
الكرد والسنة يحاولون تغيير بوصلة العملية السياسية إلعادة مرشح االمريكان للواجهة 
المراقب العراقي/ سالم الزبيدي...

لم يك�ن انهيار كابينة رئيس ال�وزراء املكلف محمد 
توفيق عالوي واعالنه باعتذاره عن تشكيل الحكومة 
االنتقالية، س�وى مؤرشاً يحم�ل يف طياته الكثري من 
الخط�ورة، وذل�ك الن من عارض ووق�ف بالضد من 
تمرير كابينته هم ساس�ة الكرد والسنة، االمر الذي 
يعطي انطباعاً بان تحريك بوصلة العملية السياسية 
ق�د خرج من يد املكون األك�ر وباتت انامل األطراف 
األخ�رى هي من تحركه وفقاً ملا تقتضيه مصالحهم 

الضيقة، وما يمليه عليهم الالعب الخارجي.
فبع�د ان افصح�ت األط�راف الس�نية والكردية عن 
موقفه�ا الرصيح من ع�دم التخيل ع�ن املحاصصة 
وتمس�كها بال�وزارات، ورفضها الش�ديد بتس�مية 
ش�خصيات م�ن خ�ارج احزابه�م وط�رح أس�ماء 
مس�تقلة يف كابينة عالوي »املجهضة، لم يكن للبيت 
الش�يعي الذي بات »مهجوراً« موق�ف واضح حيال 
ذلك الحراك وانما اتخذ موقف املتفرج يف سابقة تعد 
األوىل من نوعها، ألنه كان الالعب الرئيس يف تش�كيل 

الحكومات األربع املاضية.
وتكش�ف تلك االح�داث املتس�ارعة ع�ن الرجوع اىل 
نقطة البدء، وهي تس�مية ش�خصية تحظى بقبول 
الالعب الخارجي، الذي بدأت الحس�ابات عر مواقع 
التواص�ل االجتماع�ي تروج ل�ه مجدداً، بع�د اعالن 
»ع�الوي« اعتذاره عن تش�كيل الحكومة، حيث اعيد 
تدوير اس�م »مصطفى الكاظمي« رئيس املخابرات، 
الذي »تس�تقتل« واش�نطن اىل ايصاله لسدة الحكم 

من جديد.
وكان اس�م »الكاظمي« قد ط�رح ألكثر من مرة بعد 
تقدي�م رئي�س الوزراء ع�ادل عبد املهدي اس�تقالته 
نهاي�ة الع�ام امل�ايض، اال ان�ه رف�ض من س�احات 

التظاهر بسبب ارتباطه املبارش بواشنطن.
وبه�ذا الجان�ب ي�رى املحلل الس�يايس مؤي�د العيل 
ان »املرجعي�ة اك�دت ان البلد يم�ر بمنعطف خطري 
وأوضح�ت ذلك من خالل خطبه�ا املتواصلة«، مبيناً 
انه »بالرغم من االحتجاجات الزالت الكتل السياسية 

تفكر باملغانم واملصالح بعيداً عن ضغط الشارع«.
وق�ال الع�يل يف ترصيح خص به »املراق�ب العراقي« 
ان »االعرتاض لم يكن عىل عالوي بش�خصه بقدر ما 
كان ألجل الحفاظ عىل املغانم«، مشرياً اىل ان »عرقلة 
تمرير كابينة عالوي يمثل نرصاً لألحزاب التي تبحث 

عىل مصالحها«.
معروف�ة  السياس�ية  األح�زاب   « ان  ويضي�ف 
براغماتيته�ا، وه�ذا م�ا يف�ر عملي�ات الفش�ل 
املتواصل لوالدة حكومة جديدة، السيما بعد اجهاض 
حكومة عالوي، وهنا النقصد الشخص بقدر املنصب 
الذي يمثل حق األغلبية وهو ما رسمت عليه العملية 

السياسية منذ تشكيلها«.
ويلف�ت الع�يل اىل ان »العملية السياس�ية بنيت عىل 
أس�اس التحاص�ص والتوافقي�ة، ولو كان�ت مبنية 
عىل أسس ديمقراطية حقيقة ، لكان لالغلبية الدور 
الكب�ري يف إدارة الحكوم�ة ب�دالً من عملي�ات إرضاء 

الجميع«.
واته�م الع�يل »اإلدارة االمريكي�ة بقي�ادة البلد نحو 

»الف�وىض« النه�ا تري�د ان تح�دث ش�تات داخ�يل، 
ومعاقبة املكون الش�يعي عىل جمي�ع الصعد، لدوره 

البارز بالوقوف بوجه املرشوع الداعيش وافشاله«.
ويتابع ان »واش�نطن تعمل عىل س�حب البساط من 
تح�ت اقدام املكون األكر يف إدارة الحكومة، وإعطاء 
الصدارة للمكونات األخرى تمهيداً ملخططها الساعي 

اىل إيصال شخصية قريبة منها«.
ونب�ه العيل اىل ان »سياس�ية »ام الول�د« التي اتبعها 
الش�يعية يف إدارة الدول�ة كانت خاطئ�ة، بدليل انهم 
وبمج�رد ان »أمل�ت« بهم جمل�ة من الظ�روف التي 
افرزته�ا احتجاج�ات املحافظ�ات الجنوبي�ة تخىل 

عنهم رشكائهم يف إدارة الحكم«.
م�ن جهته أك�د النائب عن التحال�ف محمد كريم أن 
»ط�رح اس�م الكاظمي مجددا لتويل منصب رئاس�ة 
الوزراء بعد اعتذار عالوي يعد مضيعة للوقت«، مبينا 
ان »وجود تحفظ سيايس لتويل الكاظمي للمنصب«.
ويضيف كري�م يف ترصيح صحف�ي تابعته »املراقب 
العراقي« إن »رئي�س الجمهورية برهم صالح ملزم 
بالذهاب نحو مرش�حني جدد لم تتداول أس�ماءهم 
مس�بقا«، الفتا إىل إن »الكتل السياسية لديها تحفظ 
عىل ترشيح الكاظمي منذ تداول اسمه خالل تكليف 
محم�د توفيق عالوي مع عدد اخر من الش�خصيات 

املرشحة ».
يش�ار اىل ان رئي�س ال�وزراء املكل�ف محم�د توفيق 
ع�الوي كان قد أعل�ن اعتذاره عن تش�كيل الكابينة 
الوزاري�ة يف س�اعات متأخرة من ليل�ة االحد املايض 

بسبب الضغوط التي مارستها الكتل عليه.

أوديجارد يرفض العودة لريال مدريد

اليونيسيف تنصح
 باالبتعاد 

عن اآليس كريم
 واألكل البارد

الصناعة تطـرح 
المكيفـات والمراوح 

والمبـردات للبيـع 
نقـدًا وبالتقسيط 

للموظفين

Almuraqeb Aliraqi Newpaperالثالثاء 3 آذار 2020 العدد 2280 السنة العاشرة صحيفة-يومية-سياسية-عامة

311

س�ائرون  كتل�ة  ع�ن  النائ�ب  اك�د 
اليوم  النيابي�ة ري�اض املس�عودي، 
الثالث�اء، ان الحكوم�ة االنتقالية اذا 
كان�ت متحزبة لن تج�ري انتخابات 

ن��زيهة.
وقال املس�عودي يف ترصي�ح تابعته 
»املراق�ب الع���راق�ي« :«س�يكون 
رئي�س  ترش�يح  عن�د  لن�ا موق�ف 
الجمهوري�ة اي ش�خصية بحس�ب 

املحددات التي وضعناها«.
مس�تقالً  ش�خصاً  :«نري�د  مبين�اً   
م�ن  وزاري�ة  كابين�ة  اختي�ار   يف 
الش�خصيات غ�ري املتحزب�ة، كوننا 
ال نري�د حكوم�ة تك�ون العوبة بيد 

االحزاب«.
وأش�ار إىل أن »الحكوم�ة االنتقالية 
دوره�ا واضح ه�و التهيئ�ة إلجراء 
انتخاب�ات يف موعد اقصاه�ا عام«، 
كان�ت  إذا  »الحكوم�ة  أن  مؤك�داً 
متحزبة لجهة ما لن تؤدي اىل اجراء 

انتخابات حرة ونزيهة«.

نائب: الحكومة 
االنتقالية المتحزبة لن 
تجري انتخابات نزيهة

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي..
الفراغ الحكومي الذي يعيش�ه العراق نتيجة عدم 
تش�كيل حكومة جديدة بس�بب ضغوطات أذرع 
امل�رشوع األمريك�ي م�ن الس�نة واالك�راد الذين 
فضلوا مصالحهم الخاصة ع�ىل مصلحة الوطن 
واش�رتاطهم عىل الحصول عىل وزارات س�يادية 
رافضني ومعززين منهج املحاصصة السياس�ية 
التي هي س�بب معاناة العراق منذ 2003 ولغاية 
االن.املؤامرات التي يش�نها االكراد والس�نة تعيق 
االس�تقرار الس�يايس يف الب�الد وه�ي وراء تأخر 
إقرار قانون املوازنة للع�ام الحايل والعمل بنظام 
1/12 يف تمرير املرصوفات املالية وخاصة الشق 
التش�غييل كروات�ب للموظف�ني وتعلي�ق الش�ق 
االستثماري وخاصة تأمني السلة الغذائية لعموم 
العراقيني من خالل رشاء الحبوب واملواد الغذائية 

التي توزع كمفردات للبطاقة التموينية.
املتوف�رة  االس�رتاتيجية  الغذائي�ة  املخزون�ات 
حالياً محدودة، تكفي لش�هرين فق�ط بما فيها 
مخزون�ات القم�ح التي تكفي حتى بدء موس�م 
الحصاد املحيل يف نيسان، مما يهدد االمن الغذائي 
للب�الد وعليه يجب التعاقد مع رشكات عاملية من 

اجل تزويد العراق بما يحتاجه من املواد الغذائية، 
لكن عدم إقرار املوازنة تمنع عملية الرشاء.

االقتصاد العراقي س�يتعرض يف حال تأخر إقرار 
املوازن�ة الجديدة للعام الح�ايل اىل دوامة االنتظار 
التي تعيشها مؤسس�ات الدولة بسبب الخالفات 
الدائرة حول تشكيل الحكومة سيكون تأثريها اىل 

الواقع الخدمي املتعلق باملواطن.
للحكوم�ة  الح�ق  العراق�ي  الدس�تور  ويعط�ي 
املنتهي�ة واليتها بإق�رار املوازن�ة العامة ورفعها 
اىل الرمل�ان الجديد ب�رشط اختي�ار رئيس جديد 
للرمل�ان ونائبيه عىل ان تت�م املصادقة عليها من 
قبل رئاس�ة الجمهورية، إال أن الدس�تور يعطي 
أيض�ا للحكوم�ة الجديدة الح�ق بتعديل مرشوع 
قانون املوازنة او س�حبه م�ن الرملان مما يجعل 

األمر مرتبط بمن سيشكل الحكومة.
الش�ارع العراقي هو االخر س�يكون املتأثر األول 
بس�بب عدم إقرار املوازنة والتي ستعطل االنفاق 
الحكوم�ي للمش�اريع والتي يعتم�د عىل القطاع 

الخاص يف انجاز معظمها.
يق�ول الخب�ري االقتص�ادي حافظ ال بش�ارة يف 
اتصال مع ) املراقب العراقي(: عدم إقرار موازنة 

الع�ام الحايل اثر بش�كل كبري ع�ىل توفري األموال 
الالزم�ة لرشاء م�واد البطاق�ة التمويني�ة والتي 
يعتمد 90% من العراقيني عليها يف توفري مفردات 
غذائي�ة آمن�ة وان كان توزيعه�ا متعث�ر اال انها 
ركي�زة مهمة يف حياة العائلة العراقية , فاملؤامرة 
االمريكية وراء عدم تشكيل حكومة جديدة زادت 
من معان�اة العراقيني وبالتايل فاألس�واق مهددة 

باالنكماش .
وتاب�ع : »تأث�ري تأخ�ري املوازن�ة ع�ىل النش�اط 
االقتص�ادي للب�الد بش�كل ع�ام, وع�ىل القطاع 
االستثماري بشكل خاص بشكل واضح، وبالتايل 
التحتي�ة  البن�ى  س�يؤدي اىل تعطي�ل مش�اريع 
االس�رتاتيجية, كقط�اع  الحيوي�ة  والقطاع�ات 
الكهرب�اء وامل�اء واملج�اري وامل�دارس وقط�اع 
املصارف, وزاد أن »هذا األمر ولد ركودا اقتصاديا 
يف الوقت الحايل الن الحكومة تعد اكر رب عمل يف 
البالد«، مشريا اىل ان »املؤامرات السنية والكردية 
تحول دون إقرار املوازنة تحت قبة الرملان, وهذا 
أم�ر غري جيد الن العراق يعان�ي فجوة كبرية مع 

دول العالم ويحتاج اىل قفزة نوعية.

تفاصيل اوسع صفحة 3

ع�يل  القانون�ي  الخب�ري  أك�د 
تخ�يل  ان  الثالث�اء،  التميم�ي، 
عادل عب�د املهدي ع�ن منصب 
رئاسة الوزراء يخالف الدستور.

وقال التميمي يف ترصيح تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« ان “غياب 
عبد املهدي والتخيل عن املنصب 
العراق�ي  الدس�تور  يخال�ف 
حيث ال يمك�ن ان تكون علوية 
الدس�تور  الداخيل عىل  للنظ�ام 
وف�ق قاعدة ال يخال�ف القانون 
األدن�ى األعىل«، مبين�ا أن »هذا 
الغياب يخالف املواد 2 و٤2 من 
النظام الداخ�يل ملجلس الوزراء 
اوجب�ت  والت�ي   2019 لع�ام 
يف  ال�وزراء  مجل�س  اس�تمرار 
العم�ل لح�ني تش�كيل حكومة 
اعم�ال وال  جدي�دة كترصي�ف 

يمك�ن لرئيس مجل�س الوزراء 
املستقيل«.

ال  امله�دي  »عب�د  أن  وأض�اف، 
ي�رتأس  م�ن  تكلي�ف  يمكن�ه 
م�ن  ليس�ت  ألنه�ا  املجل�س 
صالحيته وفق مفهوم ترصيف 
االعم�ال والحال�ة ه�ذه جائزة 
فقط يف حاالت محدودة كاملرض 
والسفر كما أنه مستقيل وليس 
من صالحيت�ه تكليف من ينوب 
عن�ه الن ذل�ك خ�ارج مفه�وم 

ترصيف االعمال«.
وتاب�ع التميم�ي ان�ه “اليوح�د 
ف�راغ  اس�مه  الدس�تور  يف  يش 
دستوري الن هذا يكون يف حالة 
عدم وجود املؤسس�ات األخرى 
ويحتاج األمر برأيي إىل استفتاء 

املحكمة االتحادية”.

مفــردات التمــوينية رهينـة المـوازنــة .. المـواطــن الفقيــر ينتظر 

أك�د تحال�ف الفتح، الي�وم الثالثاء، ان 
تكليف اي ش�خصية سياسية لرئاسة 
الوزراء دون العودة للقوى السياس�ية 

قد يؤدي اىل الطعن به.
وق�ال عض�و التحال�ف حنني ق�دو يف 
ترصي�ح تابعته »املراق�ب العراقي« إن 
»هنال�ك رضورة إليجاد خارطة طريق 
يتم امل�ي من خالله�ا الختيار رئيس 
الوزراء املكلف، خاصة ان املهمة معقدة 
وليست سهلة وهنالك تشابك وتحديات 
كبرية بحاجة اىل مواجهتها«، مبينا ان 
»رئيس الجمهورية ينبغي عليه الحوار 
املكثف مع القوى السياسية والحصول 
منها عىل ضمانات معينة بعدم عرقلة 
حكومة الرئيس املكلف وتكرار مش�هد 

ما حصل مع محمد توفيق عالوي«.

وأضاف أن »العودة للتوافق الس�يايس 
والحصول عىل ضمانات معينة وطرح 
مجموع�ة اس�ماء واختي�ار ش�خص 
منه�ا م�ن خ�الل التنس�يق م�ا ب�ني 
رئيس الجمهورية والقوى السياس�ية 
اىل املج�يء بكابين�ة وزاري�ة  وص�والً 
جدي�دة ومقبولة جماهرييا وسياس�يا 
ام�راً وارداً«، الفت�ا اىل ان »تكلي�ف اي 
شخصية دون العودة للقوى السياسية 
فقد يؤدي اىل الطعن به وافشاله بنفس 
الوق�ت فان تقدي�م القوى السياس�ية 
ألس�ماء ال تحظ�ى بمقبولي�ة الجميع 
فق�د يؤدي لعدم تكليفه�ا وكما حصل 
باملرحلة الس�ابقة حيث تم تقديم عدة 
اس�ماء لرئي�س الجمهوري�ة لكن�ه لم 

يكلف اي اسم منها«.

الفتح: تكليف رئيس وزراء دون العودة 
للكتل قد ينتهي بالطعن

خبير قانوني: تخلي عبد المهدي 
عن المنصب يخالف الدستور

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

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/ احمد محمد...
بعد الفشل يف تمرير محمد توفيق عالوي وكابينته الوزارية، بسبب 
تزمت الكتل السياس�ية الكردي�ة والس�نية باملحاصصة من جهة 
ولرفض عالوي تس�مية وزرائه عىل أس�اس تقاس�م املناصب بني 
الكتل السياس�ية، تعود البوصلة السياس�ية اىل رئيس الجمهورية 
بره�م صال�ح وعملية البحث عن بديل مناس�ب او غ�ري جديل كما 
وصفت املرجعية الدينية العليا ذلك، وإن هذا االمر س�يجعل رئيس 
الجمهورية يف حرية من أمره بس�بب س�عيه إلرضاء الكتل الكردية 
من خالل االتيان بش�خصية تحقق مطامعها يف بغداد من جهة، او 
تحقي�ق اإلرادة االمريكية التي تريد رئيس�ا يمحوا من ملف اخراج 
الق�وات االمريكية من برنام�ج حكومته.وطالبت الكت�ل الكردية 
وبش�كل علني بمكتس�باتها السياس�ية من ال�وزارات والدرجات 
الخاص�ة، فيما أعربت عن ع�دم تنازلها عنها، فيم�ا لوحت الكتل 
السنية اىل رضورة أن تشكل الحكومة االنتقالية عىل أساس التوافق 
الس�يايس بني الكتل السياس�ية، معترة أن ذلك ه�و الباب الوحيد 
ال�ذي يضمن تش�كيل حكومة وطني�ة قوية، االمر ال�ذي عارضته 
غالبية الكتل الش�يعية، م�ن خالل إعطاء الحري�ة الكاملة لرئيس 
الوزراء املكلف بتس�مية وزرائه.وان ه�ذا الحال يصعب املهمة عىل 
رئي�س الجمهورية يف اختيار رئيس الوزراء الجديد، فهو يحاول أن 
يحقق التوازن مابني إرضاء الكتل الكردية والس�نة وارضاء الالعب 
الخارجي للعملية السياسية يف العراق. وحول اآللية التي سيتبعها 

رئيس الجمهورية لطرح املرش�ح البديل لع�الوي لرتأس الحكومة 
االنتقالية أكد عميد كلية العلوم السياسية بجامعة النهرين الدكتور 
خالد عبد اإلله، أن »املش�هد السيايس ازداد تعقيدا خصوصا بعد أن 
فش�لت الكتل السياس�ية بتمرير محمد توفيق عالوي«، مشريا اىل 
أن »االزم�ة عادت مجددا مع العودة اىل ملف الكتلة األكر والتي لم 
يت�م تحديدها«.وقال عبد اإلله، يف ترصيح ل� »املراقب العراقي« إن 
»الفشل يف تمرير عالوي أفرز لنا رصاع سيايس داخيل بني املكونات 

السياسية الشيعية منها او السنية والكردية«. 
وأوض�ح، أن »صال�ح وبعد اجتماع ل�ه مع الكتل السياس�ية ربما 
س�يكون امام امر واقع وهو اللجوء اىل التوافقية السياسية لطرح 
مرشح الرئاس�ة الجديد«.وش�دد عبد اإلله، عىل »أهمية عدم فتح 
ال�رصاع عىل ملف الكتلة النيابي�ة األكر، واللجوء عىل حوار وطني 

بعيدا عن تقاسم السلطة واملناصب تفاديا للذهاب اىل املجهول«. 
وكان رئيس الوزراء محمد توفيق عالوي قد أعلن مس�اء اول أمس 
االحد، اعتذاره عن تكليفه مرش�حا لرئاس�ة الحكوم�ة االنتقالية، 
عازيا ذلك اىل مطالب الكتل السياس�ية التي وصفها بالضيقة التي 
رهنت ذلك بمدى دعمه�ا له وتصويتها لصالح منح الثقة له تحت 
قب�ة الرمل�ان، فيما أش�ار رئي�س الجمهورية برهم صال�ح اىل أن 
مفاوض�ات اختبار بديل عالوي ستحس�م خالل 15 يوما من خالل 

تسمية البديل.

تفاصيل اوسع صفحة 2

العـودة الى نقطـة »الصفـر«.. تحـديات جـديدة بانتظار المرشح الجديد للرئاسة

اك�د رئيس اللجن�ة املالي�ة النيابية 
هيثم الجب�وري ، اليوم الثالثاء ، ان 
العراق  الحكوم�ة الحالية ارجع�ت 

اقتصاديا الف خطوة اىل الوراء .
ترصي�ح  يف  الجب�����وري  وق�ال 
صح���ف�ي تابعت�ه »امل���راق�ب 
العراق�ي« ان »الع����راق يم�ر يف 

أصعب وضع اقتص�ادي ولو عرفنا 
تفاصيل�ه لرتكن�ا كل يشء واتجهنا 

لالقتصاد فقط«.
يشار اىل ان عوضواً يف اللجنة املالية 
يف  العج�ز  ان  اك������د  ق�د  كان 
موازن�ة 2020 بل����غ 51 ترليون  

ديناراً .

نف�ى النائ�ب األول لرئيس مجلس 
الي�وم  الكعب�ي،  حس�ن  الن�واب 

الثالثاء ترشحه لرئاسة الوزراء.
وق�ال الكعب�ي يف بي�ان مقتض�ب 
ان�ه  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه 
»تداولت بعض الصفحات ومواقع 
التواصل االجتماعي، نبأ ترش�يحنا 

ملنصب رئاسة الوزراء ».
وأض�اف »اننا لن نس�عى لتبوأ هذا 
ومس�ؤوليتنا  فدورن�ا  املنص�ب، 
يف رئاس�ة مجل�س الن�واب ال تقل 
اهمي�ة ع�ن مطلبك�م وسنس�عى 
جاهدين لنبقى عند حس�ن ظنكم 

وخري ممثلني عنكم ».

المالية النيابية: الحكومة ارجعت 
العراق ألف خطوة للوراء

نائب رئيس البرلمان ينفي ترشحه لرئاسة الوزراء
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المراقبالعراقي/بغداد...
اف�اد مصدر أمني، الثالثاء، بأن خلية الصقور اعتقلت 
اربعة متهمني  بقتل شخص يف السعدون وسط بغداد. 

وقال املصدر، انه »بجهود مميزة تمكنت خلية الصقور 
االستخبارية  من اعتقال اربعة اشخاص متهمني بقتل 

شخص يف منطقة السعدون  وسط بغداد«. 

واض�اف ان »املجن�ي علي�ه وج�د بصن�دوق عجلت�ه 
الخاص�ة«، مش�را  اىل انه »تم تصديق اق�وال املتهمني 

بالجريمة«. 

المراقبالعراقي/كربالء...
اطلق�ت قيادت�ا عملي�ات كرب�الء والفرات 
االوس�ط للحش�د الش�عبي،  الثالثاء، عملية 
واسعة لتفتيش الصحراء باتجاه قضاء عني 
التمر  والرحاليةوالنخيب .  وقال قائد عمليات 

الفرات االوسط للحشد اللواء عيل الحمداني 
يف  ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن 
»الق�وات املش�ركة من الجي�ش  والرشطة 
وطران الجيش والحش�د الشعبي اشركت 
يف العملية التي  انطلق�ت لتفتيش الصحراء 

التم�ر والرحاليةوالنخيب«.   باتج�اه ع�ني 
واض�اف الحمدان�ي ان »العملي�ة انطلقت 
اس�تخباراتية  لتفتي�ش  معلوم�ات  وف�ق 
املنطق�ة م�ن الجي�وب ودرء االخط�ار عن 

محافظتي كربالء  والنجف«. 

اعتقال4 متهمين بارتكاب جريمة قتل بشارع السعدون وسط بغداد

بمشاركة الحشد الشعيب .. انطالق عملية امنية يف صحراء كربالء

2 صحيفة-يومية-سياسية-عامةمن احلدث

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

ألواح طينية

فش�ل الس�يد محمد توفيق عالوي يف أن يصبح رئيس�ا للوزراء، 
نق�ول  فش�ل وليس أعت�ذر، فهو لم يس�تطع حت�ى يف أن يقنع 
ع�ددا كافيا من  النواب؛ عىل دخ�ول قاعة املجلس، وكان معظم 
املمتنعني عن دخول  القاعة من النواب الش�يعة، مع العرض أن 
عديد النواب الش�يعة يف  الربملان؛ يربو عىل مائتي نائب، لكن من 
حظ�ر منهم لم يتجاوز  عديده التس�عني نائبا، بمعنى أن الرجل 
لم يس�تطع إقناع أكثر من  نصف »قوم�ه« بالحضور، فكيف يا 

ترى يستطيع إقناعهم بالتصويت  له؟! 
أما »رشكاء« الوطن و »أنفس�نا«، فلم يكونوا حارضين  أصال!..
وعىل كل حال فإن الرجل لم يخرس شيئا ألنه لم يعط شيئا  قط، 
نعم هو خرس بضعة أيام قضاها يف بغداد؛ قادما من لندن التي 
 يعي�ش فيها منذ س�بعينيات القرن املايض، وس�يعود اىل هناك 
عاجال،  وربما يكون قد عاد فعال، مس�تصحبا ولديه اللذين كانا 

يديران عملية  التفاوض!. 
عىل كل حال فإنه يف اللحظة التي يقرأ أحدكم هذا النص، يكون 
 املوض�وع ق�د تناوله قبيل ع�رشات الكتاب، وسيش�بع الفضاء 
 اإلعالم�ي باألخبار والتقارير، واملقاالت واألعمدة، واالفتتاحيات 

 واملانشيتات الرئيسية. 
ث�م م�ا يلبث�ون بع�د س�ويعات، ينقبون يف س�رة املرش�حني 
املحتمل�ني،  لرئاس�ة ال�وزراء ب�دال ع�ن الس�يد ع�الوي، كم�ا 
سيتداولون أسماء  الوزراء املتوقعني، وسيجعلهم بعض الكتاب 
أنص�اف ألهة، وس�يحط  من قدرهم كتاب أخرين، وس�يبحثون 
يف تاريخهم وص�وال اىل  طفولتهم، عندما نجح أحدهم يف الصف 

األول االبتدائي؛ ألنه كان إبن  املعلمة! 
س�يتحدثون ع�ن أنن�ا نجحن�ا يف إمتح�ان 
تحي�ا  ه�و  أن  امله�م  وأن  الديمقراطي�ة، 
العملي�ة السياس�ية، وس�يجعلونه هدفنا 
األك�رب، وس�تدبج يف  ه�ذا الص�دد مقاالت 
ومق�االت، ويط�ب املظلوم�ني واملحتج�ني 
وعم�ال  املس�طر العاطل�ني »ط�وب ف�وق 

طوب«.. 
ستش�تعل  التالي�ة؛  واألس�ابيع  األي�ام  يف 
الصح�ف واملواق�ع اإللكرونية،  وصفحات 

التواصل االجتماعي بكشف املستور!  
املس�تور الذي كان تحت رماد الخالفات السياسية، وسنكتشف 
أن  العملية السياسية ليس�ت إال عملية تجارية، بكل عنارصها 
م�ن باعة  ومش�رين، وس�لع وأثم�ان وتس�لم وتس�ليم، وأننا 
»نايم�ني ورجلينا  بالش�مس«، ألن وزارات قد أنيطت، ألناس لم 
يحلموا يوما، أن  يكونوا موظفني درجة عارشة، وسنكتشف أن 
بع�ض الوزارات بيعت  بأثمان عالية، وبماليني كثرة من العملة 

الصعبة. 
س�يجري حديث عن تخوين هذا الط�رف أو ذاك، ألنه تنازل عن 
 إستحقاقات الشيعة! وسيجري مثله عن تخوين ساسة السنة، 
ألنه�م  تنازل�وا عن إس�تحقاقات أهلهم! وس�يقولون أن القوى 
الكوردس�تانية  حافظ�ت عىل حقوق الكورد! وس�وف ال يرىض 
الركم�ان ع�ن أي  يشء أب�دا، كما ه�و دأبهم دائما.. وس�تبدو 
الصورة أن جميع الساس�ة  خونة وعم�الء لألجنبي، وأن جميع 

املكونات خارسة! 
يف قضي�ة املس�تور أيض�ا، سنس�مع مطالب�ات برت�ق الفت�ق، 
م�ن خالل  تعويض الخس�ائر بج�رب الخواط�ر، بمناصب وكالء 
الوزارات،  ورؤس�اء الهيئات املستقلة، واملدراء العامني، والقادة 

العسكريني،  وصوال اىل السعاة وسائقي السيارات والچايچية! 
يف نهاية اللعبة؛ س�يصبح الجدد أنبياء، والس�ابقون ش�ياطني، 
 وسنرشع بش�تمهم، وس�نلعنهم اىل س�ابع ظهر، وسنكتب أن 
علين�ا  مالحقتهم، عىل ما اقرفوه بحق الوطن، وأن نمنعهم من 
الس�فر،  ونلقيهم يف غياهب السجون، لكن ال أحد سيفعل ذلك، 

ألنهم وقتها  سيكونون منشغلني بالحصاد! 

مشهدمابعدعالوي..!
قاسم العجرش

الثالثاء 3 اذار 2020 
العدد 2280 السنة العاشرة

المراقبالعراقي/بغداد...
اكد النائب عن تحالف سائرون صباح العكييل، الثالثاء، ان رغبة  الكتل وسعيها 
وراء املغانم هو الذي عرقل عملية تش�كيل حكومة محمد  توفيق عالوي .  وقال 
العكي�يل يف ترصيح تابعته »املراق�ب العراقي« ان »رغبة الكتل  وس�عيها وراء 
املغانم هو الذي عرقل عملية تش�كيل حكومة محمد  توفيق عالوي وس�تعرقل 
تش�كيل اي حكومة غرها ايضا«، مشرا  اىل ان » اي رئيس وزراء جديد يمكنه 
تمرير كابينته الوزارية  بسالسة فقط اذا خضعت للتوافقات بني الكتل وارضت 
جمي�ع  املوجودي�ن يف العملية السياس�ية«.  واوضح العكي�يل ان »بعض الكتل 
تسعى اما للحصول عىل مناصب  وزارية او العودة اىل حكومة عادل عبد املهدي 
ع�ىل اعتباره انه  م�ريض لغالبية الكتل املوجودة ولديه�ا وزارات يف حكومته«، 

داعيا  هذه الكتل اىل ان »تكون واضحة ورصيحة مع الشعب العراقي«. 

المراقبالعراقي/بغداد...
جناي�ات  محكم�ة  أص�درت 
باب�ل، الي�وم الثالث�اء، حكماً 
غيابياً بالسجن ٧  سنوات بحق 

محافظ بابل كرار العبادي . 
وق�ال املركز اإلعالم�ي ملجلس 
القض�اء األع�ىل، يف بيان تلقت 
العراقي« نس�خة    «املراق�ب 
يف  األوىل  »الهيئ�ة  من�ه،إن 

محكم�ة جناي�ات  بابل نظ�رت قضية 
محاف�ظ باب�ل املته�م ك�رار العب�ادي 
وأصدرت حكما  بالس�جن سبع سنوات 
بحق�ه إث�ر اس�تعمال مح�رر رس�مي 

مزور«. 
يأت�ي  »الحك�م  أن  املرك�ز،  وأض�اف 
اس�تنادا ألحكام امل�ادة ٢٩٨ من  قانون 
العقوبات«، الفت�ًا إىل أن »الحكم غيابي 

قابل لالعراض  والتمييز«. 

المراقبالعراقي/بغداد...
أعل�ن رئيس الهالل االحمر العراقي ياس�ني املعموري، 
الي�وم الثالث�اء  ، ان الصني سرس�ل مس�اعدات طبية 
خاصة بمواجهة فايروس  كورونا اىل العراق .   وقد ابلغ 
رئي�س الصليب االحمر الصني رئيس الهالل العراقي يف 
 مكاملة هاتفية بعزم الصني ارس�ال مس�اعدات طبية 
لتعزي�ز ق�درة  املستش�فيات العراقي�ة ع�ىل مواجهة 
الفايروس وتتضمن املساعدات  اجهزة تنفس صناعي 
ومستلزمات للفحوصات املختربية للكشف  عن املرض 
وتجهيزات خاصة بالكوادر الصحية والطبية ستس�لم 

اىل  وزارة الصحة العراقية .  

سائرون:البحثعنالمغانم
سيعرقلايحكومة

جناياتبابلتصدرحكما
غيابيابالسجن7سنواتبحقمحافظ

بابلكرارالعبادي

الهاللاالحمرالعراقي:الصينسترسلمساعدات
طبيةوخبراءاختصاص

المراقبالعراقي/االنبار...
اعلن�ت مديري�ة االس�تخبارات 
ع�ن  الثالث�اء،  العس�كرية، 
تتاج�ر  اخراقه�ا  عصاب�ة 

باملخدرات يف االنبار . 
وقال�ت املديري�ة يف بي�ان تلقت 
»املراق�ب العراقي« نس�خة منه 
ان   «مفارز ش�عبة االستخبارات 
العس�كرية يف الفرقة الس�ابعة 
اس�تخبارات  وبالتع�اون  م�ع 
الف�وج الثال�ث لواء املش�اة ٢٩ 

التحقي�ق  القضائ�ي  ومكت�ب 
ملحكم�ة تحقيق هي�ت تمكنت 
تتاج�ر  عصاب�ة  اخ�راق  م�ن 
 بالحبوب املخدرة والقت القبض 
عىل جمي�ع افراده�ا يف منطقة 
ح�ي  العم�ال بقض�اء هي�ت – 

االنبار«. 
واضاف�ت انه »ت�م ضبط كمية 
م�ن الحبوب املخدرة«، مش�رة 
اىل ان�ه   «تمت احالته�م للقضاء 

بموجب املادة ١٤ مخدرات«. 

االستخبارات تخرتق عصابة تتاجر 
بالمخدرات يف االنبار

جدلية »الكتلة األكبر« تعود الى الواجهة

ضغوطواشنطنوارضاء»المتحاصصون«يعرقالن
خطواتصالحفيتكليفبديلعالوي

المراقبالعراقي/احمدمحمد...
بعد الفش�ل يف تمري�ر محمد توفيق 
ع�الوي وكابينته الوزارية، بس�بب 
 تزم�ت الكت�ل السياس�ية الكردي�ة 
والس�نية باملحاصص�ة م�ن جه�ة 
 ولرفض عالوي تس�مية وزرائه عىل 
أس�اس تقاس�م املناصب بني  الكتل 
السياسية، تعود البوصلة السياسية 
اىل رئيس الجمهوري�ة  برهم صالح 
وعملي�ة البح�ث عن بديل مناس�ب 
او غر جديل كم�ا  وصفت املرجعية 
الديني�ة العلي�ا ذلك، وإن ه�ذا االمر 
سيجعل رئيس  الجمهورية يف حرة 
من أمره بسبب سعيه إلرضاء الكتل 
الكردية  من خالل االتيان بشخصية 
تحقق مطامعها يف بغداد من جهة، 
او  تحقي�ق اإلرادة االمريكي�ة الت�ي 
تريد رئيس�ا يمحوا من ملف اخراج 
برنام�ج  م�ن  االمريكي�ة   الق�وات 

حكومته. 
وطالب�ت الكت�ل الكردي�ة وبش�كل 
علني بمكتس�باتها السياس�ية من 
 الوزارات والدرج�ات الخاصة، فيما 
أعرب�ت عن عدم تنازلها عنها،  فيما 
لوح�ت الكت�ل الس�نية اىل رضورة 
أن تش�كل الحكوم�ة االنتقالية  عىل 
أس�اس التوافق السيايس بني الكتل 
السياس�ية، معت�ربة أن ذل�ك  ه�و 
الب�اب الوحيد الذي يضمن تش�كيل 
حكوم�ة وطني�ة قوية، االم�ر  الذي 
عارضته غالبية الكتل الشيعية، من 
خالل إعطاء الحرية الكاملة  لرئيس 

الوزراء املكلف بتسمية وزرائه. 
وان ه�ذا الحال يصع�ب املهمة عىل 
رئي�س الجمهورية يف اختيار  رئيس 

ال�وزراء الجدي�د، فه�و يح�اول أن 
يحقق التوازن ماب�ني إرضاء  الكتل 
الكردي�ة والس�نة وارض�اء الالعب 
السياس�ية  يف  للعملي�ة  الخارج�ي 

العراق.  
وح�ول اآللية التي س�يتبعها رئيس 
الجمهوري�ة لطرح املرش�ح البديل 
 لعالوي ل�رأس الحكومة االنتقالية 
أك�د عميد كلي�ة العلوم السياس�ية 
 بجامع�ة النهري�ن الدكت�ور خال�د 
عب�د اإلل�ه، أن »املش�هد الس�يايس 
أن  بع�د  خصوص�ا  ازداد  تعقي�دا 
فش�لت الكت�ل السياس�ية بتمري�ر 
محم�د توفي�ق  عالوي«، مش�را اىل 
أن »االزمة عادت مجددا مع العودة 
اىل ملف  الكتلة األك�رب والتي لم يتم 

تحديدها«. 
وق�ال عب�د اإلل�ه، يف ترصي�ح ل�� 
»الفش�ل  إن  العراق�ي«  »املراق�ب 
يف  تمري�ر ع�الوي أف�رز لن�ا رصاع 
املكون�ات  ب�ني  داخ�يل  س�يايس 
 السياسية الشيعية منها او السنية 

والكردية«.  
وأوضح، أن »صالح وبعد اجتماع له 
مع الكتل السياس�ية ربما  سيكون 
ام�ام ام�ر واق�ع وه�و اللج�وء اىل 
التوافقية السياس�ية لطرح  مرشح 

الرئاسة الجديد«. 
وش�دد عبد اإلله، ع�ىل »أهمية عدم 
الكتل�ة  فت�ح ال�رصاع ع�ىل مل�ف 
 النيابي�ة األكرب، واللج�وء عىل حوار 
وطن�ي بعيدا عن تقاس�م الس�لطة 
اىل  للذه�اب  تفادي�ا   واملناص�ب 

املجهول«. 
وكان رئي�س ال�وزراء محمد توفيق 

ع�الوي قد أعل�ن مس�اء اول أمس 
 االحد، اعتذاره عن تكليفه مرش�حا 
لرئاس�ة الحكومة االنتقالية، عازيا 
 ذلك اىل مطالب الكتل السياسية التي 
وصفه�ا بالضيقة الت�ي رهنت  ذلك 

بمدى دعمه�ا له وتصويتها لصالح 
من�ح الثقة ل�ه تحت قب�ة  الربملان، 
فيما أشار رئيس الجمهورية برهم 
صالح اىل أن  مفاوضات اختبار بديل 
عالوي ستحس�م خالل ١5 يوما من 

خالل  تسمية البديل. 
والجدي�ر بالذكر أن رئي�س الوزراء 
املس�تقيل ع�ادل عب�د امله�دي، قد 
بي�ان رس�مي، ع�ن ع�دم   اك�د يف 
قبوله بالتكليف برئاس�ة الحكومة 

غياب�ه  ع�ن  معلن�ا   االنتقالي�ة، 
مجل�س  جلس�ات  م�ن  »طوعي�ا« 
الوزراء،  فيما حث الكتل السياس�ية 
عىل اإلرساع بحس�م رئي�س الوزراء 

الجيد  بأقرب وقت. 

رسالة )الفراغ الطوعي( للمستقيل 
تُعي�د العم�ل ب�� )مكت�ب القائد 
العام  للقوات املس�لحة( والذي 
س�بق وان تم إلغ�اؤه بأمر 
ديواني يف حكومة  العبادي 

بالعام ٢0١٤. 

تــــــــغريدة

الدكتوراحسانالشمري

المراقبالعراقي/بغداد...
الي�وم  ال�وزراء،  مجل�س  اك�د 
الثالث�اء، دعمه لوزارة الصحة يف 
 مواجهة فروس كورونا، وذلك يف 
اطار اجتماع�ه الذي عقده اليوم 
 بحض�ور ع�دد م�ن املحافظ�ني 
العاملية  الصح�ة  وممثل منظمة 

يف  العراق. 
وق�ال املكت�ب اإلعالم�ي لرئيس 
ال�وزراء يف بيان تلق�ت »املراقب 

إن  من�ه،  نس�خة   العراق�ي« 
»مجل�س ال�وزراء عق�د، اليوم، 
برئاس�ة  جلس�ته  االعتيادي�ة 
نائب رئي�س الوزراء وزير النفط 
الغضب�ان،  وخصص�ت  ثام�ر 
الجلسة لبحث مواجهة فايروس 

كورونا«. 
»املجل�س  أن  البي�ان،  وأض�اف 
األم�ر  لجن�ة  اس�تضاف 
 ،)٢0٢0 الديوان�ي)55  لس�نة 

وناق�ش املجلس س�بل مواجهة 
يف  كورون�ا  املس�تجد  فاي�روس 
عموم الع�راق واتخ�اذ القرارات 
الالزم�ة للح�د  م�ن  االحرازي�ة 
خطورت�ه، بحض�ور ع�دد م�ن 
املحافظ�ات  يف  املحافظ�ني 
الحدودية  وممثل منظمة الصحة 

العاملية يف العراق«. 
وتابع البيان، أن »مجلس الوزراء 
أكد دعمه لوزارة الصحة والبيئة 

 وأثن�ى ع�ىل جه�ود لجن�ة األمر 
 ،»)٢0٢0 لس�نة   55( الديوان�ي 
الصح�ة  »وزي�ر  أن  مش�راً  إىل 
والبيئ�ة جعف�ر ص�ادق ع�الوي 
ع�رض آخ�ر  التط�ورات وجهود 
الس�يطرة الصحي�ة والتوعوي�ة 
الالزم�ة  لزي�ادة  واملقرح�ات 
فعالي�ة عم�ل اللجن�ة والتعاون 
لتنفيذ  الوزارات واملؤسسات  مع 

 مقررات لجنة األمر الديواني«. 

المراقبالعراقي/بغداد...
حث النائب منص�ور البعيجي،اليوم الثالثاء، 
رئي�س الجمهوري�ة عىل  تقديم مرش�ح قوي 
غ�ر جديل خ�الل ٤٨ س�اعة وع�دم املماطلة 
 والتس�ويف بتأخ�ر تقديم املرش�ح لرئاس�ة 
ال�وزراء لح�ني انتهاء امل�دة  الدس�تورية كما 
حص�ل بتكلي�ف املرش�ح الس�ابق ال�ذي ل�م 
يستطيع أن  يمرر كابينته الوزارية داخل قبة 

الربملان. 
وقال البعيجي يف بيان تلقت »املراقب العراقي« 
نس�خة منه إن   «وضع البل�د ال يتحمل تأخر 
تش�كيل الحكوم�ة الجدي�دة أكث�ر خصوصاً 
 وأنن�ا نمر بأوض�اع حرجة منه�ا تأخر إقرار 
املوازن�ة وطلب�ات  املتظاهرين الذي�ن خرجوا 

للمطالبة بحقوقهم املرشوعة وانتشار  مرض 
كورونا ال�ذي دق ناقوس الخط�ر يف البلد من 
خالل تش�خيص  بع�ض الح�االت، األمر الذي 
يتطلب إج�راًء قوياً من خ�الل حكومة قوية 
 وعىل رأس�ها رئيس الوزراء إلتخ�اذ القرارات 

املناسبة«. 
وأوضح أن »البلد ال يتحمل التأخر اكثرببقائة 
بدون حكومة  خصوصاً وأن الحكومة الحالية 
هي مج�رد حكوم�ة ترصيف أعم�ال ال  أكثر 
لذل�ك يجب حس�م ه�ذا األم�ر ب�أرسع وقت 
وتقديم مرش�ح غر  جديل يستطيع إدارة دفة 
البلد خ�الل الفرة االنتقالية الت�ي ال تتجاوز 

 العام الواحد«. 
  واض�اف البعيج�ي أن »اختي�ار رئيس وزراء 

غر ج�ديل س�تكون  مهمت�ه مح�دودة وهي 
فرض األمن واس�رجاع هيبة الدولة وإرسال 
 املوازن�ة اىل الربمل�ان من أج�ل إقرارها وتوفر 
األجواء املناس�بة  إلج�راء انتخاب�ات برملانية 
خالل مدة محددة يس�تطيع من خاللها أبناء 
 الشعب العراقي قول كلمتهم الفصل باختيار 
ممثليهم«،مش�ددا ع�ىل  رضورة ان »تجل�س 
جميع الكتل السياسية والحكماء عىل طاولة 
 واحدة ويدركوا مدى خطورة الوضع الخاص 
الكابين�ة  تن�ازالت  لتمري�ر  وتقدي�م  بالبل�د 
الوزاري�ة للمرش�ح املقبل بعي�داً عن املصالح 
الخاصة  واملحاصصة ألن البلد يس�ر اىل ما ال 
تحمد عقباه إذا بقيت األمور  عىل ما هي عليه 
والجميع يتحمل املسؤولية وبدون إستثناء«. 

ت�رصيح اإذاعي

المراقبالعراقي/بغداد...
رأى النائب عن تحالف الفتح حامد املوس�وي إنه عىل 
الشعب  والربملان محاس�بة رئيس الجمهورية لتجاوز 
الدس�تور بع�د ان أحدث  إش�كالية من خ�الل تجاوزه 

للكتلة األكرب. 
واض�اف املوس�وي فيترصي�ح إلذاعة »ن�وا« وتابعته 
اختل�ق »بم�ا  أن »بره�م صال�ح  »املراق�ب  العراق�ي« 
وصفها«ببدعة املرش�ح  امل�ريض عنه، وبالت�ايل فأن مرشوعه 

ليس عراقيا«. 
وأش�ار اىل ان«صال�ح ل�م ينط�ق كلم�ة ض�د 
املحاصصة وحاول تحريك  الش�ارع الش�يعي 
ض�د الدولة«،موضحا أن »مخرج�ات اعتذار 

عالوي  ستؤدي اىل تغير املعادلة«. 
ولف�ت اىل ان«عبد املهدي أفضل رئيس وزراء 
جاء بعد ٢003،  والفس�اد ال�ذي حصل منذ 
اس�تقالة عبد امله�دي يعادل فس�اد كل 

 الحكومات بعد ٢003  . 

تحالف الفتح: مخرجات 
اعتذار عالوي ستؤدي اىل 

تغيري المعادلة

مجلسالوزراءيعلندعمهلوزارةالصحةفيمواجهة»كورونا«

دولةالقانون:علىرئيسالجمهوريةتقديممرشحغيرجدليخالل48ساعة

الشريط 
األمين
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الثالثاء 3 آذار 2020 العدد 2280 السنة العاشرة

أعل�ن م�رف الرافدي�ن أن ع�دد الحس�ابات املفتوح�ة 
للمواطن�ن وفئات اخ�رى يف فروعه ببغ�داد واملحافظات 

خالل كانون الثاني بلغت 1822 حساب توفري وجاريا.
وقال املكتب االعالمي للمرف يف بيان إن عدد الحسابات 
الجارية التي تم فتحها للمواطنن وفئات اخرى وصلت اىل 
353 حسابا . يف حن بلغ عدد حسابات التوفري للمواطنن 

1469 حسابا”.
الحس�ابات  فت�ح  يف  مس�تمر  امل�رف  ان”  اىل  مش�ريا 
للمواطنن الراغبن يف إيداع اموالهم والحصول عىل الفوائد 
وف�ق رشوط وضواب�ط وضعت وبام�كان زبائن املرف 

زيارة فروعه يف بغداد واملحافظات لالطالع عليها”.

الرافدين: حسابات التوفير للمواطنين الُموِدعين 
أموالهم بلغت 1822 في كانون الثاني

 كش�فت عضو اللجنة املالي�ة النيابية ماجدة التميمي عن 
:« أن قيم�ة العجز يف موازنة ع�ام 2020 بلغت 51 ترليون 
دينار »، مش�رية اىل عقد اجتماع مرتق�ب مع وزارة املالية 
ملناقش�ة املوازنة وقيمة عجزها الكبري مقارنة بانخفاض 
أس�عار النفط ، حس�ب قولها.وقال�ت التميمي يف تريح 
صحف�ي : ان اللجنة تس�عى ملعالجة تأخر اق�رار املوازنة 
بخطوات اس�تباقية ملنع تأثريها عىل اقتصاد البلد ورواتب 
املوظف�ن ».واضاف�ت :« أن االيام املقبلة ستش�هد تحديا 
كب�ريا يف ظل عدم تش�كيل الحكومة م�ن جهة وانخفاض 
اس�عار النفط والعجز امل�ايل مع امكاني�ات وزارة الصحة 
البس�يطة أمام فاي�روس كورونا مقارنة بال�دول االخرى 

التي سجلت إصابات باملرض« .

المالية النيابية: قيمة العجز في 
االقت�صاديالموازنة 51 ترليون دينار

تأخر إقرار الموازنة يعرقل وصول مفردات التموينية.. واالطراف الكردية والسنية وراء تأزم األوضاع 
تعطيل االنفاق الحكومي يوقف مشاريع البنى التحتية

املؤامرات التي يش�نها االكراد والسنة تعيق 
االستقرار السيايس يف البالد وهي وراء تأخر 
إق�رار قانون املوازن�ة للعام الح�ايل والعمل 
بنظ�ام 1/12 يف تمري�ر املروف�ات املالية 
وخاصة الشق التشغييل كرواتب للموظفن 
وتعليق الش�ق االس�تثماري وخاصة تأمن 
الس�لة الغذائية لعم�وم العراقين من خالل 
رشاء الحب�وب وامل�واد الغذائي�ة التي توزع 

كمفردات للبطاقة التموينية.
املخزون�ات الغذائية االس�راتيجية املتوفرة 
حالي�اً مح�دودة، تكفي لش�هرين فقط بما 
فيها مخزونات القمح التي تكفي حتى بدء 
موس�م الحصاد املحيل يف نيسان، مما يهدد 
االمن الغذائي للبالد وعليه يجب التعاقد مع 
رشكات عاملي�ة م�ن اجل تزوي�د العراق بما 
يحتاجه من امل�واد الغذائية، لكن عدم إقرار 

املوازنة تمنع عملية الرشاء.
االقتص�اد العراقي س�يتعرض يف حال تأخر 

إق�رار املوازن�ة الجدي�دة للع�ام الح�ايل اىل 
دوام�ة االنتظ�ار التي تعيش�ها مؤسس�ات 
الدولة بسبب الخالفات الدائرة حول تشكيل 
الحكومة سيكون تأثريها اىل الواقع الخدمي 

املتعلق باملواطن.
ويعطي الدس�تور العراقي الح�ق للحكومة 
املنتهي�ة واليته�ا بإق�رار املوازن�ة العام�ة 
ورفعه�ا اىل الربمل�ان الجديد ب�رشط اختيار 
رئي�س جدي�د للربمل�ان ونائبيه ع�ىل ان تتم 
املصادقة عليها من قبل رئاسة الجمهورية، 
للحكوم�ة  أيض�ا  يعط�ي  الدس�تور  أن  إال 
الجدي�دة الح�ق بتعدي�ل م�رشوع قان�ون 
املوازنة او س�حبه م�ن الربمل�ان مما يجعل 

األمر مرتبط بمن سيشكل الحكومة.
الش�ارع العراقي هو االخر س�يكون املتأثر 
األول بس�بب ع�دم إق�رار املوازن�ة والت�ي 
للمش�اريع  الحكوم�ي  االنف�اق  س�تعطل 
والت�ي يعتمد عىل القط�اع الخاص يف انجاز 

معظمها.
يق�ول الخبري االقتصادي حافظ ال بش�ارة 
يف اتصال مع ) املراقب العراقي(: عدم إقرار 
موازن�ة العام الح�ايل اثر بش�كل كبري عىل 
توف�ري األموال الالزمة ل�رشاء مواد البطاقة 

التمويني�ة والتي يعتم�د 90% من العراقين 
عليه�ا يف توفري مف�ردات غذائي�ة آمنة وان 
كان توزيعه�ا متعثر اال انها ركيزة مهمة يف 
حي�اة العائلة العراقية , فاملؤامرة االمريكية 
وراء عدم تش�كيل حكومة جديدة زادت من 

معاناة العراقين وبالتايل فاألس�واق مهددة 
باالنكماش .

وتاب�ع : »تأثري تأخري املوازنة عىل النش�اط 
االقتصادي للبالد بش�كل عام, وعىل القطاع 
االس�تثماري بش�كل خاص بش�كل واضح، 

وبالتايل س�يؤدي اىل تعطيل مش�اريع البنى 
التحتية والقطاعات الحيوية االسراتيجية, 
كقطاع الكهرباء وامل�اء واملجاري واملدارس 
األم�ر  »ه�ذا  أن  وزاد  املص�ارف,  وقط�اع 
ول�د رك�ودا اقتصادي�ا يف الوق�ت الحايل الن 

الحكومة تعد اكرب رب عمل يف البالد«، مشريا 
اىل ان »املؤام�رات الس�نية والكردي�ة تحول 
دون إقرار املوازنة تح�ت قبة الربملان, وهذا 
أمر غ�ري جيد الن العراق يعاني فجوة كبرية 

مع دول العالم ويحتاج اىل قفزة نوعية.
من جهته اكد املختص بالش�أن االقتصادي 
املراق�ب   ( م�ع  اتص�ال  يف  عب�اس  س�الم 
االق�راض  اىل  س�يلجأ  الع�راق  العراق�ي(: 
م�ن وزارة املالي�ة يف س�بيل توف�ري األموال 
وه�ي  والحب�وب  الغذائي�ة  امل�واد  ل�رشاء 
طريق�ة تلجأ اليها ال�دول يف حال عدم إقرار 
موازنته�ا الس�نوية , فاالط�راف الكردي�ة 
والس�نية تتحمل ع�دم إق�رار املوازنة للعام 
الحايل بس�بب مطالبها بوزارات س�يادية يف 
الحكوم�ة الجديدة وهو االمر ال�ذي أدى اىل 

تأخري تشكيل اية حكومة جديدة.
س�ينعش  املوازن�ة  »إق�رار  ن  وأض�اف: 
االقتصاد, نظرا لزيادة اإلنفاق الذي سيحفز 
املختلف�ة  االقتصادي�ة  القطاع�ات  عم�ل 
املرتبطة بها«، مس�تطردا أن »إقرار املوازنة 
س�يعمل عىل إعط�اء تأثري إيجاب�ي بما فيه 

استغالل اليد العاملة«.
اىل ذل�ك قال�ت مصادر ب�وزارة التج�ارة  إن 
تأخ�ري املوافق�ة ع�ىل ميزاني�ة الع�راق يف 
ضوء املأزق الس�يايس يعرق�ل توقيع عقود 

مشريات حبوب جديدة.
وذك�رت املص�ادر أن الع�راق، أك�رب مش�ر 
ال�رشق األوس�ط، يمل�ك  للقم�ح واألرز يف 
مخزونات اسراتيجية من االثنن تكفي ملدة 

شهرين.

،،
،،
الفراغ الحكومي الذي يعيش����ه العراق نتيجة عدم 
تشكيل حكومة جديدة بسبب ضغوطات أذرع المشروع 
األمريكي من السنة واالكراد الذين فضلوا مصالحهم الخاصة 
على مصلحة الوطن واش����تراطهم على الحص����ول على وزارات 

سيادية رافضين ومعززين منهج المحاصصة السياسية التي 
هي سبب معاناة العراق منذ 2003 ولغاية االن.

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

اتهم النائ�ب عن محافظ�ة الديوانية ع�يل البديري، 
الي�وم الثالث�اء، اللجنة االقتصادي�ة بمجلس الوزراء 
ب�«عرقلة« عدد من املشاريع االسراتيجية الخدمية 
يف املحافظ�ة رغ�م وض�ع تخصيصاته�ا باملوازن�ة 
االتحادي�ة للعام املايض، مهدداً بفتح امللف يف الربملان 

يف حال عدم تقديم رد رسمي من اللجنة.
وقال البديري ، إن »هناك ما يقارب خمسة مشاريع 
اس�راتيجية خدمي�ة بالقطاعات الصحي�ة والطرق 
والجس�ور والبن�ى التحتية وتم وض�ع تخصيصاتها 
بموازن�ة الع�ام امل�ايض، كما ت�م اس�تكمال جميع 

أولويات تلك املشاريع بانتظار املبارشة فيها«.
وأش�ار إىل أن »ملف تلك املشاريع االسراتيجية وصل 
إىل اللجنة االقتصادية ب مجلس الوزراء منذ عدة اشهر 
لكنه ترك يف الرفوف دون دراس�ته أو إبداء الرأي فيه 
س�واء باملوافقة عىل إطالق املشاريع أو حتى معرفة 

أسباب الرفض«.
وأضاف، أن »اللجنة تتذرع بأمور ال نجد لها أي مربر، 
فت�ارة نراهم يتحدث�ون عن االنش�غال بالتظاهرات 
وتارة أخرى بأن الحكومة لتريف األعمال، وغريها 
من األعذار الواهي�ة«، متابعاً أن »محافظة الديوانية 

تعترب األفقر بن محافظات العراق وعانت التهميش 
طيلة الس�نوات الس�ابقة ولم يتم االهتمام بوضعها 
وت�م تجاه�ل معان�اة أبنائه�ا وكان آخ�ر مراح�ل 
الظل�م هو ع�دم إعط�اء املوافق�ات لتلك املش�اريع 

االسراتيجية«.

اتهام اللجنة االقتصادية بمجلس الوزراء ب� »عرقلة« مشاريع استراتيجية في الديوانية

يف  مح�يل  مس�ؤول  أعل�ن 
الثالث�اء،  دي�اىل،  محافظ�ة 
ع�ن ارتف�اع تدف�ق القواف�ل 
التجارية االيرانية صوب معرب 

منديل الحدودي مع ايران.
من�ديل  ناحي�ة  مدي�ر  وق�ال 
وكالة)90ك�م رشق بعقوبة( 
اك�رم الخزاع�ي ، إن “تدف�ق 
القواف�ل التجاري�ة االيراني�ة 
صوب معرب منديل الحدودي يف 
ارتفاع مطرد لليوم الرابع عىل 
الت�وايل”، الفت�ا اىل ان “حجم 
التدف�ق ارتفع ع�ن يوم أمس 

بنسبة %10”.
الخزاع�ي،ان  واض�اف 
التج�ار  م�ن  “الع�رشات 
انش�طتهم  نقل�وا  العراقي�ن 

م�ن بقي�ة املعاب�ر الحدودية 
يف الوس�ط والجنوب اىل منديل 
الس�باب متعددة ابرزها قرب 
املس�افة م�ن بغ�داد وبقي�ة 
املدن يف دي�اىل باالضافة اىل ان 
مرونة اإلج�راءات”، مؤكدا أن 
“املعرب وفر عرشات من فرص 
العم�ل للعاطل�ن خاصة من 

الشباب”.
ويع�د معرب منديل م�ن املعابر 
الحدودية املهم الذي تم إعادة 
فتح�ه امام التب�ادل التجاري 
ي�وم الخمي�س امل�ايض بع�د 
م�رور يومن ع�ىل اغالقه من 
قبل خلي�ة االزم�ة الحكومية 
لدواع�ي الوقاب�ة م�ن مرض 

الكورونا.

ارتفاع بتدفق القوافل اإليرانية صوب 
معبر مندلي الحدودي

العام�ة  الرشك�ة  أعلن��ت 
لصناعات النس�يج والجلود 
الصناع�ة  ل�وزارة  التابع�ة 
مب�ارشة  ع�ن   ، واملع�ادن 
وحياك�ة  نس�يج  مصن�ع 
واس�ط التاب�ع له�ا بانتاج 

كمامات الوقاية.
وق��ال مدي�ر ع�ام الرشكة 
الحس�ي�ن  عب��د  ري��اض 
شاغ�ي بحسب بيان لوزارة 
الرشك�ة  ان   »: الصناع�ة  
س�خرت امكان�ات وطاقات 
مصانعه�ا ومعامله�ا كافة 
النت�اج الكمام�ات الطبي�ة 
تجهي�ز  لغ�رض  الوقائي�ة 
وزارة الصحة واملستشفيات 
التابع�ة له�����ا واملذاخ�ر 

للمواطن�ن  وطرحه�����ا 
للوق����اي�ة م�ن االصاب�ة 
بفاي�روس كورونا »، مؤكداً 
اس�تمرار العم�ل والجه�ود 
الحثيثة لزي�ادة ورفع انتاج 
الكمام�ات يف ظ�ل الحاج�ة 

املاسة لهذه املادة«.
كما أكد :« أن العمل متواصل 
يف مصن�ع نس�يج وحياك�ة 
واس�ط لزيادة االنتاج خالل 
القادم�ة  القص�رية  الف�رة 
امل�ادة  ه������ذه  وتأم�ن 
طبي�ة  مس�تلزمات  م�ع 
اخرى يس�عى املصن�����ع 
النتاجه�ا بع�د االتف�اق مع 
مديرية صحة واسط لعموم 

البالد.

صناع�ات النسي�ج والجل�ود تبدأ إنت�اج 
الكمام�ات الطبية في مصنع واسط

القانونية النيابية تكشف عن »ملف فساد« بالوقف الشيعي يخالف قانون االستثمار

الذهب يرتفع بفضل رهانات على تحفيز نقدي عالمي

  كش�ف عض�و اللجن�ة القانوني�ة النيابي�ة حس�ن 
العقابي، عن »ملف فساد« يف الوقف الشيعي قال إنه 
»مخالف« لقانون االس�تثمار وقان�ون تنفيذ العقود 
الحكومية، مش�ريا إىل مخاطبة االدع�اء العام وهيئة 
النزاهة والجهات الرقابية املختصة للتحقيق يف امللف.
وق�ال العقابي ، إن »الوقف الش�يعي قام بإبرام عقد 
استثمار أرض جامع الرحمن مع رشكة خارسة هي 
رشكة )أبراج الرخاء( التي يشري املوقف املايل للرشكة 
بموج�ب الحس�ابات الختامي�ة املثبت�ة ل�دى دائ�رة 

مس�جل الرشكات يف وزارة التجارة لغاية عام 2019 
اىل أن اي�رادات الرشك�ة 5000,000 خمس�ة مالي�ن 
دين�ار عراقي فقط ع�ن تجهي�زات كهربائية وليس 
لديه�ا اي تعاقدات حكومية وبلغ صايف عجز الرشكة 

مليونن ونصف املليونن دينار عراقي«.
واضاف »مع ه�ذه املعلومات، أحيل للرشكة مرشوع 
اس�تثمار أرض جام�ع الرحم�ن والتي تق�در قيمته 
العقاري�ة بملي�ارات ال�دوالرات«، متس�ائال :«كي�ف 
لرشك�ة به�ذه املواصف�ات ان تنفذ عقدا اس�تثماريا 

هائال كهذا »؟وأوضح العقابي ان »هذا العقد تضمن 
انته�اكات واضح�ة وجس�يمة للقوان�ن العراقي�ة 
الناف�ذة وه�دراً كب�رياً يف امل�ال الع�ام، إذ ل�م تحصل 
موافق�ة الجهات القطاعية املعني�ة عليه، مثل هيئة 
االستثمار وأمانة بغداد، وهو ما يؤكد مخالفة العقد 
لقانون االس�تثمار وقانون التصميم االس�اس ملدينة 
بغداد وقانون تنفيذ العق�ود الحكومية، والهدف من 
ورائ�ه تمرير صفقات يش�وبها فس�اد كبري لصالح 

شخصيات متنفذة يف ديوان الوقف الشيعي«.

ارتفع�ت أس�عار الذه�ب الي�وم الثالثاء م�ع تنامي 
ك�ربى  مركزي�ة  بن�وك  تيس�ري  بش�أن  التوقع�ات 
للسياس�ات النقدي�ة للح�د م�ن اآلث�ار االقتصادي�ة 
النتش�ار ف�ريوس كورونا.وبحل�ول الس�اعة 0520 
بتوقيت غرينتش، ارتفع الس�عر الفوري للذهب 0.5 
باملئ�ة إىل 1598.59 دوالر لألوقي�ة )األونصة( بعد أن 

صع�د 0.4 باملئة يوم االثنن. وصع�دت عقود الذهب 
األمريكية اآلجل�ة 0.4 باملئة إىل 1600.90 دوالر.وملح 
رئيس مجل�س االحتياطي االتح�ادي )البنك املركزي 
األمريك�ي( ج�ريوم ب�اول ورئيس�ة البن�ك املرك�زي 
األوروبي كريستن الجارد إىل احتمال اتخاذ إجراءات 
يف األي�ام املاضية.وعول املتعاملون يف األس�واق أمس 

االثن�ن ع�ىل رهانات ب�أن يطبق املرك�زي األمريكي 
سياس�ات تحفيزية قوية اعتبارا من الشهر الجاري 
وس�ط تنامي املخ�اوف من األثر االقتص�ادي لتفيش 
املرض.وُتقل�ص أس�عار الفائ�دة املنخفض�ة تكلفة 
الفرص�ة البديلة لحي�ازة املعدن األصف�ر الذي ال يدر 

عائدا.

بابل تحقق االكتفاء الذاتي من الزيوت النباتية
أعل�ن معم�ل إنت�اِج الزي�وت النباتية 
يف باب�ل، االثن�ن، عن تحقيق س�قف 
إنتاج�ي تج�اوز امللي�ون طن س�نويا 
لس�د حاج�ة الس�وق املحلية بنس�بة 
بلغ�ت 100 باملئة.وقال مدي�ر املعمل 
مصطف�ى جاب�ر كام�ل يف بي�ان ، إن 
“املرحلة املاضية شهدت تنفيذ الخطة 
التحتية  بالبن�ى  الخاصة  التطويري�ة 
بزي�ادة  املتعلق�ة  الس�يما  للمعم�ل 
الخط�وط االنتاجي�ة والتي أس�همت 
بزيادة االنتاج ليصل سقفه اىل مليون 
ط�ن س�نويا”، مش�ددا ع�ىل ان “ذلك 
خلق مرونة توزيعية كبرية يف الس�وق 
املحلي�ة ليس�د الحاج�ة بنس�بة 100 
“عملي�ة  ان  كام�ل،  باملئة”.واض�اف 
التطوي�ر تمت ع�رب مرحلت�ن، حيث 
اصبح�ت الطاقة النتاجي�ة تقدر ب�3 

آالف و200 ط�ن يومي�ا بع�د اضاف�ة 
بلغ�ت الف�ا و600 ط�ن يومي�ا ضمن 
املرحل�ة الثاني�ة اي بمع�دل 45 ال�ف 
عب�وة زي�ت يف الس�اعة”.وبن كامل 

ان “املعم�ل بتل�ك الطاق�ة االنتاجي�ة 
اصبح يس�د احتياجات وزارة التجارة 
التمويني�ة واالس�واق  البطاق�ة  م�ن 
املحلي�ة يف عم�وم البل�د”، ع�ادا ذل�ك 

البيئ�ة  تنش�يط  يف  مهم�ة  “خط�وة 
وتحري�ك  والصناعي�ة  االس�تثمارية 
العجلة االقتصادية للمحافظة بشكل 
خاص وللبلد بش�كل خاص”.ونوه أن 
“الرشك�ة العام�ة التح�اد الصناعات 
تل�ك  خ�الل  م�ن  حرص�ت  الغذائي�ة 
املش�اريع عىل اعادة الحي�اة اىل املنتج 
املح�يل الس�يما انه�ا تمتل�ك اكثر من 
مرشوع يف مج�ال الصناعات الغذائية 
منه�ا معم�ل الس�كر االبي�ض ال�ذي 
اصبح يسد احتياجات السوق املحلية 
التموني�ة واصحاب معامل  والبطاقة 
العصائر”.وتابع ان “املعمل قام خالل 
العام املايض بفتح خط انتاج السمنة 
النباتية الذي يش�هد إقباال من السوق 
املحلي�ة واملس�تهلك، اذ ت�م وف�ق آلية 

تتالءم مع طبيعة املستهلك”.

الصناعة تط�رح المكيف�ات والمراوح والمب�ردات للبي�ع نق�دًا وبالتقسيط للموظفين
طرح��ت الرشكة العام�ة للصناعات 
إح�دى  وااللكروني�ة  الكهربائي�ة 
واملع�ادن،  الصناع�ة  وزارة  رشكات 
املكيف�ات  م�ن  منتجاته�ا  الثالث�اء، 
وامل�ربدات وامل�راوح »عالم�ة نس�يم 
للمواطنن  النق�دي  للبيع  الرافدي�ن« 

وبالتقسيط ملوظفي الدولة .
وق�ال مدي�ر ع�ام الرشكة س�في�ان 
إن  بي�ان  يف  الجب��وري  ف��وزي 
متكامل�ة  معام�ل  تمتل�ك  “رشكت�ه 
إنتاجي�ة  خط�وط  ع�ىل  تحت�وي 
ومكائن متطورة من مناش�ئ غربية 
إلنت�اج املكيفات املركزي�ة واملنفصلة 
الج�داري  والس�بلت  الش�باكية 
والكنتوري وم�ربدات الهواء واملراوح 
والجداري�ة  والعمودي�ة  الس�قفية 
وبطاق�ات   %100 عراق�ي  بتصني�ع 

عالي�ة وحس�ب الطل�ب ، مؤك�داً ان 
ه�ذه املنتج�ات تمت�از بمواصفاتها 
القياس�ية من حيث الج�ودة واملتانة 
تف�وق مثيالته�ا املس�توردة وبالوان 

وط�رازات تحاكي متطلبات الس�وق 
واذواق املس�تهلكن”.وأكد “استعداد 
الرشك�ة لتجهي�ز مؤسس�ات الدولة 
والبيع املبارش للمواطنن وبالتقسيط 

ملوظف�ي الدول�ة م�ن خ�الل مراك�ز 
التس�ويق التابعة لها يف مقر الرشكة 
يف الوزيري�ة ومحافظ�ات بابل ودياىل 
“س�عي  اىل  الفت�اً  والس�ليمانية”، 
الرشكة لفتح منافذ تسويقية جديدة 
العاصم�ة  يف  التجاري�ة  االس�واق  يف 
بغ�داد وتصني�ع اللوح�ات االعالني�ة 
ونصبه�ا يف أماك�ن عدي�دة ومهمة يف 
العاصمة وباق�ي املحافظات للرويج 
ع�ن منتجاته�ا املتنوعة”.وأضاف أن 
“الرشك�ة حرصت عىل تغيري أش�كال 
وال�وان منتجاتها لتواك�ب ما موجود 
يف الس�وق املحلي�ة وتتف�وق عليه�ا 
م�ع منح ضم�ان للمنتج ،مش�رياً اىل 
“توفر ح�وايل )3( آالف مربدة جاهزة 
للتس�ويق والبيع بنوعي�ة ومواصفة 

عالية .
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المراقب العراقي/ متابعة...
دعا قائد الثورة االس�امية االم�ام عيل الخامنئي، 
وتوجيه�ات  بتوصي�ات  اىل  االلت�زام  الثاث�اء، 
املسؤولني بخصوص الوقاية من  االصابة بفريوس 

كورونا مشددا عىل عدم تخطي هذه التوصيات . 
وتقدم االمام الخامنئي، بالشكر والتقدير لجميع 
العامل�ني يف القطاع  الصحي من اطباء وممرضني 
وك�وادر طبي�ة معت�را انه�م بأعماله�م  القيمة 

يجاهدون يف سبيل الله .  
كم�ا تق�دم بالش�كر والتقدي�ر لعوائ�ل االطب�اء 

والكوادر الصحية، مش�ريا  اىل أن “النماذج الرائعة 
من التضحي�ة والجهود الكبرية الت�ي تبذلها  هذه 
الك�وادر خدمة للمرىض، تعر عن الش�عور العايل 

باملسؤولية  وااللتزامات اإلنسانية .“ 
ودع�ا اإلم�ام الخامنئ�ي جمي�ع اجه�زة الدول�ة 
ومؤسساتها اىل “وضع  امكاناتها لسد احتياجات 
وزارة الصح�ة التي تقف يف الخ�ط األول  ملكافحة 
املس�لحة  “الق�وات  أن  مبين�ا  امل�رض”،  ه�ذا 
واملؤسسات  املرتبطة بمكتب القيادة تلقت االوامر 
ايضا للقيام بواجباته�ا .“  وأكد “رضورة التعامل 

مع االزمة بحجمها الطبيعي دون االس�تهانة  بها 
أو تضخيمه�ا«، معت�را ان هذه األزم�ة لن يطول 
مقامها يف الباد  وس�تزول بالنهاية، لكن التجربة 
التي خلقتها وفعاليات الشعب  واالجهزة املختلفة 

بمثابة مناورة شاملة ستسجل وتبقى كانجاز .“ 
واش�اد قائد الثورة االسامية ب�”ما قام به بعض 
املواطنني من  مبادرات انسانية لتقديم املساعدات 
املالية وتوزي�ع اللوازم  الصحية”، معترا ان “مثل 
هذه االعم�ال تحول الب�اء اىل نعم�ة  والتهديد اىل 

فرصة .“ 

المراقب العراقي/ متابعة...
يعان�ي معتقل�و ال�رأي يف س�جون البحرين من 
انع�دام الرعاي�ة الطبية  منذ م�دة طويلة، ورغم 
جمي�ع التقاري�ر الت�ي خرج�ت به�ا املنظمات 
 العاملية بما فيها هيومنرايتس�ووتش عن س�وء 
معاملة الس�جناء ل�م  يهتم الرأي الع�ام العاملي 
ودول الغ�رب الت�ي تدعم النظ�ام البحريني  بأي 

من هذه التقارير . 
اليوم ومع انتش�ار ف�ريوس »كورونا« واتس�اع 
بقعة انتش�اره اىل  الدول الخليجي�ة ووصوله إىل 
البحرين، يواجه الس�جناء خط�ورة  وصول هذا 
»الف�ريوس« القات�ل اليه�م يف ظل ع�دم اهتمام 
آل خليف�ة  بهؤالء الس�جناء وع�دم مراعاة أدنى 
ال�روط الصحي�ة للس�جناء، ويف  ه�ذا االط�ار 
أص�در »ائت�اف 14 فراي�ر« و »حرك�ة اح�رار 
البحري�ن«  بيانات تش�ري إىل التعامل املخزي من 
قب�ل نظام البحرين مع  املعتقل�ني، وأّكد معتقلو 
رأي يف سجون البحرين أّن التدابري  االحرتازّية من 
انتشار فريوس »كورونا« الذي وصل إىل البحرين، 
 والتي اتخذتها إداراتها غ�ري كافية، وهي تهدف 

إىل حماية املرتزقة  أكثر من املعتقلني . 
ففي وقت منعت عنهم الزيارات بحّجة وقايتهم 
من مخالط�ة عوائلهم  القادمة م�ن الخارج، ما 
زال عن�ارص املرتزقة يخرجون ويخالطون  باقي 
أف�راد املجتم�ع، ما يعّزز املخاوف م�ن أن ينقلوا 

هم أنفسهم  املرض إىل املعتقلني املعزولني . 
وقد تس�اءلت معتقل�ة الرأي »هاج�ر منصور« 
عن وض�ع الرطّيات  للكمام�ات واتخاذ تدابري 
الوقاي�ة ألنفس�هّن م�ن دون املعتق�ات اللواتي 
 ال يتوّف�ر له�ّن أي منه�ا، وخاّص�ة أّن غالبي�ة 
الرطّي�ات م�ن جنس�ّيات  مختلف�ة وبعضهّن 
قادم�ات م�ن إج�ازة، وأخري�ات يختلط�ن مع 

قادم�ني  م�ن دول موب�وءة . 
كم�ا أثار معتقل ال�رأي الريايض بط�ل البحرين 
للجيوجيتس�و »محمد  مريزا« التس�اؤل نفسه، 
مبدًي�ا قلق�ه من احتم�ال انتق�ال الفريوس من 
 املرتزق�ة للمعتقل�ني، وم�ع الح�االت املرضي�ة 
الحساس�ة يف مباني  الس�جون تصب�ح األوضاع 

أكثر خطورة . 
يذكر أّن ائتاف 14 فراير قد انتقد بشّدة الفشل 
املخ�زي للس�لطات  الخليفي�ة يف مواجه�ة أزمة 
انتش�ار فريوس »كورونا« يف البحرين  مس�تغااًّ 
معاناة أبناء الش�عب لانتقام منه�م عر إذكاء 

الطائفّية من  خال أقامه املأجورة، وعدم اتخاذ 
التداب�ري الازمة إلعادة  املس�افرين من الخارج، 

وفق ما جاء يف بيانه . 
وأصدرت حركة احرار البحرين بيانها األسبوعي 
بعنوان »الخليفي�ون  اخطر من فريوس كورونا، 
فلنح�ذر مكره�م“ اس�تنكرت في�ه ع�دم قيام 
 الس�لطات الحاكم�ة يف البحري�ن بواجبها حيال 
مئ�ات الزائري�ن  البحراني�ني يف مدين�ة مش�هد 

املقدسة يف إيران الذين يريدون العودة  لوطنهم . 
وقارنت الحركة بني حكومتي البحرين والكويت 
لواجباته�ا  األخ�رية  أداء  حكوم�ة  إىل  مش�رية 
تج�اه مواطنيها الذي يعربون لها عن  ش�كرهم 

وتقديره�م، عىل العك�س م�ن البحرانيني الذين 
تلهج قلوبهم  وألس�نتهم بلعن العائلة الخليفية . 

ورأت الحركة أن عدم تقديم السلطات املساعدة 
اىل  عودته�م  لتس�هيل  للمواطن�ني  البحراني�ني 
وطنه�م، ربم�ا ي�رى الخليفيونفيه�ا   ”فرص�ة 
للتخلص منهم ضمن مروعه اإلجرامي الهادف 
للقضاء  عىل البحرين واهلها األصليني وثقافتهم 

وتاريخهم .» 
ألزم�ة  تسييس�الخليفيني  الحرك�ة  وانتق�دت 
كورون�ا وإضفاء طابع  مذهبي وس�يايس عليها 
بالرغ�م من ان فريوس كورونا ل�م يولد يف  إيران 

وأنه يشكل خطرا عىل البرية جمعاء . 

واعتر البيان ان احد أس�باب اإلنزعاج الخليفي 
االس�بوع املايض هو  ص�دور عدد م�ن التقارير 
الحقوقي�ة م�ن بينه�ا تقرير مهم ع�ن منظمة 
 العف�و الدولي�ة لوص�ف اوضاع االنس�ان يف هذا 
التقري�ر  ان  يمك�ن  الق�ول  إذ  املع�ذب،  الب�اد 
كان دامغ�ا ومفص�ا وهادفا لتقديم االس�باب 
السياسية  لازمة التي تعيشها الباد منذ عقود . 

اما س�بب الغضب الخليفي بعد ص�دور التقرير 
فيعود، بحس�ب الحركة،   « لش�عورها بخس�ارة 
الجه�ود الكب�رية الت�ي تبذله�ا لتضلي�ل ال�رأي 
الع�ام  الدويل والتعتيم ع�ىل الجرائم التي ارتكبت 
بحق�ه«، كم�ا وان الخليفيني  يش�تاطون غضبا 

يوما بعد آخ�ر، وهم يرون حظوظه�م يف البقاء 
 تتاىش بش�كل مضطرد، مشرية إىل حالة القمع 
غري املسبوقة،  خصوصا تكميم االفواه ومعاقبة 

من يتكلم او يكتب او يغرد السجن  والتنكيل . 
واختتم البيان باإلش�ارة إىل أن أح�رار البحرين« 
يدرك�ون انه�م  يواجه�ون أبش�ع نس�خ الحكم 
القب�يل التس�لطي، وان الطاغي�ة الح�ايل  تجاوز 
يف جرائم�ه أس�افه، وان ابن�ه، ويل العه�د، ل�ن 
يختلف عنه  عندما يس�تلم الحك�م«، مؤكدا عىل 
أن املعارض�ة تتفق اليوم عىل امر  واحد وهو« ان 
ويل العه�د ال يختلف عن ابيه ذرة واحدة، بل كان 
 رشيكا يف الجرائم التي ارتكبت بحق البحرانيني، 

ولم يس�مع عنه  ترصيح واح�د يوحي باختافه 
عنهم« وان مطلب الش�عب سيبقى  الشعب يريد 

إسقاط النظام . 
ومج�ددا تحدثت منظمة »هيومنرايتس�ووتش« 
ع�ن إن س�لطات  الس�جون يف البحري�ن »تحرم 
الس�جناء من الرعاية الصحية العاجلة  تعسفاً، 
وترفض عرضهم عىل اختصاصّيني، وال تكش�ف 
ع�ن نتائ�ج  فحوصه�م الطبية، وتحج�ب عنهم 

الدواء كشكل من العقاب .» 
وأش�ارت إىل أن جميع الس�جناء الستة يقضون 
عقوبات بالس�جن  تتعل�ق بأدواره�م البارزة يف 
املعارضة واالحتجاج�ات املطالبة  بالديمقراطية 

منذ 2011  . 
تعذي�ب  عن�د  البحري�ن  س�لطات  والتتوق�ف 
املعارض�ني الرجال بل عىل  العكس تقوم بتعذيب 
النس�اء بشكل أكر وأش�د اياما، ففي منتصف 
 الش�هر املايض كش�ف معهد البحري�ن للحقوق 
املعن�ي  بالدف�اع ع�ن حق�وق  والديمقراطي�ة، 
اإلنس�ان، ومقره لندن، عن تع�رض 9 معتقات 
الجس�دي  للتعذي�ب  بحريني�ات   سياس�يات 
والنف�يس، واإلهمال الطبي،  واالعت�داء الجنيس، 
م�ن قب�ل إدارة التحقيق�ات الجنائية يف س�جن 

 مدينة عيىس . 
الرعاية الطبية

واليس�مح القان�ون ال�دويل بمنع الس�جناء من 
الرعاي�ة الطبي�ة، إال ان  الس�لطات البحريني�ة 
تحرم الس�جناء من هذه الرعاية، حتى لو كانوا 
 يعيش�يون ظ�روف صعبة جدا، حت�ى ان بعض 
ه�ؤالء الس�جناء يعان�ون  م�ن ظ�روف صحية 
صعبة جدا وبعضهم يعان�ي من أمراض مزمنة 

 وخطرية قد تنتقل اىل باقي السجناء . 
وبهذا الخصوص قال جو س�تورك، نائب مديرة 
قس�م الرق األوس�ط  يف »هيومنرايتسووتش«: 
»م�ن املخ�زي أن تح�رم الس�لطات  البحريني�ة 
الس�جناء م�ن الرعاية الطبية الت�ي يحتاجونها 
بشكل عاجل،  ما عرّض حياتهم أحياناً للخطر«. 

وأضاف: »كان ينبغي أال ُيسجن الكثري من هؤالء 
األش�خاص أصاً،  كما أن الحرم�ان من الرعاية 
الطبي�ة تعس�فاً ق�د يرق�ى إىل العق�اب خ�ارج 
 نط�اق القضاء«.ىوأوضح أن حرمان أي س�جني 
م�ن الرعاية الطبية  هو انته�اك ل� »قواعد األمم 
املتح�دة النموذجي�ة الدني�ا ملعاملة  الس�جناء«، 

املعروفة ب� »قواعد مانديا«. 

اإلمام الخامنئي يدعو للتعامل مع أزمة كورونا بـ »حجمها الطبيعي«   دولي دوليعربي  عربي 

مشروع »خليفي« يستهدف سكانها األصليين
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حماس: واشنطن حاولت االتصال بنا لكننا رفضنا

البنتاغون: وضعنا خطط االنسحاب االولي من افغانستان

الدفاعات اليمنية تتصدى لتشكيل قتالي من الطائرات المعادية في  الجوف

الجيش السوري يحكم سيطرته على »الصنمين  «

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف رئيس املكتب الس�يايس لحركة حماس 
إس�ماعيل هنية، عن  محاولة واشنطن االتصال 

بالحركة، مشريا اىل أن الحركة رفضت  ذلك . 
و ق�ال هني�ة يف ح�وار متلف�ز، إن “واش�نطن 
حاولت االتصال بحركة  حماس ونحن رفضنا”، 
مؤك�دا “رفض�ه أي اتصاالت رسية م�ع  اإلدارة 
األمريكي�ة، وم�ن املهم ج�داً أن نقط�ع الطريق 
عىل س�يطرة  األمريكي عىل املنطقة، وعىل الدول 
املترضرة م�ن الواليات املتحدة  أن تجد وس�ائل 

للتواصل وااللتقاء .“ 
وأض�اف “نملك الوع�ي لقطع الطري�ق عىل أي 
محاول�ة لش�ق الصف  ب�ني حم�اس والجهاد«، 
الفت�ا اىل ان “التهديدات ل�م تتوقف واملقاومة  يف 

غزة عصية عىل الكرس .“ 
وعلق هنية عىل اغتيال الفريق الش�هيد قاس�م 
سليماني قائاً إنه   “قتل غدراً عىل يد األمريكيني 
وكان دوره محورياً، وكان طبيعياً  مشاركة وفد 
م�ن “حماس” بواج�ب العزاء يف مراس�م تأبني 

الشهيد  سليماني .“ 

المراقب العراقي/ متابعة...
وضعت وزارة الدفاع األمريكية )البنتاغون(، خطط االنسحاب األويل  لقواتها من 
أفغانستان، فيما رجحت أال ينتهي العنف يف الباد، حتى  بعد أن وقعت الواليات 
املتح�دة و”طالب�ان” اتفاق س�ام .  وقالت ال�وزارة، إنها فوضت قائ�د القوات 
األمريكي�ة يف أفغانس�تان  الجنرال س�كوت ميل�ر، باتخاذ قرار بدء االنس�حاب 

األويل الذي س�يتم  يف غضون ع�رة أيام .  ووقعت الوالي�ات املتحدة و”طالبان” 
يف الدوحة اتفاق س�ام يوم  الس�بت، يف خطوة تمهد النسحاب القوات األجنبية 
من أفغانس�تان،  وإنهاء حرب مس�تمرة منذ 18 عاما يف دولة تعاني من ويات 
 العنف .  ومع ذلك وصف بعض املراقبني االتفاق، بأنه مغامرة يف مجال  السياسة 

الخارجية األمريكية من شأنها أن تعطي “طالبان” رشعية  دولية . 

المراقب العراقي/ متابعة...
اليمني�ة، م�ن  الجوي�ة  الدفاع�ات  تمكن�ت 
التصدي لتش�كيل قت�ايل لعدد م�ن  الطائرات 

الحربية املعادية يف سماء محافظة الجوف . 
وقال متحدث القوات املس�لحة العميد يحيى 
رسي�ع يف تغريدة لُه يف   “تويرت: إن “الدفاعات 
الجوية تمكنت – بفض�ل الله – من التصدي 
 لتش�كيل قتايل لعدد م�ن الطائ�رات الحربية 

التابع�ة ل�دول الع�دوان يف  س�ماء محافظة 
الجوف بعدد من صواريخ فاطر1 أرض جو .“ 
وأضاف العميد رسي�ع أن” الدفاعات الجوية 
أجرت الطائرات  املعادية عىل مغادرة األجواء 
دو أن تتمك�ن من تنفي�ذ أي أعمال  عدائية“، 
الفتا اىل ان “القوات املس�لحة تؤكد مضيها يف 
التص�دي  لكل محاوالت األعداء حتى الوصول 

إىل حماية األجواء اليمنية بشكل  كامل .” 

وكان العمي�د يحي�ى رسي�ع أعل�ن يف الثاني 
والعري�ن من الش�هر  الفائ�ت أن الدفاعات 
الجوي�ة تمكن�ت من التصدي لتش�كيل قتايل 
مع�ادي  يتكون من طائرات حربية س�عودية 
وإماراتي�ة بع�دد م�ن صواريخ  فاط�ر-1 يف 
س�ماء مديري�ة نهم رشق محافظ�ة صنعاء 
وإجبارها عىل  مغادرة األج�واء قبل تنفيذها 

أي مهام عدائية . 

المراقب العراقي/ متابعة...
احكم الجيش الس�وري سيطرته اليوم الثاثاء عىل مدينة الصنمني  يف محافظة 
درعا بعد قيامه بعملية عسكرية ملاحقة فلول  الجماعات االرهابية يف املنطقة . 
وأف�ادت مص�ادر إعامية ب�أن املجموعات املس�لحة يف مدين�ة  الصنمني بريف 
درعا تتوافد عىل مركز التس�وية يف الثانوية  الرعية بهدف تسليم الساح الذي 
بحوزته�م بحضور الجهات  املختصة وحش�د من األهايل وذل�ك بعد عودة األمن 

واالستقرار إىل  املدينة
بينما تشري مصادر أخرى إىل عدم قبول بعض املسلحني بالتسوية . 

وأحرز الجيش الس�وري تقدما كبريا يف عملياته العس�كرية التي  يخوضها ضد 
الجماعات االرهابية املدعومة من النظام الرتكي . 

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
قال�ت صحيف�ة »الجارديان« 
ع�ىل  تركي�ا  إن  الريطاني�ة 
ىف  س�وريا،  كارث�ة  وش�ك 
مش�رية إىل أن رئيسها رجب 
طي�ب أردوغ�ان يحص�د ما 
 زرع�ه، وق�د تجاوز مس�ألة 
الح�رب بالوكال�ة ليدخ�ل يف 
مواجهة  مب�ارشة مع الرئيس 
بتنف�ري  وق�ام  األس�د،  بش�ار 

حلفائه . 
ال�رق  محل�ل  كتب�ه  مق�ال  وىف 
األوسط بالصحيفة س�يمون تسيدال، 
قال  إن أردوغ�ان أصبح معزوال ىف 
كافة النواحي، وعىل خاف حاد 
مع  األط�راف الكرى األخرى 
ىف األزمة السورية. فبعد أن 
أرس�ل 7 آالف  من القوات 

اإلضافية واألس�لحة إىل إدلب الشهر املاىض لتعزيز  املناطق 
العس�كرية القائم�ة، غرقت تركي�ا ىف ح�رب مفتوحة مع 
النظام  الس�ورى، فهاجمت املط�ارات ومواقع الرادار خلف 
ما يع�رف  بالخطوط األمامية، وأعلن�ت كل عنارص النظام 

أهدافا مروعة . 
وأش�ار الكاتب إىل أن تركيا ألق�ت بثقلها خلف املعارضة ىف 
س�وريا  بعد عام 2011، ومن بينهم جماعات إرهابية. لكن 
ما يحدث اآلن  ىف ش�مال غرب سوريا لم يعد حربا بالوكالة، 
لكنه�ا مواجهة مب�ارشة  بني تركي�ا وس�وريا، وتهدد بجر 

أنقرة بدرجة أعمق يف رصاع  عسكرى مع روسيا . 
وتاب�ع أن »الرئي�س الرتك�ى يحص�د ما زرعه. فقد س�خر 
وانتقد مرارا  الناتو القادة األوروبيني واألمريكيني، واشرتى 
أنظمة الس�اح  الروسية وسط اعرتاضات أمريكية وعرض 
الح�رب الغربي�ة عىل  داع�ش للخطر من خال ش�ن حرب 
عىل أكراد س�وريا، حول أزمة  الاجئني الس�وريني إىل ساح 
لجعل االتحاد األوروبى يخضع  إلرادته، ثم الفوىض والبؤس 
ع�ىل حدود تركيا واليونان. وبش�كل ال  يثري الدهش�ة تزايد 

املعارضة الداخلية بسبب املستنقع السورى . 

الغارديان: أردوغان يحصد ما زرعه في سوريا وبالده توشك على  كارثة

تقرير: ادانة هيالري كلينتون بقضية الرسائل االلكترونية للخارجية  األميركية
المراقب العراقي/ متابعة...

أدان قايض فيدرايل املرشحة الرئاسية الخارسة 
يف الوالي�ات  املتحدة هياري كلينتون، اس�تناًدا 
ملمارس�ات خاطئة أقدمت عليه�ا  خال عملها 
وزيرة للخارجية، مؤكًدا بحس�ب تقرير نرته 
كلينت�ون  أن  األمريكي�ة،  إن  أن  ش�بكة  يس 
يف  مراس�اتها  خ�اص  س�ريفر  اس�تخدمت 
اإللكرتونية للتهرب من قانون حرية املعلومات  . 

وكان�ت مجموع�ة  Judicial Watch  املحافظ�ة 
ق�د تقدم�ت بدع�اوى  مختصة بقان�ون حرية 
املعلوم�ات للتحقي�ق ىف س�لوكيات املس�ئولني 

 الحكومي�ني، وطالبت من قب�ل بإقالة هيارى 
ميل�ز  ش�رييل  وكب�ري  مس�اعديها  كلينت�ون 
باإلضافة لع�دد من موظف�ى وزارة الخارجية 
 الس�ابقني ىف قضية رفعتها املجموعة استمرت 
ل 6 س�نوات تس�عى  للوصول إىل رسائل الريد 
االلكرتون�ى من وزارة الخارجي�ة بعد أن  أثريت 
ش�كوك حول ما أن كان�ت كلينتون تس�تخدم  
  serverخاص�ا به�ا  للتهرب من قان�ون حرية 
املعلوم�ات .  وق�ال الق�اىض، إنه ع�زل مديرى 
التكنولوجي�ا التابعني ل�وزارة  الخارجية الذين 
عمل�وا ىف إدارة الري�د اإللكرتون�ى لكلينت�ون 

وقتها،  وأضاف أن  »judicial watch«  ال يمكنها 
أن تس�أل كلينتون عن رد  الحكومة عىل هجوم 
بنغ�ازى ع�ام 2012، ولكن يمك�ن أيًضا طلب 
 االطاع ع�ىل س�جات  Google  املتعلقة بالريد 
وزي�رة  كان�ت  لكلينت�ون  بينم�ا  اإللكرتون�ى 

للخارجية . 
  ووفق�ا للتقرير تم بالفعل التحقيق ىف رس�ائل 
الري�د اإللكرتونى  الخاص�ة بكلينتون من قبل 
الكونجرس واملفت�ش العام ب�وزارة  الخارجية 
ومكت�ب التحقيق�ات الفي�دراىل، وق�د قدم�ت 

سابًقا إجابات ىف  دعوى أخرى. 
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د جراَحه  م جميعًا في ثغٍر واحد؛ ثغر المدينة النابِتة من فوق ُركامها كزهرٍة بريٍة  تضحك للشمس الطالِعة أخيرًا، وكل طرٍف من أطرافها ُيضمِّ كانت الُمدن تتبسَّ
ل إغفاءتها  بنفسه .  حلب التي لم ُتشيِّب الحرب َشعَرها الغجري، بدت تلك الليلة كأنها لم تَنْم منذ 9 سنوات، بل  كأنها لم تستِفْق يومًا على ألم الِجراح. ظلّت تؤجِّ

د الكوابيس. وهكذا َحَدث .  في انتظار أن تطلع الشمس  وتتبدَّ

 

الع�راق بل�د مخط�وف ومستس�لم ملجموعة سياس�ية 
ت�رى أن مصالحه�ا ف�وق كل يشء ، وكل  مبادرة صغرية 
يلمس�ون فيه�ا تهديدا ملصالحهم يقف�ون ضدها ، ليس 
هناك قضية س�نة وش�يعة  وك�رد كما يش�اع ، فالثالثة 
ح�زب واحد متوافق وان تظاه�روا باالنتماء اىل مكونات 
، تقس�يم  االدوار اقت�ى اع�راض بعضه�م عىل عالوي 
وصمت البع�ض اآلخر ، كانوا يقولون ان الكرد  والس�نة 
ه�م الذي�ن يري�دون افش�ال تمري�ر حكومة ع�الوي يف 
مجل�س الن�واب ولكن اذا ح�ر  جميع النواب الش�يعة 
س�يوفرون اغلبية لتمريرها لذل�ك تقرر ان يتغيب بعض 
الش�يعة لكرس  النص�اب ! ويف خطاب االس�تعفاء اوضح 
رئيس الوزراء املنس�حب ه�ذه الحقائق بم�رارة وبما  ال 
يحت�اج اىل تفصيل . من املتوقع ان تس�تمر تلك القوى يف 
افش�ال تش�كيل حكومة انتقالية  ألنهم يريدون افش�ال 

االصالحات التي ستقوم بها :  
  - افش�ال اج�راء انتخاب�ات مبك�رة عىل اس�اس قانون 
االنتخاب�ات الجديد .  افش�ال فتح ملف قت�ل  املتظاهرين 
وتش�خيص الجناة ومحاكمتهم  -.  افشال عملية اخراج 
القوات االمريكية من  العراق  -.  افشال اي خطة ملكافحة 

الفساد .  
ه�ذه االصالح�ات كل واحدة منها تش�كل تهديدا لجميع 
الفاس�دين والفاش�لني من القوى السياس�ية  الحاكمة ، 
وتمثل إحياء لتطلعات القوى السياسية النزيهة واملحبة 
لوطنه�ا وتلبي�ة ملطال�ب  املتظاهري�ن الس�لميني ، لذلك 
يج�ب أن ال تتم هذه االصالحات من خالل عدم الس�ماح 
بتش�كيل  حكوم�ة تنفذها ، اذا كان�ت الحكومة الجديدة 
بحاج�ة دائما اىل ثق�ة مجلس النواب فلن تتش�كل  أبدا ، 

اذن ما هو الحل ؟

إفشال عالوي ... من المستفيد ؟

حافظ   آل بشارة

بقلم/ زهراء فارس
ظ�لَّ وجهها كما هو، كم�ا عرفته دائماً، 
ه الس�نني، وال ينال  كوج�ه أّم�ك ال تغ�ريرِّ
منه تع�ب. تفتح  ذراعيها لك لتضّمك، ما 
اسمك؟ ال، ال تذكره! ترتيبك بني إخوتك؟ 
ال يه�ّم أب�داً، فالحّب لديها  كلّما اقُتِس�م 
نما، ككرم أش�جار الزيت�ون. كلَّما ُعّتق 
ازداد سحراً وِفتنًة كقلعتها. كلَّما صمت 
 نطَق، كأحجار مدينتها القديمة، كّل َمن 
زاره�ا ش�عراً وقصائد. وكلّم�ا كتم باح 
بالنغ�م والطرب  كالق�دود، وأدَّى رقصة 

حلب األزليَّة يف األفراح واملآِتم . 
للمدينة سحرها الذي لم ُيفَقد لُيسَتعاد. 
الح�رب لم ت�أِت ع�ىل تفاصيله�ا. تظّل 
دة، بلهجتها املحلية،  حلب املدينة  املُتف�ررِّ

بمطبخها، بذاِئقة أهلها العالية، . 
تحاول حلب التمرّد عىل ذاِكرة الس�نوات 
التسع املاضية. يف هذه املدينة، َحَدَث كل 
م�ا ال  ُيمك�ن احتماله؛ ِحص�ار، وموت، 
وتناُح�ر،  وخ�وف،  وعط�ش،  وج�وع، 
وانقس�ام، وقذائف،  وأشالء، وتشوّهات، 
وأل�م، وُب�كاء، ودم�ار مدي�د، وطبقات 
س�ميكة جداً من الدمار راكمتها  الحرب 

عىل مدى سنوات . 
ظنَّ الحلبيون أنها بدَّلت وجهها إىل األبد، 
لكن املدينة التي احرقت ظلَّ فيها ُمتَّسع 
للفرح  والحياة. يف إطار أحاديثهم، يذكر 
الحلبي�ون اليوم الحرب ع�ىل أنها ماٍض. 
يحاولون اس�رداد  حياتهم السابقة قبل 
أن تقتحمه�ا الحرب. يحف�رون يف البال 

الصَور والقصص عن املدينة  وتاريخها . 
ال يمكن�ك أن تتخيَّل مدى قيمة األش�ياء 
يف حلب، كأن تق�ول: »هل تذُكر طقوس 
»املش�وار«  املُعتاد إىل رساق�ب«؟ حينها، 
ع�ن  قصصه�م  ِد  رَسْ يف  الجمي�ع  يب�دأ 
»الهيطلّي�ة« يف رساقب صيف�ًا  عند »أبو 

أيم�ن«، ع�ن محّط�ة »زي�دو« التي كان 
الحلبي�ون يحملون منها زاَدُهم ُقبيل كّل 
َسفرة  إىل أّية مدينٍة أخرى يف سوريا، عن 
مطعم »األهرام« وعالم الس�حر ومدينة 
النخي�ل. تراءى  الص�َور كأنها عالم من 

السحر أصبح كلّه َطلاَلً . 
كنهاي�ٍة س�عيدٍة لحكاي�ٍة طويل�ة، ل�م 
ُيصدرِّق الحلبيون الرسعة التي أُنِجَز فيها 
التحري�ر الثاني  للمدين�ة. يف ليلٍة واحدة، 
وص�ل الجي�ش إىل مدخ�ل حل�ب. فت�ح 
طريق الش�ام، وداوى الخاِصة  الغربية 
التي ظلّ�ت تؤلِم املدينة منذ أيام التحرير 

األول . 
ل�م تك�ن املدينة أق�ّل رُسعة يف اس�رداد 
ُهويرِّتها، فطري�ق »املحلق« قرب جمعية 
»الزه�راء«،  وال�ذي كان َيع�جُّ قب�ل أياٍم 
ومداِف�ع  الصواري�خ  براجم�ات  قليل�ٍة 
الهاون والّدَشم والسواِتر، تحوَّل  برسعٍة 
ُمذهل�ٍة م�ن س�احة ح�رٍب إىل س�احٍة 
للتن�زّه. تقاَطر إليه الحلبيون يف مش�هٍد 
غري�ب.  ع�رات الس�يارات املدنية عىل 
جانبّي الطري�ق، رواِئح ش�واء، َصْخب، 

وأطفال يلعبون  . 
ل�وال بع�ض املتاري�س ومنظ�ر الدم�ار 
الهاِئ�ل يف ُعمق املش�هد، العتقدَت أنَّ آلة 
زم�ن انتقلت ب�ك   9 س�نوات إىل الَخلْف، 
وتوّقَف�ت ب�ك هن�اك. داخ�ل األحي�اء ال 
يختل�ف املش�هد. ُيعيد الناس  اكتش�اف 
مدينته�م بعد أن انتهى ع�ر القذائف. 
يختربون ش�عوراً باألمان غ�اب طويالً. 
ا قد  يسريون  يف الشوارع دونما خوف ممَّ
يس�قط فوق رؤوسهم نهاراً من السماء 

أو يقتحم نوافذهم ليالً  وهم ِنيام . 
كذل�ك الري�ف الش�مايل الذي ع�اد فجأة 
ش�ديد الُق�رب م�ن املدين�ة. تكف�ي 15 
دقيقة فق�ط لتقطع  املس�افة من حلب 

إىل نّبل؛ منطقة »الكارفور« أو »الش�هبا 
ع�ات مدينة  حلب  م�ول«، أحد أكرب ُمجمَّ
التجارية وأجملها، وكان يف ما مى أحد 
املراِفق التي َتْفَخر بها املدينة بعد قلعتها 
 وأحيائها القديمة. أيضاً املطار الذي عاد 
إىل العمل، وكّل الدروب التي باتت ِس�َككاً 
مفتوح�ة  نحو قل�ب حل�ب. كل الدروب 
الت�ي قطعته�ا الح�رب. وحده�ا دروب 

الحّب ظلّت توِصل إليها . 
طيل�ة س�نوات الحرب، خ�رب أهايل حلب 
معن�ى كلم�ة طري�ق كم�ا ل�م يخت�ربه 
أح�د، وكان أك�رب  أس�ئلتهم ع�ىل م�دى 
ت حلب،  ُعم�ر الح�رب، فعندما ح�وِصَ
وانقطعت كل اإلم�دادات إليها،  انقطعت 
كذل�ك الكهرب�اء واملاء والوق�ود، وعرف 

الحلبيون معنى طريق اإلمداد . 
نفس�ها،  ع�ىل  املدين�ة  انقس�مت  ومل�ا 
الغرب�ي  ش�طريها  ب�ني  واحتفظ�ت 
اِت عبوٍر  صغريٍة، عرفت  والرقي بمم�رَّ
حلب معنى أن تكون لك طريق واحد، إما 
لله�رب من املوت وإما التم�ّزق فيه.  وملا 
ش�قَّ طري�ق »خناص« وس�ط األخطار 
والتهديد واملوت اليومي، عرف الحلبيون 

معنى  أمان السفر والطريق . 
ورغم امتنانهم لطري�ق »خناص«، فإنَّ 
ة حلب ظلَّ�ت مقطوع�ة يف وجدان  س�كَّ
أهله�ا، إىل أن  افُتِت�ح طري�ق الش�ام من 
جديد. وقتها، عادت الش�هباء وجهة كّل 
الدروب. وحدها الوج�وه الغاِئبة  هي ما 
يؤلِم يف حلب اليوم؛ وج�وه الذين َرحلوا. 
إذا س�ألت أّي حلبي عنها س�يقول: »ما 
ع�اد يف  ح�دا هون، ال�يل استش�هد واليل 

ساَفر، ما بقي حدا  .» 
هكذا ُتنىس الحرب يف حلب كأّنها لم تكن. 
يس�رّد الحلبيون أخرياً أندلسهم؛ املدينة 
الت�ي  أحّبوه�ا كفنجاِن قه�وٍة صباحي، 

ك�رسِب حم�اٍم يطري ويح�ّط منذ مئات 
السنني يف باحة مسجدها  األموي الكبري، 
كَنْقٍش فينيق�ّي قديم يف باب »قنرّسين« 

أو باب »أنطاكية«، كسوِرها األثرّي  الذي 
ُيطّل عىل طريق الحرير من أول مدائنه . 

ه�ي مدين�ة خاِرجة م�ن ُعْم�ِق الزَمن، 

ُمجدَول�ة باألصالة، اخترت الكون كلّه 
ببيِت شعٍر من  شطرين؛ أولهما منقوش 
ع�ىل أدراج القلعة، واآلخر عند س�ورها 

القديم. هنا س�جاالت  الحمداني واملُتنّبي 
ُتبق�ي حلب البيض�اء قافية كّل الش�عر 

وأعذب ُبحوره . 

حلب .. للذاِكرة مدن عصّية

بقلم/ رحيم الخالدي
ذكر التأري�خ حكايات وقصصا عن 
والدة الوالي�ات املتح�دة األمريكية، 
وكي�ف ت�م القض�اء ع�ىل  املواط�ن 
األص�يل لتل�ك االرض، حي�ث انتهت 
بتجميع كل الواليات تحت مس�مى 
واح�د، ليتخلصوا  م�ن التقاطعات، 
لكن بعضها بقي عىل نفس قانونه، 
ولهذا ترى بع�ض القوانني تطبق يف 
والي�ة  دون األخ�رى، وهنال�ك أيضاً 
اختالف يف األحكام القضائية، وهذا 

دليل عىل أنهم )مللوم(  .  

أّن  التاريخي�ة  املص�ادر  ذك�رت 
الهن�ود  أرايض  نهب�وا  األوروبي�ني 
الحم�ر وأس�تولوا عليه�ا يف  الق�رن 
الخام�س ع�ر املي�الدي، فجلب�وا 
كالس�ل،  الفتاك�ة  األوبئ�ة  معه�م 
والتيفوئي�د،  واملالي�ا  والطاع�ون، 
الب�ري  الوج�ود  ع�ىل  للقض�اء 
للس�ّكن األصلي�ني، وأاتبع�وا بذل�ك 
ممارس�ة عرقي�ة  عنري�ة، طمعاً 
يف الث�روات الطبيعي�ة ل�دى الهن�ود 
الحم�ر، فمنهم من تم قتله بأبش�ع 
لهؤالء  املبتك�رة  الطرق  واألس�اليب 

الذي�ن يدعون التح�ر، ومنهم من 
ت�م التعامل مع�ه بطريق�ة أخرى، 
 ويطبق�ون الديمقراطية التي تتالئم 

مع توجهاتهم .  
م�ن يعتق�د أن الح�رب ليس�ت ضد 
الع�راق فهو إم�ا غب�ي أو ال يفهم، 
الح�رب ه�ي أمريكي�ة-  إرسائيلي�ة 
م�ن جه�ة، ض�د الق�وات العراقية 
الفت�وى  بداي�ة  من�ذ  املنت�رة، 
وليومن�ا ه�ذا،  وامل�روع االمريكي 
بع�د اليأس م�ن االنتص�ار وتطبيق 
الخارط�ة الت�ي رس�موها، وصل�ت 

لقناع�ة  عله�ا تتوغ�ل م�ن الثق�ب 
التظاه�رات األخرية،  الذي أحدثت�ه 
فجعل�ت الجمهور يص�دق أن إيران 
هي  العدو!، كونها س�اعدت العراق 
بالقض�اء ع�ىل امل�روع األمريكي 
الصهيون�ي، وأمريكا  الصديق، فهي 
ال تريد الحش�د يف األنبار، لس�هولة 
إقن�اع أهل املنطق�ة الغربي�ة بظن 

التقسيم مع  أمنيات حالم .  
قصف قاعدةK1(  (  يف كركوك إتفاق 
لك�ي  مرتزقته�ا..  ..م�ع  أمريك�ي 
تمس�ك الحج�ة إلبعاد الحش�د  عن 

الحدود الس�ورية وقاعدة عني األسد 
.. وعن إرسائيل تباعاً، لإليجاد ذريعة 
املمان�ع  مح�ور  املقاوم�ة  ل�رب 
للتطبيع مع أرسائيل التي إستطاعت 
بواسطة الضغط االمريكي، التطبيع 
مع  الخليج الذي ما صدق فتح الباب 
بالعلن، مع الوعد بحمايتهم أمريكياً 
من ش�عوبهم املمانعة،  كون قضية 
فلس�طني ليس�ت كما يراه�ا حكام 

الخليج .  
تت�وزع املش�اكل يف ال�دول املمانعة، 
وتح�دث فيه�ا مش�اكل له�ا بداية، 
وتتطور دون نهاي�ة! وما  أن تنتهي 
واح�دة ل�رى األخ�رى دخل�ت عىل 
الخط، العراق وما يمر به من مرحلة 
مخاض  عس�رية خ�ري مث�ال، وكلنا 
يع�رف أن الطبق�ة السياس�ية التي 
تص�درت الحك�م، منذ بداي�ة العهد 
 الديمقراط�ي، ل�م تك�ن باملس�توى 
املطل�وب، جعل�ت املش�اكل تراك�م 
لتص�ل له�ذه النتيجة الس�يئة،  التي 
ب�دأت بتظاه�رة بس�يطة، والس�يد 
عادل عبد املهدي إستبقها وعقد مع 
دول�ة الصني صفق�ة،  يمكنها إنهاء 
الفس�اد كل�ه! م�ع فائ�ض ميزانية 

يمكنها إنهاء الكثري من املعانات .  
طفا عىل الس�طح م�روع »آيلب« 
الس�فارة  تبنت�ه  ال�ذي  املش�بوه، 
ظاِه�ُرُه  الع�راق،  يف  األمريكي�ة 
 جمي�ل، لك�ن م�ا يحتويه تش�مئز 
ع�ىل  يح�ض  الن�ه  األب�دان،  من�ه 
التحل�ل واإللحاد، والكف�ر يف بعض 

 االحيان، واملمارس�ات التي شوهدت 
ع�ىل العي�ان، كش�فت ج�زء من�ه، 
كل  ذل�ك  أعظ�م!  كان  خف�ي  وم�ا 
ألجل عي�ون أمريكا، الت�ي انتهجت 
أس�لوب املحاربة بواس�طة اإلعالم، 
بعد عجزه�ا عن  املواجه�ة، وتأليب 
الش�ارع ض�د االنتصار، ال�ذي أذاق 
م�ر  أمريكي�اً  املصن�وع  داع�ش 
الهزيمة،  يف كل املعارك التي خاضها 

الحشد الشعبي املقدس .  
عندما عجزت يف الفرة األوىل، وإبتعاد 
الحشد عن التظاهرات وعدم دخوله 
ضمن األجه�زة  األمني�ة، بغية جره 
لص�دام م�ع التظاه�رات، لجأت اىل 
اسلوب قذر ينم عن عنجهية النظام 
 األمريكي، أال وهو إس�تهداف القادة 
ال�ذي قضوا عىل داعش األس�طورة، 
فقامت بإستهدافهم  بطائرة مسرية 
يف مط�ار بغداد الدويل ليذهبوا لربهم 
ش�هداء .   طفا عىل السطح فايروس 
كورونا املستجد، حاله حال انفلونزا 
الطي�ور وانفلون�زا الخنازي�ر،  الذي 
غزا رشق آسيا س�ابقا، وكل الدالئل 
تق�ول أن أمري�كا هي م�ن صنعتُه، 
وما إس�تهداف  الصني بع�د عجزها 
ع�ن الغ�اء العقد العراق�ي الصيني، 
سوى عقوبة أولية ملخالفتها والغاء 
 وجوده�ا، وه�ي الت�ي تري�د تعزيز 
اقتصاده�ا املته�اوي، أو عىل رشف 
الهاوي�ة، وإيص�ال رس�الة  للعالم، 
وإال  الجزي�ة!  دف�ع  عليك�م  أنك�م 

سرون مالم ترونه من قبل .  

بقلم/ صالح المحّنه
م�ن أه�م املطال�ب الت�ي ابت�دأ به�ا 
ثورته�م  الش�باب  املتظاه�رون 
والت�ي الق�ت تأيي�دا كبريا م�ن أغلب 
 ابن�اء الش�عب العراق�ي ع�دا األحزاب 
واملنتفع�ني منه�م ه�ي تغي�ري قانون 
اإلنتخاب�ات وتغيري  أعض�اء املفوضية 
بقضاة مس�تقلني واملطالب�ة  بإجراء 
إنتخاب�ات مبّك�رة نزيه�ة وب�إرشاف 
 أممي، مطالب واقعية ومهمة وتشكل 
خطرا كبريا عىل املس�تقبل الس�يايس 
األساسية  للفاس�دين،  وتعتربالقاعدة 
النط�الق ثورة اإلصالح والتغيري ، ومن 
خالله�ا يمك�ن أن تح�دث  التغي�ريات 
يف ش�كل الحكوم�ة املنتخب�ة القادمة 
س�توفر  حتم�ا  لكنه�ا  نس�بية  ول�و 
فرص�ة لوص�ول  املخلص�ني والرفاء 
اىل عضويته�ا  وحتى لرئاس�تها، ولو 
استمر املتظاهرون بالركيز فقط  عىل 
هذه املطالب الخترت املسافة عليهم 

وملا طال وقوفهم يف الساحات، وكانت 
نس�بة  االس�تجابة من قب�ل الحكومة 
الس�ابقة لتنفي�ذ ه�ذه املطالب كبرية 
جدا ملا القت من تأييد  جماهريي ودعم 
من قب�ل املرجعي�ة الديني�ة ، فجميع 
السياس�يني أصابه�م الرع�ب والهلع 
 والخوف الش�ديد من ردة فعل الشعب 
املتظاه�ر، وجلّهم تخ�ىّل عن طموحه 
غري امل�روع  وت�وارى ع�ن األنظار ، 
ولكن لألسف دخول املندسني وتغلغلهم 
بني صف�وف املتظاهرين ومن  خلفهم 
عدة جهات ولكل جه�ة منها أجندتها 
ومصالحه�ا  الخاّص�ة قد أّثرت س�لبا 
يف ترتي�ب  أولوية مطال�ب املتظاهرين 
ونجح�ت اىل حٍد م�ا بتش�تيت آرائهم 
، ومعروف�ة تل�ك الجهات  ومكش�وفة 
اليري�د  خارج�ي  فبعضه�ا  للجمي�ع 
للع�راق اإلس�تقرار ويدع�و بطريق�ة 
وأخرى لرسيخ  الفوىض وإستمرارها 
يف الش�ارع العراق�ي وبعضه�ا االخ�ر 

داخ�يل وهم صنف�ان : الصن�ف األول 
 ه�و ممن فق�د االمتي�ازات واملناصب 
فيح�اول جاه�داً خل�ق ف�وىض وعدم 
اس�تقرار وصدامات ب�ني  املتظاهرين 
الس�لميني والق�وات األمنية وقد حقق 
بعض م�ا أراد ...والصن�ف الثاني هو 
مم�ن  يتنع�م بالس�لطة وامل�ال وه�ذا 
يمث�ل فئًة تتظاهر بدع�م املتظاهرين 
األوراق  ولكنه�ا  يف  للتموي�ه وخل�ط 
إصار  أدرك�ت  أن  وبع�د  الحقيق�ة 
الش�باب الثائ�ر ع�ىل كن�س ال�رساق 
والفاس�دين وإزاحته�م  ع�ن مواق�ع 
الس�لطة س�عت بكل ماتمتلك من قوة 
إلفشال جهودهم وتسويف مطاليبهم 
وإنهائه�ا  بأي�ة طريق�ة ليتس�نى لها 
واالس�تحواذ  الس�لطة  يف  اإلس�تمرار 
ع�ىل ثروات الش�عب ، ويب�دو أنهم  قد 
إس�تعادوا انفاس�هم هذه األي�ام وبدأ 
بعضه�م يخ�رج أنفه من جح�ره بعد 
أن ضاق�ت علي�ه الدني�ا  بم�ا رحبت ، 

لذلك ال جدوى يف انتظار هذه املكونات 
املنتفع�ة أن تنت�ج لن�ا حكوم�ة تمّثل 
 طموحات الش�باب العراقي بعيدة عن 

املحاصصات الحزبية والفئوية . 
املش�هد اليوم منقس�م بني س�احتني 
العراق�ي  الش�باب  األوىل  يف  يق�ف 
املنتف�ض رافعاً لواء   اإلصالح والتغيري 
غ�ري  خلي�ط  الثاني�ة  الس�احة  ويف 
متجان�س م�ن الربملاني�ني يحاول�ون 
التوازن  بني الحفاظ عىل مكتس�باتهم 
ومصالح أحزابهم وكتلهم وبني إرضاء 
الجمهور الثائر وال أظّنهم  سيتوصلون 
اىل صيغ�ٍة توافقي�ة تحقق له�م ذلك . 
ويبقى مص�ري الوطن بني الس�احتني 
، فم�ا ع�ىل  املتظاهري�ن اإلصار عىل 
إجراء إنتخابات مبكرة فهي الوس�يلة 
الوحي�دة التي تعيد األم�ور اىل  نصابها 
جدي�دة  انطالق�ة  ولتب�دأ  الصحي�ح 
لعملية سياس�ية جديدة علّها ترّمم ما 

أتى عليه  الفاسدون .. 

أمريكا ولملومها .. وأدوار الشر

انتخابات مبكرة تحسم نزاع القوم



أعلن املكلف بإدارة الكرة العراقية أحمد عباس 
ع�ن موع�د مغ�ادرة وف�د املرش�حني  الختبار 
االتحاد ال�دويل باللعبة، واختي�ار هيأة مؤقتة 

الدارة الكرة العراقية خلفا  لالتحاد املستقيل . 
وقال عباس، إن »وفد املرشحني املؤلف من 13 
ش�خصية، س�يغادر اىل الدوحة  يوم الخميس 

املقبل إلجراء االختبار الخاص باختيار خمسة 
من اعض�اء الوفد  للهيأة املؤقت�ة الدارة الكرة 

العراقية .» 
واض�اف أنه »م�ن املؤم�ل ان يص�ل ممثلون 
عن االتح�اد الدويل باللعب�ة اىل الدوحة  الجراء 
االختب�ار يوم الجمعة املقبل«، مبينا ان »الوفد 

العراقي س�يعود يوم الس�بت  املقب�ل اىل بغداد 
بعد إجراء االختبار .» 

وكان االتح�اد الدويل باللعبة ق�د اختار قائمة 
مؤلفة من: أياد بني�ان وأحمد ابراهيم  وأحمد 
رايض والدكتور ش�امل كامل والدكتور أسعد 
الزم واحم�د ع�ي كامل ورشار  حيدر وباس�م 

جم�ال والدكت�ور رافد عب�د األم�ر والدكتور 
حسن الحس�ناوي والدكتور  حس�ني الربيعي 
والدكتور عالء عبد القادر والدكتور موفق عبد 
الوهاب، الجراء  االختبار لهم واختيار خمس�ة 
منهم الدارة الكرة العراقية واإلعداد النتخابات 

جديدة  للمكتب التنفيذي التحاد الكرة. 

الجمعةالمقبل..وفدالمرشحينيلتقيممثلي»فيفا«

بغداديفر�ضالتعادلعلىالزوراء..

غدًا..النفطيستقبلالحدودفيصراعمثير
علىصدارةالدوريالممتاز

المراقب العراقي/ صفاء الخفاجي
مباري�ات  األربع�اء  غ�دا  تس�تكمل 
الجول�ة الرابع�ة من ال�دوري املمتاز 
بك�رة الق�دم  بإقام�ة مبارات�ني عىل 
ملعبي أربيل والنف�ط حيث يلتقي يف 
املباراة األوىل فريقا  أربيل والصناعات 
فرانس�و  ملع�ب  ع�ىل  الكهربائي�ة 

حريري يف أربيل. 
أربي�ل ال�ذي يحت�ل املرك�ز الخامس 
برصي�د 6 نق�اط تحص�ل عليها بعد 
ان حق�ق الفوز  عىل كل م�ن الحدود 
األوىل  الجولت�ني  يف  ميس�ان  ونف�ط 
والثانية فيما تلقى خسارة  يف الجولة 
الثالثة امام نف�ط الجنوب يف الجولة 
السابقة، يطمح يف مباراة الغد  العودة 
اىل طريق االنتص�ارات عند مواجهته 
فريق الصناع�ات الكهربائية محاوال 
 اس�تغالل عام�ي األرض والجمه�ور 
يف تحقيق نتيج�ة إيجابية تقربه من 
ف�رق  الص�دارة الت�ي ال يبتع�د عنها 

كثراً. 

الصناع�ات  فري�ق  جانب�ه  م�ن 
الكهربائي�ة يطم�ح عن�د مواجهت�ه 
فري�ق أربي�ل اىل  االرتق�اء يف ج�دول 
الرتتي�ب ال�ذي يحتل املرك�ز الحادي 
ع�ر فيه وه�و مركز متأخ�ر  نوعاً 
ما، الصناعات خ�اض ثالث مباريات 
ويمل�ك يف حقيبته ث�الث نقاط فقط 
 ج�اءت من تحقيقه الف�وز يف مباراة 
واح�دة كان�ت ع�ىل حس�اب نف�ط 
ميسان يف  الجولة املاضية فيما تلقى 
هزيمتني متتاليتني يف الجولتني األوىل 
والثانية  وكانت امام النجف والجوية، 
وسيسعى اليوم اىل مواصلة صحوته 
وتحسني  مس�اره مع علمه بصعوبة 
مواجه�ة أربي�ل ع�ىل ملعب�ه وب�ني 

جماهره. 
ويف املب�اراة الثاني�ة يس�عى النف�ط 
صاحب املركز الثاني الذي يستضيف 
الحدود  صاحب املرك�ز الثالث غدا اىل 
اإلطاحة بضيفه واالرتقاء اىل صدارة 
حص�ول  مس�تغال  ال�دوري  املمت�از 

الجوية عىل انتظار يف هذه الجولة. 
أبن�اء امل�درب يحيى عل�وان يدركون 
أهمية مباراة الغ�د واهمية الحصول 
عىل  نقاطها كاملة من اجل نيل دفعة 
معنوية كبرة بتصدر جدول الرتتيب 
سيخدمهم  كثرا يف الجوالت القادمة 
والتي س�وف ال تخلو م�ن الصعوبة، 
ويدرك العبو النفط  صعوبة مواجهة 
الح�دود مالحقهم يف ج�دول الرتتيب 
وم�ع ف�ارق النقط�ة الواح�دة  التي 
تفصل بينهما ستكون املواجهة غاية 

يف االثارة والصعوبة. 
من جانب�ه يطمح الح�دود يف مباراة 
الغد اىل رضب عصفورين بحجر واحد 
فمن  جه�ة تحقيق الف�وز واالرتقاء 
اىل مرك�ز الوصاف�ة ومن جهة أخرى 
االق�رتاب من  صدارة ج�دول الرتتيب 
التي يعتليها الجوية يف الوقت الحايل. 

الحدود خ�اض ث�الث مباريات حتى 
االن وجمع يف حقيبته 6 نقاط جاءت 
من  فوزين عىل نف�ط الجنوب ونفط 

الوسط فيما تلقى الهزيمة من أربيل 
يف الجولة  األوىل من الدوري املمتاز. 

اىل ذل�ك خط�ف أمان�ة بغ�داد نقطة 
ثمينة من تعادله السلبي مع الزوراء، 
اليوم يف  ملعب بغداد، لحساب الجولة 

الرابعة من الدوري . 
للنقط�ة  رصي�ده  ال�زوراء  ورف�ع 
الس�ابعة بينم�ا رف�ع أمان�ة بغ�داد 

رصيده للنقطة  الثانية . 
وش�هدت املب�اراة مح�اوالت جادة يف 
ش�وطها األول، حي�ث أض�اع س�تار 
ياس�ني  فرصة ممكنة لفري�ق أمانة 
بغداد بينما رد حس�ني عي بتسديدة 

قوية علت  العارضة . 
ورد ح�ارس مرمى بغداد عالء كاطع 
تس�ديدة ملحم�ود خلي�ل، بينما مرت 
محاول  محرتف بغ�داد جييس بجوار 
القائم لينتهي الشوط األول بالتعادل 

السلبي . 
الش�وط الثان�ي ج�اء باهت�ا تمام�ا 
حت�ى الدقائق األخ�رة م�ن املباراة، 

حي�ث أضاع  البديل مصطفى محمود 
انفرادا بالحارس ال�ذي تألق يف إبعاد 

الكرة . 
وأه�در مصطفى كريم فرصة ألمانة 
حي�ث  األخ�رة،  الدقيق�ة  يف  بغ�داد 
مرت تس�ديدته  بجوار القائم لتنتهي 

املباراة بالتعادل السلبي. 
م�ن جهت�ه ارتق�ى ن�ادي النجف اىل 
وصاف�ة الدوري املمت�از لكرة القدم، 
بتغلب�ه عىل  الكهرب�اء بهدف دون رد 
يف اطار مباريات االس�بوع الرابع من 

الدوري املمتاز . 
ويدي�ن النج�ف يف ف�وزه اىل الالع�ب 
عي صالل والذي س�جل هدف اللقاء 
الوحيد  يف الدقيقة الخامسة من عمر 
املواجه�ة، لتنته�ي بأصحاب األرض 

بفوز ثمني . 
وصاف�ة  اىل  النج�ف  ارتق�ى  وبه�ذا 
الدوري املمتاز برصيد 7 نقاط، بينما 
توقف  رصي�د الكهرباء عن�د النقطة 

الواحدة يف املركز قبل األخر. 

ينشغل الوسط الكروي بأمور االنتخابات والدوري 
وكورونا ولكن الشاغل االكبر  الذي نتمناه هو 

مباراة منتخبنا الوطني مع هونغ كونغ في 
الحادي والثالثين من  الشهر الحالي وهي مباراة 

في غاية االهمية ضمن تصفيات كأس العالم 
البد من  كسب نقاطها الثالث كي نحتفظ بصدارة 
مجموعتنا ونمهد الطريق للتأهل قبل  المباراتين 

االخيرتين في المجموعة مع كمبوديا وإيران في  
حزيران المقبل . 

ورغ�م ان االحتم�االت قائم�ة بتأجي�ل مباري�ات هذه 
الجولة االس�يوية ونقلها اىل  حزيران فإن الواجب علينا 
التهيئة اداريا وفنيا للمباراة، الش�ك ان املكلف بش�ؤون 
 االتحاد احم�د عباس قادر بحكم خربت�ه الطويلة  عىل 
إبعاد اي عقبات أو مشاكل  عن الفريق ، واالمور الفنية 
نعتقده�ا االن بش�كل افضل يف ظ�ل اس�تمرار الدوري 

 وعودة الحيوية لالعبني بدنيا ومعنويا وفنيا . 
املهمة االن تقع عىل عاتق امل�درب كاتانيتش الذي عليه 
مراقبة مباريات الدوري  بعناية وإرسال رسائل لالعبني 
املوهوبني بان�ه يراقبهم ويضع يف مفكرته  املس�تويات 

الرسائل  تلك  التي يقدمونها، 
حض�وره  بمج�رد  تظه�ر 
للمباري�ات وذهاب�ه  بعد كل 
يؤرشه�م  م�ن  اىل  مب�اراة 
منه�م  ويطل�ب  لينصحه�م 
مزيدا من االبداع قائال:  االداء 
ال�ذي قدمتموه لكنني  الجيد 
أخرى  سأراقبكم يف مباريات 

واذا وجدتك�م بنفس  الق�وة والعنفوان س�تتم دعوتكم 
للمنتخ�ب الوطن�ي . 

   رس�ائل مثل هذه ستشعل املنافسة بني الالعبني وترفع 
من حافزيتهم ورغباتهم  بالنجاح، كما أن تلك الرس�ائل 
يج�ب ان ترافقه�ا رس�ائل مماثل�ة لالعب�ني الدوليني: 
 ايجابي�ة وتحفيزي�ة للمحافظني عىل ادائه�م وتألقهم، 
وتحذيرية للمرتاجعني كي  يعدلوا من عطائهم ويقدموا 
أفض�ل مالديهم، اي مركز يف تش�كيلة املنتخب  الوطني 

ليس مسجال باسم أي العب وليس دائما له . 
الدوام لالبداع، الدوام لالعب املتجدد الحريص عىل نفسه 
ونظامه التدريبي  والغذائي وأوقات نومه وعدم س�هره 
وانش�غاله بأم�ور جانبية مرهق�ة لتفكره  وجس�ده، 
ال�دوام والبق�اء ملن يع�رف قيم�ة التواجد بالتش�كيلة 

الدولية وتفانيه من  أجل أن يكون عنرصا فاعال فيها . 
كاتانيت�ش مدع�و اىل العم�ل وع�دم الجلوس ع�ىل التل 
منتظرا ماتؤول اليه االمور،  كاتانيتش مدعو اىل النشاط 
والحركة كي يش�عر الجميع انه يضبط مواقيت مهمته 
 ويعرف حدودها ويحرص عىل القيام بواجباته من اجل 
منتخ�ب وطني رائع يفخر  به العراقي�ون ويصل بنا اىل 

مشارف األمل والسمو بني أفضل منتخبات آسيا. 

ر�سائلكاتانيت�ض
عدنان لفتة

بنيال�سطور

احتض�ن ملع�ب م�روع البط�ل األوملب�ي املب�اراة 
التجريبي�ة بني منتخب االش�بال  وأكاديمية مروع 
البطل، حيث تفوق منتخب االش�بال بنتيجة خمسة 
اه�داف  مقابل هدفني، جاءت االه�داف بإمضاء كل 
من عبد الله احمد، وحسني فاهم،  بهدفني لكل واحد 

منهما، ومحمد حيدر بهدف واحد. 
وأرشك الجه�از الفن�ي للمنتخ�ب أغل�ب الالعب�ني 
م�ن أج�ل االطالع ع�ىل مس�تواهم  وتحضراتهم اىل 
املباري�ات املقبل�ة، فض�ال ع�ن الوح�دات التدريبية 

املنتظمة خالل  أيام االسبوع. 
وقدم املدرب، حسن كمال، شكره وتقديره اىل جميع 
الالعبني عىل ما بذلوه من  جهد كبر يف املباراة، فضاًل 
عن االداء والنتيجة.  وقال »همنا ليس النتيجة بقدر 
ما نفكر كيف نبني جيال ملس�تقبل الك�رة العراقية، 
 نعم لدينا مواهب وطاقات واعدة، ويجب ان نستمر 
بصقلهم وتهيئتهم بالش�كل  الصحي�ح، ما يحتاجه 
املنتخ�ب خالل الف�رتة املقبلة هو الدع�م واالهتمام 

بهذه  الفئة »  . 

أك�د عضو االتح�اد العراق�ي لكرة 
القدم املس�تقيل، فال�ح موىس، أن 
االتح�اد لم  يس�تثمر األم�وال التي 
يمنحه�ا االتح�اد ال�دويل »فيف�ا«، 
بتوفر أراض للمشاريع  الرياضية . 

يمن�ح  »فيف�ا  إن  م�وىس  وق�ال 
االموال للج�ان يف االتحادات مقابل 
ل�م  ح�ال  معين�ة  ويف  نش�اطات 
تتحق�ق النش�اطات تع�اد االموال 
إىل » فيف�ا«، مبيناً ان االتحاد الدويل 
 يوفر امواالً من اجل بناء مش�اريع 
رياضي�ة، لكنن�ا ل�م نوف�ر ارايض 

الستغالل  األموال«. 

وتابع أن »هناك اش�خاصا حاولوا 
اس�قاط االتح�اد بش�تى الطرق«، 
مبين�اً بالق�ول،   «ال يوج�د س�بب 
لتقديم اس�تقالتنا غر الخوف عىل 
رئيس االتحاد عبد الخالق  مس�عود 

ونائبه عي جبار«. 
وأضاف »س�أرفض العودة يف حال 
اتص�ل ب�ي مدي�ر ش�ؤون اتح�اد 
الكرة احمد  عب�اس وكذلك ال يحق 
يل الع�ودة للجنة ألنني مس�تقيل«، 
»أعض�اء  االتح�اد  أن  إىل  مش�راً 
وال  االس�تقالة  قدم�وا  جميعه�م 

يعملون يف أي لجنة اآلن«. 

النف�ط يحيى  كش�ف مدرب 
عل�وان ع�ن س�عيه للرتبع 
عىل عرش ص�دارة الدوري 
 عندم�ا يالقي الح�دود غدا 
األربع�اء يف الجول�ة الرابعة 

من املسابقة . 
»عن�وان  عل�وان:  وق�ال 
الح�دود  أم�ام  مباراتن�ا 
ه�و ص�دارة ال�دوري يف 
ظل انتظ�ار  فريق القوة 
صاح�ب  الجوي�ة 
حالي�ا،  القم�ة 
فرصتنا  وبالت�ايل 

قائمة بخطف نقاط  مواجهة الغد«. 
وبني: »الالعبون يدرك�ون أهمية املباراة وتحدثنا 
عن قيمتها ونقاطها الثالث  التي س�تمنح النفط 
فرص�ة تص�در الئحة الرتتي�ب وجمي�ع الالعبني 
متحف�زون لتقدي�م  مب�اراة تلي�ق باس�م النادي 
وتوازي طموحنا«.  وأشار: »الحدود ليس بالفريق 
السهل بل عىل العكس فهو خصم عنيد وقادم من 
 فوز ثمني عىل نفط الوس�ط ويف رصيده 6 نقاط، 
لكننا نراهن عىل ملعبنا حيث  ستقام املباراة وعىل 
طموحنا واندفاع العبين�ا لتقديم مواجهة مهمة 

ستغر من  ترتيبنا يف الالئحة«. 
يذكر أن النفط يمتلك 7 نقاط من فوزين وتعادل 

خلف القوة الجوية املتصدر  بفارق نقطتني. 

ق�رر اتحاد غرب آس�يا لكرة الق�دم، اليوم 
الثالثاء، تأجيل بطولة الشباب الثانية  التي 
كان مقرراً أن تس�تضيفها مدين�ة العقبة 
األردنية اعتباراً من ١٧ آذار  الجاري، وكذلك 
بطولة الناش�ئني الثامنة املق�رر إقامتها يف 
الس�عودية م�ن ١٤ إىل   ٢٣ نيس�ان املقب�ل، 

وحتى إشعار آخر. 
وج�اء التأجي�ل نظ�راً للظ�روف الراهن�ة 
والقي�ود املفروض�ة ع�ىل الس�فر بس�بب 
 ف�روس كورون�ا، وحفاظ�اً ع�ىل س�المة 
أعضاء وفود املنتخبات والحكام واإلداريني 
 والجماهر وجميع من له صلة بالبطولتني. 
كم�ا ش�مل التأجي�ل، االجتماع ال�ذي كان 
س�يعقد يوم ٢١ آذار الجاري ملسؤويل  دوائر 
الح�كام يف االتحادات األهلي�ة عىل هامش 

بطولة الشباب يف العقبة. 
وسبق أن س�حبت يف مقر اتحاد غرب آسيا 
يف العاصم�ة األردني�ة عّم�ان قرعة  بطولة 
الش�باب التي أسفرت عن توزيع املنتخبات 
الس�تة املش�اركة عىل  مجموعت�ني، ضمت 
األوىل: العراق، واإلمارات، وفلس�طني، فيما 
ضمت الثانية:  البحرين، لبنان والسعودية. 

كما كانت أربعة منتخبات أكدت مشاركتها 
الع�راق،  وه�ي:  الناش�ئني  بطول�ة  يف 
وفلس�طني،  )املس�تضيف(،   والس�عودية 

والبحرين. 

منتخباألشباليهزمفريقمشروعالبطلوديًا

موسى:أعضاءاتحادالكرةقدموااستقاالتهمخوفاعلىرئيساالتحاد علوان:مباراتناأمامالحدودفرصةالعتالءالصدارة

كورونا..يتسبببتأجيلبطولتيغربآسياللشبابوالناشئين
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صحف�ي  تقري�ر  كش�ف 
بريطاني، أن مانشسرت يونايتد 
يس�تعد إلب�رام الصفقة األغىل 
يف تأري�خ ال�دوري اإلنجليزي، 

خالل الصيف املقبل.
الدويل  اليونايتد لضم  ويخطط 
اإلنجلي�زي ج�ادون سانش�و، 
دورتمون�د،  بوروسي�ا  نج�م 
ليفرب�ول  يف  أيض�ا  املطل�وب 
وتشيليس، باإلضافة إىل باريس 

سان جريمان.
وبحسب صحيفة »تيليغراف« 
تابعته�ا  الت�ي  الربيطاني�ة 
ف�إن  العراق�ي«،  »املراق�ب 
مانشسرت يونايتد ينوي تقديم 
ع�رض رسم�ي إىل دورتمون�د 
لضم سانشو ليصبح الصفقة 

األغىل يف تاريخ الربيمريليغ.
أن  سابق�ة  تقاري�ر  وذك�رت 
دورتمون�د ل�ن يرتك سانش�و 

ملي�ون   100 م�ن  بأق�ل 
إسرتليني.

ويعت�رب ال�دويل الفرن�يس بول 
مانشس�رت  نج�م  بوجب�ا، 
يونايت�د، صاح�ب أع�ىل قيمة 
ال�دوري  تأري�خ  يف  انتق�ال 
اإلنجلي�زي، عندم�ا انتقل من 
89 مليون  يوفنت�وس مقاب�ل 

جنيه إسرتليني عام 2016.
وأش�ارت التقاري�ر إىل أنه من 
أن يتقاىض سانش�و  املتوق�ع 
راتًب�ا أسبوعًيا يص�ل إىل 200 
أل�ف جني�ه إسرتلين�ي، ح�ال 
يونايت�د  مانشس�رت  توص�ل 

ودورتموند التفاق عىل ضمه.
جون�ار  أويل  ويتمس�ك 
اليونايتد  م�درب  سولس�كاير 
بضم سانش�و، يف ظ�ل سعيه 
لبناء تشكيلة قوية تعيد أمجاد 

الشياطني الحمر.

اليونايتد يخطط لجعل 
سانشو أغلى صفقةر باليميرليغ

تنطلق غدا األربعاء منافسات جولة اإلياب يف الدور 
قب�ل النهائي من بطولة ك�أس إيطاليا لكرة القدم، 
وسيك�ون ناب�ويل الوحي�د من ب�ني الف�رق األربعة 
املنافسة، الذي خاض منافسات الدوري مطلع هذا 
األسب�وع حيث تأجل�ت مباريات الف�رق األخرى يف 
ظل مخاوف تزايد انتشار العدوى بفريوس كورونا.
ويلتقي يوفنتوس عىل ملعبه مع ميالن غدا األربعاء 
بينم�ا تقام املب�اراة األخرى مس�اء الخميس حيث 

يستضيف نابويل فريق إنرت ميالن.
وكان ناب�ويل قد تغل�ب عىل إنرت 
مي�الن يف عق�ر داره 1 / 0 
إىل  يتطل�ع  لكن�ه  ذهاب�ا، 
ع�دم التأث�ر باإلجه�اد يف 
مواجه�ة النرياتزوي الذي 
غاب عن املنافسات مطلع 

ه�ذا األسبوع، يف ظل تأجيل 6 من عرش مباريات يف 
الدوري.

وربما يس�تمد نابويل الثقة والحم�اس من فوزه يف 
مباراته بالدوري مطلع ه�ذا األسبوع أمام تورينو 

. 1 / 2
وكانت تعليمات حكومية قد سمحت بإقامة مباراة 
يوفنت�وس وميالن غدا يف تورين�و، علما بأن مباراة 

الذهاب انتهت بالتعادل 1 / 1 يف ميالنو.
وك�ان ناب�ويل ق�د تغلب عىل إن�رت ذهابا قب�ل ثالثة 
أسابي�ع بهدف وحيد سجله فابي�ان رويز، وبعدها 

حقق ثالثة انتصارات متتالية يف الدوري.
ويحتل نابويل املركز الس�ادس يف ال�دوري اإليطايل، 
آخ�ر املراك�ز املؤهل�ة لل�دوري األوروب�ي، لكنه قد 
يحس�م التأه�ل للبطولة األوروبي�ة أيضا من خالل 

الفوز بلقب كأس إيطاليا.

ومن�ذ تويل جين�ارو جات�وزو منصب املدي�ر الفني 
للفري�ق خلف�ا لكارل�و أنش�يلوتي يف كان�ون األول 
املايض، ربما تمثلت أفضل نتيجة للفريق يف التعادل 
م�ع برشلونة اإلسباني 1 / 1 يوم الثالثاء املايض يف 

دور الستة عرش بدوري أبطال أوروبا.
وقال جاتوزو »كنت أخىش أن نعاني من اإلجهاد 
بعد مب�اراة برشلونة، لكن الالعبني أدوا بش�كل 

جيد«.
وتأجل�ت مب�اراة إن�رت ويوفنتوس، الت�ي كانت 
مقررة األحد املايض كما تأجلت مباراة إنرت أمام 
سامبدوريا الت�ي كانت مق�ررة مطلع األسبوع 

املايض.
وكان�ت آخ�ر مب�اراة إلنرت مي�الن، الت�ي انتهت 
بالفوز عىل لودجوريتس البلغاري 2 / 1 يف إياب 
دور ال����32 بال�دوري األوروبي ي�وم الخميس 

املايض، وقد حسم التأهل لدور الستة عرش.
وق�ال أنطونيو كونتي الذي يقيض موسمه األول 
يف منصب املدير الفني إلنرت ميالن »ناد مثل إنرت، 
بتأريخه وطموح�ه، يجب أن يهدف دائما للقمة 

يف كل املسابقات التي يشارك بها.«
أما يوفنت�وس بطل إيطاليا، فق�د تعرض لكبوة 
إث�ر هزيمته أمام لي�ون الفرنيس 0 / 1 يف ذهاب 
دور الس�تة عرش ب�دوري األبطال ي�وم األربعاء 

املايض.
وكانت الهزيمة هي الثالثة ليوفنتوس منذ أواخر 
كان�ون ثان�ي، عندما خ�ر أمام ناب�ويل 1 / 2، 
وهو م�ا شكل مفاج�أة لجماه�ري الفريق، غري 
املعت�ادة عىل الهزيم�ة، حيث توج الي�ويف بلقب 
الدوري يف املواس�م الثمانية املاضية وأحرز لقب 

الكأس أربع مرات خالل آخر خمسة أعوام

االتحاد اإلنجليزي
 يدين أنشيلوتي بسوء السلوك

أدي�ن كارلو أنش�يلوتي، مدرب إيفرتون، عىل س�وء سلوكه، وخرقه 
للقان�ون »E3« يف االتح�اد اإلنجلي�زي لك�رة القدم، بس�بب واقعته 
الت�ي حدثت عقب نهاية مباراة فريق�ه بالتعادل اإليجابي 1-1 أمام 
مانشس�رت يونايت�د يف الربيمريليغ.وأشه�ر حك�م املب�اراة البطاقة 
الحم�راء يف وجه أنش�يلوتي عقب صافرة النهاية، بس�بب اعرتاضه 

عىل إلغاء هدف متأخر لفريقه، بعد الرجوع إىل تقنية الفار.
وألغ�ي اله�دف الذي سجل�ه دوميني�ك كالفريت ليوي�ن، بعدما رأت 
تقنية الفار أن الالعب جيلفي سيجوردسون، الذي تواجد يف التس�لل 
بالق�رب من ديفيد دي خيا، أعاق رؤية الح�ارس اإلسباني، وبالتايل 

كان متداخاًل يف اللعبة.
وق�ال االتح�اد اإلنجليزي: »يزع�م أن لغة أو سلوك م�درب إيفرتون 
إىل  تص�ل  يونايت�د  مانشس�رت  مب�اراة  بنهاي�ة  امللع�ب  أرض  يف 
مس�توى غري الئق، ويملك الفرصة حتى يوم الخميس 5 آذار 2020 

للرد عىل ذلك«.
يذكر أن إيفرتون يرحل يف الجولة املقبلة ملواجهة تشيليس، يوم األحد 

القادم يف الدوري اإلنجليزي.

مباراة اليوفي وليون مهددة بغياب الجماهير

أشاد فرانك المبارد، مدرب تش�يليس، بسلوك 
كيبا ح�ارس مرمى فريقه، مش�را إىل أنه 
يمل�ك مس�تقبلاً يف قلع�ة ستامف�ورد 

بريدج.
ولم يش�ارك كيب�ا يف أي مب�اراة منذ 
التعادل )2-2( أمام آرسنال، يوم 21 
كانون الثاني امل�ايض، وهي املباراة 
التي أتت بعد 4 أيام من ارتكابه خطأ 
متأخرا تس�بب يف خس�ارة تش�يليس 

أمام نيوكاسل )0-1(.
واستع�ان المبارد، من�ذ ذلك الوقت، 
بالح�ارس البديل وييل كابايرو، يف 

املباريات الست التالية.
ويصطدم تشيليس، اليوم الثلثاء، 
بليفربول، يف ال�دور الخامس من 
ك�أس االتح�اد اإلنجلي�زي. وأملح 
المب�ارد إىل أنه »ربم�ا تكون تلك 

املواجهة هي الفرصة لعودة كيبا«. 
وق�ال م�درب تش�يليس، بحس�ب م�ا نق�ل 
موق�ع »سك�اي سبورت�س«: »ه�و محرتف 
كم�ا توقعت، ت�درب بصورة جي�دة وحافظ 
عىل هدوئ�ه ودعم الفريق، وقل�ت ذلك يف كل 
أسب�وع، كوني أتعرض للس�ؤال عنه بش�كل 

أسبوعي«.
وعن�د س�ؤال المب�ارد عم�ا إذا ك�ان هن�اك 
مس�تقبل لكيبا تحت قيادته، أج�اب: »نعم، 
ك�ل العب هن�ا يتحكم يف مص�ره عن طريق 

الكيفية التي يلعب بها ويتدرب بها«.
وأض�اف: »هذا ه�و تش�يليس ال�ذي يحاول 
تضيي�ق الفج�وة م�ع القم�ة، ال يوج�د من 
يمكن�ه الرتاخي، نحن ندف�ع بعضنا البعض 
يومي�ا، ويف الصيف سننظ�ر للمجموعة ككل 
بالطب�ع، ولكننا اآلن ال ننظر ألبعد من مباراة 

اليوم«.

غدًا.. يوفنتوس يصطدم بميالن في نصف نهائي كأس إيطاليا

كشف تقرير صحفي فرنيس، أن مواجهة يوفنتوس 
ولي�ون بإي�اب دور ال�16 من دوري أبط�ال أوروبا، 
ق�د تق�ام خل�ف األب�واب املغلق�ة )ب�دون حضور 

الجماهر(.
وبحس�ب صحيفة »ليكيب« الفرنسية التي تابعتها 
»املراق�ب العراق�ي«، ف�إن هن�اك احتم�اال أن ُتقام 

»أليان�ز  يف  املب�اراة 
بتورين�و،  ستادي�وم« 
الجماه�ر،  بغي�اب 
م�ن  القل�ق  بس�بب 

فروس كورونا.
الصحيف�ة:  وأضاف�ت 
»املب�اراة املُقرر إقامتها 
يف 17 أذار الج�اري ق�د 
تق�ام ب�دون جماه�ر، 
باري�س  لق�اء  وكذل�ك 
ض�د  جرم�ان  س�ان 

بوروسي�ا دورتمون�د«.
وأش�ار التقري�ر، إىل أن 
لكرة  األوروبي  االتح�اد 
يراقب  »يويف�ا«،  القدم 
يوج�د  حي�ث  الوض�ع، 

أكثر م�ن 2000 حالة إصابة مؤكدة بفروس كورونا 
يف إيطاليا.

وكان م�ن املُقرر أن يلع�ب يوفنتوس ض�د إنرت ميلن، 
خل�ق األبواب املغلق�ة، لكنه ت�م اتخاذ الق�رار بتأجيل 
املباراة.ُيذكر أن يوفنتوس تلقى الهزيمة بهدف دون رد 

يف لقاء الذهاب بفرنسا.

مارتن  النرويجي  كش�ف 
ريال  الع�ب  أوديج�ارد، 
موقفه  عن  سوسييداد، 

لري�ال  الع�ودة  م�ن 
مدريد بنهاية املوسم 

الجاري.
أوديج�ارد  ويلع�ب 
م�ع  �ا(  عاماً  21(
معاراًا  سوسيي�داد، 
م�ن ري�ال مدري�د 
موسم�ن،  مل�دة 
وذلك يف ظل صعوبة 
م�ع  مش�اركته 

املرنجي.
العديد من  وأش�ارت 
رغب�ة  إىل  التقاري�ر 
يف  مدري�د  ري�ال 
أوديجارد  استعادة 
بع�د نهاية املوسم 
ظ�ل  يف  الج�اري، 

امللح�وظ  تألق�ه 
سوسيي�داد،  م�ع 

رحي�ل  واحتمالي�ة 
الكرواتي لوكا مودريتش.

 »le10sport« وبحس�ب موق�ع
الفرن�يس، ف�إن أوديج�ارد يرغب 

يف االستم�رار مع ري�ال سوسييداد، 
وخوض فرتة إعارته كاملة.

وق�ال أوديج�ارد: »عندم�ا يس�ألني 
الن�اس م�اذا لو ُع�دت لري�ال مدريد 
للمنافس�ة ع�ىل دوري األبطال؟ أقول 

ا إنن�ي سعيد للغاية يف سوسييداد،  دائماً
مل�دة  هن�ا  االستم�رار  ه�ي  وخطت�ي 

موسمن«.
ويعت�ر أوديجارد من املواهب الش�ابة التي 

ق�رر الري�ال إعارتها من أج�ل الحصول 
ع�ىل دقائ�ق أكث�ر للع�ب وني�ل مزيد 
م�ن الخ�رات، قب�ل الع�ودة للفريق 

. مستقبلاً

قال ميكيل أرتيتا مدرب آرسن�ال إنه سعيد بمخاطرة إرشاك 
اللعبن الشبان يف كأس االتحاد اإلنجليزي لكرة القدم بعدما 

فاز 2- 0 عىل بورتسموث، وبلغ دور الثمانية يف املسابقة.
وأجرى أرتيتا تس�عة تغيرات عىل التشكيلة التي خرست أمام 
أوملبياك�وس وخرج�ت من ال�دوري األوروبي األسب�وع املايض، 
لك�ن آرسن�ال تف�وق تماما ع�ىل بورتس�موث وسج�ل بواسطة 
املداف�ع سوكراتي�س باباستاثوبولوس واملهاج�م إيدي نيكتياه 
ليضمن التقدم باملسابقة املحلية.وقال أرتيتا للصحفين: »أنا 
سعي�د بهم كلهم وكان رد فعل اللعبن الش�بان رائعا. هم 
يس�تحقون الفرصة تماما.. ال أع�رف إن كان األمر يمثل 
مخاط�رة بإرشاكه�م يف املس�ابقة لكن هم يس�تحقون 

املخاطرة«.
وأضاف: »القدوم إىل هنا بس�بعة العبن تحت 23 عاما 
والس�يطرة التامة عىل املباراة أم�ر غر واقعي بعض 
اليشء«.وأك�د أرتيت�ا استم�رار تع�ايف مجموعة من 
اللعب�ن األساسين بعد الهزيم�ة أمام أوملبياكوس 
م�ن أجل االستع�داد ملواجهة وست ه�ام يونايتد يف 

الدوري املمتاز يوم السبت.
ويحت�ل آرسنال املرك�ز العارش يف ال�دوري املحيل 
ويبحث عن تحسن موقعه من أجل التأهل إىل 

بطولة أوروبية املوسم املقبل.

المبارد يؤكد بقاء كيبا في صفوف تشيلسي

أح�رز يس.جي�ه مكولوم 41 
نقط�ة ليق�ود بورتالند تريل 
130-107 عىل  بليزرز للفوز 
أورالندو ماجيك يف دوري كرة 
الس�لة األمريكي للمحرتفني، 

الليلة املاضية.
وافتقد بلي�زرز العبه داميان 
اليالرد، الذي انضم لفريق كل 
لك�ن مكولوم نجح  النجوم، 

يف تعوي�ض غياب�ه وسج�ل 
ست رمي�ات ثالثي�ة من 12 

محاولة.
وأصب�ح مكول�وم ثاني أكثر 
يف  للنق�اط  تس�جيال  الع�ب 
يف  أقيم�ت  واح�دة  مب�اراة 
أورالن�دو ع�ن طري�ق العب 
املوس�م، وبعد  منافس ه�ذا 
جيمس ه�اردن ال�ذي أحرز 

54 نقطة يف ضيافة أورالندو 
يف كانون األول.

وك�ان مكولوم، ال�ذي حقق 
يف  نق�اط  حصيل�ة  أفض�ل 
مس�ريته عندم�ا سج�ل 50 
نقطة أم�ام شيكاج�و بولز 
يف 2018، قد أحرز 41 نقطة 
أيض�ا يف مواجه�ة ديرتويت 
امل�ايض. الش�هر  بيس�تونز 

فوتشيفيتش  نيكوال  وتصدر 
قائم�ة  أورالن�دو  الع�ب 
املس�جلني يف فريق�ه بعدم�ا 
أح�رز 30 نقط�ة لكنه�ا ل�م 
تك�ن كافي�ة تمام�ا لتجنب 

الهزيمة.
وه�ذه الخس�ارة الثانية عىل 
الت�وايل ملاجي�ك بع�د أن فاز 

قبلها يف 3 مباريات متتالية.

بليزرز يهزم ماجيك 
في الدوري

 السلوي األمريكي

أرتيتا سعيد بالعبي أرسنال الشبان

أوديجارد يرفض 
العودة لريال مدريد
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مصطلحات ادبية
ذاتية الحداثة

يف تل�ك الرؤية الحداثية تبتلع الذات األدبي�ة موضوعها األدبي حينما 
تدركه، فال نجد شخصيات مكتملة يف الرواية، أو انفعاالت لها مسار 
متسق يف القصيدة، وال نلتقي إال بذات الروائي أو الشاعر. ويحل فعل 
اإلدراك األدبي محل مادة الواقع كله. فال يزعم األديب أنه يقدم أشياء 
أو موضوع�ات أو ش�خصيات ) أي يقدم تصوي�را للواقع(، بل يقدم 
ذات�ه الخالقة وهي ترى العالم أثناء عملية الرؤية فحس�ب.فالذاتية 
املغلقة هي الرشط األول املميز للنزعة الحداثية عند الذين ينتقدونها.
وحينم�ا نش�أت ه�ذه النزع�ة، ول�م تك�ن حريص�ة بعد ع�ى إنكار 
بنوتها للرومانس�ية، صخب ش�عراؤها بالحديث ع�ن تضخيم الذات 
وتمجيدها، واالنتشاء بما للش�خصية من تدفق للحيوية يف مواجهة 

عالم ضخم من األشياء واألحداث. 

طرائف من التراث 

االنفتاح التكنولوجي زاد عدد »شعراء الفيس البوك« وطمر المبدعين

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

ي��رى الش��اعر أوس حس��ن ان الثورة المعلوماتي��ة واالنفتاح التكنولوجي اصحبا س��ببا يف زيادة عدد الش��عراء الذني ال 
يمتلكون الموهبة الحقيقية يف مقابل ش��عراء جادني عكفوا عىل أنفس��هم طويال بالق��راءة والتأمل والتجريب والتقاط 

المشاهد اليومية.

.يف كت�اب  »الروضة الندية ِمن التذكرة 
الحمدونية. هن�اك العديد من الطرائف 
الت�ي  تتح�دث ع�ن مواق�ف مضحكة 
ومنه�ا : دخ�ل أَعرابي الب�رة يف يوم 
جمعة، والناس يف الصالة، فركع معهم 
فزحم�وه، فرفع يده ولط�م الذي يليه، 
وأخ�ذ يزاح�م ويق�ول يف صالت�ه »ِمن 

الرجز«:
إِن تزحماني َتجداني مزحما

عبل الذراعني َشديداً ملطما.

الثقافـي
8

يصف كلماته املنمقة
  بعناية بناء  ماهر 

يلكزني باسما فتزهر
 يف الروح  

حدائق الفل 
تضوع  يف املكان 

رائحة املسك 
والعنرب 

اتوه 
يف دروب الوجد

استفيق 
 عى صوت نواح

هاتفا بي 
سقط 

غصنك الوارف 
  املستظل به

يتعفن هواء شهيقي 
واملاء املهيل 

صار اسنا 
أه منه هذا  الخنجر

محزن مرعب 
ازرع 

ذاتي يف 
حدائق الذكرى

لعل
وعىس

ان تعود

ابي
 عبداالمير الربيعي

  املراقب العراقي/ متابعة...
 ص�درت حديثً�ا ع�ن منش�ورات 
الرواي�ة  إيطالي�ا،   – املتوس�ط 
املغرب�ي  للروائ�ي  الجدي�دة 
يوس�ف فاض�ل، بعن�وان: »حياة 
الفراشات«. جاءت الرواية يف 384 

صفحة من القطع الوسط.
يف  فاض�ل  يوس�ف  ويش�يُِّد   
روايته »حي�اة الفراش�ات« حياًة 
بأكَمله�ا، وإن ب�دت ناقص�ًة، إالاَّ 
أناَّ�ه نقص�اٌن مقص�وٌد تكش�فُه 
أي�اُم الّرواي�ة الخمس�ة: الس�بت 
وهو ي�وم االنق�الب، األح�د وهو 
ي�وم عيد املي�الد، االثنني وهو يوم 
الحّب، الثالثاء وهو يوم النّكس�ة، 
واألربعاء وهو يوم الّس�فر، وقبل 
اليوِم األخري، س�نجُد أنُفَس�نا وقد 
عش�نا هامَش الهاِمش، والمسنا 
بأيدين�ا أق�ى الق�اع يف مدين�ِة 
ار البيضاء، وم�ا من بياٍض إالاَّ  الداَّ
لس�يّارات نق�ل املوت�ى والنعوش 

ل إىل  وِخيَ�م األع�راس التي تتح�واَّ
مآتم، لنتس�اَءل: كم هي خارسة 
صفق�ُة الحي�اة؟ وه�ل كلُّ يشٍء 

نختاره سيكون اليشء الَخطأ؟
املتوس�ط  منش�ورات  وتزع�م   
يف كلمته�ا ع�ى غ�الف الكت�اب، 
ق�راءِة  يف  ن�رشع  أْن  م�ا  أناَّن�ا 
الرواي�ة حتّ�ى تنطلق م�ن حولنا 
املوس�يقى، تُداهُمنا م�ن الناَّافذة، 
من الجدران الّصّماء، من ذاكرتنا 
امُلنهكة. نتتاَّبُع خطى ش�خصياٍت 
ُصه�ا ال�راَّاوي، بل نتش�ابك  يتقماَّ
م�ع مصائ�ر تل�ك الش�خصيات 
وهي تم�ي وتتقاط�ع وتنتهي 
حي�ُث  صلب�ٍة،  غ�ري  أرٍض  ع�ى 
الحبُّ امُلش�تعل، واملدينُة امُللتهبة، 
والجنون امُلتاَّق�د، حيُث الحكاياُت 
واألنغاُم واملقطوعاُت املوس�يقية 
ان ن�ادي »دون  اع�دة مع دخاَّ الصاَّ
كيش�وت« املحرتق، واملتناثرة هنا 

مة. وهناك كجثٍث متفحِّ

»حسب الشيخ جعفر للثقافة واآلداب« 
شعار مطبوعات 2020 

عادًة ال يجيء أحٌد لألرش�يف بع�د الثانية عرشة 
والنصف. خلْص، قلُت لنفيس، وخرجُت من خلف 
مكتب�ي املغطى بامللفات. تمّغط�ُت رافعاً يدياَّ إىل 
األع�ى، قب�ل أخذ مكان�ي بخفس�ة مقعدي عى 
الكنب�ة الطويلة بجلدها العتيق. س�أعوُد إلكمال 
قراءة رواية »السيد الرئيس« للكاتب أستورياس. 
بهدوء دخ�ل مراس�ل الوكيل: »الس�الم«. رفعت 
رأيس: »وعليك�م الس�الم« أش�ار إيلاَّ ويشء م�ن 
ابتس�ام يعل�و وجهه: »تع�ال مع�ي« اعتدلُت يف 
جلستي. وصوته: »س�عادة السيد الوكيل يطلبك 
حاالً« »يطلبني أنا؟« نظَر إيلاَّ وكرر: »يالله تعال«
»أع�رف أن�َك تح�ب الق�راءة وتص�ادق الكت�ب«  
بادرن�ي س�عادة الوكيل بن�ربة هادئة، وش�ارب 
أس�ود يلمع بصبغه. كانت املرة األوىل التي أدخل 
مكتب�ه. »القراءة حياة ثانية بالنس�بة يل«. قلُت، 
لكنه انعط�ف قائالً: »الب�داَّ أنَك تع�رف الكتّاب«. 
تالق�ت نظراتن�ا، فس�ألته: »عف�وا، أي كتّاب؟« 
س�كت لث�واٍن، قبل يس�ألني: »هل تع�رف كاتباً 
عاملي�اً؟« م�ا فهمت قص�ده. أردت إخب�اره أنني 
أق�رأ رواية ألس�تورياس. أكم�ل: »ال�وزارة تريد 
رشاء كاتٍب عاملي«. ال أدري كيف شّقت ابتسامة 
عاب�رة طرف فم�ي.. حّطت لحظة ه�دوٍء بيننا، 
فبعث شارحاً: »ليس لدينا كاتب محيل يستطيع 
الحص�ول ع�ى جائ�زة نوب�ل ل�آداب، ونريد أن 
نك�ون مبادري�ن للحصول عليه�ا«. تكّلم بجدية 
وهدوء: »دوٌل كثرية تشرتي رياضيني وإعالميني 
مش�اهري، ونحن سنش�رتي كاتباً عاملياً، نمنحه 

جنس�يتنا، ونتقدم به لنيل جائزة نوبل لآداب«. 
فاجأتني الفكرة، ونطاَّ س�ؤايل: »تشرتي كاتباً؟« 
نظ�ر إيلاَّ ُمصِحَح�اً: »الدولة، وليس أن�ا«، وربما 
ألن�ه أحساَّ بتفاجئي، أّكد: »الفلوس تش�رتي كل 
يشء. وألنك مواطن ُمدمن قراءة وتعرف الكتّاب، 

وق�ع االختي�ار علي�ك إلعداد ه�ذا املل�ف وتقديم 
الرتشيحات«. هاجمتني صوٌر كثرية لوجوه كتّاب 
ع�رب وعاملي�ني أقرأ له�م. وصوته: »نري�د كاتباً 
تحظى كتابات�ه باهتمام عاملي، يؤهله للحصول 

عى نوب�ل لآداب، وبس�عر مفت�وح«. اعرتضته 
قائالً: »لجان نوبل معّقدة ورسية«، شّوح بظاهر 
كفه قائالً: »ال عليك من لجان نوبل، نحن نتكفل 
بها«، ابتس�امة خجولة نبتت عى وجهي، فقلت: 
»أي كات�ب عامل�ي، يعرفه الق�راء، ومؤّك�د أنهم 
يعرف�ون وطنه«، ظلت نربت�ه بهدوئها وهو يرّد: 
»ال اعرتاض« »لكن..«، قاطعته: »الكاتب سيأتي 
بتجرب�ة حيات�ه وذكريات�ه وقناعات�ه، وهذا زاد 
كتاباته«. »ال يهم«، عاد يكلمني: »نحن سنمنحه 
جنسية بلدنا، ويتم ترشيحه لنوبل، وسيأخذها«. 
»أن�ا ال أصلح لهذه اللعب�ة«. ال أدري كيف قفزت 
جملتي عليه. تحرك ش�اربه األسود: »هذه مهمة 
وطني�ة، وع�دد كب�ري م�ن زمالئك سيحس�دونك 
عليها«. ش�عرُت وكأن جميع ما يف غرفته يُبحلق 
بي، وأن�ه يتوجب عيلاَّ االنس�حاب.. رشاء كاتب، 
هذه نكتة! خاطبُت نفيس، ويخربني: »س�أنتدب 
موظفاً آخ�ر للقيام بأعمال األرش�يف«. نهضُت 
وارتباك�ي. بقيُت واقف�اً، وصوت�ه: »انتظُر منَك 
الً قبل نهاية الشهر بثالثة أسماء عى  ملفاً مفصاَّ
األقل. إبدأ فوراً االتصال ببورصة الكتّاب العامليني 
ووكالئه�م«.رشاء كات�ب! ظل�ت العب�ارة املدببة 
تطّن ب�رأيس، وتتدح�رج أمامي يف املم�ر. دخلُت 
غرفة مكتبي، س�حبت رواية »الس�يد الرئيس«، 
ومشواَّش�اً س�ارت بي رجالي إىل املوق�ف. ركبُت 
س�يارتي. أنزل�ُت زجاج النوافذ، وم�ا أن تحركت 
حتى ع�رض الس�ؤال إيلاَّ: »ه�ل س�يقبل الوكيل 

برشاء كاتب عربي؟«.

املراقب العراقي/ متابعة...
اكد وزير الثقافة والس�ياحة واآلثار عبد 
األمري الحمداني انه وج�ه الدوائر املعنية 
واآلث�ار،  والس�ياحة  الثقاف�ة  وزارة  يف 
بوضع  ش�عار يحمل اسم الشاعر حسب 
الش�يخ جعفر للثقافة واآلداب باإلضافة 
لوض�ع ص�ورة بورتري�ه للش�اعر ع�ى 
جمي�ع املطبوعات الص�ادرة منها خالل 
ع�ام ٢٠٢٠.وقال الحمدان�ي خالل لقائه 
رئيس االتح�اد العام األدب�اء والكتاب يف 
العراق ناج�ح املعموري ومدي�ر عام دار 
الشؤون الثقافية العامة حسني القاصد، 
أن هذا املبادرة التي تم خاللها توجيه دار 
املأم�ون للرتجمة والنرش ودار الش�ؤون 
الثقافي�ة العام�ة والهيئة العام�ة لآثار 
وال�رتاث، تع�د تكريم�اً واعرتاف�اً بالدور 
اإلبداعي الذي يمز تجربة الش�اعر وتأثري 
ه�ذه التجرب�ة الحداثوي�ة ع�ى الش�عر 

العراقي والعربي«.
م�ن جانب�ه، ق�ال رئي�س اتح�اد الع�ام 
ناج�ح  الع�راق  يف  والكت�اب  لألدب�اء 
املعموري ان »املطبوعات التي س�يتكفل 
االتحاد بنرشها بوصفه�ا الكتب الفائزة 
باملس�ابقة املعلنة، س�تحمل ش�عار عام 
٢٠٢٠ جائ�زة الش�اعر حس�ب الش�يخ 
جعف�ر يف الثقافة واآلداب وصورة أيقونة 
تحت هذا الش�عار«، مبيناً ان »مساهمة 

الوزارة واالتحاد ستس�تمر يف الس�نوات 
القادمة لتحمل أسماء شخصيات ثقافية 
وأدبي�ة مهمة«.ويف س�ياق آخ�ر، تناول 
اللقاء االتفاق عى توزيع عدد من الكتب 
املطبوعة بدار الش�ؤون الثقافية العامة، 
والت�ي تبن�ت ال�وزارة طباعته�ا يف وقت 
س�ابق والتي تحم�ل عدد م�ن العناوين 
والنق�د  كالقص�ة  واألدبي�ة،  الثقافي�ة 
واملعرفة والتي س�توزع ب�ني املؤلفني يف 
االتح�اد ودار الش�ؤون الثقافية العامة.
وتط�رق اللقاء إىل مناقش�ة دع�م وزارة 
الثقافة والس�ياحة واآلثار للمؤتمر األول 
ملرك�ز بغداد للدراس�ات النس�وية التابع 
لالتحاد العام األدب�اء والكتاب يف العراق، 
والتكف�ل بطباع�ة مجلت�ه واملس�اهمة 
بإنجاح هذه التجربة املعرفية والثقافية.

محتوى كتاب

املراقب العراقي/ متابعة...
رواية الكاتب امري تاج الرس س�رية الوجع تأتى بصياغة 
لغوية جديدة ومختلفة فهي ليس�ت عى شاكلة روايات 
اللغ�ة التقليدي�ة يف الرواي�ات مث�ال )وقف عند س�اعة 
االصي�ل يتأمل ش�عاع الش�مس يراقص س�نابل القمح 
الذهبي�ة والنس�يم يداعب�ه( فلغ�ة ام�ري يف الرواية ذات 
حيوية وحركة وفعل منتقل تحكى بحرارة وصدق وبها 
ملمح درامي واضح ال تفسده شاعرية يف بعض املواقف

الرواية س�رية ش�خصيات البلدة الحدودية بلدة ظلمتها 
الجغرافي�ا الكئيبة عى بعد س�بع س�اكن من س�واكن 
املهجورة، اعظم مباني البلدة مستش�فى متهالك واكرب 

مشاريعها مرشوع زراعي صغري.
املكان املوحش نابض بش�خصيات التقطها قلم الكاتب 
وس�جل عنه�ا كتابة مبدعة ليس�ت تاري�خ محايد بارد 
ولكنه�ا احداث تمازج فيه�ا الواقعي واملتخيل لتمر عرب 

مخترب الكاتب اإلبداعي الجميل
ه�ل ه�ي س�رية ذاتية ه�ل هي يومي�ات طبيب ش�اب 
ه�ل هي س�رية ش�خصيات الرواي�ة تجمع ب�ني الذاتي 
واملوضوع�ي واملكاني والش�خيص يمكن ت�ذوق الرواية 

باملتصل واملنفصل
اعن�ى ان بع�ض لوح�ات او عناوين الرواي�ة يمكن ات 

تق�را كنص لقصة قص�رية بكل م�ا ىف القصة القصرية 
م�ن اح�داث وم�كان ومفارق�ة ولغ�ة مقتص�دة مثال 
اللوح�ة بعنوان )املضغوط( والت�ي تتحدث عن الخياط  

ابك�ر والذى يحمل حالة مرضي�ة غريبة من ضغط الدم 
تخال�ف ما ع�رف من احوال ضغ�ط ال�دم الطبية فبعد 
ان علج�ة الطبي�ب بالط�رق العلمية ونج�ح ىف خفض 
ضغط�ة تتدهور حالت�ه فيع�ود الطبيب بفك�رة يقول 
عنها)جاءتن�ي الفك�رة راكضة لم تأت م�ن كتب الطب 
املعقدة وال دهاليز الرغى الجامعي لكنها جاءت وحسب 
حقنت املريض بعدة قوارير من امللح حتى اعدت ضغط 
دم�ه اىل ذلك املعدل غري املس�موح به للعيش بني االحياء 

وذهبت مطمئنا(.
ه�ذه الحكاية يمكن ان تنرش وتق�را كقصة قصرية وىف 
املتصل نجد الرابط بني اللوحات او عناوين الرواية وحدة 
املكان ومرسح الحك�ي يف البلدة الحدودية ومان الحكي 

ايضا وشخصيات الرواية التي يحكى عنها الكاتب
من عنارص املتعة الجلية يف الرواية روح املرح والسخرية 
للكاتب تأتى لتذكرنا بفكاهات ومداعبات ميالن كونديرا 

وماركيز
ىف مقدم�ة الرواي�ة يق�ول الكاتب هذه النص�وص فيها 
كثري من الواقع وكثري من خيال الكاتب وهذا يندرج عى 

بعض االسماء.
ان كانت اس�ماء الش�خصيات من الواقع او مما اضاف 

خيال الكاتب اال انها تحمل كثري من الطرافة .

»حياة الفراشات« شخصياٍت يتقمصها الرَّاوي»سيــرة الــوجع« بلــدة ظلمتهــا الجغــرافيــا الكئيبــة

 اصدار

قصة قصيرة

تري�ح  يف  اوس  وق�ال 
ظ�ل  يف  العراق�ي(:  ل�)املراق�ب 
واالنفت�اح  املعلوماتي�ة  الث�ورة 
التكنولوج�ي، بتنا ن�رى ظاهرة 
غريب�ة والفتة جدا، وه�ي تزايد 
ضخ�م  بش�كل  الش�عراء  ع�دد 
وهائ�ل، فكل م�ن يمتلك صفحة 
أو ع�ى مواق�ع  اإلنرتن�ت  ع�ى 
التواص�ل االجتماعي، يس�تطيع 
أن يمن�ح نفس�ه لق�ب ش�اعر، 
أو أي لق�ب آخر يس�د ب�ه نقصا 
داخليا يلبي رغباته. حتى املواقع 
الرصين�ة والصح�ف الورقية، ال 
تكاد تخل�و من زحمة الش�عراء 
الصفح�ات  يف  ونصوصه�م 
ودور  الثقافي�ة.  واألقس�ام 
الن�رش ص�ارت ت�رى يف طباع�ة 
املجموع�ات الش�عرية ألي كان، 
تج�ارة رائج�ة ومربح�ة، مادام 
املؤل�ف يدف�ع م�ن جيب�ه للدار، 
ويتكفل هو بالرتوي�ج والدعاية 

لكتابه الشعري.
املقاب�ل  الط�رف  يف   : وأض�اف 
عكف�وا  جادي�ن  ش�عراء  ن�رى 
ع�ى أنفس�هم طوي�ال بالقراءة 
والتق�اط  والتجري�ب  والتأم�ل 
اليومي�ة، ه�ؤالء ه�م  املش�اهد 
أصحاب العزلة املنتجة وأصحاب 
مرشوع معريف سيس�تمر معهم 
إىل عمر زمني طويل من حياتهم 
الش�عرية. هذه الظاهرة تناولها 
والنق�اد  الكت�اب  م�ن  الكث�ري 
إش�كالياتها  أه�م  وطرح�وا 
ومعضالته�ا، بدون أن يجدوا لها 
حلوال، أو يدرك�وا خللها النفيس 
العميق. وصار مفهوم انحس�ار 
الش�عر وتراج�ع قرائ�ه مقاب�ل 
الرواية من املفاهيم الس�ائدة يف 
األوس�اط الثقافي�ة ويف معارض 
الكت�ب. وه�ذا ما جعل الش�اعر 
منب�وذ  بأن�ه  زمانن�ا يش�عر  يف 
ومط�رود اجتماعي�ا، وغري قادر 

ع�ى تحقي�ق ذات�ه يف األوس�اط 
األدبية، فص�ار يجنح إىل أجناس 
أدبي�ة أخ�رى، كالرواية والقصة 
وامل�رسح والس�يناريو؛ لريتق�ي 
بمكانت�ه االجتماعي�ة واملادي�ة، 
يف  واس�عة  بش�هرة  وليحظ�ى 
الفضائي�ة،  والقن�وات  اإلع�الم 
فنراه يترف كنجم س�ينمائي 
أو س�يايس معروف، وكأن األدب 
كان ضالته التي كان ينشدها يف 

الرتف والجاه االجتماعي.
وتابع :أصبحت ش�هرة الش�اعر 
بالصدف�ة  مرتبط�ة  وصع�وده 
املتواصل�ة  وبمهارات�ه  العمي�اء 
يف خل�ق عالقات ومحس�وبيات، 
اإلبداع�ي  املحت�وى  ع�ن  بعي�دا 
ملنجزه الش�عري إن كان منجزا، 
وغالب�ا م�ا يك�ون الش�عر لدى 
أو  للس�لطة  وس�يلة  ه�ؤالء 
املنص�ب، فرتاه بع�د فرتة وجيزة 
أصب�ح مديرا لدار نرش، أو رئيس 
تحرير صحيف�ة مهمة أو عضوا 

يف الربملان.
وأوضح: ان الكثري من املهمش�ني 
والزواي�ا  األزق�ة  يف  واملعزول�ني 
املعتم�ة ه�م أكث�ر عمق�ا وهما 
معرفيا من أولئك الش�عراء الذين 
يظه�رون باس�تمرار يف الصحف 
وعى شاشات التلفزيون ومواقع 
امليدي�ا. املعزولون هم األكثر قربا 
م�ن الحقيق�ة األدبي�ة وم�ن فن 

الش�عر، بوصف�ه فنا يعي�د خلق 
عالم آخر عى أنقاض عالم خرب 
مته�او، ال تس�توعبه تفس�ريات 
منطق�ه  وال  العقلي�ة  الش�اعر 
املثايل جدا.وبني : عندما أش�ري إىل 
الش�اعر هنا أعني قصي�دة النثر 
أو م�ا بعدها، أو أي كان اس�مها، 
كل  يتج�اوز  أن  يج�ب  فالش�عر 
املس�ميات والقوان�ني الجام�دة. 
ويجب أن تنمحي معه كل الحدود 
الفاصل�ة ب�ني األجن�اس العاملية 
م�ادام اله�م اإلنس�اني واح�د يف 
هذا العال�م، واألس�ئلة الوجودية 
ه�ي ذاته�ا يف كل زم�ان ومكان.
وأش�ار اىل ان املؤسسات الثقافية 
أصبح�ت  األدبي�ة،  واملنتدي�ات 
إعالمي�ة،  احتفائي�ة  منص�ات 
تحتفي بالح�دث وتروج له مهما 
كان تافه�ا وس�طحيا وحف�الت 
توقيع الكتب واملجاميع الشعرية، 
صارت م�ن الكمالي�ات الرسيعة 

يف ع�ر العومل�ة، بينم�ا 
نج�د الش�اعر الحقيق�ي 
غريب�ا  وحي�دا  يتج�ول 
ع�ن كل هذه األش�ياء، ال 
أحد يعري ل�ه اهتماما أو 
يمنح�ه تقدي�را حقيقيا 
ول�و بكلم�ة واح�دة. يف 
الوق�ت ال�ذي نج�د فيه 
املتملقني والناعقني هم 
وحدهم من يسرتزقون 
الثقافة وقشورها،  من 
والوف�ود  بالس�فرات 
وإقام�ة  الثقافي�ة 
حفالت البذخ واملجون، 
بينما صاحبنا الشاعر 
منهم�������ك ف��ي 
عمل�ه اليوم�ي البعيد 
كل البع�د ع�ن األدب 
والف�ن وال يج�د م�ا 
يكفي من قوت يومه 

وعائلته. 

أوس حسن

 طالب الرفاعي
سعر مفتوح

حسب الشيخ جعفر



من اقوال االمام علي عليه السالم

نش�أ اإلم�ام )ع( يف كن�ف أبي�ه، وتواله 
برعايت�ه. فأب�وه اإلم�ام الس�ادس من 
أئم�ة أه�ل البي�ت )ع( الذي م�أ الدنيا 
علمه وفقهه، والذي قال فيه اإلمام أبو 
حنيف�ة، وه�و قطب من أقط�اب العلم 
وإم�ام أحد املذاهب األربع�ة املعتمدة يف 
العالم اإلس�امي يف امل�ايض والحارض: 

»ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد«.
  وحي�ث أن�ه اإلم�ام املعّد ليخل�ف أباه، 
ظه�رت عليه مام�ح النب�وغ والفطنة 

وهو صغري السن.
  ذكرت املصادر التاريخية أنا أبا حنيفة 
س�أله وهو صغري: »مم�ن املعصية؟«، 
وه�ي مس�ألة فلس�فية اختل�ف فيه�ا 
كبار الفاس�فة وكتبوا فيها الكثري من 

املباحث.
  فأجابه )ع( عىل البديهة: »إن املعصية 
ال ب�د أن تك�ون م�ن العب�د أو م�ن ربه 
أو منهم�ا جميع�اً. فإن كان�ت من الله 
فهو أع�دل وأنصف م�ن أن يظلم عبده 
ويؤاخ�ذه بم�ا ل�م يفعل�ه. وإن كان�ت 
أوىل  والق�وّي  رشيك�ه؛  فه�و  منهم�ا 
بإنصاف الضعي�ف. وإن كان من العبد 
وح�ده فعليه وق�ع األمر؛ وإلي�ه توجه 
النه�ي، وله حق الثواب العقاب ووجبت 

الجنة والنار«.

  القابه أشهر ألقابه )ع( التي عرف بها 
هي: الكاظم. وكان يلق�ب أيضاً بالعبد 
الصال�ح، ويف املدين�ة كان يع�رف بزين 
املتهجدين. أما بعد وفاته، فقد اش�تهر 
بلقب غطى عىل بقي�ة ألقابه وهو باب 
الحوائج، ملا عرف به )ع( من الكرامات 

واملعاجز، والدعوات املستجابة.
اوالده اختلف�ت املص�ادر التاريخي�ة يف 
بيان ع�دد أوالده، وترددت جميعها بني 
ثاثني، وس�بعة وثاث�ني، وأربعني، بني 
ذكور وإناث. وأش�هر أوالده من الذكور 
هو ع�ي الرضا )ع(، اإلمام الثامن الذي 
خلفه يف منصب اإلمام�ة، وهو مدفون 
يف مدينة مش�هد املعروف�ة يف إيران. أما 
أش�هر اإلناث فهي معصومة )ع(، وقد 

دفنت يف مدينة قم يف إيران أيضاً.
  حياته قبل امامته

الكاظ�م )ع( يف حيات�ه  ش�هد اإلم�ام 
التي س�بقت إمامت�ه ألواناً م�ن الظلم 
الذي كانت تمارس�ه السلطة العباسية 
ض�د بن�ي هاش�م، وبالخص�وص أهل 
البي�ت منه�م. فقد ش�هد كي�ف يعامل 
املنصور أبناء عمومته من أبناء الحسن 
يخضع�ون  كان  وكي�ف  والحس�ني، 
للتعذيب والتصفية الجسدية عىل يديه.

  لق�د كان املنصور من »الخلفاء« الذين 

عرف�وا بالبط�ش والتنكي�ل بمناوئيه ، 
حت�ى أن الس�يوطي ق�د ذك�ر يف كتابه 
»تاري�خ الخلفاء« أنه »قت�ل خلقاً كثرياً 

حتى استقام ملكه«.
  وكان م�ن فنون القت�ل عنده أن يدخل 
مناوئه يف إسطوانة البناء ثم يبني عليه 

وهو حي داخل االسطوانة.
  وق�د آل�ت األمور أخ�رياً اىل قت�ل والده 
اإلمام الصادق من قبل املنصور بالس�م 
يف ع�ام 148ھ. لق�د عاش اإلم�ام )ع( 
كل تلك األح�داث، وتعامل معها بالصرب 
والثب�ات ورباط�ة الج�أش، وكان جده 
اإلمام الحس�ني )ع( يف ذل�ك املثل األعىل 

الذي يحتذي به.
  امامته

ت�وىل اإلم�ام موىس ب�ن جعف�ر مقاليد 
اإلمام�ة بعد أبي�ه الذي استش�هد عام 
148ھ، يف الش�طر األخ�ري م�ن حي�اة 
املنصور الذي تويف سنة 158ھ. وعارص 
أيضا الخلف�اء الذين تلوا املنصور، وهم 

املهدي والهادي والرشيد.
  ق�ام املنصور بعد قتل�ه اإلمام الصادق 
)ع( بمهادن�ة ابنه اإلمام الكاظم، لكنه 
لم يكن بعيداً عن عينه وواصل متابعته. 
فاس�تثمر اإلم�ام )ع( تل�ك الفرصة يف 
التفرغ إلعطاء الدروس يف املدينة ونرش 

العلم.
  أم�ا امله�دي »الخليف�ة« ال�ذي خل�ف 
املنص�ور يف ع�ام 158ھ، فق�د أودع�ه 
السجن مدة من الزمن، ثم أطلق رساحه 

بسبب حلم رآه.
  يق�ول املؤرخون أنه انتف�ض مرعوباً 
م�ن نوم�ه ذات ي�وم، وبع�ث اىل وزيره 
الربي�ع وأمره بإحضار االمام موىس بن 
جعف�ر )ع(، كم�ا ينقل صاح�ب كتاب 

تاريخ بغداد وغريه عن وزيره الربيع.
  فلم�ا حرض اإلم�ام )ع( قام له املهدي 
وعانقه وأجلس�ه، ثم ق�ص عليه قصة 
الحل�م ال�ذي رآه. ق�ال إن�ه رآى أم�ري 
املؤمن�ني ع�ي ب�ن أب�ي طال�ب )ع( يف 
املن�ام وهو يتلو عليه ه�ذه اآلية: )فهل 
عس�يتم إن توليتم أن تفسدوا يف األرض 
وتقطعوا أرحامكم(. ثم طلب من اإلمام 
عه�داً أن ال يخرج علي�ه أو عىل أحد من 
ول�ده. فأكد له اإلم�ام )ع( أن ذلك ليس 
من شأنه وال يفكر فيه. فأطلق رساحه 

وأعاده اىل أهله يف املدينة.
  ومىض عه�د املهدي وت�وىل »الخافة« 

بعده ابن�ه اله�ادي الذي انته�ج كأبيه 
نه�ج القس�وة واعتماد أس�لوب القتل. 
واندلع�ت يف زمنه ثورة ف�خ التي قادها 
الحس�ني ب�ن ع�ي، م�ن ذري�ة اإلم�ام 
الحس�ن )ع( ع�ام 169ھ، والتي مثلت 
رصخة ضد ظلم العباسيني وطغيانهم.

  ورغ�م الدعوة التي وجهه�ا قائد ثورة 
ف�خ اىل اإلم�ام م�وىس بن جعف�ر )ع( 
لاش�راك يف الثورة، إالّ أن اإلمام رفض 
الدخ�ول فيه�ا لعلم�ه مس�بقاً بنتائج 
الثورة. فقد كان عىل يقني أن تلك الثورة 
س�تجر عىل أهل البي�ت وأتباعهم املزيد 
من االضطهاد وسفك الدماء، وستنتهي 
دون بلوغ األهداف السامية يف التخلص 
م�ن الحك�م العب�ايس وإقام�ة العدل، 

وحكم الله يف األرض.
  وكان م�ن عواق�ب فش�ل الث�ورة أن 
وجهت السلطة العباسية إصبع االتهام 
اىل اإلم�ام بالتحري�ض والتخطيط لها. 
وقاد ذل�ك اىل إيداع اإلمام الس�جن عدة 

مرات، ثم التلويح بالقتل.
  لم ي�دم عهد اله�ادي طوياً. فتس�لم 
أخوه هارون الرشيد زمام األمور. وكان 
عهد الرش�يد عه�داً ش�ديد الوطأة عىل 
أهل البي�ت وعميدهم موىس بن جعفر. 
لق�د لخ�ص الش�يخ محم�د حس�ن آل 
ياس�ني )رحمه الله( وصفه لذلك العهد 
بقول�ه: »وع�ىل كل ح�ال، ف�إن املتفق 
عليه بني املؤرخني أن أيام الرشيد كانت 
أس�وأ األيام عىل اإلمام إرهاب�ًا وإرعاباً 
وس�جوناً ومعتق�ات، ويس�تفاد م�ن 
مجموع كلماته�م وأقواله�م أن اإلمام 
يف عهد هذا »الخليفة« قد تكرر س�جنه 
وإخاء سبيله أكثر من مرة قبل سجنه 
األخري الذي تويف فيه، كما يستفاد منها 
أن�ه حب�س يف الب�رة م�رة؛ ويف بغداد 
م�رات، وأنه تنقل يف حب�وس عيىس بن 
جعفر؛ والفضل بن الربيع؛ والفضل بن 
يحيى الربمكي، ثم الس�ندي بن شاهك 

يف آخر املطاف«.
  ثم يذكر الش�يخ )رحمه الله( يف كتابه 
)اإلمام م�وىس بن جعف�ر )ع(( ضمن 
سلس�لته )األئم�ة اإلثن�ا ع�رش عليهم 
السام( إن أس�باب تكرار حبس اإلمام 
كانت مختلفة، وأوله�ا كان يف أول حج 
للرش�يد بع�د أن توىل الخاف�ة. وعندما 
ذه�ب لزيارة قرب الرس�ول )ص(، وقف 
أم�ام القرب الرشيف وس�ّلم عليه قائا: 

»الس�ام علي�ك يا رس�ول الله الس�ام 
عليك يا ابن العم« مفتخراً بذلك عىل من 
معه بقرب نسبه من رسول الله )ص(. 
فم�ا كان م�ن اإلمام موىس ب�ن جعفر 
)ع( الذي كان حارضاً وقتها إال أن سلّم 
عىل الرس�ول قائ�ًا: »الس�ام عليك يا 
رس�ول الله الس�ام عليك يا أبه« فتغري 
وجه الرش�يد ع�ىل الفور، وب�ان الغيظ 
فيه. لكن�ه أراد أن يكبت�ه، فقال لإلمام 

)ع(: »هذا الفخر يا أبا الحسن حقاً«.
  ل�م يك�ن موق�ف كه�ذا س�هاً ع�ىل 
الرش�يد. فقد كرس اإلم�ام )ع( كربياءه 
أم�ام حاش�يته ورعيته، وقت�ل أمله يف 
إثب�ات جدارته وأهليت�ه يف تويل منصب 
»أمري املؤمنني« و«خليفة رس�ول الله« 
للمأ املحتش�دين حوله. فقد كان يأمل 
بإس�ماعهم أن�ه اب�ن ع�م رس�ول الله 
)ص( أن ي�روا في�ه القريب اىل رس�ول 
الل�ه نس�باً، وبالتايل فه�و الجدير بتويل 
ك�ريس خافته. لكن محاوالت�ه يف بناء 
هذه الفك�رة يف عقولهم خاب�ت بعد أن 
بادره اإلمام بإعانه أمام املأ نفسه أنه 
ابن لرسول الله، متحدر من صلبه، وأنه 

األقرب رحماً برسول الله.
وغريه�ا  الحادث�ة  ه�ذه  أن  ش�ك  ال    
تلتها خلق�ت تراكماً م�ن الحقد قاد اىل 
التخطي�ط لتغييب اإلمام عن الس�احة، 
وإقصائه ع�ن األمة، ومن ثم التخطيط 

لقتله.
  لقد كان حب�س اإلمام ثقياً حتى عىل 
أتباع الرش�يد وعّماله. فقد كانوا يرون 
قرابته من رس�ول الله )ص( من جهة، 
وم�ن جه�ة أخرى ي�رون قض�اء وقت 
س�جنه يف العبادة والتهج�د وذكر الله، 

وهي إمارات ال تش�ري إىل س�عيه ونيته 
يف إزاحة الخليف�ة عن منصبه كما كان 
الخليف�ة ُيفه�م عّمال�ه. فل�م يجرسوا 
عىل تلبية طلب الخليفة يف س�فك دمه، 
ليتحملوا وزراً عظيماً يحاس�بون عليه 
أش�د الحس�اب يوم القيام�ة. فاضطر 
الرش�يد يف نهاية املطاف اىل تسليمه اىل 
من أعرب عن اس�تعداده يف تحمل هكذا 
وزر، فت�وىل أم�ر حبس�ه الس�ندي ب�ن 
ش�اهك، وأخذ يخطط لقتل�ه، فدس له 
الس�م يف التمر، ومىض اإلمام عىل أثرها 

اىل ربه شهيداً مظلوماً.
  ق�د تأكد خ�رب قتله بالس�م بش�هادة 
شهود، جاؤوا اإلمام وهو يحترض، كما 
نق�ل ذلك كثري م�ن املؤرخ�ني يف الكايف 

واملناقب وبحار األنوار.
  ويحدثنا التاريخ عن بعض املواجهات 
الت�ي حصلت لإلم�ام مع الرش�يد وهو 
يف الس�جن، وبعض الرسائل. فقد كتب 
إليه اإلم�ام مرة رس�الة مخترة دالة 
يف معانيه�ا: »إنه لن ينق�ي عني يوم 
من الباء إال انق�ىض عنك معه يوم من 
الرخاء، حتى نفي جميعاً اىل يوم ليس 

له انقضاء يخرس فيه املبطلون«.
  ث�م دفن اإلم�ام )ع( يف مكانه املعروف 
الي�وم، بمدينة الكاظمية، التي س�ميت 
تربكاً بلقبه الرشيف، والتي كانت تعرف 
قديم�اً بمق�ربة قري�ش. ومرق�ده اآلن 
رصح يناطح السماء علّوا ورفعة، وهو 
وعد الل�ه للمؤمن�ني بن�ره يف الحياة 
الدني�ا ويف اآلخ�رة: )إِنَّ�ا لََنْنُرُ ُرُس�َلَنا 
ْنَيا َوَيوَْم َيُقوُم  َوالَِّذيَن آََمُنوا يِف الَْحَياِة الدُّ

اأْلَْشَهاُد(
 سورة غافر/51  

ماريا غوبريت ماير

صربك عىل املُصيب�ة ُيخّفف الّرزية ويجزل املثوبة. * 
أفضل األمانة الوفاء بالعهد. 

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

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

املال. 
*إذا مطر الّتحاسد نبتت الّتفاسد. 

*خ�ذ الحكمة أّن�ى كانت، ف�إّن الحكم�ة ضاّلة كّل 
مؤمن. 

*ظل�م الّضعي�ف أفحش الّظل�م. دول الفج�ار مذلّة 
األبرار. 

*مرّسة الكرام يف بذل العطاء، ومرّسة اللّئام يف س�وء 

الجزاء. 
*رّش اإليم�ان م�ا دخله الّش�ك، ورّش أخ�اق الّنفس 

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

*إّياك والّظلم فإّنه أكرب املعايص، وإّن الّظالم ملعاقب 
يوم القيامة بظلمه.

* م�ن نَر الحّق أفلح. بكثرة الّتواضع ُيس�تدّل عىل 
تكامل الرّشف، بكثرة الّتكرب يكون الّتلف. 

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

* إذا رأي�َت مظلوم�اً فأِعْنُه عىل الّظالم. باإلحس�ان 
تملك القلوب، بالّسخاء تسر العيوب. 

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

اوراق من الماضي القريب

بعض رموز العراق في العهد الملكي .. سياسيو الزمن الصعب 

على ضفاف راهب آل حممد ) عليه السالم ( مع قرب ذكرى شهادته 
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والبد ان ندرج أس�ماء رؤس�اء ال�وزارات يف 
تلك الفرة ليتس�نى للكثريي�ن ممن يجهلوا 
تاري�خ العراق املعارص الوقوف عىل أس�ماء 
الش�خصيات الت�ي توال�ت ع�ىل ال�وزارات 

العراقية يف العهد امللكي وهم :
عبد الرحمن الكياني النقيب

)1927 - 1841(
املجل�س  ورئي�س  بغ�داد  أرشاف  نقي�ب 
التأس�ييس العراق�ي بع�د مؤتم�ر القاهرة 
ال�ذي عقد ملنح االس�تقال للعراق بعد ثورة 

العرشي�ن يف العراق، ول�د يف بغداد من عائلة 

صوفي�ة ، اخت�ري كأول رئيس لل�وزراء بعد 
س�قوط الدولة العثماني�ة يف 1920 وكانت 
م�ن مهام�ه تأس�يس الدوائ�ر وال�وزارات 
العراقية وانتخاب ملكا للعراق، حيث انتخب 
املجلس األمري فيص�ل األول ملكاً عىل عرش 
العراق يف 23 آب 1921، وتوىل النقيب رئاسة 
ال�وزارة ملرت�ني بعدها أس�ندت للش�خصية 
الوطنية والس�يايس املخرضم عبد املحس�ن 

بيك السعدون عام 1922 .
عبداملحسن بيك السعدون

 هو عبد املحس�ن بن فهد الس�عدون ولد يف 
والي�ة الب�رة 1889م ، وتقلّد أربع وزارات 
، وه�و واحد من رم�وز الوطني�ة العراقية، 
عضو املجلس التأسييس وثاني رئيس وزراء 
يف العه�د امللكي يف الع�راق بعد نقيب أرشاف 
بغ�داد عب�د الرحمن الكيان�ي النقيب، كان 
ينتم�ي إىل أرسة آل س�عدون، زعم�اء قبيلة 
املنتف�ق، وص�ار عض�واً يف مجل�س النواب 
العثمان�ي ممث�ا م�ع ش�خصيات أخ�رى 
رفي�ع  العراقي�ة، وكان ضابط�ا  للوالي�ات 
املس�توى يف الجي�ش العثمان�ي وكان م�ن 
املناهضني لاحت�ال الربيطاني للعراق كما 
س�اهم يف املع�ارك ضد قوات الجن�رال مود، 
وبع�د ذل�ك كان م�ن املعارض�ني لسياس�ة 
االنت�داب الربيطانية ع�ىل الع�راق، وانتمى 
للجمعي�ات الرسي�ة الت�ي تدعو الس�تقال 
الع�راق وبع�د االس�تقال واثن�اء تأس�يس 
الدول�ة العراقي�ة تم ت�داول اس�مه من قبل 

املجل�س التأس�ييس ليخل�ف عب�د الرحمن 
يف  اس�مه  ورد  حي�ث  النقي�ب  الكيان�ي 
املراس�ات الخاصة بتأس�يس العراق والتي 
حررها وجمعه�ا عبد الوهاب النعيمي الذي 
رش�ح اس�مه، ويف عام 1922 ت�وىل منصب 
رئاس�ة الوزراء أربع مرات يف األعوام 1922 
1929، ت�ويف يف ظ�روف   ,  1928  ,  1925  ,
غامض�ة بع�د إعان�ه مناهضة السياس�ة 
الربيطاني�ة ورفض�ه التوقيع ع�ىل معاهدة 

عام 1925حيث انتحر يف ذلك العام .
جعفر باشا العسكري

)1936 - 1886(
أحد رؤساء الوزراء يف العهد امللكي يف العراق، 
توىل املنصب مرتني 1924م و 1927م ، خدم 
يف الجي�ش العثمان�ي اثناء الح�رب العاملية 
األوىل ، كان�ت له أف�كار قومية عربية أنضم 
ه�و و زوج أخت�ه نوري باش�ا الس�عيد إىل 
لورنس يف معاركه ض�د العثمانيني، ونصبه 
أول  يف  للدف�اع  وزي�را  األول  فيص�ل  املل�ك 
حكومة عراقية ، ش�غل منصب وزير الدفاع 
ايض�ا يف حكوم�ة ياس�ني الهاش�مي ، قتل 
جعفر العسكري يف انقاب قاده بكر صدقي 
عام 1936م ، وبعد سنوات قامت مجموعة 
من اقارب العسكري باغتيال بكر صدقي يف 

مطار املوصل .
ياسني الهاشمي ، تويف سنة 1937 كان من 
أحد السياس�يني يف العراق إبان العهد امللكي 
حيث ش�غل منصب رئاس�ة الوزراء مرتني.

اس�مه الكامل , ياسني حلمي سلمان ، كان 
ضابط�ا يف الجي�ش العثماني قب�ل االنتداب 
الربيطاني عىل العراق ، شغل منصب رئيس 
الوزراء ملدة 10 أش�هر وأصبح عبد املحسن 
الس�عدون رئيس�ا للوزراء من بعده ، ش�غل 
مناصب حكومية مختلفة ملدة عرش سنوات 
حتى أصبح رئيس�ا لل�وزراء للم�رة الثانية 
عام 1935 ، اشتهر ياسني الهاشمي بكونه 
أول رئي�س وزراء عراق�ي يت�م اإلطاحة به 
ع�ن طريق انقاب عس�كري حيث قام بكر 
صدقي بانقابه الش�هري عام 1936، نتيجة 
لهذا االنقاب فر الهاشمي إىل سوريا ومكث 
يف دمشق إىل أن وافاه األجل بعد شهرين من 

فراره .
توفيق السويدي )1891 - 1968(

كان سياس�ياً عراقي�اً توىل منصب رئاس�ة 
ال�وزراء يف العه�د امللك�ي يف الع�راق حي�ث 
كان رئيس�اً لل�وزراء يف أرب�ع حكوم�ات يف 
 ،  1950  ،1946  ،1930  ،1929 الس�نوات 
ش�غل الس�ويدي مناصب حكومي�ة أخرى 
عندما لم يكن رئيساً لوزراء كمناصب وزير 
التعليم ووزير الخارجية حيث شغل منصب 
وزير الخارجية يف حكومة االتحاد الهاشمي 
ب�ني العراق واألردن يف عام 1958 ولد توفيق 
الس�ويدي يف بغ�داد وس�جن بع�د اإلطاحة 
بامللكية يف الع�راق ثم أعفي عنه عام 1961 
ث�م غادر العراق وعاش يف لبن�ان إىل أن تويف 

فيها عام 1968.
نوري باشا السعيد

 أبرز السياسيني العراقيني أثناء العهد امللكي 
، ولد نوري بن س�عيد صال�ح بن املاّ طه يف 
محلة )تبة الكرد( بالقرب من ساحة امليدان 
وذلك بحدود سنة 1887 وقتل يف سنة 1958 

وأما بخصوص نس�به فق�د وصف املّطلعني 
: )بأنه كردي املولد وتركي النش�أة والثقافة 
وعراقي املهنة والعمل( ، توىل منصب رئاسة 
ال�وزراء يف العراق 14 م�رة بدآ من وزارة 23 
م�ارس 1930 إىل وزارة 1 آي�ار 1958، كان 
ن�وري باش�ا الس�عيد ول�م يزل ش�خصية 
املتضارب�ة  واآلراء  الج�دل  كث�ر  سياس�ية 
عن�ه، اضطر إىل الخروج مرت�ني من العراق 
بس�بب انقابات حيكت ض�ده، ولد يف بغداد 
وتخرج من األكاديمية العسكرية الركية يف 
إسطنبول، خدم يف الجيش العثماني وساهم 
يف الث�ورة العربية وانضم إىل األمري فيصل يف 
س�وريا، وبعد فشل تأس�يس مملكة األمري 
فيصل يف س�وريا عىل يد الجي�ش الفرنيس، 
ع�اد إىل العراق وس�اهم يف تأس�يس اململكة 
العراقي�ة والجي�ش العراقي، هو عس�كري 
وس�يايس م�ن قادة الع�راق ومن أس�اطني 
السياس�ة العراقية والعربي�ة وعرابها إبان 
الحك�م امللكي، وزير ورئي�س وزراء لفرات 
متعددة ساهم بتأسيس عصبة األمم وهيئة 
األمم املتح�دة والجامعة العربي�ة التي كان 
يطمح برأسها، كانت له ميول نحو مهادنة 
بريطاني�ا، ب�دأ حيات�ه ضابط�ا يف الجي�ش 
العثمان�ي وش�ارك بمع�ارك القرم ش�مال 
البحر األسود بني الجيش العثماني والجيش 
الرويس وبعد خسارة العثمانيني عاد لوحده 
من القرم إىل العراق، قاطعا مسافات كبرية 
مابني سري عىل األقدام أو عىل الدواب، انتمى 
إىل الجمعي�ات الرسي�ة املنادي�ة باس�تقال 
الع�راق والع�رب ع�ن الدول�ة العثمانية ثم 
شارك يف الثورة العربية الكربى مع الرشيف 
حسن بن عي ، يش�ري عبد الوهاب النعيمي 
يف مراس�ات تأس�يس العراق بأنه قد اختري 

لعضوي�ة املجل�س التأس�ييس للع�راق عام 
1920 م�ن قب�ل الحكوم�ة الربيطاني�ة يف 
الع�راق برئاس�ة املن�دوب الس�امي الس�ري 
برييس كوكس حيث تش�ري املراس�ات بأنه 
كتبت املس بيل بع�د أول لقاء لها مع نوري 
باش�ا الس�عيد: »إننا نقف وجهاً لوجه أمام 
قوة جبارة ومرن�ة يف آن واحد، ينبغي علينا 
نحن الربيطانيون إما أن نعمل يداً بيد معها 
أو نش�تبك وإّياه�ا يف رصاع ععنيف يصعب 
إح�راز الن�ر في�ه » ويف اعتق�اد الس�فري 
الربيطان�ي يف بغداد بيرس�ون ب�ان ، نوري 
باش�ا الس�عيد ظ�ّل لغزاً كب�رياً ، ألن�ه بات 
بع�د العام 1927 وتحدي�دا بعد مقتل رئيس 
الوزراء عبد املحس�ن بيك الس�عدون أصبح 
نوري باش�ا الس�عيد صعب اإلقناع يف بلد لم 
يتع�ود اإلذعان لرجل أو الخضوع لس�لطة، 
كان ن�وري باش�ا الس�عيد دبلوماس�يا من 
الط�راز األول يتح�دث اإلنجليزي�ة بطاقة ، 
كان يبدو يف مظهره جاداً وحازماً بل وقاسياً 
عن�د الرضورة، حاد الطب�ع، عصبي املزاج ، 
رسيع الغضب، الصف�ات التي الزمته طيلة 
حياته السياس�ية، حتى قي�ل عنه أنه كثرياً 
ما كان يشررك يف املشاجرات واملشاحنات، 
لكن�ه إذا م�ا أراد الوص�ول إىل غاي�ة م�ا أو 
تكريس سياس�ة ما، فإنه ال يثور وال يتأثر، 
بل يتحمل النقد الاذع من خصومه ويتعمد 
الغموض يف أحاديث�ه ويوحي ملخاطبيه عن 
قص�د بإش�ارات متناقض�ة أو تنطوي عىل 
تفس�ريات متعددة، 1956، انه : يحق لرجل 
الدول�ة أن يغامر بحياته ومرك�زه وبكل ما 
يمل�ك إذا أراد ذل�ك، ولك�ن ال يج�وز له قط 
أن يج�ازف بمق�درات او كي�ان األم�ة التي 
يرعاه�ا ، لك�ن نهايته كانت بش�عة يف يوم 

.1958/5/15
ناجي شوكت

 أحد السياسيني العراقيني أثناء العهد امللكي 
يف الع�راق ولد يف عام 1891 وش�غل منصب 
رئي�س ال�وزراء يف العراق لف�رة وجيزة من 
أيل�ول 1932 إىل آذار 1933، أثن�اء الح�رب 
العاملي�ة الثانية كان ناجي ش�وكت يش�غل 
منص�ب وزي�ر العدل يف حكومة رش�يد عايل 
الكيان�ي، يف 3 تموز 1940 أرس�ل الكياني 
ناج�ي ش�وكت يف مهم�ة رسي�ة إىل أنق�رة 
ليلتقي السفري األملاني يف تركيا حيث كان يف 
ني�ة الكياني توفري الدعم إىل أملانيا الهتلرية 
مقاب�ل  الع�راق  أرايض  الح�رب  دخ�ل  إذا 
تعه�د أملانيا يف حال�ة انتصارها منح العراق 

استقاال تاما .

يمتد تاريخ العراق في فترة العهد الملكي بين عامي 1921 و 1958 وقد شهدت تلك 
الفت���رة أحداث���ا كبيرة كان أهمها قب���ول العراق عضوا في عصبة األم���م المتحدة وقد 

تشكلت عدة وزارات في تلك الحقبة وتوالى عليها أكثر من رئيس وزراء

العملة العراقية 
بعد سقوط امللكية

 اس�تمر ت�داول العمل�ة امللكي�ة بعد 
س�قوط النظام امللكي لبعض الوقت 
يق�وم  ب�ان  الطبيع�ي  ان م�ن  اال   ,
النظ�ام الجدي�د يف الع�راق بالتحرك 
لتغي�ري الكث�ري من الرم�وز يف الدولة 
الت�ي كان�ت تش�ري بش�كل او باخر 
اىل النظ�ام امللك�ي الس�ابق مثل علم 
الدولة وشعارها وعماتها وطوابعها 
الش�عار  اس�تخدم  وق�د   , وغريه�ا 
الجمه�وري الجدي�د كرم�ز يدل عىل 
سيادة الدولة يف العمات الجديدة بدال 
من صورة امللك التي كانت تس�تخدم 
يف االصدارات السابقة . ويف 6 حزيران 
م�ن ع�ام 1959 صدر القان�ون رقم 
)92( لسنة 1959 تحت اسم )قانون 
عمل�ة الجمهوري�ة العراقي�ة( حيث 
اناط بالبنك املرك�زي العراقي مهمة 
اص�دار عملة جديدة للدولة وس�حب 
النقدية واملسكوكات  واتاف األوراق 
القديمة التي ص�درت يف عهد النظام 
امللك�ي الس�ابق والتي تق�رر ايقاف 
تداولها بع�د صدور العملة الجديدة . 
ويف 8 تموز عام 1959 صدرت العملة 
الجدي�دة )الطبع�ة التاس�عة( وهي 
بنوع�ني عمات ورقية ومس�كوكات 
الش�عار  ص�ورة  تحم�ل  معدني�ة 
للجمهوري�ة  الجدي�د  الجمه�وري 
العراقية والذي وضع يف مكان صورة 

امللك يف االصدارات السابقة .
بالنس�بة للمس�كوكات املعدنية فقد 
حص�ل به�ا بع�ض التغي�ريات التي 
جعلته�ا تختلف كثريا عن االصدارات 
السابقة وبالذات عن االصدار االخري 
ال�ذي ظهر يف عهد امللك فيصل الثاني 
. فق�د الغيت املس�كوكة النقدية من 
فئ�ة 2 فلس , كما الغيت املس�كوكة 
م�ن فئ�ة االربع�ة فل�وس ))العانة( 
واستبدلت بمسكوكة جديدة من فئة 
خمسة فلوس . كما الغيت املسكوكة 
النقدي�ة من فئة 20 فل�س )القران( 
واس�تبدلت بمس�كوكة جدي�دة من 
فئ�ة 25 فل�س . وم�ن الطريف الذي 
يذك�ر يف ه�ذا املج�ال ان�ه يف اح�دى 
املظاهرات الجماهريية التي حصلت 
بع�د اصدار العمل�ة الجديدة ارتفعت 
التايل  االهازي�ج بالهت�اف بالش�عار 
)ع�اش الزعيم الزي�د العانة فلس( , 
تعبريا عن مظاهر التأ�ييد الجراءات 
الحكومة يف اصدار العملة الجديدة . 



 مش�كلة االرتف�اع الح�اد يف أسعار الس�لع 
وامل�واد الغذائية والحب�وب واللحوم وغريها 
م�ن املنتج�ات واملس�تلزمات الت�ي يحرص 
املواط�ن ع�ى رشائها من األس�واق واملحال 
التجاري�ة،ْ ويب�دو إن أزمة ارتف�اع األسعار 
تؤثر بش�كل كبري عى دخل العائلة العراقية 
بش�كل يضط�ر العدي�د م�ن ذوي الدخ�ل 
املحدود إىل التقليل من رشاء تلك املستلزمات 
أو االستغناء ع�ن بعضها األخر، والالفت 
للنظر إن بعض التج�ار وأصحاب املحال 
يف  مرتفع�ة  أسع�ار  بف�رض  يقوم�ون 
األس�واق السيم�ا الس�لع الت�ي تخض�ع 
للطلب كمحاول�ة الستغالل املواطن الذي 
ال ذنب له بس�بب قدرة بعض من التجار 
التي خاصمت قلوبه�م الرحمة، فبات ال 
يهمهم يف ذلك س�وى حصد اإلرباح وبأي 
وسيلة.كان�ّت؛ وبحس�ب أراء املواطن�ن 
هن�اك نق�ص كب�ري يف ميزاني�ة البي�ت 
العراق�ي بس�بب ارتفاع األسعار بش�كل 
بات يشكل عبئا ثقيال عى كاهل املواطن 

العراقي البسيط
يقوّل املواطن همام عيل عطية أب لثالثة 
أوالد نأت�ي إىل الس�وق ل�راء حاج�ات 
البي�ت الرضوري�ة ولك�ن نعم�د ل�راء 
البع�ض ون�رك البع�ض األخ�ر بس�بب 
ارتفاع األسعار مقارنة باألعوام السابقة 
مضيف�ا إن هناك منتج�ات وسلع كثرية 
معروض�ة يف الس�وق منتهي�ة الصالحية 
ومخزون�ة م�ن الع�ام امل�ايض خصوصا 
بعض أن�واع التمور، ومنه�ا ما هو تالف 
واألخر يحتوي عى حرات وينطبق هذا 
الوصف عى بعض املواد الغذائية األخرى 
لذل�ك نطالب بالرقابة ع�ى تلك املنتجات 
ملا تش�كله من خطر عى صحة املواطن، 
وله�ذا الس�بب فق�د حرصت ع�ى رشاء 
املنتجات املغلف�ة والتي يذكر فيها تاريخ 
اإلنت�اج وجهة اإلنتاج وذلك لكي ال أقع يف 

مشاكل هذا .
وق�ال املواط�ن إسام�ة حس�ن محم�د 
موظف يف دائرة امل�اء واملجاري أنة وضع 
ميزاني�ة م�ع زوجت�ه تتناس�ب م�ع ما 
يتقاضاه من راتب وق�د حذر زوجته عن 
الخ�روج ع�ن تل�ك امليزانية وي�روي انه 
يش�عر بحرية شدي�دة خصوصا يف أواخر 
أيام الش�هر فكل يشء بات مرتفع الثمن 
ولم نعد نستطيع اللحاق بسد احتياجات 
املنزل من غاز ونفط ودفع أجور مولدات 
الكهرب�اء والهاتف النقال أو أجور النقل، 
وهذا ما جعلن�ا نعيش يف حرية وال نعرف 
إىل متى ستظل تالحقنا تلك أالزمات التي 
تطب�ق عى حياتن�ا وتمنعنا م�ن العيش 

الكريم .

االرتفاع الحاد 
في السلع 

الغذائية

 ووفقا لألرقام الرسمية التي كشفت عنها اللجنة املالية يف مجلس 
النواب العراقي، ؛ فإن العراق يخرس ثمانية مليارات دوالر سنويا 
من املوازنة العامة بسبب حاالت االبتزاز وإدخال البضائع بشكل 
غ�ر رسمي عرب املنافذ الحدودية، وتق�ول عضو اللجنة “ماجدة 
التميم�ي”  إن العراق يتكبد سنويا أكثر من ثمانية مليارات دوالر 
كخسائر بسبب عمليات الفساد وابتزاز التجار وتهريب البضائع 
بالتواطؤ مع بعض املوظفني الفاسدين، الذين أصبحوا أثرياء من 

خالل عملهم يف هذه األماكن.
وتضيف النائبة أن الكثر من البضائع املمنوعة قانونيا واملحرمة 
دولي�ا تدخ�ل إىل الب�الد م�ن خ�الل رشاء ذم�م بع�ض املوظفني 
العاملني هناك، مثل املخدرات التي أصبحت تمثل آفة مس�ترشية 
يف املجتم�ع، كما أن بعض املوظف�ني يقدمون عىل تعطيل أجهزة 
الس�ونار واعتم�اد الحس�اب الي�دوي لتمري�ر بع�ض البضائ�ع 
والتالع�ب يف الحس�ابات، ورغم تش�كيل لجن�ة للتحقيق يف هذه 
االتهامات إال ان بعض الكتل الس�ياسية “املستفيدة” من الوضع 
تحاول عرقلة عمل اللجنة وتسويف التحقيق من أجل عدم كشف 

الحقائق أمام الرأي العام العراقي، عىل حد قولها.

ما هي هذه املنافذ
وتتع�دد املناف�ذ الحدودية للعراق ع�ىل امتداد ح�دوده مع الدول 
الستة املحيطة به، ويبلغ عدد هذه املنافذ 22 منفذا بريا وبحريا، 
ه�ذا عدا عن املنافذ الجوية املتمثلة باملطارات، أو التي تقع داخل 
الح�دود العراقية وتس�تقبل بانتظام البضائ�ع التي تفد من دول 

مج�اورة، ومن مجموع ه�ذه املنافذ فإن تس�عة منها فقط هي 
التي تعمل بسبب ظروف الحرب التي تمر بها البالد من سنوات.

 وترتف�ع املدخوالت املالية له�ذه املنافذ وتنخفض باستمرار تبعا 
ملس�توى العالقة مع دول الج�وار وما يرتبط بها م�ن أزمات، أو 
تأثرا باملواسم التي تزيد فيها بعض البضائع أو تنقص، وبحسب 
أرق�ام الهيئة العامة للكمارك التابعة لوزارة املالية العراقية؛ فإن 
إجمايل إيرادات الهيئة لشهر شباط املايض ارتفعت إىل 101 مليار 
و838 ملي�ون دين�ار، مقارنة مع 44 ملي�ارا و538 مليون دينار 
يف الش�هر نفس�ه من العام امل�ايض، بإجمايل زي�ادة يف اإليرادات 
بلغ�ت 57 مليارا و300 مليون دينار، أما يف شهر نيس�ان الفائت 
فق�د بلغت إيراداته�ا 38 مليار دينار عراقي، ه�ذا عدا عن املنافذ 
البحري�ة ومناف�ذ إقلي�م كردست�ان، مم�ا يعن�ي أنه�ا يمكن أن 
تساهم بشكل فعال يف إنعاش امليزانية العراقية كما يقول الخبر 
اإلقتص�ادي “سعد العنبكي، والذي يؤك�د أن هذه املنافذ العراقية 
تش�هد مخالفات قانونية كثرة مما جعل مس�اهمتها تنخفض 
يف امليزاني�ة الحكومي�ة، مقاب�ل عائدات النفط الت�ي تهيمن عىل 

العائدات بنسبة 97 % من حجم إيرادات املوازنة.
وي�رى العنبك�ي أن اقتص�اد الع�راق الريعي جع�ل اإلعتماد عىل 
البضائ�ع املس�توردة رئيس�يا، وغالبا ما تدخ�ل إىل البالد بضائع 
مهربة أو ممنوعة، هذا عدا عن السلع املعفية جمركيا، مما يؤدي 
إىل انخفاض العائدات املالية بسبب عدم اإللتزام بضوابط التعرفة 
الجمركي�ة من قبل املس�ؤولني يف املنافذ٬ وهو م�ا ينبغي تداركه 

خاصة وأن العراق يمر بأزمة مالية حادة.
وثمة مش�اكل أخرى تعان�ي منها املنافذ الحدودي�ة ولها ارتباط 
بش�كل مبارش أو غر مبارش بالفس�اد املايل واإلداري كما يعتقد 
العنبك�ي، حي�ث “تغي�ب املخ�ازن الحديث�ة امل�ربدة ومحط�ات 
اإلسرتاحة املناسبة، فيما يستمر إهدار األموال يف مشاريع عبثية 
ال تقدم شيئا لالقتصاد العراقي سوى املزيد من الفساد والتدهور 

يف الخدمات”.

 البضائع املهربة
وتتن�وع البضائع التي تدخل عن طريق ه�ذه املنافذ ما بني املواد 
الغذائي�ة واألجه�زة الكهربائي�ة واألدوي�ة واملس�تلزمات الطبية 
وسل�ع أخ�رى، باإلضافة إىل البضائ�ع غر القانوني�ة، وقد تعود 
التج�ار أن يقيم�وا عالق�ات جيدة ببع�ض الضب�اط واملتنفذين 
هناك، من أجل تس�هيل م�رور بضائعهم وإعفائه�ا من الرسوم 
املالية أو تخفيضها مقاب�ل رىش كبرة تدفع لهم، ويحكي سالم 
عبد الحس�ني وهو تاج�ر من أهايل البرصة يق�وم باستراد املواد 
الغذائي�ة من الكوي�ت عن طريق منفذ سفوان ع�ن املتاعب التي 
ال تنته�ي بالنس�بة للذي�ن يرفضون دف�ع االم�وال و”اإلتاوات” 
للمسؤولني عىل الحدود، مما يدفعهم يف النهاية إىل الرضوخ لألمر 
الواق�ع ودفع “املقس�وم” عىل ح�د قوله، ويضي�ف بأنه عاني يف 
بداية ممارسته لالستراد م�ن الكويت من تعنت وتضييق هؤالء 
املس�ؤولني ألنه كان يري�د أن تتم عملية إدخال البضاعة بش�كل 
قانون�ي دون دفع رىش، فواج�ه الكثر من املش�اكل والعراقيل، 
وخ�رس مبالغ كبرة بس�بب رفض بعض الضباط إدخال الس�لع 
التي استوردها، فبقيت يف الشمس والحر عدة مرات إىل أن تلفت، 
ويختم كالمه بأنه القوانني واملسؤولني يف العراق يدفعون املواطن 
ليخال�ف القانون ويتحايل عليه باإلكراه، وال مكان للنزيه يف هذه 

املهنة إال ما ندر.
وغالب�ا م�ا يتم تقس�يم العم�ل يف ه�ذه املنافذ بني املس�تفيدين، 
فل�كل ن�وع م�ن البضاعة مس�ؤولون عن�ه، يفاوض�ون التجار 
ويس�اومونهم مقاب�ل الس�ماح له�م بإدخاله�ا، لك�ن مكم�ن 
الخط�ورة األك�رب يف املوض�وع ه�و يف البضائع املحرم�ة قانونيا 
كاملخدرات واألدوية الفاسدة والس�لع منتهية الصالحية، وهو ما 
يعرض حياة املواطن العراقي للخطر، حيث تقوم وزارة الداخلية 
املس�ؤولة عن ه�ذه الدوائر كل ف�رتة وأخرى بجوالت تفتيش�ية 
عليها، لتكتش�ف ممنوع�ات يتم إدخاله�ا واستقباله�ا من قبل 

بعض التجار بالتنسيق مع املسؤولني.

لجان وتحقيقات
وبس�بب كثرة الش�كاوى الواردة من هذه املنافذ، والتقارير التي 
ترفع إىل أجه�زة الحكومة حول حجم الفس�اد والثروات الطائلة 

الت�ي أصبح يتحكم فيها مس�تفيدون يعمل�ون فيها؛ فقد قررت 
الحكومة تشكيل هيئة إلدارة املنافذ من املفرتض أن تضم ممثلني 
ع�ن كل محافظ�ة يف الع�راق، ومندوبون م�ن وزارات الخارجية 
والداخلي�ة لوض�ع حد لعملي�ات الفس�اد املتفاقم�ة، كما يقول 
الناط�ق باس�م وزارة التخطيط العراقية والذي يش�ر إىل أن هذه 
املنافذ يف�رتض بها أن تحقق ثالثة تريليونات دينار عراقي أو ما 
يع�ادل 2.4 مليار دوالر يف العام الواحد، ولكن مجموع ما حققته 
خ�الل الع�ام األخر ك�ان تريلي�ون دينار فقط بس�بب الفس�اد 

املسترشي.
 لكن اللجنة االقتصادية الربملانية ترى أن هذه اإلجراءات لن تكون 
ذات ج�دوى كب�رة ما لم يق�ّر “قانون املناف�ذ الحدودية” والذي 
سيزي�د من واردات الدول�ة إذا ما تم تطبيق�ه بحذافره وفقراته 

والتي تتضمن محاربة الفساد املايل واإلداري يف هذه األماكن.

اخي الكريم ....
 اني املنتسب :مروان عالوي جاسم محمد الزبيدي 

 املنس�وب اىل قيادت قوات الحدود املنطق�ه الثانيه الواء ٦ 
الفوج االول ..

 دخل�ت الس�لك العس�كري سن�ه ٢٠١٦ وب�دأت دوامي يف 
الوح�ده املذكوره أعىل وبش�كل مس�تمر وترفعت بش�كل 
صحي�ح اىل رتب�ه ش اول واىل رتب�ه ن ع وبع�د سنتان من 
الخدم�ه وقدم سنتان ت�م الغاء امر تعيين�ي بأتهامي اني 
كن�ت م�ع تنضيم القاع�ده وبامل�اده ٤ أرهاب ت�م طردي 
من الخدمه حس�ب كتاب املوارد البرشية املرقم ٦٥٨٦٣يف 
٢٠١٨/٧/٢٧ برغ�م ان�ي قم�ت باملراجع�ة ع�دت مرات 
وطلب�ت مقابالت كثره من زمن االست�اذ قاسم االعرجي 
واىل االن اق�وم بمراجعه الوزارة دون جدوى للعلم اني من 
موالي�د ٩٦ خريج متوسطه ولي�س لدي اي مؤرش قانوني 
او عشائري .. ومن خالل صفحتكم املوقره صفحة صوت 

الحق اناشد كم بالنظر يف قضيتي 
 والسالم عليكم

ناش�د عدد من موظفي دائرة زراع�ة البرصة املحافظ اسع�د العيداني بإعادة النظر 
يف قرع�ة االرايض الت�ي اجري�ت سابق�ا، مطالبني بإع�ادة شمولهم بتل�ك القطع، يف 
املقاب�ل أعرب موظفون آخرون بالدائرة ذاتها عن تأييدهم للتوزيع الذي جرى يف تلك 

بالقرعة.
وق�دم عدد منهم شكوى، عىل اللجنة الخاصة بتوي�ع االرايض ومدير الدائرة، مبينني 
ان القرعة شملت املوظفني الجدد يف الدائرة وتم استبعاد اسمائهم من القرعة بعد ان 
طبقوا عليهم قرار 70 الذي ينص عىل استثناء شبكات الرعاية االجتماعية واملطلقات 

واالرامل وابعاد املوظفني من اصحاب الخدمة عن القرعة. حسب قولهم.
ويف تط�ور الح�ق نظ�م موظفون يف الدائ�رة وقفة الي�وم الثالثاء امام مبن�ى الدائرة 
تأييداً لتوزيع قطع االرايض التي جرت مؤخراً يف املدينة الرياضية بعد تقديم عدد من 

املوظفني شكوى يف هيأة النزاهة.
وق�ال وكيل مدير الزراعة سام�ي جابرد ان املوظفني يف الدائرة خرجوا اليوم من اجل 
تأيي�د عملية توزيع قطع االرايض الس�كنية الت�ي جرت مؤخرا يف املدين�ة الرياضية 
مبين�ا ان التوزيع يف ذل�ك الوقت تم بحضور محافظ  البرصة اسعد العيداني مش�را 
اىل أن آلي�ة التوزي�ع اجريت من خ�الل القرعة وتم تخصيص  القطع الس�كنية بعدة 
مناط�ق يف قضاء شط العرب يف حينه�ا واالعرتاض عىل كتاب مكتب محافظ البرصة 
بإيق�اف اجراءات التملي�ك القانونية مطالبني بأرساع عملي�ة تمليك االرايض بأرسع 

وقت ممكن.

وقد تناولت العدي�د من الصحف مشكلة 
االزحامات المرورية وسلطت الضوء عىل 
الكثي�ر من الجوانب التي اس�ه��مت اىل 
حد كبي�ر يف ازدي�اد وظ�ه�ور تلك االزمة 
تلك  حل  ان  ب�رغم  جدوى  بدون   ولكن 
اىل  وانما  معجزة  اىل  يحت�اج  ال  المشكلة 
ارادة حقيقية تشترك فيها جميع الجهات 
المرور  من  بالموضوع  العالقة  ذات 
عن  المسؤولة  والهيئ�ات  بغداد  وامانة 

النقل.
يف  الوضع  ان:  ي�رى  جاسم  المواط�ن 
اسباب  لعدة  سوءا  ي�زداد  بغداد  شوارع 
تتغي�ر  لم  التي  الشوارع  ضي�ق  اهمه�ا 
دخول  مع  مقارنة  كثي�رة  سنوات  خالل 
اعداد كبيرة من السيارات الحديثة وسوء 
مرتبطا  الشارع  فاصبح  االمني  الوضع 
ارتباطاً وثيقاً باالحداث الس�ياسية فترى 

الشارع يتأثر بأي حدث سواء كان الحدث 
أمنياً او انتخابات او وصول ضيف، اضافة 
اىل ما تقوم ب�ه امانة بغداد من مش�اريع 
ما  انجازه�ا  قبل  طوي�اًل  وقتاً  تستغرق 
عىل  تؤثر  مروري�ة  اختناقات  اىل  ي�ؤدي 
المواطن الذي يروم الذ�ه�اب اىل عمله او 
دائرت�ه او كليته فانا شخصي�اً اعاني من 
الوصول اىل الجامعة واحيان�ًا ال استطيع 
حضور المحاضرة اثن�اء الدوام الجامعي  
يف  االساتذة  وحتى  االزحامات  بسبب 
الكلية يقدرون الوضع ويشعرون بحجم 
بالخروج من  المشكلة وي�طالبوننا  تلك 
الوصول  من  نتمكن  لكي  باكراً  البي�ت 
نعاني  الظ�ه�رة  وعند  باكراً  العم�ل  اىل 
ربع  يستغرق  الذي  فالطري�ق  االمري�ن 
قبل  اكثر  او  ساعة  في�ه  نقيض  ساعة 
الوصول وه�ذا يؤدي اىل االره�اق والتعب 

ويزي�د من معاناتنا الي�ومية اضافة اىل 
ارتفاع اجور النقل وغيره��ا من االمور .

 / مجي�د  مصطفى  المواط�ن  يشي�ر 
موظ�ف اىل ان احد اسباب زحام الطري�ق 
ه��و  المواصالت  ازمة  تفاقم  وبالتايل 
السيطرات العديدة التي تزيد من �ه�موم 
العراقي وتضي�ف علي�ه عبئاً  المواط�ن 

اضافياً لعدم
مقدرت�ه عىل الوصول اىل مقر عمل�ه اال 
بعد ساعات طويل�ة ف�ه�ذا الوضع يزداد 
سوءاً كلما مر البلد بحدث او ظرف معين 
الس�يارات  الط�رق وتقف  تزدحم  حي�ث 
السيط�رات  تلك  امام  طويل�ة  ساعات 
والتي ال يك�ون احيان�اً أي تفتي�ش فيها 
بعد  واحدة  الس�يارات  مرور  مجرد  بل 
االخرى وطبعاً ه��ناك طابور كبي�ر، من 
عدم تنظيم الطرق بصيغة عملية ووقوف 

الشارع  جانبي  عىل  الس�يارات  طوابي�ر 
يزي�دان من االزمة وان عدم اكتراث رجال 
الزحامات  اثناء  السي�ر  بتنظي�م  المرور 
يس�ه�م ه��و االخر يف زيادت�ه�ا ولو ان 
رجال المرور بذلوا ج�هدا اكبر لكانوا قد 
خففوا من وطأة االزمة اىل درجة مقبولة 
التي  الهائل�ة  الس�يارات  اىل اعداد  اضافة 
وصلت اىل البلد من دون ضوابط ووجود 
القديم من الس�يارات اس�هم اىل حد كبير 
ان  عن  ناهي�ك  االزدحام  مشكلة  بتفاقم 
الشوارع ه��ي نفس�ها منذ سنوات ولم 
يفت�ح فيها شارع جدي�د وحتى الجسور 
التي تم بناؤه�ا لم تحل مشكلة االزدحام 
مدروسة  غي�ر  اماكن  يف  وجود�ه��ا  الن 
من  بغداد  شوارع  ضاقت  لقد  عملي�اً 
الشوارع  مألت  التي  االسمنتي�ة  الكتل 
والسيط�رات واعمال الصيانة التي اراه�ا 
من�ه�ا  اكثر  تخري�ب  اعمال  شخصي�اً 
محفورة  الشوارع  اىل  انظ�روا  ترمي�م 

تملؤه�ا االوساخ القذرة.
واىل  جذري  حل  اىل  تحتاج  المشكلة  ان 
بذل الج�هود لمعالجة الوضع الذي يزداد 
انا  ومشاكلنا،  اعبائنا  من  وزاد  سوءا 
)الحس�ينية( ونعاني من  اسكن منطقة 
سيطرة )الحس�ينية( التي تزدحم وتكثر 
في�ه�ا االختناقات المرورية بشكل كبير 

حي�ث تنتظ�ر السي�ارات ساعات طويلة 
يس�بب  ما  بالمرور  ل�ه�ا  السماح  قبل 
زحاما كبي�را يف تلك المنطقة أمانة بغداد 
)موظفة(:  اسامة  ام  ايض�ا  مسؤولة 
الشوارع مشكلة نعاني من�ه�ا  زحامات 
بشكل كبي�ر فانا اضط�ر اىل الخروج يف 
يف  دائرتي  اىل  اصل  لكي  جداً  مبكر  وقت 
ملتزمون  ايضاً  فنحن  المحدد  الوقت 
حدث  واذا  الحضور  سجل  يف  بالتوقي�ع 
وخرجت متأخرة اعاني االمرين يف الوصول 
اىل الدائرة واحيان�ًا اقيض ساعة او اكثر يف 
يكون  وعندما  ال�زحام  بسبب  الطري�ق 
ه��ناك حدث سي�ايس او انفجار يف مكان 
ما ي�زداد الزحام وتغلق الط�رق الرئيسة 
عىل  مشياً  الطري�ق  اكمال  اىل  واضط�ر 
االقدام واكثر مشكلة نعاني من�ه�ا نحن 
يف منطقة الشعب ه��ي وجود مشاري�ع 
المانة بغداد يت�م بسبب�ها تحويل الطريق 
اىل شارع فرعي صغي�ر ال يستوعب عدد 
الس�يارات الكبير لذلك تكون حركة السير 
بطيئ�ة وه�ذا يجعلن�ا نصل اىل بيوتنا بعد 
ساعة او اكثر من الخروج من العمل وانا 
ارى ان امانة بغداد يج�ب ان تضع جدوال 
زمنياً تقوم خالله بان�هاء اعمال�ها بشكل 
منظ�م وان ال يكون الشارع مكانا لتجربة 

وانشاء المشاريع وتلف الشارع.

تتعدد أوجه وأبواب الفس���اد في العراق، حيث تساعد بنية النظام الحالي الذي أقيم بعد عام 
2003 عل���ى تغلغل الفس���اد وتوطنه في مؤسس���ات الدولة، مع غياب الرقاب���ة الحكومية أو 
ضعفها وعدم قدرة الموظفين األمناء على منع صفقات الفساد أو الرشى الصغيرة والكبيرة، 
ألن ذل���ك ق���د يكلفهم الكثير من الع���داوة واإلقص���اء وربما االستهداف الش���خصي، وتعد 
المنافذ الحدودية العراقية إحدى أبواب الفس���اد الكبيرة بحسب التقارير الحكومية والمستقلة، 
وأدت خالل الس���نوات الماضية إل���ى ظهور طبقة من “األثرياء الجدد” م���ن الضباط والجنود 
والموظفين، الذين استغلوا مناصبهم وتواجدهم في هذه األماكن الحس���اسة للحصول على 
أموال طائل���ة ورشى كبيرة، مقابل إدخال بضائع فاسدة أو ممنوعة قانونًا، أو التس���اهل مع 

بعض الشركات التي تدفع لهم األموال مقابل تسهيالت يحصلون عليها.
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مناشدة

مع غياب الرقابة الحكومية..الفساد يتغلغل في المنافذ الحدودية

وهو يعاني االمرين من الوصول لمقر عمله .. هموم المواطن العراقي اليومية

زحام الشوارع في بغداد من المشاكل والهم���وم اليومي���ة للمواطن العراقي حيث يعاني 
االمري���ن في سبيل الوصول الى مقر عمل���ه والى الجامعة بالنسبة للطلبة واخذ المواطن 
يت���ذمر ويسخط على الحكومة وعل���ى تلك االزحامات خاصة بوجود تلك السيطرات التي 

اس�ه�مت الى حد كبير في تفاقم تلك المشكلة

إعادة النظر بقرعة االراضي



تحتف�ل منظم�ة الصحة العاملي�ة باليوم 
العاملي للتشوهات الخلقية، والذي يوافق 
الي�وم الثالث من اذار، حي�ث أنه ال يمكن 
الوقاي�ة م�ن جمي�ع العي�وب الخلقي�ة، 
لكننا نعل�م أيًضا أنه يمك�ن للمرأة زيادة 
فرصه�ا يف إنجاب طفل س�ليم من خالل 
اتباع أس�اليب صحية، وتبني س�لوكيات 
صحية قبل الحمل. وللتمتع بالصحة قبل 
وأثن�اء الحمل من خ�الل املحاولة بوضع 
خطط مس�تقبلية، وتجنب املواد الضارة، 

واختيار نمط حياة صحي.
ويق�دم مرك�ز الس�يطرة ع�ى األمراض 
والوقاي�ة منه�ا األمريك�ي  »CDC أه�م 

النصائح ملنع حدوث العيوب الخلقية:
أوال: احص�ى ع�ى 400 ميكروج�رام من 

حمض الفوليك كل يوم..
حم�ض الفولي�ك، إذا كانت ل�دى املرأة ما 
يكفي من حمض الفوليك يف جسمها قبل 
ش�هر واحد عى األقل من الحمل وخالله، 
فيمكن أن تس�اعد يف منع ح�دوث عيوب 
خلقية كب�رة يف الدماغ والعمود الفقري، 
ألن�ه يف فرتة النمو، يمكن للمرأة الحصول 
ع�ى حم�ض الفولي�ك م�ن األطعم�ة أو 
املكم�الت الغذائية املدعم�ة، أو مزيج من 
االثن�ن، باإلضافة إىل نظام غذائي متنوع 
غن�ي بالفوالت، كما يج�ب أن تتأكد املرأة 
من زيارة طبيبها عن�د التخطيط للحمل، 

والب�دء يف رعاية ما قبل ال�والدة بمجرد 
اعتقاده�ا بأنه�ا حام�ل، م�ن امله�م 

رؤية الطبي�ب بانتظام طوال فرتة 
الحمل.

امل�واد  تجن�ب  ثاني�ا: 
الضارة.

يجب ع�ى املرأة أن 
الكح�ول  تتجن�ب 
الحم�ل،  أثن����اء 
يس�ي��ر  حي��ث 
الكح�ول يف مجرى 

دم املرأة إىل الطفل ال�ذى ينمو عرب الحبل 
الرسي، ف�ال يوج�د مقدار آم�ن معروف 
من تعاطي الكحول أثن�اء الحمل أو أثناء 

محاول�ة الحم�ل، كم�ا أن جمي�ع 
أن�واع الكح�ول ض�ارة بنفس 

الدرج�ة، بم�ا يف ذل�ك النبيذ 
والبرة، قد يتس�بب رشب 
الحمل يف  أثن�اء  الكحول 
واالصاب�ة  اإلجه�اض، 
م�ن  بمجموع�ة 

اإلعاقات الجسدية والس�لوكية والعقلية 
م�دى الحياة، والتي تحدث ألن األم رشبت 
الكح�ول أثن�اء الحم�ل، أفض�ل نصيحة 
للنس�اء هي التوقف عن رشب 
الكح�ول عن�د محاول�ة 

الحمل.
ثالثا: االمتناع عن 

التدخن
مخاطر  تش�مل 
أثناء  التدخ�ن 

الحم�ل ال�والدة املبكرة، وبع�ض العيوب 
الخلقية، مثل »الش�فة املشقوقة« ووفاة 
الرض�ع، إن التعرض لدخان التبغ يعرض 
املرأة وحملها لخطر املش�اكل، اإلقالع عن 
التدخن قبل الحمل هو األفضل، بالنسبة 
للم�رأة الحام�ل بالفع�ل، ال ي�زال اإلقالع 
عن التدخن ىف أقرب وقت ممكن يس�اعد 
يف الحماي�ة م�ن بعض املش�اكل الصحية 
للطفل، مثل انخفاض الوزن عند الوالدة، 

لم يفت األوان بعد لإلقالع عن التدخن.
رابع�ا: تجن�ب املاريجوان�ا وغره�ا م�ن 

املخدرات
 يمك�ن للمرأة التي تس�تخدم املاريجوانا، 
أو غره�ا من املخ�درات أثن�اء الحمل أن 
تنجب طفالً قب�ل األوان، منخفض الوزن 
عن�د ال�والدة، أو لدي�ه مش�اكل صحي�ة 
أخرى، مثل العي�وب الخلقية، املاريجوانا 
األكث�ر  املرشوع�ة  غ�ر  املخ�درات  ه�و 
اس�تخداًما أثناء الحمل، يجب عى النساء 
الحوام�ل أو الالتي يفك�رن يف الحمل، أال 
يس�تخدمن املاريجوان�ا، حت�ى يف ال�دول 
التي يكون فيها املاريجوانا قانونًيا، يجب 
عى النس�اء الالئي يستخدمن املاريجوانا 
ألس�باب طبية التحدث مع طبيبهن حول 
ع�الج بديل مع بيانات الس�المة الخاصة 

بالحمل.
خامسا: منع االلتهابات..

بعض االلتهابات الت�ي يمكن أن تصاب 
به�ا املرأة أثناء الحم�ل، يمكن أن تكون 
ضارة للطف�ل أثناء النم�و، ويمكن أن 
تس�بب عي�وب خلقية، تجنب�ى ارتفاع 
درج�ة الح�رارة، وع�الج الحم�ى ع�ى 
درج�ة  ارتف�اع  الحم�ل،  أثن�اء  الف�ور 
الح�رارة يمك�ن أن يزيد من فرصة 
طف�ل  إلنج��اب  امل�رأة 
خلقية  بعيوب 
األنب���وب  ىف 

العصبي.
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ما الفرق في شكل رئة المصاب بكورونا والرئة العادية؟ طبيب عراقي يوضح 

تس�تخدم الكثر من س�يدات املنازل ورق األلومني�وم »القصدير« 
لتغطي�ة الطعام أو لطهو بعض األطباق، وهو ما يمكن أن يش�كل 
خط�راً ع�ى الصحة.حيث أن ارتفاع درجة ح�رارة هذا الورق يعود 
بالكث�ر من الرضر ع�ى الجس�م وخصوصاً يف ح�ال كان الطعام 
يحتوي عى األحماض أو التوابل الحارة.وذكر أنه ال يمكن للجس�م 
التخل�ص من كل كمية األلومنيوم التي يمتصها بس�بب ذلك، الفتاً 
إىل أن اس�تهالك كمية قليل منه ال تش�كل خطراً كبراً وأن املقصود 

أقل من  40 مل�غ يومياً.وأضاف أن أجس�امنا بهذا 
ه�ذه  المتص�اص  معرض�ة 
أكثر مم�ا نتصور  املادة 
تن�اول  خ�الل  م�ن 
أطعمة منها الذرة 
الزرقاء  والجبنة 
الطعام  ومل�ح 
ي  لش����ا وا
ب  عش���ا وأ
لطه����و  ا
لبه�ارات،  وا
إىل  إضاف���ة 
أن�واع  بع�ض 
وم�اء  األدوي�ة 
أنه  الرشب.حي�ث 
الس�تهالك  يمك�ن 
أن يس�بب  األلومني�وم 
م�ع م�رور الوق�ت بع�ض 
االضطراب�ات مث�ل زي�ادة احتمال 
املعان�اة من مرض األلزهايمر وتفاقم مش�اكل الكى والعظام لدى 
األش�خاص الذي�ن يعان�ون منها، إضاف�ة إىل الحد م�ن نمو خاليا 
الدماغ.ولهذا ينصح بالتوقف عن اس�تخدام هذه األوراق كما نحذر 
م�ن املبالغة يف فرك أواني األولومنيوم لتنظيفها بعد اس�تعمالها يف 
الطهو ألن هذا يمنع تكوينها طبقة واقية تحول دون امتزاج مادته 

مع الطعام خالل وضعه عى النار.

املراقب العراقي/ متابعة...
ق�دم طبي�ب اختص�ايص عراق�ي ص�ورة تبن 
من أش�عة تش�خيصية تبن املقارنة بن ش�كل 
القفص الص�دري بوضعه الطبيع�ي وبن آخر 

لشخص مصاب بفروس »كورونا«.
وق�ال االخصائ�ي ف�رات يحي�ى محس�ن، عرب 
صفحت�ه ع�ى »فيس�بوك«  إن ه�ذه األش�عة 
تظهر حالة صدر الش�خص عندم�ا بدأت عليه 

مضاعفات الرئتن.

وأش�ار محس�ن اىل أن املص�اب وص�ل اىل ه�ذا 
الح�ال بعد نتيج�ة اإلهمال الذي مارس�ه بحق 
نفس�ه طوال فرتة اإلصابة، مشددا عى رضورة 
املواطن�ن  قب�ل  م�ن  باملس�ؤولية  اإلحس�اس 
وعوائله�م فضال عن األش�خاص املحيطن بهم 
يف املجتمع، باإلضاف�ة اىل أهمية االلتزام بطرق 
الوقاية ومن دون اس�تهانة باإلجراءات الطبية 

الوقائية.

اكدت دراس�ة علمية عى وجود 
أدل�ة علمي�ة متوات�رة ع�ى أن 
الس�كريات  النوعي�ة من  ه�ذه 
ليس�ت صحية، وأنه�ا تؤثر عى 
نش�اط البنكرياس مثل الس�كر 
تمام�اً، أي أن تناوله�ا بانتظام 
يمكن أن يزي�د احتمال اإلصابة 
بالبدانة ومرض الس�كري! لكن 
هل يمكن أن تس�بب مرشوبات 
وإحساس�اً  عطش�اً  الداي�ت 

بجفاف اللسان.
كان  إذا  أن�ه  الدراس�ة  وقال�ت 
االنس�ان يتأث�ر بالكافين كثراً 
مرشوب�ات  اختي�ار  فاألفض�ل 
الخالي�ة من�ه ولي�س  الص�ودا 
فق�ط،  الس�كر  م�ن  الخالي�ة 
يف  اإلف�راط  ع�دم  واألفض�ل 

تناولها.
ويعتمد األمر عى الكافين الذي 
تحتويه عبوة الصودا، ألنه املادة 

للب�ول، كما يعتمد  املدّرة 
التأثر  األم�ر ع�ى م�دى 
به�ذا الكافي�ن، فبعض 

األجسام ال تتأثر به.
ويمك�ن أن يؤث�ر عليها 
ه�ذا املق�دار الصغ�ر 
م�ن الكافين بش�كل 

كب��ر.
تتأث�ر  كن�ت  ف�إذا 
كثراً  بالكافيي�����ن 

تخت�ار  أن  فاألفض�ل 
مرشوب����ات الص�ودا 
الخالي�ة م�ن الكافي�ن 
م�ن  الخالي�ة  ولي�س 

السكر فقط. 
وبش�كل عام ُينصح بعدم 
تن�اول أكثر م�ن 3 عبوات 
م�ن الص�ودا يف األس�بوع 
لتف�ادي تأثر الس�كر عى 

البنكرياس.

ع�دة  اليونيس�يف  منظم�ة  أص�درت 
معلوم�ات ونصائ�ح هامة لص�د خطر 
كورونا املس�تجد، بعد انتش�اره بش�كل 
كب�ر يف دول العال�م، بع�د انطالق�ه من 

الصن.
كب�ر  الف�روس  إن  املنظم�ة،  وقال�ت 
الحج�م، ويبلغ قطره م�ن 400 إىل 500 
ميك�رو، وبالت�ايل ف�إن أي قن�اع يمن�ع 
دخوله ال يحتاج إىل اس�تخدامه من قبل 

الصيادلة للتداول يف األسواق.
وتابعت أن الفروس ال يس�تقر يف الهواء 

ولكن ع�ى األرض، لذلك ال ينتقل 
وعندم�ا  الج�و  طري�ق  ع�ن 

يس�قط ف�روس كورون�ا 
املع�دن،  س�طح  ع�ى 
فإنه س�يعيش ملدة 12 

يج�ب  ل�ذا  س�اعة، 
باملاء  اليدين  غسل 

والصابون جيًدا.
أن  واس�تكم���لت 

الفروس يبق�ى عندما 
يسقط عى األقمشة ملدة 

9 س�اعات، لذا فإن غس�ل 
املالب�س أو التع�رض ألش�عة 

الش�مس ملدة ساعتن يفي بالغرض من 
قتله.وتابع�ت انه يعيش عى اليدين ملدة 
10 دقائق تقريًبا، ل�ذا فإن وضع معقم 

الجي�ب  يف  يف��ي للكح�ول 
م�ن  بالغ���رض 

الوق������اية.
قائل�ة  وح���ذرت 

»يج�ب االبتع�اد ع�ن 
كريم  اآليس 

واألكل الب�ارد.  وأك�دت اليونيس�يف أن 
االلت�زام بهذه التعليم�ات يفي بالغرض 

من الوقاية من فروس نقص 
املناعة البرشية.

دراسة تكشف تأثيرا »سحريا« للجوز على الصحة
تكش�ف دراس�ات وأبحاث طبي�ة أن ثمة أطعمة 
غذائي�ة كث�رة يمك�ن أن تطي�ل عم�ر اإلنس�ان 
وتحافظ عى صحته، ومن ب�ن تلك األغذية التي 
لها مفعول سحري عى صحة اإلنسان »الجوز«.

حيث كشفت دراس�ة حديثة أن تناول حفنة من 
الج�وز أس�بوعيا تمن�ح املرأة، بش�كل خاص، 

صحة أفضل وتطيل عمرها.
أن  العلم�اء  وج�د  للدراس�ة،  ووفق�ا 
النس�اء، يف أواخر الخمس�ينات وأوائل 

الستينيات من العمر، اللواتي تناولن 
حصت�ن م�ن »الج�وز« ع�ى األقل 
يوميا، كّن أكثر ميال للمحافظة عى 

صحة عقلية وجسدية أفضل.
وأشارت الدراسة إىل أن هذه املجموعة 

تمتع�ت بصح�ة عقلية س�ليمة، ولم 
تتعرض ألمراض أو مشاكل جسدية 

كب�رة بع�د بلوغه�م س�ن 65 
م  س�تخد ا و . ما عا

بيان�ات  الباحث�ون 
أل�ف   34 ح�وايل 
امرأة شاركن يف 
صحة  »دراس�ة 
يف  التمري�ض« 

املتحدة  الوالي�ات 

االمركي�ة خ�الل الف�رتة املمت�دة م�ن 1998 إىل 
2002.يش�ار إىل أن دراس�ات صحة التمريض أو 
املمرض�ات يف الوالي�ات املتح�دة االمركي�ة، هي 
مجموعة من الدراسات عى مدى سنوات طويلة، 
وتش�مل مئات األلوف من النس�اء، 
إىل  إجم�اال  وته�دف 
تأريخ صحة 

النس�اء، وتغطي آث�ار التعرض للتدخ�ن وتناول 
وس�ائل من�ع الحمل ع�ن طريق الف�م واألنظمة 
الغذائية عى مخاط�ر اإلصابة باألمراض وغرها 
عند النس�اء.ووفقا للدراس�ة األخرة، كان حوايل 
16% م�ن النس�اء كب�ار الس�ن اللوات�ي يتمتعن 
بصحة جي�دة، وتمتعت النس�اء اللوات�ي تناولن 

الجوز بفرص أكرب لالنضمام إىل هذه املجموعة.
كان  الج�وز  أن  بالذك�ر  والجدي�ر 
املرتب�ط  الوحي�د  العن�ر 
أك������رب  باحتم�االت 
صحي�ة  لش�يخوخة 
أفضل بعد حس�اب 
األخ�رى  العوام�ل 
التماري�ن  مث�ل 

الرياضية.
ع�ى  وتعليق���ا 
نتائ�ج الدراس�ة، 
يف  األس�تاذة  قالت 
هارف�ارد  جامع�ة 
غرودستن:  فرانس�ن 
»ال يوجد حل واحد إلبطاء 
أن  غ�ر  الش�يخوخة،  آث�ار 
تبن�ي عادات مثل تن�اول الوجبات 

الخفيفة من الجوز يمكن أن يساعد«.

األنس�ولن ه�و الهرمون ال�ذي يفرزه 
البنكرياس يف الجسم وىف حالة اإلصابة 
البنكري�اس  يعج�ز  الس�كر  بم�رض 
عن إف�رازه ما يضط�ر املريض لتناول 
جرع�ات األنس�ولن لضبط مس�توى 
الس�كر يف الدم، ومن يح�دد الجرعات 
ه�و الطبي�ب املعال�ج ولك�ن يف بعض 
ويتن�اول  املري�ض  يخط�ئ  األحي�ان 
جرع�ات زائدة من األنس�ولن ما تؤثر 
ع�ى حالته، وحس�ب ما ذك�ره موقع 
medicalnewstoday فإن هناك بعض 

االع�راض الت�ي تظه�ر ع�ى مري�ض 
الس�كر وتدل عى تن�اول جرعة زائدة 

من األنسولن وهي:
وب�ن التقرير أن هن�اك أعراضا تظهر 
ع�ى مري�ض الس�كر يف حال�ة تناول 
جرع�ة زائ�دة م�ن األنس�ولن، منه�ا 
إصابة يصاب املريض بالتعرق الشديد 
والش�عور بالتع�ب واإلرهاق الش�ديد 
وعدم القدرة عى ب�ذل مجهود والقلق 
والتوت�ر العصبية الزائدة، من أس�باب 
تناول جرع�ات زائدة من األنس�ولن، 

إضافة اىل خفقان القلب مع الش�عور 
بالهب�وط وع�دم القدرة ع�ى الرتكيز 
بع�ض  يف  الوع�ي  فق�دان  والنش�اط 

األحيان نتيجة الهبوط الشديد.
وأش�ار اىل أن إضافة اىل ذلك فأن هناك 
يف  تتمث�ل بصعوب�ة  أخ�رى  اعراض�ا 
النطق وال�كالم نتيجة التعب الش�ديد 
وح�دوث نوب�ات وارتباك وتش�نجات 
التع�رق الش�ديد والقش�عريرة وع�دم 
وض�وح الرؤي�ة أو الرؤي�ة املزدوج�ة 

والصداع الشديد.

حذرت الجمعية األملانية للتغذية من خطورة إضافات 
األغذية عى الصحة، حيث إنها تتسبب يف إبطاء عملية 

األيض، ومن ثم ترفع خطر اإلصابة بالبدانة.
وأوضحت الجمعية أن إضافات األغذية تتمثل مهمتها 
يف إطالة مدة الصالحية أو تحسن املذاق أو اإلقالل من 
. AGE السكر، مثل الجلوتامات ومواد التحلية ومادة

 وتعم�ل م�ادة الجلوتامات، التي تختبيء تحت اس�م 
E620، ع�ى زي�ادة الش�هية وتأخ�ر تأث�ر الش�بع، 
وبالتايل يتناول املرء املزيد من الطعام، يف حن تتسبب 
مواد التحلية يف تحفيز الشهية تجاه السكر الحقيقي، 

ما يؤثر بالسلب عى مستوى األنسولن بالجسم.

أم�ا م�ادة AGE فتع�زز ح�دوث التهاب�ات بالجس�م 
وتؤثر بالس�لب عى إنتاج الكوالجن، ما يمهد الطريق 

لإلصابة بالتجاعيد والسيلوليت.
ولتجنب هذه املخاطر، ينبغي اإلكثار من تناول األغذية 
الطازج�ة واإلقالل من األغذي�ة املصنعة قدر اإلمكان، 
م�ع مراعاة إلق�اء نظرة فاحصة ع�ى عبوات األغذية 
وتجنب األصناف، التي تحتوي عى هذه اإلضافات، إن 

أمكن.

من�ذ اإلع�الن ع�ن أول إصابة بف�روس كورونا 
والن�اس يف لبنان تتهافت ع�ى الصيدليات بحثا 
ع�ن كمام�ات للوقاية من اإلصابة.ه�ذا الوضع 
أدى إىل ارتف�اع كبر يف أس�عار الكمامات وش�ح 

بعضها من الصيدليات، مع تفاوت هائل يف األسعار 
بن صيدلية وأخرى.

وأشار املصدر ، اىل ان املواطنن هناك يبحثون عن الكمامات 
م�ن دون أن يج�دوا منه�ا اال يف ع�دد قلي�ل م�ن الصيدلي�ات 

وباسعار غالية. 

ماذا سيحصل في حال تناول جرعة أنسولين بزيادة؟

جمعية المانية: إضافات األغذية تهدد بالبدانة

اليونيسيف تنصح باالبتعاد عن اآليس كريم واألكل البارد

تحذير من مخاطر استخدام القصدير 
في طهي الطعام 

مشروبات الدايت تتسبب 
جفاف اللسان

الصحة العالمية تقدم 5 توصيات لتجنب العيوب الخلقية

فوضى بأسعار الكمامات في لبنان
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ياباني لم يتحدث 
لزوجته منذ 20 عاما!

املراقب العراقي/ متابعة...
قام رجل يابان�ي باإلمتناع عن الحديث 
م�ع زوجت�ه منذ م�ا يق�ارب العرشين 
سنة وذلك بس�بب »الغرية« من اهتمام 
ورعاي�ة زوجت�ه ألطفالهم�ا م�ا ك�ان 
سبب�ا يف قطيع�ة ك�ام بينهم�ا امتدت 
لزم�ن طوي�ل لك�ن بعد ه�ذه امل�دة تم 
جمع الشمل مرة أخرى بفضل برنامج 

تلفزيوني.
ه�ذا الوالد الذي يدعى«أوتو« يعيش مع 
زوجت�ه وأبنائ�ه الثاثة يف نف�س املنزل 
ويتحدث معه�م بطريقة عادية لكنه ال 
ينس بأية كلمة تجاه زوجته »كاتايما« 
سوى اإليماء برأسه أو اإلشارة بأصبعه.

وق�د قام ابنهما »يوشيك�ي« البالغ من 
العم�ر 19 سنة بإرس�ال رسالة إىل أحد 
الربام�ج التلفزيوني�ة اك�د فيه�ا حزنه 
الكب�ري أن ي�رى أب�وه ال يتكل�م مع أمه 

كأي زوجني منذ وقت طويل جدا.
القائم�ون ع�ى الربنام�ج توصلوا لحل 
بس�يط للغاي�ة وه�و تنظيم لق�اء بني 
في�ه  التق�وا  مك�ان  أول  يف  الزوج�ني 
ببعضهما البع�ض ليضفوا عليه طابعا 

رومانسيا. 

ه�ذه،  الطل�ب«  »حس�ب  الدم�ى  فك�رة   
الفري�دة والغريب�ة، هي من ابتكار الش�ابني 
الفلس�طينيني رامز حنانيا )32 سنة( وعدي 
الهريم�ي )25 سن�ة( م�ن بل�دة بي�ت جاال 
جن�وب الضف�ة الغربي�ة، اللذي�ن تمّكنا من 
تحويل شعر الغنم الذي ُيلقى بالعادة 
يف القمامة، إىل دمى، وذلك بعد غس�له 

وتعقيمه وتلوينه.
حنانيا ق�ال »بالصدف�ة البحتة وعن 
طري�ق اإلنرتنت، شاهدن�ا فيديوهات 
قص�رية ألشخ�اص يصنع�ون الدمى 
م�ن شع�ر الغن�م املُهم�ل وُذهلنا من 
النتيجة، وألّن التجربة عن بعد سهلة، 
ق�ررُت استرياد اإلبرة والش�عر وبقية 
املواد الخام عرب اإلنرتنت لنرى إن كان 
باستطاعتنا فعلها أو ال. فعدي يعشق 
الرسم وأن�ا أحب التمثي�ل. وبالفعل، 
بدأنا بتش�كيل شع�ر الغن�م ونجحنا 
بصنع أرنب جميل، وها نحن منذ عام 

2015 وحت�ى الي�وم نعش�ق صناعة 
الدمى من شعر الغنم الطبيعي فقط، 
فبعد رشاء الش�عر الذي سبق وعولج 
ليصب�ح جاه�زاً لاستخ�دام نصن�ع 
الدمي�ة، بع�د رسمها بطريق�ة أولية 
تقريبي�ة، لوض�ع األس�اك الحديدية 
املرنة عيلها إلمكانية طيها، وبعدها 
ُتحىش بالصوف حس�ب الل�ون، مع 
وض�ع التفاصيل الدقيق�ة والازمة 
الش�كل  إىل  وص�والً  األويل،  للش�كل 
النهائ�ي. ويف الع�ادة، تأخ�ذ عملية 
صنع املجس�مات والتماثيل، حس�ب 
أو  واح�داً  الحج�م والش�كل، يوم�اً 
يومني، وه�و ما ينعك�س عى سعر 

وتكاليف اإلنتاج«.
»ال نس�عى أبداً إىل الربح املادي بقدر 
م�ا نهتم بنرش رسالة صحية وبيئية 
الفلس�طيني،  املجتم�ع  يف  تراثي�ة 
خصوصاً لألطفال وذلك باالبتعاد عن 

رشاء الدم�ى الباستيكية الرخيصة 
بحس�ب  األم�راض  تس�بب  الت�ي 
الدراس�ات العاملية، فيما تتجه الدول 
املتح�رة الي�وم إىل التخفي�ف من 
استخدام الباستيك، ملا له من أرضار 
جس�يمة عى الطبيع�ة والحيوانات 
والبيئ�ة بش�كل ع�ام، ونحن نس�ري 
عى النه�ج ذاته. وم�ن جهة أخرى، 
نعيد إحياء املوروث الثقايف الش�عبي 
الفلس�طيني بالدمى املصنعة يدوياً، 
التي قّل جداً املهتمون بها، وأصبحوا 
يميل�ون إىل الدمى واأللعاب الجاهزة 
التي ال تحم�ل أي قيمة. وعى الرغم 
من أننا نواجه مشكلة يف تسويق هذه 
املنتجات يف الس�وق املحلية لصعوبة 
تأمني الصوف املناسب لهذه الحرفة 
الفني�ة، وباعتبارها منتجات جديدة 
وحديثة عى الس�وق الفلس�طينية، 
فنح�ن مس�تمرون يف ن�رش الفكرة 

واله�دف منه�ا خل�ق وتطويرالوعي 
البيئي يف املجتمع الفلسطيني«. 

أن  والهريم�ي  حناني�ا  ويؤك�د   
بحرفتهم�ا  يهت�م  مطلق�اً  أح�د  ال 
ومش�غوالتهما من شعر الغنم، إذ إّن 
ع�رشة يف املئة من منتجاتهما تذهب 
الفلس�طينية،  املحلي�ة  الس�وق  إىل 
بينما ُتباع البقية لألجانب والس�ياح 
واملناسب�ات  األعي�اد  ف�رتة  خ�ال 
ع�رب  ُيس�ّوق  م�ا  ومنه�ا  الديني�ة، 
اإلنرتن�ت. وكغريهما م�ن الحرفيني 
مس�تقبل  ف�إن  الفلس�طينيني، 
حرفتهما مجهول وضائع ال محالة. 
فمع قلة االهتم�ام الرسمي واملحيل 
بالحرف اليدوية الش�عبية والرتاثية، 
ودع�م األفكار الريادية الش�ابة التي 
تعي�د إحياءه�ا، سيضطر الش�باب 
لرتك مش�اريعهم وأفكارهم بس�بب 

غياب التقدير.

المراقب العراقي/ متابعة...

تتأمل سارة ذو األربع 
سنوات شعر دميتها األسود 

الطويل وهي تقفز من 
الفرح والذهول، فهي لم 

تحَظ فقط بدمية جديدة في 
عيد ميالدها، بل أيضًا بلعبة 
تشبهها إلى حد بعيد وإنما 

على شكل دمية.

 أصحاب »آيفون« قد يحصلون على نصف مليار دوالر

املراقب العراقي/ متابعة...
هوات�ف  مالك�ي  بع�ض  يحص�ل  ق�د 
»آيفون« عى 25 دوالر من رشكة »أبل« 
األمريكي�ة، بع�د أن وافق�ت ع�ى دفع 
تس�ويات مالي�ة تصل إىل نص�ف مليار 

دوالر.
أبدت »أبل« استعدادها لدفع تعويضات 
ترتاوح م�ن 310 مليون إىل 500 مليون 
دوالر، م�ن أجل إغ�اق مل�ف القضية، 
املتهم�ة   ،2017 ع�ام  إىل  تع�ود  الت�ي 
فيه�ا بتعمد إبط�اء نم�اذج قديمة من 
هواتف »آيف�ون«، لكي تج�رب عمائها 
ع�ى رشاء ط�رازات حديث�ة، وتحقي�ق 
املكاس�ب، بحس�ب صحيف�ة »نيوروك 
تايم�ز« األمريكية.وم�ا دف�ع »عماقة 
التكنولوجي�ا األمريكية« ع�ى دفع تلك 
بعدم�ا  الضخم�ة،  املالي�ة  التس�ويات 
اضطر العديد من مستخدميها إىل إنفاق 
مئات الدوالرات، لرشاء هواتف »آيفون« 
جدي�دة، يف الوق�ت ال�ذي ل�م تكش�ف 
»أب�ل« رصاحة عن الس�بب وراء إبطاء 

بطاريات الهواتف القديمة.

وق�ال املس�تخدمون وقته�ا، يف قضي�ة 
»تعمد إبط�اء البطاريات«، إنه لو كانت 
»أبل« أبلغتهم أن الحل ملشكلتهم يكمن 
يف رشاء بطاري�ات جدي�دة، مل�ا كان�وا 

اشرتوا هواتف جديدة.
وسيحص�ل أصحاب هوات�ف »آيفون«، 
الذين تم تسميتهم يف الدعوى الجماعية، 
عى ما يقرب من 3500 دوالر لكل واحد 
منهم، بينما سيت�م توزيع ما تبقى من 
أم�وال التس�وية ع�ى مالكي ط�رازات 
هوات�ف »آيف�ون 6« و«آيف�ون 6 إس« 
و«آيف�ون 7« و«آيف�ون إس إي«، الذين 
املتعلق�ة  األهلي�ة  رشوط  يس�توفون 

بنظام التشغيل لديهم.
ويمك�ن أن يزي�د أو ينق�ص مبل�غ 25 
املطالب�ات  ع�دد  ع�ى  اعتم�ادا  دوالر، 
ومرصوف�ات  رس�وم  وأي  املرفوع�ة، 

قانونية إضافية أقرتها املحكمة.
لكن، ال يزال يتعني عى القايض الفيدرايل 
يف س�ان خوسي�ه، كاليفورنيا، املوافقة 
ع�ى دفع »أب�ل« لتلك التس�وية املالية، 
بحسب وكالة »أسوشيتد برس« لألنباء.

مبادرة شبابية فلسطينية تبدل مفهوم الدمى البالستيكية  

العراق�ي/  املراق�ب 
متابعة...

هن�اك العدي�د م�ن األماكن عى 
كوك�ب األرض تح�دث فيها أم�ور غريبة 

ومث�رية للدهش�ة تمك�ن العل�م م�ن رشح 
بعضه�ا، يف ح�ني ظ�ل البع�ض اآلخ�ر لغزا 
مح�ريا. ونق�دم هن�ا 5 أم�ور غريب�ة ع�ى 

كوكبنا:
1- جرس أوفرتون

جرس أوفرتون يف دمبارتون بأسكوتلندا، يعد 
م�ن األماكن الت�ي تحدث فيه أم�ور غريبة. 
يعرف�ه معظ�م الن�اس بأنه »ج�رس الكاب 
املنتحرة«، ألنه من�ذ أكثر من 50 عاما، وقع 
إط�اق العديد من الكاب هن�اك وانتهى بها 
املطاف يف قاع الوادي. حتى اآلن، فشل العلم 
يف تفس�ري سبب حدوث هذه الظاهرة، حيث 
تصل الك�اب إىل الج�رس وفجأة يب�دو كأن 

شيئا ما يدفعها للقفز من أعى الجرس.
2- أضواء مارفا

مارفا مدينة صغرية تقع يف والية تكس�اس. 
وع�ادة م�ا تظه�ر أض�واء غامض�ة بألوان 

مختلفة 
ك�رة  الس�لة تتح�رك من تش�به 

مك�ان إىل آخ�ر. يف بع�ض األحي�ان، تك�ون 
هذه األض�واء صغرية وأحيان�ا أخرى يكون 
حجمها بحجم منزل أو سيارة. إنها ظاهرة 
رائع�ة ل�م يتمك�ن أح�د م�ن رشحه�ا عى 

اإلطاق حتى اآلن.
يعت�رب جيم�س بونيل من ب�ني الذين درسوا 
هذه الظاهرة أكثر من غريهم، وهو مهندس 
فض�اء سابق يف ناسا تاب�ع املنطقة ملدة 12 
عاما. وقد خلص إىل أن هذه الظاهرة تحدث 

نتيجة احتكاك تحت األرض.
3- مثلث برمودا

أوردت الكاتبة أنه لطاملا تمحورت العديد من 
األساطري والخرافات حول هذا املكان، ولكن 
ال يمكن نفي حقيقة أن بعض األحداث التي 
وقع�ت هناك ال تزال دون تفس�ري. وقد ثبت 
أن بع�ض األدوات مثل البوصات ال تعمل يف 

هذه املنطقة.
ولعل األمر األكثر إثارة للدهشة 
أن العديد من الس�فن والطائرات قد 

اختفت يف هذه املنطقة. 
4- موهينجو دارو

أف�ادت الكاتبة ب�أن مدين�ة موهينجو دارو 
الغريب�ة، تقع يف وادي إندوس يف باكس�تان. 
إنه�ا من أكث�ر األماك�ن غموضا ع�ى وجه 

األرض.
توج�د املدينة تحت الصح�راء ويبلغ عمرها 
ح�وايل 4600 ع�ام. ك�ل يشء يش�ري إىل أن 

سكانها اختفوا بني عشية وضحاها. 5-
 شاالت الدم

تحدث يف أنتاركتيكا أشياء مثرية للدهش�ة، 
لك�ن ه�ذه املرة هناك تفس�ري معق�ول لها. 
إن شاالت ال�دم يف القط�ب الجنوبي تنبثق 
باألس�اس من نه�ر تايل�ور الجلي�دي الذي 
يكس�وه لون أحمر كثيف يش�به الدم.تعود 
هذه الظاه�رة ببس�اطة إىل أن مصدر املياه 
ملحي للغاية ويحتوي ع�ى تركيز كبري من 

أكسيد الحديد. 

املراقب العراقي/ متابعة...
كش�فت دراسة حديث�ة أن نصف مديري 
امل�دارس الثانوي�ة يق�رون ب�أن التمييز 
االجتماع�ي ه�و مش�كلة تعان�ي منه�ا 
امل�دارس الرسمية.وج�اء يف تقرير أعدته 
جمعية »سوتون تراست« أن حواىل أربعة 
من أصل كل خمس�ة أولي�اء أمور )78 يف 
املئة( يعتقدون بوج�وب أن يكون طاب 
امل�دارس العام�ة أكث�ر تنوع�اً متحدرين 
الدراسة  من خلفي�ات مختلفة.وذك�رت 
التي ُنرشت قبيل يوم التس�جيل الثانوي، 
أن نظ�ام القب�ول الح�ايل يفضل بش�كل 
فاضح األهايل األثرياء الذين يس�تطيعون 
امل�دارس  ق�رب  ال�رشاء  أو  االستئج�ار 
املرموقة التي تحقق نسب النجاح األعى، 

عى غريهم.
إىل ذل�ك، أعل�ن م�ا يزي�د عى اثن�ني من 

املئ�ة( م�ن  أص�ل ك�ل خمس�ة )43 يف 
مدي�ري املدارس الثانوية أنهم ال يأخذون 
االقتصادي�ة   - االجتماعي�ة  الرتكيبي�ة 
تصمي�م  أثن�اء  االعتب�ار  يف  ملجتمعه�م 
سياسات القبول الخاصة بهم.ومع ذلك، 
فإن م�ا يق�ارب اثنني من بني ك�ل ثاثة 
)64 يف املئ�ة( م�ن أولي�اء األم�ور الذين 
استطلعت مؤسس�ة »يو غوف« آراءهم، 
يعتق�دون أنه يتوجب عى امل�دارس ذات 
النتائج العالية أن تبذل جهداً لقبول املزيد 
من الطاب الذين ينتمون إىل خلفياٍت أقل 
ثراًء.ويف هذا الس�ياق، اعترب الس�ري بيرت 
المب�ل، وه�و مؤسس جمعي�ة »سوتون 
تراس�ت« للح�راك االجتماع�ي ورئي�س 
مجل�س إدارته�ا، أن »نظامن�ا التدرييس 
يعتمد ع�ى التميي�ز االجتماعي بش�كٍل 

كبري.

عن رسول الله )ص�ى الله عليه وآله وسلم(: 
»م�ا من ولد باّر ينظ�ر إىل والديه نظر رحمة، 

إال كان له بكل نظرة حّجة مربورة.

أقوال 
من

 نور 

مواقيت 
ال�سالة

�سالة املغرب

م . الليل

�سالة الظهر
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تنع�ش جتارة ال�صوف 

م�ن  باالنس�حاب  تفك�ر  ان  ألمريك�ا  ك�ان  م�ا   
افغانس�تان ع�ى النح�و امل�ذل الذي وافق�ت عليه 
وتجالس طالبان الت�ي تصنفها عى انها يف صدارة 
املنظم�ات االرهابي�ة العاملية لوال الق�رار الحاسم 
والجازم الذي اتخذه إمام املقاومة السيد الخامنئي 

برورة خروج القوات االجنبية من غرب اسيا .
فبع�د سقوط الطائرة االمريكي�ة وعى متنها 100 
عس�كري امريكي فوق املناطق التي تسيطر عليها 
طالبان وقيل ان املسؤول عن ملف االستخبارات يف 
ايران والعراق وافغانس�تان وعن اغتيال الشهيدين 
الكبريي�ن الح�اج قاس�م سليمان�ي واب�ي مهدي 
املهن�دس ماي�ك اندري�ا ك�ان احده�م .ادركت 
الوالي�ات املتح�دة أن ثم�ة تماهي�اً ب�ني أي�ران 
وطالب�ان يتعل�ق بالنظرة للتواج�د االمريكي يف 
املنطقة مكنها من صياغة معادلة جديدة للردع 
عى قاع�دة ))عدو ع�دوي صديق�ي(( تحصل 
بموجبه�ا طالب�ان عى اسلحة متط�ورة قادرة 

عى ش�ل حرك�ة الطريان 
يف تضاري�س افغانس�تان 

املعقدة وجبالها الوعرة .
أن  االمريكان  ومن حقهم 
يفهموا ذل�ك وإن لم يكن 
االم�ر ع�ى نح�و اليق�ني 
، فع�دو ذك�ي مث�ل ايران 
بالنس�بة له�م ق�ادر عى 
جن�ي ثم�ار التناقض�ات 
وتحوي�ل  تام�ة  برباع�ة 

التحدي�ات اىل ف�رص سانحة.كم�ا ان الحكم�ة 
تقت�ي يف مث�ل ه�ذه الحال�ة ووفقاً لحس�اب 
االحتماالت وتحقيق الربح والخس�ارة أن ينظر 
االمريكان للتقارب بني طالب�ان وايران عى انه 
واق�ع بالفع�ل الن كلف�ة التغايض عن�ه _وهو 
احتم�اٌل جدا وارد_ باهض�ة اىل حد ليس بوسع 
امريكا تحمله .فاالنسحاب بطريقة دبلوماسية 
خ�ري من الهزيم�ة املخزية .لكن ع�ى ماذا يدلل 
وماه�ي  أفغانس�تان  م�ن  امريك�ا  انس�حاب 
املؤرشات التي يمكن البناء عليها .اوال: أن ايران 
تمتلك رؤية اسرتاتيجية عميقة ومميزة لطبيعة 
الرصاع املحت�دم بينها وبني امريك�ا يف املنطقة 
وتعتقد بإمكانية الوقوف عى ارضية مش�رتكة 
مع ك�ل الق�وى التي تناص�ب الع�داء للواليات 
املتح�دة بغض النظر عما بينها وبني تلك القوى 

من تباينات
ثانيا: إن إيران ق�ادرة عى تحويل كل التحديات 
اىل فرص والتكيف مع كل الظروف واملابس�ات 
الت�ي تحي�ط بهافف�ي الوق�ت الذي ظن�ت فيه 
امريكا بانه�ا احكمت الطوق ع�ى الجمهورية 
االسامي�ة من جهة الرشق يف افغانس�تان ومن 
الغ�رب يف العراق وج�دت إيران ضالته�ا يف ذلك 
فدعمت املقاوم�ة يف افغانس�تان والعراق حتى 
ارغم�ت االمريكان عى القبول باالنس�حاب من 
العراق نهاية 2011 وعزمها مغادرة افغانستان 

بعد 14شهرا من االن  
ثالثاً : ايران وجدت أن طالبان اليوم هي ليس�ت 
طالبان االمس الت�ي كانت مدعومة من الخليج 
، والتمتلك عمقا سياسيا وفهما ملمارسة العمل 
الدبلوم�ايس ب�ل وج�دت انها تعي�ش حالة من 
التحول النس�بي ب�ادراك استحقاق�ات املرحلة 

الراهنة ورضورة التعايش معها   
رابع�اً : ايران تدرك ايضاً ان امريكا قد استنزفت 
بش�كل كب�ري يف افغانس�تان وه�ي تبح�ث عن 
مخ�رج لها من ه�ذه الورطة حت�ى وان كان ذلك 
املخ�رج ه�و قناعته�ا ب�رورة الجل�وس وجه 
لوج�ه مع طالبان لبحث موضوع انس�حابها من 

افغانستان واشرتاكها يف الحكومة االفغانية
خامس�اً: اي�ران عملت ع�ى تعزي�ز  دور طالبان 
بوصفه�ا الضد النوعي لداع�ش وقد جرى بينهما 
تعاون عسكري بهذا الصدد عى مستوى التسليح 
والعمليات املش�رتكة لرب داع�ش التي تحاول 

أالنتشار والتوسع يف افغانستان
سادسا : لدى الجمهورية االسامية تصور وقناعة 
بان امريكا تفكر جدية بمغادرة املنطقة ولذا فهي 
تعتقد أن قبولها باالنسحاب من افغانستان بوابة 

للخروج من العراق واملنطقة بعد ذلك
سابع�اً: أن تمك�ن طالبان من ارغ�ام امريكا عى 
توقيع اتفاقية االنسحاب من افغانستان هو ثمرة 

للتعاون مابني قطر وايران ورسيا كذلك
إذا فان املنطقة التي اطلق عليها غرب اسيا تعيش 
ارهاص�ات حقيقية لجاء الامريكان منها سواء 

بمشيئتها ام رغما عنها .

باكورة االنسحاب
االمريكي من غرب آسيا

 ماجد الشوييل

املراقب العراقي/متابعة...
تداول مس�تخدمو مواق�ع التواص�ل االجتماعي مقطع 
فيدي�و، قالوا إنه يرصد لحظ�ة رسقة سيارة من موقف 

سيارات يف الكويت.
ورصدت كامريا مراقبة عند أحد مكاتب تأجري السيارات 
يف دول�ة الكوي�ت، قي�ام فت�اة برسق�ة مركبة م�ن أحد 

املواقف.
وبحس�ب الفيديو املتداول، فإن كام�ريا املراقبة رصدت 
فت�اة ترتدي عباءة سوداء، تقرتب من سيارة فئة »جيب 
لك�زس«، وتق�وم بفتحه�ا بمفت�اح، قب�ل أن تقوده�ا 

وتغادر، بينما تم اإلباغ الحقا، برسقة السيارة.
ويق�ول متداول�و الفيديو، إن الس�ارق ربما يكون رجا 
متخف�ي يف زي فت�اة، كما لم يتضح كي�ف حصلت عى 

مفتاح السيارة.

كاميرا مراقبة تفضح سارقة كويتية
املراقب العراقي/ متابعة...

روس كامبل ، مهن�دس كهرباء متقاعد 
يبل�غ م�ن العم�ر 64 عاًما ، كان�ت لديه 
دائًما رؤية مبتكرة للغاية. عندما كان يف 

أوائل العرشينات من عمره
اشرتى كامبل قطعة أرض مساحتها 10 
فدان�ات مقاب�ل 23000 دوالر يف غابات 
هيلزبورو بوالية أوريغون برؤية واضحة 
للغاي�ة ح�ول م�ا يج�ب فعله به�ا. أخذ 
طائرة قديمة وقطع�ة كبرية من األرض 
وحوله�ا إىل من�زل فري�د م�ن نوعه عى 
األرض.من�ذ صغره ، ك�ان كامبل مغرما 
بالعبث مع األشياء القديمة وخلق أشياء 

جدي�دة. كانت خطته له�ذه القطعة من 
األرض ه�ي استخدامه�ا كمك�ان لبناء 
منزله املس�تقبيل، من�زل أراد أن يصممه 
من ع�دة سفن شحن مختلفة. بدت أنها 
خط�ة مبتك�رة للغاي�ة، ولكن بع�د ذلك 
سمع كامب�ل عن منزل قام شخص آخر 
ببنائ�ه. بعد حوايل عقدين ، سمع بروس 
كامبل عن جوان أورسي ، مصففة شعر 
من والية مسيس�يبي. لقد اشرتت طائرة 
بوين�ج 727 وحولتها إىل من�زل. احرتق 
منزله�ا الس�ابق، لذل�ك اخت�ارت تجديد 
طائ�رة بج�وار نه�ر ه�ادئ. جع�ل هذا 

كامبل يفكر، وقرر أخريا تغيري خططه.

يف ع�ام 1999 ، ق�رر كامبل رشاء طائرة 
بوين�ج 727 من رشكة الخطوط الجوية 
األوليمبية مقابل 100،000 دوالر. عندما 
اش�رتى الطائرة ، ك�ان بحاجة إىل نقلها 
إىل الغاب�ة يف والي�ة أوريغ�ون. نظرًا ألن 
الطائرة مس�توردة من أثين�ا، باليونان 
، فق�د تبني أن نقلها كان يمثل مش�كلة 
كب�رية. بلغ�ت تكالي�ف النق�ل يف نهاية 
املطاف حوايل 120،000 دوالر ، ما يعني 
أن�ه دف�ع أساس�ا 220،000 دوالر ك�ي 
يتحص�ل عى الطائ�رة. ع�ى الرغم من 
ك�ل العناء، استحق�ت الطائرة كل بنس 

واحد. 

يحول طائرة بوينغ الى منزل شخصي وسط غابة

خمسة أماكن على 
هذا الكوكب تحدث فيها

 أشياء غريبة

تمييز اجتماعي في مدارس بريطانيا


