراق 
افراضية وال تبنى عىل قواعد اقتصادية بحته 
, بل هي ارق�ام تتكرر من العام املايض، لكن 
ما حدث يف موازنة 2020 هي كثرة التعيينات 
التي ج�رت المتصاص الغضب الجماهريي , 
والعج�ز امل�ايل ذريع�ة يرتكز عليها راس�موا 
املوازنات م�ن اجل رشعنة قروض س�يادية 
جدي�دة بحج�ة س�د عج�ز املوازن�ة، لكن يف 
حقيقة االمر تذهب معظم االموال اىل جيوب 
الفاس�دين، لك�ون العراق لم ي�رصف مبالغ 
موازنة كاملة للعام املايض، بل ما يتم رصفه 
ي�راوح ما بني 50 -60% م�ن قيمة املوازنة، 
لك�ن تل�ك األم�وال التي ت�دور للع�ام املقبل 
اختف�ت ولم ترى يف موازن�ة 2020.العجز يف 

موازن�ة الع�ام الح�ايل والتي لم تق�ر اىل االن 
والبالغ 50 تريليون دينار امر عده مختصون 
بأنه كارثي حيث لم تشهد املوازنات السابقة 
عج�زا به�ذا الحج�م , وام�ا ط�رق الحد من 
تفاقم العجز كثرية ويف مقدمتها إعادة رسم 
املوازن�ة من قبل الحكوم�ة الجديدة ويراعى 
خاللها تقنني املرصوفات العامة للرئاس�ات 
الث�الث واس�تثمار عق�ارات الدول�ة ولي�س 
بيعه�ا والنظ�ر يف الش�ق التش�غيي.مجلس 
الن�واب منع الق�روض الس�يادية، لكن يبدو 
ان هناك مخطط لالس�تمرار باالقراض من 
خالل القرض الركي البالغ 5 مليارات دوالر 
بحج�ة اعمار املوصل وما تبقى منها ال يعلم 
اح�د عنها يشء وبالت�ايل زيادة الدي�ن العام 

الخارجي وما يا ترتب عليه من فوائد.

وي�رى مختص�ون ان تأخ�ري إق�رار موازنة 
2020 لي�س يف صال�ح العراق ك�ون التأخري 
سيس�بب انكماش اقتصادي وزيادة العبء 
عىل املواطن واحتمالية تأخر تسديد الرواتب 
ملوظف�ي الدولة إضافة إىل عرقلة املش�اريع 
فض�اًل ع�ن التس�بب برك�ود اقتص�ادي يف 
األس�واق املحلية.وبه�ذا الجانب يرى الخبري 
االقتصادي صالح الهم�ايش يف اتصال مع ) 
املراقب العراقي(: ان »املوازنة هي مجموعة 
ارق�ام ي�راد تطبيقه�ا ع�ىل ارض الواق�ع , 
وتش�مل جانبني االستثماري والتشغيي وقد 
تضم عجز تخطيطي وطيلة األعوام املاضية 
كان العج�ز يق�در بمبلغ عرشي�ن تريليون 

يزيد او ينقص القليل. 

تفاصيل اوسع صفحة 3

املراقب العراقي/ متابعة
ذك�رت العديد من املص�ادر اإلخبارية أن مجلس 
الش�يوخ األمريكي وافق مؤخراً عىل فرض قيود 
ع�ىل الصالحيات العس�كرية للرئي�س األمريكي 
دونال�د ترام�ب ولقد تم اقراح ه�ذه الخطة من 
قبل السيناتور الديمقراطي تيم كني ممثل والية 
فرجيني�ا يف الكونغ�رس األمريك�ي ويأت�ي ه�ذا 
القرار يف أعق�اب قيام أي�ادي الخيانة األمريكية 
باغتيال الش�هيد اللواء قاسم سليماني والشهيد 
أبو مه�دي املهندس وع�ددا من رم�وز املقاومة 
بالق�رب من مط�ار بغداد الدويل قبل نحو ش�هر 
وله�ذا فلقد ق�ام الكونغ�رس األمريك�ي مؤخرا 
بصياغة مفردات هذا القرار للحد من صالحيات 
الرئيس األمريكي الذي يسعى جاهداً لشن حرب 

عبثية ضد إيران.

وخاص�ة  الش�يوخ  مجل�س  ترام�ب  ودع�ا 
الجمهوري�ني لع�دم تأييد م�رشوع ه�ذا القرار 
الذي يحد من صالحياته العس�كرية والذي صاغ 
مفردات�ه الديمقراطي�ون لك�ن أغلبي�ة أعضاء 
مجل�س الش�يوخ األمريك�ي صوت�وا يف نهاي�ة 
املطاف لصال�ح هذا القرار وذل�ك ألنهم يعلمون 
جي�دا ب�أن ترامب مته�ور وقد يدخ�ل يف حروب 
عبثية جيدة يف منطقة الرشق األوسط.وقبل يوم 
واح�د من التصوي�ت، كتب ترامب عىل حس�ابه 
بموق�ع توير: »إن م�ن مصلحة أم�ن بالدنا أال 
يقر مجلس الش�يوخ قانون الحد من صالحيات 
الحرب عىل إي�ران«. وأضاف »نحن يف موقع قوة 
حاليا أمام إيران، وليس من مصلحتنا إظهار أي 
ضعف. لو كان�ت يداي مغلولت�ان لوجدت إيران 

الفرصة سانحة أمامها«.

وت�م تمرير هذا القرار بغالبي�ة 55 صوتا مقابل 
45 ورغم أن هذا القرار يطالب ترامب بالحصول 
عىل إذن واضح م�ن الكونغرس قبل االنخراط يف 
أي أعمال عدائية ضد إيران، فهو يعطيه استثناء 
يف حال وج�ود تهديد وش�يك.ويطلب هذا القرار 
م�ن ترام�ب س�حب الق�وات األمريكي�ة من أي 
عمليات عدائية ضد إيران إال إذا أعلن الكونغرس 
الحرب أو أقر قانونا يتيح اس�تعمال القوة. كما 
أن هذا القرار الجديد الذي وافق عليه الكونغرس 
واألص�وات  القانون�ي  النص�اب  اكتم�ال  بع�د 
الديمقراطية بمجلس النواب األمريكي لتمريره، 
يحد من الصالحيات العسكرية للرئيس األمريكي 

الحايل، أو أي رئيس مقبل مع إيران.

تفاصيل اوسع صفحة 4

صراع اإلطاحة بحكومة »عالوي« »يحتدم«.. و »الكابينة« تدخل بمطبات

مجلس الشيوخ األمريكي يضع »لجامًا« لـ »ترامب« منعًا لتهوره بحروب عبثيةتهويل بعجز موازنة »2020« وتخبط حكومي في رسمها 

المراقب العراقي/ صفاء الخفاجي..
بدأت املباراة بحذر من الطرفني وهدوء وترقب ساد اغلب الدقائق 
األوىل من الش�وط األول وذلك بسبب تردد الفريقان وخوفهم من 
الخسارة نتيجة تحصل الفريقيان لنقطة واحدة يف الجولة األوىل 
من التصفيات حيث تعادل الرشطة مع استقالل طهران اإليراني 
فيم�ا تع�ادل الوح�دة االماراتي م�ع األهي السعودي.وش�هدت 
الدقيقة التاس�عة اول كرة خطرة لصالح الوح�دة االماراتي عن 
طريقة رأسية املحرف سبستيان، ليعود بعدها الفريقان ملحاولة 
الس�يطرة عىل منتصف امللعب وتاثر مس�توى الفريقان واملباراة 

ككل بارضية ملعب فارانسو حريري التي غطاها الوحل يف اغلب 
مناطقها.وجاءت اول محاولة خطرة للقيثارة يف الدقيقة 31 عن 
طريق حس�ام كاظم الذي استقبل كرة عرضية من مازن فياض 
وسددها قوية ابعدها الدفاع الوحداوي وعاد وسددها مرة ثانية 
يف أحض�ان ح�ارس املرم�ى االماراتي محمد الش�اميس.وجاءت 
الدقائق العرش األخرية من الشوط األول نشطة بعض اليش حيث 
ش�هدت الدقيقة الخامس�ة والثالثني ابعاد عي فائز لكرة خطرة 

من امام املحرف امبوكو.

تفاصيل اوسع صفحة 6

الشرطة يفشل بتحقيق فوزه األول اسيويًا ويخسر امام الوحدة

5 خطة جيش العدو »تنوفا« 
هروب من التورط 

البري  ! 

إيران تكشف عن انجازات 
جديدة بأنظمة الرادار 

4والصواريخ

في هذا العدد

ديوكوفيتش 
يحافظ 

على صدارة 
التصنيف 

7العالمي

أكد النائب الس�ابق أحمد العبايس، اليوم االثنني، أن 
غالبية االستجوابات التي تمت سابقاً داخل الربملان 

هدفها االبتزاز.
وقال العبايس يف ترصي�ح تابعته »املراقب العراقي« 
إن »أكثر االستجوابات تمارس من قبل بعض النواب 
لالبتزاز س�واء كان مادي او سيايس او معنوي، ولم 

تكن بقصد سوء استخدام السلطة«.
وأض�اف أنه »ل�م يكن هن�اك متابعة م�ن االجهزة 
الرقابية س�واء النزاهة او الرقابة املالية اىل القضاء 
العراقي، ولم نالحظ أي وزير تمت محاسبته، وهذا 
دلي�ل أيضاً ع�ىل ان أكث�ر االس�تجوابات قامت عىل 

اساس االبتزاز«.

توق�ع النائ�ب احم�د الكنان�ي، الي�وم االثنني، ارس�ال 
الكابين�ة الوزاري�ة ملحم�د توفي�ق ع�الوي اىل رؤس�اء 
الكتل مس�اء الي�وم .وقال الكنان�ي يف ترصيح صحفي 
تابعت�ه »املراقب العراق�ي« ان »رئيس ال�وزراء املكلف 
محمد توفيق عالوي عازم عىل ارس�ال اس�ماء الوزراء 
وبرنامج�ه الحكوم�ي الجديد، اليوم، إىل رؤس�اء الكتل 
السياس�ية دون االفصاح عن االسماء والتفاصيل امام 

وس�ائل االعالم«.واضاف الكناني، ان »دراس�ة االسماء 
وبرنامج عالوي كفي�ل بنيل ثقة مجلس النواب يف حال 

قناعة النواب باالسماء وبرنامجه الحكومي الشامل«.
ولفت اىل ان »ع�الوي يخطط لط�رح الكابينة الوزارية 
وبرنامج�ه ام�ام مجلس الن�واب قبل نهاية االس�بوع 
لفس�ح املج�ال ام�ام الكت�ل السياس�ية يف التصوي�ت 

بحرية«.

برلماني سابق: غالبية االستجوابات
 كان هدفها االبتزاز

نائب يتوقع ارسال الكابينة الوزارية
 الى رؤساء الكتل مساء اليوم



املراقب العراقي/ بغداد...
اشتار رئيتس املركتز العراقتي للدراستات االستراتيجية واثق 
الهاشتمي، اىل ان االجتمتاع التذي ضتم رئيس الربملتان محمد 
الحلبتويس ومستعود البارزانتي ستينتج عنه مشتاكل تواجه 
تشتكيل الحكومتة املقبلة.وقتال الهاشتمي، يف ترصيتح 
إلذاعتة »العهتد« تابعتته »املراقتب العراقي« إن 
»االجتمتاع جتاء بالوقت الذي يستتعد فيه 
محمتد توفيق عتاوي اعتان حكومته«، 
مبينتا ان »رشط استتمرار التعاون مع 
التحالف الدويل متن قبل الحلبويس 
والبارزانتي مقابتل دعتم عاوي 
بالعمليتة  رشختا  ستيحدث 
السياستية«.واضاف الهاشتمي 

ان »هتذا االجتمتاع عقتد بعد 
يوم من اجتماع الحلبويس مع 
الستفري االمريكتي ومستؤول 
امريكي اخر رفيع املستموى مع 
بارزاني«، الفتا اىل ان »مشتاكل عديدة 

ستواجه عاوي يف تشكيل 
الحكومة«.

اأذاعيت�صريح
محلل سياسي: اجتماعات 

كردستان ستنتج مشاكل تواجه 
تشكيل الحكومة االنتقالية 

2 االثنين 17 شباط 2020 العدد 2267 السنة العاشرةمن احلدث
صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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الشريط 
األمين

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلنتت وزارة الداخليتة، اليوم االثنني، إلقاء القبض عىل متهم ببيع ورشاء األستلحة 
عترب مواقع التواصتل االجتماعي يف بغداد، مشتريًة إىل ضبط 16 مسدستًا ورمانتني 
هجوميتني وعتاد بحوزته.وقال إعام الوزارة يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نسخة 
منه، إن »مفارز استتخبارات الجريمة املنظمة العاملة ضمن وكالة االستتخبارات يف 
وزارة الداخلية من ختال متابعة احدى صفحات التواصل االجتماعي ألحد املتهمني 
والتذي يروج فيها ببيع ورشاء األستلحة وبعد استتحصال املوافقتات القضائية، تم 
نصتب كمني محكتم للمتهم أعاه وإلقتاء القبض عليته بالجرم املشتهود يف إحدى 
مناطق بغداد«.وأضاف البيان »ُضبط بحوزته 15 مسدستاً نوع 9 ملم كوالبي املنشأ 
ومستدس 9ملم نوع كلوك اوستريا املنشتأ ورمانتني هجوميتني وعتتاد نوع 9ملم 
عدد )150 إطاقة( و7 مخازن مستدس مختلفة األنتواع و20 إطاقة BKC وعرشة 
إطاقات ستاح نتوع )N4( وجهاز اتصال نوع هاتريا ونظارات تستتخدم للتصوير 
الفيديو، تم ضبط املربزات وفق محارض ضبط أصولية وتم توقيف املتهم وفق أحكام 

املادة 24 من قانون األسلحة«.

القبض عىل متهم ببيع األسلحة عرب »فيسبوك« 

املراقب العراقي/ صاح الدين ...
تمكنت قوات الحشتد الشتعبي، من تدمري عدد من 
املضافتات لجماعات داعش االجرامية واالستتياء 
عىل مخازن للعتاد والعبوات الناستفة يف محافظة 
صتاح الدين.وذكتر اعتام الحشتد يف بيتان تلقته 
»املراقب العراقي« إن »قوة من اللواء 52 يف الحشتد 
الشتعبي ومتن ختال الجهتد االستتخباراتي لته 
وبالتنستيق مع ابطال الفتوج األول تمكنوا، اليوم، 
من تدمري عدد من املضافات لفلول داعش االرهابي 
يف املنطقتة الواقعتة خلف قرية مفتتول امتدادا اىل 
قريتة البوغنام«.وأضاف، أنه تم »االستتياء ايضا 

عىل مخازن للعتاد والعبوات الناسفة«.

املراقب العراقي/ بغداد...
قررت مديريتة املرور العامة، االثنني، منتع تجوال مركبات 
الفحتص املؤقتت ذات اللوحتات الستوداء يف جميتع 
املحافظات، فيما شددت عىل حجز املركبات املخالفة، 
داعيتًة أصحتاب تلتك املركبتات إىل مراجعتة مواقع 
التستجيل إلكمتال إجتراءات معامتات مركباتهم.
وقالتت املديريتة يف بيتان تلقتت »املراقتب العراقي« 
نستخة منه، »ُيمنع منعتاً باتاً تجتوال املركبات التي 
تحمل لوحات فحص مؤقت )اللوحة السوداء( يف عموم 
العراق وتحجتز املركبتات املخالفة«.وأضافت املديرية يف 
بيانهتا، أن »عىل أصحاب مركبات الفحص املؤقت مراجعة 

مواقع التسجيل إلكمال إجراءات معامات مركباتهم«.

الحشد الشعيب يدمر مضافات 
لداعش يف صالح الدين

املراقب العراقي/ بغداد...
اتهتم النائتب عتن ائتتاف النترص احمد 
الحمدانتي، رئيس مجلس النتواب محمد 
الحلبويس بت«عدم احرام« إرادة الشتعب 
العراقي، مشريا إىل أنه تمادى يف طموحاته 
ترصيتح  يف  الحمدانتي  السياستية.وقال 

تابعتته »املراقتب العراقتي« إن »رئيتس 
الربملان محمد الحلبويس يبحث عن مغانم 
ومكاستب بشتكل علنتي والبلتد يحترق 
وكأنته ال يوجد هناك تظاهرات ودماء من 
اجل الوطن«، معتربا أن »الحلبويس تمادى 
يف ترصفاتته امتام الشتعب«.وأضاف، أن 

»تحالتف القوى يطمح اىل توستعة نفوذه 
يف حكومة عتاوي عىل حستاب املكونات 
األخرى«، داعيا عتاوي إىل »عدم الرضوخ 
لهتذه الرغبتات والترشوط التي لاستف 
لحكومتة  ومحرجتة  واضحتة  اصبحتت 

عاوي ».

كربالء تضع حجر االساس لشبكة مجاري جديدة لمنطقة باب طويريج

الكشف عن انجاز تعديل 116 مادة دستورية

املراقب العراقي/ كرباء...
اعلتن محافتظ كربتاء املقدستة نصيف 
الخطابتي، اليوم االثنتني، عن وضع حجر 
األساس إلنشاء خط ناقل وشبكة مجاري 
جديتدة ملنطقتة بتاب طويريتج يف مركز 
املحافظة بكلفتة مالية تجاوزت املليارين 
دينار.وقتال الخطابي يف ترصيتح تابعته 
»املراقتب العراقتي« إنه »تتم وضع حجر 
االساس إلنشاء خط ناقل وشبكة مجاري 
جديتدة يف منطقة بتاب طويريتج بكلفة 
مالية بلغت مليارين و 786 مليون و475 
ألتف دينتار متن تخصيصتات املحافظة 

ضمن تنمية االقاليم ملوازنة 2019«.
واضتاف الخطابتي ان »املترشوع التذي 
يبلتغ طوله )1884 مر( يضم أربع نقاط 
ترصيف ألربعة أحياء أساستية حول هذه 
املنطقتة تبدأ متن حي العبتاس والهيابي 
إىل املناطتق األخرى املجتاورة ملنطقة باب 

طويريتج، وسيستهم بفتك االختناقتات 
الحاصلة عىل الشبكة وخاصة يف الزيارات 

املليونية«.

وأشتار اىل ان »متدة إنجاز املرشوع ستنة 
كاملتة ويتم تنفيذه متن قبل رشكة وادي 

النسور للمقاوالت العامة املحدودة«.

املراقب العراقي/ بغداد...
كشف عضو لجنة التعديات الدستورية 
النيابيتة املؤقتة جمال كوجتر، االثنني، 
عتن إنجتاز 116 متادة من الدستتور، 
مؤكتدا اتمتام جميتع الفقترات الوارد 

تعديلها ضمن املدة الزمنية.
وقال كوجتر يف ترصيح تابعته »املراقب 
العراقتي« إن »الفترة املاضية شتهدت 

انجاز 116 مادة دستتورية«، مؤكدا أن 
»هنتاك خافتات ووجهات نظر بشتأن 
املتواد املختلتف عليهتا ستيتم إحالتها 
للبتت  السياستية  الكتتل  رؤستاء  إىل 

بشتتتأنها«.
وأضاف أن »املواد املتبقية سيتم إنجازها 
خال الفصل الترشيعي القادم«، مشريا 
إىل أن »العطلة الترشيعية ال تدخل ضمن 

األربعة أشهر املقررة إلكمال التعديل«.
ولفتت كوجر إىل أن »املبدأ العام الذي تم 
االتفتاق عليه داخل اللجنتة هو ترحيل 
املواد الخافية الوارد تعديلها إىل أعضاء 
مجلتس النواب هم من يقترروا«، مبينا 
أن »النقتاط التتي تحصتل عتىل توافق 
داختل اللجنتة تمترر دون الرجتوع إىل 

رؤساء الكتل وأعضاء املجلس«.

إجراء فحص DNA للكشف 
عن اب »داعش« وأعمامه؟!

ألواح طينية

ال شتك أن داعش وسائر التنظيمات املتطرفة التي تحمل عنوانا 
إستاميا، كانت نتاجتا طبيعيا للفكتر الوهابي املنحترف، الذي 
صادر املذهب الُسني وحجر عليه، وهي وأخواتها وبا شك وباء 
وبيل، أحاق باألمة اإلستامية قبتل أن يؤذي البرشية، وينزل بها 
النتوازل، فهل يمكتن تلمس الطريتق، للتخلص من هتذا الوباء 

الوبيل الفتاك؟!
قبل هذا الستؤال؛ ثمة سؤال أكرب يفرض نفسه عىل العقل وهو، 
هل هنالك رغبة حقيقية فعلية؛ لدى البيئة التي نشأ فيها داعش 
وترعترع، بأن تتخىل عنته وتعمل عىل القضتاء عليه، خصوصا 
وأن هناك ثقافة فاشتية يف تلك البيئة، تعتقد أن داعش وأخواته، 

يمثلون عزا وقوة بل وفخرا لها!
الحقيقتة املفزعتة تفيد بتأن الفكتر ألظامي، بتات متغلغا يف 
املجتمعتات اإلستامية اُلستنية بعمتق، وهتو يبستط وجود يف 
املدارس، واملستاجد ويف الجمعيات الخريية، واملنتديات الثقافية 
ويف اإلعتام، ويف الربيتة والتعليتم، والحيتاة يف تلتك املجتمعات 
متخمتة باملمنوعات، التتي غالبا ما ترك حديتث الحال بنعناه 
التستامحي، وتتحدث عن الحترام ؛ وعن الكفتر والتكفري، بكل 
أبعتاد املمنوعات املليئة بمطبتات الزجر والرهيب، وحيث من ال 
يقبل أطروحة الظام؛ ُيعُد مارقا مرتدا، أو جاحدا وكافرا، وعادة 
ما تكون النصتوص الرشعية، جاهزة بشتكل ال يتيح حدا أدنى 

من النقاش!
التفكتري ألظامي، أنتج التكفري هتذا الكائن املرعب، الذي يرتب 
عليه إزهاق اروح من يوصمتون به، ويكاد يكون قد هيمن عىل 
طرائتق التفكري، وتفاعات النفوس، ونستق الحيتاة لقطاعات 
واستعة متن أبنتاء تلك املجتمعتات، ومن لتم يتقبل هتذا الحال 

طواعية، فهو مرغم عىل التفاعل معه بحكم النوع املذهبي!
أصحتاب التفكتري ألظامي وحملته واملتشتاطئني معه؛ ال حياة 
يف بيوتهتم، فهم يمارستون ما تفترزه عقدهم النفستية، حتى 
عىل أطفالهم وذويهم، وتستلل هذا التفكتري اىل داخل بيوت تلك 
املجتمعتات؛ ثم هيمن عىل العقول، وبتات كثري منهم »داعيش« 

التفكتري واملنهتج والستلوك، يف تعامله 
مع أرسته ومحيطته األجتماعي، فهو 

فظ غليظ. 
يف تراثنتا املعتريف؛ نجتد أن الفظاظتة 
والغلظتة أرث قديم، يعتود اىل أكثر من 
أربعة عرش قرنا، حيتث أغلظ بعضهم 
حتى عىل رستولنا أألكرم صلواته تعاىل 
عليه وعىل آله، ستاعة رحيلته، فقالوا 
عنه إن الرجل ليهجتر، بدل أن يودعوه 
بمعاهدتته؛ عتىل البقاء أمنتاء عىل ما 

جتاء به، لكتن هيهتات ذلك؛ فمتا جاء به 
يخالف بشكل تام فطرتهم التي جبلوا عليها!

نعتم؛ داعش ستينتهي متن عىل ستطح األرض، وستيتم تدمري 
شتجرته يف العراق والشتام، لكن هذا الفكتر اإلجرامي، الذي هو 
نتاج طبيعي لذلك أإلرث، ستيقوى وينترش كفايروسات كورونا، 
ألن هنالتك خيتط رفيع يربط بتني بيئتة إنتاج داعتش، والقوة 
العظمتى التتي حولتته اىل ذراع من أذرعهتا، وإذا كانتت البيئة 
الستنية هي األب التذي أولد داعتش، فتإن اإلدارة ألمريكية هم 

.!..DNA أعمامه، ودونكم فحص الت
الحقيقتة أن شتجرة داعتش ستيتم تدمريهتا، لكتن متاذا عن 

الجذور؟!
هذه الجذور ستتنتج بالتأكيد أجياال جديدة، بمستميات وثياب 
جديتدة، معظمها ينستجم متع متطلبات العرص، وستيخلعون 
الثياب القندهارية، وستريتدون الجينتز والكاجول، وكثري منهم 
ستينزلون اىل الستاحة؛ ببدالت ستموكن وربطتات عنق، تفوح 

منهم عطور ديور!
لتم يعتد الدواعش؛ يتختذون متن املغتارات والجحتور ماذات 
ومضافتات لهم، وستيهجرون الصحتاري والقفتار، فهم اليوم 
يستكنون الفنتادق الفاخترة والفيتات الفخمتة، ويعملتون يف 
الرشكات الكربى واستواق املال، ويمتلكون مؤسستات التسوق 
الكتربى )املتوالت(، بتل وهتم يقتودون التظاهترات ويوجهون 
ستاحات اإلعتصامتات واإلحتجاجتات ، وتلتك حكايتة أخترى 

سنقاربها يف قادم األيام..!
إذا لتم تقم لألمة اإلستامية بصفحتهتا الُستنية، بتقديم رؤية 
محدد وواضحة وكلية، ملعالجة عقانية قد تكون مؤملة، ولكنها 
شتجاعة، تنقتد خالهتا التاريخ؛ نقتدا يعيتد ترتيتب الوقائع، 
ويسمي األشتياء واألحداث بأسمائها، فسوف نشهد ظهور ألف 

تنظيم متطرف؛ بعد القضاء عىل داعش!
كام قبل السام: الحقيقة أن شجرة داعش سيتم تدمريها، لكن 

ماذا عن الجذور؟!
سام..

قاسم العجرش 

المراقب العراقي/ القسم السياسي...
محتاوالت  أن  املستتغرب  متن 
حتل األزمتة السياستية الراهنتة 
يف  انتقاليتة  حكومتة  وتشتكيل 
الوقت الحتايل يثري غضب عدد من 
الكتتل السياستية، املتهمتة بأنها 
تريتد الحفتاظ عتىل مكتستباتها 
ومغانمهتا التي حصلتت عليها يف 
حكومة عتادل عبد املهتدي، ومن 
ختال إطاق الترصيحتات املثرية 
لألزمتة عترب منصتات التواصتل 
االجتماعي وكذلك اتهام رئيستها 
محمتد توفيق عتاوي باالنصياع 

وراء ارادات الكتل السياسية. 
ويشتري برملانيتون اىل أن القتوى 
الخارجية تحاول من خال أذرعها 
الداخلية تريد استتمرار األزمة وال 
ترغب بإنهائهتا حتى وإن وجدت 

الحلول املناسبة.
الكتل السياستية  وتعمتد بعتض 
ترصيحتات  بتث  اىل  واعضاؤهتا 
عترب وستائل االعتام من شتأنها 
الوقوف بوجه كل محاولة هدفها 
حتل االزمتة السياستية الراهنة، 
واملتعلقة بمستألة اكمتال كابينة 
الحكومة االنتقالية برئاسة محمد 
توفيتق عتاوي، والتتي يقع عىل 
عاتقهتا تحديد موعتد االنتخابات 
قانتون  ارستال  وكذلتك  املبكترة 
املوازنة االتحادية اىل الربملان بغية 

التصويت عليه.
وعملتت تلتك الكتتل متن ختال 
ترصيحاتهتا عتىل بث االشتاعات 
بحتق الحكومتة املرتقبتة بتهمة 
بمليتارات  املناصتب  بيتع ورشاء 
وجتود  اىل  باإلضافتة  التدوالرات، 
قبتل  متن  للمناصتب  تقاستم 
للحفتاظ  السياستية  األوستاط 
عىل املكتستبات، االمتر الذي دفع 
مجلس القضاء األعىل اىل استدعاء 
ومختصون  سياستية  شخصيات 
يف الِشأن السيايس كانوا قد روجوا 
وكتبوا عترب منصاتهتم اإلعامية 
عن وجتود عمليتات بيتع ورشاء 

للمناصب.

وكان نتواب يف الربملتان عتن كتل 
مختلفتة قتد أفتادوا بتأن هنتاك 
جهات سياستية تحاول بشكل او 
بآختر أن تبقي حكومة عادل عبد 
املهتدي أطتول مدة ممكنتة وذلك 
اإلبقتاء عىل مكتستباتها،  بهدف 
فيما بينوا نوابا اخرون أن أوساط 
سياستية ال تمانتع وال تتدخل يف 
توفيتق  محمتد  وزارات  تقاستم 
عاوي بحكم أن الفرة املخصصة 
لهتذه الحكومتة هتي قليلتة وال 
القتتال للحصول عىل  تستتوجب 

املناصب.

وحاولت الكتل السياسية الرويج 
بإبقاء حكومة عتادل عبد املهدي 
او لجتزء من وزرائته خال الفرة 
االنتقاليتة، وذلك بهدف استتمرار 
عتىل  وللحفتاظ  املحاصصتة 
املناصب الحكوميتة التي حصلت 

عليها يف حكومة عبد املهدي.
ومتن أجتل الوقتوف عتىل االمتر 
اىل  الكتتل  بعتض  يدفتع  التذي 
طترح ترصيحتات مثترية للجدل 
عتن الحكومتة االنتقاليتة أشتار 
النائتب عن تحالتف الفتح فاضل 
الفتتاوي، اىل أن »الكتل والجهات 

اىل  اإلستاءة  تحتاول  السياستية 
الكابينتة الوزاريتة التتي الزالتت 
قيد التشتكيل واالعتان عنها من 
قبل الرئيتس املكلف محمد توفيق 
عتاوي من ختال اتهامها برشاء 
وبيتع املناصب او تدختل األحزاب 
يف تشكيلها، بان كتل هدفها األول 
واألخري هو بقاء االزمة السياسية 
الراهنتة وعتدم التوصتل اىل حتل 

شأنه تهدئة األمور«.
وقتال الفتتاوي، يف ترصيتح لتت 
»املراقتب العراقتي« إن »الرئيتس 
املكلف عاوي الزال ملتزماً بوعده 

حتال  يف  تكليفته  متن  بالتنحتي 
مورست عليه ضغوطا من قبل أياً 
من الجهات السياسية والحزبية«، 
مبينتا أن »الكابينة املقبلة  مكونة 
وكفوئتني  مستتقلني  وزراء  متن 
شأنها التهيئة لانتخابات املبكرة 

وعبور األزمة«.
الخارجية  أن »املحركات  وأضاف، 
وقواهتا يف العتراق ال تريتد حتل 
اىل  اذرعهتا  األزمتة ممتا دفعتت 
اثتارة االزمة من ختال محاوالت 
الرفتض املتكررة ألي بتادرة لحل 
األزمة«، مؤكتدا أن »جميع الكتل 

السياستية لم تعرف أي يشء عن 
الكابينتة املرتقبتة، وأن األستماء 
التي أثريت يف وستائل االعام هي 
غري صحيحة ولم تصدر من جهة 

سياسية او رسمية«. 
وكان رئيس الوزراء املكلف محمد 
توفيتق عاوي قتد اعلتن يف وقت 
ستابق عن االنتهاء من تشتكيلة 
كابينتته الحكوميتة، حيتث بتني 
أنهتا منجزا تاريخيتا، وتم اختيار 
وزراءها من الكفاءات واملستقلني 
وبعيدا عتن الضغوط السياستية 

واملحاصصة الطائفية.

بدفع مباشر من قوى خارجية..

ال���ى بع���ض مرض���ى النفوس أطراف سياسية تصعد من خطابها اإلعالمي لإلطاحة بحكومة عالوي
قيحه���م  اخرج���وا  الذي���ن 
وهاجموني بحثاً عن )الطش���ة 
(بن���اًء عل���ى خبر فيس���بوكي 
ال صح���ة ل���ه وهو م���ن صناعة 

الجيوش اإللكترونية ..
اهدأوا قلياًل..

نفس عميق ...
خوفاً على صحتكم.. وأمنياتي 
لوزير الصحة الجديد بالموفقية 
والنج���اح كما نج���ح الذين من 

قبله !!!!!!!.

تــــــــغريدة

النائبة السابقة حنان الفتالوي

النصر: الحلبوسي تمادى في طموحاته ومغانمه تزامنا مع احتراق البلد

المرور تمنع حركة مركبات الفحص المؤقت 
يف جميع المحافظات



اسعار الذهب

اسعار الدينار مقارنة بالدوالراسعار النفط
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االثنين 17 شباط 2020 العدد 2267 السنة العاشرة

أعل�ن مرصف الرافدين، االثنني، ان الجهة الوحيدة ملنح الس�لف 
والقروض للمواطنني واملوظفني واملتقاعدين هي فروع املرصف 

املنترشة يف بغداد واملحافظات.
وق�ال املكت�ب االعالمي للم�رصف يف بي�ان ، ان “هن�اك جهات 
تس�تخدم وس�ائل التواصل االجتماعي او وسائل اخرى يف إقناع 
املواطنني ملنحهم السلف والقروض وتزعم بادعائها و ارتباطها 

وتعاونها مع املرصف”.
وأض�اف البي�ان، أن “ه�ذه الجهات تم�ارس أس�لوب االحتيال 
والنصب عىل املواطنني وان التقديم عىل السلف يكون عن طريق 

فروع املرصف حرصا يف بغداد واملحافظات”.

الرافدين يحدد الجهة الوحيدة 
للتقديم على السلف والقروض

كش�ف اتحاد نقاب�ات العمال يف الب�رصة، االثنني، عن عدم 
رصف روات�ب عمال البلدي�ة يف املحافظة منذ ثالثة اش�هر  
 ، داعي�ة الحكوم�ة  االتحادي�ة اىل التدخل ل�رصف رواتبهم 
إن   ، الصالح�ي   االتح�اد جاس�م  املرتكمة . وق�ال رئي�س 
“موظف�ي العق�ود يف البلدي�ة والبال�غ عدده�م 6 االف  يف 

 بلديات  البرصة بال رواتب منذ ثالثة أشهر ” . 
واض�اف الصالحي ان “ع�ددا من هؤالء العم�ال جاءوا اىل 
النقاب�ة وطلب�وا ان نخاط�ب املحافظة ل�إرساع يف رصف 
رواتبه�م املتأخرة “ ، مبينا  ان” اغلب العاملني اليوجد لديهم 
مصدر رزق آخر، وتأخري رصف رواتبهم يؤثر س�لبا عليهم 

وعىل عوائلهم ” . 

نقابة العمال بالبصرة: ٦ آالف موظف في 
االقت�صاديالبلدية لم يتسلموا رواتبهم منذ ثالثة أشهر

ارتفاع أسعار النفط قد يخفضه.. مختصون يقللون من »التهويل« بعجز الموازنة
بعد الحديث عن عجز بـ50 تريليون ..

 لكن يف حقيقة االمر تذهب معظم االموال 
اىل جي�وب الفاس�دين، لك�ون الع�راق لم 
يرصف مبالغ موازنة كاملة للعام املايض، 
بل ما يت�م رصفه يرتاوح ما بني 50 -%60 
م�ن قيمة املوازن�ة، لكن تلك األم�وال التي 
ت�دور للع�ام املقب�ل اختف�ت ول�م ترى يف 

موازنة 2020.
العج�ز يف موازن�ة الع�ام الح�ايل والتي لم 
تق�ر اىل االن والبالغ 50 تريليون دينار امر 
عده مختصون بأنه كارثي حيث لم تشهد 
املوازن�ات الس�ابقة عج�زا به�ذا الحجم , 
وام�ا طرق الح�د من تفاق�م العجز كثرية 
ويف مقدمتها إعادة رس�م املوازنة من قبل 
الحكوم�ة الجديدة ويراع�ى خاللها تقنني 
الث�الث  للرئاس�ات  العام�ة  املرصوف�ات 
واس�تثمار عق�ارات الدولة ولي�س بيعها 

والنظر يف الشق التشغييل.
مجل�س الن�واب منع القروض الس�يادية، 

لك�ن يب�دو ان هن�اك مخطط لالس�تمرار 
باالقرتاض من خالل القرض الرتكي البالغ 
5 ملي�ارات دوالر بحجة اعمار املوصل وما 
تبق�ى منها ال يعلم احد عنها يشء وبالتايل 
زي�ادة الدين العام الخارج�ي وما يا ترتب 

عليه من فوائد.
ويرى مختص�ون ان تأخري إق�رار موازنة 
2020 ليس يف صال�ح العراق كون التأخري 
وزي�ادة  اقتص�ادي  انكم�اش  سيس�بب 
الع�بء ع�ىل املواط�ن واحتمالي�ة تأخ�ر 
تس�ديد الرواتب ملوظف�ي الدولة إضافة إىل 
عرقلة املش�اريع فضالاً عن التسبب بركود 

اقتصادي يف األسواق املحلية.
وبه�ذا الجان�ب ي�رى الخب�ري االقتصادي 
صال�ح الهم�ايش يف اتصال م�ع ) املراقب 
العراقي(: ان »املوازنة هي مجموعة ارقام 
ي�راد تطبيقها عىل ارض الواقع , وتش�مل 
جانبني االس�تثماري والتشغييل وقد تضم 

عج�ز تخطيط�ي وطيلة األع�وام املاضية 
كان العج�ز يقدر بمبل�غ عرشين تريليون 
يزي�د او ينقص القلي�ل , لكن ما يحدث يف 

موازن�ة 2020 امر كارثي حيث بلغ العجز 
50 تريلي�ون دينار وهو نات�ج عن االنفاق 
الحكوم�ي والتعيين�ات الكبرية اس�تجابة 

لحركة االحتجاجات الش�عبية، وقد ينتهي 
العج�ز بع�د ارتف�اع أس�عار النف�ط , الن 
موازن�ة العراق ريعية وتعم�د عىل واردات 

النف�ط , فهن�اك بواب�ات رصف إضافي�ة 
منه�ا 10 ملي�ارات دوالر كفوائد لقروض 
الع�راق , فضال عن ما يقارب من 10 -12 

مليار دوالر مستحقات الرشكات األجنبية 
العاملة يف القطاع النفطي«.

وتابع الهم�ايش: ان »األعوام املاضية كان 
هناك شق استثماري اال انه طيلة السنوات 
املاضي�ة لم ي�در الجانب التش�غييل دينارا 
واح�دا ك�واردات للموازنة، مم�ا يدل عىل 
فشل املوازنات السابقة وبقيت استهالكية 
100% ، وحكوم�ة عبد املهدي كانت تعتمد 
عىل اتفاق العراق والصني إلنجاز املشاريع 
الجدي�دة واملتوقف�ة، مم�ا أدى اىل جع�ل 

املوازنة تشغيلية بحته« .
بالش�أن  املخت�ص  يق�ول  جهت�ه  م�ن 
اتص�ال  يف  العكي�يل  جاس�م  االقتص�ادي 
م�ع ) املراق�ب العراق�ي(: »تج�اوز حجم 
العجز املايل ضمن م�رشوع قانون املوازنة 
االتحادية لعام 2020 ل�50 تريليون دينار 
عراق�ي و ستس�د فقط الش�ق التش�غييل 

املتعلق برواتب املوظفني.«
وأض�اف العكي�يل:  إن »إط�الق الدرج�ات 
الوظيفي�ة لجمي�ع ال�وزارات وتخصيص 
من�ح مالي�ة للعاطل�ني عن العمل تس�بب 
بارتفاع العجز التخطيط�ي ضمن موازنة 
2020، الفت�ا إىل إن “العج�ز ق�د يص�ل إىل 
50 تريلي�ون دين�ار عراقي ضم�ن موازنة 

 .»2020
وتابع: العكييل : ان »نسبة العجز بموازنة 
2020 ستتغري بعد وصولها ملجلس النواب 
الش�هر املقبل كون سعر بيع برميل النفط 
ارتف�ع وهذا األمر يعزز من خفض نس�بة 

العجز املتوقع«.

،،
،،
ال يخفـــى علـــى احد ان معظـــم موازنـــات العراق 
افتراضيـــة وال تبنى على قواعـــد اقتصادية بحته , بل 
هـــي ارقام تتكرر من العام الماضي، لكن ما حدث في موازنة 
2020 هـــي كثـــرة التعيينـــات التي جرت المتصـــاص الغضب 
الجماهيـــري , والعجـــز المالـــي ذريعـــة يرتكز عليها راســـموا 

الموازنات من اجل شرعنة قروض سيادية جديدة بحجة سد 
عجز الموازنة،

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

أعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، االثنني، عن اكمال 
خطوات ك�رى يف إنجاز مرشوع القط�ار املعلق يف 
العاصم�ة بغ�داد، فيما كش�ف عن اب�رز تطورات 

مرشوع ميناء الفاو ونفق الحرير.

وقال لعيبي إن “مرشوع القطار املعلق الذي انجزت 
تصاميمه محافظة بغداد، هناك تنسيق عال ومهم 
وخط�وات عملي�ة لغ�رض ادراج�ه ضم�ن الخطة 

االستثمارية للعام الحايل”.

وأضاف لعيبي، أنه “تم إكمال خطوات كرى بشأن 
امل�رشوع، ألن يكون قابل للتطبيق خالل الس�نوات 

الخمس املقبلة”.
من جانب آخر بني لعيبي، أن “مرشوع ميناء الفاو 

يتضم�ن البنى التحتي�ة البحرية والري�ة، البحرية 
تش�مل االرصف�ة والحف�ر يف املين�اء الت�ي تك�ون 
مساحته 54 كم مربعا وحفر بطول 35 مليون مرت 

مكعب”.

وأش�ار وزي�ر النق�ل إىل أن “نف�ق الحرير س�يمتد 
م�ن الف�او إىل الطري�ق ال�ري ال�دويل”، مبين�ااً انه 
“من املف�رتض إكمال املرشوعني خ�الل فرتة ثالثة 

سنوات”.

وزير النقل يعلن إنجاز“خطوات كبرى” بمشروع قطار بغداد المعلق

التخطيط: اتفقنا مع الصين على المشاريع الجديدة ال المتوقفة

النزاهة تكشف عن عمليات فساد بأكثر من 44 مليار دينار خالل شهر

ش�هدت محافظ�ة كرب�الء ، االثنني، وضع حجر األس�اس 
إلنش�اء خ�ط ناقل وش�بكة مج�اري جدي�دة ملنطقة باب 
طويري�ج يف مركز املحافظة بكلفة مالية تجاوزت امللياري 

دينار.
وق�ال محافظ كرب�الء نصي�ف الخطابي ، إن�ه “تم وضع 
حجر االس�اس النشاء خط ناقل وشبكة مجاري جديدة يف 
منطق�ة باب طويريج بكلفة مالي�ة بلغت مليارين و 786 
ملي�ون و475 ألف دينار م�ن تخصيصات املحافظة ضمن 

تنمية االقاليم ملوازنة 2019”.
واض�اف الخطاب�ي “ان املرشوع الذي يبل�غ طوله )1884 
مرت( يضم أربع نقاط ترصيف ألربعة أحياء أساسية حول 
ه�ذه املنطق�ة تبدأ من ح�ي العباس والهياب�ي إىل املناطق 
األخ�رى املج�اورة ملنطقة ب�اب طويريج، وسيس�هم بفك 
االختناق�ات الحاصل�ة عىل الش�بكة وخاص�ة يف الزيارات 
املليونية”.وأش�ار محاف�ظ كرب�الء  اىل ان “م�دة إنج�از 
امل�رشوع س�نة كاملة ويت�م تنفيذه من قب�ل رشكة وادي 

النسور للمقاوالت العامة املحدودة”.

كربالء تضع حجر األساس إلنشاء خط ناقل 
وشبكة مجاري جديدة لمنطقة باب طويريج

اعلن الس�فري الرتكي لدى بغداد فاتح يلدز، اليوم 
االثن�ني، أن حج�م التب�ادل التجاري ب�ني العراق 
وتركي�ا بل�غ ملي�ار دوالر من الع�ام 2012 حتى 

العام املايض 2019.
وق�ال يلدز يف مؤتمر صحايف ،،  يف مقر الس�فارة 
يف العاصم�ة بغ�داد، بحض�ور عدد م�ن القنوات 
الفضائية وع�دد من الصحفي�����ني، إن معدل 
حجم التب�ادل التج�اري بني الع�راق وتركيا بلغ 
ملي�ار دوالر امريك�ي م�����ن س�نة 2012 اىل 

.2019
واوضح ان »العراق اول دولة من بني خمسة دول 
يف ع�ام 2019 تم بي�ع العقارات له�م يف تركيا«، 
مشريا خالل وثائق عرضها يف املؤتمر اىل مجموع 
ع�دد العقارات التي تم رشائها من قبل العراقيني 
يف الس�نوات الخم�س االخرية وع�دد الزائرين اىل 

تركيا من سنة 2014 اىل 2019.

يلدز: التبادل التجاري بين العراق وتركيا 
بلغ مليار دوالر خالل سبع سنوات

أك�دت وزارة التخطي�ط، الي�وم اإلثن�ني، أن 
اتفاقي�ة الص�ني تتضم�ن تنفي�ذ مش�اريع 
جدي�دة يف عموم املحافظ�ات، وال عالقة لها 

باملشاريع  املتوقفة . 
وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة عب�د الزهرة 
الهنداوي ، إن “االتف�اق مع  الصني ال عالقة 
ل�ه بتمويل املش�اريع املتوقف�ة وإنما تنفيذ 
مشاريع جديدة يف عموم محافظات البالد .“ 

وأوضح أن “تنفيذ املشاريع ضمن االتفاقية 
الصيني�ة يش�مل مش�اريع جدي�دة كميناء 
الف�او ومش�اريع تتعلق بالصح�ة والتعليم 

والرتبية واالسكان .“ 
وأض�اف أن�ه “نح�و أربع�ة آالف م�رشوع 
متوقف�ة نتيجة قلّة التخصيص�ات املالية يف 
الس�نوات املاضي�ة”، مش�ريااً إىل أن “الوزارة 

 وضعت رؤية الستئناف العمل باملشاريع .“ 

وتابع أن “خطة الوزارة رّكزت عىل املشاريع 
الخدمي�ة فضالاً عن مش�اريع البنى التحتية 

واملدارس واملشاريع الصحية .“ 
يش�ار إىل أن مكت�ب رئيس الوزراء أرس�ل يف 
وق�ت س�ابق كتابااً بش�أن متابع�ة االتفاق 
البيان�ات  ولتحدي�ث  الصين�ي   – العراق�ي 
باملش�اريع  أو إضاف�ة مش�اريع  الخاص�ة 
لل�وزارت  باإليع�از  الكت�اب  أخرى . ون�ص 

واملحافظات كافة للتفضل بتزويد مش�اريع 
العالق�ة،  التحتي�ة األسياس�ية ذات  البن�ى 
أن  دقيق�ة،  ع�ىل  تفصيلي�ة  وبكش�وفات 
تتضمن مش�اريع املدارس، واملستش�فيات، 
والطرق والجسور، وخدمات املاء، واملجاري، 
وأي مش�اريع أخرى ذات صلة، عىل  أن تصل 
اإلجاب�ة خ�الل ف�رتة 15 يوم�ااً م�ن تاريخ 

صدور الكتاب 2020/1/8  .

أفصحت هيئة النزاهة االتحادية، االثنني، 
ع�ن مجمل عمليات الضب�ط التي نفذتها 
مديري�ات ومكاتب التحقي�ق التابعة لها، 
مش�رية إىل تنفيذه�ا )41( عملي�ة ضبٍط 
يف بغ�داد واملحافظات خالل ش�هركانون 

الثاني املايض.
وقال�ت الهيئ�ة يف بي�ان ، إن “مديرياته�ا 

ومكات�ب التحقي�ق التابع�ة له�ا يف بغداد 
واملحافظ�ات نف�ذت )41( عملية ضبط، 
أكث�ر م�ن  الفس�اد فيه�ا  أقي�ام  بلغ�ت 
)44,000,000,000( مليار دينار”، مبينة 
أن “أبرزه�ا عملية ضبط بدالة الس�لكية 
يف مديري�ة اتص�االت وبري�د الب�رصة تم 
رشاؤها بأكثر م�ن )14,000,000,000( 

مليار دينار ضم�ن برنامج تنمية األقاليم 
لس�نة 2012، وبقيت مرتوك�ة يف مخازن 
بريد الب�رصة، بالرغم من تس�لُّم الرشكة 
زة ملس�تحقاتها املالية كافة، وضبط  املُجهِّ
الخاص�ة ب�رشاء )64( خزان�ااً  األولي�ات 
 )14,000,000,000( بمبل�غ  )تنك�رااً( 
مليار دينار ملديرية م�اء نينوى”.وأضاف 

البيان، إن “من ب�ني العمليات ضبط أكثر 
دينار  م�ن )6,000,000,000( ملي�ارات 
خاصة باإليرادات املحلية ملجلس محافظة 
دياىل املنحل التي تم استيفاؤها وجبايتها 
م�ن )منف�ذ الصفرة( مودع�ة يف مرصف 
أه�يل خالف�ااً لضواب�ط وتعليم�ات وزارة 

املالية.

ديالى: اآلبار تنقذ 10 آالف نسمة قرب الحدود العراقية- اإليرانية من العطش
يف  حكوم�ي  مس�ؤول  أك�د 
محافظة دياىل، االثنني، أن اآلبار 
االرتوازية انقذت 10 آالف نسمة 
قرب الح�دود العراقية- االيرانية 

رشقيَّ املحافظة.
وقال مدير ناحية قزانية)97كم 
رشق بعقوب�ة( م�ازن الخزاعي 
الح�دود  ق�رب  الق�رى  ،ان” 
العراقية – االيرانية ضمن حدود 
قزاني�ة م�رت بظ�روف عصيبة 
للغاية يف السنوات االخرية بسبب 
تك�رار مواس�م الجف�اف الحاد 
ما اس�هم يف زي�ادة االعتماد عىل 
حفر االب�ار االتوازي�ة واالعتماد 
عىل مياهها سواء لالستخدامات 

البرشية او الزراعة”.
واضاف الخزاع�ي،ان “اكثر من 

10 االف نس�مة يشكلون سكان 
الق�رى الحدودية تعتمد بش�كل 

اس�ايس عىل مياه االبار كمصدر 
أس�ايس”، الفتا إىل أن “االبار هي 

التي انقذت املوقف يف تلك القرى 
ومنع�ت حصول هجرة واس�عة 
لالهايل بسبب مواسم الجفاف”.

واش�ار مدي�ر ناحي�ة قزانية اىل 
ان” الق�رى الحدودية مش�مولة 
بخطة مركزية لحف�ر االبار تتم 
سنويا وفق مبدا الحاجة الفعلية 
الفتا اىل انتاجي�ة االبار من املياه 
تختل�ف م�ن منطق�ة اىل اخرى 
لعوام�ل مختلف�ة منه�ا  نظ�را 

العمق”.
وتنترش قرب الح�دود العراقية- 
االيراني�ة الع�رشات م�ن القرى 
تاري�خ  يمت�د  والت�ي  الزراعي�ة 
انش�ائها اىل عق�ود يعتمد اغلب 
س�كانها ع�ىل الزراعي�ة وتربية 

املوايش.

أدوية سامراء تخطط لمضاعفة مبيعاتها خالل العام الحالي
لصناع�ة  العام�ة  الرشك�ة  كش�فت 
األدوي�ة، الي�وم االثنني، ع�ن خططها 
ملضاعف�ة مبيعاتها خ�الل عام 2020 
بالتعاق�د م�ع رشك�ات للرتويج ع�ن 

منتجاته�ا.
وق�ال املدير العام للرشكة عبد الحميد 
الس�الم يف بي�ان ، إن »الرشكة اتخذت 
إجراءاته�ا ملعالج�ة ضع�ف تس�ويق 
املاضي�ة  الف�رتات  خ�الل  منتجاته�ا 
ع�ن طري�ق تطوي�ر أس�اليب التعبئة 
الرتوي�ج ع�ن  إىل  والتغلي�ف إضاف�ة 
»ت�م  النمطية«.واَض�اف  منتجاته�ا 
االس�تعانة بإحدى ال�رشكات الرتكية 
يف مجال تصميم العب�وات الكارتونية 
الت�ي س�يتم أس�تخدامها يف تغلي�ف 
األدوية واملستحرضات الطبية املنتجة 
ل�دى الرشك�ة حيث تم طب�ع العبوات 

الجدي�دة واملب�ارشة بعملي�ة تغلي�ف 
املنتجات التقليدية أو النمطية«.

وأوض�ح أن »الرشك�ة بص�دد إنت�اج 
أكثر من 20 مس�تحرضااً جديدااً خالل 

إىل 50  املقبل�ني وس�تصل  الش�هرين 
مس�تحرضااً مطلع ش�هر تموز املقبل 
الضغ�ط والدهون  أم�راض  ملعالج�ة 
املزمن�ة  واألم�راض  والحساس�ية 

والقولون واملفاصل واملراهم وغريها، 
ت�م تطويره�ا يف مخت�رات  أن  بع�د 
البح�ث والتطوير وس�يتم طرحها إىل 
األس�واق بتصاميم جديدة حال إكمال 
مستلزمات إنتاجها«.وأشار السالم إىل 
أن »الرشكة أبرمت عقودااً مع رشكتني 
للرتويج ع�ن املس�تحرضات الجديدة 
والعم�ل بطرق التس�ويق الحديثة من 
خالل مندوب�ي املبيعات إليصال أدوية 
س�امراء ل�كل بي�ت عراقي«.وبني أنه 
»م�ن املؤم�ل عقد مؤتم�رات للرتويج 
عن أدوية س�امراء يف بغ�داد والبرصة 
وأربي�ل«، مؤك�دااً أن »الرشك�ة تتطلع 
إىل أن تصل قيمة مبيعاتها من األدوية 
للقط�اع الخاص خالل ع�ام 2020 اىل 
39 ملي�ار دينار مقارنة ب��19 مليار 

خالل عام 2019«.
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المراقب العراقي/ متابعة...
قضت محكمة بحرينية بسجن مواطن ملدة ثالث 
سلنوات، لحرقه الَعلم اإلرسائيلي خالل تظاهرة 

لنرصة القدس والقضية الفلسطينية. 
وذكلرت صحيفة “البالد” البحرينية أن “محكمة 
االسلتئناف العليلا الجنائيلة األوىل قضت برفض 

طعن مدان بالتجمهر والشغب، مدَّعياً  أنه تجمهر 
نرصًة للقضية الفلسطينية، فُقيض عليه بإدانته 
ومجهوللن بحلرق العللم اإلرسائيلي ومنقوالت 
أخرى، وأيدت املحكمة سلجنه  ملدة ثالث سنوات، 
على ما أسلند إليله من اتهاملات”.  كملا جاء يف 
تفاصيلل الحكلم أن املدانلن “كان قصدهم من 

ذلك الفعل تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، 
واإلخالل باألمن العام،  وتعطيل حركة املرور”. 

وأثلار الحكم اسلتهجان مغردين، أشلاروا إىل أن 
العقوبلة التلي أصدرهلا القضلاء البحريني هي 
العقوبلة ذاتها املقررة يف قانلون العقوبات  لدولة 

االحتالل. 

محكمة بحرينية تقضي بسجن مواطن لحرقه العلم الصهيوني !!  دولي دوليعربي  عربي 
الكونغرس»ُيقّيد«ترامبلكبحجماح»تهوره«

المشرعون األميركيون يصيغون قرارًا يمنع »حروبًا عبثية« 
جديدة في الشرق األوسط

المراقب العراقي/ متابعة...
اخلرق قراصنة يعملون لصالح إيران بنجاح 
مئلات أجهلزة  الكمبيوتلر التابعلة للكيلان 
الصهيونلي يف هجلوم سليرباني ضخلم  تلم 
تنفيلذه العام املايض، وفق ما أفادت صحيفة 

»يديعوت  أحرونوت« العربية. 
وذكلرت الصحيفة، نقال علن تقرير أصدرته 
اإلرسائيليلة  األملن  السليرباني  رشكلة 
» ClearSky «، أن إيلران أتملت بنجاح  عملية 

واسلعة النطاق السلتخراج البيانات، جمعت 
من خاللها  معلومات استخباراتية من العديد 

من الحكومات، بما فيها  الكيان الصهيوني. 
ولفتلت إىل أن القراصنلة اإليرانيلن اخرقوا 
بيانات »العديد من  الرشكات واملؤسسات من 
قطاعلات تكنولوجيا املعلوملات  واالتصاالت 
والنفط والغاز والطريان والحكومة واألمن يف 

 جميع أنحاء العالم«. 
وأوضحلت » ClearSky « التلي تتخلذ من تل 

أبيلب مقلرا لهلا، أن  املخرقلن تمكنلوا من 
الخاصلة  الحواسليب  أنظملة  إىل  الوصلول 
 باملؤسسلات التي طالها الهجوم، وسليطروا 
على األنظمة ملن  الداخلل، ما سلهل عليهم 
إيجاد طلرق اخلراق مغايرة، مشلرية  إىل أن 
بعلض اللرشكات التلي اكتشلفت االخراق، 
اعتقدت أن  بوسلعها إنهلاءه دون أن تعي أن 
املخرقن قاملوا بإيجاد  وتطوير طرق أخرى 

لالخراق. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أفلاد تقريلر ملوقلع “بوبيوللر ريزسلتنس” 
املتحلدة  بلأن  الواليلات  االثنلن،  األمريكلي، 
اللرشق  يف  قواتهلا  علدد  زادت  األمريكيلة 
األوسلط  بمقدار 20 أللف جندي منلذ الربيع 
املايض مسلتغلة حالة العلداء مع  الجمهورية 

اإلسالمية اإليرانية. 
وذكلر التقرير إن “الواليات املتحدة تسلتخدم 
الحروب لتربيلر املزيد  من النزعة العسلكرية 
يف جميع أنحاء العالم”، مشلريا إىل أن “امتالك 
 أمريكا 800 قاعدة تغطي جميع أنحاء العالم، 
ومن املؤكد أن تؤدي  الحرب األمريكية يف إيران 

إىل زيادة يف امليزانيات العسكرية  اإلجمالية”. 
وأضلاف التقريلر، أنه “يف الواقع اسلتخدمت 
الواليات املتحدة عدائها  مع إيران لتربير زيادة 

الوجود العسكري األمريكي يف الرشق األوسط 
 بمقدار 20 ألف جندي منذ الربيع املايض”. 

جدير بالذكر أن مجلس النواب العراقي صوت 

يف )5 كانلون الثانلي   2020(، عى قلرار يلزم 
الحكوملة بإخراج القلوات األجنبية من البالد 

 وعى رأسها القوات األمريكية. 

المراقب العراقي/ متابعة...
علّدة  أوروبيلة  دول  تعتلزم 
االعراف بدولة فلسلطن، وذلك 
رداً عى  خطلة الرئيس األمريكي 
دونالد تراملب، املعروفة إعالمياً 
بل”صفقة  القرن”، والتي تهدف 
إىل تصفية القضية الفلسطينية، 

بحسب اإلعالم  العربي. 
“هآرتلس”  صحيفلة  وأكلدت 

أن  االثنلن،  اإلرسائيليلة، 
رأس  تقلف  على  لوكسلمبورغ 
مجموعلة ملن اللدول األوروبية 
التي تسعى للدفع قدماً  بمرشوع 
اعراف أوروبي بفلسطن خالل 
للدول  الخارجيلة  وزراء  لقلاء 

 االتحاد األوروبي اليوم. 
وبحسلب الصحيفلة، فقد بحث 
لوكسلمبورغ  خارجيلة  وزيلر 

املبلادرة  جلان  أسللبورن هلذه 
ملع نظرائله يف كل ملن فرنسلا 
وإسلبانيا  وأيرلنلدا  وبلجيكيلا 
ومالطلا  والسلويد  والربتغلال 
وسلوفانيا، لكن ليس واضحاً ما 
 إذا كانت هلذه الدول كلها توافق 

عى املبادرة. 
إىل  العربيلة  الصحيفلة  ولفتلت 
أن »إرسائيلل« قلقلة ملن هلذه 

املبادرة  وتعملل إلحباطها بزعم 
أن مثلل هلذا االعراف سليمس 
الوقت  بفرص  املفاوضلات، وأن 
الحلايل ليلس مناسلباً “لخطوة 
أحاديلة الجانلب”  ملن شلأنها 
للتفلاوض.  أي فرصلة  إحبلاط 
ويحاول الكيان الصهيوني  إقناع 
هذه الدول “بمنلح خطة ترامب 

فرصة”. 

: مبادرة أوروبية لالعتراف بدولة فلسطين ردًا على صفقة  ترامب هارتس 

صحف 
ومجالت

صحيفة: إيران قرصنت معلومات استخباراتية إسرائيلية
 في  أكبر هجوم سيبراني

أميركي: واشنطن نشرت 20 ألف جندي في الشرق األوسط  موقع 
 منذ الربيع الماضي

المراقب العراقي/ متابعة...
ودعا ترامب مجلس الشيوخ وخاصة الجمهورين 
لعلدم تأييلد مرشوع هلذا القلرار اللذي يحد من 
صلاغ  مفرداتله  واللذي  العسلكرية  صالحياتله 
مجللس  أعضلاء  أغلبيلة  لكلن  الديمقراطيلون 
الشليوخ األمريكي صوتوا يف نهاية املطاف لصالح 
هذا القلرار وذلك ألنهم  يعلمون جيلدا بأن ترامب 
متهور وقد يدخل يف حروب عبثية جيدة يف منطقة 

الرشق األوسط. 
وقبلل يوم واحلد من التصويت، كتلب ترامب عى 
حسابه بموقع توير: »إن من مصلحة أمن بالدنا 
أال يقر مجلس الشيوخ قانون  الحد من صالحيات 
الحرب على إيران«. وأضاف »نحلن يف موقع قوة 
حاليا أمام إيران، وليلس من مصلحتنا إظهار أي 
ضعف.  للو كانت يلداي مغلولتان لوجلدت إيران 

الفرصة سانحة أمامها«. 
وتم تمرير هذا القرار بغالبية 55 صوتا مقابل 45 
ورغم أن هذا القرار يطالب ترامب بالحصول عى 
إذن واضلح ملن الكونغرس  قبل االنخلراط يف أي 
أعمال عدائية ضد إيران،  فهو يعطيه اسلتثناء يف 

حال وجود تهديد وشيك. 
ويطللب هلذا القلرار ملن ترامب سلحب القوات 

األمريكيلة من أي عمليلات عدائية ضلد إيران إال 
إذا أعللن الكونغلرس الحلرب أو أقلر  قانونا يتيح 
اسلتعمال القوة. كما أن هذا القلرار الجديد الذي 
وافلق عليله الكونغلرس بعلد اكتملال النصلاب 
بمجللس  واألصلوات  الديمقراطيلة  القانونلي 
النلواب األمريكلي لتمريره، يحد ملن الصالحيات 
العسلكرية للرئيس األمريكي الحايل، أو أي رئيس 

مقبل مع  إيران. 
وبموجلب هذا القلرار ينبغي أن يحصلل الرئيس 
عى موافقلة الكونغرس خالل 30 يوًما إذا أراد أن 
يستخدم القوة العسلكرية ضد  إيران، وإن لم ينل 
املوافقلة أثناء هذه املدة، توقف مبارشة أي عملية 
عسلكرية بإذن من السللطة الترشيعيلة، ما يعد 

حدًّا من  صالحيات ترامب. 
وكانت رئيسلة مجلس الشليوخ األمريكي نانيس 
بيللويس قاللت إن ملرشوع هلذا القلرار يؤكلد 
مسلؤوليات الكونغرس اإلرشافية  الراسخة بشأن 
األعمال العسلكرية التلي تقوم بهلا إدارة ترامب 
فيملا يتعلق بإيران ولقد حظلي مرشوع القانون 

بموافقة 224 نائبا  مقابل رفض 194. 
ويف هذا السلياق، كتب السلناتور االمريكي تشاك 
شلومر زعيلم األقليلة الديمقراطيلة يف مجللس 

الشليوخ االمريكي عى حسابه يف  موقع التواصل 
االجتماعلي »توتلري«: »مع صدور قلرار أمريكي 
يحد من صالحيات رئيلس الجمهورية للدخول يف 
حرب مع إيران  والتي اقرحه السلناتور تيم كن، 
فلقلد حلذر غالبية أعضلاء مجلس الشليوخ من 
الحزبن الجمهوري والديمقراطي من أن الرئيس 
 ترامب لن يكون بمقدوره شن حرب دون موافقة 
رصيحة من الكونغرس«. ويف الوقت نفسه، أوضح 
أن الديمقراطين يف  الكونغرس يشعرون أن ترامب 
يقود الواليات املتحدة نحو حرب ومواجهة شاملة 
مع إيلران، وهو ما يرفضله األمريكيون، ومن ثم 
 تم تمرير القلرار بأغلبية األصلوات الديمقراطية 
باإلضافلة إىل أصوات بعلض الجمهورين، ما يعد 

رضبة أيضا للرئيس األمريكي. 
وملن املتوقلع أن يسلتخدم تراملب حلق النقض 
»الفيتلو« ضد ملرشوع هلذا القرار الذي سلوف 
يحد من صالحياته العسلكرية واللذي  وافق عليه 
الكونغرس األمريكي مؤخرا وإذا استخدم الرئيس 
حق النقلض ضد مرشوع القرار، فسلتتم إحالته 
مرة أخرى إىل  الكونغرس حتى يصوت ثلثا أعضاء 
مجلس الشليوخ لصالح إبطلال حق النقض الذي 

يستعن به ترامب كل ما وقع يف ورطة. 
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ذكرت العديد من المصادر اإلخبارية أن مجلس الشيوخ األمريكي وافق مؤخرًا على فرض قيود على الصالحيات العسكرية  للرئيس األمريكي دونالد ترامب ولقد 
تم اقتراح هذه الخطة من قبل السيناتور الديمقراطي تيم كين ممثل والية فرجينيا في  الكونغرس األميركي ويأتي هذا القرار في أعقاب قيام أيادي الخيانة 
األميركية باغتيال الشهيد اللواء قاسم سليماني والشهيد أبو  مهدي المهندس وعددا من رموز المقاومة بالقرب من مطار بغداد الدولي قبل نحو شهر ولهذا فلقد 

قام الكونغرس األميركي مؤخرا  بصياغة مفردات هذا القرار للحد من صالحيات الرئيس األميركي الذي يسعى جاهدًا لشن حرب عبثية ضد إيران. 

روسيا تحذر مواطنيها من مخاطر 
السفر إلى أميركا

العدوان السعودي يواصل قصف 
المناطق السكنية في الحديدة

المراقب العراقي/ متابعة...
الروسلية،  الخارجيلة  نصحلت 
املخاطر  اللروس بتقييم  املواطنن 
 واحتملاالت تعرّضهلم للمالحقلة 
عند التخطيط للسلفر إىل الواليات 
 املتحدة والدول التي لديها اتفاقيات 

تسليم معها. 
البالد  اللوزارة مواطنلي  وأوصلت 
بتقييلم املخاطلر عنلد التخطيلط 
للسلفر  إىل أملريكا واألخلذ بعلن 
االعتبلار احتملاالت املالحقلة من 

جانب  واشنطن وأجهزتها. 
يف  الروسلية  الخارجيلة  وقاللت 
التحذيلر اللذي نرشته اليلوم عى 
أن  “نلود  اإلنرنلت:  موقعهلا  يف 
نلويص بالتمحيص بعنايلة فائقة 
يف مخاطلر  التعلرض لالضطهلاد 

ملن قبلل الجانلب األمريكلي عند 
للرحلالت  الخارجيلة.  التخطيلط 
أوال وقبلل كل يشء، هلذا ينطبلق 
عى الرحلالت إىل  الواليلات املتحدة 
اتفاقلات  لديهلا  التلي  والبللدان 

لتسليم املالحقن معها”. 
اللدول  قائملة  التحذيلر  وأورد 
التلي وقعت على اتفاقات تسلليم 
املالحقن  من قبل الواليات املتحدة، 
القائملة املنشلورة عى  واحتلوت 

109 دول. 
يذكر أن أجهزة املالحقة والتحقيق 
يف  تتشلدد  املتحلدة،  الواليلات  يف 
 متابعة وتحلري املواطنن الروس، 
وتصلدر ألقلل األسلباب مذكلرات 
 توقيلف دولية بحقهم تعممها عى 

االنربول الدويل. 

المراقب العراقي/ متابعة...
تواصل قلوى العدوان السلعودي، 
يف  السلكنية  املناطلق  قصلف 
مدينة، إذ  عملدت اليوم االثنن، إىل 
اسلتهداف منطقلة سلبعة يوليو 

السكنية. 
وقال مصلدر أمنلي باملحافظة إن 
“قصفاً مدفعياً للغزاة عى منطقة 
بمدينلة  السلكنية  يوليلو   سلبعة 
سلبعة  إصابلة  إىل  أدى  الحديلدة 

مواطنن  بجروح”. 
وأضاف املصلدر أن “قوى العدوان 
والرشاشلات  باملدفعيلة  قصفلت 
 املتوسلطة منطقلة الجلاح األعى 
بمديرية بيت الفقيه، واسلتهدفت 
بأكثر  من 15 قذيفة هاون شلمال 

ورشق حيس”. 

وأكلد املصلدر أن تحاللف العدوان 
اإلماراتلي  السلعودي  األمريكلي 
 والخونلة مسلتمر يف خلرق اتفاق 
واسلتهداف  النلار  إطلالق  وقلف 
املدنين  واملناطق اآلهلة بالسلكان 
واملمتللكات العاملة والخاصلة يف 

الحديدة. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن وزير الدفاع واسناد القوات املسلحة االيرانية العميد امري  حاتمي، 
علن تصميلم وإنتاج 310 ملن قطع األنظملة الراداريلة  والصاروخية 
املتطلورة محليلا.  وقلال حاتملي خلالل تفقلده معلرض القطعلات 
االلكرونيلة  واملايكروالكرونية لوزارة الدفلاع إن “إيران يف ظل ظروف 
الحظلر  األمريكي الجائلر تمكنت من تصميم وإنتلاج 310 من القطع 
املسلتخدمة  يف األنظمة الرادارية والصاروخية واالتصاالت وذلك بجهود 
 محلية”.  وأضاف أن “الشلباب املتخصص يف الصناعات الدفاعية تمكن 
من  االسلتفادة من أحدث التكنولوجيلا يف تصنيع وإنتاج احدث املعدات 
 االلكرونيلة وامليايكروالكرونية«.  وأشلار حاتملي إىل أن هذا التصنيع 
واإلنتاج أسلهم »بتوفري 140 مليون  دوالر كانت تنفق السلترياد احدث 

املعدات االلكرونية  وامليايكروالكرونية«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
يبحلث وزراء خارجيلة ودفلاع روسليا 
يف  روملا   ”2+2“ بصيغلة  وإيطاليلا 
يوم غد الثالثاء، قضايا االسلتقرار 
ملن  الحلد  مثلل  االسلراتيجي 
روسليا  وعالقلات   التسللح 
والناتو وملفات ليبيا وسلوريا 

وأوكرانيا. 
الرويس  الخارجية  وقال وزير 
اليلوم  الفلروف  سلريغي 
االثنلن، يف  حديلث لصحيفلة 
اإليطاليلة “سليتم  »سلتامبا« 
خالل االجتملاع يف صيغة   )2+2( 
بحث القضايلا الدولية امللحة، مثل 
االسلتقرار االسلراتيجي  والحلد من 
التسللح والعالقلات بن روسليا وحلف 

الناتو، وكذلك الوضع  يف الرشق األوسط، 
بما يف ذلك التطورات يف سوريا وليبيا” 

وأشلار الفروف إىل أن موسكو تعول عى 
هذه املحادثات، وتعتربهلا  فرصة جيدة 
إلجراء تحليل شلامل للقضايا الرئيسية 
يف عرصنلا  الحديلث، يف محاوللة التخاذ 

خطوات منسقة. 
كما أعلن الفروف أنه سيتم عقد اجتماع 
للجنة الربملانيلة الروسلية- اإليطالية يف 

موسكو أوائل الشهر املقبل. 
وذكر أيضلا أن “التعاون بلن الربملانات 
يلعب دورا مهما يف تعزيز  الثقة املتبادلة. 
نأملل أن يصبلح عقد االجتملاع الدوري 
اإليطاليلة  الربملانيلة  الروسلية  للجنلة 
يف موسلكو يف ملارس خطلوة مهمة يف 

تطوير )هذه  الثقة(”. 

إيران تكشف عن انجازات جديدة بأنظمة الرادار والصواريخ

سوريا وليبيا على طاولة مباحثات بصيغة “2+2” في روما
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بلورة خطة جيش العدو متعددة السنوات، »تنوفا/ زخم«، ليست حدثًا روتينًيا في  سياق طبيعي، بل  
هي حدث فرضته تطورات البيئة االقليمية المحيطة بكيان  العدو، وما انطوت عليه من تهديدات 

ومخاطر متعاظمة، بنظر المؤسستين  العسكرية والسياسية في »تل أبيب«. فهي الخطة الثالثة بعد 
حرب العام 2006،  أملتها ضرورات االمن القومي االسرائيلي، وفقا لما شخصته القيادة العسكرية  في 

مواكبة التطور النوعي لدى حزب اهلل ومحور المقاومة . 

بعدما اخذت القيادة السورية على عاتقها تنفيذ اتفاق أستانة الذي فشل األتراك أو  ماطلوا في تنفيذه منذ العام 2017 وحتى اليوم، يبدو أن االتفاق في 
إدلب بات  ساري المفعول، ومن المفترض وبحسب االتفاق، أن يقيم األتراك في األيام  المقبلة ما يسمى »منطقة خفض التصعيد«، وتكون الضامن لها كل 
من تركيا  وروسيا، لمدة ال تتجاوز الستة أشهر، وبشكل ال يمس السيادة السورية على   أراضيها. أي أّنه في هذه الحالة يحق للسوريين التدخل في حال شعرت 

الدولة  السورية أّن هناك خطرًا على أمنها وأمن مواطنيها، وبالتالي لن يكون هناك  سماح بالتدخل في شؤونها الداخلية أو الخارجية . 

بقلم/ جهاد حيدر
ُد هذه الخطة مساراًا متواصلاً من  ُتجسِّ
الخطط يرس�م من خلله جيش العدو 
بن�اء  القوة وتطويره�ا وفق ما ينبغي 
أن يس�ر علي�ه، واملب�ادئ االساس�ية 
التي يجب أن  توجه نش�اطاته. وكانت 
خطة الجيش رصيحة يف كونها تعبراًا 
ع�ن رضورة  يفرضه�ا بن�اء وتطوير 
»املخاط�ر«  بمواجه�ة  الجهوزي�ة 
الناجمة - بش�كل رئييس -  عن تعاظم 
قدرات إي�ران وحزب الله، وما يفرضه 
املؤسس�ة  ع�ى  تحدي�ات  م�ن  ذل�ك 

 العسكرية، وعى الكيان االرسائييل . 
كم�ا يف كل خط�ط الجيش الس�ابقة، 
نقط�ة االنط�لق يف خط�ة كوخ�ايف، 
تتمثل  بدراس�ة التهدي�دات الكامنة يف 
البيئة االقليمي�ة. وهو ما ينطوي عى 
اقرار مبارش  ب�أن »ارسائيل« لم تنجح 
�ا، منذ حرب  خ�لل أكثر م�ن 13 عاماً
الع�ام 2006، يف كب�ح  مس�ار تعاظم 

وتطور قدرات محور املقاومة . 
الخطوة التالية، تنتقل فيها املؤسس�ة 
املفه�وم  دراس�ة  اىل  العس�كرية 
العملن�ي،  الذي يش�كل، م�ن منظور 
ا ع�ى هذه التهدي�دات. وهو  مع�ن رداً
ما ب�ذل كوخ�ايف  للتوص�ل الي�ه، منذ 
ا كب�رة وأجرى  تولي�ه منصب�ه جهوداً
مشاورات واس�عة مع ضباط  الجيش 
من أجل االحاطة بكافة اآلراء حول ما 
ينبغي اتباعه يف مواجهة تطور  قدرات 

حزب الله ومحور املقاومة . 
يف ض�وء الخلصات الت�ي انتهى اليها، 
ت�م وضع خطة الجي�ش »تنوفا« التي 
ا تفصيليااً   يف�رض أن تتضمن برنامجاً
لبن�اء الق�وة يف مواجه�ة التهدي�دات 
مس�توى  ع�ى  القائم�ة  واملق�درة 
املس�تقبل ضمن اطار زمني ال يتجاوز 

السنوات الخمس  املقبلة . 
ش�ملت الخط�ة، تعزي�ز س�لح ال�ر 
ملواجه�ة  والطائ�رات  واملدرع�ات 
»التهدي�دات  اإليرانية«، يف موازاة إلغاء 
ا  أولوية مدرعات قديمة. وس�عت أيضاً
إىل تقليص  فرة أي مواجهة عسكرية 
مس�تقبلية ألي�ام معدودة أو أس�ابيع 
قليل�ة، من خلل  تعزيز االس�تخبارات 
العس�كرية، وبحس�ب تعب�ر كوخايف 
زي�ادة  الق�درة  اىل  الخط�ة  ته�دف 
التدمري�ة للجيش. كما تش�مل إقامة 
هيئة خاص�ة ملتابعة الش�أن اإليراني 
 واالس�تعداد ملواجهته وتحليله، )وهي 

س�ابقة يف تاري�خ جيش الع�دو كونه 
لم  يس�بق أن تم تش�كيل هيئة خاصة 
بقضي�ة أو جه�ة محددة(. وتش�كيل 
فرق�ة عس�كرية  جديدة ل�م ُيعلن عن 
أهدافه�ا، باإلضاف�ة إىل بن�اء رسب�ي 
طائ�رات جدي�دة حت�ى نهاي�ة  العقد 
الحايل وتطوير الق�درات التكنولوجية 
للطائ�رات، والت�زود بمنظومات دفاع 
 جوي إضافية وقدرات اتصال متطورة 
ترب�ط بن الضب�اط يف مي�دان القتال 

وبن  الطائرات . 
خط�ة »تنوفا/ زخم«، هي الثالثة منذ 
حرب العام 2006. االوىل حملت اس�م 
 ،)2012-   2008( خط�ة   «تيف�ن«، 
وهدفت بشكل رئييس اىل ترميم صورة 
الجيش  وقدراته بعد الفش�ل والهزيمة 
الت�ي تلقاها يف مواجهة ح�زب الله يف 
لبنان. وكان  يفرض أن تجعل الجيش 
أكث�ر جهوزي�ة وق�درة ع�ى مواجهة 
ح�زب الل�ه بحي�ث  تتمك�ن ارسائي�ل 
م�ن تحقيق ما عج�زت عنه يف الحرب 
الس�ابقة. لك�ن مج�رى  االح�داث يف 
الس�نوات التي تلت كشفت أن الجيش 

لم يحقق ما كان يأمله من ذلك . 
أعق�ب ذلك تجمي�د للخط�ط املتعددة 
السنوات، عى مدى ثلث سنوات، عى 
خلفية  التظاهرات التي ش�هدها كيان 
الع�دو يف حين�ه، به�دف إج�راء تغير 
يف س�لم  األولوي�ات ملصلح�ة املجاالت 
اىل جانب  االجتماعي�ة واالقتصادي�ة، 
املطالبة  باملحافظة عى مس�توى عال 
م�ن األم�ن. وهو م�ا دف�ع الجيش يف 
حين�ه اىل اجراء  بع�ض التعديلت التي 
أتت ترجمة لتوصيات بإجراء تغيرات 

جوهرية يف تنظيمه  وأدائه . 
يف الع�ام 2015، تم�ت بل�ورة خط�ة 
جديدة باس�م »غدعون«، امتدت خلل 
لتعزي�ز جهوزي�ة   .)2019  –   2015(

وقدرات جيش العدو . 
انطلق�ت الخط�ة الجديدة، م�ن إقرار 
بنجاح اي�ران يف دعم حلفائها بقدرات 
اس�تطاعوا  وعس�كرية،   صاروخي�ة 
م�ن خلله�ا تقلي�ص اله�وة النوعية 
مع جي�ش  الع�دو، اىل املس�توى الذي 
دف�ع قيادة الجيش واالس�تخبارات اىل 
التحذير م�ن  مفاعيلها ع�ى معادالت 

اركان  رئي�س  أن  حت�ى  ال�راع. 
الجي�ش، كوخ�ايف، ال�ذي  ح�ر لقاء 
الع�ام  أواخ�ر  عقدت�ه االس�تخبارات 
االس�تخباري  التقدير  لع�رض  املايض 
 الس�نوي، حدَّد 20 بندااً ُتفّصل تحوالت 
اسراتيجية حصلت يف الرشق األوسط 
يف  الس�نة األخ�رة وله�ا تأثر س�لبي 
عى الوض�ع األمني للكيان االرسائييل، 
ا من  تس�لح حزب الل�ه بصواريخ  ب�دءاً
دقيقة وصوالاً إىل عودة إيران للرنامج 
أوض�ح  نفس�ه  الن�ووي.  والتقدي�ر 
أن�ه »م�ع كل جه�ود الكب�ح للجيش 
وأجه�زة  االس�تخبارات  اإلرسائي�يل 
املختلف�ة، ف�إن التعاظ�م اإليران�ي يف 
املنطقة س�ّجل قفزة بعرشات  النسب 

املئوية .» 
يف ضوء هذه املعطيات، يتضح بمعاير 
الخط�ة  أن  وتاريخي�ة،  اس�راتيجية 
 الجدي�دة، »تنوف�ا«، ش�كلت رضورة 
نفس�ها  »ارسائي�ل«  وج�دت  ملح�ة 
مدفوع�ة اليها،  نتيجة تب�دد الرهانات 
واآلم�ال الت�ي كان�ت ُتق�دِّر وتس�عى 
اليه�ا بعد تحيي�د الجي�وش  النظامية 

العربي�ة، عر اتفاقيات الس�لم، وعر 
االحت�لل االمرك�ي )للع�راق( وم�ن 
 خلل الجماعات االرهابية )يف سوريا( 
والتي كانت تأمل بأن تؤدي اىل تكريس 
 وهيمنة الواليات املتحدة وارسائيل عى 

املنطقة . 
تواج�ه الخط�ة أكثر من تح�دٍّ داخيل. 
�ا إذا كانت هذه الخطة  إذ ليس واضحاً
ستخرج  إىل حيز التنفيذ ومتى، خاصة 
وأنه يتعن ع�ى الحكومة اإلرسائيلية 
املصادقة  عليها، وأنها مقرونة بإنفاق 
هائ�ل، يف ظ�ل س�يناريو ينطوي عى 
ق�در معتر م�ن  االمكانية ب�أن تؤدي 
إىل انتخابات رابعة للكنيس�ت، يف حال 
الفش�ل مرة ثالث�ة  بتش�كيل حكومة 
بعد االنتخابات الثالثة للكنيست، التي 

ستجري يف 2 آذار/مارس  املقبل . 
أضف إىل ذلك أنه مقابل زيادة امليزانية 
الت�ي يطال�ب به�ا الجي�ش، ال ت�زال 
وزارة  املالي�ة تطالب�ه بتقليص إنفاقه 
بمليارات الش�واقل. منذ س�نوات يتم 
الحدي�ث ع�ن  تغ�ر، وه�و م�ا يعني 
يف الجي�ش إغ�لق وح�دات وتقلي�ص 

تشكيلت عس�كرية.  والقوى البرشية 
مح�دودة. وط�وال ع�رشات الس�نن 
األخرة، كانت القوات الرية  املتررة 
الرئيس�ية، يف الوقت ذاته، كان س�لح 
الج�و واالس�تخبارات ين�االن حص�ة 

 كرى من ميزانية األمن . 
التساؤل الذي واكب كل خطط الجيش 
منذ حرب الع�ام 2006، أنه يف كل مرة 
 كانت الخط�ط املختلفة تتعهد بإعادة 
س�لح الر إىل حجمه ووضع االجتياح 
ال�ري  العميق يف مرتبة عالية يف س�لم 
األولوي�ات. ول�ن تح�دث ه�ذه األمور 
م�ن تلق�اء  نفس�ها. ويف حال نش�وب 
حرب يتم خلله�ا اطلق أكثر من ألف 
صاروخ يومياًا  عى الجبهة الداخلية، لن 
يكون هناك خيار أمام الحكومة سوى 
املصادقة عى  اجتياح بري واسع. لكن 
يف جميع العمليات العس�كرية األخرة 
- ح�رب لبنان  الثاني�ة يف العام 2006، 
الحروب الثلثة األخرة يف غزة - اختار 
يف الحكوم�ة  اإلرسائيلي�ة االمتناع عن 
خطوات كبرة، تجنباًا لسقوط خسائر 

كثرة وانتقادات  شعبية . 

!البريالتورطمنهروب»تنوفا«العدوجيشخطة

بقلم/ عبير بسام
لج�وء الدولة الس�ورية ملمارس�ة حقها 
يف الدف�اع ع�ن املدني�ن يف حل�ب والذين 
 تعرضوا وبشكل متكرر لنران الجماعات 
اإلرهابي�ة، هو م�ا يفرس هذا ال�كلم، اذ 
 كان من املفرض أن تلع�ب تركيا دورها 
تمن�ع هجم�ات  وأن  النظ�ام  يف حف�ظ 
 اإلرهابي�ن ع�ى املناط�ق املح�ررة. وأما 
إط�لق يد اإلرهابين يف حلب، وقصف  كل 
من القوات الروس�ية والجيش الس�وري 
يف إدلب، فكانا القش�ة التي قصمت  ظهر 
البعر، واس�تنفدت الص�ر بالتعويل عى 
الرك�ي من أج�ل تنفي�ذ اتفاق أس�تانا، 
 وكانت ورقة الرك�ي الغبية للضغط عى 
روس�يا للقب�ول برشوط�ه إليج�اد مرر 
 مرشوع لوج�وده يف ليبيا، األم�ر الذي لم 
يقبل به الرويس. وتحرُّك الجيش  السوري 
وإنجازاته من أجل تحرير محافظة إدلب 
وغربي حل�ب يف آن واحد وضع  الركي يف 

موقف عاجز، فسوريا قالت كلمتها . 
يف األمس القريب، حشدت تركيا يف سوريا 
و80  مدرع�ة   200 وح�وايل  دباب�ة   70
 مدفعااً، لم يعرف بعد إذا ما كانت لحماية 
اإلرهابين فقط، أم للدخول بشكل مبارش 
 يف الحرب إلعاقة تقدم الجيش السوري يف 
حلب وإدلب. ومن املعلوم أّن  التريحات 
الروس�ية رفض�ت التفاوض ح�ول تقدم 
الجيش الس�وري يف حلب، فهي  ال تمانع 
عى ما يبدو امليض يف اتفاق أستانا املتعلق 
بإدلب، وال�ذي يدعو إىل  تصنيف الفصائل 
املعارضة وإنهاء القوى اإلرهابية وحر 
اإلرهابي�ن يف  مناط�ق مح�ددة تمهي�دااً 

لتسوية أوضاعهم . 

يف  الحقيقي�ة  الركي�ة  األزم�ة  تتج�ى 
املوض�وع أنها تريد امل�يض قدمااً يف تنفيذ 
 اتفاقه�ا م�ع األمرك�ي يف رشق الف�رات 
إلقام�ة منطقة عازلة، اذ تأم�ل بأن ذلك 
 سيمكنها من إعاقة إنشاء منطقة كردية 
بحماية أمركية عى حدودها مع سوريا، 
 هذا من جهة، ومن جهة ثانية تريد تركيا 
أن تضغ�ط ع�ى أوروبا من أج�ل تحقيق 
 مكاس�ب يف غ�از املتوس�ط وال�ذي يقف 
ضده كل من ال�روس واألوروبين يف ليبيا 
 ويف منطق�ة قرص واليون�ان. ولكن هذا 
يتناىف مع اتفاق أستانة يف شقه األول  ألنه 
يعتر احتلالاً وتقويضااً للسيادة السورية 
عى كامل أراضيه�ا، مما يضع  تركيا بن 
الس�ندان الرويس املطالب بتنفيذ أستانه 
كام�لاً وم�ا بن املطرق�ة  الس�ورية التي 
بات يحق له�ا أن تتعامل مع تركيا كقوة 
احت�لل إذا م�ا اس�تمرت  بالتعزي�زات يف 
داخل أراضيها وبدعم اإلرهابين، خاصة 

إن لم تلتزم باتفاق  أستانة . 
اتفاق أس�تانة إنجاز س�وري: ع�وٌد عى 
بدء,ع�ى الرغم م�ن الحش�د الركي، ما 
يزال  الجيش الس�وري مستمرااً يف املعارك 
باتج�اه تحرير ري�ف حل�ب الغربي، من 
أجل  تأمن مدين�ة حلب، املركز الصناعي 
تأم�ن  ال�روري  م�ن  ولك�ن  اله�ام. 
أوتوس�راد  حلب اللذقية، أو ما يس�مى 
بطري�ق M4  ، تمام�ااً م�ن أي�ة رضب�ات 
إرهابي�ة، فه�ي  الطريق التي ستس�لكها 
البضائ�ع الحلبية باتج�اه ميناء اللذقية 
م�ن أج�ل تصديره�ا.  وبالتايل فق�د كان 
هدف الس�ورين األس�اس ه�و الوصول 
إىل مدينت�ي أريح�ا وج�رس  الش�غور من 

أجل تأمن األوتوس�راد. والس�وري ليس 
يف عجل�ة لتحري�ر مدين�ة  ادل�ب يف ه�ذه 
املرحلة، اذ إن ما يعنيه يف املرحلة التالية، 
التوجه نحو إع�ادة  البناء يف كل من درعا 
وغوطة دمش�ق. فاملنطقتان هما مصدر 
األم�ان الغذائي  لس�وريا، وهم�ا أيضااً إىل 
جانب م�زارع حم�ص مصادر رئيس�ية 
لتصدي�ر املنتوجات  الزراعي�ة واأللبان إىل 
دول منطقة بلد الشام والعراق مجتمعة 
وإىل أبع�د من ذلك،  وه�ذا ما يفرس حجم 

التحضرات لعودة أهايل ريف دمشق . 
أن  صحي�ح  ال�رويس  الصعي�د  وع�ى 
صفق�ة صواري�خ األس 400 مع الركي 
ق�د  تم�ت، وأن الرئي�س بوتن ق�ام يف 8 
كان�ون الثاني/يناي�ر 2020 خلل زيارة 
 اس�تانبول بافتت�اح خ�ط غاز » الس�يل 
الرك�ي« إال أن خ�ط الغ�از يعتر حاجة 
تركيا  أكثر منه حاجة روس�يا، خصوصااً 
بعد االتفاق ع�ى تصدير الغاز الرويس إىل 
 أوروبا ع�ر أوكرانيا وال�ذي كان مرضيااً 
للطرفن. كما أن العلقة مع س�وريا ذات 
 بعد إس�راتيجي عميق بالنس�بة لروسيا 
ال تنس�جم مع نزوات اردوغان ومطامعه 
 يف س�وريا وغاز رشق املتوسط ويف ليبيا. 
وبالتايل ليس هناك قناعة روسية  بوجوب 
امتصاص الضغ�وط التي يحاول فرضها 
ه�ذه  املرحل�ة،  يف  س�وريا  يف  أردوغ�ان 
وهو جّل ما س�تتمخض عن�ه املخابرات 

الهاتفية ما بن بوتن  وأردوغان . 
وأم�ا ع�ى صعي�د العلق�ة املتذبذبة مع 
واش�نطن، والت�ي تبح�ث ع�ن تاب�ع لها 
يف  تركي�ا، فأمري�كا مكتفي�ة بالحلي�ف 
اإلرسائييل يف املنطق�ة، فل يبدو أن هناك 

واش�نطن  وأن  خاص�ة  آفاق�ااً  مؤاتي�ة، 
تسعى وراء بناء دولة أو فيدرالية كردية 
يف رشق  الف�رات، وهذا ما تعارضه أنقرة. 
وم�ا دام�ت أمريكا تس�يطر ع�ى رشق 
الفرات فلن  تس�لم إدارة النفط الس�وري 
لركي�ا وإنما س�تبقيه اس�تثمارااً جاريااً 
لل�رشكات  األمركية. ومن الس�ذاجة أن 
يبق�ى الركي ع�ى اعتق�اده بأنه حليف 
فريد  من  نوعه بالنس�بة لألمركي، هو، 
يف أحسن األحوال، حاجة رضورية إلبقاء 

املنطقة  مش�تعلة، اذ تأم�ل أمريكا عره 
التصعي�د باتجاه فتح جبهة ما بن تركيا 
م�ن جهة،  وما بن الروس واإليرانين من 
جه�ة أخ�رى، كما رصح مص�در خاص. 
وينس�جم  ذلك مع تري�ح أردوغان عن 
دعم مجموعة من الدول األوروبية ألنقرة 

يف حال  لجأت إىل الحل العسكري . 
وأخ�رااً، االنتصارات التي حققها الجيش 
العرب�ي الس�وري يف عمليات�ه األخرة يف 
 رشق إدل�ب وغرب�ي حل�ب أدت إىل ف�رار 

اإلرهابي�ن وعائلته�م باتج�اه الح�دود 
 الركي�ة وق�د ع�ر إىل تركي�ا املزي�د من 
اللجئ�ن الذي�ن تعت�ر أنقرة اس�تمرار 
تدفقه�م  تهدي�دااً لألمن القوم�ي الركي، 
وتلوح به�م كورقة لتهديد أوروبا يف حال 
عدم  االس�تجابة إىل مطالبه�ا ودعمها يف 

مواقفها
  الي�وم تبدو اللعبة كعض األصابع ما بن 
الرك�ي الذي يدف�ع نحو مناط�ق عازلة 
 يس�يطر عليه�ا م�ن خ�لل املجموعات 

اإلرهابية املسلحة، والس�ورين الجاّدين 
يف  حربه�م عى اإلرهاب م�ن أجل تحرير 
س�وريا م�ن اإلرهابي�ن وم�ن األت�راك. 
واليوم  ع�ى الضامن الرك�ي الذي يلعب 
ع�ى الحبال ما ب�ن ال�رويس واألمركي 
 واألوروبي من أجل الحصول عى مكاسب 
إضافية، االلتزام بأس�تانة بشكل كامل، 
 وإال فإن قدميه س�تعلقان ما بن الحبال 
مجتمع�ات، ألن الغلبة س�تكون بالتأكيد 

 ملصلحة أهل األرض، أصحاب القضية. 

بق�راٍر تأريخ�ي رصن لم يس�بق له مثي�ل يف تاري�خ القرارات 
معتم�دااً ع�ى الدراس�ة  املعمق�ة لآلث�ار املحتمل�ة واملصاحبة 
للتطبيق ، ومتضمنااً املناقشة الوافية للبدائل  املتاحة للتنفيذ أو 
لتغر السياس�ات ، ومؤكدااً هذا القرار بأنه كلما تم التعرف عى 
 تأثر التطبيق املتوقع للقرار قبل وضعه موضع التنفيذ انعكس 
ذلك بش�كل ايجابي  عى التطبيق الجيد ، ليساهم يف توفر بيئة 
مناس�بة من املتابعة واملس�اءلة  والش�فافية وزيادة املشاركة 
والتشاورات لتحديد األولويات واالختيار بن البدائل  املختلفة ..  

فق�د أص�در ) مجلس الدول�ة ( بناءاً ع�ى طلب بي�ان رأي من 
مجلس النواب ، القرار  املرقم ) 12 / 2020 ( يف 4 / 2 / 2020 

يف شأن الحاالت اآلتية :  
 1   - ماهية الجهة التي يقدم إليها املحافظ أو نائبيه أو رؤس�اء 
الوح�دات االداري�ة  اس�تقاالتهم يف ظ�ل إنه�اء عم�ل مجل�س 

املحافظة املعنية ؟ .  
 2   - ماهي�ة الجه�ة الت�ي ُتكلف بإح�لل البدي�ل يف حالة تقديم 
املحاف�ظ أو نائبيه.  ورؤس�اء الوحدات االدارية اس�تقاالتهم يف 

ظل إنهاء عمل مجلس املحافظة  املعنية ؟ .  
 3   - ماهية الجهة التي تمارس صلحيات إعفاء وإقالة املحافظ 
أو نائبيه أو  رؤس�اء الوحدات االدارية يف ظل إنهاء عمل مجلس 

املحافظة املعنية ؟ .  
وقد الحظت يف ضوء تلك التس�اؤالت أن مجلس الدولة قد استند 
وتعك�ز عى )   41 ( ن�ص من بن نصوص الدس�تور والقوانن 
النافذة ) دس�تور 2005 ، قانون  املحافظات 21 لس�نة 2008 ، 
قانون انتخابات مجالس املحافظات 12 لس�نة   2018 ، قانون 
27 لسنة 2019 ، قانون الخدمة املدنية 24 لسنة 1960 (  وهذا 
يدل ع�ى االلتزام بأقىص درجة ممكنة من املصداقية والدقة يف 
املعلوم�ات  ، وبذلك صدر القرار وفق املبدأ القانوني يف ظل انهاء 

عمل مجالس املحافظات  ، ونظم حالتي اإلستقالة واإلقالة :  
أ - يف حال�ة االس�تقالة أعط�ى مجلس الدولة الح�ق للمحافظ 
تقدي�م اس�تقالته اىل  رئي�س مجل�س ال�وزراء ، ويق�دم نائب�ا 
املحاف�ظ والقائمقام ومدير الناحية  اس�تقاالتهم اىل املحافظ ، 
عى أن يختص مجلس الوزراء بتكليف  البديل يف  حالة استقالة 
املحاف�ظ أو نائبيه او القائمقام ، ويتوىل املحافظ تكليف البديل 

يف  حال تقديم مدير الناحية استقالته .  
ب- أما يف حال�ة اإلقالة فقد اعطى مجلس الدولة الحق ملجلس 
الن�واب بإقالة  املحافظ ونائبه باألغلبي�ة املطلقة لعدد أعضائه 
ولكنه جعله مرشوط�ااً باقراح من  رئيس مجلس الوزراء، كما 
منح القرار الحق ملجلس الوزراء بإقالة القائمقام ،  وللمحافظ 

بإقالة مدير الناحية ..  
وبه�ذه الفق�رات الت�ي كأنها ) لوح�ة فنية قانوني�ة محبكة( 
أنه�ى واضعو الق�رار  رأيه�م ، والذي بموجب�ه انتهت مجالس 
املحافظ�ات ) ضمن�ااً ( لتلتحق هي االخرى  بمكاتب املفتش�ن 
العمومي�ن الت�ي انتهت اىل االب�د ، وتنتهي بذل�ك الفوىض التي 
 الزمت اللمركزية االدارية املش�وهة يف الع�راق وما خلفته تلك 
املجالس من  مش�اكل وعقب�ات كؤود يف حياة الدول�ة العراقية 

السيما بعد ) التعديلت (  ..  
ق�راٌر يس�تحق أن ُيعل�ق يف باحة الرمل�ان ، وُترفع ل�ه القبعة ، 
قرار متماس�ك  وواضح وش�امل اتس�م بالرشي�ح للنصوص ، 
واثب�ت ان مجلس الدولة حقااً أن  ال  س�لطان عليه اال القانون..  
وتنطب�ق عليه املقولة الت�ي اطلقها العظيم )  مونتس�كيو ( يف 
روح القوانن ) ال تكتب القوانن والقرارات اال بأياٍد ترتعش (  ..  

ش�كرااً بحجم الس�ماء ملجلس الدولة رئاس�ةاً ومستش�ارين .. 
ونهي�ب بمجلس  القضاء األعى أن يحذو حذو مجلس الدولة يف 

إصدار القرارات .. 

 د. هاتف الركايب

المحافظاتمجالسنهاية
األبدإلى

اتفاقأستانةإنجازسوري..عوٌدعلىبدء



أخف�ق منتخب ش�باب الع�راق يف 
الحف�اظ عىل تقدمه ام�ام نظريه 
التون�ي ليخ�ر امام�ه بنتيجة 
2-1 يف املب�اراة الت�ي أقيم�ت عىل 
ملع�ب س�عود ب�ن جل�وي يف أوىل 

العربي�ة  بالبطول�ة  مباريات�ه 
للشباب.

يف  اوالً  الرافدي�ن  لي�وث  وتق�دم 
الدقيقة 42 عن طريق الالعب عبد 
الل�ه محم�د، لكن ابط�ال افريقيا 

ليقلب�وا  دقيق�ة   20 يف  انتفض�وا 
النتيج�ة لصالحهم، حيث س�جل 
فاروق امليموني ه�دف التعديل يف 
الدقيقة 70، قبل أن يضيف زميله 
ياني�س الصغري اله�دف الثاني يف 

املواجه�ة  لتنته�ي   ،90 الدقيق�ة 
بفوز نسور قرطاج.

وس�يواجه منتخب الشباب نظريه 
الكويت�ي ع�ىل ذات امللع�ب ي�وم 

الخميس املقبل.

منتخب الشباب يخسر 
أمم تونس في 
البطولة العربية
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والتقليل  للناس،  الجارح  نقده  إطالق  يف  البعض  يستأنس 
املراقبني  تحبط  بأساليب  طموحاتهم  وعرقلة  قدراتهم،  من 
وتزيد الشكوك حول مستقبل مرشوع ُيراد منه البدء بمنهج 
جديد وآليات غري تقليدية تسري به اىل مكاسب وطنية كبرية، 
فمثل هؤالء النقاد »اللؤماء« يعتقدون أنهم يعلمون الريرة 
ِصفراً  تمثل  بيانات  من  لهم  يروق  ما  ويعّمموا  النفوس  يف 

بمنظور الواقع يدركون أن ال قيمة لها ! 
لكن.. حتى الِصفر ال يساوون شيئاً أمام رمزيته الستنهاض 
ِهمم الناس بعد انكسارهم، أو ما يمثله من نتائج الحقة يف 
معادل العمل لتحقيق الهدف املطلوب، وبناء عىل ذلك يمكن 
اإلعالم  لوسائل  درجال  عدنان  الكابتن  فريق  مكاشفة  عّد 
ِصفر  املؤتمر  بأنه  الشرياتون  فندق  يف  املايض  الخميس  يوم 
بجدول أعمال الفريق ُبعيد انتهاء الحراك القانوني، والرشوع 
بالتهيئة للمرحلة الجديدة يف ظّل هيئة تطبيع مستقلة تمّهد 
إلجراء االنتخابات، ويف املقابل من حق أي فريق آخر يمتلك 
مقّومات التنافس عىل وضع برنامج إصالحي ملنظومة كرة 

القدم أن ينال ثقة الهيئة العامة يلتقي اإلعالم يف أي وقت.
أّول  هم  الرافدين  أبناء  كان  إذا  العراقية،  الكرة  أرسة  نذّكر 
التعبري عن  الصفر قبل خمسة آالف سنة يف  من استخدموا 
فراغ االشياء من محتوى الفائدة، فهم اليوم يقطعون أجندة 
أكثر من رقم صعب يف  بأمل كبري عىل صناعة   2020 العام 
معادلة أنفاذ اللعبة من أصفار سائبة جمعتها طوال السنني 
الدوري  إقامة  وتخّبط  املواهب  اهمال  صعيد  عىل  السابقة 
وتسليم  ُظلمهم،  من  املدربني  واستياء   ، منه  االنتهاء  ومدة 
ندر،  ما  إال  له  خربة  ال  من  بيد  الفاعلة  اللجان  مقدرات 
الفني املوسمي، والتالعب بمواد جوهرية يف  التقييم  وغياب 
النظام الداخيل ملصلحة منتفعني، وعدم تحقيق العدالة عند 

املخالفني  محاسبة 
يف مباريات الدوري، 
يف  تام  وتجاهل 
الدرجة  مسابقة 
تنظر  فيما  األوىل، 
الدول  بعض 
أهمية  اىل  األوروبية 
الرابعة  الدرجة 
املساواة  خط  عىل 
القيمة  يف  األوىل  مع 
واإلعالمية  الفنية 

والتسويقية.
إن اإلصالح الشامل 

عليه  التنبيه  يتوّجب  منطقي  أمر  املؤتمر،  قاعة  يف  يتم  ال 
والصحيح  حوله،  املتناقضة  األفعال  ردود  أهم  واستخالص 
للمصلحة  وينحاز  موضوعي  املنتِقد  رأي  يكون  أن  أيضاً 
يراعي  متحّدث  ألي  عليا  رشفية  قيمة  ذلك  ففي  العامة، 
محنة  أزاء  يبديه  اعرتاض  أي  مقّدمة  يستهّل  مبدأ  هكذا 
املجاذيف  تكسري  أما  لإلصالح،  املتصدّي  الشخص  أو  الكرة 
عن  بعيد  عمل  فهو  خارِس  طرف  ارضاء  أو  الحقد  بدافع 
خنجره  األكاديميني  أحد  أستّل  مثلما  املهني«  »الرشف  قيم 
حزمة  ليستعرض  الشرياتون  مؤتمر  انتهاء  من  ساعة  بعد 
القائمني عليه مثل )ال داعي له،  من الالءات الهجومية ضد 
ال يختلف عن السابقني، ال برنامج واضح، ال تتوقعوا شيئاً 
جديداً( كأنه يحّذر من وباء قادم يهّدد الكرة العراقية!! أمر 
املقبلة  األشهر  عنه  تكشف  ما  بانتظار  له  االنتباه  يسرتعي 
ما جرى  االنتخابات هل  بدء  قبيل  لنتبنّي  اإلصالح  يزعم  ملن 

انتصار للعبة أم انكسار؟!
ال أحد يتمّنى استمرار املشاكل، واألغلب من املنتقدين بمهنية 
عالية يتطلّعون إىل البناء من الِصفر وليس ترميم ما خلّفته 
الدولية  والتعليمات  اللوائح  عىل  التمرّد  من  طويلة  سنني 
تجارية  رشكات  وزج  املحاكم،  إىل  اللعبة  مسؤويل  واقتياد 
واقرتاض مبالغ من العبني دوليني لدفع رواتب مدرب أجنبي 
بركب  اللحاق  يف  الجدية  وعدم  املنتخب،  معسكر  ونفقات 

بعض االتحادات العربية املتطّورة.
أن الخطر األكرب الذي يجب أن نتفق كلنا حول ونرع لوأده 
املوثوق  الدويل واآلسيوي والشخص  التنسيق  تأثري  هو عدم 
يف  الوطني  املنتخب  مصري  عىل  الفيفا،  جهة  من  محلياً  به 
التصفيات املزدوجة لبطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 
البعض اىل خلط  الفراغ اإلداري أو عمد  إذا ما استمّر   2023
رّبما يصّعد  ما  قرار  لتبّني  العامة  الهيئة  باستثارته  األوراق 
األزمة اىل درجة التجميد وهو ما يغمز اليه البعض من وجود 
اىل  التأهل  نيل تذكرة  اتحادات تصارع معنا يف  تحرّكات من 
أرسة  بقيت  إذا  ذلك  يستبعد  وال  للتصفيات  الحاسم  الدور 
والتسقيط  بالتشكيك  املقبلة  االشهر  تقيض  العراقية  الكرة 
والتعاير بتأريخ ومواقف بعض النجوم عفى عليها الزمن وال 

مربّر الجرتاره.

فر امل�ؤمتر �صِ
إياد الصالحي

تمك�ن النفط من حص�د نقاط مبارات�ه األوىل يف 
الدوري العراقي بفوزه عىل الكهرباء بهدفني دون 

رد يف املواجهة التي أقيمت عىل ملعب التاجي.
وتألق محمد داود العب النفط يف املباراة بإحرازه 

هديف اللقاء.
املب�اراة كان�ت هادئ�ة يف ش�وطها األول رغم أن 
محم�د داود س�جل اله�دف األول يف الدقيق�ة 21 
بعد أن استغل خطأ ثنائي دفاع الكهرباء مونجي 

وبابا موىس ليخطف الكرة ويسدد يف الشباك.

مع بداية الش�وط الثاني حص�ل النفط عىل ركلة 
جزاء سجل منها محمد داود الهدف الثاني.

بعده�ا ضغ�ط الكهرب�اء خصوص�ا بع�د ال�زج 
بالالع�ب أحم�د محمود لكن الفريق لم يس�تثمر 
الف�رص، وردت عارض�ة النفط ك�رة هائلة لعيل 

محسن.
ورفع النف�ط بهذا الفوز رصيده إىل 3 نقاط فيما 

بقي الكهرباء بدون رصيد.
م�ن جانبه تغلب نادي الق�وة الجوية عىل ضيفه 

نفط ميسان بهدفني مقابل هدف يف دوري الكرة.
وقاد مهاجم الفري�ق، حمادي احمد، الصقور اىل 

االنتصار بتسجيله لهديف املباراة.
وافتت�ح حمادي احمد، التس�جيل مبكرا للجوية، 
بع�د تمريرة ممي�زة م�ن املدافع األيمن حس�ني 

محسن.
ولكن نفط ميسان عادل الكفة براسية احمد عبد 
الرزاق،  من كرة راس�ية بخطأ من الحارس امجد 

رحيم.

املراقب العراقي/ 
صفاء الخفاجي

بدأت املباراة بحذر من الطرفني وهدوء وترقب 
ساد اغلب الدقائق األوىل من الشوط األول وذلك 
الخسارة  من  وخوفهم  الفريقان  تردد  بسبب 
يف  واحدة  لنقطة  الفريقيان  تحصل  نتيجة 
تعادل  حيث  التصفيات  من  األوىل  الجولة 
فيما  اإليراني  طهران  استقالل  مع  الرشطة 

تعادل الوحدة االماراتي مع األهيل السعودي.
خطرة  كرة  اول  التاسعة  الدقيقة  وشهدت 
رأسية  طريقة  عن  االماراتي  الوحدة  لصالح 
الفريقان  بعدها  ليعود  سبستيان،  املحرتف 
وتاثر  امللعب  منتصف  عىل  السيطرة  ملحاولة 
مستوى الفريقان واملباراة ككل بارضية ملعب 
اغلب  يف  الوحل  التي غطاها  فارانسو حريري 

مناطقها.
وجاءت اول محاولة خطرة للقيثارة يف الدقيقة 
استقبل  الذي  كاظم  حسام  طريق  عن   31
قوية  وسددها  فياض  مازن  من  عرضية  كرة 
مرة  وسددها  وعاد  الوحداوي  الدفاع  ابعدها 
ثانية يف أحضان حارس املرمى االماراتي محمد 

الشامي.
الشوط  من  األخرية  العرش  الدقائق  وجاءت 
األول نشطة بعض اليش حيث شهدت الدقيقة 
لكرة  فائز  عيل  ابعاد  والثالثني  الخامسة 
خطرة من امام املحرتف امبوكو، فيما شهدت 
الشوط  الدقيقة ما قبل األخرية اخطر كرة يف 
االول بعد ان توغل مهاجم الرشطة عيل يوسف 
عبد  عالء  اىل  ذهب  من  طبق  عىل  كرة  ومرر 
الكوري  ابعدها  قوية  كرة  سدد  الذي  الزهرة 
الجنوبي تام ريم سانك ولرتتد وتصبح هجمة 
اثرها  عىل  نال  الرشطاوي  الفريق  عىل  مرتدة 
وليد سالم ألول بطاقة صفاء يف املباراة ومن ثم 
اعلن حكم املباراة الياباني نهاية الشوط األول 

بالتعادل السلبي.
الشوط الثاني

استهل القيثارة الشوط الثاني بقوة وضاغطا 
خميس  وتحصل  االماراتي  املرمى  عىل 
األوىل من  الدقيقة  يف  لبطاقة صفاء  إسماعيل 
الشوط الثاني، واستمر الرشطة بضغطه عىل 
ركنية  رضبة  ومن  االماراتي  الوحدة  دفاعات 
مرمى  اىل  برأسه  كرة  األمري  عبد  سعد  حول 
اىل  بصعوبة  ابعدها  الذي  الشامي  محمد 

ركنية أخرى يف الدقيقة السابعة واالربعني.
رأسية  كرة  الزهرة  عبد  عالء  سدد  وكذلك 

سهلة  ولتذهب  االماراتي  باملدافع  اصطدمت 
الخامسة  الدقيقة  وشهدت  الشامي  اىل 
ابعد  ان  بعد  اللقاء  فرص  اخطر  والخمسني 
عيل  القيثارة  مهاجم  كرة  االماراتي  املدافع 
تجاوزت  ان  بعد  املرمى  خط  عىل  من  يوسف 
الكرة حارس املرمى االماراتي محمد الشامي.

بإدخال  تبديل  اليتش  الرصبي  املدرب  واجرى 
الدقيقة  يف  صباح  بنبيل  بديال  مهادي  عالء 

الرشطة  واستمر  والخمسني،  الثامنة 
تراجع  مع  املباراة  مجريات  عىل  بالسيطرة 
العبو  وتناقل  االماراتي  الوحدة  لفريق  واضح 
الوصول  واستطاعو  بيهولة  الكرات  القيثارة 
عالء  وكاد  الخصم  جزاء  منطقة  اىل  كثريا 
للرشطة  التقدم  هدف  يسجل  ان  مهاوي 
استقبل  ان  بعد  والستني  الثالثة  الدقيقة  يف 
عرضية مازم فياض عىل خط الجزاء وسددها 

ركنية  اىل  ليبعدها  عاد  الشامي  ولكن  بقوة 
الوحداوي  الفريق  للقيثارة،ونشط  جديدة 
قليال واستطاع خميس إسماعيل ان يسدد كرة 
ذهبت  والستني  الثامنة  الدقيقة  يف  يف  خطرة 

عىل يمني حارس املرمى احمد باسل.
عرش  الخمسة  الدقائق  يف  السيطرة  وعادت 
تسجيل  كثريا  وحاول  الرشطة  لفريق  األخرية 
ظل  االماراتي  الدفاع  لكن  األول  الهدف 

الذي  املرمى  حارس  خلفهم  ومن  متماسكا 
اىل ركنية يف  أخرى من عالء مهاوي  ابعد كرة 

الدقيقة الخامسة والسبعني.
وشهدت الدقيقة 88 تسجيل الوحدة االماراتي 
بعد  مبوكو  محرتفة  طريق  عن  الفوز  لهدف 
استقبل عرضية سبستيان بكرة رأسية ارتدت 
حارس  مرمى  يف  واستقرت  األيمن  القائم  من 

املرمى احمد باسل.

بهدف قاتل.. القيثارة يتلقى هزيمة من الوحدة االماراتي بدوري ابطال آسيا

أبدى سجاد رعد، العب نفط الوسط، سعادته 
بف�وز فريقه يف الجول�ة األوىل بالدوري عىل 
مضيفه أمانة بغ�داد )1-0(، واصفا املباراة 
بأنه�ا خط�وة أوىل واثقة يف مس�رية الفريق 

بالدوري العراقي املمتاز.
وق�ال رع�د إن »حص�د النقاط الث�الث ومن 
ملع�ب املناف�س يف الجول�ة االفتتاحي�ة من 
الدوري ال ش�ك أنها ذات تأث�ري معنوي كبري 

بالنسبة لفريقه«.
وأض�اف »الجميع كان مصمما عىل الخروج 
م�ن املباراة بالنق�اط الثالث، ألنها س�تكون 
مؤثرة عىل روح الفريق يف الجوالت املقبلة«.

وأوضح رعد »نفط الوس�ط ق�دم أداء مميزا 
م�ع انضب�اط تكتيك�ي، أهدرن�ا فرصت�ني 
محققتني لكننا نجحنا يف التس�جيل وخطف 

النقاط الثالث وهذا األهم«.
وأش�ار الع�ب نف�ط الوس�ط إىل أن فريق�ه 
س�يعود ملش�اهدة املب�اراة لتعزي�ز األداء يف 
كل  يف  األخط�اء  وتج�اوز  املقبل�ة  الجول�ة 

املباريات.
وواصل »املباراة املقبلة س�تكون أمام امليناء 
يف ملعبنا املفرتض ملعب كربالء الدويل وعلينا 
أن نع�زز الف�وز بانتص�ار جديد، فاملوس�م 

الحايل يصعب تعويض أي خسارة فيه«.

أثنى حسن أحمد عىل مدرب فريق النجف، عىل 
أداء العبيه بعد الفوز عىل الصناعات الكهربائية 
العراقي  الدوري  افتتاح  يف  نظيفة،  بثالثية 

املمتاز.
الصناعات  فاجأ ضيفه  »فريقه  إن  أحمد  وقال 
عن  أسفر  مميز،  هجومي  بأداء  الكهربائية 

تسجيل 3 أهداف رائعة«ز
بدايتها  منذ  املباراة  عىل  »سيطرنا  وأضاف 
وسجلنا هدفا مبكرا، منح العبينا أريحية ونقل 
فوز  عن  أثمر  ما  الصناعات  العبي  إىل  الضغط 

كبري يستحقه العبو النجف«.
وأشار حسن إىل أن »النجف لم يتأثر بالغيابات 

»حققنا  مضيًفا  صفوفه«،  اكتمال  عدم  رغم 
الفوز بأداء جيد تجاوزنا من خالله كل املشاكل 
الدوري  انطالق  قبل  الفريق  تواجه  كانت  التي 
من تأخر للمستحقات وعدم انتظام التدريبات، 

لكن الالعبني كانوا عىل مستوى املسؤولية«.
مهمة  الدوري  يف  األوىل  »الخطوة  أن  وأوضح 
وتنعكس إيجابيا عىل مسار الفريق يف الجوالت 
املقبلة، وهدفنا تكملة املشوار بنفس الحماس«.
أمام  املقبلة  »مباراتنا  النجف  مدرب  وختم 
يف  ستقام  وأنها  خصوصا  سهلة  ليست  الطلبة 
ملعب الشعب، لكننا قادرون عىل كسب النقاط 

الثالث«.

أحمد يثن���ي عل���ى أداء العبيه بعد 
الفوز على الصناعات

فيتنام  امام  الودية  املباراة  الغاء  القدم،  لكرة  العراقي  االتحاد  اعلن 
املقرر اقامتها عىل ارض األخري بسبب مرض “كورونا«.

إن  الخرساني  حسني  الكرة  التحاد  اإلعالمي  املكتب  عضو  وقال 
“االتحاد العراقي لكرة القدم، قرر االعتذار عن خوض مباراته الودية 

امام فيتنام بسبب مرض كورونا«.
وأضاف أن “االتحاد فضل عدم املجازفة والحفاظ عىل سالمة الالعبني 
من خالل عدم خوض املباراة التي كان من املقرر ان تقام يف ال�24 من 

الشهر املقبل«.
إلقامة  األردني  نظريه  خاطب  الكرة  “اتحاد  أن  الخرساني،  وأوضح 
مباراة ودية يكون موعدها قبل مواجهة هونغ كونغ يف تصفيات كأس 

العالم«.
املقبل  اذار  شهر  من  ال�31  يف  كونغ  هونغ  سيواجه  العراق  أن  يذكر 
لنهائيات  املؤهلة  املزدوجة  التصفيات  من  الخامسة  الجولة  ضمن 

كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

رسميًا.. فايروس »كورونا« يلغي مواجهة المنتخب الوطني امام فيتنام 

النفط يهزم الكهرباء والجوية يتغلب على نفط الجنوب

سجاد رعد: نفط الوسط استحق الفوز على امانة بغداد

أك�د مدرب الطلب�ة، أحمد خلف، أن الحظ كان وراء خس�ارة 
فريق�ه أمام الزوراء، يف افتتاح الدوري املمتاز، رغم األفضلية 

الواضحة لفريقه.
وخطف الزوراء فوزا قاتال من الطلبة، بهدف نظيف، يف ديربي 

بغداد، بافتتاح الدوري العراقي، يف ملعب الشعب الدويل.
وقال خلف »مباراة الزوراء أكدت لنا أن الطلبة اس�تعاد جزًءا 
من بريقه وهيبته، كن�ا الطرف األفضل واألخطر، لكن الحظ 

لم يحالفنا«.

وأوضح أن الطلبة أهدر بعض الفرص الس�انحة للتس�جيل، 
مثل ك�رة محمد جفال الت�ي اصطدمت بالعارض�ة، وانفراد 

حيدر حسني أمام الحارس جالل حسن.
ونوه »حالة الطرد أثرت عىل الفريق بعد أن تحرر حس�ني عيل 
ليصنع هدف الفوز، كون الالعب كرار محمد قد نجح يف الحد 

من خطورته«.
وأش�ار إىل أن الطلبة كسب ثقة الجماهري، وهناك ردود أفعال 

طيبة حول األداء الجماعي بشكل عام.

خلف: الطلبة كان األفضل في المباراة االفتتاحية

خطف فريق امليناء نقاط ديربي البرصة 
بف�وزه ع�ىل نف�ط الجنوب به�دف دون 
رد، يف املباراة التي أقيمت مس�اء اليوم يف 
ملعب الفيحاء لحساب الجولة األوىل من 

الدوري املمتاز.
سجل هدف امليناء الالعب عباس بديع يف 

الدقيقة 54.
اتسم الشوط األول بالحذر من الفريقني، 

وغاب�ت الخطورة بس�بب ل�ك مع بعض 
املح�اوالت الخجول�ة لينته�ي بالتع�ادل 

السلبي.
ويف الش�وط الثان�ي تمكن الع�ب امليناء 
عباس بديع من إح�راز الهدف الوحيد يف 

الدقيقة 54.
وحافظ امليناء عىل تقدمه رغم املحاوالت 
الجادة من نفط الجنوب ليخرج بالنقاط 

الميناء ينهي ديربي البصرة لصالحه



ق�ررت رابط�ة الدوري اإلس�باني بش�كل رس�مي، 
الس�ماح لنادي برش�لونة، بالتعاقد  م�ع العب بديل 
للفرن�ي عثم�ان ديمب�ي، بع�د تعرض�ه إلصاب�ة 

ستبعده لفرتة طويلة  عن املالعب . 
ووفًقا لصحيف�ة »موندو ديبورتيفو«، التي تابعتها 
»املراق�ب العراق�ي« فإن اللجن�ة  الطبي�ة يف الليجا، 
قررت منح برش�لونة 15 يوًما م�ن أجل التعاقد مع 

العب بديل  لعثمان ديمبي . 
ولن يكون بإمكان برشلونة سوى التعاقد مع العب 

من الدوري اإلس�باني، أو  العب بدون فريق يف الوقت 
الحايل . 

وكان برش�لونة قد أرس�ل الخميس امل�ايض، وثائق 
إىل رابط�ة الليج�ا، للحص�ول  ع�ى إذن بالتعاقد مع 
مهاجم جدي�د، خاص�ة وأن إصابة عثم�ان ديمبي 

تفرض  الغياب ألكثر من 5 أشهر عن املالعب . 
وتش�ر تقاري�ر صحفي�ة إىل أن مارت�ن بريثوي�ت 
مهاجم ليجانيس، هو الالع�ب  األقرب لالنضمام إىل 

صفوف برشلونة. 

كش�ف يورجن كلوب، املدير الفني 
لليفربول، عن توقعاته الش�خصية 
بش�أن  الفري�ق املرش�ح للتتوي�ج 

بلقب الدوري اإليطايل . 
وقال كلوب يف ترصيح�ات ل�«راي 
س�بورت« عندما س�ئل عن توقعه 
لبط�ل  الكالتش�يو ب�ن يوفنتوس 
وإن�رت: »أنا أش�جع التس�يو للفوز 
بالبطول�ة، لدين�ا الع�ب  س�ابق يف 

ليفرب�ول يف س�باق اللق�ب، وه�و 
لوكاس ليفا .» 

وأض�اف: »ش�رو إيموبي�ي كذلك 
كان أح�د العب�ي فري�ق بوروس�يا 

دورتموند .» 
وتابع: »أنا آس�ف لساري وكونتي، 
لكنني أعتقد أن التس�يو س�يحقق 

مفاجأة كبرة  هذا املوسم .» 
وأتم: »يقدمون موسم ال يصدق«. 
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توخيل يؤكد مشاركة نيمار في مباراة دورتموند

سكالوني: ساري يعيش أزمة األرجنتين انتر ميالن يؤكد اهتمام النادي
 الكتالوني بالوتارو

توقع ديل بييرو يسيطر 
على صحف إنجلترا

ديوكوفيتش يحافظ على صدارة 
التصنيف العالمي

حس�م األملان�ي توم�اس توخي�ل، 
املدير الفني لباريس س�ان جريمان 
ق�راره النهائ�ي  بش�أن مش�اركة 
النج�م الربازي�ي نيم�ار جونيور 
يف مب�اراة بوروس�يا دورتموند، 
يوم  غ�د الثالثاء ، يف ذهاب دور 

ال�16 لدوري أبطال أوروبا . 
وأكدت ش�بكة مون�ت كارلو 
تابعته�ا  الت�ي  الفرنس�ية 
أن  العراق�ي«  »املراق�ب 
ضم�ن  نيم�ار  س�يكون 
باري�س  العب�ي  قائم�ة 
التي ستس�افر إىل أملانيا، 

للمشاركة يف اللقاء . 
وأضافت أن نيمار تدرب 
وب�ات  طبيع�ي،  بش�كل 
جاه�زا للمب�اراة رغ�م حالة 
توم�اس  يفرضه�ا  اإلث�ارة  الت�ي 

توخيل بترصيحاته اإلعالمية . 
ولفت�ت إىل أن مدرب باريس س�ان 

جريمان اطم�أن عىل جاهزي�ة نيمار بعد 
إراحته  يف آخر 4 مباريات للتعايف تماما من 
إصاب�ة تعرض لها يف مب�اراة مونبيلييه يف 

 األول من شباط الجاري . 
وذكرت أيضا أن الفريق البارييس سيكون 

مدججا بقائمة تضم 21 العبا، هم : 
كيلور نافاس، س�ريجيو ريكو، مارس�ن 
بول�كا، توم�اس مونييه، ليفن ك�ورزاوا، 
برس�نيل  كريي�ر،  تيل�و  برين�ات،   خ�وان 
كيمبيمب�ي، تياجو س�يلفا، ماركينيوس، 
 تانج�وي ك�وايس، أندير هريي�را، جوليان 

دراكسلر، ماركو فرياتي، إدريسا جايي، 
ماري�ا،  دي  آنخي�ل  س�ارابيا،   بابل�و 

كيلي�ان مباب�ي، م�اورو إي�كاردي، 
إدينسون كافاني  ونيمار جونيور . 

يف املقاب�ل، س�يغيب كل م�ن العب 
ليان�درو  األرجنتين�ي  الوس�ط 

باريديس، وتش�وبو  موتينج، إضافة 
إىل قل�ب الدف�اع، عب�دو ديال�و، لعدم 

تعافيه من اإلصابة. 

أكد ليونيل س�كالوني، مدرب منتخ�ب األرجنتن، أن الوتارو 
مارتينيز مهاجم إنرت  ميالن هو »نعمة« لأللبيسيليستي . 

وقال س�كالوني يف مقابلة نرشتها صحيف�ة ال جازيتا ديلو 
س�بورت: »ال أقول إنه  نضج بش�كل كام�ل، لكنه قارب عىل 
ذلك. هو أح�د أفضل املهاجمن يف الوق�ت  الحايل ويلعب مع 

فريق كبري .» 
وتابع: »س�يكون م�ن الصعب التفريط فيه ع�ىل الرغم من 

أن�ه مطلوب يف العديد  من الفرق األوروبية الكربى. أتمنى أن 
يستمر هكذا فهو نعمة ملنتخب  األرجنتن .» 

ويق�دم املهاج�م األرجنتين�ي املتأل�ق صاحب ال�22 س�نة، 
موس�ما رائع�ا م�ع إنرت  س�جل خالل�ه 16 هدف�ا يف جميع 
البطوالت، وس�اهم يف احتالل فريقه لصدارة  ترتيب الدوري 
اإليطايل بالتس�اوي مع يوفنتوس .  كما تحدث سكالوني عن 
باول�و ديباال، مهاج�م البيانكونريي، الذي يح�ارب من أجل 
 حج�ز مقعد أس�ايس يف تش�كيل الفريق تحت قي�ادة مدربه 
ماوريس�يو س�اري .  وأوضح مدرب األلبيسيليستي: »بعدما 
تمك�ن أخريا م�ن االس�تمرارية يف اللعب  توق�ف مجددا عن 
املش�اركة. هذا وضع خاص .»  واستطرد: »ساري لديه نفس 
املشكالت التي نواجهها يف األرجنتن. لديه الكثري  من الالعبن 

الكبار ويتوجب عىل بعضهم الخروج من التشكيل .» 
وأض�اف: »)م�درب يوفنت�وس( يعتمد عىل ديب�اال يف بعض 
األوق�ات، لكن من  الواضح أنه من الصعب بالنس�بة للمدرب 

تحديد من سيلعب .» 
وأت�م: »ال يمك�ن للم�درب أن ي�رشك كريس�تيانو رونال�دو 
وجونزال�و هيجواي�ن وديب�اال  ودوج�الس كوس�تا س�ويا. 

املدربون يبحثون عن التوازن«. 

انرت ميالن يؤكد اهتمام النادي الكتالوني بالوتارو
عل�ق بيبي ماروتا، املدير التنفيذي إلنرت ميالن، عىل األنباء التي تش�ري إىل رغبة 

 برشلونة يف ضم الوتارو مارتينيز، مهاجم النرياتزوري، الصيف املقبل . 
وقال ماروتا يف هذا الصدد، خالل ترصيحات لش�بكة »س�كاي س�بورتس«: التي 
 تابعتها املراقب العراق�ي »مارتينيز يتطور، ال زال صغريًا جًدا.. وقبل كل يشء  هو 

مهتم بارتداء القميص التاريخي لإلنرت، وأن ينمو كالعب محرتف .» 
وأض�اف: »الالعبون ال يغ�ادرون إال إذا طلبوا من النادي الرحي�ل«، ملقًيا الكرة يف 

 ملعب الدويل األرجنتيني . 
وع�ن إمكاني�ة اس�تعادة كريس�تيان إريكس�ن ملس�تواه الحقيق�ي، قال: 
»إريكس�ن  الحقيقي موجود بالفعل، لك�ن يجب أن تكون هناك فرتة 

للتأقلم .» 
وخت�م بقوله: »خالل املب�اراة يوجد 14 العًب�ا يتم توظيفهم، 
هن�اك العبون يبدأون  املواجهة وآخ�رون ينهونها.. ويتوقف 

األمر عىل )املدرب( كونتي لالختيار .» 
ويستهدف برشلونة بشدة تعزيز خطه الهجومي، الصيف 
املقبل، خاصًة مع تقدم  عمر نجمه األوروجواياني، لويس 

سواريز. 

رسمًيا.. 
السماح 

لبرشلونة بإبرام 
صفقة جديدة

كلوب يرشح 
التسيو 

للفوز 
بالكالتشيو

يحتضن ملعب ستامفورد بريدج مساء اليوم 
اإلثنن، قمة مباريات الجولة 26 من  الدوري 
اإلنجلي�زي املمت�از، وذل�ك عندم�ا يس�تقبل 

تشيليس نظريه مانشسرت  يونايتد . 
ويحت�ل تش�يليس املرك�ز الراب�ع يف ج�دول 
الرتتي�ب برصي�د 41 نقط�ة، بينم�ا يتواجد 
 مانشس�رت يونايتد يف املركز التاس�ع برصيد 

35 نقطة . 
ولم يخرس تشيليس سوى مباراة واحدة فقط 

م�ن آخ�ر 17 مواجه�ة جمعته  بمانشس�رت 
يونايت�د يف ال�دوري ع�ىل ملعبه س�تامفورد 

بريدج )10 انتصارات- 6  تعادالت(  . 
ولم يخرس البلوز أيًضا يف آخر 6 مباريات عىل 
ملعبه بالدوري أمام اليونايتد،  منذ الخس�ارة 
بنتيج�ة )3-2( يف ش�هر ترشين أول من عام 

 .  2012
وبعد أن تغلب مانشسرت يونايتد عىل تشيليس 

برباعية نظيف�ة عىل ملعب »أولد 

 تراف�ورد« يف الجول�ة األوىل م�ن ال�دوري هذا 
املوسم، يبحث الش�ياطن الحمر عن  تحقيق 
االنتص�ار يف مباراتي املوس�م بال�دوري عىل 
حس�اب البل�وز، للم�رة األوىل  من�ذ موس�م 

 .  1988 -1987
وتمك�ن اليونايتد م�ن التغلب عىل تش�يليس 
بنتيجة )2-1( عىل ملعب س�تامفورد  بريدج 
هذا املوسم يف كأس رابطة األندية اإلنجليزية 
املحرتفة، وآخ�ر فريق  تمكن م�ن الفوز عىل 

البلوز عىل ملعب س�تامفورد بريدج مرتن يف 
موس�م واحد،  كان ليفربول يف موسم 2011- 

 .  2012
وفشل تشيليس يف تحقيق االنتصار خالل آخر 
3 مباريات خاضها بالدوري،  وآخر مرة فشل 
فيها البلوز بتحقيق أي انتصار بالدوري يف 4 
مباري�ات متتالية،  كان يف ش�هر آيار من عام 
2016  .  وجم�ع مانشس�رت يونايت�د 4 نقاط 
فقط م�ن أصل 15 نقطة ممكن�ة يف الدوري 

يف  ع�ام 2020، ولم يجم�ع فريق أقل من تلك 
الحصيلة من النقاط، سوى كريستال  باالس 

ب�3 نقاط . 
كم�ا فش�ل اليونايت�د يف تس�جيل األهداف يف 
4 مباري�ات م�ن آخ�ر 5 لق�اءات خاضها  يف 
الربيمريلي�ج، وم�ن بينه�م آخ�ر 3 مباريات 
ع�ىل التوايل، وآخر مرة فش�ل فيه�ا  اليونايتد 
يف تس�جيل األه�داف يف 4 مباريات متتالية يف 
الدوري يعود إىل شهر  نيسان من عام 1989. 

اليوم .. اليونايتد يطمح لالقتراب من فرق القمة
 على حساب تشيلسي

حاف�ظ الرصبي نوف�اك ديوكوفيتش، عى ص�دارة التصنيف العاملي 
الصادر اليوم  اإلثنن، والذي لم يشهد أي تغير يف املراكز العرش األوىل . 
وتراجع الس�ويرسي س�تان فافرينكا، 3 مراكز ليحتل التصنيف ال� 
16 عاملًي�ا، يف  الوقت الذي تقدم فيه الكن�دي فيليكس أوجر أليازيم 

ليتواجد يف املرتبة ال� 18،  بعد وصوله إىل نهائي بطولة روتردام  . 
وفيما يي املراكز العرش األوىل يف التصنيف العاملي : 

 1   - نوفاك ديوكوفيتش
 2   - رافائيل نادال
 3   - روجر فيدرر
 4   - دومينيك ثيم

 5   - دانيل ميدفيديف   
 6   - ستيفانوس تسيتسيباس

 7   - ألكسندر زفريف
 8   - ماتيو بريتيني
 9   - جايل مونفيس
 10 - ديفيد جوفن

اهتم�ت الصح�ف اإلنجليزي�ة، الصادرة الي�وم اإلثنن، 
بتوقع دي�ل بيريو نجم  يوفنتوس الس�ابق، ب�أن القدر 
س�يقود بي�ب جواردي�وال لتدري�ب الس�يدة العج�وز .  

وعنون�ت صحيفة دي�ي س�تار »اليويف صنع ل�ك بيب«، 
وذلك يف إشارة إىل توقع  أسطورة يوفنتوس، أليساندرو ديل 

بيريو، بأن قدر جوارديوال هو تدريب السيدة  العجوز . 
سلطت  صحيف�ة »دي�ي إكس�ربيس« الضوء ع�ىل توقع دي�ل بيريو كما 

برحيل  جوارديوال لتدريب يوفنتوس .  
ويف األعىل، اهتم�ت بنتائج مباريات 
ال�دوري اإلنجلي�زي أم�س، بف�وز 
آرس�نال ع�ىل  نيوكاس�ل برباعي�ة 
نظيفة، وتغلب توتنهام هوتس�بري 

عىل أستون فيال بنتيجة 2-3  . 
بدوره�ا عنون�ت صحيف�ة التايمز 
»جواردي�وال س�يبقى ويقاتل عىل 
الرغم من  اإليقاف«، وذلك يف إشارة 
إىل حرم�ان مانشس�رت س�يتي من 

املشاركة األوروبية  ملدة موسمن. 

الع�ب  رابي�و،  أدري�ان  الفرن�ي  حس�م 
وس�ط يوفنت�وس، موقفه م�ن الرحيل عن 
 يوفنت�وس، وأبل�غ الن�ادي بق�راره، يف ظل 
الش�ائعات الت�ي تربط�ه بمغادرة الس�يدة 
 العج�وز يف صفقة تبادلية م�ع بول بوجبا، 

نجم مانشسرت يونايتد . 
وخرج�ت العدي�د م�ن التقاري�ر يف األي�ام 
األخرة، لتكش�ف عن إمكاني�ة رحيل رابيو 
 ودخوله يف صفقة تبادلية ينتقل بمقتضاها 
إىل  بوجب�ا  انضم�ام  مقاب�ل  اليونايت�د  إىل 

 يوفنتوس . 
مركات�و«،  »كالتش�يو  موق�ع  وبحس�ب 
ف�إن رابيو أك�د أن األفضل لم ي�أت بعد مع 
 يوفنت�وس، موضحة أنه ال يريد الرحيل عن 
البيانكون�ري يف فرتة االنتق�االت  الصيفية 

املقبلة . 
وأض�اف أن الع�ب الوس�ط الفرني يرغب 
يف البق�اء بمدين�ة تورين�و وإثبات نفس�ه 
 مع النادي، حيث يريد حجز مكان أس�ايس 
يف تش�كيلة الفريق تحت قيادة  ماوريس�يو 

ساري، املدير الفني لليويف . 
ولف�ت املوقع إىل أن رد فع�ل يوفنتوس عى 
قرار الالعب الفرني كان إيجابًيا،  مش�رة 
إىل أن الن�ادي ال يري�د التفري�ط في�ه خالل 

الصيف. 

رابيو ينفي رحيله 
عن يوفنتوس



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

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

االثنين 17 شباط 2020 العدد 2267 السنة العاشرة

مصطلحات ادبية
حكمة )مثل(

من املصطلح�ات التي يكث�ر تناولها يف االدب 
العرب�ي القدي�م والحديث ه�و الحكمة واملثل 
وه�و ق�ول موج�ز يعرب ع�ن معن�ى مفيد يف 
الحي���اة أو ع�ن حقيقة تتعل�ق ب���الواقع 

املأل���وف. 
ويعرب ع�ن الحك�م يف لغة بس�يطة عادية قد 
تكون يف بعض األحيان مجازية أو رمزية. مثل 

قد ضل من كانت العميان تهديه.

طرائف من التراث 

علوان السلمان : »ليلة المرقد« مستلة من منابع ليالي »الكوانين« السومرية

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

اكد الناقد علوان الس��لمان ان مجموعة »ليلة المرقد« القصصية اش��تملت عىل طرائق وثيمات متعددة والكش��ف 
ع��ن كوام��ن الذات ، مبينا ان النص يتمزي ببعده الحكايئ واتس��امه بس��مات ش��كلية وداللية تكش��ف عن اخزتالها 

النويع للحياة باعتماد التكثيف وااليجاز الكاشف عن البعد الروحي.

قال رجل اس�مه عمر لعيّل بن سليمان 
األخفش النحوي : علّمني مس�ألة من 
النح�و ، فق�ال ل�ه تعل�م أّن اس�مك ال 
ين�رف ، فأتاه يوماً وهو عىل ش�غل 

،فقال : من بالباب ؟.
ق�ال: عم�ر، ق�ال : عم�����ر الي�وم 
ينرف ، ق�ال : أوليس ق����د زعمت 
أّن�ه ال ين�رف ؟ ق�ال : إّنا لل�ه ، إّنما 

أردُت أمِس النحو .

الثقافـي
8

وقال الس�لمان يف ورقة نقدية تلقتها 
املجموع�ة  ان  العراق�ي(  )املراق�ب 
القصصية) ليلة املرقد( التي نس�جت 
عوامله�ا النصية أنامل منتجها القاص 
ش�وقي كري�م، واس�همت دار جعفر 
العصام�ي يف طبعه�ا وت�وىل ص�ادق 
الجمل نرشها /2019، كونها نصوص 
اش�تملت عىل طرائق وثيمات متعددة 
كش�فت عنه�ا ايقوناته�ا العنواني�ة 
)االحادية الرتكيب=7 وثتائية الرتكيب 
الرتكيب=3ورباعي�ة  وثالثي�ة   10=
االيقون�ة  اىل  الرتكيب=1(..مضاف�ة 
السيميائية الدالة بفونيميها املشكالن 
جمل�ة اس�مية مضاف�ة ح�ذف اح�د 
اركانه�ا وق�د اعتل�ت واجه�ة الغالف 
متكئة عىل جنس املنَتج واملنِتج وكلها 
توس�دت لوح�ة املرق�د الت�ي انتقتها 
واخرجتها فنيا نهلة نش�أت الشمري، 
احتل�ت  الثاني�ة فق�د  الواجه�ة  أم�ا 
قس�مها الس�فيل وعىل الجانب االيمن 
ص�ورة املنتج وهي تجيب عن س�ؤال 

الكتابة بسبابتها)حني نحاول الكتابة 
عن وطن مىلء بالحكايات واالساطري 
علينا ان نتوقف كثريا عند الشكل الذي 
يتوجب ان نلبس�ه له�ذا الرسد ليكون 
حيا ومؤثرا وهذا ما تطمح اليه وتؤكده 
م�رسودات )ليل�ة املرقد( املس�تلة من 
الس�ومرية. الكوان�ني  لي�ايل  مناب�ع 
ببع�ده  يتمي�ز  الن�ص  ان   : وأض�اف 
الحكائي واتس�امه بس�مات ش�كلية 
وداللية تكش�ف ع�ن اختزالها النوعي 
للحي�اة باعتم�اد التكثي�ف وااليج�از 
الكاشف عن البعد الروحي عرب الفاظ 
رامزة تحاك�ي الع�ر والبيئة وتعرب 
ع�ن التناقضات القيمية التي يس�بح 
االنس�اني.. الوج�ود  ايقاعه�ا  ع�ىل 
فضال عن انه يوحي باغرتاب انس�اني 
وجدب مكاني تكش�ف عنه مش�هدية 
ناتج�ة من تقني�ة االخت�زال وااليجاز 
بتوظيف مهارات فنية واخيلة خصبة 
تعتم�د  الت�ي  البنائي�ة  الرتاكي�ب  يف 
آلي�ة االقتص�اد الجميل بلغ�ة ايحائية 

وش�خوصه..لذا  واحداث�ه  تؤط�ره 
فاملنتج)القاص( يسعى اىل احداث اثر 
املس�تهلك)املتلقي(.. وذات  بتفاعل�ه 
كونه يطابق الحضور اليومي املرتسم 
بمالمح الش�خصية وعواملها الداخلية 

ومحيطها الخارجي.
وتابع :ان الرؤية الرسدية عند القاص 
مقرتن�ة بمنط�ق جم�ايل م�ن خ�الل 
املش�هد واالرتق�اء ب�ه بلغ�ة ايحائية 
الحي�اة  ومنط�ق  جاذبة..متألق�ة 

وحركته�ا التي ش�كلت احد معطيات 
املس�توى الحيس للنص..كونه يوظف 
االش�ياء بطريقة موحية اس�همت يف 
اىل  الدرامي..اضاف�ة  البن�اء  تطوي�ر 
توظيف الجزئيات للكشف عن دخيلة 
الشخصية وتطوير الحدث مع الرتكيز 
ع�ىل الجوان�ب املعتم�ة الت�ي تعرتي 
االنس�ان..عرب ن�ص يحم�ل دالالت�ه 
املوحية ويعرب عما يختمر داخل الذات 
القلقة التي تتصارع والغربة املكانية..

فضال عن ان املنتج)القاص( يعرب عن 
مضامين�ه الرسدي�ة من خ�الل وعي 
الشخصية بحكم امتالكه رؤية للحياة 
الت�ي تمن�ح الناحية الفكري�ة اهمية 
متفردة ومتزاحمة االفكار والتأويالت 
الت�ي تكش�ف عم�ا ي�دور يف دخيل�ة 
تقني�ات  الس�ارد..بتوظيفه  املنت�ج 
فنية واس�لوبية ك�� )التنقيط)النص 
الصامت الذي يستدعي املستهلك ملىلء 
سواداته( و االس�تفهام.. الذي يبحث 
عن ج�واب لتوس�يع مدي�ات النص..
والتك�رار اللفظ�ي الدال ع�ىل التوكيد 
واالهتمام..والتذك�ر والتذكري..اضافة 
اىل تتاب�ع االح�داث برتكي�ب زمكاني 
مع تكثيف االحس�اس يف صور مركبة 
داخل بنية نصية ترتكز عىل الوعي مع 

قوة العاطفة.
الت�ي  بمقطعيات�ه  الن�ص  ان  ورأى 
تجرنا اىل مقولة النفري الصويف)كلما 
العب�ارة اتس�ع املعنى(تىضء  ضاقت 
خبايا الذات باسرتس�ال رسدي متعدد 

الظ�الل الرؤيوي�ة وه�ي تتكىء عىل 
م�ع  الجم�يل  واالحت�زل  التكثي�ف 
مفارقة اسلوبية واهتمام بمعيارية 
الش�كل لخلق نص يتوخ�ى االيجاز 
وعمق املعن�ى وكثافة االيحاء..وهو 
يس�تمد تأثريه م�ن خلجات النفس 
فض�اءات  يف  الس�ابحة  واحالمه�ا 
املخيل�ة بمعانق�ة الواق�ع وتحديد 
موقف منه من اجل خلق مشاهده 
بتلقائية تحتكم املنطق القائم عىل 

التجربة…
وخت�م :لقد كان�ت )ليل�ة املرقد( 
الحياتي�ة  بمش�اهدها  مكتظ�ة 
واقعي�ة  لعوال�م  املحتضن�ة 
ممزوج�ة بالخي�ال وه�ي تركز 
عىل الجوان�ب املعتمة التي تغلف 
عوال�م االنس�ان وتنعك�س عىل 
نفس�يته..فكانت م�رآة تعكس 
حقيق�ة الواق�ع ال�ذي اخ�رتق 
املنتج)الس�ارد( فكشف  عوامله 
عن كوامن الذات وما يحيطها..

أرواح تشبهك 

ال تحاول تغيري أحد ، 

ابحث عن األرواح التي تشبهك 

منذ البداية .

مد وجزر 

سارة ادم

بني مد وجزر ..

تتساقط األحالم.. 

المشردون

رافع بندر

املرشدون 

كنباتات

)السنادين(

جميلٌة جدا

وسعيدٌة جدا 

ُتوِرُق من غري عناء 

ننقلها حيث نشاء

تشبههم جدا 

إنها بال جذور

شطحة برق

جواد الشالل

عظام مهروسة

وصفقات انتظار 

عىل ارصفة باردة

والكون شطحة برق

.مراقب مهمل ... انا

 كتابة 

عيل ياري

إذا لم أكتِب األلم؛ يكتبني..

يحمل منجله لينحت وجهي..

فينزل الدمع يف سواقيه

فتنبُت شجرٌة عاقر!

 

هايكو

جاسم عليوي

فؤاد العبودي 

من حقك دفن رأس�ك يف سطور واحدة من 

قصصك

الشئ ينتبه وال أحد يلتفت

الكل مشغولون بموائد اللئام

وانت وحدك تديف خمرية

الصرب كي تداوي جراح امك...

مامن ظل يف الشارع

سوى ظل الرشطة والقطط

عىل الطرقات

وانت تلهث راكضا راجعا

لتقدم الفاكهة لطفل القصة

كلنا حني تأتي الينا

نشيعك باألحزان

فما كنت وحدك

من يلف جراحه

بضماد اليأس

لكنني أعرفك جيدا

صديقي منذ 

عتمة الجنرال

ولحد االن...تقطع طريقك

اىل حيث تريد بثبات

االقدام...وضحكة يسيل

ضؤوها مثل نظرة االطفال

أعجب ياصديقي كيف تحزن

ولقد مات الحزن فينا

وتخشبت اآلالم....

من	حقك	

علكة..	علكة!!	

آخ�ر مص�در رزق لس�د رم�ق أم�ه 
وأخوت�ه الصغار كان بي�ع العلكة يف 
زوايا السوق املكتظ بأمثاله الباحثني 
ع�ن رشوق ش�مس الكرام�ة الت�ي 

غابت منذ عقد ونيف.
علك�ة تخل�ق الخب�ز وتبع�ث األم�ل 
ألرمل�ة ويتامى تركه�م رب أرستهم 
ب�ال وداع مرضجا بدم الش�هادة عىل 
س�واتر الجهاد ك�ي ال يصل اإلرهاب 

اىل عتبة دارهم املائل للسقوط.
ضحى بأغىل ملك�ه، وبقيت رصوح 
الدجال�ني والفاس�دين تت�أأل فيه�ا 
مصابي�ح امل�اس وبهرج�ة الفس�اد 

الذي لم ينضب.
ما بني مناداته باملتس�وقني: علكة..

تزاح�م  يف  بيعه�ا  يف  أم�ال  علك�ة، 
البائعني، س�مع النداء من الس�ماء، 
وانفج�رت براك�ني الحق�د، تطايرت 

الحكايا وتالطمت األحالم.
وأن�ني  املفاج�أة  صم�ت  ب�ني  م�ا 
الجروح، رصخ�ة تطلقها الس�ماء، 
تعال�وا ايل ع�ىل رسوج امل�وت أو عىل 

أجنحة املأساة.
أمسك بعلب علكته فهو لم يبيع منها 

ليأتي بمورده خبزا ألمه وأخوته.
املوت يقبض عىل روحه وهو يقبض 

عىل عل�ب العلكة، كيف ل�ه أن يقرر 
الرحي�ل ق�رسا ول�م يع�د بمدخ�ول 

يومه؟
يف لحظات املوت يندى الجبني تحاكي 
قطرات خجله الجوع الذي يتس�كع 

يف جوف األهل.
أمي، أخوتي، عذرا، ستنامون جياعا 

هذه الليلة.

ويف الس�ماء أبرق�ت أرواحهم وهطل 
الدم يروي األرض التي ال ترتوي.

هناك بني األنوار، حيث س�الم، التقى 
بأم�ه وأبي�ه وأخوته، يحم�ل علكته 
الت�ي ل�م تب�اع، روح�ه الت�ي بيعت 
وحده�ا كانت خب�ز كرام�ة الرحيل 
ولق�اء أبدي�ا ودع ال�راخ واش�الء 

الضحايا.

محتوى كتاب

»الطلياني«:	شخوص	عبثية	بين	السياسة	وإفرازاتها
 املراقب العراقي /متابعة...

»ث�ورة  م�ن  س�نتني  بع�د 
الياسمني«، الثورة التونسية 
الرسيع�ة، واألوىل يف الربي�ع 
العربي، وهي ث�ورة الحرية 
والكرام�ة للش�عب التونيس 
الذي أطاح برمز االس�تبداد 
التاريخ�ي ب�ن ع�يل، وأقام 
حديثة،  ديمقراطي�ة  دول�ة 
كتب شكري املبخوت روايته 
الت�ي ح�ازت  »الطليان�ي«، 
جائ�زة البوك�ر العاملي�ة، يف 
ع�ام 2015، والت�ي وصفها 
رئي�س  الربغوث�ي  مري�د 
اللجنة بأنها رواية »مدهشة 
رحل�ة  وه�ي  بدايته�ا،  يف 
والبل�د،  الجس�د،  عال�م  يف 
واالنتهاك  واملؤسسة  الرغبة 
واالنتهازي�ة وتن�اول ب�ارع 
الصغ�ري  العال�م  الرتب�اك 
الكب�ري  والعال�م  لأف�راد، 
للبالد«. ويق�ول املبخوت إن 
الجائزة ليست غنيمة، ألنها 

جزء من املؤسسة األدبية.
وعنوان »الطلياني« هو اسم 
شعبي نسبة إىل بر الطليان، 
وذلك لوسامة »عبد النارص« 

اإليطالية ال�ذي جمع جمال 
ألم�ه  األندلس�ية  األص�ول 
الرتكية  والوس�امة  وجدته، 
ألبي�ه وج�ده، »وربم�ا أمه 
زينب قد توحمت عىل إحدى 
اإليطالي�ة«.  الش�خصيات 
وتفاجئن�ا الرواية يف املقربة، 
بلباس�ه  الطلياني  بموق�ف 
الجين�ز، والش�عر األش�قر، 
وه�و  املعف�اة،  واللحي�ة 
يرف�ض الصالة ع�ىل جنازة 
وال�ده، ألن�ه »ال يص�وم وال 
يتن�اول  وح�ني  يص�يل«، 
الشيخ الجثة، يقوم برضبه 
بالدماء  ويغرق�ه  بالح�ذاء، 
ويحاول أن يخنقه، حيث تم 
إبعاده وتم وصفه باملجنون 
نتيجة  والكافر، وأنه مأزوم 
وس�يئ  زواج�ه،  يف  فش�له 
الخل�ق نتيج�ة خلطت�ه مع 
الفاسدة،  الصعاليك والكتب 
س�وى زوج�ة اإلم�ام الت�ي 
قال�ت إن عب�د الن�ارص عىل 
حق، بحي�ث يجعلنا الروائي 
أمام لقطة بوليس�ية، بدون 
أن يحدد األسباب الحقيقية 

لذلك.

اصدار..

 املراقب العراقي/ متابعة...
رسم�دة رواي�ة للروائ�ي الس�وري فادي 
عزام. صدرت الرواية ألّول مرة عام 2011 
عن دار ثقاف�ة للنرش والتوزيع يف بريوت. 
للجائ�زة  الطويل�ة  القائم�ة  يف  ودخل�ت 
العربي�ة لع�ام 2012،  للرواي�ة  العاملي�ة 

املعروفة باسم »جائزة بوكر العربية«.
يروي الكاتب الس�وري »ف�ادي عزام« يف 
ه�ذه الرواي�ة حكاي�ة »رايف عزمي« وهو 
معد أف�الم وثائقية، حيث يلتقي بس�يدة 
غريب�ة يلفها الغم�وض يف باريس. تعمل 
بروفس�ورة فيزياء يف جامع�ة الرسبون. 
تخ�ربه إنها عاش�ت حي�اة س�ابقة٬ وقد 
كان�ت تعي�ش يف بلدته يف جنوب س�وريا 
رسم�دة وقصت علي�ه حكاية مأس�اوية 
عن قتلها بداعي الرشف من قبل أخوتها. 
يحم�ل الش�اب الحكاي�ة ويع�ود لبلدته٬ 
ليكتش�ف دني�ا تختل�ف ع�ن دني�اه كان 
غائبا عنها٬ وتق�وده الحكاية للبحث عن 
مكامن املكان واكتشاف أرساره  وجماله 

وتعايشه.
يف كّل قرية حكاية. وحكاية رسمدة بطلُة 
كّل الحكاي�ات: ث�أر، وجرائ�م، وأع�راس 
تنته�ي مآتَم، وام�رأٌة تق�ود الِصبية عرب 
دهالي�ز ، وتحرّض أكاس�ريَ لفّض  الحزن 
أزرُق  أثدائه�ّن  حلي�ُب  أّمه�اٌت  واألل�م. 
حزنً�ا عىل فل�ذات األكب�اد. مكائد عانٍس 
ملتاعة. أستاذ جغرافيا ملووٌث بالهزيمة 
يكت�ب  االش�رتاكيّة  العدال�ة  وبتحقي�ق 
كتبًا يمحوها مخاف�ة أن يرسق أفكاَرها 

األعداء. 
كّل هؤالء... وهيال.

هي�ال يف رسم�دة... وهي�ال يف باري�س... 
باِس�م آخر ويف زمٍن آخر. فأرواح رسمدة 
ال تُحبَ�س يف مكان. ال تم�وت، وإن ماتت 

تعود.
رسمدة ليس�ت قرية فقط. ليست رواية. 
هي عالٌم ال متناٍه، ممت�دٌّ زمنيًّا ومكانيًّا، 
مغّل�ٌف بالس�حر والغم�وض، منيسٌّ عىل 
كتف واٍد، وال يتوّقف عن اجرتار ماضيه. 

	زمنًيّا	ومكانًيّا	مغلٌّف	بالسحر	والغموض »سرمدة«	لفادي	عّزام	..عالٌم	ال	متناٍه	ممتٌدّ

 وداد فرحان

قصة قصيرة..

شوقي كريم حسنعلوان السلمان
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قصة مثل عر بي

الع�راق،  العثمان�ي  العه�د  يف 
حت�ى  التعاس�ة  تل�ك  يف  ظ�ل 
توىل واليته مدحت باش�ا، أحد 
الع�ر  يف  اإلصالحي�ن  أه�م 
العثمان�ي املتأخ�ر، حيث لعب 
إس�طنبول،  يف  خط�رة  أدوارا 
ح�ن ت�رأس مؤام�رة انته�ت 
باغتيال الس�لطان عبد العزيز 
وتصعي�د ابنه م�راد الخامس، 
وعن مدحت باش�ا يف الصدارة 
الس�نوات  خ�الل  العظم�ى 
األوىل من عر الس�لطان عبد 
الحميد الثاني، الذي ما لبث أن 
خلع مدحت ونفاه إىل الطائف، 
ثم أوع�ز إىل من دس له الس�م 

هناك وقتله. 
 العراقيون، يحتفظون بذكرى 
طيبة حول مدحت باش�ا الذي 
شهدت س�نوات واليته، دخول 
ب�الد الرافدين يف عر الحداثة 
للم�رة األوىل، ويق�ول ال�وردي 
دؤوب�اً  باش�ا  مدح�ت  :«كان 
ع�ى العم�ل محب�اً لإلص�الح، 
ببع�ض  يق�وم  أن  ح�اول 
اإلنجازات الحضارية، فأس�س 
أول مدرس�ة حديثة، مدرس�ة 

للصناعة، معمل للنسيج..
مستش�فى  عام�ة،  حديق�ة 
وجري�دة  ومطبع�ة  للغرب�اء، 
ع�ى  س�اعد  كم�ا  رس�مية، 
النارصي�ة،  مدين�ة  تأس�يس 
وتوسيع مدينة كربالء، ووضع 
نظاماً للبلدية يف بغداد، وأنش�أ 

رشك�ة أهلية لل�رام بن بغداد 
والكاظمي�ة، وح�اول إص�الح 
الزراعي�ة  األرايض  وض�ع 

وحقوق الترف فيها«. 
عم�ل مدحت باش�ا اإلصالحي 
ل�م يث�ر س�وى غض�ب رجال 
الدولة العثمانية يف إس�طنبول 
نق�ص  يرضيه�م  ل�م  الذي�ن 
العراقي�ة  الرضائ�ب  إي�رادات 
بسبب اس�تخدام مدحت لها يف 
مرشوعات�ه »فأمروا بنقله من 
الوردي،  العراق حاالً«، ويروي 
بعد عر مدحت باشا، حاول 
بعض الوالة أن يقلدوه يف بعض 
األمور، لكنهم كانوا يدركون يف 
أعم�اق نفوس�هم أن الدولة ال 
تريد اإلص�الح من جه�ة، وأن 
أه�ل الع�راق ال يفهمون�ه من 
جه�ة أخرى، وربما كان بعض 
يري�دون  ال  أنفس�هم  ال�والة 

اإلصالح وال يفهمونه«. 
والوردي، دل�ل عى غياب إرادة 
:«الدكت�ور  بقول�ه  اإلص�الح، 
ج�ون فانيس رسد أن�ه عندما 
ج�اء إىل الع�راق يف عام 1903، 
حاج�ة  يف  املجتم�ع  أن  أدرك 
ماسة إىل مدراس حديثة يجري 
فيه�ا التعليم باللغ�ة العربية، 
كان�ت  الت�ي  الركي�ة  ولي�س 
س�ائدة يف مدارس ذل�ك العهد، 
وملا فتح الوايل العثماني أجابه 
أن�ت واضاعة  :)م�ا  متهكم�ا 

وقتك يف تعليم الحمر؟!(«. 

هكذا سقطت بغداد حتت االحتالل الربيطاني ثانية

ان كان االم�ر خالفا لذل�ك فقد كان 
الس�بب يف االنتفاض�ة ه�ذه يع�ود 
اىل ع�دم ص�دور وع�د رصي�ح م�ن 
االنكلي�ز بضم�ان االس�تقالل التام 
م�ن  كل  بح�ق  واع�راف  للع�راق 
\«فلس�طن، وس�وريا ولبنان\« يف 
تقرير املصر. ومن الطبيعي ان هذه 
العملية لم تكن س�هلة بالنس�بة اىل 
\«بريطاني�ا\« خاصة وانها لم تعد 
تكتفي باملطالبة بما ورد يف معاهدة 
ع�ام 1930 ب�ن الع�راق وبريطانيا 
ب�ل ارصت عى ان تتح�ول بالدنا اىل 
قاع�دة للمجهود الحرب�ي دون قيد 
او رشط اذ انه�ا كان�ت تأم�ل وهذا 
ما وقع بالفع�ل انفجار الحرب بن 
املاني�ا واالتحاد الس�وفيتي واقامة 
م�ن  فيصب�ح  االخ�ر  م�ع  حل�ف 

ال�رضوري جدا تزويد موس�كو\« 
بما تحتاجه من االس�لحة والعتاد 
ع�ن طري�ق \«الع�راق واي�ران\« 
اضاف�ة اىل ه�دف بريطانيا\« غر 
املعلن باحتالل ايران ذاتها يف حالة 
نشوب الحرب املذكورة عى اساس 
ان�ه كانت لحكامها مي�ول لالملان; 
قاعدتانورسعان ما تبن انه برغم 
التطمين�ات الصادرة من الس�فر 
\«كنه�ان  الجدي�د  الربيطان�ي 
كورنواليس\« ال�ذي رفض تقديم 
ال�وزراء  اوراق اعتم�اده، لرئي�س 
\«الكيالني\« وادعائه بأن القوات 
الربيطاني�ة تريد امل�رور فقط عرب 
االرايض العراقي�ة وليس�ت لديه�ا 
نية االقامة الدائم�ة فيها اال ان ما 
حدث يف \«الب�رة\« يومي 5 و6 
نيسان كان خالف ذلك اذ هوجمت 
املدين�ة م�ن الج�و والنه�ر وال�رب 
وت�م احتاللها. وعى اي�ة حال فان 
اله�دف النهائ�ي للنش�اط الحربي 
الربيطان�ي كان الزحف عى بغداد 
واس�قاط حكوم�ة \«الكيالن�ي\« 
وكان�ت هن�اك قاعدت�ان حربيت�ان 
هم�ا  الع�راق  يف  لربيطاني�ا 
\«الش�عيبة\« ق�رب \«البرة\« 
الفرات وعى  و\«الحبانية\« غربي 
مقربة من مدين�ة الرمادي ملا كانت 
االخ�رة قريبة ج�داً م�ن العاصمة 
بحي�ث يمكن مهاجمته�ا جوا دون 
العن�اء اضاف�ة اىل ان طبيعة االرض 
بينه�ا وب�ن بغداد اس�هل بالقياس 
لتلك املمت�دة بن البرة وبغداد مع 
عدم ضم�ان والء القبائل لربيطانيا، 
فقد تق�رر الزحف ع�ى االخرة من 
الحباني�ة. ذريع�ة ومع ان�ه لم تكن 
ل�دى االنكلي�ز الحاج�ة اىل ذريع�ة 
للزح�ف، االان الظروف س�اعدتهم، 
ففي اواخر نيسان عام 1941 قررت 
وزارة الدفاع الس�يطرة عى الهضبة 
املطلة عى القاعدة ومنع اية طائرة 

بريطاني�ة م�ن مغادرته�ا وكذل�ك 
الحيلول�ة دون محاول�ة الطائ�رات 
الربيطانية باملناورات خشية قيامها 
بغارات عى بغداد وم�ع ان االنكليز 
يقول�ون يف معظ�م مصادره�م، ان 
ل�م يك�ن جميعه�ا ، ان القاعدة قد 
\«طوق�ت\« تمام�ا اال ان املصادر 
الرواي�ة  باي�راد  اكتف�ت  العراقي�ة 
االوىل. وم�ع ان الق�وات الربيطانية 
املوج�ودة يف الحبانية ، كانت تعرف 
ان النج�دات آتية; اليه�ا، اال ان امر 
الحامية ق�رر القيام بمحاولة مهما 
كان�ت النتائج ففي فج�ر الخامس 
الطائ�رات  انطلق�ت  ماي�س  م�ن 
الربيطانية نح�و الهضبة وامطرتها 
بقنابلهاواوقعت بها الخسائر، بفعل 

عام�ل املباغت�ة فاضط�رت القوات 
منطق�ة  اىل  الراج�ع  اىل  العراقي�ة 
تقع ب�ن الحبانية والف�رات بعد ان 
اصيبت بخسائرجس�يمة. تحول يف 
املوق�ف وما هي اال ايام قليلة، حتى 
وصلت طالئ�ع \«رت�ل الحبانية\« 
اىل الرطب�ة كم�ا اطل�ق علي�ه انذاك 
قادم�ا م�ن الغ�رب ، وكان بصحبة 
ه�ذا الرتل كل م�ن \«عب�د االله\« 
و\«ع�ي  الس�عيد\«  و\«ن�وري 
املدفع�ي\«  و\«جمي�ل  ج�ودت\« 
و\«صب�اح  الحي�دري\«  وداود 
السعيد\« وبعد مناوشة عنيفة بن 
طليعة الرتلوحامية االخرة سقطت 
الزاحف�ة  الق�وات  باي�دي  االخ�رة 
وبذلك اصب�ح الطري�ق ممهدا نحو 

\«الحباني�ة\« التي اليفصلها عنها 
ال حاجز طبيع�ي وال قوات عراقية. 
كان الدكتور \«غروبا\« وزير املانيا 
املفوض يف بغداد س�ابقا والذي عاد 
اىل ب�الده بعد قط�ع العراقالعالقات 
م�ع املانيا، قد تلق�ى التعليمات من 
وزارة الخارجي�ة بان يع�ود ادراجه 
اىل بغ�داد ملعرف�ة طبيع�ة الوض�ع 
ولتقدي�ر م�ا تس�تطيع ان تقدم�ه 
املانيا من املس�اعدة للع�راق، وكان 
اول م�ا طلب�ه \«غروبا\« ارس�ال 
رسب م�ن الطائ�رات وبالرغ�م من 
ان ام�ر الرسب \«ف�ون بلومربغ\« 
ق�د اس�قطت طائرت�ه ف�وق مطار 
\«املثن�ى\« الحايل ي�وم 12 مايس، 
من جانب مصدر مجهول حتى االن، 

اال ان ذلك لم يحلدون قيام قسم من 
ه�ذه الطائرات بمهاجم�ة الحبانية 
والح�اق ارضار طفيف�ة به�ا، ومن 
الواض�ح ان هذا التح�ول يف املوقف 
ق�د اطار ص�واب االنكلي�ز ودفعهم 
اىل االرساع يف حس�م املوق�ف. حرب 
عصاباتوبع�د ت�دارس املوق�ف من 
جميع جوانبه قرر الجنرال \«مارك 
كالرك\« قائد الحملة ان يتم الهجوم 
عى بغداد من محورين االول يهدف 
اىل اخراق الجرس الحديد املقام عى 
الفرات، واحت�الل الفلوجة والزحف 
م�ن االخ�رة اىل بغ�داد والثان�ي ان 
يجت�از النهر بواس�طة ج�رس عائم 
جرى نصبه اىل الش�مال م�ن البلدة 

عى مقربة من الرمادي .

يحك�ى أن وايل م�ر محمد عي باش�ا خرج يوم�اً يتنزه 
مع بع�ض أفراد حاش�يته ، فمّروا بأوالد يلعب�ون بالكلل 
)البلي�ة(، وكان بينهم ولد يلبس طربوش�اً جديداً فتناوله 
محم�د عي باش�ا ع�ن رأس�ه وقال ل�ه :«بكم تبي�ع هذا 
الطربوش« فقال:«طربويش كان س�عره عرشين مرية 
قبل أن تمسه يدكم الكريمة ، أما األن فقد أصبح ، يف يدكم 

، أغى من أن يباع بثمن«
فأعجب محمد عي باشا ببداهة الولد وقال ملن معه :«هذا 
الول�د ! ربما صار يوم�اً حاكماً عظيماً ».ث�م قال له :«إذا 
أعطيتك ثم�ن الطربوش ألف مرية فم�اذا تفعل بها«؟ 

قال:« أشري كلالً وألعب بها مع رفاقي«

-عامة -سياسية  يومية   - صحيفة 

9
»الولد ولد ولو حكم بلد«

المراقب العراقي - متابعة
استطاع الجيش العراقي 
بقيادة العقداء االربعة 
االستيالء على السلطة، 
ما اضطر الوصي \«عبد 
االله\« الى مغادرة 
بغداد الى \«الحبانية\« 
ومنها الى \«البصرة\« 
ثم العراق كله ثم بادر 
\«رشيد عالي الكيالني\« 
الى تأليف حكومة 
\«الدفاع الوطني\« التي 
اتهمت في الحال بانها 
موالية لاللمان

بابل في عهد
 اإلسكندر المقدوني

املراقب العراقي - متابعة
يف أوائل القرن الخامس ع�رش ق. م. اندلعت حروب 
دامي�ة بن الف�رس األخمينين واإلغري�ق, ولم تهدأ 
املنطقة إال مع ظهور اإلس�كندر املقدوني عام 331 

ق. م. فقىض عى الدولة األخمينية.
ضّم فيليب املقدوني, والد اإلس�كندر, كل مقاطعات 
الب�الد اليونانية وجزرها, ثم ش�ّن حملة ضد آس�يا 
الصغرى والرشق ملحاربة الفرس. وقاد اإلسكندر تلك 
الحملة بعد وفاة والده وبلغ س�واحل آسيا الصغرى 
عام 334 ق. م. وفتح سواحل فينيقيا وفلسطن ثم 
مر, معّرجاً عى بالد الرافدين عن طريق دير الزور 
وأع�ايل دجلة. قه�ر الفرس وفت�ح كل العراق ودخل 
بابل عام 331 ق. م. محرماً مجدها اآلفل ومركزها 
الحضاري العاملي ومج�دداً بنيانها ومعبدها الكبر, 
معيداً االطمئنان اىل أهلها ورجال الدين فيها. وحن 
أراد شّن حملة عى الجزيرة العربية عاد اىل بابل عرب 
النهر ليجعل منه�ا مركزاً رئيس�ياً ألعماله الحربية 
واإلصالحي�ة, لكنه مرض ومات فيه�ا. وبعد وفاته 
اقتس�م قادت�ه األربع�ة الكب�ار اململكة الشاس�عة, 
وكان�ت بالد الرافدين من حصة س�لوقس )312 ¬- 
281 ق. م.( مؤسس الدولة السلوقية. ومع تأسيس 
الدولة الس�لوقية تضاءل شأن بابل وهجرها معظم 
س�كانها, وتعاقب ع�ى حكم مملكة س�لوقية عدة 

ملوك أشهرهم انطيوخس الثالث
عه�ده  يف  انتعش�ت  ال�ذي  م.(  ق.   187  ¬-  223(
الحض�ارة البابلية وعلم الفلك والتنجيم, لكن معظم 
أولئ�ك امللوك كانوا ضعفاء ففقدوا القس�م الرشقي 

من اململكة وبقيت بالد الشام تحت حكمهم.
طغ�اة عديدون, منذ اإلس�كندر املقدون�ي اىل هتلر, 
أعجب�وا بتلك البالد وُدهش�وا بها, فف�ي 1942 تنبأ 
هتلر ب�أن برلن لن تك�ون مدينة عاملي�ة إن لم تغُد 

شبيهة بمر الفرعونية أو ببابل أو بروما.
س�حقت برلن بن 1943 و1945, لكن بابل نبوخذ 
نر التي انهالت عليها ألوف اللعنات, لم تمت ميتة 
عنيفة. بيد أن العهد الجديد تنبأ لها بالدمار والزوال, 

فهل فرحت املالئكة لسقوطها؟

من حكام  بغداد  في العهد العثماني
 »مم�ا يلف�ت النظ�ر أن بغداد يف منتصف القرن التاس�ع عرش، لم تكن تحتوي عى أي ش�ارع معبد، أو 
مس�تقيم عري�ض، إن أول تعبيد ح�دث يف بغداد كان يف عهد مدحت باش�ا 1870، فقد عمد هذا الوايل إىل 
تعبي�د زق�اق قصر واقع عى رأس الجرس من جانب الرصافة، يف عام 1910، جاء إىل العراق الوايل ناظم 
باشا الذي أطلق عليه العراقيون لقب »مدحت الثاني«، حيث سعى إىل فتح أول شارع يف بغداد، هو شارع 

النهر الذي عرف فيما بعد باسم 
شارع املستنر«. 

 يوصف هذا الشارع املستحدث، 
قائ�اًل :«إن هذا الش�ارع ال يزال 
باقي�اً ع�ى وضع�ه، فه�و ليس 
وإنم�ا  وال مس�تقيًما،  عريض�اً 
يف  كان  ألن�ه  )ش�ارعا(  س�مي 
حين�ه أكثر اس�تقامة واتس�اعا 
من األزق�ة املألوفة يف بغداد، وقد 
قام�ت عن�د فتح�ه ضج�ة غر 
قليلة، وانترش العويل بن الناس 
الذي�ن هدمت دوره�م من أجله، 
إذ هم ل�م يعهدوا ذلك من قبل يف 

مدينتهم«. 
أما عن اإلضاءة يف املدن العراقية، 
يقول ال�وردي، :«يجب أال ننىس 
أن أزق�ة بغداد لم تك�ن مضاءة 
الضي�اء، ع�دا  ن�وع م�ن  ب�أي 
ضياء القم�ر يف اللي�ايل املقمرة، 
أزق�ة  ت�يء  الحكوم�ة  ب�دأت 
بغداد من�ذ 1879، حيث وضعت 
فيه�ا فوانيس نفطي�ة، لكن تلك 
الفواني�س لم تك�ن وافية املرام، 
إذ ه�ي كان�ت ذات ضياء خافت 
ي�كاد ال ي�يء إال نفس�ه، ل�ذا 
كانت األزقة مليئة بالجن بشتى 
أنواعه�ا، كان الظالم املخيم عى 
األزق�ة يبع�ث الرهب�ة يف قل�وب 
أهوال  املارة، يجعله�م يتخيلون 
الجن ومكايده�ا يف زوايا األزقة، 

فيطلقون سيقانهم للريح

شوارع  يسكنها  الجن

اسرار عراقية..

 القوات البريطانية الموجودة في الحبانية  كانت تعرف ان النجدات آتية اليها



  وال نبع�د ع�ن الواق�ع اذا قلن�ا ان  واقع 
انت�اج الطاقة الكهربائي�ة يف عراق اليوم 
يع�ر ع�ن تدن�ي امداداته�ا اىل مع�دالت 
حرج�ة ال ترق�ى يف احس�ن االح�وال اىل 
امكانية  سد ادنى احتياجات املستهلكني 
، ع�ى الرغم من ضخام�ة التخصيصات 
املالية الت�ي حظيت به�ا وزارة الكهرباء 
منذ تطوير ادارتها اىل مستوى وزارة قبل 
م�ا يق�رب  من ثماني�ة اع�وام يف اعقاب 
الزل�زال الس�يايس الذي ش�هدته املنطقة 
يف نيس�ان  ع�ام 2003                   وال 
يخامرنا شك يف ان سياسات هذه الوزارة 
وباالس�تناد ع�ى مخرجاته�ا ل�م تفض 
اىل حل�ول ناجعة بوس�عها التخفيف من 
تداعي�ات ه�ذه  املعضل�ة الحيوي�ة التي 
 ، بمصالحه�م  وارضت  العب�اد  ارهق�ت 
فض�ا عن اس�هامها بالتأثري س�لبا عى 
فاعلية اقتصادنا الوطني  ؛ بالنظر لغياب 
امدادات الكهرباء عن مختلف املرشوعات 

الصناعية .
  وبفع�ل فاعلية تداعيات قطاع الكهرباء 
يف الباد اصبح  غالبية شعبنا ينظر اليها  
من  ناف�ذة ضيقة ال تتعدى ح�دود النزر 
اليس�ري من مظاهر حضوره�ا يف الحياة 
العامة . وه�و االمر الذي افىض اىل النظر 
اليه�ا ، بوصفه�ا ج�زء م�ن الفولكل�ور 
العراقي بعد ان تقلصت بعض مظاهرها 
، فض�ا ع�ن ضم�ور بعضها االخ�ر منذ 
تس�عينيات القرن املايض. فمدينة بغداد 
العاصم�ة ع�ى س�بيل املث�ال ال الحرص 
كانت لؤل�ؤة تزهو حني ب�دأت العمليات 
العس�كرية لحرب الخليج الثانية بحسب 
اح�د طياري قوات التحالف الذي اش�رك 
بتنفي�ذ الطلع�ات االوىل ع�ى بن�ى الباد 

التحتي�ة واهدافه�ا الحيوي�ة مطلع عام 
1991م ، ث�م م�ا لب�ث ان اصب�ح ليله�ا 
اشبه باضوية شجرة عيد املياد ؛ بالنظر 
نظ�ام  الكهرب�اء  قط�اع  ادارة  العتم�اد 
الرمجة الذي رسعان ما إنهار وحول ليل 
مدينة السام والش�عر والثقافة اىل ظام 
موح�ش ، وبخاصة ليايل الس�نوات  التي 
اعقب�ت التغيري الس�يايس يف الباد نتيجة 
ظه�ور جمل�ة م�ن العوام�ل املوضوعية 
والذاتية التي اس�همت بفاعلية يف رس�م 

ص�ورة ه�ذا الواقع الذي ال يلي�ق بمدينة 
كان�ت يوم�ا م�ن اع�رق واروع مراك�ز 

االشعاع الحضاري عى وجه البسيطة.
   ان اخف�اق برامج ادارة قطاع الكهرباء 
يف اع�ادة امدادات الطاق�ة الكهربائية اىل 
سابق عهدها يف ايام السبعينيات ، اسهم 
بشكل فاعل ومؤثر يف اعادة ظهور بعض 
الصناع�ات املنقرضة الت�ي تعد جزء من 
موروثنا الش�عبي او ما يش�ار اليه باسم  
الفولكلور ال�ذي تقابله من ناحية املعنى 

يف لغة الضاد كلمة الراث  .
   وق�د ظه�ر هذا االصط�اح ألول مرة يف 
انجلرا ع�ام 1864 م بعد ان اس�تخدمه 
عال�م االثري�ات س�ريجون ولي�ام تومز 
بمعنى حكمة الش�عب للداللة عى االبداع 
الش�عبي  ومأثورات�ه . غ�ري ان العق�ود 
الاحقة ش�هدت ظه�ور تعريف�ات عدة 
لهذا املفه�وم الذي يش�ار اليه اصطاحا 
ب ) علم الش�عوب ( ،ولعل ابرز ما جرى 
توثيق�ه به�ذا املج�ال ه�و ان الفولكلور 
يعن�ي القدي�م وثقاف�ة ما قب�ل التمدن ، 
وبعبارة اخرى املوروثات الثقافية يف بيئة 

املدين�ة الحديثة .   وعى وفق هذا املفهوم 
تع�د الكهرباء باالس�تناد ع�ى محدودية 
مظاه�ر ظهوره�ا  يف املش�هد العراقي ، 
فضا عن طبيعة ص�ور بدائلها جزء من 

موروثنا الوطني . 
اذ ان محدودي�ة انتاج الطاقة الكهربائية 
يف العراق وشلل ش�بكات النقل والتوزيع 
، وأي�ا كان�ت اس�بابها اف�ىض اىل غيابها 
بش�كل مؤثر عى الحي�اة العامة يف الباد  
، فض�ا ع�ن اضط�رار املس�تهلكني اىل 
استخدام بعض االس�اليب واالدوات التي 
تعد بدائي�ة مقارنة مع ما يش�هده عالم 
الي�وم م�ن اس�تخدام واس�ع ملخرج�ات 
الث�ورة التكنولوجية املعارصة . فالعوائل 
العراقي�ة اصبح�ت تعام�ل مياه ش�بكة 
االس�الة بمادة الثلج التي كثريا ما كانت 
عرضة للش�كوك بصاحيتها لاستخدام 
الب�رشي من اج�ل الحص�ول ع�ى مياه 
يف  النف�وس عن�د رشبه�ا  تري�ح  نقي�ة 
مواس�م الصيف بعد ان توقفت الثاجات 
الكهربائي�ة وب�رادات امل�اء وغريه�ا من 
وس�ائل تريد امل�اء الحديثة ع�ن العمل. 
اغل�ب  تع�ودت  كذل�ك 
العراقي�ة  العوائ�ل 
ع�ى التس�وق اليوم�ي 
واللح�وم  للخ�روات 
مستلزمات  من  وغريها 
تجهيز وجب�ات الطعام 
يف املطب�خ العراقي التي 
تكون عرض�ة للتلف  يف 
حال حفظها بمعزل عن 
اجه�زة التريد ؛ بالنظر 
اىل  الحاج�ة  النتف�اء 
اجهزة التريد والتجميد 
م�ن  اصبح�ت  الت�ي 
العامة  الحي�اة  فض�ول 
يف بادن�ا . وع�ى ح�ني 
غ�رة ظه�رت يف حياتنا 
العام�ة عن�ارص جديدة 
والالة  الفان�وس  مث�ل 
واللمب�ة الت�ي اضمحل 
بادن�ا  يف  اس�تخدامها 
من�ذ الرب�ع  االخري من 
الق�رن امل�ايض  لتدخل 
الي�وم بش�كل فاع�ل يف 
حياتن�ا  تفاصي�ل  ادق 

العام�ة ، بوصفها بدائ�ل مثالية ملختلف 
اجهزة االنارة التقليدية . 

    واذا كان�ت بع�ض عناوي�ن موروثن�ا 
الش�عبي مثل املهافيف التي يش�ار اليها 
حالي�ا باس�م ) الس�بلت الي�دوي ( و ) 
الح�ب ( ال�ذي كان يس�تخدم لتصفي�ة 
املي�اه وتريدها ق�د اصبح�ت مألوفة يف 
بيوتن�ا ألهميته�ا يف مواجه�ة موج�ات 
ح�ر صيفنا القائ�ض ، فان )الطش�ت ( 
بأنواع�ه املعدني�ة والباس�تيكية اصبح 
، حي�ث ع�ادت  الش�تاء   ام�ري موس�م 
تجارته يف بادن�ا اىل االزدهار رغم دخول 
العالم االلفية الجديدة . اذ غزت اس�واقنا 
مختلف انواعه املس�توردة لتش�كل جزء 
م�ن ظاهرة االغ�راق الس�لعي التي ينوء 
تح�ت وطء ش�دتها اقتصادن�ا الوطني ، 
فضا ع�ن املصن�ع منها محليا بش�قيه 
االص�ي واملع�اد . وقد ش�كل ) الطش�ت 
( اىل جان�ب احبت�ه ) الجول�ة ( والقدور 
منظوم�ة  االخ�رى  االوان�ي  ومختل�ف 
متكاملة ألغراض الغس�ل واالستحمام يف 
اعقاب  الق�رار التاريخي إلدارة الكهرباء 
بإحالة السخانات الكهربائية اىل التقاعد 
واخراجه�ا م�ن الخدم�ة لي�س بس�بب 
تجاوزه�ا الس�ن القانوني ، ب�ل لضعف 
فاعلي�ة برام�ج وزارة الكهرب�اء  الت�ي 
اس�همت من دون قص�د بتفعيل عنارص 
الفولكل�ور العراقي الذي يعاني مش�كلة 
اندثار كثري من عنارصه بسبب االهمال . 
  وال اريد ان اطري هذه املنظومة العملية 
،والسيما ش�يخها ) الطشت ( ، فحسبي 
اضط�رار جارت�ي البدين�ة  ام ف�رح اىل 
تش�غيل  ) جولته�ا ( يومي�ا منذ الصباح 
الباكر وحتى اخر س�اعات الليل من اجل 
تس�خني امل�اء بس�بب حاج�ة الجولة اىل 
وقت طويل لرفع درجة حرارة املاء نسبيا 
وجعله مائم�ا لاس�تخدام نتيجة تدني 
كفاءتها ، فضا عن ابتياعها احدى اقدم 
عنارص موروثنا التي يندر التعرف عليها 
من اغل�ب مكونات جيلنا الح�ايل وهي ) 
الس�لبجة ( التي تس�تخدم لغسل اليدين 

والرجلني والرأس احيانا .
 وال اروع م�ن منظر جارتي الودودة حني 
تس�تقبل زوجه�ا عن�د عودت�ه اىل املنزل 
وه�ي تحم�ل طش�تها  وتدن�دن بصوت 

اقرب اىل النحيب منه اىل الغناء …. 

ع���دم من���ح الخريجين كت���ب تاييد 
الس�ام عليكم اني خري�ج كلية التقنيات الصحية والطبي�ة يف بغداد وعند ذهاب�ي اىل الكلية لغرض طلب 
وثيقة تخرج رفض مس�ؤول ش�وؤن الطلبة تزويدي بكتاب تخرج لغرض التقديم للدراس�ات العليا بدون 
س�بب قانوني مربرا س�بب رفضه ان الجامعة التقنية الوسطى ارسلت كتاب رسمي بعدم منح الخريجني 
كتب تايد التخرج ووثائق التخرج االبعد جلب كتاب من وزارة الصحة بخمس�ة رشوط جميعها ليست من 
صاحيات الجامعة اعاه وهي ) مستمر بالخدمة ومدة الخدمة واملوقف من التدرج وعدم ممانعة الدائرة 
بمنح وثيقة وموافقة الدائرة الكمال الدراس�ة العليا ( وعن�د مراجعة دائرتي لغرض الحصول عىل الكتاب 
السابق امتنعت عن تزويدي به بحجة ان وزارة الصحة منحتني كتاب عدم ممانعة لدراسة يف الكلية اعاه 
م�ع خاصة خدمة . علما ان باقي كليات املجموعة الطبية تمنح خريجيها وثائق التخرج بش�كل طبيعي 
دون طل�ب هذه ال�روط املجحفة يرجى اجراء تحقي�ق رسيع يف املوضوع كون فرتة التقديم للدراس�ات 
محدودة ومعرفة اس�باب وضع الجامعة التلقنية الوس�طى وكلية التقنيات الصحية / بغداد عراقيل ملنح 

الوثائق خافا لتعليمات وزارة التلعليم العايل والبحث العلمي النافذة واملعمول بها يف باقي الجامعات.

تخرجت م�ن الجامعة التكنولوجي�ا عام 1987 
قس�م املدرس�ني الصناعيني ومن العرش االوائل 
تعينت بنفس الجامعة ولدي خدمة ثمان سنوات 
ثم بس�بب ظرف عائي تركت الدوام يف الجامعة 
ع�ام 1995 وكان يف وقته�ا ق�رار يحرم املوظف 
الذي ي�رك الدوام م�ن الحص�ة التموينية اال يف 
حالة تقديم اس�تقالة فاجرتى عى االس�تقالة 
. وان�ا حاول�ت بع�د التغي�ري 2003 ان ارجع اىل 
الوظيف�ة او اي وظيف�ة يف دوائ�ر الدولة قوبلت 
الرفض بسبب املحس�وبية علما ان زوجي ايضا 

غري موظف

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

تس�تقبل صحيفة املراق�ب العراقي عر صفحة املراقب والناس، ش�كاوى 
املواطن�ني املتعلق�ة بالخدم�ات واحتياجاته�م يف دوائر الدول�ة عر موقع 
التواص�ل االجتماع�ي لصيحفة املراق�ب العراق�ي، ويف مقدمتها معامات 
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 عى مؤسس�ات 
الدول�ة، كم�ا س�تتوىل الصفحة ن�رش إعان�ات التعيين�ات والتخصصات 

املطلوبة يف القطاعني العام والخاص، لتكون حلقة وصل بني الجانبني.
وتأكي�داً عى 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 عر 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:

Almuraqeb Aliraqi Newpaper�سحيفة-يومية-�سيا�سية-عامة
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ازمة الكهرباء تنعش الترات و الفلكلور العراقي

 ترٍد غير مسبوق 
في الخدمات البلدية 

واإلنسانية

ان�ي املواط�ن ) ولي�د احمد س�لطان 
محمد ( موالي�د 1985 متزوج ولدي 
اربع�ة اطف�ال خريج ) كلي�ة االدارة 
واالقتصاد / قسم ادارة ادارة االعمال 
( عمل�ت يف مديرية بلدي�ة بيجي من 
س�نة 2011 ولغاية االن وقبل تقريبا 
س�نة من االن صدر كت�اب من وزارة 
البلدي�ات اىل املديري�ات كاف�ة برف�ع 
وعندم�ا  اليومي�ة  االج�ور  اس�ماء 
اس�تفرسنا من املوضوع من الس�يد 
مدير بلدية بيجي والسيد مدير املوارد 
البرشية يف بلدية بيج�ي اجابونا بان 
اس�مائنا تم رفعها اىل الوزارة لغرض 
املصادق�ة وعندم�ا ظهرت االس�ماء 
االش�خاص املعيني تبني ان اس�مائنا 
لم ترف�ع اىل الوزارة علما ان اصحاب 
االج�ور اليومي�ة يف البلدية ال تتجاوز 
الخمس�ة اش�خاص والقائم�ة التى 
ت�م رفعه�ا تحمل خمس�ة وعرشون 
اس�م وان هذة االس�ماء لم يداومون 
يف البلدي�ة لدقيقة واحدة وان اغلبهم 
غري مت�زوج وتبني ان هذه االس�ماء 
هي تعود ملدير البلدية والس�يد مدير 
الحس�ابات وعندم�ا اس�تفرسنا من 
الس�ادة اعض�اء اللجنة الت�ي اعدت 
القائمة ملاذا لم ترفع اسمائنا اجابونا 
ان ال عل�م لهم به�ذة القائم�ة وانها 
تحم�ل تواقي�ع م�زورة .ويطالب�ون 
بكش�ف املق�رص ال�ذي ق�ام بتزوير 
تواقيعه�م , علما اني لدي كتب تثبت 
ان�ي اعم�ل يف مديري�ة بلدي�ة بيجي 
وتواقي�ع موظفني تؤي�د اني عمل يف 
البلدية راجني من س�يادتكم مفاتحة 
الجهات ذات العاقة لغرض انصافنا 
ورفع الغبن عن�ا وتعيينا , هذا ولكم 
االم�ر بم�ا ترون�ه مناس�با ,,, م�ع 

التقدير .

ارجو ان تقرأ رس�التي ان�ا ام لثاثة أطفال صغار اعمارهم ١١س�نه وعرش 
س�نوات وثمن سنوات هجرنا والدهم اكثر من خمس سنوات وهو من بغداد 
وال نع�رف ل�ه اي مكان فتطلق�ت منه وليس يل احد وال مصدر عيش�ه اتكل 
علي�ه واس�كن يف التجاوز وحالت�ي صعب�ه واوالدي الصغ�ار يبيعون )حب 
الش�مس(يف الكورنيش يذهبون الغروب حتى الليل وابقى قلقه عليهم حتى 
يأتون وحياتنا بائس�ه جدا فس�معت ب�ك وبكرمك وطيبة قلب�ك وانك ال ترد 
احد محتاج فطرقت بابك للمساعده أرجو ان تفرحني وتفرح اوالدي بايجاد 
تعني يل ك )مفتش�ه( لكي أعيش انا واوالدي بس�ام وامان واكون ممتنه لك 
به�ذا الفضل الكبري عمري كله وادعي لك بالتوفيق ويحميك الباري عز وجل 
ان�ت وكل عائلت�ك م�ن كل مكروه بحق اإلمام الحس�ني )ع( أرج�و ان تهتم 
المري ومساعدتي بتعيني مفتشه حتى أعيش اوالدي واحميهم من مصائب 

الدنيا وقد قدمت عى اإلنرنيت الطلب)136723(تمنياتي لك بالتوفيق .

   يعد نقص امدادات الطاقة الكهربائية العنوان االبرز في 
ازم���ة الخدمات البلدي���ة واالجتماعية التي اكت���وى بنيرانها 
ش���عب العراق الصابر من���ذ مطلع العقد التاس���ع من القرن 
الماضي على خلفية اوسع تدمير شهدته بنى البالد التحتية 
ومرافقها الحيوية ، وبخاصة ما ترش���ح من تداعيات كارثية 
لح���رب الخليج الثانية الت���ي اعادت واقع الحي���اة العامة في 

العراق الى مظاهر العقود االولى من القرن الماضي.

تعان�ي جميع مناطق قضاء الطارمية يف حزام بغداد الش�مايل؛ 
من ترٍد غري مس�بوق يف الخدمات البلدية واإلنس�انية بالتزامن 
مع فصل الشتاء؛ بسبب اإلهمال الذي تبديه والدوائر الحكومية 

وتفيش ظاهرة الفساد.
وأكدت مص�ادر خاصة من داخل القض�اء أن “املعاناة تزايدت 
مع بدء موسم األمطار؛ حيث أغرقت املياه الشوارع والساحات 
العام�ة وامل�دارس واملراف�ق الخدمي�ة، الت�ي تفتق�ر للصيانة 
والرتميم منذ سنوات، األمر الذي انعكس سلًبا عىل واقع الناس 
وحياتهم، وتس�بب بمأساة إنسانية وصحية باتت آثارها تهدد 

السّكان املحليني”.
وأش�ارت املصادر إىل أن “أعضاء املجلس املحيل والقائمني عىل 
الدوائر الخدمية يف مناطق القضاء؛ والس�يما املقاوالت األموال 
املخصص�ة ملش�اريع املج�اري وال�رف الصح�ي، ويمنعون 
املواطن�ني م�ن تقديم أي ش�كوى بع�دم إنجازاه�ا؛ من خال 

تهديدهم .

تزوير تواقيع

تظلم

 الس�ام عليكم... ان�ي مقدم عىل تغري لقب من عام 2012 ويف كل س�نه 
تغلق... لكن تم فتحها من خال ملئ اس�تمارة الكرتونيه ونك ملئها من 
الش�هر الثامن 2017 ولحد هذه اللحظه اليوجد جواب... يرجى املساعده 

وتذليل هذ العقبات للحصول عىل موافقة وزير الداخيل مع التقدير

اىل س�يد رئيس الوزراء م/ ت��ظ�ل�م اني املواطن تغيير لقب
) عاء عزيز مالك هاني( احد أبناء الش�هداء وزاره 
النف�ط اع�رض أمام س�يادتكم مش�كلتي وأرجو 
اتس�اع صدركم أمامها قدمت طلب تعيني س�ابقا 
باعتباري احد أبناء شهداء وزاره النفط الذين تتم 
موافقة تعيينه�م بدال عند ذويه�م. وحصلت عىل 
موافق�ة الس�يد الوزير يف الكت�اب املرقم )35493 
بتاري�خ 2014/12/19 ( وعن�د اكم�ال معامل�ة 
تعين�ي اصوليا اوقف التعي�ني اجابونا لحني اقرار 
موازن�ه )2014 ( وبعده�ا راجع�ت رشكة توزيع 
املنتج�ات النفطية اجابتن�ي راجع ال�وزارة وبعد 

مراجعات�ي العدي�دة اىل ال�وزارة تم�ت اجابتي يف 
تم�وز 2016 عقودكم قد الغي�ت وال يوجد تعيني . 
أرج�و من س���يادتكم أع���ادت النظ��ر ف��ي 
طلب���ي وتعيين�ي عل��ى م��اك وزاره ال��نفط 
ك��وني املعيل الوحيد ألرستي املكونه من خمس�ة 
اف�راد وال يوجد معيل غريي لعائلتي بعد والدي وال 
يوجد لدي عمل ارجو من سيادتكم تسهيل امري. 
كم�ا أود اعامكم بان�ي حاصل ع�ىل دبلوم معهد 
التكنولوجيا/قسم الكهرباء . راجيا النظر بطلبي 

بعني العطف األخوي .....
 ولكم االمر 

شكوى 

البعث�ة  ان�ي طال�ب  عليك�م  الس�ام 
الدراس�ية نراس احس�ان عبد الجبار 
املوف�د م�ن قب�ل وزارة التعلي�م العايل 
اىل جامع�ة طه�ران لغرض اس�تكمال 
دراس�ة الدكت�وراه فيه�ا، س�بق وان 
ح�ول  املختص�ة  الجه�ات  ناش�دت 
مخصصاتي امل�ايل اال اني لم اتلقى اي 
اجابة لذا ارس�ل طلبي هذا لس�يادتكم 
ملساعدتي يف حل مش�كلتي واملتضمن 
ادن�اه: الس�يد دول�ة رئي�س ال�وزراء 
املحرم. م/ تظل�م - مخصصات بعثة 
دراس�ية تحية طيبة: يرج�ى التفضل 
مخصص�ات  رصف  ع�ى  باملوافق�ة 
و  كام�ل  بش�كل  الدراس�ية  البعث�ة 
وبأث�ر رجع�ي بموج�ب العق�د املرم 
بيننا وحس�ب الج�دول املرفق يف كتاب 

الضمان املايل املرقم 38258 بتأريخ 2/ 
12/ 2014 ال�ذي اقره نظ�ام البعثات 
وأس�وة بزمائ�ي م�ن طلب�ة البعثات 
حول العالم واملوفدين حس�ب برنامج 
2012 وذل�ك لحاجتي املاس�ة لتغطية 
نفقاتي الدراس�ية. ع�ى األقل من باب 
وأوفوا بالعه�ود إذا عاهدتم. علماً اني 
س�بق وناش�دت الجه�ات معنية عى 
الري�د اإللكرون�ي املرف�ق م�ع كتاب 
الضم�ان املايل من�ذ س�نتني إال اني لم 
اتلق�ى اي جواب عى طلبي ثم تقدمت 
بطلب�ات عدة م�ن طرف الس�فارة اىل 
ال�وزارة وتقدمت ايض�اً بطلب مبارش 
اىل معاون مدير عام البعثات منذ شهر 
بهذا الخصوص إال ان جميع محاوالتي 
ل�م تثمر عن اي نتيجة ولم احصل عى 

ايل ج�واب به�ذا الخص�وص. كما وقد 
س�بق ان وعدنا دول�ة رئيس الوزراء يف 
لقاء تلفزيوني ان مخصصات البعثات 
س�وف لن تمس. لذا اناشد دولة رئيس 
الوزراء ألجل تذكري وزارة التعليم العايل 
برورة االلتزام بالعهد ألنه من ش�يم 
الع�رب فضاً عن كوني اعتمد بش�كل 
اس�ايس عى ه�ذه املخصصات لغرض 
تغطي�ة نفقات�ي وتكالي�ف الدراس�ة 
وبدونه�ا اك�ون عرضة للفش�ل. علما 
ان�ي مرش�ح حس�ب برنام�ج 2012 
للبعث�ات حس�ب االمر ال�وزاري املرقم 
4966 بتأري�خ 3/ 12/ 2014 واملرفق 
طي�اً. م�ع خال�ص ش�كري وتقديري 
نراس إحسان عبد الجبار طالب بعثة 

دراسية جامعة طهران .

لتغطية نفقاتي الدراسي

بسم الله الرحمن الرحيم 
نحن مجموعة من أس�اتذة وموظفي املعهد التقني/املوصل تم ترش�يحنا لإلجازة الدراس�ية لسنة 
2014 داخ�ل وخ�ارج العراق ولكن بس�بب احتال املوصل م�ن قبل داعش منعنا م�ن الخروج من 
املوصل بحجة الدراسة عند الكفار مما ادى اىل ضياع فرصنا من الدراسة وخدمة البلد العزيز بسبب 
الحك�م الظالم والعقول املتحجرة التي يمتلكوها ضد العلم واملتعلمني . ضياع مس�تقبلنا من عدمه 
مس�ؤوليتكم ..... نرجو منكم ايصال صوتنا اىل السيد الوزير املحرم و اصحاب القرار والنظر بعني 
االب�وة و الرأف�ة بأبنائه واخوانه من اهل�ه املظلومني من املوصل بتعويضنا ب�اي الطرق التي يراها 
السيد الوزير املحرم واصحاب الصلة. علما انه لم نحصل لحد االن عى الترصيح االمني الذي يعتر 
االس�اس ألي معاملة رس�مية للدولة وبالتايل ليس لنا الحق يف اي اج�راء درايس ناهيك عن الرواتب 
واملدخرات املحجوزة لحد يومنا هذا. مع الش�كر والتقدير. االس�م : ش�امل خر رمضان الشمري 
قس�م التقنيات االلكروني�ة /املعهد التقني /املوصل قناة الدراس�ة العام :خ�ارج العراق /االجازة 

الدراسية 2014 رقم التسلسل بكتاب .

مظلمة : االجازة دراسية

السام عليكم اني املوظف يف وزارة العلوم 
والتكنولوجيا املدموجة مع وزارة التعليم 
العايل الحاصل عى شهادة البكلوريوس يف 
علوم االقتصاد من كلية االدارة واالقتصاد 
الجامعة املستنرصية لسنة 1988 .اعمل 
محاس�ب بالدائرة املالي�ة منذ عام 2005 
وحاليا مس�وول ش�عبة تصفية االمانات 
وحسابات دائنة اخرى يف قسم حسابات 
الذم�م عنواني الوظيف�ي الحايل )معاون 
مدي�ر / درج�ة رابعة ( مس�تحق ترقية 
اىل مدي�ر درجة 3 منذ تاريخ 2015/6/1 
وحسب كتاب الدائرة القانونية واالدارية 
املرف�ق   2015/11/1 11425 يف  املرق�م 
م�ع التظلم . ول�م يتم ترقيت�ي لحد االن 
و متوقف عى الدرج�ة الرابعة حايل حال 
خريج الدراس�ة االعدادية فهل تعتقدون 
ه�ذا من العدل واالنص�اف ارجو التفضل 
بالنظر يف طلبي هذا واخذه بعني االعتبار 

وعدم اهماله .

 مع فائق شكري وتقديري

 وزارة العلوم 
التكنولوجيا 

المدموجة مع وزارة 
التعليم العالي

اجبروني
 على االستقالة
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قدم تقرير علم�ي طرقا مهمة يتمكن 
من خاللها مس�تخدمي أجهزة آيفون 
للحفاظ ع�ى خصوصياتهم حتى بعد 
من�ح التطبيقات موافقتهم للولوج إىل 

بياناتهم الشخصية.
وأش�ار التقري�ر اىل أن اول هذه الطرق 
هي »اس�تخدام اختي�ار الخصوصية« 
من خالل  فتح قائم�ة إعدادات هاتف 
آيف�ون iphone والبح�ث ع�ن اختيار 
القائم�ة  م�ن   Privacy الخصوصي�ة 
لتنبث�ق بذل�ك بع�د النقر ع�ى الكلمة 
قائمة باملمي�زات واملعلومات املوجودة 
ع�ى الهاتف الت�ي تطل�ب التطبيقات 
مث�ل  إليه�ا  للول�وج  اإلذن  مختلف�ة 
املوق�ع أو ملفات الص�ور والفيديو أو 
جهات االتصال باإلضاف�ة إىل الكامريا 

وامليكروفون.

وعى سبيل املثال يف حالة الضغط عى 
اختي�ار الص�ور أو الكام�ريا أو خدمة 
 location services املوق�ع  تحدي�د 
الت�ي  بالتطبيق�ات  قائم�ة  س�تظهر 
موق�ع  تحدي�د  إىل  الول�وج  تتطل�ب 

مال�ك  اختي�ار  ليت�م  املس�تخدم 
الهاتف تحدي�د التطبيقات التي 
سُيس�مح له�ا بتحدي�د املوقع 

بحسب رغبته.
الطريق�ة  أن  التقري�ر  وتاب�ع 
م�ن  »التحق�ق  ه�ي  الثاني�ة 
التطبيق�ات« أيض�ا م�ن خالل 
 settings فتح قائمة اإلع�دادات
والنق�ر عى قائم�ة الخصوصية 

Privacy لتظه�ر بع�د ذلك قائمة 
منبثقة تحتوي عى عدة اختيارات 

كاملوقع أو ملفات الصور والفيديو 

أو جهات االتصال باإلضافة إىل الكامريا 
أذون�ات  ومراجع�ة  وامليكروف�ون 
التطبيق�ات املختلفة ل�كل اختيار من 
الس�ابق ذكرها يحت�اج إىل الكثري من 
الوق�ت والجهد؛ تظه�ر طريقة أخرى 
ظ  لحف�ا

حام�ي هوات�ف آيف�ون iphone عى 
بياناتهم الش�خصية وذل�ك من خالل 
 settings االنتق�ال إىل قائمة اإلعدادات
لتظه�ر بعد ذل�ك قائمة تض�م جميع 
التطبيقات الت�ي يحتوي عليها هاتف 
آيفون iphone وليكن تطبيق فيسبوك 

Facebook عى سبيل املثال.
تطبي�ق  أيقون�ة  ع�ى  النق�ر  وبع�د 
تظه�ر  س�وف   Facebook فيس�بوك 
للمس�تخدم جمي�ع األذون�ات الت�ي 
يطلبها التطبيق س�واء كانت تحديد 
املوقع أو الولوج إىل الصور وملفات 
الفيديو أو غري ذلك ليقوم املستخدم 
بإلغاء  وبحسب رغبته الش�خصية 
احتياجات�ه  وف�ق  األذون�ات  تل�ك 

الخاصة.
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باحثون عراقيون يحصلون على براءة اختراع بجهاز لقياس دقة وسرعة كرة الطائرة
أعلن�ت رشكة غوغل أن خمس ألعاب جديدة محددة س�تصل إىل خدمة 
األلعاب السحابية Stadia يف األشهر املقبلة، ومن بني األلعاب الخمسة 
هناك ثالث »موجودة ألول مرة عى املنصة التابعة لجوجل قبل أي منصة 
 Stacks« و لعبة »Lost Words: Beyond the Page« أخرى وهي ألعاب
 TOI وبحس�ب موقع. »Spitlings« ولعب�ة ،»)on Stacks )on Stacks
الهندي، ف�إن اللعبيتن األخرتني هما Serious Sam Collection  ولعبة  
Panzer Dragoon: Remake، كذل�ك فباإلضاف�ة إىل األلعاب الجديدة ، 
 4K قامت جوجل أيًضا باإلعالن هذا األس�بوع بأنها بدأت يف طرح دعم
بهدوء ملتصفح كروم، كما كشفت الرشكة يف وقت سابق أنها ستضيف 
أكثر من 120 لعبة إىل خدمة األلعاب القائمة عى االش�راك »س�تاديا« 
هذا العام. م�ع وجود أكثر من 10 
ألع�اب يف النص�ف األول من 
ه�ذا العام وح�ده والتي 
فقط  متاحة  ستكون 
ع�ى املالع�ب عن�د 
كم�ا  إطالقه�ا، 
أص�درت الرشكة 
أح�دث  مؤخ�رًا 
م�ن  مجموع�ة 
الت�ي  األلع�اب 
وع�دت بها لعام 
يف  بم�ا   ،2019
 Borderlands ذلك 
 Dragon Ball و   3
يف   2  Xenoverse
 Ghost Recon أن  ح�ني 
قريًب�ا. س�تصل    Breakpoint

أخ�ر كش�فت رشك�ة جوج�ل أن نظام ع�ى جانب 
حماي�ة الربامج الضارة الخاص به�ا Play protect نجح يف حظر أكثر 
م�ن 1.9 مليار عملية تثبيت لتطبيقات ضارة يف عام 2019، وزاد العدد 
عن العام امل�ايض، وهذا يعنى أن جوجل Play Protect أصبح أفضل ىف 
اكتش�اف الربامج الضارة وإيقافها، ففي العام املايض، أصدرت جوجل 
سياسة جديدة ملنع التطبيقات من الوصول غري الرضوري إىل البيانات 

الحساسة للرسائل القصرية وسجل املكاملات.

حص�ل أربعة تدريس�يون م�ن جامع�ة دياىل 
عى براءة اخراع جه�از تعليمي تدريبي لدقة 
توجي�ه االرس�ال وال�رضب الس�احق بالكرة 

الطائرة .
ومنحت ه�ذه ال�رباءة للتدريس�يني االربعة يف 
كلية الربية البدنية وعلوم الرياضية يف جامعة 
دياىل عن تصميم جه�از تعليمي تدريبي لدقة 
توجي�ه االرس�ال وال�رضب الس�احق بالكرة 

الطائرة .
ويعمل الجهاز عى االرسال والرضب الساحق 

بطريق�ة غ�ري تقليدي�ة ومبتك�رة لالع�ب 
تختلف عن االساليب واالختبارات املعروفة 
بالدقة الخاصة بالكرة الطائرة من خالل 

ش�بكة مقوس�ة وبارتفاعني مختلفني يمكن 
التحك�م بهما عى الش�بكة بش�كل اش�ارات 
ضوئية وبابعاد مختلف�ة يتم التحكم بها عرب 
جهاز الس�لكي وبايعاز الكروني، وأن ش�كل 
الش�بكة صمم الس�تيعاب الك�رات املوجه لها 
دون تش�تت الك�رة يف انحاء امللع�ب عن االداء 
وهذا يكتس�ب اهمي�ة لالعب من حي�ث االداء 
والتك�رار واالقتص�اد يف الوق�ت والجه�د اثناء 

التدريبات.

إط�الق  إك�س«  »هاي�رب  رشك�ة  أعلن�ت 
الالس�لكية   Cloud Flight S س�ماعتها 

الجديدة بسعر يبلغ 160 دوالرا أمريكيا. 
وأوضحت الرشكة األمريكية أن السماعة 
الجدي�دة   HyperX Cloud    Flight S
يمكنها العمل ملدة 30 س�اعة بش�حنة 
واحدة للبطارية، بعدها يمكن ش�حنها 

.Qi عرب تقنية الشحن الالسلكي
وتدعم السماعة االتصال الالسلكي 2.4 

جيجاهرت�ز، وهو ما يجعله�ا متوافقة 
مع أجهزة الحاس�وب وجهاز PS4، بينما 

يبلغ مدى االتصال 20 مرا.
ويضمن وزن الس�ماعة البالغ 310 جرامات 

راح�ة تام�ة يف ارتدائه�ا، م�ع س�هولة التحك�م 
واالستعمال.

»م�رو«  موق�ع  أعل�ن 
الربيطان�ي عن ق�رب اطالق 
ع�ى  يعم�ل  جدي�د  جه�از 
ش�حن الهات�ف الذك�ي عن 
التحديق في�ه لقراءة  طريق 
العق�ل م�ن خ�الل االتصال 
بسماعة رأس، ومن ثم يتيح 
أي  يف  التحك�م  للمس�تخدم 
جه�از عن بع�د باس�تخدام 

الركيز الذهني فقط.
ووفًق�ا ملوق�ع »م�رو« فقد 
املط�ورة  الرشك�ة  قال�ت 
جه�از  »يتص�ل  للجه�از 
والتي  بسماعة،   MyndHub
تمكن املستخدم من االتصال 
جه�از  أو   USB أداة  ب�أي 
من�زيل  جه�از  أو  كهربائ�ي 
ذك�ي، والتحك�م يف الجه�از 
الوق�ت الفع�ي م�ع الركيز 

الذهني والتأمل«.
وأضاف�ت الرشك�ة »يمك�ن 
ع�ى  االعتم�اد  للمس�تخدم 
لتش�غيل   MyndHub
األش�ياء وإيقافها، وش�حن 

السباق،  وس�يارات  األجهزة 
طي�ار،  ب�دون  والطائ�رات 
والتحكم يف اإلضاءة أو حتى 
املوسيقى واألصوات  تشغيل 
بناًء عى مس�تويات الركيز 

والهدوء واملزاج«.
املس�تخدمون  ويق�وم 
س�ماعة  بوض�ع  ببس�اطة 
يف  وتوصيله�ا  ال�رأس 
MyndHub ، وال�ذى س�يبدأ 
بيان�ات  ع�رض  يف  تلقائًي�ا 

الركيز الخاص�ة بهم، فعى 
س�بيل املث�ال، يمكنك ضبط 
هاتف�ك الذكي لبدء الش�حن 
مس�توى  إىل  تص�ل  عندم�ا 
ضب�ط  أو  مع�ني،  تركي�ز 
هاتف�ك الذكي لبدء الش�حن 

عندما يكون الدماغ هادًئا.
 MyndPlay  « وأضاف�ت 
مس�اعدتك  للجه�از  يمك�ن 
أيضا عى االسرخاء والتأمل 
عن طريق اس�تخدام أجهزة 

مس�اعد  أو  الذكي�ة  منزل�ك 
لتتبع  »اليكس�ا«،  الشخيص 
الخ�اص  التأم�ل  مس�توى 
أو  الفع�ي؛  الوق�ت  يف  ب�ك 
يمكن للمس�تخدمني إنش�اء 
واالس�تمتاع بأدمغته�م من 
خ�الل جعل األش�ياء تتحرك 
وتط�ري وت�دور وتتفاعل مع 
قوة الدم�اغ كقوة عظمى يف 

العالم الحقيقي«.
يح�اول  بالذك�ر  والجدي�ر 
وس�ائل  ابت�كار  العلم�اء 
مختلفة تس�هل م�ن عملية 
االستخدام  الش�حن، ملواكبة 
الذكي�ة،  للهوات�ف  الدائ�م 
فخ�الل الع�ام امل�ايض طور 
الباحثون يف جامعة واشنطن 
الهوات�ف  لش�حن  وس�يلة 
بأم�ان م�ن خ�الل  الذكي�ة 
اس�تخدام الليزر، وهذا يعنى 
إمكاني�ة ش�حن الهاتف من 
لي�زر صادر من جميع أنحاء 
الغرف�ة، دون الحاجة إىل أن 

يكون متصال بأي يشء.

»HP« تكشف عن أحدث طابعاتها 
كشفت رشكة HP Inc عن أحدث 
 HP نسخة من سلس�لة طابعات
و    Color LaserJet Pro M100
  HP Color LaserJet Pro M200

سلس�لة  تصمي�م  وج�رى 
  M200و M100 طابع�ات
ملنح املس�تخدمني الراحة 
ال�ذي  واألداء  واألم�ان 
كان�وا يبحث�ون عن�ه يف 

بيئة العمل.
وقال )بير أوغانس�ني(، 
لرشك�ة  اإلداري  املدي�ر 
»يتطل�ع   HP Inc م�ن 
بش�كل  املحرف�ون 
زي�ادة  إىل  مس�تمر 
دون  م�ن  إنتاجيته�م 
بالج�ودة  املس�اس 
م�كان  يف  واألداء 
الس�بب  العم�ل، ولهذا 
قمنا بتحديث سلس�لة 
و  M100 طابع�ات 

أفض�ل  لنق�دم   M200
الطباع�ة  تج�ارب 
املس�تدام،  والتصمي�م 
�نة  املحسَّ األمن  وحل�ول 

تحقي�ق  به�دف  الق�وي  واألداء 
املستوى األمثل من الكفاءة يف أي 

مكان«.
ويف ظ�ل التط�ور املس�تمر ال�ذي 
أس�اليب  تش�هده 
املتنقل�ة  الحي�اة 

للمهني�ني بش�كل يوم�ي، تتزايد 
أي  م�ن  العم�ل  حري�ة  أهمي�ة 
مكان، ومع إطالق أحدث سلسلة 
 M200 و   M100 طابع�ات  م�ن 
امله�ام  خاصي�ة  إىل  باإلضاف�ة 
الذكية “Smart Tasks” يف تطبيق 

HP الذكي، يمكن للمس�تخدمني 
واملس�ح  والنس�خ  الطباع�ة 
برسع�ة  للمس�تندات  الضوئ�ي 

وسهولة مبارشًة من هواتفهم.
ت�م تصمي�م تطبي�ق HP الذكي 
للتحكم بش�كل كامل يف الطابعة 
من األجه�زة املحمولة، مما يوفر 
الوقت للمستخدمني من خالل 
 Smart“ خاصية املهام الذكية
املس�تندات  وتنظيم   ”Tasks
بش�كل أرسع بنس�بة %50، 
وم�ع خاصة امله�ام الذكية 
ب�ي( يف  )إت�ش  يف تطبي�ق 
يمك�ن  الذكي�ة،  الهوات�ف 

للمستخدمني:
وتدم�ج سلس�لة طابعات 
 HP Color LaserJet
 HP Color و   Pro M100
مي�زات    LaserJet Pro
مث�ل  األساس�ية  األم�ان 
التش�فري األسايس وحماية 
كلمة املرور؛ للمس�اعدة يف 
والبيانات  جه�ازك  حماي�ة 
العمل  ووثائ�ق  الش�خصية 

عند الطباعة وتأمينها.

ق�دم تقري�ر جملة من االخراع�ات التي تم التوص�ل اليها يف 
القرن العرشين والتي من بينها الراديو الذي كان البداية نحو 

باقي االخراعات. 
ونس�تعرض ىف هذا التقرير نس�تعرض أبرز 6 إخراعات غري 
خريطة ومس�تقبل البرشية تماًما لألفضل، بالرغم من إتهام 
البرش ألصحاب تلك اإلبتكارات بالجنون عند رؤيتهم لها ألول 

مرة أو حتى السماع عنها.
1-  الراديو

هو ليس مجرد جهاز تستمع إليه ألحب الربامج واألغاني التي 
تعش�قها عى مدار يوم�ك فهو كان الن�واة إلخراعات أخرى 
ال تق�ل عنه عظم�ة مثل الكومبيوت�ر، امليكرووي�ف، الهاتف 

املحمول، و حتى التليفزيون.
عند ظهور الرادي�و يف بداية القرن 
العرشين س�بب حالة من الجنون 
للعال�م بعدم�ا رب�ط العال�م ع�رب 
موجات اإلثري التي ترسى ىف الهواء 
الطلق، وكان ه�و املجمع الرئييس 
للعائل�ة واألصدقاء ملعرف�ة أخبار 
العاملي�ة  الح�رب  حت�ى  يشء  كل 
الثاني�ة، ومن أطلق العنان إلخراع 
ثان�ي ال يق�ل عن�ه عظم�ة وه�و 

التليفزيون.
2-  التليفزيون

هو التطور الطبيعي لنجاح الراديو 
ىف األربعة العق�ود األوىل من القرن 

املايض، حتى ظهر ألول مرة بصورة 
بلونني فقط وهما األبيض و األسود، وكانت هنا الطفرة حيث 
ب�ات املحتوى املقدم مرئي بداًل من املس�موع، ومن ثم ظهور 
منصات إعالمية جب�ارة منها اإلخباري�ة والرفيهية، وصواًل 
للش�كل املتطور الذى وص�ل إليه التليفزي�ون اآلن وبات أكثر 

تطوًرا وذكاًء.
3-   الكومبيوتر الشخيص

س�تجد أن هذا اإلخ�راع أيًضا ه�و إمتداد لنج�اح إخراعات 
أخرى أرصت يف البرشية وال تزال مؤثرة حتى اآلن، إال أنه عند 
ظهوره كان بحكم غرفة ضخمة وبذاكرة ش�به رمزية عكس 

اليوم أجهزة بحجم كف اليد ولكن بمواصافات جبارة.

إال أنه م�ع تط�ور الكومبيوتر ظهرت إخراع�ات عدة غريت 
حي�اة الب�رش تماًم�ا كانت عى ي�د IBM، حتى ق�دم كاًل من 
ستيف جوبز و تس�يفن وزنياك كومبيوتر آبل الشخىص ألول 
م�رة ىف عام 1976، وبعد نجاح و س�قوط أصب�ح اآلن جهاز 

املاك الشهري، وهنا النجاح الحقيقى للتكنولوجيا.
وبع�د قرابة الخمس�ني عاًما أصبحنا ن�رى الالبتوب بمفهوم 
اليوم حيث الس�مك الرفيع والحجم الصئيل للغاية، وىف نفس 
الوق�ت توفري مواصفات جبارة مس�خرة إلعط�اء أفضل أداء 

عى اإلطالق.
4-   اإلنرنت

تخي�ل اليوم إنقطاع اإلنرنت عن األرض هل ستس�تمر حياة 
باق�ي الب�رش ؟، بالطبع س�تكون 
حياتهم جحيمي�ة بعدما بات كل 
اإلنرن�ت  بش�بكة  ىشء مرب�وط 
األعم�ال  وحت�ى  العنكبوتي�ة، 
اليومية تتم من خالله، والحقيقة 
أن هذا اإلخراع رغم بداياته الغري 
موفق�ة ع�ى اإلطالق، فإن�ه اآلن 
وبإقتدار اإلخ�راع األكثر تأثريًا ىف 

حياة البرش عى مر التاريخ.
 5-  السيارة

كان�ت التنق�الت يف امل�ايض ع�ن 
طري�ق إمتط�اء ج�واد أو ناق�ة، 
وتدريجًي�ا أصب�ح هن�اك عربات 
الداخ�ي  وم�ن  الخي�ول  تجره�ا 
مقاع�د مريح�ة، وتختل�ف أناقتها 
وراحتها حس�ب الطبق�ة التابع له�ا صاح�ب العربة، وظل 
األمر كذلك حتى عام 1908، عندما ظهرت أول س�يارة تعمل 
بمحرك وتصبح النواة ملا وصلت إليه اآلن صناعة الس�يارات 

من تطور شبه خيايل.
6-  الطائرة

الح�ظ مما توصل�ت إليه الس�يارات والق�ت قب�واًل ونجاًحا 
رشًس�ا، س�تجد أن هذا املفهوم اس�تنبط م�ن القطار ولكن 
بص�ورة أكثر حرية، وم�ع نجاح ورواجه بص�ورة كبرية بدأ 
التفك�ري ملا ال نطري، ومع حلول عام 1934 كانت أوىل تجارب 

الطريان الحقيقة.

تقرير يستعرض »أضخم« اختراعات القرن 
العشرين.. الراديو كان بداية الطريق

جهاز ذكي جديد يساعد على شحن الهاتف بواسطة الدماغ

غوغل تعلن عن 5 ألعاب جديدة 

هايبر أكس تطلق سماعة 
السلكية بـ 160 دوالرا

كش�فت باحث�ة صيني�ة ع�ن عالق�ة مرض 
كورون�ا بدرج�ات الح�رارة، وتأث�ري األح�وال 

الجوية عى انتشار الفريوس.
ونقل�ت صحيف�ة »تش�اينا ت�وداي« الصينية 
ع�ن الباحث�ة يف الجمعي�ة الطبي�ة الصيني�ة 
تان�غ تش�ني، قوله�ا إن ف�ريوس »كورون�ا« 
يفقد نشاطه بش�كل أكرب مع ارتفاع درجات 

الحرارة.
وأضافت تش�ني قائلة »يفق�د الفريوس قوته 
كلم�ا ارتفعت الحرارة، وتمث�ل درجة الحرارة 
56 مئوية أفضل الدرج�ات التي يراجع فيها 

نشاط كورونا بقوة وبرسعة«.
وق�د يعطي ذلك مؤرشات بأن انتش�ار املرض 
ال�ذي يس�ببه الفريوس س�يقل كلم�ا اقربت 

األشهر األكثر حرارة يف العام.

الوفيات  حصيلة  وتجاوزت 
الناجم�ة ع�ن »كورونا« يف 

ضحي�ة،  ال��1700  الص�ني 
االثنني، بعد وفاة 105 أشخاص 

يف مقاطع�ة خوب�ي، حي�ث ظه�ر 
إىل  لتص�ل  م�رة،  ألول  الف�ريوس 

1770 حالة وفاة.
وأفادت اللجن�ة الصحية الوطنية 
يف املقاطع�ة يف تقريره�ا اليومي 
بتس�جيل 2048 إصاب�ة جدي�دة، 

ما يضع حدا النخفاض س�جل عى 
مدى األي�ام الثالث�ة املاضي�ة يف عدد 

اإلصابات الجديدة.
وبل�غ عدد اإلصاب�ات 70548 ع�ى األقل يف 

سائر أنحاء الصني، معظمها يف خوبي.

لحاملي آيفون.. طريقتان لحماية بياناتك الشخصية

كيف تؤثر درجات الحرارة
 على فيروس »كورونا«؟
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»قنابل الحرب العالمية 
الثانية« تفاجئ خبراء 

ترميم برج بيغ بن

املراقب العراقي/ متابعة... 
اك�د خ�رباء إن برج بي�غ بن بمق�ر الربملان يف 
لندن ترضر من قنابل األملان يف الحرب العاملية 
الثاني�ة أكث�ر مم�ا كان متصورا م�ن قبل، يف 
حني ارتفعت تكاليف ترميمه بنحو 20 مليون 

جنيه اسرتليني )25 مليون دوالر(.
وال�ربج ال�ذي يبلغ عم�ره 177 عام�ا محاط 
بالسقاالت منذ ثالث سنوات إذ يعكف العمال 
عىل ترميم أعمال الحجر والس�اعة الش�هرية 

التي تزن 12 طنا.
ومكنهم اقرتابهم من الربج الذي يبلغ ارتفاعه 
96 مرتا من رصد مشكالت أخرى مثل الرضر 

الذي لحق به من التلوث ومن األسبستوس.
ومجل�س  العم�وم  مجل�س  لج�ان  وقال�ت 
الل�وردات إن�ه ت�م إبالغها ب�أن إع�ادة الربج 
إىل رونقه الس�ابق س�تتطلب زي�ادة ميزانية 
الرتمي�م من 61.1 مليون جنيه اس�رتليني إىل 

79.7 مليون.
وقال إي�ان إيلز مدير عام مجل�س العموم إن 
مهم�ة ترميم ال�ربج أكث�ر تعقي�دا مما كان 
متوقعا.وأضاف يف بيان »إدراك النطاق الكامل 
ل�أرضار الت�ي لحقت بالربج كان مس�تحيال 

حتى ُوضعت السقاالت حوله«.
وظهرت مش�كالت عدة منه�ا أن الرضر الذي 
ألحقت�ه القنابل بالربج أثن�اء الحرب العاملية 
الثانية كان أكرب م�ن املتصور من قبل. ورغم 
نجاة الربج من قصف النازي، ترضر الس�قف 
والواجه�ة يف غ�ارة جوي�ة يف مايو أي�ار عام 
1941 أتت كذلك عىل القاعة الرئيسية ملجلس 
العموم.وامت�د أجل أحدث عملية ترميم للربج 
فأس�كتت جرس بيج بن الذي ي�زن 13 طنا، 

ومن املتوقع االنتهاء منها العام املقبل. 

وظه�رت بش�كل جيل يف تس�عينيات الق�رن املايض 
بس�بب ظروف الحص�ار التي مر بها الع�راق والتي 
تطلبت إنتاج منتجات حس�ب الحاج�ة إيماناً باملثل 
الش�عبي املعروف )الحاج�ة أم االخرتاع( وذلك لغالء 
األث�اث املصن�ع فهن�اك صناعات الك�ريس املعروف 
)الدائ�ري( و)القنف�ة( األريكة وأن�واع األثاث )تخم 
الجل�وس( مث�ل التخم امل�ري وامللك�ي والرئايس 
والبغ�دادي ومنتج�ات أخ�رى كمع�ارض األجه�زة 

الكهربائية واملكتبات وواجهات الديكورات.
الح�ريف محمد عبد الله يقول: إن تاريخ هذه الحرفة 
قدي�م، وأن�ا يف ه�ذه املهنة من�ذ أكثر من 40 س�نة 
توارثته�ا عن أبي، وهي تختص باملناطق الوس�طى 
من العراق وتحديداً بغداد ودياىل والحلة وكربالء، أما 
يف املحافظات الجنوبية فال وجود لهذه املهنة بسبب 
ضعف تكوين السعف وقلة مقاومته يف العمل جراء 

ملوحة األرض.
امل�ادة األساس�ية يف صناعة هذه املنتج�ات إذن هي 
الس�عف واألكثر دقة هو الجري�د وال تدخل أية مادة 
أخ�رى يف هذه املهنة، وصار لها تجار وتجارتهم هي 
قطع الس�عف م�ن النخيل بالرتكي�ب والتخلص من 
الش�وائب )الخوص( الذي له مجال صناعات أخرى 
وجم�ع الجري�د يف أك�وام ورزم�ه وبيع�ه ألصحاب 

الحرفة حس�ب الظروف املناخية ومواس�م التكريب 
وجن�ي التم�ور وتنظي�ف النخي�ل، وهذا يت�م بداية 
الصيف أي موس�م )التلقيح( يكون س�عر الس�عف 
مناس�باً )بح�دود 50 أل�ف دينار لكل أل�ف جريدة( 
أما يف موس�م قطف املحص�ول )التمور( فان املزارع 
يح�رص عىل إنتاجه من التلف أو الس�قوط بس�بب 
صعود عامل التنظيف )املكرب( عىل النخلة، فرتتفع 
أس�عار الجري�د وتص�ل إىل 85 أل�ف دينار ل�كل ألف 
جريدة، حيث يعاني أصحاب هذه املهنة من صعوبة 

العثور عىل السعف لفقدانه من املزارع والبساتني.
س�ألنا املواطن عباس صبح�ي حبانه صاحب محل 
لصناع�ة األقف�اص ع�ن هذه املهن�ة فق�ال: هناك 
صنفان من املش�تغلني يف هذه املهنة، صنف يشتغل 
ع�ىل األرسة وصناع�ة األث�اث، وصنف آخ�ر يمتهن 
صناع�ة األقفاص فق�ط لتعبئة الفواك�ه والخرض 
وهم قدماء يف هذه الحرف�ة يتوارثونها إبان عن جد 

وال يعملون يف صناعة املنتجات األخرى.
وأضاف حبان�ه، نعتمد عىل س�عف النخيل األخرض 
فقف�ص  الخ�وص،  م�ن  تنظيف�ه  بع�د  والياب�س 
)املخرض( له قياس�ات تح�دد ب�)6( عي�ون عرضاً 
تس�اوي 35س�م و)8( يكون طوالً تس�اوي 50سم 
لحم�ل 17 كغ�م من العن�ب أو الربتق�ال أو التمر أو 

غريها من الفواكه والخرض.
نق�وم بالتقطيع )التطبري( حس�ب القياس )الكدر( 
والقي�اس الثابت لدينا هو ما ذكرته س�ابقاً نحدده 
بقطعت�ني م�ن الخش�ب وآالت عملنا بس�يطة هي 
وأدوات  واملثق�ف  والس�مبة  والس�كني  الس�اطور 
خش�بية هي )املدك�ة( املطرقة والفراش�ة )املعلم( 
وهي عبارة عن مس�مار محمول عىل خش�بة، وبعد 

ذلك يتم تركيب القفص.
وقال الحاج كريم س�الم يعم�ل يف املهنة : إننا نعمل 
يف ه�ذه املهنة منذ زمن بعيد وأن�ا أخذتها عن والدي 
ال�ذي أخذها عن ج�دي، وال يمكن أيج�اد عوامل أو 
مس�ميات أخرى لتطوير هذه الصناعة، ففي عملنا 
ال تدخل مواد أخرى غري الجريد ومس�تلزمات وآالت 
العم�ل هي نفس�ها من�ذ القدم ولم تس�تحدث آالت 

كهربائية لصناعة األرسة. 
ويعتق�د الحاج كريم أن هذه املهنة س�وف تنقرض 
بمرور الوقت بسبب الجهد العضيل الكبري الذي يبذل 
فيه�ا أوال: وانع�دام التقدي�ر وفق�دان روح املثابرة 
واإلقبال عند الناس عىل الفن القديم، وثانياً بس�بب 
ع�دم الجودة والنوعي�ة عند بع�ض الحرفيني الذين 
أس�اءوا لهذه الحرفة بوصفها تراثاً ش�عبياً، إضافة 

إىل مزاحمة الصناعات البالستيكية.

المراقب العراقي/ متابعة...
صناعة األسرة محدودة 
بأنواع معينة من المنتجات 
كاألسرة واألرائك واألقفاص 
لنقل الفواكه والخضار(، 
والمظالت المعروفة 
بـ)العمارية( لتجنب أشعة 
الشمس، ثم توسعت لتشمل 
صناعة األثاث والمعارض 
وواجهات الديكورات للحدائق 
والمتنزهات نتيجة تطويرها 
من قبل األجيال الجديدة التي 
واكبت التقدم. 

 املراقب العراقي/متابعة...
ف�ازت صورة لفأرين يتش�اجران ع�ىل بقايا طعام يف م�رتو أنفاق لندن 

بجائزة »اختيار الجمهور« كأفضل صورة يف العام املايض.
وتوثق الصورة، التي التقطها املصور س�ام راويل ، للحظة انخراط فأرين 

يف عراك حول بقايا طعام سقطت من مسافر.
ونقل موقع ش�بكة »ب�ي بي يس« الربيطانية عن املص�ور أنه قىض ليال 
ألوق�ات متأخرة يف محطة مرتو لندن محاوال اتخاذ زاوية جيدة اللتقاط 

الصورة.
ويش�ري املوقع إىل أن س�ام قىض أس�بوعا يف محطة امل�رتو لحبه تصوير 

القوارض التي تعيش تحت األرض.
ووفق املصور، فقد كان كل فأر يبحث عن طعامه، وعندما سقطت بقايا 
الطعام من مسافر، ولجزء من الثانية بدا أنهما تفاوضا عىل من له الحق 

يف الطعام، قبل أن ينخرطا يف العراك، بحسب بي بي يس.
ومسابقة اختيار الجمهور هي مسابقة للتصويت عىل أفضل صورة من 

بني صور لم يكتب لها الفوز يف مسابقات الجوائز الكربى.
ووفق بي بي يس فقد صوت حوايل 28 ألف شخص لصالح صورة »شجار 

املحطة« 

املراقب العراقي/ متابعة...
باألم�ور  تحف�ل  الحي�اة  أن  ش�ك  ال 
الغريبة، فكثريا ما نس�مع عن شخص 
اس�تلم بطاق�ة بريدي�ة أرس�لت قب�ل 
عرشات الس�نني، أو رس�الة وضعت يف 

زجاجة وألقيت يف البحر قبل عقود.
لك�ن م�ا ح�دث م�ع األمريكي�ة ديربا 
ماكين�ا كان أغرب بع�ض اليشء، فأن 

قبل تفق�د  خاتما 

47 عام�ا يف مدين�ة أمريكية، ث�م ُيعثر 
علي�ه يف غابة يف فنلندا، فهو أمر غريب 

حقا.
هذا ما حدث فعال مع ديربا، البالغة من 
العمر حاليا 63 عاما، التي فقدت خاتم 
التخ�رج الخاص بصديقه�ا ثم زوجها 
الحق�ا، يف مدرس�ة بمدين�ة بورتالن�د 
بوالي�ة ماي�ن األمريكي�ة ع�ام 1973.
وحس�بما أف�ادت صحيف�ة »بانغور« 
اليومية، فقدت ديربا الخاتم يف بورتالند 
عندما كانت طالبة يف مدرس�ة مورس 

الثانوية.
وبمرور الوقت، نس�يت ديربا أمر 
الخاتم كليا، قب�ل أن يعثر عليه 
باح�ث فنلن�دي ع�ن املع�ادن، 
مدفونا عىل عمق 20 س�نتيمرتا 

يف غابة بعد 47 عاما.

ويع�ود الخاتم إىل زوج ديب�ورا الراحل 
شون ماكينا، الذي كانت تواعده عندما 
كان�ا يف املرحلة الثانوي�ة ويف الجامعة، 
ثم تزوج�ا وظال كذل�ك إىل أن تويف عام 

2017، أي بعد 40 عاما.
وقبل أن يلتحق بالجامعة، أعطى شون 
الخاتم إىل ديربا، لكنها نسيته بالصدفة 

يف أحد مراكز التسوق يف بورتالند.
وأش�ارت ديربا ماكينا إىل أنها أجهشت 
بالبكاء عندم�ا وصل الخاتم إىل منزلها 
يف برونزويك بواس�طة الربيد، األسبوع 
املايض.وقال�ت: »إنه أمر مؤث�ر للغاية 
يف هذا العالم ال�ذي تزداد فيه حالة من 
الس�لبية، أن يتقدم أش�خاص طيبون 
ويبذل�ون جه�دا م�ا. هناك أش�خاص 
طيب�ون يف العال�م، ونح�ن بحاج�ة إىل 

املزيد منهم«.

العثور على مخلوق غامض يعيش في أعماق البحر
املراقب العراقي/ متابعة...

صدم علماء، عندما وقع يف ش�باكهم مخلوق غري�ب ضخم، اصطادوه من أعماق 
البح�ر، قرب نيوزيلندا.ويش�به املخلوق الحبار، وتم س�حبه من عمق 442 مرتا يف 
تش�اتام رايز، رشق نيوزيلندا، يف ش�هر يناير/ كانون الثاني، بحسب موقع »نيوز 
توك«.وقام بس�حب املخلوق ورفعه عىل املركب، 6 أش�خاص، بسبب وزنه الثقيل، 

الذي يقدر بنحو 110 كيلوغرامات، بينما يبلغ طوله 4 أمتار.
ونظرا لسالمة العديد 
م�ن أج�زاء املخلوق، 
ق�ام الطاق�م العلمي 
وأخ�ذ  بتجزئت�ه 
 50 م�ن  يق�رب  م�ا 
جسده  من  كيلوغرام 
يف  بم�ا  لدراس�ته، 
العين�ني والرأس  ذلك 
واألعض�اء  واملع�دة 

التناسلية.
ونجح العلماء يف نقل 
الحي�وان الغريب عىل 
بحج�م  صندوق�ني 
25 كيلوغرام�ا ل�كل 

صندوق.

املراقب العراقي / متابعة... 
م�ع العواصف الت�ي تجت�اح بريطانيا 
يف ش�تاء ه�ذا الع�ام، ويف ظ�ل الري�اح 
العاتية واألمطار الغزيرة، يشهد مطار 
»هيثرو« يف لندن حاالت هبوط بصورة 
مثرية، فالرياح املعاكس�ة القوية تكاد 

تطيح الطائرات أثناء نزولها.
يف  الثاني�ة  الري�اح  موج�ة  وخ�الل 
ق�درات  طي�ارون  أظه�ر  بريطاني�ا، 
ومه�ارات فائقة مكنتهم م�ن الهبوط 
بطائراتهم بس�الم، وإن لم يكن بشكل 

طبيعي.
ورغ�م إلغ�اء بع�ض الرح�الت الجوية 
العاصم�ة،  يف  الرئي�ي  املط�ار  إىل 
وتحوي�ل رح�الت إىل مط�ارات أخرى، 
ف�إن »هيث�رو« ال يزال يس�تقبل بعض 
الرح�الت، ومن بينها الرحلة يف الفيديو 

املرفق.
ويظهر الفيدي�و، مناورة طي�ار ماهر 
بطائ�رة  الهب�وط  محاولت�ه  أثن�اء 
»إيرب�اص إي�ه 380« التابع�ة لرشك�ة 
اإلماراتي�ة يف مط�ار  االتح�اد  ط�ريان 
هيثرو، ويبدو يف الفيديو وضع الطائرة 

جانبيا بالنسبة إىل املدرج.
ويهب�ط الطيار تدريجي�ا وببطء إىل أن 
يقرتب م�ن أرض املدرج، فيم�ا الرياح 
املعاكس�ة تحاول دفع الطائرة وكأنها 
تح�اول منعه�ا م�ن الهب�وط، ويب�دو 

»الجسد العمالق« يف وضع متأرجح.
وم�ا إن حط�ت الطائ�رو ع�ىل م�درج 
املاه�ر  الطي�ار  ق�ام  حت�ى  املط�ار، 
بااللتفاف بشكل طفيف بحيث يعيدها 
إىل مس�ارها األمام�ي، وإن ل�م يك�ن 

بشكل مستقيم بالكامل.
لك�ن يف النهاية هبطت الطائرة بس�الم 
والس�يطرة  الطي�ار  مه�ارة  بفض�ل 

الكاملة عليها.
وج�اء الح�ادث يف الوقت ال�ذي تم فيه 
إلغ�اء املئ�ات من الرح�الت الجوية من 
وإىل بريطانيا الس�بت بسبب العاصفة 
»ديني�س«، م�ع إلغ�اء رشك�ة طريان 

»إيزي جت« أكثر من 230 رحلة.
وصاح�ب العاصف�ة »ديني�س«، وهي 
الثاني�ة الت�ي ت�رضب بريطاني�ا خالل 
أس�ابيع قليل�ة، ري�اح قوي�ة وأمطار 

غزيرة يف نهاية األسبوع.

الصناعات »السعفية« في العراق

 مهنـــة تراثـية تودع زمنـها

)بوتن الخارق( يغزو شوارع إسطنبول 

املراقب العراقي/متابعة...
يف لحظ�ة مرعب�ة، اجتاح�ت موج�ة هائل�ة 
مفزع�ة زوج�ني ع�ىل حني غ�رة بينم�ا كانا 
يس�تمتعان عىل الصخ�ور يف مدينة س�يدني 
األس�رتالية، مم�ا أس�فر ع�ن مقتل منس�ق 

موسيقي رويس شهري وإصابة زوجته.
وبحس�ب تقارير صحفية، فقد كان منس�ق 
املوسيقي )مسؤول الدي جي( الرويس أندريه 
إيفانوف، البالغ من العمر 47 عاما، وزوجته 
يولي�ا )45 عام�ا( يقف�ان ع�ىل الصخ�ور يف 
الطرف الش�مايل من ش�اطئ بوندي األسرتايل 
املش�هور عاملي�ا، عندم�ا جرفته�م »موج�ة 
قاتلة« يف املحيط.وتمكنت يوليا من السباحة 
إىل الش�اطئ بس�الم، لكنها ظل�ت تبحث عن 

زوجها الذي اختفى يف املحيط.
وبع�د حملة بح�ث مكثفة اس�تغرقت نصف 
س�اعة، نجح املنق�ذون يف النهاية يف س�حب 
إيفانوف إىل الرب، وقاموا بعملية إس�عاف أويل 

من خالل اإلنعاش القلب�ي الرئوي له، لكنهم 
ل�م يتمكنوا من إنق�اذه حي�ث كان قد فارق 

الحياة.
وتظهر لقطات، تقشعر لها األبدان، اللحظات 
األخ�رية التي س�بقت مقتل إيفان�وف، حيث 
كان الزوج�ان يقف�ان عىل الصخ�ور، عندما 
انحرف�ت موجة عالي�ة مباغت�ة وألقت بهما 

بقوة يف مياه املحيط.
وقال أحد ش�هود العيان إن يوليا كانت تبكي 

وترخ قائلة: »زوجي ال يزال يف املاء«.
مع عودة أخبار وفاته إىل روسيا، تأثر أصدقاء 
إيفان�وف عىل »فيس�بوك« باملوق�ف وكرموا 

منسق املوسيقى واألغاني املوهوب.
 وقال�ت ألكس�ندرا كاالس، وه�ي واحدة من 
صديق�ات إيفان�وف، لصحيف�ة »دي�يل ميل 
أسرتاليا« إنها أرادت أن يعرف العالم من هو، 
مضيف�ة: »لق�د كان أجمل وأطيب إنس�ان يف 

العالم بأرسه«.

 املراقب العراقي/متابعة...
أزاح فن�ان رويس الس�تار ع�ن 4 لوح�ات 
ضخم�ة للرئي�س ال�رويس فالديم�ري بوتن 
مدين�ة  وس�ط  خ�ارق،  كبط�ل  تص�ّوره 
إس�طنبول الرتكية، قائال إنه يريد أن يظهر 
»الصالت الجيدة« بني أنقرة وموس�كو رغم 

الخالفات بشأن سوريا وملفات أخرى.
وبع�د ف�رتة وجي�زة من كش�ف ألكس�ندر 
دونسكوي عن اللوحات يف شارع االستقالل، 
أزالته�ا الس�لطات املحلي�ة يف أك�رب مدين�ة 
تركي�ة، قائل�ة إن�ه لم يحصل ع�ىل تريح 

بعرضها هناك.
وقال دونس�كوي: »حاليا عالقتنا مع تركيا 

محتدمة، لذلك عرضت هنا يف وسط تركيا 
ويف ش�ارع رئي�ي حي�ث تقع الس�فارة 
الروس�ية اللوح�ات، ألق�ول إن بوت�ن هو 

روسيا«.
وتاب�ع: »أردت أن ألف�ت االنتب�اه للكيفية 
الت�ي نرى بها بوت�ن يف روس�يا مثل بطل 
خارق. لذلك كتبت عىل اللوحات بوتن بطل 

خارق«.
وأوضح دونس�كوي أنه أراد إثارة املشاعر 
لدى م�ن يمرون بج�وار لوحاته ويرى رد 
فعلهم، مضيفا أنه يعتزم إقامة املزيد من 
تل�ك املع�ارض يف أماكن أخرى م�ن بينها 

الواليات املتحدة.

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

إال كان له بكل نظرة حّجة مربورة.

أقوال 
من

 نور 

مواقيت 
ال�سالة

�سالة املغرب

م . الليل

�سالة الظهر
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»الهبوط الجانبي« مهارة
 الطيار تهزم »رياح هيثرو«

االثنين  17 شباط 2020 العدد 2267  السنة العاشرة

 »صراع الفئران« في مترو لندن

املراقب العراقي/ متابعة...
تخطط العاصمة األس�بانية، مدريد، إلعدام آالف الببغاوات، بسبب ما تحدثه من جلبة 
للس�كان وتهديد للصح�ة العامة.ووفقا ملا نقلت�ه وكالة »رويرتز«، تق�رر إعدام أكثر 
م�ن 11 أل�ف طائر، ما يمثل نحو 90% من إجمايل الببغ�اوات يف العاصمة، مدريد.ومن 
املقرر أن يبدأ برنامج اإلعدام، يف أكتوبر/ترشين األول، ويس�تمر عىل مدار 23 ش�هرا.

وخصصت اإلدارة املحلية ما يزيد عن ثالثة ماليني دوالر لتنفيذ عملية اإلعدام.
ويهدف الربنام�ج إىل وضع أعداد 
الس�يطرة من  الببغ�اوات تح�ت 
خ�الل تدم�ري أعشاش�ها وإزالة 
بيضه�ا، وأرس الف�راخ والطي�ور 
التي تس�تخدم األعشاش  البالغة 
البيئ�ة  إدارة  واألقفاص.وأك�دت 
القت�ل  »عملي�ة  أن  مدري�د  يف 
الرحي�م الت�ي تخض�ع للمعاي�ري 
باس�تخدام  س�تجرى  األخالقية، 
وسائل ال تتناىف مع معايري الرفق 

بالحيوان«. 

مدريد تبدأ عملية إعدام جماعية للببغاوات

املراقب العراقي/ متابعة...
يف رواي�ة »The Eyes of Darkness« أو »عي�ون الظ�الم« ق�د يك�ون املؤلف دين 
كونت�ز، الذي كتبه�ا عام 1981، أول من تنبأ بفريوس كورون�ا الذي يهدد العالم 

وظهر يف مدينة ووهان الصينية.
الرواية ورغم أنها كتبت قبل عرشات الس�نوات من ظهور خطر الفريوس، إال أن 
أحداثها تدور يف مدينة ووهان )بؤرة كورونا(، حيث يطور علماء يف مخترب تابع 

للجيش الصيني فريوسا كجزء من برنامج هذا البلد لأسلحة البيولوجية.
وأطلق مؤلف الرواية عىل الفريوس اس�م ووهان-400. وتدور القصة الرئيس�ية 
ح�ول األم كريس�تينا إيفانز التي تتوجه إىل الصني ملعرف�ة إن كان ابنها داني قد 
تويف يف رحلة تخييم، أم أنه، كما تشري رسائل مشبوهة، ال يزال عىل قيد الحياة.

 استعادت خاتما بعد فقدانه 47 عاما

 رواية »عيون الظالم« تنبأت بفيروس كورونا 

)موجة قاتلة( 
تبتلع فنانا روسيا في ثوان


