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فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق
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فقــرة »مخفيــة« فــي المنهاج الوزاري تهدد
 مصيـــر الحكومــــة االنتقاليـــة

عالوي ينقلب على وعوده!

المراقب العراقي/ المحرر السياسي
قافلة خصوم رئي�س الوزراء املكلف 
محم�د توفي�ق عالوي، التي تس�عى 
لإلطاح�ة بكابيت�ه الوزاري�ة قبل أن 
ترى النور يف  جلس�ة الربمل�ان املقرر 
عقدها ي�وم غد الخمي�س، كانت يف 
كفة متوازنة مع قافلة حلفائه، قبل 
أن يقدم عىل رفع نقطة  محورية من 

برنامجه الحكومي. 
وتس�لمت رئاس�ة مجل�س الن�واب، 
ش�باط   24( االثن�ن  األول  أم�س 
2020(، املنهاجالحكومي الذي أعّده 
عالوي بن�اء عىل   «تعه�دات« قدمها 
للكتل السياس�ية التي ج�اءت به إىل 
املنصب رشيطة تنفي�ذ قرار الربملان 
بإخراج القوات األجنبية من  األرايض 
العراقي�ة، لكن�ه »انقل�ب« ع�ىل تلك 

التعهدات، وفقاً ملصادر سياسية. 
وحددت رئاسةمجلس�النوابيومغد  ا
لخميسموعداًلعقدالجلسةاالستثنائ
يةللتصويتعلىمنحالثقةللحكومةال
سلرئيسالوزراءاملكلفال جديدةعلىأنيرُ
منهاجالوزاريوالسيالذاتيةللمرشح

ينقبالملوعداملح�دد، إال أنه لم يرس�ل 
سوى برنامج حكومي »إنشائي«. 

كب�ية  هجم�ات  ع�الوي  وواج�ه 
من�ذ تكليف�ه بتش�كيل الحكوم�ة، 
قادتها أطراف س�نية وكردية حاملة 
باس�تمرار املحاصصة  واالس�تحواذ 
عىل املناصب، لكن كتل وطنية أخرى 
كان�ت باملرصاد، م�ن خالل دعمه يف 

تشكيل حكومة مستقلة. 
 «انق�الب« ع�الوي قد يه�در فرصته 
»الضئيلة« بأن يكون رئيس�اً لوزراء 
العراق، نتيجة تراجع قائمة مؤيديه، 
جراء عدم  التزامه بتعهداته يف إخراج 

القوات األجنبية من البالد. 
وكان تحالف الفتح الذي بقي مدافعاً 
عن ع�الوي وحكومته املرتقبة طيلة 
الف�رة املاضية، أول جهة سياس�ية 
ب�ادرت  بتس�جيل مالحظاته�ا حول 

املنهاج الحكومي. 
الفت�ح  تحال�ف  يعت�زم  إذ 
الي�وم  مس�اء  اجتم�اع  عق�د 
منتنفيذق�رارا ملناقش�ةخلواملنهاج 
لربملانبإخراجالقواتاألجنبيةمنالب�ل
النائبفاضلجاب�ر،  اد،حس�بما  أف�اد 
تحالف�ه  أن  إىل  أش�ار  ال�ذي 
»لنيس�اومأويتخلىعنتنفيذالقرار«، 
وموقفه  منحكومةعالوي«سيكونم

رهوناًبنتائجاالجتماع”. 
ويذهب مراقبون إىل أن تراجع عالوي 
ق�د يكون بس�بب ضغ�وط أميكية 
مورس�ت علي�ه، بعد االتص�ال الذي 
تلق�اه قبل  أي�ام من وزي�ر خارجية 

الواليات املتحدة مايك بومبيو. 
ويف خضم ذلك، أعلنتلجنةدراسةاملن
هاجالحكوميفيمجلسالنواب،اليوم  ال
اربعاء،انتهاءدراسةفقراتاملنهاجال
وزاري،وأوصتبتضمينهجملةمن«ال

قضاياالجوهريةواملهمة«. 
ويق�ول النائ�ب ع�ن تحال�ف الفتح 

حن�ن قدول�«املراق�ب العراقي«، إن 
»إخ�راج الق�وات األجنبي�ة قضي�ة 
عراقي�ة تتعلق بكل  الق�وى الوطنية 
التي تشعر بخطورة وجودها، كونها 
اخرقت السيادة العراقية ولم تحرم 

االتفاقات املربمة بن  الطرفن«. 

ويش�دد قدو عىل رضورة »مناقشة 
ه�ذا املوضع ال�ذي ل�م يظهر ضمن 
الربنامج الحكومي مع رئيس الوزراء 

املكلف محمد  توفيق عالوي«. 
أما املحلل الس�يايس صب�اح العكييل 
إن  العراق�ي«،  ل�«املراق�ب  فيق�ول 

»قرار الربملان مل�زم للحكومة وهذا 
األمر ال يحتمل  أي تأويل أو تس�ويف 
أو مماطل�ة«، مبين�ا أن »الربنام�ج 
الحكومييخل�و م�ن فقرت�ي إخراج 
الق�وات األجنبي�ة وصفق�ة الص�ن 
 اللتن تم االتفاق عليهما مسبقا بن 

الكتل السياس�ية وعالوي«. 
ويضي�ف العكييل أن »هذا األمر دليل 
عدم الت�زام محمد توفي�ق عالوي«، 
الفتا يف الوق�ت ذاته إىل أن »الربنامج 
الحكومي  الذي تم تقديمه إىل مجلس 

النواب إنشائي وليس واقعياً«. 

روحاني يحذر من »فيروس أميركي«
 جديد يستهدف إيران

ما جناه إردوغان وأنظمة الخليج 
 انقالب المشهد
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المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي... 
الفس�اد يف العراق تحول اىل دولة عميقة فهو 
يمتد م�ن الوزير اىل صغ�ار املوظفن،بحلقة 
واس�عة اليمك�ن  للقانون الح�ايل او اية جهة 

رقابية من مكافحته او الحد منه .  
هيئ�ة النزاهة فش�لت يف حس�م االف قضايا 
الفس�اد، والتي تتبجح يوميا بامتالكها االف 
ملفات الفساد  لشخصيات سياسية متنفذة، 
ورغم إحالة بعضه�ا اىل القضاء وهي تخص 
صغ�ار املوظف�ن فه�ي ل�م تنج�ح  يف احالة 
ملفات الفس�اد الخاصة بال�وزراء والدرجات 
الخاصة اىل القضاء، بس�بب الكتل السياسية 
الت�ي  تحمي هؤالء ال�وزراء , واليوم تبدو من 
خ�الل ترصيحاته�ا الخجولة بأنها اس�ردت 

وكعادته�ا  م�ن  الفاس�دين،  دوالر  ملي�اري 
ل�م تذكر أس�ماء تل�ك الش�خصيات وال حتى 
درجاتها، مما يدل ع�ىل ان عملها لم يرتِق  اىل 

مستوى العمل الجاد. 
و تمتل�ك الهيئ�ة ملفات فس�اد كثية تخص 
وزراء والدرجات الخاص�ة ويتم التحقيق بها 
، لك�ن ترصيحاتها  حول اوام�ر القبض بحق 
املس�ؤولن ه�و كالم مبال�غ في�ه الن الوقت 
اليس�مح بتطبي�ق تل�ك االوام�ر ه�ذه، وم�ا 
 يت�م الحديث عن�ه هو ترصيحات يت�م اعادة 
تدويره�ا كلما واجهت ضغوط�ات يف ملفات 
الفس�اد واتجه�ت  األنظ�ار اليه�ا واىل عم�ل 
األجهزة الرقابية األخرى التي ش�كلت مؤخرا 
والت�ي هي األخ�رى اثبت�ت فش�لها يف  تناول 

ملفات الفساد لكبار السياسين. 
االستدعاءات املتكررة لبعض الوزراء والنواب 
والت�ي تتحدث عنه�ا هيئة النزاه�ة لم تذكر 
أس�مائهم يف  تقاريرها وكأنها تواجه نوع من 
االحراج، خاص�ة لو علمنا ان معظم موظفي 
الهيئة تم تعيينهم وفق  املحاصصة السياسية 
، لذلك فه�م يتخوفون من فق�دان مناصبهم 

عند ذكر أسماء املتهمن . 
األجه�زة الرقابي�ة املتع�ددة بما فيه�ا هيئة 
النزاهة ل�م تنجح يف اس�رداد األموال املهربة 
اىل خ�ارج العراق ,  فهي ال تس�تطيع التعامل 
مع الرقابة الدولية ألسباب عديدة يف مقدمتها 
املحاصص�ة وع�دم وج�ود خ�ربات  يف ه�ذا 

الجانب. 

يقول املختص بالش�أن االقتصادي حافظ ال 
بش�ارة يف اتصال مع ) املراق�ب العراقي(: ان 
»ترصيح�ات  النزاه�ة جاءت لج�ذب االنظار 
حول الهدر املايل وانها تعمل بشكل جيد، لكن 
الضغوط عليها بعد عجزها  عن احالة ملفات 
فساد الوزراء واملسؤولن يجعلها ترصح اكثر 
مم�ا تعمل، كما ان القض�اء العراقي  الخاص 
بمكافح�ة الفس�اد عاجز عن اص�دار احكام 
صارم�ة بحق املس�ؤولن ,فأغلبها مجامالت 
سياس�ية  واح�كام الترتقي لحج�م العقوبة 
املختلس�ة  باألم�وال  يطال�ب  واليوج�د م�ن 
وكأن العملية تضم تس�ر كبيمن قبل  الكتل 

السياسية«. 
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المراقب العراقي/بغداد .. 
أك�د النائب ع�ن تحالف س�ائرون ب�در الزيادي، 
اليوماألربع�اء، ان محم�د توفي�ق ع�الوي ضمن 

تصويت   180 نائباً عىل كابينته الوزارية. 
وقال الزيادي يف ترصيح صحفي 

تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« 
ان » رئي�س الوزراء املكلف 

محمد  عالوي قدم كابينته 
املس�تقلن  الوزارية من 
اىل الربملان وتم االطالع 
للم�رأة  وكان  عليه�ا 
دور فع�ال  فيها حيث 
ت�م ترش�يح 4 نس�اء 

لتس�نم  مس�تقالت 

مناصب وزارية يف الحكومة الجديدة »، منوها اىل 
 ان » أربع وزارات ال تزال ش�اغرة لحد االن اهمها 

وزارتي النقل والعمل والشؤون االجتماعية .» 
واض�اف ان » الربمل�ان العراقي ارجأ عقد جلس�ة 
االي�ام  اىل  الوزاري�ة  الكابين�ة  للتصوي�ت ع�ىل 
 القادم�ة » مش�ياً اىل ان » محمد توفيق قد 
ضم�ن تصوي�ت 180 نائب ع�ىل كابينته 
الوزاري�ة وان  الضغ�ط م�ن قب�ل الكتل 
الكردي�ة والس�نية ع�ىل رئي�س الوزراء 
املكل�ف أصب�ح اق�ل م�ن الس�ابق بعد 
 تغيي بع�ض املواقف لنواب تلك الكتل »، 
واوضح ان » الكتل الش�يعية اتفقت عىل 
ع�دم التصويت  عىل اي مرش�ح جاء من 
تحت عباءة االح�زاب وقد أبلغنا »عالوي« 
بذل�ك » واكد ان » الكتل  الش�يعية س�تمنح 
الثقة لحكومة »عالوي » س�واء كان بحضور 

الكتل الكردية والسنية ام بعدمه .» 

المراقب العراقي/بغداد .. 
اك�دت اللجن�ة القانوني�ة النيابية 
الفص�ل  أن  االربع�اء،  الي�وم   ،
الترشيع�ي القادم س�يكون حافالً 
من حيث  ترشي�ع القوانن املهمة.  
وقال عض�و اللجنة صائب خدر يف 

ترصيح صحفي تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي«، ان “الفصل  الترشيعي 
الق�ادم س�يكون زاخر م�ن حيث 
تضم�ن قوانن مهم�ة عىل جدول 
أن  واض�اف  املجل�س«.   أعم�ال 
“الكثي من القوانن التي ينتظرها 

تمريره�ا خ�الل  الش�عب س�يتم 
الجدي�دة  للمجل�س«.   الجلس�ات 
سياس�ية  »قوان�ن  أن  اىل  ولف�ت 
وخدمية واقتصادية تنتظر دورها 
للترشيع خ�الل الفصل الترشيعي 

 القادم«. 

المراقب العراقي/بغداد .. 
دعت لجن�ة الصحة والبيئة بمجل�س النواب، اليوم 
االربعاء، برشاء كام�يات حرارية ونرشها  ملواجهة 
فاي�روس كورون�ا.  وقال�ت عض�و اللجن�ة اكتفاء 
الحس�ناوي يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه »املراقب 

العراق�ي« ، انه   «بالرغم م�ن توجيه مجلس الوزراء 
ب�رصف ام�وال ل�رشاء كام�يات حراري�ة واجهزة 
فحص  لفيوس كورونا، اىل ان وزارة املالية لم تقوم 
برصف االم�وال التي خخصته�ا الحكومة ملواجهة 

 الفيوس .  

المراقب العراقي/بغداد .. 
أكد النائب عيل البديري، األربعاء، ان الحكومة االنتقالية 
ِط�ة  التوصل اىل اتفاق 

س�تمنح الثقة بأول جلس�ة، رشرَ
بن جميع الكتل السياسية. 

وق�ال البدي�ري يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه »املراقب 
العراقي«ان�ه »حتى اللحظة، ف�إن الخالفات بن  الكتل 
السياسية كبية جدا، وهذا ما يعيق االتفاق عىل منحه 
الثق�ة«، مبينا أن »عالوي يريد اختيار  كابينته الوزارية 
بنفس�ه، بينما ت�رص بعض الكت�ل السياس�ية عىل أن 

تكون الرشيحات من قبلها .» 
وأضاف أن »اجتماعات س�تعقد اليوم بن كتل ش�يعية 
وس�نية وكردية حول االتفاق عىل من�ح الثقة  لعالوي، 
وإذا م�ا تم االتف�اق يف اجتماع�ات اليوم، ف�إن عالوي 
س�يحصل عىل ثقة الربملان يف أول  جلسة .»  يشار اىل ان 
مجلس النواب، من املزمع ان يعقد جلس�ة اس�تثنائية 
يوم غ�داً الخمي�س للتصويت ع�ىل  الكابين�ة الوزارية 

لرئيس مجلس الوزراء املكلف محمد توفيق عالوي . 

المراقب العراقي/بغداد .. 
اعلن�ت وزارة الربي�ة اليوم األربعاء، ع�ن تمديد عطلة 

نصف السنة يف محافظتي بغداد والبرصة. 
وقال�ت الربية يف بيان مقتض�ب حصلت عليه »املراقب 
العراقي« انه »حصل�ت موافقة وزيرة  الربية الدكتورة 
س�ها خليل العيل ب�ك عىل تمدي�د عطلة نصف الس�نة 
لتالمي�ذ وطلبة محافظتي بغداد  والبرصة ملدة اس�بوع 

واحد«. 
وأضاف�ت ان »ق�رار التعطي�ل ج�اء كأج�راء احرازي 
وحفاظا عىل صحة طلبتنا وتالميذنا االعزاء  إثر تسجيل 

حاالت مؤكدة بفايروس »كورونا« يف البالد«. 
يش�ار اىل ان عدد من حاالت اإلصابة بفايروس كورونا 
كانت قد س�جلت يف كل م�ن محافظتي  النجف االرشف 
وكركوك، فيما تواردت انباء غي مؤكدة حول تس�جيل 

بعض الحاالت يف بغداد. 

شبح »كورنا« ..ترهيب جديد للقضاء على ما تبقى من العام الدراسي
المراقب العراقي/ احمد محمد... 

جه�ات مدعومة م�ن الخ�ارج تعمل عىل 
استغالل فيوس »كورونا« للعب بمشاعر 
املواطن�ن العراقين،  من خالل رس�ائلها 
الت�ي تبثه�ا ع�رب جيوش�ها االلكرونية، 
وتدف�ع تلك الجهات باتجاه تعطيل الحياة 
والح�ث  عىل ايق�اف ال�دوام يف الجامعات 
وامل�دارس، ع�ىل الرغم م�ن أن العراق هو 
األقل اعالناً لإلصابات  بالفايروس القاتل. 

وتج�د لجن�ة الصح�ة النيابي�ة، أن تل�ك 
الحمالت التي تثار بش�كل مس�تغرب تثي 
الش�ك، مقارن�ة بال�دول الت�ي  أعلنت عن 
العرشات واملئات من الحاالت، فيما ترفض 
ق�رارات بع�ض املحافظ�ات الت�ي أعلنت 
مس�اء أمس  عن تعطي�ل دوام الجامعات 
واملدارس رغم أن الجه�ات الصحية بينت 

أن األمور ال تستوجب لذلك.   
وتم اإلعالن عن تس�جيل اول حالة اصابة 
بف�يوس كورن�ا يف الع�راق يف محافظ�ة 

النجف األرشف، بعد أن  تم تشخيص حالة 
طال�ب إيراني الجنس�ية ي�درس يف حوزة 
النج�ف االرشف، باإلضاف�ة اىل ذل�ك فأنه 
ت�م  اإلعالن عن اربعة ح�االت يف محافظة 
كرك�وك، االم�ر ال�ذي اج�رب محافظ�ات 

النج�ف وكرك�وك وص�الح الدي�ن  ودياىل، 
باإلضاف�ة اىل محافظات إقليم كردس�تان 
اىل اإلع�الن ع�ن تعطي�ل الدوام الرس�مي 
واملؤسس�ات  امل�دارس  والجامع�ات  يف 
الحكومي�ة حفاظ�ا ع�ىل صح�ة الطلب�ة 

واملواطنن. 
املتمث�ل  الترشيعي�ة  املؤسس�ة  دور  ام�ا 
بلجن�ة الصحة النيابية، فقد كان الجتماع 
اللجنة صب�اح اليوم،  األربع�اء، مطالبات 
تقيض بدراسة قرار حكومي يوقف الدوام 
الرس�مي يف املدارس والجامعات، حفاظا 
 عىل صحة الطلبة واملنتس�بن من فيوس 

»كورونا«. 
ولكن ما يثي الريبة ه�و تلك الحملة التي 
تش�نها جه�ات مجهول�ة عرب جيوش�ها 
االلكروني�ة، من خالل  الرويج النتش�ار 
املرض املس�تجد يف ارج�اء البلد، وتحرض 
ع�ىل تعطي�ل حي�اة املواطنن وال�دوام يف 
 املدارس واملؤسس�ات، مستخدمة أساليب 
تعي�د اىل األذه�ان تلك الحم�الت املدعومة 
خارجياً التي  استخدمتها جيوش السفارة 
بحج�ة  الس�ابقة  الف�رة  يف  االمريكي�ة 

التظاهرات وعنوان املطالبات بالحقوق. 

تفاصيل اوسع صفحة 2

الفساد »يتعملق« في العراق والنزاهة تخشى
 الكشف عن اسمائه

برلماني : »عالوي« ضمن تصويت 180 نائبًا على كابينته

القانونية النيابية: الفصل التشريعي الجديد 
سيكون حافاًل بتشريع القوانين

الصحة البرلمانية تدعو لشراء كاميرات حرارية 

نائب يتوقع منح الثقة 
للحكومة الجديدة

 في أول جلسة بشرط! 

التربية تمدد 
عطلة نصف السنة 
في بغداد والبصرة



كش�ف نقيب صيادلة العراق مصطفى محمد الهيتي، اليوم 
االربعاء، عن اس�باب ارتفاع الكمامات الطبية يف االس�واق، 
مش�را اىل ان الحكومة تتحمل الس�بب نتيجة ارس�الها 78 
ط�ن من الكمام�ات اىل جمهوري�ة الصني.وق�ال الهيتي، يف 
ترصي�ح إلذاعة »ن�وا« تابعت�ه »املراق�ب العراقي« 
إن »الكمام�ات كانت متوفرة طيلة االش�هر 
الس�ابقة، وكن�ا نوزعه�ا مجان�ا ع�ى 
املتظاهري�ن يف س�احة التحرير منذ بدأ 
ث�ورة الترشي�ن، وكانت اس�عارها 
رمزي�ة ج�دا«، مبين�ا ان »ه�ذه 
املواد تس�تورد من قب�ل التجار 
وليس من قبل الصيادلة، ألنها 
ليس م�واد صيدالنية«.واوضح 

ان » النقاب�ة قبل اس�بوعني 
خاطبت وزير الصحة بتوفر 
مط�ار  يف  كمام�ة  االف   10
بغداد ال�دويل ملثل هذه الظروف لكن 

تفاجئن�ا بإعط�اء ه�ذه 
الكمي�ة الهائل�ة اىل 

الصني«.

اأذاعيت�صريح
نقيب الصيادلة: ارتفاع اسعار 

الكمامات سببه تربع العراق بـ 78 
طن منها اىل الصين
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الشريط 
األمين

ملراقب العراقي/ البرصة...
تمكن�ت مفارز مكافحة الجريمة يف مديرية االس�تخبارات، الي�وم االربعاء، من 
الق�اء القبض عى عصابة لتهري�ب العجالت يف البرصة.وقال�ت املديرية يف بيان 
تلق�ت »املراقب العراقي« نس�خة منه انه » وفقاً ملعلوم�ات دقيقة، القت مفارز 
مكافحة الجريمة املنظمة يف البرصة والتابعة لوكالة االستخبارات والتحقيقات 
االتحادي�ة يف وزارة الداخلي�ة، القبض ع�ى عصابة لتهريب العج�الت املخالفة 
لرشوط االس�تراد )دون املوديل(«.واضافت انه »تم متابعة هذه العصابة خالل 
تواجده�ا يف ميناء ام ق�رص بمحافظة البرصة وبعد خروجه�ا متوجهة اىل وكر 
لها«، مش�رة اىل انه »بع�د التحقيق مع اف�راد العصابة املكون�ة ثالث متهمني، 
اعرتفوا بوجود ساحة ملبيت الس�يارات تحتوي عى )٣٢( عجلة مختلفة مهربة 
و)8( ش�احنات و)8( حاوي�ات و)٤( عجالت«.وتابعت ان�ه »تم تنظيم محرض 
ضب�ط اصويل بالعج�الت والش�احنات وارفق م�ع االوراق التحقيقي�ة، وأصدر 

القايض قرار بتوقيف املتهمني وفق املادة )1٩٤( جمارك«.

القبض عىل عصابة لتهريب العجالت يف البصرة

املراقب العراقي/ بغداد...
أعل�ن س�كرتر رئيس ال�وزراء الفري�ق الركن 
محم�د البيات�ي، األربع�اء، عن تمدي�د املنطقة 
العاصم�ة بغ�داد س�اعات  الخ�رضاء وس�ط 

إضافية.
وق�ال البياتي يف بيان تابعته »املراقب العراقي« 
إن�ه »ت�م تمديد س�اعات فت�ح الخ�رضاء من 
السادس�ة صباح�ا اىل 1٢ ظه�راً وم�ن الثانية 

ظهراً اىل 10 مساًء«.
وكان�ت املنطقة الخرضاء افتتحت جزئيا يف 1٩ 
كان�ون الثاني املايض بع�د اغالقها ألكثر من ٣ 

أشهر بسبب التظاهرات. 

املراقب العراقي/ املوصل...
اعلن�ت وزارة الداخلي�ة، االربع�اء، الق�اء القبض عى 
عصاب�ة تتاج�ر بامل�واد املخ�درة يف املوصل.وذكر 
اعالم ال�وزارة يف بيان تلقت »املراق�ب العراقي« 
نس�خة من�ه، إن »ق�وة مش�رتكة م�ن مديرية 
مكافح�ة املخ�درات ومديرية رشط�ة مخمور 
التابع�ة لقيادة رشطة نينوى وقس�م امن افراد 
نين�وى وبع�د ورود معلومات دقيق�ة ومن خالل 
املتابعة املس�تمرة، تمكنت من الق�اء القبض عى 
عصاب�ة تتك�ون م�ن )س�تة( متهم�ني م�ن الذين 
يقوم�ون ببي�ع وتروي�ج وتعاط�ي امل�واد والحب�وب 

املخدرة يف محافظة املوصل«.

سكرتري رئيس الوزراء يعلن 
تمديد فتح المنطقة الخضراء

املراقب العراقي/ بغداد...
دعا النائب عن تحالف الفتح مختار املوسوي، االربعاء، رئيس الوزراء 
املكلف محمد توفيق عالوي اىل السر وفقا لرأيه وعدم مجاملة الكتل 
السياس�ية.وقال املوس�وي يف ترصيح تابعته »املراق�ب العراقي« إن 
»عى رئيس الوزراء املكلف محمد توفيق عالوي اىل الس�ر وفقا لرأيه 
وع�دم مجامل�ة الكتل السياس�ية وان يثب�ت عى موقف�ه وان يضع 
مصلح�ة العراق والش�عب العراق�ي اوال وان ال يض�ع مصالح الكتل 
قبلها«، مبديا اسفه تجاه »بعض الكتل التي تتعامل مع الوزير وكأنه 
مل�ك لها وليس وزيرا للش�عب العراقي جميع�ا والعراقيني من الفاو 
اىل زاخو«.واوضح املوس�وي ان »انعقاد جلسة يوم غد ال يزال مبهما 
وغ�ر اكيد بس�بب التغرات الت�ي تحصل بني س�اعة واخرى اضافة 
اىل االجتماع�ات الليلية«، مضيفا ان »الطري�ق غر معبد امام عالوي 

وندعو له بالصرب«.

الدفاع المدني يطلق حملة توعوية ضد كورونا والمزارات تصدر تعليمات لمنتسبي العتبات والزائرين

تصديق اعترافات 12 متهما بتعبئة 
أرز غير صالح لالستهالك البشري

املراقب العراقي/ بغداد...
أطلق�ت مديرية الدف�اع املدني، الي�وم األربعاء، 
حملة واس�عة للتطهر م�ن »كورون�ا«، داعيًة 
الخاص�ة  واإلرش�ادات  بالوصاي�ا  االلت�زام  إىل 
بمنع انتش�ار الفروس.، فيما أصدرت الجهات 
املس�ؤولة ع�ن امل�زارات الش�يعية جمل�ة م�ن 
التوجيهات دعت منتسبي العتبات والزائرين اىل 
اتباعها.وقال�ت املديرية يف بي�ان تلقت »املراقب 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إنه�ا »أطلق�ت حملة 
واس�عة للتطهر من ف�روس كورونا من خالل 
فرق )CBRN(التابعة للمديرية وكاس�ناد لفرق 
وزارة الصح�ة يف املراق�د الديني�ة واملجمع�ات 
التجاري�ة واملعاهد والكلي�ات ومرائب العجالت 
وأماك�ن التظاهرات«.وأضافت املديرية، أن ذلك 
جاء »تنفيذاً ألمر وزي�ر الداخلية رئيس اللجنة 
العلي�ا إلدارة أعم�ال الدف�اع املدن�ي وبمتابعة 
وإرشاف وكي�ل وزارة الداخلي�ة ل ش�ؤون األمن 
االتح�ادي نائ�ب رئي�س اللجن�ة العلي�ا إلدارة 
أعمال الدفاع املدني«.ودعت املديرية »املواطنني 
الصحي�ة  واالرش�ادات  بالوصاي�ا  اإللت�زام  إىل 
انتش�ار ه�ذا  الخاص�ة بمن�ع  والتوعوي�ة 

الفروس«.
م�ن جهته�ا وجه�ت األمان�ة العامة للم�زارات 
الشيعية، األربعاء، إجراءات وخطوات االحرتازية 
بشأن زيارة املراقد الدينية يف ظل انتشار فروس 
كورونا.وجاء يف الوثيقة: »نظراً النتشار كورونا 
تنس�ب  الج�وار  دول  ودخول�ه  العال�م  دول  يف 

اتب�اع الخط�وات االحرتازي�ة، ومنه�ا، توزي�ع 
الكمام�ات عى املنتس�بني والزائرين قبل دخول 
امل�زار، واالعتناء باملرافق الصحي�ة والحمامات 
والس�احات وتعقيمه�ا باملطه�رات واملعقمات 
بش�كل دوري، إضافة اىل االبتع�اد عن االحتكاك 

بني املنتسب والزائر قدر اإلمكان«.

املراقب العراقي/ نينوى...
صدقت محكم�ة التحقيق املختصة بقضايا النزاهة يف رئاس�ة 
اس�تئناف نينوى االتحادية أق�وال 1٢ متهما عن جريمة تعبئة 

أرز فاسد غر صالح لالستهالك البرشي.
وأوض�ح املركز االعالمي ملجل�س القضاء االع�ى يف بيان تلقت 
»املراقب العراقي« نسخة منه، أن »املتهمني اعرتفوا امام قايض 
التحقيق بتعبئة )األرز( بأكياس مس�توردة وبيعه عى أنها من 

مناشئ وماركات عاملية«.
وبني أن »املتهمني تم تصديق اقوالهم استنادا ألحكام املادة ٩ / 

اوال بداللة املادة 10 / اوال من قانون حماية املستهلك«.

حينما تحولت جمهورية العراق
 الى إقليم..!

ألواح طينية

ال ينك�ر أحد ما ح�ل باألكراد من ظلم عى م�دار التاريخ، 
عندما جاءت س�ايكس بيكو اإلس�تعمارية بتقسيم تركة 
العثماني�ني؛ وج�رى »إنت�اج« دول جدي�دة، ه�ي ال�دول 
العربي�ة؛ التي جرى تخطي�ط حدودها بطريق�ة خبيثة، 
تجعله�ا قابل�ة لالنفجار يف أية لحظة، وه�ذا ما هو واقع 

يف العراق مثال!
ال�دول العظمى اإلس�تعمارية، والتي كان�ت يف أوج قوتها 
آن�ذاك، منحت قطر واالم�ارات والبحري�ن وعمان؛ صفة 
الدولة عى مساحة أرض صغرة، ونفوس ال تكفي ألشغال 
مس�احة ناحية يف العراق، يف حني وضع�ت قومية بحجم 
األكراد؛ ضمن س�لطة أربع دول، مع العرض أن مس�احة 
األرض التي يش�غلها األكراد وعدد نفوس�هم، يتفوق عى 

عدد سكان ومساحة دول الخليج مجتمعة...!؟
كانت خط�ة تلك الدول؛ وهي فرنس�ا وبريطانيا، صناعة 
دول ضعيفة بنتها عى أساس قبيل، ومثلما قامت بتجزئة 
الع�رب اىل دويالت، ج�زأت أيضا القومي�ات ووزعتها بني 
دول املنطقة، وهو أمر جع�ل القوميات أقليات موزعة يف 
دول املنطق�ة، األمر ال�ذي جعلها تش�عر بالحيف والظلم 
والغبن، لذلك لم يكن يوما« لألكراد ش�عور باالنتماء؛ ألي 

دولة يقطنونها؛ سوى حلمهم بدولة قومية كردية.
ه�ذا الحلم وجد فرصته يف العراق، ع�ى يد طاغية العراق 
صدام حس�ني، خصوصا بعد أن من�ي بهزيمة نكراء عام 
1٩٩1، عندم�ا ف�رض عليه األمريكان؛ خط�ا يفصله عن 
شمال العراق، الذي تحول أسمه منذ ذلك التاريخ اىل إقليم 
كوردس�تان، وهو خط لم يكن بإم�كان صدام تجاوزه ال 
بطران�ه وال بجيش�ه، وكان األمري�كان جاهزي�ن لكرس 
أق�دام ص�دام؛ إن هو عرب ه�ذا الخط، وفع�ال كان صدام 
»حباب�ا«، إذ لم يتج�اوز هذا الخط أب�دا طيلة ثالثة عرش 
عام�ا، إال مرة واحدة عندما قدم النجدة لجماعة بارزاني؛ 

عندما سحقه غرماءه الطالبانيني .
منذ ذل�ك التاريخ وش�مال العراق؛ 
يحظ�ى بوضع هو أكث�ر من أقليم 
وأقل من دولة بقليل، وكلما يميض 
الزم�ن اىل أمام، يتعزز هذا الوضع، 
ويتخ�ذ الساس�ة األك�راد خطوات 
ترتي�ب  نح�و  جي�دا،  محس�وبة 

وضعهم ككيان مستقل.
ه�م الي�وم م�ع الع�راق يف الرساء 
وعليه يف ال�رضاء، وهم رشكائنا يف 
حكم الع�راق، ومس�تقلني يف حكم 

كردستان؟!
الدستور فصل عى مقاس حلمهم الذي يرونه قريبا، فمن 
حق ث�الث محافظات رف�ض إجراء أي تعديل دس�توري، 
بمعن�ى أن األقليم بمحافظاته الث�الث، يمتلك حق الفيتو 

عى خمسة عرش محافظة.
يما يشبه قصة ألغام سايكس بيكو، ترك املحتل األمريكي 
وه�و مصم�م الدس�تور العراق�ي؛ لغم�ا بفتي�ل رسي�ع 
اإلش�تعال، هو لغم املناطق املتنازع عليه�ا بني الحكومة 

املركزية واألقليم، وكأن هنالك مزاع بني دولتني..
ه�م رشكاء يف الحكوم�ة املركزية، ولهم دائم�ا ما ال يقل 
ع�ن ثالث وزارات، أحداها س�يادية، وله�م منصب رئيس 
الجمهورية، ونائب رئيس مجلس النواب، وحوايل خمس�ة 
وخمس�ني نائيا، ومث�ات املناصب العليا، م�ع أن كل ذلك 
لي�س منصوصا علي�ه دس�توريا، لكنه بات ع�رف تحت 
عنوان اإلس�تحقاق والتوازن الوطن�ي، ال يمكن تجاوزه! 
لكن ليس لبغداد ممثل واحد يف كردس�تان، وال تس�تطيع 
بغ�داد تعيني موظ�ف هناك، حتى لو كان يدرجة س�اعي 

بريد!
ماليا يأكل األك�راد عى فكني، فهم ينالون عى األقل %17 
من املوازنة، غر رواتب ميليش�يا البيش�مركة، التي باتت 
تحمل أس�م حرس األقليم، وهو جيش مستقل تماما عن 
س�يطرة الحكوم�ة املركزية، وغر خاض�ع البتة ملفاهيم 
القي�ادة والس�يطرة العس�كرية املوحدة.. إن�ه بالحقيقة 
جي�ش دول�ة أخ�رى، بل يت�رصف ع�ى أنه جي�ش دولة 
معادية!األك�راد لم يس�لموا درهما واحد ق�ط، عن قيمة 
النفط ايل يصدرونه من مناطق نفوذهم، سواء يف منطقة 

أقليمهم أو كركوك وما جاورها، 
كالم قب�ل الس�الم: الحقيق�ة الي�وم؛ أن بغداد بس�لطتها 
الواهنة الضعيفة تحولت اىل أقليم، وأن الحكومة املركزية 

الحقيقية بيد األكراد..!
سالم..

قاسم العجرش 

املراقب العراقي/ احمد محمد...
جه�ات مدعومة من الخارج تعمل 
عى اس�تغالل ف�روس »كورونا« 
للعب بمشاعر املواطنني العراقيني، 
من خالل رس�ائلها التي تبثها عرب 
جيوش�ها االلكرتونية، وتدفع تلك 
الجه�ات باتج�اه تعطي�ل الحي�اة 
يف  ال�دوام  ايق�اف  ع�ى  والح�ث 
الجامع�ات وامل�دارس، ع�ى الرغم 
م�ن أن الع�راق ه�و األق�ل اعالن�اً 

لإلصابات بالفايروس القاتل.
وتج�د لجن�ة الصح�ة النيابية، أن 
تل�ك الحم�الت الت�ي تثار بش�كل 
الش�ك، مقارن�ة  تث�ر  مس�تغرب 
بال�دول التي أعلنت ع�ن العرشات 
واملئات من الح�االت، فيما ترفض 
ق�رارات بع�ض املحافظ�ات الت�ي 
أعلن�ت مس�اء أم�س ع�ن تعطيل 
دوام الجامع�ات واملدارس رغم أن 
الجهات الصحية بينت أن األمور ال 

تستوجب لذلك.  
وتم اإلعالن عن تس�جيل اول حالة 
اصابة بف�روس كورن�ا يف العراق 
األرشف،  النج�ف  محافظ�ة  يف 
بع�د أن تم تش�خيص حالة طالب 
إيراني الجنس�ية ي�درس يف حوزة 
النج�ف االرشف، باإلضافة اىل ذلك 
فأن�ه تم اإلعالن ع�ن اربعة حاالت 
يف محافظ�ة كرك�وك، االم�ر الذي 
اج�رب محافظات النج�ف وكركوك 
وص�الح الدي�ن ودي�اىل، باإلضافة 
اىل محافظات إقليم كردس�تان اىل 
اإلعالن عن تعطيل الدوام الرسمي 
يف املدارس والجامعات واملؤسسات 
الحكومي�ة حفاظ�ا ع�ى صح�ة 

الطلبة واملواطنني.
الترشيعي�ة  املؤسس�ة  دور  ام�ا 
املتمث�ل بلجن�ة الصح�ة النيابية، 
فق�د كان الجتماع اللجن�ة صباح 
الي�وم، األربع�اء، مطالبات تقيض 
بدراسة قرار حكومي يوقف الدوام 
الرس�مي يف امل�دارس والجامعات، 
الطلب�ة  صح�ة  ع�ى  حفاظ�ا 

واملنتسبني من فروس »كورونا«.
ولكن ما يثر الريبة هو تلك الحملة 

التي تش�نها جه�ات مجهولة عرب 
جيوش�ها االلكرتوني�ة، من خالل 
الرتويج النتشار املرض املستجد يف 
ارجاء البل�د، وتحرض عى تعطيل 
حي�اة املواطنني والدوام يف املدارس 
أساليب  مس�تخدمة  واملؤسسات، 
تعي�د اىل األذه�ان تل�ك الحم�الت 
املدعومة خارجياً التي استخدمتها 
يف  االمريكي�ة  الس�فارة  جي�وش 
الفرتة السابقة بحجة التظاهرات 
بالحق�وق،  املطالب�ات  وعن�وان 
بع�د أن قام�ت بح�رق الش�وارع 
وقط�ع الطرق والعم�ل عى إجبار 

املواطن�ني ع�ى ع�دم الذه�اب اىل 
الدوام، و ما يثر االس�تغراب أيضا 
ه�و أن تل�ك الجه�ات تحرض عى 
تعطيل الحياة رغم أن املؤسس�ات 
الحكومي�ة املعنية خصوصا وزارة 
الصحة ل�م تقدم تقاريرا رس�مية 

تستوجب ذلك.
الت�ي  وامل�آرب  األه�داف  وع�ن 
تستغلها بعض الجهات الخارجية 
بم�رض كورونا علق عض�و لجنة 
الصح�ة النيابي�ة عبد ع�يل عالوي 
بقول�ه إن »هن�اك جه�ات تمارس 
عمليات تس�قيط بح�ق اإلجراءات 

الوقائي�ة املتبعة م�ن قبل الجهات 
الصحية العراقية، مس�تغلني هلع 
املواطنني من جراء املرض«، مشرا 
اىل أن »القل�ق ال�ذي س�ببته تل�ك 
الجهات يفوق مخاوف الدول التي 
كشفت عن العرشات او املئات من 

اإلصابات بكورونا«.
ل��  ترصي�ح  يف  ع�الوي،  وق�ال 
»املراق�ب العراقي« إنه »ولألس�ف 
ل�دى  الصح�ي  للوع�ي  وج�ود  ال 
املجتمع للتغلب عى تلك الخطابات 
واملقص�ودة«،  املهول�ة  اإلعالمي�ة 
مبينا أن »العراق سبق له وأن مرت 

ب�ه تهدي�دات صحية يف الس�نوات 
الس�ابقة عندم�ا دخل�ت ام�راض 
انفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير 
والكول�را، لك�ن ل�م تك�ن آن�ذاك 
حم�الت إعالمية تتالعب بمش�اعر 

املواطنني«.
وح�ول الق�رارات الت�ي اتخذته�ا 
الدوام  بتعطيل  املحافظ�ات  بعض 
الرس�مي يف الجامع�ات وامل�دارس 
او بش�كل كيل أش�ار ع�الوي، اىل 
تل�ك  ع�ى  تتحف�ظ  »لجنتن�ا  أن 
الق�رارات«، معت�ربا أنه�ا »تحاول 
رضب ال�دوام الرس�مي والقض�اء 

بحج�ة  الطلب�ة،  مس�تقبل  ع�ى 
الحفاظ عى الصحة«.

وش�دد ع�ى أن »جمي�ع املؤرشات 
املطروحة امام الحكومة والربملان 
جيدة، ألن املرض لم يتوسع بشكل 
كب�ر مقارنة بال�دول األخرى بما 
فيه�ا دول ال�رشق األوس�ط الت�ي 

تغلغل فيها«.
والجدير بالذكر أن فروس كورونا 
لم يأخذ انتشاره الواسع يف العراق 
وحت�ى املحافظ�ات التي س�جلت 
ح�االت إصابة ل�م تش�هد بعد أي 

حاالت جديدة بالفروس.

تحفظ نيابي على تعطيل المؤسسات التعليمية ..

س���يكون »كورونا« ورقة جديدة تستغلها بعض األطراف لغلق المدارس والجامعات و »التهويل« يرعب المواطن اهلل  بمش���يئة  غ���دا 
التصوي���ت عل���ى أول كابين���ة 
أكفاء  مستقلين  مرشحين  من 
للشعب  س���يعيدون  ونزيهين، 
حق���ه وللع���راق هيبت���ه، غداً 
موعد التقاء الشرفاء من أعضاء 
مجلس النواب أصحاب المواقف 
أمام  الذين صم���دوا  الوطني���ة 
التحديات الكبيرة مع الش���عب 

الذي قاوم القتل والقمع.

تــــــــغريدة

محمد توفيق عالوي

نائب يطالب عالوي بالثبات على موقفه 
وعدم مجاملة الكتل السياسية

اعتقال جماعة متخصصة بالمتاجرة بالمواد 
المخدرة يف الموصل



اسعار الذهب

اسعار الدينار مقارنة بالدوالراسعار النفط

اسعار الذهب عيار 24    55,904 دينار

سعر شراء الدوالر = 120.500 دينارسعر بيع الدوالر = 121.500 ديناراألميركي  50.97 دوالرا للبرميل برنت  57.33 دوالرا للبرميل

غرام الفضة عيار 95،8     544،4٦غرام الفضة عيار99،9     5٦7،7٦اسعار الذهب عيار 18     41,929 ديناراسعار الذهب عيار 21     48,917 دينار اسعار الفضة

3
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

االربعاء 26 شباط 2020 العدد 2275 السنة العاشرة

دع�ا عض�و املجل�س االقتص�ادي العراق�ي غدي�ر العطار، 
االربع�اء، إىل البدء باجراءات احرتازية ع�ى العملة العراقية 
واألجنبي�ة ملن�ع انتقال فريوس »كورونا«.وق�ال العطار  إن 
»بنك الش�عب الصيني قام باخضاع األوراق النقدية للتعقيم 
والحجر ملحاربة فريوس كورونا«. وأشار العطار إىل أن »عى 
البنك املركزي العراقي واملصارف العراقية العمل باس�تخدام 
األشعة فوق البنفسجية أو درجات حرارة عالية جدا لتعقيم 
األوراق النقدية، قبل عزلها ملدة ترتاوح بني 7 و14 يوما ملنع 
انتشار فريوس كورونا عرب األوراق النقدية«.ودعا »الجهات 
ذات العاق�ة اىل الحف�اظ عى س�امة وصحة مس�تخدمي 

السيولة النقدية يف العراق«.

دعوات لتعقيم األوراق النقدية
 في العراق

أظه�رت احصائي�ات تج�ارة اي�ران الخارجية، 
األربعاء، اس�ترياد العراق 5.713 مليون طن من 
املع�ادن بواق�ع 798 مليون دوالر، يف 8 ش�هور 
خ�ال ف�رتة 21 آذار حت�ى 21 ترشي�ن الثان�ي 

.2019
وأكدت البيانات،  أن العراق وتركيا وافغانس�تان 
اس�توردت مجتمع�ة 8.5 ملي�ون ط�ن مع�ادن 
م�ن ايران بقيمة 1.481 مليار دوالر يف الش�هور 

الثمانية.
وإس�تحوذ الع�راق ع�ى أكثر م�ن 50 باملئة من 

صادرات ايران املعدنية للدول الثاث.

خالل 8 اشهر.. العراق يستورد 
االقت�صاديمعادن من ايران بـ800 مليون دوالر

النزاهة تتستر عن أسماء الفاسدين وآليات استرداد األموال المهربة »ضعيفة«
العراق يحتل مراكز متقدمة بالفساد !

 ورغ�م إحالة بعضه�ا اىل القضاء وهي 
تخص صغار املوظفني فهي لم تنجح يف 
احالة ملفات الفساد الخاصة بالوزراء 
القض�اء،  اىل  الخاص�ة  والدرج�ات 
بس�بب الكتل السياس�ية الت�ي تحمي 
ه�ؤالء الوزراء , والي�وم تبدو من خال 
ترصيحاته�ا الخجولة بأنها اس�رتدت 
ملياري دوالر من الفاسدين، وكعادتها 
ل�م تذكر أس�ماء تلك الش�خصيات وال 
حتى درجاته�ا، مما يدل عى ان عملها 

لم يرتِق اىل مستوى العمل الجاد.
و تمتل�ك الهيئ�ة ملفات فس�اد كثرية 
تخ�ص وزراء والدرجات الخاصة ويتم 
التحقي�ق بها ، لك�ن ترصيحاتها حول 
اوام�ر القب�ض بح�ق املس�ؤولني ه�و 
كام مبال�غ في�ه الن الوقت ال يس�مح 
بتطبي�ق تل�ك االوام�ر ه�ذه، وم�ا يتم 
الحديث عنه ه�و ترصيحات يتم اعادة 

تدويره�ا كلم�ا واجه�ت ضغوطات يف 
ملفات الفس�اد واتجه�ت األنظار اليها 
واىل عمل األجهزة الرقابية األخرى التي 
شكلت مؤخرا والتي هي األخرى اثبتت 
فش�لها يف تناول ملفات الفس�اد لكبار 

السياسيني.
االس�تدعاءات املتكررة لبع�ض الوزراء 
والن�واب والت�ي تتح�دث عنه�ا هيئ�ة 
النزاهة لم تذكر أس�مائهم يف تقاريرها 
وكأنها تواجه نوع من االحراج، خاصة 
لو علمنا ان معظ�م موظفي الهيئة تم 
تعيينه�م وف�ق املحاصصة السياس�ية 
، لذل�ك فه�م يتخوف�ون م�ن فق�دان 

مناصبهم عند ذكر أسماء املتهمني .
األجه�زة الرقابي�ة املتع�ددة بم�ا فيها 
هيئ�ة النزاه�ة ل�م تنج�ح يف اس�رتداد 
األموال املهرب�ة اىل خارج العراق , فهي 
ال تستطيع التعامل مع الرقابة الدولية 

ألسباب عديدة يف مقدمتها املحاصصة 
وعدم وجود خربات يف هذا الجانب.

يق�ول املخت�ص بالش�أن االقتص�ادي 
حافظ ال بشارة يف اتصال مع ) املراقب 
النزاه�ة  »ترصيح�ات  ان  العراق�ي(: 

جاءت لجذب االنظ�ار حول الهدر املايل 
وانها تعمل بش�كل جيد، لكن الضغوط 
عليه�ا بع�د عجزها عن احال�ة ملفات 
يجعله�ا  واملس�ؤولني  ال�وزراء  فس�اد 
ترصح اكثر مما تعمل، كما ان القضاء 

العراق�ي الخ�اص بمكافح�ة الفس�اد 
عاجز عن اصدار اح�كام صارمة بحق 
املسؤولني ,فأغلبها مجامات سياسية 
واح�كام ال ترتقي لحج�م العقوبة وال 
يوج�د من يطال�ب باألموال املختلس�ة 

وكأن العملية تضم تسرت كبري من قبل 
الكتل السياسية«.

وتابع ال بشارة: ان »الفساد بحاجة اىل 
حكومة قوية من اجل مكافحته والحد 
من�ه حت�ى تس�تطيع االطاح�ة بقادة 

الفس�اد وان ترضب بي�د من حديد وان 
تكون كتلة سياسية كبرية تدعمهم من 
اجل انجاح عملهم، والحكومة الحالية 
عاجزة عن الخوض يف ملفات الفس�اد 
خوفا من ازمة سياسية جديدة تعصف 
بالب�اد , فالقان�ون الح�ايل عاجز عن 
تحقيق اس�رتاتيجية مكافحة الفساد، 
واغل�ب ملف�ات رسق�ة األم�وال م�ن 
قبل وزراء س�ابقني وبع�ض الدرجات 
الخاص�ة م�ا زال عملي�ة اس�رتدادها 

ضعيف جدا«.
بالش�ان  املخت�ص  ي�رى  جهت�ه  م�ن 
االقتصادي جاس�م العكييل  »للمراقب 
العراق�ي » : ان  الع�راق احت�ل الع�ام 
املايض املركز السادس عربيا و13 عامليا 
يف قائمة الدول األكثر فسادا من إجمايل 
168 دولة، بحس�ب منظمة الش�فافية 
الدولية، وحسب رئيس الوزراء العراقي 
عادل عبد املهدي فإن الفس�اد يف الباد 

تجاوزت قيمته ثاثمئة مليار دوالر«.
وتاب�ع العكي�يل: ان »هن�اك صعوبة يف 
اس�تعادة األم�وال العراقي�ة يف البن�وك 
الدولي�ة لع�دم معرفة مص�ادر األموال 
والعقارات وعائديته�ا، نحن نحتاج اىل 
جه�ود دولية وتع�اون كبري م�ع هيأة 
النزاه�ة ومنظمات مختص�ة يف كيفية 
ل�ذا جمي�ع  األم�وال,  اس�تعادة ه�ذه 
مح�اوالت اس�تعادة تل�ك األم�وال ل�م 
تنجح من قبل هيئة النزاهة او األجهزة 

الرقابية األخرى« .  

،،
،،
الفســـاد في العـــراق تحول الـــى دولة عميقة 
فهو يمتـــد من الوزير الى صغار الموظفين، بحلقة 
واســـعة ال يمكن للقانون الحالي او ايـــة جهة رقابية من 
مكافحته او الحد منه .هيئة النزاهة فشلت في حسم االف 

قضايا الفســـاد، والتي تتبجح يوميـــا بامتالكها االف 
ملفات الفساد لشخصيات سياسية متنفذة،

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

ارتفع�ت أس�عار الذهب، الي�وم األربعاء، بع�د انخفاض كبري 
س�جلته يف الجلس�ة الس�ابقة، يف الوق�ت ال�ذي ح�ذرت في�ه 
الوالي�ات املتح�دة، مواطنيها من تفيش كورون�ا يف الباد، مما 
دف�ع املس�تثمرين إىل اللجوء لألص�ول التي تعترب م�اذا آمنا.
وارتفع الذهب يف التعامات الفورية 0.5 % إىل 1643.93 دوالر 

لألوقية )األونص�ة( بحلول الس�اعة 0627 بتوقيت غرينتش، 
بع�د أن انخف�ض 1.9 % يف الجلس�ة الس�ابقة، وي�وم االثنني، 
المست األسعار أعى مستوياتها يف أكثر من سبع سنوات عند 
1688.66 دوالر.وقال كايل رودا من آي.جي ماركتس: »الناس 
قلق�ون من انتش�ار الف�ريوس يف أنحاء العالم وأنه س�يصبح 

وباء... ربما أس�وأ س�يناريو لاقتصاد العاملي ب�دأ يف الحدوث 
وه�ذا يبقي عى... طل�ب الذهب إذ أن الجمي�ع قلقون من أن 
الف�ريوس يقود إىل انخف�اض العوائد«.ودعت الواليات املتحدة 
مواطنيه�ا، إىل بدء التأهب النتش�ار ف�ريوس كورونا يف الباد 
مع تصاعد تفش�يه يف إيران وكوريا الجنوبي�ة وإيطاليا.ومن 

املرج�ح أن تتجاوز تأث�ريات التفيش الصني إذ م�ن املتوقع أن 
تس�جل معظم االقتصادات الكربى يف املنطقة تباطؤا كبريا أو 
تتوق�ف عن النمو أو تنكم�ش يف الربع الحايل، وفقا ملا خلصت 
إليه اس�تطاعات للرأي أجرتها »رويرتز«.وانخفضت األسهم 
اآلس�يوية يف الوقت الذي قادت فيه املخاوف بش�أن الفريوس 

انخفاض�ا آخ�ر يف وول س�رتيت ودفعت العوائد عى س�ندات 
الخزانة األمريكية إىل مس�تويات قياس�ية متدنية.وبالنس�بة 
للمعادن النفيس�ة األخرى، ربح الباديوم 0.9 % إىل 2723.15 
دوالر لألوقي�ة، بينم�ا ارتفع البات�ني 0.7 % إىل 932.63 دوالر 

بعد أن المس أدنى مستوياته يف شهرين، أمس الثاثاء.

اسعار الذهب ترتفع مع تنامي مخاوف أمريكا من كورونا

تأكيد نيابي بصعوبة إقرار موازنة 
2020: سيناريو 2014 هو األقرب

أك�د عض�و اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة أحمد حمه رش�يد ، 
األربع�اء، أن الوق�ت املتبق�ى ال يس�مح بإرس�ال املوازنة 
م�ن الحكومة واقراره�ا داخل مجلس الن����واب، مبينا 
أن مناقش�ة املوازنة واقرارها يحت�اج إىل 80 يوميا داخل 

املجلس.
وقال رش�يد ، إنه “من املستحيل ارسال موازنة 2020 من 
قب�ل الحكومة إىل مجل�س النواب”، مش�ريا إىل أن “اقرار 
املوازنة وتصديقها من قبل رئاسة الجمهورية بحاجة إىل 

ثاثة أشهر عى األقل”.
وأض�اف، أنه “حس�ب قان�ون اإلدارة املالية االع�داد فان 
يبنغ�ي البدء باعداد املوازنة منتص�ف أيار املقبل”، مؤكدا 

أن “موازنة 2020 اصبحت واقع حال كموازنة 2014”.
وكان�ت عض�و اللجنة املالي�ة النيابي�ة ماج�دة التميمي 
أك�دت ، أن الحكوم���ة أنجزت قانون موازنة 2020 قبل 
اس�تقالتها، مبدية استغرابها من عدم ارسال املوازنة بعد 

اكمالها.

 اعلن�ت الرشك�ة العامة لصناع�ات النس�يج والجلود يف 
محافظة ذي ق�ار، االربعاء، عن موافقة وزرارة الصناعة 
ع�ى فتح معملني  جديدين يف الرشك�ة هما معمل الجلود 

واخر للديباج. 
وق�ال مدي�ر مصن�ع منس�وجات ذي قار، رزاق حس�ني 
الركابي  ، إن” الرشكة العامة لصناعات النس�يج والجلود 
 حصلت عى موافق�ة وزارة الصناعة عى افتتاح معملني 
جديدين هما معم�ل للديباج واخر للجلود لتلبية وتغطية 

احتياجات السوق املحلية”. 
واض�اف الركاب�ي ان “معم�ل الجلود س�ينتج ان�واع من 
االحذية املدنية والعس�كرية بينما س�ينتج معمل الديباج 
االفرش�ة والوسائد بانواعها”،  مش�ريا اىل انه “من املؤمل 

ان يدخل املرشوعني الخدمة نهاية العام الحايل”. 
ولف�ت اىل ان” معمل املنس�وجات اس�تمرار بانتاج وبيع 
البطانيات والحصرية الباس�تيكية لاس�واق املحلية عرب 

منافذ البيع املبارش يف  محافظة ذي قار”.

نسيج ذي قار تعلن موافقة الصناعة على 
فتح معملين للجلود والديباج بالمحافظة   

مصرف حكومي يعلن شمول منتسبي الحشد الشعبي بالقروض وقبول كفالتهم
االس�امي،  النهري�ن  م�رصف  أعل�ن 
األربعاء، عن ش�مول منتس�بي الحشد 
الش�عبي بالقروض وقب�ول كفالتهم، 
فيم�ا أك�د اس�تعداده لقب�ول طلب�ات 
تمويل اع�ادة بناء الوحدات الس�كنية 
باملناط�ق املحررة.وق�ال مدير املرصف 
التاب�ع ل�وزارة املالي�ة محم�د س�مري 
عباس الزبيدي ، إن “املرصف اعد ضمن 
اولويات عمله، االس�هام بدعم القطاع 
الس�كني للتخفي�ف م�ن الصعوب�ات 
الت�ي كان�ت تش�وب التعليم�ات، ومن 
بينه�ا تمدي�د التس�ديد للمس�تفيدين 
تح�ت ه�ذا العن�وان من ع�رشة اعوام 
اىل 15 و20 عام�ا واالبق�اء عى نس�بة 
املرابحة بمبالغ ت�رتاوح بني 50 و150 
أن  الزبي�دي،  دينار”.واض�اف  ملي�ون 
“م�دة التس�ديد ملرابحة العق�ار تصل 
اىل 15 عام�ا ب�دون توط�ني مرتب�ات، 

وعلي�ه يش�ملون بمبلغ يص�ل اىل 100 
مليون دينار”، منوها بأن “املبلغ يؤهل 
للحص�ول عى وح�دة وباقس�اط تقل 
عن اي ايجار س�ائد يس�دده، وللزبون 
حري�ة اختي�ار الوح�دة، بينما يرس�ل 
املرصف كشفا لتقييم العقار بالتعاون 
مع التس�جيل العقاري ومعرفة القيمة 
م�ن  خل�وه  م�ن  والتاك�د  الحقيقي�ة 
اش�ارات الحج�ز والرهن واملص�ادرة، 
منوه�ا ب�أن االجراءات االخ�رى تتعلق 
بجدي�ة الزب�ون يف ح�ال تأخ�ري انجاز 
املعاملة”.وافصح الزبيدي عن “امتاك 
املرصف فروعا ببغداد والنجف االرشف 
والب�رصة، واس�تحصل موافق�ة البنك 
الف�رات  يف  اخ�رى  الفتت�اح  املرك�زي 
االوس�ط والجنوب، وهي بمحافظات: 
بابل وكرباء املقدسة وميسان”، مبينا 
ان “خطته للعام الحايل تتضمن افتتاح 

ف�روع باملنطق�ة الغربي�ة ومحافظ�ة 
نينوى وهناك موافقات بهذا الشأن”.

واردف أنه “ولحني افتتاح تلك الفروع، 
تم�ت معالج�ة تقدي�م طلب�ات تمويل 
الوحدات الس�كنية يف فروع العاصمة، 
لتش�جيع عمليات البناء واعادة تاهيل 
املناط�ق املت�رضرة من عب�ث ارهابيي 
داع�ش”، مبدي�ا “اس�تعداد امل�رصف 
للموافق�ة عى اي طلب مقدم كاضافة 

بناء ورشاء وتمويل مشاريع”.
ان  النهري�ن،  م�رصف  مدي�ر  وذك�ر 
دائرته “ابرم�ت مؤخرا عقدا مع وزارة 
الداخلي�ة لتوط�ني رواتب منتس�بيها، 
ومن املؤمل ان يص�ل عددهم  50 الفا، 
اضافة اىل ابرام عقد مع وزارتي الصحة 
والكهرب�اء، وبحس�ب رغب�ة املوظ�ف 
ووف�ق العروض املقدمة”، كاش�فا عن 
“قبول كفالة جميع منتس�بي االجهزة 

االمني�ة بجميع تس�مياتها، وبضمنها 
منتس�بو الحش�د الش�عبي، اضافة اىل 
ش�مولهم بالق�روض، عرفان�ا بالدور 
البط�ويل له�ذه الرشيح�ة الت�ي قدمت 
تضحيات جليلة يف حربها ضد ظاميي 
داعش”.واك�د أن “أي خدم�ة، يجب أن 
يك�ون لها س�قف ائتمان�ي، وان يوفر 
لها تخصيص، وان يكون من الس�يولة 
املتوف�رة، الت�ي يعان�ي منه�ا املرصف 
بس�بب قلة االيداعات الت�ي يتم العمل 
عى توس�يعها وفق تعليم�ات الودائع 
االس�تثمارية، اضاف�ة اىل العم�ل ع�ى 
زيادة راس املال، اذ تمت مفاتحة وزارة 
املالية موخرا والبنك املركزي لدعم هذا 
التوج�ه”، مبين�ا ان “رأس مال�ه يبلغ 
150 مليار دينار، وهو بحاجة لزيادته 
يف  ليتوس�ع  اكث�ر  او  ملي�ارا   250 اىل 

نشاطه اكثر من ذلك”.

محافظ بغداد: مشروع »القطار المعلق« قد يمول من القرض العراقي- الصيني المشترك كردستان تقرر منع دخول الشركات السياحية من كافة المحافظات الى اشعار اخر
كشف محافظ بغداد محمد جابر 
العط�ا، أن مرشوع القطار املعلق 
أو م�رتو بغ�داد يف مرحلة تجهيز 
العق�ود الخاصة لب�دء التفاوض 
م�ع رشكت�ني فرنس�ية وأخ�رى 

كورية.
وقال العط�ا يف ترصيح صحفي، 
إن »م�رشوع القط�ار املعل�ق او 
م�رتو بغ�داد يف مرحل�ة تجهي�ز 

العقود
م�ع  التف�اوض  لب�دء  الخاص�ة 
الفرنس�ية  الس�توم  رشكت�ي 
وهيونداي الكورية، بعد مفاضلة 

خيارات التمويل بني
والخي�ار  الدولي�ة،  الق�روض 
االرج�ح وه�و الق�رض الصيني 
العراق�ي املش�رتك«، مبيًن�ا ان�ه 

»من املش�اريع الخدمية الحيوية 
للعاصمة«.وأضاف أن » مرشوع 
ع�ى  س�يمتد  املعل�ق  القط�ار 
العاصمة  مس�ارات تغطي طول 

وعرضها، وسينفذ عى
املرحل�ة  تش�مل  مراح�ل  ع�دة 
االوىل اكث�ر م�ن 21 ك�م وبواقع 
14 محط�ة انطاقا م�ن املحطة 

الدولي�ة باتج�اه جانب�ي الك�رخ 
والرصاف�ة وبكلف�ة 3 ترليونات 
 « أن  العط�ا  دينار«.وأوض�ح 
الفرنس�ية  الس�توم  رشكت�ي 
قدمت�ا  الكوري�ة  وهيون�داي 
عروضهما عى التنفيذ، واملرشوع

حالي�ا يف مرحلة تجهي�ز العقود 
الخاص�ة لب�دء التف�اوض، بع�د 
خي�ارات  اح�د  ع�ى  االس�تقرار 

التمويل ما بني
القروض الدولي�ة اذ يدفع العراق 
اجم�ايل  م�ن  باملئ�ة   15 نس�بة 
الكلف�ة التخمينية، وب�ني الخيار 
االرج�ح وه�و الق�رض الصيني 
لتنفيذ مشاريع  العراقي املشرتك 
اس�تثمارية خدمية منتجة، فض 

ًال عن ان املحافظة اتجهت.

كردس�تان،  اقلي�م  حكوم�ة  ق�ررت 
ال�رشكات  دخ�ول  من�ع  الثاث�اء، 
املحافظ�ات  كاف�ة  م�ن  الس�ياحية 
االخرى اىل كردس�تان خش�ية انتشار 

الكورونا اشعار اخر
وقالت هيئ�ة الس�ياحة يف االقليم انه 
»تقرر منع دخول الرشكات السياحية 
اىل  االخ�رى  املحافظ�ات  كاف�ة  م�ن 
كردس�تان خش�ية انتش�ار الكورونا 

اشعار اخر«.
أعلن وزير الصحة يف إقليم كردستان، 
سامان برزنجي إخضاع ألفي شخص 
عائ�د م�ن إي�ران إلج�راءات الحج�ر 
الصح�ي حت�ى اآلن، مش�رياً إىل ع�دم 
تس�جيل أي إصابة بف�ريوس كورونا، 
إىل  ذات�ه  الوق�ت  املواطن�ني يف  ودع�ا 

االلتزام باتباع التدابري الوقائية.

وق�ال برزنجي يف مؤتم�ر صحفي إنه 
»كانت هنالك سبع حاالت مشتبه بها 
حت�ى اآلن، وتم التأكد من خلو س�ت 
منها من الف�ريوس فيما ال تزال حالة 

واحدة تحت املراقبة والفحص«.
وأشار الوزير إىل نرش كافة املعلومات 
املتعلقة بفريوس كورونا بشكل يومي 
للمواطنني، مبيناً أن »هنالك حالة من 

الهل�ع بني املواطن�ني وال داع�ي لذلك 
فا ب�د م�ن اله�دوء والت�زام الجميع 

بالتعليمات الطبية«.
وح�ول حج�ر العائدي�ن م�ن إي�ران 
إىل إقلي�م كوردس�تان، ق�ال برزنجي 
إن�ه تم تخصي�ص أماك�ن يف كل مدن 
إقليم كردس�تان بهذا الغرض، مشدداً 
عى اس�تمرار العمل به�ذه اإلجراءات 
االحرتازية ألن فرتة حضانة الفريوس 

تصل إىل 14 يوماً.
وأوضح الوزي�ر أن الفحوصات تجرى 
م�ن خ�ال اس�تخدام جه�از خ�اص 
بالكش�ف عن فريوس كورونا لتظهر 
نتيج�ة الفحص بني 3 إىل 4 س�اعات، 
املش�تبه  األش�خاص  ع�زل  مؤك�داً 
بإصابته�م يف أماك�ن حج�ر معين�ة 

وليس داخل ردهات املستشفيات.
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المراقب العراقي/ متابعة...
أي�دت محكمة االس�تئناف يف العاصمة الس�عودية 
الرياض، حكم�اً نهائياً باإلعدام بح�ق معتقل من 
أهايل  جزيرة تاروت القريبة من محافظة القطيف، 
بعد جلس�ات محاكمة »باطل�ة« وانتزاع اعرتافات 

منه »تحت  وطأة التعذيب«. 

وذكر حس�اب »ث�وار النمر« عىل مواق�ع التواصل 
االجتماعي، أن »محكمة االستئناف يف الرياض يوم 
 الخميس املايض 20 ش�باط، حكماً نهائياً باإلعدام 
بحق املعتقل مصطفى هاشم آل درويش من أهايل 

 جزيرة تاروت«. 
وأضاف أن الحكم جاء »بعد عدة جلسات محاكمة 

باطل�ة واعرتاف�ات منتزعة تحت وط�أة التعذيب، 
بتهمة  املش�اركة يف تظاهرات القطي�ف الذي كان 

وقتها قارصاً«. 
وتتخذ الس�لطات القمعية يف الس�عودية إجراءات 
تعس�فية تنته�ك حقوق اإلنس�ان ض�د املواطنني 

الشيعة السيما  يف محافظة القطيف. 

المراقب العراقي/ متابعة...
احتضنت العاصمة النمس�اوية فيينا، 
اليوم األربع�اء، اجتماع »4 +1«، حول 
االتفاق النووي اإليراني برئاس�ة  نائبة 
ممث�ل الش�ؤون الخارجي�ة باالتح�اد 

األوروبي. 
وب�دأ اجتم�اع )4+1(، ح�ول االتفاق 
النووي اإليراني، يف فيينا، عىل مستوى 
ن�واب وزراء الخارجية برئاس�ة  نائبة 
املمثل األعىل لالتحاد األوروبي للشؤون 
الخارجي�ة هيلغا ش�ميد، ومش�اركة 
مساعد وزير الخارجية  اإليراني عباس 

عراقجي. 
وأعلن�ت ال�دول املش�اركة يف اجتم�اع 
فيينا اس�تمرار التزامه�ا بخطة العمل 
املش�رتكة لالتفاق النووي، معربة  عن 
قلقها من انسحاب أمريكا من االتفاق. 
لالجتم�اع  الختام�ي  البي�ان  ورح�ب 
بالتط�ورات اإليجابية يف آلي�ة التجارة 
األوروبي�ة م�ع طه�ران »انس�تكس« 

 وتعزيز دورها. 
وق�ال نائب وزي�ر الخارجي�ة اإليراني 
عب�اس عراقج�ي إن إي�ران م�ا زال�ت 
منفتح�ة عىل أي ط�رح إلنقاذ االتفاق 
 الن�ووي، الفت�ا إىل أن�ه تمت مناقش�ة 
فيين�ا  اجتم�اع  »إنس�تكس« يف  آلي�ة 

واألوروبيون تعهدوا بتقويتها. 
من جانب�ه أكد نائب وزي�ر الخارجية 
اجتم�اع  خ�الل  »دعون�ا   : ال�رويس 
فيينا لتوس�يع دائرة املش�اركني بآلية 

 اينستكس وسيتم اتخاذ قرار قريباً«. 
األمريكي�ة  »العقوب�ات  أن  وأض�اف 
الجدي�دة ضد عدد من ال�دول لتعاونها 
م�ع إي�ران غ�ري قانونية«، مس�تدركاً 
األم�م  عقوب�ات  ع�ودة    «س�نعارض 
املتحدة ض�د إيران وال ينبغي للمنظمة 

أن تصبح ألعوبة«. 
وكان االجتم�اع الس�ابق للجن�ة 1+4 
ق�د عق�د يف 6 كان�ون االول 2019 يف 

العاصم�ة النمس�اوية فيين�ا، وترأس 
 الوف�د اإليران�ي كبري مس�اعدي وزير 

الخارجية اإليراني عباس عراقجي. 
ال�رويس  الخارجي�ة  وزي�ر  ووص�ف 
سريغي الفروف يف ترصيحات لوسائل 
إع�الم، اجتم�اع فيين�ا، بأن�ه   «فرصة 

لوقف التصعيد قبل فوات األوان«. 
وش�هدت العالقات األمريكية اإليرانية 
توترا متزاي�دا، بعد انس�حاب الرئيس 

األمريك�ي دونالد ترام�ب، من  االتفاق 
الن�ووي ال�ذي وق�ع، ع�ام 2015 مع 
عقوب�ات  أمري�كا  وف�رض  طه�ران، 
مش�ددة ع�ىل الجمهورية  اإلس�المية 
ش�ملت قطاع النفط والغ�از واألدوية 

واملواد الغذائية والطريان. 
وبموج�ب آلية ف�ض الخالف�ات التي 
ين�ص عليها االتفاق، ينبغي أن تحاول 
األطراف التوصل إىل ح�ل قبل أن  تقرر 

عرض القضية ع�ىل وزراء الخارجية. 
إىل  التوص�ل  تع�ذر  ح�ال  ويف  لك�ن 
مصالحة، يمكن أن يعيد  مجلس األمن 
الدويل فرض العقوب�ات التي رفعت يف 
إطار اتفاق فيين�ا. ويؤكد األوروبيون 

أن هذا ليس  هدفهم. 
وي�رى األوروبي�ون أن املخالفات التي 
قررتها الس�لطات اإليرانية ليست غري 
قابلة للعكس. وقد أك�دت إيران  حاليا 

أنه�ا س�تواصل تعاونه�ا م�ع الوكالة 
الدولي�ة للطاقة الذرية وتس�مح بذلك 
إىل  بالدخ�ول  الهيئ�ة  ه�ذه  ملفت�ي 

 املنشآت املعلنة. 
ويف الس�ياق، رصح دبلومايس أوروبي 
»لدين�ا جميعا مصلح�ة يف إنقاذ خطة 
العم�ل املش�رتكة الش�املة   )االتف�اق 
م�ن  املفتش�ون  ليتمك�ن  الن�ووي( 
مواصل�ة العمل يف إي�ران«. مضيفا أن 

املفاوض�ات الحالية »ال موع�د  نهائيا 
له�ا وم�ا زلن�ا بعيدي�ن ع�ن تحقيق 
نتيج�ة«، إذ إنه لم يحدد برنامج زمني 

للمحادثات. 
وين�ص االتف�اق املوق�ع يف 2015 عىل 
رفع جزء م�ن العقوب�ات الدولية عن 
الجمهورية اإلسالمية مقابل  تقديمها 
الطبيع�ة مح�ض  إلثب�ات  ضمان�ات 

املدنية لربنامجها النووي. 

محكمة سعودية تقضي بإعدام معتقل شارك في تظاهرات القطيف دولي دوليعربي  عربي 

المراقب العراقي/ متابعة...
اندلع�ت الي�وم األربعاء، مواجهات خ�الل اقتحام قوات الع�دو الصهيوني 
ومئات املستوطنني قرب يوسف  بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية املحتلة.  
وأفادت مصادر فلس�طينية بأن عرشات اآلليات ترافقها جرافة عس�كرية 
اقتحم�ت املنطقة الرشقية قادم�ة من  حاجز بيت فوري�ك رشقي املدينة.  
وبين�ت أن عرشات الش�بان تصدوا لهم وأغلقوا ش�ارع عم�ان باإلطارات 
املش�تعلة، ورش�قوها بالحجارة، فيما  أطلق جنود الع�دو الرصاص الحي 
واملعدن�ي وقنابل الغاز الس�ام.  ووصلت يف وقت الح�ق أكثر من 20 حافلة 
تقل مستوطنني، ترافقها دوريات صهيونية.  وأشارت املصادر إىل أن جيش 
العدو ضاعف من عدد قواته وآلياته خالل هذا االقتحام لقرب يوسف، وعمل 

 عىل إبعاد املتظاهرين إىل مسافات أبعد من املعتاد. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد عضو املجلس الس�يايس األع�ىل يف اليمن محمد عيل الحوثي، 
أن صمود الش�عب اليمني يف وجه الع�دوان  األمريكي الربيطاني 

السعودي اإلماراتي وحلفائه يحمل رسائل متعددة. 
وكت�ب الحوثي يف تغريدة عىل تويرت: “صمود الش�عب اليمني يف 
وجه العدوان األمريكي الربيطاني  الس�عودي اإلماراتي وحلفائه 

يحمل رسائل متعددة«. 
وأض�اف الحوثي يف تغريدته »لنفاخر العالم بالوعي اليمني الذي 

مثله الصمود األسطوري”. 
ويعاني الش�عب اليمني منذ 5 سنوات، من الفقر بفعل الحصار 
الخانق املفروض عىل اليمن، واحتجاز  العدوان للس�فن النفطية 
والغذائي�ة وع�دم التزامه باالتفاقي�ات الدولي�ة واألممية بوقف 

إطالق النار. 

المراقب العراقي/ متابعة...
حكمت محكمة التاج الربيطاني يف مدينة مانشس�رت بالس�جن 
عىل رجلني يقوم�ان بتهريب  عراقي�ني اىل اململكة املتحدة، حيث 
ادي�ن كال من ايناروس راني�ا وخالد محمد رش�يد بتهمة التآمر 
 واملس�اعدة يف عملي�ات الهج�رة غ�ري القانونية وتهري�ب ثالثة 

عراقيني مخبأين يف قارب رسيع . 
وذكرت صحيفة »بلفاس�ت تلغ�راف« أن ”عملي�ة الفحص من 
قبل الرشطة الربيطانية باالش�عة  الس�ينية لق�ارب كانت تجره 
مقط�ورة يف منطق�ة دوفر اظه�ر وجود رج�اًل وام�رأة وطفاًل 

مخبأين  بالداخل”. 
واضاف�ت أن ”املتهمني اعرتف�ا بتهريب االش�خاص حيث حكم 
عىل كال من رانيا بالس�جن ملدة   20 ش�هرا فيما حكم عىل رش�يد 
بالس�جن ملدة 30 ش�هرا، حيث كان كال املتهمني يقودان سيارة 
 من نوع نيس�ان باثفايندر تجر قاربا قادمة عىل متن عبارة من 
مدينة كاليه الفرنسية، فيما عثر  ضباط قوة الحدود عىل الرعايا 
العراقي�ني الثالث�ة يف الداخل وأظه�ر الفحص اإلض�ايف أنه تمت 

 إضافة جدار تحت قمرة القيادة إىل القارب ألغراض التهريب”. 
وقال مدير قوة الحدود دان س�كويل “اخت�ار ضباط قوة الحدود 
السيارة واملقطورة للفحص  وحددوا مخبأ تم بناؤه لهذا الغرض 
،ووج�دوا يف الداخل ثالثة أش�خاص بينهم طف�ل”، مضيفا أن   ” 
تهريب البرش يعرض األرواح للخطر وسنس�تمر يف تقديم الجناة 

إىل العدالة”. 

مئات الصهاينة يقتحمون قبر يوسف 
بنابلس وسط مواجهات

الحوثي: صمود الشعب اليمني 
بوجه العدوان يحمل رسائل متعددة

السجن لرجلين حاوال تهريب 
عراقيين إلى بريطانيا

ترامبيخسر»رهانالتصعيد«..

الدول المشاركة باجتماع فيينا تعلن استمرار التزامها 
باالتفاق النووي اإليراني
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المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن�ت القي�ادة العام�ة للجيش 
الس�ورية،  املس�لحة  والق�وات 
اس�تعادة الس�يطرة ع�ىل العديد 
من القرى والبلدات  يف ريف إدلب 
الجنوب�ي بعد تكبي�د التنظيمات 
اإلرهابية خسائر فادحة باألفراد 

والعتاد. 
وذكرت القي�ادة العامة للجيش، 
»يواص�ل  الجي�ش  أن  بي�ان،  يف 
تحقيق إنج�ازات ميدانية نوعية 
اإلرهابي�ة  وتكبي�د  التنظيم�ات 
املع�دات  يف  فادح�ة  خس�ائر 

واألرواح«. 
الجي�ش  ف�إن  للبي�ان  ووفق�ا 
الس�وري تمكن يف غضون األيام 
القليل�ة املاضي�ة م�ن اس�تعادة 
الس�يطرة عىل العديد  من البلدات 
والقرى والتالل الحاكمة، ومنها: 
»ركاي�ا س�جنة ومع�رة موقص 
مصطفى  والش�يخ  وكفرسجنة 
 ومعرزيتا وح�اس ومعرة حرمة 

وكفرنبل وبعرب�و والدار الكبرية 
س�نبل  ودي�ر  ش�نرشاح  وآث�ار 

وحزارين«. 
وأش�ار البي�ان إىل أهمي�ة ما تم 

تحري�ره م�ن مناط�ق جدي�دة، 
لكونه�ا تش�كل »العمق املحصن 
لإلره�اب املس�لح«  يف ريف إدلب 
الجنوبي، وه�ي حلقة وصل بني 

جبل شحش�بو وسهل الغاب من 
جهة، وتصل ريفي حماه  وإدلب 
وجبل الزاوية وجبل األربعني مع 

سهل الغاب من جهة ثانية. 

الجيش السوري يعلن السيطرة على قرى وبلدات بريف إدلب الجنوبي

المراقب العراقي/ متابعة...
ن�رش الكات�ب ال�رويس س�عيد غف�وروف يف صحيف�ة 
»كوريري« الروس�ية للصناعات العس�كرية، مقااًل اليوم 
 األربع�اء، يؤك�د فيه عجز األت�راك عن خ�وض حرب ىف 
إدلب بسوريا، وأضاف غفوروف، »جميع خطب  الرئيس 
الرتك�ي رجب طي�ب أردوغان تخض�ع ملتطلبات الوضع 

الداخ�يل وحاجته إىل املناورة.. 
مس�تعدين  األت�راك  ليس�وا 

للقتال«. 
وتاب�ع قائ�اًل: »تركي�ا تعاني 
حالًيا م�ن أزمة مالي�ة حادة، 
كم�ا أن وض�ع ح�زب العدالة 
والتنمي�ة الحاك�م مه�زوز  إىل 
ح�د بعي�د«، مش�رًيا إىل أنه ال 
توجد أم�وال كافية يف امليزانية 
الرتكية لدعم املقاتلني التابعني 
ىف  يقاتل�ون  لرتكي�ا،  والذي�ن 

إدلب. 
وأوض�ح، أن أردوغان ال يمكنه بأي ش�كل من األش�كال 
تجاهل أن موسم السياحة يف بالده سيبدأ قريًبا،  مضيًفا: 
»يف ح�ال حدوث ح�رب، يكف�ي أن تتع�رض املنتجعات 
الس�ياحية الرتكية لهجم�ات إرهابية ك�ي ال  يأتي إليها 
أح�د«.  وكانت القيادة العامة للجيش والقوات املس�لحة 
الس�ورية، الي�وم األربع�اء، قد 
أعلنت يف بيان لها، أن وحداتها 
خ�الل  ح�ررت   العس�كرية 
األيام القليل�ة املاضية، العديد 
م�ن البل�دات والق�رى والتالل 
الحاكمة يف ريف إدلب  الجنوبى 
وكفرس�جنة  كفرنب�ل  منه�ا 
والش�يخ مصطف�ى  س�جنة، 
وح�اس ومع�رة حرم�ة ودير 
سنبل، والدار الكبرية  وحزارين 

وآثار شنرشاح وبعربو. 

المراقب العراقي/ متابعة...
إن  الربيطاني�ة،  »الغاردي�ان«  ذك�رت صحيف�ة 
املفاوضات حول عالقة بريطانيا املس�تقبلية مع 
االتحاد  األوروبي يف طريقه�ا لبداية حادة بعد أن 
ب�دا ميش�يل بارنييه، كبري املفاوض�ني يف االتحاد 
األوروبي وكأنه  يسخر من املتحدث باسم بوريس 
جونس�ون، وأش�ار إىل أن وزير أيرلندا الش�مالية 

الجديد لم يفهم اتفاق  االنسحاب. 
وق�ال بارنيي�ه، كبري مفاويض االتح�اد األوروبي 
م�ع بريطاني�ا، إنه يتوق�ع أن تك�ون املحادثات، 
التي تبدأ ي�وم  االثنني، »صعبة للغاية« لكنه أعلن 
أن بروكسل »جاهزة« يف أعقاب التوقيع الرسمي 
من قب�ل وزراء االتحاد  األوروب�ي عىل تعليماتهم 

لكبري مفاوضيهم. 
وأض�اف بارنيي�ه، يف مؤتم�ر صحف�ي، أن تنفيذ 
اململك�ة املتحدة التفاقية تجن�ب الحدود الصعبة 

يف جزي�رة  أيرلندا كان رشًطا أساس�ًيا ألي اتفاق 
تجاري. 

وكان بران�دون لوي�س، وزير أيرلندا الش�مالية، 
ادعى يف نهاية األسبوع أنه لن يكون هناك حدود 
م�ن أي نوع  يف البح�ر األيرلندي ووع�د بالتجارة 
»غ�ري املقي�دة« بع�د أن تغ�ادر اململك�ة املتحدة 
السوق املوحدة واالتحاد  الجمركي يف نهاية العام. 

وق�ال بارنييه: »أعتق�د أن هناك أس�باب تجعلنا 
نظ�ل متيقظ�ني ألن الوزير الربيطاني املس�ؤول 
عن أيرلندا  الشمالية توصل إىل بعض الترصيحات 
املدهش�ة للغاية« ، مش�رًيا إىل الحاج�ة إىل إقامة 
بنية تحتي�ة إلجراء  الفحوص�ات الرضورية عىل 
البضائع،«أود أن يس�تغرق بع�ض الوقت لقراءة 
اتفاقية االنس�حاب بيء من  التفصيل ، وسوف 
يرى أن كال الطرف�ني قد تم االلتزام بهما لحل ما 

أسميه تربيع الدائرة«. 

من اخبار الصحف العالمية والعربية واالقليمية
الغارديان: مفاوضات عالقة بريطانيا المستقبلية مع صحيفة روسية: األتراك عاجزون عن خوض حرب في إدلب

أوروبا ستكون حادة وصعبة

روحاني يحذر من 
»فيروس أميركي« 
جديد يستهدف إيران

المراقب العراقي/ متابعة...
اك�د الرئي�س االيراني حس�ن روحاني، 
األربعاء، عدم وج�ود قرار لفرض حجر 
صحي ع�ىل أي منطق�ة أو  مدينة، فيما 
ح�ذر م�ن مح�اوالت أمريكي�ة لتمري�ر 

فريوس جديد عرب »كورونا«. 
وقال روحاني خ�الل اجتماع الحكومة، 
إن “ف�ريوس كورونا ال ينبغي ان يتحول 
اىل س�الح بي�د اعدائن�ا  لتعطي�ل العمل 
واالنت�اج يف الب�الد”، مبين�ا ان “ما اريد 
التأكي�د عليه هو انه ال ينبغي ان يتحول 
ف�ريوس  كورونا اىل س�الح بي�د اعدائنا، 
االخري�ن  واعداءن�ا  االمريكي�ني  ان  اذ 
س�عوا دوما عىل مدى نح�و عامني )21 
 ش�هرا( م�ن خ�الل الحظ�ر ودعاياتهم 
الس�لبية وقف عجلة االنتاج واالنش�طة 
االقتصادية يف البالد وجعل شعبنا  يعيش 

يف معاناة”. 
تتح�ول  ان  ينبغ�ي  “ال  أن�ه  وأض�اف 
قضي�ة الف�ريوس اىل ذريع�ة جديدة بيد 
واالنش�طة  العم�ل  لوق�ف  مناهضين�ا 
 واالنت�اج، وبطبيعة الحال ف�ان العناية 
والوقاية الصحي�ة هي يف محلها ونعمل 
بم�ا توصين�ا ب�ه وزارة الصح�ة  م�ن 

تعليمات”. 
واك�د قائ�ال، ان�ه “ال ينبغي ان نس�مح 
الم�ريكا بان تم�رر فريوس�ا جديدا عرب 
فريوس كورونا، باس�م تعطيل  االنشطة 
ه�ذه  الش�ديد؛  والخ�وف  االجتماعي�ة 
مؤام�رة نراها الي�وم وترونها يف االعالم 
الخارج�ي”، مش�ريا إىل  أنه تح�ّدث احد 
كبار املس�ؤولني االمريكيني عن فريوس 
كورون�ا يف ايران. »انهم هم انفس�هم يف 
رصاع م�ع  كورون�ا، ويف امريكا نفس�ها 
م�ات منه�م 16 ال�ف ش�خص بس�بب 

االنفلونزا وال يتحدثون بيء عنه”. 
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الي�وم الكل يف حال�ة اضطراب وعدم اس�تقرار نفيس بس�بب 
التفكري بما يس�مى  فايروس كورون�ا ويحاول الكل ان يحتاط 
ويحف�ظ نفس�ه ، م�ن االختالط ومالمس�ة  االش�ياء املعرضة 
مللوثات الجو ولهذا نرى الكل يقوم  بدراس�ة وحفظ واالجتهاد 
 بأعم�ال الوقاية التي اراه�ا بحد ذاته كلها ارش�ادات طبيعية 
لتجن�ب اي م�رض  وخصوص�ا ه�ي مم�ا دع�ى لها االس�الم 
وح�ث عليها بقاع�دة ) تنظفوا فأن االس�الم  نظيف (، اىل اخر 

االجراءات االحرتازية . 
محل الش�اهد :  يف ضوء كل هذه االجواء ن�رى لكوادر الكهرباء 
جيش النور حركة  اس�تنفار  لكافة مراكز الصيانة الس�تعداد 
وبجاهزي�ة تام�ه ألي عطل ط�ارئ يقع  وخصوص�ا مع تغري 
احوال املناخ من االتربة واالمطار وغري ذلك من العوامل  املؤثرة 
عىل الشبكة الكهربائية فنراهم يعملوا كخلية النحل من عطل 
اىل عط�ل  غري مبالني بتغ�ري حالة املناخ او تل�وث نقاط العمل 
او تل�وث االدوات ألنهابنتيجة  كلها عرضه للجو والهواء الطلق 
غري مبالني والمتكاس�لني عن تأدي�ة واجبهم  الوظيفي ، النهم 
متوجهني روحا وجس�دا نحوى هدفهم املنش�ود اال هو  انجاز 
 كافة اعمال الصيانة لضمان تيار كهربائي مس�تمر ومستقر 
، متوجهينلماقي�ه  راح�ة املواط�ن وبهذا يكون�وا اكثر عرضه 

لالصابة من غريهم .  
ومن هنا ادعوا كافة املواطنني الكرام اىل الرتشيد واالكتفاء من 
اس�تخدام الطاق�ة  الكهربائية بما يكون فعلي�ا ضمن الحاجة 
النكم بذلك تس�اهموا بالحفاظ عىل كوادر  الكهرباء من خالل 
عدم تعرضهم  للحركة الزائدة التي تشكل يف ضوء هذا  االجواء 

عامل من عوامل الخطورة .   
ايه�ا االحب�ة ان م�ن س�بل االنتصار ع�ىل فايروس ان نش�عر 
باملس�ؤولية اتج�اه  بعضن�ا ونق�ف جنب�ا اىل جنب فالل�ه الله 
بالرتش�يد باس�تخدام الطاق�ة الكهربائية فه�و  موافق لرشع 

والعقل. 

كوادر الكهرباء تتحدى 
الفايروسات

الشيخ محمد الربيعي

بقلم/ عزالدين بن عطية
يف الحقيق�ة، إنَّ دول الخلي�ج ال تتجاوز 
حس�اباتها يف الع�ادة منط�ق املُناكفات 
الغب�اء  يحرِّكه�ا  الت�ي   الش�خصيَّة 
الس�يايس األصيل، فهذه الدول ال ُتخفي 
حقدها،  ليس عىل س�وريا فحس�ب، بل 
ع�ىل كّل مح�ور املقاومة ال�ذي ترى أنه 
ُيزاي�د ع�ىل  قومّيتها، ويضعه�ا دائماً يف 
موق�ع الخاِن�ع واملُتواط�ئ ال�ذي يبيع 
القضايا العربية،  وعىل رأس�ها القضية 
الفلس�طينية، وتغف�ل ع�ن أنَّ تمك�ني 
الرتك�ي من س�وريا يعن�ي  تمكينه من 
كل امل�رشق العرب�ي، إضاف�ًة إىل تونس 
واملغرب حيث »لإلخوان  املسلمني« نفوذ 
وتمثيل، وهو السيناريو الذي ُيهدِّد ُحكم 

هذه الدول بالذات أكثر  من غريها . 
خ�الل 8 س�نوات م�ن األزمة، س�قطت 
رت البنية  أرواح س�ورّية بريئة، وت�رَّ
 التحتية كثرياً بش�كٍل يتوافق مع درجة 
الحقد الذي ُيكّنه اإلرهابيون وُمشّغلوهم 
 للدولة السورية، ولكنَّ الجيش السوري، 
يف املقابل، ُيحّقق االنتصارات يومياً  عىل 
الرغم من اآلالم والِج�راح، بينما يخرس 
داعم�و الح�رب يف س�وريا الواح�د تلو 
 اآلخر، ويتس�اقطون يوماً بعد يوم مثل 

أحجار الدومينو . 
فما الّذي جناه الخليجيون من االنخراط 
يف محاول�ة إخراج س�وريا م�ن املُعادلة 
 العربية، س�وى أنهم بات�وا يتصارعون 
بعضه�م  ويح�ارصون  بينه�م،  م�ا  يف 
البع�ض  بعضه�م  البع�ض،  ويرم�ون 
بتهمة اإلرهاب الذي اش�رتكوا جميعاً يف 
صناعت�ه بعناية،  ودفعوا به إىل س�وريا 
لينمو ويرتع�رع، بينما ُتطاِرد الفضائح 
 الهوليووديةمس�ؤوليهم كّل ي�وم، ف�ال 
ت�كاد أن تنته�ي فضيح�ة حت�ى تظهر 
أخرى،  وأموالهم إما تس�تنزف يف حروب 
عبثّي�ة وإم�ا يس�طو عليه�ا ترام�ب يف 

لياليهم  املُْقِمرَة!؟
الغريب أنَّ الخليجيني أنفسهم يسخرون 
اليوم م�ن الرئيس الرتك�ّي حني يكتفي 
 بإطالق التهدي�دات من دون الُقدرة عىل 
ال�رّد الفعيّل عىل تقدَّم الجيش الس�وري 
 وتحقيقه االنتصارات املُتوالية يف إدلب  . 

م عىل رئيس س�بق أن  هذه ال�دول تتهكَّ
دعمت�ه م�ن دون ح�دود، وتختبئ وراء 
 نجاح�ات س�وريا وصموده�ا، والت�ي 
س�بق أن أخرجتها - هي نفس�ها - من 

الجامعة  العربية . 
لعن�ة ال�دم الس�وري فضح�ت ه�ؤالء، 

وأخرج�ت غس�يلهم إىل الَعلَ�ن، ورفعت 
الِنق�اب  ع�ن الكث�ري م�ن املُمارس�ات 
والس�لوكيات الت�ي م�ا كان للمواط�ن 
العربي البس�يط أن  ُيصدِّقه�ا لوال هذه 
األح�داث، وفقدت بعض ه�ذه األنظمة 
االح�رتام الذي اكتس�بته  خ�الل عقود، 
من خ�الل مكانته�ا الديني�ة واملعنوية 
يف العامل�ني العربي واإلس�المي،  فأصبح 
الناس ي�رون عورتها من دون غطاء أو 

حواجز . 
الع�رب  نحي�ب  أص�وات  ب�ني  وم�ن 
املخدوع�ني كعادته�م، يرتف�ع ص�وت 
الرتك�ي هذه  األي�ام، يف محاولٍة يائس�ة 
لتأخ�ري الَقَدر املحتوم بتحرير كّل ش�ٍر 

س�وري من أي�دي  املُرَتزق�ة اإلرهابيني. 
والحقيقة أنَّ هذا الرصاخ لن يزيد سوى 
ه  توري�ط الرتك�ي  املرُّص عىل نفث س�مِّ
ه م�ن دون ه�وادة ع�ىل كّل ما هو  وَشِّ

عربي من مرشقه  إىل مغربه . 
تورَّط األتراك يف الدم السوري منذ بداية 
األزم�ة، وتمادوا بوقاح�ٍة قلَّ نظريها يف 
 التبّجح وإعالن العداء للدولة الس�ورية، 
بل واعتبار األزمة فيها أمراً داخلياً، وهو 
 سلوك ال ُمرّر سياسّياً أو اسرتاتيجّياً له 
- وخصوصاً بعد نجاح الجيش السوري 
 يف التص�ّدي للهجمة التي اس�تهدفته - 
س�وى تفس�ري أنها لعنة الدم الس�وري 
التي  التّفت حول ُعنق إردوغان، وجعلته 

ال يرى س�وى ما ُيري�د أن يراه عر ثقب 
 أفكاره الضّيقة التي ُيغطيها هي األخرى 

عمى طموحات الهالل اإلخواني . 
يخرس إردوغان يف كل مكان، يف س�وريا 
وليبيا والع�راق والس�ودان والصومال، 
 كم�ا يخ�رس بالتقس�يط صف�ة الزعيم 
اإلس�الميون  بايع�ه  ال�ذي  اإلس�المي 
»اإلخواني�ون«  يف العال�م العرب�ي. ول�م 
تع�د التجرب�ة الرتكية بقي�ادة إردوغان 
هي األنم�وذج ال�ذي  ُيعاير ب�ه اإلخوان 

املسلمون أنظمة بلدانهم  . 
وق�د دّب الع�داء بني إردوغ�ان وقيادات 
واِزنة يف حزب العدالة والتنمية، وافتّكت 
 من�ه إيران ورقة القضية الفلس�طينية، 

مح�ور  حض�ن  إىل  حم�اس  وأع�ادت 
املقاوم�ة،  بعد أن كان ُيتاج�ر بها كلَّما 
أراد أن يبتّز أمريكا أو الكيان الصهيونيّ . 
كّل يوم يمّر عىل إردوغان وهو ُمرّص عىل 
ع�داء الدولة الس�ورية، يقرِّبه إىل  َحْتِفه 
املحت�وم، فَمن كان ُيص�دِّق أن إردوغان 
الذي تحوَّل يف س�نوات ُحكم�ه األوىل  إىل 
أيقونة النج�اح االقتص�ادي واألنموذج 
الديموقراطي ال�ذي ُيحتذى به يف الدول 
 التي سيطر فيها اإلخوان املسلمون عىل 
الُحكم، سيدفعه غروره إىل االنقالب  عىل 
نظري�ة »صفر مش�اكل م�ع الجريان«، 
إىل صفر عالقات م�ع الجريان، ويصبح 
 أعداء تركيا أكثر بكثري من أصدقائها!؟

مت  إنَّ صف�ة الربيع العرب�ي التي تحطَّ
رت معها أحالم  عىل أس�وار دمش�ق بخَّ
 إردوغ�ان يف تحقي�ق أهدافه التوّس�عية 
يف املنطق�ة، وس�وريا التي كان�ت بوابة 
 العثمانيني الُج�ُدد لدخول العالم العربي 
ستعيدهم إىل حجمهم الحقيقّي، ولعنة 
الدم  الس�وري ستنس�ج حب�ل االنتحار 
إردوغ�ان  لش�خص  لي�س  الس�يايس، 
فحس�ب، ب�ل  مل�رشوع ح�زب العدال�ة 
والتنمية كله أيضاً، وستس�قط معه كل 
األحالم بإقامة  إمراطورية إخوانية عىل 
أنق�اض الدول�ة الوطني�ة؛ إمراطورية 
يقوده�ا إردوغ�ان  ال�ذي ال زال غ�روره 
يدفع�ه إىل االعتق�اد بأنَّ اللعب�ة لم تنتِه 

بعد . 
ال يري�د إردوغ�ان أن ُيص�دِّق أنَّ�ه خرس 
بالرب�ة القاضية. لذلك، يس�تميت يف 
ُمع�اداة  الدول�ة الس�ورية، وال يس�مع 
نصائح أصدقائه الروس برورة إعادة 
العالق�ات مع  دمش�ق، ألن�ه يؤمن بأن 
خس�ارة مرشوعه التدمريي يف س�وريا 
تعن�ي فش�ل كل  أحالم�ه التوّس�عية يف 

العالم العربي . 
ح�اول الخليجي�ون أن يخترصوا طريق 
الفشل والخسارة بانس�حابهم من هذا 
 امل�رشوع م�ع أوىل ب�واِدر اقتناعهم بأن 
سوريا لن تسقط، بينما ال يزال إردوغان 

 يحصد الخيبة تلو األخرى . 
ول�م يس�تفد من ه�ذا املرشوع س�وى 
الكي�ان الصهيون�ي، الذي دف�ع تركيا، 
ومعه�ا  دول الخلي�ج، إىل التكّف�ل بهذه 
املهم�ة الَق�ِذرة ب�دالً من�ه، يف مقابل أن 
�م النموذج  الرتكي يف العالم العربي،  ُيعمَّ
ع�ىل اعتبار أن�ه ديموقراط�ي من حيث 
الش�كل، ويخ�دم  باحرتافّي�ة مصال�ح 
األمريكي الصهيوني من حيث املضمون، 
ولكن ال األنم�وذج  الرتكي ت�م تعميمه، 
وال تركي�ا بقي�ت ُمتصالِح�ة وُمتعاِونة 
م�ع جريانه�ا، كم�ا كان�ت  قب�ل األزمة 

السورية  . 

بقلم/وفاء العم
تضع اإلمارات عينها عىل منطقة رأس مسندم الُعمانية 
م�ن جدي�د. يفتح ذل�ك باب  الخ�الف بني البلدي�ن، وإن 
كان خالفاً خفّياً غري ُمعلَن. اس�تياء ال تخفيه األوساط 
 الُعماني�ة، ب�ل تعم�د إىل ترسي�ب املعلوم�ات وإيص�ال 
الرس�ائل إىل أبو ظبي بأن  رأس مس�ندم خ�ط أحمر لن 
ُيس�َمح بتجاوزه. هذه األوساط تعرِّ عن استيائها أيضاً 
 من ُمحاوالٍت إماراتيٍة ُمتكرِّرٍة ملدِّ ذراع نفوٍذ لها يف ُعمان 

منذ رحيِل الُسلطان  قابوس  . 
يق�ول مص�در ُعمان�ي: »األطم�اع اإلماراتي�ة يف رأس 
مس�ندم قديمة، وهذا الخالف  ليس بجديٍد، ولكّن ُعمان 

لن تسمح بذلك .» 
فعلياً ُتسيطر اإلمارات عىل كل املوانئ املُحيطة باملنطقة، 
ما يعت�ره الُعماني�ون  محاولًة ملُحارَصة رأس مس�ندم 

والسيطرة عليها  . 
بالنس�بة إىل أب�و ظب�ي األم�ر لي�س محص�وراً يف رأس 
مس�ندم، فاألخرية جزء من  اسرتاتيجّيتها للسيطرة عىل 
موانئ املنطق�ة، ما يؤّهلها لتكون »بوابة طريق  الحرير 
يف ال�رشق األوس�ط وإفريقيا«، كما يص�ف اإلماراتيون 
طموحاتهم، ما  يطرح التساؤالت عن حقيقة انخراطها 

يف الرِصاعات اإلقليمية يف املنطقة . 
ولإلنصاف، تعّد اإلمارات الدولة الخليجية الوحيدة حتى 
اآلن الت�ي تمتل�ك رؤي�ًة  اقتصادي�ًة واِضح�ًة ومرشوعاً 
اس�رتاتيجياً بدي�اًل يف ح�ال أقدم�ت الوالي�ات املتح�دة 
 األمريكي�ة عىل االنس�حاب من الخليج، وهي تس�عى إىل 

تحقيقه بقوٍَّة وإرادة . 
ُيريد اإلماراتي�ون أن يحجزوا مقعدهم كبوابة للصني يف 
ُمبادرة الح�زام والطريق،  وذلك ع�ر شكة موانئ دبي 
العاملية. ه�م يبحثون عن بدائ�ل اقتصادية غري نفطية 
 تمن�ع تك�رار أزم�ة 2008 االقتصادي�ة، وع�ن شاك�ة 
اس�رتاتيجية مع بكني، خصوصاً  يف ظّل سيطرة الشعور 
بع�دم الثقة بالوالي�ات املتحدة األمريكي�ة وُقدرتها عىل 

 حماية أمنهم . 
وهذا ما ُيرجعنا إىل الحديث عن أسباب ُمحاولة اإلمارات 
الس�يطرة عىل منطقة  رأس مسندم؛ فاألخرية تطّل عىل 
مضي�ق هرم�ز بكل م�ا يمّثله م�ن أهمّيٍة  اس�رتاتيجيٍة 
كواح�ٍد من أهّم املمرَّات املائية يف مجايل التجارة والنفط 

العامليني . 
كذلك تضع اإلمارات يدها عىل جزيرة ُس�قطرى اليمنية 
الت�ي تق�ع يف نهاي�ة خليج  ع�دن، وُترِشف ع�ىل طريق 

املالحة نحو إفريقيا، وبالس�يطرة عىل ميناء عدن  تكون 
اإلم�ارات عملياً ق�د أْحَكَمت الَطْوق ع�ىل املمرَّات املائية 
يف منطق�ة الخلي�ج.  هذا طبع�اً ما ُيفرسِّ س�بب دخول 
اإلم�ارات بقوٍَّة عىل خ�ط الحرب يف اليمن،  وانس�حابها 
من اليم�ن ال يعني َقْطع�اً أن اإلمارات ليس�ت موجودة 

بنفوذها عىل  األرض . 
�ف الطم�وح اإلمارات�ي هن�ا، إذ تض�ع أبو ظبي  ال يتوقَّ
عينه�ا ع�ىل موان�ئ ليبيا  وُتس�يطر عىل مين�اء برقة يف 
شق الب�الد، حيث توج�د قوات خليفة حف�رت، الذي لم 
 يعد خافياً تمويل اإلمارات له باملال والسالح. يف الجزائر 
كانت شكة موانئ  دبي تحتكر ميناء »جنجن« وتحصل 
ع�ىل 70% م�ن م�وارده، ورغ�م أن الجزائر  أنه�ت َعْقد 
االحتكار، إال أن ما يجري تداوله هو أن اإلمارات تس�عى 

إىل إيجاد  صيغٍة جديدٍة للعمل يف امليناء . 
وأخ�رياً تتَّجه اإلم�ارات نحو تحويل الس�نغال إىل مركٍز 
لوجس�تّي إفريقّي عر بناء  ميناء ومنطقة اقتصادية يف 
داكار، ما يجعل من شكة موانئ دبي العاملية  أخطبوطاً 
ال ُيمك�ن للص�ني أن تتج�اوزه يف مرشوعه�ا، ويجع�ل 
اإلم�ارات صاحبة  نف�وذ س�يايّس واقتص�ادّي يف الدول 

الرَْخوَة سياسياً واقتصادياً . 

بقلم/ علي القطان
ام�ا يف بقي�ة دول العال�م فتويف أكث�ر من 20 
ش�خص به�ذا الف�ريوس، وأصي�ب أكثر  من 
1200 ش�خص آخ�ر ب�ه، م�ا جع�ل منظمة 
الصح�ة العاملية تدق ناق�وس الخطر  وتحذر 
م�ن احتم�ال تح�ول تف�ي الف�ريوس اىل » 

وباء .» 
أن  العال�م  يتوج�ب ع�ىل  ال�ذي  الوق�ت  ويف 
يتح�د ملواجهة ه�ذا املرض، وج�د البعض  يف 
ه�ذا الف�ريوس فرص�ة لتصفية الحس�ابات 

السياسية، وهذا ما حصل مع ايران . 
ايران كغريها من الدول ال� 26 يف العالم وصل 
إليها ه�ذا الفريوس، واعلنت وبكل  ش�فافية 
وشجاعة منذ اللحظة األوىل لوصول الفريوس 
اليه�ا عن ع�دد الوفي�ات  والح�االت املصابة 
ج�راء هذا الفريوس والت�ي بلغت حتى كتابة 
هذا املقال، 15  حالة وفاة، و95 حالة إصابة، 

فضال عن شفاء 24 مصابا بالفريوس . 
ورغم إعالن ايران واتخاذها اجراءات صارمة 
ملكافحة الفريوس ومنع انتش�اره،  وهي التي 
تتمتع بأفضل املؤشات عىل مستوى املنطقة 
من ناحية القدرات  العلمية والتقنية يف مجال 
الطب والصحة، إال ان ذلك لم يش�فع لها عىل 

ما يبدو . 

اتب�اع سياس�ة التخويف م�ن اي�ران )ايران 
اإلعالم�ي  التضخي�م  اىل  س�ارعوا  فوبي�ا( 
 وتلفي�ق األخب�ار الكاذب�ة والش�ائعات حول 
حدة انتش�ار ه�ذا الفريوس يف اي�ران،  خدمة 
للسياس�ة األمريكية الصهيونية التي فش�لت 
كل محاوالتها خالل الفرتة  الس�ابقة لتشويه 
ص�ورة اي�ران لتوق�ع بينه�ا وب�ني ش�عوب 

املنطقة . 
وباتت سياس�ية التخويف من ايران واضحة 

خاص�ة يف الع�راق ولبن�ان وتركي�ا  وال�دول 
الخليجي�ة املطل�ة ع�ىل الخليج ، الت�ي بدأت 
ترب�ط الكش�ف ع�ن أي اصاب�ة  بكورون�ا يف 
بلدانه�ا باي�ران، حت�ى وص�ل األم�ر ببعض 
س�فهاء أبواقه�م اإلعالمية أن  يتهم�وا إيران 
بإرس�ال الف�ريوس اىل بلدانهم، عم�دا، وهنا 
نرب قناة  « MTV«  اللبنانية مثاال عىل ذلك . 

نحن ال نريد أن نكون منحازين اىل طرف دون 
اآلخ�ر وال بصدد ان ندافع عن  أحد، لكن لدينا 

بع�ض االس�تفهامات ح�ول ه�ذا املوضوع، 
أيعق�ل ان تركي�ا التي  تعت�ر موزعا لرحالت 
الطريان يف املنطق�ة، ورحالتها الجوية كانت 
مس�تمرة اىل  الص�ني حت�ى ي�وم ام�س، أن 

التسجل أي حالة إصابة بهذا الفريوس؟
وايضا االم�ارات التي بدأت تترسب معلومات 
ب�ان أعداد الوفيات فيها ج�راء هذا  الفريوس 
بلغت 18 ش�خصا واإلصاب�ات وصلت اىل 80 
حال�ة، إضاف�ة اىل انه�ا  تعتر مم�ر ترانزيت 
كرتكي�ا للرحالت الدولية وتس�تضيف املاليني 
م�ن مواطن�ي  دول شق آس�يا وباكس�تان 
م�ن  للعدي�د  تفتق�ر  الت�ي  وافغانس�تان 
االمكاني�ات الالزم�ة  وه�ي م�ن دول الجوار 
للر الصين�ي، أيعقل ان التك�ون مصدر قلق 

إلنتشار فريوس  كورونا؟
م�اذا عن ام�ريكا ، الياب�ان، ايطالي�ا، أملانيا، 
فرنس�ا، كوريا الجنوبي�ة وغريها من  البلدان 
الت�ي ثب�ت فيها وج�ود ف�ريوس كورونا، أال 

تشكل مصدر تهديد إلنتشار  الفريوس؟
مل�اذا إذا الرحالت الجوي�ة والتعامل التجاري 
وغ�ريه متواصل م�ع كل ه�ذه البل�دان  التي 

سجلت إصابات بفريوس كورونا، إال ايران؟
ه�ل االج�راءات املتخ�ذة ضد اي�ران من دول 
الجوار، من إغ�الق للمنافذ وإلغ�اء  للرحالت 

الجوي�ة والبحرية، ه�ي إج�راءات احرتازية 
للوقاي�ة م�ن »كورونا«، أم  تطبيق لسياس�ة 
الحظر األمريكية، التي فش�لت امام الصمود 

اإليراني؟
إن كانت إج�راءت احرتازية، فلماذا لم تطبق 
عىل بقية البلدان التي س�جلت فيها  إصابات 

مؤكدة ووفيات جراء هذا الفريوس؟
ام�ريكا  يف  الضحاي�ا  آالف  أن  تعل�م  ه�ل 
ماتوا خالل خمس�ة أش�هر فق�ط، بفريوس 
  «اإلنفلون�زا العادي�ة« وال�ذي يق�ول مرك�ز 
مكافحة األم�راض والوقاية منه�ا إن تأثريه 

 ازداد عىل فئة الشباب واألطفال . 
ووفقا للمركز، فإن عدد الوفيات الناجمة عن 
اإلنفلونزا يف امريكا وحدها من  بداية أكتوبر/
ترشي�ن األول املايض وحتى منتصف فراير/

ش�باط الجاري راوح  بني 16 ألف�ا و41 ألفا، 
وعدد االصابات تراوح ب�ني 30 و 40 مليونا، 
وهو رق�م  هائل إذا ما تمت مقارنته بضحايا 

كورونا . 
مل�اذا ل�م يت�م الحدي�ث عن ه�ذا الن�وع من 
الفريوس يف امريكا الذي هو أخطر بكثري  من 

كورونا؟
اإلجابة عن كل هذه األس�ئلة ليس�ت صعبة، 

فقط تحتاج اىل القليل من التأمل. 

ما جناه إردوغان وأنظمة الخليج .. انقالب المشهد

لماذا تحاول اإلمارات السيطرة على موانئ المنطقة ؟

 « شيطنة كورونا« .. سالح القذارة

عندما اختارت دول الخليج االنخراط في مشروع 
تدمير الدولة السورية،  واستخدمت كّل ثقلها المالّي 

واإلعالمّي من أجل تحقيق هذا الهدف، لم يكن 
ُمتاحًا  تلّمس مصلحتها الحقيقّية واالستراتيجّية من 
هذه الخطوة، سوى أنها خدمة  للمصالح األميركّية 

هل أيضًا َفْهم أن تشترك  الصهيونّية، ولم يكن من السَّ
هذه  الدول جنبًا إلى جنب مع غريمها اإلقليمي 

التركي في المساعي واألهداف ذاتها . 

كورونا، اسم بات على كل لسان في العالم، حتى بات يخال للبعض ان نهاية  العالم اقتربت . 
يقال ان - العالم كتشف هذا الفيروس في مدينة ووهان الصينية نهاية العام  الماضي، وشيئا فشيئا بدأ 

يتفشى في الصين وانتشر في 26 دولة اخرى . 
جل ضحايا هذا الفيروس كانت من نصيب الصينيين حيث تم تسجيل اكثر من   2600 حالة وفاة، وإصابة أكثر 

من 77 ألف حالة اخرى . 



الزوراءيواجهالكهرباءغداً..

كتيبة الشرطة تتجاوز عقبة بغداد بثالثية
 في الدوري الممتاز

اختتمت الجولة الثانية من الدوري الممتاز 
الذي انطلق في السادس عشر من  الشهر 

الحالي وخاضت األندية أربعة عشر مباراة في 
جولتين ماضيتين، ولم  تشهد الجولة األولى 

نتيجة التعادل في أي مباراة فشهدنا تسجيل 
أربعة عشر  هدف في سبع مباريات بمعدل 

هدفين في كل مباراة. 
يبدو ان األندية تعي ان املش�اركة يف الدوري املمتاز هذا املوسم 
بآليت�ه الجدي�دة  ه�ي فرصة حقيق�ة وقد ال تع�وض وال تأتي 
م�رة أخرى يف ظ�ل إرصار جميع إدارات  التي م�رت عىل اتحاد 
القدم باجراء الدوري بمشاركة 20 فريق او اكثر فهي  بالتأكيد 
فرصة لالندية من اجل تحقيق مفاجأة وهي ليس�ت ببعيدة يف 
ظ�ل االلية  الجديدة فأندية النفط ونفط الوس�ط والطلبة مثالً 

ام�ام تحدي حقيق الس�تغالل ه�ذه  الفرصة 
وتحقي�ق م�ا صع�ب ويصع�ب تحقيق�ه يف 

املواسم املاضية والقادمة. 
خل�و الدور األول من نتيج�ة التعادل يدل 
ع�ىل ان جمي�ع األندي�ة لديه�ا طم�وح 
حقيق�ي  وروح تنافس�ية يف الوصول اىل 
القمة او عىل األقل املشاركة يف البطوالت 

 القارية للموسم املقبل. 
باملقاب�ل تابعنا الجول�ة الثانية التي 

ش�هدت هي األخرى نهج هجومي 
م�ن جمي�ع  األندي�ة األربعة عرش 
التي خاضت هذا الدور مع حصول 

الن�ادي الخام�س عرش  وهو ال�زوراء ع�ىل انتظ�ار واحصينا 
تس�جيل 17 عرش هدفاً يف س�بع مباري�ات أي  اكثر اهداف من 
ال�دور األول مع وجود ث�الث مباريات انتهت بنتيج�ة التعادل 
 اإليجابي وليس الس�لبي كل هذه امل�ؤرشات تدل عىل ان جميع 
األندية تفكر بالش�ق  الهجومي ونيل النقاط الثالث يف س�عيها 
لتحقيق املس�توى املطلوب وتحقيق  األهداف التي رس�مت لها 
فور االعالن عن انطالق الدوري املمتاز وفق آليته  الجديدة التي 
تخدم بشكل كبري األندية متوسطة املستوى »ان صح التعبري«. 
فل�و رجعنا لجدول ترتي�ب الدوري املمتاز بع�د انتهاء جولتني 
لوجدن�ا حصول ث�الث  فرق فقط ع�ىل العالم�ة الكاملة وهي 
اندية الجوية وامليناء واربيل، فالجوية من  البديهي ان يكون يف 
املراكز األربعة األوىل وخاصة ان الفريق لم يتوقف عن  التدريبات 
واالس�تعدادات اثناء توقف الدوري وذلك بس�بب مش�اركته يف 
البطول�ة  العربية هذا باإلضافة اىل انه م�ن الفرق الجماهريية 
التي دأبت عىل املنافس�ة  عىل لقب الدوري يف الس�نوات القليلة 
املاضي�ة، اما فريقي امليناء واربيل  فينطب�ق عليهما ما تحدثنا 
عن�ه وه�و الفرص�ة الحقيقة الت�ي يجب ان تس�تغلها جميع 

 األندية وليس امليناء واربيل فقط. 

بداية ناجحة
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انت�زع حام�ل اللق�ب فري�ق الرشط�ة اول 
انتصار له يف الدوري املمتاز ، بعد تغلبه عىل 
امانة  بغ�داد )3-1( يف املب�اراة التي اقيمت 

مساء اليوم يف ملعب الشعب الدويل .  
وتقدم فري�ق الرشطة اوال م�ن ركلة جزاء 
نفذه�ا بنج�اح الالعب عالء عب�د الزهرة يف 
الدقيقة 3   ثم اضاف مروان حس�ني الهدف 
الثاني يف الدقيقة 22 من الشوط االول الذي 

انتهى   ملصلحة  القيثارة بثنائية نظيفة .  
ويف النص�ف الثاني قلص املحرتف االفريقي 
تيدي جيمس الفارق لفريقه امانة بغداد يف 
 الدقيقة 77 ، وقبل نهاية املباراة ب7 دقائق 
عزز مروان حس�ن تقدم بفريق�ه بأحرازه 

للهدف  الثالث . 
وبه�ذا اصب�ح رصيد الرشط�ة أربعة نقاط 
بعد تعادله يف املباراة األوىل مع النجف بثالثة 

 اهداف لكل منها. 
م�ن جهة أخ�رى يطم�ح ال�زوراء اليوم يف 
مبارات�ه ام�ام الكهرباء اىل الف�وز من اجل 
 االق�رتاب من ف�رق املقدمة الت�ي يتقدمها 
الجوية يف القمة ومن ثم يأتي فريقي  امليناء 
واربيل، النوارس استطاع تحقيق الفوز عىل 
االني�ق يف افتت�اح الدوري  املمت�از يف املباراة 
التي جرت عىل ملعب الش�عب الدويل بهدف 
جاء بوقت متأخر  عن طريق مهاجمه مهند 
عب�د الرحيم فيم�ا تحصل ع�ىل االنتظار يف 
الجول�ة  الثاني�ة، بينما سيس�عى الكهرباء 
الي�وم اىل تحقيق�ه ف�وزه األول يف ال�دوري 
املمتاز  حيث تلقى الخسارة يف الجولة األوىل 
امام النفط فيم�ا تعادل بثالثة اهداف امام 

 الرشطة يف الجولة الثانية. 
الكهرباء اليوم ال بديل له غري الفوز من اجل 
محاولة اللحاق بفرق املقدمة الن  أي نتيجة 
غ�ري الف�وز ق�د تبعده ع�ن املنافس�ة وفق 
آلي�ة ال�دوري الجديد الن طري�ق  التعويض 
س�يكون غاية يف الصعوبة، مدرب الكهرباء 
الكابت�ن عب�اس عطية  تخوف مس�بقا من 
اره�اق الالعبني وخاص�ة ان الفريق خاض 
مب�اراة قوية ام�ام  الرشطة يف ال�دور األول 
ومن ث�م س�يخوض اليوم مواجه�ة أخرى 
م�ن العي�ار الثقيل  ام�ام ال�زوراء ومن ثم 

س�يواجه الجوية يف الجولة الخامس�ة من 
الدوري وه�ذا قد  يؤدي اىل اإلره�اق البدني 
الذي سيصعب من مهمة الفريق يف تحقيق 

النتائج  اإليجابية. 
ويف املب�اراة الثاني�ة الت�ي س�تجري الي�وم 
يواج�ه املين�اء ضيف�ه النف�ط ع�ىل ملعب 
 البرصة الدويل يف مباراة هامة للسفانة الذي 
سيس�عى اليوم اىل تحقيق العالمة  الكاملة 
بعد ان حقق الفوز يف املباراتني الس�ابقتني 
ع�ىل فريق نف�ط الوس�ط ونف�ط  الجنوب 

وبمباراته اليوم امام النفط س�يكون امليناء 
ق�د واجه ثالث فرق تابعة  ل�وزارة النفط يف 
الجوالت الث�الث األوىل من ال�دوري املمتاز، 
امليناء بقيادة  مدرب�ه الروماني فالرييوتيتا 
قدم مستويات جيدة يف الجولتني السابقتني 
واس�تطاع  تس�جيل ثالثة اه�داف مع عدم 

تلقي أي هدف يف شباكه. 
من جانبه سيس�عى النف�ط اليوم اىل الفوز 
وتحقيق نقطته الس�ابعة يف الدوري  املمتاز 
بع�د ان حق�ق الف�وز يف الجول�ة األوىل عىل 

الكهرب�اء فيم�ا تع�ادل يف الجول�ة  الثاني�ة 
ام�ام امان�ة بغ�داد، النفط بقيدت�ه مدربه 
الخبري يحيى علوان يطمح اليوم اىل  اسقاط 

السفانة واالرتقاء يف سلم الرتتيب. 
ويف اخ�ر مباريات اليوم يلتق�ي الحدود مع 
ضيفه نفط الوس�ط، الحدود كان مستقرا 
 يف مس�توياته يف الجولت�ني املاضيتني حيث 
تلقى الخس�ارة يف الوقت القاتل امام  أربيل 
يف ملعب فرانس�و حريري فيما حقق الفوز 
يف الجول�ة الثانية عىل نفط  الجنوب بهدفني 

مقابل اليشء وسيس�عى الي�وم اىل تحقيق 
ف�وزه الثان�ي ول�و كان  عىل حس�اب نفط 

الوسط. 
م�ن جانبه سيس�عى أبن�اء امل�درب رايض 
شنيش�ل اىل تعوي�ض خس�ارته يف الجول�ة 
 املاضي�ة امام امليناء بع�د ان حقق الفوز يف 
الجولة االفتتاحية عىل امانة بغداد،  عندليب 
الفرات قدم مس�تويات ثابت�ة يف املباريتني 
السابقتني حتى مع خسارته  امام السفانة 

يف الجولة املاضية. 

صفاء الخفاجي

الزوراء تحضرياته  يواصل نادي 
الجول�ة  يف  الكهرب�اء  ملواجه�ة 
الثالث�ة م�ن ال�دوري  العراق�ي 

املمتاز لكرة القدم . 
اإلداري�ة  الهيئ�ة  وق�ال عض�و 
للن�ادي عب�د الرحمن رش�يد إن 
»نادي ال�زوراء يواصل  تدريباته 
ملع�ب  ع�ى  بكثاف�ة  اليومي�ة 
الش�الجية يف بغ�داد م�ن اج�ل 
الوصول اىل  الجاهزية الكاملة«. 

وأوضح أن »الفريق كان يف وضع 
اسرتاحة يف الجولة املاضية، لكن 

ال�كادر  التدريبي بقيادة باس�م 
قاس�م، اس�تغل ف�رتة التوق�ف 
بلع�ب مباراة ودية ام�ام الدفاع 
 املدن�ي، كي يحافظ ع�ى أجواء 

االحتكاك باملباريات«. 
س�يواجه  ال�زوراء  أن  يذك�ر 
الكهرب�اء غ�دا الخمي�س ع�ى 
ملعب الش�عب الدويل يف  الساعة 

 . ً الرابعة والنصف عرصا
اىل ذلك س�يتغيب حارس مرمى 
املنتخب الوطن�ي ونادي الزوراء 
فه�د طالب، عن  املالعب بس�بب 

اإلصابة. 
ع�ن  طال�ب،  س�يغيب  حي�ث 
مواجه�ة ال�زوراء القادمة امام 
فري�ق الكهرب�اء ضم�ن  الجولة 

الثالثة لدوري الكرة املمتاز. 
وذكر املكتب االعالمي للنادي ان 
»غياب طالب ج�اء بعد معاودة 
االصاب�ة الت�ي  تع�رض له�ا يف 

اوزبكستان«. 
وبني ان »موعد عودته لصفوف 
الفريق تعتمد ع�ى مدى رسعة 

تشافيه من  اإلصابة. 

رش�ح االتحاد الدويل لكرة القدم 
»فيف�ا«، 14 ش�خصية لقيادة 
املؤقت�ة  لالتح�اد  الهيئ�ة 

العراقي لكرة القدم . 
وبحسب بيان إتحاد الكرة، 
ف�إن »14 ش�خصاً س�يتم 
املفاضلة بينهم لقيادة الكرة 
 العراقية خالل االشهر الستة 
املقبل�ة، حي�ث س�تغادر هذه 
الشخصيات اىل احد دول  الجوار 
كي تلتقي باللجنة املش�كلة من 

قبل فيفا«. 
»االتح�اد  أن  البي�ان،  واوض�ح 
ال�دويل رش�ح كل م�ن أحم�د 
عب�اس، إي�اد بني�ان، أحمد 
حي�در،  رشار   رايض، 

ش�امل كامل، حس�ن الحس�ناوي، 
الق�ادر،  عب�د  ع�الء  الزم،  اس�عد 
 باس�م جمال، موفق عب�د الوهاب، 
احمد ع�ي كام�ل، عب�اس زويني، 
حس�ني  الربيع�ي، رافد عب�د االمري 
لقيادة الهيئة املؤقت�ة التحاد الكرة 

العراقي«. 
 5 س�يختار  »فيف�ا  أن  واض�اف 
اش�خاص إلدارة الهيئة املؤقتة التي 
س�تدير العمل يف  اتحاد الكرة ملدة 6 
اشهر، بعدها سيتم اجراء انتخابات 
جدي�دة  اداري�ة  هيئ�ة  لتش�كيل 
 لالتح�اد .»  تجدر االش�ارة اىل ان من 
يعم�ل يف الهيئة املؤقت�ة لن يحق له 
الرتش�يح النتخاب�ات  اتح�اد الكرة 

املقبلة حسب قرار فيفا. 

اكد نجم املنتخب الوطني 
ون�ادي فانكوف�ر وايت 
ع�ي  الكن�دي  كاب�س 
أن  منتخ�ب  عدن�ان، 
قادر  الرافدين  اس�ود 
ع�ى التأه�ل ل�كأس 
العالم 2022 يف قطر .  
وقال عدن�ان يف حوار 
الرس�مي  املوق�ع  م�ع 
لالتحاد الدويل لكرة القدم 
»املراقب  »فيف�ا«،  تابعت�ه 
العراقي« إن »كل يشء يسري 
ع�ى م�ا ي�رام يف التصفيات 
ملوندي�ال  املؤهل�ة   املزدوج�ة 
 ،2023 آس�يا  وكأس   2022
كفريق واحد، نحن  نعيش لحظات 
مباري�ات  ث�الث  اآلن  لدين�ا  جي�دة، 
متبقي�ة يف هذه املرحل�ة الثانية،  وآمل 
أنه بعد ذلك، س�نتخذ خطوة أخرى 
العال�م«.   كأس  إىل  أق�رب 
وأضاف »لقد تأهل العراق 

إىل كأس العال�م م�رة واح�دة فق�ط عام 
1986، لكنن�ي  أعتقد أنن�ا وصلنا اآلن إىل 
لحظ�ة التأهل مرة أخ�رى، لدينا الالعبني 
واالمكان�ات  والدعم من بلدنا لدينا كل ما 
نحتاجه، لهذا الس�بب أعتقد أننا سنكون 
هناك يف  قط�ر يف عام 2022«.  وأوضح أن 
»هناك امر دائًما ما أفكر فيه عندما ألعب 

م�ع املنتخ�ب الوطني: كي�ف  يمكنني أن 
أس�عد هؤالء الناس )يقص�د الجماهري(، 
له�ذا الس�بب ش�عرت بحالة جي�دة  بعد 
الف�وز إيران، الش�عب العراقي يحب كرة 
القدم، يف الفرتة التي سبقت مباراة  ايران، 
ت�م إغ�الق كل يشء -املتاج�ر واملدارس- 
حتى يتمكن الناس من مشاهدة  املباراة. 

عدنان : تأهل العراق لكأس العالم اصبح ممكنًا

الفيفا يرسل اسماء المرشحين للهيئة
 المؤقتة التحاد الكرة

اإلصابة تبعد الحارس فهد طالب 
عن صفوف النوارس

أكد العب نفط الوس�ط مصطفى حسني أن الفريق عازم 
ع�ى تعويض الخس�ارة  التي تع�رض لها أم�ام امليناء يف 
مواجهة الغد أمام الحدود، والتي ستقام يف  ملعب التاجي 
لحساب الجولة الثالثة من الدوري العراقي .  وقال حسني: 
»عاهدن�ا الجهاز الفني عى التعويض يف مباراة الغد أمام 

الح�دود  بعد الخس�ارة املاضية التي ج�اءت بطريقة غري 
مستحقة، حيث أهدرنا العديد من  الفرص السهلة«. 

وبني: »الحدود ليس فريقا سهال يف ملعب التاجي، وحقق 
ف�وزا مهما يف املباراة  املاضية ع�ى نفط الجنوب، وبالتايل 
س�يدخل لقاء الغد منتشيا، لكننا سنلعب  بخيار االنتصار 

دون غريه، ألننا نسعى للمنافسة عى اللقب«. 
وأش�ار: »الفريق جاهز ملباراة الغ�د، الجهاز الفني وضع 
التكتيك املناس�ب للمباراة  وهناك بع�ض املالحظات التي 
ركز عليها املدرب رايض شنيشل، وعلينا تطبيق  الواجبات 

من أجل الخروج بنقاط الفوز، والعودة إىل املنافسة«. 

حسين: نفط الوسط يطمح الى التعويض أمام الحدود

صوت من المدرجات

نج�وم  م�ن  العدي�د  طال�ب 
اإلس�ماعييل، الرحي�ل ع�ن القلعة 
الصفراء بنهاية املوس�م  الجاري، 

بع�د حصوله�م ع�ىل ع�روض 
مغرية .  وطلب باهر املحمدي 

وهمام طارق وعبد الرحمن 
ع�ن  الرحي�ل  مج�دي، 

صف�وف  اإلس�ماعييل 
املوس�م،  بنهاي�ة 
ع�دة  المتالكه�م 
محلي�ة  ع�روض 
وتلق�ى  وخارجي�ة.  

عرًض�ا  املحم�دي،  باه�ر 
س�عوًيا وآخ�ر م�ن أوروب�ا، 
بجانب عرض األهيل  املرصي، 
بينم�ا تلق�ى هم�ام طارق 
عرًضا إماراتًيا، وتمتع عبد 
مج�دي  باهتمام  الرحمن 

فريق من بلجيكا . 
إدارة  مجل�س  ووع�د 
نج�وم  اإلس�ماعييل، 
يف  بالرحي�ل  الفري�ق، 
نهاية املوسم  الجاري، 
ب�رشط حصد بطولة 

مع النادي. 

همام طارق يتلقى 
عرضا اماراتيًا



أملح الكرواتي إيفان راكيتيتش، نجم برشلونة، 
لتقص�ري إدارة ناديه خالل املريكاتو الش�توي 
األخ�ري، م�ا س�اهم يف تقلص خي�ارات املدرب 
كيكي سيتني، خاصًة مع اإلصابات واإليقافات 
التي يعانيها الفريق.وسيواجه برشلونة العديد 
من الغيابات، يف لقاء اإلياب أمام ضيفه نابويل، 

لحساب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
ف�إىل جان�ب غي�اب عثم�ان ديمب�ي، ولويس 
س�واريز، وس�ريجي روبرت�و، وج�وردي ألبا، 
لإلصابة، لن يش�ارك أرتورو فيدال وس�ريجيو 

بوسكيتس بسبب اإليقاف.
وع�ن ذلك ق�ال راكيتيتش، خ�الل ترصيحات 
نقلته�ا صحيف�ة »م�اركا« اإلس�بانية الت�ي 
تابعته�ا »املراق�ب العراقي«: »م�ا نعاني منه 
نح�ن  املس�ؤولني..  ل�دى  معروًف�ا  كان  اآلن 
أمام أمر واق�ع، لدينا مب�اراة مهمة للغاية يف 

العودة«.
وحول مواجه�ة الذهاب أمام ناب�ويل )1-1(، 
أج�اب: »كن�ا نعل�م أن األم�ر س�يكون صعًبا 
للغاي�ة.. م�ن الصعب اللعب ض�د فريق يلعب 

بالكامل أمام منطقة جزائه، لقد ارتكبنا خطأً 
وس�جلوا«.وتابع الدويل الكروات�ي: »يجب أن 
نك�ون واثقني جًدا ونس�تعد جي�ًدا للعودة، أنا 
مقتن�ع بأننا س�نلعب مباراة رائع�ة يف كامب 
نو«.وبخص�وص فرص فريق�ه يف إحراز لقب 
دوري األبط�ال، ق�ال راكيتيت�ش: »كنا أفضل 
بكثري يف السنوات املاضية، ومع ذلك لم نحقق 
اللق�ب... دعن�ا نرى إذا م�ا كان بإمكاننا اآلن 
تغيري كل هذا، إذا فزنا بسلسلة من 3 مباريات 

سنحصل عىل دافع أكرب«.

االربعاء26شباط  
العدد 2275السنة 
العاشرة

7الرياضية

اليوم.. ريال مدريد يطمح لتحقيق فوز كبير والسيتي يسعى لتعويض الخيبة المحلية  س�جل ميكا زيبانج�اد هدفا، بعد 
مرور 28 ثانية من الوقت اإلضايف، 
الليل�ة املاضي�ة، ليق�ود نيويورك 
ع�ىل   )3-4( للف�وز  رينج�رز 
نيويورك أيالندرز، يف دوري هوكي 

الجليد بأمريكا الشمالية.
واعرتض زيبانجاد طريق تمريرة، 
وس�دد يف مرمى الحارس سميون 
رينج�رز  ليمن�ح  فارالم�وف، 
مب�اراة،   14 يف  ال��11  انتص�اره 
ويبتعد بخمس نقاط عن أيالندرز 

يف ترتيب القسم الرشقي.
أرتيم�ي  لرينج�رز،  س�جل  كم�ا 
باناري�ن وجري�ج مكي�ج وبريت 

هودن.
ألكس�ندر  الح�ارس  وأنق�ذ 

ع�ىل  محاول�ة   42 جورجيي�ف 
مرماه.

ويف مباري�ات أخرى، س�جل مايك 
هوفم�ان هدفا يف الف�رتة الثالثة، 
ليقود فلوريدا بانث�رز للفوز 1-2 

عىل أريزونا كايوتس.
وفاز واش�نطن كابيتالز 4-3 عىل 
وينيبج جيتس برضبات الرتجيح، 
وأح�رز ج�ون تافاري�س هدف�ني 
ليف�وز تورونت�و ماب�ل ليفز 3-4 

عىل تامبا باي اليتنينج.
كما وض�ع كالج�اري فليمز حدا 
بروين�ز،  بوس�طن  النتص�ارات 
بعدما انت�رص 5-2، عقب هدفني 
م�ن ش�ون موناه�ان يف الف�رتة 

الثانية.

رينجرز يهزم أيالندرز 
في دوري هوكي الجليد

أش�اد فران�ك المب�ارد، م�درب تش�يليس، 
بالج�ودة الكب�رة التي يتمتع به�ا بايرن 
ميونخ، عقب خسارة البلوز أمام العمالق 
الباف�اري بثالثي�ة نظيف�ة ع�ى ملع�ب 
س�تامفورد بريدج، يف ذهاب دور ال�16 

من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وق�ال المب�ارد يف املؤتم�ر الصحف�ي 
عقب املباراة »نعم، هذا هو مستوى 
الباي�رن، ل�م نش�عر بالراح�ة مع 
الكرة، وه�ذا هو اإلحب�اط األكرب 
بالنس�بة لنا، الدرس كان قاسًيا، 
ه�ذه كرة الق�دم يف دوري أبطال 

أوروبا«.
وتاب�ع »يف الش�وط األول عانينا 
يف بعض األوقات، ولكننا بقينا يف 

املب�اراة، كان هناك انزالق يف لقطة 
الهدف األول، ولك�ن يتمتع البايرن 

بفاعلية كبرة يف طبيعتهم«.
وأضاف »البايرن يتمتع بجودة كبرة 

يف الفريق، يملك�ون الكثر، وال يمكننا 
اآلن النظ�ر للوراء تج�اه أي يشء، نحن 

نقات�ل من أج�ل املراك�ز األربع�ة األوىل، 
علينا الذه�اب إىل ميون�خ وإظهار الكثر 

من الفخر، س�أواصل العمل، علينا إظهار 
ال�روح القتالي�ة«.

وعن غي�اب جورجينو وألونس�و يف مباراة 
اإلياب، علق املدرب »هذه رضبة كبرة لنا، 

ل�م يكن من املف�رض أن نتحصل عى 
بطاق�ة صفراء للحدي�ث مع الحكم، 

أما ألونسو، فلم أَر اللقطة«.
وتط�رق المب�ارد للحدي�ث عم�ا 
يمكن لالعبيه تعلمه من الهزيمة 
»يجب اس�تغالل املب�اراة بتأثر 
إيجاب�ي، ربم�ا ال نش�عر بذل�ك 
الليل�ة، أعتقد أن كوفاس�يتش 
لع�ب بش�خصية كب�رة، ل�م 
نظه�ر يف مب�اراة الي�وم تلك 

الشخصية«.

الدي�ن  زي�ن  الفرن�ي  أبق�ى 
زيدان مدرب فري�ق ريال مدريد 
ع�ىل  الق�دم،  لك�رة  اإلس�باني 
الغم�وض بش�أن ق�درة نجم�ه 
البلجيكي إدين هازارد عىل العودة 
اىل املالعب قبل نهاية املوس�م، وذلك 
بعد تعرضه األس�بوع املايض إلصابة 

جديدة.
ول�م يح�دد ريال ف�رتة الغي�اب املتوقعة 
له�ازار بس�بب إصابت�ه الثاني�ة يف القدم 
االبتع�اد  ع�ىل  أجربت�ه  أوىل  بع�د  ذاته�ا، 
نح�و ثالثة أش�هر. لكن تقاري�ر صحافية 
استبعدت عودة الدويل البلجيكي إىل صفوف 

فريقه هذا املوسم.
ويف مؤتمر صحايف عش�ية لقاء سيتي، قال 
زي�دان به�ذا الش�أن »ال أعرف م�ا إذا كان 

بحاج�ة لعملي�ة، إن�ه لي�س تخصيص، ال 
أعرف ما إذا كان املوسم قد انتهى بالنسبة 
له )هازار(، ال أعرف، لكنني ال أتمنى ذلك«.

وأض�اف »أن�ا أرى أن�ه ليس س�عيداً، ومن 
الرضوري أن يبقى إيجابياً، لكن دون ش�ك 
هذا صع�ب. إنها لحظة س�يئة، ولن تكون 

سهلة، وسيشعر بذلك لفرتة«.
وتأت�ي اإلصاب�ة لتضيف اىل معان�اة هازار 
)29 عام�اً( م�ع اإلصاب�ات الت�ي عك�رت 
مسريته منذ انضمامه إىل النادي امللكي آتيا 
من تشيلي اإلنكليزي يف صيف العام 2019 
مقاب�ل نحو 100 مليون يورو، إذ غاب عن 
بداية املوسم بسبب إصابة عضلية تعرض 
له�ا يف التماري�ن قبيل انطالق املنافس�ات، 
تلتها ثالثة أش�هر بس�بب اإلصاب�ة الثانية 

التي تعرض لها يف ترشين الثاني.

يصط�دم ري�ال مدري�د بمضيفه مانشس�رت س�يتي 
اليوم، يف ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتوق�ع أن ترج�ع تفاصي�ل صغرية كف�ة الفائز يف 
ص�دام بني اثنني من أفضل العق�ول التدريبية حاليا، 

زين الدين زيدان وبيب جوارديوال.
قاسم مشرتك

تش�كل مباراة مانشسرت س�يتي وريال مدريد فرصة 
؛  يقني م�ن أجل تج�اوز خيبة للفر

م�ل  أل عىل الصعيد املحي.ا
نشس�رت  فما

فقد بشكل شبه سيتي 
فرص�ة  كي 
ظ  حتف�ا ال ا
الدوري  بلقب 
ي  نجلي�ز إل ا

ع�ن  الس�ماوي«  »األزرق  يبتع�د  إذ  )بريمريلي�ج(، 
املتصدر ليفربول بفارق 22 نقطة كاملة.

أم�ا ري�ال مدريد، فق�د تلقى نهاية األس�بوع املايض 
خس�ارة مفاجئ�ة خارج ملعب�ه أم�ام ليفانتي 1-0 

برسم الجولة 25 من الدوري اإلسباني.
وأهدى »املرينجي« صدارة »الليجا« إىل برشلونة، الذي 
استعرض عضالته بخماس�ية نظيفة يف شباك فريق 

إيبار.
ويطم�ح ريال مدريد إىل النه�وض برسعة من كبوته 
واس�تعادة نغم�ة االنتصارات عىل حس�اب واحد من 

أقوى الفرق يف القارة األوروبية.
خطة الفيلسوف

مانشسرت سيتي فإنه سينزل بكل ثقله لحجز بطاقة 
التأهل للدور املقبل، واملنافسة بقوة عىل لقب الكأس 

»ذات األذنني«.
وم�ن املتوقع أن يدخل جواردي�وال املباراة وعينه عىل 
تس�جيل هدف مبكر، يمنح ح�ق األفضلية يف مباراة 

اإلياب، وُيس�اعده عىل الضغط بش�كل كبري عىل زين 
الدين زيدان وبعثرة كل أوراقه.

وس�يحاول املدرب اإلس�باني املُلقب ب�«الفيلس�وف« 
االس�تفادة م�ن إمكانيات فريقه الرائعة، الس�يما يف 
الضغ�ط عىل الفري�ق الخصم، ومنعه م�ن التقدم إىل 
النصف الثاني من امللعب، ورسعة تناقل الكرة بشكل 
جماع�ي ب�ني العب�ي »األزرق الس�ماوي« بهدف هز 

شباك الحارس كورتوا.
رجل املباريات الكبرية

م�ن جهة أخرى، يدخل م�درب »األبيض امللكي« زين 
الدي�ن زي�دان مب�اراة مانشس�رت س�يتي وعينه عىل 
تحقيق ف�وز عريض، ُيمكنه من لع�ب مباراة اإلياب 

بأريحية كبرية للغاية.
ورغ�م أن الفري�ق تلقى رضبة موجع�ة بتأكد غياب 
إيدي�ن هازارد عن ه�ذه املب�ارة، إالّ أن زيدان يملك يف 
جعبته الكثري من األسلحة، التي ستساعده عىل خلق 

الفارق.

واستطاع املدرب الفرني »املايسرتو« إثبات أنه رجل 
املباريات الكربى بامتياز، ففي عدة مناس�بات نجح 
زي�دان يف اإلطاح�ة بأكثر م�ن مدرب كب�ري )يورجن 

كلوب، سيميوني، أليجري، وأنشيلوتي(.
ويتمي�ز »املايس�رتو« بقدرته الجيدة ع�ىل التحضري 
للمباري�ات الكبرية، خصوص�اً يف الجوانب التكتيكية 

والنفسية.
وم�ن املحتم�ل ج�داً أالّ تب�وح مب�اراة الذه�اب بكل 
أرساره�ا، حيث يرغب ريال مدري�د يف الفوز لكن من 
دون تلق�ي أي ه�دف، بينما يريد مانشس�رت س�يتي 
تفادي الهزيمة ب�أي طريقة ممكنة، وخوض مباراة 

اإلياب بأفضلية عىل »املرينجي«.
واألكي�د أن الفائ�ز األكرب من هذه القم�ة النارية هو 
جمه�ور الس�احرة املس�تديرة، ال�ذي ينتظ�ر بفارغ 
الص�رب أن ي�رى رصاع�اً خاصاً ب�ني أفض�ل العقول 
التدريبي�ة يف العال�م، وكوكبة من أفض�ل الالعبني يف 

عالم كرة القدم.

القاتل جنابري حديث صحف ألمانيا
ترك�زت اهتمامات صح�ف أملانيا، الص�ادرة الي�وم األربعاء، عىل 
انتص�ار باي�رن ميونخ خ�ارج أرضه عىل تش�يلي )3-0(، أمس 

الثالثاء، يف ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
 وألقت صحيف�ة »بيلد« الضوء عىل االنتصار البافاري، وأش�ارت 
إىل وضع البايرن قدًما يف ربع النهائي بفضل هذا االنتصار الثمني، 

الذي أسهم به سريجي جنابري بثنائية.
أما صحيفة »إكس�ربيس دوسلدورف« فخرجت بعنوان »جنابري 
يحتف�ل بثنائي�ة«، يف إش�ارة إىل الهدف�ني اللذين س�جلهما الدويل 

األملاني يف شباك البلوز. 
يقت�ل  بعن�وان »جناب�ري   »Abendzeitung« وج�اءت صحيف�ة

تشيلي«. 
كم�ا اهتمت صحيف�ة »WAz« بفوز بايرن عىل تش�يلي يف عقر 

داره، مشرية إىل دور جنابري البارز يف هذا االنتصار.

راكيتيتش
 ينتقد ادارة 

برشلونة

زيدان يزيد الغموض بشأن اصابة هازارد 

نيك�و  الكروات�ي  أعل�ن 
كوفات�ش موع�د عودته 
أقي�ل  بعدم�ا  للتدري�ب 
من منص�ب املدير الفني 
مطل�ع  ميون�خ  لباي�رن 

ترشين الثاني املايض.
ترصيح�ات  وخ�الل   
أبرزتها ش�بكة »س�كاي 
سبورت أملانيا«، وتابعتها 
»املراق�ب العراق�ي« قال 
كوفات�ش: »من املفرتض 
يف  مج�دًدا  أع�ود  أن 
نفي  وأحرض  الصي�ف، 

لذلك«. 
ال�48  صاح�ب  وكش�ف 
عاًما عن رغبته يف العودة 
الف�رق  أح�د  لتدري�ب 

املتواجدة بالدوريات األوروبية ال�5 الكربى، مش�رًيا إىل أن البوندس�ليجا 
هي األكثر جذًبا بالنسبة له. وأقيل كوفاتش من تدريب الفريق البافاري 
بعد س�قوطه املدوي عىل ي�د آينرتاخت فرانكف�ورت )1-5(، لريحل عن 

النادي بعد قرابة عام ونصف. 
واع�رتف كوفات�ش بأن ف�رتة تواجده م�ع البايرن كانت مثم�رة للغاية 

بالنسبة له، مؤكًدا أنه أصبح أفضل كمدرب بعد قيادة الفريق. 
ويف خت�ام ترصيحات�ه، أكد كوفاتش أن�ه فضل االس�تمتاع بحياته بعد 

إقالته، لالستعداد جيًدا للخطوة التالية يف مسريته.

كوفاتش يعلن موعد عودته للتدريب
وق�ع االختيار عىل س�ريجيو بوس�كيتس، نجم برش�لونة، كأفضل 
الع�ب يف مب�اراة فريقه أم�ام مضيفه نابويل، الي�وم الثالثاء، عىل 
ملعب س�ان باولو، والتي انتهت بالتعادل )1-1(، لحساب ذهاب 
دور ال�16 ب�دوري أبطال أوروبا.وس�اهم بوس�كيتس يف تعادل 
برشلونة، بعدما مرر كرة سحرية إىل سيميدو، الذي صنع الهدف 
لجريزمان.وفرس إيتور كارانكا، العب ريال مدريد السابق، واملراقب 

الفني لالتحاد األوروبي يف املباراة، قرار اختيار بوسكيتس.
ل  ق�ا كاران�كا، خالل ترصيحات نقلها املوقع الرس�مي ل�«يويفا«: »إنه قرار صعب و

حًقا، لكن بوس�كيتس كان مميزًا بالنس�بة يل«.وتابع: »مع امتالكه للكرة، حاول التحكم يف إليقاع، 
بجانب تمريرته إىل سيميدو التي ساعدت يف هدف التعادل.. وبدون الكرة، حافظ سريجيو عىل توازن 
فريقه«.وس�يغيب بوسكيتس عن مباراة اإلياب، التي ستقام عىل ملعب كامب نو، بعدما حصل عىل 

بطاقة صفراء.
إدينس�ون  انته�اء عقد  وم�ع 
املوس�م،  بنهاي�ة  كافان�ي 
يف  جريم�ان  س�ان  س�يكون 
حاج�ة ب�كل تأكي�د ملهاجم 
جدي�د، ورغ�م ذلك فل�م يتم 
االستقرار عىل بقاء إيكاردي 

حتى اآلن.
وس�يحاول تشيلي 
اس�تغالل هذا األمر 

أج�ل االتف�اق م�ع من 
إيكاردي عىل أن يقوم بضمه 

يف الصيف املقبل.

المبارد: بايرن
 ميونخ يتمتع 

بجودة عالية

المايسترو يواجه الفيلسوف في صراع فني

بوسكيتس ينال جائزة األفضل في مباراة نابولي
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االربعاء 26 شباط 2020 العدد 2275 السنة العاشرة

مصطلحات ادبية
دراما شعبية

تتكون الدراما الش�عبية بشكل عام من االنش�طة الدرامية لعامة الناس 
يف االحتفاالت الش�عبية والشعائر الدينية واملناسبات األخرى. ويف إنجلرتا 
يف العرص الوس�يط اتسع معنى املصطلح ليش�مل مرسحيات عن أبطال 

شعبيني مثل القديس جورج وروبني هود.
ومصطل�ح الدرام�ا الش�عبية يش�ر اآلن إىل مرسحي�ات يكتبه�ا كت�اب 
دراميون عن موضوعات ش�عبية تكش�ف عن مواقف ومشكالت وعادات 

ولغة عامة الناس أكثر مما تكشف عن علية القوم.
والكث�ر م�ن درام�ا الحرك�ة األدبي�ة اإليرلندية مث�ل مرسحي�ات ليدي 
جريج�وري وس�نج وغرهم�ا تن�درج تح�ت ه�ذا التصني�ف، وكذل�ك 
»مرسحي�ات الفالحني« لبراندللو، ومرسحيات بعض الكتاب األمريكيني 
مث�ل بول جرين التي تعك�س حياة رجال الجب�ال والزنوج، واملرسحيات 

العربية التي تصور حياة عامة الناس.

طرائف من التراث 

جاسم عاصي: ربط الثقافة بالهوية »خلط أوراق«والمثقف والسياسي توأمان 

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

أك��د الناقد جاس��م عايص إن النظر يف ربط الثقاف��ة بالهوية واعتبارها حالة تميزّ ومغايرة، ُيعد رضب��ًا من خلط األوراق، لكي 
تنتج ظاهرة مغايرة لمبدأ التوائم، مبينا أن المثقف والسيايس توأمان، إذا ما ُنظر إليهما بموازنة.

طرائف 
 ق�ال احد االدب�اء لزوجته 
التي لم تع�د تقوم باعداد 
امل�رأة  ان   : ل�ه  الطع�ام 
بأع�داد  أخالقي�اً  ُملزم�ة 
ألن  لزوجه�ا  الطع�ام 
امل�ادة الرابع�ة ع�ر من 
أتفاقي�ة جنيف تنص عىل 

واج���ب إطعام األسر .

الثقافـي
8

وقال عايص يف ترصيح ل�)املراقب 
الثقافي�ة  املص�ادر  إن  العراق�ي( 
تمنح خصائص يف بناء الشخصية 
وهذه الخصائص وإن تباينت وفق 
الن�وع الثق�ايف، إال أنه�ا تص�ب يف 
إلغاء الفراغ، وال نعني به السليقة 
التي ه�ي األخرى تمنح خصائص 
فطري�ة تح�ت الزم�ة )املجال�س 
م�دارس( الذي نعان�ي منه، حيث 
يتمركز يف شقني بنيويني للثقافة، 
فيه�ا  انتقل�ت  الت�ي  والكيفي�ة 
الثقافة إىل املعرفة ويف كال املنحيني 
نجد علال أو باألحرى خلال بنيويا.

وأضاف: أن املثقف يختزل وجوده 
يف جملة مفردات ثقافية، يمارس 
خالله�ا س�لوكاً يف�رتش الواقع، 
ذلك ألن اإلنس�ان هذا وسط حّيز، 
أي يخض�ع لألث�ر والتأث�ر. فهو 
يتأثر ويؤثر، فإذا كان مش�تغالً يف 
حقل تربوي، فمقياس ثقافته إن 
كانت نمطية فإنها تضفي س�لباً 
املتعلم�ني. والعكس  بظاللها عىل 
وراء  االنج�رار  أن  كم�ا  يص�ح. 
مس�تجدات خارج تشكل املجتمع 

صعوداً، تنتجه�ا الثقافة النمطية 
وغر املبنية عىل مبادئ اإلسهام يف 
تطوير الواقع من مسَتثمر للزمن 
مث�اًل، إىل متح�رر م�ن تأثرات�ه. 
ث�م إن املثق�ف ال يش�غل نفس�ه 
باالخت�الف يف الكيفي�ة، بل يبحث 
كل  يف  فلي�س  املش�رتكات.  ع�ن 
تشكيالت األفكار منذ بدء الخليقة 
تطاب�ق نوعي، بل ه�ي مجموعة 
تراكم�ات كمي�ة ينتجه�ا العق�ل 
الجمعي املفكر، بما تتطلب الحياة 

زماناً ومكاناً. 
إىل  ينظ�ر  الحقيق�ي  فاملثق�ف 
االخت�الف يف مفردات املبدأ س�بيالً 
إىل الح�وار، ال�ذي ب�دوره يط�ّور 
البني�ة الفكرية )هن�ا يبدأ الطرح 
الحاص�ل  املثق�ف  مفه�وم  ع�ر 
م�ن فهمن�ا للس�يايس الناتج عن 
املثقف(، ويجعلهم�ا قادرين عىل 

املعايشة. 
رب�ط  يف  النظ�ر  إن  اىل  وأش�ار 
الثقافة بالهوي�ة واعتبارها حالة 
تمّي�ز ومغاي�رة، ُيع�د رضب�اً من 
خل�ط األوراق، لك�ي تنتج ظاهرة 

مغايرة ملبدأ التوائJJJم. فالهوية 
قومية، أي ش�عارها االنضمام إىل 
املجموعة، لكن الثقافة حراك عام. 
فاملثقف إن كان عربياً أو كردياً أو 
منادائياً أو شبكيا أو إيزيدياً، فإنه 
ينه�ل من ثقافة عامة، هي ثقافة 
الحّي�ز البنيوي، االخت�الف هنا يف 
الجزئيات، ل�ذا فافتعال االختالف 
بالوح�دة  مث�اًل  هن�ا غ�ر الئ�ق 
الوطني�ة، التي هي الهوية الكرى  
وهي خالصة للهوي�ات الصغرى، 
الهوية تتح�دد صفاتها ووجودها 

خالل العالقة باآلخر.
 فاملثق�ف غر مع�زول عن هويته 
ومرم�ي يف زاوي�ة قصي�ة، بل إنه 
ضمن ح�راك عام، يحم�ل هويته 
االجتماع�ي  فعل�ه  ويم�ارس 
عر هوي�ة عام�ة، ولنق�ل هوية 
الوط�ن واملواطنة، ل�ذا فاملقياس 
ينم�و  املثقف�ة  الجماع�ات  ب�ني 
ع�ىل أس�اس األداء، وهذا يش�مل 
اإلنس�ان غر املثقف، ال�ذي ينهل 
املبدئ�ي  التطبي�ق  مج�االت  م�ن 
للحياة. فهو جزء من حملة هوية 

مضم�رة، يمك�ن أن نق�ول عنها 
)جينية( أو )مكتسبة( اجتماعياً.

والس�يايس  املثق�ف  أن   : وخت�م 
إليهم�ا  ُنظ�ر  م�ا  إذا  توأم�ان، 
بموازن�ة، وإذا ما نظ�ر كل منهما 
بعين�ه وع�ني اآلخر بروي�ة. فهما 
فئت�ان تعم�الن لصال�ح الوجود، 
وف�ق معادل�ة نوع العط�اء فقط 

وليس غره.
 فإن ُنظرا إليه من زاوية الكس�ب 
والحيازة واغتنام الفرص، فإنهما 
س�يقعان ضمن أحبولة التخريب 
لعلنا  الخ�اص والع�ام.  والفش�ل 
ووف�ق م�ا أثرناه لم يكن ليش�كل 
م�ا ذكرناه س�وى مب�ادئ عامة، 
له�ا تفصيالته�ا الت�ي تنفتح لها 
صفحات املؤلفات، وهذه خاصية 
والثقاف�ة  باملعرف�ة ككل  تتعل�ق 
كجزء. وهي بالتايل تتطلب املداولة 
املس�تمرة، لكش�ف الحج�اب عن 
األخط�اء الجس�يمة الت�ي ُترتكب 
بحجة الثقايف أو الس�يايس، سواء 
يف ط�رح املفاهيم، أو املمارس�ات 

اليومية.

1- هبوط

كلّما يرتقي سلّماً

 نحو األعايل 

تسحُبُه وضاعُتُه

 نحو التسافل ..

2- مشاركة

السماُء 

تشارُك األمهات الثكاىل

 أنيَنهنَّ بدموٍع ثلجّية بيضاء 

علّها تزيُح 

بعضاً من سواد

 أفعال القتلة..

3-هروب

هربْت الشوارُع 

من املاّرة 

حني لم يتقّيدوا

 بإشارات ديمومة الحياة ..

4- راحة

ال أعتقد 

أن الشمس تغيب 

حني تالمس خدَّها 

غاللُة الليل السمراء 

، وإنما هي تخلد

 للراحة 

بعد نهاٍر مضٍن .

هايكو
عبدالرزاق السويراوي

محتوى كتاب

»للموت عيون ملّونة«..  غيمة حزينة قمرها وحيد
املراقب العراقي/ متابعة...

رواية “للموت عيون ملّونة” للكاتب 
اللبناني عبد الحكيم القادري جاءت 
يف 325 صفح�ة، وص�درت ع�ن دار 

»هاشيت - نوفل« يف بروت.
وهذه الرواية هي استكماال لروايته 
األوىل »الخل�دان الصّماء« )2015(،. 
هنا، تس�تكمل »ن�دى« التي صارت 
ملتزمة يف حياتها ومحاولة استعادة 
ابنتها »حياة« التي ترفض التواصل 
م�ع أّمه�ا إث�ر تخّليه�ا عنه�ا بع�د 
ال�والدة. أم�ا الوال�د »عم�ر«، وبدالً 
م�ن أن يعاق�ب ع�ىل كل األذى الذي 
تسبّب به ل� »ندى« التي حملت منه 
بعد زواج قص�ر وفضالً عن تعامله 
مع الع�دو الصهيوني، فنراه يتحّول 
إىل صاح�ب نف�وذ لدي�ه طموح�ات 

سياسية.
وج�اء يف مقتب�س الرواي�ة: »أيلول 
عائٌد، وأنِت لسِت هنا كي تستقبليه. 

الّش�وُق يا سوسن… لم أكن أعلم أّن 
الّش�وق مرٌض ممي�ت. كّل الجروح 

فِ�يَّ يمكن رتُقها بُغَرز النّسيان، إاّل 
فقدك، لن يني هذا الجرح يتّسع كّلما 
تذّكرُت أنّي سأحيا العمر من دونك. 
قلب�ي يا سوس�ن يصطيل بالّش�وق 
إليِك، وهذا الحر الذي خاصمتُه منذ 
مّدة، ل�م أكن ألعود إلي�ه لوالك. من 
س�يرتنّم بأغنية ش�هر ميالدك حال 
عودته قريبًا؟ هل كانت فروز تعلم 
ح�ني غنّت ورق�ه األصف�ر أّن أيلول 
س�رجع وإنِت بعيدة بغيمة حزينة 
ش�تاء  س�يُبكيني  وحي�د؟  قمره�ا 
أيلول يا قمري الّس�عيد. س�يُبقيني 
وحدي يف العتمة والرد، أحاول إنارة 
البحث  الّش�موع ُس�ًدى. أس�قمني 
يف العي�ون امللّون�ة ع�ن أث�ٍر لعينيِك 
ي�ا سوس�ن. أحيانً�ا، أتمنّى ل�و أّن 
الّرصاصة اصطفتن�ي أنا ال أنِت. أنا 
الت�ي كان يج�ُب أن أُقتَل. الّرصاصة 
كانت ستكون الخالص م�ّما أعيشه 

اآلن، وأنا اآلن يف عداد األموات”.

املراقب العراقي/ متابعة...
أقام�ت دار الش�ؤون الثقافي�ة العامة إحدى 
تش�كيالت وزارة الثقاف�ة والس�ياحة واآلثار 
معرض�ا إلصداراتها عىل قاعة البيت الثقايف يف 
س�امراء.وضم املعرض الذي يقام تحت شعار 
)خر جليس يف الزمان كتاب( اكثر من »200« 
عن�وان م�ن ش�تى صن�وف املعرف�ة واإلبداع 
إلص�دارات الدار املتنوعة م�ن الكتب واملجالت 

واملوسوعة الثقافية.
وح�ر املعرض ال�ذي أفتتح�ه مدي�ر البيت 
الثقايف يف س�امراء راف�ل ماجد  وبحضور عدد 

من الشعراء واملثقفيني.
وأثن�ى ماجد بالجه�ود التي تبذله�ا الدار من 
خ�الل نوعية املطبوع�ات املعروضة وحرصها 
لجع�ل املطب�وع العراقي يف متن�اول الجميع، 

متمنيا للدار التوفيق واالزدهار.

اصدار

املراقب العراقي/ متابعة...
ص�در حديث�اً ع�ن دار الرافدين للطباع�ة والنر 
والتوزي�ع كتاب كراس�ة كانون للكات�ب العراقي 

الكبر محمد خضر.
ولق�د عَمَدت الرواي�ة اىل الرهنة عىل ه�ذا التقتر 
بما تملك من حروف ورسوم استمّدتها من تجارب 
بيكاس�و وغويا وهنري مور الغرافيكية والنحتية، 
وم�ا اقرتَحتْه م�ن تخطيطات أّولية )سكيتش�ات 
قصصيّة( تس�تند اىل الطبيعة الُسداس�ية ملكعبات 

مدٍن متخيَّلة من ذاكرة التاريخ الرافدينّي . 
وجاءت الطبع�ة الجديدة للرواية، ل�ن تقّدم مزيداً 
ملس�تزيد، وعىل قارئها موضعُة اس�تجابته لنّصها 
يف املوض�ع املق�رترِّ بأبعاده غر الكامل�ة، العودُة اىل 
اللحظ�ة التي انطلق�ت فيها صف�اراُت اإلنذار بعد 
منتص�ف الليل بس�اعتني م�ن ليلة كان�ون الثاني 
املوِحشة تلك. كما عليه أن يخلُد إىل صمته ووحدته 
إىل جان�ب ش�معٍة وموقد. وغر هذي�ن االحرتازين 
علي�ه أن يق�ارب نص�وَص )الكّراس�ة( بخش�ية 
عصف�وٍر بّللته قط�راُت املطر األس�ود الذي انهمر 
ع�ىل البقع�ة املس�تهَدفة بالقص�ف الج�ّوي؛ أْي، 

باختصار، عليه أن يفَرغ من ه����ذه املهم���ّ�ة 
عىل عجل؛ فما يقرؤه تخطي�����ٌط ل����رواية ال 

رواية كاملة. 

»كراسة كانون« عصفور بلّلته قطراُت المطر األسود

معرض للكتاب في سامراء

 عامل
كث�ًرا  َيف�رح  الفق�ر  العام�ل  كان 
عندم�ا نْدعوه لإلفط�ار معنا يف غرفة 
املهندس�ني، وكان ال يأكل كثرًا؛ حتى 
َيُه�مَّ بعمل الش�اي لنا ول�ه، لكن بعد 
ي إىل وظيفة  فرتة زاد فيه�ا راِتُبه وُرقرِّ
ُمراِق�ب موقع، صار ال يأت�ي إلينا إن 
دعون�اه، ويأت�ي هو بعام�ل جديد إىل 

َمأُدبِته.

 برتقالة
كان َيق�ف عىل حي�د الطري�ق بجوار 
محلٍّ للَعصر، بعد س�اعتني قطعهما 
ة  سرًا عىل قدميه يف حررِّ املدينة الغاصَّ
انها بحًثا عن عمل، كان جبينه  بُس�كَّ
ر أن ُيخاِطر  يتصبَّ�ب عرًَقا، وكان ُيفكرِّ
بالُجَنيهني اللَذين يف جيبه براء كوٍب 

كب�ر من عصر الرتق�ال املُثلَّج الذي 
يحبُّ�ه، لكن�ه وق�ف كالترِّمث�ال مولًيا 
ظه�ره َعمًدا ملح�لرِّ العص�ر وكأنه يف 
انتظ�ار الباص، وبعد أق�ل من دقيقة 
ح�دث يف عيَني�ه يشء غري�ب.. كانت 
ل�ة بِثم�ار  س�يارة نْق�ل كب�رة ُمحمَّ
الرتق�ال تم�ي ع�ىل الطري�ق م�ن 
الجه�ة األخ�رى، فس�َقطْت برتقال�ة 
كب�رة أمامه ع�ىل األس�فلت، وظلت 
تجري بني عجالت الس�يارات املرُِسعة 
، حتى جاءت إىل رصيف  دون أن ُتمسَّ
الطري�ق من الجه�ة األخ�رى أمامه، 

وبرسعة مدَّ يَده والْتَقطها.

 غيرة
ورثُت س�اعة أب�ي بعد وفات�ه، كانت 
س�اعًة ثقيل�ة ال�وزن وعتيق�ًة وذات 
عْقرَب�ني اثَن�ني؛ أحدهم�ا للس�اعات 
ف  واآلَخ�ر للدقائ�ق، وللحق ل�م تتوقَّ
منذ يوم لبسُتها يف يدي، إال أنها كانت 
�ر قلي�اًل، وكن�ت ال أش�عر بأنها  تؤخرِّ
ذات قيم�ة َتجعُلن�ي أُبِرزه�ا يف فْخر، 
كن�ُت أُخفيه�ا أس�فل ك�مرِّ القميص، 
ث�م اش�رتيُت س�اعًة رقمي�ًة جدي�دًة 
األدراج،  أح�د  يف  ب�األوىل  واحتفظ�ُت 
ول�����دهش�تي يف اليوم التايل كانت 

فت! الساعة القديمة قد توقَّ

مصطفى عطية

قصص قصيرة جدا
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من أعجب برأيه ضل
* تبلغ باليسري فكل يشء.. من الدنيا 

يؤول إىل انقضاء.
* ص�در العاق�ل صن�دوق رسه. م�ا 
أضم�ر أحد ش�يئاً إال ظه�ر يف فلتات 

لسانه وصفحات وجهه.
* ال تف�رح بس�قوطك غ�ريك، فإن�ك 
ال ت�دري م�ا تضمر لك األي�ام. عقول 

الناس مدونة يف أطراف أقالمهم. 
*واحذر ذوي الخلق اللئام فإنهم..

 يف النائبات عليك ممن يخطب..
 يس�عون ح�ول املرء ما طعم�وا به.. 

وإذا نبا دهر جفول وتغيبوا. 
*الرغبة إىل الكري�م تحركه إىل البذل، 

وإىل اللئيم تغريه بالطمع. 

*وألق ع�دوك بالتحي�ة ال تكن.. منه 
زمان�ك خائف�ا ترتقب. أج�زر امليسء 
بث�واب املحس�ن. * دع الح�رص عىل 

الدنيا.. 
ويف العيش فال تطمع.. 

وال تجمع من املال..
 فال تدري ملن تجمع.

* آلة السياسة سعة الصدر.
* الناس من خوف الذل يف ذل. 

ب�ه  اس�تخف  م�ا  الذن�وب  *أعظ�م 
صاحبه.

 * من كف�ارات الذنوب العظام إغاثة 
امللهوف والتنفيس عن املكروب. 

*نعم القرين الرىض.
*كثرة الزيارة تورث املاللة. 

من اقوا االمام علي ع

وق�د ولد قبل استش�هاد ج�ده اإلمام 
الحس�ني عليه الس�الم بثالث س�نني 
وقي�ل بأرب�ع س�نني كم�ا أدىل عليه 
الس�الم بذلك وقيل بس�نتني وأشهر. 
ولي�س من نافل�ة الق�ول يف يشء إن 
قلنا إن اإلمام أبا جعفر كان من أبرز 
رجال الفكر ومن أملع أئمة املسلمني، 
وال غرور من أن يك�ون كذلك بعد أن 
س�ماه رس�ول الله )صىلىّ الل�ه عليه 
وآله( بالباق�ر يف حديث جابر بن عبد 
الل�ه األنصاري، ألنه بق�ر العلم بقراً، 
أي فجره ونرشه فلم يرو عن أحد من 

أئم�ة أهل البيت � بعد اإلمام الصادق 
)عليه الس�الم( م�ا روي ع�ن اإلمام 
الباق�ر )عليه الس�الم( فها هي كتب 
الفقه والحديث والتفس�ري واألخالق، 
ممل�وءة  بأحاديث�ه،  مس�تفيضة 
بآرائ�ه، فقد روى عنه رجل واحد من 
أصحابه � محمد بن مس�لم � ثالثني 
ألف حديث، وجابر الجعفي س�بعني 
أل�ف حديث، وليس�ت ه�ذه بميزة له 
عن بقية األئمة املعصومني، فعقيدتنا 
أنه�م )عليه�م الس�الم( متس�اوون 
يف العل�م، سواس�ية يف الفض�ل، فهم 

يغرتفون من مع�ني واحد: كتاب الله 
وس�نة رس�وله، وم�ا أودع الله فيهم 
من العلم اللدني بصفتهم أئمة الحق 
وساسة الخلق الكريم وورثة الرسول 

األعظم )صىلىّ الله عليه وآله(.
كان اإلم�ام الباق�ر )علي�ه الس�الم( 
العلمي�ة  للحرك�ة  والقائ�د  الرائ�د 
والثقافي�ة الت�ي عمل�ت ع�ىل تنمية 
الجوانب  الفكر اإلس�المي، وأضاءت 
الكث�رية م�ن الترشيعات اإلس�المية 
الواعي�ة التي تمثل األصال�ة واإلبداع 
والتطور يف عالم الترشيع بالرغم من 
الظ�روف التي مرت عىل اإلمام الباقر 
)علي�ه الس�الم( التي كان�ت مؤاتية. 
فالدولة األموية أصبح�ت يف نهايتها 
األركان،  مقلقل�ة  البني�ان،  واهي�ة 
والث�ورات تق�وم هن�ا وته�دأ هناك، 
فاستغل )عليه السالم( هذه الفرصة 
الذهبي�ة ون�رش ما أمكن�ه نرشه من 
العل�وم واملع�ارف، كما اس�تغل ولده 
اإلم�ام الص�ادق )عليه الس�الم( من 
األموي�ة  الدولت�ني  انش�غال  بع�ده 
والعباس�ية عنه، فأتم م�ا كان والده 
قد أسس�ه، ولو تيرس لإلم�ام الجواد 
)عليه الس�الم( أن يحصل عىل ظرف 
مناس�ب كظرف الصادق�ني )عليهما 
الس�الم( فم�ا كان ليق�ر عن ذلك. 
فهو الذي أج�اب يف مجلس واحد عن 
ثالث�ني أل�ف مس�ألة، لك�ن الظروف 
السياسية واالجتماعية تقوم بدورها 
يف كل ع�ر. وهكذا كان بقية األئمة 
)عليهم الس�الم( كواكب مرشقة عىل 
مفارق الط�رق كل واح�د منهم قام 

ب�دوره عىل أكم�ل وج�ه ويف ظروفه 
وأوضاعه.

)علي�ه  الباق�ر  اإلم�ام  ف�ان  ول�ذا 
الس�الم( قام بدور عظي�م يف بحوثه 
ومحارضات�ه ع�ىل الفقه اإلس�المي 
وخاض جمي�ع ألوان العلوم الفقهية 
والعلمي�ة والفلس�فية، أم�ا تفس�ري 
القرآن الكريم فقد استوعب اهتمامه 
أكث�ر  ودون  وقت�اً،  ل�ه  فخص�ص 
املفرسين ما ذه�ب إليه وما رواه عن 
آبائه يف تفس�ري اآليات الكريمة. وقد 
ألف كتاباً يف التفس�ري رواه عنه زياد 
ب�ن املن�ذر الزعي�م الروح�ي للفرقة 

الجارودية.
وت�رك اإلم�ام )علي�ه الس�الم( ثروة 
فكري�ة هائلة تعد م�ن ذخائر الفكر 
الث�روات  مناج�م  وم�ن  اإلس�المي، 
م�ن  ولي�س  األرض،  يف  العلمي�ة 
املستطاع تس�جيل جميع ما أثر عنه 
من العلوم واملعارف ألن ذلك يستدعي 
ع�دة مجل�دات وبال�ذات ما س�جله 
التاريخ من ناظراته )عليه الس�الم( 
لعلماء املسيحيني والفرق وامللحدين، 
وقاوم الغ�الة وخرج م�ن مناظراته 
ضاف�راً باعرتاف الخص�م. لقد وقف 
حيات�ه كلها لنرش العلوم اإلس�المية 
بني الناس، ع�اش يف يثرب كالينبوع 
الغزي�ر يس�تقي من�ه رواد العلم من 
نمري علوم�ه وفقهه ومعارفه، عاش 
ال له�ذه األمة فحس�ب، وإنما للناس 

جميعاً.
ول�م يم�ت اإلمام أب�و جعف�ر )عليه 
الس�الم( حت�ف أنفه، وإنم�ا اغتالته 
بالس�م أي�د اُمويىّ�ة أثيم�ة ال تؤم�ن 
بالل�ه، وال باليوم اآلخ�ر، وقد اختلف 
املؤرخ�ون يف األثي�م ال�ذي أقدم عىل 

اقرتاف هذه الجريمة.
فمنهم من قال: إن هش�ام بن الحكم 
ه�و الذي أق�دم ع�ىل اغتي�ال اإلمام 
ف�دسىّ اليه الس�م واألرج�ح هو هذا 
الق�ول ألن هش�اماً  كان حاق�داً عىل 
آل النبي بش�دة وكانت نفسه مرتعة 

بالبغض لهم وهو الذي دفع بالشهيد 
العظيم زيد بن عيل )عليه السالم( اىل 
إعالن الثورة عليه حينما استهان به، 
وقابل�ه بمزيد من الجفاء، والتحقري. 
ومن املؤكد أن اإلمام العظيم أبا جعفر 
قد أقضىّ مضجع هذا الطاغية، وذلك 
لذيوع فضله وانتشار علمه، وتحدث 
املسلمني عن مواهبه، ومن هنا أقدم 

عىل اغتياله ليتخلص منه.
ومنه�م من ق�ال: إنىّ ال�ذي أقدم عىل 

سم اإلمام هو ابراهيم بن الوليد.
ويرى السيد ابن طاووس أنىّ إبراهيم 
بن الولي�د قد رشك يف دم اإلمام)عليه 
الس�الم( ومعنى ذل�ك أن إبراهيم لم 
ينف�رد وح�ده باغتي�ال اإلمام)عليه 

السالم( وإنما كان مع غريه.
وأهملت بعض املصادر اسم الشخص 
ال�ذي اغت�ال اإلم�ام )عليه الس�الم( 

واكتفت بالقول إنه مات مسموماً.
وال يس�تبعد الباحث�ون واملؤرخ�ون 
أن تك�ون أحداث دمش�ق س�بباً من 
اىل  االُموي�ني  دع�ت  الت�ي  األس�باب 

اغتياله )عليه السالم( وذلك ملا ييل:
أ � تف�وق اإلم�ام يف الرم�ي عىل بني 
اُمي�ة وغريه�م حينما دعاه هش�ام 
اىل الرمي ظاناً بأنه س�وف يفش�ل يف 
رميه ف�ال يصيب اله�دف فيتخذ ذلك 
وس�يلة للحط من ش�أنه والسخرية 

ب�ه أم�ام أه�ل الش�ام. وملىّ�ا رمى 
اإلمام وأصاب اله�دف عدة مرات 
بص�ورة مذهلة لم يعهد لها نظري 
يف عمليات الرم�ي يف العالم، ذهل 
الطاغي�ة هش�ام، وأخ�ذ يتمي�ز 
غيظاً ، وضاق�ت عليه األرض بما 
رحب�ت ، وصمم من�ذ ذاك الوقت 

عىل اغتياله.
ب � مناظرته مع هشام يف شؤون 
اإلمامة، وتفوق اإلمام عليه حتى 
�ا أدىّى ذلك اىل  بان عليه العجز ممىّ

حقده عليه.
ج � مناظرته مع عالم النصارى، 
اع�رتف  حت�ى  علي�ه  وتغلب�ه 
أم�ام  مجارات�ه  ع�ن  بالعج�ز 
حش�د كبري منه�م معرتفاً بفضل 
�ة  اإلم�ام وتفوىّق�ه العلم�ي يف أمىّ
محمد)ص�ىل الل�ه علي�ه وآل�ه(، 
وقد أصبحت تلك القضية بجميع 
الش�اغل  الحدي�ث  تفاصيله�ا 
لجماهري أهل الشام. ويكفي هذا 
الصيت العلمي أيضاً أن يكون من 
عوام�ل الحق�د ع�ىل اإلمام)عليه 
الس�الم( والتخطيط للتخلىّص من 

وجوده.
وكانت ش�هادته عليه الس�الم يف 
الس�ابع من ذي الحجة سنة 114 

ه�، و عمره الرشيف 58 سنة .
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كان ه�ذا الش�هر معروف�اً يف أيىّ�ام الجاهليىّ�ة، ينتظ�ره الناس 
لحوائجهم. ويف اإلس�الم أصبح معروفاً بأنىّه شهر أمري املؤمنني 
�الم، كما أنىّ ش�هر ش�عبان هو ش�هر رسول الله  عيلىّ عليه السىّ
د صىلىّ الله عليه وآله وس�لىّم وأنىّ ش�هر رمضان هو ش�هر  محمىّ

الله َجلىّ جالله.
، الذي تَُصبىّ فيه الرحمة اإللهيىّة  ات هذا الشهر األصبىّ ومن مهمىّ
ع�ىل العباد صبىّ�اً، أنىّه يُذكىّر � م�ن أوىّله إىل آخ�ره � بحديث املَلك 
الداعي، عىل ما روي عن رس�ول الله صىلىّ الله عليه وآله من أنىّ 
الله تعاىل نََصب يف الس�ماء الس�ابعة َمَلكاً يُقال له » الداعي «.. 

فإذا دخل شهر رجب ينادي ذلك املَلُك كلىّ ليلة منه إىل الصباح:
ُطوب�ى للذاكرين، طوبى للطائعني. يق�ول الله تعاىل: أنا جليُس 
َمن جاَلَس�ني، ومطي�ُع َمن أطاعن�ي، وغافُر َمن اس�تَغَفَرني. 
الش�هر شهري، والعبد عبدي، والرحمة رحمتي، فَمن دعاني يف 
هذا الشهر أَجبتُه، ومن سألني أعطيتُه، ومن استهداني َهَديتُه، 
وجعلت هذا الش�هر حب�الً بيني وبني عبادي، فم�ن اعتصم به 

وَصَل إيلىّ
�ُهوِر ِعنَْد اللِه اثْنَا َعرَشَ َشْهًرا يِف ِكتَاِب اللِه يَْوَم َخَلَق  َة الشُّ إِنَّ ِعدَّ
يُن اْلَقيُِّم َفال تَْظِلُموا  َماَواِت َواألَْرَض ِمنَْها أَْربََعٌة ُحُرٌم ذَِلَك الدِّ السَّ
حيحني عن س�يىّد  ِفيِهنَّ أَنُْفَس�ُكْم﴾ ]التوبة : 36[. وثبت يف الصىّ
نَُة اثْنَا َعرَشَ َشْهًرا؛ ِمنَْها أَْربََعٌة ُحُرٌم؛  املرسلني ملسو هيلع هللا ىلص أنىّه قال: »السَّ
ِة، َوامُلَحرَُّم ، َوَرَجُب ُمَضَ  ثاَلَثٌَة ُمتََواِليَاٌت: ذُو اْلَقْعَدِة، َوذُو اْلِحجَّ

الَِّذي بنَْيَ ُجَماَدى َوَشْعبَاَن «.
من الواجب أن يعرَف قدَر هذا الش�هِر الحراِم ؛ ذلك ألنىّ معرفتَه 
وتعظيَمه )هو الدِّين القيِّم( أي: املستقيم؛ الىّذي ال اعوجاَج فيه، 
وال ض�الَل، وال انح�راَف. كما يجب علي�ه أن يحذَر من املعصية 
فيه؛ فإنىّها ليس�ت كاملعصيِة يف غ�ريِه؛ بل املعصيُة فيها أعظُم، 
�ْهِر  والعاِص فيه آثُم؛ كما قال س�بحانه: ﴿ يَْس�أَلُونََك َعِن الشَّ
الَح�َراِم ِقتَاٍل ِفيِه ُقْل ِقتَاٌل ِفيِه َكِبريٌ﴾ ]البقرة : 217[؛ أي: ذنٌب 
عظي�ٌم، وجرٌم خطريٌ؛ فه�و كالظىّلِم واملعصي�ِة يف البلِد الحراِم؛ 
الىّ�ذي قال الله عزىّ وجلىّ فيه: ﴿َوَمْن يُ�ِرْد ِفيِه ِبِإلَحاٍد ِبُظْلٍم نُِذْقُه 

ِمْن َعذَاٍب أَِليٍم﴾ ]الحج : 25[.
ة التي تُؤدىّى خالل شهر رجب، منها: من األعمال العامىّ

أ. ع�ن النب�يىّ صىلىّ الله علي�ه وآله: َمن قال يف رجب » أس�تغفُر 
الل�َه الذي ال إله إالىّ هو وحده ال رشيك له وأتوُب إليه « مئَة مرىّة، 
وختمه�ا بالصدقة، ختم الله له بالرحم�ة واملغفرة. ومن قالها 
أربعمائة مرىّة كتب الله له أجر مئة شهيد.ب. االستغفار سبعني 
، يقول: أس�تَغفُر  مرىّة بالغداة ) صباحاً ( وس�بعني مرىّة بالَعِشىّ
الل�َه وأتوُب إليه. فإذا بلغ تمام الس�بعني رفع يَديه وقال: اللهمىّ 
اغِفْر يل وتُْب عيَلىّ.ج. االس�تغفار ألف مرىّة، يقول: أس�تغفُر اللَه 
ذا الجالل واإلك�رام، من جميع الذنوب واآلثام.د. قراءة س�ورة 
التوحيد ُقْل ُهَو اللُه أَحد مئة مرىّة، فإذا كان ذلك يوم الجمعة من 
ش�هر رجب كان للقارئ نوٌر ي�وم القيامة يجذبه إىل الجنىّة.وقد 
ورد روايات كثرية يف فضل صيام ش�هر رجب، فعن رس�ول الله 
صىل الله عليه وآله وس�لم: »من صام ثالثة أيام من رجب كتب 
الل�ه له بكل يوم صيام س�نة، ومن صام س�بعة أيام من رجب 
غلقت عنه س�بعة أبواب النار، ومن صام ثمانية أيام فتحت له 
أبواب الجنة الثمانية، ومن صام خمسة عرش يوما حاسبه الله 
حسابا يس�ريا، ومن صام رجب كله كتب الله له رضوانه، ومن 

كتب له رضوانه لم يعذبه«.

 والدة االمام اخلامس 
 باقر العلم حممد بن علي السجاد عليهما السالم

حكاية طريفة من العهد امللكي  ..ماذا تعشى ضيف ملك العراق؟ 

إنه�ا قصة حقيقية تس�تحق الوق�وف عندها 
طويالً ألنها تروي أصالة تربية امللوك وحس�ن 
إعداده�م، وال أدري لو إن هذا املوقف قد حصل 
مع حكام آخرين... كيف كان سيكون ترف 
املس�ؤول األعىل وكيف س�يتم االنتقام الفوري 
والقايس من املتس�بب يف إحراج املسؤولني؟ بل 
كان يمك�ن أن يعت�ر ذلك مؤام�رة أو محاولة 
انقالبية لتش�ويه ص�ورة الحك�م الوطني؟ اىل 
غري ذلك م�ن األوصاف.... أتركك�م مع املقالة 
والقصة املعرة التي تضمنتها...وال نس�تطيع 

القول بغري )رحم الله تلك األيام وأهلها( !!!
بلغ�ت العاصم�ة العراقي�ة بغ�داد أوجه�ا من 
االهمية يف الخمسينات، عندما اصبحت مركزاً 
للحلف املُس�مى باس�مها »حلف بغداد«، حيث 
تحوَّل�ت اىل س�احة للنش�اطات الدولية وكان 
منها ان َوِفَد اليها الس�يد ج�الل بايار الرئيس 
الرتك�ي للتوقي�ع عىل وثيق�ة الحل�ف بالطبع 
س�ارع الب�الط الع�داد وليم�ة فاخ�رة تلي�ق 
بالضي�ف ال س�يىّما وأنَّ الس�م بغ�داد وقعه يف 
نفوس االتراك الذين حكموها لعدة قرون ُدِعَي 
للحفل�ة مئات الضي�وف وص�درت التعليمات 
الع�داد افض�ل االطعمة التي تضمن�ت خرفاناً 

محش�ية بال�رز واللوز والزبي�ب والبهارات عىل 
طريقة الطب�خ العربي ترأس فري�ق الطباخني 
طب�اخ كردي ماه�ر ولكنه لس�وء الح�ظ كان 
يتميز بمزاج عصبي ح�اد كمعظم أبناء قومه، 
وفيم�ا كان ُمنهم�كا باع�داد كل يشء يف الوقت 
املح�دد قام بغزو املطبخ عدد م�ن أفراد وجنود 
الح�رس امللكي واالنضباط العس�كري وطالبوا 
بحصتهم من العش�اء، حيث املعت�اد ان يتناول 
ينته�ي  ان  بع�د  والجن�ود طعامه�م  الح�رس 
الضي�وف م�ن املأدب�ة فيأكلوا مم�ا يتبقى عىل 

املوائد من طعام...
غ�ري أنَّ اس�تمرار الضي�وف يف ه�ذه املناس�بة 
بالحديث اىل ساعة متأخرة ترك الجنود يف حالة 
س�يئة من الج�وع فه�ؤالء الرؤس�اء والوزراء 
والس�فراء يطوف بهم املل�ك فيصل واالمري عبد 
االل�ه ل�م يالحظ�وا تقالي�د االكل عن�د اكثرية 
روا بجوع  العراقيني وهي العش�اء مبكراً وال فكَّ
الحرس امللكي، فاس�تمروا يف احاديثهم الشيقة 
وغري الشيقة مما أساء اىل بطون هؤالء الحرس 

.....
فتدفق�وا ع�ىل الطب�اخ )كاكا حم�ه( وطالبوه 
بعشائهم وقالوا له يستطيع الضيوف ان يأكلوا 
بعدنا، وعندك اكل كثري لهم بالطبع لم يستسغ 
بالخ�روج  ال�كالم وانذره�م  كاكا حم�ه ه�ذا 
فامتنعوا وتعاىل الصي�اح والهرج واملرج، ففقد 
الطباخ أعصاب�ه وهجم عىل صوان�ي الخرفان 
وق�دور ال�رز والباميا والباذنج�ان، وأطاح بكل 
يشء ع�ىل االرض، ثم القى الزبال�ة فوقه وراح 
ي�دوس بقندرته عىل كل يشء يف حالة نادرة من 
الهسترييا ثم ترك املطبخ وانرف لبيته يولول 

»خيل ملك مال انتو ياكل هوا!« بعد دقائق قليلة 
حان موعد املأدبة الرسمية، ويا لهول الخر!!!!

همس�وا ب�أذن رئي�س الترشيف�ات امللكية بما 
حدث ........

ارسع هذا ُيخر االمري عبد االله بما جرى، وبعد 
قليل من التش�اور الرسيع، لم يجد عبد االله اي 
مخرج بغري الطلب من املرافقني بان يرسعوا اىل 
املحالت الش�عبية يف ب�اب املعظم وباب الرشقي 
والحيدرخان�ة ويأتوا بما توف�ر فيها من كباب 
وفش�افيش وباجة وكبة فتاح مع ما تيرس من 

الطريش والبصل والكرفس!
وج�رت املأدبة الرس�مية بهذا الش�كل، وعندما 
انتهت لم يتمالك الضي�ف الكريم الرئيس جالل 
باي�ار غري ان ُيعرب عن عمي�ق اعجابه بما ذاق 

من فنون الطبخ العراقي!، الذي لم يسبق له ان 
ذاق مثله يف اي مأدبة يف العالم...

يف اليوم التايل بعث ديوان الترشيفات امللكية عىل 
)كاكا حم�ه( ليؤنب�ه عىل فعلت�ه فأجابهم بما 

اشتهر به االكراد من رصاحة قائال:
}باب�ا انت�و الزم يع�رف ش�الون ي�ؤدب ه�ازا 

العساكر مال انتو!!!{
وكان�ت كلمات�ه يف رأيي خري ما قي�ل للحكومة 
العراقية من رأي، ولكنها مع األس�ف لم تلتفت 
لها ولم تبادر اىل تأديب عس�اكرها، فقاموا بعد 
اش�هر قليل�ة بانق�الب 1958...........وكان�ت 

أياما ... وفاتت!!!
مالحظ�ة : الظاه�ر يمني الصورة ه�و الرئيس 

الرتكي جالل بايار ......

نقف بإجالل وتقدير كبيرين عند إشراقة من حياة اإلمام الخامس من أئمة أهل 
البي���ت )عليهم الس���الم( عند أبي جعفر االمام محمد الباقر عليه الس���الم مجمع 
الفضائل، ومنتهى المكارم س���بق الدنيا بعلمه وامتألت الكتب بحديثه، وكانت 
والدته في يثرب س���نة ) 57 ه� ( في غرة رجب يوم الجمعة، وقيل في اليوم 

الثالث من شهر صفر سنة ) 56 ه� (، 

هذه القصة الطريفة رواها األستاذ خالد القشطيني في مقالته الرائعة )أيام 
فات���ت(، تحكي قصة لطيفة ومعبرة عن بس���اطة العائلة المالكة التي كانت 
تحكم العراق قبل 14 تموز 1958،وتبرز روح الس���ماح والطيبة التي تحكم 

تصرفات أفراد العائلة السامية حتى في أشد حاالت الغضب واإلنزعاج 

غرة شهر رجب االصب نفحات  اسالمية

شهر رجب األصب

صاحب النهاية املأس�اوية هو غازي بن فيصل 
ب�ن الرشيف حس�ني الهاش�مي او غ�ازي االول 
)1912 – 1939( وه�و ثاني ملوك العراق، حكم 
م�ن 1933 حتى 1939. وقد ولد يف مكة الواقعة 
ضم�ن ممالك ووالي�ات الدول�ة العثمانية، وهو 
االب�ن الوحيد للملك فيص�ل األول الذي كان له 3 
بنات. عاش يف كنف جده حس�ني بن عيل رشيف 
مك�ة قائ�د الث�ورة العربي�ة املنادي باس�تقالل 
العرب ع�ن االت�راك العثماني�ني منادي�اً بعودة 
الخالف�ة للع�رب. وكان متزوجا م�ن ابنة عمه 
عالي�ة بن�ت امللك عيل ب�ن امللك حس�ني بن عيل 
رشي�ف مك�ة. ورزق بابنه فيصل وه�و الوحيد 
ي االمري غازي  يوم 2 مارس )آذار( 1935. س�مىّ
ولياً للعهد عام 1924 فتوىل الحكم وهو ش�اب، 
23 عام�ا، ث�م اصبح مل�كا لعرش الع�راق عام 
1933 ل�ذا كان بحاج�ة للخرة السياس�ية التي 
اس�تعاض عنها بمجموعة من املستشارين من 
الضباط والساس�ة الوطنيني. كان امللك غازي ذا 
مي�ول قومية عربية كونه عاش تجربة فريدة يف 
طفولت�ه حيث كان ش�اهدا عىل وح�دة االقاليم 
العربية ابان الحكم العثماني قبل تنفيذ اتفاقية 
س�اكس بيك�و التي قس�مت الوط�ن العربي اىل 
بلدان تح�ت النفوذ اما الريطان�ي أو الفرنيس. 
وناه�ض النفوذ الريطاني يف الع�راق كان امللك 
غازي متقاطعا مع السفارة الريطانية ويعدها 
مرك�زا لالع�داء مم�ا دف�ع الريطاني�ني لتدبري 
محاولة اغتياله بواس�طة حادث سيارة مفتعل 
داخ�ل قره يف الرابع من ابريل )نيس�ان( عام 
1939، اذ قي�ل ان�ه اصط�دم بعم�ود كهربائي، 
واظه�رت التقاري�ر امليدانية ان العم�ود كان يف 
الجه�ة اليمنى بينما كان املل�ك غازي يجلس يف 
الجه�ة الي�رسى، كم�ا ان العمود وج�د نظيفا 
وجدي�دا ويف منطق�ة ال وجود لعم�ود فيها من 

قبل. 

نهاية مأساوية



وقان�ون العقوب�ات العراقي رق�م ))111 
لس�نة 1969يعدها من الجنايات ،و ش�دد 
العقوب�ة ع�ى مرتكبيه�ا.  وس�بب تجريم 
فع�ل تزوير العمل�ة يعود إىل خط�ورة هذا 
الفع�ل  ال�ذي تكمن خطورت�ه   كما يقول 
)الدكت�ور جم�ال الحي�دري يف كتابه رشح 
أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات 
العراقي( يف ع�دة نواحي منها:-اوال- تمثل 
جريمة تزيي�ف العملة اعتداء عى س�يادة 
الدول�ة وعى حقها يف س�ك العمل�ة إذ إنها 
تزع�زع الثقة بالعملة الرس�مية مما يؤدي 
إىل انخف�اض قيمتها .ثانيا- اتس�اع دائرة 
الجريمة لتش�مل فئ�ة أكرب من األف�راد إذ 
يمتد خطر الجريمة ليشمل األفراد األبرياء 
الذي�ن تقع بأيديه�م العملة مم�ا يدفعهم 

للتخلص منها عن طريق التعامل بها .
ثالث�ا- إن ه�ذه الجريم�ة تحرم الس�لطة 
العامة من الفائدة التي تعود عليها من سك 

وإصدار العملة النقدية.
رابع�ا- تؤدي الجريم�ة إىل زعزعة الثقة يف 

الداخل والخارج بالعملة الوطنية
ع�ى  ن�ص  العقوب�ات  وقان�ون 
يف  الج�������ريم�ة  ه������������ذه 

املادت�ن )280-281  ( وس�ننقل نصوص 
ه�ذه املواد أوال ومن ث�م نقوم برشحها من 
خالل بيان الصور التي تتحقق بها جريمة 
التزوي�ر . امل�ادة 280(( تن�ص ع�ى ماييل 
)يعاقب بالس�جن م�ن قلد أو زيف س�واء 
بنفس�ه أو بواس�طة غريه عملة ذهبية أو 
فضي�ة متداول�ة قانونا أو عرف�ا يف العراق 
أو يف دول�ة أخ�رى أو أصدر العمل�ة املقلدة 
أو املزيف�ة أو روجه�ا أو أدخله�ا العراق أو 
دولة أخرى أو تعام�ل بها أو حازها بقصد 
ترويجه�ا أو التعام�ل بها وه�و يف كل ذلك 

عى بينة من أمره(
نصت)يعاق�ب  )281فق�د   ( امل�ادة  ام�ا   
بالس�جن مدة ال تقل عن عرش سنوات كل 
من زور أو قلد س�واء بنفس�ه أو بواسطة 
غريه س�ندات مالي�ة أو أوراق نقد أو أوراق 
عمل�ة مرصفية معرتف بها قانونا ،عراقية 
كان�ت أم أجنبية ،بقصد ترويجها أو أصدر 
ه�ذه األوراق امل�زورة أو املقل�دة أو أدخلها 
الع�راق أو دول�ة أخ�رى أو تعام�ل به�ا أو 
حازه�ا بقص�د ترويجه�ا أو التعامل بها ( 
م�ن خالل قراءة ه�ذه املواد يتض�ح لنا إن 

جريمة تزوير العملة تتحقق بس�بعة صور 
وهي كاآلتي :-

أوال:- التقلي�د : يع�رف التقليد بأنه ) صنع 
عملة نقدي�ة تش�به العمل�ة املتداولة بأي 
وس�يلة كان�ت( ويتس�م التقليد بس�مات 
معين�ة منها م�ن ناحي�ة إن�ه ينصب عى 
العمل�ة الورقي�ة واملعدنية عى حد س�واء 

ومن ناحي�ة أخرى إنه يعني إنش�اء عملة 
غري صحيحة لم يكن لها وجود من قبل.

ثاني�ا:- التزيي�ف:- يقص�د ب�ه )انتقاص 
يشء م�ن مع�دن العمل�ة أو طالئها بطالء 
يجعلها ش�بيهة بعمل�ة أخرى أكث�ر منها 
قيم�ة ( ويفهم من ذل�ك إن من خصائص 
التزييف إنه ال يك�ون إال عى عملة معدنية 
صحيح�ة يف األصل ويقع أما باالنتقاص أو 
التمويه ويحص�ل االنتقاص بأخذ جزء من 
املعدن بأي وس�يلة سواء باس�تعمال مربد 
أو م�ادة كيميائية أما التمويه فأنه يتم عن 
طري�ق إعطاء العملة لونا يجعلها ش�بيهة 
مس�كوكات أكثر قيمة ويك�ون ذلك بطالء 
العملة بطبقة رقيقة من معدن أكرب قيمة .
ثالثا :- التزوير :- يقصد به تغيري الحقيقة 
يف عمل�ة كانت صحيح�ة والتزوير يتحقق 
بالتغي�ري يف الرس�وم والعالم�ات أو األرقام 
املنقوش�ة عى العملة بحيث تظهر بصورة 

أكرب من قيمة العملة الصحيحة .
رابع�ا :- إدخ�ال العملة املزيف�ة أو املقلدة 
إىل الع�راق أو إخراجها منه:- تعد الجريمة 
متحقق�ة إذا ق�ام الجان�ي بإدخ�ال عملة 

مقل�دة أو مزيفة إىل الع�راق أو إىل أي دولة 
أخرى أو إذا خرّجها من العراق فالفعل هنا 
يقف عند عملية إدخال العملة  اىل العراق أو 

إخراجها منه أو إىل أي دولة أخرى .
خامسا:- الرتويج:- يراد به وضع أو طرح 
العمل�ة  املقل�دة أو املزيف�ة أو امل�زورة يف 
التداول فبطرح العملة يف التداول ين الناس 
تع�د الجريمة قد نفذت حت�ى ولو طرحها 
الجان�ي ع�ن طري�ق التصدق واإلحس�ان 

فاملهم هو رواج العملة والتعامل بها .
أو  الرتوي�ج  بقص�د  الحي�ازة   -: سادس�ا 
التعام�ل :- اعترب امل�رشع إن مجرد حيازة 
العملة املقل�دة أو املزيفة أو امل�زورة كافيا 
لتحق�ق جريمة التزييف وم�ن ثم خضوع 
الحائ�ز للن�ص القانون�ي وذل�ك إذا كانت 
الحي�ازة بقص�د الرتوي�ج أو التعامل بتلك 

العملة .
سابعا :- إعادة التعامل بعملة بطل التعامل 
بها :- تتحقق الجريمة أيضا يف حالة ما إذا 
قام الفاعل بإع�ادة عملة معدنية أو أوراق 
نقدية بط�ل التعامل به�ا اىل التعامل وذلك 
ب�أن يق�وم بطرح ه�ذه العمل�ة يف التداول 

وانتقالها إىل يد أحد األفراد .
ه�ذه الصور الس�بع إذا ما أرتك�ب الفاعل 
لواح�دة منه�ا فأن�ه س�يعاقب قانونا عن 

جريم�ة تزييف العملة أما 
العقوب�ة فه�ي مختلف�ة 
باخت�الف ص�ور إرت�كاب 
التقلي�د  فف�ي  الجريم�ة 
والتزوي�ر والتزييف تكون 
الس�جن  ه�ي  العقوب�ة 
باإلضافة للعقوبة التبعية 
الرشط�ة  مراقب�ة  وه�ي 
تدب�ري  إىل  وباإلضاف�ة 
مص�ادرة  وهو  اح�رتازي 
الت�ي  واألدوات  اآلالت 

استخدمت يف الجريمة .
عقوب�ة  امل�رشع  وق�رر 
الحب�س ل�كل م�ن قبض 
بحس�ن نية عملة معدنية 
مقل�دة  نقدي�ة  ورق�ة  أو 
أو م�زورة أو مزيف�ة ث�م 
تعام�ل بها بع�د أن عرف 

حقيقتها.
وكذلك قرر املرشع عقوبة 
الس�جن مل�دة ال تق�ل عن 
م�ن  ل�كل  س�نوات   10((
صنع أو حاز عملة مزورة 
أو أدوات تدخ�ل يف تزوي�ر 

العملة .
وقد ن�ص املرشع ع�ى إعف�اء الجاني من 
العق�اب يف حال�ة تحق�ق إح�دى الحالتن 

وهما:-
اوال- اإلخبار ع�ن الجريمة – وتتمثل يف إن 
الجاني الذي أرتكب فعل التقليد أو التزييف 
أو التزوي�ر يعف�ى من العق�اب إذا بادر إىل 
إخب�ار الس�لطات املختص�ة ع�ن الجريمة 
وقبل أن ترشع السلطات املختصة بالبحث 

عن مرتكب الجريمة
ثانيا- إتالف العملة املزورة _ يعفى الجاني 
م�ن العقاب إذا قام بإت�الف العملة املزورة 
أو املزيفة أو املقلدة قبل استعمالها برشط 
أن ال تكون السلطات قد رشعت بالتحقيق 

والبحث عن مرتكب الجريمة .
هذا هو عرض موجز ألحكام جريمة تزوير 
العمل�ة يف قان�ون العقوب�ات العراقي رقم 
))111 لس�نة 1969 وتدل امل�واد القانونية 
أعاله التي يعاق�ب بها ومن خاللها الجاني 
ع�ى ان املرشع العراقي كان دقيقا بنظرته 
لخط�ورة تزوي�ر العملة والنتائ�ج املرتتبة 
عليه�ا لذلك  وضع نصوص�ا قانونية قوية 
للح�د م�ن ذل�ك الس�لوك املش�يئ للدول�ة 
ونظامه�ا االقتص�ادي ال�ذي ُيع�د عص�ب 

الحياة يف كل  دول العالم.

ترسحت الس�باب صحيه من الجيش س�نة 1979 ويف ستة 1982 
واثن�اء حيات�ي املدنية اعتقلت ملدة س�نة وش�هر و23 يوم بتهمة 
التهجم عى ش�خصية صدام وبتاريخ 1983/4/5 اطلق رساحي 
من التوقي�ف من قبل محكمة الثورة لعدم كفاية األدله , وبتاريخ 
1988/9/5 قررت لجنة رشحبي�ل اعادتي للجيش وعندما علمت 
وحدتي آنذاك مستشفى بعقوبه العسكري عن اعتقايل عن طريق 
امن دياىل وفرع حزب البعث قامو بأس�تحصال املوافقات الرسية 
والش�خيه بطردي م�ن الجيش يف 1989/3/15, ويف س�نة 2012 
قدمت معاملة تضم كافة املستمس�كات اىل لجنة الفصل السيايس 
وقبل اربعة اش�هر عرف�ت اني بالوجب�ه 77 يف التحقيقات بأمانة 
رس رئاسة الوزراء ولحد اآلن لم احصل عى نتيجه والاعرف مصري 

معاملتي او الرد عليها مع التقدير,

تحي��ة طيب��ة.. قطع االعناق وال قطع االرزاق نحن لفيف من العاملن بصفة 
اجريومي يف الرشكة العامة لتصنيع الحبوب واغلبنا من حملة الش�هادات العليا 
وكل منا لديه من الخدمة عدة سنوات , واصبح لنا خربة يف مجال عملنا وبالرغم 
م�ن ان رواتبنا كان�ت 60 الف دينار ش�هرياً واصبحت 150 الف دينار ش�هريا ً 
قب�ل ف�رتة عى امل التعين .. وننتظر يف كل عام م�ن املوازنة ان يقر تثبيتنا عى 
امل�الك الدائم .. ولكن  تنتهي قضيتنا بالتأجي�ل وخاصة ان الرشكة تمويل ذاتي 
وتحت�اج لخرباتنا وقد خصصت لنا درجات وظيفي�ة بموافقة وزارة املالية منذ 
ع�ام 2009 ول�ن تعمل الرشكة اي يش لتثبيتنا ماب�ن اللجان املعنية بالتعين يف 
كل يوم لجنة جديدة اىل اجتماع مجلس االدارة وكل يش عقيم . نتفاجئ باصدار 
اوام�ر بانهاء خدماتنا , ملاذا وباي حق يثب�ت يف امليزانية عدم تجديد التعاقد مع 
االج�ور ولم يعاملونا اس�وة بالعقود وملاذا ل�م يتم تعييننا ونح�ن لنا موافقات 
بالتعي�ن والدرجات والتخصيص املايل منذ عام 2009 ولنا حقوق يف هذا الوطن 
.... نطال�ب من الجهات املس�ئولة الغاء هذا القرار املجح�ف وتثبيتنا عى املالك 

الدائم . 
هذا ولكم فائق التقدير واالحرتام
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عملية تزييف العملة تستهدف تدمري الثقة باالقتصاد الوطني

إن جريمة تزوير العملة تعد من الجرائم المخلة 

بالثقة العام����ة وتمس هذه الجرائم الس����معة 

المالية للدولة وتؤثر في االقتصاد الوطني . 

المراكز الترفيهية 
للعوائل هل هي 
ضرورية ام كمالية

مع رسائل القراء
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اىل  الكبيرة  البييوت  انشيطار 
مشيتمالت صغرة يف الغالب يتبعه 
وضّمهيا  األرصفية  عيى  تجياوز 
امللكيية  مين  جيزءا  واعتبارهيا 
اذ   . او املشيتمل  للبييت  الخاصية 
تحول معظم األرصفة اىل كراجات 
للسييارات وبالتيايل ضيياع مالمح 
األزقة  العمرانيي ملعظم  التخطيط 
يف  خاصية  السيكنية  األحيياء  يف 
العاصمة بغيداد.  البعض لم ياخذ 
بالحسيبان ان الرصيف الذي حّوله 
اىل كيراج او محل بقالة او اسيواق 
غذائية تقع تحته شبكات املجاري 
بعيض  يف  وكذليك  الصيايف  واملياء 
املناطق كيبالت الكهرباء والهواتف 
االرضية التي تحولت اىل تراث. هذه 
التجاوازت اسيتباحت حق املواطن 
يف السير عيى الرصييف وحماية 
السييارات  حيوادث  مين  نفسيه 
خاصية االطفيال وقيت ذهابهيم 
وعودتهيم مين امليدارس، الفوىض 
يف األحياء السيكنية جعلت أرصفة 
األزقية التختلف كثيرا عن أرصفة 

الشوارع التجارية.

مساحة البيت التكفي ؟
املواطنيون  كان   ، السيابق  يف 
يستغلون الرصيف لحاالت ايجايبة 
مثيل إنشياء الحدائيق او يف زراعة 
نباتات معمرة ، لكن حتى الحدائق 
املنزلية تحولت اآلن اىل مشيتمالت 
او غيرف اضافيية امتيد بعضهيا 

امتارا اىل الرصيف.
 يقيول »رائيد حمييد« من سيكنة 
هنياك  الجهياد(:  حيي  منطقية 

مسياحات ملنازل صغرة التتجاوز 
)50( ميرا بسيعر  يتجياوز اليي 
)800( اليف دينيار للمير الواحد. 
مبينيا: انهيا باليكاد تكفيي لبناء 
غرفة نيوم وصالية. موضحيا انه 
اشيرى االرض بعيد حصوليه عى 

حصته من االرث.
واسيتدرك حميد: لكن املساحة لم 
تكين كافية لبنياء كراج  لسييارة 
االجيرة الصغيرة التيي اعيش مع 
عائلتيي عى واردهيا لعدم حصويل 
عيى ايية فرصية عميل رغيم اني 
خريج جامعيي. مردفا: لذا لم اجد 
غر االسيتعانة بالرصييف ليكون 
امتيدادا ملدخيل البيت اليذي تحول 
اىل كيراج للسييارة.  مضيفا: رغم 
انه تجياوز ومخالفة للقانون لكن 
الحيرص عى عدم رسقة السييارة 
دفعنيي لذليك. متابعيا: لكين ميا 
باليد حيلة لعيدم قدرتي عى رشاء 
مساحة ارض اكرب لبناء الدار الذي 

يتسع مرأبا للسيارة.

 أرصفة املناطق
 الراقية ايضا

بينما اشيار »رسدار عبيد القهار« 
،صاحيب مكتب عقيار يف منطقة 
مسياحات  وجيود  اىل:  الشيعب 
 )50( او   )40( التتجياوز  ملنيازل 
ميرا ويكون الجيزء الباقي مكمال 
بالرصييف. مضيفا: هذا شيائع يف 
الشيعبية حيث  السيكنية  املناطق 
املسياحات الصغرة تباع بأسيعار 
أغى وأرسع. مسرسال: مانقصده 
هنا االرض حيث تكون كلفة البناء 

اقل لصغر املساحة.
وبيّ� عبد القهار: البعض يسيتغل 
حتيى  او  كيراج  لبنياء  الرصييف 
صالية او غرفية اضافيية. منوها: 
وهنياك مين قام ببييع الرصيف يف 
بعيض املناطيق التجاريية لتشيّيد 
عليه افيران الصميون الكهربائي. 
مؤكيدا: ان هيذه الحالية موجودة 
يف معظيم احياء بغيداد لكنها عى 
نطياق واسيع يف مدينية الشيعب 
وبغداد الجديدة والشيعلة وشيارع 
هيذه  مسيتطردا:  فلسيط�. 
التجاوزات بيدأت تظهر يف املناطق 
الراقيية مثيل املنصيور والرميوك 
والقادسية بسبب شيوع ما يعرف 
باالنشيطار البيتي املستمر وامام 
ميرأى ومسيمع الجهيات البلدية 
التيي اعلنيت اكثر من ميرة عدم 

سماحها بذلك.  

تجاوزات
 وتهديدات حزبية

التجاوزات كثيرة يف العاصمة ان 
كانت يف الشوارع العامة الرئيسية 
من قبيل اصحاب املحال التجارية  
او الفرعيية مين قبيل اصحياب 
البيوت ، فهناك من استغل قطعة 
ارض مروكية الحيد االشيخاص 
ممن سافروا اىل خارج البلد حيث 
قيام بتحويلهيا اىل مرائيب ملبيت 
السييارات دون موافقات اصولية 
حييث يعليل بعضهيم االمير عى 
انه تقديم مسياعدة للناس الذين 
اليملكون مرائب يف بيوتهم بسبب 

حجم الدار.

عضو املجلس البلدي لقاطع الدورة 
»بشار حسن« ذكر: ان التجاوزات 
عيى االرصفة بدات بعد عام 2003 
وليم تتوقيف منذ ذليك الوقيت اىل 
اليوم وهي يف تزايد مسيتمر. الفتا 
اىل: وجيود محاسيبة املتجاوزيين 
بعد انذارهم بفرض غرامات مالية 
وازالية التجياوز. مسيتدركا: لكن 
حقيقة نقولها ان هناك من يتدخل  
واليسيمح بفرض هيذه العقوبات 
بيل يصل االمير اىل التهديد والوعيد 
باالتيكال عيى بعيض االحيزاب يف 

توفر الحماية لهم.
تعطيل مشاريع خدمية مهمة

واضاف حسين: كما هيو معروف 

فيإن العيراق يعانيي مين ظاهرة 
املروريية  واالختناقيات  الزحيام 
بسيبب التجياوز عيى األرصفة يف 
مناطيق معينية. مبديا أسيفه ان 
البعيض مين املواطن� ضيد فكرة 
إخيالء الرصيف، معللال سيب ذلك 
ان بعضهيم يجيده مكانا مناسيبا 
للتسيوق والتبضع بسيبب رخص 

األسعار قياسا باملحال التجارية.
وبشيأن التجاوز عيى الرصيف يف 
املناطيق السيكنية فهيذا امر اخر، 
مشيددا انيه: اليوجد من يحاسيب 
البلديية  املجاليس  ال  املتجاوزيين 
والحتى امانة بغداد ولهذا اسيتغل 
املواطنيون ذليك وبيدأوا يحوليون 

الرصييف اىل غيرف نيوم او مطبخ 
او كيراج سييارة. مؤكيدا ان : 
بعيض األرصفية تحتوي عى 

اسيالك الكهربياء )اعميدة ودفن 
املياء  وشيبكات  االرض(  تحيت 
الصالح الرشب وشبكات الرصف 
الصحيي وباالضافية اىل اسيالك 
ان  االرضيية. مشيددا:  الهواتيف 
التجاوز عى هيذه االرصفة يتلف 
هيذه الخطيوط ويف حيال عطبها 
التسيتطيع الدوائير الخدمية أداء 
عملها بشيكل الكامل يف الصيانة 
كميا ان هذه التجاوزات تسيببت 
بتعطييل العدييد مين املشياريع 

الخدمية املهمة

تفتخ�ر الكثري م�ن ال�دول والنق�ول الدول 
س�كان  يف  باهتماماته�ا  فق�ط  املتقدم�ة 
مدنها من توفري كل املس�تلزمات الرضورية 
ألس�عاد كل فئ�ات مجتمعه�ا . ومن ضمن 
تل�ك االهتمامات بن�اء مجمع�ات ترفيهية 
خاصة للعوائل ليست لها اي عالقة باالندية 
الرياضي�ة املتخصص�ة فاالندي�ة الرياضية 
لها م�ن يهتم بمس�ؤوليتها . وتعكف دوائر 
البلدي�ة واالمان�ة يف العواصم عى تقديم كل 
الخدم�ات الرضورية والرتفيهي�ة للعوائل . 
حيث تك�ون املجمعات الرتفيهية مخصصة 
فق�ط للعوائ�ل وم�ن تل�ك التجمع�ات تربز 
املواه�ب حي�ث تأخ�ذ طريقه�ا اىل االندي�ة 
ال�دور  االن ه�و  يهمن�ا  .ال�ذي  الرياضي�ة 
الرئييس ال�ذي يجب أن تقوم به أمانة بغداد 
يف بناء املجمع�ات الرتفيهية للمدن وخاصة 
امل�دن الش�عبية الت�ي تزخ�ر بمواه�ب فذة 
. وس�بق ان تطرق�ت ملث�ل هك�ذا موضوع 
تطرق�ت فيه اىل الف�رق الرهيب ب�ن أمانة 
بغداد وأمانة اسطنبول حيث األخرية تفتخر 
بانه�ا غطت كل مدن اس�طنبول بمجمعات 
رياضي�ة وترفيهية الهايل اس�طنبول ! الذي 
نعرف�ه بأن ميزاني�ة امانة بغ�داد قد تفوق 
ميزاني�ة دول افريقية . لك�ن الذي يجب ان 
ي�ؤرش عليه بان م�دن بغ�داد والكثري منها 
تفتقر البس�ط مقومات املجمعات العائلية 
وه�ي حاجة ملح�ة ومهمة ومفي�دة ولكل 
الفئ�ات العمري�ة وه�ذا افض�ل بكث�ري من 
ضياع ش�بابنا واطفالنا يف الطرق واالزقات 
م�ن دون وج�ود متنفس له�م يزاولون فيه 
هواياتهم . فاملجمعات وكما ش�اهدتها بأم 
عيني يف الكثري من الدول عبارة عن منشات 
رياضية لكل االلعاب وورش فنية وتعليمية 
يجد فيها كل ش�اب وطفل مكانا يزاول فيه 
هوايات�ه . ونح�ن االن بأم�س الحاجة ملثل 
هذه التجمع�ات خاصة وان الكثري من مدن 
بغداد تفتق�ر اىل الحد االدنى م�ن الخدمات 
عن�د  وتحدي�دا  الش�تاء  يف فص�ل  الس�يما 
سقوط االمطار حيث تظهر الحقائق كاملة 
ع�ن الجهود املزعوم�ة يف تبليط الس�احات 
والش�وارع واملج�اري ! وعليه ف�أن الواجب 
يدع�و امام االدارة الجدي�دة المانة بغداد ان 
تضع نصب اعينها اهمية االهتمام برشائح 
املجتمع والعمل عى ايجاد افضل الوس�ائل 
املمكنة لتحقيق امنيات الشباب واالطفال . 
ان الوضع الحايل واملزري الذي تعيشه الكثري 
من م�دن بغداد قد منع الكثري من الش�باب 
وايضا العوائل من الخروج حتى من بيوتهم 
اذ ان مي�اه االمط�ار ق�د غط�ت الش�وارع 
واالزقة بل وصلت اىل داخل البيوت وايضا اىل 
داخل بعض الدوائر ! وباملناسبة وللطرافة ! 
كنت يف احد ال�دول املجاورة وكانت االمطار 
عى اش�دها وشاهدت س�يارة تابعة المانة 
تلك الدولة وهي تضخ مس�حوقا ابيضا عى 
مياه االمطار وملا اس�تفرست عن السبب يف 
ذل�ك رد عيل احد املارة ان ه�ذه املادة تخلط 
مع مياه االمطار ملنع الصدأ بالس�يارات ؟؟ 
يف حن ان موسم االمطار يف بلدنا يكون وفق 
ش�عار مصائب ق�وم عند ق�وم فوائد حيث 
تزدحم السيارات امام محالت التصليح بعد 

كل زخة مطر!! ولنا عودة

ابتالع االرصفة اعتداء على املارة و القانون

قطع االعناق و ال قطع االرزاق

 لفيف من العاملن بصفة اجريومي غازي اسماعيل عيل محمود
يف الرشكة العامة لتصنيع الحبوب
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قد يتس�بب انتش�ار فريوس كورونا يف تأخري حدوث 
ارتفاع متوق�ع يف إيرادات رشكة مايكروس�وفت من 
نظام التش�غيل وين�دوز، وذل�ك ألن رشكات صناعة 
أجهزة الحاس�ب تؤخ�ر بناء أجهزة حاس�ب تجارية 
جدي�دة تأتي مع نظ�ام التشغيل.واس�تفادت رشكة 
مايكروس�وفت، وهي املحرك الرئييس ملؤرش الس�وق 
S&P 500، م�ن املبيع�ات القوية لرتاخي�ص ويندوز 
ألجهزة الحاس�ب التجارية، حيث س�ارعت الرشكات 
إىل ترقي�ة أجهزته�ا قب�ل أن تتوقف مايكروس�وفت 
عن دعم ويندوز 7 يف ش�هر كان�ون الثاني.وكان من 
املفرتض اس�تمرار هذا االتجاه الصاع�د، لكن توقف 
املصان�ع يف الص�ن ق�د ي�ؤدي إىل تأخ�ري املبيعات يف 

األرباع الالحقة، وتحصل مايكروس�وفت عىل نس�بة 
15 يف املئة من إيراداتها من ويندوز، فيما تأتي نسبة 
40 يف املئ�ة من إيرادات ويندوز من تراخيص األجهزة 

التجارية.
املس�ؤولة   ،Amy Hood ه�ود(  )آم�ي  ورصح�ت 
املالية يف رشك�ة مايكروس�وفت، للمحللن أن رشكة 
مايكروسوفت أصدرت يف 29 يناير توقعات فضفاضة 
أكث�ر م�ن املعت�اد للرب�ع األول فيم�ا يتعل�ق بقطاع 
الحوس�بة الشخصية الذي يحتوي عىل ويندوز، وذلك 
لالعرتاف باملتغ�ريات الحاصلة يف الصن.وقالت هود: 
“إن نم�و اإلي�رادات يف قط�اع الحوس�بة الش�خصية 
يج�ب أن يعكس الطلب عىل نظام ويندوز 10 ونهاية 
الدعم لنظام التش�غيل ويندوز 7”.وقدمت 
رشكة آب�ل أيًضا توقع�ات فضفاضة 
أكثر من املعتاد يف شهر يناير بسبب 
فريوس كورونا، وقالت الرشكة يف 
17 فرباي�ر إنه�ا ال تتوقع 
تحقيق التوقعات.

طور الباحثون بجامعة نورث وس�رتن خوارزمية جديدة، هي خطوة 
يزعمون أنها يمكن أن تس�اعد الس�يارات ذاتية القي�ادة عىل التنقل 
دون تعطل أو التس�بب يف اختناقات مرورية.واختربت الدراسة، التي 
نرشت يف مجلة IEEE Transactions on Robotics ، الخوارزمية عىل 
مح�اكاة ل��1024 روبوًتا، وعىل مجموعة م�ن 100 روبوت حقيقي، 
وذك�رت أن الروبوتات تقاربت بش�كل موثوق وآمن وفعال لتش�كيل 

شكل محدد مسبًقا يف أقل من دقيقة.
وق�ال مايكل روبنش�تاين، الباح�ث الرئييس يف الدراس�ة من جامعة 
نورث وس�رتن يف الواليات املتحدة: »إذا كان لديك العديد من السيارات 
ذاتية التحكم ع�ىل الطريق، فأنت ال تريد أن تصطدم ببعضها البعض 
أو تتعث�ر يف م�أزق. وأضاف »روبنش�تاين«: »من خ�الل فهم كيفية 
التحك�م يف أرساب الروبوتات الخاصة بنا لتكوين أش�كال، يمكننا أن 

نفهم كيفية التحكم يف أس�اطيل املركبات ذاتي�ة القيادة وهي تتفاعل مع 
بعضها البعض«.

وبحس�ب موق�ع gadgetsnow الهن�دي، فتتمثل مي�زة أرساب الروبوتات 
الصغرية يف عدم وجود سيطرة مركزية، وقال روبنشتاين »إذا كان النظام 
مركزًي�ا وتوقف الروب�وت عن العمل، فسيفش�ل النظام بأكمل�ه«، أما يف 
النظام الالمركزي، ال يوج�د قائد يخرب جميع الروبوتات األخرى بما يجب 
القي�ام به«.وأض�اف أن كل روبوت يتخ�ذ قراراته الخاصة، إذا فش�ل أحد 
الروبوت�ات داخل الرب، فال يزال بإمكان ال�رب إنجاز املهمة »، ووفًقا 
للباحث، ال تزال الروبوتات بحاجة إىل التنسيق من أجل تجنب االصطدامات 
والجمود، وللقيام بذلك، تقوم الخوارزمية بعرض األرض املوجودة أس�فل 
الروبوتات بشكل يشبه الشبكة، وباستخدام تقنية مشابهة لنظام تحديد 

املواقع العاملي )GPS(، يكون كل روبوت مدرًكا ملوقعه عىل الشبكة.

تقرير .. إيرادات مايكروسوفت قد تشهد تباطًؤا بسبب كورونا

أعلن�ت رشكة »موزي�ال« األمريكية، الرائ�دة يف صناعة الربمجيات 
مفتوح�ة املص�در، أن متصف�ح الوي�ب الش�هري املفت�وح املصدر 
»فايرفوكس« س�يفعل افرتاضيا التشفري الجديد املثري للجدل »دي 
أوه إتش« )نظام أسماء النطاقات »دي إن إس« عرب بروتوكول نقل 
النص الفائق »إتش تي تي بي إس«( للمس�تخدمن داخل الواليات 

املتحدة األمريكية.
وقال�ت »موزي�ال« إن »فايرفوك�س« هو أول متصف�ح ويب يدعم 
املعي�ار الجدي�د افرتاضًيا، وس�يتم طرحه 
تدريجًيا خالل األس�ابيع املقبلة من 
أجل التعامل أي مش�كالت غري 
»موزي�ال«  متوقعة.وتزع�م 
الجدي�د يزي�د  املعي�ار  أن 
م�ن خصوصي�ة وأم�ن 
عرب  املس�تخدم����ن 
اإلنرتن�ت، لكن�ه واجه 

ت  ا د نتق�ا ا
من  شديدة 
ع�ن  ملرش ا
ء  ا خ�رب و
م�����ن  أ
املعلوم�ات 
ي�ن  ل����ذ ا
إن�ه  يقول�ون 
يعرق�ل املحاوالت 
قب�ل  م�ن  املرشوع�ة 

النظم واملرشعن ملنع محتوى مس�ؤويل 
الوي�ب الخطري. ويزعم الخ�رباء أيًض�ا أن التقنية ال 
توف�ر الحماي�ة املثالي�ة للخصوصي�ة الت�ي يزعمها 

أنصارها. 
وعىل الرغ�م من أن »فايرفوكس« ه�و أول متصفح 
يدع�م معي�ار التش�فري »دي أوه إت�ش« افرتاضي�ا، 
فقد ب�دأت املتصفحات األخرى مث�ل »كروم« و«إدج 

كروميوم« و«بريف« يف دعم تلك امليزة.

موزيال تشفر متصفح »فايرفوكس« 
داخل امريكا

علماء صينيون يكتشفون أقدم نباتات خضراء على األرض

دراسة: انخفاض الوفيات المرتبطة بتلوث الهواء 30 % منذ عام 2005
أعل�ن املتح�دث باس�م مركز 
»بروغري�س« ال������رويس 
لي�ف  الفض�اء،  لصناع�ات 
ش�يلوف، أن مرك�زه يخطط 
إلطالق قمر اس�تطالع جديد 
املؤتم�ر  للفضاء.وخ�الل 
ال�� 11 للجمعي�ة الروس�ية 
ل�رشكات الط�ريان ورشكات 
ق�ال  الفضائ�ي  التأم�ن 
شيلوف إن »مركز بروغريس 
ينوي إطالق القمر الرابع من 
 ،Resource -P سلسلة أقمار
ومن املفرتض أن يرس�ل هذا 
القم�ر إىل الفض�اء يف الرب�ع 

األول من عام 2021«.
وأش�ار شيلوف إىل أن الخرباء 
التجمي�ع  أعم�ال  ينج�زون 
النهائية حاليا للقمر املذكور، 
ويف حال س�ري خط�ط العمل 
ع�ىل نح�و رسيع فس�يطلق 
يف  أم�ا  أوائ�ل2021،  القم�ر 
حال تعث�رت بع�ض األعمال 
فس�يطلق يف نوفم�رب الع�ام 

القادم.
ملرك�ز  الع�ام  املدي�ر  وكان 
الفضائ�ي  »بروغري�س« 
بارانوف،  ال�رويس، دمي�رتي 
س�ابق  وق�ت  يف  رصح  ق�د 
ب�أن املركز ع�ازم عىل إطالق 
سلس�لة  م�ن   4 األقم�ار 
نهاي�ة  قب�ل   Resource-P
والقم�ر  الج�اري،  الع�ام 
الخام�س م�ن ه�ذه األقمار 
ق�د يرس�ل إىل الفض�اء قب�ل 
نهاي�ة 2021.وتبع�ا له فإن 
القم�ر الرابع م�ن املجموعة 
بتقني�ات  م�زود  املذك�ورة 

تجعل�ه متفوقا م�ن الناحية 
الفنية والتقنية بش�كل كبري 
 Resource-P مقارنة بأقمار
فيه  وس�تتضاعف  السابقة، 
رسع�ة نق�ل البيان�ات، كما 

س�يحصل عىل عدسات بدقة 
أعىل وق�درات تصوي�ر أكرب.

أقم�ار  وصمم���������ت 
أقمار  لتك�ون   Resource–P
اس�تطالع ورصد ق�ادرة عىل 

التق�اط ص�ور عالي�ة الدقة 
لس�طح األرض من الفضاء، 
وتعمل لصالح وزارتي البيئة 
واملوارد الطبيع�ة، والطوارئ 

يف روسيا.

بذاكرة عشوائية تفوق »الالبتوب« .. سامسونغ تبدأ بإنتاج هاتفا جديدا 
 « DRAM LGBDDR5 « أعلنت رشكة »سامس�ونغ« الكوري�ة، البدء بإنتاج رشيح�ة
 Samsung« بس�عة 16 غيغاباي�ت ألول مرة.وس�يكون هاتفه�ا
Ultra Galaxy S20«، األول م�ن نوعه بتلك الس�عة، التي تفوق 
الذاكرة العش�وائية للحاسوب الشخيص »الالبتوب«.وتتميز 
الرقاق�ة الجدي�دة برع�ة فائق�ة، حيث يبلغ مع�دل نقل 
البيان�ات أرسع ب�1.3 مرة من ذاكرة الوصول العش�وائي 
”LPDDR4X“، إضاف�ة إىل توفري الطاقة بنس�بة ٪20 

تقريًبا مقارنة برشيحة 8 غيغابايت.
وكان�ت سامس�ونغ قد ب�دأت اإلنت�اج األول يف العالم 
لرقاق�ة LPDDR5 بس�عة 12 جيجاباي�ت يف ش�هر 
تموز م�ن عام 2019، م�ا يعني أن األمر اس�تغرق 
نصف عام فقط لنقلها من 12 إىل 16 جيجابايت.

ويحت�وي الكمبيوتر الش�خيص »الالبتوب« عىل 
ذاك�رة وص�ول عش�وائي  )RAM(  س�عة 8 
جيجابايت، حيث تبدأ جميع أجهزة كمبيوتر 
أب�ل املحمول�ة ب��8 جيجاباي�ت،  رشك�ة 
باس�تثناء أجهزة MacBook Pro مقاس 
16 بوص�ة، م�ا يعن�ي أن العديد من 
قريًبا  س�يحصلون  األش�خاص 
 RAM عىل هاتف به ذاكرة
أجهزة  من  أك�����رب 
ت�ر  لكمبي����و ا
ص�ة  لخ���ا ا

به������م.

بروغريس يخطط إلطالق قمر للفضاء 

اكتش�ف العلم�اء ىف الص�ن أق�دم نبات�ات 
خرضاء متع�ددة الخاليا »طحالب خرضاء« 
عىل األرض، عمرها نحو مليار س�نة، وتفيد 
مجلة Nature Ecology & Evolution ، بأن 
العلم�اء كانوا يعتقدون س�ابقا أن النباتات 

ظهرت عىل األرض قبل 800 مليون سنة.
ويعتق�د أن الحيوان�ات املتع�ددة الخاليا 

والنبات�ات الخرضاء ب�دأت تطورها ىف 
املحيط�ات عىل ش�كل طحالب، ومن 

ث�م انتقلت إىل اليابس�ة، م�ا أدى إىل 
ظهور نباتات متنوعة ومختلفة ال 

تزال موجودة حتى اليوم.
أعل�ن علم�اء م�ن الص�ن  وق�د 
والواليات املتحدة عن اكتش�افهم 
أحاف�ري بحال�ة جي�دة لطحال�ب 
 Proterocladusantiquus  خرضاء
عاش�ت عىل األرض قبل ما يقارب 

م�ن ملي�ار س�نة. ه�ذا االكتش�اف 
يبن أن الطحال�ب الخرضاء ازدهرت 

ىف املحيط قبل انتش�ارها عىل اليابس�ة 
بفرتة طويل�ة، ويعتقد الباحث�ون أن هذا 

الن�وع بال�ذات ه�و أص�ل غالبي�ة النباتات 
املتعددة الخاليا عىل األرض.

ويش�ري عال�م املتحج�رات ش�وهاي س�ياو 
من جامع�ة فرجينيا للعل�وم التكنولوجية، 

الفري�ق  »يعتمد رئي�س  العلمي: 

املحيط الحيوي بدرجة كب�رية عىل النباتات 
والطحالب م�ن ناحية الغذاء واألكس�جن، 
ولك�ن نباتات اليابس�ة ب�دأت تتط�ور قبل 
450 ملي�ون س�نة تقريب�ا. ولكن دراس�تنا 
أظهرت، أن الطحالب الخرضاء بدأت تتطور 
قبل مليار س�نة. وهذا يزي�د عمر الطحالب 
الخ�رضاء عىل األرض ما يقارب من 200 

مليون سنة«.
وقد كش�فت التحالي�ل املجهرية، أن 
ه�ذه النبات�ات الصغ�رية متع�ددة 
صف�ات  جمي�ع  وله�ا  الخالي�ا 
املعارصة- الطحال�ب  وخصائص 

سيقان أنبوبية وتفرعات متعددة 
وجذورها متشابهة.

ويضي�ف س�ياو: » توج�د بعض 
حالي�ا  الخ�رضاء  الطحال�ب 
اكتش�فناها،  بالت�ي  ش�بيهة جدا 
وخاص�ة بش�كلها وحجمه�ا م�ن 
عائل�ة   Siphonocladaceae.  له�ذه 
الطحالب فروع عدي�دة وتنمو عموديا 
 Akinetes وخاليا خاصة تسمى أكينيتات
الواس�عة االنتش�ار ىف الطحال�ب القديم�ة 

والحالية«.

أظهرت دراسة جديدة أن الوفيات 
املرتبطة بتلوث الهواء يف الواليات 
املتحدة انخفضت بنسبة 30٪ بن 
عام�ي 2005 و2018، م�ا أودى 
بحي�اة م�ا يق�در بنح�و 30000 
شخص، إذ جمعت الدراسة، اليى 
نظمه�ا فريق مش�رتك من معهد 
للتكنولوجي�ا  ماساتشوس�تس 
وجامع�ة كاليفورنيا يف ديفيس، 
بيان�ات االنبعاثات من العديد من 
القطاع�ات الصناعية الرئيس�ية 
ملدة ث�الث س�نوات وه�ي 2005 

و2011 و2018، ث�م اس�تخدموا 
برنامج كمبيوت�ر ملحاكاة كيفية 
انتقال هذه األن�واع املختلفة من 
بيان�ات  باس�تخدام  االنبعاث�ات 
الري�اح وقراءات الغ�الف الجوي 
بهذه الفرتات.ووفًقا ملوقع »دييل 
الباحثون  الربيطاني، ق�ام  ميل« 
بعد ذلك بتطبيق تلك البيانات عىل 
نموذج لربط التعرض للتلوث مع 
نتائ�ج الصحة املحلي�ة، للتحقق 
الحقيقي�ة، وتتبعوا  من األرق�ام 
مجموع�ة م�ن االنبعاث�ات، بما 

يف ذل�ك ثان�ي أكس�يد الكربي�ت 
الدقيقة،  والجس�يمات  واألوزون 
والت�ي ج�اءت من مص�ادر مثل 
الكهربائي�ة،  الطاق�ة  تولي�د 
بالس�كك  والس�فر  والط�ريان، 
الس�يارات،  وحرك�ة  الحديدي�ة، 
واملصانع، ومجموعة متنوعة من 

املواقع التجارية
وج�د الفري�ق أن نص�ف جمي�ع 
الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء 
الت�ي حدث�ت ب�ن عام�ي 2005 
و2018 كان�ت نتيج�ة للملوثات 

من خارج الوالية، وىف عام 2005، 
53 يف املئ�ة م�ن جمي�ع الوفيات 
املرتبط�ة بتلوث اله�واء تعزى إىل 
االنبعاثات من ال�دول األخرى، يف 
حن انخفض ذل�ك إىل 41 يف املئة 

بحلول عام 2018.
وأوضح الفريق أن نيويورك كانت 
أكرب متلٍق للتل�وث خارج الوالية، 
الوفي�ات  م�ن  املئ�ة  يف   60 م�ع 
املرتبط�ة بالتلوث الت�ي تعزى إىل 
االنبعاثات التي جاءت من خارج 

الوالية.

كش�فت رشك�ة Intel مؤخرا عن جي�ل جديد من 
املعالج�ات يضم�ن له�ا الحف�اظ ع�ىل مواقعها 

املتقدمة يف سوق الرشائح اإللكرتونية.
ومن بن أبرز املعالجات التي س�تطرحها الرشكة 
 Intel Xeon Scalable يف األسواق قريبا معالجات
من الجيل الثاني، والتي تمتاز عن الجيل األول من 

Xeon برتدد أكرب بمرة ونصف املرة تقريبا.
وأكث�ر نم�وذج س�يتألق م�ن ب�ن ه�ذه 
 ،6258R Xeon Gold املعالجات س�يكون
الذي حصل عىل 28 نواة وتردد يرتاوح ما 
ب�ن 2 و4 غيغاهريتز، ما يمنحه رسعة 
فائق�ة يف معالج�ة البيان�ات، ويمك�ن 
أجه�زة الكمبيوت�ر م�ن التعام�ل م�ع 
شبكات 5G، فضال عن تقنيته املتطورة 
الت�ي تجعل�ه أق�ل اس�تهالكا للطاق�ة 

مقارنة باألجيال الس�ابقة من معالجات  
.Intel

كم�ا تمي�ز م�ن ب�ن املعالج�ات الجديدة 
 P5900 التي كش�فت عنه�ا الرشكة معال�ج

املصن�وع بتقنية 10 نانومرت، واملخصص للعمل 
مع شبكات الجيل الخامس الالسلكية، واملتوقع 
أن يكون من أكثر املعالجات مبيعا العام القادم.

قريبا .. سلسلة معالجات 
 »Intel « جديدة من

5G مخاوف أمنية من شبكات الجيل الخامس
كشفت تقارير عن أن 8 من كل 10 
رشكات تعتق�د أن ش�بكات الجيل 
الخامس 5G ستكون بمثابة تطور 
ثوري، لكنهم ما زالوا قلقن بشأن 
أم�ن ه�ذه التقنية، وذلك حس�بما 
رشك�ة  أجرته�ا  دراس�ة  ذك�رت 
أكس�نرش، وقد وجد االستطالع أن 
أربعة من كل خمسة رشكات )79 
يف املئة( تعتق�د أن الجيل الخامس 

س�يكون ل�ه تأث�ري كب�ري ع�ىل 
منظمتهم، بم�ا يف ذلك 57 يف 

املئ�ة الذين يعتق�دون أنها 
ستكون ثورية.

موق�ع  وبحس�ب 
الهن�دي،   gadgetsnow
فف�ي املقاب�ل، قال ربع 
 24( فق�ط  املش�اركن 
يف املئ�ة( أنهم يعتقدون 
أن تأث�ري الجي�ل الراب�ع 

كان ثورًي�ا، وقد اس�تند 
املس�ح إىل ردود م�ن أكث�ر 

من 2600 م�ن صناع القرار 
يف مجال األعمال والتكنولوجيا 

يف 12 قطاًع�ا صناعًي�ا يف أوروب�ا 

وأمريكا الش�مالية وآسيا واملحيط 
الهادئ.

وقال »جورج نازي« املدير اإلداري 
يعتق�دون  التنفيذي�ن  »إن  األول: 
أن 5G يمك�ن أن تس�اعد يف تأمن 
 5G أعماله�م، لك�ن بني�ة ش�بكة

يًض�ا تمث�ل  أ

يتعل�ق  فيم�ا  متأصل�ة  تحدي�ات 
وع�دد  املس�تخدم،  بخصوصي�ة 
املتصل�ة،  والش�بكات  األجه�زة 
وس�المة  الخدم�ة  إىل  والوص�ول 
يش�ري  فيم�ا  التوري�د«،  سلس�لة 
االستطالع إىل أن الرشكات تفكر يف 
كيفية التعامل مع هذه التحديات، 
حيث قال ثالثة أرباع املس�تطلعن 
)74 يف املئ�ة( إنهم يتوقعون إعادة 
واإلجراءات  السياس�ات  تحديد 
باألمن م�ع ظهور  املتعلق�ة 

.5G
م�ا  نفس�ه،  الوق�ت  ويف 
 31( الثل�ث  ح�وايل  زال 
املئ�ة( يعتق�دون أن  يف 
لتنفيذ  األولي�ة  التكلفة 
كب�رية  س�تكون   5G
أش�ارت  وق�د  للغاي�ة، 
النتائج إىل أنه عىل الرغم 
م�ن تحدي�ات 5G، ف�إن 
مرشًق�ا  يب�دو  املس�تقبل 
الت�ي  لل�رشكات  بالنس�بة 
تتبن�ى التكنولوجيا، مع إدراك 

الرشكات إلمكاناتها الضخمة.

باحثون يطورون روبوتات جديدة للمساعدة في التحكم بالسيارات ذاتية القيادة
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة

مسنة تقلد سبايدر مان في النزول من 8 طوابق 

فعشقها وشغفها بهذه املادة، دفعها إىل أن 
تصنع منها أكسس�وارات نسائية ومنزلية 

صغرية الحجم وخفيفة الوزن.
سيدة اإلسمنت

س�ليم الت�ي درس�ت الهندس�ة املعمارية، 
وعمل�ت لس�نوات طويل�ة يف مرك�ز رواق 
للمعم�ار الش�عبي )مرك�ز يهت�م برتمي�م 
ع�ن  التخ�ي  ق�ررت  القديم�ة(،  املبان�ي 

وظيفتها والسري وراء شغفها.
تق�ول »قضي�ت أكث�ر م�ن 16 عام�اً وأنا 
أعم�ل يف الهندس�ة املعمارية وكنت أش�عر 
دائماً أن يف داخي فنان�ة صغرية تحتاج إىل 

فرصة. وطوال تلك املدة من العمل يف األبنية 
واملش�اريع، كن�ت أتعام�ل بش�كل مبارش 
م�ع م�ادة اإلس�منت املعروف�ة يف عملي�ة 
البن�اء بأنها مادة خش�نة وغري جميلة من 
حيث الش�كل. واألفراد يضيفون ديكورات 
لتغطية مكان اإلس�منت، سواء يف الجدران 
أو مدخ�ل املن�زل وغريهم�ا. لك�ن أخ�رياً، 
اكتش�فُت أن اإلس�منت مادة جميل�ة جداً 
وقوية، وباإلمكان التعام�ل معها بطريقة 
فري�دة وممي�زة وجديدة. وما أس�عى إليه 
هو أن تتغري النظرة الس�يئة إىل اإلس�منت، 
من م�ادة للبن�اء فحس�ب، إىل م�ادة فنية 

يمكن استخدامها يف التحف الفنية والقطع 
الس�اخنة  املرشوب�ات  الفريدة«.»قواع�د 
والب�اردة«، ه�ي أوىل القطع الت�ي أنتجتها 
س�ليم من اإلس�منت، وأضافت إليها قطعاً 
م�ن التطري�ز الفلس�طيني املل�ون حت�ى 
أصبح�ت تحف�ة فني�ة. وتوض�ح »م�ا إن 
أنجزُت عدداً من القطع اإلسمنتية البسيطة 
وق�د أضفُت إليه�ا التطريز حت�ى اختلفت 
كلياً وأصبح�ت ذات معنى. ومن هنا، بدأُت 
أفكر أبعد من القطع البس�يطة، فانطلقت 
إىل فكرة تصميم أكسسوارات من اإلسمنت 
وأحرضت القوالب املالئمة. لكن كنُت أسعى 
إىل أن تك�ون القطعة خفيف�ة الوزن حتى 
يسهل حملها، سواء كانت قالدة أو أقراطاً 
أو سواراً. وما إن ملعت فكرة األكسسوارات 
جي�داً وش�اهدها الجمي�ع، حت�ى حظيت 
باملباركة عىل هذه الفك�رة الفريدة. هكذا، 
تش�جعُت وأخذت األفكار تتوس�ع وصارت 
أكسس�وارات اإلس�منت بلمس�ة نس�ائية 
ناعمة«.اس�تطاعت س�ليم بعد ع�ام واحد 
فقط من إطالق مرشوعها بناء اسم خاص 
بها يحم�ل عالمتها التجارية. مذاك الوقت، 

لم تتوقف عن استخدام مهارتها يف صناعة 
الق�الدات واألس�اور، التي تم�زج فيها بني 
األقمش�ة واملعادن واأللوان والخط العربي 
والخشب، وتسّخر لها طاقتها. فكل قطعة 

بالنسبة إليها تحتاج إىل تصميم خاص.
وتؤك�د »ال أعت�ر أب�داً أن الف�ن يحتاج إىل 
م�وارد ومال كث�ري، ب�ل يحت�اج إىل اإلبداع 
واألفكار الفريدة. فولعي باإلس�منت وحده 
أوجد لدي حافزاً لكي أعمل به كهواية أوالً، 
ث�م ما لب�ث أن صار مص�در رزق«. تضيف 
»عندما أعمل باإلسمنت أنىس وقتي، وأنىس 
أوالدي، وأركز عىل ما أفعل وما أحب، حتى 

تخرج القطعة بالشكل الذي تخّيلته«.
التحدي�ات  م�ن  س�ليم  قص�ة  تخل�و  ال 
والصعوبات، التي تتمث�ل يف إيجاد القوالب 
املالئم�ة ل�كل قطع�ة. فه�ي اضّط�رت إىل 
صن�ع قوالب خاصة بها، حت�ى تتالءم مع 
ال�وزن الخفي�ف والحجم الصغ�ري للقالئد 
أو األس�اور. فف�ي كل قطعة، هن�اك جزء 
م�ن ش�خصيتها الهادئة املتزن�ة، حتى إّن 
صديقاتها لّقبنها ب� »س�يدة اإلسمنت« ملا 

قامت به من ابتكار خالق.

املراقب العراقي/متابعة
وصف الخراء اكتش�اف قر محارب 
يحتوي عىل أس�لحة وهياكل عظمية 
لخي�ول قص�رية يف وضعي�ة الوقوف 
بأنه فري�د من نوعه ومه�م للمملكة 

املتحدة.
وقال�ت الدكت�ورة ميالن�ي غايلز من 
جامع�ة مانشس�رت، إن ال�درع ال�ذي 
يبل�غ عم�ره ألفي ع�ام، وُعث�ر عليه 
بج�وار بقايا إنس�ان بريطاني قديم، 
هو »أهم قطعة فنية سلتية بريطانية 

يف األلفية«.
وقال علم�اء اآلث�ار إن موقع 
بوكلينغت�ون،  يف  الدف�ن 
ه�و  يورك�رش،  رشق 
املوقع الوحيد يف اململكة 
املتحدة ال�ذي عثر فيه 
الحديثون  اآلثار  علماء 
ع�ىل خي�ول مدفونة يف 

»مدفن عربات«.
يذك�ر أن�ه خالل املئ�ة عام 

املاضي�ة تقريب�اً ُعثر عىل ح�وايل 20 
ش�خصاً مدفونني داخل عربات، كان 
معظمها يف يوركرش، لكنهم لم يدفنوا 

مع الخيول.
وقالت بوال وي�ر، مديرة رشكة »ماب 
أركيولوجي�كال براكتيس« للمقاوالت 
األثري�ة واالستش�ارات الرتاثية والتي 
استكش�فت الق�ر: »إن حج�م مدفن 
العربة ال�ذي عثر عليه يف بوكلينغتون 
وحالت�ه الت�ي ُحف�ظ بها لي�س لهما 
نظ�ري بريطاني، ويوف�ران رؤية أكر 

لفرتة العرص الحديدي.«
ووصفت عاملة اآلثار الدرع بأنه كشف 
»ال يضاهى« من »الع�رص الحديدي« 
بس�بب »ميزة تصميم�ه التي لم تكن 

معروفة سابقاً«.

العش السماوي.. مخادع نوم للرحالت الجوية 

املراقب العراقي/ متابعة...
الجوي�ة  الخط�وط  رشك�ة  ت�درس   
النيوزيلندية، التي تش�ّغل عددا من أطول 
الرح�الت الجوية يف العالم، فكرة »مخادع 
الن�وم« الت�ي أطلقت عليها اس�م »العش 
الس�ماوي« أو »س�كاي نيس�ت«، وه�ي 
باختص�ار أرسة عادي�ة مزودة بوس�ائد 
وأغطية وبطانيات.وقالت رشكة الطريان 
تقدم�ت  إنه�ا  األربع�اء،  النيوزيلندي�ة، 
بطلبات ب�راءات اخرتاع وعالمات تجارية 
ملا تس�ميه »سكاي نيس�ت االقتصادية«، 
غ�ري أنها أكدت أن »العش الس�ماوي« لن 

يكون متاحا للعمالء قبل عام عىل األقل.
ومن املتوقع أن تحتوي هذه »األعش�اش 
السماوية« عىل ستة مخادع بطول مرتين 
وعرض 58 س�نتيمرتا ل�كل منها، بحيث 
س�يكون هناك 3 مس�تويات م�ن األرسة 

ورسيرين يف كل مستوى.
وت�م تزوي�د كل مخ�دع منه�ا بوس�ادة 
أذن�ني  وس�دادات  وبطاني�ات  وأغطي�ة 
صحيف�ة  ذكرت�ه  مل�ا  وفق�ا  وس�تارة، 

»الغارديان« الريطانية.
وم�ا زالت الخطوط الجوي�ة النيوزيلندية 
تجري تقييما ملا إذا كان يمكن أن يتضمن 
املخ�دع ميزات أخرى مث�ل منفذ »يو إس 

بي« للهواتف ومصباح قراءة.

وخالل اإلعالن عن هذه املخادع قال مايك 
تود، كبري مس�ؤويل التس�ويق والعمالء يف 
الرشكة، إن املنتج س�وف يستهدف بعض 
أطول رحالت ط�ريان الرشكة، بما يف ذلك 
الس�فر عىل خ�ط »أوكالن�د - نيويورك«، 
إذ  املقب�ل،  الع�ام  ال�ذي س�يتم إطالق�ه 

تستغرق الرحلة 17 ساعة و40 دقيقة.
ورصح�ت متحدثة باس�م رشكة الطريان 
»الع�ش  تكلف�ة  ب�أن  النيوزيلندي�ة 
الس�ماوي« للعمالء لم يتم تحديدها بعد، 
لكنها س�تكون منفصلة عن تكلفة حجز 

مقعد يف الرحلة.
وأضاف�ت قائل�ة: »لق�د ت�م تصميم هذا 
املفهوم كخدمة إضافية أثناء الرحلة، إذ 
سيحتفظ املسافر بمقعده الخاص به يف 
الدرجة االقتصادية بش�كل منفصل عن 

الجزء اآلخر من الرحلة«.
وقالت املتحدث�ة إنه يمكن للعمالء حجز 
وق�ت للن�وم يف الرسي�ر أثن�اء الرحل�ة، 
بدال من حج�زه طوال الرحل�ة بأكملها، 
الف�راش  املقص�ورة  طاق�م  وس�يغري 
جلس�ة.ووفقا  كل  بع�د  جدي�د  بآخ�ر 
لرشكة الط�ريان النيوزيلندي�ة، فإنه إذا 
نجحت فكرة املنت�ج فقد تفتح ترخيص 
»األعشاش السماوية« لرشكات الطريان 

األخرى.

املراقب العراقي/متابعة...
تفيد دراس�ة جديدة أن عائلة من العرص 
الحج�ري زحف�ت إىل داخل كه�ف إيطايل 
ضيق، قبل 14 ألف سنة، بسبب الفضول 
الذي أص�اب أفراده�ا ملعرفة م�ا وراءه. 
وكان�ت معه�م مش�اعل بدائي�ة وعيص 
الظلم�ة، وم�ن  خش�بية قادته�م ع�ر 

املحتمل أنهم جلبوا معهم كلبهم أيضا.
ونت�ج هذا االكتش�اف عن تحلي�ل أجراه 
باحثون آلثار قديمة مطبوعة عىل طبقة 
من الطني داخل كهف »باس�ورا« العميق 
يف املجم�ع الكهف�ي تواران�و، الواق�ع يف 
باحث�ون م�ن  إيطالي�ا. ولف�ت  ش�مال 
جامع�ة ويتواتررسان�د يف جنوب أفريقيا 
إىل أن ه�ذه هي امل�رة األوىل التي يتم فيها 
توثي�ق عملي�ة زحف ق�ام به�ا البرش يف 

امل�ايض البعيد.وقد تم جم�ع حوايل 180 
بصمة له�ؤالء املستكش�فني الفضوليني 
م�ن أبناء عصور ما قبل التاريخ، إذ أنهم 
زحف�وا عر الكهف الواطئ مس�تخدمني 
أيديه�م وس�كاكينهم وأقدامه�م. ولع�ل 
عمر أصغر األطفال م�ن افراد العائلة لم 
يكن يتجاوز الس�نتني، وكان يتبع أخويه 
األكر منه سنا، ويرتاوح عمر كل منهما 

بني 6 و 11 سنة.
ويعتق�د أن األرسة مش�ت بالق�رب م�ن 
حاف�ة الكه�ف الجانبي�ة، وترك�ت أيدي 
أفراده�ا بصماتها امللطخ�ة بالفحم عىل 
الج�دار. وإضاف�ة إىل ذلك ف�إن األطفال 
أخ�ذوا طينا م�ن األرضية وفرش�وه عىل 
ذك�رت  حس�بما  بأصابعه�م،  الج�دار 

الدراسة التي نرشتها مجلة »إي اليف«.

عائلة تنتظر مولودها الثاني والعشرين !

املراقب العراقي/ متابعة...
ت�م حل لغ�ز عم�ره 250 عاما نق�ش محفور عىل 
صخرة قديم�ة منذ أكثر م�ن 250 عاماً يف منطقة 
بريتانييه )غرب فرنس�ا بفضل مس�ابقة انطلقت 
الع�ام امل�ايض وأث�ارت حماس�ة كبرية بع�د إعالن 

نتائجها يوم امس االول االثنني.
وقال رئيس بلدية بلوغاس�تيل-داوالس بالقرب من 
بريست، دومينيك كاب، »اليوم قمنا بخطوة كبرية«، 
وقد كش�ف خالل مؤتمر صحفي أس�ماء الفائزين 
يف املس�ابقة التي تهدف إىل ترجمة ه�ذه الكتابات.
ويف إط�ار رشح الفرضيتني اللت�ني اختارتهما لجنة 
تحكي�م املس�ابقة، قال املس�ؤول: »لدينا مس�اران 

مختلفان للغاية، ولكن يف النهاية نتوّصل إىل خلفية 
مش�ابهة تتحّدث عن بّحار قىض يف البحر وشخص 

مقرب منه حفر هذه الصخرة تكريماً له«.
وتتواجد الصخرة عىل شاطئ ال يمكن الوصول إليه 
إال يف حال�ة الجزر، وقد حفر عليها من جهة واحدة 
بحروف كب�رية يف معظمها، مع بعض الرس�ومات 
م�ن ضمنه�ا رس�م ملرك�ب رشاع�ي، باإلضافة إىل 
تاريخني يع�ودان إىل العامني 1786 و1787.ويقول 
الفريق�ان الفائ�زان باملس�ابقة إن الن�ص مكتوب 

باللغة املحلية.
ومن�ذ إطالقه�ا يف ماي�و امل�ايض، أثارت املس�ابقة 
حماس�ة الصحافة املحلية واألجنبي�ة، وُكِتب أكثر 
م�ن 200 مقال عن الصخرة والقرية بلغات عديدة.
وشارك نحو 600 شخص يف املسابقة، التي ترافقت 

مع جائزة نقدية قيمتها ألفا يورو.
أما لجنة التحكيم املؤلفة من مؤرخني فقد اختارت 
فرضيت�ني من أصل 61 فك�رة قّدمت يف 30 نوفمر 
معظمها لفرنس�يني، م�ع بروز بعض املش�اركني 
م�ن الرازي�ل والوالي�ات املتحدة وتايالند وروس�يا 

وإسبانيا إيطاليا.

املراقب العراقي/ متابعة...
يب�دو أن ع�دد أف�راد أك�ر أرسة يف اململكة 
املتح�دة ع�ىل وش�ك الزي�ادة، حي�ث أعلن 
أنهم�ا  رادف�ورد  ونوي�ل  س�و  الزوج�ان 

ينتظران والدة طفلهما الثاني والعرشين.

كش�ف الزوجان عن الخر يف مقطع فيديو 
نرشاه ع�ىل يوتي�وب، حيث يظه�ران فيه 
أثن�اء إجراء فحص باألمواج فوق الصوتية 

الشهر املايض.
وقال�ت األم البالغة من العمر 44 عاماً إنها 
حامل يف أسبوعها الخامس 
عرش تقريباً ومن املقرر أن 
تض�ع مولوده�ا يف أبري�ل 

)نيسان( 2020.
السيدة رادفورد يف  وذكرت 
املقطع املصور:«باختصار، 
مولودن�ا  الي�وم  س�نرى 
الجديد ... س�نذهب ونلقي 
نظ�رة خاطفة ع�ىل أصغر 

فرد قادم يف عائل�ة رادفورد. كان الفحص 
األخري يف األسبوع الثامن من الحمل، وكانت 
كل األم�ور ع�ىل ما ي�رام.« وعل�ق زوجها 
قائ�اًل: »هناك طفل واح�د فقط.«يذكر أن 
لدى الزوج�ني للتو واح�داً وعرشين طفالً 
- إح�دى عرشة فتاة وع�رشة صبيان.ربما 
يستفيد الكوكب من تراجع نسبة الوالدات 
مش�اكلهدعم  املس�ن  للمجتم�ع  ولك�ن 
تحس�ني النس�ل البرشي لم يختِف بش�كل 
فع�ي اب�دا لكن ه�ذه ه�ي األس�باب التي 
جعلته اتجاهاً س�ائداً من جديدوقد أنجبت 
السيدة رادفورد طفلها األول، ابنها كريس، 
يف مايو )أيار( عام 1989 عندما كانت تبلغ 
من العمر 14 عاماً، بينما استقبلت العائلة 

مولودها الح�ادي والعرشي�ن، بوني راي، 
السنة املاضية.

بينم�ا ل�م يكل�ل حم�ل الس�يدة رادفورد 
ب�طفله�ا ألف�ي بالنجاح يف ع�ام 2014، 
عندم�ا ت�ويف الجن�ني يف األس�بوع الثالث 
والعرشين من الحمل.ويف حني أن السيدة 
رادف�ورد ال تع�رف جنس طفله�ا اآلخري 
بع�د، لكنه�ا تتوق�ع أن مولده�ا الجديد 

سيعادل بني كفتي البنات و الصبيان 
يف العائلة.

وقال�ت: »ال أعرف إذا ما س�يكون 
لدين�ا 11 يف كال الفريق�ني - ل�دي 
ش�عور بس�يط أن املولود سيكون 

صبياً«.

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 مرورة.
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آثار أقدام عمرها 14 ألف سنة    
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حل لغز عمره 250 عاما..

املراقب العراقي/ متابعة...
وافقت امرأة ع�ىل التخييِّ عن أكثر من 
300 جرذ عاشت معها يف شاحنة بعدما 
»خرج�ت الق�وارض عن الس�يطرة«.
كان�ت البداية بجرذين فق�ط جلبتهما 
املرأة، التي لم تذكر اس�مها وتعيش يف 
س�ان دييغ�و بكاليفورني�ا يف الواليات 
املتح�دة األمريكية، إىل ش�احنتها التي 
تعترها منزلها. لكن رسعان ما أخذت 
الق�وارض يف التزايد حتى وصل عددها 
إىل 320 ج�رذاً، وما لبث�ت أن توّغلت يف 
فرش الش�احنة وأكلت أسالك املحرك، 
وفقاً ملا جاء يف صحيفة »س�ان دييغو 

يونيون تريبيون«.
عندما بدأ الناس يالحظون أّن القوارض 
تخرج م�ن املركبة وتعود إليها، رشعوا 
بالش�كوى والتذّم�ر منه�ا. ويف نهاية 
املطاف، اتصلت امل�رأة بجمعية  الرأفة 

لسان دييغو  طالبًة املساعدة، ووافقت 
الحقاً عىل التخي عن الجرذان.

وأخ�ر دان�ي ك�وك، م�ن إدارة إنف�اذ 
صحيف�ة  الجمعي�ة،  يف  القان�ون 
»تريبي�ون« أّن »ذل�ك ل�م يك�ن ضمن 
الحيوان�ات،  ع�ىل  القس�وة  ح�االت 
يطل�ب  ومال�ك  تن�ازل،  بمثاب�ة  ب�ل 
مس�اعدتنا. كانت املرأة تق�ديِّم الطعام 
وامل�اء للق�وارض كاف�ة، وال يتواف�ق 
ذل�ك م�ع معاي�ري أم�ارات التكدي�س 
جم�ع  عملي�ة  القهري.«اس�تغرقت 
الف�ران الت�ي نفذه�ا رج�ال الرشطة 
»كل  يف  عليه�ا  عث�روا  وق�د  يوم�ني، 
ش�ق« يف الش�احنة، وتبنينَّ أّن معظمها 
صغرية الس�ن، وكثري منه�ا حبىل. ويف 
الوقت الحارض، حوايل 140 جرذاً منها 
معروضة فعالً للتبني ضمن أزواج من 

الجنس نفسه.

إمرأة تعيش مع الجرذان !

اكتشاف رفاة محارب عاش قبل 2000 سنة ! 

فلسطينية نقلتها منتجاتها البسيطة من عالم البناء والعمارة إلى الفن واالبتكار

 املراقب العراقي/متابعة...
نزلت س�يدة مس�نة يف مدين�ة ووهان الصيني�ة، من مبنى 
ش�اهق من 8 طوابق عىل طريقة البطل الخارق »س�بايدر 
م�ان«، بع�د أن ق�ام ابنها بحبس�ها يف غرفته�ا ملنعها من 

الهرب، خشية تعرضها لإلصابة بفريوس »كورونا«. 
وكان�ت الس�يدة البالغة من العمر 62 عام�ا، التي قيل إنها 
تعان�ي م�ن م�رض انفصام الش�خصية، تحم�ل وعاء من 
املكرونة رسيع�ة التحضري يف حقيبتها عندما كانت هبطت 
املبن�ى بيديه�ا فقط دون أن تس�تخدم وس�ائل مس�اعدة 
أخ�رى. وصلت الس�يدة إىل األرض بأمان ول�م ُتَصب بأذى، 
وفقا للمس�ؤولني املحليني.وقع الحادث يف مجمع سكني يف 

منطق�ة هوانغبي يف ووهان، ظهر اإلثن�ني، وفقا ملا ذكرته 
صحيفة »تشوتيان أوربان« اليومية.وُتظهر اللقطات التي 
انترشت ع�ىل وس�ائل التواص�ل االجتماعي س�يدة ترتدي 
س�رتة خرضاء تهب�ط من الج�دار الخارجي ل�رج حاملة 

حقيبة بالستيكية يف يدها. 
وق�ال مس�ؤولون محلي�ون للصحفي�ني إن امل�رأة مصابة 

بالفصام ورفضت تناول الدواء بسبب مرضها.
وأش�اروا إىل أنها تس�للت من منزلها يف 16 فراير/ش�باط 
وظلت مفقودة ملدة 8 أيام، عندما عادت، اإلثنني، قرر ابنها 
حبس�ها يف غرفته�ا ملنعها من الهرب، ليتلق�ى اتصاال يبلغ 

فيه بأنها هربت من شقتها مرة أخرى.

بيديها الناعمتين وأناملها 
الرقيقة، تحّضر المهندسة 
الفلسطينية ربا سليم )40 
عامًا( من مدينة رام اهلل 
»صبة اإلسمنت« الخاصة 
بها، ليس لبناء منزل أو 

تسوية جدار هنا أو هناك، 
بل لتخلطها في وعاء وردي 
صغير، تبدأ معه رحلة بناء 

من نوع مختلف. 

املراقب العراقي/متابعة...
أقر مربي أغنام اسكتلندي بتهمة 
إس�اءة معاملة حيوان�ات، بعدما 
ظه�ر يف مقطع مصور وهو يلكم 
خروف�ني يف الوج�ه، بحس�ب م�ا 
قال�ت جمعية رف�ق بالحيوانات، 

الثالثاء.
وغ�رم ولي�ام ب�روان )59 عاما( 
550 جنيها إنجليزيا )715 دوالرا( 
بموجب قانون صادر العام 2006 
حول رف�اه الحيوانات، بعدما أقر 
بإلح�اق أذى بخروفني يف مزرعته 
الواقع�ة جنوب�ي إدن�رة يف ع�ام 

.2018
الجمعي�ة  التحقي�ق  وأج�رت 
معامل�ة  ملكافح�ة  األس�كتلندية 
املخول�ة  بوحش�ية،  للحيوان�ات 
برف�ع قضايا إىل املدع�ني العامني 
يش�تبه فيه�ا بحص�ول معامل�ة 

وحشية.
وقال رئيس الجمعية إنه يأمل أن 
تش�كل الغرام�ة »تحذي�را من أن 

هذا السلوك غري مقبول«.

»غرامة غريبة« على 
مربي مواشي.. وما 

فعله »أغرب«

تحول اإلسمنت إلى أكسسوارات وقطع فنية

املراقب العراقي/ متابعة...

املراقب العراقي/ متابعة...
حت�ى بلوغه�ا الخامس�ة م�ن العم�ر يف 
منتصف سبعينيات القرن املايض، لم تكن 
نور حس�ني تعرف أن ل�كل طفل أو طفلة 
أب وأم بعينهم، ولم يحدث أن نطقت وهي 
تعي�ش يف دار »املايقوما« لألطفال فاقدي 
الس�ند األبوي كلم�ة »باب�ا أو ماما« قبل 

ذلك.
وترع�ى ن�ور اليوم مئ�ات األطف�ال ممن 
والذي�ن  بظروفه�ا  ظروفه�م  تش�ابهت 
يدفع�ون ثم�ن ن�زوات وأخط�اء غريهم، 
وذلك عر منظمة »ش�معة« التي أنشأتها 
يف الخرط�وم بمس�اعدة ع�دد املنظم�ات 

الدولية واملحلية.
وتحدثت نور حسني  عن تجربتها، وتقول 
إنها »تفاجأت خالل أيامها دراستها األوىل 
بإحدى دور ري�اض األطفال يف الخرطوم، 
والت�ي ألحقتها به�ا دار املايقوم�ا، بآباء 
وأمه�ات يأت�ون ألخ�ذ أبنائهم، فس�ألت 

معلمتها عن ماذا تعني ماما وبابا؟«
وتأثرت املعلمة بالس�ؤال ودخلت يف موجة 
ب�كاء ش�ديدة، لك�ن ن�ور ل�م تتوقف عن 
أس�ئلتها املحرية وباغتت معلمتها بسؤال 
آخر: »أين ماما وبابا؟، لم تجد املعلمة أية 
إجابة غري القول بأن بابا وماما يف الجنة«.

وش�كلت تل�ك الواقعة لحظ�ة مفصلية يف 
حي�اة ن�ور، التي بدأت وكأنه�ا تبحث عن 
واق�ع مفقود، ومع م�رور األيام وتقدمها 
يف الدراس�ة بدأت ن�ور تتعرف عىل ظروف 
حياتها ش�يئا فش�يئا، وب�دأت تفهم أنها 
ضحي�ة لظروف أت�ت بها إىل ه�ذا املكان، 

دون أن تكون لها يد فيها.
وتقول نور إنها حولت كل تلك الحقائق إىل 
طاقة إيجابية فاجتهدت يف دراستها وبعد 
نجاحه�ا يف الثانوي�ة الس�ودانية يف نهاية 

ثمانيني�ات الق�رن املايض اخت�ريت ملنحة 
لتلقي دراسات جامعية يف األردن.

وبع�د عودته�ا إىل الس�ودان عمل�ت ن�ور 
لس�نوات طويل�ة ع�ىل خدمة م�ن هم يف 
ظ�روف ش�بيهة لظروفه�ا حت�ى توجت 
بإنش�اء   2007 الع�ام  يف  تل�ك  جهوده�ا 
منظم�ة ش�معة املتخصصة يف مس�اعدة 
األطف�ال فاقدي الس�ند األب�وي واألمهات 
الالئ�ي يقع�ن فريس�ة للذئ�اب البرشي�ة 
ويتعرضن اإلنكار من قبل اآلباء املحتملني 

أو من وقعن فريسة لرغباتهم.
وتشري نور إىل أن املهمة تبدو صعبة للغاية 
خصوص�ا يف ظ�ل العم�ل وس�ط مجتمع 
محافظ كاملجتمع السوداني، والتعقيدات 

التي تحيط باملجال الذي تعمل فيه.
لك�ن نور تق�ول إن الدافع األك�ر للنجاح 
ه�و قناعته�ا التامة ب�أن األطف�ال الذين 
يرتك�ون م�ن قب�ل أمهاته�ن أو آبائه�م 
خوف�ا م�ن الوصم�ة االجتماعي�ة ال ذنب 
لهم يف الظ�روف املحيطة به�م، كما أنهم 
ل�م يختاروا املج�يء إىل الحي�اة بالطريقة 
التي أتوا بها، لذلك فمن واجب املجتمع أن 
يس�اعدهم عىل أن ينش�ئوا حياة طبيعية 
توف�ر له�م كاف�ة الحق�وق الت�ي تتوف�ر 
ألقرانه�م بم�ا يف ذل�ك الرتبي�ة الس�ليمة 

والتعليم والصحة واالندماج يف املجتمع.
لن�ور فق�د س�اعدت منظمته�ا  ووفق�ا 
بالتع�اون م�ع منظمات دولي�ة ومانحني 
أكثر من 7 آالف طفل وأم خالل الس�نوات 
الثالثة عرش املاضية، كما نجحت يف إعادة 
مئات األطفال إىل أرسهم وعملت عر مبدأ 
»الس�رت« عىل تس�هيل االرتب�اط الرشعي 
بني الكثري من األمهات واآلباء مما س�اعد 
عىل إدماجهم وأبنائهم يف املجتمع بش�كل 

طبيعي.

سودانية تحول المأساة لطاقة إيجابية


