
الكابينة الحكومية »تترنح« بين أروقة البرلمان بعد جلسة »متعثرة«
عالوي َيخسر رهانه

المراقب العراقي/ المحرر السياسي
يف ظه�رة يوم مش�مس، وقف رت�ل مؤلف من 
ثالثة عجالت أمام بوابة مجلس النواب، الكائن 
يف املنطقة الخرضاء وس�ط العاصمة العراقية 
بغ�داد، كان يقل رئيس مجل�س الوزراء املكلف 
محمد توفيق ع�الوي، الطامح بتمرير »كابينة 
وزارة مس�تقلة« داخل قبة املجلس الذي يحتج 
العراقي�ون منذ أش�هر عىل فس�اد غالبية كتله 

السياسية.
ن�زل ع�الوي م�ن س�يارته متجهاً نح�و بوابة 
املجل�س، ليص�دم بوجود ش�خصية سياس�ية 
واحدة يف استقباله، إال أن »السالم الحار« الذي 
ب�ادر به نائ�ب رئي�س الربملان حس�ن الكعبي 
املنتم�ي لتحالف س�ائرون، ه�ون عليه املوقف 

عىل ما يبدو.
بدا ع�الوي ال�ذي كان قبل أي�ام، »واثق�اً« من 
تمري�ر كابيت�ه الوزاري�ة يف مجل�س الن�واب، 
ليصب�ح رئيس�اً لحكوم�ة »انتقالي�ة« يف ظ�ل 
ظروف اس�تثنائية يشهدها العراق، حائراً وهو 
يس�ر يف أروقة الربملان، ف�«حلفاؤه« يف األمس 

انقلبوا »خصوماً«.
وكان من املق�رر أن يعقد مجلس النواب، ظهر 
الي�وم الخميس، جلس�ة اس�تثنائية ملنح الثقة 
لحكومة محمد توفيق عالوي، إال أنها لم تعقد، 
نتيج�ة »تعّن�ت« أط�راف سياس�ية بمواقفها 

الرافضة للكابينة.

نصاب غ�ر مكتم�ل، ومناوش�ات كالمية بني 
رئي�س مجلس النواب محمد الحلبويس، ونائبه 
األول حس�ن الكعب�ي، ع�الوة ع�ىل »تالعب« يف 
س�جل الحضور، كلها كانت عوامل مس�اهمة 
يف إفشال »الجلسة االستثنائية«، وتأجيل موعد 

عقدها إىل يوم السبت املقبل.
واندلعت املش�ادة الكالمية، إثر قرار الحلبويس 
بتأجيل جلس�ة منح الثق�ة للحكومة الجديدة، 
وهو م�ا اعرتض علي�ه الكعبي وبقي جالس�اً 
داخل القاعة الترشيعية، بانتظر دخول النواب، 
كما وجه بالتحقق من النصاب القانوني داخل 

املجلس.
ويعد الحلبويس الذي يرتأس تحالف القوى، من 
أش�د املعارضني ملحمد توفيق عالوي، وعمد إىل 
مهاجمت�ه إعالمياً يف أكثر من مناس�بة، وتعزو 
مصادر سياس�ية ذلك إىل س�عي القوى السنية 
والكردي�ة للحص�ول ع�ىل »مكاس�ب ضيقة« 

اعتماداً عىل مبدأ »املحاصصة الطائفية«.
وف�ق ذلك، يق�ول النائب عن تحالف س�ائرون 
ل�«املراق�ب  حدي�ث  يف  املس�عودي،  ري�اض 
العراق�ي«، إن »الق�وى السياس�ية، ل�م تك�ن 
ج�ادة يف تمرير الكابينة الوزارية، وأن مواقفها 
مواقفه�ا  ع�ن  مختلف�ة  ظه�رت  اإلعالمي�ة 

السياسية داخل قبة مجلس النواب«.
ويضيف املس�عودي »منذ أس�بوع بدأت القوى 
السياس�ية تعتق�د ب�رضورة ع�دم تمرير هذه 
الحكومة وتقديم أخرى جديدة«، مش�را إىل أن 

ذلك »من شأنه إيصال رسائل سلبية إىل الشارع 
العراق�ي ورئي�س الحكومة املقب�ل مفادها: ال 
يمك�ن بأي ح�ال من األح�وال تمري�ر حكومة 
بدون املحاص�ة والحصول ع�ىل مغانم وزارية 

واالستئثار بالسلطة«.
ويؤك�د أن »الق�وى السياس�ية ال ترغ�ب برتك 
املحاصص�ة واملكاس�ب الضيقة وتس�عى عىل 
الدوام إىل تشكيل حكومة عىل مقاساتها وليس 

عىل مقاسات العراقيني«.
وبش�أن كيفية حصول اختالل بنصاب جلس�ة 
منح الثقة، يقول املسعودي إن »أعضاء مجلس 
النواب حرضوا إىل الجلسة قبل أن تعقد، وقاموا 
بالتوقي�ع يف س�جل الحض�ور ومن ث�م غادروا 

الجلسة«.
وتس�لمت رئاس�ة مجلس النواب، ي�وم االثنني 
امل�ايض )24 ش�باط 2020(، املنهاج الحكومي 
ال�ذي أعّده عالوي بناء ع�ىل “تعهدات” قدمها 
للكت�ل السياس�ية التي ج�اءت ب�ه إىل املنصب 
رشيط�ة تنفي�ذ قرار الربمل�ان بإخ�راج القوات 
األجنبي�ة من األرايض العراقي�ة، لكنه “انقلب” 
ع�ىل تلك التعه�دات، إذ ب�دا املنه�اج خالياً من 

فقرة إخراج القوات األجنبية من العراق.
وكان ع�الوي ق�د راهن ع�ىل تمري�ر حكومته 
بجلس�ة اليوم، إذ أعلن يوم السبت املايض )22 
ش�باط 2020(، االق�رتاب من تحقي�ق »انجاز 

تاريخي« عرب كابينة وزارية مستقلة.

بايرن ميونيخ يفقد قوته الضاربة بغياب ليفانودوفسكي

الذقن وطريقة
 الحالقة مصدر
 خطر لإلصابة

 بكورونا

العراق في
 المرتبة الرابعة 

عربيا في
 اإلنتاج

 الزراعي
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اك�دت كتل�ة بي�ارق الخ�ر، الي�وم 
الخميس، ع�ن تعرض محمد توفيق 
عالوي إىل ضغوط دولية للتعامل مع 

الكرد بخصوصية.
وق�ال رئي�س الكتلة النائ�ب محمد 
الخالدي يف ترصي�ح صحفي تابعته 
»الكابين�ة  إن  العراق�ي«  »املراق�ب 
الوزاري�ة ملحم�د توفيق ع�الوي، يف 
وض�ع مري�ح، ناهي�ك ع�ن وج�ود 
مفاوض�ات حت�ى اللي�ل م�ع الوفد 
الك�ردي لجه�ة البحث ع�ن حقوق 

املكون الكردي«.
ضغوط�اً  »هن�اك  ان  وأض�اف، 
دولي�ة للتعامل م�ع األك�راد ضمن 
خصوصيتهم كإقليم، وهو ما يعني 
ممثليه�م،  اختي�ار  يف  مش�اركتهم 
كإقلي�م  خصوصيته�م  أن  كم�ا 
الدس�تور«،  يف  عليه�ا  منص�وص 
مؤكداً ان »املجتم�ع يضغط باتجاه 

مشاركتهم«.

كتلة سياسية تكشف عن 
ضغوط خارجية تعرض لها 
»عالوي« بخصوص الكرد

المراقب العراقي/ احمد محمد...
يف ظل تواصل االنباء حول تس�جيل بعض اإلصابات من جراء 
تف�ي »فاي�روس« كورون�ا يف بغ�داد واملحافظ�ات، عطلت 
خلي�ة االزم�ة الحكومية التي تض�م وزراء الصح�ة والتعليم 
الع�ايل والرتبي�ة والنق�ل وامان�ة بغ�داد والداخلي�ة، ال�دوام 
الرس�مي يف الجامعات واملدارس كأجراء احرتازي ملنع انتشار 
»الفايروس«، وتأتي تلك اإلجراءات يف ظل تسجيل عدة حاالت 
بعدد من الدول املجاورة.   وشهد اليوم الخميس، تسجيل أوىل 
حاالت اإلصابة بمرض كورونا يف مستشفى الكرخ، يف الوقت 
الذي اش�ارت فيه وزارة الصحة العراقية عن س�يطرتها عىل 
الحالة، حيث يأتي ذلك، بعد س�اعات م�ن اعالن خلية األزمة 
الحكومي�ة عن اتخاذ جمل�ة قرارات وقائية بس�بب فروس 
»كورونا« منها تعطيل الدوام الرسمي يف املدارس والجامعات، 
وكذلك العمل عىل منع التجمعات يف األماكن العامة واملقاهي، 
حي�ث دعت الجه�ات الحكومية املختصة اىل اتخ�اذ إجراءات 
الزمة لتطبيق تلك التعليمات، وكذلك منع الس�فر اىل عدد من 

الدول بينها إيران وسوريا.
ه�ذا وق�د وضع�ت وزارة العل�وم والتكنولوجيا آلي�ة جديدة 

لتسير أمور دوائرها بدًء من األسبوع املقبل.  
واعلنت مديرية الدفاع املدني يف املثنى اليوم، عن تنظيم حملة 
لتطه�ر وتعقيم يف عدة أماكن من الس�ماوة ش�ملت س�جن 

املثنى املركزي.
وخصص�ت خلية االزم�ة يف دائ�رة صحة محافظ�ة النجف، 
مستش�فى الحكيم للمصابني ب� »كورونا« والحاالت املشتبه 
بها.وت�م اإلعالن يف امل�رة األوىل عن حاالت اإلصاب�ة يف العراق 
بع�د أن تم تش�خيص حال�ة طالب يف ح�وزة النجف االرشف 
الرشيفة مصاب قبل ص�دور قرار منع اإليرانيني من الدخول 
األرايض العراقية.وعن اإلجراءات الحكومية وعمليات تعطيل 
الدوام الرس�مي يف املؤسس�ات الحكومية بس�بب الفايروس 
وال�ذي طب�ق يف املؤسس�ات الرتبوي�ة والتعليمي�ة، وأش�ار 
اخصائ�ي امراض الجهاز الهضم�ي، الدكتور ليث الخفاجي، 
اىل أن »م�ع دخ�ول مرض كورون�ا يف العراق فأن�ه يجب عىل 
الجه�ات الحكومية وعىل رأس�ها وزارة الصحة أن تعمل عىل 
توفر وتخصيص ردهات بل ومستشفيات إلستقبال املرىض 

املعرضني لفروس كورونا«.
وق�ال الخفاجي، يف ترصيح ل�� »املراقب العراقي« إن »ال أحد 
يس�تطيع أن ينكر خطورة هذا املرض، لكون أن جميع الدول 
الت�ي تعرضت له أعط�ت ارواحا عزيزة عليه�ا من املواطنني 
وبمختل�ف األرواح، وه�ذا ما يجع�ل العراق ال�ذي يعترب البلد 
املتأخر من حيث وصول املرض اليه امام تحد حقيقي التخاذ 

اجراء الزم«.
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أعلن الحش�د الش�عبي الي�وم الخميس، 
عن تشكيل »قوة ضاربة« ملالحقة فلول 
عصاب�ات داع�ش االجرامي�ة، يف امل�دن 
والجب�ال ب�ني محافظتي ص�الح الدين 

وكركوك.
وذك�ر الحش�د يف بي�ان تلق�ت »املراقب 
العراق�ي« نس�خة من�ه، أن »الل�واء 88 
بالحش�د الش�عبي نرش ق�وات يف جبال 
عالس وحمرين مجهزة بأسلحة حديثة 

ومدربة عىل قتال املدن والجبال«.
وأض�اف البيان، أن “الهدف من نرش تلك 
الق�وات هو مس�ك القاطع والس�يطرة 
عليه امنيا والحفاظ عليه من أي خرق”، 
مبين�ا ان “قاطع مس�ؤولية الل�واء 88 
منطق�ة جبلية ونرش ه�ذه القوات مهم 

جدا«.

»كورونا« يعطل الدوام الرسمي والعراق يضع جملة إجراءات احترازية

املراقب العراقي/ متابعة...
قم�ة مباري�ات الجول�ة الثالث�ة م�ن مباري�ات الدوري 
الكروي املمتاز تقام غ�دا الجمعة عندما يلتقي االزرقان 
فريق�ا الطلب�ة والقوة الجوي�ة عىل اديم ملعب الش�عب 
الدويل يف تمام الس�اعة الرابعة والنص�ف بتوقيت بغداد، 
فيما تس�تأنف مباراة ذات الجولة بإقام�ة مباراة أخرى 
تجمع امليناء بالنفط عىل ملعب الفيحاء.ويف ذات الجولة 
حق�ق فريق الزوراء ف�وزه الثاني عىل الت�وايل يف الدوري 
بع�د أن تمك�ن م�ن الفوز ع�ىل ن�ادي الكهرب�اء بهدف 
مقاب�ل ال يشء عن طريق مهاجم�ه مهند عبد الرحيم يف 
الدقيق�ة ال� 50 م�ن عمر املباراة.ويح�اول فريق الطلبة 
يف مباراة »الكالس�يكو« الذي يس�تبرش خ�را خالل هذا 
املوس�وم باألس�ماء الش�بابية الت�ي يحمله�ا واملطعمة 
بعن�ارص الخربة خصوصا يف املناطق الدفاعية، اىل إرضاء 
جماهره وتضميد جراحاته بعد خسارة امام النوارس يف 
افتتاحية مباريات املرحلة الحالية، فضال عن تعادل امام 
ام�ام ضيفه النجف خالل الجول�ة املاضية.امام الصقور 
فيسعى اىل استمرار املسرة يف سكة انتصاراته من خالل 

اقتناص نقاط املباراة بش�كل كامل، وخطف رصيده من 
النقاط بش�كل كامل بعد مباراتني خطف فيهما العالمة 
الكاملة م�ن النقاط.ولم يعاني الفريقان من أي غيابات 
يف صفوفهم�ا، اال الصق�ور ال�ذي يفتق�د لخدمات نجم 
خط الوس�ط محم�د عيل عب�ود الذي تع�رض اىل إصابة 
يف األن�ف وأجرى عملي�ة جراحية.وم�ن املتوقع أن تخلو 
مدرجات الفريقني من الجماهر خصوصا بعد القرارات 
الحكومي�ة بخصوص ف�روس »كورونا« والتي ش�ددت 
ع�ىل رضورة الغ�اء التجمعات يف األماك�ن العامة ومنها 
املالع�ب الكروية.اما عن نتائ�ج املباريات األخرى يف ذات 
الجولة والت�ي أقيمت اليوم، فقد واصل الزوراء سلس�لة 
انتصاراته بتحقيق فوزا عىل نظره الكهرباء، بهدف دون 
رد ع�ن طريق مهند عبد الرحي�م. فيما انتهت مواجهتني 
اخرتني احداهما يف بغداد والثانية يف البرصة، ففي املباراة 
األوىل، نجح فريق نفط الجنوب ان يلحق الخس�ارة األوىل 
بفري�ق أربي�ل بتغلبه عليه 1-0 يف املواجه�ة التي أقيمت 

عىل ملعب الفيحاء.
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األنيق والصقور يلتقيان تحت مدرجات خالية من المؤازرين 

الحشد يشكل
 قوة ضاربة لمالحقة 

فلول داعش

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

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
اختفاء الحس�ابات الختامية عند اعداد املوازنة السنوية 
للع�راق ما بع�د 2003 فرصة اس�تغلها الفاس�دين من 
اجل االس�تحواذ عىل الوفرات املالية امل�دورة من األعوام 
السابقة، بل ان معظم املوازنات هي معادة ورسمت من 

اجل توفر غطاء للفاسدين باالستيالء.
موازنة الع�راق للع�ام 2020 تواجه عجزا كب�را، بينما 
تتغافل الحكومة وبش�كل متعمد ع�ىل عدم ادراج عوائد 
مالي�ة يمك�ن ان تس�د العج�ز من بي�ع النف�ط والغاز، 
واالغ�رب هو اختف�اء ع�رشات املليارات م�ن الدوالرات 
جراء ارتفاع أس�عار النفط عند اعداد املوازنة ولم ينظم 
موازنات تكميلية لرصف تلك األموال.العام املايض حقق 
الع�راق ارتف�اع يف الواردات لش�هر تموز للع�ام املايض 
وكان م�ن املؤم�ل ان يت�م بن�اء موازنة تكميلي�ة اال ان 
األم�وال اختفت وال يوجد حديث عنها ويف موازنة 2020 
لم تس�جل مبالغ مدورة من األعوام املاضية، بل سجلت 
وبش�كل متعم�د اختف�اء واردات حق�ول نفط  ش�مال 
نينوى وسنجار والخازر وغرها من املناطق وبالتواطئ 
م�ع وزير املالي�ة االتحادي ورئي�س الوزراء ع�ادل عبد 
املهدي.عن�د اع�داد موازن�ات يف كل دول العال�م تك�ون 
املطالبات بالحس�ابات الختامية ملعرفة املرصوفات وما 

تبق�ى منه�ا، اال ان يف العراق هناك توافق س�يايس عىل 
ع�دم ادراجها من اجل طم�ر معالم اي�ة جريمة مالية، 
وزارة املالي�ة تن�رش يف الس�ابق كمي�ة األم�وال التي تم 
رصفه�ا من موازنة البلد وقد الحظنا ان معظم موازنات 
العراق ال يتم رصف منها اكثر من 60% من قيمة األموال 
, لكن املضحك اختفاء تلك األموال بحجج واهية ولم نجد 

لها اثر يف اعداد اية موازنة مقبلة.
وي�رى الخبر االقتص�ادي هيثم الخزع�يل يف اتصال مع 
)املراق�ب العراق�ي(: ان »عملية اعداد املوازنة الس�نوية 
يعتمد ع�ىل قيمة عوائ�د النفط التخميني�ة وفق تحديد 
س�عر الربميل الواحد، لكن تذبذب األسواق يؤدي يف كثر 
من األحيان اىل ارتفاع أس�عار النفط وهو ما جرى خالل 
العام�ني املاضيني م�ن تحقيق وثرة مالي�ة جيدة , لكن 
رسع�ان ما تختفي عن�د اعداد املوازنة وه�و عمل يؤكد 

وجود فساد كبر يف مفاصل الحكومة العراقية«.
وتاب�ع الخزع�يل: ان »العج�ز االف�رتايض ال�ذي يضع�ه 
راس�موا املوازن�ة ال يتحق�ق يف كث�ر من األحي�ان، لكن 
الفس�اد ي�رص ع�ىل وض�ع العج�ز ليرشع�ن االقرتاض 
الخارج�ي ومن ثم اختفاء األم�وال املقرتضة وهي لعبة 

أدمن عليها سياسيو العراق خالل األعوام املاضية«.

تفاصيل اوسع صفحة 3

سرقات المال العام تتواصل بضياع الحسابات الختامية و »اختفاء« الوفرة المالية

دع�ا تحالف »الفتح«، الي�وم الخميس، رئيس ال�وزراء املكلف، 
محمد توفيق عالوي، بتنفيذ ثالثة مطالب.

وق�ال عضو التحالف أحمد الكنان�ي يف ترصيح صحفي تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« إن »ع�الوي مل�زم بتحديد تاري�خ إلجراء 

االنتخابات املبكرة«.
واضاف أن »رئيس الوزراء املكلف، عليه ايضا تضمني برنامجه 
التعه�دات الت�ي أطلقها بش�أن االلت�زام باالتفاقي�ة الصينية، 

واخراج القوات االمريكية من العراق«.

أك�د النائب املس�تقل باس�م خش�ان، اليوم الخمي�س،  ان 
انهي�ار االتفاقات املربمة ب�ني الكتل السياس�ية حال دون 

تمرير الكابينة الوزارية اليوم.
وقال خشان يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب العراقي«، 
انه »تحدث بش�كل مبكر قبل تسمية رئيس الوزراء املكلف 
محم�د توفي�ق ع�الوي، ان اختي�ار رئيس ال�وزراء يجري 
بالتواف�ق وموضوع�ه لي�س معق�داً، لكن املش�كلة االكرب 
واملعق�دة ج�دا وه�ي اختي�ار الكابين�����ة الوزارية، وما 
حدث يف جلس�ة اليوم ك��ان متوقع�����ا الن االت�فاقيات 

انهارت«.

وأض�اف، أن »موق�ف الكرد يكش�ف تمس�كهم بوزاراتهم 
والتي بقيت ش�اغرة يف كابينة عالوي«، مبينا أن »الكرد لم 
يب�ادروا اىل دعم مل�ف التصويت خش�ية ان يرتاجع رئيس 
ال�وزراء املكلف عن وعوده له�م، وبالتايل يجعلهم يف موقف 
صعب، باإلضافة اىل ان جزءاً ليس قليالً من القوى الس�نية 
ترأى بان تش�كيل الحكومة جرى وفق اتفاق غر عادل اما 
موق�ف القوى الش�يعية ومنها الحكم�ة والنرص فهي غر 

راضية عن طريقة تشكيل الحكومة«.
ولفت اىل أن »جلسة مجلس النواب االستثنائية التي عقدت 

اليوم، اعادت االمور اىل املربع االول«.

الفتح يطالب عالوي بتنفيذ المطالب الثالثة

نائب: انهيار االتفاقات عرقل تمرير الكابينة الوزارية
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المراقبالعراقي/سامراء...
نفذت قواتالحش�د الش�عبي يف س�امراء 
عمليات استباقية لتأمني زيارة  استشهاد 
اإلمام عيل الهادي )عليه الس�ام(  .  وقال 
الحش�د يف بيان تلقت »املراقب العراقي« 
نس�خة منه،  إن«االلوي�ة التابعة لقيادة 
عمليات سامراء يف الحشد الشعبي )313 
  – 314 – 315( نفذت بالتعاون مع قوات 
الجيش وجهاز املخابرات  واألمن الوطني 
وبإس�ناد م�ن ط�ران الجي�ش وق�وات 

اس�تباقية  البحري�ة  عملي�ات  الرس�ول 
يف املناط�ق املحاذي�ة لقاطع املس�ؤولية 
ش�مال  رشق اىل جن�وب رشق وش�مال 

غرب وجنوب غرب مدينة سامراء«. 
اس�تهدفت  أن«العملي�ات  وأض�اف، 
املناط�ق التي ق�د تنطلق منه�ا  تهديدات 
أمني�ة الس�تهداف زوار مرق�د اإلمام�ني 
العس�كريني )عليهما  الس�ام( يف ذكرى 
استش�هاد اإلم�ام ع�يل اله�ادي )علي�ه 

السام(«. 

الحشد الشعيب ينفذ عمليات استباقية يف سامراء
 لتأمين زيارة  اإلمام الهادي »ع« 

2 صحيفة-يومية-سياسية-عامةمن احلدث

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

إصبع عىل الجرح.. 

مما ال ش�ك فيه ان املرحلة السياس�ية بعد عام 2003 جاءت 
عرجاء  ومرت بتغيرات كثرة، فرضتها ظروف عديدة اهمها 
ان التغير  جاء عرب احتال امريكي فرض مخططاته واهدافه 
ع�ى الواقع ودمر  جميع البنى التحتي�ة للبلد. كما إن النظام 
الربملان�ي الذي ت�م إعتماده  يف العراق هو نت�اج العقل الغربي 
وه�و نظام ليربايل يحتاج اىل  مه�ارة عالية يف ادارته ومجتمع 
متخ�م بالثقاف�ة الديمقراطي�ة ناهيك  عما قام ب�ه االحتال 
االمريك�ي بفرض تقلي�ًد خ�اص يف تجربة النظ�ام  الربملاني 
وهو مبدأ املحاصصة س�واء كانت يف االستحقاق الطائفي  او 
العرقي او يف االس�تحقاق االنتخابي فأفسد التجربة برمتها. 
حداث�ة  التجربة ثم إن حج�م التدخل الخارج�ي اضاع هوية 
التجربة  الديمقراطية فطغى الفساد يف جميع مفاصل الدولة 
م�ن قمة هرم  املس�ؤولية اىل ادنى درجة وظيفي�ة يف الدولة. 
تداعي�ات امل�وت  والدمار ال�ذي جلبته لنا تنظيم�ات القاعدة 
وداعش�والبعث الصدامي اث�ر  كثراً عى بني�ة املجتمع وركز 
الطائفية وقس�م البلد اىل كونتات عى  اسس العرق والطائفة 

والدي�ن وص�وال الىحج�م التدهور يف 
التجربة  السياس�ية وفق�دان الحلول 
لألزم�ات املرتاكم�ة مما عقد املش�هد 
 الس�يايس اكثرمع غياب الكتلة األكرب 
يف ال�دورة الترشيعي�ة الرابع�ة  فكان 
الس�يد  التس�وية  ش�خصية  خي�ار 
ع�ادل عب�د امله�دي عنواناً لس�قوط 
 حمل التجرب�ة السياس�ية برمتها اىل 

االرض وكش�ف زي�ف واخطاء  جمي�ع املراحل الس�ابقة. لم 
تكن اس�تقالة عبد امله�دي بغر املتوقع�ة  أوألنلرجل يخضع 
عمل�ه للم�زاج كما ع�رف عنه كما عم�ل  االع�ام  املضاد يف 
الس�يطرة ع�ى ال�راي العاموايق�اد االزمات واش�عال الفتن 
 وبعيدا عن تفاصيل ما بعد استقالة عبد املهدي وسط ضغط 
الح�راك  الجماه�ري وصوال اىل تكليف محم�د توفيق عاوي 
املقب�ول  واملرفوض واللغ�ز والاواضح يف معالم الش�خصية 
واملقبول ش�يعيا  بحكم اإلضطرار ولي�س اتإلختياربإتبار من 
) اليش�وف امل�وت يرض�ه  بالصخونة ( فان املناط�ق الغربية 
ملزم�ة ب�الرضا النه�ا بني امري�ن  االول ان تذهب اىل االقلمة 
وهو خيار غر مضمون النتائج وفيه  معارضة كبرة داخلية 
وخارجية، وفيه مس�ؤولية ايض�اً. يف ذات  الوقت فان احزاب 
االقلي�م الك�وردي  يدركون ان عاوي م�اض يف  وضع البدائل 
عن وزرائهم الس�ابقني وسيحتلون الوزارات املصنفة  له واي 
خيار اخر سيخلق لهم مشكلة مع بغداد التي يف الخاف  معها 
تداعيات تذكرهم بتداعيات االس�تفتاء واالزم�ة االقتصادية 
 وغره�ا . أخرا وليس آخرا نقول س�وف تت�م املصادقة عى 
كابين�ة  عاوي تحت الفتة الحد االدن�ى الن الخيارات االخرى 
هي اما  الفوىض او الح�رب االهلية او املجهول الذي ال نعرف 

مجاهليه واىل  اين يأخذ الباد والعباد. 

حكومةعالوياوالمجهول...
منهل عبد األمري المرشدي

الخميس 27 شباط 2020 
العدد 2276 السنة العاشرة

المراقبالعراقي/الموصل...
اعلن�ت وزارة الداخلي�ة، الخميس، القاء القبض عى مايس�مى بأبي 

 انس احد ارهابيي جماعات داعش االجرامية يف أيمن املوصل . 
وذك�ر اعام الوزارة يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه،  إن 
»قوة مش�رتكة من فوج طوارئ الرشطة الثامن التابع لقيادة  رشطة 
نينوى ومديرية اس�تخبارات ومكافحة اره�اب نينوى العاملة  ضمن 
وكالة االس�تخبارات والتحقيق�ات االتحادية ل�وزارة الداخلية  وبناًء 
عى معلومات استخبارية دقيقة وتعاون املواطنني، تمكنت  من القاء 

القبض عى الداعيش) ي ب ح ر ( املكنى )ابو انس(«. 
واضاف، انه » تم القبض عليه يف الجانب االيمن ملدينة املوصل«. 

المراقبالعراقي/بغداد...
اعلن�ت مديرية رشطة النج�دة، الخميس، 
اعتق�ال ش�خصني أطلق�ا الن�ار  بطريقة 

عشوائية يف االسكان والغزالية ببغداد . 

وقال�ت املديري�ة يف بي�ان تلق�ت »املراقب 
العراقي« نسخة منه، ان   «دوريات رشطة 
نجدة بغداد تمكنت من اعتقال ش�خصني 
أطلق�ا النار  يف الفضاء مم�ا أدى إىل ترويع 
املواطنني ضمن مناطق اإلسكان  والغزالية 

يف بغداد«. 
وقالت املديري�ة ان »ذلك جاء خال تجوال 
دوري�ات النج�دة ضمن  املناط�ق املذكورة 
اع�اه أدت إىل القبض عليه�م وبصحبتهم 
الس�اح  املس�تخدم«.  وأش�ارت اىل أنه »تم 

تسليمهم إىل مراكز الرشطة«. 

القبض عىل الداعيش »أيب انس« 
يف أيمن الموصل

نجدة بغداد تعقل شخصين أطلقا النار يف 
منطقيت االسكان والغزالية

 »الفايروس« لم يصل لمرحلة االنتشار
العراقيضعجملةمناإلجراءاتاالحترازيةلمحاصرة

»كورونا«ومنعتفشيه
المراقبالعراقي/احمدمحمد...

يف ظ�ل تواصل االنباء حول تس�جيل بعض 
اإلصاب�ات م�ن ج�راء تف�يش   «فايروس« 
كورون�ا يف بغ�داد واملحافظ�ات، عطل�ت 
خلية االزم�ة  الحكومية الت�ي تضم وزراء 
الصح�ة والتعليم الع�ايل والرتبي�ة والنقل 
 وامانة بغداد والداخلية، الدوام الرس�مي يف 
الجامع�ات واملدارس  كأجراء احرتازي ملنع 
انتشار »الفايروس«، وتأتي تلك اإلجراءات 
 يف ظل تس�جيل عدة حاالت بعدد من الدول 

املجاورة.  
وش�هد اليوم الخميس، تسجيل أوىل حاالت 
اإلصاب�ة بم�رض كورون�ا  يف مستش�فى 
الك�رخ، يف الوقت الذي اش�ارت فيه وزارة 
الصحة  العراقية عن سيطرتها عى الحالة، 
حي�ث يأت�ي ذلك، بعد س�اعات م�ن  اعان 
خلي�ة األزم�ة الحكومية ع�ن اتخاذ جملة 
قرارات وقائية بس�بب  ف�روس »كورونا« 
منه�ا تعطيل ال�دوام الرس�مي يف املدارس 
من�ع  ع�ى  العم�ل  وكذل�ك   والجامع�ات، 
التجمع�ات يف األماك�ن العام�ة  واملقاهي، 
حيث دعت الجه�ات الحكومي�ة املختصة 
اىل اتخ�اذ  إج�راءات الزم�ة لتطبي�ق تل�ك 
التعليمات، وكذلك منع الس�فر اىل عدد  من 

الدول بينها إيران وسوريا. 
هذا وقد وضعت وزارة العلوم والتكنولوجيا 
آلية جديدة لتس�ير أم�ور  دوائرها بدًء من 

األسبوع املقبل. 
واعلن�ت مديري�ة الدف�اع املدن�ي يف املثنى 
اليوم، ع�ن تنظيم حمل�ة  لتطهر وتعقيم 
يف عدة أماكن من الس�ماوة ش�ملت سجن 

املثنى  املركزي . 
وخصص�ت خلي�ة االزم�ة يف دائ�رة صحة 
النجف،مستش�فى  الحكي�م  محافظ�ة 
للمصابني ب� »كورونا« والحاالت املش�تبه 

بها. 
وتم اإلعان يف املرة األوىل عن حاالت اإلصابة 
يف العراق بعد أن  تم تش�خيص حالة طالب 
يف حوزة النج�ف االرشف الرشيفة مصاب 
 قبل صدور قرار منع اإليرانيني من الدخول 

األرايض العراقية. 
وعملي�ات  الحكومي�ة  اإلج�راءات  وع�ن 
يف  املؤسس�ات  الرس�مي  ال�دوام  تعطي�ل 
الحكومية بس�بب الفاي�روس والذي طبق 

يف املؤسس�ات  الرتبوية والتعليمية، وأشار 
الهضم�ي،  الجه�از  ام�راض  اخصائ�ي 
 الدكتور لي�ث الخفاجي، اىل أن »مع دخول 
م�رض كورون�ا يف العراق  فأن�ه يجب عى 
الجه�ات الحكومي�ة وع�ى رأس�ها وزارة 
الصح�ة أن  تعم�ل عى توف�ر وتخصيص 
ردهات بل ومستش�فيات  إلستقباالملرىض 

املعرضني لفروس كورونا«. 
وق�ال الخفاج�ي، يف ترصيح ل�� »املراقب 

العراق�ي« إن »ال أح�د  يس�تطيع أن ينك�ر 
خطورة هذا املرض، لكون أن جميع الدول 
الت�ي  تعرضت ل�ه أعط�ت ارواح�ا عزيزة 
عليها م�ن املواطن�ني وبمختل�ف  األرواح، 
وه�ذا مايجع�ل العراق ال�ذي يعت�رب البلد 
املتأخ�ر من حيث  وص�ول املرض اليه امام 

تحد حقيقياتخاذ اجراء الزم«. 
وأش�ار، اىل أن »وضع املرض بعد دخوله اىل 
بغداد بات خطرا  ج�دا«، مبينا أن »عملية 

اغاق دوائر الدول�ة حتى وإن كان برمتها 
 فه�و ال يشء امام صح�ة املواطن العراقي 

إذا كنا ضامنني سامته  وهو يف بيته«. 
االم�ر  الح�ايل  الوق�ت  »يف  أن  اىل  ولف�ت 
يس�توجب اليقظة والحذر م�ن  املواطنني، 
ولكن عدم االنزالق وراء االشاعات الكاذبة 
التي  تمارسها بعض الصفحات عى مواقع 

التواصل االجتماعي«. 
ويعي�ش املواطن�ني يف بغ�داد واملحافظات 

قلق مس�تمر بسبب تفيش  فروس كورونا 
الذي فتك بعدد من الدول العربية واألجنبية 
عى  رأس�ها مدينة ووه�ان الصينية والتي 

سجلت االنطاقة للفروس  القاتل.  
وع�ى الرغم من ذل�ك فأن الص�ني وإيران 
قد أعلنت عن استش�فاء  ع�دد من املرىض 
املصاب�ني، بع�د اتخاذ اإلج�راءات الصحية 
بحقهم  وإعطاؤه�م العاجات الازمة بعد 

اخضاعهم للحجر الصحي.  

االخ�ر  الوج�ه  ه�و  االنتخاب�ي  االس�تحقاق 
للمحاصصة الحزبية... ما  حدث اليوم هو 
محاول�ة ك�ر إرادات وع�دم االكرتاث 
ب�كل م�ا تس�قط م�ن  تضحي�ات..

الحكوم�ة  تك�ون  ب�أن  اليرغب�ون 
مس�تقلة وال يرشح منهم  احد، 
الثوار  ه�م يتخوف�ون م�ن 
انفاس�هم  ويستنش�قون 
اال  وال  يري�دون  األخ�رة 
حكومة استحواذ وتقاسم الشريط 

األمين

تــــــــغريدة

النائبراميالسكيني

ت�رصيح اإذاعي

المراقبالعراقي/بغداد...
اكد النائب عن الجماعة االس�امية الكردس�تانية س�ليم 
هم�زة،  الخميس، وق�ال همزة، يف ترصي�ح إلذاعة »الرأي 
العام« تابعته »املراقب  العراقي« إن »الجلس�ة االستثنائية 
االح�د  اىل  ت�م  تأجيله�ا  الخمي�س  عقدهاالي�وم  املق�رر 
املقبل،عازيآ الس�بب اىل تباين اراء الكتل  السياسية حول 

الية تشكيل الحكومة الجديدة«. 
ق�ررت  الكردس�تانية  »الق�وى  ان  اىل  واش�ار 
عدمالتن�ازل عن حقوقها  يف ال�وزارات واملناصب 
السيادية«، »مبينآ ان »من اهم هذه  الوزاراتوزارة 

النفط و وزارة املالية«. 
ودع�ا »رئيس ال�وزراء املكل�ف تقدي�م تنازالت 
للكتل الكردية لضمان  حضور النواب االكراد 

لجلسة منح الثقة لكابينته الوزارية«. 

المراقبالعراقي/بغداد...
أعلن�ت دائ�رة التحقيق�ات يف هيئ�ة 
النزاهة االتحادي�ة، الخميس، صدور 
 قرار حكم بحبس مس�ؤولني اثنني يف 
محافظة ميس�ان، إضافة إىل  موظف 
»دون  آخ�ر، ع�ى خلفي�ة رصفه�م 
مس�وغ قانوني« مبلغ يزيد  عن 211 
ملي�ار دين�ار .  وقالت الدائ�رة يف بيان 
تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه، 
إن   «املدان�ني كل من مع�اون محافظ 
ومدي�ر  املالي�ة  للش�ؤون  ميس�ان 
 حسابات تنمية األقاليم يف املحافظة، 
إضاف�ة إىل أح�د موظف�ي  حس�ابات 
بتحري�ر  أقدم�وا  األقالي�م،  تنمي�ة 
صك�وك ب�دون رصيد ألم�ر  املقاولني 
يف املحافظ�ة«، موضحة أن »املرصف 
الزراع�ي التعاون�ي  قام ع�ى إثر ذلك 
ب�رصف الصك�وك للمقاول�ني خافا 

للقانون«. 
وأضاف�ت الدائ�رة يف بيانه�ا، أنه »تم 
حس�اب  ع�ى  ص�كاً   )647( رصف 
دون  الرش�يد  م�رصف  ف�روع   أح�د 
إج�راء أي حج�ز هاتف�ي أو مقاصة 
 للصك�وك؛ مم�ا أدى إىل حصول رضر 
بامل�ال الع�ام«.  وبين�ت أن، »محكمة 
جن�ح النزاه�ة يف ميس�ان وصلت إىل 
املتهمني  القناع�ة  التامة بمقرصي�ة 
بع�د إطاعها عى األدل�ة املتحصلة يف 
 القضية، وقررت الحكم حضورياً عى 
املتهمني بالحبس، اس�تناداً إىل  أحكام 
العقوب�ات  امل�ادة 330 م�ن قان�ون 
47  و48  االش�رتاك  م�واد  وبدالل�ة 
و49 من�ه، م�ع إعطاء الح�ق للجهة 
املت�ررة؛ للمطالبة  بالتعويض أمام 
املحاك�م املدنية بعد اكتس�اب القرار 

للدرجة القطعية«. 

المراقبالعراقي/بغداد...
تأجي�ل  الخمي�س،  الرتبي�ة،  وزارة  ق�ررت 
االمتحان�ات التمهيدي�ة للطلب�ة  الخارجيني إىل 

إشعار آخر يف جميع املحافظات . 
وقالت الوزارة يف بي�ان تلقت »املراقب العراقي« 
نس�خة منه، إن   «وزيرة الرتبية سها خليل العيل 
ب�ك وافقت عى تأجي�ل االمتحان�ات  التمهيدية 

للطلبة الخارجيني للعام الدرايس 2019 -2020 
اىل  إشعار آخر، وذلك اس�تناداً اىل مقررات خلية 
األزمة التي تشكلت  عى خلفية تسجيل إصابات 

مؤكدة بفايروس كورونا«. 
وأش�ارت ال�وزارة، إىل أن »تأجي�ل االمتحان�ات 
سيش�مل جميع  محافظ�ات الباد ع�ى أن يتم 
االع�ان عن املوع�د الجديد لامتحان�ات  الحقاً، 

وذلك للظروف التي يشهدها البلد وبهدف حظر 
التجمعات يف  القاعات اإلمتحانية املغلقة«. 

وكان�ت خلي�ة األزم�ة ق�ررت، أم�س األربعاء، 
تعطي�ل ال�دوام الرس�مي يف  جميع املؤسس�ات 
الرتبوي�ة والجامع�ات مل�دة عرشة أي�ام، وغلق 
 املحات العامة لنفس املدة، وحظر التجمعات يف 

األماكن العامة   «ألي سبب كان«. 

المراقبالعراقي/بغداد...
أك�د عض�و مجل�س الن�واب ع�ن 
تحالف الفتح ق�ي عباس، اليوم 
 الخميس، أن هناك من عمل جاهداً 
عى ع�دم إنعق�اد جلس�ة الربملان 
 له�ذا اليوم واملخصص�ة للتصويت 
عى حكومة املكلف برئاسة  الوزراء 

محمد توفيق عاوي . 

وق�ال عب�اس يف ترصي�ح تابعت�ه 
»املراقب العراقي« إنه »بدون ش�ك 
 هنالك من الكتل م�ن يعمل جاهدا 
عى عدم انعقاد جلس�ة منح الثقة 
 وه�ذه الجه�ات معلوم�ة ولديه�ا 
اختي�ار  تحفظ�ات ع�ى طريق�ة 

الوزراء«. 
وأضاف »انا ايضا كنائب مس�تقل 

ع�ن كوت�ا الش�بك ضم�ن تحالف 
الفت�ح  لدي بع�ض التحفظات من 
بينها تهميش�نا يف املشاركة ضمن 
الكابين�ة  الوزاري�ة وايض�ا لدين�ا 
تحفظات ع�ى املنه�اج الحكومي 
لعدم وجود اي  اش�ارة اىل االقليات 
والتط�رق  والدين�ة  القومي�ة 
وايج�اد  حل�ول  معاناته�م  اىل 

ملشاكلهم«. 
وتابع«مع ذل�ك فاننا فقد حرنا 
الجلس�ة تغليبا للمصلحة الوطنية 
 ومل�ا يمر به البلد م�ن تحديات وما 
تحاك ض�ده من مؤام�رات ولكون 
ولف�رتة  موقت�ة  الحكوم�ة   ه�ذه 
مح�ددة«، مبيناً أننا م�ع »االقرتاع 

 االلكرتوني«. 

المراقبالعراقي/بغداد...
اعلنت امانة بغداد، الخميس، انه سيتم قطع مجر ساحة قحطان  لثاثة ايام. 

وقالت االمانة يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نسخة منه ان   «دائرة املشاريع احدى ماكات أمانة 
بغداد بارشت بقطع مجر  ساحة قحطان )من مستشفى 

الرموك باتجاه جامع ام الطبول(  ألغراض 
صيانة مفاصل التمدد األرضية والتي 

ستستمر لثاثة اّيام«. 
واضاف�ت انه »يعاد فتح املجر 
أم�ام حركة الس�ر واملرور يوم 
 األح�د بنوب�ات عمل مس�تمرة 

وبالتنس�يق م�ع مديري�ة امل�رور 
العامة«. 

الجماعة االسالمية: الكتل 
الكردستانية لن تتنازل عن 

مناصبها  السيادية

التربيةتؤجلاالمتحاناتالتمهيديةللطلبةالخارجيينحتىاشعارآخر

نائبعنالفتح:هناكمنعملجاهدًاعلىعدمانعقادجلسةاليوم

قطعمجسرساحةقحطانلـ»3«ايام

لصرفهم211مليارديناردونمسوغقانوني..
النزاهة:الحكمبحبسمسؤولينبميسان
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كشف النائب عن محافظة كربالء املقدسة رياض املسعودي، 
الخميس، ان 13 االف عامل اجنبي يف مصفى كربالء النفطي، 
مبين�ا أن 50 عام�ال منه�م فقط يدفع�ون رس�وم اقامتهم 
للحكوم�ة. وق�ال املس�عودي ، إن “ال��13 الف عام�ل الذين 
يعمل�ون ضمن رشكات اجنبية يف مصفى كربالء النفطي 50 
عامال منهم فقط يدفعون الرس�وم الت�ي تفرضها الحكومة 
ع�ى العمال�ة االجنبية وذل�ك بفعل الفس�اد الس�يايس الذي 

تمارسه الحكومات املتعاقبة مع العمالة االجنبية”.
واضاف املس�عودي “ان الرشكات االجنبية يف املصفى تمكنت 
من اب�رام صفقات سياس�ية مكنته�ا من عدم دفع رس�وم 
عمالته�ا للحكومة العراقي�ة والتي من املفرتض ان تدفع عن 

كل عامل مليون دينار سنويا”.

نائب عن كربالء: 50 عامل من اصل 13 
الف يدفعون رسوم اإلقامة

خزين�اً  تمتل�ك  أنه�ا  الخمي�س،  التج�ارة،  وزارة  أك�دت 
اس�رتاتيجياً جي�داً م�ن جمي�ع امل�واد الغذائي�ة الداخل�ة 

بمفردات البطاقة التموينية.
وقال مدير الرشكة العامة لتجارة الحبوب بالوزارة حسنني 
الزبيدي يف بيان إن رشكته “تمتلك خزيناً س�رتاتيجياً جيداً 
م�ن مادتي ال�رز والحنطة تكفيان لس�د حاج�ة مفردات 
البطاق�ة التموينية”.وأك�د الزبي�دي، “اس�تمرار وص�ول 
البواخ�ر املحملة بالرز املس�تورد ونقله�ا ملخازن الرشكة، 
اضافة اىل ما تمتلكه من املنتج محليا”، مبينا أن “الرشكة 
تجهز وكالء امل�واد الغذائية والطح�ني بحصص املواطنني 

لالشهر االوىل من العام الحايل”.

التجارة: نمتلك خزينًا استراتيجيًا جيدًا 
االقت�صاديمن مفردات التموينية

الوفرة المالية لبيع النفط »غائبة« عن الموازنة ومصيرها »مجهول«! 
فقدان الحسابات الختامية شرعنة للفساد

وبش�كل متعم�د ع�ى ع�دم ادراج عوائد 
مالية يمكن ان تسد العجز من بيع النفط 
والغ�از، واالغ�رب ه�و اختف�اء ع�رشات 
امللي�ارات م�ن ال�دوالرات ج�راء ارتف�اع 
أسعار النفط عند اعداد املوازنة ولم ينظم 

موازنات تكميلية لرصف تلك األموال.
الع�ام امل�ايض حق�ق الع�راق ارتف�اع يف 
الواردات لش�هر تموز للع�ام املايض وكان 
م�ن املؤمل ان يت�م بناء موازن�ة تكميلية 
اال ان األم�وال اختف�ت وال يوج�د حدي�ث 
عنه�ا ويف موازنة 2020 لم تس�جل مبالغ 
م�دورة من األع�وام املاضية، بل س�جلت 
وبش�كل متعم�د اختف�اء واردات حق�ول 
نف�ط  ش�مال نين�وى وس�نجار والخازر 
وغريها من املناط�ق وبالتواطئ مع وزير 
املالية االتحادي ورئيس الوزراء عادل عبد 

املهدي.
عن�د اع�داد موازن�ات يف كل دول العال�م 

تك�ون املطالب�ات بالحس�ابات الختامية 
ملعرفة املرصوف�ات وما تبقى منها، اال ان 
يف الع�راق هن�اك توافق س�يايس عى عدم 
ادراجها من اجل طم�ر معالم اية جريمة 
مالية، وزارة املالية تنرش يف الس�ابق كمية 
األم�وال التي تم رصفها م�ن موازنة البلد 
وقد الحظنا ان معظ�م موازنات العراق ال 
يت�م رصف منها اكثر م�ن 60% من قيمة 
األم�وال , لكن املضحك اختفاء تلك األموال 
بحجج واهية ولم نجد لها اثر يف اعداد اية 

موازنة مقبلة.
ويرى الخبري االقتصادي هيثم الخزعيل يف 
اتصال م�ع )املراقب العراقي(: ان »عملية 
اعداد املوازنة الس�نوية يعتم�د عى قيمة 
عوائد النفط التخمينية وفق تحديد س�عر 
الربميل الواحد، لكن تذبذب األسواق يؤدي 
يف كثري من األحيان اىل ارتفاع أسعار النفط 
وهو ما ج�رى خالل العامني املاضيني من 

تحقيق وثرة مالية جيدة , لكن رسعان ما 
تختفي عند اعداد املوازنة وهو عمل يؤكد 
وجود فس�اد كب�ري يف مفاص�ل الحكومة 

»العج�ز  ان  الخزع�يل:  العراقية«.وتاب�ع 
االف�رتايض الذي يضع�ه راس�موا املوازنة 
ال يتحق�ق يف كث�ري م�ن األحي�ان، لك�ن 

الفس�اد يرص عى وضع العج�ز ليرشعن 
االق�رتاض الخارج�ي وم�ن ث�م اختف�اء 
األم�وال املقرتضة وهي لعب�ة أدمن عليها 

سياس�يو العراق خالل األعوام املاضية«.
وب�ني : ان »الحس�ابات الختامي�ة لعب�ة 
جدي�دة تتعمد الحكومات بع�دم إنجازها 

لتك�ون هناك ش�فافية يف رصف األموال , 
لذلك يعد اختفاء تلك الحس�ابات مخالفة 
قانوني�ة ومع ذلك تتكرر بش�كل متعمد , 
وعمل األجهزة الرقابية مثل الرقابة املالية 
وغريها ل�م يكن فعاال بالش�كل الصحيح 
م�ن اجل الكش�ف عن التالع�ب يف النظام 
امل�ايل للحكوم�ات العراقية«.م�ن جهت�ه 
يقول املختص بالش�أن االقتصادي صالح 
الهمايش يف اتصال مع ) املراقب العراقي(: 
ان »موازن�ة 2020 تضم عجزا كبريا يجب 
ان يأخ�ذ بالحس�بان , وان كان�ت فق�ط 
ع�ى ال�ورق , اال اننا نالح�ظ ان اعداد تلك 
املوازنات ال يخضع لطرق علمية حديثة يف 
ظل اختفاء عوائد لحقول نفط وش�حنات 
من مكثف�ات الغ�از والنفط األس�ود ولم 
ن�رى تلك األرقام يف قان�ون املوازنة , وهذا 
االمر يأخذنا اىل ان الفس�اد له تأثري سلبي 
عى السياس�ية املالية للب�الد , لذلك يجب 
الختامي�ة كرشط  املطالب�ة بالحس�ابات 

لنجاح املوازنة«.
وتاب�ع الهم�ايش: ان »الع�راق اقتص�اده 
يمتاز بالفوىض وعدم وجود دراسة علمية 
يعتمد فيها يف بلورة الفوضوية والفس�اد 
الذي يتميز به، فموقع وزارة املالية أكد يف 
أكثر من مناسبة عدم رصف اموال املوازنة 
املرس�ومة كافة ألس�باب عدي�دة، كما ان 
هن�اك وف�رة مالية تحقق�ت العام املايض 
اختفت وبفعل فاعل ولم يتطرق لها الكتل 
السياسية، مما يدل عى توافقات عى هذا 

االختفاء«.

،،
،،

اختف����اء الحس����ابات الختامي����ة عن����د اع����داد الموازنة 
السنوية للعراق ما بعد 2003 فرصة استغلها الفاسدين 
من اجل االس����تحواذ على الوفرات المالي����ة المدورة من األعوام 
الس����ابقة، بل ان معظم الموازنات هي معادة ورس����مت من اجل 

توفير غطاء للفاسدين باالستيالء.موازنة العراق للعام 2020 
تواجه عجزا كبيرا، بينما تتغافل الحكومة.

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

تراجع�ت أس�عار النفط خ�الل تعام�الت، الي�وم الخميس، 
للجلس�ة الخامسة عى التوايل، وس�جلت األسعار اليوم أدنى 

مستوياتها منذ كانون الثاني 2019.
وج�اء ذلك مع تنامي بواعث القلق م�ن كارثة قد تكبح نمو 
االقتصاد العاملي والطلب عى الخام، يف ظل تس�ارع انتش�ار 

فريوس كورونا خارج الصني.
وبحل�ول الس�اعة 07:41 بتوقيت غرينيت�ش، انخفض خام 
“برنت” بنس�بة 1.1% إىل 52.83 دوالر للربميل، وكان الخام 
العاملي قد هبط يف وقت سابق من التعامالت إىل 52.53 دوالر 

للربميل، وهو أدنى مستوى له منذ الثاني من يناير 2019.

فيما هبطت عقود الخام األمريكي “غرب تكساس الوسيط” 
بنس�بة 1.1% أيضا إىل 48.18 دوالر للربميل، ويف وقت سابق 
تراجعت أس�عار الخ�ام األمريك�ي إىل 47.82 دوالر للربميل، 

وهو أقل سعر له منذ الرابع من يناير 2019.
ويف جلس�ات التداول اليوم، هبط “برنت” بنس�بة 10.6%، يف 

حني فقد “غرب تكس�اس الوسيط” 10.4%، يف أكرب خسائر 
لهما بالنسبة املئوية عى مدى خمسة أيام منذ اب 2019.

وتج�اوز عدد اإلصاب�ات الجدي�دة بف�ريوس كورونا خارج 
الصني األربعاء، عدد الحاالت الجديدة يف الصني للمرة األوىل.

ويث�ري انتق�ال الف�ريوس إىل اقتص�ادات كبرية مث�ل كوريا 

الجنوبي�ة واليابان وإيطاليا املخاوف من نمو محدود للطلب 
ع�ى الوق�ود. وتوقع�ت رشك�ة “فاكت�س غلوب�ال إنرغي” 
االستشارية أال يتجاوز نمو الطلب عى النفط 60 ألف برميل 
يومي�ا يف 2020، أو “صف�ر عملي�ا”، بس�بب اتس�اع نطاق 

التفيش.

أسعار النفط تسجل ادنى مستوى لها منذ اكثر من عام

واملي�اه  الزراع�ة  لجن�ة  أعلن�ت 
وااله�وار النيابي�ة، الخمي�س، عن 
الع�راق “خزي�ن مائ�ي”  تحقي�ق 
الس�دود والخزان�ات والبحريات  يف 

يكفي لخمس سنوات مقبلة.
وقال رئيس اللجنة سالم الشمري، 
يف بي�ان ، إن “ملف املي�اه يف العراق 
يس�ري بصورة صحيح�ة وان هناك 
تفاهم�ا كب�ريا م�ع تركي�ا تمث�ل 
بتش�كيل غرفة عمليات مش�رتكة 
خاص�ة بذل�ك”، كاش�فا يف الوقت 
نفس�ه ع�ن “تحقيق خزي�ن مائي 
يكف�ي لخمس س�نوات مقبلة من 
دون أن تمر البالد بأي ازمة بحسب 

احصائيات وزارة املوارد املائية”.
واضاف ان “مبعوث الرئيس الرتكي 
رجب طيب اردوغان سبق له ان زار 

العراق والتقى رئي��يَ الجمهورية 
وال�وزراء ولجنة الزراع�ة الربملانية 
ووزارة امل�وارد املائي�ة لوض�ع الية 
وتقنيات حديثة لرتش�يد استهالك 
املياه”، مبيناً ان “وزير املوارد جمال 
العاديل عمل وف�ق هذه الخطة عى 
نرش تقنيات حديثة للري بالتنقيط 
ليش�هد العراق تحس�ناً ملحوظاً يف 
هذا القطاع خالل السنوات املقبلة.

وتابع الشمري ان “العامني املايض 
والحايل ش�هدا وف�رة يف االطالقات 
املائي�ة واالي�رادات م�ن تركيا مما 
ادى اىل استزراع اكثر من 10 ماليني 
اىل مرحل�ة  الع�راق  ليص�ل  دون�م 
املحاصي�ل  م�ن  الذات�ي  االكتف�اء 
الحنط�ة  واهمه�ا  الس�رتاتيجية 

والشعري”. 

العراق يحقق “خزينًا مائيًا” يكفي لخمس 
سنوات قادمة

 كش�ف تقرير رسمي خاص 
برنام�ج  تنفي�ذ  بمتابع�ة 
حكوم�ة عب�د امله�دي، اليوم 
الخمي�س، أن نس�بة إنج�از 
التخطي�ط  وزارة  برنام�ج 

العراقية تجاوز %85.
وذكر التقرير الس�نوي األول 
ع�ن متابعة تنفي�ذ الربنامج 
ب�وزارة  والخاص  الحكوم�ي 
أن   2022-2018 التخطي�ط 
»ال�وزارة تعم�ل ع�ى تنفي�ذ 
22 مرشوع�ًا 4 منه�ا أنجزت 
بش�كل كام�ل و14 مرشوعاً 
حقق�ت أهدافها 4 مش�اريع 

فيها حيود«.
وأضاف التقري�ر أن »الوزارة 
الثاني  تعمل ع�ى املحوري�ن 

الربنام�ج  م�ن  والخام�س 
الحكومي، وضمن 5 فقرات.

كما أش�ار بي�ان ال�وزارة إىل 
ال�وزارة  إنج�از  نس�بة  أن 
لربنامجها 85.71 % وبنس�بة 

حيود 14.29 %«.
وأش�ار إىل أن »الحي�ود يظهر 
يف م�رشوع فح�ص وتقيي�م 
املش�اريع التي تزي�د كلفتها 
ع�ن 12 ملياراً بنس�بة حيود 
100 % ألسباب إدارية وكذلك 
يف مرشوع إلدارة االستثمارات 
العام�ة واملش�رتيات العام�ة 
االتح�ادي  املس�توى  ع�ى 
)ق�رض البنك الدويل( بنس�بة 
لتوق�ف  وذل�ك   %  98 حي�ود 

التعاقدات«.

نسبة إنجاز برنامج وزارة التخطيط 
العراقية يتجاوز 85 %

ارتفاع في أسعار الذهب العالمية

كورونا يضرب إيرادات »مايكروسوفت« المالية

ارتفع�ت أس�عار الذه�ب، الخمي�س، حي�ث غذى 
االنتش�ار الرسي�ع لفريوس كورونا خ�ارج الصني 
الطلب عى أصول املالذ اآلمن وعزز رهانات خفض 
الفائ�دة م�ن البن�وك املركزي�ة الرئيس�ية، يف حني 
بل�غ البالدي�وم ذروة قياس�ية بفعل املخ�اوف من 
نق�ص املعروض.وبحلول الس�اعة 0615 بتوقيت 
جرينت�ش، كان الس�عر الف�وري للذه�ب مرتفعا 

0.8 باملئ�ة إىل 1651.95 دوالر لألوقية )األونصة(. 
وقف�زت األس�عار أكث�ر م�ن واح�د باملئ�ة خ�الل 
معامالت يوم األربعاء لكنها أغلقت عى صعود 0.3 
باملئة فقط.وزادت عق�ود الذهب األمريكية اآلجلة 

0.7 باملئة مسجلة 1654 دوالرا.
وق�ال دانييل هاينز، املحلل لدى اي�ه.إن.زد، ”طلب 
املالذات اآلمنة قوي حاليا بفعل أثر فريوس كورونا 

عى االقتص�اد العاملي. ثمة توقع�ات متنامية بأن 
البن�وك املركزية س�تحتاج بال ريب ألخ�ذ إجراء إذا 

واصل االنتشار، وبخاصة خارج الصني.“
ويف املع�ادن النفيس�ة األخرى، ن�زل البالديوم 0.1 
باملئ�ة إىل 2787.64 دوالر لألوقي�ة، بعد أن س�جل 
مس�توى قياس�يا مرتفعا عن�د 2847.50 دوالر يف 

وقت سابق من الجلسة.

»مايكروس�وفت«  رشك�ة  خفض�ت 
األربع�اء، من توقع�ات إيراداتها للربع 
الحايل مش�رية إىل أنها ستتأثر بانتشار 
فريوس كورونا املس�تجد مع تراجع يف 
مبيعات نظ�ام التش�غيل »ويندوز« و 

أجهزة »سورفيس«.
وانضمت رشكة التكنولوجيا األمريكية 
العمالق�ة بذل�ك إىل مجموع�ات عاملية 

أخ�رى للتحذي�ر م�ن العواق�ب املالية 
النتش�ار الفريوس الذي تس�بب بوفاة 

آالالف.
وأوضح�ت »مايكروس�وفت« يف بي�ان 
»م�ع أننا نتوقع طلب�ا قويا عى نظام 
ويندوز، إال أن سلسلة التزويد تعود إىل 
عمله�ا الطبيعي بوت�رية أبطأ مما كنا 
ننتظر«.ونتيج�ة لذل�ك، قالت الرشكة 

إن إيراداتها خالل الربع الحايل ستكون 
أق�ل بقلي�ل م�ن التوقع�ات الس�ابقة 
م�ع تأث�ر »وين�دوز« و«س�ورفيس«، 
»بشكل سلبي أكثر مما كان متوقعا«.
ويشكل بيع تراخيص الستخدام نظام 
التش�غيل »ويندوز« إىل رشكات منتجة 
كب�ري  إي�رادات  مص�در  للحواس�يب، 
لرشك�ة »مايكروس�وفت«، م�ا يعني 

أن إغ�الق أو توق�ف العم�ل يف مصانع 
يديره�ا رشكاء له�ا، ق�د يؤث�ر ع�ى 

مداخيلها.
وأك�دت الرشك�ة »مع تط�ور الوضع، 
اتخ�اذ  إىل  مايكروس�وفت  س�تعمد 
التداب�ري الت�ي تضمن صحة وس�المة 
موظفيه�ا وزبائنه�ا ورشكائها خالل 

هذه املرحلة العصيبة«.

الجمعيات الفالحية تهدد بقطع الطرق المؤدية لمصافي النفط وعرقلة االنتاج
هدد اتحاد الجمعيات الفالحية، 
الخميس، بقطع الطرق املؤدية 
إنتاجها  النفط وعرقل�ة  ملصايف 
اذا ل�م يطبق التقوي�م الزراعي، 
تع�ي  ان  اىل  الحكوم�ة  داعي�ا 
اهمية العمل بالتقويم الزراعي.
حي�در  االتح�اد  رئي�س  وق�ال 
العص�اد يف بيان ، ان »الحش�ود 
الحكوم�ة  تمه�ل  الفالحي�ة 
والجهات املعنية والوزارات ذات 
العالق�ة اىل يوم االثن�ني القادم 
التقوي�م  تفعي�ل  ع�ى  للعم�ل 
الزراع�ي وحماي�ة املنتج املحيل 
وضب�ط املناف�ذ الحدودية التي 
تقع يف اقليم كردستان«، مهددا 
ب�«قط�ع الط�رق املؤدي�ة م�ن 
واىل مصايف النف�ط يف محافظة 

البرصة من قبل الفالحني اذا لم 
يتم تطبيق التقويم الزراعي«.

 واضاف ان »ع�ى الحكومة ان 

تع�ي اهمي�ة العم�ل بالتقويم 
الزراعي ومن�ع دخول املنتجات 
املس�توردة بش�كل غري رشعي 

وخاصة املنافذ التي تقع ضمن 
اقليم كردس�تان«، مشريا اىل ان 
»التهديد بقطع الطرق الحيوية 
النف�ط  مص�ايف  اىل  واملؤدي�ة 
وش�ل حركة محافظ�ة البرصة 
بالكامل هو تعب�ريا عن رفضنا 
التي  املمارس�ات  الكامل له�ذه 
تهدف لتدمري القط�اع الزراعي 

العراقي«.
 واك�د ان »محص�ول محافظة 
الب�رصة م�ن الطماط�ة وصل 
اىل 5000 االف ط�ن يومي�ًا مما 
يس�د حاج�ة الس�وق يف كاف�ة 
املحافظ�ات«، الفتا اىل ان »فتح 
املناف�ذ يكب�د الف�الح خس�ائر 

فادحة ويثقل كاهل املواطن«.

العراق في المرتبة الرابعة عربيا في اإلنتاج الزراعي
يظه�ر م�ؤرش النات�ج املح�يل 
القيم�ة   )GDP( اإلجم�ايل 
السوقية النقدية لجميع السلع 
والخدم�ات الت�ي يت�م إنتاجها 
داخل بلد ما خالل فرتة محددة، 
إذ يس�اعد هذا املؤرش يف تقديم 

ملحة رسيعة عن اقتصاد البلد.
عاملي�ا احتلت الوالي�ات املتحدة 
األمريكي�ة املرتب�ة األوىل بناتج 
تريلي�ون   22.2 ق�دره  مح�يل 
دوالر. وتع�د الوالي�ات املتح�دة 
أكرب اقتص�اد يف العالم منذ عام 
1871. باملقاب�ل ج�اءت الصني 
باملرتب�ة الثاني�ة بنات�ج محيل 

قدره 15.4 تريليون دوالر.
ُيذك�ر أن الصني ش�هدت معدل 

نم�و اقتص�ادي ق�دره 9.52 % 
 .2019 و   1989 عام�ي  ب�ني 
بينما تمتلك الياب�ان ثالث أكرب 
اقتص�اد يف العال�م بإجم���ايل 
ناتج محيل يبلغ 5.5 تريلي��ون 

دوالر.
عربيا جاءت السعودية باملرتبة 
19 عامليا واألوىل عربيا، بإجمايل 
ناتج محيل ق�دره 790.6 مليار 
دوالر أمريك�ي، يف ح�ني جاءت 
اإلمارات باملرتب�ة الثانية عربيا 
واملرتبة 30 عامليا، بينما احتلت 
الثالث�ة عربي�ا  املرتب�ة  م�رص 
واملرتب�ة 42 عامليا. يف حني جاء 
العراق وقطر باملرتبتني الرابعة 

والخامسة عربيا عى التوايل.
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المراقب العراقي/ متابعة...
دعا مس�اعد رئيس الس�لطة القضائية وامني لجنة 
حقوق االنس�ان يف إيران عيل باقري كني، الخميس، 
 منظم�ات حق�وق االنس�ان يف العال�م للمطالبة بدم 
قائد فيلق القدس يف الحرس الثوري قاسم سليماني 
وعدم  السماح لالمريكيني باالفالت من هذه الجريمة، 
واصف�ا إياه بأنه “املدافع االكرب عن حقوق ش�عوب 
املنطق�ة”.  وق�ال كني خ�الل لقائه رئيس�ة مجلس 
حقوق االنس�ان اليزابث تيجي فيسلربغر يف جنيف، 
إن “جريمة  االمريكيني لم تسلب من الشعب االيراني 
قائدا ش�جاعا فقط بل اس�تهدفت ايضا اكرب مدافع 

عن حقوق شعوب  املنطقة لذا يتوجب عىل منظمات 
حقوق االنس�ان ان تكون يف الصف االول للمطالبني 
ب�دم الش�هيد س�ليماني  وان ال تس�مح لالمريكيني 

باالفالت من هذه الجريمة”. 
ونوه مس�اعد رئيس الس�لطة القضائية االيرانية اىل 
الحظر االمريكي الظالم ضد الشعب اإليراني، مؤكدا 
أنه   “من س�خريات التاريخ املرة ان الدول االوروبية 
الت�ي زودت دكتات�ور بغداد )ص�دام( يف اعوام خلت 
 باالس�لحة الكيمياوية ليستهدف الش�عبني االيراني 
والعراق�ي تدعي الي�وم الدفاع عن حقوق االنس�ان 

وتدعم قرار  حقوق االنسان ضد ايران”. 

المراقب العراقي/ متابعة...
يق�رب الجيش الس�وري م�ن حصار جبل شحش�بو يف 
ش�مال غرب حماه، والذي يتوس�ط جبل الزاوية وس�هل 
 الغاب، بعد سيطرته عىل عدد من القرى والبلدات، يف حني 
تشهد جبهة رساقب معارك عنيفة إثر هجمات  للفصائل 

املسلَّحة بمساندة الجيش الركي. 
وتاب�ع الجي�ش الس�وري عمليات�ه العس�كرية يف جب�ل 
الزاوي�ة جن�وب إدلب، مس�يطراً ع�ىل عدد م�ن البلدات 
ع�ىل  الحص�ار  إلطب�اق  الحاكم�ة،  والت�الل   وامل�زارع 
الجماعات املس�لَّحة املتمرك�زة إىل جانب النقطة الركية 
 يف جبل شحش�بو؛ املمتد من ريف حماه الشمايل الغربي، 
املالصق لجبل الزاوية جنوب إدلب، وس�هل  الغاب شمال 

غرب حماه. 
ويمت�ّد جب�ل الزاوية عىل مس�احة 34 بل�دة وقرية و22 
مزرعة، س�يطر الجيش الس�وري عىل ع�دٍد منها،  ضمن 
الخطة العس�كرية إلحكام الحصار عىل جبل شحش�بو. 
وم�ن أهم ه�ذه الق�رى كف�ر عوي�د وس�فوهن، اللتان 
 تضمان تالالً حاكمة تقطع خطوط إمداد املس�لَّحني عن 

بعضها البعض. 
وخاض الجيش السوري معارك عنيفة يف املنطقة الجبلية 
مع الجماعات املسلّحة التي تتحّصن يف  عرشات املغارات 
املنت�رشة يف جب�ل الزاوية، والتي س�قطت تباع�اً نتيجة 
الرضبات املرّكزة للجيش  الس�وري باألس�لحة املناسبة، 
إىل جان�ب إرصار قوات املش�اة عىل اقتح�ام تلك النقاط. 
وبسقوطها، ُتعزز القوة  النارية للجيش السوري يف كرس 

خطوط املسلّحني الدفاعية املطلّة عىل جبل شحشبو. 
وقال�ت مصادر ميداني�ة إنَّ الجيش الس�وري بات قريباً 
من إطباق الحصار عىل جبل شحش�بو الذي تتواجد فيه 
 نقط�ة تركي�ة يف بلدة ش�ري املغ�ار، وذلك بعد الس�يطرة 
عىل أكث�ر من 30 قرية وبلدة ومزرع�ة من جبيل  الزاوية 
وشحش�بو، إذ باتت القوات ترص�د معظم خطوط إمداد 

املسلّحني، وتستهدف أّي تحرك فيها. 

وأضافت املصادر أنَّ عمليات الجيش الّسوري ترّكز عىل 
تأمني املنطقة يف جبيل الزاوية وشحش�بو، لفتح  محاور 
جدي�دة نح�و أوتس�راد حل�ب الالذقي�ة، باتج�اه جرس 

الشغور وأريحا. 
من جه�ة أخرى، ش�نَّت الجماعات اإلرهابي�ة، مدعومًة 
بالس�الح الرك�ّي، هجوم�اً واس�عاً عىل نق�اط الجيش 
 الس�وري غرب رساقب، س�يطرت خالله ع�ىل بلدة آفس 
بعد سيطرتها عىل بلدة النريب، حيث تدور معارك  عنيفة 
يتص�دّى خالله�ا الجيش الّس�وري ملحاوالت املس�ّلحني 

املتكررة لتحقيق اخراق عىل جبهة مدينة  رساقب. 
وق�د وصلت مؤازرات للجيش الس�وري لتعزيز الخطوط 
الدفاعي�ة لجبه�ة رساق�ب، التي تش�هد قصفاً للس�الح 
 الرك�ي بالّصواريخ واملدفعية، تمهيداً للمس�لَّحني الذين 

يهاجمون نقاط الجيش السوري. 
وقالت مصادر ميدانية إنَّ طائرات مسرّية تركية حاولت 
استهداف نقاط عسكرية للجيش السوري، مشريًة  إىل أنَّ 
س�الح الطريان، إىل جانب س�الح الصواريخ، يستهدفان 
بكثاف�ة مواقع انتش�ار املس�لّحني عىل مح�وري  النريب 

وآفس. 
دت املصادر مش�اركَة الجيش الركي عرب مجموعات  وأكَّ
من املش�اة والقناصة، إىل جانب الجماعات  املس�ّلحة، يف 
الهج�وم عىل مواقع الجيش الس�وري، وانترش تس�جيل 
مصوَّر لقناصة أتراك يحاولون اس�تهداف  جنود للجيش 

السوري عىل محور رساقب. 
واس�تهدف الجيش الّس�وري مرابض مدفعّية وصواريخ 
للفصائل املس�ّلحة، التي يس�اندها جنود أتراك يمهدون 
 للهج�وم ع�ىل مح�ور رساقب، م�ا أدى إىل س�قوط قتىل 
وجرح�ى، بينهم جنود أت�راك. وقد أعلن�ت وزارة الدفاع 

 الركية مقتل اثنني من جنودها وجرح آخرين. 
وأفادت املصادر امليدانية بأنَّ الجيش السوري بدأ تمهيداً 
صاروخياً الس�تعادة املبادرة، وش�نَّ هجمات  معاكس�ة 
لطرد الجماعات املسلَّحة من املناطق التي انسحب منها. 

طهران توجه نداًء للمنظمات الحقوقية العالمية بشأن اغتيال الشهيد سليماني دولي دوليعربي  عربي 

األتراكيتقهقرونفيحماة..

القوات السورية تقترب من »شحشبو« وتخوض معارك عنيفة في »سراقب« 

4

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
»إندبندن�ت  صحيف�ة  تناول�ت 
الي�وم  الربيطاني�ة  أونالي�ن« 
الخمي�س، اضطه�اد املس�لمني يف 
الهند، وذلك ضمن  تقرير ملراس�لها 
الش�ؤون  مح�رر  ويثن�ال  آدام 

األسيوية. 
وذك�رت الصحيف�ة أن »عصابات 
مسلحة اس�تهدفت ثمانية منازل 
العاصم�ة  ضواح�ي  يف  ملس�لمني 
دلهي  الثالثاء ألن هذه املنازل كانت 

مج�اورة ملس�جد يف ح�ي تقطن�ه 
أغلبي�ة هندي�ة، حيث ت�م الهجوم 
ع�ىل املن�ازل  ورسقتها ث�م حرقها 

بعد ذلك«. 
وأضافت أن املسجد تعرض للهجوم 
أيضاً »فيما بات أمرا متكررا خالل 
األيام الثالثة املاضية« التي  شهدت 
اش�تباكات عىل أس�اس ديني قتل 

خاللها 24 شخصا عىل األقل. 
ووص�ف ويثنال املش�هد من منزل 
فت�ح  »بمج�رد  قائ�ال  خورش�يد 

الرشف�ة تطل عىل أش�جار النخيل 
املحرق�ة يف  الفن�اء وبينم�ا يق�ف 
خورش�يد حزينا ينظر إيلّ قائال إن 
نحو 400 رجل جاؤوا إىل املنطقة يف 
الصباح وبدأوا  مهاجمة املس�لمني 
وممتلكاتهم وق�ام رجال الرشطة 
بنق�ل املس�لمني إىل مركز الرشطة 
القريب حرصاً عىل  س�المتهم لكن 
املمتل�كات كله�ا تعرض�ت للنهب 

والحرق«. 
واستطرد الكاتب »تداول النشطاء 

التواص�ل االجتماعي  عىل مواق�ع 
مقاط�ع مص�ورة لجماعات تغني 
املعروف�ة  األغني�ة  الهندوس�ية 
)العظم�ة لإلل�ه رام( بينم�ا كانوا 
يخرب�ون املس�جد ويعلق�ون علم 
الهند وراية أحد اآللهة  الهندوسية 
فوق منارته«، موضحا أن كل هذه 
األح�داث ب�دأت بعد ق�رار حكومة 
قان�ون  تعدي�ل  م�ودي  نارين�درا 
 الجنسية الذي يقول املسلمون إنه 

يكرس التمييز ضدهم. 

اإلندبندنت تتحدث عن هجمات مروعة ضد المسلمين في الهند

عبرية تعترف بفشل الكيان الصهيوني في مواجهة غزة:  صحيفة 
»كالشوكة بحلقنا« 

صحيفة تسلّط الضوء على عودة القوات األميركية إلى السعودية بأعداد هائلة

المراقب العراقي/ متابعة...
أق�رت صحيف�ة »معاري�ف« العربية، بفش�ل 
الكي�ان الصهيوني يف التعام�ل مع قطاع غزة، 
مح�ذرة م�ن خط�ورة  نق�ل فصائ�ل املقاومة 
الفلس�طينية خربته�ا العس�كرية إىل الضف�ة 

الغربية املحتلة. 
ونرشت الصحيفة مقاالً لألكاديمي الصهيوني 
الب�ارز حاييم مس�غاف، ق�ال فيه إن�ه »ليس 
للج�رح امللته�ب الذي  يس�مى قطاع غ�زة، أي 
س�بيل للش�فاء؛ فهو معن�ا من�ذ نهاية حرب 
1948، وهن�اك ع�دد ال يح�ى م�ن محاوالت 

 التصدي له فشلت«. 
وذك�ر مس�غاف أن »موش�يه داي�ان )وزي�ر 
ح�رب صهيوني س�ابق( كان ب�ني البارزين يف 
قائمة طويل�ة من  العس�كريني، ممن اعتقدوا 
ب�أن لديهم حال جيدا؛ وبعده ج�اء الكثريون«، 
الفت�ا إىل أن »عرشات اآلالف من  الفلس�طينيني 
اندفع�وا إىل هناك من املدن التي احتلها الجيش 
اإلرسائي�يل خ�الل الحرب، أصبح�وا الجئني إىل 

 األبد، وبقوا عىل وضعهم«، بحسب قوله. 
وأضاف أن »األونروا تشكلت لهم وألجلهم، وال 
أحد غري معني بحلها، إذ إنها توفر مصدر رزق 

آلالف  األشخاص، ومع ذلك ال يمكن القول بأن 
الوضع بقي ثابتا، فمنظمات مختلفة سيطرت 
بني الحني واآلخر  ع�ىل القطاع، ويف كل مرة لم 

تتغري سوى األسماء«. 
وأف�اد بأن »مرص ل�م ترغب بغ�زة يف أي مرة، 
وح�اول مناحيم بيغ�ن )رئي�س وزراء الكيان 
الصهيون�ي  األس�بق( أن يف�رض ع�ىل أن�ور 
الس�ادات )الرئي�س امل�رصي األس�بق( تلق�ي 
املس�ؤولية عن القطاع يف إطار  اتفاق الس�الم، 
لكن�ه رف�ض، وكل مناط�ق س�يناء أعيدت إىل 

مرص، وبقي قطاع غزة كالشوكة يف حلقنا«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
ن�رشت صحيفة “وول س�ريت 
جورن�ال” تقري�را أش�ارت في�ه 
إىل  األمريكي�ة  الق�وات  لع�ودة 
 الس�عودية بعد رحيله�ا قبل 17 

عاما. 
وق�ال ج�ارد ماس�لني يف تقريره 
ال�ذي كتب�ه م�ن قاع�دة األم�ري 
ح�وايل  إن  الجوي�ة  س�لطان 
2.500  جن�دي أمريك�ي انترشوا 
يف القاع�دة الت�ي تبع�د 60 ميال 
جن�وب- رشق العاصمة الرياض 

 ويعيشون بخيام يف الصحراء. 
وم�ن هنا يطلق الجن�ود طائرات 
بطاري�ات  ويحرس�ون  أف-16 

باتري�وت من خ�الل ورديات عىل 
 مدار الساعة. 

وتعكس ع�ودة القوات األمريكية 

بع�د عقدي�ن م�ن الزم�ان م�ن 
الوج�ود الرمزي مظاه�ر القلق 
 والخ�وف األمريكي والس�عودي 
من الجمهورية اإلس�المية، التي 
الواليات  فشلت جميع محاوالت 
 املتحدة لركيعها بسبب قيادتها 

الحكيمة. 
وقال الجنرال جون وولكر، قائد 
الفرق�ة االستكش�افية ب� 378: 
“نواجه ع�دوا ذكيا يق�وم بلعب 
نزاع  إقليم�ي وإدارة اس�تمراره، 

وهم جيدون يف هذا”. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د من�دوب روس�يا الدائ�م ل�دى 
األم�م املتحدة فاس�ييل نيبينزيا، أن 
واش�نطن وحلفاءه�ا يتجاهلون 
يدع�و  ال�ذي  املق�رح  ال�رويس 
لتجميد نرش الصواريخ املتوس�طة 

وقصرية املدى. 
خ�الل  نيبينزي�ا  وق�ال 
األم�ن  ملجل�س  جلس�ة 
ال�دويل “اقراحن�ا بش�أن 
تجميد ن�رش الصواريخ 
املتوس�طة وقصرية 
 امل�دى عىل الرب، 
والذي يشمل 

أيض�ا وضع آلية للتحقق من تطبيقه، ت�رضب الواليات املتحدة 
وحلفاؤها به  عرض الحائط، بل ويقوضونه”. 

وأض�اف “ه�ذه الترصف�ات ليس�ت إال تأكيدا عىل أن األس�باب 
الحقيقي�ة إللغاء معاهدة حظر الصواريخ  املتوس�طة وقصرية 

املدى، ال تمت بصلة ملوقف روسيا وتحركاتها”. 
وكان�ت واش�نطن ق�ررت مطل�ع الع�ام 2019 تعلي�ق العم�ل 
باملعاهدة الصاروخية مع روس�يا تمهيدا لالنس�حاب  منها من 
جان�ب واحد، وذل�ك بعد اتهام موس�كو بانته�اك املعاهدة منذ 
فرة طويلة. ونفت موسكو صحة  االتهامات األمريكية، مشرية 
بدورها إىل وجود ش�كوك قوية يف مدى التزام واش�نطن نفسها 

بأحكام املعاهدة. 
وبع�د انته�اء املعاه�دة يف آب امل�ايض، أطل�ق الرئي�س الرويس 
فالديمري بوتني اقراحا يدعو لتجميد نرش  الصواريخ املتوس�طة 

وقصرية املدى يف أوروبا ومناطق أخرى من العالم. 

المراقب العراقي/ متابعة...
ميلووك�ي  مدين�ة  عم�دة  أعل�ن 
األمريكي�ة، الخميس، س�قوط قتىل 
وجرح�ى يف إطالق نار داخل مجمع 

إلنتاج  الجعة يف املدينة. 
وق�ال باري�ت يف تعليق�ات متلفزة: 
فظي�ع  ي�وم  فظي�ع،  أم�ر  “إن�ه 
أن  إىل  مش�رياً  هن�ا”،  للموظف�ني 
مطلق النار من  بني من يعتقد أنهم 

قتلوا. 
“ميلووك�ي  صحيف�ة  وذك�رت 

أن  املحلي�ة  س�ينتينيل”  جورن�ال 
سبعة أشخاص بينهم مسلح قتلوا، 
ولم يتضح بعد  الدافع وراء الهجوم. 

وتشهد مدن أمريكية عدة بني الحني 
واآلخر، هجمات مس�لحة تسفر يف 
الغالب ع�ن وقوع العديد من القتىل 
 والجرح�ى، يف وق�ت تعم�ل اإلدارة 
األمريكي�ة ع�ىل ن�رش الف�وىض يف 
الرشق األوس�ط، متجاهلة املشاكل 
 الداخلي�ة الت�ي تم�ر به�ا الواليات 

املتحدة. 

واشنطن »تتجاهل« مقترحًا روسيًا لتجميد نشر الصواريخ 
المتوسطة وقصيرة المدى

كيف تستخدم واشنطن »كورونا« لنشر الخوف من إيران
 والصين ؟ .. محلل أميركي يجيب

قتلى بإطالق نار في مدينة ميلووكي األميركية

المراقب العراقي/ متابعة...
اكد املحلل الس�يايس االمريكي واالس�تاذ السابق 
يف جامع�ة كاليفورني�ا دني�س اتل�ر، الخميس، 
أن الوالي�ات  املتح�دة وبعض الخص�وم اآلخرين 

لطهران وبكني يس�تغلون فريوس كورونا لنرش 
كراهية ضد إيران  والصني. 

ونقل�ت قناة )ب�رس تي يف( عن اتل�ر قوله، ”لقد 
شهدنا الخوف من الصني واالن الخوف من ايران 

يف ه�ذا  الجزء من العالم وهذا ام�ر ليس له مربر 
عىل االطالق”. 

واضاف اتلر »أننا تقرأ كل أنواع األش�ياء الس�يئة 
الت�ي كتبه�ا املعلق�ون األمريكي�ون يف األخب�ار 
ووسائل  التواصل االجتماعي، وهي أشياء فظيعة 
حًقا لي�س لها أي تأث�ري عىل املوقف، باس�تثناء 
أن تك�ون فرص�ة  الس�تغالل معاناة الش�عوب، 
حي�ث أن الواليات املتحدة ع�ىل وجه الخصوص، 
والدول األخرى املعادية  للصني وايران تستغل هذا 
كفرصة لتش�ويه س�معة أعدائها أو أي شخص 

يعتربونه عدوا لهم”. 
واستشهد املحلل بما اطلقوا عليه بأوجه التشابه 
الكب�رية بالطريقة الت�ي اس�ُتهدفت بها طهران 
وبك�ني يف  الحمل�ة، كونهم�ا يف الحقيق�ة يقفان 
عىل قدميهما وكذلك رفضهما الخضوع للضغط 

األمريكي. 
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ان الدماء التي سالت لتروي اقدس بقعة في ارض العراق، واألشالء التي تناثرت  من اجل ان تحتضن محبيها، ماهي اال قبول دعوته 
كريمة, وكرامة من عند اهلل،  وأمنية أراد اهلل ان يحققها له . 

ان ذلك الجسد الطاهر, والروح النقية، التي ابت الذل والخنوع امام شرذمة  السلطة الفاشية، كانت عزيمًة في نفوس األحرار، ودافعًا 
لنيل المرتبة األسمى   )الشهادة(، للذين رفضوا الذل والهوان في سبيل الحرية . 

هناك من تبادرت لذهنه صورته، وفيكم من غابت عنه أوصافه، اما لصغر سنه  في حياة الفقيد، او حينما شب وجد أباه مطبقًا على 
لسانه، خشيًة من بطش  السلطة وجبروتها آنذاك, او من شوُهت امامه الصورة الحقيقية لشهيدنا، ما بين  اعالم البعث الفاشي, وما 

بين افتراء الحاقدين والخائفين من وجوده. 

 

قبل بضع سنوات، اختارت وكالة ناسا الفضائية اخرتاع أربع طالبات 
عراقيات  بعمر الورد، ليكون ضمن رحلتها اىل محطة األبحاث العاملية 
العائم�ة يف  الفض�اء، بع�د فوزهن باملرك�ز األول يف الوالي�ات املتحدة 
األمريكي�ة ع�ن ابتكارهن  طريقة فري�دة من نوعه�ا لتصفية املياه. 
الالفت يف األمر أن أعمار تلك الطالبات  التتجاوز الخامس�ة عرش، ولو 
عشن يف بلدهن العراق لكن اليوم يف مرحلة  الدراسة املتوسطة. وخرب 
تميز العراقيني وابتكاراتهم ليس بجديد عىل اإلعالم  العاملي، إذ يسجل 
العراقي�ون حضورهم يف مجاالت العل�وم كافة بما يؤكد تفوقهم  من 
بني جنس�يات بلدان العالم، فنس�مع بني اآلونة واألخرى خرب اخرتاع 
مواطن  عراقي ش�يئا جدي�دا يف مجاالت الحياة الطبية او الهندس�ية 
او الزراعي�ة او  اإللكرتونية، او غريها مما يعود بالنفع اىل اإلنس�انية 
جمعاء. وتتناقل القنوات  واإلذاعات هذه البرشى، وتتصدر مانشيتات 
الصح�ف وتك�ون حديث الس�اعة بني  رشائ�ح املجتم�ع، وقطعا هم 
يس�لطون الضوء ع�ىل االخرتاع وليس عىل جنس�ية  مخرتع�ه، إذ أن 
من املف�رتض أن بلده هي التي تروج له، وتس�عى اىل إظهار  الصورة 

بأوسع أطرها، وتكون مدعاة فخر واعتزاز لها . 
إال ان الحكوم�ات الت�ي تعاقب�ت يف عراقن�ا بدًءا من النظام الس�ابق 
انته�اًء بالحكومة  الحالية، لم توِل هذا الجانب اهتماما مناس�با، بل 
عىل العك�س، فقد حاربت العلم�اء  من الذين لديه�م طاقات وأفكار 
جديدة يف اختصاصاته�م، وكبحت طموحاتهم  ووأدت اخرتاعاتهم يف 
مهدها، ألس�باب عدة. فعىل س�بيل املثال ماقامت به  سلطات النظام 
الس�ابق يف ثمانينيات القرن املايض، ح�ني توصل رجل ميكانيكي  اىل 
فك�رة تصنيع طائرة هليوكوبرت مبس�طة، مس�تغال بذل�ك مامتوفر 
لديه من  امكانيات بسيطة من أدوات لسيارات مستهلكة، وحني أراد 
إدخ�ال اخرتاعه حي�ز  التنفيذ -وبدأ بالفعل بتنفي�ذه- اختفى الرجل 
يف دهاليز الس�لطات األمنية  واملخابراتية لنظ�ام البعث، ولم ير النور 
بعده�ا ولم يره أحد اىل يومن�ا هذا، وال  أحد يعلم بأي أرض دفن، وكل 
ال�ذي يعلم�ه العراقيون أن اخرتاع�ه قد دفن وان�درس  رسه اىل األبد. 
وتع�ددت مثل هذه االخرتاعات التي لم تلق األرضية املش�جعة لها  او 

الحاضن لفعالياتها . 
الي�وم تتكرر نفس الصورة بأوجه أخ�رى يف باقي العلوم، فالطالبات 
األربع لس�ن  الوحيدات يف مج�ال االبتكارات واالكتش�افات الجديدة، 
ولس�ت هن�ا بصدد الدعاي�ة  واإلعالن ع�ن أحد، وترويج م�ا اخرتعه 
واكتش�فه، فهم كث�ر، اذ هناك من العراقيني  كّم يجب ان اليس�تهان 
بقدرات�ه وامكانياته، مم�ن تجود به عقولهم ب�كل جديد يف  مجاالت 

الحياة وتطبيقاتها . 
ه�و أمر لي�س بجديد عىل ش�عب كالعراقيني، فمنذ س�الف العصور 
كانوا س�باقني يف  مج�االت العلوم كاف�ة، فضال ع�ن اآلداب والفنون 
والصناعات العس�كرية. وكانت  ابتكاراتهم نرباس�ا استنار به علماء 
الغ�رب فيم�ا بعد. والي�وم وبتناس�ل طبيعي  ورشعي، يجي�د أحفاد 
السومريني والبابليني واآلشوريني ممارسة دورهم يف  صناعة الحياة، 
ومواكب�ة مس�رية التق�دم بمجاالته كاف�ة. وهنا ينبغي ع�ىل الدولة 
- الس�يما املؤسس�ات املعنية- ان ترعى اهتمامات كهذه وتحتضنها 
وتم�ول القائم  بها ماديا ومعنويا، لتتي�ح لطاقاته ان تتفجر، وتأتي 
بم�ا يخدم الع�راق والعراقيني  عىل وجه الخصوص، واإلنس�انية عىل 

وجه العموم . 
أليس من حق هؤالء ومن حق العراقيني جميعهم عىل من بيدهم أمر 
تق�دم  وازدهار هذا البل�د، أن يأخذوا بأيديهم ليس�هموا يف رقي البلد 
بعقولهم؟ أم مازال  مس�ؤولونا وساس�ة عراقنا متمسكني بسياسة 
كب�ح الطاقات التي انتهجها من  س�بقهم، واختاروه�ا إرثا لهم بدل 

إرث حمورابي ونبوخذنرص يف العلوم واآلداب . 

إرث األولين

 عيل عيل

بقلم / يوسف اللداوي
وأرص جيش�ه املع�ادي أن يقتله  مرتني، 
مرًة برص�اص جنوده وأخ�رى بعجالت 
وش�فرة جرافت�ه، وكأنه لم يش�بع من 
 القت�ل، ول�م يرت�ِو م�ن الدم�اء، فمىض 
بوحش�يٍة ودمويٍة نحو مزيٍد منها، وقد 
كان  ق�ادة الجي�ش وضباط�ه يراقبون 

الحادثة ويشهدون عىل الجريمة . 
ليس�ت ه�ذه ه�ي الجريم�ة الوحي�دة 
الع�دو  الت�ي يرتكبه�ا جي�ش  األوىل  أو 
اإلرسائي�ي  بحقن�ا، فق�د عودن�ا ه�ذا 
الجيش ال�ذي يدعي األخالقي�ة العالية، 
ويش�يع أن�ه أح�د أكث�ر  جي�وش العالم 
الح�روب وأخالقي�ات  بقواع�د  التزام�اً 
القت�ال، وأن�ه يحاف�ظ يف حروب�ه  م�ع 
األعداء عىل املفاهيم اإلنس�انية، ويلتزم 
االتفاقي�ات الدولي�ة، ويطب�ق القوانني 
 املرعي�ة اإلجراء أثناء القتال وال يخالفها 
وال ينتهكها، فال يقت�ل طفالً، وال يجهز 
 عىل جريٍح، وال يطلق النار عىل أسرٍي، وال 
يعتدي عىل امرأٍة، وال يقاتل غري  مسلٍح، 
وال يطل�ق النار عىل الصحافيني وطواقم 
اإلس�عاف ورج�ال الدفاع املدن�ي،  الذين 
يلبس�ون س�رتاتهم الخاصة، ويضعون 
ش�اراتهم املميزة، وال يه�دم البيوت  عىل 
س�اكنيها ويقصفه�ا بم�ن فيه�ا، وال 
يستخدم يف عدوانه وعملياته العسكرية 

 القوة املفرطة واألسلحة املحرمة دولياً . 
هذا الجيش الذي يرشف عليه حاخاماٌت 
حاق�دون،  ومتدين�ون  متطرف�ون، 
يدرس�ون  جن�وده ويفت�ون لقادته، قد 
عودنا ع�ىل خالف ما ادع�ى تماماً، فقد 
الس�ابقة  الوقائ�ع  والتج�ارب  أثبت�ت 
الت�ي توثقها الص�ور وتس�ندها الدالئل 
والش�واهد، أن�ه يرتك�ب كل  م�ا س�بق 

وأكث�ر، وال يلت�زم بيشٍء مم�ا ذكر، وال 
يحفظ عهداً وال يراع�ي حقاً، بل  يتعمد 
ارت�كاب أي جريم�ٍة يف س�بيل تحقي�ق 
أهدافه والوص�ول إىل غاياته، وهو بهذا 
الرس�مية  العس�كرية  التعليمات   ينف�ذ 
لقي�ادة جيش�ه النظام�ي، ال�ذي اعتاد 
ارت�كاب كل  ه�ذه الجرائم منذ س�نوات 
ما قب�ل تأس�يس كيان�ه وحت�ى يومنا 
ه�ذا، فتاريخ�ه القديم  والجديد يش�هد 
ع�ىل قتل�ه األرسى ودف�ن بعضهم وهم 
أحياء، وس�حل أجسادهم  وإشعال النار 
فيهم، وبقر بطونه�م وانتزاع أعضائهم 

الداخلية واستئصالها من  أجسادهم . 
ولع�ل س�جالت الجي�ش امل�رصي تؤكد 
بالصورة والكلم�ة أن قادة جيش العدو 

قد  أمروا بقتل األرسى املرصيني ودفنهم 
يف قبور جماعية، وذلك يف صحراء سيناء 
 إب�ان حرب�ي ع�ام 1956 و1967، وق�د 
كان بع�ض الجن�ود املرصي�ني األرسى 
أحي�اًء  عندما دفن�وا، وتاري�خ املقاومة 
الفلس�طينية يش�هد أن دايان وشارون 
وبن آل  عاي�زر ورفائيل إيتان وموش�يه 
أبش�ع  ارتكب�وا  ق�د  وغريه�م،  أرن�س 
الجرائم وأش�د  الفواحش يف حق الشعب 
الفلس�طيني، وأنه�م كانوا ش�هوداً عىل 
ه�ذه الجرائ�م  املنافي�ة لقواع�د الحرب 
وقوانينها، بل إنهم الذين أصدروا األوامر 
وأرشف�وا ع�ىل  تنفيذه�ا .  لعلن�ا الي�وم 
نستعيد بذاكرتنا صور سحق املتضامنة 
األمريكية راش�يل كوري التي  س�حقتها 

جراف�ة إرسائيلية يف مخيم يبنا يف مدينة 
رفح الفلس�طينية، وقد كانت  جريمتها 
الفلس�طينيني،  م�ع  تتضام�ن  أنه�ا 
وتؤيده�م يف نضاله�م، وتق�ف معهم يف 
 حقوقه�م، وترف�ض أن ته�دم بيوته�م 
وتدمر مس�اكنهم، فم�ا كان من جيش 
االحتالل  إال أن س�حقها بجرافته، تماماً 
كما فعل مع الش�هيد محمد الناعم، ولم 
يش�فع لراش�يل  كونها أمريكية أو غري 
فلس�طينية، أو أنها امرأة ضعيفة وغري 
مس�لحة، وأنه�ا غري  مقاتلة وال تش�كل 

خطراً عىل حياتهم . 
ال تختل�ف ه�ذه الجريم�ة النك�راء عن 
الش�هداء،  جثام�ني  اختط�اف  جرائ�م 
واالحتف�اظ  بها يف برادات املستش�فيات 

تتع�رض  حي�ث  رسي�ة،  أماك�ن  يف  أو 
أجس�ادهم بس�بب  طول ف�رتة التجميد 
إىل التقوس والتش�ويه، أو تقوم سلطات 
االحت�الل باحتج�از  الجثام�ني لف�رتاٍت 
طويل�ٍة، وتمتنع عن تس�ليمهم لذويهم 
لدفنه�م، أو تق�وم بنفس�ها  بدفنه�م يف 
مداف�ن األرقام بصوٍر مهين�ٍة، ال تراعي 
وال  حقوقه�م،  تحف�ظ  وال  حرمته�م 

 تضمن إعادتهم إىل أرسهم وذويهم . 
باألحي�اء  ين�كل  ال�ذي  الجي�ش  إن 
ويعذبهم، ويطلق النار عليهم ويقتلهم، 
ويس�تهدف  األطفال والشيوخ والنساء، 
ويتعم�د إطالق الرص�اص الحي عليهم، 
ويصوب  رصاصه القاتل عىل رؤوس�هم 
ويقت�ل  عيونه�م  ويفق�أ  وصدوره�م، 
قنصاً ويصيب  عم�داً، ويمزق برصاصه 
أجسادهم ويهش�م عظامهم، ويتسبب 
يف شلل بعضهم  وموتهم رسيرياً، ال يبايل 
أب�داً باالعتداء ع�ىل الش�هداء واألموات، 
األرسى  أو  األجس�اد  والرف�ات،  وع�ىل 

واملرىض . 
ولك�ن جرائمه النك�راء وخبث�ه القديم 
ووصاي�اه التلمودي�ة والتوراتية ال تفت 
م�ن  عضدن�ا، وال توه�ن عزائمن�ا، وال 
تضع�ف نفوس�نا، وال تقل�ل من ش�أن 
ش�هدائنا، وال  تحط م�ن مقامهم العايل 
ومكانتهم الرفيع�ة ومنزلتهم الكريمة، 
فهم أينم�ا كانوا يف  قب�وٍر تحت األرض، 
أو رم�اداً أذرته الرياح، أو كانوا يف بطون 
الس�باع وجوف  األسماك والحيتان، فهم 
يف جن�ات ع�دٍن مع النبي�ني والصديقني 
والشهداء،  وأرواحهم الطاهرة يف حواصل 
طرٍي خرٍض تحت عرش الرحمن، فطوبى 
لهم  ش�هادتهم، وهنيئاً لهم مس�كنهم، 

ومرحى بهم يف الفردوس األعىل . 

التنكيُل بالشهداِء والتمثيُل بأجساِدهم وصايا 
يهوديٌة وتعليماٌت إسرائيليٌة

بقلم/ رضوان العسكري
انه نجل املرجعية وسليلها وحامل رايتها, 
ان�ه ابن الع�راق, ال�ذي ولَِد ع�ىل ارضه, 
 ورِشَب من عذب مائ�ِه,  واكل من رغيف 
البس�اطِة والتواضع, وع�اش وترعرع يف 
 احض�ان ام�ري املؤمنني »عليه الس�الم«, 
وترب�ى يف ازق�ة الح�وزة العلمية, ش�ب 
 وش�اب من اج�ل الحري�ة, وتعايش آالم 
هذا الش�عب املظلوم, استش�عر الفقراء 

 واملحرومني بني ثنيا روحه الطاهرة . 
لم يميز بني أحٍد وآخر, بني طيف وطيف, 
بني قومية واُخرى, بني الشمال  والجنوب، 
انه الس�يد )محمد باق�ر الحكيم( يعرفه 
كل من عاش بجواره، وكل من ذاق  مرارة 
الغرب�ة معه, يعرفونه رفق�اء دربه جيداً 

كما يعرفون أنفسهم . 
دف�ع ثمن�اً باهضاً، ل�م يدفعه أح�داً من 
بإخوت�ه  ضح�ى  جميع�اً،  العراقي�ني 
وابنائه�م  وذراريه�م، أهل�ه وعش�ريته، 
فأضحت السجون مس�اكنهم، واملشانق 
مس�تقر  رقابه�م، كان�ت س�نني الغربة 
حصيلته، عاش آالمه�ا وأوجاعها، كانت 
قواف�ل  الش�هداء م�ن ال الحكيم تس�ري 
نح�و جنات الخلد يف الي�وم والليلة، حتى 

أضحت  ديارهم خالية من اَهلها . 
كل ذل�ك كان م�ن اج�ل حري�ة ش�عبه 
وس�عادته، وع�زة الوطن ورفعت�ه، لكن 
ش�هادته  فاج�أت محبيه ونزل�ت عليهم 
كالصاعق�ة، تحول�ت اىل عتمة دامس�ة، 
أمل�ت  بالعراقيني عموماً وبم�ن يعرفونه 

خصوصاً . 
اول ما وطأت أقدامه ارض العراق، طالب 
باالس�تقالل وحري�ة االختيار، ودس�تور 
 يكتب�ه العراقي�ني بأيديه�م، بعي�داً ع�ن 
تدخ�الت االحت�الل وإمالءاته�م، ك�ي ال 
يعيش�وا  ظلم�ه، لكنهم نجح�وا بتفتيت 
النس�يج العراق�ي، وجعلوه�م يعان�ون 
م�ن تعدد  الوالءات، واخت�الف التوجهات 

وبالتناحر والتشتت السيايس . 
املحت�ل ال�ذي يدع�ي الحض�ارة واملدنية 

بقن�اع املس�تعمر، أراد تقس�يم الع�راق 
بني  مس�لم ومس�يحي وايزيديوصابئي, 
ب�ني عربي وكردي, بني ش�يعي وس�ني، 
حتى  وصل به الحال اىل تقس�يم الطائفة 
الواح�دة، ألن�ه يعل�م جي�داً ان اضع�اف 

البلدان  بتقسيمها . 
لكن�ه لن ينت�رص بوجود الرشف�اء حتى 
وان غيب�وا، حت�ى وان ُش�وِهت صورهم 
ذل�ك،  ين�ال  ان  يمكن�ه  وال   الحقيقي�ة، 
بس�واعد األحرار, ودماء األبط�ال اللذين 

 اختلط�ت دمائهم مع دم�اء اخوتهم من 
القوميات والطوائ�ف االخرى، وامتزجت 
 ب�رتاب الع�راق الحبي�ب، يف خن�ادق العز 

والرشف . 
كل األيت�ام ش�هود عىل ذلك, وس�يحدثنَّ 
األرامل أبنائهنَّ عن بطوالت آبائهم، وعن 
 املالحم التي سطروها مع قادتهم ابطال 
االنتص�ارات، وسيس�عدون ويبتهج�ون 
 فرحاً، بم�ا قدموه آبائه�م واخوتهم من 

تضحيات ألجل حرية هذا الوطن . 

مهما طالت العتمة، وش�وهت الحقائق, 
واس�تبدل الح�ق بالباط�ل، البد لش�مس 
 الصب�اح ان ت�رشق، بضوئه�ا الس�اطع 
لتكش�ف ظلم�ة اللي�ل الدام�س، وتب�ني 
حقيقة  شهيد املِْحراب الخالد، وتضحياته 
الجسام، تلك التضحيات التي لم يقدمها 
غ�ريه  إطالق�ًا، كان نصيبه كب�رياً منها، 
فذاق مرارة الس�جن, واستشعر خشونة 
حب�ل  املش�نقة، وانطفئ�ت ح�رارة قلبه 
بح�رارة الرصاصات, وأب�ى املهجر اال ان 

يذيق�ه  طع�م الغربة وآالمه�ا، وهمومها 
وأحزانها، حتى ختم مس�ريته الجهادية 
بالش�هادة  الت�ي قل نظريها، ف�كان اول 
قربان ع�ىل مذب�ح الحرية بعد س�قوط 
نظ�ام البع�ث  الف�ايش، فتناث�رت دمائه 
كما تناثرت اش�الء جس�ده بني الس�ماء 
واألرض يف الي�وم  االول من ش�هر رجب، 
ظهرية الجمعة عن�د صحن جده املظلوم 
)عي ابن ابي  طالب عليه الس�الم( لتكن 

مسك الختام  

دماء من اجل الحرية

بقلم/ عبير بسام
يب�دو أننا لن ننتظ�ر طويالً قبل أن نس�مع أن طريق حلب دمش�ق M5  ، وطريق 
 الالذقي�ة M4  ، بات�ا آمنني تمام�اً. وقطع املراحل يس�ري اليوم كالنار يف الهش�يم، 
 وحج�م االنتصارات التي بات يس�ّطرها الجي�ش العربي الس�وري وحلفاؤه، لن 
يعود  اإلعالم قادراً عىل اللحاق بها، فهي تتدحرج ككرة الثلج عىل منحدر. وحجم 
 تحري�ر القرى يف ريف إدلب الغربي ش�اهد عىل ذلك. وقريباً س�يضع الس�وريون 

 أستانا موضع التنفيذ . 
من يتابع خارطة التحرير الس�ورية، يستنتج بما يقطع الشك باليقني بأن هناك 
 إرصاًرا تاًم�ا عىل متابعة تأمني الطريقني الس�ابقني، ووجوب إخالئهما من البؤر 
 اإلرهابية املتغلغلة فيهما، وخاصة يف سهل الغاب ويف جبل الزاوية. وهذا ما  يمكن 
رؤيت�ه من خالل اتجاه تحري�ر القرى الواقعة يف جنوب وجن�وب غرب  محافظة 
إدل�ب. وعلين�ا أن نتذكر أّن إخالء املس�لحني حتى جرس الش�غور وتأمني  املنطقة 
كاملة كان من املفرتض أن تقوم به تركيا بموجب اتفاق أس�تانا. ولكن  ما حدث 
أن تركي�ا اخلت بهذا االتفاق بس�بب ضغ�ط أمريكي عليها، وال�ذي تمثل  برضب 
االقتصاد الرتكي، ومن ثم بمغريات املنطقة العازلة بعمق 30 كم يف  داخل الحدود 

السورية . 
فإن التقاعس الرتكي جاء ملصلحة الجيش الس�وري الذي انطلق لتحقيق االتفاق 
 وبضغط رويس. اذ إن روس�يا تتهم واش�نطن وبشكل مبارش بالرهان عىل جبهة 
 الن�رصة، وأنها تحاول فتح حوار مبارش معها، يشء يش�به حماية رشاذم داعش 
 يف التن�ف. وبالت�ايل فإن أي لقاء ما بني بوتني وأردوغ�ان يف هذه املرحلة لن  يكون 
مص�ريه غ�ري ذلك الذي رش�ح عن لق�اء أردوغان م�ع الفروف )وزي�ر  الخارجية 
ال�رويس( يف الش�هر املايض كان�ون الثاني/ يناي�ر، والذي انتهى بحس�ب  مصدر 
موث�وق بخ�روج الفروف م�ن االجتماع، وكان ال�رد املبارش ع�رب رضب  القاعدة 
الرتكية التي قصفت منها املروحية الس�ورية يف 14 الشهر الحايل  شباط/ فرباير، 
وال�ذي جاء ردٌّ آخر عليه بإس�قاط مروحية تركية من�ذ يومني، أي  تحقيق توازن 

الردع مع تركيا . 

الجيش السوري قريبًا في 
الزاوية: نحو جسر الشغور

ليس غريباً ما قام به جيش االحتالل اإلسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع  غزة، عندما قام أحد جنوده النظاميين 
بسحق جسد شهيٍد فلسطيني أمام عدسات  اإلعالم وكاميرات المصورين، وهرس جسمه وسحق عظامه على مرأى 

ومسمٍع  من العالم أجمع، وقد كانت لديه النية لو استطاع أن يقتل المزيد من الشبان  الفلسطينيين، الذين كانوا في 
المكان يحاولون سحب جثة الشهيد محمد الناعم،  ومنع جنازير الجرافة وشفرتها من تمزيق جسده الطاهر، إال أن 
سائق الجرافة  الجندي في جيش االحتالل اإلسرائيلي، لم يتردد في جريمته، ولم يمنع جرافته  من النيل من جسد 

شهيٍد ال حول له وال قوة، 



أج�رى نجم وس�ط فري�ق الق�وة الجوي�ة بك�رة القدم 
محم�د عيل  عبود، اليوم الخميس، عملية جراحية تكللت 
بالنج�اح، وذلك  بعد اإلصابة بك�ر يف عظم االنف.  وأكد 
املكتب اإلعالم�ي للنادي يف بيان تلقت »املراقب  العراقي« 
نس�خة من�ه، أن »الالع�ب اجري�ت ل�ه العملي�ة مل�دة ٣ 

 س�اعات يف أحد مستش�فيات العاصمة بغداد«.  وأضاف 
املكتب اإلعالم�ي أن »الجه�از الطبي للفري�ق والدكتور 
 املخت�ص س�يحدد ف�رة الراحة الت�ي يحتاجه�ا الالعب 
محمد عيل  عبودللدخول يف الوحدات التدريبية للصقور«، 
الفت�ا إىل أن   «ادارة الن�ادي تواصلتم�ع الالعب وتمنت له 

الش�فاء العاج�ل  والع�ودة للفري�ق كونه م�ن العنارص 
الالمعةبالفري�ق الج�وي«.  وكان الالع�ب ق�د تع�رض 
لإلصابة يف مب�اراة القوة الجوية  والصناعات الكهربائية 
الت�ي جمعتهما عىل ملع�ب نادي  الصناعة يوم الس�بت 

املايض ضمن الجولة الثانية من دوري  الكرة املمتاز. 

عملية جراحية 
ناجحة لمحمد 

علي عبود

النوار�س يوا�صل �صكة انت�صاراته بالفوز على الكهرباء

»األزرقان« األنيق والصقور يلتقيان على أديم الشعب 
في »كالسيكو«  يخلو من الجماهير

...متابعة/العراقيالمراقب
قمة مباريات الجولة الثالثة من مباريات 
الدوري الكروي املمتاز  تقام غدا الجمعة 
عندم�ا يلتق�ي االزرق�ان فريق�ا الطلبة 
والق�وة الجوية  عىل اديم ملعب الش�عب 
ال�دويل يف تمام الس�اعة الرابعة والنصف 
 بتوقيت بغداد، فيما تستأنف مباراة ذات 
الجولة بإقامة مباراة أخرى  تجمع امليناء 

بالنفط عىل ملعب الفيحاء. 
ويف ذات الجولة حقق فريق الزوراء فوزه 
الثاني عىل التوايل يف  الدوري بعد أن تمكن 
م�ن الفوز ع�ىل ن�ادي الكهرب�اء بهدف 
مقاب�ل  اليشء عن طري�ق مهاجمه مهند 
عبد الرحي�م يف الدقيقة ال�� 50 من  عمر 

املباراة. 
مب�اراة  يف  الطلب�ة  فري�ق  ويح�اول 
»الكالس�يكو« الذي يس�تبرش خريا  خالل 
ه�ذا املوس�وم باألس�ماء الش�بابية التي 
الخ�رة  واملطعم�ة  بعن�ارص  يحمله�ا 
خصوص�ا يف املناطق الدفاعية، اىل إرضاء 
جماهريه  وتضميد جراحاته بعد خسارة 
مباري�ات  افتتاحي�ة  يف  الن�وارس  ام�ام 
 املرحل�ة الحالية، فضال عن تع�ادل امام 
امام ضيفه النجف خالل  الجولة املاضية . 
امام الصقور فيسعى اىل استمرار املسرية 

يف س�كة انتصارات�ه من  خ�الل اقتناص 
نق�اط املب�اراة بش�كل كام�ل، وخط�ف 
رصي�ده م�ن النقاط  بش�كل كام�ل بعد 
مبارات�ن خطف فيهما العالم�ة الكاملة 

من النقاط . 
ول�م يعان�ي الفريق�ان م�ن أي غياب�ات 
يف صفوفهم�ا، اال الصق�ور ال�ذي  يفتقد 
لخدم�ات نجم خ�ط الوس�ط محمد عيل 
عب�ود ال�ذي تع�رض اىل  إصاب�ة يف األنف 

وأجرى عملية جراحية . 
وم�ن املتوقع أن تخلو مدرجات الفريقن 
م�ن الجماهري خصوص�ا بع�د  القرارات 
الحكومية بخصوص ف�ريوس »كورونا« 
الغ�اء  ع�ىل  رضورة  ش�ددت  والت�ي 
العام�ة ومنه�ا  األماك�ن  يف  التجمع�ات 

املالعب الكروية . 
ام�ا عن نتائ�ج املباريات األخ�رى يف ذات 
الجولة والت�ي أقيمت الي�وم،  فقد واصل 
بتحقي�ق  انتصارات�ه  سلس�لة  ال�زوراء 
ف�وزا عىل نظ�ريه  الكهرب�اء، بهدف دون 
رد ع�ن طريق مهن�د عبد الرحي�م. فيما 
يف  انته�ت  مواجهتيناخرتيناحداهم�ا 
بغ�داد والثاني�ة يف البرصة، فف�ي املباراة 
 األوىل، نج�ح فريق نفط الجنوب ان يلحق 
الخس�ارة األوىل بفريق  أربيل بتغلبه عليه 

1-0 يف املواجه�ة الت�ي أقيمت عىل ملعب 
 الفيحاء . 

ويدي�ن نفط الجنوب يف ف�وزه اىل الالعب 
املغرب�ي عم�ر منص�وري،  بعدما س�جل 
هدف اللقاء الوحيد يف الدقيقة 17، ليصل 
رصيد فريقه  بهذا الفوز اىل النقطة الثالثة 
يف املركز العارش، بينما توقف رصيد  أربيل 

عند النقطة السادسة يف املركز الرابع . 
ويف مب�اراة أخرى أقيمت ب�ذات التوقيت، 
تغل�ب الح�دود عىل ضيفه  نفط الوس�ط 
بهدف نظيف ايضاً يف املباراة التي أقيمت 

عىل ملعب  التاجي . 
هدف اللق�اء الوحيد، حمل توقيع الالعب 
عيل حس�ن فن�دي يف  الدقيقة السادس�ة 
من عمر للق�اء، لريتقي الحدود اىل املركز 
الثان�ي  مؤقت�اً برصي�د 6 نق�اط، بينم�ا 
توقف رصيد عندليب الفرات عند النقطة 

 الثالثة يف املركز التاسع . 
وكان فريق الزوراء قد خطف أوىل نقاطه 
الث�الث عىل الطلب�ة يف  الجول�ة األوىل من 
الدوري املمتاز لكرة القدم يف مباراة كانت 
فيها  األفضلية للطلبة لكن ضياع الفرص 
دفع ال�زوراء اىل اس�تغالل فرصة  واحدة 
يف الوق�ت الضائع اعطته نقاط عىل طبق 

من ذهب.  
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...بغداد/العراقيالمراقب
مرت الكرة العراقية بمراحل صعبة خالل السنوات 
املاضية  ومن�ذ االنتخابات التي جرت يف ش�هرأيار 
م�ن ع�ام 2018 لم  يهدأ الش�ارع الكروي بس�بب 
إبعاد بعض املرش�حن للعضوي�ة  بأعذار مختلفة 
م�ن بينهم نج�م الك�رة العراقية الس�ابق عدنان 

 درجال . 
وأرص عدنان عىل اس�رداد حقه من خالل الذهاب 
إىل محكم�ة   «كاس«، وكذل�ك للمحاك�م املحلي�ة، 
واس�تمر الش�د والجذب حتى  مطل�ع العام الحايل 
حيث أنصفت�ه املحاكم ليس�تقيل مجلس  االتحاد 

بشكل جماعي . 
وق�رر االتحاد ال�دويل تكليف أحمد عب�اس بإدارة 

االتحاد لحن  اختيار هيئة مؤقتة . 
كيف تم اختيارك لهذه املهمة؟

االتح�اد الدويل اختار حس�ب رؤيته من خالل عدد 
من الس�ري  الذاتي�ة التي تم تقديمه�ا له، وتقدمت 
لهذه املهمة من أجل  الس�عي للخ�روج من األزمة 
الس�يما وأن من س�يعمل بهذه الف�رة  ال يحق له 

الرشح يف االنتخابات . 
وسيكون عميل لتصحيح األوضاع بحسب االتفاق 

مع االتحاد  الدويل . 
ه�ل اختيارك لهذه املهم�ة يعني وجودك عىل رأس 

الهيئة  املؤقتة؟
لي�س به�ذا الش�كل االتح�اد ال�دويل أوض�ح أن�ه 
سيش�كل لجنة  لزيارة العراق لاللتقاء بمن قدموا 
س�ريهم الذاتية واختيار  الهيئ�ة املؤقتة وقد أكون 

جزءا منها وقد ال يحدث ذلك . 
وأعتقد أن تواجدي م�ع الهيئة املؤقتة أمر وارد ملا 
أملكه من  خرة كبرية خصوصا من خالل عميل يف 

سنوات سابقة كأمن  رس لالتحاد . 
مت�ى س�تزور اللجنة املكلف�ة من االتح�اد الدويل 

العراق الختيار  الهيئة املؤقتة؟
ال يوجد موعد محدد لكني أتوقع أن األمور ستتضح 
خالل  منتصف الش�هر املقبل، حيث أرسلت خطابا 

إىل الفيفا طالبت  فيه برضورة اإلرساع يف تش�كيل 
الهيئة املؤقتة ألن هناك  التزامات دولية ملنتخباتنا 

وكذلك األندية يف الدوري وآسيويا . 
م�ا هي أك�ر املصاعب الت�ي واجه�ت عملك منذ 

تكليفك؟
أنا عملت لفرة طويلة يف أمانة رس االتحاد وأعرف 
جيدا كيف  تدار األمور وال توجد مصاعب حقيقية 
ألن اللج�ان مازال�ت  تعمل، ودعمن�ا عملها فقط، 
لجن�ة الح�كام حل�ت من قب�ل االتحاد  املس�تقيل 

وبالتايل كلفنا لجنة مؤقتة لحن اختيار الهيئة . 
م�اذا ع�ن املنتخب�ات الوطني�ة واالس�تحقاقات 

الدولية؟
االس�تحقاقات  بع�ض  تنتظره�ا  املنتخب�ات 
واجتمع�ت مع املدي�ر  اإلداري للمنتخ�ب الوطني 
باس�ل كوركيس ملناقش�ة خطة  التحضري وكذلك 
السبل التي من املمكن أن نوفرها لتجهيز  املنتخب 
بش�كل جيد كم�ا التقيت بالجه�از الفني ملنتخب 
 الناش�ئن الذي تنتظره املش�اركة يف بطولة غرب 

آسيا . 
وأتواص�ل مع منتخب الش�باب املش�ارك حاليا يف 
بطولة كأس  العرب دون 20 س�نة يف الس�عودية 

املالئ�م  أن ننج�ح يف توف�ري  املن�اخ  ونأم�ل 
للمنتخبات . 

ه�ل م�ن املمك�ن أن يت�م نقل مب�اراة 
املنتخب أمام هونج كونج؟

ت�م مناقش�ة املوض�وع م�ع املدير 
اإلداري للمنتخ�ب وفك�رة  مطالبة 
االتح�اد ال�دويل بنق�ل املب�اراة أمر 
وارد لك�ن الوقت  مازال مبكرا لنرى 
م�ا ستس�فر عن�ه املتغ�ريات حول 

فريوس  كورون�ا، وعند اقراب موعد 
املباراة سيكون لنا موقف  تجاهها . 

ماذا تتوقع ملستقبل االتحاد؟
عندم�ا  تح�ل  والتعقي�دات  املش�اكل  كل 

يك�ون هن�اك تكات�ف ونوايا  حقيقي�ة لتجاوز 

األزم�ات ونح�ن اآلن بأمس الحاج�ة لنكون 
 متكاتف�ن لط�ي صفح�ة امل�ايض والتطل�ع 
ملرحل�ة جدي�دة .  الوقت املت�اح للهيئ�ة املؤقتة 
مح�دد بس�قف س�تة أش�هر وبالت�ايل  علينا أن 
نس�تثمر كل دقيقة إلكمال املهمة عىل أكمل وجه 
وأن  تكون هناك خطوات جادة يف إصالح املنظومة 
والركي�ز ع�ىل  اللوائ�ح الت�ي تتطابق م�ع نظام 

وقوانن االتحاد الدويل للعبة .  وأش�عر بتفاؤل كبري 
ألن الجمي�ع يطمح للخ�روج من األزم�ة  وبالتايل 
هناك تفضي�ل للمصلحة العامة وعلينا اس�تثمار 
ه�ذا  التكاتف لتثبي�ت اللوائ�ح وتوصي�ف الهيئة 
العامة بش�كل رصن  وال يثار حولها الجدل الحقا 
واإلعداد لالنتخابات بش�كل ع�ادل  يضمن حقوق 

جميع من تنطبق عليهم اللوائح. 

أحمد عباس: التكاتف طريقنا لعبور األزمة الحالية وأمامنا  فرصة
 إلنهاء الخالفات وانتخاب اتحاد شرعي

...بغداد/العراقيالمراقب
أعل�ن وزير الش�باب والرياض�ة، احمد رياض العبي�دي،أن جميع 
 املباري�ات والنش�اطات الرياضي�ة س�تكون ب�ال جمهور بس�بب 

 فريوس »كورونا«. 
وق�ال العبيدي يف منش�ور ع�ر صفحت�ه يف »فيس�بوك«، تابعته 
  «املراقب العراقي« إنه »اعتبارا من اليوم س�تكون جميع  مباريات 
دوري الكرة او اي نش�اط ريايض اخر يشهد تجمعات  برشية، بال 

جمهور«. 
وأض�اف، أن »هذا اإلج�راء يأتي تنفي�ذاً لتوجيه�ات خلية االزمة 

 الخاصة بتدارك الوضع العام الذي سببه فايروس كورونا .» 
وكان�ت خلية االزم�ة الحكومية، قد قررت أم�س االربعاء، تعطيل 
 الدوام الرس�مي يف جميع املؤسس�ات الربوي�ة والجامعات حتى 
 السابع من ش�هر اذار املقبل فيما اصدرت عدة قرارات اخرى  عىل 

خلفية ظهور فايروس كورونا يف البالد . 
وق�ال رئيس الخلية، ووزير الصح�ة، جعفر عالوي، يف بيان  تلقته 
)بغداد اليوم(، إنه »تقرر تعطيل الدوام يف الجامعات  واملؤسس�ات 
الربوي�ة ابت�داًء م�ن يوم غ�د الخمي�س املص�ادف   27/2 ولغاية 
7/3/2020«.  واض�اف: »كم�ا تقرر ايض�اً غلق املح�الت العامة 

كدور السينما  واملقاهي والنوادي واملنتديات االجتماعية«. 
وأعل�ن وزي�ر الصح�ة »صدور ق�رار كذل�ك بحظ�ر التجمعات يف 

 األماكن العامة وتوجيه مؤسسات الدولة بتقليل االختالط«. 

...بغداد/العراقيالمراقب
رف�ض رئيس الهي�أة االدارية لنادي الكرخ، رشار حي�در، العمل  ضمن اللجنة 
املؤقت�ة التحاد الكرة املزمع اختيارها خ�الل  االيام املقبلة، فيما اعتر مقابلة 

لجنة الفيفا خارج العراق  باالهانة. 
وقال حيدر »ابلغت الس�يد احمد عباس برف�ي القاطع للعمل  ضمن اللجنة 
املؤقت�ة إلدارة ش�ؤون اتحاد الك�رة خصوصا بع�د  ان اعلنت يف وقت س�ابق 
رفي للعمل يف منظومة اتحاد  الكرة من خالل تقديم اس�تقالتي من منصب 
النائ�ب األول«.  واضاف: تعامل االتحاد ال�دويل بمنتهى الغرابة وعدم االحرام 
 من خالل ما جاء يف برقيته عر مقابلة االس�ماء املرش�ح يف  بلد مجاور االمر 

الذي يع�د اهانة الس�ماء رياضية مهم�ة .  وتابع: 
كان االوىل م�ن االتحاد ال�دويل ان يبعث لجنته 
اىل  العراق وليس التعامل بشكل ال يليق بالكرة 
العراقية م�ن خالل  االجتماع خ�ارج العراق، 
ومن ه�ي اللجن�ة اصال حت�ى تقيم  اس�ماء 

رياضية معروفة . 
واختتم حديثه قائالً: رس�التي اىل كل من يتصور 

انني ال زل�ت  ابحث عن املناصب كانت واضحة 
عندم�ا اعلنت ان تمثيل ن�ادي  الكرخ متاح 

ألي نجم يود الرش�ح لالنتخابات املقبلة 
وه�ذا  الحدي�ث يلج�م كل االف�واه الت�ي 

تحاول ان تشكك يف هذا الجانب .  

وزارة الشباب: جميع المباريات 
والنشاطات الرياضية ستكون  بال جمهور

شرار حيدر: مقابلة اللجنة
 »الفيفوية« خارجيًا اهانة

...بغداد/العراقيالمراقب
لبن�اء  العراق�ي  االتح�اد  ق�رر 
األجسام تأجيل بطولة القاعات 
 األهلية والكروس فيت والفيزيك 
النشاطات  وجميع  والكالس�يك 
 املحلية إىل إش�عار آخ�ر كإجراء 
اح�رازي م�ن تف�ي ف�ريوس 

 كورونا  . 
وق�ال رئي�س االتح�اد العراقي 
لبناء األجسام فائز عبد الحسن 
»املراق�ب  تابعت�ه  ترصي�ح   يف 
العراق�ي« إن »االتح�اد حريص 
 ع�ىل إقام�ة جمي�ع البط�والت 
موعده�ا  يف  والدولي�ة  املحلي�ة 
ولك�ن  هنال�ك مهم وهن�اك أهم 
وصحة الالعبن والجمهور فوق 

كل  مهم«. 
وبننّ عبد الحس�ن أن »البطوالت 
موعده�ا  يف  س�تجري  الدولي�ة 

 املح�دد كونه�ا س�تكون ب�دون 
جمه�ور، حيث س�يتم اختصار 
 املشاركة عىل األبطال املوجودين 
فح�ص  إج�راء  إىل  باإلضاف�ة 
 لألبط�ال الذين سيش�اركون يف 

البط�والت الدولي�ة حرص�اً عىل 
 س�المتهم«.  ولفت عبد الحس�ن 
إىل أن »س�تقام جميع البطوالت 
يف وق�ت  الح�ق بع�د اس�تقرار 

الوضع الصحي يف البالد«. 

اتحاد بناء األجسام يؤجل نشاطاته
 المحلية إلى إشعار آخر



 املراقب العراقي/
الي�وم  بريطان�ي،  صحف�ي  تقري�ر  كش�ف 
الخميس، أن اإلس�باني بيب جوارديوال، املدير 
الفني ملانشسرت س�يتي، تعرض للقرصنة من 

أحد املوظفني السابقني بالسيتيزنز.
ووفًق�ا لصحيف�ة »ذا ص�ن« الربيطانية، فإن 
موظ�ف تكنولوج�ي كان يعم�ل بمانشس�رت 
س�يتي، اخ�رتق الربي�د اإللكرتون�ي الخ�اص 
بجوارديوال.وحص�ل »الهاك�ر« ع�ى رس�ائل 
رسي�ة لجوارديوال، وح�اول بيعها مقابل 100 

ألف إسرتليني.
وأشارت إىل أنه حصل أيًضا عى أرقام الالعبني 
وبريدهم اإللكرتوني من عى هاتف جوارديوال، 

وهدد باستهدافهم بطريقة غري مرشوعة.
وقال الهاكر: »اخرتاق جوارديوال أس�هل يشء 
قمت ب�ه، لقد التقطت صورة لشاش�ة هاتفه 
أثناء إجرائه محادث�ة بالربيد اإللكرتوني وقت 

عميل يف مانشسرت سيتي خالل عام 2017«.
اض�اف: »توصلت إىل كل بري�د إلكرتوني وصل 
أو أرس�ل إىل جواردي�وال، وال أحتف�ظ به�ذه 

الرس�ائل يف أي م�ن أمتعت�ي الش�خصية، 
ولك�ن يمكنك�م الحصول عليه�ا إذا أردتم 

إلقاء نظرة«.
وتابع: »لن أبق�ي هذه األمور عى هاتفي، 

ألنه إذا تعرض للضبط سوف أنهار«. 
وأتم: »ش�اهدت محادث�ات تتعلق بمدافع 
ليخ�ت  دي  ماتي�اس  الس�ابق  أياك�س 
ومداف�ع  يوفنت�وس(،  اقتنص�ه  )ال�ذي 
بوروس�يا دورتموند الس�ابق سوكراتيس 
باباستاثوبولوس )الذي ضمه آرسنال(«. 
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ليون والسيتي يضعان يوفتنوس والريال على مقصلة االقصاء من دوري ابطال اوروبا

املراقب العراقي/ متابعة... 
أعلنت األمم املتح�دة اختيار النجم 
ليفرب�ول  الع�ب  ص�الح،  محم�د 
اإلنجليزي واملنتخ�ب الوطني لكرة 
القدم، ليكون أول سفري ل�»شبكة 
الف�وري« لتعليم  التواصل املدريس 
الالجئ�ني، ملس�اعدة صغار الس�ن 
م�ن خالل توفري مادة تعليمية ذات 

جودة.
موقعه�ا  ع�رب  املنظم�ة  وقال�ت 
الرس�مي إن هن�اك برنامج�ا ت�م 
تنظيم�ه سيش�ارك في�ه مهاج�م 
فري�ق ليفرب�ول اإلنجلي�زي، م�ن 
خالل زيارات لبع�ض املدارس التي 
يدعمها الربنامج، وسيس�اعد عى 
زي�ادة الوع�ي ب�رورة وأهمي�ة 
الجيد لألطف�ال الالجئني،  التعلي�م 
وملزيد من االستثمار يف التكنولوجيا 
الرقمية التي توف�ر اتصاال بالعالم 
الخارج�ي وتمن�ح الط�الب فرصة 
لتشكيل السنوات القادمة الخاصة 

بهم.
ووفق�ا للموق�ع، ت�م تنفي�ذ ه�ذا 
به�دف   2013 ع�ام  يف  الربنام�ج 
تقديم وس�يلة اتصال عرب اإلنرتنت 
لالجئني صغار الس�ن واملجتمعات 

ومعلميه�م،  تحتضنه�م  الت�ي 
وإمداده�م بمواد علمية رقمية من 
أجل تحسني جودة التعليم يف بعض 

املجتمعات املهمشة بإفريقيا.
وق�ال محم�د ص�الح: »انضمم�ت 
الفج�وة  لس�د  الربنام�ج  ه�ذا  إىل 
التعليمية بني الالجئ�ني ونظرائهم 
أن  إىل  مش�ريا  الس�ن«،  نف�س  يف 
الربنامج يس�تهدف أع�داد ضخمة 
من صغار السن يف القارة اإلفريقية 

وأنه سيتم تنفيذه اآلن يف مرص. 
 وأف�اد الربنامج حتى اآلن أكثر من 
86 أل�ف و500 طال�ب وأكث�ر من 
أل�ف معلم، حي�ث ضم�ن لالجئني 
املجتمع�ات  ه�ذه  يف  واألطف�ال 
بإفريقي�ا ف�رص الوص�ول لتعليم 
معتم�د وذي جودة. وتوج�د حاليا 
36 ش�بكة تواصل م�دريس فوري 
يف ثمان�ي معس�كرات وتجمع�ات 
لالجئني بكيني�ا وتنزانيا والكونغو 
الديمقراطي�ة وجن�وب الس�ودان. 
الربنامج  القائمون ع�ى  ويس�عى 
الوص�ول بالع�دد إىل 255 مدرس�ة 
قبل حلول عام 2025 كما يس�عون 
لتنفيذ هذا الربنام�ج عى الالجئني 

يف مرص للمرة األوىل.

محمد صالح
 في منصب إنساني اممي

املراقب العراقي/ متابعة...
ما يقدم�ه ليفاندوفس�كي هذا املوس�م 
خي�ايل م�ا يقدم�ه ليفاندوفس�كي هذا 
املوس�م خياليعراك باألي�دي يف تدريبات 
بايرن ميونيخ عراك باأليدي يف تدريبات 

باي�رن ميوني�خ
أعل�ن نادي باي�رن ميوني�خ األملاني أن 

مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي 
س�يغيب ع�ن املالعب مل�دة أربعة أس�ابيع 

بسبب اإلصابة.
وأوض�ح الن�ادي يف بي�ان أن ليفاندوفس�كي 

أصي�ب ب�رخ يف قصبة الس�اق ق�رب مفصل 
الركبة اليرسى.

وأضاف النادي أنه تم وضع س�اق ليفاندوفسكي 
يف الجب�س ملدة ع�رة أيام، عىل أن يب�دأ تدريبات 
إع�ادة التأهيل بع�د هذه املدة.وتلق�ى نجم هجوم 

باي�رن اإلصابة خ�الل مباراة فريقه أم�س الثالثاء 
أمام تش�ليس اإلنجليزي يف لندن والتي انتهت بفوز 
الفريق األملاني بثالثي�ة نظيفة يف ذهاب الدور ثمن 

النهائ�ي م�ن دوري أبط�ال أوروب�ا.
ويتخوف مش�جعو النادي البافاري أن يرتك غياب 
املهاجم الفذ البالغ من العمر 31 عاما أثره السلبي 
ع�ىل الن�ادي الباف�اري، وال س�يما أنه يق�دم أداء 
هجوميا الفتا هذا املوس�م، حيث سجل 39 هدفا يف 

33 مباراة يف مختلف املسابقات.
وأت�ى آخر ه�ذه األهداف يف مرمى تش�ليس أمس 

الثالث�اء حينما س�جل الهدف الثال�ث لفريقه قبل 
نحو ربع س�اعة ع�ىل نهاية الوقت األص�ي للمباراة، 
بعدما كان قد منح بنفس�ه التمريرتني الحاس�متني 
اللت�ني س�جل ع�ىل إثرهما زميل�ه س�رج غنابري 
الهدف�ني األول�ني ع�ىل ملع�ب س�تامفورد بريدج.
وبنتيج�ة مباراة الثالثاء، وضع بايرن قدما يف الدور 
ربع النهائي للمسابقة القارية التي يبحث عن لقبه 

األول فيها منذ العام 2013، وهو يأمل أال تطول فرتة 
تع�ايف ليفاندوفس�كي م�ن إصابته، نظ�را إىل أن الدور 

املقبل من دوري األبطال ينطلق يف األسبوع األول من أبريل/
نيسان.

املراقب العراقي/ متابعة... 
يف أيار 2012، أصاب نجوم تشليس 
آن�ذاك دروغب�ا ورفاقه مش�جعي 
باي�رن ميونيخ باإلحب�اط، حينما 
خطف�وا لقب دوري أبط�ال أوروبا 
من معق�ل الن�ادي الباف�اري، بعد 

الفوز عليه بركالت الرتجيح.
كان مدرب تش�ليس حينها اإليطايل 
روبرت�و دي ماتي�و، وكان ه�ذا هو 
الفوز األول واألخري حتى اآلن للفريق 
بدوري األبطال، وأك�رب إنجاز لدي ماتيو 
يف مسريته التدريبية، ليتحول إىل أسطورة 
يف تاري�خ الن�ادي اللندن�ي. كم�ا اختري يف 
ذل�ك الع�ام كأفضل ريايض يف بل�د ميالده، 

سويرسا التي يحمل جنسيتها أيضا.
لكن يب�دو أن هذا النجاح الهائ�ل كان فأال 
س�يئا عى دي ماتيو )49 عام�ا(، فقد بقي 
بعده بال عمل ملدة مجموعها حتى اآلن س�ت 

سنوات.
ففي العام نفس�ه الذي فاز فيه بدوري األبطال 
أقي�ل م�ن تدري�ب الفريق اللندني بس�بب س�وء 
النتائ�ج، لكن�ه بقي بعد ذلك يحصل من تش�ليس 

عى راتب يعادل 155 ألف يورو يف األسبوع، بسبب 
عدم التوصل إىل اتفاق مع إدارة النادي عى فس�خ 
التعاقد، وقال حينها »أنا مستمتع بوقت فراغي«.
بعد 21 شهرا من إقالته، انتقل إىل أملانيا يف أكتوبر/
ترشين األول 2014 كمدرب لفريق ش�الكه، بعقد 
يمت�د حت�ى نهاي�ة يونيو/حزي�ران 2017، لكنه 
رسع�ان ما رحل يف مايو/أيار 2015، وقال حينها 
»كان�ت لدي خط�ة لنجاح محتمل يف املس�تقبل.. 

لكن النادي كان يريد الرتكيز عى نقاط أخرى«.
وبعد ش�الكه، بق�ي املدرب اإليط�ايل يف إجازة ملدة 
عام، وتعاقد يف يونيو/حزيران 2016 مع أس�تون 
في�ال اإلنجلي�زي الذي كان يلعب آن�ذاك يف الدرجة 

الثانية.
اس�تمرت العالقة بني الطرف�ني 11 جولة فقط يف 
البطولة، لم يحقق الفوز فيها س�وى مرة واحدة، 
وكانت النتيجة الطبيعية هي استغناء الفريق عنه 
يف أكتوبر/ترشي�ن األول م�ن العام نفس�ه، وقال 
حينها »كنت متوترا وكانت الصعوبات بال نهاية، 
وكان عيّل إعادة تش�غيل الفريق بأكمله«.وصلته 
ع�روض للتدري�ب يف إنجل�رتا والص�ني والواليات 
املتحدة إال أنه رفضه�ا جميعا، ليبقى روبرتو دي 

ماتيو حتى اآلن بال فريق. 

املراقب العراقي / متابعة...
وضع ن�ادي لي�ون الفرنيس ومانشس�رت س�يتي  فريقا 
يوفتن�وس وريال مدريد ع�ى مقصلة االقصاء من دوري 
ابط�ال اوروبا يف ذهاب الدور ثم�ن النهائي لدوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم.
وحق�ق نادي لي�ون الفرنيس منتصف ليل�ة األربعاء فوزا 
مهم�ا ع�ى ضيف�ه يوفنت�وس اإليطايل به�دف نظيف يف 
ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم.
وس�جل لوكاس توس�ارت 
ه�دف املب�اراة الوحي�د يف 
الدقيق�ة 31 لفريق ليون، 
بينم�ا فش�لت مح�اوالت 
يوفنتوس يف تدارك املوقف 

وتسجيل هدف التعادل.
ويلتق�ي الفريقان ي�وم 17 م�ارس/آذار املقبل يف ملعب 
»يوفنتوس أرين�ا« بمدينة تورين�و اإليطالية ضمن إياب 

الدور ربع النهائي للمسابقة األوروبية.
وس�لطت الصح�ف اإليطالي�ة، الص�ادرة صب�اح الي�وم 
الخميس، الضوء عى س�قوط يوفنتوس يف فرنس�ا أمام 
ليون )1-0(، أمس، يف ذهاب دور ال�16 من دوري أبطال 

أوروبا.
وعنونت صحيفة »الجازيتا ديللو س�بورت«: »يوفنتوس، 

أين أنت؟ رضبة يف ليون يف ذهاب دور ال�16«.
وأضاف�ت: »البيانكون�ريي أه�دى لي�ون الش�وط األول 
وبعد ذلك اس�تيقظوا، لكنهم لم يطلقوا أي تس�ديدة عى 
املرمى وأرادوا ركلتي جزاء.. س�اري يف ورطة، ويف تورينو 

يحتاجون لتشكيلة مختلفة«.

وحمل�ت صحيف�ة »كوري�ري ديلل�و س�بورت« عنوان: 
»بالل�ون الرم�ادي، هزيم�ة قبيح�ة ليوفنت�وس يف ليون 

.»0-1
وتابعت: »فريق س�اري اس�تيقظ بعد شوط أول محبط، 
عندم�ا ش�ارك هيجواي�ن.. ديب�اال ل�ه ركل�ة ج�زاء ل�م 
تحتس�ب.. عودة كبرية مطلوبة يف اإلياب من أجل التأهل 

لربع النهائي«.
وضمن البطولة ذاتها قطع نادي مانشسرت سيتي شوطا 
مهما نح�و التأهل إىل ال�دور ربع النهائي ل�دوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه الثمني األربعاء عى مضيفه 
ريال مدريد بنتيجة 2-1.وتبادل الفريقان السيطرة خالل 
الش�وط األول الذي لم يش�هد فرصا كثرية من الجانبني، 
وب�دا أن مدرب الريال زي�ن الدين زيدان ونظ�ريه يف املان 
س�يتي بي�ب غواردي�وال يفضالن ع�دم املجازف�ة وتلقي 

األهداف.
وتغ�ريت األمور يف الش�وط الثاني بع�د االندفاع الهجومي 
من الطرفني، وهو ما خلق فرصا محققة للتهديف، ونجح 
إيسكو يف منح ريال مدريد األسبقية بهدف يف الدقيقة 60.
وعاد مانشس�رت س�يتي إىل املباراة بثنائية سجلها غربيال 
جيس�وس يف الدقيق�ة 78، وكيف�ني دي بروي�ن من ركلة 

جزاء يف الدقيقة 83.
وتضاعف�ت محن�ة النادي امللك�ي بطرد قائده س�ريخيو 
رام�وس يف الدقيق�ة 86، وهو ما يزيد م�ن تأزيم وضعية 
الفري�ق يف مواجهة اإلي�اب بملعب االتحاد يف مانشس�رت 

يوم 17 مارس/آذار املقبل. 

جيسوس: هدفي صحيح ولم أدفع راموس
املراقب العراقي/ متابعة...

ش�دد الربازي�يل جابريي�ل جيس�وس مهاج�م نادي مانشس�رت س�يتي 
اإلنجلي�زي أنه لم يرتكب أي خطأ بحق س�ريجيو رام�وس قائد ومدافع 
ن�ادي ريال مدريد، خالل مباراة ثمن نهائ�ي بطولة دوري أبطال أوروبا، 
والت�ي جمعت ب�ني الفريقني ع�ى ملعب »س�انتياجو برينابي�و« معقل 
النادي امللكي.وتمكن مانشسرت سيتي من تحقيق فوز ثمني عى حساب 
ري�ال مدريد، بهدف�ني مقابل هدف وحيد، ليضع الن�ادي اإلنجليزي قدًما 
يف ال�دور رب�ع النهائ�ي م�ن دوري أبط�ال أوروبا.وأوضح جيس�وس يف 
ترصيح�ات تليفزيونية بعد اللقاء: »كرة القدم به�ا احتكاكات. لم أدفع 
راموس، حتى أنني لم أضع يدي عليه، ولهذا فالحكم لم يلغي الهدف. لم 
أملسه حتى. الحقيقة أن الهدف صحيح .وأعاد جيسوس كتيبة اإلسباني 
بي�ب جوارديوال يف اللقاء بهدف التعادل يف الدقيقة 78 برأس�ية من داخل 

املنطقة، . 

 اختراق بريد 
جوارديوال 
اإللكتروني

دي ماتيو.. تّوج بدوري األبطال فبقي ست سنوات عاطال عن العمل 

ليفربول يبحث عن االقتراب من البريميرليغ عبر بوابة واتفورد
بايرن ميونيخ يفقد 

قوته الضاربة بغياب 
ليفانودوفسكي

تمتلك فرق القمة والقاع 
مختلف�ة  أهداف�ا 
الجولة  خالل  للغاية 
ال�دوري  م�ن   28
حيث  اإلنجليزي، 
ليفربول  يأمل 
صل�ة  ا مو
م�ه  قا ر أ

القياسية، 
يبحث  بينم�ا 
نورويت�ش س�يتي 
ع�ن االبتع�اد خطوة 

عن منطقة الهبوط.
لتحقيق  ليفربول  ويسعى 

ع�دد  يف  القي�ايس  الرق�م 
بالدوري  املتتالية  االنتص�ارات 
اإلنجلي�زي، حي�ث إن�ه ح�ال 
فوزه ع�ىل مضيف�ه واتفورد، 
سيس�جل االنتصار ال�19 عىل 
الت�وايل باملس�ابقة، يف الوق�ت 
ال�ذي يحت�اج في�ه نورويتش 
للفوز عىل ليسرت سيتي إلحياء 

آمال البقاء ب�دوري األض�واء.
املتص�در  ليفرب�ول  ويخ�رج 
بقيادة امل�درب األملاني يورجن 
واتف�ورد  ملواجه�ة  كل�وب 
صاحب املركز الثاني من القاع 
مس�اء الس�بت، يف ظل تفوقه 
بف�ارق 22 نقط�ة ع�ن أقرب 
س�يتي  مانشس�رت  مالحقي�ه 

صاحب املركز الثاني.

ويحتاج ليفربول إىل 12 نقطة 
فقط، أي 4 انتصارات للتتويج 
بلقب الدوري اإلنجليزي للمرة 

األوىل منذ عام 1990.
االنف�راد  الليف�ر  ويس�تهدف 
ع�دد  يف  القي�ايس  بالرق�م 
بالدوري  املتتالية  االنتص�ارات 
اإلنجاز  متخطي�ا  اإلنجلي�زي، 
الذي حققه مانشس�رت سيتي 
يف 2017 بتس�جيله 18 ف�وزا 

متتاليا.
كل�وب وكل العب�ي  ويرف�ض 
ليفرب�ول الحدي�ث عن حس�م 
اللق�ب، لك�ن 3 نق�اط جديدة 
مساء الس�بت ستقرب الفريق 
أكثر من حلم طال انتظاره 30 

عاما.
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مصطلحات ادبية
دعاية )بروبا جنده(

وه�ي إعالم أو أف�كار أو ش�ائعات تذاع وتنرش ملس�اعدة أو 
إليق�اع الرضر بش�خص أو مجموعة أو حرك�ة أو معتقد أو 
مؤسس�ة أو أم�ة. وكان التعبر يف األصل يش�ر إىل لجنة من 
الكاردين�االت تأسس�ت يف ف�رة مبك�رة من القرن الس�ابع 
عرش بواس�طة الكنيس�ة الكاثوليكية ل�إرشاف عىل تدريب 
القساوس�ة عىل العمل يف البعثات الخارجية. ويطلق التعبر 
اآلن ع�ىل أي عمل أدبي أو م�رشوع أو رابطة للتأثر يف اآلراء 
السياس�ية واالجتماعي�ة والدينية واألخالقي�ة واالقتصادية 
أو غرها م�ن األمور. وتهدف املرسحي�ة أو الرواية الدعائية 
إىل الدف�اع عن مب�ادئ أو مذاهب معينة، مث�ل روايات أبتون 

سنكلر التي تنادي باالشراكية.

طرائف من التراث 

ثالثية عبد اهلل صخي تدخل أروقة البحث األكاديمي كرسالة للماجستير
المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

جواب مناسب جدا 
م�ن الطرائ�ف التي تح�دث مع االدباء وتكش�ف عن 
رسعة البديهية لديهم هذه الطرفة اىل حدثت يف مرص 

حيث
ركب�ت اح�دى االديبات وكانت س�يدة بدين�ة جداً اىل 

احدى الباصات فصاح أحد الراكبني متهكماً:
- لم أعلم أن هذه السيارة مخصصة للفيلة ..

فردت عليه السيدة االديبة برسعة بديهية وهدوء:
- ال يا س�يدي هذه الس�يارة كس�فينة ن�وح تركبها 
الفيل�ة والحمر أيضا ف�كان جوابها جوابا مناس�با 

جدا .

الثقافـي
8

التي حظي�ت بالعديد م�ن االهتمام 
الجماه�ري كونه�ا تناق�ش ف�رة 
الس�بعينيات الت�ي ش�هدت نضج�اً 
ثقافي�ا يف مدين�ة »الث�ورة« الصدر 
حالي�ا  .وق�ال الش�وييل يف ترصيح 
ف�رة  يف  العراق�ي(   ل�)املراق�ب 
امل�ايض   الق�رن  م�ن  الس�بعينيات 
شهدت مدينة الثورة )الصدر حاليا( 
نضج�اً ثقافيا واضح�ا وكبراً وهذا 
ما نشهده من خالل االسماء الكبرة 
التي كان�ت تتصدر املش�هد الثقايف، 
وم�ن بينه�م الكات�ب والروائي عبد 
الل�ه صخ�ي، اضاف�ة إىل الكثر من 
الكت�اب واملبدعني الذي�ن جاءوا من 
جنوب�ي الب�الد، مبين�ا ان الروائ�ي 
العراق�ي املغ�رب عب�د الل�ه صخي 
)الالج�ئ العراقي و خلف الس�دة و 
دروب الفق�دان( والت�ي يذك�ر فيها 
مدين�ة الثورة )الص�در حاليا( جعل 

من حياته، ثالثي�ة يقرؤها الجميع، 
بل ان�ه حاول أن يع�ض البعض من 
خ�الل حكايته تل�ك فكم�ا ذكر عن 
لس�انه )ال أريد ألحد أن يتعذب لهذا 
كتب�ت س�رة الجحي�م العراقي بني 
س�رة حي�اة وكفاح يوم�ي  ولجوء 

خارج أرض الوطن(.
وأضاف : من خالل رسالة املاجستر 
الت�ي تناولت فيها الثالثية وجدت أن 
هنال�ك تناغماً بني الروائ�ي وابطال 
روايت�ه، وقد تكون ه�ذه الثالثية ما 
ه�ي إال انعكاس ملا عان�اه وعارصه 
حقيقت�ه  يف  ه�و  ال�ذي  الروائ�ي 
الالج�ئ العراق�ي ال�ذي م�ّر بدروب 
الفق�دان، بع�د خروج�ه م�ن خلف 
السدة، الجئ ُمحمل بأثقال السنني، 
والغربة والعم�ل يف املجال الصحفي 
والس�يايس، ه�ذه االثق�ال الت�ي ال 
يمك�ن ألي ش�خص بروحي�ة عب�د 

الله صخي تحملها، ولكنه اس�تطاع 
حملها بمودة وسالم.

وتاب�ع : ان صخي جس�د يف ثالثيته 
االم�ه واماله وطموحات�ه وقد ظهر 
ذلك واضحا من خالل ما حملته بني 
طيات النسيان من وجع، حيث سالم 
الصب�ا وتمرده،  الطفول�ة، وته�ور 
لينتق�ل إىل منفاه كالجئ يس�تكمل 
ش�بابه الذي غطاه الشيب، ويمتزج 
مع املهجر حكمة، وسكينة وعندما 
ع�اد اىل بغ�داد التقيت ب�ه فوجدته 
حام�اًل الكث�ر م�ن الذاك�رة، املزيد 
من اللهفة والش�وق ملدينته، اضافة 
إىل أمل�ه الذي م�ا عاد يفارق�ه فهما 
ممتزجان فهو يستذكر ذلك املجتمع 
م�ن  االق�راب  مح�اوالً  الس�كاني 
امل�كان واملدينة، وبحس�ب توصيفه 
قائ�ال يف اح�دى لقاءت�ه الصحفي�ة 
:) حاول�ت تبن�ي عراقا مصغ�را انا 

وابطايل وش�خوص رواياتي، ومنهم 
العنرص االهم وهي املرأة التي كانت 
بطل�ة روايت�ي دائماً ذل�ك ألن املرأة 
العراقية كائن نادر بعطائه بهمومه 

وتضحياته(.
ولف�ت اىل ان التجرب�ة الش�خصية 
ثالثي�ة  يف  االنع�كاس  واضح�ة 
صخي، م�ن خالل مرحل�ة طفولته 
وصب�اه يف )خلف الس�دة( ومراحل 
هروبه الس�يايس وقلق�ه بني العمل 
والسياسة والتمسك باملبادئ والقيم 
وه�ذا نجده متجس�داً يف ش�خصية 
بطل رواية )دروب الفقدان( إضافة 
اىل حياته كالج�ئ يف منفاه يف رواية 
)الالجئ العراقي(   تلك الرواية التي 
تنتهي بمصر سوداوي محزن، وهو 
عادة ما يكون مصر اغلب الالجئني 
.وختم ان: صخي شخص بعضا من 
حياة املجتم�ع العراقي الذي تحدث 

عنه م�ن خ�الل ثالثيت�ه واش�ارته 
اىل روحي�ة الف�رد العراق�ي القلق�ة 
الخائف�ة حت�ى م�ن الف�رح، فه�ذا 
الفرد شبع عذابات، لسنوات سابقة 

وأصبح�ت روح�ه رقيقة ج�داً حتى 
انه�ا  تقلق م�ن اي خرب ق�د يؤذيها 
فه�و ينتم�ي ألؤلئك النخب�ة الطيبة 
من االصدقاء الذين يجتمعون خلف 

الس�دة الرابي�ة يف مدين�ة الث�ورة، 
حي�ت تجمعهم الدراس�ة والهوايات 
الرياضية واالف�كار الثقافية وكانت 

لديه الكثر من الذكريات معهم.

غمٌر محاجُرها وجْمٌر ناُرها

أّنى سأطفئ والّضحى سّجاُرها

ُشلٌْو يدي . وأنا الّتعّطُش كيف يل

أن أطفئ الحّمى وقلبي ناُرها

من ألف شمٍس قد َجَفْت أنواُرها

دربي ، وال أنا يف الّدجى نّواُرها

من ألف عمٍر قد نذرُت لجيدها

نحري؛ عىل أن ال يضام سواُرها

بغداد يا وجعي ألّي محجٍة

هذا الحجيُج يحجُّ ؛ هل أحباُرها

هل هذه األصوات وهي تعّجها

من لّجٍة .. زبدا يذوب مرارها

بغداد يا جرحي وفيض مواجعي

ما انفك يصدع يف الّنخاِع دواُرها

مازال يحتشد اللظى بأضالعي

مازال يعرص من دمي خّماُرها

أعتى الّرياح الهوج كنُت زممتها

قرسا، وعاقبة الّرياح قرارها

بغداد عن ماذا أقص عليك قد

هرم الحديث وللدنى أطوارها

أنا ألف عوسجة ضممُت بأضلعي

شوقا وخلُت مدامعي إقصاُرها

صدأت مزامري وُبّح نشيُجها

وألنِت إن هريء الّصدى مزماُرها

رئتي بها ظمأٌ وتلك سحائبي

ُمدَّ الّسماِء ، وما نبا مدرارها

وحدي هنا.. عطًشا أنوح وِقربتي

مخرومٌة .. وعىل الرّفوِف جرارها

يا إخوتي من أي جّب موحٍش

من اّي درٍب ُيْبتدى مشواُرها

علّْقُت يف أقىص الّدروب نواظري

ونطرُت بدري حني غاب نهاُرها

أقىص الّدروب الّشوِس كنُت رصفتها

وردا وقلت أحّبتي زّوارها

يا إخوتي .. يا عزوة كذبا و يا

معنى القطيعِة ُقّطَعْت أوتاُرها

بغداد أيُّ طفولة هذي التي

تهوي وتسقط يف الّدروِب ثماُرها

بغداد يا جرحي 
وفيض مواجعي

اسماعيل حقي

اصداراتاصدارات اصدارات اصدارات اصدارات اصدارات اصدارات اصدارات اصدارات اصدارات

املراقب العراقي/ خاص...
صدر مؤخراً رواية »فنتازيا الس�يد 
جلجام�ش«  ملؤلفه�ا هون�ر كريم 
وتتكون من واحد وعرشين فصال.

رواي�ة  يف  ال�رسدي  األس�لوب  إن 
فانتازيا الس�يد جلجامش للروائي 
هون�ر كري�م امت�ازت بالواقعي�ة 
السحرية أو العجائبية وهي تقنية 

ال�رسد، ويف  يف عل�م  مهم�ة ج�داً 
مضمون هذِه

الرواية إتقان الروائي هذا األسلوب 
بسالسة مس�تخدما فيها مفردات 
رش�يقة و مفهوم�ة املعن�ى حيث 
تبدأ أحداث ه�ذا الرواية يف املتحف 
وتنته�ي   1872 ع�ام  الربيطان�ي 
أحداثها مابعد عام 2004، و تزداد 

وت�ربز  تدريجي�اً  الرواي�ة  أح�داث 
إمكانية الكات�ب عىل ربط األحداث 
رغم تداخلها، مس�لطا الضوء عىل 
سلبيات املجتمع القبلية واستغالل 
ونفوذهم  مناصبه�م  السياس�يني 
ملصالحهم الش�خصية، و مش�اكل 
اجتماعي�ة آخ�ر من خ�الل أحداث 
ه�ذا الرواي�ة، و بص�ورة إبداعي�ة 
بعي�داً عن املبارشة يف الطرح، هكذا 
اس�تطاع أن يج�ذب الق�ارئ م�ن 

البداية إىل النهاية.
من أجواء الرواية-أنزل رأس كامل 
لالس�فل ال�ذي أخ�ذ يقاوم بش�دة 
ويتملص من يديه، يرصخ وينادي 
يطل�ب من�ه التوقف ويرج�اه، لم 
يفد مع�ه الكالم ارتجف�ت اوصاله 
كلها، رفع الس�يّاف سيفه املسلول 
عالي�اً، بلمح�ة الب�رص قطع رأس 
كام�ل وحمله بي�ده عالي�اً، ووقع 
الجسد أرضاً يرفس يف مكانه، يخر 

دماً متدفقاً من رشايني عنقه

املراقب العراقي/ متابعة...
صدر حديثًا عن منش�ورات املتوسط 
يف إيطاليا، الطبع�ة الثانية من رواية 
العراقية عالية  »التانك�ي« للروائي�ة 
مم�دوح، املرش�حة ضم�ن القائم�ة 
لع�ام  »البوك�ر«  لجائ�زة  القص�رة 
2020. وه�ي الرواي�ُة الت�ي ُوصفت 
حس�ب بياِن لجن�ة تحكي�م الجائزة 
ب�«األعجوب�ة الصغ�رة«، واعت�ربت 
وه�ي تاس�ع أعم�ال الكاتب�ة، »من 
أجمل وأعمق ما ُكتب يف أدبنا العربي 
الحدي�ث ع�ن ب�ر األمكن�ة منّ�ا، أو 
برنا منه�ا«. »التانكي« الكلمة التي 
تس�تمدُّ معناها من اللغة اإلنكليزية 
العراقي�ة  اللهج�ة  يف  وتُس�تعمل 
بمعن�ى الخ�زان، ه�ي اس�ُم ح�يِّ 
الت�ي اصطدمت  البغدادية  النُّخ�ب 
أحالُمها بالتغير يف منتصف القرن 
نع�وُد  آخ�ر،  بمس�تقبل  امل�ايض، 
إلي�ه م�ن خ�الل البطل�ة »عفاف 
أيوب« الّصامت�ة، املنحازة للجماِل 

يف  واألمكن�ة،  األش�خاِص  وذاك�رة 
مقابِل اله�ّزات العنيفة التي تتعرَّض 
له�ا متلبِّس�ًة بامل�كاِن وتفاصيلِه، 

لنت�ورَّط أكثر يف بغ�داد املدينة، بغداد 
الوج�ع املقيم، بغداد العم�ارة، بغداد 
الذاكرة املستعادة أدبيًّا، بني االختفاء 
والظه�ور، ب�ني الت�اليش والتذك�ر، 
ِق  وتم�زُّ واملن�ايف،  الح�روب  ب�ني 
ص�ورة  ه�ي  التانك�ي  املصائ�ر. 
امل�كاِن يف قس�وتِه ع�ىل أجس�ادنا 
الّراحل�ة وأرواحنا العائدة، هي هذا 
االنفصاُم الخطرُ بني جماِل األحالم 
وبش�اعة الواق�ع، ه�ي م�ا يُغذِّيه 
الزَّمن م�ن أحقاٍد ورصاع�اٍت وآالٍم 
نحمله�ا معن�ا أينما ذهبن�ا، وحتّى 
عندم�ا نعوُد م�رَّاٍت ومرَّاٍت س�تبدو 
ب الذي  خطواتن�ا ضائعًة يف هذا امُلكعَّ
مه املهندس معاذ األلويس لتبني  صمَّ
الكاتبُة عىل أساسه طبقات روايتها، 
ونميض يف تتبّع مس�اراتها مشيًا عىل 
األقدام، نجوُب األماكن واألزمنة كما 
كانت تقوُل البطل�ة عفاف، عن فعل 
امليش الذي ال يعرف اإلقصاء: »إىل هنا 

أنا أنتمي«.

»التانكي«  في طبعة ثانية بعد اقترابها من جائزة »البوكر«  »فنتازيا السيد جلجامش« مفردات رشيقة لكشف سلبيات المجتمعات القبلية

عبد الله صخي الباحث كريم نعيم كطان

من قصص اللمحة
َب أحد الرفاق خالل شجار عىل رأسه  ُضِ
بَني  فذََهَب إىل الرّشطة بشكوى فيها: َضَ
�ا  َع�ىل َرأيس فس�بََّب يل رج�ًة وصداعا،أمَّ
يف  َمس�ؤوله  إىل  كتب�ه  ال�ذي  التقري�ر 
الحزب،فق�د ورد فيه:ضبن�ي عىل رأيس 
امليلء بمب�ادي الثورة ذلك يعني أنه يهدف 

باعتدائه الثورة ومبادئها.

نقصان وزيادة
اثن�ان وع�رشون ق�ردا يحكم�ون الوطن 
م�ن  ع�اد  حامل�ا  أس�بوع  العربي،وبع�د 
جدي�د بوجه مت�ورم ومحجرين زرقاوين 
وق�ف يف الس�احة العامة أم�ام الجمهور 
وأنش�د:واحد وع�رشون ق�ردا يحكم�ون 

الوطن العربي

ستة
كانوا ستة

نعم ستة
التفت عرب زج�اج الغرفة الش�فاف الذي 
يفص�ل الصال�ة ع�ن الحديقة الواس�عة 
الكب�رة وعددت األش�جار فوجدتها أكثر 
من س�تة. كنت أحس�به يعدها ويخطيء 

فل�م يبق له كرب الس�ن يف دار العجزة هذه 
أي�ة ذاكرة س�اطعة ث�م عرفت أن�ه كان 
يتذكر س�تة جن�ود املان قتله�م يوم كان 
طي�ارا يف ح�رب الصحراء وبع�د أيام من 
لقائي األول به انمحت من ذاكرته الواهنة 
جمي�ع الذكري�ات ول�م يع�د يحتف�ظ إال 

بالرقم ستة.

فوضى
ه�ذا الصب�اح اعرتن�ي حال�ة غريبة من 

النسيان
كن�ت أكت�ب رس�التني واح�دة لزوجت�ي 

والثانية تهنئة للسيد الرئيس
لكن من سوء حظي أني وضعت الرسالتني 
بالخطأ يف مغلفني يحمل كل منهما عنوان 

اآلخر.
الفوهرر

بعد خمس�ني س�نة ألفناها عنه من هدوء 
ودعة وسالم

وجدناه هكذا فجأة
يحلق شاربه عىل الطريقة النازية

ويزعق يف الشوارع
يقال إن أحدهم قال له إنك تشبه الفوهرر

 شواهد
صحا الناس ذات يوم

ليجدوا أن شواهد القبور
غرت اماكنها

لتختار أية شاهدة القرب الذي تهواه
عندئذ قالوا

ربما هو الضجر الخفي دفعها لذلك!

 كورونا يؤجل معرض بغداد الدولي للكتاب 

املراقب العراقي/ متابعة...
اعلن�ت اللجن�ة املنظم�ة ملع�رض 
الي�وم  للكت�اب،  ال�دويل  بغ�داد 
افتتاح املعرض  الخميس، تأجي�ل 
 2020  /  3  /9 االثن�ني  ي�وم  اىل 
وينتهي يف 20/ 3 /2020 بس�بب 

انتش�ار فايروس .

العراق�ي«،  »املراق�ب  وحصل�ت   
عىل وثيق�ة تضمنت ق�رار اللجنة 
ال�دويل  بغ�داد  ملع�رض  املنظم�ة 
للكتاب الخ�اص بالتأجي�ل والتي 
تقول: »اىل السادة املهتمني باملشهد 
الثقايف العراقي، نظرا للمستجدات 
التي ظهرت عىل الس�احة العاملية 

والعربية، وحرصاً منا عىل سالمة 
الزائرين واملش�اركني والتزاما منا 
بتوجيهات وزارة الصحة العراقية 
االحرازي�ة املتخ�ذة، قررنا تأجيل 
افتت�اح املع�رض اىل ي�وم االثن�ني 
9/ 3 / 2020 وينته�ي يف 20 / 3 

.»2020/

قصي الشيخ عسكر
قصص قصيرة جدا

                          حص��ل الطال��ب كري��م نعيم كطان الش��وييل عىل 
ش��هادة الماجس��تري يف اللغة العربية التي تم مناقش��تها 
ام��س االربع��اء يف كلي��ة اآلداب بالجامعة المس��تنرصية 
ع��ن رس��الته الموس��ومة » البن��اء ال��ردي يف ثالثية عبد 
اهلل صخ��ي » الج��ئ عراق��ي« و »خل��ف الس��دة« و »دروب 

الفقدان«
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“اليعجب�ه العجب، وال الصي�ام يف رجب”.. إنها عبارة ش�عبية 
تطلق عىل اإلنس�ان الذي اليرى فيما يصنعه اآلخرون إال العيب، 
ف�إْن فعلت ما تراه صواب�اً من وجهة نظرك فأن�ت محل عيِبه 
وانتق�اده، وإْن فعلت ما يراه هو صواباً فأنت محل نقده أيضاً، 

وربما ألنك – يف رأيه – لم تفعله كما ينبغي.
كلنا نمارس فعل )التُُّحْلُطم( أي الش�كوى والتذمر بشكل شبه 
مس�تمر، وأجد )التُُّحْلُطم( ِفعالً سليماً وصحياً تجب ممارسته 
بش�كل يومي أحيان�اً كامل�ي والرياض�ة، فبالرياض�ة نحرك 
أجس�امنا ونش�عر بالصحة، إذا كان )التُُّحْلُط�م( يريح النفس 
عن الش�عور باالضطه�اد ويخلصها م�ن اإلجه�اد اليومي، إذ 
االحت�كاك بنوعية معينة من الناس قد يش�كل ضغطاً نفس�ياً 
تنبغي معالجته.وكثري من الناس يلجأون إىل الكتمان واالنعزال 
عىل أساس أنهم اليحتملون هموم البعض، لكن أصبح بعضهم 

اليتح�دث إال عن الس�لبيات وتكبريه�ا واليذك�ر اإليجابيات أو 
يتجاهله�ا، وإذا تط�رق إليها فإنه يذكرها م�ن باب التلميح أو 
التشكيك بها فحس�ب. واألجدى واألصوب أْن نعتصم بالتفاؤل 
والنطق الحس�ن، وهما م�ن الُخلُق القويم والنظ�رة اإليجابية 
للحارض واملس�تقبل. ويف ه�ذا الصدد يحث علم�اء النفس عىل 
التف�اؤل بوصف�ه دافعاً حيوياً لإلنس�ان، يس�اعده عىل إنجاز 
العمل ومواجهة التحديات والصعاب والسري ُقُدماً نحو تحقيق 
األمنيات.إن من الس�هل أن تجد إنس�اناً ما )يتحلطم( لكن من 
الصعب أن يدعو شخصاً لسلوك سبيل النجاح. نعم، ال بأس أْن 
تنتقد وتع�رتض ولكن ينبغي أيضاً أن نقدم البديل، فاالعرتاض 
ع�ىل الح�ل املط�روح أم�ر طي�ب وه�و ح�ق اليمك�ن منازعة 
الناس في�ه، لكن األطيب هو اقرتاح البدي�ل العميل الذي يمكن 

االستعاضة به ليوصلنا إىل حيث نتجاوز ما رصنا فيه.

قصة مثل عربي

روي ع�ن يزيد بن قعنب أّنه قال: كنت 
جالس�اً م�ع العب�اس ب�ن عبداملطلب 
وفري�ق من بني عبدالع�زّى بإزاء بيت 
الل�ه الح�رام إذ أقبل�ت فاطم�ة بن�ت 
أس�د اُّم أم�ري املؤمن�ن )ع(، وكان�ت 
حامالً به لتس�عة أش�هر وق�د أخذها 
الطل�ق، فقالت: يارّب إّن�ي مؤمنة بك 
وبما جاء من عندك من رس�ل وكتب، 
وإّن�ي مصّدقة ب�كالم ج�دّي إبراهيم 
الخلي�ل )ع( وإّنه بنى البي�ت العتيق، 
فبح�ّق الّذي بنى ه�ذا البي�ت، وبحّق 
املولود الّذي يف بطني إالّ ما يّست عيلَّ 

والدتي.
ق�ال يزيد: فرأيت البيت قد انش�ق عن 
ظه�ره، ودخلت فاطمة في�ه، وغابت 
ع�ن أبصارن�ا وع�اد إىل حال�ه والتزق 
الحائ�ط، فرمن�ا أن ينفت�ح لن�ا قفل 
الباب فلم ينفت�ح، فعلمنا أّن ذلك أمر 
م�ن أمر الل�ه عّز وجّل، ث�ّم خرجت يف 
اليوم الرابع وع�ىل يدها أمري املؤمنن 

عيّل بن أبي طالب )ع(
وأرسع البش�ري إىل أب�ي طال�ب وأهل 
بيت�ه فأقبل�وا مسعن والِب�ر يعلو 
وجوهه�م، وتق�ّدم من بينه�م محّمد 
املصطف�ى )ص( فضّم�ه إىل ص�دره، 
وحمل�ه إىل بي�ت أب�ي طال�ب � حيث 
كان الرس�ول يف تل�ك الف�رتة يعي�ش 
م�ع خديجة يف دار عم�ه منذ زواجه � 
وانق�دح يف ذهن أبي طالب أن يس�ّمي 
وليده »علّياً« وهكذا س�ّماه، وأقام أبو 
طالب وليمًة عىل رشف الوليد املبارك، 

ونحر الكثري من األنعام.

كناه وألقابه :
إن ألم�ري املؤمن�ن ع�يّل ألقاب�ًا وكنًى 
ونعوت�اً يصعب حرصه�ا واإلملام بها، 
وكلّها صادرة من رسول الله )ص( يف 
شتى املواقف واملناسبات العديدة التي 
وقفها لنر اإلسالم والدفاع عنه وعن 

الرسول.
املؤمن�ن،  أم�ري  )ع(:  ألقاب�ه  فم�ن 
ومب�ري  واملس�لمن،  ويعس�وبالدين 
ال�رك واملرك�ن، وقات�ل الناكث�ن 
والقاسطن واملارقن، وموىل املؤمنن، 
وش�بيه ه�ارون، واملرت�ى، ونف�س 
الرسول، وأخوه، وزوج البتول، وسيف 
الل�ه املس�لول، وأم�ري ال�ررة، وقاتل 
الفجرة، وقسيم الجّنة والنار، وصاحب 
اللواء، وس�ّيد العرب، وخاصف النعل، 
وكّش�اف الك�رب، والصّدي�ق األك�ر، 
القرن�ن، واله�ادي، والف�اروق،  وذو 
والداع�ي، والش�اهد، وب�اب املدين�ة، 
والوايل، والويّص، وقايض دين رس�ول 
الل�ه، ومنجز وع�ده، والنب�أ العظيم، 

والرصاط املستقيم، واألنزع البطن.
وأّم�ا كن�اه فمنه�ا: أبو الحس�ن، أبو 
الحسن، أبوالسبطن، أبو الريحانتن، 

أبو تراب.
اإلعداد النبوّي لإلمام عيّل )ع( :

كان النبّي )ص( ي�رتّدد كثرياً عىل دار 
عّمه أبي طالب بالرغم من زواجه من 
خديجة وعيش�ه معها يف دار منفردة، 
)ع(بعواطف�ه،  علّي�اً  يش�مل  وكان 
ع�ىل  ويحمل�ه  بعنايت�ه،  ويحوط�ه 
صدره، ويحرّك مهده عند نومه إىل غري 

ذلك من مظاهر العناية والرعاية.
وكان م�ن ِنَعم الله ع�ّز وجّل عىل عيّل 
بن أب�ي طالب )ع( وما صن�ع الله له 
وأراده به من الخري أّن قريشاً أصابتهم 
أزمة ش�ديدة، وكان أبو طالب ذا عيال 
كثري، فقال رس�ول الله )ص( للعّباس 
� وكان م�ن أي�س بني هاش�م � : »يا 
عّباس، إّن أخاك أبا طالب كثري العيال، 
وقد ت�رى ما أص�اب الن�اس من هذه 
األزم�ة، فانطل�ق بن�ا، فلنخّفف عنه 
من عياله، آخُذ من بيته واحداً، وتأخذ 
واحداً، فنكفيهما عنه«، قال العباس: 

نعم.
فانطلقا حت�ى أتيا أبا طالب فقاال له: 
إّن�ا نري�د أن نخّف�ف عنك م�ن عيالك 
حّتى ينكش�ف عن الناس ما هم فيه، 
فق�ال لهما أب�و طال�ب: إذا تركتما يل 
عقيالً فاصنعا ماشئتما، فأخذ رسول 
الل�ه )ص( علّياً )ع( فضّمه إليه وكان 
عمره يومئذ ستة أعوام، وأخذ العّباس 
جعفراً، فلم يزل عيّل بن أبي طالب مع 
رس�ول الله )ص( حتى بعثه الله نبّياً، 
فاّتبعه عيّل)ع( فآمن به وصّدقه، ولم 
ي�زل جعفر عن�د العّباس حّتى أس�لم 

واستغنى عنه.
وق�د ق�ال رس�ول الل�ه )ص( بعد أن 
اخت�ار علّي�اً )ع(: »ق�د اخ�رتت م�ن 

اختاره الله يل عليكم علّياً«.
وهك�ذا آن لع�يّل )ع( أن يعي�ش من�ذ 
نعومة أظفاره يف كنف محّمد رس�ول 
الل�ه )ص( حيث نش�أ وترعرع يف ظل 
أخالقه الس�ماوّية السامية، ونهل من 

ينابي�ع موّدته وحنان�ه، ورّباه )ص( 
وفق�اً ملا علّمه رّبه تع�اىل، ولم يفارقه 
من�ذ ذل�ك التأريخ.وق�د أش�ار اإلمام 
ع�يّل )ع( إىل أبع�اد الرتبية التي حظي 
به�ا من ل�دن اُس�تاذه ومرّبي�ه النبّي 
األك�رم )ص( ومداه�ا وعم�ق أثرها، 
وذلك يف خطبت�ه املعروفة بالقاصعة: 
»وق�د علمت�م موضع�ي م�ن رس�ول 
الل�ه )ص( بالقراب�ة القريبة، واملنزلة 
الخصيص�ة(، وضعن�ي يف حجره وأنا 
ول�د، يضّمني إىل ص�دره، ويكنفني يف 
فراش�ه، ويمّسني َجس�ده، ويشّمني 
ث�ّم  ال�يء  يمض�ع  وكان  َعرْف�ه)، 
يلقمني�ه، وم�ا وجد يل كذب�ة يف قول، 
والخطلةأّتبع�ه اتباع الفصيل أثر اُّمه، 
يرفع يل يف كّل ي�وم من أخالقه علماً(، 
ويأمرن�ي باالقت�داء ب�ه، ولق�د كان 
يج�اور يف كّل س�نة بح�راء)(، ف�أراه 
وال ي�راه غريي، ول�م يجمع بيت واحد 
يومئذ يف اإلسالم غري رسول الله)ص( 
وخديجة وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي 

والرس�الة، وأش�ّم ريح النب�ّوة، ولقد 
س�معت رّن�ة الش�يطان)( ح�ن نزل 
الوح�ي علي�ه)ص( فقلت: يارس�ول 
الل�ه، م�ا ه�ذه الرّن�ة؟ فق�ال: ه�ذا 
الشيطان آيس من عبادته، إّنك تسمع 
ما أس�مع، وترى ما أرى، إالّ أ ّنك لست 
بنبّي، ولكّنك وزير، وأ ّنك لعىل خري«).

أرُسة اإلمام عيّل )ع(
 نسبه الوّضاء :

هو اإلِمام أمري املؤمنن وسّيد الوصّين 
عيّل بن أبي طالب ب�ن عبداملطلب ابن 
هاشم بن عبدمناف بن قيّص بن كالب 
ب�ن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن 
فه�ر بن مالك بن الن�ر بن كنانة بن 
خزيمة ب�ن مدركة بن إياس بن مر 

بن نزار ابن معد بن عدنان.
جّده الكريم :

عبداملّطلب ش�يبة الحم�د، وكنيته أبو 
الحرث، وعنده يجتمع نس�به بنس�ب 
النب�ّي )ص(وكان مؤمن�اً بالله تعاىل، 
كم�ا كان يعلم ب�أّن محمداً س�يكون 

نبّياً)(.
وملّ�ا ح�رت عبداملطلب الوف�اة دعا 
ابن�ه أبا طال�ب، فقال له: ي�ا بني! قد 
علمت شّدة حّبي ملحّمد)ص( ووجدي 
به أُنُظ�ر كيف تحفظني في�ه؟.. قال 
أب�و طالب: يا أب�ه! ال توصني بمحّمد 

فإّنه ابني وابن أخي)(.
والده )مؤمن قريش( :

اس�مه عبد من�اف، وقيل: عم�ران)(، 
وقيل: ش�يبة، وكنيته أبو طالب، وهو 
أخ�و عبدالل�ه والد النب�ّي )ص( اُل ّمه 

وأبيه.
ول�د أبو طالب بمّكة قب�ل والدة النبّي 
)ص( بخم�س وثالثن س�نة، وانتهت 
إلي�ه بع�د أبي�ه عبداملطل�ب الزعامة 
املطلق�ة لقري�ش ، وكان ي�روي املاء 
لوف�ود مّكة كاّفة ألّن الس�قاية كانت 
له، ورفض عب�ادة األصنام فوّحد الله 
س�بحانه، ومنع نكاح املح�ارم وقتل 
امل�وؤدة والزن�ا ورشب الخمر وطواف 

العراة يف بيت الله الحرام.
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قال رس�ول الله صىّل الله علي�ه وآله: أالَ إّن 
رجب ش�هر الله األصّم، وهو ش�هر عظيم؛ 
وإنّم�ا ُس�ّمي األصمَّ ألنّ�ه ال يقارنه ش�هر 
من الش�هور حرمًة وفضالً عن�د الله تبارك 
وتع�اىل. وكان أه�ُل الجاهليّ�ة يعّظمونه يف 
جاهليّته�ا، فلّم�ا جاء اإلس�الم لم يَ�زَدد إالّ 

تعظيماً وفضالً(.
إّن هذا الش�هر  يف موقع عظيم من الرف، 
ومن أس�باب رشفه أنّه: من األشُهر الُحُرم، 

وأنّه من مواسم الدعاء.
كان هذا الش�هر معروفاً يف أيّ�ام الجاهليّة، 
الن�اس لحوائجه�م. ويف اإلس�الم  ينتظ�ره 
أصبح معروفاً بأنّه ش�هر أمري املؤمنن عيلّ 
عليه الّسالم، كما أّن شهر شعبان هو شهر 
رسول الله محّمد صىّل الله عليه وآله وسّلم 
وأّن شهر رمضان هو شهر الله َجّل جالله.

 ع�ن النب�ّي ص�ىّل الله علي�ه وآله ق�ال: إّن 
الل�ه تبارك وتع�اىل اختار من ال�كالم أربعة، 
وم�ن املالئك�ة أربعة، وم�ن األنبي�اء أربعة، 
وم�ن الصادقن ] الصّديق�ن [ أربعة، ومن 
الش�هداء أربعة، ومن النس�اء أربع�اً، ومن 

األيّام أربعاً، ومن الِبقاع أربعاً...
وأّم�ا خريته م�ن األنبياء، فاخت�ار: إبراهيَم 
ُروح�اً،  وعي�ى  كليم�اً،  وم�وىس  خلي�الً، 
ومحّمداً حبيب�اً. وأّما خريته من الصّديقن: 
فيوسُف الصّديق، وحبيب النّجار، ] وِحزبيل 
مؤم�ن آل فرع�ون [، وعيلّ بن أب�ي طالب. 
وأّما خريته من الش�هداء: فيحيى بن زكريا، 
وِجرِجي�س النب�ّي، وحمزة ب�ن عبداملّطلب، 
وجعف�ر الطيّار. وأّم�ا خريته من النس�اء: 
فمري�م بنت عم�ران، وآس�ية بن�ت ُمزاحم 
ام�رأة فرعون، وفاطمة الزه�راء، وخديجة 
بن�ت ُخَويل�د. وأّم�ا خريت�ه م�ن الش�هور: 
فَرَج�ب، وذو القعدة، وذو الحّجة، واملحّرم.. 

وهي األربع الُحُرم..
ومن حي�ث الرف، تبل�غ األش�هر الثالثة: 
رج�ب وش�عبان وش�هر رمض�ان، الغاي�ة 
القص�وى يف ذل�ك، حتّ�ى ورد يف فضائله�ا 
كثري من األحادي�ث الريفة التي تحّث عىل 
النهوض بأعمالها.. من ذلك ما جاء يف شهر 

رجب:
• عن اإلمام أبي الحس�ن عليه الّسالم، قال: 
رجٌب ش�هٌر يف الجنّة، أش�دُّ بَياضاً من اللبن 
وأحىل من العس�ل، َمن صام يوماً من رجب 

سقاُه اللُه عّزوجّل من ذلك النهر.

فإّني  ولدُت  على  الفطرة       وَسبقُت  إلى  اإليمان  والهجرة

جرائم صدام اكثر فتكا من االوبئة و اكثر خبثا من السرطان؟ 
بال ش�ك اإلنس�ان ال يولد مجرما بالفطرة، 
والبيئ�ة  العني�ف  املجتم�ع  تأث�ري  أن  ب�ل 
املوبوءة الت�ي يرتعرع فيها هي التي تبلور 
شخصيته كس�فاح وتجعل منه مجرما ال 
يرحم. إن هذا الوص�ف الدقيق ينطبق عىل 
قرية العوجة اس�ماً ومضموناً ألنها مكاناً 
صحراوياً لي�س فيه من معال�م الحضارة 
الخالف�ات  س�وى  يذك�ر،  يشء  واملدني�ة 
القبلية والغزو والقتل ألتفه األس�باب، لقد 
نش�أ صدام يف هذا املحيط األع�وج املوبوء 
الذي حفزه منذ نعومة أظافره عىل ارتكاب 
جرائمه البش�عة ب�دم بارد، لق�د كان أوىل 
جرائ�م ه�ذا املخل�وق ال�ذي دع�ي صداماً 
وه�و يف عمر ال��20 عاماً قتل اب�ن قريته 
الحاج )سعدون حمود النارصي( مسؤول 
منظمة الش�بيبة يف تكريت، إال أن املحكمة 
برأته وخاله خري الله طلفاح وزوج والدته 
إبراهيم حس�ن، وذلك بس�بب ع�دم كفاية 
األدلة وسجلت الجريمة ضد مجهول. لكن 
هناك من يقول أنه�م – املجرمون- جاءوا 
بشاهدين ولقنوهما كي تتضارب أقوالهما 
أم�ام القايض وعندها س�ترئهم املحكمة، 
وهذا ال�ذي حصل. ألن أحمد حس�ن البكر 
بع�د انق�الب 17 تم�وز واس�تالمهم زمام 
الس�لطة يف الع�راق دعا ع�ام 1974 عائلة 
الضحية إىل مجلس عش�ائري وجرى فصل 
قب�يل بينهم ع�ىل دم الحاج س�عدون الذي 
قتل غيلة عام 1958 عىل يد صدام حسن. 
حقيقة ال أعلم قبل هذه الجريمة أو بعدها 
قام ص�دام بسقة ف�رس يف كركوك ودفع 
ثمن�ه لصاحب�ه بع�د تب�وأه الس�لطة عام 
1968 ب�رروا رسق�ة الف�رس حينه�ا بأن 
السقة تمت بسبب احتياج الحزب للفرس 

لتنفيذ مهمة حزبية؟!. 
وه�ذه بعض  الجرائم الت�ي ارتكبها صدام 
حسن بعد أن أصبح السيد النائب ومن ثم 

رئيس الجمهورية هي كالتايل:
1- كم�ا اع�رتف يف لق�اء تلفزيون�ي ه�و 
الذي قاد انق�الب 30 تموز عىل رشيكيهما 
يف الس�لطة مع�اون مدي�ر االس�تخبارات 
العسكرية عبد الرزاق النايف، وآمر الحرس 
الجمه�وري إبراهيم عب�د الرحمان الداود، 
وم�ن ث�م اغتي�ل األول فيما بع�د يف مدينة 
لن�دن، وعبد نج�اح االنق�الب الذكور نحي 

رشيكهم اآلخر يف االنقالب
ال�ذي أصبح وزي�راً للخارجي�ة يف حكومة 
الناي�ف مل�دة 13 ي�وم فق�ط وه�و نارص 
الحان�ي الذي ت�م اغتياله يف ش�هر نوفمر 
عام 1968 وعثر عىل جثته يف شارع القناة.

2- الجريم�ة األخرى كان�ت ضحيتها عدد 
م�ن الش�يوعين ح�ن تجمعوا يف س�احة 
الس�باع احتفاالً بمناس�بة ذك�رى انتصار 
ثورة أكتوبر يف االتحاد الس�وفيتي، كان قد 
أجيز له نظام البعث. لكنهم كالعادة نكثوا 
العه�د وقام�وا بقتل ع�دد من املش�اركن 
يف االحتف�ال ب�دم ب�ارد. بال أدنى ش�ك أن 
تنفيذ ه�ذه الجريمة كان بأمر من الس�يد 
النائ�ب ألن الذين قاموا به�ا هم من جهاز 
حن�ن ال�ذي كان يدي�ره ص�دام نفس�ه يف 
الب�در،  القتىل:عبي�د  كان  التاري�خ.  ذل�ك 
ولي�د الخال�دي، أدور عبد الن�ور وكان من 
ب�ن القتىل طف�ل لم ُيعرف اس�مه، وجرح 
أيض�اً عدد م�ن املحتفلن، واعتق�ل العديد 
من املش�اركن الش�يوعين يف ذلك التجمع 
الس�لمي ال�ذي انتهى بحمام دم. لألس�ف 
الش�ديد ل�م يتعظ الش�يوعيون بع�د هذه 

الجريمة النكراء،بعد هذه الجريمة البشعة 
بأربع أو خمس�ة أع�وام دخل�وا مع حزب 
البعث املجرم يف جبهة.. إال أن صدام حسن 
قام ونكل بهم مرة أخرى عام 1978 وقتل 
الكث�ري منهم دون رحمة وش�فقة ولجأت 
البقي�ة الت�ي أفلتت من االعتق�ال إىل جبال 
كوردس�تان يف كنف الث�ورة الكوردية التي 
اس�تقبلتهم وقدم�ت لهم كل أن�واع الدعم 

واملساعدة.
3- عام 1969 أعدم تسعة من يهود العراق 
بته�م واهية، لكن يف حقيقته أعدموا ألنهم 
يهود ال غري. وش�خص صدام حس�ن قاد 
مس�رية يف س�احة التحري�ر تح�ت أق�دام 
ه�ؤالء اليهود الذين أعدمه�م ظلما. للعلم، 
أن يهود العراق س�بقوا الع�رب باإلقامة يف 
الع�راق بأكث�ر بقرون عديدة وتش�هد عىل 
ه�ذا مراق�د أنبيائه�م كنبي ناح�وم الذي 
ع�اش يف الق�رن الس�ابع ق.م. وق�ره يف 
الق�وش يف نينوى، ونبي ع�زرا الذي ولد يف 
بابل يف الق�رن الخام�س ق.م. ومرقد نبي 
عزي�ر يف ميس�ان، الخ. أض�ف أنهم أفضل 
م�ن خدم العراق وال زالوا يحنون إىل العراق 
ويعش�قون أهل�ه. من ال يتذك�ر أول وزير 
مالية عراقي ساسون حسقيل الذي أحرج 
الريطاني�ن حن فرض عليهم دفع مبالغ 
البرتول العراق�ي بالعملة الذهبية؟؟ ألن يف 
ذلك التاريخ كان هناك عملة ورقية وعملة 
ذهبي�ة فالعمل�ة الذهبي�ة كان�ت أضم�ن 
وأقوى لالقتصاد العراقي. لكن أهل العراق 
بدل أن يمجدوه صاروا يسمون كل شخص 
بخيل حس�قيل؟!. وقبل ساسون حسقيل 
يف الزمن العثماني كان يهودي آخر اس�مه 
داود ساسون يش�غل منصب رصاف بايش 

يف والي�ة بغداد ال�ذي ي�وازي منصب وزير 
املالية آنذاك. س�وق دنيال التي تقع بجانب 
ش�ارع السمؤال بناها مناحيم دانيال الذي 
كان عض�واً يف مجل�س األعي�ان يف العه�د 
امللك�ي والزال�ت الس�وق قائم�ة إىل يومنا 
هذا. األديب اليهودي العراقي أنور شاؤول. 
كذل�ك الش�اعر إبراهيم عوديا. املوس�يقي 
صالح الكويتي وش�قيقه داود اللذان لهما 
الفضل عىل األغني�ة العراقية. وعرات بل 
مئات غريهم من يهود العراق ممن خدموا 
الع�راق ب�كل ج�د وإخ�الص، إال أنه�م لم 
يكونوا محبوبن ل�دى العرب، فلذا هجموا 
عليه�م يف أربعينيات الق�رن املايض ونهبوا 
كل ممتلكاته�م املنقول�ة وغ�ري املنقول�ة، 
س�ميت تلك الس�نة بالفره�ود، وتغنى له 
العرب�ي فرح�ا: حلو الفره�ود كون يصري 

يومية!!.
4- خيان�ة ص�دام حس�ن لقائد الش�عب 
الك�وردي مال )مصطف�ى البارزاني( حن 
بعث ل�ه مجموعة من رجال الدين ملغمن 
بالقنابل كي يغتال�وه، إال أن البارزاني نجا 
من�ه بأعجوبة. خ�ري من تح�دث عن هذه 
املحاولة الدنيئة التي قام بها صدام حسن 
هو األس�تاذ حس�ن العلوي يف كتابه )دولة 
املنظمة السي�ة(ص 87: يف أعقاب صدور 
بيان آذار عام 1970 لحل املش�كلة الكردية 
زارن�ي يف مكتب�ي بوكالة األنب�اء العراقية 
الش�يخ عب�د الجب�ار األعظم�ي وه�و من 
علماء األعظمية املرموقن حامالً خراً عىل 
قصاصة راجي�اً املوافقة ع�ىل تحويلها إىل 
قسم اإلرس�ال املحيل وكان الخر مقتضباً 
ج�داً وي�دور حول س�فر وفد مش�رتك من 
علماء الدين إىل كردستان وااللتقاء بالزعيم 

الكردي املال مصطف�ى البارزاني لتكريس 
العالق�ات القائم�ة ب�ن املس�لمن األكراد 
وبقي�ة أبن�اء الع�راق. كي ال أطي�ل، يقول 
األس�تاذ حسن: وأضاف الش�يخ األعظمي 
هامس�اً أن الس�يد النائب صدام حسن قد 
أهدى مشكوراً أعضاء الوفد وهم أكثر من 

عرة علماء مالبس دينية كاملة وأن
5- غ�در ص�دام حس�ن برفاق�ه يف حزب 
البع�ث وأعدم ع�ام 1979 نص�ف القيادة 
البعثية ليس ليء سوى أنه توجس منهم 
بأنه�م ق�د ال يري�دون له أن يتب�وأ منصب 
رئي�س الجمهوري�ة!. لكنه ل�م يقل هذا يف 
وقته بل قال أن س�وريا تقف وراء املؤامرة 
ما كان من حافظ األسد إىل أن يبعث بنائبه 
عب�د الحليم خدام إىل بغ�داد طالبه بالدليل 
قال له ارجع إىل دمش�ق س�وف نبعث لكم 
الدلي�ل لكنه كالعادة كذب ولم يفعل ألنه ال 
توجد مؤامرة. لكنه بعد املسحية املعروفة 
ق�ام بإعدام 5 أعضاء قي�ادة قطرية منهم 
محم�د عايش وزي�ر الصناع�ة الذي قطع 
لس�انه قبل تنفي�ذ حكم اإلع�دام به، و17 
وس�جن  البع�ث،  ح�زب  يف  متق�دم  كادر 
33 وقت�ل من ه�ؤالء ال��33 يف املعتقل 14 
ش�خص بطريقة وحش�ية كان من بينهم 
وزي�ر الخارجي�ة الس�ابق مرتى س�عيد 
عبد الباقي الحديثي وش�قيقه كوردي عبد 
الباقي الحديثي وهذا األخري واجه صدام يف 
قاع�ة الخلد ورد عليه ح�ن قال له صدام: 
أبو شيبة. ومن بن القتىل شكري الحديثي 
الذي كان محافظاً للسليمانية قال يف وقته 
لصدام حس�ن يج�ب أن ال نفت�ح مقرات 
لحزب البعث يف هذه املحتفظة ألنها مدينة 
كوردي�ة 100% وحزبنا ح�زب للعرب. لقد 

أدىل يف ه�ذه األي�ام بعضهم بش�هادات عن 
ف�رتة وجوده�م يف املعتقل منهم الس�فري 
وفي�ق  وإحس�ان  إمام�ي  ش�اكر  س�ليم 
الس�امرائي ال�ذي كان عض�و قي�ادة فرع 
الب�رصة وتحدثوا عن ما الق�وه من تعذيب 

وإهانات ال توصف.
6- بال ش�ك ال ينفذ أي ش�خص سوي مثل 
هذه الجرائ�م الس�ادية إال م�ن كان ع�ىل 
شاكلة صدام حسن وأخوته غري األشقاء 
وولدي�ه والزباني�ة التي كان�ت حوله من 
أصحاب الس�وابق واأللق�اب، يف الحقيقة 
أن غالبي�ة قي�ادات البعث م�ن املجرمن 
املعروف�ن إال أن ه�ؤالء الذي س�نذكرهم 
كان�وا يمت�ازون ع�ن البقية براس�ة ال 
تجده�ا عن�د الحيوان�ات املتوحش�ة ك�: 
خالد دونك�ي، كامل معالگ ، ناظم گزار، 
خالد طرة، وهاب األعور، قيس الجندي، 
كاظ�م پاش�ا، فاض�ل جلع�وط، مح�ي 
مرهون، حاتم الباوي، س�مري الش�يخيل، 
وليد الخش�ايل، حسن حبة، مزبان خر 
هادي، س�عدون شاكر، وش�قيقه ناطق 
ش�اكر، س�امي ال�وادي، محم�د فاضل، 
س�تار لكله، وش�قيقه جبار لكله، أنهما 
الع�رب بس�تار وجب�ار  معروف�ان ب�ن 
ك�وردي، لك�ن الك�ورد كان�وا يلقبوه�م 
ب�”لكله” ألنهما ينتميان لعشري ال�”لك= 
Lak” الكوردي�ة الت�ي مضاربه�ا تقع يف 
رشقي كوردستان بن مدينتي كرمانشاه 
وُخرم آباد )لرس�تان(. للعلم، بعد أن قتل 
عدي مرافق والده حنا كامل عاقبه صدام 
معاقبة شديدة وذلك بإبعاده برفقة عمه 
برزان إىل س�ويسا م�ع حقيبتن مليئتن 

بالدوالرات؟؟.

ولِد اإلمام علّي )ع( بمّكة المشّرفة داخل البيت الحرام وفي جوف الكعبة في 
يوم الجمعة الثالث عشر من شهر رجب سنة ثالثين من عام الفيل قبل الهجرة 
بثالث وعش���رين س���نة، ولم يولد في بيت اهلل الحرام قبله أحٌد س���واه، وهي 

فضيلة خّصه اهلل تعالى بها إجالاًل له وإعالًء لمرتبته وإظهارًا لتكرمته.

والدته الشريفة يف الثالث عشر من  شهر رجب االصب نفحات  اسالمية

فضل شهر رجب
أمري املؤمنني اإلمام علي بن أبي طالب)عليه السالم(

اليعجبه العجب وال الصيام يف رجب

عند اهل البيت 
عليهم السالم



أكثر من ثالثة ترليونات دينار عراقي موازنات 
 ،2013 ولغاي�ة   2005 من�ذ ع�ام  املحافظ�ة 
خصص�ت لترسيع االعم�ار وإنع�اش االهوار 
وتنمي�ة األقالي�م أنفق�ت مجملها ع�ى تنفيذ 
2482 مرشوع خدمي الزال منها 444 مرشوعا 
متلكئا وديونا مرتاكمة للمقاولني بحدود 180 

مليار دينار.
احي�اء ذات كثاف�ة س�كانية عالي�ة مثل حي 
سومر األوىل والثانية والفداء والتضحية واألمن 
الداخيل اإلسكان الصناعي والشموخ والشعلة 
والثورة والزوية وش�ارعي بغ�داد واإلمام عيل 
هي األكث�ر ترضرا من أزم�ة الخدمات يف قلب 

مدينة النارصية.
مرشوع املجاري الكبري ال�ذي رشعت بتنفيذه 
إح�دى ال�رشكات املحلية ع�ام 2012 وبكلفة 
251 ملي�ار دين�ار م�ن الخط�ة االس�تثمارية 
ل�وزارة البلدي�ات واألش�غال العامة ويش�مل 
جمي�ع أحياء مدين�ة النارصية بط�ول 1000 
ك�م  كان مث�ريا للجدل ب�ني حكوم�ة ذي قار 
املحلي�ة وال�وزارة ح�ول تن�ادر العم�ل واملواد 
املس�تخدمة، وصلت ح�د االتهام�ات املتبادلة 
لفرتات طويلة نتيجة التأخري يف االنجاز وغرق 
مناطق سكنية عديدة بفعل األمطار املوسمية 
عى امتداد س�نوات العمل حت�ى أعلن االنتهاء 
منه قبل س�نتني لتبدأ رحل�ة املعاناة من جديد 
نتيج�ة عدم وجود تخصيص�ات مالية الكمال 
عملي�ات التبلي�ط واألرصفة ويهدد مس�تقبل 
نجاح مرشوع املجاري واندثاره بفعل األمطار 
واألطي�ان يف كل موس�م ش�توي بع�د تراك�م 

مخلفات الحفريات يف تلك املناطق.

 األهايل: مناطقنا منسية
ش�وارع تالفة وأخرى تحولت إىل مس�تنقعات 
وس�احات عام�ة تحول�ت إىل مك�ب للنفايات 
ومخلف�ات مول�دات الكهرب�اء األهلي�ة ه�ي 
الصورة الواضحة لجميع املناطق التي يصفها 

السكان املحليون باملنسية.
املواطن عالء حسن )40 عاما( من حي سومر 
األوىل ق�ال أن منطقتنا من أقدم مناطق مدينة 

النارصي�ة وال تبعد عن س�احة الحبوبي أكثر 
م�ن 500 م�رت إال أنه�ا أهملت بش�كل واضح 
وألس�باب مجهولة م�ع تمتع مناط�ق أخرى 
بعيدة ج�دا بخدمات البلدية والتبليط، مش�ريا 
إىل أن س�كان الحي يعانون سنويا من مشكلة 
األمطار وأثرها عى الش�وارع الفرعية يف حني 
ال تت�م تس�ويتها حت�ى يف فص�ل الصيف عى 
الرغم من املراجعات والتظاهرات التي نظمها 
س�كان الحي ويف مناس�بات عدي�دة مع وعود 
كثرية تم الحصول عليها من الحكومة املحلية 
يف تحس�ني واقع الحال إال أن أي يشء منها لم 

يتحقق.
 منطق�ة الصالحي�ة يف الجه�ة املقابل�ة لحي 
س�ومر األوىل وذات الكثافة الس�كانية العالية 
ه�ي األخرى ليس�ت بأفضل حال م�ن جارها 
املقابل فال شوارعها  وال مدارسها وال خدماتها 
البلدية يف تحسن عى الرغم من مرور 13 عاما 
عى التغيري الس�يايس يف العراق عى حد وصف 

سكانها املحليني.
املواط�ن محمد كاظم )35 عام�ا( قال للمربد 
نش�عر بالي�أس واإلحب�اط م�ن ه�ذا اإلهمال 
املتواص�ل م�ن دون معالج�ات ول�و بش�كل 
ملح�وظ للمعان�اة الكب�رية ألبن�اء املنطق�ة، 
فخدمات البلدي�ة  قليلة الزي�ارات، والنفايات 
متكدسة والشوارع محفرة والتحسن يف األفق 
القري�ب مع تربيرات الحكوم�ة املحلية يف عدم 

وجود األموال.
أحي�اء الف�داء والزه�راء والتضحي�ة واألم�ن 
الداخ�يل م�ن الص�وب الرشقي لطري�ق املرور 
الرسي�ع يف مرك�ز مدينة النارصي�ة تعترب من 
األحي�اء الجديدة لرشائ�ح ذوي الدخل املحدود 
والفقراء، وخدماتها كحال سكانها أن لم يكن 
فقره�ا مدقعا وعوزه�ا متفاقما كم�ا حدثنا 
املواط�ن أب�و قي�ر )50 عاما( والذي أش�ار 
بيديه إىل الشوارع املترضرة والتي قال عنها لم 
تالمس إطارات س�يارة تخصصية للتسوية أو 

التعديل يف ابسط األحوال.
وأضاف أبو قير ان فصل الش�تاء هو األزمة 

القيقية  لن�ا وعلينا إحضار املع�دات واملالبس 
الت�ي نلجأ لها  يف الوص�ول إىل أعمالنا وإيصال 
أطفالنا ملدارسهم، مناشدا الحكومة املحلية أن 
تلف�ت ملعاناتهم  كونهم من الرشائح املترضرة 
اقتصادي�ا وال يمكنه�م التربع م�ن اجل إيجاد 
حلول ملش�كلة خدماتهم كم�ا حدث يف مناطق 

ميسورة أخرى.

األزمة املالية تشل 
خطة املشاريع

الحكوم�ة املحلي�ة  ونتيج�ة توق�ف املوازنات 
املحلي�ة وع�دم وج�ود البدائل  توجه�ت نحو 
ال�رشكات واملقاول�ني لتعل�ن وألكث�ر من مرة 
إنش�اء أعم�ال التبلي�ط واألرصف�ة للمناطق 
النارصي�ة  مج�اري  بم�رشوع  املش�مولة 
الكب�ري واملت�رضرة حاليا من ع�دم وجود هذه 
الخدم�ات إال أن محاوالته�ا فش�لت يف إيج�اد 
الراغب�ني م�ن املقاولني ك�ون هذه املش�اريع 
ت�م عرضها للعمل وفق طريق�ة الدفع باألجل 
وبأس�عار غ�ري مش�جعة للمقاول�ني يف إطار 
العم�ل املطلوب ومحددات�ه ...  و إن املحافظة 
حصلت عى اس�تثناءات من رئاسة الوزراء يف 
تحويل مبالغ مش�اريع س�ابقة إىل مش�اريع 
تبليط إال أنها اصطدم�ت باألزمة املالية وعدم 
وجود التخصيصات الالزم�ة األمر الذي يحول 
دون إكمال أي م�رشوع جديد يف ظل الظروف 

الحالية.

الحكومة املحلية تقر بالعجز
األزم�ة املالية هي األمر الواقع يف عموم العراق 
وعلين�ا تجاوزه�ا م�ن خ�الل تفعي�ل دوائرنا 
الخدمي�ة املحلية وف�ق إمكانياته�ا املالية من 
عوائدها الرضيبية والجبايات إلكمال ما يمكن 
إكماله من النق�ص الحاصل يف خدمات مدينة 
النارصية  بع�د انجاز مرشوع املجاري الكبري، 
..املحافظ�ة تحت�اج إىل املزيد م�ن اإلمكانيات 
لتعوي�ض املواطن�ني عن نق�ص الخدمات مع 
إمكانية تعاونهم يف هذا املجال وبشكل مشرتك 

لتجاوز تداعيات هذه األزمة.

تخصيصات دون الطموح
مجل�س محافظ�ة ذي ق�ار وال�ذي ال يمتل�ك 
إحصائية دقيقة وواضحة لحجم مبالغ الخطط  
للمش�اريع االس�تثمارية الت�ي خصصته�ا أو 
نفذتها جميع ال�وزارات االتحادي�ة املعنية إىل 
جوار املبال�غ املعلنة والواضح�ة  ضمن خطة 
تنمي�ة األقاليم وقبلها ترسيع االعمار وانعاش 
االهوار،  ي�رى أن ما خصص للمحافظة طيلة 
الس�نوات املاضية  ضمن جميع هذه العناوين 
م�ن التخصيص�ات املالي�ة ه�و النزر اليس�ري 
م�ن احتياجات املحافظ�ة الفعلي�ة كونها قد 
تعرض�ت إىل اإلهم�ال والتهمي�ش اب�ان حكم 
النظام الس�ابق طيلة عقود طويلة من الزمن 
كما يقول رئيس اللجنة الفنية حسن االسدي.

و إلن محافظة ذي قار هي الرابعة سكانيا من 

بني املحافظ�ات العراقية واألوىل من حيث عدد 
الوح�دات اإلدارية التابعة به�ا والتي تبلغ 20 
وح�دة إدارية  إال أنها  تعاني من أزمة حقيقية 
يف مشاريع الصحة والرتبية والكهرباء والطرق 
والخدم�ات األخرى، غري انه لم يخفي أن اغلب 
املش�اريع  الت�ي نف�ذت م�ن خ�الل املوازنات 
الس�ابقة هي مش�اريع طارئ�ة وكان البد من 
العم�ل بها باإلضاف�ة إىل عدم وج�ود رشكات 
محلي�ة متخصصة األمر الذي انعكس بش�كل 
س�لبي ع�ى تنفيذ العدي�د من هذه املش�اريع 

ومنها يف مدينة النارصية مركز املحافظة.
ه�ذا و ان املتاب�ع لواقع مدين�ة النارصية قبل 
وبعد 2003 س�يجد تغي�ريا واضحا عى صعيد 
تطور منش�ات الدوائ�ر الحكومي�ة وخدمات 
بعض اإلحياء الس�كنية  ومنها أحياء الشهداء 
وأور واري�دو، الفت�ا إىل أن م�رشوع مج�اري 
النارصية الكبري والذي كان من مشاريع وزارة 
البلديات قد نس�ف كل الجهود املحلية يف إحالة 
وتنفيذ العديد من مشاريع الطرق داخل مركز 
املحافظة والتي أعلنت يف وقت س�ابق بس�بب 

األزمة املالية.
وقل�ة  املحلي�ة  الحكوم�ة  تربي�رات  وماب�ني 
التخصيصات املركزية، تس�تمر معاناة مدينة 
النارصي�ة مرك�ز محافظ�ة ذي ق�ار، وترتبع 
ع�ى ع�رش امل�دن )األفق�ر خدمي�اً( بإجماع 

املسؤولني.

نناش�دكم م�ن هذا املنرب الح�ر العمل عى نق�ل الحقيقة كما هي 
للعال�م وبص�ورة نبيل�ة و االس�تفادة م�ن األخطاء الت�ي وقعت 
بالس�ابق وه�ذه فرصة ل�ن تتكرر حي�ث عليها ان تعم�ل بصورة 
جدية ومرسعة وفورية عى التغيري الشامل بكافة مفاصل الدولة 
والتخل�ص من اللص�وص ومحاس�بتهم بصورة علني�ة باملحاكم 
ولو ان القضاء بالعراق عليه العديد من عالمات االس�تفهام حيث 
ايضا مس�يس يجب العمل عى تغيريهم بقضاة كفوءين ونزيهني 
وتفعي�ل قانون من أين ل�ك هذا بكافة املس�ؤولني بالعراق وكافة 
امل�دراء العامني واملدراء الذين يحمل�ون درجات خاصة مع إعطاء 
فرصة للش�باب بالتمثيل الحكومي س�واء كان بالكابينة الوزراية  
وه�ذا األمر س�وف يزي�د املش�هد العراق�ي تعقي�ًدا بالدن�ا مليئة 
بالطاق�ات الكف�وءة ويمكن االس�تفادة من طاقته�م ببناء البالد 
كون تدوير رجال األحزاب والعمل عى تشكيل حكومة محاصصة 

سياسية مبنية عى أسس عرقي. 

يف ظل انتشار االوبئة واالمراض وغياب العناية الصحية ..

وصل الحال بالكثري من األطباء اىل رفع أجور الكشف الطبي، والتعامل 
الج�اف مع املراجع وكانه يس�تجدي من الطبي�ب املعاينة واالهتمام، 
اضافة إىل تشفري الوصفة الدوائية برموز وبعالمات خاصة، ال يتمكن 
م�ن قراءتها س�وى الصيدالني الخ�اص صاحب االتفاق املس�بق مع 
الطبي�ب عى رصف الوصف�ة. و إجبار املريض ع�ى رشاء األدوية من 
امل�كان الذي حدده الطبيب، وبس�عر باهض. ومن ثم إرس�ال املريض 
املسكني إىل املخترب الخاص الطبيب نفسه إلجراء قائمة تحليالت طبية 
يك�ون املصاب غالباً ليس بحاجة لها، و إنما ُيجريها فقط من أجل أن 

يخرج صاحب الدخل املحدود بفاتورة تقسم ظهرة ..
وال ش�ك بأن هذه األفعال التي تمارس�ها هذه الفئة املثقفة واملتعلمة، 
هي أفعال حمقاء تبلغ مس�توى الجريمة، إذ تتوقف حياة إنسان عى 
أجور معاينة طبية أو عى ثمن دواء، ويتم طرده بأس�لوب أحمق ألنه 
ال يمتلك أجر املعاينة والدواء، و يميض ليله يرخ وجعاً .. ويش�تكي 
من األلم .. ويموت قهراً .. من قبح س�لوك األطباء .. فهل أنتم حرضة 

األطباء مالئكة رحمة ؟
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تواج���ه مناطق وأحياء س���كنية عديدة وس���ط مدينة 
الناصري���ة مرك���ز محافظة ذي ق���ار، نقصًا ح���ادًا في 
الخدم���ات اثر األزمة المالية ت���ارة واإلهمال المتراكم 
طيل���ة الس���نوات الماضية تارة أخرى، عل���ى الرغم من 
الموازن���ات المالية الت���ي خصص���ت للمحافظة والتي 

وصفت باالنفجارية حينها.

آثارنا المنهوبة
متى ستعود؟

انقلوا الحقيقة

 ان الجميع يتفق عىل ان العراق كان يمتلك 
صناعات مشهورة وذات سمعة جيدة و 
تحظى باملقبولية لدى املستهلك العراقي 
، وكان التخطيط حينها ينصب عىل بلوغ 
نسبة مساهمة الصناعات التحويلية اىل 
30% م�ن النات�ج املحيل االجمايل حس�ب 
أهداف منظم�ة )اليونيدو( التي تعد ذلك 
من اهدافها فيما يتعل�ق بالدول النامية 
ومنه�ا الع�راق. ومثل عقد الس�بعينيات 
م�ن الق�رن املن�رم نقط�ة تح�ول يف 
هي�كل االقتصاد العراق�ي ، اذ قفز قطاع 
الصناع�ات االس�تخراجية عىل حس�اب 
القطاعات االخرى يف نس�بة مس�اهمته 
يف القطاع�ات الس�لعية يف تكوين الناتج 
املحيل االجم�ايل العراقي من 67% يف املدة 
)1973-1976( اىل 76% يف املدة )1977-

1980 ( مقابل تراجع نس�بة مس�اهمة 
الصناع�ات التحويلي�ة م�ن 10% اىل %8 

لنفس املدد الزمنية عىل التوايل .
        ويش�ر الج�دول اىل تغ�ر نس�بة 
لحس�اب  الثمانيني�ات  يف  املس�اهمة 
تراج�ع  بع�د  التحويلي�ة  الصناع�ات 
وانخف�اض  االس�تخراجية  الصناع�ات 
اس�عار النف�ط الخ�ام اىل اق�ل م�ن 10 
دوالر للربمي�ل الواحد من النفط ، ونفس 
الح�ال اس�تمر يف التس�عينيات بس�بب 
توقف الصادرات النفطي�ة تماما نتيجة 
العقوب�ات الدولي�ة وباألخ�ص يف امل�دة 
نفس�ه  الوق�ت  ويف   ،  )1995-1991(
تصاع�دت االهمي�ة النس�بية اىل قط�اع 
الزراع�ة والغاب�ات والصيد وس�جل هذا 
القطاع نسبة تبلغ 73% من الناتج املحيل 
نتيج�ة الدعم ال�ذي كان يقوم به النظام 
السابق  ملواجهة تلك العقوبات ، وتراجع 

ه�ذا املعدل بع�د تطبيق برنام�ج النفط 
مقابل الغذاء )Oil For Food( . ونستنتج 
ان القطاعات الس�لعية ومس�اهمتها يف 
النات�ج املحيل ل�م تأخذ املس�ار الطبيعي 
يف النم�و ، ب�ل ارتبط�ت تل�ك املس�اهمة 
بالظروف التي كان العراق يعيشها خالل 

املدة )1973 – 2003( 
           وبع�د ع�ام 2003 كان هي�كل 
االقتص�اد العراق�ي عىل موع�د اخر من 
التدمر والخ�راب ، بعد ان نهبت املعدات 
واآلالت ، والبعض منه�ا هربت اىل الدول 
املج�اورة ، بل منها وص�ل اىل دول رشق 
اسيا )بيعت خردة( . ان املحتل االمريكي 
كان ال ينظر اىل ق�ادم االيام اىل االقتصاد 
العراق�ي وال يمل�ك فك�رة ع�ن الطري�ق 
 ، االقتص�ادي  االص�الح  اىل  الصحي�ح 
وتعام�ل وف�ق فلس�فة خاطئ�ة ال تدرك 
املمنه�ج  للتدم�ر  االجتماعي�ة  االث�ار 
للصناعات التحويلي�ة العراقية ، والدليل 
الق�وات املحتل�ة  واض�ح ع�ىل ذل�ك ان 
ترك�ت كل ال�وزارات والصناعات تحرتق 
وتتع�رض اىل النهب والتدم�ر ، ما عدى 
حمايته�ا اىل مراف�ق الصناع�ة النفطية 

ووزارة النفط .
        ويف ظ�ل الحاك�م املدن�ي للع�راق 
)ب�ول بريمر( اتخذت س�لطات االحتالل 
مجموعة من العمليات االنعاشية والبدء 
يف صفح�ة التغي�ر يف النظام االقتصادي 
القائ�م ع�ىل املركزي�ة يف التخطي�ط اىل 
فلس�فة اقتص�اد الس�وق ، وتبع�ا لذلك 
شكلت هيئة لدراسة خصخصة املنشآت 
الصناعي�ة يف العراق منتصف عام 2004 
إال انه�ا تراجعت عن ذلك بع�د تحذيرات 
االجتماعي�ة  االث�ار  م�ن  ال�دويل  البن�ك 

لخصخصة نحو )159( منشأة صناعية 
حكومية . ويف اعتقادن�ا لو تم ذلك لكان 
افض�ل بكث�ر للع�راق م�ن عدمه�ا ، اذ 
ش�هدت هذه املرحل�ة ع�ودة االالف من 
املوظف�ن والعم�ال الذين ترك�وا ميدان 
العم�ل بعد تدني االج�ور والرواتب خالل 
امل�دة )1991- 2002(. ومن املعروف ان 
عن�ر االنتاج عندما يرتك دون تش�غيل 
ملدة م�ن الزمن يخرس الكثر من كفاءته 
االنتاجي�ة ، ويحت�اج اىل التدريب وإعادة 
التأهي�ل وهذا لم يحص�ل ، اذ كان ينظر 
اىل العودة للوظيفة فرصة للحصول عىل 
اج�ور مالية دون تقديم أي جهد ، ويأتي 
أيضا  ذلك ضمن س�ياق خلق الوالءات اىل 
الس�لطة السياس�ية الجديدة ، وبالطبع 
كان�ت الحكوم�ات العراقي�ة املتعاقبة ال 
تدرك املخاطر املس�تقبلية عىل مس�توى 
الكفاءة االنتاجية ، ونتيجة توفر العوائد 
املالية النفطية كان�ت قادرة عىل تغطية 
الرواتب واألجور ،عىل اثر تحس�ن اسعار 
النفط الخام عامليا ، ويف الوقت نفسه لم 
تضع الخطط لتطوير املنشآت الصناعية 

او انشاء صناعات جديدة .
        وس�اهمت عوام�ل اخ�رى يف تدهور 
الصناع�ة العراقي�ة بع�د اعتم�اد نه�ج 
صعي�د  ع�ىل  املفت�وح  الب�اب  سياس�ة 
التج�ارة الخارجية ، وم�ا ترتب عىل ذلك 
من اغراق الس�وق العراقية بالس�لع من 
مختلف دول العالم وأحيانا من مناش�ئ 
غ�ر معروفة دون مراعاة حماية االنتاج 
املح�يل او املس�تهلك العراق�ي ، وقد ادت 
الصناع�ات  بل�وغ  اىل  العش�وائية  ه�ذه 
التحويلية رمقها االخر ،   ومن ثم جاءت 
القش�ه الت�ي قصم�ت ظهر البع�ر بعد 

االنخفاض الكبر يف  س�عر النفط الخام 
يف الربع االخر م�ن العام 2014 ، ناهيك 
عن اس�تفحال الفس�اد االداري واملايل يف 
الوزارات العراقية كافة ، وفقدان موازنة 
عام 2014 ، والتي لم يتجرأ الحديث عنها 
لح�د االن ، وبل�غ األمر خط�ورة يف اللغز 
املح�ر هل ت�م تخصيص أج�ور ورواتب 
اىل العامل�ن واملوظف�ن أم ال  يف مختلف 

الصناعات يف موازنة عام 2014 .
الناحي�ة  ودون ش�ك معن�ى ذل�ك م�ن 
االقتصادي�ة دخ�ول الصناع�ة العراقية  
الحج�م  يف  الالوف�ورات  مرحل�ة 
)Diseconomies Of Scale(، والتي تعني 
الزي�ادة يف التكالي�ف الكلي�ة ومنذ زمن 
طوي�ل بعد ان بدأ الع�راق يخرس كوادره 
املاهرة يف الحروب او الهجرة او املضايقة 
اىل الكف�اءات يف مختل�ف االختصاصات 
واىل اصح�اب رؤوس االموال من القطاع 
الخاص او قلة الدعم املادي ،هذا املش�هد 
املأساوي للصناعات التحويلية يف العراق 

.
 يمكن تلخيص أسبابه  بما ييل:                                            
تزاي�د أع�داد القوى العاملة م�ا بعد عام 
2003 بالشكل الذي اصبح من املستحيل 
 Total( الكلي�ة  االي�رادات  تتف�وق  ان 
 Total( ع�ىل التكاليف الكلية )Revenue

.)TC=TR( او حتى ان يتساوى )Cost
االداري�ة  املش�اكل  معالج�ة  صعوب�ة 
املنش�أة  ق�درة  ع�دم  او  والتخصصي�ة 
الصناعية القيام بالتنسيق بن العمليات 

االنتاجية يف املنشأة .
واإلنتاجي�ة  االداري�ة  االوام�ر  ضع�ف 

والرقابية نتيجة الرتهل الوظيفي .
يف ظل الوفرة يف اع�داد العاملن اصبحت 

االش�اعات يف الع�راق هي املص�در االويل 
للمعلوم�ات ، مما جعل العاملن واملدراء 
ال يعط�ون اهمي�ة اىل التعليم�ات ،األمر 
الذي أنعكس عىل كفاءة املنشأة .            

انتش�ار البروقراطي�ة يف ادارة املنش�آت 
بس�بب املحاصص�ة السياس�ية ، وتنوع 
الوالءات السياسية داخل املنشأة الواحدة 

.
تقادم رأس املال املادي الصناعي ، نتيجة 
الح�روب والعقوبات الدولية وما تال  من 
التدم�ر والرسقات املنظمة للمنش�اءات 

وخصوصا العسكرية منها.

ما العمل ؟
        ان أم�ام القائم�ن ع�ىل الصناع�ة 
العراقي�ة مه�ام ثقيلة إلنق�اذ  ما يمكن 
تزاي�د  بع�د   ، الصناع�ة  م�ن  انق�اذه 
االحتجاجات العمالي�ة املطالبة برواتبها 
وأجوره�ا الش�هرية املتأخ�رة .  حت�ى 
تستطيع الدولة أعادة االمور اىل مسارها 
الغل�ة  بل�وغ مرحل�ة  ، بع�د  الصحي�ح 
املتناقصة لل�دوال االنتاجيىة للصناعات 
العراقي�ة ، يمكن ادراج بعض التوصيات 

يف هذا االتجاه:
أحال�ة نس�بة م�ن العمال�ة اىل التقاع�د 
املبك�ر وخصوص�ا العمالة غ�ر املاهرة 
والتي ال تس�تطيع ان تضيف إيرادا حديا 
)Marginal Revenue )MR(( مس�اويا 
 Marginal Cost( الحدي�ة  التكلف�ة  اىل 
MC(( ويمث�ل ه�ؤالء اع�داد كب�رة من 

حجم العمالة يف الصناعة العراقية.
الب�دء يف خصخص�ة الصناعات الناجحة 
ملنع انتق�ال العدوى اىل ه�ذه الصناعات 
، وتعط�ى األولوي�ة يف ه�ذه العملي�ة اىل 

العاملن يف هذه ألصناعات .

للتخلص م�ن الضغوط�ات الهائلة التي 
العراقي�ة  الصناع�ة  له�ا  تتع�رض 
،البدء يف تجزئ�ة الوحدات االنتاجية 

القائمة اىل وحدات ذات رسعات انتاجية 
كب�رة تق�وم بالعملي�ات نفس�ها قب�ل 

ظهور حالة الالوفورات .
يف  املاه�رة  الك�وادر  وتدري�ب  تطوي�ر 
داخ�ل وخارج العراق ملج�اراة التطور يف 

التكنولوجيا الحديثة يف العالم .
دراس�ة امكانية دمج بع�ض الصناعات 
العراقية م�ع مثيالتها يف ال�دول االخرى 
لنقل التكنولوجيا اىل هذه الصناعات التي 
يفتق�ر لها العراق م�ن جهة ، وهناك 
أمكانية يف الس�وق املحلية لالستيعاب 

السلع املنتجة من جهة اخرى .
حماية الصناعة العراقية من املنافسة 
األجنبي�ة م�ن خ�الل تفعي�ل قوان�ن 
حماية املنت�ج واملنتوج كذلك مكافحة 
االغراق املتعمد يف السوق العراقية من 
قبل جميع الدول املجاورة بال أستثناء 

.
ألزام الوزارات واملؤسس�ات الحكومية 
ب�راء املنت�وج املح�يل فهن�اك بعض 
املنتجات املحلية تضاهي ما يس�تورد 
م�ن الخ�ارج ، والتخلص من الفس�اد 

الذي يشوب هذه العملية .
ارشاك املواط�ن العراقي يف دعم املنتج 
املحيل )صنع يف العراق( عىل اعتبار ان 
الحس الوطن�ي يمثل واحداً من حجج 
الحماية التجارية ، عىل ان يبدأ تطبيقه 
من قبل العاملن انفس�هم يف الصناعة 
العراقية ، وحبذا لو يتم تعريف الطلبة 
بأهمية ذل�ك للتنمية االقتصادية للبلد 

و يف مختلف املراحل الدرايسة 

 ع�رات اآلالف م�ن القط�ع األثرية 
ُنهبت من الع�راق ونقلت إىل املتاحف 

األخرى واملجموعات الخاصة.
وتمّث�ل ب�الد الرافدي�ن امل�كان الذي 
ولدت في�ه الحض�ارة، وبني�ت املدن 

األوىل، وُكتبت الكلمات األوىل.
ويف ظّل الحرب وحالة عدم االستقرار 
العق�ود  يف  الع�راق  عاش�ها  الت�ي 
اللص�وص ه�ذه  الس�ابقة، اس�تغّل 
الفرص�ة. ولطامل�ا نقل علم�اء اآلثار 
بش�كل  اكتش�افاتهم  األوروبي�ون 
روتين�ي إىل بلدانه�م األصلية يف أوائل 

القرن العرين.
غ�ر  الحف�ر  عملي�ات  كان�ت  كم�ا 
القانوني شائعة يف عهد صدام، ولكن 

الفوىض لم تبدأ فعال إال بعد 2003.
 2003 نيس�ان  م�ن  الع�ارش  فف�ي 
العراق�ي  الوطن�ي  تع�ّرض املتح�ف 
للنهب بأكمله، ورُسقت منه أكثر من 

15 ألف قطعة.
وتشر تقارير إىل أن عصابات داعش  
تمكن�ت من جم�ع أكثر مئ�ة مليون 
دوالر س�نويا م�ن خ�الل بي�ع اآلثار 

املرسوقة يف السوق السوداء.
و من املفقودات لوحة من الطن مع 
كتاب�ة مس�مارية من مدين�ة أوروك 
الس�ومرية القديمة )جنوب العراق(، 
الت�ي يع�ود تاريخها إىل نح�و 3500 
قب�ل امليالد، وأس�طوانة تحمل اس�م 
امللك اآلشوري آش�وربانيبال من بابل 
يعود تاريخها إىل القرن الس�ابع قبل 

امليالد.
و أن الع�راق تمك�ن من اس�رتداد ما 
يق�ارب نصف عدد اآلث�ار التي ُنهبت 
س�نة 2003، بمس�اعدة العدي�د من 
الحكوم�ات األجنبي�ة. ويف آذار م�ن 
هذه الس�نة، أع�ادت بريطانيا حجرا 
بابلي�ا ن�ادرا عليه كتابة مس�مارية، 
تم�ت مصادرته يف مطار هيثرو أثناء 

محاولة تهريبه.
ومن املق�ّرر أيضا أن تعي�د بريطانيا 
مجموع�ة تتك�ّون م�ن 154 لوح�ا 
للكتابة املس�مارّية تّم�ت مصادرتها 

سنة 2011.
يف املقابل، ترفض بعض الدول التخيل 
عن القطع األثرّي�ة العراقية املنهوبة 

التي بحوزتها.

الصناعة يف العراق والرمق األخري ؟ 

ماتت الضمائر

بعد اعتماد نهج سياسة الباب المفتوح
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ش�دد اخصائيون يف االم�راض الباطني�ة عىل أهمية 
ال�دور اله�ام للتواب�ل، فيما ح�دووا أن�واع من هذه 

التوابل:
الفلفل األسود 

يحت�وي ع�ىل مض�ادات األكس�دة، كما أنه يس�اعد 
عىل الهض�م وفقدان الوزن ، ويحت�وي عىل مركبات 

الفاناديوم ، التي تعمل عىل إنعاش وظيفة القلب.
الثوم

يعمل كمنش�ط للقلب من خالل الحفاظ عىل سيولة 
ال�دم وتقوية القل�ب ، وتنعكس آث�اره و إيجابا عىل 

صحة الجسم بصورة عامة.
الخرضاوات

عالج تقليدي ملرىض الكوليس�رول ومرض السكري 
، وتس�هم يف خفض مس�تويات الكوليسرول ، ولها 

فوائد متعلقة بصحة القلب.
الزنجبيل

يستخدم لعالج التهاب املفاصل والروماتيزم وااللتواء 
وآالم العضالت ، يعمل عىل تحس�ن األوعية الدموية 
وتحفي�ز تدق�ق ال�دم وتخفي�ف األل�م ، ومض�ادات 

لاللتهابات.
الكركم

يصنف ضمن املواد املضادة لاللتهابات ، ويس�تخدم 
الع�الج الغ�ازات ، واملغص ، وآالم األس�نان والصدرة 

ويسهم يف خفض تركيزات الكوليسرول الضارة. 
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دراسة صادمة: المشي والرياضة اليقلالن من السمنة!
طور علماء حبوباً تخفف من أعراض السعال بنسبة 67%، ساهمت يف 

ازدياد اآلمال يف إنتاج عالج جديد فعال للسعال املزمن.
ويقول علماء من جامعة مانشس�ر أنهم ط�وروا عقاراً جديداً يدعى 

جيفابيكسانت، يمكنه تخفيف السعال بنسبة الثلثن.
وقد ظهر العالج يف تجربتن ملس�اعدة األش�خاص املصابن بالس�عال 
املزم�ن، حيث أظه�رت النتائج تحس�ناً ملحوظاً يف حال�ة املرىض بعد 

تلقيهم العالج.
وقالت رئيس�ة الدراس�ة الربوفيسورة جاكي س�ميث، من مستشفى 
ويتينش�او يف مانشس�ر: » ه�ذا الدواء يفت�ح آفاقاً جدي�دة، للمرىض 
الذي�ن يعانون من الس�عال املزمن، إذ لم يتمك�ن الطب خالل 50 عاماً 
م�ن اعتماد ع�الج فعال للس�عال 

املزمن«.
وأضاف�ت: » يت�م إنفاق 
املليارات س�نوياً عىل 
الس�عال  أدوي�ة 
الت�ي  وال�ربد 
إىل  تحت�اج  ال 
طبي�ة  وصف�ة 
ع�ىل الرغ�م من 
أدلة  وجود  عدم 
تدع�م فعاليتها، 
وهنال�ك مخاوف 
بش�أن  مس�تمرة 
إس�اءة  إمكاني�ة 
وخط�ر  االس�تخدام 

تناول جرعات زائدة.«
وقد أظهرت التجربة األوىل التي 
ش�ملت 253 مريضاً، ون�رت يف مجلة 
النس�يت للطب التنفيس، أن جرعة مقدارها 50 ملغم من الدواء قللت 

من تواتر السعال بنسبة %67 .
كم�ا أظه�رت تجربة أصغ�ر ش�ملت 57 مريض�اً، ون�رت يف املجلة 
األوروبية للجهاز التنفيس هذا األس�بوع، أن ما ال يقل عن 30 ملغ من 
ال�دواء الجدي�د يمكن أن يكون فعاالً يف الحد بنس�بة كب�رة من تواتر 

السعال.

امل�ي كالرياض�ة ال ينق�ص الوزن، ه�ي خالصة 
دراس�ة نرته�ا صحيفة دي�ي مي�ل الربيطانية، 
ع�ن تجرب�ة أج���رته�ا جامع�ة بريغه�ام يونغ 
األمركي����ة، وض���ربت بها ع���رض الحائط 

ك����ل املف���اهي���م الراسخة منذ عقود.
وأك�دت الدراس�ة أن رس الحفاظ عىل جس�د مثايل 
يكمن يف الطعام املتناول والس�عرات الحرارية التي 
يحت�وي عليها، حي�ث يعتمد إنق�اص الوزن فقط 

عىل تلك السعرات.

وأش�ارت إىل أن املي 10 آالف خط�وة ال تحرق إال 
500 س�عرة حرارية، أي ما يعادل وجبة بطاطس 
مقلي�ة كبرة من مطاعم الوجب�ات الرسيعة، وأن 
قطع املسافات سراً عىل األقدام غر كاٍف لضمان 
نحاف�ة الجس�م.كما أن�ه ال ي����وج�����د ق�در 
مح�دد من امل�ي ملنع زيادة ال�����وزن من تلقاء 
نفس�ه، إنما األمر برمته يعتمد عىل مقدار الطعام 
املتناول والسعرات الح�����رارية ال���تي يحتوي 

عليها.

تنتج الجلطة الدماغية بس�بب موت ج�زء من خاليا املخ 
لعدم وصول الدم املحمل باألكس�جن والغذاء إىل الخاليا، 
وتختل�ف اإلعراض املصاحبة للس�كتة الدماغية حس�ب 

م�كان اإلصاب�ة بالدم�اغ عىل س�بيل املث�ال العمى 
املفاج�ئ أو فق�دان جزئي ملج�ال االبصار، 

أو الضع�ف املفاج�ئ بأح�د األطراف، 
أو خل�ل مفاج�ئ يف الق�درة ع�ىل 

الحدي�ث أو الفه�م أو اعوج�اج 
الف�م، أو فقدان مفاجئ للوعي 
أو حدوث مفاجئ للتشنجات، 
أو حدوث صداع مفاجئ وغر 
اخصائي�ون  معتاد.ويوض�ح 

أن  امل�خ واألعص�اب  بام�راض 
التدخ�ن،  العم�ر،  يف  التق�دم 

الس�كرى،  الزائ�د، م�رض  ال�وزن 
وارتف�اع ضغط الدم املس�تمر وارتفاع 

الكوليسرول وبعض أمراض القلب وغرها 
م�ن األمراض الوراثية أو املناعية من أهم أس�باب حدوث 
الدماغي�ة  الس�كتة  أن  إىل  الدماغية.وأش�اروا  الجلط�ة 
هي حالة ط�وارئ طبية ويجب عند ح�دوث األعراض أو 

مجرد االشتباه أن يتجه املريض فورا إىل أقرب مستشفى 
للحصول عىل فرصة اذابة الجلطة حيث إن اذابة الجلطة 
بالحقن ال تصلح بعد مرور أربع س�اعات ونصف وإذابة 
الجلطة بواس�طة العالج التداخي ق�د ال تصلح بعد 
م�رور س�ت س�اعات يف ح�االت الس�كتة 
اإلقفارية، مش�ددا عىل أنه ال يجب أن 
نن�ى دور الع�الج الطبيعي كأحد 
أركان الع�الج يف مرحل�ة ما بعد 
عام.ولف�ت  بش�كل  الجلط�ة 
إىل أن�ه للوقاي�ة م�ن ح�دوث 
الجلط�ة يجب الس�يطرة عىل 
الس�كرى  كمرض  مس�بباتها 
وارتف�اع ضغ�ط ال�دم والوزن 
ع�ن  الف�وري  واإلق�الع  الزائ�د 
الكوليس�رول  وتقلي�ل  التدخ�ن 
ويجب ممارسة الرياضة ومعالجة أي 
مش�كلة بالقلب إن وجدت وىف حالة حدوث 
الجلطة اإلقفارية س�ابقا فيجب تعاطى عقاقر مس�يلة 
لل�دم ملنع تجلطه م�رة أخرى، ويكون ذل�ك تحت إرشاف 

الطبيب املتخصص.

يف ظل اس�تمرار انتقال فروس 
كورونا من بلد إىل أخرى، واتخاذ 
العديد من اإلجراءات االحرازية 
ملن�ع انتق�ال الف�روس، أكدت 
والوقاي�ة  الس�يطرة  مراك�ز 
منه�ا عىل األم�راض األمريكية 
»CDC« أن شعر الوجه والذقن 

قد ينقل فروس كورونا.
الس�يطرة  مراك�ز  وأوضح�ت 
والوقاي�ة منه�ا ع�ىل األمراض 
األمريكي�ة، م�ن خ�الل رس�م 
بيان�ي أبرز ما يمك�ن أن يمنع 
أقنعة الوج�ه وأجهزة التنفس 
م�ن اإلغ�الق ع�ىل الوج�ه 
جيدا، وبالت�ايل قد تعرض 
اإلصابة  لخطر  الشخص 

بفروس كورونا.
وأوض�ح الرس�م البياني 
يف  مبدئًي�ا  ظه�ر  ال�ذى 
عام 2017 الخاص بش�عر 
الوج�ه وكيف يمك�ن أن ينقل 
األم�راض، ولكنه عاود الظهور 
بقوة اآلن بعد أن حذر مس�ؤول 
كب�ر يف مرك�ز الس�يطرة عىل 

األمراض من أن انتشار فروس 
املتح�دة  الوالي�ات  يف  كورون�ا 
مجرد مس�ألة وق�ت، أن وجود 
ش�عرات جانبي�ة، لن يس�مح 
لقن�اع التنفس بالتناس�ب مع 
الوج�ه بش�كل صحي�ح ملن�ع 
انتق�ال أي أم�راض وأخطرها 
اآلن ف�روس كورون�ا املنتم�ي 

لعائلة الفروسات التاجية.
ويرسد الرسم البياني 36 قصة 
ش�عر مختلفة للوج�ه تراوح 
م�ن حالقة نظيفة إىل الش�ارب 
أس�فل الذق�ن، وي�وىص مركز 
 )CDC( السيطرة عىل األمراض
ب�� 12 نمًط�ا مناس�ًبا لقن�اع 
الواق�ع، تقول مراكز  الوجه.يف 

إن  األم�راض  ع�ىل  الس�يطرة 
األبحاث وجدت أن ش�عر الوجه 
أس�فل القن�اع يس�بب ت�رسب 
م�ا ي�راوح ب�ن 20 إىل 1000 
مرة مقارنة باألش�خاص الذين 

لديهم حالقة نظيفة يف الوجه.
وتع�د أقنع�ة الوج�ه وأجه�زة 
التنف�س من بن أكث�ر األجهزة 
ملن�ع  اس�تخداًما  الوقائي�ة 
ولك�ن  الف�روس،  انتش�ار 
مركز الس�يطرة ع�ىل األمراض 
أجه�زة  باس�تخدام  ي�ويص  ال 
التنفس بشكل روتيني ىف مكان 

غر منتر فيها الفروس.
وحتى اليوم الخميس، س�جلت 
م�ن  أكث�ر  اإلصاب�ة  ح�االت 
جمي�ع  يف  ش�خص   82،000
أنحاء العالم بالفروس التاجي 
وتويف أكثر من 2800 ش�خص، 
وحتى اآلن، ت�م تأكيد 60 حالة 
يف الوالي�ات املتح�دة - 14 حالة 
يف البالد 45 حالة من الس�فينة 
املاسية Diamond Princess  يف 

اليابان .

المكمالت العشبية قد ال تكون فعالة لفقدان الوزن
أج�رى الباحثون يف جامعة س�يدني أول دراس�ة 
عاملي�ة لألدوي�ة العش�بية لفقدان ال�وزن خالل 
20 عام�اً تقريًبا ووجدوا ع�دم وجود أدلة كافية 

للتوصية بها.
ووفق�اً ملوق�ع صحيفة »ديىل مي�ل« الربيطانية، 
وجد الباحثون أن األدوية العش�بية ساعدت عىل 
فقدان الوزن بمعدل أقل من 2.5 كيلو، مما يعني 

ذو  لي�س  أهمية للتخسيس.أنه�ا 
ه�ذه  وتش�ر 
النتيج�ة إىل ع�دم 
كافية  أدلة  وجود 
ب�أي  للتوصي�ة 
األدوية  ه�ذه  من 
لع�الج  العش�بية 
ال�وزن،  فق�دان 

وع�الوة عىل ذل�ك ، فإن 
العديد من الدراس�ات 
ط�رق  له�ا  كان�ت 

تقاري�ر  أو  بحثي�ة 
ضعيف�ة او رديئ�ة وع�ىل 
معظ�م  أن  م�ن  الرغ�م 
املكم�الت الغذائي�ة تب�دو 

آمنة لالس�تهالك ع�ىل املدى 
القصر، فهي باهظة الثمن ومكلفة.

واس�تعرضت الدراس�ة أح�دث األبح�اث العاملية 

لألدوية العشبية وفقدان الوزن عن طريق تحديد 
54 تجربة عشوائية ومضبوطة قارنت بن تأثر 
األدوية العشبية والوهمية لفقدان الوزن يف أكثر 

من 4000 مشارك.
األدوي�ة العش�بية ، أو املكم�الت العش�بية ، هي 
منتج�ات تحتوي عىل نبات أو مزيج من النباتات 
كمك�ون أس�ايس، ويمك�ن أن تتكون تل�ك التي 
تهدف إىل فق�دان الوزن م�ن الفاصوليا البيضاء 

والشاي األخرض واملانجو األفريقي.
ووفقا ملؤلفي الدراس�ة ، تم تضمن 1000 

م�ن املكمالت الغذائية 
الوزن  لفق�دان 

يف السجل األسرايل للبضائع العالجية دون تقييم 
الفعالية بن عامي 1996 و 2006.

وق�ال املؤلف الرئي�يس الدكتور »ني�ك فولر« من 
جامع�ة بودن: »مش�كلة املكم�الت الغذائية هي 
أن�ه عىل عكس األدوي�ة الصيدالني�ة ، فإن األدلة 
الرسيرية غر مطلوب�ة قبل إتاحتها للجمهور يف 
محالت الس�وبر مارك�ت أو الكيميائين، ويمكن 
املكم�الت  بي�ع 
ئي�ة  ا لغذ ا

صناعي�ا  املعالج�ة  الزي�وت 
املوج�ودة يف الربغ�ر والبطاط�س 
املحمرة تتس�بب يف ارتفاع نس�بة 
بالجس�م  الض�ار  الكوليس�رول 

)األملانية(
أثن�اء الليل يهدأ الجس�م وتتباطأ 
عملية  األيض، وكلما تقدم املرء يف 
العمر أصبح األم�ر أكثر وضوحا، 
فبمجرد بلوغ  سن األربعن يصبح 
الده�ون أصع�ب  التخل�ص م�ن 
مم�ا كان علي�ه الح�ال قبل بضع 

 سنوات.      
ولذل�ك ح�ذرت مجل�ة فرويندين 
األملانية من تناول بعض األطعمة 

قبل  النوم، والتي قد تس�بب 
ال�وزن،  يف  كب�رة  زي�ادة 

ومنها:  
رقائ�����ق   ��� 

البطاطس  
رقائ�ق   تعت�رب 

م�ن  البطاط�س 
الغنية  األطعمة 

ن  ه�و لد با
ت  لس�عرا وا
ي�ة  ر لحرا ا

غ�ر 
 ، لصحي�ة  ا

ولذل�ك يتع�ن 
ع�دم  امل�رء  ع�ىل 

تن�اول ه�ذه الرقائ�ق 
يف املس�اء عن�د  محاولة 

الحف�اظ ع�ىل ال�وزن أو حتى 
إنقاصه.      

- املثلجات
 من األفضل عدم تن�اول املثلجات 
قب�ل الن�وم الحتوائها عىل نس�بة 
عالي�ة  م�ن الس�عرات الحراري�ة 

وكمية كبرة من الس�كر، يصعب 
حرقها يف املساء.    

��   الشوكوالتة  
 تحت�وي الش�وكوالتة عىل نس�بة 
والده�ون  الس�كر  م�ن  عالي�ة 
والس�عرات الحراري�ة،  وه�ي عنارص 

يتم تحلويها يف الجسم إىل دهون.    
��   املخبوزات اململحة  

 يعتمد البعض عىل املخبوزات اململحة 
كبدي�ل لألطعمة الحل�وة أو الدهنية، 
 لكن ه�ذه األطعم�ة يف الواقع ال تفيد 

الجسم يف يشء.    
ويف ش�أن متص�ل، 
ح�ذرت الجمعي�ة 
األملاني�ة 

للتغذية م�ن تناول  الزي�وت املعالجة 
صناعي�ا، والتي توجد مث�ال يف البيتزا 
الجاهزة والربغر  والبطاطس املحمرة، 

وذلك لخطورتها عىل الصحة.    
 وأوضحت أن الزيوت املعالجة صناعيا 
تتسبب يف ارتفاع نسبة الكوليسرول 
 الض�ار بالجس�م، مم�ا يرف�ع خطر 
حدوث استجابات التهابية يف الجسم.    

كم�ا ينبغ�ي االبتع�اد ع�ن األغذي�ة 
املحتوي�ة عىل »النري�ت« مثل الهوت 
م�ادة  ألن  نظ�را  دوغ  والس�المي، 
»نروزامن« املرسطنة قد تنش�أ عند 

تسخينها.  
 وينبغ�ي أيض�ا االبتعاد ع�ن األصباغ 
املوج�ودة مث�ال يف الك�ورن فليكس، 
والتي  ق����د ت����ؤدي إىل مش�اكل 
التعل�م  وص���عوب�ات  الركي�ز 
وقص�����ور االنتب�اه وفرط 
الح����رك�������ة  لدى 

األطفال.      

بعد تجاوز الـ 40 عاما .. أطعمة ال تأكلها قبل النوم

الذقن وطريقة الحالقة مصدر خطر لإلصابة بكورونا

تطوير عقار جديد لعالج السعال المزمن

اخصائيو أعصاب: إذابة الجلطة يكون خالل
 4 ساعات بحد أقصى

كشفت دراس�ة علمية حديثة أرشف عليها 
باحثون أمريكيون أن اس�تخدام الس�جائر 
اإللكروني�ة يغ�ر امليكروبي�وم »مجتم�ع 
البكتريا والكائنات الحية الدقيقة الجيدة« 

يف الفم - ويجعل املس�تخدمن أكثر عرضة 
لاللتهابات والعدوى.

مي�ل«  »دي�ي  صحيف�ة  ملوق�ع  ووفق�اً 
الربيطانية، وجدت الدراسة الجديدة بقيادة 
باحث�ن 
كلي�ة  يف 

ط�ب 
األس�نان 
مع�ة  بجا
نيويورك، 

أن الس�جائر اإللكرونية تغر امليكروبيوم 
الفموي وهذا يضي�ف لنا معلومات جديدة 

مللف تعريف سالمة السجائر اإللكرونية.
وأوض�ح الباحثون أن الفم عبارة عن بوابة 
للجس�م ويحتوي ع�ىل العديد م�ن األنواع 
امليكروبي�ة التي تس�تعمر مناط�ق الجهاز 
الهضم�ي، ومن املع�روف جي�ًدا أن تدخن 
الس�جائر التقليدية يزيد من خطر اإلصابة 
بأمراض اللثة والع�دوى عن طريق إحداث 
تغي�رات فيزيولوجية، مما 
يع�زز بيئة تزدهر فيها 
البكتري�ا  بع�ض 
للع�دوى  املس�ببة 
خلل  يف  وتساهم 
يف  وظيف�ي 
الجه�از 

املناعي.
وُيعتق�د أن الس�جائر اإللكروني�ة - وهي 
استنش�اق  فيه�ا  يت�م  محمول�ة  أجه�زة 
النيكوتن يف بخار - أقل رضًرا من السجائر 
العادي�ة، ولكن هن�اك القليل م�ن األبحاث 
ت�دع ه�ذه النظري�ة، ع�ىل الرغم م�ن أنها 
نمت برسعة يف ش�عبية كبرة يف الس�نوات 
األخرة، وعددا متزايدا من الناس يمرضون 

أو يموتون من األمراض املرتبطة بها.
وقال »ش�ن يل« أس�تاذ العلوم األساس�ية 
وعلم األحياء يف كلية طب األسنان بجامعة 
نيوي�ورك، »بالنظ�ر إىل ش�عبية الس�جائر 
اإللكروني�ة م�ن األهمي�ة أن نتعل�م املزيد 
عن آث�ار الدخان ع�ىل امليكروبيوم الفموي 
واالس�تجابات االلتهابية املضيفة من أجل 

فهم أفضل لتأثرها عىل صحة اإلنسان«.
وأشار الباحثون إىل أن امليكروبيوم الفموي 
يهمن�ا ألن األبحاث تظه�ر أن التغرات يف 
مجتمعه�ا امليكروب�ي نتيج�ة لعوامل 
بيئي�ة وعوام�ل مضيف�ة تس�هم يف 
مجموع�ة من املش�كالت الصحية، 
األس�نان  تس�وس  ذل�ك  يف  بم�ا 
الف�م  ورائح�ة  اللث�ة  وأم�راض 
الطبي�ة  والح�االت  الكريه�ة 
مثل الس�كري وأم�راض القلب 

واألوعية الدموية.

5 توابل هامة على مائدة الطعام .. ماهي؟ 

استخدام السجائر اإللكترونية يغير البكتيريا الجيدة في الفم
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اكتشاف كويكب بحجم غسالة

شغف الخياطة
شلطف التي تبلُغ من العمِر 55 سنة، 
ت�درُك تمام�اً أن ماكين�َة الخياط�ِة 
البسيطِة التي بدأت بها يف ثمانينيات 
تبل�ُغ  تك�ن  ول�م  امل�ايض،  الق�رن 
العرشيَن سنة آنذاك، ستوصلها يوماً 

ما إىل الشهرة فلسطينياً وعربياً.
 وتضيف »عندم�ا تزوجت وأنا يف ال� 
15 من عمري، كاَن لدي شغٌف كبرٌي 
يف الخياط�ِة واالبتكار، إذ كنُت أجمُع 
املالب�سَ القديم�ِة يف من�زيل وأقصها 
وأرتبها مجدداً لتصبَح قطعة جديدة 
تمام�اً، ويف كِل مرة كنت ارتدي فيها 
م�ا خيطته، كن�ت أحظ�ى بإعجاب 
يظنونه�ا  كان�وا  الذي�ن  الجمي�ع، 

مالبس جديدة«.
كيف بدأت املغام�رة؟ »يف ثمانينيات 
الق�رن امل�ايض، كان الوض�ع املادي 
كن�ت  إذ  للغاي�ة،  صعب�اً  لعائلت�ي 
أض�خ مياه ال�رشب من الب�ر يدوياً 
لس�اعات، حت�ى أنهك تمام�اً. ومع 
ذل�ك، كن�ت أع�ود إىل منزيل وأغس�ل 

مالب�ي ومالبس أطفايل ع�ى يدي، 
وما يتبقى يل من وقت، كنت أستغله 
أنن�ي يف  بالخياط�ة حت�ى ش�عرت 
حاجٍة إىل التطور، فتسجلت يف دورة 
قص وخياط�ة، ومن ث�م انتقلت إىل 
دورة التصمي�م حت�ى تفوق�ت عى 
كل الفتي�ات اللوات�ي كن يس�بقنني 
بأش�واط، وأرج�ع ذل�ك إىل عش�قي 
الكب�ري لف�ن األزي�اء والتدوي�ر عى 

الرغم من صغر سني«.
شهرة متأخرة

أحف�اٍد  وثالث�ة  أبن�اٍء  أربع�ة    
كث�ريٍة،  اجتماعي�ٍة  ومس�ؤولياٍت 
ل�م تش�غلها ول�و قليالً ع�ن تطوير 
ش�غفها يف تصميم األزي�اء، بخاصة 
املس�تعملة منها، فكان�ت حتى عام 
2016 مصمم�ة أزي�اٍء ممي�زٍة ع�ن 
أقرانه�ا، لكن م�ن دون أضواء إىل أن 
دفعتها صديقة مقربة إىل املش�اركة 
يف مع�رض »م�دّور« ال�ذي يهدف إىل 
إنتاج أزياٍء عرصيٍة »صديقة للبيئة« 
بعد تصنيعها من مواد أُعيد تدويرها 

واملالب�س  والبالس�تيك  كال�ورق 
املستعملة.

وتوضح ش�لطف، »لس�نواٍت طويلٍة 
الفلس�طيني  ال�راث  أدم�ج  كن�ت 
التقلي�دي بالحداث�ة، فكنت أش�ري 
القديمة،  الراثية واملطرزات  املالبس 
وأعي�د تصميمها بطريق�ة عرصية 
نالت إعجاب الزبائن ومحبي األزياء. 
ومرشوع م�دّور الذي ش�اركت فيه 
عام 2016 بدأ بورشة عمٍل، كنت أنا 
األكرب سناً مقارنًة بأربعة مصممني 
ش�باب، وكانت تحت إرشاف مصمم 
األزي�اء الفلس�طيني رامي قش�وع، 
وبدع�م من مؤسس�ة عبد املحس�ن 
القط�ان يف رام الله، البتكار تصاميم 
حديثٍة من مواد مس�تعملٍة مختلفٍة 
وبقاي�ا أقمش�ة وم�واد أخ�رى من 
غري املألوف اس�تخدامها يف تصاميم 

األلبسة«.
لجم�ع  حمل�ة  املؤسس�ة  نظم�ت 
مالب�س وأقمش�ة ومخلف�ات ُورش 
يف  الس�تخدامها  واملصان�ع،  البن�اء 

س�تة تحديات تنوعت ب�ني تصاميم 
مستوح�اة من زي�ارات إىل معارض 

فنية ومتاحف وشوراع عامة.
أنتج�ت آن�ذاك ش�لطف تصماميمها 
بحسب الرشوط، لكن أكثرها شهرة 
تصمي�م »بارب�ي« ال�ذي دمجت فيه 
القماش مع أوراق الحلوى وقطع من 
عبوات وأكي�اس البالس�تيك وبعض 
من أوراق الصحف التي ُرّشت وُلونت 
بمواد معينة، لتأخذ الشكل املناسب.

البالس�تيك،  عل�ب  أغطي�ة  أم�ا 
فاستخدمتها بعد معالجتها يف تزيني 
قط�ع املالب�س التي أُعي�د تصميمها 

كأدوات زينة أو كأزرار.
وتضي�ف »ال أن�ى كي�ف صف�ق يل 
الجمهور بحرارة أثناء العرض، ألنني 
استطعت عكس أهمية الحفاظ عى 
البيئة، واس�تخدام املخلفات وإعادة 
تدويره�ا ال�ذي يخف�ف م�ن أرضار 
تل�ك املخلفات، وألهم�ُت كثريين من 
الش�باب ألهمية تحويلها من قمامة 

إىل فن راٍق«.

املراقب العراقي/متابعة...
تعت�زم الص�ني إرس�ال جي�ش م�ن 
الب�ط قوامه 100 ألف بطة ملس�اعدة 
باكس�تان يف مكافحة انتشار الجراد، 
حس�بما ذكرت صحيفة محلية اليوم 

الخميس.
وس�يتم إرس�ال »فيلق الطيور« التي 
ت�أكل الجراد من مقاطعة تش�جيانغ 
رشقي الصني بعد زيارة قام بها فريق 
م�ن الخرباء الصينيني يف وقت س�ابق 
إىل باكس�تان لتقديم املش�ورة بشأن 
التعام�ل م�ع اجتي�اح الج�راد الذي 
يع�د األس�وأ يف 20 عام�ا، وفق 
لصحيفة »نينغبو إيفننغ«.

الب�ط،  الص�ني  ون�رشت 
الذي يتغذى طبيعيا عى 
الحرشات ضمن نظامه 
ملكافح�ة  الغذائ�ي، 
اجتياح مماثل يف إقليم 
بش�مال  يان�غ  ش�ينغ 
غرب الصني قبل عقدين، 

حي�ث أثبتت هذه الطي�ور فعاليتها يف 
القضاء عى الجراد.

يعد اس�تخدام البط أق�ل تكلفة ماديا 
اس�تخدام  م�ن  البيئ�ة  ع�ى  ورضرا 
املبي�دات الحرشي�ة، حس�بما نقل�ت 
الصحيف�ة عن ل�و لي�زي، الباحث يف 
معهد تشغيانغ اإلقليمي للتكنولوجيا 
الزراعي�ة، وال�ذي قال: »الب�ط مالئم 
أكثر لهذه املهمة من الدواجن األخرى، 
مث�ل الدج�اج. الب�ط يح�ب البقاء يف 
جماع�ات، ل�ذا فإدارت�ه أس�هل م�ن 

الدجاج«.
وأوض�ح أن البط�ة تس�تطيع أيض�ا 
تن�اول أكثر م�ن 200 ج�رادة يوميا، 
مقارنة بسبعني جرادة فقط تتناولها 

الدجاجة.

الشرطة تنقذ سارق سيارة ثم تعتقله  

املراقب العراقي/ متابعة...
نال س�ارق س�يارات أنقذته الرشطة بعد 
أن احتجز نفس�ه عن طريق الخطأ داخل 
س�يارة مرسوق�ة لق�ب »أغب�ى ل�ّص يف 

بريطانيا«.
ويف التفاصيل، وج�د رجال الرشطة رجالً 
يحاول يائس�اً الهرب م�ن املركبة بعد أن 
أبلغ أحد املارة عن رؤيته شخصاً يترّصف 

بشكٍل مريب داخل سيارة.
واستخدم عنارص الرشطة عصا لتحطيم 
زجاج الس�يارة م�ن طراز ف�ورد وأنقذوا 
الرجل يف بلدة نيوتاون يف برمنغهام مساء 

األحد الفائت.
بي�د أّنه ل�م يكد يس�تمتع بحّريت�ه حّتى 
ألقت الرشطة القبض عليه بعد اكتشافها 
بأّن السيارة مرسوقة وأّنها تحمل لوحات 

أرقاٍم مزّورة.
ويف تغري�دٍة نرشتها وحدة االس�تجابة يف 
رشط�ة غرب ميدالن�دز أرفقته�ا بصورٍة 
ال�ذي غّط�ى املقاع�د  للزج�اج املحّط�م 
األمامية للس�يارة قال�ت »حادثة طريفة 
رشط�ة  م�ع  حصل�ت  املاضي�ة  الليل�ة 

»تلقين�ا  التغري�دة  وتابع�ت  نيوت�اون«. 
اتص�االً يبل�غ عن رج�ٍل يترّصف بش�كٍل 
مريب داخل س�يارة... وصلنا ووجدنا أّنه 
احتجز نفس�ه ع�ن طريق الخط�أ داخل 
الس�يارة م�ن دون أّي س�بيٍل للخ�روج. 
حطمن�ا زج�اج الناف�ذة بواس�طة عصا 
واحُتجز الرجل مج�دداً... ولكن هذه املرة 
داخل زنزانة إذ تبنّي بأّن السيارة مرسوقة 

ولوحات أرقامها مزّورة.«
وأفادت الرشطة أّن عملية االعتقال خلت 
من أّي عن�ف مضيفًة »أّن الرجل املحتجز 
أدرك أن�ه س�يتوّجب علين�ا تحري�ره من 
الس�يارة وأنن�ا س�نبذل قص�ارى جهدنا 
إلخراجه بعناية لئ�ال تؤذيه قطع الزجاج 
املحّط�م وهذا ما حص�ل. وبعد ذلك أوقف 

عى الفور«.
التواص�ل  مواق�ع  مس�تخدمو  وس�خر 
االجتماعي م�ن اللّص األخ�رق عى غرار 
ألفي جاك�س الذي غرّد ع�رب توير قائالً 
»لنحّيي جميع�اً أغبى ل�ّص يف بريطانيا! 
من املؤس�ف أّن أحداً لم يعلّمه كيف يفتح 
قفل األبواب من الداخل. ال شّك أّن السيارة 

  املراقب العراقي/ متابعة...
ع�رض مغ�ردون، مقاط�ع فيديو 
فري�دة تظهر لحظة س�قوط نيزك 
يف مدين�ة فينيكس بوالي�ة أريزونا 

األمريكية.
وس�جلت كامريات عديدة يف املدينة 
سقوط نيزك أضاء سماء فينيكس 

قبل رشوق شمس فجر األربعاء.
وكانت غالبية املقاطع قد التقطتها 
كام�ريات مراقبة مثبت�ة عى أبواب 

منازل املدينة.
وقال�ت جمعي�ة الني�ازك األمريكية 
إنه�ا تلق�ت تقاري�ر متع�ددة ع�ن 
رؤية الني�زك من أريزون�ا وواليات 

مج�اورة.
م�ن  لونس�فورد  روب�رت  وق�ال 
الجمعي�ة، أم�س األربع�اء: »يب�دو 
أن ه�ذا نيزك س�اطع حي�ث تنترش 
املالحظ�ات من جن�وب كاليفورنيا 

وجنوب يوتا وأريزونا«.
ويمك�ن رؤي�ة الش�هب يف أي وقت 
تقريًبا م�ن العام، لكن فرباير يميل 
إىل أن يكون أكثر األشهر التي تشهد 
نش�اًطا يف »كرات النار السماوية«. 

لكن السبب يف ذلك ال يزال لغزا.
وتق�ول الجمعية إن ه�ذا النيزك قد 
ال يك�ون األخري، إذ إن فرة نش�اط 

النيازك تمتد إىل شهر إبريل.

2400 سترة نجاة الجئين تتحول لعمل فني 

املراقب العراقي/متابعة...
اس�تقبل مجموعة من الشباب الس�ودانيني رئيس 
جمهورية أملانيا االتحادية فرانك فالر ش�تاينماير 
ال�ذي بدأ زي�ارة للخرطوم، صباح الي�وم الخميس، 
بمس�رية قوامه�ا ع�رشات الس�يارات م�ن ماركة 
»البيتل�ز« الت�ي تصنعه�ا رشك�ة فولك�س فاغ�ن 

األملانية.
وق�ال خال�د ص�الح عبدالل�ه عض�و ن�ادي البيتلز 
الس�وداني وأحد املشاركني يف املس�رية، إنهم أرادوا 
م�ن خ�الل تنظيم ه�ذه املب�ادرة إظه�ار امتنانهم 
للرئيس األملاني باعتباره أرفع مس�ؤول عاملي يزور 

البالد بعد اإلطاحة بنظام عمر البشري.

وأش�ار عبدالله إىل أن العالقات الس�ودانية األملانية 
ش�هدت ازده�ارا كب�ريا خ�الل العقدين الس�ادس 
والس�ابع من القرن املايض، حيث كان هنالك تبادل 

ثقايف وتجاري كبري بني البلدين.
وفولك�س فاغ�ن بيتل�ز أو »الخنفس�اء« ه�ي أول 
س�يارة تنتجه�ا رشك�ة األملاني�ة وتعني »س�يارة 
الش�عب«، وب�دأ إنتاجه�ا يف ع�ام 1938، باعتم�اد 
تصمي�م املهن�دس األملاني فارديناند بورش�يه بناًء 

عى طلب من  أدولف هتلر.
وبدأت السيارة يف االنتشار برسعة، ويف عام 1972، 
حطمت الرقم القيايس للمبيعات الذي كان تحتفظ 

به سيارة فورد تي، حتى ذلك الوقت.

املراقب العراقي/ متابعة...
قام املس�ئولون بمعهد مينيابوليس 
للفنون يف الواليات املتحدة األمريكية، 
الكالس�يكية  أعمدت�ه  بتغطي�ة 
الضخمة باآلالف من سرات النجاة 
متعددة األلوان لالجئ�ني، والتي ُتعد 
جزءاً من تركيبة فنية بعنوان »ممر 

آمن« للفنان الصيني آي ويوي.
وكان�ت أكثر من 2400 س�رة نجاة 
الذي�ن  ملق�اة م�ن قب�ل الالجئ�ني 
ارتدوها أثن�اء رحلتهم من تركيا إىل 

اليونان.
وتربع�ت به�ا الس�لطات يف جزي�رة 
ليس�بوس باليون�ان للفن�ان، وفقا 

ملوقع »ىس إن إن«.
أك�رب  مينيس�وتا  والي�ة  وتحتض�ن 
ع�دد م�ن الالجئ�ني للف�رد الواح�د 
باملقارن�ة م�ع أي والي�ة أخ�رى يف 
الواليات املتحدة، وفقاً ملركز قانون 
وه�ذا  مينيس�وتا،  يف  املهاجري�ن 
أح�د األس�باب الت�ي أش�علت رغبة 
املتح�ف يف إحض�ار ه�ذا العم�ل إىل 

مينيابوليس.
ويهدف هذا العمل إىل تسليط الضوء 
عى الرحلة املحفوفة باملخاطر التي 

قام بها املهاجرون إىل أوروبا.
ويه�دف املع�رض، ال�ذي س�يفتح 
أبوابه األحد، إىل تس�ليط الضوء عى 

الهجرة  الفنية تج�اه  االس�تجابات 
والتهجري القرسي، وُتكّون س�رات 
النج�اة، الت�ي يبل�غ عدده�ا ألفني 
و400 س�رة، مش�هداً الفت�اً للنظر 
أمام املش�اة، برصف النظر عّما إذا 

كانوا يعتزمون زيارة املتحف.
وأش�ار األمني الفّني ورئيس قس�م 
الف�ن املعارص يف املتح�ف، جابرييل 

ريت�ري، إن ذلك هو اله�دف، قائال 
»آمل أن يوقف هذا األش�خاص 

يف مسارهم، وأن يقوم بإجبار 
التفك�ري،  ع�ى  األش�خاص 
وتوري�ط األف�راد يف القرارات 

التي يتخذونها«.

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

إال كان له بكل نظرة حّجة مربورة.
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»كرات النار السماوية« فوق 
والية أريزونا األميركية      

الخميس  27 شباط 2020 العدد 2276  السنة العاشرة

سودانيون يستقبلون الرئيس األلماني بمسيرة »الخنفساء«

املراقب العراقي/متابعة...
ُعث�ر ع�ى أش�الء موظ�ف يف حديقة 
الباكس�تانية،  اله�ور  يف  حيوان�ات 

وتحديدا داخل حظرية لألسود.
مدي�ر  ش�فقات،  ش�ودري  ق�ال  و 
ع�ى  »عثرن�ا  املس�اعد:  الحديق�ة 
مالبس�ه داخ�ل حظ�رية األس�ود، ثم 
وجدن�ا جمجمت�ه وعظام�ه عندم�ا 
ح�ر عامل�ون لتقدي�م الطع�ام إىل 

الحيوانات«.
وكان الش�اب صاح�ب ال��18 عام�ا 

ويدع�ى محمد ب�الل، يق�وم بأعمال 
متفرقة يف الحديقة قبل اختفائه يوم 

االثنني،«.
 وق�ال مدي�ر الحديق�ة إن�ه ال يعرف 
السبب وراء تواجد بالل داخل حظرية 
األسود، مشريا إىل فتح تحقيق لكشف 

مالبسات الحادث.
وأكد مسؤول يف الرشطة، أن املحققني 
يطلع�ون عى م�ا صورت�ه كامريات 
املراقبة يف الحديقة لتحديد مالبس�ات 

ما حدث.

اختفى ليومين فعثر على أشالئه بين األسود !

الصين تكافح الجراد في باكستان بجيش من البط

تحويل المالبس القديمة الى أزياء عصرية »صديقة للبيئة«

املراقب العراقي/ متابعة...
رص�د علم�اء الفلك زائ�رًا جدي�ًدا يف جاذبية األرض، ي�دور مثل قمر 
 Catalina Sky« صغ�ري، حي�ث اكتش�ف ماس�ح الس�ماء كاتالين�ا
Survey » وهو مرشوع الكتشاف الكويكبات واملذنبات تموله ناسا، 
ه�ذا الكويكب ال�ذي يس�مى CD3 2020، ويدور ح�ول كوكبنا منذ 
ث�الث س�نوات، ويقدر قطر الكائ�ن الكوني الصغري بحوايل س�تة إىل 
12 قدًما وله س�طوع سطحي مماثل للكويكبات من النوع C ، وهو 
غن�ي بالكربون.ووفقا ملا ذكرت�ه صحيفة »ديى مي�ل« الربيطانية، 
تعد هذه املش�اهدة النادرة مهمة لحقيقة وجود أكثر من مليون من 
الكويكبات املعروفة، ولكن هذه ليست سوى الثانية التي تدور حول 

األرض.
وع�ى الرغم من وجود أكثر م�ن مليون من الكويكب�ات املعروفة يف 

النظام الش�مي، فإن هذا ثان�ي كويكب يدور 
 Catalina حول األرض، يتم اكتش�افه بواسطة مرشوع

Sky Survey ويدعم�ه برنام�ج رصد األجس�ام القريب�ة من األرض 
)NEOO( التابع ملكتب تنسيق الدفاع الكوكبي )PDCO(، ويقع مقر 
املنظم�ة يف جامعة أريزون�ا القمرية ومخترب الكواكب يف توكس�ون 
بأريزونا، وتركز عى تعقب واكتش�اف األش�ياء القريبة من األرض.
ولعل آخر اكتش�افاتهم CD3 2020، الذى شوهد يف سماء 15 شباط 
.Teddy Pruyne و Kacper Wierzchos بواس�طة كل من الفلكي�ني
وتم رصد القمر املصغر أربع مرات بحلول 17 شباط، وهو ما يكفي 

من األدلة للتأكيد للخرباء عى أنه يدور حول كوكبنا.
وقارن الفريق حجمه بحجم الغسالة، ويعتقد أنه يدور حول األرض 

ملدة ثالث سنوات تقريًبا، استناًدا إىل حسابات املسار املدارى. 

تلملُم مها شلطف ما تملكُه من 
مالبس قديمة وعبواٍت بالستيك 
فارغ�ة، وبع�ض أوراق الحلوى 
خ�الل  األحف�اُد  تناوله�ا  الت�ي 
جلس�ة عائلية دافئ�ة يف منزلها 
يف رام الل�ه، وال ترميه�ا يف س�لِة 
املهم�الت، ب�ل تضعه�ا يف غرفِة 
الخياط�ِة والتصمي�م الخاص�ة 
بها، فهي تعمل منذ سنواٍت عى 
إع�ادة تدويِر املالب�س وتحويلها 
م�ن بالية ومهرئ�ٍة، إىل مبتكرة 

وحديثة. املراقب العراقي/متابعة...
يف من العام 2015، أنجبت سيدة توأمني لفتاتني، وبعد 
5 س�نوات، ويف الي�وم نفس�ه ع�ادت وأنجب�ت توأمني 
لفتات�ني أيض�ا، وتغلب�ت بذلك ع�ى احتم�االت قدرها 
32 ملي�ون إىل حالة واحدة.وقبل 8 أس�ابيع عى موعد 
والدتهم�ا الطبيعية، أنجبت جوانا غريغ�وري، البالغة 
من العمر 40 عاما، التوأم�ني إيال وأفا.وعى الرغم من 
أنها أنجبتهما من خالل عملية قيرصية، فإنها شعرت 
بسعادة غامرة ألنهما ولدتا يف عيد امليالد الخامس لكل 
م�ن ليكي ول�وال، أول توأمني لها م�ن زوجها كريس 
لوفي�ل، البالغ م�ن العمر 40 عاما أيضا.وبحس�ب كل 
االحتماالت، فإن فرصة حدوث ذلك هي واحدة من بني 
32 مليون شخص، حس�بما ذكرت صحيفة »ذا صن« 
الربيطانية.وقالت جوانا: »بالتأكيد لن ننى أبدا أعياد 
ميالدهم، ومن األفضل أال ينى كريس يوم عيد الحب. 

كل األشياء تشعر املرء بالسحر«.
من جانبه قال كريس إنه لن يكون له أي عذر لنس�يان 
عيد الحب، ألنهم سيحتفلون بأربعة أعياد ميالد يف يوم 
واحد من اآلن فصاعدا.وكان من املقرر أن تجنب جوانا 
التوأمني إيال وأفا يف الس�ابع من أبريل املقبل، ولكن مع 
تقدم الحمل، أصبح األطباء قلقني بش�أن وزن إيال وتم 
نق�ل جوانا إىل املستش�فى يف كارمارثني، يف ويلز، حيث 
س�ارع األطباء إىل نقلها لوحدة متخصص�ة يف العناية 
املركزة للوالدات الحديث�ة يف نيوبورت، ومن ثم أجريت 
له�ا عملية قيرصي�ة وأنجبت طفلتني س�ليمتني، لكن 

وزنها كان قليال واحتاجتا إىل األوكسجني.

والدة نادرة تحدث 
مرة في كل 32 

مليون حالة
املراقب العراقي/ متابعة...

 املراقب العراقي
بع�د م�رور أكثر م�ن 80 عام�اً يف البحر، 
بلغت الشاطئ اخرياً رسالة داخل زجاجة 
يطل�ب فيه�ا مرس�لها ممن يعث�ر عليها 

إرسال نسخة عنها.
ويف التفاصي�ل، كان نيجل هيل ينزّه كلبه 
ريجي عى الش�اطئ يف منطقة بيل رويال 
يف جزي�رة ج�رييس حيث ارتطم�ت رجله 
بزجاج�ٍة وملفاجأته وجد بداخلها رس�الة 

مكتوبة عى الورق املقّوى.
وتطل�ب امللحوظة التي يع�ود تاريخها إىل 
5 سبتمرب )أيلول( 1938 من الذي يجدها 
االتصال برجٍل ُيدعى جون س�تابلفورد يف 
هريتفوردشاير وإرسال نسخة عنها إليه.

وُكتبت الرس�الة عى خلفي�ة علبة حلوى 
قديم�ة م�ن متاج�ر كاويل ب�روس ملت�د 

وُوضعت يف زجاجة.
وتب�نّي أّن الرشكتني تقعان يف جرييس مّما 
أّدى باألش�خاص إىل االعتقاد أّن الرس�الة 

تتحّدر من الجزيرة.
وق�ال هيل، 55 عام�اً، »كنت أتنزّه ورأيت 
الزجاجة واعتقدت أّنه�ا مثرية لالهتمام. 
وم�ن ثّم رأي�ت الرس�الة بداخلها. لس�وء 
الحّظ توّجب عيّل تحطيم الزجاجة إلخراج 

الرسالة.«

وكُت�ب عليه�ا: »ُيرج�ى م�ن ال�ذي يعثر 
ع�ى ه�ذه الزجاج�ة التواصل م�ع جون 
س�تابلفورد، 18 جادة فيتزجون، بارنيت، 
هريتس، انجلرا. وإرفاقها بصورة عنها.«

ن�رش هيل م�ا عث�ر علي�ه عى فيس�بوك 
ورسع�ان م�ا تمّك�ن م�ن تتّب�ع القاطن 
الحايل يف العن�وان املذك�ور. واضاف قائالً 
»اعتقدت يف بادئ األمر أّنها خدعة ولكّنها 
ليس�ت كذل�ك. وكذل�ك كان�ت  بالتأكي�د 
الحال�ة يف جرييس حيث تواصل العديد من 
األشخاص معي بهدف املساعدة وتمّكنت 
من التوّصل إىل امل�رأة التي تعيش حالياً يف 
العقار. وه�ي تقول أّنه�ا ال تتذّكر املدعّو 
ج�ون س�تابلفورد وق�د عاش�ت يف ذل�ك 
املن�زل من�ذ 30 عاماً. ولكن بع�د مراجعة 
أّن  الصك�وك العقاري�ة ملنزله�ا، وج�دت 
جون ستابلفورد اشرى العقار فعالً عام 
1921. س�يكون جميالً لو أنني أس�تطيع 
إيصال الزجاجة والرسالة إىل أفراد أرسته. 

سيشّكل ذلك حتماً إرثاً رائعاً لهم.«
وُتظهر سجالت الوالدة والوفيات أّن السيد 
س�تابلتون ُولد يف 4 أغسطس )آب( 1889 
وعم�ل كموّظ�ف حكومّي وتب�وا منصب 
كب�ري املحاس�بني يف هيئ�ة جالل�ة امللك�ة 

للرائب والجمارك.

رسالة في زجاجة تعود إلى جزيرة بريطانية بعد 


