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عالوي يعتذر والبارزاني »يحتفل« وعبد المهدي 
يختار »الغياب الطوعي« ! 

»فخاخ«ُتمّهدلـ»الفوضى«

المراقب العراقي/ المحرر السياسي
يقف الع�راق عىل أعتاب أزم�ة جديدة يف 
س�ياق التخبط الس�يايس الذي تعيش�ه 
البالد منذ أشهر، فبعد  شد وجذب وتأجيل 
متكرر لجلس�ات منح الثقة، أعلن رئيس 
ال�وزراء املكل�ف محم�د توفي�ق عالوي 

 اعتذاره رسمياً عن تشكيل الحكومة. 
ففي وقت متأخر من ليلة األحد - اإلثنني، 
ظهر ع�الوي ع�ر التلفزيون الرس�مي، 
بوج�ه ش�احب  يعكس حج�م الضغوط 
التي تع�رض لها من�ذ تكليفه بتش�كيل 
الحكوم�ة، متهم�اً ق�ادة سياس�يني، لم 
 يس�مهم، بإج�راء مفاوض�ات لتحقي�ق 
»مصال�ح خاص�ة« بعي�داً ع�ن تطلعات 

العراقيني وممثليهم يف  مجلس النواب. 
وج�اء يف س�ياق الرس�الة الت�ي وجهها 
عالوي لرئي�س الجمهورية برهم صالح: 
»لألس�ف الش�ديدة  كانت بعض الجهات 
تتف�اوض فقط م�ن أج�ل الحصول عىل 
مصالح ضيقة دون إحس�اس بالقضية 
 الوطنية، ودون أي اعتبار لدماء الشهداء 
التي سقطت يف س�وح التظاهر من أجل 
تغي�ر األوض�اع  وتحقيق رفع�ة الوطن 

وازدهاره«. 
وذكر عالوي يف رس�الته أيضا، أن »وضع 
العراقي�ل أم�ام والدة حكومة مس�تقلة 
تعمل من أجل  الوط�ن كان واضحا فمن 
ع�دم تحقي�ق النصاب ملرت�ني متتاليتني 
اىل حم�الت االف�راء والك�ذب  والتزيي�ف 
للحقائ�ق وصوال اىل يومنا ه�ذا وال نعلم 
بعدها اىل اين ممك�ن ان يصل املتاجرين 

بهموم  شعبنا«. 

وخاط�ب ع�الوي الن�واب قائ�اًل: »ه�ذه 
األمانة تس�توجب عليكم ان تتولوا زمام 
املب�ادرة وان تأخ�ذوا  دورك�م األس�ايس 
من اجل فرض رؤيتكم لتصحيح مس�ار 
األمور فالق�رار قراركم ال قرار ش�خص 
 اخ�ر فم�ن يف�اوض باس�مكم يس�عى 
اىل منص�ب ووزارة م�ن أج�ل مصالح�ه 

الخاصة ال من أجل حزب  أو مكون«. 
وتع�د تلميح�ات ع�الوي أبل�غ م�ن أي 
ترصيح، إذ يرى مراقبون للشأن السايس 
أن املقص�ود من ذلك  ه�و رئيس مجلس 
النواب محم�د الحلبويس والق�ادة الكرد 
الذي�ن اش�رطوا الحصول ع�ىل مناصب 
 وامتي�ازات ضخم�ة مقاب�ل التصوي�ت 
الغلي�ان  متجاهل�ني  ع�الوي،  لكابين�ة 

الشعبي إزاء استمرار  املحاصصة. 
الديمقراط�ي  الح�زب  رئي�س  وأص�در 
اليوم  الكردس�تاني، مس�عود بارزان�ي، 
ب�دا خالل�ه   «محتف�اًل«  بيان�ًا  االثن�ني، 
بإفش�ال من�ح الثق�ة لحكوم�ة عالوي، 

واعتر ذلك “مكسبا تأريخيا” للكرد. 
وتأت�ي ترصيح�ات البارزان�ي يف وق�ت، 
تش�هد م�دن إقلي�م كردس�تان بش�كل 
متك�رر، تظاهرات  احتجاج�اً عىل تردي 
هيمن�ة  نتيج�ة  االقتص�ادي  الوض�ع 

الزعامات الكردية عىل مقدرات الكرد. 
ب�دوره يق�ول املحل�ل الس�يايس ع�ادل 
مان�ع ل�«املراقب العراق�ي«، إن »عالوي 
اللحظ�ات  األخ�رة نتيج�ة  انس�حب يف 
عدم التوافق، وبالتايل فإن ذلك ال يس�جل 
انتص�اراً للجه�ة الت�ي حاول�ت عرقل�ة 
تمري�ر  الحكوم�ة«، معت�راً ترصيحات 

مسعود البارزاني »أسلوباً غر صحيح يف 
التعاطي السيايس«. 

ويضي�ف مان�ع أن »املواقف السياس�ية 
جوالت تعقب إحداها األخرى، فمن يربح 

يف واحدة عليه أن  يرقب الخسارة«. 
ويرى مانع أن »ترشيح شخصية جديدة 

وفق الح�راك الس�يايس الحايل يع�د أمراً 
صعب�اً«، متوقع  العودة إىل م�أزق الكتلة 
األك�ر أو إيج�اد مس�ار جديد لتش�كيل 

الحكومة. 
ويردف قائالً إن »املرحلة املقبلة ستشهد 
املزيد من الفوىض للعراق ونصب الفخاخ 

للشيعة  واألحزاب اإلسالمية حرصاً«. 
وع�ىل الرغم م�ن املخرجات الدس�تورية 
الت�ي أعلنه�ا رئي�س الجمهوري�ة برهم 
صال�ح عقب اعت�ذار  ع�الوي، تظل دفة 
تس�ير وحكم البالد مفتوحة عىل جميع 

االحتماالت الصعبة. 

ويف ه�ذا الس�ياق أعل�ن، رئي�س الوزراء 
املستقيل عادل عبد املهدي، خالل رسالة 
إىل  لجوئ�ه  الي�وم،  إىل  صال�ح،  وجهه�ا 
»الغياب الطوع�ي«، ودعا مجلس النواب 
إىل تكليف أحد نوابه او الوزراء  مسؤولية 

ادارة جلسات مجلس الوزراء. 

مسؤول إيراني: كورونا حرب 
بيولوجية أميركية

الحرب على المقاومة .. كيف يمكن 
خداع الرأي العام
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في هذا العدد

المراقب العراقي/ احمد محمد... 
انطل�ق من الصني وفتك بها وتس�بب 
بوفاة االالف م�ن مواطنيها ليصل اىل 
دول ذات  طاب�ع اقتص�ادي وصناعي 
واض�ح ومتق�دم، فاي�روس كورون�ا 
ال�ذي طورته واش�نطن  لتس�تخدمه 
أداة يف حربه�ا »البايلوجي�ة« لرضب 
خصومها ومنافسيها عىل  املستويات 
االقتصادية والعسكرية يصل األوسط 
واىل الخلي�ج حي�ث طه�ران والعراق 
 الل�ذان يعمالن ع�ىل مواجهته بكافة 
كاف�ة  ليثب�ت  واألس�اليب،  الس�بل 
االقاوي�ل التي  يح�اول االعالم املقرب 
من واش�نطن أن يفندها والتي تشر 

اىل أن الفاي�روس ه�و  صنيعة أمريكا 
وإمكان�ات  اقتص�اد  رضب  هدفه�ا 

الدول خشية من منافستها.  

ويف الع�راق يؤك�د املتابعون للمش�هد 
له�ذا  الع�راق  مواجه�ة  أن  املح�ي 
الفروس  مقترصة عىل تعطيل الدوام 

يف املؤسس�ات التعليمي�ة والربوي�ة، 
حيث رأوا أن ذلك  ال يمثل حالً لالزمة. 

بع�د  الع�راق  اىل  »كورون�ا«  ودخ�ل 
أن س�جلت محافظ�ة النج�ف حال�ة 
الجنس�ية  بطال�ب  إيران�ي  إصاب�ة 
يدرس يف حوزة النج�ف كان قد دخل 
العراق قبل قرار منع س�فر  العراقيني 
واإليرانيني م�ن واىل العراق، وبعد ذلك 
وصل الفروس اىل كركوك ومن  ثم اىل 
دي�اىل واىل بغداد والت�ي تعد املحافظة 
العراقي�ة األخرة الت�ي دخلها، ولكن 
 حت�ى اآلن ل�م تص�ل اع�داد الحاالت 

املصابة اىل ال� 30 حالة. 
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المراقب العراقي/بغداد .. 
أعل�ن رئيس حكومة ترصي�ف االعمال عادل عب�د املهدي، اليوم 
االثنني، لجوئه إىل »الغياب  الطوعي« عن جلسات مجلس الوزراء، 
داعياً مجلس النواب  مجلسالنوابإلىتكليفأحدنوابهأوالوزراءمس

ؤوليةادارةالجلسات. 
اىل  رس�الة  يف  امله�دي  عب�د  وق�ال 
والحلب�ويس  صال�ح  الرئيس�ني 
اطلعت عليها »املراقب  العراقي«: 
»أعلنت يف 19 ش�باط 2020 بان 
املهلة الدستورية املحددة ب�30 
يوم�اً لنيل ثق�ة  مجلس النواب 
الجدي�دة ومنهاجها  بالحكومة 
ال�وزاري تنته�ي يف 2 آذار 2020 
وذك�رت ان�ه  بانته�اء ه�ذه املدة 
لن اجد امامي س�وى 
اىل  اللج�وء 

الحل�ول املنصوص عليها يف الدس�تور او  النظ�ام الداخي ملجلس 
الوزراء .“ 

وأض�اف: »اعر عن اس�في الش�ديد لع�دم نجاح محم�د توفيق 
ع�الوي يف مهمته لتش�كيل الحكوم�ة  الجديدة مم�ا يتطلب منا 
اتخ�اذ املوقف املناس�ب«، الفت�ًا إىل أن »أخطر م�ا يواجهنا حالياً 
ه�و  حص�ول ف�راغ دس�توري واداري، وافضل حل ه�و االلتزام 
باملواد الدستورية ذات العالقة،  والقوانني السائدة وبمواد النظام 
الداخ�ي ملجلس ال�وزراء الص�ادر يف 25 اذار 2019  واملنش�ور يف 
الجريدة الرس�مية يف العدد 4533 والذي استند عىل الدستور وفق 

املادة )85(  منه«. 
ولف�ت اىل أنه »بعد التش�اور مع دس�توريني وقانونيني من اهل 
االختص�اص عن قرار اتخذته  وهو اللج�وء اىل )الغياب الطوعي( 
كرئي�س مجل�س ال�وزراء بكل ما يرت�ب عىل ذلك م�ن  اجراءات 
وسياقات«، مشرا اىل أن »هذا املوقف ال يعني عدم احتمال اللجوء 
الحق�ًا اىل  اعالن خل�و املنصب وفق املادة )81( من الدس�تور، اذا 
لم تصل القوى السياس�ية والس�لطات  الترشيعية والتنفيذية اىل 
س�ياقات تخرج الب�الد من ازمتها الراهنة، وف�ق املادة )76( من 

 الدستور«. 

المراقب العراقي/بغداد .. 
لرئي�س  الثان�ي  النائ�ب  ح�ذر 
االثنني،  الحداد،الي�وم  الرملانبش�ر 
من مغبة انهيار العملية  السياس�ية 
تش�كيل  ح�ول  الخالف�ات  نتيج�ة 
الحكومة، فيم�ا لفت اىل ان الخارس 

األول من  ذلك هو الشعب العراقي. 
وقال الحداد يف بيان تابعته »املراقب 
العراق�ي« إن�ه »يف ظ�ل التط�ورات 
السياس�ية  األخرة وتفاقم املشاكل 
واالقتصادي�ة  والصحي�ة  األمني�ة 
الخالف�ات  واتس�اع  والخدمي�ة 
ع�ىل  القائ�م  والج�دل   السياس�ية 
بع�د  الس�يما  العراقي�ة،  الس�احة 

انس�حاب رئي�س ال�وزراء  املكل�ف 
محمد توفيق ع�الوي، يجب توحيد 
جه�ود كاف�ة األط�راف وال�رشكاء 
وتغلي�ب  املصلح�ة الوطني�ة العليا، 
والعم�ل بجد من أج�ل الحفاظ عىل 
البلد واس�تقرار العملية  السياس�ية 
والتهيئ�ة  األزم�ة  ه�ذه  لتج�اوز 
للمرحل�ة القادمة وإجراء انتخابات 

مبكرة .» 
وأض�اف: »يف حالة تفاق�م األوضاع 
وانهيار العملية السياس�ية والسلم 
املجتمع�ي فإن  الخ�ارس الوحيد هو 
العراق�ي بكاف�ة أطياف�ه  الش�عب 
ومكوناته، لذا ندعو إىل حوار  وطني 

ش�امل ب�ني جمي�ع الق�وى والكتل 
السياس�ية وبمشاركة فاعلة ملمثي 
س�احات  التظاه�رات للخ�روج من 
أزم�ة تش�كيل الحكوم�ة، وتجاوز 
الخالف�ات وتعزيز اللحم�ة  الوطنية 
الوطني�ة  الرشاك�ة  يحق�ق  بم�ا 

الحقيقية .» 
وش�دد ع�ىل »التعاون املش�رك بني 
والس�لطة  الترشيعي�ة  الس�لطة 
التنفيذية، وإس�تمرار  عمل مجلس 
الن�واب ل�إرساع يف إق�رار القوانني 
والترشيعات الالزمة التي من شأنها 
 النهوض بالواقع الخدمي والصحي 

وتفادي األزمات واملشاكل«. 

المراقب العراقي/بغداد .. 
أفصح النائب عامر الفائز، االثنني، عن األس�باب 
الت�ي دفعت الك�رد اىل التمس�ك  بموقفهم املضاد 

لرئيس الوزراء املكلف محمد توفيق عالوي. 
وفال الفائز يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي«  
إن »عالوي عند مش�اوراته مع  الكتل السياس�ية 
طالبت األخرة بحقها يف االس�تحقاق االنتخابي، 
مم�ا وج�د عائق�اً يف  االتف�اق بين�ه وب�ني الكتل 

السياسية االخرى .» 
وأض�اف أن »م�ن وقف يف طريقه بش�كل رئييس 
ه�م الكرد الذين لم يحرضوا اىل  الجلس�ة«، مبيناً 
أن »السنة انقس�موا عىل نفسهم والشيعة أيضاً 

انقسموا بشأن دعم  عالوي .» 
بع�ودة  طالب�وا  »الك�رد  أن  الفائ�ز،  وأوض�ح 
البيش�مركة اىل كرك�وك، ولم يواف�ق عالوي  عىل 

هذه الطلبات«. 

المراقب العراقي/بغداد .. 
دع�ا النائب عن صادق�ون ثامر ذيب�ان، االثنني، 
اىل االتف�اق عىل ش�خصية غ�ر جدلية  لرئاس�ة 

الحكومة االنتقالية.  
وق�ال ذيبان يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« 
إن�ه »يجب ان تكون هناك  تن�ازالت ويتم االتفاق 
عىل ش�خصية غ�ر جدلية ومس�تقلة لتش�كيل 

الحكومة .» 
وأض�اف أن »اختيار ع�الوي كان غر موفقاً من 

البداية كونه كان شخصية جدلية .» 
وأوض�ح ذيب�ان، أنه »ال يج�وز ان تك�ون هناك 
للكابين�ة  الوزاري�ة  املرش�حني  ب�أن  اتفاق�ات 

مستقلني وهم ينتمون اىل جهات سياسية .» 

حقائب من الدوالرات اإلماراتية تتدفق لتدمير الموانئ العراقية  
المراقب العراقي/ المحرر االقتصادي... 

الح�روب التقليدية لفض النزاع�ات بني البلدان تحولت 
اىل حروب أخرى اش�د فتكا ومنها  الح�رب االقتصادية 
الت�ي تدمر ال�دول، وتجره�ا عىل التضحي�ة بمليارات 
الدوالرات يف س�بيل  تجنب أرشار هذه الحرب وما يرتب 
عليها من تبعات تس�هم يف تدم�ر صناعاتها الحيوية، 

 وعزلها عن الس�وق العاملية. 
وبدأ الحديث يتصاعد عن دور إماراتي تشهده الساحة 
العراقي�ة، يطل من نافذة االقتصاد  والتعاون املش�رك، 
إال أن أذرع�ه تتح�رك ش�ماال وجنوب�ا، لتدم�ر الب�الد 
فألي�ادي اإلماراتية بدأت  واضحة بدع�م االنفصالني يف 
ش�مال العراق من اجل تقسيم البالد اىل دويالت وان لم 
ينجح  االم�ر اال ان الدعم االماراتي للق�ادة االنفصالني 

مستمر. 
املحط�ة الثانية يف التآمر ضد العراق انطلق باس�تخدام 
اذرعهاالتآمرية من السياسيني  الالهثني وراء »الدوالر« 
للتأث�ر عىل بناء ميناء الفاو الكبر، وبالفعل نجحت يف 
تآمره�ا مع  دولة الكويت يف تأخر انجاز بناء الفاو من 

اجل ان يبقى ميناء جبل يف االمارات الواجهة  الرئيسية 
الس�تقطاب كريات الس�فن العاملية ومحطة للتجارة 

مع دول العالم.  موانئ العراق ومطارته التي هي اقرب 
نقط�ة اىل اوربا ما زالت ال تعمل وف�ق طاقتها الكاملة 
,  فاألم�وال اإلماراتية عرف�ت طريقها اىل بعض ضعاف 
النفوس واملقربني من السياسيني ألعاقه  تأهيل موانئ 
البرصة وع�دم تطويرها لتبقى موان�ئ غر قادرة عىل 
منافس�ة نظراتها اإلماراتية  والكويتية، كما ان مطار 
بغ�داد لم يحظى بفرص عمل ترانزيت من قبل كريات 
الرشكات  العاملية للطران واخذت تلك الفرص املطارات 
اإلماراتية والقطرية وحتى مطار إسطنبول،  من خالل 
تأزي�م الوضع األمني يف العراق وخلق أزمات سياس�ية 

تجعل�ه بل�د غ�ر آم�ن ل�رشكات  الط�ران. 
ويرتب�ط ق�ادة االم�ارات بعالق�ة وثيق�ة بالكث�ر من 
السياسيني بالعراق، لذا باتت دبي الوجهة  األوىل لألموال 
العراقية املرسوقة، التي تذهب لرشكات إماراتية إلعادة 
تدويرها وأغل�ب  األموال “املش�بوهة” يف العراق تذهب 
ليتم تبييضها بمشاريع خارجة عن السيطرة، وال قدرة 
 للحكومة العراقية عىل محاسبة من اشركوا برسقتها. 
تفاصيل اوسع صفحة 3

» كـــورونا« يدخــل فـــي المحاصصة .. يغلـــــــق 
المـــؤسسات ويتـــرك المـــــوالت

عبد المهدي يدعو البرلمان لتكليف أحد نوابه بإدارة مجلس الوزراء

البرلمان يحذر: الشعب هو الخاسر األول 
من انهيار العملية السياسية 

برلماني يفسر سبب 
تمسك الكرد 

لالطاحة بعالوي

نائب يدعو الختيار 
شخصية غير جدلية 

لرئاسة الحكومة

عباس عطية:
 الكهرباء قادر على مواجهة الكبار
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بع�ث مدير ع�ام دائرة صح�ة بغداد 
الك�رخ الدكت�ور جاس�ب لطيف عيل 
الحجامي برس�الة تطم�ن اىل أهايل 

بغداد بشان فايروس كورونا .
وقال الحجامي يف ترصيح إلذاعة 
»الرأي الع�ام« تابعته »املراقب 
العراق�ي« إن »الحاالت األربع 
تأكيد  ت�م  الت�ي  األخ�رة 
بكورون�ا  اصابته�ا 
وتتماث�ل  مس�تقرة 

للشفاء«.
واش���ار اىل ان »ع�ى 
املواطني����ن االلت�زام 
لضمان  باالرش���ادات 
عدم انتق�ال كورونا فيما 

بينهم«.

اأذاعيت�صريح
مدير صحة الكرخ 

يطمئن اهايل بغداد بشأن 
فايروس كورونا

2 االثنين 2 آذار 2020 العدد 2279 السنة العاشرةمن احلدث
صحيفة-يومية-سياسية-عامة

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

الشريط 
األمين

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت وزارة الداخلية، االثنن، عن القبض عى ثالثة متهمن 

قاموا بقتل أحد األشخاص يف بغداد.
وقالت ال�وزارة يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه، 
إن »قوة من مكتب حسينية املعامل يف مديرية مكافحة اجرام 
بغ�داد التابع�ة اىل وكال�ة الوزارة لش�ؤون الرشط�ة يف وزارة 
الداخلية تمكنت من القاء القبض عى ثالثة متهمن، لقيامهم 

بقتل شخص رشق العاصمة بغداد«.
واضاف�ت أن�ه »بع�د التعمق معه�م بالتحقيق اعرتف�وا بقتل 
املجن�ى عليه ملحاولته االعتداء عى احد املتهمن أعاله«، مبينة 
أن�ه »قد عرض�ت اوراقه�م التحقيقية عى الق�ايض املختص 

فقرر توقيفهم وفق احكام املادة )٤٠٦(«.

املراقب العراقي/ االنبار...
أعلنت مديرية االس�تخبارات العس�كرية، اليوم االثنن، عن 
مداهم�ة وكر لداع�ش مخصص إلخفاء االس�لحة واالعتدة 

شمايل الرطبة .
وقالت املديرية يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نسخة منه، 
إن »قوة من مفارز شعبة االستخبارات العسكرية يف الفرقة 
االوىل وبالتع�اون مع اس�تخبارات اللواء الثان�ي من الفرقة 
ذاتها داهمت وكرا للدواعش يف منطقة الحس�ينيات ش�مايل 
الرطبة«.وأضاف�ت، أن »الق�وة ضبط�ت بداخل�ه ع�ددا من 
الرباميل املخبأة تحت االرض بقصد اخفاء االس�لحة وتقوم 

بتدمره بالتعاون مع مفارز هندسة الفرقة«.

املراقب العراقي/ بغداد...
دم�رت قوة م�ن اللواء 35 بالحش�د الش�عبي، االثن�ن، مضافة ل� 
»داعش« كانت تضم صواريخ يف الجزيرة الكربى التي تقع بن 
محافظات نينوى وصالح الدي�ن و االنبار.وذكر بيان إلعالم 
الحش�د الش�عبي تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه، أن 
»قوة من اللواء 35 بالحش�د الشعبي عثرت اثناء عملية عيل 
الهادي التي تنفذها قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي 
عى مضافة تضم صواري�خ مختلفة األنواع«.وأضاف البيان، 
أن »مقات�يل الل�واء دم�روا املضاف�ة بالكامل«.وأعلن�ت قيادة 
عمليات نينوى للحشد الش�عبي وقوات الجيش عن مبارشتهما، 
صباح اليوم االثنن، بتنفيذ عملية “عيل الهادي” لتطهر الصحراء 

الرابطة بن نينوى وصالح الدين و االنبار.

االستخبارات العسكرية تضبط وكرا 
لداعش مخصص الخفاء االعتدة

الداخلية: اعتقال 3 متهمين 
بقتل شخص يف بغداد

المستشار المالي للحكومة يقدم حال لتمرير الموازنة ويؤكد تقليل العجز يحتاج تضحيات
املراقب العراقي/ بغداد...

رأى مستش�ار الش�ؤون املالية لرئيس 
الوزراء مظهر محمد صالح، االثنن، أن 
الح�ل الوحيد لتمري�ر املوازنة هو إعادة 

هيكلتها .
وقال صالح، يف ترصيح تابعته »املراقب 
العراقي« إن »هيكل�ة املوازنة وإعادتها 
للمرب�ع األول الح�ل الوحي�د إلقرارها«، 

أن »العج�ز ال يح�ل إال بعملي�ة  مبين�اً 
جراحية مالية وتحتاج لتضحيات«.

وأض�اف أن »أمام مجل�س النواب مهمة 
إع�ادة النظ�ر يف الترشيع�ات الص�ادرة 
م�ن 2٠٠3 إىل اليوم والت�ي ترتبت عليها 

تبعات مالية كبرة غر قابلة للتغير«.
وأوض�ح صالح أنه »يف ح�ال عدم إعادة 
هيكل�ة املوازن�ة وإيج�اد بدائ�ل وحلول 

اخ�رى فأن�ه من املرج�ح ع�دم إقرارها 
هذا الع�ام وتبقى االس�تثمارات الحالية 
واملرصوف�ات جارية وس�يكون االعتماد 

عى حجم اإليرادات فقط«.
الخمس�ن  تج�اوز  »العج�ز  أن  وتاب�ع 
تريلي�ون دين�ار وال يوج�ب مع�وض له 
سوى االس�تدانة والبالد ال تتحمل ديوناً 

أخرى«.

األكراد والكورنا ... 

إصبع عىل الجرح 

بداي�ة الب�د لن�ا ان نؤك�د حقيق�ة مهم�ة مفادها ان 
م�ا نقصد به باألك�راد  يف مقالنا هذا هم السياس�ين 
األكراد انطالقا من عائلة الربزاني يف اربيل وانتهاء بمن 
يس�اير اربيل ويخضع ألهوائها واجندتها وارتباطاتها 
ونواياه�ا الخف�ي منه�ا واملعل�ن وعالقاته�ا الظاهر 
منه�ا والباطن واجراءاتها وخطواتها التي لو حس�بنا 
مفرداته�ا وفتش�نا حيثياته�ا وقرأن�ا مفرداتها ومنذ 
2٠٠3 حت�ى اآلن نجد انها الس�بب واملس�بب والعلة يف 
كل م�ا حصل ويحصل م�ن ضعف وخالف واختالف يف 
اروقة الدولة العراقية وليس اهلنا الطيبن من الشعب 

الكردي يف الشمال.
ال اريد هنا انا ابرئ الساس�ة العرب الس�نة والش�يعة 
فبعضه�م يف الفس�اد كالن�ار ع�ى عل�م ويف العمال�ة 
ألط�راف اقليمي�ة ودولية كالح�رف عى قل�م لكن ما 
لألكراد من مي�زة وتمّيز وتفرد وخطر ال يدانيه امتياز 
وال يقاربه شبيه. فالفاس�دين واملجرمن واإلرهابين 
واملطلوبن والعمالء من ساس�ة العرب يجد يف اربيل له 
م�الذا آمنا ومرتعا ومصيفا ومنربا للترصيح )غصبن( 
ع�ى بغداد وحكومتها اإلتحادية التي ليس لها يف اربيل 
او السليمانية او دهوك اي رشطي او جندي او موظف 
رقاب�ة او ق�ايض !!! اليوم نش�هد كيف عج�ز الرئيس 
املكل�ف محم�د توفي�ق عالوي م�ن تش�كيل حكومته 

بسبب األكراد اوال وأخرا.
ساس�ة الس�نة العرب انقس�موا بن مؤي�د ومعارض 
عى اس�اس معادلة املنصب والوطن وساس�ة الشيعة 
س�لّموا امرهم اىل الله بعد ان وجدوا انفسهم وحيدين 
يف خانة االتهام بكل يشء فسادا وفشل وخيانة وذيول 
!! اما ساس�ة الس�نة فكلهم رؤوس نبالء وطنن ابرار 

مجاهدين احرار فوارس.
علين�ا ان ال نتجاهل ان بن ساس�ة الس�نة العديد من 

النخ�ب الفكري�ة والوطني�ة والتي 
تلتقي يف رسم مالمح ايجابية هنا 

وهناك ملعالجة األزمات.
األك�راد هم من اختلف مع رئيس 
ابراهي�م  الس�يد  الع�راق  وزراء 
الجعفري إلنه زار تركيا من دون 
)علمه�م( رئي�س وزراء الع�راق 
كان علي�ه ان يس�تأذن حكوم�ة 

اإلقليم ليزور تركيا !!! .
ليأت�ي  ف�أرصوا ع�ى اس�قاطه 

بعده الس�يد ن�وري املالك�ي الذي 
م�ن  منعه�م  إلن�ه  مع�ه  اختلف�وا 

التج�اوز عى كركوك وطالبهم بأموال النفط وتس�ليم 
املطلوبن للقضاء العراق�ي املتنعمن يف اربيل وارصوا 
عى اس�قاطه رغم فوزه الساحق يف اإلنتخابات. اتفق 
األكراد مع من اتفقوا ليأتي السيد حيدر العبادي وكان 
م�ا كان وح�رب داعش واس�تفتاء األنفصال ملس�عود 
واخراج البشمركة من كركوك وأرصوا عى اسقاطه . 
جاء الس�يد عادل عبد املهدي بإرادتهم وتخطيط منهم 
حي�ث اعطاه�م كل ما يري�دوا اموال النف�ط واملوازنة 
ووعده�م بالكث�ر ول�م يرف�ض له�م طلبا فتم�ادوا 
وتمددوا فكانوا هم قبل غرهم س�بب فشل الرج���ل 

واستقالته.
الي�وم اضط�ر الرئي�س املكل�ف محمد توفي�ق عالوي 
لألعت�ذار واإلنس�حاب من تش�كيل الحكومة بس�بب 
األك�راد اوال قب�ل الحلبويس ومن معه .انهم اش�رتطوا 
علي�ه ان يبق�ي وزرائه�م ب�ال تغي�ر بما فيه�م وزير 
املالي�ة اإلنفص�ايل ف�ؤاد حس�ن  وان تك�ون امليزانية 
17% مع تس�ليم رواتب املوظفن والبيش�مركة  ودفع 
بغ�داد لحس�ابات ال�رشكات النفطي�ة وعدم تس�ليم 
امل�وارد املالية للنف�ط واملنافذ الحدودب�ة واخرا عودة 
البيش�مركة اىل كركوك . حسنا فعل الرجل وتنازل عن 
التكليف ونتمنى عليه ان يكون اكثر شفافية ويكشف 
كل يشء ع�ن حرامي�ة الع�راق وكل م�ن س�اومه عى 
حس�اب مصلحة الوطن م���ن اج������ل امتيازات 

شخصية وحزبية.
اخ�را ولي�س آخر اقول ساس�ة األكراد وعى رأس�هم 
مس�عود الربزاني مش�كلة كب�رة للع�راق وأخطر من 
كورون�ا بكل م�ا تعنيه الكلم�ة إلن فاي�روس كورونا 
يعم�ل وينش�ط يف األج�واء الب�اردة ويف فصل الش�تاء 
أم�ا مس�عود الربزاني وم�ن معه فإنه�م يعمل خارج 

السيطرة صيفا وشتاء.

منهل عبد األمري المرشدي

املراقب العراقي/ احمد محمد...
انطلق من الصن وفتك بها وتس�بب بوفاة 
االالف م�ن مواطنيه�ا ليص�ل اىل دول ذات 
طابع اقتصادي وصناعي واضح ومتقدم، 
فاي�روس كورونا ال�ذي طورته واش�نطن 
لتس�تخدمه أداة يف حربه�ا »البايلوجي�ة« 
ع�ى  ومنافس�يها  خصومه�ا  ل�رب 
املس�تويات االقتصادية والعس�كرية يصل 
األوس�ط واىل الخليج حيث طهران والعراق 
اللذان يعمالن عى مواجهته بكافة الس�بل 
واألس�اليب، ليثب�ت كاف�ة االقاوي�ل الت�ي 
يح�اول االع�الم املق�رب من واش�نطن أن 
يفنده�ا والتي تش�ر اىل أن الفايروس هو 
اقتص�اد  أمري�كا هدفه�ا رضب  صنيع�ة 

وإمكانات الدول خشية من منافستها. 
ويف الع�راق يؤكد املتابعون للمش�هد املحيل 
أن مواجهة العراق لهذا الفروس مقترصة 
عى تعطيل الدوام يف املؤسس�ات التعليمية 
والرتبوي�ة، حي�ث رأوا أن ذل�ك ال يمثل حالً 

لالزمة.
ودخل »كورونا« اىل العراق بعد أن س�جلت 
محافظة النجف حالة إصابة بطالب إيراني 
الجنس�ية يدرس يف حوزة النج�ف كان قد 
دخل العراق قبل قرار منع س�فر العراقين 
واإليرانين من واىل العراق، وبعد ذلك وصل 
الف�روس اىل كركوك ومن ث�م اىل دياىل واىل 
بغداد والتي تعد املحافظة العراقية األخرة 
التي دخلها، ولكن حتى اآلن لم تصل اعداد 

الحاالت املصابة اىل ال� 3٠ حالة.
االزم�ة  خلي�ة  اتخ�ذت  ذل�ك  إث�ر  وع�ى 
الحكومية املش�كلة ملواجهة مرض كورونا 
جملة قرارات منها تعليق الدوام الرسمي يف 

املدارس والجامعات ملدة عرشة ايام، ومنع 
الس�فر اىل ع�دد من ال�دول أبرزه�ا تركيا 
وإيران ، ومنع التجمعات يف األماكن العامة 
كاملقاهي واملوالت التجارية واملالعب، فيما 
اقبل�ت عدد م�ن ال�وزارات الحكومية عى 

تقليص الدوام الرس�مي اىل 5٠% بالنس�بة 
ملوظفيها.

وع�ن ماهي�ة الف�روس والدواع�ي الت�ي 
منه�ا  السياس�ية  ظه�وره،  يف  س�اهمت 
والدولي�ة وكذل�ك ع�ن تقيي�م اإلج�راءات 

الحكومي�ة ملواجهت�ه اعت�رب املخت�ص يف 
الش�أن املحيل والس�يايس العراقي الدكتور 
س�عيد مجي�د، إن »الحكوم�ة االمريكي�ة 
عملت عى تفعيل ف�روس كورونا لرب 
االقتصادي�ة  املس�تويات  يف  خصومه�ا 

والعس�كرية، حي�ث ابت�دأ يف الص�ن ومن 
مدينة ووه�ان التجاري�ة والصناعية، بعد 
أن ش�عرت بخطر منافس�ة الصن لها من 
الناحية االقتصادية بعد ش�عرت بالفش�ل 

من العقوبات التي فرضتها عليها«.
»املراق�ب  ل��  ترصي�ح  يف  مجي�د،  وق�ال 
العراق�ي« إن�ه »إضافة اىل ذل�ك هناك ادلة 
دامغ�ة تثب�ت ضل�وع املوس�اد وامريكا يف 
تفيش كورونا الستهداف املدن الصناعية يف 
عدد من دول العالم«، وهذا يعود اىل الحرب 
البايولوجية التي تمارس�ها أمريكا والدول 

االستعمارية تجاه خصومها«.
وع�ن اإلج�راءات املحلية املتبع�ة يف العراق 
ملواجه�ة ه�ذا الف�روس أش�ار مجي�د اىل 
بالغ�ت يف  األزم�ة  »الحكوم�ة وخلي�ة  أن 
إجراءاتها من خالل تعطيل الدوام الرسمي 
يف امل�دارس والجامع�ات«، مبين�ا أن »ذلك 
س�يؤخر س�ر املنهج الدرايس الذي يعاني 

تأخر مسبق بسبب التظاهرات«.
وأك�د مجي�د، أن »الع�راق ل�م يص�ل حتى 
اآلن اىل مرحل�ة الخط�ر من امل�رض لكون 
أن الح�االت املصابة جميعه�ا كانت خارج 
العراق، باإلضافة اىل أن البلد لم يس�جل أي 

وفيات جراء املرض«.
وش�خص مراقبون يف املش�هد العراقي من 
أن إج�راءات الدولة بخصوص كورونا فيها 
اس�تثناءات مريبة، بس�بب اقتصارها عى 
تعطيل املدارس دون اغالق املوالت التجارية 
الت�ي تش�هد اكتظاظا من قب�ل املواطنن، 
حي�ث عدوا ذل�ك ب�أن عائدية تل�ك املرافق 
التجارية اىل متنفذين يف الدولة س�ببا حال 

دون اتخاذ اإلجراءات بحقهم. 

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�د الخب�ر القانون�ي ط�ارق حرب، 
رئي�س  تس�نم  اس�تحالة  االثن�ن، 
لرئاس�ة  الجمهوري�ة بره�م صال�ح 
النص�وص  بس�بب  الحكوم�ة 
الدس�تورية، مبينا ان�ه يف حال اعتذار 

ع�ادل عبد املهدي عن اكمال مش�واره 
سيتم تحويل رئاس�ة الوزراء مبارشة 
اىل النائب االول ثامر الغضبان دون اي 

جدل.
وقال حرب يف ترصيح تابعته »املراقب 
العراقي« ان »الحديث عن تسنم رئيس 

لرئاس�ة  الجمهوري�ة بره�م صال�ح 
املقبل�ة  الس�اعات  خ�الل  الحكوم�ة 
مس�تحيل التطبي�ق بس�بب نصوص 

الدستور«.
واض�اف ان »النظ�ام الداخيل ملجلس 
النائ�ب  ين�ص ع�ى تس�نم  ال�وزراء 

االول لرئاس�ة الحكوم�ة مه�ام ادارة 
الحكوم�ة يف ح�ال غي�اب او اعت�ذار 
رئي�س الحكومة من اكمال مش�واره 

ألي سبب كان«.
واوض�ح ان »النص�وص الدس�تورية 
تتيح لصالح تسنم رئاسة الحكومة يف 

حال غياب النائب االول والثاني لرئيس 
ال�وزراء فضال ع�ن رئيس ال�وزراء«، 
مبين�ا ان »رئي�س ال�وزراء املس�تقيل 
ووفقا للقانون م�ازال الرئيس الفعيل 
يف الحكوم�ة دون اي خالف قانوني اال 

بعد اعتذاره ومغادرته املنصب«.

الجهات المختصة تتعامل بازدواجية...

إجراءات »كورونا«.. تغلق الجامعات والمدارس وتترك »الموالت« 

خبير قانوني: تسنم صالح لرئاسة الحكومة »استحالة« والغضبان مخول دستوريا

إدارة مطار بغداد: ملتزمون بفحص جميع المسافرين العراقيين القادمين من البلدان المصابة بكورونا
املراقب العراقي/ بغداد...

أك�دت إدارة مطار بغداد الدويل، 
االثنن، التزامها بفحص جميع 
املس�افرين العراقين القادمن 
وبائي�اً  املصاب�ة  البل�دان  م�ن 
واملحظ�ورة من دخول رعاياها 

إىل العراق.
وقال�ت ادارة املط�ار يف بي�ان، 
تلقت »املراقب العراقي« نسخة 
من�ه، إنها »ت�ود إحاطة جميع 
املس�افرين العراقين بأن ادارة 
املط�ار ملزم�ة بتنفي�ذ كاف�ة 
األوامر والتعليمات الصادرة من 
اللجن�ة املركزية العليا ملكافحة 
فاي�روس كورون�ا، وذل�ك م�ن 
خالل فحص جميع املس�افرين 
العراقي�ن القادمن من البلدان 
املصابة وبائي�ًا واملحظورة من 

دخول رعاياها إىل العراق«.
وشددت ادارة املطار عى »كافة 
الف�رق الطبي�ة املتواجدة هناك 
الفحوص�ات  كاف�ة  بإج�راء 
العراقي�ن  ع�ى  املب�ارشة 
الح�االت  ونق�ل  القادم�ن 
املش�كوك بإصابته�ا إىل الحجر 

الصحي«.

الديمقراطي���ة  األع���راف  ف���ي 
االئتالفية،  الحكوم���ات  وفي 
الكبيرة  الكت���ل  إذا فش���لت 
يحظ���ى  مرش���ح  بتقدي���م 

بموافق���ة بقي���ة الكت���ل، فان 
الح���ق بتقدي���م مرش���ح آخ���ر 
ينتقل الى الكتل األخرى األعلى 
فاألعل���ى، اعتقد لو ت���م العمل 
بهذه األعراف ف���ي العراق، فان 
القادمة ستش���كل في  الحكومة 

ظرف 27 ساعة.

تــــــــغريدة

صالح العرباوي

الحشد الشعيب يدمر مضافة تضم 
صواريخا يف الجزيرة الكربى
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االثنين 2 آذار 2020 العدد 2279 السنة العاشرة

أعل�ن محافظ كربالء نصيف الخطاب�ي، االثنني، عن توزيع 
اكث�ر من 4 آالف قطعة ارض س�كنية ملختل�ف الرشائح من 
ابن�اء املحافظة خالل الش�هر الجاري.وق�ال الخطابي ، إنه 
“س�يتم توزي�ع 4 االف قطع�ة ارض س�كنية كوجب�ة اوىل 
لرشائح املجتمع املختلفة الس�يما رشيحت�ي املرأة بال معيل 
وذوي االعاق�ة خالل الش�هر الجاري”.واضاف الخطابي ان 
“قراب�ة 3 االف قطعة س�توزع يف مركز املحافظ�ة، وقرابة 
900 قطع�ة يف قض�اء الح�ر، وقرابة 130 قطع�ة يف قضاء 
عني التمر”.وأش�ار محافظ كربالء اىل “وج�ود آلية لتوزيع 
هذه الوجبة من قطع االرايض، فيما س�تكون وجبات اخرى 

لتشمل اكرب عدد ممكن من املواطنني”.

كربالء تعلن توزيع 4 آالف قطعة 
آرض سكنية خالل الشهر الحالي

أعل�ن م�رف الرافدي�ن، االثن�ني، ع�ن توزيع 
روات�ب املتقاعدي�ن املدنيني والعس�ك�����ريني 

لشهر آذار.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للمرف يف بي�ان ، إنه 
“تم رصف رواتب املتقاعدين املدني والعس�كري 
لش�هر اذار ع�ن طري�����ق أدوات ال����دف�ع 

االلكرتوني”.
وأضاف البي�ان أنه “بإم�كان املتقاعدين املدني 
والعس�كري تس�لم رواتبه�م الش�هرية م�ن اي 

مكان يتواجدون فيه”.

مصرف الرافدين يعلن توزيع 
االقت�صاديرواتب المتقاعدين لشهر آذار

االمارات تضخ األموال لتعطيل ميناء »الفاو« ومصارفها مستودعًا لتبييض السرقات
بعد عمليات تهريب النفط ودعم االنفصاليين ..

وب�دأ الحديث يتصاعد ع�ن دور إماراتي 
تش�هده الس�احة العراقي�ة، يط�ل م�ن 
ناف�ذة االقتص�اد والتعاون املش�رتك، إال 
أن أذرعه تتحرك ش�ماال وجنوبا، لتدمري 
البالد فألي�ادي اإلماراتية ب�دأت واضحة 
بدع�م االنفصال�ني يف ش�مال العراق من 
اج�ل تقس�يم الب�الد اىل دوي�الت وان لم 
ينجح االمر اال ان الدعم االماراتي للقادة 

االنفصالني مستمر.
املحط�ة الثاني�ة يف التآم�ر ض�د الع�راق 
انطلق باس�تخدام اذرعه�ا التآمرية من 
»ال�دوالر«  وراء  الالهث�ني  السياس�يني 
للتأث�ري ع�ى بن�اء مين�اء الف�او الكبري، 
وبالفع�ل نجح�ت يف تآمره�ا م�ع دولة 
الكوي�ت يف تأخ�ري انجاز بن�اء الفاو من 
اج�ل ان يبق�ى مين�اء جب�ل يف االمارات 
الواجهة الرئيس�ية الس�تقطاب كربيات 
السفن العاملية ومحطة للتجارة مع دول 

العالم.موانئ الع�راق ومطارته التي هي 
اق�رب نقط�ة اىل اوربا ما زال�ت ال تعمل 
وفق طاقتها الكاملة , فاألموال اإلماراتية 
عرفت طريقها اىل بعض ضعاف النفوس 
واملقرب�ني من السياس�يني ألعاقه تأهيل 
موان�ئ البرة وع�دم تطويره�ا لتبقى 
موانئ غري قادرة عى منافس�ة نظرياتها 
اإلماراتية والكويتية، كما ان مطار بغداد 
ل�م يحظ�ى بف�رص عم�ل ترانزيت من 
قبل كربي�ات ال�رشكات العاملية للطريان 
واخذت تلك الفرص املط�ارات اإلماراتية 
والقطري�ة وحتى مطار إس�طنبول، من 
خ�الل تأزي�م الوض�ع األمن�ي يف العراق 
وخل�ق أزمات سياس�ية تجعل�ه بلد غري 

آمن لرشكات الطريان.
ويرتب�ط ق�ادة االم�ارات بعالق�ة وثيقة 
بالع�راق،  السياس�يني  م�ن  بالكث�ري 
ل�ذا بات�ت دب�ي الوجه�ة األوىل لألم�وال 

العراقية املرسوقة، التي تذهب لرشكات 
وأغل�ب  تدويره�ا  إلع�ادة  إماراتي�ة 
األم�وال “املش�بوهة” يف الع�راق تذهب 
ليت�م تبييضه�ا بمش�اريع خارج�ة عن 
الس�يطرة، وال قدرة للحكوم�ة العراقية 

عى محاسبة من اشرتكوا برسقتها.
صال�ح  االقتص�ادي  الخب�ري  ويق�ول 
املراق�ب   ( م�ع  اتص�ال  يف  الهم�ايش 
تدم�ري  يف  االم�ارات  دور  ان  العراق�ي(: 
االقتص�اد العراقي واض�ح للعيان وليس 

مج�رد تخمينات، دولة االم�ارات تطمح 
ان تك�ون مرك�ز م�ايل وتج�اري إقليمي 
وقد استغلت ضعف الحكومات العراقية 
فبدأت بحرب قذرة مستغلة تواطؤ بعض 
التدمريية  السياس�يني م�ع مش�اريعها 

وكان   , أم�وال  ع�ى  الحص�ول  مقاب�ل 
اله�دف األول تعطيل اكم�ال ميناء الفاو 
من خالل بعض السياسيني الذين وقفوا 
ضد بناء امليناء خوفا من ان يكون امليناء 
األول يف الخلي�ج، لذلك لم تكتف االمارات 

بذل�ك بل انه�ا وراء ع�دم اكم�ال تأهيل 
موانئ البرة وتطويره�ا«، مضيفاً انه 
»يف نف�س الوق�ت ان عدم إعط�اء مطار 
بغداد حجم�ه الطبيع�ي والحيلولة دون 
الحص�ول ع�ى ف�رص ترانتزي�ت، م�ن 
رشكات الطريان فقط مطاراتها لتحقيق 

األرباح عى حساب مطار بغداد«.
النف�ط  »تهري�ب  أن  الهم�ايش:  وتاب�ع 
بش�كل رس�مي،  يج�ري  الب�رة  م�ن 
وأن عالق�ات وثيق�ة تجمع ب�ني أطراف 
إماراتي�ة ومهرب�ني عراقي�ني، والعملية 
كان�ت تجري أي�ام الحص�ار االقتصادي 
عى العراق يف تس�عينيات القرن املايض، 
لكنه�ا تحولت بع�د 2003 إىل تعامل مع 
جهات سياس�ية لها نفوذ كبري تس�تغله 
يف ه�ذه العملي�ة , كمي�ة التهريب تصل 
م�ا بني 200 و300 أل�ف برميل نفط من 
الب�رة، تس�تقبلها املوان�ئ اإلماراتي�ة 

بشكل رسمي, وباسعار زهيدة«.
بالش�أن  املخت�ص  يق�ول  جهت�ه  م�ن 
االقتصادي جاس�م عليوي يف اتصال مع 
)املراق�ب العراقي(: ان »ال�دور اإلماراتي 
يف الع�راق ه�ي عملية تخري�ب ممنهجة 
وهناك عمليات واس�عة لتبييض األموال 
العراقي�ة ت�دور رحاه�ا يف دب�ي وم�دن 
إماراتية أخ�رى، وذلك ع�ن طريق رشاء 
يف  خاص�ة  األثم�ان،  باهظ�ة  عق�ارات 
عراقي�ون  يحتف�ظ  عمالق�ة  مش�اريع 
متهمون بالفساد فيها بأسهم وحصص 

كبرية، مثل مرشوع النخلة وغريه.«

،،
،،
الح���روب التقليدية لفض النزاع���ات بين البلدان 
تحولت الى حروب أخرى اش���د فت���كا ومنها الحرب 
االقتصادي���ة الت���ي تدمر ال���دول، وتجبرها عل���ى التضحية 
بمليارات الدوالرات في س���بيل تجنب أشرار هذه الحرب وما 

يترتب عليها من تبعات تس���هم ف���ي تدمير صناعاتها 
الحيوية، وعزلها عن السوق العالمية.

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

أعل�ن مس�ؤول حكوم�ي يف محافظة دي�اىل، االثنني، عن 
زيادة يف تدفق البضائع االيرانية عى اهم املعابر الحدودية 
بنس�بة 80%.وقال مدير ناحية منديل وكالة)90كم رشق 

بعقوب�ة( م�ازن اك�رم ، إن “تدف�ق البضائ�ع االيراني�ة 
م�ن خالل مع�رب منديل الح�دودي زاد بنس�بة 80% خالل 
الس�اعات ال�72 املاضية الس�باب متع�ددة ابرزها اغالق 

معابر حدودية اخرى ما دفع اىل زيادة التدفق عى املعرب”.
واض�اف ،ان “اكثر من 100 ش�احنة تدخ�ل املنفذ يوميا 
ويج�ري تفري�غ حموالتها يف ش�احنات عراقي�ة ونقلها 

اىل العمق مع اتخ�اذ اجراءات وقائية مش�ددة”، متوقعا 
“استمرار زيادة التدفق خاصة وان املعرب يملك ميزة وهو 
الق�رب من بغداد قياس�ا ببقية املعابر خاص�ة الجنوبية 

والوس�طى”.وتمتلك محافظ�ة دي�اىل اثن�ني م�ن املعابر 
الحدودي�ة مع اي�ران هما املنذرية ومن�ديل ويقعان رشق 

املحافظة.

ديالى تعلن زيادة تدفق البضائع اإليرانية على أهم معابرها الحدودية بنسبة 80 %

العمل تمنح قروضًا ل� 335 عاطاًل 
منذ بداية العام الحالي

والش�ؤون  العم�ل  وزارة  أعلن�ت 
من�ح  ع�ن  االثن�ني،  االجتماعي�ة، 
قروض ل� 335 باحثا عن العمل منذ 

بداية العام الحايل وحتى اآلن.
وق�ال مدير دائ�رة العم�ل والتدريب 
املهن�ي رائ�د جبار باه�ض بالوزارة 
، إن “الدائ�رة منح�ت 335 قرض�ا 
للباحثني ع�ن العمل منذ بداية العام 
الح�ايل وحت�ى االن، م�ن املس�جلني 

بقاعدة بياناتها، ولكال الجنسني”.
وأض�اف باه�ض، انه�ا “تم�ت بعد 
القيام باالجراءات االصولية املطلوبة 
للمن�ح، منوه�ا ب�أن دائرت�ه ابدت 
اهتمام�ا كب�ريا بم�رشوع صندوق 
تنفي�ذ  يف  يس�هم  كون�ه  االق�راض 
اس�رتاتيجيات القضاء ع�ى البطالة 

والتخفيف من الفقر”، مفصحا عن 
ان “عدد املقرتضني عى مدى االعوام 
السبعة املاضية، بلغ 43 الفا و868، 
فض�ال ع�ن من�ح 463 قرضا ضمن 
برنامج التأهيل املجتمعي”.وأوضح، 
أن دائرت�ه “منحت اجازة ممارس�ة 
مهن�ة خ�الل ش�هر كان�ون الثاني 
امل�ايض ملا يقرب م�ن 880 مرشوعا 
تمت زيارتها ميداني�ا، بينما منحت 
335 قرض�ا للباحثني عن العمل منذ 
بداية العام الحايل وحتى االن”، مبينا 
أن “لجان قسم الخدمات الصناعية 
يف الدائ�رة، نف�ذت زي�ارات ميدانية 
للمشاريع واملعامل ومحال الصيانة 
ملنحها اجازة ممارس�ة املهنة للمدة 

نفسها”.

كش�ف موقع مكت�ب االحصاء 
الرس�مي يف تركيا، ع�ن تصدر 
الع�راق املرتب�ة الرابع�ة كأكرب 
الرتكي�ة  للبضائ�ع  مس�تورد 
بعد املاني�ا وبريطانيا وايطاليا 
بزي�ادة قدرها 20 مليون دوالر 

يف شهر كانون الثاني املايض.
وذك�ر املوق�ع أنه ” ويف ش�هر 
كان�ون الثان�ي امل�ايض احتلت 
املاني�ا املرك�ز االول للصادرات 
الرتكي�ة بقيم�ة 1.415 ملي�ار 
دوالر تليها ايطاليا بمبلغ 888 
ملي�ون دوالر وبريطانيا بمبلغ 
869 ملي�ون دوالر ث�م الع�راق 
بمبل�غ 816 ملي�ون دوالر ث�م 
الوالي�ات املتح�دة بمبل�غ 746 

مليون دوالر”.
واض�اف أن “اجمايل الصادرات 
البل�دان الخمس�ة  الرتكي�ة اىل 
بلغت نس�بتها 32.1 باملائة من 

الصادرات الكلية للبالد”.
احتل�ت  “روس�يا  أن  وتاب�ع 
املرتب�ة األوىل يف واردات تركي�ا 
ملي�ار   2.083 بلغ�ت  حي�ث   ،
 1.886 الص�ني  تليه�ا   ، دوالر 
وأملاني�ا 1.349   ، دوالر  ملي�ار 
مليار دوالر ، والواليات املتحدة 
األمريكي�ة 1.223 مليار دوالر 
، والع�راق 796 ملي�ون دوالر. 
وبلغت نس�بة البلدان الخمسة 
األوىل من إجمايل الواردات 38.2 

باملائة “.

أنقرة: العراق رابع أكبر مستورد 
للبضائع التركية

التقاعد تباشر بصرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين بالشهرين الماضيين 

استئناف األنشطة التجارية بمعبر »مهران« الحدودي مع العراق

أعلن�ت هيئ�ة التقاع�د العام�ة، اليوم 
االثنني، ع�ن مبارشتها برف مكافأة 
نهاي�ة الخدمة للمحالني ع�ى التقاعد 
بالش�هرين املاضي�ني والوجبة األخرية 

من املكافأة ملنتسبي الجيش السابق.
وقال بي�ان للهيئة ، إن »هي�أة التقاعد 

الوطنية بارشت بدفع رواتب املتقاعدين 
لوجب�ة آذار 2020 م�ع رصف مكافأة 
نهاي�ة الخدم�ة للمتقاعدي�ن املدني�ني 
والعس�كريني املحال�ني إىل التقاع�د يف 
ش�هري كانون الثاني وشباط/ 2020 
».وأضافت أنه »تم كذلك رصف مكافأة 

نهاية الخدمة ملنتسبي الجيش العراقي 
الس�ابق الوجبة األخرية كما تم رصف 
راتب وجب�ه حزي�ران 2014 ملتقاعدي 
محافظة نينوى ممن لم يستلموا راتب 
الوجب�ة املذك�ورة س�ابقا بع�د إجراء 

التدقيقات الالزمة«.

أعل�ن مدي�ر ع�ام مصلح�ة الجمارك 
بمحافظ�ة عي�الم االيراني�ة روح الله 
غالمي، االثنني، عن استئناف االنشطة 
التجاري�ة عرب مع�رب الش�هيد الفريق 
س�ابقا(  )مه�ران  س�ليماني  قاس�م 

الحدودي مع العراق.
يف  “االنش�طة  إن  غالم�ي  وق�ال 
املعرب)يقابله زرباطية( استؤنفت منذ 

يوم أمس”.
 مبين�ا أنه “من�ذ صباح الي�وم تطبق 
الجمارك العراقية االجراءات الجمركية 
للش�احنات املحملة بالس�لع القادمة 
م�ن اي�ران ، بحي�ث ع�ادت عملي�ات 
إدخال وتفريغ الش�احنات االيرانية يف 

املعرب كما يف السابق”.
وأض�اف غالم�ي، أن�ه “وم�ع دخ�ول 

الش�احنات العراقي�ة من�ذ الصب�اح، 
التصديري�ة  الس�لع  ش�حن  ٌيج�ري 

االيرانية عرب تلك الشاحنات”.
عي�الم  محاف�ظ  مس�اعد  أن  ُيش�ار 
الواقع�ة غرب اي�ران كان ق�د أعلن يف 
الس�ابق أن مع�رب مه�ران الح�دودي 
مغلق حتى اش�عار آخ�ر، وأن عمليات 

التصدير وعبور الزوار متوقفة.

تكبدت البورصات الخليجية خسائر فادحة قاربت 76 
ملي�ار دوالر، خ�الل التعامالت الت�ي وصفها محللون 
جمي�ع  يف  امل�ؤرشات  األس�ود”.وانهارت  ب�”الي�وم 
األسواق وتدافع املس�تثمرون نحو البيع العشوائي، يف 
محاولة للفرار بما لديهم من أموال، خوفا من اتس�اع 
نطاق األرضار التي يخلفها فريوس كورونا الجديد بعد 
انتشاره رسيعا يف دول مجلس التعاون.ونجت بورصة 
قطر م�ن الس�قوط يف الهاوية لغيابها ع�ن التداوالت 
تزامناً مع عطلة البنوك، بينما يرتقب املستثمرون فيها 
بداية التعامالت، االثنني.واتش�حت شاشات التداول يف 
أسواق السعودية واإلمارات والبحرين وسلطنة ُعمان 
والكويت باللون األحمر، حيث تكبدت بورصة الكويت 
أكرب الخسائر من حيث النقاط، بعد أن هوى مؤرشها 
األول بنس�بة 10.98 باملائ�ة، م�ع تراجع أس�هم بنك 

الكويت الوطني بنسبة 14.5 يف املائة.

خالل يوم واحد.. كورونا 
يكبد البورصات الخليجية 

خسائر ب�7٦ مليار دوالر

خبير اقتصادي: إنتاج الكمامات بالعراق ُينشط السوق الطبي ويوقف نزيف استيرادها
املجل�س  عض�و  دع�ا 
االقتص�ادي العراق�ي غدير 
العط�ار, الي�وم االثن�ني، إىل 
دع�م املصان�ع العراقية من 
خ�الل زي�ادة التخصيصات 
املعن�وي،  والدع�م  املالي�ة 
اإلج�راءات  م�ع  بالتزام�ن 
الصحية ملكافح�ة فايروس 
»كورونا«.وق�ال العط�ار يف 
بيان ، إن »املصانع العراقية 
الطبي�ة وخصوص�اً خ�الل 
األي�ام القليل�ة الت�ي مضت 
يف  جب�ارة  بجه�ود  قام�ت 
الطبي�ة  الكمام�ة  تصني�ع 
يف مصان�ع بغداد وس�امراء 
مش�يداً  والنج�ف«،  وباب�ل 
ب�«الح�س الوطني ملجابهة 
األزمات التي ترضب البالد«.

وأضاف، أن »حركة املصانع 
العراقية يف م�ا يخص إنتاج 
الطبية س�يوفر  الكمام�ات 
العامل�ة  األي�دي  تش�غيل 
إيقاف نزيف العملة الصعبة 

يف اس�ترياد تل�ك الكمام�ات 
إىل  إضاف�ة  الخ�ارج،  م�ن 
الس�وق  حرك�ة  تنش�يط 
الطبي�ة العراقية«، مبيناً أن 
بمختلف  العراقية  »املصانع 

تشكيالتها تعد من املصانع 
والنوعي�ة  اإلنتاجي�ة  ذات 
م�ا  تجع�ل  الت�ي  العالي�ة 
تصنع�ُه مضاهي�اً للمنتوج 

األجنبي«.
ولفت العطار، إىل أن »جهود 
التابع�ة  ال�رشكات  جمي�ع 
واملعادن  الصناع�ة  ل�وزارة 
العامة  ومنها كذلك الرشكة 
لصناعة السيارات ورشكات 
املتعاقدة  الخ�اص  القط�اع 
تعمل وف�ق رؤى اقتصادية 
رغ�م بع�ض العوائ�ق التي 
تقف بوج�ه تل�ك الرشكات 
يف  لل�وزارة  ومس�اندتهم 
ع�ى  تم�ر  الت�ي  األزم�ات 
البالد من خ�الل عدم توقف 

رشكاتهم وتصنيعهم«.

األردن يستورد 294 ألف برميل نفط عراقي خالل  شباط الماضي
 اس�تورد األردن 294 أل�ف 
برمي�ل نفط عراق�ي خالل 
شهر فرباير/ شباط املايض.
وأوضح�ت وزي�رة الطاق�ة 
والث�روة املعدني�ة األردني�ة 
هالة زوات�ي، يف بيان، أمس 
األحد، أن ه�ذه الكميات تم 
نقلها م�ن مصفاة بيجي يف 
الع�راق إىل مصف�اة البرتول 
األردني�ة يف الزرق�اء بمعدل 
يومي�اً. برمي�ل  آالف   10
واس�تورد األردن 380 أل�ف 
برمي�ل نفط عراق�ي خالل 
ش�هر يناير/ كانون الثاني 

من العام الجاري.
 1.136 األردن  واس�تورد 
مليون برمي�ل نفط عراقي 
منه�ا   ،2019 ع�ام  خ�الل 

360 ألف برميل خالل شهر 
األول  كان�ون  ديس�مرب/ 
2019.وكانت وزارة الطاقة 
بالتعاون  املعدني�ة  والثروة 
م�ع الجان�ب العراق�ي ق�د 

 / س�بتمرب  مطل�ع  ب�دأت 
أيل�ول  م�ن الع�ام امل�ايض 
التفاه�م  بمذك�رة  العم�ل 
الخاصة برشاء نفط العراق 
ال�ذي تتواص�ل عملية نقله 

وفق الربنام�ج املتفق عليه 
ب�ني البلدين.وب�دأت مطلع 
س�بتمرب/ أيلول م�ن العام 
امل�ايض عملي�ة تحميل أوىل 
الخ�ام  النف�ط  ش�احنات 
العراقي املص�در إىل اململكة 
ب�راً بواق�ع 10 آالف برميل 
تع�ادل  بأس�عار  يومي�اً، 
س�عر خ�ام برن�ت تحس�م 
منه�ا تكلف�ة النق�ل وفرق 
األردن  املواصفات.ووق�ع 
والع�راق ، مذك�رة تفاه�م، 
ش�باط   فرباي�ر/  ش�هر  يف 
م�ن العام املايض، تس�تورد 
النف�ط  األردن  بموجبه�ا 
العراق�ي »نفط خام  الخام 
كرك�وك« لتلبي�ة ج�زء من 

احتياجاته السنوية.
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المراقب العراقي/ متابعة...
وصف مستشار رئيس الربملان اإليراني للشؤون 
الدولية،  حسني أمري عبد اللهيان، االثنني، تفيش 
فريوس كورونا  بأنه “حرب بيولوجية”، تشنها 
الوالي�ات املتح�دة ض�د  منافس�يها وخصومها 
روس�يا والصني.  وق�ال عبد اللهي�ان يف تغريدة 

له عرب حس�ابه الرس�مي يف   “تويرت” إنه “ربما 
  Corona_Virus #   يظهر بع�د مرور س�نوات أن
كان ح�رب البي�ت األبي�ض البيولوجي�ة  ض�د 
منافيس أمريكا )الصني وروسيا( والذي انترش 
 ليش�مل الش�عب األمريكي باإلضاف�ة إىل أجزاء 
من العالم”.  ومنذ الكش�ف عن فريوس كورونا 

يف الص�ني، بلغ عدد  اإلصاب�ات يف العالم 80 ألف 
حال�ة يف نحو 50 دول�ة،  وتويف به�ذا الفريوس 

الجديد نحو 2800 شخص يف  الصني. 
واحتلت إيران املرتبة الثانية بوفاة 54 ش�خصا 
وزارة  ذك�رت  حس�بما   ،978 وإصاب�ة  نح�و 

الصحة اإليرانية اليوم،  تليها إيطاليا. 

المراقب العراقي/ متابعة...
تستعد القوات املسلحة اليمنية، لشن عملية 
عسكرية كربى، تستهدف العدوان األمريكي 
الس�عودي الذي ما زال ينف�ذ هجمات جوية 
 واعت�داءات تط�ال املناطق اآلهلة بالس�كان 
العام�ة  واملمتل�كات  واألس�واق  وامل�زارع 

والخاصة، يف ظل صمت دويل. 
وقال املتحدث باسم القوات املسلحة اليمنية 
العميد يحيى رسيع، يف تغريدة نرشها مساء 
أمس األحد، عىل حسابه بموقع »تويرت«، إنه 
 س�يتم خالل الس�اعات املقبل�ة »اإلعالن عن 

عملية عسكرية كربى”. 
ويأتي ذلك بعد عملي�ة “البنيان املرصوص” 
الت�ي نفذته�ا الق�وات املس�لحة، وتمكن�ت 
خالله�ا م�ن التصدي ملس�ار عدوان�ي كبري 
كان  يستهدف العاصمة صنعاء، حيث شنت 
هجوما معاكسا أدى إىل تحرير كافة مناطق 
نه�م وتكبيِد ق�وات العدّو خس�ائر فادحة يف 

العتاد  واألرواح. 
وذك�ر رسيع يف حينه�ا أن القوات املس�لحة 
اس�تمرت يف تقدمه�ا إث�ر انهي�ارات ق�وات 
الع�دو وصوالً إىل غرب مدينة مأرب، وتحرير 
والج�وف،  م�أرب  بمحافظت�ي   مديري�ات 
بمس�احة إجمالية تقدر بأكثر من 2500 كم 

مربع طوال وعرضا. 
وبدت ق�وات الع�دوان عاجزة ع�ن مجابهة 
بس�الة اليمنيني ع�ىل األرض، لذل�ك لم تجد 
ض�رياً من قصف املناطق املأهولة بالس�كان 
بذريع�ة  اس�تهداف الق�وات اليمني�ة، وذلك 
لحفظ م�اء وجهه�ا والتغطية عىل فش�لها 

العسكري. 
ويف ه�ذه األثن�اء، ش�نت طائرات الع�دوان، 
غارات استهدفت منازل وممتلكات اليمنيني 
يف مختلف محافظات الجمهورية، ما أس�فر 
عن�ه  استش�هاد طفل خ�الل ال� 24 س�اعة 

املاضية. 
وذكر مص�در أمن�ي أن أرضاراً بالغة لحقت 
بمن�ازل وممتل�كات املواطن�ني يف منطق�ة 

كيلو 16 بمديري�ة الدريهمي نتيجة القصف 
املدفعي  املكثف لقوى العدوان، حيث أطلقت 
أكث�ر م�ن 50 قذيف�ة مدفعية واس�تهدفت 

بالرشاشات أماكن متفرقة باملنطقة. 
وقصفت قوى العدوان بصاروخي كاتيوش�ا 

وقذائ�ف اله�اون واملدفعية أماك�ن متفرقة 
يف ش�ارعي صنعاء وال� 50 ومنطقة س�بعة 

يوليو  بمدينة الحديدة. 
مكث�ف  اس�تهداف  إىل  املص�در  وأش�ار 
بالرشاش�ات م�ن قب�ل ق�وى الع�دوان عىل 

قرى ومناط�ق متفرقة م�ن مديرية حيس، 
واس�تهدفت ق�وى  الع�دوان بأكث�ر م�ن 25 
قذيفة مدفعية وصاروخي كاتيوش�ا مزارع 
وممتل�كات املواطن�ني يف منطق�ة الجبلي�ة 

بمديرية التحيتا . 

وذك�ر املص�در أن ق�وى الع�دوان قصف�ت 
بع�رشة صواريخ كاتيوش�ا وقذائف مدفعية 
منطق�ة الج�اح بمديرية بي�ت الفقيه، الفتا 
إىل استشهاد  طفل جراء القصف الصاروخي 
واملدفعي عىل قرى آهلة بالس�كان يف مديرية 

رازح الحدودية بمحافظة صعدة، فيما ش�ن 
الطريان غارة  عىل مديرية الظاهر. 

كما أفاد بأن طريان العدوان شن ست غارات 
ع�ىل محافظة م�أرب، وخمس غ�ارات عىل 
مديرية نهم اس�تهدفت رشك�ة التنقيب عن 

الذهب  يف منجم صلب ومنطقة الخانق. 
وعىل عك�س ما جاء عىل لس�ان مس�ؤولني 
س�عوديني من تج�اوب إيجابي م�ع مبادرة 
الس�الم والدخول يف تهدئة إال أنه عىل األرض 
فكان�ت  ديدنه�ا  يف  الس�عودية   اس�تمرت 
ع�ىل  الغ�ارات  تش�ن  الحربي�ة  مقاتالته�ا 
األرايض اليمنية، كما استمر دعمها لعمالئها 
ومرتزقت�ه،  وأوع�زت للمرتزق�ة التصعيد يف 
جبهات القتال وخصوصا يف جبهة الس�احل 
الغربي وجبهة نهم التي شن مرتزقتها زحفا 
واسعا انقلب  عليهم بهجوم معاكس للجيش 
واللجان الشعبية تكلل بتطهري كامل مديرية 
نهم، وقد ش�ن الط�ريان الس�عودي الحربي 
250 غ�ارة حينها  ملس�اندة مرتزقت�ه، وردا 
عىل الغارات قصفت القوات املسلحة اليمنية 
مطارات ومنشئات حيوية يف نجران وجيزان 

وعسري، خالل  عملية البنيان املرصوص. 
ع�ىل مدى خمس�ة أش�هر من عم�ر املبادرة 
تج�اوب  أي  الس�عودية  تب�ِد  ل�م  اليمني�ة 
اليمني�ني  املس�ؤولني  تحذي�رات  متجاهل�ة 
املتك�ررة، كتل�ك  الت�ي أطلقها وزي�ر الدفاع 
العمي�د محمد العاطفي يف الثامن من كانون 
األول مؤك�دا أن الق�وات املس�لحة اليمني�ة 
اس�تكملت ك�ل جوان�ب البناء  الت�ي تؤّهُلها 
لشن هجوم اس�رتاتيجي شامل يشل قدرات 
العدو، منوه�ا إىل أن الجهوزية واالس�تعداد 
القتايل أكثر بكث�ري من مرحلة ما قبل  تقديم 
قيادتنا السياسية للمبادرة التي انطلقت من 
موقع القوة، وأكد أن الصناعات العس�كرية 
اليمنية تميض يف س�باق مع الزمن إىل درجة 
 مذهلة ومس�توى ال يقارن حت�ى مع الدول 
التي س�بقتنا يف هذا املجال بعرشات السنني، 

وبخربات وكوادر فنية يمنية خالصة. 

مسؤول إيراني: كورونا حرب بيولوجية أميركية دولي دوليعربي  عربي 

المراقب العراقي/ متابعة...
أظه�رت دراس�ة إحصائي�ة أعده�ا مركز القدس لدراس�ات  الش�أن 
االحت�الل   352 مواطن�ا  اعتق�ال ق�وات  االرسائي�ي والفلس�طيني، 
فلس�طينيا بينهم 52 طفالً و10 س�يدات من  مناط�ق الضفة الغربية 

املحتلة خالل شهر شباط املايض. 
وأوضحت الدراس�ة أن مدينة القدس، تصدرت قائمة  املحافظات التي 
نفذ فيها االحتالل حمالت اعتقال واسعة  يف شهر شباط، إذ بلغ أعداد 
املعتقلني املقدس�يني 101  معتقل.  ويي الق�دس، محافظة الخليل، إذ 
ش�هدت اعتقال 76  مواطًنا، ثم محافظة رام الله ب�50 حالة اعتقال، 
يليها  قلقيلية بحاالت اعتقال وصلت 32، ثم محافظة بيت لحم  ب�23 
معتق�اًل، ثم محافظ�ة نابلس بعدد أرسى 22، يليه�ا  جنني بواقع 20 
أس�رًيا، ثم أريحا بعدد أرسى س�تة، ثم  محافظة طولكرم بعدد أربعة 
أرسى، يليه�ا محافظ�ة  طوباس بمعتقل�ني اثنني، وواح�د يف األغوار 
الشمالية.  فيما شهد قطاع غزة اعتقال تاجر خالل مروره عىل  حاجز 
“بيت حانون”، وآخر بزعم تس�لله إىل املناط�ق  الحدودية.  وأكد املركز 
وج�ود حاالت اعتقال عدي�دة دون االعالن  عنها إعالمًيا.  وأش�ارت إىل 
أن عدد األطفال الذين جرى اعتقالهم خالل  ش�باط بلغ 52 طفالً من 

مختلف محافظات الضفة، وفق ما  تم االعالن عنه. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد رئيس ال�وزراء اليونان�ي، كريياكوس ميتس�وتاكيس،  عزم بالده 
حماية حدوده�ا، وحذر املهاجرين من أن أثينا   “س�رتدهم إذا حاولوا 
دخول البلد بطريق غري مرشوع”.  وقال ميتس�وتاكيس يف تغريدة عىل 
“تويرت” إنه سيزور  الحدود الربية للبالد مع تركيا يف منطقة إيفروس 
ي�وم  الثالثاء، ومع�ه رئيس االتحاد األوروبي تش�ارلز ميش�يل.  ودعا 
رئي�س الوزراء اليونان�ي إىل اجتم�اع ملجلس األمن  القوم�ي يف البالد.  
وذكرت الس�لطات اليونانية، أنها منعت ما يقرب من 10  آالف مهاجر 
من اجتياز الحدود مع تركيا.  وأوضحت الرشطة أن ما ال يقل عن 500 
شخص قد  وصلوا إىل جزر لسبوس وساموس وكيوس عىل متن  سبعة 

قوارب، حيث تكتظ املخيمات بالالجئني. 

االحتالل يعتقل 352 فلسطينيًا 
بينهم 52 طفاًل بالضفة  والقدس

اليونان تتوعد المهاجرين غير 
الشرعيين وتقرر  إعادتهم إلى تركيا

بطعم »البنيان المرصوص« ..
 العدوان السعودي يترقب تذوق »هزيمة جديدة«  
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المراقب العراقي/ متابعة...
استعاد الجيش السوري، اليوم االثنني، سيطرته 
الكاملة  عىل مدينة رساقب االسرتاتيجية يف ريف 
إدلب ش�مال  غربي س�وريا، والتي تشكل نقطة 
التقاء بني طريقني  دوليني يربطان مناطق عدة. 
وذك�رت صحيفة “الوطن”، إن »الجيش العربي 
السوري  بدأ عملية جديدة باتجاه مدينة رساقب 
لتحريره�ا من هيمن�ة  جيش االحت�الل الرتكي 
والتنظيمات اإلرهابية املرتبطة به  ويف مقدمتها 
جبه�ة الن�رة املدرج�ة ع�ىل قائم�ة اإلرهاب 

 الدولي�ة، وحق�ق تقدم�ا يف محي�ط املدينة من 
الجهة  الرشقية”. 

وأفاد مصدر ميدان�ي يف ريف إدلب الرشقي بأن 
“الجيش  ش�ن هجوما عنيفا من�ذ منتصف ليل 
الس�بت األحد نح�و  رساقب من نق�اط ارتكازه 
رشق�ي املدينة وع�ىل  األتوتس�رتاد ال�دويل الذي 
يربط حلب بحماة، وتمكن إثر  اشتباكات عنيفة 
م�ع التنظيم�ات اإلرهابية، من الس�يطرة  عىل 
كتل بن�اء يف محيط رساقب من الطرف الرشقي 
يف  مسعى من الجيش الس�وري لتطهري املدينة، 

ذات املوقع  اإلس�رتاتيجي عىل ملتقى الطريقني 
الدوليني م�ن حلب إىل  كل من حم�اة والالذقية، 

من رجس اإلرهابيني”. 
وأضاف املصدر أن “املب�ادرة ال تزال بيد الجيش 
ال�ذي  يخوض معرك�ة ضاري�ة لتحرير رساقب 
والبلدات املجاور  له�ا من إرهابيي أردوغان عىل 
الرغم م�ن وعيد متزعم  النظ�ام الرتكي وإعالن 
وزير حربه إطالق ما س�ماه عملية  درع الربيع 
العس�كرية ضد الجيش السوري الحتالل  أراض 

سورية جديدة”. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن�ت مفوض�ة ش�ؤون الصحة 
الغذائي�ة  باملفوضي�ة  والس�المة 
كريياكي�دس،  س�تيال  األوروبي�ة، 
إصاب�ة  2100  حال�ة  تس�جيل 
مؤك�دة بفريوس كورونا املس�تجد 
و38 حال�ة  وف�اة يف 18 بلدا عضوا 

املفوض�ة  وأك�دت  املفوضي�ة.   يف 
األوروبية، يف مؤتمر صحفي اليوم 
 االثن�ني، “حتى صباح الي�وم لدينا 
2100 حالة إصابة  مؤكدة بفريوس 
كورونا يف 18 دولة )عضوا( ولدينا 
أن  إىل  ولفت�ت  وف�اة”.   38  حال�ة 
تواج�ه وضع�ا خاص�ا  “إيطالي�ا 

وعلينا أن  نكون مستعدين ملواجهة 
ه�ذه العدوى عىل مس�توى جميع 

 الدول األعضاء”. 
وأعلنت الس�لطات الصينية، اليوم 
االثن�ني، ارتف�اع حصيل�ة  الوفيات 
بف�ريوس كورون�ا املس�تجد داخل 
البالد إىل   2912، واإلصابات املؤكدة 

إىل أكث�ر م�ن 80 ألف�ا.  وبل�غ عدد 
املصاب�ني بالفريوس ع�ىل الصعيد 
العاملي أكثر   88 ألف ش�خص، تويف 
منه�م ما يق�رب 3 آالف ش�خص، 
 42670 اآلن  حت�ى  ش�في   فيم�ا 
ش�خصل، وفقا مل�ا أعلنته  منظمة 

الصحة العاملية، يوم أمس األحد. 

الجيش السوري يستعيد السيطرة على سراقب

أوروبا تعلن تسجيل 2100 إصابة بـ”كورونا” 

المراقب العراقي/ متابعة...
أفاد تقرير ملوقع »س�نرت ايمغرايش�ن« االمريكي املعني 
 بش�ؤون الهج�رة واللج�وء، ب�أن ادارة الرئي�س دونالد 
 ترامب، اتخذت املزيد من االجراءات املش�ددة التي سيتم 

 تنفيذها العادة التوطني الالجئني 
يف السنة املالية 2020. 

”الربنام�ج  أن  التقري�ر  وذك�ر 
الجديد الدارة ترامب خفض  عدد 
الالجئني اىل الح�د االدنى والبالغ 
18 ال�ف ش�خص  فق�ط مقابل 
30 الف�ا العام امل�ايض مع وضع 
حد لالختيار  العش�وائي لالجئني 

إلعادة التوطني«. 
ترام�ب  ”ادارة  أن  وأض�اف 
خفض�ت االعتماد عىل  املفوضية 

 ) UNHCR (   العليا لشؤون الالجئني التابعة لألمم املتحدة
لعملية التدقيق املسبق واختيار الالجئني  وإلغاء االشرتاك 

يف الربنامج تماًما«. 
وتاب�ع أن ”االدارة الحالي�ة خصص�ت مكان�ا ل��5000 
االقلي�ات  م�ن  فق�ط   ش�خص 
الديني�ة و4000 للعراقيني الذين 
 تعامل�وا م�ع الجي�ش االمريكي 
والدبلوماس�يني، و1500  الج�ئ 
من املواطنني أو املقيمني بش�كل 
أو  يف  الس�لفادور  اعتي�ادي 
غواتيم�اال أو هن�دوراس، فيم�ا 
الباق�ي  سيش�مل 7500  فق�ط 
م�ن املحال�ني إىل برنام�ج إعادة 
الس�فارة  م�ن  قب�ل  التوط�ني 

األمريكية يف أي مكان”. 

المراقب العراقي/ متابعة...
ذكرت صحيفة ‘‘لوفيغارو’’ الفرنس�ية أن نسبة 
املش�اركة  ه�ي مفت�اح االنتخاب�ات الترشيعي�ة 
الت�ي يش�هدها الكي�ان  الصهيوني الي�وم، وتعد 

الثالث�ة من نوعها يف غضون أقل  من عام، معتربًة 
أن عملي�ة االق�رتاع س�تعتمد ع�ىل م�دى  ق�درة 
املعس�كرين عىل التعبئة، خاص�ة يف ظل املخاوف 
 م�ن العدوى بفريوس كورونا الذي فرض نفس�ه 

كضيف  اللحظات األخرية قبيل هذه االنتخابات. 
وقال�ت الصحيف�ة إن الره�ان الحقيق�ي له�ذا 
االستحقاق هو  مستقبل رئيس الحكومة املنتهية 
واليته بنيامني نتنياهو،  الفتة إىل أن تهم الفس�اد 
الرسمية التي يواجهها نتنياهو - رئيس الحكومة 
الوحي�د يف تاري�خ إرسائيل الذي يواج�ه  اتهامات 

بالفساد وهو يف منصبه– تعد نقطة ضعفه. 
وأضاف�ت أن�ه يف ظ�ل الس�ياق الغام�ض له�ذه 
االنتخاب�ات  الثالثة يف غضون أقل من عام، تمكن 
نتنياهو من خلق  دينامية بس�يطة لصالحه. فقد 

طمأن ناخبيه بخصوص  القضايا األمنية. 
كما أن�ه أقنعهم بأنه يف حال ف�از يف االنتخابات، 
س�يتمكن  من الحص�ول عىل الحصان�ة وتجاوز 

صالحيات املحكمة  العليا. 

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية
تقرير: أميركا تفرض إجراءات مشددة جديدة 

في  برنامج توطين الالجئين

صحيفة: الفساد يحاصر نتنياهو في االنتخابات

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد الرئيس ال�رويس فالديمري بوتني، 
االثنني، أن بالده ال  تنوي خوض حرب 
ضد أحد، لكنها يف الوقت نفسه تخلق 
 الظ�روف الت�ي تثني ال�دول األخرى 

حتى عن التفكري بشن  حرب عليها. 
وق�ال بوت�ني يف تريح�ات “إننا ال 
ننوي خ�وض حرب  ضد أح�د، لكننا 
نعمل ع�ىل تهيئ�ة ظ�روف يف مجال 
الدف�اع  كفيلة ب�أال يخطر بب�ال أحد 

حتى التفكري يف شن حرب  علينا”. 

وأض�اف بوت�ني أن “ترام�ب أخربني 
بأس�ف أنه م�ع ن�زع  الس�الح لكنه 
عس�كرية  ميزاني�ة  إلق�رار  اضط�ر 

مجنونة”. 
وأكد بوتني اس�تعداده للمناقشة مع 
ترام�ب بل وأي ش�خص  آخر بش�أن 
مص�ري معاه�دة الحد من األس�لحة 
االس�رتاتيجية  الهجومي�ة »س�تارت 
الجديدة«، مش�ريا إىل أن ع�دم تمديد 
 ه�ذه املعاه�دة، الت�ي تنته�ي العام 

املقبل، سيكون خطأ. 

بوتين: ال ننوي خوض حرب ضد أحد



5صحيفة-يومية-سياسية-عامة Aآراء l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r
االثنين 2 اذار 2020 
العدد 2279 السنة العاشرة

 

مما ال ش�ك فيه أن االنتفاضة الشعبانية الشعبية املباركة 
عام الف وتس�عمائة  وواحد وتس�عني هي من ابرز املعالم 
الثوري�ة والح�راك الش�عبي العراقي الغاضب  ض�د الظلم 

والدكتاتورية يف التاريخ العراقي ..  
وان أمانة حمل الرس�الة لهذه االنتفاضة لهو رشف عظيم 
ومفخرة حقيقية النها  تعطي حامل الرسالة موروث الدم 
الطاهر الذي أريق فيها والذي يعد منارة من  منارات الهدى 

واملوروث الحقيقي للثورات العراقية الشعبية املباركة ..  
ونح�ن اذ اخذنا ع�ى عاتقنا هذا الحم�ل تكليفا وترشيفا 
باق�ون  وللح�ق مطالب�ون وللباط�ل  األث�ر  الزلن�ا ع�ى 
مكافح�ون وللفس�اد رافضون .. وقد عملنا بعد إس�قاط 
 الدكتاتوري�ة عى العم�ل املدني واالنس�اني ايمانا منا بان 
النخبة السياسية العاملة  يف الساحة الوطنية كافية لحمل 
امانه الدماء الطاهرة  التي اريقت يف طريق  حرية الش�عب 
م�ن الدكتاتورية العمياء ولكننا وبعد ميض قرابة الس�تة 
عرش عام  والتدخل الس�افر الدويل واالقليمي واملحاصصة 
والتجاذبات السياسية للكتل  السياسية واألحزاب والتخبط 
االداري الالمسوؤل يف ادارة ملفات الدولة وال سيما  امللفات 
الخدمي�ة وملف�ات العدالة االنتقالية حت�ى اننا الزلنا نجد 
ان ثقاف�ة البع�ث  العفلق�ي املقبور الت�زال يف عقلية اغلب 
موظف�ي الدول�ة مع غياب الواعز الوطن�ي  يف حمل هموم 

املواطن وتوفري الخدمات االساسية عى األقل منها ..  
ل�ذا نأمل م�ن كل االح�رار واملس�تضعفني بالوق�وف مع 
رج�ال االنتفاضة ملا لهم من  عظيم رشف االس�م ولرمزية 
االنتفاض�ة والش�هداء ورجاالته�م الذين يحمل�ون أمانة 
 الس�ماء يف قلوبه�م وعقولهم .. املني التكات�ف والتعاون 
يف حمل هذه الرس�الة  بكل تفاني واخالص لدعم الش�عب 
العراق�ي وتوف�ري  الخدمات األزم�ة والرضوري�ة  لكرامة 
االنس�ان العراقي وحفظ أم�ن وامان املُواط�ن والتعايش 
الس�لمي بني جميع  اطي�اف املجتمع واع�ادة تعزيز الثقة 
بالطاقات والق�درات والكفاءات العراقية  النزيهة وتطوير 
التنمية الداخلي�ة ودعم التصنيع املح�ي ورفده بالتطوير 
مع  التنمي�ة الزراعية وتطوي�ر االقتصاد وف�ق النظريات 
التنموية املتطورة وعدم  االكتفاء باملنتوج النفطية وش�ل 
االقتص�اد العراقي من خالل املوازنات التش�غيلية  بل نرى 
رضورة تفعيل املوازنات االستثمارية لكال القطاعني العام 
والخ�اص  املحليني بالدرجة األس�اس وإعالن ذلك بش�كل 
رس�مي وصحفي وف�ق البيان�ات  والخطاب�ات واللقاءات 
القطاع�ات  بجمي�ع  األم�ة  قضاي�ا  متبن�ني  اإلعالمي�ة 
االجتماعي�ة  واالقتصادية والسياس�ية منها الس�يما التي 

تمس يوميات املواطن .. 
وحي�ث نرى من ال�رضوري مواجهة القيادات السياس�ية 
ادراك  لبي�ان حج�م  التلك�ؤ واإلخف�اق يف  ومفاوضته�م 
وإيق�اف ه�ذه  الناف�ذة   والقوان�ني  العراق�ي  الدس�تور 
 الخروق�ات القانوني�ة واإلدارية . فاالمر اصب�ح ال يغتفر 
وال يمكن الس�كوت عليه  وهذا هو امليدان االول والحقيقي 
لينال االنتفاضيني االحرار  ش�عبيتهم وتمثيلهم  الحقيقي 
لقضاي�ا الوطن حيث س�تعد هذه الس�ابقة االوىل والقدوة 
للمواطن�ني  ونجاحه�م يف الدفاع ع�ن الحق�وق للمواطن 
العراق�ي وضمان كرامة االنس�ان يعد  نجاحا يف مس�تقبل 
الوط�ن الس�يايس ونجاح�ا باه�را يف العملية السياس�ية 
والتجرب�ة  الجديدة للمنظومة السياس�ية يف البلد ان ش�اء 

الله وما توفيقنا اال بالله

للتأريخكلمة

بقلم/ فاروق األسدي

بقلم/جهادحيدر
له�ذه  املب�ارش  الس�بب  أن  الواض�ح 
الدينامي�ة الداخلية، هو إرصار نتنياهو 
عى  تويل رئاسة الحكومة بهدف حماية 
نفس�ه م�ن املحاكم�ة، وحماي�ة حزب 
املتط�رف  اليم�ني  الليك�ود  ومعس�كر 
ودعمه له. وعدم نجاح هذا املعس�كر يف 
نيل أغلبية يف  الكنيس�ت، حال حتى اآلن 
دون تش�كيل الحكومة. لكنه اس�تطاع 
مناف�ي  يعط�ل  مح�اوالت  أن  ايًض�ا 
نتنياهو تش�كيل حكومة بديلة، وهو ما 

أدى إىل دوامة متواصلة  حتى اآلن . 
م�ع ذلك، ف�إن العام�ل األس�ايس الذي 
س�اهم يف انتاج ه�ذا الواق�ع ايًضا، هو 
 االنقس�امات داخ�ل معس�كر اليم�ني، 
وتحديدا انش�قاق كتلة »إرسائيل بيتنا« 
عن ه�ذا  التحال�ف عى خلفي�ة املوقف 
من تجنيد الحريدي�م يف الجيش، اضافة 
إىل مصال�ح  انتخابي�ة، وهو م�ا أدى إىل 
إح�داث رشخ ل�م يتمك�ن نتنياه�و من 
التعويض عنه  األمر الذي ساهم يف حالة 

الشلل التي تشهدها الحكومة . 
بعد فش�ل نتنياه�و املتك�رر يف حملتني 
انتخابيت�ني متتاليت�ني بانت�زاع أغلبي�ة 
نيابي�ة،  وفش�له يف انت�زاع حصانة من 

إىل  مضط�را  نفس�ه  وج�د  الكنيس�ت، 
خوض ه�ذه  االنتخابات يف ظ�ل اتهامه 
رس�مياً بالفس�اد، م�ع تحدي�د موع�د 
ملحاكمته. كان  يفرتض لهذه املستجدات 
أن ترتك أثراً سلبيا عى مكانته الشعبية، 
لكن أتى  اعالن صفق�ة القرن يف توقيت 
مثايل بالنس�بة ل�ه. وهو ما س�اعده يف 
حرف مح�ور  اهتمام�ات ال�رأي العام، 
بنس�بة كبرية، نحو صفق�ة القرن التي 

بدت يف توقيتها،  كمحاولة إنقاذ غريق . 
وهك�ذا اس�تطاع نتنياه�و أن يس�تبدل 
الخط�اب الس�يايس الدعائ�ي بعناوين 
سياسية  وآيديولوجية يمينية، )تتمحور 
حول صفقة القرن بما تمثله من تجسيد 
لطموح  اليمني( وأن يربط تحققها عى 
أرض الواق�ع ببقائه يف منصب رئاس�ة 
ال�وزراء.  وعم�د إىل الرتوي�ج ملقول�ة إن 
س�قوطه يف االنتخابات س�وف يؤدي إىل 

سقوط حكم  اليمني . 
تفاصي�ل  يف  الدخ�ول  ع�ن  بعي�داً 
بنتائ�ج  املتصل�ة  الس�يناريوهات 
االنتخابات، يف حال  لم تش�هد الس�احة 
اإلرسائيلي�ة أي مفاج�آت ع�ى صعي�د 
أغلبي�ة   61  نتنياه�و  معس�كر  ني�ل 
عضو كنيس�ت، وهو ما ل�م تتوقعه أي 

اس�تطالعات رأي، فإن مآل االنتخابات 
 يتج�ه نحو إعادة انت�اج موازين القوى 
الحالي�ة، ويضع »إرسائي�ل« من جديد، 
أم�ام  س�يناريو تك�رار االنتخاب�ات، أو 
حصول تحول يف مواقف كتل أو بعضها، 
منع�ا  لتكرار ه�ذا الس�يناريو. وهو ما 
املطلوب�ة  االغلبي�ة  بتوف�ري  سيس�مح 
لتش�كيل  الحكوم�ة. وبطبيع�ة الح�ال 
فإن حصول مفاجآت يف النتائج سيغري 

املشهد  السيايس بشكل جذري . 
يف كل االح�وال، م�ا تش�هده »إرسائيل« 
ينط�وي ع�ى أكث�ر م�ن رس�الة، م�ن 
أهمها،  أنه ُيعبرِّ عن انقس�ام جماهريي 
ح�اد يف املوق�ف م�ن أكث�ر م�ن قضية 
وعنوان.  انعكس ذلك يف خارطة االحزاب 
الكنيس�ت.  ش�هدها  الت�ي  والتكت�الت 
تمظه�رت هذه  االنقس�امات يف خارطة 
االح�زاب املوزع�ة بني اح�زاب حريدية، 

وأح�زاب  ديني�ة  صهيوني�ة،  وأح�زاب 
ويم�ني  متش�ددة،  يميني�ة  علماني�ة 
وهكذا... ويختلف هؤالء يف  أكثر من تحدٍّ 
وقضية، من املوقف من ترؤس نتنياهو 
للحكوم�ة املقبلة، إىل  تجني�د الحريديم، 
إىل العديد م�ن القضايا املتصلة بالهوية 
اليهودية والحياة  اليومية يف كيان العدو. 
ُيتوق�ع  ال�رأي  اس�تطالعات  وبحس�ب 
أن تتك�رر يف الكنيس�ت  املقب�ل، خارطة 

مش�ابهة مل�ا هي علي�ه االن، بش�كل أو 
بآخر . 

االيديولوجي�ة  الخارط�ة  أن  م�ع 
والسياس�ية لالح�زاب القائمة، ليس�ت 
جدي�دة يف أصل  عناوينها وهويتها، لكن 
الجديد فيها تغري النسب بينها. ويعكس 
هذا التب�دل تغري  نس�بة الجماهري التي 
تمثله�ا. فف�ي العق�ود االوىل م�ن كيان 
الع�دو كان الجمه�ور  العلمان�ي ُيمثرِّ�ل 

األكثري�ة الس�احقة، وكان�ت الهويات 
االخرى من حريدي�ة ودينية  صهيونية، 
تتموضع عى هامش الخارطة الحزبية 
واالجتماعي�ة. أم�ا اآلن، فق�د  تغ�ريت 
النس�ب بينها، وبحس�ب رئي�س الدولة 
رؤوب�ني ريفل�ني، أصبح�ت »إرسائيل« 
تتق�ارب  قبائ�ل  أرب�ع  م�ن   تتأل�ف 
نس�بها فيم�ا بينها، وهو م�ا ُيفرس لنا 
حال�ة التج�اذب  والش�لل الذي تش�هده 

بقلم/طيبالعراقي
كل التحلي�الت تتجنب تقديم تفس�ري مقنع؛  
للجوء االثنني السيد عادل عبد  املهدي، ومحمد 
توفيق عالوي اىل االس�تقالة، خصوصا أن ما 

أقدما عليه كان يف  توقيت غري متوقع ! 
أغم�ض  الت�ي  الحقيق�ة 

كث�ريون عيونه�م عنها، ه�ي أن االثنني كانا 
يلوح�ان بص�ب  مري�ر، بم�ا يمر بالع�راق ال 

يمكن الترصيح بفحواه .. 
أولهم�ا  مثل�ه بصب اس�ماعيل ع�ى الذبح! 
وخصوصا كالهما قد خاضا معرتك  السياسة 
عى مدى س�نني طوال، ويعرف�ان دهاليزها 
ومتعرجاته�ا اكثر من س�واهم،   ومع هذا 
قدم�ا بقوة واس�تلما املنصب وهم كما 
نعرفهما  )باردين بس�لوكهما عقالء 
 غري متهورين (،  فمن اين اس�تمدا 
الق�وة ووافق�ا ع�ى خ�وض هذا 
الوح�ل، ال�ذي  يش�به الس�ري عى 
الحبل يف الس�ريك، ومل�اذا بعد ان 
مش�يا فيه ال يقعان يف وسطه  بل 

قبل النهاية بخطوتني؟ ! 
كلن�ا عى يق�ني ودراية؛ 
العملية  بسري 

السياس�ية ومخاطرها وتقلباتها، فمس�رية 
 الكتل ونقاش�اتها، تكشف عن أن اللعبة أكب 
من املش�رتكني فيها منفردين، لكنها  تسعهم 
مجتمعني، لكن السيدين عبد املهدي وعالوي 
خضع�ا لهيمن�ة فري�ق  س�يايس واح�د، هو 

الفريق الذي يريد اختطاف العراق برمته ! 
وأذا كان تحلي�ل م�ا تع�رض له عب�د املهدي 
وحكومت�ه؛ يحتاج اىل وقفة برؤي�ة  تحليلية 
إس�رتاتيجية ، ف�إن إخفاق ع�الوي كان أمرا 
مفروغ�ا منه، بل تح�ول يف  األيام األخرية من 
عمره الس�يايس الذي انتهى يف األول من آذار؛ 
اىل استحقاق  البد منه ألسباب يمكن إجمالها 

بما يي : 
  * السلوك الشخيص ملحمد عالوي؛ ألنه حاول 
إظه�ار ق�وة ش�خصيته للكت�ل  السياس�ية، 
والتف�رد باختي�ار وزرائه دون مش�اورة اي 
ط�رف، وهذه الطريقة يف  تش�كيل الحكومة، 
حال�ة ش�اذة يف العملية السياس�ية منذ عام 
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  * اعتماد خطاب إعالمي لتس�ويق شخصيته 
للش�ارع العراق�ي، وام�الء أس�لوبه  ملجل�س 
النواب، واستعداء النواب واتهامهم بتسقيط 
حكومته، حتى قبل أن يعلن  أسماء أعضائها، 
وهو خطاب  أثار اس�تفزاز النواب و دفعم اىل 

العمل ضده . 
  * اختي�ار طاق�م إعالم�ي بعيد عن س�احة 
طاق�م  وه�و  الداخلي�ة،  العراق�ي  اإلع�الم 
تعام�ل  بنفس طريق�ة عالوي االس�تعالئية، 
وكان ه�دف ه�ذا الطاقم إثارة ال�رأي العام، 
 وتألي�ب الش�ارع ض�د املعرتض�ني؛ ب�دل أن 
يس�عى بمهنية وإحرتاف اىل كس�ب  رضاهم 
وتطمني إنشغاالتهم، ومن بني أخطاء فريقه 
اإلعالمي القاتلة، هي  محاولة استمالة بعض 
الش�خصيات اإلعالمي�ة الجدلية، مث�ل نبيل 
جاس�م، بغية  احتواء قناة دجلة ومنعها من 

العمل عى تسقيطه .  
  * اختي�ار وزراء غري مناس�بني م�ع املرحلة، 
ويمثل�ون وجه�ة نظ�ره؛ فض�ال ع�ن أنه  لم 

يستطع مغادرة محيطه الشخيص . 
الت�ودد  مكش�وفة  بباغماتي�ة    * ح�اول 
اىل املتظاهري�ن، وإظه�ار نفس�ه ع�ى أن�ه 
 مرش�حهم،� لكن هذا املس�لك أدى اىل رفضه 
من قبل بعض س�احات التظاهر، األمر  الذي 

افقده الضغط الجماهريي . 
 * ع�دم وج�ود توافق ب�ني الكتل السياس�ية 
الش�يعية عى دعم حكومته، لعدم إفس�احه 
 املجال لها ملش�اركته باختي�ار وزرائه، لكنه 
منح الكتل الس�نية والكردية هامشا  مهما يف 

هذا الصدد . 
  * ع�دم تواف�ق الفت�ح م�ع س�ائرون لدعم 
ع�ادل  م�ن  دعمه�م  لس�حب  ردا  ع�الوي، 

 عبداملهدي . 
  * محاولة بعض الكتل الش�يعية القريبة من 
الرؤية األمريكية إفش�ال حكومة  عالوي، من 
أجل إعادة حظوظ املرش�ح املدعوم من قبلها 

خصوصا مقبوليته من  امريكا .  
  * تخ�وف بعض الكت�ل السياس�ية من فتح 
ملفات فساد زعمائها خصوصا بعد  خالفات 

سابقة للسيد عالوي مع قياداتها . 
  * من الواضح بأن هناك إجماعا سياسيا بني 
الكتل السياس�ية الشيعية والسنية  والكردية 
بأن اي تغيري لقواعد تشكيل الحكومة خارج 
إط�ار التوافق او  املحاصصة بني قوس�ني لن 
يتحقق يف الظرف الحايل لكن  السيد عالوي لم 
 يدرك ان الكرد خصوصا؛ لن يس�محوا بتغيري 
معادل�ة تش�كيل الحكوم�ة، وه�ي  معادل�ة  
توافقوا عليها مع باقي القوى السياسية منذ 
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املحاصص�ة  الس�نية ع�ى  الكت�ل    * إرصار 
واالس�تحواذ عى ال�وزارات، التي هي  مصدر 
قوته�م وعدم التفريط بها، وعدم ش�عورهم 

ضغوطات شعبية او خارجية .  

االنتخاباتاإلسرائيلية:»إسرائيلالقبلية«تعيدإنتاجنفسها

لماذاأخفقالسيدعالوي؟

يخوض كيان العدو جولة انتخابات ثالثة خالل 
أقل من سنة، في سابقة لم  يشهدها طوال 
تأريخه. ويعكس مسار االنتخابات المتكررة 
وفشل تشكيل الحكومة  طوال هذه الفترة، 

أكثر من أزمة يمر بها الكيان، على المستوى 
السياسي  واالجتماعي وااليديولوجي . 

بقلم/فاطمةحمدان
يدفعن�ا ال�ّدور ال�ذي تؤّديه بعض وس�ائل اإلعالم 
خالل تغطية األح�داث التي تجري  يف منطقتنا، إىل 
طرح عدَّة تس�اؤالت حول أهمّيتها يف توجيه الرأي 
ز، يف  العام نحو  أهداف مرس�ومة، بحي�ث إنها تركرِّ
س�بيل الوصول إىل املُبتغى املنش�ود، عى  حدٍث ما، 
وترفق�ه بأحداٍث يت�ّم ِخداع عقولنا م�ن خاللها، 
ُمس�تفيدة يف ذل�ك م�ن تأث�ري  الس�لطة الرابعة يف 

الجمهور . 
ويف هذا السياق، أشار الدكتور عي رشيعتي إىل أنَّ 
طرح فكرة اس�تحمار العقول  يأتي بشكٍل مبارش 
وغ�ري مبارش، فاملبارش يتّم عب تحريك األذهان إىل 
الجه�ل  والغفلة أو س�وقها إىل الضالل واالنحراف. 
أما غ�ري املب�ارش، فهو عب�ارة عن  إله�اء العقول 
بالحقوق الجزئية البس�يطة الالفورية، لتنش�غل 
عن الحقوق  األساسية والحياتية الكبرية الفورية  . 
ولذل�ك، ويف إطار التنويه بُق�درة اإلعالم عى تغيري 
األنماط واملعايري، أش�ار  البع�ض إليه كأداة تمتلك 
الُق�درة ع�ى تغي�ري س�لوكّيات املجتمع�ات غ�ري 
نة،  والّسري بها وفق أجندات بعيدة عن الِقَيم  املُحصَّ

التاريخّية الراِسخة بني الناس . 
واح�داً  ُيع�ّد  مث�اًل،  الديمقراطي�ة،  مفه�وم  إنَّ 
يف مضمون�ه، ولك�ن نظ�راً إىل تف�اوت  تطبيق�ه 
ب�ني منطق�ٍة وأخ�رى، وفق�اً ملصالح الس�لطات 
الحاِكم�ة، كما ه�ي ح�ال  األنظمة العربي�ة التي 
ُتعَت�ب بأغلبّيتها ديكتاتورية، وتس�تمد رشعّيتها 
من الُس�لطة  نفس�ها، فإنَّ هذه األنظم�ة ترى أن 
مفهوم الديمقراطية أمر غريب وشاذ ال وجود  له، 

وتس�تبعد أّي دور للُمنّظمات التي ُتعنى بالحقوق 
والحريات، سواء السياسّية  أو االجتماعّية . 

إضافًة إىل ذلك، إنَّ سيطرة هذه األنظمة عى قطاع 
اإلع�الم، م�ن خ�الل املُغري�ات  وغريها، ت�ؤّدي إىل 
توجي�ه الرأي العام نحو أجندات تعمل عى حماية 

الحاِكم  وضمان بقائه واستمرارّيته . 
ويف إط�اٍر آخر، يظهر جلي�اً دور التوجيه اإلعالمي 
وأث�ره يف اتجاهات الرأي العام  يف قضايا حّساس�ة 
تؤّث�ر يف املس�رية البرشي�ة، منها عناوي�ن الحرب 
والِس�لم.  وخري ِمث�ال عى ذلك ما حص�ل يف بداية 
كان  1916،  إذ  الع�ام  يف  األوىل  العاملي�ة  الح�رب 
املجتمع األمريكي ُمسالِماً ال يجد أبداً نفسه داخل 
ه�ذه الح�رب، ويرى أن�ه  غ�ري معنّي به�ا، ولكن 
كانت لدى إدارة الرئيس األمريكي ويلس�ون قراءة 

ُمختلفة . 
ومن أجل دخوله الحرب، اس�تطاع خالل 6 أش�هر 
فق�ط، وبتجيي�ش إعالم�ّي معطوف  ع�ى تقرير 
لجن�ة »كريل«، اختالق نوع من املزاج الهس�تريي 

املُتعّطش إىل  الحرب . 
بالعودة إىل مس�ار اإلعالم العربّي الخليجّي بشكل 
خاّص، فإنه يشّن الحروب  اإلعالمية عى املقاومة 
مات إرهابية،  يف لبنان وفلس�طني، ويعتبها منظَّ
به�دف  تأليب ال�رأي الع�ام، وال س�يما الخليجي، 
ف�ة الت�ي اس�تطاعت  دول  وَك�رسرْ الص�ورة املرُشرِّ
املُمانعة أن تحّققها يف الوجدان العربي يف مواجهة 

الّصهاينة ودول  االستكبار العامليّ . 
وق�د تّم كش�ف بع�ض ه�ذه املؤامرات م�ن خالل 
ترسيب�ات »ويكليك�س«، التي فضح�ت  الكّميات 

الهائلة من األموال التي تّم رصفها من أجل تشويه 
ص�ورة حزب الل�ه  اللبناني. وت�مَّ تجييش حمالت 
دعائية مدفوعة الثمن من أجل شيطنة هذا الحزب 
 املقاِوم واتهام�ه بجرائم بعيدة كّل الُبعد عن ِقَيمه 

وسلوكه العام . 
وق�د أش�ار الس�فري األمريك�ي األس�بق يف لبنان، 
جيفري فيلتمان، إىل أن الواليات  املتحدة األمريكية 
أنفقت ماليني الدوالرات لتش�ويه صورة الحزب يف 
الداخل  والخارج. ومن الالفت واملُس�تغرَب انخراط 
اإلع�الم العرب�ي البرتوخليج�ي يف ه�ذه  الحمالت 
الصهيونية العدائية بحّق حركات املقاومة، إذ دأب 
عى وصف الشهداء  املقاومني بالَقَتلَة أو املُعتدين . 

وق�د كان له�ذه الفضائي�ات دور س�يرِّئ يف جميع 
املواجه�ات البطولي�ة الت�ي قادته�ا  املقاومة، وال 
سيَّما خالل عدوان تموز ٢٠٠6، والعدوان املستمر 
ع�ى غ�زَّة، إذ  تظه�ر جلي�اً محاول�ة ه�ذا اإلعالم 
املُرَتِه�ن يف العم�ل ع�ى توهني إنج�ازات املقاومة 

 وتبّني الروايات واملصادر الصهيونية بشكٍل تام . 
ويف س�ياٍق آخ�ر، ولالس�تفادة م�ن دور اإلع�الم 
ت�ّم  الن�اس  وأمزجته�م،  س�لوكيات  يف  وتأث�ريه 
الرتويج للتطبيع مع الكي�ان اإلرسائيي تمهيداً ملا 
ي ب�«صفقة  الق�رن«، والتي ُتنه�ي القضية  ُس�مرِّ
الفلس�طينية، وُتع�زرِّز الرشاك�ة م�ع »إرسائيل«، 
ه  الِسهام إىل الجمهورية اإلسالمية يف إيران .  وتوجرِّ

ويف هذا اإلط�ار أيضاً، صار اإلع�الم مطّية لتمرير 
باس�تبدال  الع�داء  تجلَّ�ت  الت�ي  ُمخّططاته�م 
ل�«إرسائي�ل«، من خ�الل خلق عدو جديد إس�مه 
إي�ران، والرتوي�ج اإلعالمي  لذلك، ُبغي�ة ُصنع رأي 

عام ُمنسِجم مع ما يعملون عليه . 
والس�تكمال الّصورة، تّم وض�ع كلٍّ من حزب الله 
وحم�اس والجهاد اإلس�المي عى  الئح�ة اإلرهاب 
ام العرب،  ب به�ا بعض الح�كَّ األمريكي�ة التي رحَّ
عوا إعالمهم املكتوب  ولم يكتف�وا بذلك،  فقد ش�جَّ
دة باملقاومة  ودفعوه إىل ن�رش مئات املقاالت املُن�درِّ
 واملُهاِجم�ة له�ا، يف الوق�ت الذي يغّيب�ون فيه عن 
اإلع�الم كل أش�كال القهر  واالس�تعباد الصهيوني 
يف فلس�طني املحتلة، فضالً ع�ن الجرائم واملجازر 

عبني الفلسطيني واللبناني .   الصهيونية عى الشَّ
وبع�د تط�ّور اإلع�الم الجديد عى حس�اب اإلعالم 
التقلي�دّي، ونظ�راً إىل التأث�ري الكبري  له�ذا اإلعالم 
الحي�وّي ال�ذي يص�ل إىل كّل الن�اس، قام�ت دول 
االس�تبداد العاملّي  باس�تغالله، وأنشأت العديد من 
الجيوش اإللكرتونية، ُبغية بّث القالِقل والشائعات 
 ونرش األضالي�ل لتحقيق هدف ُمعنيَّ تّم التخطيط 

له . 
والجي�وش  للش�بكات  كان  ُمّتص�ل،  س�ياٍق  ويف 
اإللكرتونية التي يمّولها املال  الخليجّي، وال س�ّيما 
الس�عودي واإلمارات�ي والقط�ري، تأث�ري كبري يف 
استغالل  الحركات املطلبية املُتنوّعة التي انطلقت، 

وال زالت، يف العالم العربي  . 
وتعم�ل ه�ذه الجي�وش اإللكرتونيَّ�ة، م�ن خالل 
اس�تغالل اإلعالم بش�كٍل س�ّيئ، إىل  َحررِْف مس�ار 
�ري  االنتفاض�ات والحركات املطلبية املُحّقة، والسَّ
به�ا نحو ط�رح  عناوي�ن مختلفة، وف�ق أجندات 
مرس�ومة ُمس�بقاً ته�دف إىل تفتي�ت دول محور 

 املُماَنعة واملقاومة وإسقاطها . 

الحربعلىالمقاومة..كيفيمكنخداعالرأيالعام



النجفيواجهالكهرباءغداً..

امانة بغداد يضيف الزوراء في افتتاح الجولة 
توفرت لي عام 1984 فرصة زيارة المنشآت التي أقيمت الرابعة من الدوري الممتاز

عليها دورة ميونخ  األولمبية عام 1972 في المانيا الغربية، 
وقد لفت انتباهي المنشآت المشّيدة  للطب الرياضي من 

حيث المساحة وتعّدد األجهزة الطبية ألغراض شتى .  
توقفت عند أحدها متسائاًل عن جهاز كثير الشبه بعضلة 
الفخذ ظنًا مني أنه  مخّصص إلصابات عضلة الفخذ حتى 

فّسر لي أحدهم أنه عندما يتساوى عدد من  الالعبين في 
المواصفات البدنية والمهارية واالعمار فإن هذا الجهاز 

يحسم  اختيار المدرب لالعب المناسب، حيث يحّدد هذا 
الجهاز عمر العضلة ومدى  صالحيتها للعمل بكفاءة عالية 
لزمن معّين ليقوم المدرب على اساسه باختيار  األفضل من 

الالعبين . 
فهمت عندها كيف اس�تطاع العل�م وبالذات الطب الريايض أن يخدم 
الرياض�ة ويقف  خلف تطّوره�ا ويلغي املفهوم الس�ائد عند مدربي 
ال�دول النامي�ة عند اختي�ار  الالعبني وف�ق مفهوم )عين�ك ميزانك( 

املعتمد يف اختيار الالعبني وفق مشاهدة  املباريات املختلفة .  
تأّس�س الطب الريايض يف العراق عام 1971 عىل يد الدكتور إبراهيم 
البرصي  وزوجته الدكتورة كدرون البرصي والدكتور مظفر عبد الله 

شفيق ليلتحق بهم  الدكتور فالح فرنسيس. 
واعت�روا أعم�دة الط�ب الري�ايض يف العراق واالس�ماء التي اس�تند 
عليه�ا تط�ّور  الط�ب الري�ايض يف املراح�ل الالحق�ة حي�ث اتخ�ذوا 
مق�راً لهم يف بناية الن�ادي  األوملبي يف األعظمية تحت مس�ّمى مركز 
الط�ب الري�ايض، كان لوجوده�م ودورهم  ش�أن يف إع�الء الرياضة 
والرياضي�ني م�ن حيث قدرتهم س�واء أكانت كتابية أم  مش�افهة يف 
اقناع املس�ؤولني ب�وزارة الش�باب ح�ول رضورة التخّصص بالطب 
 الري�ايض م�ن دول مختلفة ويف اختصاصات منوّع�ة كان حصيلتها 
تخص�ص  الدكتور مظف�ر بالقلب واللياق�ة البدني�ة والدكتور فالح 
بجراحة العظ�ام واإلصابات  الرياضية، كان عام 1979 نقطة تحّول 
يف زي�ادة ع�دد األطب�اء يف املرك�ز  التخّصيص حيث أنض�م اىل الفريق 
الطب�ي عدد من األطباء الش�باب منهم عىل  س�بيل املث�ال ال الحرص 
الدكتور عماد ش�اكر تخّصص بأمراض املفاص�ل وتأهيل  االصابات 

الرياضية، والدكتور مازن الدوري تخصص يف تغذية 
الرياضيني،  والدكتور سمري سعد الله، ود.محسن 

س�عدون ، ود.صباح جاس�م نعم�ة، ود.نارص 
 الخالدي، ود.س�لفانا بيداوي�د، ود.بتول متي، 

ود.ماج�د اله�اليل، ود.حس�ام الدجييل،  د. 
عب�د الكري�م الصف�ار، د.هم�ام حم�دي 
وغريهم كوكبة من األطباء نذروا انفسهم 
 يف خدم�ة الرياض�ة توّزع�وا عىل اقس�ام 

الطب الريايض العديدة كقس�م الجراحة  والع�الج الطبيعي واملختر 
واألش�عة والصيدلية واللياق�ة البدنية وطب األس�نان  هدفها تقديم 
الخدم�ات الطبية من فحص وعالج مجان�ي لجميع رياضيي العراق 
 بش�كل دوري، وكذلك تنظيم الحمالت التوعوي�ة واملؤتمرات الطبية 
إلشاعة الثقافة  الصحية وس�ط الرياضيني واملجتمع عموماً إضافة 
اىل مرافقة الوفود الرياضية  والس�هر ع�ىل راحة الالعبني والتأكد من 

سالمتهم عند املشاركة يف املباريات  الرياضية . 
الحدي�ث عن مديرية الطب الريايض يحتاج مس�احة أكر من املقّرر 
ملقال يفرضه  تصميم الجريدة واس�تميح االسماء التي ذكرتها عذراً، 
وه�ي نجوم ت�أألت يف  س�ماء الطب الري�ايض وس�اهمت يف ادخال 
البهج�ة يف وجدان الش�عب العراق�ي يف  كل االنتص�ارات الرياضية يف 
املحافل الدولية، لكني سأكتب باختصار شديد عن  أحد فرسان الطب 
الري�ايض الدكتور مظفر عبد الله ش�فيق ال�ذي أدار الطب  الريايض 
لس�نوات ط�وال بحنك�ة إداري�ة محّببة للنفس يش�عر م�ن خاللها 
الريايض  أنه يحصل عىل نصف الشفاء مجرّد لقائه بالدكتور مظفر . 

لقد حبا الله هذا الطبيب االشقر الوسيم اخالقاً قّل نظريها وتواضعاً 
جماً وبساطة  متناهية وثقافة موسوعية كلها اضفت جّواً من املوّدة 
واألخ�وة عىل الرياضيني  ومن التق�اه وليس يف األمر غرابة، فالدكتور 
مظّف�ر جاء اىل هذا الوس�ط من خالل  الرياضة حي�ث كان متمّيزاً يف 
لعبة كرة الق�دم والكرة الطائرة ، وكذلك احرز  بطولة كلية طب عني 
ش�مس املرصية وبعدها بطولة كلية طب جامعة بغداد  بالشطرنج، 
إضاف�ة اىل ذلك احتل وما ي�زال الدكتور مظفر مواقع مهمة يف الطب 
 الري�ايض كرئي�س االتح�اد العراقي للط�ب الريايض ونائ�ب رئيس 
االتح�اد العربي  للطب الريايض وعضو اللجنة الطبية لالتحاد العربي 
لك�رة القدم إضافة اىل كونه  محارضاً ومرشفاً عىل طلبة الدراس�ات 

العليا يف كليات الرتبية البدنية وعلوم  الرياضة .  
عندم�ا نذّكر به�ذه النخبة الطيبة من اطباء الرياضة نش�عر باألىس 
ألنه�م توّزعوا  ع�ىل مختلف ال�دول العربية واألجنبية يف وقت تش�تّد 
الحاج�ة لوجوده�م وس�ط  الرياض�ة العراقي�ة، وأتمن�ى أن تلتفت 
الجهات املعنية لتخصيص متحف للطب  الريايض يتضّمن اسماءهم 
وانجازاتهم، إنه�م أوفوا بجهدهم وعرقهم الذي  نضحوه يف أن يكون 
للرياضة العراقية شأن وس�ط الرياضة العربية واآلسيوية.  تحياتي 

لهم أينما وجدوا يف أرض الله الواسعة.  

الطب الريا�ضي
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المراقب العراقي/ صفاء الخفاجي
تنطل�ق يوم غ�د الثالثاء الجول�ة الرابعة من 
مرحل�ة الذهاب لل�دوري املمت�از  بمباراتني 
فقط حيث يلتقي يف املباراة األوىل امانة بغداد 
ضيف�ه الزرواء عىل  ملعب امانة بغداد، امانة 
بغ�داد يحتل املرك�ز الرابع ع�رش أي ما قبل 
األخري يف  جدول الرتتي�ب بعد ان خاض ثالث 
مباري�ات امام كل من نفط الوس�ط والنفط 
 والرشطة تلقى خسارتني امام نفط الوسط 
والرشط�ة فيما تع�ادل امام النف�ط ويمتلك 
 نقط�ة واح�دة وسيس�عى الي�وم اىل تحقيق 
ف�وزه األول يف ال�دوري ومحاول�ة العودة  اىل 
س�كة االنتصارات، عصام حمد مدرب امانة 
بغ�داد س�يطمح غ�دا اىل محاول�ة  اإلطاحة 

بفريقه السابق الزوراء وتقديم خدمة الندية 
املقدم�ة من جهة واس�تعادة  بريق�ه الفريق 

من جهة أخرى. 
م�ن جانبه ال�زوراء يحتل املرك�ز الرابع بعد 
خ�اض مبارات�ني فق�ط يف ال�دوري  املمت�از 
بع�د ان نال حال�ة انتظار يف الجول�ة الثانية 
حق�ق الفوز يف املباراتني ع�ىل  كل من الطلبة 
والكهرب�اء بنتيجة واحدة وه�ي هدف واحد 

عن طريق هداف الفريق  مهند عبد الرحيم. 
مواصل�ة  اىل  الي�وم  ستس�عى  الن�وارس 
االنتصارات عر بواب�ة امانة بغداد ومحاولة 
 مزاحم�ة الجوي�ة يف ص�دارة الرتتي�ب اذا ما 
تحق�ق الف�وز يف مب�اراة الغ�د والوصول  اىل 
النقط�ة التاس�عة، ال�زوراء يعان�ي من قلة 

األه�داف يف الجولتني الس�ابقتني حيث  حقق 
ال�دوري يف  الف�وز ع�ىل الطلب�ة يف افتت�اح 
الدقائ�ق األخرية وبه�دف وحي�د ويف  املباراة 
الثانية هزم الكهرباء بهدف واحد أيضا وعن 
طريق مهاجمه مهند عب�د  الرحيم وهذا يدل 
عىل ضعف هجومي ل�دى الفريق يقابله قوة 
دفاعي�ة ل�دى  الن�وارس حيث ل�م يتلقى أي 

هدف يف الجولتني املاضيتني. 
ال�زوراء بقي�ادة مدربه باس�م قاس�م الذي 
يمتل�ك خ�رة كب�رية يف التعام�ل م�ن كثرة 
 اإلصابات والغيابات التي ترضب الفريق قبل 
مواجه�ة الغد امام امانة بغ�داد ويدرك  جيدا 
ان أي نتيجة غري الفوز قب تبعده عن مراكز 

املقدمة التي تضم الجوية  والنفط والحدود. 

ويف املب�اراة الثاني�ة يس�تضيف النج�ف عىل 
النج�ف  ضيف�ه  يف  املحلي�ة  اإلدارة  ملع�ب 
الكهرب�اء، النج�ف صاح�ب املركز الس�ابع 
يف س�لم الرتتي�ب يمتلك اربع نق�اط  حققها 
من ف�وز وتع�ادل فبعد ان حق�ق الفوز عىل 
الصناع�ات الكهرب�اء يف الجول�ة  األوىل ع�اد 
وتع�ادل يف الجول�ة الثاني�ة ام�ام الطلب�ة يف 
املباراة التي أقيمت عىل  ملعب الشعب الدويل. 

أبناء املدرب حس�ن احمد يطمحون يف مباراة 
الغ�د لإلطاحة بالكهرب�اء واالرتقاء  يف جدول 
الرتتي�ب فالف�وز س�يضع الفري�ق يف املركز 
الثاني بعد الجوية ولو مؤقتاً  ويقرب الفريق 
من العودة اىل املس�تويات الرائع�ة التي كان 

يقدمها الفريق يف  املواسم املاضية. 

م�ن جانب�ه الكهرب�اء ال�ذي يحت�ل املرك�ز 
الثال�ث عرش يف جدول الرتتي�ب يطمح اليوم 
طري�ق  اىل  والع�ودة  مس�اره  تصحي�ح   اىل 
االنتص�ارات فالفري�ق ل�م يق�دم حت�ى االن 
ما  يش�فع له وملدربه الكابت�ن عباس عطية 
للتق�دم يف ج�دول الرتتي�ب، الكهرب�اء تلقى 
 خساراتني وتعادل يف الجوالت الثالث املاضية 
فبعد بدايته بالخس�ارة م�ن النفط  يف افتتاح 
مبارياته يف الدوري املمتاز عاد وقدم مستوى 
رائع يف مبارات�ه الثانية  ام�ام الكهرباء التي 
انته�ت بالتع�ادل بثالث�ة اهداف ل�كل فريق 
بع�د ان تقدم الفري�ق  الرتقايل ثالث مرات يف 
النتيجة، ومن ثم عاد وتلقى خس�ارة جديدة 

يف املباراة  الثالثة امام الزوراء بهدف وحيد. 

د.علي الهاشمي

ش�دد قائد أمانة بغ�داد، خل�دون إبراهي�م، عىل رضورة 
خطف نق�اط مباراة الغد أم�ام  الزوراء، يف إط�ار الجولة 
الرابع�ة من عمر ال�دوري العراقي، وإيق�اف حالة إهدار 

 النقاط التي رافقت الفريق يف الجوالت املاضية . 
وق�ال خل�دون إبراهي�م يف ترصيح�ات خاص�ة »القرعة 

وضعتنا يف مواجهات  ملتهبة، نحن أمام مسؤولية إيقاف 
إه�دار النق�اط .»  وأض�اف »بعد 3 ج�والت، فريقنا غائب 
تماًما عن االنتصارات، مباراة الغد أمام  فريق كبري بحجم 

الزوراء لكننا عازمون عىل خطف النقاط الثالث .» 
وأوضح »يجب علينا اس�تثمار عامل األرض بشكل مثايل، 

ك�ون املباراة مق�ررة  يف ملعبنا، س�يختار الجه�از الفني 
بقي�ادة عصام حم�د، الطريقة املثالية ملواجه�ة  الزوراء، 

أوراق الفريقني باتت مكشوفة .» 
وأش�ار إىل أن أمانة بغداد يفتقد خدمات املحرتف جيمس 

واملهاجم أيمن رزيج  بسبب اإلصابة  . 

إبراهيم يشدد على أهمية الفوز في مباراة الغد 

أكد مدرب الكهرب�اء، عباس عطية، أن فريقه أمام 
مهم�ة إثبات الذات يف ال�دوري  العراقي املمتاز، بعد 

حصد نقطة وحيدة من 3 جوالت . 
وقال عطية يف ترصيحات خاصة »الجوالت املاضية 

أكدت قدرة الكهرباء عىل  مواجهة الفرق الكبرية .» 
وأض�اف »رغ�م األداء الطي�ب لك�ن لأس�ف ع�ىل 
مس�توى النتائ�ج ما زلن�ا نبحث عن  ال�ذات، كون 
القرع�ة وضعتن�ا يف بداي�ة نارية بمواجه�ة النفط 
والرشطة والزوراء،  وس�نغادر يف الجولة الرابعة إىل 

النجف .» 
وتاب�ع »ه�ذه املباريات تأت�ي بالتزامن م�ع تأخر 
انضمام منس�اه وأبو كونيه، ومع  ذلك الفريق قدم 

مستويات فنية أشاد بها الجميع .» 
وأش�ار إىل أن الفريق وصل إىل مدينة النجف، منوًها 
»التحاق املحرتفني منساه  وأبو كونيه جاء متأخرًا، 

صعب مس�ألة إرشاك الثنائ�ي أم�ر 
انس�جامهما  لعدم  نظرًا 

 حتى اآلن .» 
وأت�م »الكهرباء يضم 
ش�بابية  طاق�ات 
واع�دة س�تحل محل 
مواجهة  يف  املحرتفني 

علينا   النجف، يجب 
أن نعود بالنقاط 

الثالث .» 

أوضح باس�م قاس�م م�درب ال�زوراء، أن فريقه 
س�يخوض لقاء الغد أم�ام أمانة بغداد،  بش�عار 
الص�دارة واملنافس�ة بق�وة عىل قم�ة الرتتيب يف 

الدوري العراقي املمتاز . 
وقال قاس�م يف ترصيحات خاصة »فريقنا خاض 
مباراتني فقط من الجوالت الثالث  وحقق العالمة 
الكاملة بس�ت نق�اط .»  وأضاف »يف مب�اراة الغد 
أمام أمانة بغداد، س�يكون شعارنا النقاط الثالث 
والقفز  لصدارة الرتتيب، رغم أن فريقنا سيعاني 

من غياب الالعبني أحمد جالل وأحمد  فاضل .» 

وتابع »أمانة بغداد منافس رشس عىل ملعبه، 
الخص�م يبحث عن تصحيح مس�اره،  نعلم أن 

جميع مباري�ات ال�دوري العراقي صعبة 
ومهمة، يف ظل الطريقة املعتمدة 

 للمس�ابقة بمرحلة واحدة .»  
وأشار إىل أن الغيابات تؤثر 
عىل الزوراء كونه ال يملك 
ذخ�رية كبرية ع�ىل دكة 
األندية  بخ�الف   البدالء 

األخرى. 

حذر مدير تراخي�ص االتحاد العراقي 
الس�ابق لك�رة الق�دم، س�يف ع�ادل 
القص�اب،  اتح�اد الك�رة من مس�ألة 
مهم�ة ج�داً ق�د تؤث�ر عىل مش�اركة 
األندية العراقية يف دوري  ابطال آس�يا 

املوسم املقبل . 
وق�ال القص�اب إنه »كم�ا معمول به 
كل موس�م يج�ب ع�ىل مدي�ر دائ�رة 
الرتاخيص ان  يرسل الئحة الرتاخيص 
لبطول�ة دوري ابط�ال آس�يا والئح�ة 
ال�دوري املح�يل اىل  االتحاد االس�يوي 
خالل ش�هر شباط او اذار كحد اقىص 
لك�ي تتم املوافق�ة عليه�ا  واعتمادها 
يف نظ�ام )ال�كالس( نظ�ام تراخيص 
االندي�ة االلكرتون�ي وهذا ل�م يحصل 
االوىل  الخط�وة  ان  اي  االن،   حت�ى 

واالساس�ية لبدء العم�ل يف الرتاخيص 
قد  فشلت«. 

وأوض�ح »ان�ه يتوج�ب ع�ىل االتحاد 
العراقي لكرة الق�دم ان يتدارك الوقت 
يف تس�مية  مدير لدائرة الرتاخيص مع 
اثنني او ثالثة اش�خاص مساعدين له 
يتوف�ر بهم الق�درة  عىل إج�ادة اللغة 
االنكليزي�ة م�ع القدرة ع�ىل ان يجيد 
العم�ل ع�ىل الحاس�وب ويفض�ل  من 
بينه�م ان يك�ون ش�خص اختصاص 
يف االم�ور املالية واخر يف القانونية الن 
 املعيار امل�ايل يعتر االس�اس واملهم يف 

نظام الرتاخيص«. 
تج�در اإلش�ارة اىل ان القص�اب ق�دم 
اس�تقالته م�ن منصبه قب�ل ان يعلن 

االتحاد  استقالته الجماعية. 

تعادل نادي ريال س�ولت ليك أمام ضيف�ه نادي أورالندو 
س�يتي سلبياً يف افتتاح  الجولة االوىل من الدوري االمريكي 
للمحرتف�ني.  النتيج�ة الس�لبية س�يطرت ع�ىل مجريات 
الش�وط االول، فالفرص التي ُس�نحت  للفري�ق لم ترتجم 
اىل أهداف، ويف الش�وط الثاني دفع كال املدربني بأوراقهما 
 الهجومي�ة اال ان النتيج�ة انته�ت كم�ا ب�دأت ليتقاس�م 
الفريقان نقاط املباراة.  املباراة ش�هدت الظهور الرسمي 
االول للدويل جس�تن مريام مع فريقه الجديد ريال  سولت 
ليك حيث اش�رتك بدي�ال يف الدقيقة ال��٧٠ بمركز الجناح 
االيرس.  م�ن جانبه تلقى فريق فانكوف�ر وايتكابس الذي 

يلع�ب لصفوفه ال�دويل عيل عدن�ان  الخس�ارة يف مباراته 
االفتتاحية لدوري املحرتفني االمريكي التي جمعته بضيفه 
 سبورتينغ كانس�اس س�يتي بثالثية مقابل هدف وحيد.  
كانس�اس تقدم يف الدقيق�ة ١٧ من عمر اللقاء عن طريق 
املكس�يكي آلن باليدو  ليعدل بعدها جاكوب نيفرينس�كي 
النتيج�ة لوايتكابس يف الدقيقة ٢٨، لكن متوس�ط  امليدان 
غ�ادي كن�دا اع�اد كانس�اس للمقدم�ة بتس�جيله لثاني 
االهداف يف الدقيقة ٣٩  من عمر الش�وط االول الذي انتهى 
ملصلحة كانساس بنتيجة ٢-١.عيل عدنان  شارك اساسياً 

مع فريقه فانكوفر و لعب طوال 90 دقيقة. 

باسم قاسم: نستطيع الوصول الى الصدارة
حكم عراقي يقود مباريات السلة بأولمبياد طوكيو

عباس عطية: الكهرباء قادر 
على مواجهة الكبار

القصاب: مشاركة األندية العراقية بدوري األبطال مهددة

فريق علي عدنان يتلقى الخسارة بأولى مبارياته بالدوري األمريكي

أعلنت اللجن�ة املنظمة ألوملبي�اد طوكيو، عن قائمة 
س�يقودون  مباري�ات  الذي�ن  الح�كام 

مسابقة كرة السلة يف األوملبياد . 
وقال أمني رس اتحاد السلة خالد نجم إن 
»االتحاد الدويل لكرة السلة، ابلغنا بانه  تم ترشيح 
الحك�م الدويل العراقي احمد عيل ش�وييل لقيادة مباريات يف 

 االوملبياد«. 
وأوضح أن »توجيه الدعوة يعد انجازاً لكرة الس�لة العراقية، التي تشهد 
تط�ورا  ملحوظا يف اآلونة األخرية«، مش�رياً عىل أن »ش�وييل س�بق ان خاض 

تجارب  دولية كثرية ونجح فيها«. 
يذكر ان أوملبياد طوكيو س�ينطلق يف الصيف املقبل ولم يطرأ عليه أي تأجيل  بالرغم من 

مخاوف كورونا. 
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، 
عن رغبة آرس�نال يف تدعيم وسط 
ملعبه بالتعاقد مع الغاني توماس 
بارتي، نجم أتلتيكو مدريد، يف فرتة 

االنتقاالت الصيفية املقبلة.
»م�رور«  صحيف�ة  وبحس�ب 
الربيطانية الت�ي تابعتها »املراقب 
العراق�ي«، فإن آرس�نال مس�تعد 
الجزائ�ي  ال�رط  قيم�ة  لدف�ع 
م�ع  بارت�ي  عق�د  يف  املوج�ودة 

ملي�ون   42 والبالغ�ة  أتلتيك�و، 
جنيه إسرتليني.

أن ميكي�ل  إىل  التقري�ر  وأش�ار 
أرتيت�ا، املدي�ر الفن�ي آلرس�نال، 
ينظر لبارتي كح�ل محتمل لحل 

مشاكل الفريق وسط امللعب.
ويعترب بارتي )26 عاما( عنرصا 
دييج�و  تش�كيلة  يف  أساس�يا 
س�يميوني، حي�ث ش�ارك يف 33 
مب�اراة ه�ذا املوس�م يف جمي�ع 

املسابقات.
ويرتب�ط بارتي بعقد م�ع أتلتيكو 
حتى صي�ف 2023، لك�ن الالعب 
ووكيل�ه يجريان محادث�ات حالًيا 

مع األتليتي لتحسني عقده.
ويمل�ك آرس�نال يف وس�ط ملعبه، 
كاًل م�ن لوكاس توري�را وجرانيت 
تش�اكا وماتي�و جين�دوزي، لكن 
توريرا مرتبط بالعودة إىل إيطاليا، 

بينما يمكن بيع تشاكا.

األرسنال يسعى
 لخطف توماس بارتي

للم�رة األوىل خ�الل هذا املوس�م، يحت�اج ليفربول 
إلظه�ار قدرت�ه ع�ى التع�ايف رسيعا ع�ى الصعيد 
املح�ي، حينم�ا يواص�ل س�عيه للتتوي�ج بالثالثية 

)الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا(.
وتلقى فريق امل�درب األملاني يورجن كلوب هزيمته 
ال�دوري  الح�ايل، يف بطول�ة  املوس�م  األوىل خ�الل 
اإلنجلي�زي، بثالثية نظيفة، أم�ام مضيفه واتفورد 

)املهدد بالهبوط(.
ورغم الخسارة، يواصل 
التحلي�ق  ليفرب�ول 
ال�دوري  ص�دارة  يف 
نقطة،   79 برصيد 
بف�ارق  متفوق�ا 

22 نقط�ة كاملة أم�ام أقرب مالحقيه مانشس�رت 
سيتي، الذي تأجلت مباراته مع آرسنال.

وم�ازال الفري�ق األحمر بحاجة للحص�ول عى 12 
نقطة فقط من مبارياته العر األخرة يف الدوري؛ 
لحس�م تتويج�ه باللقب الغائب ع�ن خزائنه منذ 3 

عقود، دون النظر لنتائج باقي منافسيه.
و يتطلع ليفربول ملواصلة مس�رته يف بطولة كأس 
االتحاد اإلنجليزي، حينما يحل ضيفا عى تش�يليس 

بعد غد الثالثاء، يف دور الستة عر للمسابقة.
للقائم�ة  اختيارات�ه  يف  معضل�ة  كل�وب  ويواج�ه 
بملع�ب  س�تجرى  الت�ي  للمب�اراة  األساس�ية 
)س�تامفورد بريدج( معقل الفريق اللندني، يف ظل 
محاولت�ه إيج�اد الت�وازن املطلوب وفق�ا ألولويات 

فريقه.
ومن املرجح أن يدفع املدرب األملاني بالالعب الصاعد 
كورتي�س جونز يف القائمة، بعد تألقه يف املس�ابقة 
التي شهدت تس�جيله هدف ليفربول الوحيد خالل 
فوزه 1-0 عى جاره اللدود إيفرتون، يف دور ال�64، 
وربما يش�ارك املدافع ج�و جوميز يف اللقاء، بعد أن 

غاب عن الخسارة أمام واتفورد.
وأكد الظهر األيرس أندرو روبرتس�ون، أنه وزمالءه 
مدينون للجماهر بردة فعل عقب الهزيمة املباغتة 

يف ملعب واتفورد.
وق�ال روبرتس�ون: »قدمنا أداًء لم تك�ن الجماهر 
تتوقعه منذ عدة س�نوات وال يس�عنا سوى االعتذار 

عن هذا املستوى«.

وأض�اف: »األمر مرتوك لنا للرد. يتعني علينا العودة 
رسيعا لالنتصارات؛ ألنها الس�بيل الوحيد لالقرتاب 

من أهدافنا«.
م�ن جانبه، أك�د كلوب أن مواجهة تش�يليس تعترب 
فرصة مثالية بالنس�بة لفريقه من أجل اس�تعادة 
االتزان رسيعا، حيث قال: »نشعر بخيبة األمل حقا، 

إنه عكس ما نريده بالضبط«.
وزاد: »ينبغي علينا الشعور بذلك، واآلن لدينا فرصة 

إلظهار ردة فعل مرة أخرى وهو ما سنقوم به«.
وربما يقود الفرنيس أوليفيه جرو هجوم تشيليس 
يف املب�اراة، يف ظل تضاؤل فرصه لك�ي يلحق تامي 

إبراه�ام مهاج�م الفري�ق األزرق باللق�اء.

تعليق النشاط الرياضي يهدد 
مباريات يوفنتوس واإلنتر 

أص�درت الحكوم�ة اإليطالية مرس�وًما جديًدا، يأم�ر بتعليق جميع 
األح�داث الرياضي�ة يف املناطق املصابة بف�روس كورونا، حتى يوم 
8 آذار الح�ايل.  ونص بيان الحكومة اإليطالية الذي أصدره جوزيبي 
كونت�ي، رئيس الوزراء، ع�ى التايل: »تعليق الفعاليات واملس�ابقات 
الرياضية من جميع األن�واع والتخصصات حتى 8 مارس 2020، يف 
األماكن العامة أو الخاصة، ما لم يتم عقدها خلف األبواب املغلقة«.

كما قررت الحكومة حظر الس�فر للجماهر، التي تعيش يف املناطق 
املصابة بالفروس، مثل لومبارديا وإميليا ورومانا وفينيتو، ومنعهم 
من حضور األحداث واملس�ابقات الرياضية التي تقام يف املقاطعات 
املتبقية.وذك�ر موقع »توتو مركاتو« اإليط�ايل، أن مباريات الجولة 
املقبلة من الكالتش�يو، إما أن ُتلعب وراء األبواب املغلقة، أو لن يتم 

لعبها عى اإلطالق.
ومن املقرر أن يش�مل ذلك مباريات مهمة مثل، إنرت وساس�ولو، 

بولونيا ويوفنتوس، فرونا ونابويل.

هازارد يقرر إجراء عملية جراحية

سلطت الصحف اإلسبانية الصادرة اليوم 
اإلثنني، الضوء عىل انتصار ريال مدريد يف 
الكالسيكو ضد غريمه التقليدي برشلونة 
بهدف�ني نظيف�ني، يف معقله س�انتياغو 

برنابيو، واستعادة صدارة الليغا.
وعنونت صحيفة ماركا »الربنابيو كان 

مجنوًنا«.
وأضاف�ت »ري�ال مدريد يس�تعيد 
برش�لونة،  أم�ام  الص�دارة 
املمت�از  جوني�ور  وفينيس�يوس 
افتت�ح التس�جيل وقام بس�حب 

املرينجي«.
وتابع�ت »ماريان�و دي�از ُيق�دم 
نفس�ه به�دف يف أول ملس�ة ل�ه، 
وتيبو كورتوا ينقذ الفريق األبيض 

يف الشوط األول«.
مون�دو  صحيف�ة  وخرج�ت 

ديبورتيفو بعنوان »برشلونة يتنازل«.
وأضاف�ت »س�يطر البلوجران�ا، لكنه لم 
يس�تغل الف�رص وس�مح بالتن�ازل عن 

صدارة الليغا«.
واش�ارت »تيب�و كورت�وا أغل�ق املرمى، 
ويف الش�وط الثاني حس�م فينيس�يوس 

وماريانو دياز الكالسيكو«.
لصحيف�ة  الرئيس�ية  الصفح�ة  وع�ىل 
»الكالس�يكو  العن�وان  ج�اء  س�بورت، 

لألسف«.
ولفت�ت اىل ان »برش�لونة ح�ارص ري�ال 
مدري�د يف الش�وط األول، لكن�ه أخف�ق 
يف التس�جيل، األبي�ض ع�اد للحي�اة بعد 

تسجيله لهدفني«.
ونوه�ت ان  »برش�لونة فق�د الص�دارة 
ومع�دل التهديف يف الربنابي�و، مع تبقي 

12 جولة عىل نهاية الليغا«.

غدًا.. ليفربول يواجه تشيلسي في قمة مباريات كأس االتحاد االنكليزي

كش�ف تقري�ر صحفي إس�باني، الي�وم اإلثنني، 
عن تطور جديد يف مل�ف إصابة البلجيكي إيدين 
ه�ازارد، العب ري�ال مدريد، التي تع�رض لها يف 

الفرتة األخرية.
وأصيب هازارد بش�ق يف عظمة الش�ظية اليمنى 
خالل مباراة ليفانتي، األس�بوع املايض، بالجولة 

25 من الدوري اإلسباني.
وبحس�ب إذاعة »أوندا س�ريو«، فإن هازارد قرر 
إج�راء عملي�ة جراحي�ة ي�وم الخمي�س املقبل، 
ملعالج�ة اإلصابة التي تعرض لها، مش�رية إىل أن 
الالعب سيسافر يف الس�اعات املقبلة إىل الواليات 

املتحدة إلجراء العملية.
وأضافت أن البلجيكي سيغيب عن املالعب لفرتة 
من شهرين إىل 3 أشهر، موضحة أنه عىل األرجح 
س�يغيب حتى نهاية املوس�م، فيما لم ُيعرف بعد 
ما إذا كان سيلحق بمباريات يورو 2020 برفقة 
منتخب بالده أم ال.وتابعت أن قرار إجراء العملية 
ت�م اتخاذه بعد تقييم خياري�ن يف األيام املاضية، 
وهم�ا إم�ا أن يخضع الالع�ب لعملي�ة جراحية 
بوض�ع رشيح�ة م�ن التيتاني�وم تغط�ي كامل 
مساحة الكاحل، أو اللجوء للعالج الطبيعي وهو 

ما تم االعتماد عليه يف اإلصابة املاضية.

أك�د س�ليفانو مارتين�ا، وكي�ل أعم�ال 
ح�ارس  أن  بوف�ون،  جيانلويج�ي 

املخ�رم،  يوفنت�وس  مرم�ى 
ل�م يحس�م موقفه بع�د، من 

بع�د  اللع�ب  يف  االس�تمرار 
نهاي�ة املوس�م الحايل من 

عدمه.
يف  مارتين�ا،  وق�ال 
ترصيحات ملوقع »توتو 
مريكات�و«: »نح�ن ل�م 
نعالج هذه املسألة بعد، 
هو من س�يقرر، إنه يف 
حال�ة جي�دة، لكنن�ا لم 

نتحدث عن ذلك«.
كل  »ليس�ت  وأض�اف 

م�ن  متماثل�ة،  الس�نوات 
بال�دوري  الف�وز  الصع�ب 
ع�ىل يوفنتوس، التس�يو ال 
يلع�ب يف أي بطوالت أخرى، 
وهذا يس�اعدهم، بإمكانهم 
الف�وز  أج�ل  م�ن  اللع�ب 

باالسكوديتو«.
وع�اد بوف�ون )42 عاًم�ا( 
إىل صف�وف يوفنت�وس، يف 
الصي�ف امل�ايض، بع�د أن 
رحل ع�ن الي�ويف يف صيف 
2018 لينض�م إىل باري�س 
الفرنيس،  جريم�ان  س�ان 
قبل أن يعود بعد عام واحد 

فقط للسيدة العجوز.
ويجلس الحارس املخرم 
ع�ىل مقاع�د الب�دالء من�ذ 
عودته ليوفنت�وس، يف ظل 
ساري،  ماوريسيو  اعتماد 
املدي�ر الفني للي�ويف، عىل 

تش�يزني  فويتش�يك 
حارًسا أساسًيا.

بوفون يؤجل قراره 
النهائي مع السيدة العجوز

رد س�ريجيو رام�وس قائد ري�ال مدريد، ع�ىل ترصيحات جريارد 
بيكيه مدافع برش�لونة، عقب حس�م الريال للكالسيكو.وحقق 
ريال مدريد انتصاًرا ثميًنا بهدفني دون رد، عىل غريمه التقليدي 
برشلونة، أمس األحد، ضمن منافسات الجولة ال� 26 من عمر 

الليغا.
وقال بيكيه عقب اللقاء، إنه رأى أس�وأ نسخة لريال مدريد يف 
الكالسيكو، عىل ملعب الربنابيو، يف الشوط األول.ورد راموس 
يف ترصيح�ات أبرزته�ا صحيف�ة مون�دو ديبورتيف�و »رأي 
الجميع ُيحرتم، لكني أفضل الفوز بكل مباريات الكالسيكو 

إذا كان ذلك يعني اللعب بشكل سيئ يف الشوط األول«.
وأضاف »اليشء املهم كان اس�تعادة الص�دارة وبالفعل 
نجحن�ا يف تحقي�ق هدفنا، لو خرسن�ا اللقاء 
البتعدن�ا ع�ن برش�لونة بف�ارق 5 نقاط، 

سنقاتل حتى النهاية«.
كريس�تيانو  »ع�ودة  رام�وس  وش�دد 
رونال�دو لرؤية انتصار زمالئه الس�ابقني 

بالكالسيكو، أمر مبهج للغاية«.
وأتم »فينيس�يوس؟ لق�د كان يف عجلة من 
أمره ومضغوط، إنه العب شاب وموهوب، 

علين�ا أن نعطي�ه الوق�ت ال�كايف، ألن لدي�ه يج�ب 
الجرأة والشخصية ويساعد كثريًا يف الدفاع«.

جنون البرنابيو في صدر صحف إسبانيا

أبدى الربتغ�ايل جوزيه مورينيو 
مدرب فريق توتنهام هوتسبر، 
حزن�ه البال�غ لخس�ارة فريقه 
2-3 أمام ضيفه ولفرهامبتون، 
بال�دوري   28 الجول�ة  يف 

اإلنجليزي.
وع�ى الرغ�م م�ن أن توتنه�ام 
ل�م يخل�ق العدي�د م�ن الفرص 
الخطرة، إال أن مورينيو رأى أن 
اس�تحواذ فريقه الذي وصل إىل 

%65 »س�بًبا لكون النتيجة غر 
عادلة«.

وق�ال موريني�و يف ترصيح�ات 
املب�اراة:  عق�ب  صحفي�ة 
يس�تحقون  ال  »الالعب�ون 
الخس�ارة. لقد عوقبنا، يمكنني 
أخط�اء  ارتكبن�ا  إنن�ا  الق�ول 
ذهنية. ينبغي أن تكون رشس�ا 
أمام فريق مثل ولفرهامبتون«.

وأض�اف: »لق�د كان�ت مب�اراة 

جي�دة -ل�م يك�ن أح�د س�عيدا 
بالتع�ادل.. كان هن�اك فريقان 
يحاوالن الفوز واللعب بأساليب 

مختلفة«.
وتاب�ع: »ولفرهامبت�ون ق�وي 
للغاية يف الهجمات املرتدة، لذلك 
كان علين�ا أن نلع�ب بالثنائ�ي 
سانش�يز  دافينس�ون  الدفاعي 
ببس�اطة  ألنهم�ا  وتانجانج�ا، 

أرسع مدافعي فريقنا«.

أننا اس�تحوذنا  وأت�م: »أعتق�د 
أكث�ر ع�ى الك�رة، ويف رأي�ي 

النتيجة غر عادلة تماًما«.
واص�ل  الخس�ارة،  بتل�ك 
توتنه�ام نتائج�ه املخيب�ة يف 
الدوري، بعد أن تلقى هزيمته 
الثانية عى الت�وايل والعارشة 
خالل املوس�م الحايل، ليتجمد 
يف  نقط�ة   40 عن�د  رصي�ده 

املركز السابع.

مورينيو: تلقينا 
خسارة غير مستحقة 
أمام ولفرهامبتون

راموس ينتقد تصريحات بيكيه
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مصطلحات ادبية
دفاع

تربي�ر ألح�د املعتق����دات أو إح�دى القضايا أو 
النص�وص املكت�����وب�ة ودف���اع عنها ورشح 

لها.
وأش�هر دفاع هو دفاع سقراط أمام محكمة أثينا 
الت�ي حكمت علي�ه باملوت. وقد كتب تش�ورس يف 
نهاية حكاي�ات كانرتبري دفاعا ع�ن ذلك العمل، 

يعترب رشحا للحكايات. 
وهن�اك دف�اع ع�ن املتبطل�ن للش�اعر اإلنكليزي 
ستيفنس�ون هو عند الكثريين من أمتع الكتابات 

األدبية.

طرائف من التراث 

»الذئاب على األبواب« مقتطفات واقعية من الحياة البغدادية بعد فوضى االحتالل األمريكي

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

ي��رى الناق��د االديب احم��د ع��واد الخزايع ان ما يلمس��ه القارئ عن��د مطالعت��ه لرواية »الذئاب ع��ى األبواب« لل��روايئ أحمد 
خلف الصادرة س��نة 2018 عند دار النخبة  وجود تداخل يف المش��اهد واألحداث )المرسودات(، قصص جانبية و س��ر ذاتية 

ومقتطفات حياتية واقعية من الحياة البغدادية بعد االحتالل األمريكي 2003.

حذف االلف
م�ن الطرائف التي حوتها كتب الرتاث 
العربي والس�يما يف مج�ال النحو هو 
م�ا كان من حديث بي���ن اثنن األول 
ال يجي�د النح�و واألخر ش�يخ وخبري 
بالنحو والص���رف حيث قال الرجل 
أت����وصين�ي   : للنح����وي  األول  

بشيئاً ؟ 
فق�ال النح�وي : نعم ، بتق�وى الله ، 

وحذف ألف شيئاً !!!

الثقافـي
8

ترصي�ح  يف  الخزاع�ي  وق�ال 
ل�)املراقب العراقي( : من خالل 
قراءت�ي لرواي�ة »الذئ�اب عىل 
األب�واب« للروائ�ي أحمد خلف 
الص�ادرة س�نة 2018  الحظت 
املش�اهد  يف  تداخ�ل  وج�ود 
)امل�رودات(،  واألح�داث 
قص�ص جانبي�ة و س�ري ذاتية 
ومقتطف�ات حياتي�ة واقعي�ة 
بع�د  البغدادي�ة  الحي�اة  م�ن 
االحت�الل األمريكي 2003. وان 
ان يج�ري كل هذا باالس�تعانة 
يف  تعتم�د  مبتك�رة،  بتقني�ات 
أس�لوب  ع�ىل  الع�ام  إطاره�ا 
الحكواتي الس�ارد العليم، الذي 
يحدث ع�ن األخب�ار واألحداث 
بوجهه�ا الع�ام ويط�رح آراءه 
السياسية واالجتماعية، ويرتك 
التفاصيل للس�ارد  الكثري م�ن 
النجار،  البطل يوسف  الضمني 
وس�ارد آخر مجهول يطل عىل 
الن�ص برشوح�ات وتعليق�ات 
ب�ن طيات الس�طور، بانوراما 
رسدية لم تخل من االنزياحات 

واالس�تعارات، س�ارد خارجي 
)الق�راء(  الجمه�ور  يخاط�ب 
تارة، وتارة أخرى يخاطب بطل 
الن�ص بطريق�ة اس�تفهامية، 
ثم يوج�ه الحديث ل�ه بدال من 
القارئ، تقني�ة رسدية حداثية 
تضع القارئ أمام رؤية جديدة 
للف�ن الروائ�ي، م�ع انتق�االت 
وتب�ادل  املش�اهد،  يف  رسيع�ة 
ان  الرد.وأض�اف:  أدوار 
ه�ذا الن�ص يخاط�ب الضمري 
اإلنس�اني ويس�لط الضوء عىل 
حقبة مهم�ة من تاريخ العراق 
أن  أراد م�ن خالل�ه  الحدي�ث، 
يبن أحمد خلف حجم املأس�اة 
وال�ذي  بطل�ه  عاش�ها  الت�ي 
أيقونة لرشيح�ة مهمة  يمث�ل 
العراقي، عاش�ت  الش�عب  من 
محن�ة الف�وىض بع�د االحتالل 
بأكث�ر  مس�تعينا  األمريك�ي، 
م�ن راو ليغط�ي تلك املس�احة 
الكب�رية املفتوحة عىل الفوىض 
والقتل والخوف والفس�اد بكل 
أنواعه وأش�كاله..وأوضح : ان 

البطل يوس�ف النج�ار مواطن 
عراقي يعيش حالة من التعالق 
مع املايض، بطريقة مش�يمية، 
تسلس�ل  ع�رب  يس�تحرضه 
زمني خاضع للظ�رف النفيس 
ال�ذي يم�ر ب�ه، والوع�ي اآلني 
ال�ذي يعيش�ه ب�دءا بطفولته 
بمقت�ل  وانته�اء  املضطرب�ة 
زوجت�ه وابنت�ه عىل ي�د إحدى 
الجماع�ات االرهابي�ة، م�رورا 
وخدمت�ه  الجامعي�ة  بحيات�ه 
العس�كرية وساحات الحروب، 
كل هذا الكم من الذكريات ترتد 

عليه بطريقة تجعل من حياته 
القائمة محض لغز وتس�اؤالت 
محطم�ة  إنس�انية  ومش�اعر 
)الخوف  يس�ودها  ومحبط�ة، 

والرتقب واإلثارة والشك(.
وأشار اىل إن إحاطة الكاتب لهذا 
البطل بهالة من الغموض وعدم 
الوضوح وغي�اب عدة تفاصيل 
الق�ارئ  تس�اعد  ق�د  مهم�ة 
مالحق�ة  أس�باب  معرف�ة  يف 
املجموعة املس�لحة ل�ه وقتلها 
لعائلته، ل�م يك�ن اعتباطيا أو 
خارجا ع�ن إرادت�ه، وال يحمل 

نزع�ة بوليس�ية، بق�در ما هو 
الروائي  غموض مفتعل تعمده 
ألس�باب أش�ار إليه�ا الس�ارد 
الثالث املجهول بقوله )ويرجح 
إن ال�راوي العلي�م ه�و ال�ذي 
تدخل يف إعطاء يوس�ف النجار 
حالة م�ن الغموض، لكي يدفع 
عنه أي تهمة طائفية أو حزبية 
أو فئوي�ة يلفقه�ا مغرض�ون 
املرىض(.وب�ن  عليه�م  أطل�ق 
ان ه�ذه الخلط�ة من املش�اعر 
اإلنس�انية جعل�ت من يوس�ف 
النجار بطال إش�كاليا، حس�ب 
تصنيف لوكاش، يعيش املايض 
والح�ارض برؤي�ة ه�ي أق�رب 
إىل الهذي�ان يف بع�ض محطات 
حياته، لكنها اتس�مت بالغالب 
بوعي قائم راف�ض لكل ما هو 
حول�ه، اس�تطاع م�ن خالل�ه 
البط�ل تش�خيص كل مواط�ن 
الخلل التي أدت إىل هذا التداعي، 
العراق�ي،  الوض�ع  والس�وء يف 
فق�د جع�ل أحم�د خل�ف م�ن 
بطله ش�ماعة علق عليها آراءه 

وتصوراته عن الشأن السيايس 
واالقتص�ادي  واالجتماع�ي 
العراقي الح�ايل، وانتقد الوضع 
االحت�الل  بع�د  نش�أ  ال�ذي 
األمريك�ي بج�رأة ومصداقي�ة 
عاليت�ن، وهذا ه�و دور األدب 
الحقيق�ي يف الحياة، كما عرفه 
فرنس�يس  الفرن�يس  املفك�ر 
أيديولوجية  بوصف�ه  أيغلتون، 
واعية تعمل من أجل إعادة بناء 
النظ�ام االجتماعي يف س�نوات 
واالنهيار  االجتماع�ي  التم�زق 
واالضط�راب  االقتص�ادي 

السيايس الذي ييل الحروب.
أبط�ال  أس�ماء  ان   : وخت�م 
الرواي�ة تمثل متالزم�ة لفظية 
رافقت بعضا من روايات أحمد 
خل�ف الس�ابقة، كم�ا يف رواية 
حمل�ت  حي�ث  قدي�م«  »ن�داء 
ه�ذه األس�ماء نزع�ة إيحائية 
فلس�فية مس�تمدة م�ن الدين 
والرتاث )يوسف النجار( البطل 
الرئي�يس، وأبطال الظل )يونس 

الغطاس وأيوب(.

احمد عواد الخزاعياحمد خلف

محتوى كتاب

اصدار

»فردقان«.. رواية اتكأت على سيرة ابن سينا والعلوم التي برع بها

»صنع اهلل إبراهيم« يحاكم »جمال عبد الناصر« على أخطائه
املراقب العراقي/ متابعة...

إبراهي�م  الل�ه  أن ع�ربرَّ صن�ع   س�بق 
ع�ن قناعت�ه ب�أن انق�الب 23 تم�وز 
)يولي�و( 1952 أجه�َض ثورًة ش�عبيًة 
كان�ت الظ�روف مهي�أة النفجاره�ا يف 

م�رص الخاضع�ة آن�ذاك لالحت�الل 
اإلنجليزي ولحكم أرسة محمد عيل 
ال�ذي اس�ترشى الفس�اد في�ه ويف 
معارضيه من املنخرطن يف أحزاب 
يمينية. ومع ذلك فإنه ال يُس�تبَعد 
أن يك�ون إبراهي�م قد هت�َف ذات 
ي�وم بحياة عبد الن�ارص مثل كثري 
من الشيوعين واليسارين عموًما 
ن خرج من أوساطهم يف ما بعد  ممرَّ
تيار م�ا يس�مى ب�«النارصين«، 
أن�ور  خلف�ه  حك�م  ملعارض�ة 
الس�ادات. ربما ح�دث ذلك عندما 
أعل�ن عبد النارص يف التاس�ع من 
حزي�ران )يوني�و( 1967 تنحي�ه 
عن الحكم، فخرج مالين يف مرص 
يطالبون�ه  أخ�رى  ودول عربي�ة 
بالرتاج�ع ع�ن ذل�ك الق�رار، أو 
عندما خ�رج هؤالء مج�دًدا بعد 
نح�و ث�الث س�نوات يش�يعونه 
إىل مث�واه األخ�ري، هاتف�ن: »يف 
ذمة الله يا حبي�ب الله... وداًعا 
ي�ا جم�ال ي�ا حبي�ب املالين«. 

ص�239. تنتهي رواية »1970« بفصل 
من صفحت�ن يتصدره تاريخ 29 أيلول 
)س�بتمرب( ويب�دأ ع�ىل النح�و الت�ايل: 
»فقدنا عب�د النارص... انهد الركُن الذي 
كان�ت األمة العربية تل�وذ به«، وينتهي 

ب�« خذلَت نفس�ك وخذلتنا، ثم ذهبَت، 
وذهب�ت معك مق�دراُت األم�ة وآمالها 
إىل ح�ن«!. ِم�ن بداية روايت�ه »1970« 
»الثقاف�ة  دار  ع�ن  حديثً�ا  الص�ادرة 
الجدي�دة« يف القاه�رة، ال يخف�ي صنع 
الله إبراهيم أنه إنما يحاكم جمال عبد 
النارص، بعدما سبق أن حيرَّا أحد 
أبرز انجازاته يف كتاب »إنس�ان 
الس�د العايل«، وص�والً إىل إدانته 
يف هذه الرواي�ة بوصفه نموذجاً 
لديكتاتورية عس�كرية، تسبرَّبت 
يف ك�وارث ال ت�زال آثارها ممتدة 

إىل اليوم وربما اىل املستقبل.
يس�تخدم صاحب رواي�ات »تلك 
واللجن�ة«،  و«ذات«،  الرائح�ة«، 
ضمري املخاَطب، يف ه�ذه الرواية 
بلوَغ�ه  يواك�ب صدوُره�ا  الت�ي 
الثالثة والثمان�ن من عمره، كما 
يفع�ل ق�اض يف مواجه�ة مته�ٍم 
م�ا، ويرك�ز ع�ىل فداح�ة ازدياد 
تش�بث عبد النارص بالسلطة التي 
بلغه�ا ع�رب »انقالب عس�كري«، 
بتعب�ريه، وخصوًصا بعدم�ا ثبتَت 
معاناتُ�ه م�ن أمراض ع�دة كانت 
تحد من قدرته عىل االمساك بزمام 
األم�ور وانتهت بوفاته يف 28 أيلول 

)سبتمرب( 1970. 

املراقب العراقي/ متابعة...
»اب�ن س�ينا« ش�خصية إش�كالية، م�ا زال�ت مح�ل 
خالف، وس�تبقى كذلك، ويف س�ريته وحياته وأفكاره 
ومعتقدات�ه ونتاج�ه العلم�ي م�ا يس�تدعي البح�ث 
والدراس�ة والتألي�ف، وق�د كت�ب عنه الكث�ري الكثري، 
وس�يبقى بما تركه مادة خصبة للمزي�د. أما إبداعيا، 
فق�د ُكتبت عن�ه مجموعة من الرواي�ات منها: رواية 
لجيلب�ريت  أصفه�ان«  إىل  الطري�ق  أو  س�ينا  »اب�ن 
س�ينويه، ورواي�ة »الرئيس« ملحمد الع�دوي، ورواية 
»فردق�ان: اعتقال الش�يخ الرئيس« ليوس�ف زيدان، 
موضوع مقالتنا هذه.تتناول رواية »فردقان« ش�طرا 
م يف  من حياة ابن سينا، من خالل اعتقاله املررَّفه واملنعرَّ
قلعة »فردقان«، وال عجب فابن سينا كان منذ صغره 
مقرب�ا من األمراء والس�الطن، يبحث ع�ن مصلحته 
وحظ�وظ نفس�ه، وت�وىل ال�وزارة مرت�ن يف هم�ذان 
قب�ل اعتقال�ه الذي ج�اء يف فرتة مضطرب�ة عاصفة 
باألحداث والتقلبات والرصاعات والحروب بن املمالك 
والدويالت، وحتى بن اإلخوة وأبناء الطائفة الواحدة.
الرواية اتكأت عىل س�رية ابن س�ينا والعلوم التي برع 
فيه�ا، وعىل الح�وادث التي عارصه�ا وكان لها أثر يف 

حيات�ه وتقلباتها، ولكنها تبق�ى يف النهاية رواية، أي 
عم�ال إبداعيا، وال يمكن اعتباره�ا مرجعا تاريخيا أو 
حتى سرييا البن س�ينا، فالخيال والصنعة واالختالق 
من ل�وازم اإلب�داع، التي تختل�ط بالحقائ�ق وتمتزج 

بها، فيلتبس عىل القارئ، ولكنها تس�تحثه وتستفزه 
للبح�ث عن الحقائ�ق يف مظانها، ولع�ل هذه من أهم 
وأعظم فوائد الروايات التي تس�تند إىل ولس�ت هنا يف 
وارد مناقش�ة مضم�ون الرواية، ال�ذي يحتمل الكثري 
م�ن الكالم واالختالف، خاصة يف م�ا يتعلق بحياة ابن 
سينا الش�خصية وعالقاته الكثرية، وخاصة النسائية 
منها، أما علمه وكتبه، فقد جاءت يف الرواية عىل شكل 
إطالالت رسيعة وخاطف�ة، لتعرف بأهم مؤلفات ابن 
سينا، وآرائه الفلس�فية والطبية التي استلها الكاتب 
م�ن مؤلفات وكتب ابن س�ينا، أو ما قيل عنه يف كتب 
أخرى.رواي�ة »فردق�ان« دار ال�رشوق، 2018، 153 
صفحة، رواية ذات رسد س�لس وأخ�اذ، ولغة جميلة 
بديع�ة، حفل�ت بكثري م�ن املتع�ة واإلمت�اع، وأحيت 
مفردات رائعة غري متداولة، وأبدعت يف الوصف كأنما 
يتج�ىل املوص�وف ب�ن ناظري�ك، ويف رس�م وتصوير 
ش�خصية »الزع�اق« ال�ذي يزع�ق بدون س�بب عىل 
مرؤوس�يه، ويقوم بأدوار ال داعي لها، ويرفع صوته 
بال مربر. وجاءت أحداث الرواية عىل لس�ان راٍو عليم، 
موظفا الحوار واالس�رتجاع والذكري�ات ومقتطفات 

من كتب ابن سينا.
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 ثلج
املارد الذي يف أعماقه قابع يف سكون ، أحس 
الرجل بربودة أطراف�ه، أدرك أن املارد تحول 
إىل لوح ثل�ج. دوي الرص�اص يف الخارج … 
تناثر الغبار يف الفضاء ، واندلعت ألس�نة من 
اللهب، قفز الرجل واقتحم الحلبة، س�خونة 
تلفح�ه وتحرق الجل�د، والعجيب أن الربودة 
يف رشايينه وقلبه ال تتأثر بس�خونة األجواء. 
أمسك بش�ظية ملقاة، ش�دد قبضته عليها 
لع�ل حرارته�ا تنف�ذ إىل قلب�ه دون جدوى . 
عثرت قدمه بأشالء إنسان، حدق باهتمام ، 
مللم األش�الء يف ذهنه وجمعها، تمثلت أمامه 
بصورة شخص ، نظر إليه بذهول، لقد كان 
صورة طب�ق األصل عنه ه�و ، متى تمزقت 
أوصاله هو ال يدري، فقط أدرك أنه تحول إىل 

قالب ثلج تعجز النار أن تذيبه .

  لغة العناكب
العنكبوت بمش�اركة أنثاه ينسجان بيتهما 
بعناي�ة فائق�ة . انزلق�ت ق�دم العنكبوت ، 
علق عىل نتوء خارج حدود نس�يجه ، األنثى 
تواص�ل الغ�زل بهم�ة، انتبه�ت البتع�اده ، 
أش�ارت إلي�ه أن يوافيها يف الحال، أش�ار إىل 
قدمه املغروس�ة يف النتوء، لم تفهم، وأنكرت 
علي�ه تلكؤه ، بينما رفض ه�و ال مباالتها ، 
شتمها، شتمته، توعدها. قالت بتحد: إقرتب 

يا ملعون .
أش�ار إىل قدم�ه ، اقرتب�ت ه�ي بوحش�ية 
ل�م يعهده�ا فيها م�ن قبل، انقض�ت عليه، 
سحبها بعنف نحوه، انغرست قدمها يف ذات 

النتوء، علقا معا …
قالت: بلوتني.

ضح�ك بش�ماتة، ش�تمته بح�دة، واص�ل 
الضح�ك بصخ�ب وجن�ون ، ت�ردد ص�دى 
الضحك يف الفضاء… ابتهج، أحس أن الكون 
يش�اركه بهجته، ضحك أكث�ر، ضحك حتى 
ش�هق ش�هقته األخرية، وارتمى بال حراك، 
كانت أنثاه قد س�بقته هي األخرى إىل العالم 

اآلخر .

بحر الرمال
حف�ن الرجل حفنة من الرمل وبس�ط يده ، 
وأخ�ذ يتأمل الرم�ل املتطاير م�ن يده بفعل 
الري�ح ويضح�ك ، ث�م أصبح يحف�ن الرمل 
ويضعه عىل ش�عره وينفض رأسه فيتطاير 
الرمل حوله، بعد ذلك أخذ يدور حول نفس�ه 
مبتس�ما ث�م ق�ال يف رسه: عندم�ا أتخلص 
مما يعلق بش�عري من الرمال أشعر بنفيس 
خفيف�ا بال هم�وم. وضح�ك له�ذا الخاطر 
ولك�ن رسع�ان ما اكتس�ت صفح�ة وجهه 
غمام�ة من األىس ، وق�ال: يلزمني بحر من 

الرمال وبكى . 

  د/ ميسون حنا  

مريم لطفي

قصص قصيرة جدا

  هايكو 
عودة الشعر الى الواقعية  

ان مهم�ة الش�اعر ال�ذي يبتغ�ي ايص�ال 
اآلخري�ن اىل القلق دون ان يرس�م القضايا 
الت�ي تربز التناقض�ات العابث�ة والجوانب 
ال�ال مفهومة والزيف ال�كاذب يرتك الناس 
يف ح�رية م�ن امره�م يخوض�ون يف عباب 
ضبابي ال يعرف جذري�ة االبعاد والحقائق 
تك�ون غامض�ة ، ان�ه يفع�ل ذل�ك ليخلو 
بعدئذ م�ع اخيلت�ه وفنجان القه�وة الذي 
بجانب�ه وليح�دق يف املتاه�ات يف محيطه 
وبعدها يرمز للس�عادة والح�زن يف الورق 
ويخط اف�كارا مثالية لزجة عىل الس�طور 
وينظر اىل املارة وعابري الس�بيل بإطاللته 
املعهودة ويركز نظرات�ه ويالحق كل يشء 
جمي�ل ومبهر ، ويقول بعد ذلك : القلب قد 
اضناه عش�ق الجمال والصدر قد ضاق بما 
ال يق�ال. ؟ كم�ا يظل يجرت س�أمه وزيفه 
وحس�ه الس�طحي يف الوقت ال�ذي تطوف 
بأخيلته كل قضاي�ا املجتمع التي يجمعها 
ويغنيه�ا عال�م م�ا وراء الطبيع�ة مث�ايل 

محنط.
بع�د ان خ�اض الش�عر مج�االت كثرية يف 
عوال�م االوهام واالح�الم واخذ يش�اطرنا 
باأللم  االحساس 
فم�ا  والع�ذاب 
ع�اد يتس�كع يف 
ت  ي�ا من���تد
تبح�ث  رثائي�ة 
الش�كلية  ع�ن 
اس�تقرار  ف��ي 
ملحوظ ال يجرؤ 
اقتح�ام  ع�ىل 
استشعار الواقع 
قد تعطي  ومعانات�ه 
املعنى االصيل للش�عر يف تجاوبه مع اآلالم 
الجماعي�ة او الفردي�ة يف العوال�م البعيدة 
املعتمدة عىل الرمزي�ة والغموض واالبهام 
م�ن ه�ول املواق�ف الت�ي تج�ر الش�اعر 
باالس�تمرارية ، وه�و املعرب ع�ن خلجات 
قلوب االخري�ن وانس�حاقهم تحت زحمة 

الضجيج االجتماعي والنظم املتعسفة .
 والحاج�ة اىل الكلم�ة الت�ي تجع�ل م�ن 
الش�اعر يخ�رتع املذهب ويصن�ع الخرافة 
ويصطنع االزمة الش�عورية ويعاني القلق 
بشدة ويكتش�ف مئات الوس�ائل من اجل 
الوص�ول اىل االنس�ان بداخله مم�ا يدفعه 
اىل حاس�ته الش�عرية كلما ظل�ت الوقائع 
واالح�داث ترف�ل يف كثافة التمن�ي والرمز 
مما يدل عىل الوهج املش�ع إلبداع الش�اعر 
ان كان يف الكلم�ة او االنش�اء او الصن�ع 
بتعاطي الرمزية دون الكش�ف عن الواقع 
بوجهه الحالك الكئيب يف س�وداوية الحياة 
وضبابيته�ا ورهافتها ودقته�ا لذلك يجب 

عودة الشعر اىل الواقعية  .

مازن جميل المناف 

افكار



من اقوال االمام علي عليه السالم

قال رس�ول الله ص��ىّ الله علي�ه وآله: 
، وه�و  أالَ إنىّ رج�ب ش�هر الل�ه األص�مىّ
ي األصمَّ ألنىّه  ش�هر عظي�م؛ وإنىّما ُس�مىّ
ال يقارن�ه ش�هر م�ن الش�هور حرم�ًة 
وفض�ًا عند الل�ه تبارك وتع�اىل. وكان 
مون�ه يف جاهليىّتها،  أه�ُل الجاهليىّة يعظىّ
ا جاء اإلس�ام لم َي�زَدد إالىّ تعظيماً  فلمىّ

وفضاً )1(.
إنىّ ه�ذا الش�هر  يف موق�ع عظي�م م�ن 
ال�رف، ومن أس�باب رشف�ه أنىّه: من 
األشُهر الُحُرم، وأنىّه من مواسم الدعاء.

أيىّ�ام  يف  معروف�اً  الش�هر  ه�ذا  كان 
الجاهليىّ�ة، ينتظره الن�اس لحوائجهم. 
ويف اإلس�ام أصبح معروفاً بأنىّه ش�هر 
�ام، كما  أم�ر املؤمن�ن ع�يىّ عليه السىّ
أنىّ شهر ش�عبان هو ش�هر رسول الله 
د ص��ىّ الله عليه وآله وس�لىّم وأنىّ  محمىّ
شهر رمضان هو شهر الله َجلىّ جاله.

 ع�ن النب�يىّ ص�ىّ الل�ه عليه وآل�ه قال: 
إنىّ الل�ه تبارك وتعاىل اخت�ار من الكام 
أربعة، ومن املائكة أربعة، ومن األنبياء 
أربع�ة، وم�ن الصادق�ن ] الصدىّيق�ن 
[ أربع�ة، وم�ن الش�هداء أربع�ة، ومن 
النس�اء أربع�اً، ومن األيىّ�ام أربعاً، ومن 

الِبقاع أربعاً...
األنبي�اء، فاخت�ار:  �ا خرت�ه م�ن  وأمىّ
إبراهيَم خلياً، وم�وىس كليماً، وعيىس 
ا خرته من  داً حبيب�اً. وأمىّ ُروحاً، ومحمىّ
الصدىّيق�ن: فيوس�ُف الصدىّيق، وحبيب 
�ار، ] وِحزبيل مؤم�ن آل فرعون [،  النجىّ
�ا خرته من  وعيىّ ب�ن أبي طال�ب. وأمىّ
الش�هداء: فيحيى بن زكريا، وِجرِجيس 
لب، وجعفر  ، وحمزة ب�ن عبداملطىّ النب�يىّ
ا خرته من النس�اء: فمريم  الطيىّار. وأمىّ
بنت عمران، وآس�ية بن�ت ُمزاحم امرأة 

فرع�ون، وفاطم�ة الزه�راء، وخديجة 
ا خرته من الش�هور:  بن�ت ُخَويلد. وأمىّ
�ة،  الحجىّ وذو  القع�دة،  وذو  فرََج�ب، 

واملحرىّم.. وهي األربع الُحُرم..
ومن حيث الرف، تبلغ األشهر الثاثة: 
رجب وش�عبان وش�هر رمضان، الغاية 
القصوى يف ذل�ك، حتىّى ورد يف فضائلها 
كثر من األحادي�ث الريفة التي تحثىّ 
ع�� النه�وض بأعمالها.. م�ن ذلك ما 

جاء يف شهر رجب:
�ام،  • عن اإلمام أبي الحس�ن عليه السىّ
قال: رجٌب ش�هٌر يف الجنىّة، أش�دُّ َبياضاً 
من اللب�ن وأح� من العس�ل، َمن صام 
يوماً من رجب س�قاُه الل�ُه عزىّوجلىّ من 

ذلك النهر.
وم�ن ُمراَقب�ات املؤمن لهذا الش�هر أن 
ي�رى يف آث�ار األخبار وآللئه�ا: أنىّ الليلة 
األوىل منه هي إح�دى الليايل األربع التي 
يتأك�دىّ إحياؤه�ا بالعب�ادات. وأنىّ ي�وم 
النص�ف من�ه ه�و من أح�بىّ األيىّ�ام إىل 
الله تعاىل، وأنىّ ش�هر رجب هو موس�م 
عمل االستفتاح، يكون مقدىّمة ناهضة 
ا  ألداء عبادات ش�هر رمضان املبارك. أمىّ
الس�ابع والعرون من رجب فهو يوم 
مبع�ث النبيىّ ص�ىّ الل�ه عليه وآله، وهو 
يوم ظهور الرحمة ظه�وراً لم ُيَر ِمْثله، 

وهو أرشف األيىّام معنويىّة وَقْدراً.
، الذي  ات هذا الش�هر األصبىّ وم�ن مهمىّ
ُتَصبىّ في�ه الرحمة اإللهيىّ�ة ع� العباد 
�ر � من أوىّل�ه إىل آخره �  صبىّ�اً، أنىّ�ه ُيذكىّ
بحدي�ث امللَك الداعي، ع�� ما روي عن 
رس�ول الله ص�ىّ الله علي�ه وآله من أنىّ 
الله تعاىل َنَصب يف السماء السابعة َملَكاً 
ُيق�ال ل�ه » الداعي «.. فإذا دخل ش�هر 
رجب ين�ادي ذلك امللَ�ُك كلىّ ليلة منه إىل 

الصباح:
ُطوب�ى للذاكري�ن، طوب�ى للطائع�ن. 
َم�ن  جلي�ُس  أن�ا  تع�اىل:  الل�ه  يق�ول 
جالََس�ني، ومطيُع َمن أطاعني، وغافُر 
َمن اس�َتغَفرَني. الشهر شهري، والعبد 
عبدي، والرحمة رحمتي، فَمن دعاني يف 
هذا الشهر أَجبُته، ومن سألني أعطيُته، 
وم�ن اس�تهداني َهَديُت�ه، وجعلت هذا 
الش�هر حب�ًا بيني وبن عب�ادي، فمن 

اعتصم به وَصَل إيلىّ.

فضائل أول ليلة جمعة من 
شهر رجب وهي ليلة الرغائب

هي ليلة عظيمة الش�ان وذات موقعية 
كربى يف االبتهال واالس�تغفار والعبادة 
وله�ا فضل كثر جدا فه�ي ليلة غفران 
الذنوب العظام وقد روي عن النبي ص� 
الل�ه عليه وآل�ه وس�لم يف حديث فضل 
رجب أن�ه قال ولكن ال تغفل�وا عن أول 
ليلة جمعة فيه فإنها تس�ميها املائكة 
ليل�ة الرغائ�ب وذلك أن�ه إذا مىض ثلث 
اللي�ل لم يبق ملك يف الس�موات واألرض 
وحواليه�ا  الكعب�ة  يف  يجتمع�ون  إال 
ويطلع الله عليه�م اطاعه فيقول لهم 
يا مائكتي س�لوني ما شئتم فيقولون 
ربنا حاجتنا إليك أن تغفر لصوىّام رجب 

فيقول الله تبارك وتعاىل قد فعلت ذلك.
أعمال ليلة الرغائب

 صوم أول خميس 

من رجب.
الصاة بن املغرب والعشاء اثنتي عر 
ركعة يفصل بن كل ركعتن بتس�ليمة 

يقرأ يف كل ركعة:
»فاتح�ة الكتاب مرة وإنىّا أنزلناه يف ليلة 
القدر ث�اث م�رات وقل هو الل�ه أحد« 

اثنتى عرة مرة.
فإذا فرغ من صاته يقول سبعن مرة:

»اللهم صل ع� محمد النبي األمي وع� 
آله«.

ثم يس�جد ويقول يف س�جوده س�بعن 
مرة:

»سبوح قدوس رُب املائكة والروح«
ثم يرفع رأسه ويقول سبعن مرة:

»رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك 
أنت العي األعظم«

ثم يس�جد س�جدة أخرى فيق�ول فيها 
مثل ما قال يف السجدة األوىل.

ثم يسأل الله تعاىل حاجته فإنها تقىض 

إنشاء الله.
ق�ال ص� الل�ه عليه وآله وس�لم والذي 
نف�ي بيده ال يص�ي عب�د أو أمة هذه 
الصاة إال غف�ر الله له جميع ذنوبه إىل 
أن ق�ال ص� الله عليه وآله وس�لم فإذا 
كان أول نزول�ه إىل ق�ربه بع�ث الله إليه 
ثواب هذه الصاة يف أحسن صورة بوجه 
طلق ولسان ذلق فيقول يا حبيبي أبر 
فقد نجوت من كل شدة، فيقول من أنت 
فما رأيت أحسن وجها منك وال شممت 
رائح�ة أطيب م�ن رائحت�ك؟ فيقول يا 
حبيب�ي أنا ث�واب الصاة الت�ي صليتها 
ليلة كذا يف بلدة كذا يف ش�هر كذا يف سنة 
كذا جئ�ت الليلة ألقيض حق�ك وأوانس 
وحدت�ك وأرفع عنك وحش�تك فإذا نفخ 

يف الصور ظلىّلت يف عرصة القيامة ع�
رأس�ك وإنك لن تعدم الخ�ر من موالك 

أبدا.

كل ما تريد ان تعرفه عن 
اعمال شهر رجب

كل م�ا تريد ان تعرفه عن اعمال ش�هر 
رجب

ثقافة_الكوث�ر: ه�و أول أش�هر الن�ور 
وش�هر الله، فعن النبي ص�� الله عليه 
وآل�ه وس�لم: »أال إنَّ رج�َب ش�هُر اللِه، 
ش�هُر  ورمض�اُن  ش�هري،  وش�عباُن 
تي. فمْن ص�اَم يوماً مْن رجب إيماناً  أمىّ
واحتساباً اس�توجَب رضواَن اللِه األكرَب 

وأسُكَن الفردوَس األع�«.
أعمال شهر رجب العامة:

�ادق عليه   االس�تغفاُر: ع�ن اإلمام الصىّ
السام قاَل:

ق�ال رس�وُل اللِه ص�� الله علي�ه وآله 

وس�لم: رجُب شهُر االس�تغفاِر ألمتي، 
فأكث�روا في�ِه االس�تغفاَر فإنىّىّ�ُه غفوٌر 
ى الرج�َب األص�بَّ ألنَّ  رحي�ٌم، ويس�مىّ
ت�ي تص�بُّ صبىّ�اً فيه،  الرىّحم�َة ع�� أمىّ
فاس�تكثروا م�ْن ق�وِل »اَْس�َتْغِفر اللَه 

َواَْسأَُلُه التَّْوَبَة«.

 الصوم
 التس�بيح: روي أنىّ م�ن ل�م يق�دْر ع� 
الصي�اِم يف أي�اِم هذا الش�هر يس�بىّح يف 
كلىّ ي�وم مائة مرىّة بهذا التىّس�بيح لينال 
يام فيه:«ُسْبحاَن اإلله الَْجليِل،  أجر الصىّ
ُس�ْبحاَن َمْن ال َيْنَبغي التَّْس�بيُح إاِلىّ لَُه، 
، ُسْبحاَن َمْن لَِبَس  ُس�ْبحاَن األعزِّ األكرمِّ

الِْعزَّ َوُهَو لَُه أهل«.
 أن يس�تغفر يف ه�ذا الش�هر أل�ف مرىّة 
قائاً: »أَْس�َتْغِفُر اللَه َذا الَْجاِل واإلكرام 

ُنوِب واآلثام«. ِمْن َجميِع الذُّ
 ق�راءة »قل هو الله أح�د« مائة مرة يف 

ركعتن يف ليلة من ليايل شهر رجب.
 إحي�اُء ليلِة الرغائ�ب: يف جملة الحديث 
عن رس�ول الل�ه ص�� الله علي�ه وآله 
وسلم يف ذكر فضل شهر رجب: »..ولكْن 
ال تغفلوا عْن أوِل ليلِة جمعة منُه، فإنها 
ليل�ُة تس�ميها املائك�ُة ليل�َة الرغائِب، 
وذلك أنه إذا مىض ثلُث الليِل لم يبَق ملٌك 
يف الس�ماواِت واألرِض إال يجتمع�وَن يف 
الكعب�ِة وحواليه�ا، ويطل�ُع الله عليهم 
إطاعًة فيقوُل لهم: يا مائكتي َسلوني 
ما َشئتم، فيقولوَن ربَّنا حاجُتنا إليَك أن 
تغف�َر لصوىّاِم رجب، فيق�وُل الله تبارك 

وتعاىل: قد فعلُت ذلك«.
ويف ليلِة الرغائب صاٌة مأثورٌة مذكورٌة 
يف كت�ب األدعية ملصليها ث�واٌب عظيم، 

وقد سميت بليلة الرغائب ملا يرغب فيها 
من العطايا التي يمنحها الله لعباده.

األعمال الخاصة في شهر 
رجب:

ورد يف ش�هر رجب العديد م�ن األعمال 
الخاصة، سنذكر أبرزها:

 أن يقول إذا رأى الهال: »اللهمَّ بارْك لنا 
يف رجب وش�عبان وبلِّغنا شهَر رمضاَن 
وأعنىّ�ا ع�� الصي�اِم والقي�اِم وحف�ِظ 
َنا  اللس�اِن وغضِّ الب�ِر وال تجعْل حظىّ

منُه الجوَع والعطش«.
 الغس�ل: عن النىّبي ص�� الله عليه وآله 
وس�لم أنىّه قال: »من أدرَك ش�هَر رجب 
فاغتس�َل يف أوىّلِِه وأوسِطِه وآخرِِه خرَج 

ه«. ِمن ذنوبِه كيوِم ولْدتُه أمُّ
 صيام األي�ام البيض )13، 14 و15 من 
ش�هر رجب( وصاة ركعتن يف كل ليلة 

من لياليها
 الصل�وات واألدعي�ة الخاص�ة باألي�ام 
واللي�ايل واملذكورة بالتفصي�ل يف كتاب 

مفاتيح الجنان
الزي�ارة: ومنه�ا زيارة اإلمام الحس�ن 
علي�ه الس�ام وزي�ارة االم�ام الرض�ا 
وزيارة املولودين م�ن املعصومن عليه 
الس�ام يف ش�هر رجب وهم اإلمام عي 
عليه السام واإلمام الباقر عليه السام، 
اإلم�ام اله�ادي علي�ه الس�ام واإلمام 
الج�واد صلوات الل�ه وس�امه عليهم. 
وغره�ا من األعم�ال الخاص�ة التي ال 

يتىّسع املجال لذكرها.
ي�وم املبع�ث النب�وي وهو م�ن االعياد 
العظيم�ة وفيه عدة اعم�ال مذكورة يف 

كتب االدعية.

ماريا غوبرت ماير

ف الرىّزية ويجزل املثوبة. *  صربك ع� املُصيب�ة ُيخفىّ
أفضل األمانة الوفاء بالعهد. 

* لو كان لربىّك رشيك ألتتك رسله. 
*أحسن أفعال املقتدر العفو. 

*م�ن أفض�ل املع�روف إغاث�ة املله�وف.
* العل�م خر م�ن املال، العلم يحرس�ك وأنت تحرس 

املال. 
*إذا مطر التىّحاسد نبتت التىّفاسد. 

*خ�ذ الحكمة أنىّ�ى كانت، ف�إنىّ الحكم�ة ضاىّلة كلىّ 
مؤمن. 

ل�م. دول الفج�ار مذلىّة  عي�ف أفحش الظىّ *ظل�م الضىّ
األبرار. 

ة اللىّئام يف س�وء  ة الكرام يف بذل العطاء، ومرسىّ *مرسىّ

الجزاء. 
�ك، ورشىّ أخ�اق النىّفس  *رشىّ اإليم�ان م�ا دخله الشىّ

الج�ور.
َر ربىّه.  َر عالِماً فقد َوقَّ * من َوقَّ

الم ملعاقب  لم فإنىّه أكرب املعايص، وإنىّ الظىّ *إيىّاك والظىّ
يوم القيامة بظلمه.

* م�ن نَر الحقىّ أفلح. بكثرة التىّواضع ُيس�تدلىّ ع� 
ف، بكثرة التىّكرب يكون التىّلف.  تكامل الرىّ

دي�ق والعدو، والقصد يف الفقر  *عليك بالعدل يف الصىّ
والِغنى.

الم. باإلحس�ان  * إذا رأي�َت مظلوم�اً فأِعْنُه ع� الظىّ
خاء تسرت العيوب.  تملك القلوب، بالسىّ

�قاء.  *بالطاع�ة يكون الف�وز، باملعصية يكون الشىّ

اوراق من الماضي القريب

العراق في عهد المك غازي 9 ايلول 1933–1939  

ع�� مدى ق�رن كام�ل، منذ تأس�يس الدولة 
العراقية عام 1921 طبقاً للبصمة الربيطانية 
الت�ي بدأت بتتويج األمر فيصل بن الحس�ن 
ملكاً ع� العراق ودخوله التاريخ باس�م امللك 
فيص�ل األول، وانتهت بقيام الجمهورية عام 
1958 وقت�ل حفي�ده املل�ك فيص�ل الثاني... 
توال�ت ع�رات الش�خصيات ع�� منص�ب 
رئيس الوزراء إبان العهد امللكي الذي اس�تمر 

38 سنة.
الحك�م يف العه�د امللك�ي كان برملاني�اً وامللك 
مصون غر مس�ؤول. ولق�د تعاقب ع� تويلىّ 
املنص�ب عدد م�ن الش�خصيات السياس�ية 
البارزة خ�ال تلك الفرتة، لعل من أش�هرها: 
عب�د الرحم�ن النقيب، رشي�ف أرشاف بغداد 
وأول رئيس للوزراء، وعبد املحسن السعدون 
)انتح�ر ع�ام 1928(، وياس�ن الهاش�مي، 
الس�عيد،  الكيان�ي، ون�وري  ورش�يد ع�ايل 
املدفع�ي، وع�ي ج�ودت األيوب�ي،  وجمي�ل 
وحكم�ت س�ليمان، ومزاح�م الباج�ه جي، 
وصال�ح ج�رب، وجعف�ر العس�كري، ورج�ل 
الدين الشيعي محمد الصدر، وأرشد العمري، 
وتوفيق الس�ويدي، والدكتور فاضل الجمايل، 
وآخ�رون. لك�ن، ع�� الرغ�م من تميىّ�ز عدد 
منه�م، فإن الحقب�ة برمتها دخل�ت التاريخ 
الش�فاهي للعراقي�ن كش�عب باس�م »عهد 

نوري السعيد«.
نوري الس�عيد، ذل�ك الس�يايس الداهية الذي 
كان أح�د ضب�اط األمر فيصل بن الحس�ن 
أثن�اء الث�ورة العربي�ة ض�د الربيطاني�ن - 
إىل  باإلضاف�ة   - الريفي�ون«  »الضب�اط 
)صه�ر  العس�كري  جعف�ر  مث�ل  آخري�ن 
الس�عيد( وياس�ن الهاش�مي، توىل رئاسة 
ال�وزراء 14 م�رة. وت�اه م�ن حي�ث ع�دد 
تويل ه�ذا املنصب عي ج�ودت األيوبي ب�8 
مرات. لكن ل�دى املقارنة ب�ن األدوار التي 
لعبه�ا ن�وري الس�عيد ال�ذي اخت�زل عهداً 
كام�ًا باس�مه وب�ن األيوبي، ف�إن األخر 
لم يكن س�وى موظف كب�ر يوىل ى الحكم 
ألغ�راض التهدئة بانتظ�ار عاصفة قادمة 
يمكن أن يتصدى لها ساس�ة مؤثرون مثل 
ياس�ن الهاشمي يف سياق العاقة مع امللك 
والعش�ائر والطبقة السياس�ية، أو رش�يد 
ع�ايل الكيان�ي ال�ذي كان قوم�ي التوجه 
وقائ�د حرك�ة مايو )أي�ار( الفاش�لة عام 
1941، أو صال�ح جرب الذي ارتبط باس�مه 
توقي�ع »اتفاقية بورتس�موث« بن العراق 
ي  وبريطانيا عام 1948 التي أدت إىل ما ُسمىّ
ب�»وثب�ة كانون« التي أس�قطت االتفاقية 
بعد انتفاضة ش�عبية عارمة سقط خالها 

مئات القت� والجرحى.

فضل شهر رجب عند اهل البيت) عليهم السالم (
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خ�ال ه�ذه الفرتة ل�م يمارس املل�ك غازي 
دوره السيايس رغم انه كان ويل العهد ولم 
يكن له اي تجربة سياس�ية سوى فرتة 
غياب امللك فيصل وذهابه للعاج حيث 
واج�ه االمر غ�ازي حرك�ة الطائفة 
االثوري�ة الت�ي جاءت م�ع االنكليز 
للعراق وشكلت بريطانيا منهم قوة 
عسكرية عرفت بالليفي والتي كانت 
تطالب بأعطائها حكم ذاتي يف العراق 
. لذل�ك يف اب 1933 قاموا باالعتداء ع� 
الجيش العراق يف ش�مال الع�راق وقتل 
ع�دد من الجن�ود العراقن مم�ا ادى اىل 
تص�دي الجيش العراقي لهم هناك وبأمر 
من االمر غازي وت�م فعا القضاء عليهم 
وكان ذل�ك يف غي�اب املل�ك فيص�ل االول و 
بدعم الش�عب العراقي له مما ادى اىل تعزيز 
مكانتة بن الش�باب العراقي الذي 
كان يك�ن لة حبا كب�را نتيجة 
الت�ي كان  لل�روح القومي�ة 
يحملها  وكرهه للربيطانن 
وكان�ت ه�ذه اول تجرب�ة 
سياس�ية اتخذ فيها قرار 
مهم بالقضاء ع� حركة 

االثورين عام 1933 . 
فيص�ل  املل�ك  ت�ويف     
 8  /7 ليل�ة  يف  االول 
يف   1933 ع�ام  ايل�ول 
سويرسا بعد ذهابه اىل 

الع�اج ، وتفاجىء الش�عب العراقي بأذاعة 
خرب وفات�ه وحس�ب التقالييد الدس�تورية 
وامل�ادة الحادي�ة والع�رون من الدس�تور 
يت�وىل املنص�ب الوريث االك�رب للملك فيصل 
ع�رش العراق وكان االمر غ�ازي ويل العهد 
واالبن الوحيد م�ن الذكور للملك فيصل لذك 
كان ه�و الذي يتوىل ع�رش العراق وفعا تم 
اسناد العرش له وفق التقاليد الدستورية ان 
يؤدي اليمن الدستوري امام مجلس الوزراء 
ومجل�س االم�ة )الربمل�ان (  يف 11 ايل�ول 
.فلما اداها نادى رئيس الوزراء رش�يد عايل 
الكيان�ي بتتويجه ملكا ع�� العراق وبدات 
مراس�يم تقدي�م التهاني للمل�ك الجديد . يف 
بداية حكمة طلب املس�اعدة من الربيطانن 
يف ادارة ش�ؤون الدول�ة بع�د ان تركت وفاة 
املل�ك فيص�ل فراغا سياس�يا كب�را يف اوىل 

مراحل االستقال السيايس للعراق .
عن�د بداية تس�لم املل�ك غازي مه�ام عمله 
واج�ه رصاع�ا سياس�يا كب�را ب�ن كب�ار 
الساسة العراقن امثال رشيد عايل الكياني 
وحكمة س�ليمان ونوري الس�عيد وياس�ن 
واس�تغال  املدفع�ي  وجمي�ل  الهاش�مي 
هوالء لبعض االقطاعين وش�يوخ العشائر 
فض�ا عن محاولة جر القادة العس�كريون 
واقحامهم يف السياس�ة مم�ا خلق نوع من 
ع�دم االس�تقرار الس�يايس ورسع�ة تبديل 
الوزارات يف العراق فع� سبيل املثال تشكلت 
اربع�ة وزارات خ�ال س�نتن   وكان ضعف 

امللك غازي يف مواجهة هذا الراع السيايس 
م�ا ادى بالت�ايل اىل توس�ع س�احة ال�راع 
بن التيار املدني والتيار العس�كري وانتهى 
بسقوط حكومة ياسن الهاشمي )17/اذار 

1935- 29ترين االول 1936( .
 كان�ت حكومة ياس�ن الهاش�مي من اهم 
الحكوم�ات يف ه�ذه املرحلة ويع�ود ذلك اىل 

طول عمرها واهم انجازاتها :- 
ميزاني�ة  تخصيص�ات  زي�ادة   -
وزارة الدفاع بتطويروزيادة س�اح الجيش 
العراق�ي حيث ق�ام بتطوير الق�وة الجوية 
العراقي�ة بزي�ادة ع�دد الطائ�رات واضافة 

فرقتن للقوة الربية وزيادة ساحها .
طرح قان�ون التجنيد االلزامي   -
يف الع�راق وال�ذي واج�ه معارض�ة من قبل 

بعض شيوخ العشائر 
مساندة القضايا العربية ومنها   -
القضي�ة الفلس�طينية ودعمه�ا بالس�اح 

وتدريب عنارصها .
منح الجنس�ية العراقية للعرب   -

الراغبن بأقتنائها .
اال ان هذه الوزارة لم تس�تمر حيث سقطت 
ع� ي�د اللواء بكر صدقي عام 1936 بحجة 

والئها للربيطانن .
انقاب بكر صدقي عام 1936 :   -
        شهد عهدامللك غازي  رصاع بن املدنين 
والعس�كرين من الذين ينتم�ون إىل تيارين 
متنازع�ن داخ�ل ال�وزارة العراقي�ة، تي�ار 
مؤيد للنف�وذ الربيطاني وتيار وطني ينادي 
بالتحرر من ذلك النفوذ حيث كان كل طرف 
يس�عى إىل الهيمنة ع� مقاليد السياس�ة يف 
العراق مما ادى اىل قيام انقاب عس�كري يف 

العراق 
. فوقف امللك غازي إىل جانب التيار املناهض 

للهيمن�ة الربيطاني�ة حي�ث س�اند انقاب 
بك�ر صدقي وه�و أول انقاب عس�كري يف 
الوط�ن العربي،قام ب�ه الل�واء بكر صدقي 
وبمس�اعدة عبد العقيد عب�د اللطيف نوري 
وبمس�اعدة قائد القوة الجوية محمد جواد 
وانذر حكومة ياس�ن الهاشمي باالستقالة 
واس�قطت بفع�ل القنابل الت�ي القيت ع� 
مجلس الوزراء ووزارة الدفاع وبيت ياس�ن 
الهاش�مي مما اجربته ع� تقديم استقالته  
 1936 االول  29تري�ن  الي�وم  نف�س  يف 
وقد ارس�ل املل�ك غازي وزي�ر الدفاع جعفر 
العسكري وهو يحمل رسالة اىل بكر صدقي 
اال ان رج�ال بك�ر صدقي قام�و بقتل وزير 

الدفاع قرب معسكر بكر صدقي يف دياىل .
وق�د اكدت املصادر بان الدوافع الش�خصية 
كان�ت وراء ذل�ك االنق�اب حي�ث كان بكر 
صدقي معجب بش�خصية كمال اتاتورك يف 
تركي�ا والجنرال رضا بهلوي يف ايران يف بناء 

وتحيث دولهم . 
تس�لم بك�ر صدق�ي قي�ادة اركان الجي�ش 
وش�كل حكمت س�ليمان الوزارة وكان هذا 
م�ن انصاربكر صدقي ومن الذين جروا بكر 
صدقي للعمل الس�يايس يف حن لم يكن بكر 

له خربة يف السياسة .
    لم تس�تمر حكوم�ة االنقاب طويا حيث 
تم القض�اء عليه�ا بانقاب قام ب�ه انصار 
بريطاني�ا وبالتع�اون م�ع الكتل�ة القومية 
يف الجي�ش العراق�ي بزعام�ة ص�اح الدين 
الصباغ والتعاون م�ع قائد  منطقة املوصل 
محم�د امن العم�ري باغتي�ال بكر صدقي 
اثناء م�روره يف املوص�ل يف طريقه اىل تركيا 
لحض�ور مناورات عس�كرية حيث قام احد 
الجن�ود باطاق النار علي�ة وقتله هو وقائد 
الق�وة الجوي�ة محم�د ج�واد يف اب 1937 

بحج�ة ان بكر صدقي كان ك�ردي القومية 
ول�ه اطم�اع يف بن�اء دول�ة كردي�ة . اال ان 
الحقيق�ة غر ذل�ك وكان كل البعد عن قادة 
الحرك�ة الكردي�ة يف العراق الذي�ن كانوا قد 
ابع�دوا ع�ن مناطقه�م يف ش�مال الع�راق 
ونفيهم يف جنوب العراق حتى عام 1941 . 

العس�كري  االنق�اب  مرحل�ة  انته�ت      
باس�تقالة حكم�ت س�ليمان وت�م اس�ناد 
الوزارة اىل جمي�ل املدفعي الذي حاول طوي 
ه�ذه املرحل�ة بكل س�لبياتها وب�دا صفحة 
جدي�دة اال ان تج�دد الراع الس�يايس مرة 
اخ�رى وتدخل الجي�ش بالسياس�ة واجبار 
العقداء االربعة بزعامة صاح الدين الصباغ 
اىل اجب�ار ال�وزارة ع� االس�تقالة واس�ناد 
الوزارة اىل نوري الس�عيد يف 25 كانون االول 
عام  1938 حيث قام نوري السعيد بالغاء 
كل م�ا قدمت�ه وزارة حكم�ت س�ليمان 
وجميل املدفعي واحالة عدد من الضباط 
ع� التقاعد من انص�ار االنقاب واتهام 
حكمت سليمان بمحاولة قتل امللك غازي  
يف اذار  1939 االن ل�م يم�يض وقتا حتى 

تفاجىء الش�عب الع�راق بحادثة مقتل 
املل�ك غ�ازي يف حادثة س�يارة ليلة 4/3 

نيسان عام 1939 .
العراقي�ة  الش�عبية  االوس�اط  اتهم�ت 
بريطاني�ا بتدبره�ا الح�ادث الن�ه كان 
امللك غازي يف الف�رتة االخرة يكن الحقد 
ع� بريطانيا ومحاولتها الس�يطرة ع� 
الع�راق وكان ل�ه اذاع�ة يف ق�ر الزهو 
تع�ادي بريطانيا خصوص�ا بعد ان اتجه 
بتقوي�ة عاقات�ه م�ع املاني�ا وايطالي�ا 
ومحاولته رشاء الس�اح وتطوير ساح 
الجيش العراقي بعد ان تنصلت بريطانيا 
م�ن التزاماته�ا نح�و الجي�ش العراقي 
.وهكذا اس�دل الس�تار ع� مرحلة حكم 
غازي التي اس�تمرت م�ن ايلول 1933- 
نيسان 1939. ش�هدت هذه املرحلة عدد 
كبر م�ن الوزارات وعدد م�ن االنقابات 
االنتفاض�ات  م�ن  وع�دد  العس�كرية 
العش�ائرية يف ش�مال الع�راق  والف�رات 
االس�تقراراالجتماعي  وع�دم  االوس�ط 

داخل االرسة الحاكمة نفسها  . 

 من هو الملك غازي وما هي اهم مميزات حكمة ؟ ؟   هو غازي بن الملك فيصل بن الحس����ين بن علي الهاش����مي ، ولد 
في مكة  في  12/ اذار 1912 في االول من  ايلول عام 1929 التحق في الدورة من الكلية العسكرية الملكية العراقية 
الملك غازي باس����م ) الش����ريف غازي بن فيصل ( درس االمير غازي في هذه الكلية اربع س����نوات وفق منهج اعد النهاء 

المدة مع دروس اضافية في اللغة العربية والتاريخ االسالمي .

امساء سياسيون 
بارزون يف العهد امللكي



كارثة انس�انية راحت تهدد حياة املئات من 
اه�ايل منطق�ة املدائ�ن جنوبي بغ�داد، بعد 
انقط�اع مي�اه ال�رب عنهم بس�بب تلوث 

مياه النهر.
الناس بعد انقطاع رس الحياة عن منطقتهم 
منذ اس�بوع، ينظرون عل�ه يصدر خريرا او 
صوت�ا ينب�ئ بق�دوم كميات من املي�اه ولو 

كانت بسيطة.
فجل االه�ايل هن�ا يف منطقة املدائ�ن، باتوا 
يعان�ون من انقط�اع املياه ع�ن منطقتهم، 
حت�ى اضط�روا الس�تخدام وس�ائل بدائية 
كحفر االب�ار او االنتقال ملناطق اخرى بحثا 

عن املياه.
اما الجهات املس�ؤولة واملتمثل�ة بدائرة ماء 
بغ�داد، ف�ردت ب�ان ه�ذا االمر نش�أ نتيجة 
ارتفاع مناس�يب املياه الت�ي ادت اىل تصاعد 
امللوث�ات امللق�اة يف النه�ر واملي�اه االس�نة. 
وذلك، ما اضطرهم الطفاء جميع املضخات 

ومحطات التصفية يف املنطقة.
وتحمل جه�ات عدة دائرة املج�اري التابعة 
المانة بغداد، املس�ؤولية الكاملة عن االمر. 
فيم�ا يرتق�ب االه�ايل نتائ�ج الفحوص�ات 
التي ارس�لتها الفرق الصحية والبيئية التي 
بارشت بأخذ تلك العينات للمياه امللوثة منذ 

يومني.
الجهات املس�ؤولة ترس�ل عينات من املياه 

امللوثة لغرض فحصها
اىل ذل�ك، اكدت دائرة ماء بغ�داد أخذ عينات 
م�ن املياه امللوثة لغ�رض اجراء الفحوصات 
عليها، فيم�ا طالب املجلس البلدي باالرساع 

يف اتخاذ حلول جذرية لحل االزمة.

يستغيثون 
جراء انقطاع 

المياه

ولعشل التعامشل مع اإلششاعة عشى أنهشا حقائق تشي بقلة وعي 
وضمشور ثقشايف واضشح، كمشا يقول بعشض املختصشن يف موقع 
الويكيبيديا يف إحصائية أن %70 من تفاصيل املعلومة يسقط يف 
حال تنقلنا من ششخص إىل األول ثم إىل عدة أشخاص، أما الهدف 
من إثارة الششائعات فثمة أهشداف ومآرب, تتنشوع هذه األهداف 
تماششياً مع مبتغيات من يثريها , فمنهشا ما هو ربحي )مادي(، 
ومشن اإلششاعات أيضاً مشا يكون خلفشه أهداف سياسشية وعادًة 
مشا تحصل هذه اإلششاعات يف الحروب أو يف الحشاالت األمنية غري 
االعتيادية, وتهدف إىل إحداث إرباك لدى الطرف املعني باإلشاعة، 
وهناك ششائعات يقوم املجتمع نفسشه بصنعها خصوصاً لألمور 
املزمشع أو املرتقشب حدوثها وذلشك بكثرة ترديدها والسشؤال عنها 
حيث تنمو وتكرب ششيئاً فششيئاً، وقد تكون سببا أساسيا حدوث 

خرج يف نسيج السلم االجتماعي وما إىل ذلك.
وثمة أسشباب معينة تقف وراء انتششار الششائعات، حيث يرجع 
بعض املختصن أسشباب ترديد الششائعات إىل انعشدام املعلومات، 
ونشدرة األخبشار الصحيحة بالنسشبة للششعب، ومن هنشا ينادون 
بشرورة تزويد الششعب بجميع األخبشار التفصيليشة والدقيقة 
املمكنة حتشى يكون عى بينة مما يدور حوله من أحداث وأعمال 
تؤثر عى حياته ومسشتقبله، كذلك تنترش الشائعات بصورة أكرب 
يف املُجتمعشات غري املُتعلمة أو غري الواعية, وذلك لسشهولة انطالء 
األكاذيب عليهم, و قلما ُيسشأل عن مصشدر لتوثيق ما ُيتداول من 
معلومات, فاملجتمع الجاهل يكون بيئة خصبة ومناسبة لرتويج 
الششائعات، وقد يكون غياب الطرف املخول بالتوضيح والرد عى 
شائعة ُمعينة من األسباب التي تزيد لهيبها ويبعد عنها الشكوك 
واألقاويشل، واليشوم أصبحشت وسشائل اإلعشالم الحديثشة ومواقع 
التواصشل االجتماعشي من أكثر األسشباب املسشاعدة عشى ترويج 
اإلششاعات وجعلها مشن النوع الخارق والحشارق للمجتمع، فهي 
مع سهولة انتشارها بن أفراد املجتمع كالنار يف الهشيم، تسعى 
لحشرق النسشيج األمني للدولشة واملجتمع يف الوقت نفسشه، وهذا 

النوع من اإلشاعات هو األكثر خطرا عى الشعوب من سواها.
ُصنا نهباً لإلشاعات

يقشول أحشد الكتشاب العراقين يف هشذا الصدد: )الششك كعراقين 
أننا صنا نهبا لإلششاعات.. فهي باتت تنخشر أدمغتنا وتؤثر عى 
مزاجنشا وأعصابنا وصحتنشا كذلك(. ويورد الكاتب نفسشه مثاال 

سشاخنا أي قريشب الحدوث عن اإلششاعة التي اخرتقشت املجتمع 
العراقشي مؤخشرا، فيقشول: )إن آخر إششاعة تمس أمن وسشالمة 
الوطن هي وصول قطعات من القشوات األمريكية لينفذوا انقالبا 
يف بغداد.. والنشاس – العراقيون- يف حرج من أمرهم وال يعرفون 
مصشري الوطن يف ضوء هكذا إششاعات، والحقيقة إننا ال نملك ما 

نميز به اإلشاعة عن الخرب الحقيقي(.
والبشد لنا يف هذه الحالة أن نتسشاءل عن سشبب إطشالق مثل هذه 
اإلششاعات، ورشح األهداف التي تقف وراءهشا للمجتمع، وليس 
صحيحشا التغايض عنهشا أو إهمالها، تحت مبدأ )أهِمل اإلششاعة 
كشي تمشوت يف مهدها(، لكشن هذا املبشدأ ال ينطبق عى إششاعات 
خارقة حارقة من هذا النوع، وأن عدم التصدي لها رسميا يدخل 
يف باب تثبيتها وانتششارها أرسع ويف أكرب وسشط سكاني ممكن، 
لهذا كان عى الحكومة أن تتصدى بقوة ملثل هذه اإلششاعات التي 
تناقلها مسشتخدمو مواقع التواصل عى نحو رسيع وواسع مما 

زاد يف الطن بلّة.
ومشن األمثلة التي انتشرشت حديثا وهي كثرية فعشال وتثبت عدم 
وجود حصانة للششعب ضدهشا، مرض )الحمشى النزفية(، وهي 
إششاعة )عى حافشة الحقيقشة( إذا جشاز التعبري، تتعلشق بحياة 
العراقين، وتسشعى إلثارة الخوف واإلبهشام يف حياتهم، ولم تكن 
الجهات الرسشمية املعنية باملسشتوى املطلشوب للتصدي ملثل هذه 
اإلششاعات التشي تسشعى للنيل مشن أمشن املواطن مثشل اإلرهاب، 
وتحّطشم معنوياتشه وتجعله قلِقشا عى حارضه ومسشتقبله، كي 
ال يفكشر فيمشا هو أهشم وأكثر جشدوى، وال ششك أن هنالك مآرب 
مختلفشة منها ما هو سشيايس، تقشف وراء مثل هذه اإلششاعات 
وتوقيشت إطالقهشا، وكلنا نتذكشر الضجة اإلخباريشة الهائلة التي 
رافقشت نتائج االنتخابات وأنششطة تششكيل الحكومشة العراقية 
الجديشدة، حيث أثريت قضية أزمشة املياه التي لم تكن وليدة اليوم 
مطلقاً ولكنها تدخل يف عداد نوع اإلشاعات التي تقف عند )حافة 
الحقيقشة( فتثري خوفا وقلقا جماعيشا يصعب الخلص منه كونه 

يتعلق بالحياة واملوت.
وبعشد أن فهمنا النتائج الخطشرية التي تفرزها هذه اإلششاعات، 
وتأثريها الكبري عى السشالمة النفسشية واملعنوية للمجتمع، ُيثار 
تسشاؤل مهم مؤّداه: كيف نتصدى كعراقين ملثل هذه اإلششاعات 
الخارقشة الحارقة والتي تقف بقوة عشى )حافة الحقيقة(، فهي 

كإطشالق الرصشاص املصّنعشة للخشرق والحشرق يف آن واحشد، لها 
مفعشوالن كالهما أكثشر رضرا من اآلخر، والسشؤال األكثر جدوى 
هنا، كيف نسشاعد الششعب للحصول عى حصانة أو حماية ضد 
هشذا النوع من اإلششاعات التي تبلبشل األمشن االجتماعي وتهبط 

باملعنويات إىل أدنى مستوياتها.
كيف نواجه اإلشاعة الخارقة الحارقة

بالطبع يسشتدعي األمر إىل دراسشة نفسية مسشتفيضة، وتدوين 
سلسشلة من اإلجشراءات تقوم بهشا لجان نفسشية علمية إعالمية 
متخصصشة يف محاربة هذا النوع مشن التأثريات، نضع هنا بعض 
املقرتحات علّها ُتسهم بمسشتوى معن يف املساعدة عى مقارعة 
األخبشار امللّفقشة التي يمكشن توصيفها بشش اإلششاعة هند حافة 

الحقيقة، من هذه املقرتحات ما ييل:
- مشا أن تنطلق اإلششاعة من هشذا النوع، ينبغشي أن تتصدى لها 
جهشات مخولة بالترصيحات لرشحها للششعب وفضحها باألدلة 

والتوثيق الدامغ كالتصوير والشواهد وسواها.
- ال يصشح الصمت الرسشمي عى مثل هذه األخبار والششائعات، 
فاإلجراء الرسشمي األول ينبغي أن يكشون التكذيب وعدم الصمت 

الذي يزيد األمر غموضا وارتباكا.
- نرش ثقافة التحليل الخربي عى مستوى الشعب، وعدم اإليغال 

بالتضليل أو السكوت.
- مطلشوب من النخب اإلعالميشة والثقافية أن يكشون لها دورها 
الفاعل عرب وسشائل اإلعالم والسوششال ميديشا )مواقع التواصل 

االجتماعي( وتكذيب األخبار التي تقد عند حافة الحقيقة.
- أن ُتطلَق حمالت توعية ميدانية عى أهمية التعامل النفيس مع 
الشائعات أو حتى بعض األخبار التي تقرتب كثريا من الحقيقة.

- تحصشن الطبقشات الششعبية الواسشعة بالحمايشة املعنويشة 
والنفسشية من قبل املؤسسات املعنية )طبية أو إدارية( حكومية 

أو مدنية.
- يكشون مستششارو قشادة الدولة الكبار، مسشؤولن مسشؤولية 
مبارشة عشن إزاحة لثام الغموض عن مثل هذه الششائعات حتى 

وإن كانت توازي بعض الحقائق.
- تششمل حمشالت التثقيشف وتحليشل األخبشار ذاتيشا، والتحصن 
النفيس، املشدارس بمراحلها كافة، والعائالت، ومنتسشبي الدوائر 

الرسمية، وأفراد املجتمع اآلخرين.
- إطالق حمالت كربى عرب وسشائل التواصل االجتماعي خصوصا 
)الفيس بوك(، لكششف الششائعات، والكف بقوة عن املساهمة يف 

ترويجها أو تأكيدها.
- ينبغي أن يكون هنشاك دور للمراقبة واملتابعة والترشيع لرصد 

مصادر وأدوار نرش مثل هذه األخبار وفضحها.
بهذه السشبل وبغريها من اإلجراءات التشي تعتمدها الجهات ذات 
العالقة، يمكن أن نسشهم إىل حد كبري يف تقليل تأثريات هذا النوع 
من اإلششاعات التي تبشدو للرائي كأنها حقيقشة مثبتة، لكن مثل 
هشذه الحلول التي ينبغي أن نعتمدهشا ال يمكن أن تعطي ثمارها 
بشن ليلشة وضحاها، بشل علينشا العمل بمثابشر وعلميشة وجهود 
منتظمة قد تسشتغرق منا الكثري من الجهود والوقت أيضا، لكنها 
بالنتيجشة سشوف تجعلنا أكثر قدرة بكثري عّمشا نحن عليه اآلن يف 
مواجهة كل األسشاليب التي تسشعى لتمزيق النسيج املجتمعي يف 

الجانبن النفيس واألمني.

 السشالم عليكشم مىض اكثشر من ثالثة اششهر ولم 
نسشتلم لوحشات سشياراتنا و املشرور يمنعنشا من 
قيادتهشا بشدون لوحشات رغشم امتالكنشا سشنويه 
ووصل... والسشبب كما يقولشون عدم وجود بليت 
وروالت االلشوان ...يعنشي دولة وسشلطه ورسشوم 
اسشتقطعت منا و ليشس لديكم  بليشت ....ما هذه 

الدولة .. 

النفايات يف علوة حمدان وتجمع املوايش قربها
أعلن املتحدث باسم الرشكة الوطنية للتنظيف عيل الديراوي عن أن الرشكة ستتخذ كافة 
االجشراءات الالزمة لرفشع النفايات املوجودة يف علوة حمدان لبيشع الفواكه والخروات 
الواقعة جنوب البرصة، وذلك عى خلفية الشكاوى التي وردت من قبل عدد من أصحاب 

املحال يف تلك العلوة.
وقال الديراوي إن الرشكة خصصت آلية لرفع النفايات من تلك العلوة إال أن املسشؤولن 
عن العلوة خصصوا الساعة العارشة صباحا لدخول تلك االلية اليها لرفع النفايات منها 
وهذا الوقت يعيق حركتها وعملها كونه يششهد زحاما كبرياً، مششريا اىل ان املسؤولن يف 
الرشكة وعى خلفية تلك الششكاوى سشيقومون باإلطالع بصورة ميدانية عى عمل تلك 

االلية وتخصيص آلية أخرى يف حال تطلب االمر ذلك.
من جهته أكد رئيس لجنة الخدمات يف مجلس محافظة البرصة جواد االمارة أن اللجنة 
أخذت عى عاتقها وبعد االسشتماع ملعاناة عشدد من العاملن يف تلك العلوة بتوجيه كتاب 
رسمي ملديرية بلدية البرصة يقيض برورة االرساع بتحسن الخدمات يف علوة حمدان 
لبيع الفواكه والخروات وتبليط شوارعها، فضال عن رضورة إيجاد مدخل رئييس لها 

مع توفري الحماية االمنية لتاليف وقوع أي خرق أمني.
وكان عشدد من أصحشاب املحال يف علوة حمشدان لبيع الفواكه والخشروات الواقعة اىل 
الجنشوب من مركشز مدينة البشرصة قد طالبشوا يف أحاديث ملراسشل راديشو املربد بتوفري 

الخدمات لتلك العلوة التي تعاني من تراكم النفايات فيها .

استجابة لشكوى

أعربت جهات حكومية ومهنية يف محافظة 
ذي قشار عشن قلقهشا مشن ارتفشاع معدالت 
البطالشة بشن الخريجن ، وفيما أششارت اىل 
تسشجيل أكثر من 50 ألف خريج عاطل عن 

العمل
مشن أصشل 250 ألشف عاطل مسشجل ضمن 
قاعشدة البيانشات يف قسشم التششعيل، أكدت 
نصشف  أن  قشار  ذي  يف  املهندسشن  نقابشة 
مهندسشيها عاطلون عن العمل فمن أصل 6 
آالف مهندس مسجل يف النقابة هناك 3 آالف 
مهندس عاطل عن العمل. و قال رئيس فرع 

نقابة املهندسشن يف ذي إن “مششكلة غياب 
فشرص العمل هي مششكلة عامشة لكنها يف 
نقابة املهندسشن لها خصوصيشة ففي ذي 

قار نصف املهندسن عاطلون عن العمل .
وأوضشح إن “أعشداد املهندسشن يف ذي قشار 
تزداد سشنويا بحدود 200 اىل 250 مهندسشاً 
حاصشاًل عى أحشد االختصاصات الهندسشة 
وإن مشا يتوفشر من فشرص عمل سشنوياً ال 
يتجشاوز خمس درجات وظيفيشة يف مجمل 
الدوائشر الحكوميشة العاملشة باملحافظشة”، 
مؤكداً “غياب التخطيط املدروس يف تناسب 

أعشداد الخريجن مع حاجة السشوق املحلية 
واملهنيشة  االكاديميشة  االختصاصشات  مشن 

والفنية”.
املهندسشن  نقابشة  فشرع  رئيشس  وأردف 
إن ” الجهشات الحكوميشة ال تتوفشر لديهشا 
دراسشة حقيقية حول حاجة سشوق العمل 
، فمخرجشات الجامعشات ال تتناسشب مشع 
الحاجشة الفعليشة لهشذه السشوق وهشذا ما 
أخذ ينعكشس عى جميشع الخريجن وليس 
املهندسشن فقشط “، منوهشاً اىل أن ” تزايشد 
أعداد الخريجن سشنوياً من شأنه أن يخلق 

جيشاً من العاطلن”.
وأكشد ان “وجشود هشذا الكشم الهائشل مشن 
مشن  سشنوياً  اآلالف  وتخشرج  الخريجشن 
سشيولد  والحكوميشة  األهليشة  الجامعشات 
زخماً كبشرياً وضغطاً هائالً عى املسشتوين 

االجتماعي واالقتصادي”.
وعن الحلول املطلوبة قال رئيس فرع نقابة 
املهندسن إنه ” ال يمكن إيجاد حلول ناجعة 
إال مشن خشالل اعتماد دراسشة سشرتاتيجية 
التعليشم  ووزارة  التخطيشط  وزارة  مشن 
العشايل ووزارة املاليشة حول حاجة السشوق 
والوزارات من الخريجشن والعمل عى تبني 
خطة طمشوح لتوفشري فرص العمشل لهم”، 
وأضاف إن ” نقابة املهندسن تدعو أيضاً اىل 
تفعيل دور القطاع الخاص وتنششيط عجلة 
االقتصشاد الوطنشي كشي يتمكن مشن توفري 
فشرص عمشل كافيشة السشتيعاب الخريجن 
العاطلشن عشن العمشل كمشا تدعشو اىل دعم 
الخريجشن بصورة أكرب عرب توفري القروض 
ة التشي تمكنهشم من فتح مششاريع  امليش�ّ
إنتاجيشة خاصشة بهم”. وششّدد ششهد عى 
رضورة مراعشاة االختصاصشات الهندسشية 
التشي ال تتوفشر لها فشرص عمشل يف القطاع 
الخاص والسشيما االختصاصشا ت النفطية 
والكيمياويشة التي ال تتوفر لها فرص العمل 

إال من خالل القطاعات الحكومية”.
الفتشًا اىل أن “نقابشة املهندسشن أخشذت يف 
اآلونشة األخرية تنظم دورات تطويرية تمكن 
املهندسن من الحصول عى شهادات عاملية 
تتيشح لهم التنافشس بصورة أكرب يف سشوق 
العمشل “، الفتشاً اىل أن “الشرشكات األجنبية 
ال تكتفشي بالششهادة العراقيشة فقط وإنما 
تطالب بششهادات خربة أو شهادات خاصة 
بشدورات تدريب تخصصية وقشد عملنا عى 

توفري هذه الشهادات من خالل التعاون مع 
املنظمات العاملية “.

وتابع رئيشس نقابة املهندسشن إن ” نقابة 
املهندسشن يف ذي قار وضمن إسشهامتها يف 
توفري فرص عمل للمهندسن العاطلن عن 
العمل بشارشت بإجشراءات تأسشيس رشكة 
تسشاهمية للمهندسشن وهي حالياً يف طور 
اسشتكمال اإلجراءات اإلدارية والقانونية يف 
وزارة التخطيشط “، وأضشاف ” فمشن خالل 
هشذه الرشكشة نطمشح بالنهشوض بالواقع 
سشتكون  حيشث  للمهنشدس  االقتصشادي 
األولوية يف العمل بهذه الرشكة للمهندسشن 

غري املتعينن “.
وأردف ” كمشا إن املهندس الشذي لم يحصل 
عى فرصة عمل سشيتحقق له مشردود مايل 
من خالل رشائه أسُهم الرشكة اذ يبلغ سعر 
السشهم فيها الف دينار “، مرجحاً أن يسهم 
عمل الرشكة التسشاهمية يف تعزيز القدرات 

املالية للمهندسن “.
وتوقشع أن يتم إعشالن االكتتاب عى أسشهم 
الرشكة يف أقرب وقت ممكن وأن تكون هذه 
الرشكة منافسشًا قوياً يف سوق العمل كونها 
سشتكون رشكة رصينشة وبإدارة هندسشية 
كفشوءة تمتلشك الكفشاءة العلميشة والخربة 
الهندسية التي تمّكنها من جعل العمل أكثر 
رصانشة ومطابقشاً للمواصفات الهندسشية 

املطلوبة “.
ومشن جانبشه قشال مسشؤول دوائشر العمل 
والششؤون االجتماعيشة يف محافظة ذي قار 
إن ” قسم التشغيل يف ذي قار سجل نحو 50 
ألشف خريج عاطل عشن العمل يف ذي قار من 
اصل 250 ألف عاطل مسشجل ضمن قاعدة 
البيانات “، مؤكداً “وجود خريجن عاطلن 
من حملة شهادة املاجستري والبكالوريوس 

مشن بينهشم 3 آالف مهنشدس مشن مختلشف 
االختصاصات”.

وآششار اىل أن ” الجامعشات والكليات ُتخرج 
مختلشف  ومشن  الخريجشن  آالف  سشنوياً 
يمارسشوا  أن  دون  لكشن  االختصاصشات 
اختصاصاتهم بسشبب قلة فشرص العمل “، 
مبينشاً أن ” عشدد العاطلن الذيشن تم توفري 
فرص عمل لهم من خالل قسشم التشغيل ال 
يتجاوز األربعة آالف فرصة طيلة السشنوات 
املاضيشة”، منوهاً اىل أن ” الدوائر الحكومية 
لشم تتعشاون مع دائشرة العمل بششأن تعين 
العاطلشن وال تعتمشد عشى قاعشدة بيانشات 

العاطلن املسجلن يف قسم العمل”.
داعيشاً الدوائشر الحكومية التشي تتوفر فيها 
فشرص تعشن ودرجشات ششاغرة اىل اعتماد 
بالعاطلشن  الخاصشة  البيانشات  قاعشدة 
املسجلن يف قسشم العمل وتعيينهم بحسب 
األسشبقية واالختصاص ” ، منوهشًا اىل أن ” 

قاعدة البيانات تضشم جميع االختصاصات 
وإن العاطلن عن العمل مسجلون فيها منذ 
عدة سشنوات وهشم بأمس الحاجشة لفرصة 
عمشل”. وكانشت مديريشة العمل والششؤون 
االجتماعيشة يف محافظشة ذي قشار كششفت 
عشن تسشجيل 250 ألشف عاطل عشن العمل 
مشن بينهم أكثر من 50 ألشف خريج ، وفيما 
أكدت عشدم تعشاون الدوائشر الحكومية مع 
دائرة العمل بشأن تعين العاطلن ، أشارت 
اىل أن عشدد العاطلشن الذين تشم تعيينهم يف 
القطاعشن الخشاص والعشام طيلشة األعوام 

املاضية ال يتجاوز األربعة االف عاطل.
وششهدت محافظشة ذي قار خشالل األعوام 
األخري سلسشلة من التظاهرات التي يقودها 
الخريجشون العاطلون عشن العمل للمطالبة 
بفرص عمل وتوظيفهم بالدوائر الحكومية 
الحمايشة  ششبكة  بمنحشة  ششمولهم  أو 

االجتماعية.

االشاعة من اسلحة الدمار الشامل  .. من يصنعها و من يديم زخمها ؟
م����ن المعضالت التي يعان����ي منها العراقيون وقياداتهم، س����هولة 
اختراق اإلشاعة لهم ألسباب عدة سنأتي على ذكرها، فاإلشاعة بحسب 
بعض المختصين هي خبر أو مجموعة أخبار زائفة تنتشر في المجتمع 
بش����كل س����ريع ويتم تداولها بين العامة ظنًا منه����م بأنها صحيحة، 
ودائم����ًا ما تكون أخبار اإلش����اعات ش����ّيقة ومثيرة لفض����ول المجتمع 
والباحثين، وتفتقر هذه اإلش����اعات عادًة إلى المصدر الموثوق الذي 
يحمل أدلة على صحة األخبار، وتمثل هذه الش����ائعات ُجزءًا كبيرًا من 

المعلومات التي نتعامل معها.

االثنين  2 اذار 2020 العدد 2279  السنة العاشرة�سحيفة - يومية - �سيا�سية - عامة

10
Almuraqeb Aliraqi Newpaper

ابو محمد البرصي

أين لوحات سياراتنا ؟

ذي قار ...ارتفاع بمعدالت البطالة .. نصف المهندسين عاطلون عن العمل

الشك كعراقيين 
أننا صرنا نهبا 

لإلشاعات.. فهي 
باتت تنخر أدمغتنا 
وتؤثر على مزاجنا 
وأعصابنا وصحتنا 

كذلك
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اكتشفت رشكة إيست ESET لألمن السيرباني، ثغرة 
أمني�ة تعمل بش�كل فّعال عىل إبطال عمل التش�فري 
الذي تستخدمه شبكة واي فاي محمية بكلمة مرور، 
وقد يتيح ذلك للقراصنة مش�اهدة النش�اط الجاري 

عىل الشبكة كما لو أنها مفتوحة عىل مرصاعيها. 
لك�ن ع�ىل الرغم م�ن أن هذا ق�د يعن�ي أن الضحايا 
عرضة للتنص�ت، إال أن التحديثات الربمجية وغريها 
من طبقات األمان من املحتمل أن تمنع هذا النوع من 

من  الحصول ع�ىل نتائج كارثي�ة، وتؤثر الهج�وم 
ة  لثغ�ر األمنية الت�ي يطلق عليها ا

امل�زودة  األجه�زة  ع�ىل   Kr00k اس�م  الباحث�ون 
برشائ�ح واي فاي من رشكتي برودكوم وس�ايربس، 
واملس�تخدمة يف طي�ف واس�ع م�ن األجه�زة املزودة 
بإمكاني�ة االتص�ال باإلنرتنت الس�لكًيا، بم�ا يف ذلك 
هوات�ف كل من آب�ل وجوجل وسامس�ونج.وتم نرش 
تحديثات أمنية بالفعل لحل املش�كلة، لذا فإن أفضل 
نصيح�ة ه�ي التأك�د م�ن أن أجهزت�ك الحاس�وبية 
وهواتفك الذكية وجميع أجهزت�ك املتصلة باإلنرتنت 
لديها أحدث الربمجيات عالية املس�توى والربمجيات 
العتادي�ة. يف أس�وأ االحتماالت، س�يتعرض قدر كبري 
من البيان�ات للخرق، بما يف ذل�ك املواقع اإللكرتونية 
التي تزورها، أو الرسائل التي ترسلها، ومع 
ذل�ك، يج�ب أن تظ�ل الكثري من 
االتص�االت الخاص�ة ع�ىل 
ش�بكة ال�واي ف�اي لدي�ك 
آمنة بس�بب التشفري الذي 
تس�تخدمه مواق�ع الويب 

نفسها.

أنهت ناس�ا مهمة أقمارها 
لكوك�ب   Marco املكعب�ة 
املريخ رس�مًيا، حيث تتكون 
من اثنني من املكعبات الصغرية 
الت�ى وصل�ت إىل جان�ب مركب�ة 
الهب�وط InSight التابع�ة للوكالة 
إىل الكوك�ب األحمر يف نوفمرب 2018، 
وقد حقق�ت هدفها املتمث�ل يف اإلبالغ 
عن هب�وط InSight املحفوف باملخاطر 

للعلماء عىل األرض.
 ووفقا ملا ذكره موقع »space« األمريكي، 
قال كبري مهنديس األقمار الصناعية آندي 

كليش، من مخت�رب الدفع النف�اث التابع 
لناس�ا يف كاليفورني�ا: »كان أداء قم�رى 

املريخ WALL-E و EVE كما توقعناه«.
 وأض�اف كليش »لقد كانوا بمثابة اختبار 
ممت�از لكيفية عم�ل املكعبات يف املهمات 
للمهندس�ني  يوف�ر  مم�ا  املس�تقبلية، 

معلومات دقيقة أثناء الهبوط«.
 وكما توقعت وكالة ناس�ا، سكنت أقمار 
مارك�و الصامت�ة يف يناير 2019 بس�بب 
م�ن  مداراته�ا  حملته�ا  الت�ي  املس�افة 
الش�مس، وكانت هناك فرصة ألن تتمكن 
الوكال�ة من إع�ادة االتصال م�ع األقمار 

يف النص�ف الثان�ي م�ن ع�ام 2019، لكن 
مح�اوالت القي�ام بذل�ك، والتي ب�دأت يف 

سبتمرب 2019 لم تنجح.
س�تصدر  ناس�ا  أن  الوكال�ة  وأضاف�ت   
بيانات املكعبات التوأم خالل العام املقبل، 
وتساعد هذه البيانات مصممي األقمار يف 
الكواكب يف املس�تقبل عىل االس�تفادة من 

نجاح ماركو.
 وم�ن بني أوائل هذه األقم�ار التالية التى 
س�يتم إطالقه�ا يف أول مهم�ة أرتيمي�س 
تابع�ة لناس�ا، وه�ي رحلة غ�ري مأهولة 

تدور حول القمر.

 ثغرة أمنية تؤثر على مليار جهاز متصل باإلنترنت

أعلنت مايكروس�وفت اليوم االثنني، يف إطار جهودها لتحقيق التميز 
االجتماعي عن برنام�ج عاملي جديد »لريادة األعم�ال االجتماعية«، 
حيث يتيح وصول الرشكات الناش�ئة املؤهلة إىل التكنولوجيا وس�بل 
التعليم وش�بكة واس�عة من العمالء إضافة إىل منح مايكروس�وفت 
املقدمة يف هذا املجال، وسيوفر الربنامج العاملي املتاح عرب 140 دولة 
وص�واًل مجانًيا إىل تقنيات مايكروس�وفت ، وكذلك فرصة االنضمام 
إىل مجتمع واس�ع من املبدعني العامليني الذين يس�اهمون بدورهم يف 

تعزيز روابط النجاح.
تحص�ل   ، تفصي�ي  س�ياق  ويف 
الت�ي  االجتماعي�ة  املؤسس�ات 
أصبح�ت جزًء م�ن الربنامج 
األعم�ال  لري�ادة  العامل�ي 
االجتماعي�ة عىل إمكانية 
التقني�ات  إىل  الوص�ول 
املجاني�ة  الس�حابية 
مايكروس�وفت  م�ن 
تلق�ي  إىل  باإلضاف�ة   ،
والتوجيه  الفني  الدعم 
تطورها  لضمان  الالزم 
 ، أهدافه�ا  وتحقي�ق 

فضاًل عن ذلك ستتاح 
لها فرصة االس�تفادة 
الخاصة  م�ن األرص�دة 

تص�ل  الت�ي  أزور  بمنص�ة 
إىل120,000 دوالر .

عالوة عىل ذلك، سيوفر برنامج مايكروسوفت 
العامل�ي خب�ري مخص�ص لدفع عجل�ة ال�رشكات الناش�ئة يف مجال 
ري�ادة األعم�ال االجتماعي�ة العاملي�ة، وذل�ك من خالل مس�اعدتهم 
يف التس�ويق وبي�ع الحلول وعملي�ات االتصال باملنظم�ات التجارية 
الكب�رية واملنظمات غري الحكومية.  علًما أن الرشكات الناش�ئة التي 
تركز جهودها عىل مواضيع االس�تدامة وتمكني املهارات والتوظيف 
س�تكون مؤهل�ة للحصول عىل من�ح مايكروس�وفت املقدمة يف هذا 

املجال.

مايكروسوفت تطلق البرنامج 
العالمي لريادة األعمال االجتماعية

دراجة نارية للطرق الوعرة

خيط طبي جراحي من مواد سائلة

سماعة السلكية ضد الضوضاء والعرق

ابتك�ر علم�اء جامع�ة ماكغيل 
جدي�دة  منظوم�ة  الكندي�ة 
للبنكري�اس االصطناعي، توفر 
الدع�م الالزم لألش�خاص الذين 
يعان�ون من الن�وع األول ملرض 

السكري.
 ،Diabetes Care  وتفيد مجل�ة
بأن مضخة األنسولني موجودة 
منذ أكثر من 30 س�نة. ويختار 
التي  املريض جرعة األنس�ولني 
يحتاجها يدوي�ا، ومن ثم تضخ 

إىل الدم.
غالبي�ة  أن  م�ن  الرغ�م  وع�ىل 
أجه�زة  يس�تخدمون  امل�رىض 
للس�يطرة  حاليا  أوتوماتيكي�ة 
عىل مستوى الس�كر يف الدم إىل 
أن القليل�ني منه�م يتحكم�ون 
بهذا املستوى لفت���رة طويلة. 
لذل�ك يعانون دائم�ا من ارتفاع 
مستوى الغلوكوز بالدم يرافقه 
وعن�د  ع�ام،  وضع�ف  ص�داع 
اس�تمرار ه�ذه الحال�ة يش�عر 
الش�خص بال�دوران واالرتب�اك 

واضطراب الكالم.
وقد ابتكر علماء جامعة ماكغيل 
لألنس�ولني  »ذكي�ة«  مضخ�ة 

صناعي�ة-  بنكري�اس  –غ�دة 
تتمكن م�ن إزالة حاالت ارتفاع 
الس�كر  مس�توى  وانخف�اض 
يف ال�دم. يق�ول الدكت�ور أحمد 
حيدر رئيس فريق البحث، الذي 
ط�ور خوارزمي�ة عىل أس�اس 
االستش�عار،  أجه�زة  بيان�ات 

تخرب املضخة بكمية األنسولني 
نجاح�ا  ه�ذا  »كان  الالزم�ة، 
رائع�ا، ألن جه�از االستش�عار 
بابتكار  األوتوماتيك�ي، س�مح 

غدة بنكرياس اصطناعية«.
النتائ�ج،  ه�ذه  إىل  واس�تنادا 
التالي�ة  الخط�وة  س�تكون 

ابت�كار بنكري�اس اصطناع�ي 
يلغ�ي  تمام�ا،  أوتوماتيك�ي 
الحاج�ة إىل إدخ�ال املعلوم�ات 
يدوي�ا،  الكربوهي�درات  ع�ن 
البنك����ري�اس  ويحف����ز 
االصطناع�ي ع�ىل العمل خالل 

تناول الطعام.

رسبت مواق�ع مختصة بش�ؤون التقنية 
التقني�ات  ببع�ض  تتعل�ق  معلوم�ات 
الجدي�دة واملي�زات التى س�يحصل عليها 
الجي�ل الجديد م�ن أجهزة اآليب�اد، وتبعا 
للترسيب�ات ف�إن آب�ل عازمة ه�ذا العام 
عىل إطالق سلس�لة جديدة من حواس�ب 
آيب�اد اللوحية، أبرزها س�يكون حاس�ب 

آيب�اد Pro.ومن غ�ري املتوق�ع أن يحصل 
الجهازع�ىل تغ�ريات رئيس�ية م�ن حيث 
بحواس�ب  مقارن�ة  واملظه�ر  التصمي�م 
آيب�اد Pro الحالي�ة، لكنه س�يحصل عىل 
ملحقات تجعل منه أكثر عملية وس�هولة 

ىف االستخدام.
وم�ن أبرز ه�ذه امللحقات س�تكون هناك 

لوحة مفاتيح خارجية قادرة عىل االتصال 
بالحاس�ب ع�رب منفذ مغناطي�ى، فيها 
لوح�ة touchpad تعم�ل باللمس تش�به 
تل�ك املوج�ودة ىف الحواس�ب الش�خصية 
املحمول�ة، يمك�ن للمس�تخدم تفعيله�ا 
ع�رب مي�زة Assistive Touch املوجودة ىف 

إعدادات الجهاز.

علماء كنديون يبتكرون بنكرياسا اصطناعيا

مزايا جديدة تحصل عليها أجهزة »اآليباد« القادمة

 Jeep )جي�ب(  رشك�ة  أعلن�ت 
عن فت�ح ب�اب الطلبات املس�بقة 
املخصصة  الكهربائي�ة  لدراجته�ا 
للتعام�ل م�ع جمي�ع التضاريس، 
األم�ر ال�ذي يجعلها أح�دث رشكة 
صناعة سيارات تحاول االستفادة 
من مبيع�ات الدراجات الكهربائية 
املزدهرة من خ�الل طرح دراجتها 
اإللكرتونية يف الس�وق، لكن بسعر 

يصل إىل 5899 دوالًرا أمريكًيا.
بي�ع  الرشك�ة يف  ب�دأت  أن  وبع�د 

دراجته�ا، فق�د انضم�ت جيب إىل 
أمث�ال رشكات صناعة الس�يارات 

التي  األخرى  الكبرية 
الدراجات  تقدم 
 ، ئي�ة با لكهر ا
ب�دأت  حي�ث 

موت�ورز(  )جن�رال 
General Motors يف بيع دراجتها 
الكهربائية يف العام املايض، وقدمت 

سكودا )Skoda( مركبة هجينة 
جديدة م�ن نوع دراجة 

إلكرتونية وسكوتر كهربائي.
الكهربائي�ة  الدراج�ات  وتب�اع 
مث�ل  األخ�رى،  الش�هرية 
 Rad Power( م�ن   )RadRover(

Bikes(، بس�عر يقارب ربع س�عر 
دراج�ة جيب، لكن تعت�رب الدراجة 
الكهربائية من جيب أكثر بكثري من 
مج�رد دراجة إلكرتوني�ة باملقارنة 
م�ع غريها م�ن رشكات التصنيع.

ويت�م تس�ويق الدراج�ة يف إط�ار 
رشاكة مع رشك�ة )QuietKat( يف 
أمريكا الش�مالية، وتمنح الراكبني 
عزم دوران كب�ري يبلغ 160 نيوتن 
بامل�رت بفضل محركه�ا الكهربائي 
القوي ذو الدفع املتوس�ط املعروف 
وال�ذي   ،)Bafang Ultra( باس�م 
الطاق�ة،  م�ن  واط   750 يوف�ر 
وبطارية تسمح لها بالسري ملسافة 

65 كيلومرتًا عىل شحنة واحدة.
وتصل رسعة الدراجات اإللكرتونية 
الت�ي تس�تخدم مث�ل ه�ذا املحرك 
إىل 59 كيلوم�رًتا يف الس�اعة، لكن 
قد تح�د جيب من رسع�ة املحرك 
إلكرتونًي�ا لتف�ادي خ�رق لوائ�ح 
الدراج�ة اإللكرتونية يف العديد من 
الوالي�ات األمريكية الت�ي تحد من 
طاقة املحرك إىل أقل من 750 واط.

تعلي�ق  بنظ�ام  الدراج�ة  وتتمي�ز 
 )Fire-Link( يس�مى  متط�ور 
 ،)FREY Bike( مصمم بواس�طة
الدراج�ات  رشكات  إح�دى  وه�ي 
اإللكرتونية الت�ي تتخذ من الصني 
مقراً لها، والذي يساعد يف التعامل 
مع املمرات الصخرية والتضاريس 

الوعرة بسهولة.

توص�ل مختص�ون يف الش�أن الطب�ي اىل اخرتاع 
يس�اعد ع�ىل انت�اج خي�ط جراح�ي طب�ي يتم 
تصنيع�ه ع�ن طري�ق جه�از غ�زل كهربائ�ي 

باستخدام مواد كيميائية سائلة.

يقوم هذا الجهاز بس�حب هذه املواد و تحويلها 
إىل ش�عريات و من ثم لفه�ا و تحويلها إىل خيط 

جراحي.
ورّصح أحد املخرتعون أنه من املمكن االستفادة 

من الخيط محلياً، مع العلم بأننا نعترب يف الرتتيب 
الثالثون يف العالم من حيث إنتاج الخيوط الطبية 
ويمك�ن االس�تفادة منها يف العملي�ات العظمية 

وهي تنافس املواصفات األمريكية.

تعتزم رشكة »فيسبوك«، طرح تصميم 
أكثر بس�اطة يف االس�تخدام لتطبيقها 
للدردش�ة »فيسبوك ماس�نجر«، وذلك 
ضم�ن خط�ة إلع�ادة تصمي�م أك�رب 

للمنصة.
التصمي�م  يف  التعدي�الت  أب�رز  وم�ن 
الجديد، حذف عالمة »discover«، التي 
كانت محاولة من »فيس�بوك« إلدخال  
ChatBot  إىل منصة مراسلتها، بحسب 

موقع »ذا فريج«.
كذلك س�تختفى األلعاب من التصميم 

الجديد لتطبيق »فيسبوك ماسنجر«.
وتأمل »فيسبوك« من خالل التحديثات 
الجديدة، أن تدفع املستخدمني إىل قضاء 
املزيد م�ن الوقت يف التواصل املرئي مع 
األصدق�اء، واس�تهالك املحت�وى، بدالً 
م�ن استكش�اف روبوت�ات الدردش�ة 
للتسوق والتواصل  الكتابية املخصصة 
مع الرشكات وممارسة األلعاب، األمر 
الذي قد يس�اعد »فيس�بوك« يف كس�ب 
املزي�د م�ن األموال م�ن »ماس�نجر«، 
وذلك ألنها تع�رض اآلن إعالنات ضمن 

القصص.

تعديالت جديدة في 
»فيسبوك ماسنجر«

»يوتيوب« يجرب صيغة جديدة لبيع اإلعالنات
الخب�������راء  كش�ف 
السيربانيون أن »يوتيوب« 
جدي�دة  صيغ�ة  يج�رب 
لبي�ع اإلعالنات، والتي من 
ش�أنها أن تتي�ح لصن�اع 
املحت�وى البي�ع مب�ارشة 

لرشكائهم.
”ت�وب  موق�ع  وبحس�ب 
اكتش�ف  ال�ذي  فل�رت“ 
برنامج  يعت�رب  االختب�ار، 
يوتي�وب مح�دودا ج�دا يف 
الوقت الحايل، وال يس�مح 
س�وى  املحت�وى  لصن�اع 
ببيع اإلعالنات إىل العالمات 
التجارية التي تربطهم بها 

عالقات سابقة.
إال أن النظ�ام الجديد الذي 
يختربه يوتيوب ألول مرة، 
من ش�أنه أن يمنح صناع 
املحتوى مزيدا من الحرية 
اإلعالن�ات،  اختي���ار  يف 
ويعت�رب تح�وال جذرًي�ا يف 

كيفية عمل املنصة.
ون�رشت صحيف�ة »دي�ي 

أن  الربيطاني�ة،  مي�ل« 
الجديدة  سياس�ة يوتيوب 
ستس�مح لصناع املحتوى 

اس�رتاتيجية  بصياغ�ة 
به�م  خاص�ة  إعالن�ات 
لقنواتهم عن طريق جمع 

رشكائهم بأنفس�هم، عىل 
التقليدي  النظ�ام  عك�س 
الذي اعت�اد في�ه يوتيوب 

الت�ي  اإلعالن�ات  اختي�ار 
يتم عرضها ع�ىل مقاطع 

الفيديو الخاصة بهم.

وم�ع ذل�ك أش�ار بع�ض 
ه�ذه  أن  إىل  الخ�رباء 
السياس�ة قد تخلق بعض 
يف  الش�فافية  مش�اكل 
حالة قيام صانع املحتوى 
تاب�ع  منت�ج  بمراجع�ة 
لرشكة يبيع له�ا إعالنات 
عىل س�بيل املثال، وعندها 
صن�اع  ع�ىل  س�يكون 
املحت�وى كش�ف العالق�ة 
الفيدرالية،  التجارة  للجنة 
وه�و قان�ون ق�د يك�ون 

إشكاليا للمنصة.
ولم يتضح بعد عدد صناع 
الذين يش�اركون  املحتوى 
يف االختب�ار، وم�ا إذا كان 
يوتي�وب يخط�ط لط�رح 
املي�زة ع�ىل نط�اق  ه�ذه 
الخ�رباء  ولك�ن  أوس�ع، 
يرجحون أن يتم اعتمادها 
يف املس�تقبل نظرا لكثافة 
الجه�ود الرامي�ة لتنوي�ع 
س�بل زي�ادة دخ�ل صناع 

املحتوى.

أعلنت رشكة »سول ريبابليك 
إط�الق   »Sol Republic
الجديد من سماعتها  املوديل 
الالس�لكية   +Amps Air

 200 نح�و  يبل�غ  بس�عر 
دوالر أمريكي. 

الرشك�ة  وأوضح�ت 
السماعة  أن  األمريكية 
 Amps الالس�لكية 
تأت�ي  الجدي�دة   +Air
عزل  بخاصية  م�زودة 
ومقب�س  الضوض�اء 

 .USB-C
وم�ع تنش�يط خاصي�ة 

تبل�غ  الضوض�اء  ع�زل 
 6 البطاري�ة  تش�غيل  م�دة 
س�اعات، وبدونها تصل مدة 
 24 إىل  البطاري�ة  تش�غيل 
س�اعة باالشرتاك مع حقيبة 

الشحن. 
الالسلكية  الس�ماعة  وتدعم 
فئ�ة  الجدي�دة   +Amps Air
الحماية IPX4، وبالتايل فهي 

محمية ضد العرق.

ناسا تنهى أول مهمة لألقمار الصناعية المكعبة إلى المريخ
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»كورونا« يمنع 
إقامة مجالس العزاء 

بكردستان

املراقب العراقي/ متابعة...
أعل�ن محاف�ظ اربيل بإقليم كردس�تان ش�مايل 
الع�راق، منع إقامة مجالس العزاء واملناس�بات 
الديني�ة حتى ال�21 من الش�هر الج�اري، خوفا 
من تفيش فريوس كورونا.وقال املحافظ فرست 
ص�ويف، بمؤتمر صح�ايف: “زرنا الي�وم مع مدير 
الصح�ة ومدير األوق�اف ونائ�ب املحافظ، مقر 
اتح�اد علم�اء الدين اإلس�امي يف أربي�ل ولجنة 
االفت�اء، للتباحث بش�أن إج�راءات الوقاية من 
إىل  الدي�ن  رج�ال  “دعون�ا  كورونا”.وأض�اف: 
املس�اهمة يف نرش التوعية ضد املرض، وااللتزام 
باإلج�راءات الوقائية؛ حيث أجربن�ا خال األيام 
املاضية عىل إص�دار مجموعة من القرارات ملنع 
انتش�ار كورونا”.وأش�ار املحافظ أن�ه “لم يتم 
تس�جيل أي إصابة بفريوس كورون�ا حتى اآلن 
يف أربي�ل، وكرَّس�نا كل اإلمكاني�ات التخ�اذ م�ا 
يل�زم لدرء مخاط�ر كورونا، ويمكنن�ا فعل ذلك 
بجهود الجميع”.وش�دد املحافظ أنه تم االتفاق 
باإلجم�اع ع�ىل عدم الس�ماح بإقام�ة مجالس 
العزاء يف املس�اجد والقاعات واملنازل باملحافظة 
حت�ى 21 آذار الجاري، واالكتف�اء بتقبل العزاء 
وق�ت الدف�ن باملقابر، م�ن أجل حماية س�امة 

املواطنني.
ب�دوره، أعل�ن رئي�س اتح�اد علم�اء املس�لمني 
يف كردس�تان، امل�ا، ني�از راغب، خ�ال املؤتمر 
الصحايف أنهم ولجنة االفتاء، قررا بالتنسيق مع 
مديرتي األوقاف والصحة، إيقاف إقامة مراس�م 
الع�زاء حت�ى 21 آذار الجاري، ولي�س يف ذلك أي 
ح�رج دين�ي، ألن حق امليت يقترص عىل الغس�ل 

والتكفني والصاة عليه والدفن”.

ويس�تثمر الحسينات وقته يف الدار 
بقض�اء أرب�ع س�اعات يومي�ا يف 
املكتب�ة العامة حتى ص�ار الزبون 
األق�رب إىل مدير املكتبة، فقد قرأ يف 
الفلسفة والتاريخ وعلوم االجتماع 
والنفس والطب واالقتصاد، وتضلع 
االقتصادي�ة  النظري�ات  فه�م  يف 

وكتب يف الصحافة.
من حكمه يف الحي�اة »حياتي التي 
أعيش�ها كالقهوة التي أرشبها عىل 

كثرة ماهي مرة فيها حاوة«.
بعد اس�تيقاظه يف الصب�اح يفطر 
بم�ا خصص ل�ه من وجب�ة إفطار 
ال�دار،  يف  زمائ�ه  م�ع  جماعي�ة 

ويستعد بعدها الستقبال الضيوف 
كل يوم من مختلف رشائح املجتمع 
وناش�طني-  وجامعات  -منظمات 
وهو يبتس�م بعد التحية والس�ام 
لضيوفه يطرب أس�ماعهم بنكاته 

و طرائفه عن األيام املاضية.
ول�د أحم�د الحس�ينات يف بغ�داد، 
وأكمل دراسته االبتدائية والثانوية 
فيها، وتخرج يف جامعة البرصة من 
كلي�ة اآلداب والتاري�خ عام 1972، 
بعدها أكمل الدبلوم العايل بجامعة 
بغداد كلية تربي�ة علم النفس عام 

.1976
زار الحسينات دول الخليج ودّرس 
م�ادة التاريخ يف اإلم�ارات، ورجع 
بعد التقاعد إىل باده ليس�تقر فيها 

عام 1991.
توفيت زوجته وس�افر أبناؤه لدول 
مختلفة، فبقي وحيدا دون مؤنس، 
فلجأ لاستقرار يف دار املسنني عام 
2011، ولقي ترحابا من إدارة الدار 
والقاطن�ني فيها حتى بات يش�عر 

أنه بني أهله يألفهم ويألفونه.

ورغ�م ك�رب س�نه وت�ردي حالت�ه 
ع�ىل  يح�رص  فإن�ه  الصحي�ة، 
التعل�م واملعرف�ة، في�دون كتاب�ة 
ويحفظه�ا  الطبي�ة  املصطلح�ات 
حتى تمكن اآلن من حفظ خمس�ة 

آالف مصطلح طبي.
يحلل ويتعمق

بخربت�ه  املجتم�ع  قضاي�ا  يحل�ل 
ومعرفت�ه بمجتمع�ه، فيعت�رب أن 
الطائفي�ة والعنرصي�ة م�ن العقد 
النفس�ية التي يمر بها اإلنسان وال 

دخل لإلنسانية بها.
مكتبت�ه الخاص�ة يف الغرف�ة التي 
يعي�ش به�ا تحتوي عىل ع�دد من 
اإلنجليزي�ة  اللغ�ة  يف  القوامي�س 
وكتيب�ات  الطبي�ة  واملصطلح�ات 
أدبي�ة وقصاص�ات ورقي�ة، يدون 
به�ا تعاريف م�ن خربت�ه املعرفية 
والنج�اح  والعل�م  الحي�اة  بأم�ور 
يهديها ل�ه ضيوفه يف كل زيارة له، 
ويقول »يجب مواصلة القراءة من 
أجل املحافظ�ة عىل الذاكرة وزيادة 

املعرفة وعدم هدر الوقت«. 

المراقب العراقي/ متابعة...

يقطن أحمد الحسينات )77 
عاما( في دار المسنين 

بالبصرة )جنوبي العراق(، 
مستفيدا من مقر يوفر له 
الصحبة والبيئة المناسبة 

للقراءة واالطالع، بعد أن 
توفيت زوجته وتفرق أبناؤه 

في دول المهجر.

أوالد مؤسس آبل لن يحصلوا على ثروة أبيهم !

املراقب العراقي/ متابعة...
ال تخط�ط أرمل�ة مؤس�س رشك�ة آبل 
س�تيف جوبز، لورين باول جوبز، لرتك 
مرياث ق�دره ملي�ارات ال�دوالرات الذي 
حصلت عليه بعد وفاة زوجها، لألطفال.
وترى لورين باول جوبز، أنه من الخطأ 
تجميع ثروة هائلة يف أيدي عائلة واحدة، 
كم�ا فع�ل روكفل�ر يف الق�رن التاس�ع 
عرش، وتريد األرملة، مساعدة محدودي 
الدخل من خال العمل الخريي، بحسب 

صحيفة »بيزنس إنسايدر«.
وقال�ت لوري�ن: »س�تنتهي الث�روة مع 
مط�وال«،  عش�ت  إن  حيات�ي  انته�اء 
وأضاف�ت لورين باول جوبز أن األطفال 
يعلم�ون موقفه�ا م�ن م�رياث والدهم 

ويدعمونه.
وأسس�ت لوري�ن ب�اول جوب�ز جمعية 
إيمرس�ون الخريي�ة، الت�ي تس�تثمر يف 
والثقافي�ة ع�ام  التعليمي�ة  املش�اريع 
2004 وقد قدمت كمية أكرب من األموال 

للجمعية بعد وفاة زوجها.
يف الوقت نفسه، لم تنضم أرملة مؤسس 
الخريي�ة  الحرك�ة  إىل  »آب�ل«  رشك�ة 
»The Giving Pledge«، الت�ي يخط�ط 
أعضاؤها إلعط�اء ثروته�م للجمعيات 

الخريية بعد املوت.
ويعد مؤس�س رشك�ة مايكروس�وفت 
بيل غيتس وزوجته ميليندا واملس�تثمر 
وارين بوفيت ومؤس�س فيسبوك مارك 
أح�د  بوتان�ني،  زوكرب�ريغ وفاديم�ري 
مالكي نوريلس�ك ني�كل وأغنى رجل يف 

روسيا من مؤيدي هذه الحركة. 

املراقب العراقي/ متابعة...
إقن�اع األطفال بتناول الخرضوات مس�ألة 
صعب�ة، لكنه�ا بالتأكيد أس�هل م�ن إقناع 
الكب�ار باألم�ر نفس�ه، وال س�يما عندم�ا 
يتعلق األمر بشخص محب للربغر ورشائح 

اللحم كالرئيس األمريكي دونالد ترامب.
وقد لجأ روني جاكس�ون الطبيب الس�ابق 
للرئي�س ترام�ب، إىل »حيل« إلجب�اره عىل 
الصحي�ة،  واألغذي�ة  الخ�رضوات  تن�اول 
م�ن بينها »إخف�اء قط�ع القرنبيط داخل 
البطاطا املهروسة«، كما قال يف ترصيحات 

لصحيفة »نيويورك تايمز« األمريكية.
واعرتف جاكس�ون يف أنه فش�ل يف تحقيق 
هدفه بتخفيض وزن ترامب، رغم محاولته 
»إبع�اد« املثلج�ات عن متناول ي�د الرئيس 

األمريكي واالس�تعانة باألجه�زة الرياضية 
للمس�اعدة ع�ىل خف�ض وزنه خمس�ة إىل 
س�بعة كيلوغرامات، وقال: »لم يخرس أبدا 

الوزن بالشكل الذي كنت أرغب فيه«.
وجاءت جميع محاوالت جاكس�ون بنتائج 
عكس�ية، إذ زاد وزن ترامب -وفقا للتقرير 
الرس�مي لحالت�ه ع�ام 2019-  الصح�ي 
بمقدار كيلوغرامني اثنني، ليدخل يف قائمة 

»البدينني«.
وهذه ليس�ت امل�رة األوىل الت�ي يتحدث 
فيها جاكس�ون ع�ن الحال�ة الصحية 
الطبي�ب  ق�ال  أن  س�بق  إذ  لرتام�ب، 
العس�كري الخاص بالبي�ت األبيض إن 
ترام�ب يتمتع ب�«جينات اس�تثنائية«، 
وقال: »أخربت الرئيس بأنه لو كان اتبع 

نظام التغذي�ة الصحية خال العرشين 
عام�ا األخ�رية، ف�كان م�ن املمكن أن 

يعيش 200 سنة«.

املراقب العراقي/ متابعة...
تعاني أنثى إنس�ان الغاب »تي تي«، والتي تبلغ من 
العم�ر 24 عاما، من االكتئاب عق�ب وفاة زوجها، 
ما دفع مس�ؤويل حديقة الحيوان يف الجيزة بمرص، 

لبدء برنامج عاجي.
ووفقا ملا نرشته صحيفة »اليوم السابع« املرصية، 
ق�ال مس�ؤول إنه عق�ب وف�اة ال�زوج »بونجو«، 
ش�كلت إدارة حديق�ة حي�وان الجي�زة لجن�ة من 
الهيئ�ة العامة للخدمات البيطرية ب�وزارة الزراعة 
م�ن الطب البيطري ، ملتابعة »تي تي« التي أصيبت 
بفقدان الرغبة يف الطعام وعدم االستجابة ملداعبات 
الجمه�ور. وتح�اول إدارة الحديق�ة من�ذ 5 أعوام 
ع�اج »تي تي« م�ن االكتئ�اب، خاص�ة وأنها من 
األن�واع املهددة باالنقراض، وهن�اك توجه إلعادتها 
إىل حديق�ة الع�ني يف اإلم�ارات، حي�ث املس�احات 

املفتوحة.وتوفر الحديقة ألنثى إنس�ان الغاب، القصب واملوز واللبن والشاي يوميا، كما 
أن مقر إقامتها مزود بتكييف. يذكر أن إنسان الغابة وزنه  160  كيلوغرام وهو من أقرب 

املخلوقات لإلنسان ويتغذى عىل الفواكه والخرضاوات .

املراقب العراقي/ متابعة...
تمكن�ت ف�رق اإلنق�اذ الهندية من 
مس�اعدة ل�ص علق بحاف�ة نافذة 
ش�قة س�كنية يف الطاب�ق الثال�ث، 
بعدم�ا ح�اول اقتحامها م�ن أجل 
الرسق�ة يف مدينة بنغال�ور جنوبي 

الباد.
وأظهر مقط�ع فيدي�و، رجا وهو 
يتش�بث بجان�ب الناف�ذة قب�ل أن 
يستسلم بشكل كامل لفرق اإلنقاذ، 
الت�ي قدم�ت له املس�اعدة وس�ط 

تجمع حشد كبري من املارة.
مي�ل«  دي�ي  لصحيف�ة«  ووفق�ا 
الربيطاني�ة، فإن مص�ادر الرشكة 
أك�دت« أن ،س�و هان�ت، صعد عىل 

األرجح إىل حافة النافذة يف محاولة 
القتحام املقر السكني«.

وأضاف�ت الصحيف�ة أن ع�دد م�ن 
الل�ص  امل�ارة ش�اهدوا مح�اوالت 
اقتحام الشقة عرب النافذة، فأبلغوا 
صاح�ب املن�زل ال�ذي قام ب�دوره 
إبإب�اغ الرشطة، التي حرضت عىل 
الفور برفقة عدد من رجال اإلطفاء 

إىل املكان. 

شيخ عراقي يحفظ آالف المصطلحات األجنبية ويقضي ساعات بين الكتب 

في إيطاليا.. الكمامة سعرها 5500 دوالر!
املراقب العراقي/ متابعة...

مع مخاوف انتش�ار فريوس كورونا الجديد، زاد 
اإلقبال عىل الكمامات الواقية. ولم يتوان البعض 
يف اس�تغال هذا الوضع يف إيطاليا لتحقيق أرباح 
خرافي�ة، وب�ات الحص�ول عىل الكمامات ش�به 

مستحيل، نظرا ألسعارها الباهظة.
ملواجهة تفيش فريوس كورونا املس�تجد، تهافت 
اإليطالي�ون ع�ىل رشاء الكمام�ات الواقية، األمر 
ال�ذي أدى إىل نف�اد هذه املنتجات م�ن صيدليات 
كثرية.وجاء يف موقع »فوكوس« األملاني أن تجارا 
مجرم�ني يف إيطاليا اس�تغلوا مخاوف الناس من 
فريوس كورونا ليصل ثم�ن الكمامة الواحدة إىل 

خمسة آالف يورو )5513 دوالرا(. 
وكثفت الرشطة املالية م�ن حماتها ضد الباعة 
املتجولني لردع املستغلني، وأعلن وزير الخارجية 
لويجي دي ماي�و أن الحكومة تخطط إلجراءات 

صارمة ضد استغال حالة الطوارئ الصحية.
اإلقب�ال عىل اقتن�اء الكمام�ات الواقية ليس هو 

فق�ط من ارتفع، وإنما ارتف�ع أيضا اإلقبال عىل 
رشاء الس�وائل املض�ادة للفريوس�ات ومنقيات 
الهواء وأغطية املراحيض، ووصلت أس�عارها إىل 

أرقام قياسية.
ووفق�ا للرشط�ة املالي�ة يف تورينو، ت�م القبض 
عىل 20 ش�خصا يف حمات أمنية بتهمة االحتيال 
وبيع منتج�ات بمواصفات خاطئ�ة، ويمكن أن 
يواجه هؤالء األشخاص السجن ملدة عامني. كما 
شملت الحمات األمنية مدنا إيطالية أخرى لردع 

املستغلني للوضع لتحقيق أرباح خيالية. 

 املراقب العراقي/ متابعة...
ق�ال محقق�ون إن برملاني�اً م�ن والية 
هاواي يواجه اتهام�ات بقيادة عصابة 
واألس�لحة  امليتامفيتام�ني  لتهري�ب 
والتآم�ر مع زعيم عصاب�ة أخرى أثناء 

خدمته كمسؤول منتخب.
وأنك�ر الربملاني آرثر ب�روان )48 عاماً( 
الته�م املوجهة ضده، ولكن الس�لطات 
أك�دت بأن�ه كان يدير عصاب�ة لتهريب 
املخ�درات تض�م 11 ف�رداً من�ذ يوني�و 
امل�ايض ع�ىل األق�ل، بينم�ا كان يعم�ل 
كعض�و منتخ�ب يف مجل�س مقاطع�ة 
كاواي ونائ�ب رئي�س لجن�ة الس�امة 
العامة والخدمات اإلنس�انية، حس�بما 

زع�م مكت�ب املدعي الع�ام األمريكي يف 
بيان صحايف.

وأش�ار املحققون إىل أن املخ�در املميت 
املع�روف باس�م “بات�و” أو الجلي�د قد 
اكتس�ب معق�ًا يف الوالي�ة قب�ل وق�ت 
طوي�ل م�ن ش�عبيته يف ال�رب الرئي�ي 
نش�اطات  بس�بب  املتح�دة،  للوالي�ات 

الربملاني املعتقل.
وقال ممثل�و االدعاء إن امل�رشع املتهم 
كان يطل�ب أحيان�اً خدم�ات جنس�ية 
مقابل املخدرات التي يقدمها، وكشفوا 
ع�ن اتص�االت هاتفية تؤك�د بأنه كان 
يريد تقديم تساهات يف إصدار األحكام 

يف قضية اتحادية. 

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

إال كان له بكل نظرة حّجة مربورة.
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مواقيت 
ال�سالة

�سالة املغرب

م . الليل

�سالة الظهر

.9�سالة ال�سبح  5

12:20

5:28

11:30

فريق إنقاذ لمساعدة لص علق بنافذة !

املراقب العراقي/ متابعة...
حاول�ت صاحب�ة من�زل يف والي�ة كاليفورني�ا األمريكي�ة القضاء عىل 
الجريمة يف أس�لوب جديد وطريف بطريقته�ا الخاصة، إذ قررت إحدى 
س�كان مدينة بورتفي�ل ردع اللص�وص املحتملني يف الح�ي عن طريق 

اخرتاع “رشاش مائي” ينشط مع التقاطه أي حركة.
وكتب�ت كات�ي كامارينا عىل فيس�بوك: ” يبدو أن الضوء الس�اطع من 
املنزل ال يخيفهم، لذلك قررنا االستمتاع برؤية رشاشات تعمل بالحركة 
مع الكثري من الضغط”.ووفقا لكامارينا، فقد كانت هناك مش�كلة مع 
لص�وص يدخلون الح�ي “ملحاولة رسق�ة قطع وأدوات م�ن املركبات، 

باإلضافة إىل أي يشء آخر يمكنهم الحصول عليه”.
ويمكن مش�اهدة فيديو عىل حس�اب كامارينا الخاص عىل فيس�بوك، 
حيث يظهر ش�خص ما عىل دراجة وهو يدخل منزلها، ولكنه يصطدم 

بالرشاش املائي . 

االثنين  2 اذار 2020 العدد 2279  السنة العاشرة

رشاشات املاء ملقاومة 
يف أمريكا! اللصوص 

برلماني متهم بقيادة عصابة لتهريب المخدرات واألسلحة!

معالجة أنثى »إنسان الغاب« من االكتئاب 

الطبيب الخاص لرتامب يضع له مادة تزيد وزنه !

املراقب العراقي/ متابعة...
نش�ب ش�جار عنيف ع�ىل متن س�فينة 
س�ياحية فاخ�رة بس�بب مخ�اوف من 
انتش�ار فريوس كورونا ووفقا ملا نرشته 
صحيف�ة »ديي ميل« الربيطانية، اضطر 
طاقم الس�فينة إىل رش الفلفل إلبعادهم 

أطراف املشاجرة.
ووق�ع الش�جار عىل متن الس�فينة »أم. 
أس. يس. مريافيليا« املتواجدة يف منطقة 

الكاريبي.
وبدأ الشجار يف غرفة الطعام بني الركاب 
الذي�ن ش�عروا بالغض�ب م�ن الضج�ر 

بسبب القيود التي فرضت عليهم نتيجة 
بف�ريوس  مصاب�ني  بوج�ود  االش�تباه 

كورونا.
وترسو الس�فينة قبالة سواحل منطقة 
كوزومي�ل يف املكس�يك، بع�د أن رفضت 
كايم�ان  وج�زر  جاماي�كا  يف  موان�ئ 

استقبالها.
وق�ال طاق�م الس�فينة إن�ه حصل عىل 
ش�هادة بخلوه�ا م�ن ف�ريوس كورونا، 
وذلك بعد إجراء فحوص طبية عىل طاقم 
الس�فينة وإح�دى الراكب�ات، ليتبني أن 
اثنني منهم مصابان باإلنفلونزا العادية. 

 الفلفل سالحا لفض 
شجار على متن سفينة سياحية فاخرة

يعي�ش وحيدا يف دار للم�سنني

املراقب العراقي/ متابعة...
إح�دى  مي�اد  بعي�د  احتف�ال  تح�ّول 
ع�ىل  املؤث�رات  الروس�يات  النجم�ات 
إنس�تغرام لكارثة، وذلك بعد أن تسببت 
»فكرة غريبة« لاحتفاء بهذه املناس�بة 

بمقتل أشخاص.
وأس�فرت محاولة إلضفاء تأثري جمايل 
ومرح ع�ىل احتفال بعيد مياد يكاترينا 
ديدينكو التاس�ع والعرشي�ن يف مجمع 
للس�باحة يف موس�كو، عن مقتل ثاثة 
أش�خاص عىل األقل، وذل�ك بعدما صّب 
املحتفل�ون 25 كيلوغرام�ا م�ن الجليد 
الج�اف يف حوض الس�باحة، األمر الذي 

جعل من كانوا داخل�ه يفقدون الوعي، 
وفق ما ذك�رت صحيف�ة »اإلندبندنت« 

الربيطانية.
كذلك أُصيب العديد من األشخاص جراء 
ذلك، بمن فيه�م زوج يكاترينا، فالنتني 
ديدينك�و، البال�غ من العم�ر 32 عاما، 

والذي ُيقال إنه من بني الضحايا.
وكانت يكاترينا، األم لولدين، قد نرشت 
يف وقت س�ابق رس�الة فيديو تبلغ فيها 
متابعيه�ا عىل إنس�تغرام، الذين وصلوا 
إىل  ت�م نق�ل زوجه�ا  أن�ه  إىل ملي�ون، 
العناي�ة املركزة.وتواصل لجنة التحقيق 
الروسية التحقيق يف الحادث املأساوي .

فكرة غريبة« تحول عيد ميالد الى كارثة!


