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خشية من صواريخ المقاومة .. واشنطن تستقدم 
قوة نرويجية إلى عين األسد  

القواتاألميركيةتحتميبـ»فايكينغ«

المراقب العراقي/ المحرر السياسي
اس�تفاق مواطنون أنباريون، عىل منظر مقلق 
لم يش�اهدوا ل�ه مثيالً منذ ف�رة طويلة، حيث 
بدت أجزاء واسعة من سماء  املحافظة ممتلئة 
بأجسام طائرة ضخمة وأخرى صغرية الحجم، 

أرهبت السكان املحليني. 
فمنذ أن استعادت الس�واعد العراقية السمراء 
الت�ي كان�ت يف  العراقي�ة،  بالق�وات  املتمثل�ة 
مقدمتها فصائل املقاومة  اإلسالمية، السيطرة 
ع�ىل محافظ�ة األنب�ار، وطرد جماع�ة داعش 
اإلجرامي�ة، وإع�ادة األهايل إىل منازله�م، لم تَر 
أعني  األنباريني تحركات مريبة كما يحدث اآلن. 
وتش�هد قاعدة عني األس�د الواقعة عىل مقربة 
من نهر الف�رات يف ناحية البغ�دادي، تحركات 
أمريكي�ة تمثلت برفع مناطي�د  مراقبة جديدة، 
وإع�ادة تأهي�ل مالجئ بش�كل ال يوح�ي بأن 
األمريكي�ني، يخططون لالنس�حاب من العراق 

عىل املدى  القريب. 
وُتش�ري مصادر أمنية إىل أن الق�وات األمريكية 
ألغ�ت التع�اون م�ع رشكات محلي�ة ومزودي 
خدم�ات كان�وا يضطلع�ون  ببع�ض عملي�ات 
التأهيل والتجهيز الخدماتية ملعس�كراتها، كما 
ح�ّددت وصول القي�ادات العس�كرية إىل داخل 

مناطق  تواجدها. 
وُتضيف املصادر أن هن�اك أعماالً تجري داخل 
قاعدة ع�ني األس�د تش�ري إىل ارتباطها بنصب 
منظومة الدفاع الجوي  الصاروخي )باتريوت(، 
الفتة إىل أن الطريان األمريكي املُسرّي عاد مجدداً 
للتحليق يف محيط القواعد العس�كرية  العراقية 
الت�ي تتواج�د فيها ق�وات أمريكي�ة، وأيضاً يف 
أج�واء الس�فارة األمريكية يف بغ�داد، لكن عىل 

ارتفاعات يصعب  رصدها بالعني املجردة. 
وي�رى مراقبون للش�أن األمن�ي، أن »تجاهل« 
واشنطن لقرار مجلس النواب الذي صدر يف )5 
كان�ون الثاني 2020(،  وأل�زم الحكومة بإنهاء 
الوج�ود األجنبي يف الع�راق، يعد بمثابة »إعالن 
ح�رب«، ويمن�ح فصائ�ل املقاوم�ة »الض�وء 

 األخرض« الستهداف »القوات املحتلة«. 

وتتحرك اإلدارة األمريكية بكامل ثقلها السيايس 
والعس�كري، ملن�ع الع�راق من إخ�راج قواتها، 
حيث سعت إىل إيجاد  غطاء بديل لتواجدها من 

خالل حلف شمال األطليس )الناتو(. 
ويف خض�م ذل�ك، أعلنت قيادة عملي�ات »العزم 
الصلب« التي ترأس�ها أم�ريكا، اليوم االربعاء، 
عن تس�لم فرقة العمل   “فايكين�غ” النرويجية 

مه�ام تدريب للق�وات العراقية ب�دالً من قوات 
التحالف الدويل يف قاعدة عني األسد. 

وجاء يف بيان للقياة أن “)فايكينغ روتو 6( هي 
وحدة مشاة ميكانيكية مدربة عاليا من كتيبة 
تليمارك، مكلفة بتدريب  قوات االمن العراقية«، 
مبينا أن »النرويج ه�ي أحد االعضاء األصليني 

يف التحالف وملتزمة بتقديم املساعدة«. 

وفق ذلك، يقول املختص بالش�أن األمني معتز 
مح�ي ل�«املراق�ب العراق�ي«، إن »كل الق�وات 
املوج�ودة ه�ي تح�ت مظل�ة  وإدارة أمريكي�ة 
س�واء أكانت تابعة للنات�و أم للتحالف الدويل«، 
الفت�ا إىل أن »تلك القوات يج�ب أن تكون داخل 
معسكرات  للجيش العراقي وليس داخل قواعد 

تابعة لإلدارة األمريكية«. 
ويوض�ح مح�ي أن »الق�وة الت�ي ج�اءت من 
النروي�ج كان م�ن املف�رض أن تتواج�د داخل 
مراك�ز للتدري�ب أو معاه�د تابع�ة  لوزارت�ي 
الداخلية والدفاع وليس للمنظومة األمريكية«. 

ويب�ني مح�ي أن »عني األس�د تعد أك�ر قاعدة 
عس�كرية أمريكية يف العراق من حيث املساحة 
واملع�دات واألس�لحة  والحماي�ة املوف�رة لها«، 
منوها إىل أن »القاعدة بعيدة عن أنظار القوات 

العراقية ومراقبتها«. 
وي�ردف قائ�اًل إن »اختياره�ا )القاع�دة( جاء 
له�ذه األهمي�ة التي تخط�ط أم�ريكا أن تكون 
له�ا يف املس�تقبل دوراً كبرياً يف  التجس�س عىل 
الع�راق وقيادته السياس�ية، وكذلك يف مرشوع 
مس�تقبيل لرضب إيران وغريها من الدول التي 

تتعارض  مع مصالحها يف املنطقة«. 
وتس�عى الوالي�ات املتحدة إىل تحص�ني مواقع 
قواته�ا داخل قاعدة عني األس�د، حيث تخطط 
لنص�ب منظوم�ة الدف�اع الج�وي  الصاروخي 
)باتري�وت(، خش�ية م�ن صواري�خ املقاوم�ة 
اإلس�المية الت�ي تربص بها، رداً ع�ىل أعمالها 
االستفزازية يف  االستهداف املتواصل ملعسكرات 
الحش�د الش�عبي وقادته، كما تس�عى التخاذ 
الق�وات العراقي�ة واألجنبي�ة األخ�رى دروع�اً 

 برشية. 

المراقب العراقي/بغداد...
اب�دى النائب كريم عليوي،الي�وم األربعاء، رفضه 
املساس بمستحقات املوظفني،  الفتاً اىل ان إيقاف 

العالوات امراً مجحفاً. 
وقال عليوي يف ترصيح صحف�ي تابعته »املراقب 
العراقي«، إن »الحكومة العراقية  وباألخص وزارة 
املالي�ة تتالعب بمس�تحقات موظفي الدولة وهذا 
األم�ر ال يس�كت  علي�ه فنح�ن يف مجل�س النواب 
سنقوم بمتابعة هذا اإلجراء وإيقافه كونه ابسط 
 استحقاق ملوظفينا واخوتنا ومن واجبنا الرشعي 

واألخالقي واملهني بل يف صميم  عملنا«. 
وأض�اف أن »وزارة املالي�ة دائم�ا ت�رك مص�ادر 
التموي�ل وتتجه لظلم أبنائنا م�ن  موظفي الدولة 
ونحن نود ان نوضح بأن عىل وزارة املالية التوجه 
إلعادة األم�وال  التي لم تذك�ر يف جدولها وخاصة 

وزير املالية”. 

برلماني: نرفض المساس 
بمستحقات الموظفين

المحاصصة وتهريب النفط تشيدان عرشًا من ورق لعائلة برزاني
المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

رسخت سياسة االحتالل األمريكي منذ احتاللها للعراق عام 
2003، وادارته من  قبل الحاكم املدني »بول بريمر« الطائفية 
واملحاصص�ة، من خ�الل جملة ق�رارات  أس�همت يف تمزيق 
الوح�دة الوطني�ة، وقد اعط�ى االمريكان اىل االك�راد وتحت 
 ضغوط مبارشة امتيازات كبرية خاصة يف الدستور العراقي، 
وجعلوا منه�م بيضة  القبان يف التوازنات السياس�ية خاصة 

عند تشكيل اية حكومة جديدة. 
التوافق�ات السياس�ية وعمليات تهريب النف�ط وراء اكتناز 
عائل�ة برزاني ألكثر م�ن   600 ملي�ار دوالر وظفت يف البنوك 
االمريكي�ة واالوربية , واالك�راد املعروفني  بإرصارهم عىل ان 

تكون مصالحهم مضمونة يف أي تشكيل حكومة جديدة . 
األرقام التي كش�ف عنه�ا مؤخرا تؤكد اس�تيالء االكراد عىل 
اكثر من 39 مليار  دوالر س�نويا من ثروات العراقيني علما ن 

نسبتهم السكانية تشكل 12,6% من  سكان البالد وهي أموال 
ضخمة توض�ح حجم الرسقات وتهري�ب النفط من كركوك 
 م�ن حيث األس�اس عن طريق كردس�تان بطاق�ة 620 الف 
برميل يوميا… قيمتها  سنويا حوايل 13 مليار دوالر باإلضافة 
اىل النف�ط املهرب حويل 300 الف  بالصهاريج قيمتها حوايل 6 
مليار سنويا .  االقليم يس�تحوذ عىل عائدات املنافذ الحدودية 
والرضائ�ب والرس�وم قيمت�ه 10  ملي�ار دوالر، و يأخ�ذ من 
الحكومة االتحادية رواتب للموظفني والبيش�مركةبقدر   13 
مليار دوالر سنويا يف اي املجموع هو 39 مليار دوالر سنويا . 
وتحص�ل الحكومة االتحادية عىل 60 مليار س�نويا ونس�بة 
الس�كان 87.4%، اما  االقلي�م يأخذ 40% وهن�ا يتضح حجم 
األم�وال التي يحص�ل عليها اإلقلي�م ويرفض  تس�ليم بغداد 
برمي�ل نفط واحد، فاملجام�الت السياس�ية وراء ثراء عائلة 
برزان�ي   ويف نفس الوق�ت يرفضون التوزي�ع العادل لثروات 

اإلقليم عىل سكانه , بل  يطالبون بغداد بالرواتب.  وبهذا الشأن 
يرى الخبري االقتص�ادي الدكتور عبد الرحمن املش�هداني يف 
اتصال  م�ع ) املراقب العراق�ي(:  ان »عملي�ة تهريب النفط 
من قبل حكومة اقليم كردس�تان  مس�تمرة منذ 2003 ولحد 
االن وبعل�م الحكوم�ة املركزي�ة ,بل انهم يس�تخدمون خط 
 جيه�ان يف تصدير نفط االقلي�م دون موافقة بغداد ,فاالكراد 
عندما يشعرون  بانخفاض اس�عار النفط يلجؤون اىل بغداد 
النهم يحتاجون ملليار دوالر ش�هريا  فيعقدون االتفاقات مع 
حكوم�ة بغداد من اج�ل الحصول عىل نس�بتهم من املوازنة 
 وبرغ�م ذلك ف�أن عمليات التهري�ب مس�تمرة اىل تركيا عر 
الناقالت الحوضية ,كما  انه�م يتهربون من اللجان املختصة 
للبحث يف سجالت منافذهم الحدودية والتي  التسلم عوائدها 

اىل بغداد«. 

تفاصيل اوسع صفحة 3

5

الكونغرس ينوي نزع السرية عن تقرير 
استخباراتي بشأن  مقتل خاشقجي

الخوف من الوباء .. أخطر من كورونا
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في هذا العدد

المراقب العراقي/بغداد...
أكدالنائب املستقل، باسم خشان، اليوم االربعاء، إن فوائد 

قروض مرصف الرافدين  هي األعىل باملنطقة. 
وقال خشان يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« أن »تلك 
الفوائ�د تعد االعىل  باملنطق�ة وضمن معيار عايل، قياس�ا 
بالكث�ري م�ن الدول رغ�م ان املرصف يتعام�ل مع  قروض 
مضمونة ومكفولة الن اي قرض ال بد ان يتوفر كفيل وهو 

موظف  حكومي«. 
واضاف ان »فرض نسبة فائدة تصل اىل 4% عادلة للمواطن 
واملرصف عىل حد  س�واء«، مش�ريا اىل أن »قروض مرصف 
الرافدين وه�و مرصف حكومي تدفع اىل  خلق فرص عمل 
وتش�جيع عىل البناء وتعطي انتعاش�اً اقتصادياً بأشكال 

متعددة  لرشائح ليست قليلة«. 

نائب: فوائد قروض
 المصارف هي األعلى

 في المنطقة
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المراقب العراقي/ احمد محمود
بات من املؤكد من أن التوافق الس�يايس 
ب�ني الكت�ل بمختل�ف مكوناته�ا  امرا ال 
مفر منه يف تس�مية أي رئيس للحكومة 
االنتقالية الجديدة،  بعد أن أخفق الرملان 
يف تمرير محمد توفيق عالوي الذي اعتذر 
عن  االستمرار بالتكليف بسبب الضغوط 
تري�د بع�ض  الكت�ل  الت�ي  واملطالب�ات 
فرضها عليه مقابل دعمه إياها وتمريره 
بس�هولة داخل مجلس  الن�واب، وهذا ما 
يجعل التوافقية هي املنفذ الوحيد لحسم 

مشكلة  الحكومة الجديدة. 
ويؤك�د أعض�اء يف الرمل�ان أن املباحثات 
الزالت مس�تمرة مع رئي�س  الجمهورية 
االط�راف  ت�ريض  صيغ�ة  اىل  للوص�ول 
وتقدي�م مرش�ح  ي�ريض الكت�ل التي لم 
تدعم املرشح السابق، الفتني اىل ان طرح 
 أسماء جديدة بعيدة عن التي تم طرحها 

ورفضها سياسيا وشعبيا.   

بحس�ب  الجمهوري�ة  رئي�س  ويواج�ه 
ترصيحات ملراقبون يف الش�أن  السيايس 
ضغوط�ا م�ن الط�رف األمريك�ي الذي 
يبحث ع�ن رئيس جدي�د  يضمن تحقيق 

مصال�ح واش�نطن وع�دم ادراج اخراج 
ع�ىل  الع�راق  األجنبي�ة  م�ن  الق�وات 
برنامج�ه الحكومي، فض�ال عن ضمان 
مصال�ح الكت�ل  املتحاصص�ة والالهث�ة 

وراء املناصب.  
وسبق للكتل السياسية وأن طرحت عدد 
من األسماء لشغل منصب  رئيس الوزراء 
منها محاف�ظ البرصة اس�عد العيداني، 
والقي�ادي يف  تحالف الفتح عليالش�كري 
والقي�ادي يف حزب الدعوة محمد ش�ياع 

 السوداني.  
وع�ن مس�ألة حس�م املرش�ح الجدي�د 
لرئاس�ة ال�وزراء واالليات الت�ي  تتوافق 
عليها الكتل السياسية لدعمه يف الرملان 
اش�ارت النائبة عن  تحال�ف الفتح زينب 
وحي�د اىل انه »ننتظر خالل م�دة ال� 15 
يوما ان  يتم التوصل اىل شخصية مقبولة 
م�ن الرأي الع�ام والكتل السياس�ية  كي 
تعمل ع�ىل إدارة البلد خالل مدة الس�نة 
املح�ددة لها إلج�راء  االنتخاب�ات املبكرة 
واع�داد املوازن�ة االتحادي�ة وارس�ها اىل 

 الرملان«. 

تفاصيل اوسع صفحة 2

ضمان المكاسب والمناصب .. شروط الكتل لتمرير 
االسم الجديد  لــ»رئاسة الوزراء« 

هاري كين يفكر 
بمغادرة توتنهام 

الصيف المقبل

محافظ بغداد: سيطرنا على »كورونا« 

كتلــة سياسيــة: أبـــواق مأجــورة عملــت 
على تهديم هيبة الدولة

في ابرز مواجهات الجولة الرابعة..االنيق يواجه نفط ميسان

المراقب العراقي/بغداد...
اك�د محافظ بغ�داد محم�د العطا، 
اليوم االربعاء، السيطرة عىل انتشار 

فريوس كورونا  يف العاصمة . 
وق�ال العطا خ�الل مؤتمر صحفي 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« ان�ه » 
تم عق�د اجتم�اع  مهم ب�ني الدوائر 
الخدمية، ملواكبة التفاعل حول هذا 
الف�ريوس الذي بات ينترش يف  عموم 
البل�دان ، مؤكدا انه تمت الس�يطرة 

علي�ه يف العاصمة بعد الكش�ف عن 
الحاالت  املشتبه بها .»  

واضاف ان » محافظة بغداد ووزارة 
الصحة والدوائر االخرى مس�تنفرة 
بكافة  جهوده�ا ومالكاتها ملواجهة 
اي ازمة او مخاطر للحد من انتشار 
ه�ذا الف�ريوس  الخط�ري ، الفت�ا اىل 
قي�ام كاف�ة الدوائ�ر ذات العالق�ة 
بأتخاذ االجراءات والتدابري  الوقائية 
من خ�الل تعفري االبني�ة الحكومية 

واالهلي�ة وكذلك التوعي�ة االعالمية 
 للمواطنني .»  

واشار العطا » اىل قرب حلول الزيارة 
الرجبي�ة ورضورة الت�زام املواطنني 
والتوجيه�ات  الك�رام  بالتعليم�ات 
رضورة  ع�ىل  مش�ددا   ، الوقائي�ة 
التقليل من التجمعات  واالزدحامات 
البرشية واستخدام املعقمات فضال 
عن توجيه العوائل العراقية  البنائهم 

بعدم ارتياد املقاهي واملنتديات ». 

المراقب العراقي/بغداد...
محم�د  النيابي�ة  الصادق�ون  كتل�ة  ع�ن  اكدالنائ�ب 
البلداوي،اليوم األربعاء، ان ابوق مأجورة  مدعومة من 

السفارة االمريكية عملت عىل تهديم هيبة الدولة. 
وق�ال البل�داوي يف ترصيح تابعته »املراق�ب العراقي« 
إن�ه »من�ذ بداي�ة التظاه�رات  أرشن�ا نقطة رئيس�ية 
وجوهري�ة انه يج�ب التمييز ب�ني املتظاهر الس�لمي 
ال�ذي يطال�ب  بحقوقه وب�ني من خرج له�دم العملية 
السياس�ية وم�ن وراءه اجندة وأه�داف .»  وأضاف أنه 
»لغاية اليوم، املتظاهرين السلميني يترأون من اعمال 

القتل والحرق  والتخريب وقطع الش�وارع وغريها من 
االعمال التي يدفع بعض املأجورين القيام  بها .» 

وأشار اىل أن »هنالك أبواق مأجورة تعمل وفق اجندات 
يدفع له�ا من قبل دول كانوا  أداة للس�فارة االمريكية 
و«الصهيوأمريكي�ة« الت�ي عمل�ت ع�ىل تجنيد بعض 

األقالم  والصحفيني والفضائيات .» 
ولف�ت اىل أن »هؤالء عمل�وا الفرة املاضي�ة عىل هدم 
اركان العملية السياس�ية يف  الع�راق عر هذه القنوات 
إلسقاط الرشعية وتهديم هيبة الدولة ومن ثم اسقاط 

اركان  الدولة العراقية«. 

المراقب العراقي/ صفاء الخفاجي.. 
تس�تكمل يوم غد الخميس مباريات الجول�ة الرابعة من 
الدوري املمت�از باجراء  مباراتني عىل ملعبي كربالء الدويل 
وملعب الش�عب الدويل حيث تجمع املب�اراة  األوىل فريقي 
نفط الوسط بضيفه نفط الجنوب يف مباراة سيسعى فيها 
الفريقان  اىل الفوز، نفط الوس�ط يحتل املركز التاس�ع يف 
جدول الرتيب برصيد ثالث نقاط  فقط حققها من الفوز 
يف مبارات�ه األوىل ام�ام امانة بغداد فيما تلقى خس�ارتني 

 متتاليت�ني يف الجولت�ني الس�ابقتني ام�ام كل م�ن امليناء 
والحدود وس�يطمح الي�وم  اىل تصحيح مس�اره والعودة 
اىل س�كة االنتص�ارات ومحاولة االرتقاء يف س�لم  الرتيب 
وخاصة ان الفريق قدم مستويات جيدة يف األدوار األربعة 
قب�ل توقف  الدوري ومن ثم تم الغائها، أبناء املدرب رايض 
شنيشل يعون أهمية تحقيق  النقاط الثالث يف مباراة الغد 

من اجل التقدم بخطوات ثابتة نحو فرق املقدمة. 
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املراقب العراقي/ بغداد...
دع�ا النائ�ب عن تحال�ف القوى يحي�ى املحم�دي، األربع�اء، القوى 
إىل تس�مية رئي�س وزراء يس�تطيع تش�كيل حكوم�ة  السياس�ية 
»منس�جمة وتوافقي�ة ومقبولة«، معترباً أن اختيار مرش�ح توافقي 
وغ�ر جديل »لي�س صعباً«.وقال املحمدي يف ترصيح إلذاعة »س�ومر 
اف ام« تابعت�ه »املراق�ب العراقي« إن »جمي�ع الخطوات واإلجراءات 
املتبعة يف ترشيح وتكليف أي مرشح ملنصب رئيس الوزراء تسر وفقاً 
للدس�تور العراق�ي الذي وض�ع اآللي�ات الدقيقة لهذه 
املرحلة«، مبيناً أن »املادة 76 من الدس�تور كانت 
واضح�ة وأش�ارت إىل أنه بحال فش�ل املكلف 
فيت�م تكلي�ف ش�خص آخ�ر خالل م�دة 15 
يوماً وه�ي أمور تقع ع�ى عاتق القوى 
السياسية املعنية بهذا األمر«.وأضاف 
الخط�وات  »ه�ذه  أن  املحم�دي، 
وغ�ر  توافق�ي  مرش�ح  واختي�ار 
جديل ليست بالصعوبة كما يصفها 

البع�ض، خاص�ة إذا م�ا نظرن�ا 
إىل الوض�ع الح�ايل باملحافظ�ات 
الجنوبي�ة  املحافظ�ات  وخاص�ة 
وبغداد«، متابع�اً: »نعتقد أن القوى 
السياسية قد وعت الدرس خالل األسابيع 

الس�جال  وحال�ة  املاضي�ة 
واملماطلة التي عاشتها 

العملية السياسية«.

اأذاعيت�صريح
نائب: اختيار مرشح توافقي وغري 

جديل ليس باألمر الصعب
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الشريط 
األمين

املراقب العراقي/ االنبار...
أعلنت مديرية االس�تخبارات العسكرية، 
األربعاء، إلقاء القبض عى »متخصص« 
ب�زرع العبوات الناس�فة يف قضاء القائم 

قبل وبعد التحرير.
وقال�ت املديري�ة يف بيان تلق�ت »املراقب 
العراقي« نس�خة منه، إن »مفارز شعبة 
الفرق�ة ٨  العس�كرية يف  االس�تخبارات 
وبالتعاون مع اس�تخبارات لواء املش�اة 
٣٠، ألقت القب�ض عى أحد اإلرهابيني يف 

قضاء القائم ب األنبار«.

وأضاف�ت املديري�ة، أن »اإلرهاب�ي ه�و 
أحد العنارص التي ش�اركت بالقتال ضد 
قواتن�ا األمنية وأح�د املتخصصني بزرع 
العبوات الناس�فة قب���ل وبعد التحرير، 
وم�ن املطلوب�ني للقض�����اء بموجب 
مذكرة قب�ض وف����ق أح���كام املادة 

٤ إرهاب«.
وتنفذ األجهزة األمنية عمليات يف مناطق 
متفرق�ة م�ن محافظ�ة األنب�ار تس�فر 
ع�ن إلقاء القبض عى ق�ادة وعنارص يف 

جماعات داعش االجرامية. 

املراقب العراقي/ صالح الدين...
س�امراء  عملي�ات  قاط�ع  قي�ادة  أعلن�ت 
تنفيذها  األربعاء، عن  املقدسة، 
وتفتي�ش  ده�م  عملي�ة 
واس�عة النط�اق يف ناحية 
مدينة  جنوب  االس�حاقي 
قاط�ع  ضم�ن  س�امراء 
إع�الم  املس�ؤولية.وذكر 
تلق�ت  بي�ان  يف  الحش�د، 
»املراقب العراقي« نسخة منه  
اس�تخباراتية  »معلوم�ات  إن 
 ٣15 الل�واء  إىل  وردت  دقيق�ة 

تابع�ة  إرهابي�ة  عن�ارص  بتواج�د  اف�ادت 
لجماعات داعش االجرامية يف مناطق )العذية 
والرواش�د ودغ�رة والش�طيط(«، مضيفاً ان 
»قوة من فوج ط�وارئ اللواء واالختصاصات 
العس�كرية نفذت عملي�ة الده�م والتفتيش 
لتفوي�ت الفرصة عى الع�دو الداعيش ومنعه 
من التسلل اىل قاطع املسؤولية«.وتنفذ قيادة 
قاط�ع عملي�ات س�امراء بني الح�ني واآلخر 
عمليات ده�م وتفتيش لتأم�ني املناطق التي 
تق�ع داخ�ل وخ�ارج قاط�ع مس�ؤوليتها يف 
مدينة س�امراء وتطهرها م�ن بقايا عنارص 

التنظيم اإلرهابي.

االستخبارات تضبط متخصصا بزرع العبوات يف القائم

ماذا اشترطت المالية النيابية 
على الحكومة لتمرير الموازنة؟ 

القبض على 7 مطلوبين بمناطق 
متفرقة في ديالى تمديد ساعات فتح المنطقة الخضراء امام المواطنين

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن سكرتر القائد العام للقوات املسلحة 
الفري�ق الرك�ن محم�د البيات�ي، األربعاء، 
املنطق�ة  فت�ح  س�اعات  جدي�د  تمدي�داً 
الخ�راء اعتباراً من ي�وم غد، ليصبح من 
الساعة السادس�ة صباحاً وحتى العارشة 

ليالً بشكل مستمر.

وق�ال البياتي، يف ترصيح تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« إنه »اعتبارا من يوم غد الخميس 
املوافق الخام�س من آذار الحايل، س�تفتح 
املنطقة الخراء وسط بغداد باستمرارية 
م�ن الس�اعة السادس�ة صباح�ا ولغاي�ة 
العرشة مس�اء«.واضاف أن »ذلك جاء لفك 
االختناقات املرورية ولتس�هيل حركة تنقل 

املواطن العراقي«.
يذك�ر ان س�كرتر القائ�د الع�ام للق�وات 
املس�لحة الفريق الركن محمد البياتي أعلن 
يف وقت س�ابق عن فت�ح املنطقة الخراء 
من الساعة السادسة صباحا ولغاية ال� 12 
ظهرا ومن الساعة الثانية ظهرا ولغاية ال� 

1٠ مساء.

نار حامية .. 

سياسة

يل اسطري ولكم ما بينها من سطور
كت�ب الدس�تور بالتواف�ق ول�ذا بق�ي التواف�ق حاكم عى 

الدستور
االن يت�م التأس�يس الجتثاث من اجتث البع�ث من العملية 
السياس�ية لتب�دأ بعد ذلك مس�ائلتهم وزجه�م يف طوامر 

السجون عى طريقة البعث التقليدية.
االغلبية يف نظامنا الديمقراط�ي هي للمجموعة التي فيها 
}}الك�ورد {{ عى الطريقة التي اوىص به�ا الخليفة الثاني 

)الشورى( التي شكلها الختيار من يليه بالخالفة.
))أذا اختلفتم فالرأي للمجموعة التي فيها عبد الرحمن بن 

عوف((
يتحدث�ون ع�ن وزراء تكنقراط ويربون املث�ل بالواليات 
املتح�دة والحقيق�ة أن ال�وزارات يف كل العالم هي مناصب 
سياس�ية وأن الطبق�ة البروقراطي�ة )ال�وكالء وامل�دراء 

العامون( هم اهل التخصص.
فرؤساء امريكا فيهم املمثل كريغان 
والتاج�ر ترام�ب وغره�م ومراكز 
البحوث والدراس�ات هي من ترسم 

السياسات العامة للبلد.
يطالبون برتشيح رجل مستقل وهو 
ال يمك�ن تمري�ره اال ع�رب تصويت 
))الظاه�ر  السياس�ية  االح�زاب 
بعده�م محال�ني لغ�ز ياه�و االول 

البيضة لو الدجاجة((.
ال�كل يدعي ب�ان املطلوب ه�و حكومة 

مؤقت�ة بمه�ام مح�ددة لكنهم يس�تقتلون ع�ى املناصب 
فيها ويتفلس�فون كثرا يف تحلي�ل منهاجها الوزاري ))لو 

تضحكون عى الناس لو عى ارواحكم((.
عى الشيعة أن يختاروا واحد من أثنني أما املكون االكرب او 
الكتلة االكرب ))فغر مسموح أن تجتمع النبوة واالمامة يف 

بني هاشم(( هكذا قالت قريش السياسة. 
االخوة الكورد والس�نة م�ع خروج االمري�كان من العراق 

لكنهم مرصون عى بقاء الواليات املتحدة !!!. 
محم�د توفيق ع�الوي لوح للكيان�ات السياس�ية بالعصا 

الغليظة وهي بأيديهم فأدبوه بها قبل أن يمسكها. 
التظاهرات لن تنتهي اال بمظاهرات
))الفارق يف معاجم اللغة العربية((

اسوة بالكنفوشيوسية 

املراقب العراقي/ بغداد...
كش�فت اللجنة املالي�ة النيابية، 
االربعاء، عن تفاصيل اجتماعها 
لبحث ايقاف الحكومة ترفيعات 
مبين�ة  املوظف�ني،  وترقي�ات 
انها ارس�لت كتاب�ا اىل الحكومة 
تشرتط عدم تمرير اي موازنة ال 

تتضمن اموال الرتفيعات.
وقال عض�و اللجنة حنني القدو، 
»املراق�ب  تابعت�ه  ترصي�ح  يف 
العراق�ي« إن »اللجن�ة املالية يف 
النواب عق�دت اجتماعا  مجلس 
تداعي�ات  لبح�ث  أم�س  ي�وم 
والرتفيع�ات  الع�الوات  ايق�اف 

الحكومية«.
وأض�اف الق�دو، ان »االجتم�اع 
ارس�ال  ع�ى  باالتف�اق  انته�ى 
مخاطب�ة اىل رئاس�ة الحكوم�ة 
بع�دم قبول اي مس�ودة موازنة 
ال تتضم�ن الرتفيعات والرتقيات 

الخاصة باملوظفني«.
واوض�ح ان »ام�وال الرتقيات ال 
تزيد عن مليار دينار سنويا وهو 
مبلغ منخفض جدا وال يؤثر عى 
موازنة الدول�ة االجمالية مطلقا 
كم�ا تدع�ي بع�ض األط�راف«، 
مبينا ان »الحكومة اعادت العمل 
بنظام الرتقيات كما يف السابق«.

املراقب العراقي/ دياىل...
دي�اىل،  اعلن�ت قي�ادة رشط�ة 
 7 ع�ى  القب�ض  االربع�اء، 
مطلوب�ني بمناط�ق متفرقة يف 

دياىل.
وقال�ت القي�ادة يف بي�ان تلقت 
»املراقب العراقي« نس�خة منه، 
قس�م  ومف�ارز  »دوري�ات  ان 
رشطة مكافح�ة االجرام التابع 

اىل قي�ادة رشطة دي�اىل تمكنت 
من القبض ع�ى )7( مطلوبني 
وف�ق م�واد جنائي�ة مختلف�ة 
أحده�م وفق امل�ادة ٤ارهاب يف 
مناطق متفرقه من املحافظة«.
اتخ�اذ  »ت�م  ان�ه  واضاف�ت، 
اإلج�راءات القانوني�ة بحقه�م 
وارس�الهم اىل مراك�ز االحتجاز 

لعرضهم عى القضاء«.

ماجد الشوييل

املراقب العراقي/ احمد محمد...
بات م�ن املؤكد م�ن أن التوافق الس�يايس 
ب�ني الكت�ل بمختل�ف مكوناته�ا ام�را ال 
مفر من�ه يف تس�مية أي رئي�س للحكومة 
االنتقالي�ة الجديدة، بع�د أن أخفق الربملان 
يف تمري�ر محمد توفيق ع�الوي الذي اعتذر 
عن االس�تمرار بالتكليف بس�بب الضغوط 
واملطالبات التي تري�د بعض الكتل فرضها 
عليه مقابل دعمه إياها وتمريره بس�هولة 
داخ�ل مجل�س الن�واب، وه�ذا م�ا يجع�ل 
التوافقية هي املنفذ الوحيد لحسم مشكلة 

الحكومة الجديدة.
ويؤك�د أعض�اء يف الربمل�ان أن املباحث�ات 
الزال�ت مس�تمرة م�ع رئي�س الجمهورية 
للوص�ول اىل صيغة تريض االطراف وتقديم 
مرش�ح يريض الكتل التي لم تدعم املرشح 
الس�ابق، الفتني اىل ان طرح أسماء جديدة 
بعي�دة ع�ن الت�ي ت�م طرحه�ا ورفضه�ا 

سياسيا وشعبيا.  
بحس�ب  الجمهوري�ة  رئي�س  ويواج�ه 
ترصيح�ات ملراقبون يف الش�أن الس�يايس 
ال�ذي  األمريك�ي  الط�رف  م�ن  ضغوط�ا 
يبح�ث ع�ن رئيس جدي�د يضم�ن تحقيق 
اخ�راج  ادراج  وع�دم  واش�نطن  مصال�ح 
الق�وات األجنبية من الع�راق عى برنامجه 
الحكومي، فضال عن ضمان مصالح الكتل 

املتحاصصة والالهثة وراء املناصب. 
وس�بق للكتل السياس�ية وأن طرحت عدد 
من األس�ماء لش�غل منصب رئيس الوزراء 
منه�ا محاف�ظ الب�رصة اس�عد العيداني، 
والقي�ادي يف تحال�ف الفتح عيل الش�كري 
والقي�ادي يف ح�زب الدع�وة محمد ش�ياع 

السوداني. 

وعن مس�ألة حسم املرشح الجديد لرئاسة 
الوزراء واالليات الت�ي تتوافق عليها الكتل 
اش�ارت  الربمل�ان  يف  لدعم�ه  السياس�ية 
النائبة ع�ن تحالف الفتح زين�ب وحيد اىل 
انه »ننتظر خالل م�دة ال� 15 يوما ان يتم 
التوص�ل اىل ش�خصية مقبولة م�ن الرأي 

الع�ام والكت�ل السياس�ية ك�ي تعمل عى 
إدارة البل�د خالل مدة الس�نة املح�ددة لها 
إلج�راء االنتخابات املبكرة واع�داد املوازنة 

االتحادية وارسها اىل الربملان«.
وقال�ت وحي�د، يف ترصي�ح ل�� »املراق�ب 
العراقي« إن »غالبية الكتل السياسية التي 

رشحت توفيق عالوي تنازلت عن مكاسبها 
الحكومة كي تسر األمور بسالسة«.

وانتق�دت، أن »هناك أس�باب دفعت الكثر 
من الكتل اىل رفض عالوي وهي »خطاباته 
املتش�نجة وانتقاد اتج�اه الربملان، وهذا ما 
س�اهم يف تنحيه وعدم تقديم الدعم الكايف 

له«.
واس�تغربت م�ن »نظرة الكت�ل الكردية اىل 
الرصاع الس�يايس الحاصل ع�ى أنه رصاع 
ش�يعي ش�يعي وبالتايل يرفض�ون التنازل 
عن مكتس�باتهم يف الحكوم�ة ويعتربونها 

حقا مرشوعا لهم«. 
وبخصوص األسماء املطروحة امام رئيس 
الجمهورية لش�غل منصب رئي�س الوزراء 
لفتت وحيد اىل أن »جميع األس�ماء التي تم 
طرحها س�وف لن تكرر مجددا عى طاولة 
الرئيس بس�بب رفضها شعبيا وسياسيا«، 
مفضلة »طرح أس�ماء جدي�دة غر جدلية 

وغر متحزبة ألنهاء الجدل حول امللف«.
وعن إمكانية حس�م الرتش�يح خ�الل املدة 
املح�ددة له بين�ت أن »االجتماع�ات الزالت 
جاري�ة ب�ني الكت�ل وأن التأخ�ر ال يخ�دم 

جميع املشرتكني يف العملية السياسية«. 
وكان محم�د توفي�ق عالوي ق�د أعلن عن 
اعت�ذاره بالتكليف لرئاس�ة ال�وزراء، وذلك 
بس�بب م�ا وصف�ه بالضغوط السياس�ية 
الت�ي مورس�ت عليه من قب�ل بعض الكتل 
السياس�ية والتي تحاول التدخل بمس�ألة 
اختياره يف تعيني وزراء كابينته الحكومية.

والجدير بالذكر أن الكتل الش�يعية املتمثلة 
بتحالفي البناء واإلصالح قد اعطيا الحرية 
فيم�ا  املكل�ف  ال�وزراء  لرئي�س  الكامل�ة 
يتعل�ق بتس�مية وزراء الكابين�ة الخاصة 
بالحكوم�ة االنتقالية املرتقبة، فيما أعلنت 
الكت�ل الكردية والس�نية عن ع�دم تنازلها 
ع�ن مكتس�باتها ومناصبه�ا يف الحكومة 
الجدي�دة، داعي�ة اىل اعتم�اد الي�ة التوافق 
السياس�ية ب�ني الكت�ل السياس�ية لدع�م 

الحكومة املرتقبة. 

أك�د مقرر مجلس النواب هوش�يار ق�رداغ، االربعاء، 
ان�ه حت�ى اللحظة لم يت�م تحديد موعد ب�دء الفصل 
الترشيع�ي املقب�ل، فيم�ا اش�ار اىل انه لم يت�م ايضا 
التبلي�غ رس�ميا ع�ن تمدي�د العطل�ة الترشيعية او 
انهاءه�ا .وق�ال ق�رداغ، يف ترصيح تابعت�ه »املراقب 

العراقي« ان »هنالك العديد من االمور التي تحتاج اىل 
اهتمام ومناقش�ة ومن بينها قضية تفيش فايروس 
كورون�ا، حي�ث ان االج�راءات الوقائي�ة من�ه ام�ر 
رضوري وه�و يشء تم اعتم�اده يف العديد من دوائر 

الدولة ويف العديد من دول العالم كإجراء احرتازي«.

واض�اف ان »الجمي�ع يعل�م ان القوان�ني تأت�ي من 
الحكوم�ة ويت�م ترشيعه�ا داخ�ل مجل�س الن�واب، 
ونحن حتى اللحظة لم نصل اىل حس�م قضية تشكيل 
الكابين�ة الوزاري�ة«، الفتا اىل ان »جمي�ع تلك االمور 
جعلت اعالن موعد ب�دء الفصل الترشيعي املقبل امر 

لم يحسم بشكل رسمي«.
وتاب�ع انه »لم يتم ايضا تبليغنا بش�كل رس�مي عن 

تمديد العطلة الترشيعية او انهاؤها«.
يش�ار اىل ان العطل�ة الترشيعي�ة يف مجل�س الن�واب 

تنتهي يف الثالث من آذار الحايل.

»التوافقية« ال مفر منها 
كتل تطرح أسماء جديدة لرئاسة الوزراء وتشترط ضمان مناصبها مقابل تمريرها في البرلمان

مقرر البرلمان: لم يتم تحديد موعد بدء الفصل التشريعي المقبل

كركوك تعلن »الخميس« عطلة رسمية والنجف تتخذ 7 قرارات مهمة بسبب »كورونا«
املراقب العراقي/ بغداد...

أصدرت خلية األزمة بمحافظة 
النجف، األربعاء، سبعة قرارات 
مهمة تخص الوض�ع العام يف 
املحافظة بسبب كورونا، فيما 
قررت محافظة النجف تعطيل 

الدوام الرسمي يوم غد. 
وقال�ت الخلي�ة يف بي�ان تلقت 
نس�خة  العراق�ي«  »املراق�ب 
من�ه انه�ا »عق�دت اجتماع�ا 
الي�وم، ملتابعة الوضع الصحي 
عق�ب  للمحافظ�ة  الع�ام 
اصاب�ات  ح�االت  تس�جيل 
بالفروس«.وبحس�ب  جديدة 
البيان ف�أن »الخلي�ة اصدرت 
منه�ا  مهم�ة  ق�رارات  ع�دة 
تمدي�د تأجيل الدوام الرس�مي 
واملالكات  واملدارس  للجامعات 
الرتبوية إلشعار اخر والتوصية 
الش�يعية  امل�زارات  دائ�رة  اىل 
امل�زارات  اغ�الق  ب�رورة 
واملوافق�ة ع�ى طل�ب دائرتي 
املاء والزراع�ة لتخفيض دوام 
ع�ى   %5٠ بنس�بة  املوظف�ني 
ان ال يس�بب ارب�اك يف مصالح 

املواطنني«.
 وش�دد ع�ى »تجهي�ز املرك�ز 
الصحي ل� »طريق يا حس�ني« 

مستش�فى  اىل  وتحويله�ا 
وع�الج  لحج�ر  مخصص�ة 
بالفايروس واملشتبه  املصابني 
بهم«.من جهته�ا قررت ادارة 
محافظ�ة كرك�وك، األربع�اء، 
تعطي�ل ال�دوام الرس�مي يوم 
غ�د الخمي�س، حفاًظ�ا ع�ى 
كرك�وك  مواطن�ي  س�المة 
وضمن توصي�ات خلية االزمة 

باملحافظة.

وذك�رت ادارة كركوك، يف بيان 
العراق�ي«  »املراق�ب  تلق�ت 
نسخة منه، أن »دوائر القطاع 
وامل�اء  والكهرب�اء  النفط�ي 
والبلدي�ة واملج�اري والبلديات 
فيه�ا  س�يكون  واملص�ارف 
فيم�ا  بنس�بة  % 5٠،  ال�دوام 
تس�تثنى دائرة صح�ة كركوك 
وجميع التشكيالت االمنية من 

التعطيل«.

االزم�ة  »خلي�ة  ان  واك�دت، 
س�تبقى تعمل بشكل مستمر 
وتعق�د اجتماعاته�ا يف ديوان 
املواق�ف  وتتاب�ع  املحافظ�ة 
فيم�ا  املحافظ�ة،  جمي�ع  يف 
الدوائ�ر  م�دراء  تخوي�ل  ت�م 
املش�مولة بالتعطي�ل الكام�ل 
يف تحدي�د الدوام بنس�بة  % 5٠ 
بعد استحصال موافقة رئيس 

خلية االزمة«.

لجني���ن  مخي���ف   ترق���ب 
براسه  تتالعب  مسكين 
ال هي  غش���يمة،  داَي���ة 

وال  إخراجه  عل���ى  ق���ادرة 
عن  بجهله���ا..  معترف���ة 
الحكوم���ة  والدة  مخ���اض 

اتحدث!

تــــــــغريدة

اإلعالمي د. عالء مصطفى

الحشد الشعيب ينفذ عملية تفتيش جنوب سامراء
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االربعاء 4 آذار 2020 العدد 2281 السنة العاشرة

اعلن م�رف الرافدين، األربعاء عن حصيل�ة املبالغ الكلية 
الت�ي تم اس�ردادها م�ن قبل املتلكئ�ن الذي�ن امتنعوا عن 
تس�ديد م�ا بذمتهم من ام�وال خالل ش�هر كان�ون الثاني 
املايض.وقال املكتب االعالمي للمرف يف بيان ، إن “حصيلة 
االموال بلغت مجموعها اكثر من 453,783,629 ) اربعمائة 
وثالثة وخمس�ون مليون وس�بعمائة وثالث�ة وثمانون الف 

وستمائة وتسعة وعرشون دينار الغريها “.
وأض�اف البي�ان أن “املرف مس�تمر يف اجراءات�ه الحثيثة 
يف اس�رجاع اموال املرف من املتلكئ�ن الذين تخلفوا عن 
س�داد االموال من س�لف وق�روض واتخاذ كافة االس�اليب 

القانونية بحق كل من يمتنع عن ذلك”. 

الرافدين: اكثر من 450 مليون دينار 
مبالغ المتلكئين التي تم استردادها

اكد مدير بيئة ذي قار، اس�عد ش�مخي، الي�وم االربعاء، 
منح خمس موافقات بيئية ملش�اريع خدمية وصناعية 
 ، يف مناط�ق مختلف�ة م�ن  املحافظة. وق�ال ش�مخي 
إن”مديري�ة بيئ�ة ذي ق�ار منح�ت خم�س موافق�ات 
بيئية ملش�اريع خدمي�ة وصناعي�ة يف محافظة ذي  قار 
بعد التأكد م�ن مطابقتها املح�ددات والضوابط البيئية 
والصحي�ة”.   واش�ار اىل ان “املوافق�ات البيئي�ة منحت 
لعدد من األنشطة الصناعية والخدمية يف املحافظة بعد 
إجراء الكشف امليداني لها من قبل الفرق  الفنية التابعة 
للمديري�ة ومالحظ�ة تطبيقه�ا للتعليم�ات والتزامه�ا 

بالرشوط واملحددات البيئية”. 

بيئة ذي قار تمنح خمس موافقات 
االقت�صاديالنشاء مشاريع صناعية وخدمية

العائلة المالكة تستثري من أموال تهريب النفط وتديم هيمنتها بالمحاصصة
ثروة مسعود بارزاني تقدر بـ »600 مليار دوالر«

التوافق�ات السياس�ية وعملي�ات تهريب 
النف�ط وراء اكتن�از عائل�ة برزان�ي ألكثر 
م�ن 600 ملي�ار دوالر وظف�ت يف البن�وك 
االمريكي�ة واالوربية , واالك�راد املعروفن 
مصالحه�م  تك�ون  ان  ع�ى  بإرصاره�م 

مضمونة يف أي تشكيل حكومة جديدة .
األرق�ام الت�ي كش�ف عنه�ا مؤخ�را تؤكد 
اس�تيالء االك�راد ع�ى اكثر م�ن 39 مليار 
دوالر س�نويا من ث�روات العراقي�ن علما 
ن نس�بتهم الس�كانية تش�كل 12,6% من 
س�كان البالد وهي أم�وال ضخمة توضح 
حجم الرسقات وتهريب النفط من كركوك 
م�ن حيث األس�اس عن طريق كردس�تان 
بطاق�ة 620 ال�ف برميل يومي�ا… قيمتها 
س�نويا حوايل 13 مليار دوالر باإلضافة اىل 
النفط املهرب ح�ويل 300 الف بالصهاريج 

قيمتها حوايل 6 مليار سنويا.
املناف�ذ  عائ�دات  يس�تحوذ ع�ى  االقلي�م 

الحدودي�ة والرضائ�ب والرس�وم قيمت�ه 
10 ملي�ار دوالر، و يأخ�ذ م�ن الحكوم�ة 
االتحادية رواتب للموظفن والبيش�مركة 
بقدر 13 مليار دوالر سنويا يف اي املجموع 

هو 39 مليار دوالر سنويا.
وتحصل الحكومة االتحادية عى 60 مليار 
س�نويا ونسبة السكان 87.4%، اما االقليم 
يأخ�ذ 40% وهنا يتضح حجم األموال التي 
يحصل عليها اإلقليم ويرفض تسليم بغداد 
برميل نفط واحد، فاملجامالت السياس�ية 
وراء ث�راء عائلة برزان�ي  ويف نفس الوقت 
يرفض�ون التوزيع العادل لث�روات اإلقليم 
عى سكانه , بل يطالبون بغداد بالرواتب.

وبه�ذا الش�أن ي�رى الخب�ري االقتص�ادي 
الدكتور عبد الرحمن املش�هداني يف اتصال 
مع ) املراقب العراقي(:  ان »عملية تهريب 
النف�ط من قب�ل حكومة اقليم كردس�تان 
مس�تمرة من�ذ 2003 ولح�د االن وبعل�م 

الحكوم�ة املركزية ,بل انهم يس�تخدمون 
خ�ط جيهان يف تصدير نف�ط االقليم دون 
موافق�ة بغداد ,فاالكراد عندما يش�عرون 
النف�ط يلج�ؤون اىل  بانخف�اض اس�عار 
بغداد النهم يحتاجون ملليار دوالر ش�هريا 

فيعقدون االتفاقات مع حكومة بغداد من 
اج�ل الحصول عى نس�بتهم م�ن املوازنة 
وبرغم ذلك فأن عمليات التهريب مستمرة 
اىل تركيا عرب الناقالت الحوضية ,كما انهم 
يتهرب�ون م�ن اللجان املختص�ة للبحث يف 

س�جالت منافذهم الحدودية والتي التسلم 
عوائدها اىل بغداد«.

»الضغوط�ات  ان  املش�هداني:  وتاب�ع 
االمريكي�ة تواف�ق توجهات بع�ض الكتل 
السياس�ية من اجل زيادة حصة االقليم يف 

املوازنة عى حس�اب املحافظ�ات االخرى 
,فحكوم�ة االقلي�م لم توافق رس�ميا عى 
تش�كيل حكوم�ة جدي�دة م�ا ل�م تضمن 
حقوقه�ا املالي�ة وق�د اعلن برزان�ي امام 
االع�الم ان مصالح اإلقليم ه�ي األهم من 

وح�دة العراق«.من جهته يق�ول املختص 
بالش�أن االقتص�ادي جاس�م العكي�ي يف 
اتصال م�ع )املراقب العراقي(: ان »األرقام 
التي كش�فت مؤخرا عن كمي�ات التهريب 
املنظ�م، إلقلي�م كردس�تان، عمل�ت ع�ى 
ارتفاع ثروة العائلة املالكة، بالشكل الكبري 
الذي اش�ارت اليه وس�ائل االع�الم العاملية 
أمري�كا  يف  ضخم�ة  لعق�ارات  ورشائه�م 
واورب�ا ، فالتقاري�ر اش�ارت اىل ان ثروات 
مس�عود بارزاني رئيس اإلقليم 372 مليار 
دوالر، ونيجريف�ان بارزاني رئيس حكومة 
اإلقليم 115 مليار دوالر.ومرسور بارزاني 
رئي�س جهاز أمن اإلقلي�م 54 مليار دوالر.

ومنص�ور بارزاني ضابط برتبة لواء وقائد 
ملي�ار دوالر. بارزان�ي 21  ق�وات ح�زب 

ووييس بارزاني نجل مس�عود بارزاني 18 
مليار دوالر.وكذل�ك مةخيس بارزاني نجل 
مس�عود بارزاني 11 ملي�ار دوالر. وأخريا 
ولي�س اخ�را مصطف�ى بارزان�ي النج�ل 

األصغر ملسعود بارزاني 9 مليار دوالر«.
وتابع العكيي: ان »التوافقات السياس�ية 
وراء مجيء وزير مالية كردي الذي يتحمل 
ه�و وع�ادل عب�د امله�دي يف رصف س�تة 
مليارات دوالر لكردس�تان عام 2019 دون 
وجود س�ند قانوني , فالوزير الكردي دفع 
مستحقات اإلقليم دفعة واحدة من األموال 
, وبالت�ايل نك�ث اإلقلي�م ع�ن تعهداته مع 
بغداد ولم يس�لم برميل نفط واحد لألخرية 
, مما أع�اد اىل ذاكرتنا عدم الت�زام اإلقليم 

بجميع تعهداته«.

،،
،،
رس���خت سياس���ة االحت���الل األمريكي من���ذ احتاللها 
للعراق عام 3002، وادارته من قبل الحاكم المدني »بول 
بريمر« الطائفي���ة والمحاصصة، من خالل جملة قرارات أس���همت 
ف���ي تمزيق الوحدة الوطني���ة، وقد اعطى االمري���كان الى االكراد 
وتحت ضغوط مباشرة امتيازات كبيرة خاصة في الدستور العراقي، 

وجعلوا منهم بيضة القبان في التوازنات السياسية خاصة عند 
تشكيل اية حكومة جديدة.

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

أعلنت وزارة االعماِر واالسكاِن والبلدياِت العامِة، االربعاء، عن 
انج�از املخططات االساس�ية ملدينة الطارق الس�كنية الثانية 
يف بغ�داد والتي س�توفر اكثر من 38 ال�ف قطعة ارض ووحدة 
سكن عمودية، مبينة انها بصدد توفري ما يقرب من ستة االف 

وحدة س�كنية يف املحافظات ضمن خطتها االستثمارية للعام 
املايض.وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان ، إن “الوزارة اع�دت الخطط 
الالزمة النشاء املدن الس�كنية يف عموم البالد من خالل انشاء 
التصاميم بالش�كل االمثل واالعتماد ع�ى تقنيات بناء حديثة 

للقضاء عى ازمة السكن”.واضاف البيان، أن “الوزارة انجزت 
به�ذا الش�أن، املخططات االساس�ية ملدينة الطارق الس�كنية 
الثاني�ة يف منطق�ة اب�و غري�ب ق�رب ناحية النر والس�الم 
ببغداد”، كاش�فا عن انها “ستوفر 38 ألفا و333 قطعة ارض 

ووحدة س�كن عمودي، اىل جانب قطع اراض بمساحات 200 
و300 و400 و600 م�ر مربع”.وتاب�ع، ان “املدين�ة س�توفر 
الخدم�ات الربوي�ة والتجاري�ة والخدمي�ة كاف�ة فض�اًل عن 
الشبكات الخدمية واملساحات الخرض اىل جانب انشاء مناطق 

ترفيهي�ة مفتوحة، بينما تحتوي ايضا عى العديد من الفرص 
االس�تثمارية الكبرية”، مؤك�دا ان “هذه املدن الس�كنية تأتي 
ضمن اط�ار الربنام�ج الحكومي واملب�ادرة الوطنية للس�كن 

العداد تصاميم مدن ترتقي بمعايري السكن الحرضي.

االعمار تنجز المخططات األساسية لمدينة الطارق السكنية الثانية

الزراعة: منعنا 25 محصوال من االستيراد 
وسنحقق االكتفاء الذاتي 

اك�د املتح�دث باس�م وزارة 
الناي�ف،  حمي�د  الزراع�ة 
من�ع  الع�راق  ان  األربع�اء، 
اس�ترياد 25 محص�وال بعد 
الذات�ي  االكتف�اء  تحقي�ق 
منه�ا، الفت�ا اىل ان الع�راق 
بامكان�ه تحقي�ق االكتف�اء 
خ�الل  بمحاصيل�ه  الذات�ي 

األعوام املقبلة.
وق�ال الناي�ف ، ان “الوزارة 
م�ن  محص�ول   25 منع�ت 
االس�ترياد بع�د ان حقق�ت 
وخاص�ة  الذات�ي  االكتف�اء 
مايتعل�ق بالس�لة الغذائي�ة 

والحنطة والشعري”.
وأضاف ان “ الع�������راق 

بدخ�ول  يس�مح  م�ازال 
باس�تثناء  الفواك�ه  بع�ض 
ان  اىل  إضاف�ة  الرم�ان، 
بدخ�ول  يس�مح  الع�راق 
القليل م�ن الحمضيات بعد 
توفرها يف األس�واق، يف حن 
األخ�رى  للفواك�ه  س�مح 

باالسترياد”.
وب�ن ان “االكتف�اء الذات�ي 
تحقق يف محاصيل الطماطم 
والباذنج�ان  والبط���اط�ا 
والفلف�ل والش�لغم واللهانة 
والش�ونذر والعس�ل والتمر 
والث�وم  والبص�ل  والرم�ان 
وبيض املائدة والدجاج الحي 

واملجزور واالسماك”.

مستشار حكومي: فوائد القروض 
تهدد االقتصاد العراقي

دع�ا املستش�ار امل�ايل لرئي�س 
ال�وزراء مظهر محم�د صالح، 
إدارات  مجال�س  األربع�اء، 
املص�ارف العراقي�ة، إىل تقلي�ل 
نس�بة الفوائ�د ع�ى القروض، 
مح�ذرا من تل�ك الفوائ�د تهدد 
االقتصاد العراقي.وقال صالح ، 
إن “مشكلة العراق االقتصادية 
تكمن يف أن نسب الفائدة عالية 
ألس�باب عدي�دة، أهمه�ا ه�و 
املصارف  الذي ش�هدته  التحرر 
العراقي�ة، حيث أعطيت الحرية 
لتحديد  املصارف  إلدارة مجلس 
الفائدة ع�ى القروض والودائع 
يف البنك املركزي، عند مش�اركة 
واحدة تس�مى فائدة السياسة 

به�ا  تق�رض  الت�ي  النقدي�ة 
املصارف من البنك”.

البن�ك  “فائ�دة  أن  وأض�اف 
وه�ي  ج�دا،  كب�رية  املرك�زي 
بحاجة اىل إعادة النظر، السيما 
وأن أقىص حد لنسبة الفائدة يف 
مص�ارف دول العالم هي %6”، 
مبين�ا أن “فرض فائ�دة عالية 
يتس�بب بوقوع خسائر كبرية، 
ويع�رض الحي�اة االقتصادي�ة 
إىل  صال�ح  للخطر”.ولف�ت 
وقف�ة  حص�ول  “رضورة 
جوهري�ة من الس�لطة النقدية 
ووزارة  امل�ريف،  والجه�از 
املالية إلعادة النظر يف القروض 

وإداراتها بشكل صحيح”.

بينها إيقاف تثبيت العقود واالجراء.. المالية النيابية تقدم مقترحات لتقليل عجز الموازنة

العمل: صرف الدفعة األولى من راتب المعين المتفرغ للمستفيدين السابقين

طالب�ت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة، األربع�اء، هيئتي 
الخاص�ة  البيان�ات  إرس�ال  والكم�ارك  الرضائ�ب 
باإليرادات املالية لبحثها وايجاد الس�بل التي تمكن 
م�ن زيادته�ا ومن أهمه�ا إتمام جمي�ع اإلجراءات 
يف املناف�ذ الحدودية، فيما قدم�ت مقرحات لتقليل 

عجز املوازنة والنهوض بالواقع االقتصادي.
وذك�ر بي�ان للدائرة االعالمي�ة ملجلس الن�واب ، أن 

“اللجنة املالية برئاسة رئيس اللجنة هيثم الجبوري 
وحض�ور أعضائها ،اس�تضافت ال�كادر املتقدم يف 
وزارة املالي�ة ض�م وكي�ل الوزي�ر و م�دراء عامون 
املحاسبة و الدين العام و الرضيبة و الكمارك لوضع 
معالجات اقتصادية رسيعة عى املستوى الترشيعي 
و التنفيذي اليقاف تداعيات الراجع يف الوضع املايل 

للبلد و انخفاض اسعار النفط العاملية”.

وش�دد رئي�س اللجنة عى “اس�تعداد اللجن�ة التام 
ضمن دوريه�ا الرقابي والترشيعي وتس�خري كافة 
جهوده�ا لتعظيم امل�وارد غري النفطي�ة فضال عن 
تقديمه�ا لعدد م�ن املقرح�ات لهيئت�ي الرضائب 
والكم�ارك تس�هم يف زيادة اإلي�رادات لغرض تقليل 
العج�ز يف املوازن�ة والنه�وض بالواق�ع االقتصادي 

العراقي”.

اعلن�ت هيئ�ة رعاي�ِة ذوِي االعاق�ِة واالحتياج�اِت 
والش�ؤون  العم�ل  ل�وزارة  التابع�ة  الخاص�ِة 
االجتماعية، االربع�اء، انها بدأت رصف راتب املعن 
املتفرغ للمس�تلمن س�ابقا ضم�ن العاصمة بغداد 
ومحافظ�ات البالد كافة والخاصة بش�هري كانون 
الثان�ي وش�باط كدفع�ة اوىل ضم�ن الع�ام الحايل 

.2020
وق�ال رئي�س الهيئ�ة عصام عب�د اللطي�ف محمد 

يف بي�ان ، ان�ه “بام�كان املس�تفيدين م�ن حام�ي 
بطاقة )املاس�ر كارد( الصادرة من مريف الرشيد 
واش�ور،  تسلم مس�تحقاتهم املالية ابتداء من يوم 
ام�س الثالثاء”، مبينا أنه “بالنس�بة للمس�تفيدين 
من مرف اش�ور ممن لم يكملوا اجراءات تس�لم 
)املاسر كارد( الخاص بهم، فبامكانهم تسلمها من 
املنافذ عن طريق املستمسكات األصلية للمستفيد”.
وأض�اف محم�د، أن�ه “بام�كان املس�تفيدين ممن 

ش�ملوا بالدفعة الحالي�ة من راتب املع�ن املتفرغ، 
تس�لم مس�تحقاتهم املالي�ة ع�ن طريق )املاس�ر 
كارد( من خالل مصارف الرافدين واش�ور والرشيد 
ابتداء من االس�بوع الحايل، اما املستفيدون ممن لم 
يغريوا جهة تسلمهم من مريف الرافدين والرشيد، 
فس�يكون بامكانهم االس�تالم منهما لهذه الدفعة، 
ام�ا الذي�ن غريوا جهة تس�لمهم اىل مرف آش�ور 

سيكون استالمهم منه”.

ارتفعت أس�عار النفط اليوم األربعاء، وسط آمال بأن 
يقوم تحال�ف “أوبك+” بزي�ادة خفض إنت�اج الخام، 
وذلك لتعويض األس�واق عن تراجع الطلب الناجم عن 

تفيش فريوس كورونا عى مستوى العالم.
وزاد خ�ام “برن�ت” بنس�بة 0.39% إىل 52.06 دوالر 
للربمي�ل، بحلول الس�اعة 07:36 بتوقي�ت غرينيتش، 
وصع�دت عق�ود الخ�ام األمريك�ي “غ�رب تكس�اس 

الوسيط” بنسبة 0.57% إىل 47.45 دوالر للربميل.
وأوصت لجن�ة منبثقة عن تحالف “أوب�ك+” الثالثاء، 
بخفض اإلنت�اج بكمية إضافية قدره�ا مليون برميل 
يوميا. وقد تعني التوصية أن روس�يا والسعودية، أكرب 
منتج�ن يف مجموعة “أوبك+”، عى وش�ك التوصل إىل 

اتفاق لدعم األسعار.
وس�يضاف هذا الخفض يف حال إق�راره إىل 2.1 مليون 
برمي�ل يوميا يتم خفضها من قبل التحالف اآلن، ومن 
املق�رر أن تجتم�ع مجموع�ة “أوب�ك+” يف فيين�ا هذا 

األسبوع.

النفط يرتفع وسط ترقب 
الجتماع »أوبك«

الصناعة تنجح بإنت�اج م�ادة قي�ر التسطي�ح باستخدام م�واد أولي�ة محلي�ة 
أعل��ن مدي�ر ع�ام الرشكة 
العامة للصناعات التعدينية 
وزارة  رشكات  إح�دى 
الصناع�ة واملع�ادن راف��د 
جب��ار،  الجلي��ل  عب��د 
األربع�اء، ع�ن نج�اح كادر 
االنش�ائية  املنتجات  مصنع 
يف  اس�تثنائية  وبجه�ود 
تصنيع مادة قري التس�طيح 
بمواصف�ات عالي�ة الجودة 
اولي�ة  م�واد  بأس�تخدام 
محلية بدالً عن املواد األولية 
الخارج  التي تس�تورد م�ن 

إلنتاج هذه املادة .
إن   ، بي�ان  يف  وق�ال جب�ار 
امل�واد  ع�ن  “االس�تغناء 
املستوردة واستبدالها باملواد 
املحلية أسهم يف تقليل كلف 
اإلنتاج بما مقداره ) 38.3 ( 

% من قيم�ة الكلف االصلية 
فض�اًل  املذك�ور  للمنت�ج 
ع�ن ان�ه سيس�هم يف دع�م 
وتوفري  الوطن�ي  االقتص�اد 
وتعزي�ز  الصعب�ة  العمل�ة 

العراقية  بالصناع�ة  الثق�ة 
ورشاء املنتج الوطني”.

مصن�ع  مدي�ر  وأوض�ح 
اإلنش�ائية ماج�د  املنتجات 
حمي��د غضي��ب أن “ه�ذا 

االنج�از ج�اء بع�د إج�راء 
ولح�ن  متع�ددة  تج�ارب 
الحصول عى خلطة جديدة 
إلنتاج مادة ) قري التسطيح 
( بكلفة أقل مع االس�تغناء 
عن أغلب املواد االس�تريادية 
وبفرة قياس�ية م�ع تقليل 
اإلنتاجي�ة  العملي�ة  زم�ن 
عالي�ة  وبمواصف����ات 
الجودة”.وأض�اف غضي�ب، 
أن “املنت�ج الجديد من مادة 
قري التسطيح خاضع لنظام 
الج�ودة ) اآليزو ( باإلضافة 
إىل جمي�ع املنتجات األخرى 
ع�ى  ج�اري  العم�ل  وأن   ،
إنتاج مواد اس�فلتية أخرى 
بأستخدام مواد أولية محلية 
بدل االسترياد بنفس الجودة 

واملواصفات القياسية”.

خبير اقتصادي: العراق سيعاني ماليا في موازنة 2021
بن الخبري االقتصادي صالح 
الهماش، األربعاء، ان العراق 
س�يعاني ماليا بش�كل كبري 
وخاص�ة   2021 موازن�ة  يف 
اذا ل�م يت�م التصوي�ت ع�ى 
موازنة الع�ام الجاري، الفتا 
اىل ان ع�دد الس�كان يف تزايد 

وأضافة اىل زيادة البطالة.
وقال الهم�اش ، ان “املوازنة 
ستكون مش�كلة كبرية الي 
حكوم�ة مقبل�ة خاص�ة ان 
بالغت  الس�ابقة  الحكومات 
كث�ريا باالنف�اق والتعيينات 
واالمتيازات،  والتخصيصات 
رغ�م ان هذا االنفاق يس�مى 
بالضائع الذي الياتي بمردود 

مادي”.
وأض�اف ان “موازنة العراق 
وصل�ت اىل مرحل�ة اليمك�ن 

فيه�ا زي�ادة االنف�اق وه�و 
اىل  املالي�ة  وزارة  مادف�ع 
إيقاف العالوات والرفيعات، 
خاص�ة مع تخفيض اإلنتاج 
النفط�ي وفق مادع�ت اليه 
أوبك، حيث س�يخفض اكثر 

م�ن 50 ال�ف برمي�ل يوميا، 
كم�ا ان الع�راق ل�م يص�ل 
ملي�ون   3.8 اىل  بانتاج�ه 

برميل يوميا”.
 2021 “موازن�ة  ان  وب�ن 
ستكون اصعب من سابقتها 

بس�بب النمو السكاني الذي 
يبل�غ 3% س�نويا أي بمعدل 
س�نويا  نس�مة  ال�ف   800
وبمع�دل 400 الف يد عاملة 
تدخ�ل الس�وق العراقية من 
الخريج�ن وخاص�ة الذي�ن 
القانون�ي  الس�ن  يبلغ�ون 
أهمي�ة  اىل  للعمل”.ولف�ت 
“العم�ل الرسي�ع للحكوم�ة 
التخ�اذ ق�رارات من ش�انها 
املحافظة عى نفقات 2020 
الجهات  ان  و2021 خاص�ة 
القارض�ة لم يع�د بإمكانها 
اقراض العراق بعد ان وصلت 
 )+B( قروض�ة اىل مس�توى
واي ق�رض س�تكون علي�ه 
فوائ�د كبرية ولم تعد ميرسة 
كم�ا كانت يف األعوام الس�ت 

املاضية”.



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 2020 االربعاء 4 اذار
العدد 2281 السنة العاشرة

المراقب العراقي/ متابعة...
شن العدواُن السعودي ومرتزِقته، قصفاً صاروخياً 
عىل عدد  من املناطق بمحافظة صعدة خالل الـ 24 

ساعة املاضية. 
وقـال مصدر أمنـي أن “قـوى العدوان اسـتهدفت 
باألسـلحة  الرشاشـة واملدفعية أماكن متفرقة من 
منطقة 7 يوليو السكنية  بمدينة الحديدة”، مبينا ان 

“أكثر من 30 قذيفة مدفعية أطلقها  الغزاة والخونة 
عـىل مديرية حيس، وقصفت دبابـة لقوى  العدوان 

مزارع املواطنني يف مديرية الدريهمي املحارصة” 
وذكـر املصـدر أن “قـوى العـدوان قصفـت بثالث 
قذائف هـاون  مزارع املواطنني غرب قرية الشـجن 
وقريـة الدحفـش بمدينـة  الدريهمـي بالتزامن مع 
تمشـيط مكثف بمختلف األسلحة ما أدى  إىل ترضر 

منازل املواطنني”. 
وأشـار املصدر إىل “قصـف مدفعي لقـوى العدوان 
عىل مدينة  الدريهمي املحارصة مع تحليق لطائرات 
العدوان  التجسسية”، الفتا اىل ان “قصفاً صاروخياً 
ومدفعيـاً سـعودياً  اسـتهدف قرى آهلة بالسـكان 
يف مديريـة رازح الحدودية،  وشـن طـران العدوان 

غارتني عىل مديرية نهم”. 

المراقب العراقي/ متابعة...
رغم الحصار الخانق الـذي يفرضه الكيان 
الصهيوني عىل  الشعب الفلسطيني يف غزة، 
تواصل »عقـول« املقاومة مسـرة  الجهاد 
العلمي الذي تجىلىّ قبل أيام بطائرة تجسس 
انطلقت مـن  القطاع لُتجـ�رَ الكيان املحتل 
عىل اسـتخدام صاروخ ُيعت�  األكثر تطوًرا 

بالعالم إلسقاطها. 
ونرشت القنـاة الـ12 بالتلفزيـون الع�يىّ 
تفاصيل إعالن  االحتالل عن إسقاط طائرة 
دون طيـار. وقـد قالـت القنـاة نقـاًل  عن 
مصـادر أمنيىٍّة وعسـكريىٍّة رفيعـٍة يف كيان 
االحتـالل إنىّـه قـد  جـرى إسـقاط الطائرة 
عـىل بعـد 13 كم من شـاطئ قطـاع غزة، 
 وأسـقطت بصـاروخ مـن نـوع “بيتون” 
من صناعـة رشكـة  األسـلحة اإلرسائيلية 
“رفائيـل”، وهو يعت� مـن أكثر  الصواريخ 
تطـوًرا يف العالـم، عـىل حدىّ تعبـر املصادر 
األمنيىّة  والعسكريىّة اإلرسائيليىّة التي تحدثت 

 . للتلفزيون الع�يىّ
وليسـت هـذه املـرىّة األوىل التـي تسـتخدم 
ة خـالل  الطائـرة  املسـرىّ املقاومـة  فيهـا 
الفـرة األخرة فقـد نقل موقـع “0404” 
، املُقرىّب جًدا من جيش االحتالل   اإلرسائيـيىّ
أنىّ سـالح الجـو  الصهيونـي رصـد مؤخرًا 
تحليـق أكثـر من طائـرة اسـتطالع بدون 
 طيىّـار لـ)حماس( فوق الحدود الشـمالية 
لقطاع غـزة، موضحاً  أنىّ طائـرات مقاتلة 
تابعة للجيش سارعت إىل املكان  الستهداف 
نت مـن العودة  تلـك الطائـرات، لكنها تمكىّ

لداخل  القطاع بنجاح. 
ووفقاً ملصادر ميدانية فإن الطائرة الجديدة 
تعيـد إىل األذهـان  املسـار النوعـي للقـوة 
الجويىّـة يف املقاومـة الفلسـطينية والـذي 
 بـدأ بالعـام 2003 بقيـادة نضـال فرحات 
ورفقاؤه، من ضمنهـم   املهندس التونيس، 
محمـد الـزواري الـذي أرشف عىل مرشوع 
 تطويـر صناعة الطائـرات بـدون طيار يف 
وحـدة التصنيـع يف  كتائب القسـام، والتي 

أطلق عليها اسم أبابيل1، وظهرت أول  مرة 
يف 2014م يف معركة العصف املأكول. 

ومثل هـذه العملية يف ظل الظروف الراهنة 
تطويـر  نجـاح  املقاومـة يف  أن  إىل  تشـر 
صناعتها العسـكرية الجويىّة رغم الحصار 
 املطبـق املفروض عىل قطاع غزىّة يعدىّ إنجاًز 
ما  أن هذه الطائرات باتت أكثر  نوعياً، السـيىّ
تطـوراً عـن سـابقتها وبإمكانهـا  تحديد 

االهـداف وقصفهـا، ومن النقـاط األخرى 
التي تسـجل  للمقاومـة الفلسـطينية هو 
نجاحهـا يف تحقيق عنـر املفاجأة  وخلق 
قـوة ردٍع رغـم الفارق الكبر بـني قدراتها 

وترسانة  الجيش اإلرسائييىّ العسكريىّة. 
وكانـت املقاومة الفلسـطينية قـد تمكنت 
سـابقا يف إرسـال طائرة  أبابيـل إىل العمق 
اإلرسائييىّ األمر الذي شكلىّ صدمة لألجهزة 

 األمنية يف عمليية العصف املأكول، ونجحت 
املقاومـة أيضـاً  يف تسـير طائـرات فـوق 
األرايض املحتلـة وبعـد أن أعلـن  الجيـش 
اإلرسائيي أنه أسـقط طائرة بال طيار فوق 
أسدود،  أكدت كتائب القسام يف بياٍن رسميٍّ 
ت عدًدا  من الطائرات، وأنىّ  الحًقا أنىّها سـرىّ
إحداهـا نفـذىّت مهمـة فـوق وزارة األمـن 

 اإلرسائيلية بتل أبيب. 

وتشـر العملية األخـرة إىل ترسـيخ خيار 
املقاومـة واالعتمـاد  عىل النفـس يف أذهان 
ما يف ظل الخذالن  الذي  الفلسـطنيني، السـيىّ
تعرىّضـوا لـه من  قبل بعـض األنظمة فيما 
يخـص صفقـة  القـرن قبلها ومـا بعدها، 
ومـا لـم يظهـر يف تفاصيـل العملية حجم 
 التسليح والصواريخ الذي يمكن للمقاومة 

أن تستخدمه يف  طائراتها. 

ونجحـت املقاومة الفلسـطينية من خالل 
هـذه الخطوة بتوجيه  رسـائل جديد لقادة 
كيان اإلحتالل ويف مقدىّمتهم رئيس األركان 
 أفيـف كوخايف الذي أعلن عـن رؤية جديدة 
تمـى تنوفـا أي  الزخـم، فهـل سيسـر 
كوخايف عل  خطى إيزنكوت بجوالت ما  بني 
الحروب أم أنىّه سـيقرر الدخول يف مواجهة 

واسعة؟

دولي دوليعربي  عربي 

المراقب العراقي/ متابعة...
فندت وزارة الدفاع الروسية، االتهامات 
الغربيـة واألممية  للحكومة السـورية 
بارتـكاب “جرائم حرب” والتسـبب يف 
  “كارثة إنسـانية” ونزوح “املاليني” يف 

إدلب. 
وقال املتحدث الرسـمي باسـم الوزارة 
اللـواء إيغـور  كوناشـينكوف يف بيـان 
نـرش اليوم األربعاء، إن الـدول الغربية 
 واألمـم املتحدة لم تكـرث عىل اإلطالق 
الجسـيمة  ملذكـرة  باالنتهـاكات 
سـوتيش للعـام 2018 بشـأن إدلـب، 
والتـي ارتكبتهـا  تركيـا والجماعـات 
اإلرهابيـة املتواجـدة هنـاك، واملتمثلة 
يف  قصـف متزايـد للمناطق السـورية 
املجـاورة وقاعـدة حميميم  الروسـية 
وتعزيـز قبضة اإلرهابيـني من “هيئة 
تحريـر الشـام”  و”الحزب اإلسـالمي 
الركسـتاني” و”حـراس الديـن” عىل 
 املنطقـة وتمازج مواقعهـم مع نقاط 
املراقبـة الركيـة بـدال مـن  إخراجهم 
مـن املنطقـة وفصلهم عـن املعارضة 

املعتدلة. 
وأشار البيان إىل أن “عويل الغرب بشأن 
تدهـور األوضاع  اإلنسـانية يف إدلب لم 
يبدأ إال بعد أن اضطر الجيش السـوري 
 لشـن عملية عسـكرية ردا عىل هجوم 
جديـد مـن قبـل اإلرهابيـني  يف مطلع 
شـباط وتمكن بنفسـه من تطبيق ما 
نص عليه اتفاق  سـوتيش بشأن إزاحة 
التنظيمـات اإلرهابية خـارج املنطقة 
 منزوعة األسـلحة الثقيلـة وعمقها ما 

بني 15 و20 كيلومرا”. 
ولفت البيان إىل أن صورا ملخيم الجئني 
تم إنشـاؤه شـمايل  إدلب قرب الحدود 
الركية قبل عدة سـنوات، يستخدمها 
الغرب  كدليل عىل وقوع كارثة إنسانية 

مزعومة. 
كمـا بـدأ اإلعـالم الغربي فجـأة يطلق 
عـىل مسـلحي إدلـب تسـمية   “ممثلو 
املعارضـة املعتدلـة”، وذلـك رغم أن يف 
صفوفهـم نحـو   20 ألـف عنـر من 
“هيئة تحرير الشام” املصنفة تنظيما 

 إرهابيا يف قوائم األمم املتحدة. 

المراقب العراقي/ متابعة...
تمكـن الجيش السـوري، األربعاء، من التصـدي العتداءات  نفذها 

اإلرهابيني عىل محور رساقب بريف جنوب رشق  إدلب. 
وقـال مصـدر سـوري إن “الجيـش السـوري تصدى العتـداءات 
 اإلرهابيـني عـىل محـور رساقب بريـف جنـوب رشق إدلب ووجه 
 رضبـات لتحركاتهـم”.  وأضـاف أن ”رمايـات الجيش السـوري 
مستمرة تمهيدا بلدتي  سفوهن والفطرة”، الفتا اىل ان ”املسرات 

الركية  انحرست يف املنطقة وهي ال تؤثر عىل سر العمليات”. 
ويف الوقـت الـذي يحـرز فيه الجيش السـوري تقدمـاً كبراً خالل 
 عملياته العسـكرية الجارية يف محور إدلـب، يعمل النظام  الركي 

عىل رفع سقف دعمه للجماعات اإلجرامية. 

المراقب العراقي/ متابعة...
لقي 16 شخصا حتفهم وُفقد 33 آخرون بعد فيضانات  وانهيارات 

طينية ناجمة عن أمطار غزيرة يف جنوب رشق  ال�ازيل. 
وتعرضت املدن السـاحلية سـانتوس وغواروغا وسـاو  فيسينتي، 
وهي وجهات سياحية شهرة يف والية ساو باولو،  ملعظم األرضار. 

ووفقا لبيان من الحكومة املحلية فقد لقي اثنان من رجال  اإلطفاء 
مرعهما بينما كانا يحاوالن إنقاذ سكان مورو  دوس ماكاكوس 

فافيال ىف غواروغا. 
وأضـاف البيـان أن معظم املفقودين هم من سـكان فيـال بايانا، 
 حيـث انهـارت منـازل متهالكة عـىل جانـب التل، بسـبب غزارة 

 األمطار واالنهيارات الطينية. 
وشـهدت والية سـاو باولو، وجنـوب رشق ال�ازيل بشـكل عام، 

 هطول أمطار غزيرة قياسية خالل األسابيع األخرة. 

روسيا تفند مزاعم وجود 
»كارثة إنسانية« في ادلب

الجيش السوري يتصدى العتداءات 
إرهابية على سراقب

مصرع 16 شخصًا وفقدان العشرات 
جراء الفيضانات في  البرازيل

»عقول« المقاومة ُتذهل االحتالل

طائرات تجسس ُتحرج الكيان الصهيوني
 وُتربك قوته  الصاروخية
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المراقب العراقي/ متابعة...
األمريكـي،  بالكونغـرس  أعضـاء  تعهـد 
بإلغـاء الرسية عـن تقرير  اسـتخباراتي 
حـول مقتل الكاتب والصحايف السـعودي 
الرئيـس  متهمـني  جمـال  خاشـقجي، 
دونالد ترامـب بحظر نرشه بهدف  حماية 

السعودية. 
وقال السيناتور الديمقراطي رون وايدن، 
إنه سيستند إىل  فقرة من قانون صدر عام 
1976 تسـمح للجنة االسـتخبارات،  التي 
هو عضو فيها، بنزع الرسية عن التقرير. 
وأضـاف وايدن “لقد كان هذا تسـرا تاما 
وكامـال”، الفتـا إىل  أن عـدم قيـام بـالده 
وأصدقائهـا ورشكائها بأي تحرك ردا عىل 

  “هـذا الفعـل الهمجي” يوجه رسـالة إىل 
العالم تبيح استهداف  الصحافيني. 

ويف حـال صوتـت اللجنـة للكشـف عـن 
التقرير، سيكون أمام  ترامب خمسة أيام 
لتقديـم اعراض مكتـوب، وبعدها يمكن 
أن  يصوت مجلـس الشـيوخ ذي الغالبية 

الجمهورية عىل القرار. 
وطلب الكونغـرس العام املايض من مدير 
االسـتخبارات  الوطنيـة تسـمية من أمر 
بقتـل جمال خاشـقجي يف ترشيـن األول 
 عـام 2018 يف قنصلية بالده باسـطنبول، 
لكن مدير  االستخبارات، قال إن املعلومات 
يجـب أن تبقى رسية لعـدم  إلحاق الرضر 

باألمن القومي. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلنـت وزارة الداخليـة السـعودية، األربعاء، تعليـق العمرة  مؤقتا 
للمواطنـني واملقيمني يف البـالد، عىل أن يتم مراجعة  القرار بشـكل 
مسـتمر وإيقاف العمل بـه متى ما انتفت األسـباب.  وذكر مصدر 
يف الـوزارة، أن “القرار الوقائي يأتـي ضمن  التدابر االحرازية التي 
دأبـت حكومة السـعودية عىل اتخاذهـا  للحد من انتشـار كورونا، 

ومنـع وصوله إىل الحرمـني  الرشيفني اللذين يشـهدان تدفقا دائما 
وكثيفا للحشود البرشية،  مما يجعل من مسألة تأمني تلك الحشود 
أهمية قصـوى”.  وأضاف املصدر أنه “يأتي اتسـاقا مع اإلجراءات 
االحرازية  التي تتخذها السـلطات السعودية ملنع انتشار الفروس 
يف  اململكة، واسـتكماال للجهود التي تم اتخاذها، والرامية إىل  توفر 

أقىص درجات الحماية لسالمة املواطنني واملقيمني”. 

الكونغرس ينوي نزع السرية عن تقرير استخباراتي بشأن  مقتل خاشقجي

السعودية توقف العمرة وزيارة المسجد النبوي

المراقب العراقي/ متابعة...
بفـروس  اإلصابـات  عـدد  ارتفـع 
“كورونا” الشهر يف الكيان  الصهيوني 
إىل 15 إصابة، عقب اكتشاف 3 إصابات 

جديدة. 
وذكرت صحيفـة “يديعوت أحرونوت” 
الع�ية أن اثنني مـن  املصابني زارا أحد 
املحـالت املوبوءة يف الكيان املحتل،  فيما 

أصيب ثالث بعد عودته من ايطاليا. 
بـني  مـن  أن  إىل  الصحيفـة  وأشـارت 
املصابني الجدد طالبة يف  الصف التاسع، 

وجرى تعطيل صفها الدرايس اليوم. 
فيمـا يتواجـد أكثـر من خمسـة آالف 
إرسائيـي يف الحجـر  الصحـي خشـية 
حملهـم للفـروس، إضافـة ألكثر من 
500 جنـدي  بعد عودتهم من رحالت أو 

تدريًبا خارجية. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أفـادت صحيفـة سـودانية، بـأن الواليـات املتحدة 
 اشـرطت عىل الخرطـوم، إجراء تطبيـع كامل مع 
الكيـان  الصهيونـي، ودفـع مبلغ خمسـة مليارات 

دوالر، قبل  النظر يف طلب الرفع من قائمة اإلرهاب. 
وذكرت صحيفـة “الراكوبة” السـودانية يف ديباجة 
لهـا  أنـه عىل الرغـم مـن أن الكثر من السـودانيني 
“يعتقـدون  أن اللقاء الرسي الـذي جرى بني رئيس 
مجلس  السيادة االنتقايل عبد الفتاح ال�هان ورئيس 
الـوزراء  اإلرسائيـي بنيامـني نتنياهو كفيـل برفع 
اسـم البالد من  قائمة الدول الراعية لإلرهاب، إال أن 

الحقيقة غر  ذلك”. 
واستشـهدت يف هـذا السـياق بما ذكرتـه صحيفة 
  “هآرتس” الصهيونية من أن “رفع اسـم السـودان 
من  قائمة اإلرهاب مرتبط بإكمال خطوات التطبيع 

مع  الكيان املحتل. 

ولفتـت »هارتـس« إىل أن “رفـع الواليـات املتحـدة 
 ملعظم العقوبات االقتصادية والتجارية عن السودان 
 يف أكتوبر 2017 جاء بطلب من تل أبيب ، بعد مواقف 
 األخرة ضد ايـران”.  وأكدت أن “مصالح واشـنطن 
والقـوى العظمى املرتبطة  بتـل أبيب تجعل التطبيع 

البوابة لرفع اسم السودان من  قائمة اإلرهاب”. 

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية
صحيفة تكشف شرطًا غريبًا وضعته أميركا مقابل صحيفة عبرية: ارتفاع اإلصابات بفيروس كورونا في »  إسرائيل« 

رفع  السودان من »قائمة اإلرهاب« 

تركيا تعرقل 
وصول المياه 
إلى الحسكة 

السورية

المراقب العراقي/ متابعة...
اتهم قائد القوات الروسية يف شمال رشقي 
كورنوكـوف،  الجنـرال  أناتـويل  سـوريا 
القـوات الركيـة بعرقلة تفعيـل محطة 
  «علـوك« رشقي رأس العـني، والتي تزود 

مدينة الحسكة  وريفها باملياه. 
وقـال الجنـرال كورنوكـوف، يف لقاء مع 
صحفيـني من داخـل  القاعدة الروسـية 
يف مطـار القامشـي الـدويل، إن القـوات 
 الركيـة تعرقـل تفعيل محطـة »علوك« 
رغـم النقاشـات والوعود  التـي قطعتها 

لهم. 
وكانـت القـوات الركيـة أوقفـت عمـل 
محطـة »علـوك« يف 24  شـباط املـايض، 
وأخرجت الفنيني العاملني يف املحطة من 
 دون توضيـح األسـباب للجانب الرويس، 
»األمر الذي خلق  أزمة مياه يف الحسكة«، 

بحسب الجنرال الرويس.  
وتقع محطـة »علوك« بالريـف الرشقي 
لـرأس العني ويتجمع  فيها مياه )30 برئاً 
ارتوازيـاً( ومنهـا تضخ امليـاه إىل مدينة 

 الحسكة. 
بديـل  كحـلىّ  املحطـة  أنشـئت  كمـا 
السـدىّ  الرشقـي،  ملحطـة  واحتياطـي، 
ليستفيد منها سـكان تل تمر والحسكة 
والبلـدات  القـرى  والشـدادي  وجميـع 

التابعة ملنطقة الحسكة. 

العدوان السعودي يشن قصفًا صاروخيًا على صعدة
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قسم النظام الديمقراطي الجديد يف العراق وبشكل عريف  املواقع 
 الرئاس�ية الثالثة  حس�ب حجم املكونات يف الع�راق  لذلك اعطى 
املكون  الش�يعي املنصب التنفيذي االول )رئيس مجلس الوزراء( 
واعط�ى  املنص�ب الترشيع�ي للمك�ون الثاني  الس�ني)  رئيس  
مجلس النواب (  واعطى منصب رئيس الجمهورية لالكراد  وهذا  
كم�ا ذكرت جرى باتفاق  س�يايس ثم اصبح عرفا سياس�يا منذ 

االنتخابات االوىل ولحد االن .   
لح�د االن لي�س هناك ما يوج�ب االعرتاض عىل ذل�ك باعتبار ان 
الرشاك�ة   رضوري�ة يف بلد الزال حدي�ث العهد ع�ىل هكذا نظام 
حكم .  ولكن بالعودة  اىل علة التوزيع  والتخصيص  نجد ان هذا 
التخصي�ص اصبح نقمة عىل   البع�ض  ورحمة عىل االخر  ففي 
الوقت الذي كان املنصب االول للمكون  االكرب وهو الشيعة اصبح 
ه�ذا املنصب نقمة عىل هذا  املكون ،  صحيح  انه كحاله معنوية 
اعتبارية قد  يكون ادى غرضه،  ولكن كخدمة لهذا  املكون اصبح 
نقمة عليه  فكل س�لبيات املوقع معصوبة برأس الشيعة  واغلب 
االيجابيات تذهب لألط�راف االخرى التي تحاول ومع كل فرصة 
 تس�نح ان تبتز صاحب هذا املوقع وبوسائل شتى منها الضغط 
الس�يايس او  بواس�طة التدخ�ل االقليمي او ال�دويل او من خالل 
اس�تغالل االحداث الداخلية  يف البلد او استغالال للتناحر والخالف 

الذي يحدثه  املوقع نفسه الصحاب  االستحقاق نفسه .   
قراءة بس�يطة لسري االحداث منذ  تسلم الشيعة لهذا املوقع يجد 
القارئ ان  االطراف االخرى  وخصوصا االكراد هم اكثر استفادة  
م�ن مواقعه�م  املتاحة لهم يف الحك�م  وهذا ال يع�ود اىل ذكاء او 
ش�طاره او اكث�ر اخالص  او نزاه�ة بل يعود  بالدرج�ة االوىل اىل 
اختالل اخالقيات املش�اركة يف بلد  يفرتض ان يكون للجميع  من 
ش�مالة اىل جنوبه  ولكن الواقع اثبت  خالف ذلك  من خالل حدة 
الرصاع عىل اس�لوب  )من يس�تغل من (  ويحظى باكرب قدر من 

الكيكة . 
ولالس�ف هذا املنهج عرب من الفضاء الوطني اىل فضاء املكونات 
نفس�ها   ولكنه اكثر شدة يف املكون الشيعي  صاحب املوقع الذي 
يفرتض ان  ينعكس ايجابا ع�ىل اكرب رشيحة مظلومة يف العراق  
لكونه�ا مظلوم�ة اوال  ولكونه�ا االكرب ثانيا ولكونه�ا  املضحية 
بالنف�س وامل�ال ثالث�ا   ، فاغلب  م�وارد العراق من تح�ت اقدام 
الحفات من ابناء هذا الكون  وهم  املسؤولني عن الدفاع عن هذا 

الوطن والتضحية من اجله النهم  الحكام . 
ولكن الحقيقة حكام ليس يف املغنام بل يف املأسيوالفشل  فاالكراد 
ح�كام  يف االقلي�م ورشكاء يف  الباق�ي ب�كل التفاصي�ل مناصب 
والثروات  والخر ال  يشاركهم حتى يف موقع مراقب يف االقليم   ال 
باملنصب وال بالثروة وال  باالعتبارا !!  ،  من حقهم التدخل يف تعني 
او عم�ل اي منصب س�يادي  يف العراق وليس م�ن حق الحكومة 
املركزي�ة التدخ�ل يف اي قضي�ة يف  االقليم حتى ل�و كان رضرها 
ينعك�س عىل عم�وم البلد  فالواق�ع يقول االس�م  فدرالية ولكن 

الحقيقة كونفدرالية  والختالف كبري بني النظامني .  
ام�ا املكون الثاني ق�د يكون اكث�ر انصهار ومش�اركة يف نظام 
الحكم  ولكن  يستغل الفرص املتاحة لخلق التوازنات  مع املكون 
االكرب  واستغاللها  لجلب منافع اكثر  من الطرف االخر  مستفيدا 
م�ن فك�رة التهميش ال�ذي  صوره�ا وكانها الحقيق�ة ولكن يف 

الواقع خالف ذلك فهو رشيك يف اغلب  املواقع وله حصة االسد .  
نتيج�ة لذلك اصبحت الخس�ارة االكرب  من ه�ذا املنصب تصيب 
املكون  االكرب  فهو يتحمل الفش�ل والتضحية من جهة  ويتحمل 
اعباء الرتاجع  والتخلف نتيجة انشغالة برتضية الرشكاء وكسب 
وده�م من اجل  االس�تمرار يف موقع لم يجني منه س�وى  تحمل 
الفش�ل  ، صحي�ح ان  اصحاب املوقع له�م الحصة االكرب يف هذه 
النتيجة  ) الفش�ل ( نتيجة  تناحرهم واختالفهم وفساد البعض 
منه�م ولكن ال نغف�ل دور االخري�ن  يف  عملية االفش�ال  نتيجة 
التأمر من جهة ونتيجة الضغوط واستغالل الفرص  وعدم التقيد 

بمنهج املشاركة الحقيقية يف الرساء والرضاء  من جهة  اخرى . 
للمواق�ع الرئيس�ة يف الع�راق ؟ والواقع يجيب اصح�اب النفط 
واملنافذ   والزراعةواأله�وار والنخيل   واملاء والخرضاء واصحاب 
التضحي�ات  دفاعا عن الوطن  هم الفقراء دون ان يحصلون عىل 
الوجه الحس�ن   وغريهم ينعم يف خ�ريات العراق تخريبا وبناء  ؟  
وس�وف يس�تمرون يف  ذلك طلما ان هناك  اجواء وفرص تسمح 
بذلك والنتيجة ملخصها )  يزدادون تطور ومشاركة ونزداد فقرا 
وتخلف وتحمل اوزار الفش�ل بحجة  اننا ام ولد  وحكام  صورين 

لهذا البلد  (  . 

المنصب التنفيذي
 نقمة ام خدمة ؟ ! 

عبد الحسين الظالمي

بقلم/ ليلى نقوال
إىل  دع�وا  الذي�ن  اإليراني�ني  وبغي�اب  وهك�ذا، 
�ة ُثالثي�ة يف طه�ران  الحت�واء املواقف  َعْق�ِد قمَّ
ة ُثنائية يف روس�يا بني  التصعيدية، س�ُتعَقد قمَّ
الرئيس�ني  بوت�ني وإردوغ�ان، يب�دو إردوغ�ان 

األضعف فيها، لألسباب التالية : 
 - أوالً، إن قي�ام الرئي�س الرتك�ي بالذه�اب إىل 
روس�يا للقاء بوتني، يجعل�ه يف  موقٍف تفاويض 
أضعف، خاصة بعد قيام بوتني برفض العروض 
الرتكي�ة  للقاءاٍت ُثنائيٍة أو ُرباعيٍة )باإلضافة إىل 
أملانيا وروسيا( يف إسطنبول،  وُمماطلته يف قبول 

دعوة إردوغان لَعْقِد لقاء . 
�ة الرتكي�ة الروس�ية، بع�د   - ثاني�اً، تأت�ي القمَّ
اس�تنفاد إردوغان كل الُس�ُبل لدف�ع  حلفائه يف 
الناتو ملُساعدته عسكرياً، أو ُممارسة الضغوط 
العس�كرية أو  االقتصادي�ة ع�ىل روس�يا لوقف 

الحملة العسكرية السورية داخل إدلب  . 
لقد فش�ل إردوغان يف جّر الناتو ملُش�اركة -ولو 
رمزي�ة- بالح�رب الدائ�رة  الي�وم يف إدل�ب، ولم 
ينف�ع مع�ه التهدي�د بإرس�ال آالف الالجئني إىل 
أوروبا  يف تغيري املوق�ف األوروبي من املوضوع. 
أما األمريكيون، فقد وعدوه  باملس�اعدة التقنية 

عوه عىل امليُّض ُقُدماً يف  واالس�تخباراتية، وش�جَّ
تلك  الحرب »بُمفرده .« 

من�ذ عام 2016، بالَغ إردوغان يف تحدّي حلفائه 
يف حل�ف النات�و، وأرصَّ  عىل إتم�ام صفقة »أس 

400« م�ع ال�روس بالرغ�م م�ن كل التحذيرات 
اها من أعضاء حلف الناتو   والتهديدات التي تلقَّ
ومن األمريكيني. واليوم،  لم يكن من املنطقي أن 
يقوم أعضاء حلف الناتو بالدخول مع إردوغان 

 يف ُمغامرٍة عس�كريٍة ضد الروس داخل األرايض 
السورية، قد تؤّدي إىل  نشوٍب حرٍب عاملية  . 

 -  ثالثاً، إن الهجوم الواس�ع الذي قام به الجيش 
مس�احات  حلفائ�ه،  وتحري�ر  م�ع  الس�وري 

شاِس�عة من الجغرافيا الس�ورية يف محافظتي 
حل�ب  وإدلب، والرس�ائل الدموية التي أرس�لها 
ال�روس والجيش الس�وري إىل  إردوغ�ان، والرّد 
الن�اري الرتكي ع�ىل الجيش الس�وري والقوى 
العسكرية  املُس�اِندة.. كلها ُمعطيات تجعل من 
الحرب العس�كرية املبارشة مغاَمرة  ُمكلِفة عىل 

الجميع تفاديها . 
ولألس�باب ال�واِردة آنف�اً وغريها م�ن القضايا 
املُشرتكة التي تهّم الجميع،  أظهرت الترصيحات 
اإليراني�ة رغب�ة يف تفادي التصعيد م�ع األتراك، 
كم�ا  أظه�ر كل م�ن األت�راك وال�روس رغبة يف 
تف�ادي الِص�دام. فما الذي ُيمك�ن  أن تؤدِّي إليه 

ة الرتكية الروسية؟ .  القمَّ
 - س�يحاول الطرف�ان الوصول إىل اتف�اٍق جديٍد 
ح�ول إدل�ب، بعدما دفن�ت  التط�ّورات امليدانية 
اتفاق س�وتيش 2018،  والذي ماطل إردوغان يف 

 تنفيذه طويالً . 
 - س�ُيطالب إردوغ�ان بمنطقٍة آمن�ٍة بُعمق 30 
ة حماية أمنه  كلم داخل األرايض السورية،  بحجَّ
القومي وإليواء الالجئني السوريني فيها. األكيد، 
أن  الحكوم�ة الس�ورية ليس�ت يف واِرد الرتاُجع 
قته من تحرير  ألراضيها أو الرتاُجع عن  عّما حقَّ

ش�رٍب من األرض إلحالل الجي�ش الرتكي فيها!، 
 وبالتايل لن تقبل موسكو بذلك  . 

 -  من املُمك�ن أن يحصل إردوغ�ان عىل موافقة 
روس�ية ع�ىل بق�اء الق�وات  الرتكي�ة بُعم�ٍق ال 
عة  يتجاوز 5 كلم )كما تنّص إتفاقية أضنة املوقَّ
بني  سوريا وتركيا عام 1998(، مع اإلرصار عىل 
فتح وتأمني الطريق�ني  الدوليني »أم 5« وأم 4«، 
وإبعاد اإلرهابيني واملُس�لَّحني إىل املدى الذي  يتّم 

فيه تأمني قاعدة حميميم عسكرياً  . 
ل�ة، إن املفاوض�ات الحالي�ة س�تأخذ  يف املُحصِّ
بع�ني االعتبار التط�ّورات  امليداني�ة واإلنجازات 
قها الجيش الس�وري مع حلفائه عىل  الت�ي حقَّ
 األرض. وكم�ا أدَّت االتفاقي�ات الس�ابقة يف كل 
من سوتشيوأس�تانة إىل  تحقيق إنجازات ُكربى 
للجميع يف س�وريا، ُيدِرك األتراك اليوم حاجتهم 
 للروس يف تأمني مصالحهم الحيوية يف س�وريا، 
كم�ا ُيدِرك ال�روس أن  كلفة تحرير س�وريا من 
دون اتف�اق مع تركيا س�تكون ُمكلِفة جداً، لذا 
يب�دو  أن األم�ور س�تّتجه إىل اتفاٍق جدي�د، يتّم 
االلتزام به إىل أن تتبدَّل الظروف  التي ستس�مح 
بقيام الجيش السوري باستكمال تحرير الباقي 

من أرضه . 

بقلم/ حيدر الجعفري
هذه املوجة إْن تحّولت إىل وباء شامل، وعىل 
نطاٍق واس�ٍع، فالخطر  س�يكون مضاعفاً 
مرّاٍت عدي�دة، وس�يكون التوّجس العاملي 
منه متوّقعاً  بش�كل كب�ري ومتصاعد. وقد 
سبق أن أطّل »كورونا« عىل الناس بأنماطه 
س�تينّيات  يف  اكتش�افه  بع�د   املتع�ّددة، 
الق�رن العرشين، يف كلٍّ م�ن األعوام   2003   
و2018/2015/2012     ،)SARS-CoV( 
 )MERS-CoV(، حت�ى  انتش�اره املعارص 

 .)2-  )SARS-CoV 2020-2019
إنَّ استشعار الخوف نعمة يف حياة اإلنسان 
والحي�وان عاّم�ة، والخال�ق  الحكيم أوجد 
الخ�وف كعنرص إبق�اء عىل حي�اة الكائن 
الح�ّي، لك�نَّ الخوف  من�ه صن�ف إيجابّي 
يبع�ث ع�ىل الح�ذر، والروّي�ة، والحيط�ة، 
واالس�تعداد،  والتأّم�ل،  والتخطي�ط، 
والوقاي�ة، وَنَفس التحدّي للقادم املجهول، 
ومن�ه م�ا  ه�و س�لبي ي�ؤدي بصاحبه إىل 
التقوق�ع، واالن�زواء، والعزل�ة، والتجّم�د، 
 والالأدرّية، واليأس، وموت روح املثابرة يف 

التمّسك بالحياة، وتحدّي  الّصعاب . 
وع�ىل العاقل املتعلّم أن ي�زن األمور، حتى 
ال يقع يف ش�باك اإلفراط يف  الخوف املُش�ّل 
للحرك�ة إىل ح�د التجّمد وتعطي�ل الحياة، 
وأن ال يق�ع يف  فخاخ التفريط يف الخوف إىل 
ح�د الالمباالة والتهّور وع�دم احرتام العلم 
 وتحذي�رات الخرباء وأهل االختصاص. هذا 
التوازن رضوري وصعب يف  آن، وخصوصاً 
ع�ىل نطاق الّش�عوب بطوله�ا وعرضها يف 

أرجاء البالد  املرتامية . 
يف العام 1918، ومع انتهاء كابوس الحرب 
العاملية األوىل )1914-  1918( التي حصدت 
األبري�اء  املدني�ني  م�ن  املالي�ني  ع�رشات 
البل�دان  الطاحن�ة يف  املع�ارك  الدولي�ة  يف 
املش�رتكة واملحيطة، البالغ�ة أكثر من 30 
 دولة، أصبح�ت قاّرة أوروب�ا أمام كابوٍس 

كارثي آخر ُسّمي »اإلنفلونزا  اإلسبانية  .« 
لق�د حصد هذا الوباء الخطري بعد أن طاف 
رب�وع البالد عىل امتداد  املعمورة، بحس�ب 
التَّسجيالت التقريبيَّة، بني 25 و50 مليون 
ش�خص!  فكان كارثة بكلِّ م�ا للكلمة من 
معنى يف الع�رص الحديث يف مرحلة ما قبل 
 اخ�رتاع الس�الح ال�ذّري الن�ووي والطفرة 

العلمية التي تحّققت يف القرن  العرشين . 
   )Influenzaلم ت�أِت اإلنفلونزا اإلس�بانية
A »H1N1«(  بل�وٍن أو رائح�ٍة أو  طعٍم، بل 
اكتسحت ُمخرتِقًة أجواء الشعوب كالَشَبح 
بمأس�اويٍة  وأثخن�ت  الن�اس  الخاط�ف، 
وتراجيدي�ٍة تأريخي�ٍة بالغ�ٍة، م�ن خ�الل 

انتشار املرض  واملوت املؤلم البطيء . 
املنت�رش  امل�رض  ه�ذا  ع�وارض  وكان�ت 
معتادًة، كارتفاع حرارة الجسد،  والصداع، 
والتع�ب الش�ديد حتى اإلره�اق، ويف أغلب 
الح�االت اإلصابة  بااللته�اب الرئوي الحادّ  
 (النيوموني�ا،    .)Pneumoniaومما ال ش�كَّ 
فيه أنَّ  الشعوب، ومع تزايد حاالت اإلصابة 

والوفي�ات به�ذا الوب�اء، كان�ت  مرعوبة، 
يملؤها الخوف املتزايد من الغموض القائم 

واملجهول القادم . 
رضب  م�رض  اإلس�بانية  اإلنفلون�زا  إنَّ 
املستش�فيات العس�كرية يف أوروبا  يف أوىل 
موجاته الكاسحة، إذ كانت تكتّظ بالجنود 
وضحاي�ا الح�رب  العاملي�ة. وعن�د ع�ودة 
موج�ات متزايدة من الجن�ود وتوافدها إىل 
هذه  املستشفيات، تجّددت موجات األوبئة، 
وتفّش املرض بصورة أوس�ع،  وكان مّمن 

أُصيب به الفئة غري املسّنة أيضاً . 
وق�د أخف�ت الحكوم�ات يف أكث�ر البلدان، 
حفاظ�اً ع�ىل معنوّيات ش�عوبها،  األخبار 
عن ش�ّدة هذا الوباء وعمق فتكه باألنفس 
وتفاصي�ل عواقب�ه  الكارثية، لئ�اّل ُيصاب 
الناس باليأس والفش�ل واإلحباط يف وقت 

الحرب  واملواجهة مع العدو  . 
وألّن إس�بانيا ل�م تك�ن فعلّي�اً م�ن الدول 
املُنخرطة يف الح�رب، بل كانت عىل  الحياد، 
التزم اإلعالم اإلس�باني الحرّية يف الكش�ف 
ع�ن حقيقة الوباء  وآث�اره املدّمرة. ولذلك، 
اكتسب الوباء اسمه املُقرتِن باسم الدولة، 
ع�ىل  الرغ�م من أّنه ع�ّم الجمي�ع، وحصد 
الن�اس م�ن ع�رشات البل�دان، ول�م يكن 
 حبي�س الجغرافيا اإلس�بانيَّة، فما أش�به 

اليوم بالبارحة ! 
إنَّ م�ا يج�ري يف عاملن�ا الي�وم م�ع وب�اء 

كورونا شبيه إىل حٍد بعيٍد بما  واجهناه مع 
اإلنفلون�زا اإلس�بانية من حي�ث الغموض 
والتش�ويش والخوف  والرهبة من املجهول 
الق�ادم. وكم�ا كان األمر يف الع�ام 1918، 
فالي�وم  كذل�ك ُي�ذاع رس�مّياً أن »ال ُلق�اح 
وال ِع�الج« لهذا امل�رض حت�ى اآلن، فكان 
 مّم�ا كان، وكم�ا ه�و حاص�ل اآلن، اتخاذ 
الُس�لطات املعنّية بعض اإلجراءات  كحلول 
 ،  )Isolation( بالع�زل متلّخص�ة  عملّي�ة 
والَحْجر الصّح�ي )Quarantine(    ، وإغالق 
بالنظاف�ة  والتثقي�ف  العام�ة،  األماك�ن 

    )Personal Hygiene(. الشخصية
األمريكي�ة   نيويورك-س�يتي  مدين�ة  ويف 
 )NYC(، عىل سبيل املثال، كان  ُيَجرَّم بدفع 
الغرامة أو الحبس َمْن كان َيس�عل أو َيكح 
أو يعط�ُس م�ن دون  أن يلتزم بحجب أنفه 
ة، إذ وصلت الوفيات  وفمه يف املناطق العامَّ
يف  أمريكا بس�بب ذل�ك الوب�اء إىل أكثر من 

نصف مليون شخص  . 
بقي�ت اإلنفلون�زا اإلس�بانية تظه�ر هن�ا 
وهناك لثالثة عقوٍد بعدها بشكٍل  موسمٍي 
مح�دود، ويف دوٍل مختلف�ٍة، حت�ى الع�ام 
تحدي�د  العلم�اء  م�ن  تمّك�ن  إذ   ،2005
ب  الرتكيب�ة البنيوّي�ة للفريوس الَّذي س�بَّ
الحل�ول  والتوصي�ات  ليطرح�وا  الوب�اء، 
لتطويق�ه والحّد من انتش�اره ع�ىل نطاٍق 

 . ً واسٍع مجددا

إنَّ الخ�وف الّس�لبي أخط�ر ع�ىل األف�راد 
والش�عوب من الوباء نفس�ه، ألنَّه  بمثابة 
االستسالم وعدم الس�عي ملواجهة التحدّي 
ال�ذي يفرضه عىل  الن�اس. وال يجوز بحاٍل 
م�ن األح�وال أن تتحّول األزمة م�ن كارثة 
عىل  البرشية جمعاء تستهدف الجميع، إىل 
حالٍة من الرتاش�ق بني األمم وتبادل  التهم، 
أو أن ينطل�ق البع�ض الس�تغالل الظروف 
للتش�ّفي، أو الش�ماتة، أو  ممارسة شكٍل 
م�ن الكيدّي�ة األيديولوجية أو السياس�ية 
بني الش�عوب ع�ىل  خلفّية نش�وء املرض، 
آراٍء  ع�ن  تعب�ري  أو  حس�ابات  لتصفي�ة 

ُمغرضة  مشبوهة . 
فكم�ا أنَّ األزمات تصنع الّش�عوب، فإنها 
إىل  االبت�كارات  ذات�ه  الوق�ت  يف  تدفعه�ا 
واإلبداع�ات والتط�ّور التجريب�ي واملع�ريف 
واالس�رتاتيجي  بص�ورة مهّم�ة تعلو عىل 
مرحل�ة األزم�ات، وتعرب بالّش�عوب إىل بّر 
األم�ان  واالزده�ار، فال ينبغ�ي أن تنحرص 

الرؤية بالسلبّية القاتمة . 
وينبغ�ي للّش�عوب الحّي�ة الت�ي انتهجت 
األزم�ات  يف  والصم�ود  املقاوم�ة  ثقاف�ة 
 واملواجه�ة لكلِّ ما هو وبائ�ّي ودخيل عىل 
عافية أفرادها، س�واء بالنسبة  إىل الصّحة 
أو الثقافة أو األمن أو االقتصاد أو السياسة 
أو م�ا إىل ذلك،  التكاتف بواقعيٍة وش�جاعٍة 
وأمان�ٍة، التخ�اذ كل إج�راٍء الزٍم وفق�اً ملا 

يقّرره  الخرباء املتخّصصون املعنّيون . 
املُ�راد واملأم�ول ه�و أن تح�ّول الش�عوب 
األزم�ات واالختب�ارات التأريخيَّة  إىل فرص 
للبن�اء، وتجّدد الهّمة، والتعايف من الكس�ل 
والخنوع والجمود،  وأن ال يكون ذلك مدعاًة 

للرتاجع واإلحباط، بل التقّدم الواثق . 
ّن التقاع�س يف ه�ذا املس�عى والالمب�االة 
ُيع�دان تج�اوزاً دينّي�اً وإنس�انّياً  وأخالقياً 
وقانونّي�اً، فع�دم الجّدية يف أخ�ذ الحيطة، 
واّتب�اع التعليم�ات  القانونية واإلرش�ادات 
املتخّصصة، والعمل املس�ؤول، هو ش�كل 
م�ن أش�كال  االس�تخفاف بحرم�ة الناس 
واإلنسانّية، وتوهني ملا يمكن أن تؤول إليه 

 املصائر الخطرية لألمور . 
فف�ي الوق�ت الَّ�ذي ُينتظ�ر من الّش�عوب 
الناهض�ة أن تكون عىل قدر الصمود  العايل 
عند التحديات الجس�ام، وعدم الخوف مّما 
س�يأتي من األقدار،  والتسليم لألمر الواقع 
الَّ�ذي ال يمك�ن دفعه بعد إنج�از ما يمكن 
م�ن  الواجبات، كذلك عليه�ا امليّض بالتعلّم 
والتثقيف والوعي والبناء الذاتي،  لتحصني 
ُعرَى املواطنة الصالحة، وحماية النس�يج 
االجتماعي م�ن  االهرتاء، من خالل الخوف 
اإليجاب�ّي املس�ؤول الباعث ع�ىل الحركة، 
 واجتناب الخوف الّس�لبي الكابح للّصمود، 
فم�ا يف�وق الوباء خط�ورًة، ه�و  الخوف 

ل يف مواجهته .  املُعطِّ

ة بوتين- إردوغان ع من قمَّ المتوقَّ
يتَّجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى روسيا للقاء الرئيس  فالديمير بوتين يوم الخميس في 5 آذار/مارس الحالي، وذلك بعد سلسلة  من التطّورات الميدانية التي كادت 

أن تؤّدي إلى حرٍب ُكبرى بين الطرفين  في الشمال السوري . 
وكان من الواِضح طيلة فترة التصعيد العسكري في إدلب أن الطرفين  التزما »حاّفة الهاوية« وحاوال - َقْدر اإلمكان- أال تصل المواجهة بينهما  إلى حد االقتتال الُمباَشر، 

بدليل أن إردوغان استمر باإلعالن عن أن  الجيش السوري هو المسؤول عن قصف الجيش التركي في إدلب، بينما  سارَع الروس إلى التعزية بالقتلى األتراك والحديث عن عدم 
وجود نيَّة  باستهداف القوات التركية، ولكن وجود هؤالء مع اإلرهابيين وخارج  ُنقاط الُمراقبة التركية هو السبب في ذلك . 

يعّد وباء فيروس كوروناVirus: SARS-CoV ;19-  )Disease: Coronavirus, COVID -2(  الزائر الكارثّي األول على 
وجه الكوكب، فقد  مّرت على البشرية العشرات من الكوارث الوبائية وغيرها من أشكال  الكوارث، كاألمراض والحوادث الطبيعية 

الفاجعة ومصائبها . 
إنَّ تفّشي فيروس كورونا الوبائي اليوم كمرض يسّبب االلتهابات الرئوية  الحاّدة- وخصوصًا لدى من يعانون أمراضًا صّحية ُمزمنة، 

مّما يضعف  نظامهم المناعي، وهم في العادة من المتقدمين في السّن- ليس الحالة  األولى التي تمّر على الناس، بل سبق أن 
ُأصيبت الشعوب بهذا النوع من  الوباء، وكانت تلك الحاالت متقاربة جّدًا، ولكّنها غير مطابقة للموجة التي  اكتسحت عالمنا اليوم . 

الخوف من الوباء .. أخطر من كورونا



صراعمثيربيننادييننفطيين

غدًا.. الطلبة يطمح لتصحيح المسار بمواجهة 
صاحب المركز األخير نفط  ميسان

لم يعد الحديث عن كرة القدم في أي بلد في العالم 
مجّردًا من المشاعر الوطنية  ومنسلخًا من االنتماء الوجداني 
للوطن، بل صار التفاعل مع أي منتخب أو ناٍد  في بطولة 
خارجية يرتقي الى مستوى الحماسة المعنوية ألي جندي 

يتوق لحسم  معركة التحدي ورفع علم بلده مثلما في 
المالعب يظّل هاجُس الالعب أن ال يعود  منكِسرًا وحاني 

الرأس أمام الجماهير، بل مزهّوًا بفوٍز ُيبهج النفوس 
تعبيرًا عن  التضحية والتفاخر والرضا بإتمام الواجب مهما 

كان المنافس عربيًا أم أجنبياً . 
ثقاف�ة الحماس�ة الوطنية ه�ذه زادت عند بع�ض العاملني يف كرة 
الق�دم بدرجات  تفاوتت بني الحرص عىل س�معة الوطن كش�عور 
بديه�ي ألي مواط�ن، وب�ني  إتخاذه�ا كتربي�ر إلته�ام اآلخري�ن 
وتس�قيطهم عندما يرتبط األمر بنش�اطهم الخارجي  ُينزع عنهم 
صفة »الوطنية« تماش�ياً مع حرية الرأي م�ا بعد عام 2003 التي 
 بلغ�ت حدوداً خطرية لدى البعض ممن ال يتوّرع عن تخوين الناس 
والطعن يف  ذممهم وعّدهم عمالء وذيول ليس ل�«األجنبي« فحسب 
ي�وم كانت هذه الصفات  ت�ُرف األذهان إليه، بل فتحت العالقات 
الخليجي�ة املتوترة أبواب�اً لتكّهنات  ُمغرضة بأن ق�ادة كرة العراق 
منح�ازون للس�عودية ت�ارة واىل قطر ت�ارة أخرى  حس�ب مؤّش 

بورصة املصالح الشخصية ! 
إن ضع�ف الدولة يف تأخري تطويق أي نش�اط ملس�ؤويل كرة القدم 
يتوق�ع أن يفّجر  اتهام�ات الحقة تلحق رضراً بس�معة البلد يقف 
وراء تكري�س ثقافة التخوين لدى  عامة الن�اس، فبعض العاملني 
يف مؤسس�ات الرياضة كانوا يلجأون اىل طلب  مس�اعدة مسؤولني 

رياضي�ني خليجيني من�ذ التح�ّول التأريخي لنظام 
العراق قب�ل 17  عاماً بعيداً عن التنس�يق مع 
وزارة الش�باب والرياض�ة أو اللجنة األوملبية 
الوطني�ة  اللت�ني كانت�ا طرف�اً يف خصومات 
عدة مع اتحاد الكرة وأس�بغت أطر املجاملة 

 عالقتهما أمام اإلعالم لتفادي تفاقم األمور 
ومواجه�ة العقوبات الدولي�ة غري مرّة، 
 فأس�تمرأ االتحاد يف تّرفاته املس�تقلة 

ع�ن رأي الدول�ة وص�ّدق العب�ارة )بيتنا 
 ونلع�ب بيه( كحالة اس�تثنائية بني جميع اتح�ادات دول املنطقة 
التي تحكمها  التش�اورات واملوافقات الرسمية مع حكوماتها قبل 
أن تقدم خطوة واحدة  لالجتماع مع اتحاد شقيق ذي صلة بقضية 

وطنية . 
لس�نا بحاجة اىل تربِئة كرتنا الوطنية األصيلة من حماس�ة محمد 
جواد الصائغ التي  تضّيع عليه غالباً حكمته يف وصف دقائق األمور 
نتيج�ة الغب�ن الذي إصاب�ه يف  حقبت�ي ناجح حم�ود وعبدالخالق 
سة عام  مسعود وهو األقرب لهما من غريه ، فالكرة  العراقية املؤسَّ
1948 ال يمكن أن تتس��ّ ب�)الِدشداشة( الس�عودية أو  القطرية، 
ه�ذا وصف ُمخجل وُمقرِف ويلحق العار ب�كل من يؤِمن باالنتفاع 
من  عالقته الش�خصية كرئيس اتح�اد أو عضو أو أي صفة أخرى 
ضم�ن منظومة اللعب�ة  عىل حس�اب كرامة وقيمة وعراقة اس�م 
العراق، كرتنا يف )ِدشداش�ِتنا( التي نزهو  بها حتى وأن بدْت مرّتقة 
من هنا وهناك بس�بب مآيس الحروب املدّمرة  ومشاجرات طائفية 
االحتالل وتظاهرات الشباب املثقف دفاعاً عن حقوق فرص  العمل 
وضد سياس�ة تبذي�ر مليارات الدنانري التي يس�مع عنها الش�عب 
يف ن�رشات  االخبار ول�م يَر مرشوعاً واحداً ع�ىل األرض يضاهي ما 

تباهى به أبناء العقود  املاضية . 
الصائ�غ مطالب بتقديم اعت�ذار للوطن ولكرة الق�دم وللجماهري 
عّم�ا تركه وصفه  املنفعل من آثار س�لبية تحّط من تاريخ انتمائه 
لخدمة اللعب�ة التي ُعرف عنه  وعن كثريين منذ أول رئيس لالتحاد 
عبيد عبد الله املضايفي، مدى اخالصهم  ووالئهم للعراق، ويف الوقت 
نفس�ه ندعو الصائغ اىل كش�ف مغ�زى قوله يف تبّدل   )ِدشداش�ة( 
اتحاد الكرة العراقي من السعودية اىل القطرية، ومن يدفع بالعراق 
 العظي�م ليكون تابعاً له�ذا االتحاد أو ذاك؟ أليس ه�و القائل )من 

يحجر عىل رأي  الصائغ لم تلده أمه بعد(؟
الظاهر للرأي العام أن االتحادين الس�عودي والقطري لكرة القدم 
لعب�ا أدواراً  إنس�انية ومهني�ة ولوجس�تية يف دعم الك�رة العراقية 
م�ا بعد ع�ام 2003 بصورة  اس�تثنائية، ويف مبادرات أش�ادت بها 
الحكومة العراقية قبل االتحاد يف غري  مناسبة، وما زالت مستمرة، 
أما املخفي يف )الِدشداش�ة( عن الرأي العام فالصائغ  سيجيب ولن 

يخىش من قول الحق. 

!)د�شدا�شِتنا(يفكرتنا
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المراقب العراقي/ صفاء الخفاجي
تس�تكمل يوم غد الخمي�س مباري�ات الجولة 
الرابع�ة م�ن ال�دوري املمتاز باج�راء  مباراتني 
عىل ملعبي كربالء الدويل وملعب الش�عب الدويل 
حيث تجمع املباراة  األوىل فريقي نفط الوس�ط 
بضيفه نفط الجنوب يف مباراة سيس�عى فيها 
الفريق�ان  اىل الفوز، نفط الوس�ط يحتل املركز 
التاس�ع يف ج�دول ال�تيب برصي�د ثالث نقاط 
 فق�ط حققها من الفوز يف مبارات�ه األوىل امام 
امانة بغ�داد فيم�ا تلقى خس�ارتني  متتاليتني 
يف الجولت�ني الس�ابقتني ام�ام كل م�ن املين�اء 
والحدود وس�يطمح اليوم  اىل تصحيح مس�اره 
والعودة اىل سكة االنتصارات ومحاولة االرتقاء 
ق�دم  الفري�ق  ان  يف س�لم  ال�تي�ب وخاص�ة 
مس�تويات جيدة يف األدوار األربع�ة قبل توقف 
 الدوري ومن ثم ت�م الغائها، أبناء املدرب رايض 

شنيش�ل يعون أهمية تحقيق  النقاط الثالث يف 
مباراة الغد من اجل التقدم بخطوات ثابتة نحو 

فرق املقدمة. 
من جانبه يطمح فريق نفط الجنوب اىل رضب 
عصفوري�ن بحج�ر واحد فان تحق�ق  الفوز يف 
مباراة الغد سريتقي أوال يف سلم ال�تيب وثانيا 
اإلطاح�ة بنفط الوس�ط  ال�ذي يتق�دم عليه يف 
ج�دول ال�تيب ويتس�اوى معه بع�دد النقاط، 
نفط الجنوب  ي�درك صعوبة مواجهة الغد امام 
نفط الوس�ط منافس�ه املب�اش فالفريقان لم 
يحقق�ان  النتائ�ج املرج�وة منهم�ا يف الجوالت 
الثالث السابقة وسيس�عيان اليوم اىل تصحيح 
 املس�ار وتحقيق االنطالق الحقيقية يف الدوري 

املمتاز.  
يف املب�اراة الثانية يواجه الطلب�ة ضيفه القادم 
م�ن ميس�ان فري�ق نفط ميس�ان ع�ىل  ملعب 

الش�عب ال�دويل يف مباراة ال تخو م�ن الصعوبة 
لالني�ق ال�ذي ي�درك جي�دا ان  أي نتيج�ة غ�ري 
الفوز قد تبعده عن املنافس�ة عىل لقب الدوري 
املمت�از فالطلبة  صاحب املرك�ز الثاني عرش يف 
جدول ال�تي�ب يمتلك يف جعبت�ه نقطة واحدة 
فقط  كس�بها من تعادله م�ع النجف يف الجولة 
الثانية فيما تلقى الخسارة يف الجولة  األوىل من 
الزوراء وكذلك تلقى خس�ارة أخ�رى يف الجولة  
املاضي�ة امام الجوية،  فيدرك ان مباراة الغد قد 
تع�د الفرصة األخرية لالنيق من اجل االرتقاء يف 
جدول  ال�تي�ب ويدرك صعوب�ة مواجهة نفط 
ميس�ان الن األخري صاحب املركز األخري يف  قاع 
ال�تيب س�يقاتل من اجل تحقيق النقطة األوىل 
له يف الدوري وملا ال تحقيق  الفوز والثالث نقاط، 
فالفريق امليساني تلقى ثالث هزائم يف الجوالت 
الث�الث  املاضي�ة امام كل م�ن الجوي�ة واربيل 

والصناع�ات الكهربائية وسيس�عى اليوم بكل 
 قوة من اجل النيل من فريق االنيق واالبتعاد عن 
املركز األخري ومحاول الش�د من  ازر مهاجميه 
يف عملية تس�جيل األهداف فالفريق لم يس�جل 

حتى االن سوى هدف  واحد فقط. 
وكان فري�ق النفط  قد نج�ح يف املواجهة األوىل 
يف تحقي�ق الف�وز ع�ىل الح�دود -1  0 يف املباراة 
الت�ي أقيمت عىل ملعب النفط، حيث جاء هدف 
اللقاء الوحي�د عن  طريق الالع�ب محمد داود، 
لينفرد بصدارة ه�دايف الدوري املمتاز برصيد 5 

اهداف . 
الفوز منح النفط ثالث نقاط وضعته يف صدارة 
ال�تي�ب برصيد 10 نقاط، بينم�ا  توقف رصيد 

الحدود عند النقطة 6  . 
ويف مب�اراة اخ�رى، نج�ح فري�ق الصناع�ات 
الكهربائي�ة يف مواصل�ة توهج�ه بتغلب�ه  عىل 

مضيف�ه أربي�ل 3-2 يف اللق�اء ال�ذي أقيم عىل 
ملعب فرانسوا حريري لحساب  الجولة ذاتها . 

وس�جل اهداف الصناع�ات الكهربائية كل من 
اياد خلف د )3( وانس مالك د )63(  والبديل ذو 
الفق�ار عايد د )72(، بينما س�جل ثنائية أربيل 
كل م�ن حي�در قارم�ان د   )19( وحس�ني عبد 

الواحد د )58(   . 
وبهذا الف�وز ارتقى الصناع�ات الكهربائية اىل 
املرك�ز الثام�ن برصيد 6 نق�اط، بينم�ا  تجمد 
رصي�د أربيل عن�د النقطة السادس�ة يف املركز 

السادس . 
وش�هدت املب�اراة دخ�ول جماه�ري أربي�ل اىل 
امللعب رغم قرار منع الحضور بس�بب  إجراءات 
محاربة فايروس كورونا، فيما حاولوا االعتداء 
عىل حكم املباراة لكن  االداريون وعدد من العبي 

أربيل منعوهم من ذلك. 

إياد الصالحي

يس�تنكر االتحاد العراقي لك�رة القدم ما قام به نفر 
محسوب عىل جمهور اربيل من  محاولة االعتداء عىل 
الطاقم التحكيم�ي، وطاقم قناة العراقية الرياضية، 
بع�د ان  تج�اوزوا س�ور امللعب بع�د انته�اء املباراة 
حس�ب ما قاله مرشف املباراة، السيد  صبحي كامل، 
واالتح�اد إذ يش�يد بموقف الدكتور عب�د الله مجيد، 

رئيس الهيئ�ة  االدارية لنادي اربيل، والس�يد كوفند 
عب�د الخال�ق، عض�و االدارة، والعبي اربي�ل،  ولكنه 
س�وف يحيل هذا املوضوع عىل لجنة االنضباط بعد 
وصول تقارير املباراة  التخاذ العقوبات الالزمة بحق 
م�ن قام بهذا العمل الذي ال يرتقي اىل مبادئ االخوة 

 والعالقات الرياضية . 

ع�اد العب املنتخ�ب االوملبي بكرة القدم عيل الحم�ادي، اليوم االربعاء، مرة 
 اخرى اىل املالعب ويشارك الحمادي ومع شباب سوانزي سيتي الذي ينشط 
يف  ال�دوري االنكلي�زي.  الحم�ادي ع�اد إىل املالع�ب بعد غي�اب دام أكثر من 
شهرين بسبب اصابته مع  الفريق.  وغاب الحمادي بسبب هذه االصابة عن 
بطولة اسيا االوملبية التي شارك فيها  منتخبنا والذي خرج من الدور األول. 

الحمادي يعود الى المالعبجماهير أربيل تعتدي على الحكم احمد كاظم  

قرر اتح�اد العراقي لكرة الق�دم، اليوم االربعاء، اس�تمرار مباريات 
دوري الك�رة م�ن  دون جمهور، كإج�راء احرتازي لتف�ادي فريوس 
كورونا.  وذكر إعالم االتحاد يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة 

منه، ان »هذا القرار  جاء انسجاما مع قرار خلية االزمة«. 
م�ن جانبه ف�إن االتح�اد اعل�ن ان املدي�ر االداري باس�ل كوركيس 
سيجتمع بممثيل  االتحادين الدويل واالسيوي يوم الجمعة يف الدوحة. 
واش�ار اىل ان »ه�ذا االجتماع لتحديد ملعب مواجه�ة العراق وهونغ 
كونغ اضافة  اىل مباريات االندية التي تمتلك استحقاقات خارجية«. 

�د أحمد دحام، مدرب نفط ميس�ان،  أكَّ
أنَّ فريق�ه يتطل�ع لتحقي�ق الفوز عىل 
الطلبة  غ�ًدا الخميس، يف الجولة الرابعة 
من الدوري العراقي، لوضع حٍد للهزائم 
الت�ي  تع�رض له�ا الفري�ق يف الجوالت 

الثالث املاضية . 
وقال دحام: »الفري�ق دفع ثمن تهاونه 
تع�دد  وكذل�ك  املاضي�ة،  باملباري�ات 
اإلصابات  بالفري�ق وبالتايل بات لزاًما 
أن نض�ع ح�ًدا للهزائ�م م�ن خالل 
مواجه�ة الطلبة  بالجول�ة الرابعة 

من الدوري«. 
وأض�اف »الطلب�ة مناف�س عني�د، 
الكبرية.  الف�رق الجماهريي�ة  وأحد 
نك�ن ل�ه االح�رتام،  لك�ن وضعنا ال 
يتحم�ل خس�ارة جدي�دة، وبالت�ايل 
سيكون ش�عارنا النقاط الثالث دون 

 غريها من أجل استعادة التوازن«. 
خدم�ات  س�يفتقد  »الفري�ق  وأش�ار 
املحم�دي،  ن�ارص  اليمن�ي  املح�رتف 
وأحم�د  ع�يل  حل�و،  والالعب�ن 
س�عيد، وباسل س�عد، باإلضافة 

لالعب سجاد أحمد، ورغم تلك  الغيابات 
الكث�رية لكننا نبحث ع�ن نتيجة الفوز؛ 
ألنها س�تعيد توازن الفريق النفيس  قبل 

االرتقاء بالئحة الرتتيب«. 
يذك�ر أنَّ نف�ط ميس�ان يتذي�ل الئح�ة 

الرتتيب ب� 3 هزائم يف الجوال املاضية. 

أحمد دحام: نفط ميسان يتطلع لوضع 
حد للهزائم الممتالية

قال املدير اإلداري لنادي نفط الوسط، نبيل 
عباس، اليوم األربعاء، إن الفريق  عازم عىل 
استعادة مكانته من خالل مباراة الغد، أمام 

نفط الجنوب، يف الدوري  العراقي املمتاز . 
وأوض�ح عب�اس: »األي�ام املاضية ش�هدت 
اجتماع�ات مكثف�ة ب�ن اإلدارة والالعبن، 
 للوق�وف عىل س�بب تراج�ع النتائ�ج رغم 

املستوى الفني الجيد«. 
وراء  كان  الف�رص  »إه�دار  وأردف: 
الفري�ق  وبالت�ايل  األخريت�ن،  الخس�ارتن 
وع�دوا  والالعب�ون  مطال�ب  بالتعوي�ض، 

الجهاز الفني واإلدارة بذلك يف مواجهة نفط 
 الجنوب«. 

وواص�ل: »نف�ط الوس�ط ل�م يعت�د ه�ذه 
النتائ�ج، وامل�درب رايض شنيش�ل يعمل ما 
 بوس�عه إلخراج الالعبن من ه�ذا الوضع.. 
أفضلي�ة الفري�ق ال تكفي لتحقي�ق الفوز، 
 والالعبون مطالبون بالتس�جيل، خاصًة أن 

الفريق يسعى للمنافسة عىل اللقب«. 
يش�ار إىل أن نف�ط الوس�ط افتتح املوس�م 
ث�م تع�رض  بغ�داد،  أمان�ة  بالف�وز ع�ىل 

 لخسارتن أمام امليناء والحدود. 

عباس يؤكد طموح عندليب الفرات الستعادة مكانته

عصام حمد يؤكد على أهمية التعادل امام الزوراء

عباس: كاتانيش طالب باستمرار الدوري لخدمة 
المنتخب الوطني

الكروي  ال�دوري  اندي�ة  طالبت 
ب�أن  االربع�اء،  الي�وم  املمت�از، 
يكون رشار حي�در  ممثال لها يف 

الهيئة املؤقتة. 
وذك�رت االندي�ة يف بي�ان تلقته 
»املراق�ب العراقي«، ان�ه »نظراً 
للظروف الراهنة  للكرة العراقية 
واالحداث املتس�ارعة بالقرارات 
واملواقف، ولق�رب موعد اختيار 
االتح�اد  إلدارة  مؤقت�ة   هيئ�ة 
املرك�زي لك�رة الق�دم م�ن قبل 
لجن�ة م�ن االتحاد ال�دويل  لكرة 
القدم فيفا واالتحاد االسيوي يف 
العاصمة القطرية الدوحة فأننا 
نعل�ن كأندي�ة  ال�دوري املمت�از 
ونمث�ل الج�زء االك�ر يف الهيئة 
رضورة  ع�ن  لالتح�اد  العام�ة 
تصدي  الشخصيات القادرة عىل 
تسيري شؤون االتحاد بالطريقة 
الت�ي تبع�ث االطمئن�ان  والثقة 

ملنظومة الكروية«. 
واضاف�ت »نطال�ب رئيس نادي 
الك�رخ رشار حي�در بالرتاج�ع 

عن قراره بع�دم  التصدي للعمل 
بالهيئة املؤقتة ورضورة تواجده 
املقبل�ة، كون�ه العب  باملرحل�ة 
 دويل س�ابق وملا يملكه من خرة 
ودراي�ة بالعمل االتح�ادي وهو 
رك�ن مهم م�ن  الهيئ�ة العامة، 
الهيئ�ة  س�يمثل  أن�ه  ونعتق�د 

العامة خري تمثيل«. 
ه�و  البي�ان  »ه�ذا  ان  وتاب�ع 
رشار  بتخوي�ل  رصي�ح  اع�الن 
حي�در بتمثي�ل الهيئ�ة العام�ة 
 واندي�ة املمت�از ب�إدارة الهيئ�ة 
والتأس�يس  لالتح�اد  املؤقت�ة 
لركائز س�ليمة لبن�اء  املنظومة 

الكروية .» 

أكد مدير ش�ؤون االتحاد العراقي 
لك�رة الق�دم، أحم�د عب�اس، أن 
مدرب املنتخب  الوطني رسيتشكو 
كاتانيتش، طالب باستمرار دوري 
الك�رة املمتاز كي ال يتأثر  املنتخب 

الوطني باإليقاف . 
املؤتم�ر  خ�الل  عب�اس  وق�ال 
إن  االتح�اد  مق�ر  يف  األس�بوعي 
»م�درب املنتخ�ب  الوطن�ي لكرة 
كاتانيت�ش،  رسيتش�كو  الق�دم، 

متواص�ل معنا بش�أن الق�رارات 
التي تم  اتخاذها بس�بب فايروس 

كورونا«. 
وأوض�ح، أن »كاتانيت�ش طال�ب 
باس�تمرار إقامة ال�دوري املمتاز 
ك�ي ال يتأث�ر  املنتخ�ب الوطني يف 
حال ح�دث أي توق�ف«، مبيناً ان 
»اتح�اد الك�رة س�يواصل إقام�ة 
جمه�ور  دون  م�ن   املباري�ات 
للحف�اظ عىل س�المة الجميع«.  

يذكر أن اتحاد الكرة، قد أعلن 
أنه نفذ تعليمات خلية االزمة 
مباري�ات  ال�دوري  بإقام�ة 
جمه�ور  دون  م�ن  املمت�از 
تحس�باً من انتشار فايروس 

كورونا . 

وص�ف م�درب أمان�ة بغ�داد عص�ام حمد، 
النقطة التي حصل عليها فريقه من  مواجهة 

الزوراء ب�«الثمينة«. 
وتعادل أمانة بغداد، سلبيا، مع الزوراء، عىل 
ملعب بغداد، ضمن منافسات  الجولة الرابعة 
بالدوري املمتاز.  وقال حمد: »نقطة التعادل 
من فريق بحجم الزوراء تعد مكسبا حقيقيا 
لفريقن�ا،  رغ�م أنن�ا كن�ا نطم�ح يف تحقيق 
النقاط الثالث«.  وأش�ار إىل أن الالعبن قدموا 
مباراة تكتيكية انضباطية عالية املس�توى: 

»تمكن�ا  م�ن إيق�اف مفاتيح لعب ال�زوراء، 
وحصلنا عىل فرص لو اس�تثمرناها لخرجنا 
 بالفوز«.  وأضاف: »الفريق بدأ يس�تقر فنيا 
ع�ىل خالف مباراة االفتت�اح؛ نتيجة الكتمال 
 الجان�ب البدني«، معت�را أن »الالعبن بدأوا 
يدخلون يف جو املنافس�ة، وبالتايل  نعول عىل 

جمع النقاط يف الجوالت املقبلة«. 
ورفع الزوراء رصيده للنقطة السابعة، بينما 
حص�ل أمانة بغداد عىل نقطت�ه  الثانية، بعد 

خوض 4 مباريات. 

اتحاد الكرة يقرر استمرار اقامة 
مباريات الدوري بال جمهور

اندية الدوري الممتاز تسمي 
شرار حيدر ممثال لها
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اليونان�ي  ال�دويل  املداف�ع  ش�دَّد 
س�قراطيس عىل أنه س�يرتك فريقه 
أرسنال قبل انتهاء عقده معه، إن لم 
يمنح�ه مدرب املدفعجية اإلس�باني 
ميكيل أرتيتا فرصة املشاركة يف عدد 

أكرب من املباريات.
التق�دم  باباس�تاثوبولوس  ومن�ح 
ألرس�نال يف املباراة الت�ي تغلب فيها 
2-( بورتس�موث  مضيف�ه  ع�ىل 

صف�ر( يف ال�دور الخامس ملس�ابقة 
كأس إنكلرتا، والت�ي لعبها اليوناني 
أساس�ياً ع�ىل غري الع�ادة ألن أرتيتا 
يفض�ل علي�ه الربازييل دافي�د لويز 
يف  مصطف�ي  ش�كودران  واألملان�ي 

مركزي قطبي الدفاع اللندني.
البال�غ  باباس�تاثوبولوس  ولع�ب 
م�ن العم�ر 31 عاماً ث�اث مرات يف 

مبارياته الخمس األخرية التي بدأها 
أساسيا بينها مواجهة بورتسموث، 
يف غ�ري مركزه قطب�ا للدف�اع حيث 
أرشكه أرتيت�ا مدافعا أيمن، وهو لم 
يلعب أساس�ياً يف الدوري املحيل منذ 

11 كانون الثاني املايض.
وانضم باباستاثوبولوس إىل صفوف 
م�ن  قادم�اً   ،2018 ع�ام  أرس�نال 
بوروسيا دورتموند األملاني، وينتهي 
عق�ده يف ختام املوس�م املقبل، لكنه 
أمل�ح إىل أنه لن يس�تمر م�ع الفريق 
حتى نهاية عقده إذا فش�ل يف كسب 
املزيد م�ن الف�رص للع�ب أكثر مع 

الفريق األول تحت قيادة أرتيتا.
وأج�اب »ال أع�رف« يف مع�رض رده 
س�يرتك  كان  إذا  عم�ا  س�ؤال  ع�ن 

الفريق اللندني العام املقبل.

سقراطيس 
يلمح إلى إمكانية تركه أرسنال

يدخل باريس س�ان جريم�ان ح�ذراً إىل مباراته أمام 
مضيفه لي�ون يف نصف نهائي كأس فرنس�ا األربعاء، 
ويف ذهن�ه االنتصار املفاجئ الذي حققه منافس�ه عىل 

يوفنتوس اإليطايل يف دوري أبطال أوروبا.
حق�ق ليون ف�وزاً هام�اً أمام بط�ل إيطالي�ا يف األعوام 
الثماني�ة األخ�رية يف ذه�اب ال�دور ثم�ن النهائ�ي من 
دوري األبط�ال األس�بوع الفائ�ت به�دف نظي�ف، قبل 
أن يس�قط س�انت إيتي�ان يف ال�دوري املح�يل نهاي�ة 
األسبوع )-2صفر( ليقرتب من املقاعد األوروبية 
ويس�تعد بأفض�ل طريق�ة ممكن�ة ملواجهة 
ن�ادي العاصمة الفرنس�ية ع�ىل ملعب 
»غروباما«، حيث يمر الفريق بفرتة 
جيدة ال س�يما بع�د وصول العب 
خ�ط الوس�ط الربازي�يل برونو 
غيماري�ش يف ف�رتة االنتقاالت 

الشتوية.

م�ن جهته، يدخل س�ان جريمان إىل اللق�اء بعد انتصار 
عري�ض برباعي�ة نظيف�ة عىل ديج�ون بفض�ل ثنائية 
لكيلي�ان مبابي، حيث خرج للمرة األوىل بش�باك نظيفة 

يف خمس مباريات يف الدوري.
إال أنه تعرض لرضبة قاسية بإصابة جناحه األرجنتيني 
أنخل دي ماريا، رغ�م أن النادي لم يحدد بعد خطورتها 
والفرتة التي س�يغيب عنها عن املاعب، فيما أكد املدرب 

األملاني توماس توخل أنه »واثق« من حالة العبه.
وخرج س�ان جريمان فائزاً من املواجهتني التي جمعت 
الفريق�ني يف ال�دوري هذا املوس�م )-1صف�ر يف املرحلة 
السادس�ة و4-2 يف املرحل�ة 24(، ل�ذا س�تكون مباراة 
مهمة لليون الس�اعي للقب أول يف أي مسابقة منذ عام 
2012 ح�ني ت�وج بالكأس تحدي�داً، علم�اً أن الفريقني 
سيتواجهان مجدداً يف نهائي كأس الرابطة يف الرابع من 

نيسان املقبل عىل ملعب »ستاد دو فرانس«.
وبعد مواجهة ليون، يتجه سان جريمان إىل سرتاسبورغ 

ملنافس�ات الدوري قبل أن يس�تقبل بوروسيا دورتموند 
األملان�ي يف إي�اب الدور ثم�ن النهائي م�ن دوري أبطال 
أوروب�ا يف 11 آذار الحايل ع�ىل ملعب »بارك دي برانس«، 
علماً أنه س�قط ذهاباً 1-2 عىل ملعب »س�يغنال إيدونا 

بارك«.
ويف حال أراد ليون خامس الدوري أن ينافس عىل املقاعد 
األوروبي�ة حيث بلغ نص�ف نهائ�ي دوري األبطال عام 
2010، سيتحتم عليه الخروج منترصاً أمام مضيفه ليل 

رابع الرتتيب األحد الذي يبتعد عنه بفارق ست نقاط.
وقد أكد رئيس الفريق جان ميشال أوالس يف وقت سابق 
أن�ه عىل ثقة بإمكانية أن يحق�ق الفريق نتائج ايجابية 

هذا املوسم.
وق�ال يف 18 كان�ون الثان�ي الفائ�ت ي�وم التع�ادل مع 
سرتاس�بورغ يف الدوري يف حدي�ث مع موقع النادي »أنا 
مقتنع أننا سنحقق نهاية كبرية للموسم. املركز الثاني 
ه�دف صعب تحقيق�ه اآلن«، إذ يبتعد لي�ون بفارق 15 

نقطة عن مرس�يليا الوصيف، متابعاً »إنني مقتنع أننا 
س�نحقق سلس�لة إيجابية وأنا بحاجة لدعم كل محبي 

ليون«.
وقد س�محت الحالة املادية الجي�دة التي يمر فيها نادي 
رشق فرنس�ا بض�م كل م�ن الكامريون�ي كارل توك�و 
إيكامبي يف س�وق االنتقاالت الشتوية عىل سبيل االعارة 
من  فياريال اإلسباني، لتعويض غياب املصاب الهولندي 

ممفيس ديباي إضافة إىل غيماريش.
وق�ال امل�درب رودي غارس�يا »لي�س لدينا اآلن س�وى 
مباري�ات كب�رية. لق�د فزن�ا بث�اث للت�و. نم�ر بحالة 
مس�تقرة«، وذلك بعد أن حّس�ن فريق�ه أداءه الدفاعي 
ودخل مرم�اه هدف وحيد يف املباري�ات الثاث األخرية، 
ويس�تعد ملواجهة لي�ل الراب�ع، رينس الثام�ن ورين 
الثال�ث يف املراح�ل الث�اث املقبل�ة يف ال�دوري، ولقاء 
اإلياب مع يوفنتوس يف تورينو يف دوري األبطال يف 17 

آذار.

نيمار يستعين بالفيفا للعودة إلى برشلونة

يتمسك الربازييل نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جريمان، برغبته يف العودة 
إىل برش�لونة الصيف املقبل، وفقا لتقرير صحفي كتالوني.وبحس�ب صحيفة 
»مون�دو ديبورتيفو«، الت�ي تابعتها »املراقب العراقي« ي�رى نيمار أن العاقة 
م�ع مواطنه ليوناردو، املدير الريايض لس�ان جريم�ان، ال يمكن تحملها.وهذا 
بعدما رفض ليوناردو التفاوض مع برشلونة، من أجل انتقال نيمار، كما منع 
مش�اركته مع الفريق عندما كان الئًقا، وبالتايل لم يظهر بمس�توى جيد أمام 
دورتموند بدوري األبطال، عندما انهزم الفريق البارييس)2-1(.وأشار التقرير 
إىل أن نيمار، س�يحاول الضغط عىل إدارة س�ان جريمان م�رة أخرى، من أجل 

الرحيل إىل برش�لونة، معتمًدا عىل لوائح االتحاد الدويل )فيفا(، والتي 
س�تقف يف صفه الصي�ف املقبل، عىل عكس الصي�ف املايض، الذي 

كان في�ه س�ان جريمان س�يد قراره.وينوي نيم�ار االعتماد عىل 
الئح�ة الفيفا، الت�ي تمنح الاعب ح�ق الرحيل ع�ن ناديه، بعد 
مرور 3 مواس�م أو 3 س�نوات م�ن عق�ده األول، دون أن يقوم 
بتجدي�ده، مقابل دفع تعوي�ض يتحدد بناًء عىل س�عر رشائه 

)222 ملي�ون يورو(، والراتب ال�ذي يحصل عليه.ومن 
املتوقع تحديد قيم�ة النجم الربازييل ب�180 مليون 

ي�ورو، وه�و الس�عر ال�ذي يمك�ن أن يكون يف 
متناول برش�لونة.باإلضافة إىل ذلك، يف حالة 

ع�ودة نيم�ار إلى البارس�ا، س�يتقاىض 
قيم�ة العق�د املنصوص علي�ه يف عامه 
.180 ملي�ون  البلوجران�ا  الراب�ع م�ع 

يورو، ويف الثالث 22 مليون يورو، أي أنه 
سيحصل يف أول موس�م بعد عودته عىل 24 

مليون يورو.

راكيتيتش يختار اتلتيكو مدريد 

كش�ف االتح�اد األوروب�ي لك�رة القدم 
مباري�ات  انط�اق  مواعي�د  »يويف�ا«، 
منتخ�ب إيطالي�ا، يف منافس�ات بطولة 

دوري األمم األوروبية.
وأس�فرت القرع�ة الت�ي أجري�ت أمس 
الثاثاء، عن وقوع األزوري يف املجموعة 
األوىل رفق�ة هولن�دا، بولندا، البوس�نة 
املنتخ�ب  أن  يويف�ا،  والهرس�ك.وأعلن 
اإليطايل س�يفتتح مبارياته باللعب عىل 
أرض�ه أمام البوس�نة يف 4 أيلول املقبل، 
ع�ىل أن يس�افر ملواجه�ة هولن�دا يف 7 
من نف�س الش�هر.وأضاف أن األزوري 
سيس�افر أيًض�ا ملواجه�ة بولن�دا يف 8 
ترشين األول، قبل استضافة الطواحني 

الهولندية يوم 11 من الشهر ذاته.
األزوري  أبن�اء  وسيس�تضيف 

منتخب 
البولندي، 

يواجه�ون  ث�م 
والهرس�ك  البوس�نة 
األخ�ر  أرض  ع�ىل 
يومي 14، و17 نوفمرب 
ترشي�ن الثان�ي املقبل، 
الرتتي�ب، يف ختام  ع�ىل 

منافسات املجموعة.

اليوم.. ليون يستضيف سان جيرمان في نصف نهائي كأس فرنسا

كش�ف تقرير صحفي إس�باني، اليوم األربعاء، عن 
الخي�ار األول للكروات�ي إيف�ان راكيتيت�ش، نج�م 

برشلونة، يف فرتة االنتقاالت الصيفية املقبلة.
وينته�ي عق�د راكيتيت�ش م�ع برش�لونة بنهاية 
املوس�م املقبل، وارتبط اسمه باالنتقال إىل أكثر من 
ناٍد، بعد ابتعاده عن املش�اركة أساسًيا مع الفريق 

الكتالوني.
وبحس�ب صحيفة »ماركا« املدريدية التي تابعتها 
»املراقب العراق�ي«، فإن الخي�ار األول لراكيتيتش 
ه�و البقاء يف إس�بانيا، حيث يعت�رب هدًفا ألتلتيكو 

مدري�د ال�ذي كان يس�عى لضم�ه قبل انط�اق هذا 
املوسم.

 لك�ن لو ل�م تتم ه�ذه الصفقة، فا مان�ع لدى نجم 
إش�بيلية الس�ابق من اس�تكمال عقده م�ع النادي 

الكتالوني، بحسب ذات املصدر.
جدي�ر بالذكر أن راكيتيتش كان عنرًصا أساس�ًيا يف 
برش�لونة، من�ذ انضمامه من إش�بيلية عام 2015، 
قبل أن يبتعد عن التشكيل األسايس يف معظم فرتات 
هذا املوس�م، لصالح الثنائي آرثر ميلو وفرينكي دي 

يونج.

أعل�ن ن�ادي إمباكت مونرتي�ال املناف�س يف الدوري 
األمريكي، تعاقده مع أحد العبي توتنهام هوتسبر، 
بن�اء عىل رغب�ة مديره الفن�ي الفرنيس، أس�طورة 

آرسنال السابق، تيري هنري.
وضم الن�ادي الكندي العب الوس�ط الكيني فيكتور 

وانياما من توتنهام هوتسبر ملدة 3 مواسم.
وانتقل وانياما )28 س�نة( إىل مونرتيال، بعد أن س�جل 
7 أه�داف يف 97 مباراة مع توتنهام بجميع املس�ابقات 

عقب انضمامه من ساوثهامبتون يف 2016.
وق�ال وانياما ملوقع النادي عىل اإلنرتنت: »عندما تحدثت 
م�ع تي�ري )هن�ري( أبلغني بأن�ه يريدن�ي أن أنضم إىل 

مونرتيال ولم أفكر مرتني«.
وأض�اف: »لطاملا كنت معجبا به كاعب وأنا س�عيد حقا 

بالحصول عىل فرصة للعمل معه«.
وفاز مونرتيال، الذي أنهى املوسم املايض باملركز التاسع 

يف القس�م الرشق�ي بال�دوري األمريك�ي، 2-1 عىل نيو 
إنجاند ريفوليوش�ن يف املباراة االفتتاحية هذا املوسم 

يوم السبت.

ق�ّررت الس�لطات املحلية إرج�اء املباراة املق�ّررة اليوم ب�ني يوفنتوس 
وضيف�ه ميان يف إي�اب الدور نص�ف النهائي ملس�ابقة كأس إيطاليا، 

بسبب تفيش فروس كورونا.
وكان م�ن املف�رتض أن تقام املب�اراة اليوم األربعاء ع�ىل ملعب »أليانز 
أرين�ا« يف تورينو، لك�ن املحافظ كاوديو بالومبا اعت�رب أن القيود التي 
فرضته�ا الحكومة ع�ىل من يمكنه حضور األحداث الرياضية، ليس�ت 

كافية لضمان السامة.
وقال بالومبا أن القرار اتخذ عىل أس�اس »التقييمات التي أجرتها 
وحدة األزمات يف منطقة بيدمونت« ومستشار الصحة اإلقليمي 
لويج�ي إي�كاردي الذي أرص ع�ىل »تجنب التجمع�ات العامة 

الكبرة«.
ول�م يتم تحديد أي تاريخ جدي�د للمواجهة التي انتهى 

فصلها األول بالتعادل ذهاباً يف ميانو 1-1.
وكش�فت وكالة »أنس�ا« اإلخباري�ة أنه تم 
إع�ام العبي مي�ان بخ�رب اإلرج�اء أثناء 

تواجدهم يف فندقهم يف تورينو.
وارتف�ع عدد الوفي�ات يف إيطاليا الثاثاء إىل 
79 بس�بب فروس كورونا، فيم�ا أعلن حتى 

اآلن عن إصابة أكثر من 2500 شخص.

يرتق�ب النج�م اإلنجلي�زي هاري 
م�ع  مس�تقبله  تحدي�دم  ك�ني 
توتنه�ام عىل وق�ع نتائج الفريق 

بنهاية املوسم الجاري. 
صحفي�ة  تقاري�ر  وأف�ادت 
أن  األربع�اء،  الي�وم  إنجليزي�ة، 
ك�ني، قائ�د توتنهام، س�يفكر يف 
ترك الفريق هذا الصيف إذا فش�ل 
س�بريز يف حج�ز مقع�د مؤه�ل 
ل�دوري أبط�ال أوروبا يف املوس�م 

الجديد.
م�ن  )27 س�نة(  ويعان�ي ك�ني 
إصاب�ة قوي�ة يف أوت�ار الركب�ة، 
أبعدت�ه عن الفريق ط�وال الفرتة 
املاضية، وقد ال يشارك مرة أخرى 
م�ع توتنهام قبل انتهاء املوس�م.
وبحس�ب صحيف�ة »تيليجراف« 
التي تابعتها »املراقب  الربيطانية 
العراقي«، فإن توتنهام سيحاول 
عن طريق رئيس�ه دانيي�ل ليفي 

ومدرب�ه جوزيه موريني�و، إقناع 
ك�ني بالبقاء يف املوس�م املقبل إذا 
لم يتأه�ل الفريق ل�دوري أبطال 
املرك�ز  توتنه�ام  أوروبا. ويحت�ل 
الس�ابع يف ج�دول الربيمريلي�ج، 
بف�ارق 5 نق�اط ع�ن تش�يليس 
صاح�ب املرك�ز الراب�ع، املؤه�ل 

لدوري أبطال أوروبا.
ويثق ليف�ي يف قدرته ع�ىل إقناع 
ك�ني بالبقاء م�ع توتنه�ام، وإن 

ل�م يتمكن م�ن ذلك، فل�ن يفرط 
يف خدماته بأق�ل من 150 مليون 

جنيه إسرتليني.
ووفًق�ا للتقري�ر، فإنه إذا فش�ل 
توتنه�ام يف حج�ز مقع�د مؤهل 
لدوري األبطال يف املوسم الجديد، 
ف�إن امليزاني�ة التي س�تخصص 
ملوريني�و لضم صفق�ات جديدة 
ل�ن تزي�د ع�ن 50 ملي�ون جنيه 

إسرتليني.

هاري كين يفكر 
بمغادرة توتنهام 

الصيف المقبل

تأجيل مباراة يوفنتوس
 وميالن في كأس إيطاليا

هنري يضم
 وانياما الى فريقه 

تحديد موعد مباريات إيطاليا 
بدوري األمم األوروبية

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم األربعاء، 
أن إن�رت ميان وضع عينه عىل أحد نجوم 
برش�لونة، من أجل التفاوض عىل ضمه 

يف صفقة الوتارو مارتينيز. 
ويب�دو أن إن�رت مي�ان استس�لم لفكرة 
التفريط يف الوتارو، يف ظل رغبة برشلونة 
القوي�ة يف ض�م الاع�ب، ووج�ود رشط 
جزائ�ي يف عقده برقم يف متن�اول النادي 

الكتالوني )111 مليون يورو(.
س�بورت«  »توت�و  صحيف�ة  وبحس�ب 
اإليطالية التاي تابعتها املراقب العراقي، 
فإن إن�رت ميان يرغ�ب يف تحقيق أقىص 
اس�تفادة م�ن صفق�ة بيع الوت�ارو من 

خال إدخال العبني ضمن الصفقة.
ورغم وج�ود تكهن�ات برغب�ة أنطونيو 

كونتي، املدي�ر الفني للنرياتزوري يف ضم 
التش�ييل أرت�ورو في�دال، إال أن الرغب�ة 
يمك�ن أن تتغ�ري لصال�ح الربازي�يل أرثر 

ميلو.
ويعت�رب ميل�و )23 س�نة( ه�و ره�ان 
برشلونة يف الحارض واملستقبل، إذ يضع 
عليه البارس�ا آمااًل كبرية، لكن يف الوقت 
ذات�ه فه�و ليس الاع�ب ال�ذي ال يمكن 

املساس به يف برشلونة.
وأش�ار التقري�ر أيًض�ا إىل أن إن�رت كان 
مهتًما كذلك بضم العبني من برش�لونة، 
ف�رتة  يف  الفري�ق  ع�ن  رحل�وا  لكنه�م 
االنتقاالت الشتوية، وهم كارليس آلينيا، 
ال�ذي انتقل إىل ري�ال بيتيس، وجان كلري 

توديبو، الذي انضم إىل شالكة.

إنتر ميالن يسعى لضم أرثر ميلو
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة

االربعاء 4 آذار 2020 العدد 2281 السنة العاشرة

مصطلحات ادبية
ذاتية

الرتكيز عىل النفس وانشغال الشخص بنفسه أو الكاتب بمواده وإغفاله 
املوضوعي�ة. وتش�ر الذاتي�ة إىل طريق�ة يف الكتابة تض�ع يف املحل األول 
التعبر عن املش�اعر والتجارب الش�خصية، مثل الكثر من األعمال التي 
ت�كاد أن تكون س�ر ذاتية، )»طريق كل الب�ر« لصامويل بتلر و«أغالل 
اإلنس�انية« لسومرست موم و«لن تس�تطيع العودة إىل البيت مرة ثانية« 
لتوم�اس وولف(. وتقرتب الس�رة الذاتية من أن تك�ون ذات طابع ذاتي 
كيل ويش�رتك معها يف ذل�ك الكثر من املقاالت ذات الصبغة الش�خصية. 
فالكثر من مقاالت ديالن توماس وقصائده ترتكز حول تجارب الش�اعر 
واس�تجاباته الفردي�ة وكذل�ك املق�االت القصصية إلبراهيم عب�د القادر 
املازني.وتش�ر الذاتية أيضا إىل أفكار ومشاعر الشخصيات األدبية، حيث 

يكون العنرص املركزي هو إفضاء الشخصية بعاملها الداخيل.

طرائف من التراث 

أحمد مطر يجسد السخرية الهادفة في شعره لمواجهة الطغاة واالحتالل 

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

 يرى الناقد الدكتور عيل صالح ان الش��اعر احمد مطر لم يكن ش��اعرا س��اخرا بقصد اللهو والعبث واإلضحاك وإمالء الفراغ 
ب��ل كان جادا يف ش��عره حيث وقف موقفًا ش��جاعًا دافع عن أبناء ش��عبه العراق��ي وما يعانون من ظل��م واضطهاد عىل أيدي 

الطاغية صدام كما شكلت القضية الفلسطينية محورًا بارزًا يف شعره.

طرائف
روى الجاح�ظ يف نوادر املعلم�ن , أّن معلّماً كان 
يعلّ�م صبياً الق�رآن , فيقرأ والصب�ّي يردد ورآءُه 
, فيق�ول , » وإذ ق�ال لقمان البنِه وه�و يِعظُه , 
يابنّي ال تقصص رؤياك عىل إخوتك , فيكيدوا لك 
كيداً وأكيُد كيداً , فمّهل الكافرين أمهلهم رويدا«

فجآءُه رجٌل ونهرُه وأنكر عليه قائالً : » أتِق الله , 
كيف تدخل سورًة يف سورٍة وتعلِّمها هذا الصبي«
فقال املعلّم : إّن والد هذا الصبي يدخل الش�هر يف 
الش�هر عندما يعطيني أجري , وأنا أدِخُل سورًة 

يف سورة , فال ولده يستفيد وال أستفيد ».

الثقافـي
8

وقال صالح يف ترصي�ح ل�)املراقب 
العراق�ي (: إن ش�اعرنا ق�د وق�ف 
موقف�اً ش�جاعاً داف�ع ع�ن أبن�اء 
شعبه العراقي وما يعانون من ظلم 
واضطهاد عىل أيدي الطاغية صدام 
وكان ثم�ن ذل�ك أن عانى الش�اعر 
الغرب�ة القاتلة والضي�اع والترذم 
ولكن�ه لم يي�أس و إنم�ا قابل ذلك 
كم�ا   ، بج�رأة  والث�ورة  بالرف�ض 
كان اله�زء م�ن الواق����ع العربي 
املتخل�ف ش�عاره ألن الوطن ال يباع 
وال يبدل ويبق�ى األوفياء من أبنائه 
يش�تاق��ون إىل ثراه مهم�ا ابتعدوا 

عنه .
القضي�ة  : ش�كل�����ت  وأض�اف 
الفلس�طينية محوراً بارزاً يف ش�عر  
احمد مطر، فقد عالجها يف مواضع 
كثرة وم�ن زوايا مختلف�ة وفضالً 
عن تحديد أس�باب النكبة أش�ار يف 
اكثر من م�رة إىل اآلفاق التي يمكن 
من خاللها إعادة الوطن الس�ليب ، 
و يحم�ل الحكام العرب مس�ؤولية 
ضي�اع فلس�طن ألنهم ل�م يحركوا 
ساكنا وقد س�خر منهم يف قصائده 

الس�خرية  ان نس�ميه  فيمايمك�ن 
الهادفة ً.

وأض�اف : حن ق�رأت ش�عر أحمد 
مطر يف مجموعته الكاملة الصادرة 
 2003 الثاني�ة  بطبعته�ا  لن�دن  يف 
وجدت أن أحمد مطر ش�اعر ساخر 
م�ن ط�راز خ�اص فه�و يف ش�عره 
إنس�انية  الس�اخر يحم�ل قضي�ة 
عامة بأبعادها املختلفة السياس�ية 
واالجتماعي�ة واالقتصادي�ة يعاني 
منها الش�عب بمختل�ف طبقاته يف 
ظل س�لطة حاكمة غاشمة جردته 
من مقوماته اإلنسانية واالجتماعية 
وحرمته  واالقتصادية  والسياس�ية 
لدي�ه م�ن  م�ن ممارس�ة كل م�ا 
تقالي�د وأع�راف وهو يع�رض هذه 
املش�اكل بأسلوب س�اخر يبلغ حد 
الح�زن عرض�ا يصدق علي�ه القول 
إن الساخرين هم اشد الناس حزنا، 
مح�اوال أن يس�لط الض�وء عليه�ا 
ملتمسا الحلول الن����اجعة لكثر 
م�ن املش�اكل الت�ي يع��رضه�ا يف 

شعره.
وتابع : نشأ ش�اعرنا يف بيئة ريفية 

بس�يطة ولكنه عىل الرغ�م من كل 
وقه�ر  تعليم�ه  واص�ل  املصاع�ب 
الظروف الصعبة ، رصد احمد مطر 
م�ا كان يعاني�ه املجتم�ع من جهل 
وتخل�ف ، وكانت رس�الة الش�اعر 
لديه أن يلتزم جانب الدفاع عن أبناء 
ش�عبه يص�ور معاناته وم�ا لحقه 
م�ن أذى بس�بب ش�عره بأس�لوب 
الذع ويؤكد ع�ىل دور القلم يف تغير 

الواقع.
وأش�ار اىل ان احم�د مط�ر لم يكن 

ش�اعرا ساخرا بقصد اللهو والعبث 
ب�ل  الف�راغ،  وإم�الء  واإلضح�اك 
كان جادا يف ش�عره فهذا األس�لوب 
الش�عراء  أس�اليب  ع�ن  املختل�ف 
يف  عرفناه�م  الذي�ن  الس�اخرين 
العصور األدبية املاضية كان مدعاة 
لدراس�ة ش�عر أحمد مطر الساخر 
وقد اعتمدت يف دراس�تي عىل النص 
الش�عري أوال وأخ�را وذل�ك لع�دم 
توافر دراسات عن شعر أحمد مطر 
، وش�عره الساخر بش�كل خاص ، 

وان وج�دت فه�ي يصعب الحصول 
عليه�ا ، بس�بب الط�وق اإلعالم�ي 
ال�ذي رضب عىل ش�عر أحمد مطر 
يف الس�نوات املاضية ول�ذا فان عدم 
توافر املصادر والدراسات عن أحمد 
مطر كان م�ن أهم الصعوبات التي 

واجهت البحث.
وختم لقد تعرضت يف هذه الدراس�ة 
بعد التمهيد الذي درست فيه عرضا 
لش�عر الس�خرية أوال ث�م عوام�ل 
مط�ر  أحم�د  ش�عر  يف  الس�خرية 
تعرضت لدراس�ة ثالثة موضوعات 
يف ثالثة مباحث فف�ي املبحث األول 
الس�لطة  م�ن  الس�خرية  درس�ت 
وأساليبها ويف املبحث الثاني درست 
الس�خرية م�ن الح�كام  ويف الثالث 
درست السخرية من الزمن ودرست 
بع�د ذل�ك يف املبحث الرابع أس�لوب 
املفارق�ة بع�ّده من أهم األس�اليب 
يف  الش�اعر  اس�تعمله����ا  الت�ي 
ش�عره ثم دّونت أه�م النتائج التي 
توصل إليه�ا البحث الذي اس�ميته 
»الس�خرية الهادفة يف ش�عر أحمد 

مطر«.

د. علي صالحأحمد مطر

اصدار

»الجنون طليقاً« .. في قلب البالد المستعرة بالحرب الدراما تتفوق على كل خيال 
املراقب العراقي/ متابعة...

يف املشفى الذي قررت الكاتبة والفنانة واحة الراهب أن يكون 
اس�توديو لفيلم روائي، املريضات نس�وة. اقتحمت مجموعة 
تقني�ن وممثلن عامله�ن الخاص إلنجاز املهم�ة. ويف لحظة 
اختلط الس�ياق الدرامي للفيلم بالس�ياق الواقعي الدرامي يف 
الخ�ارج، وتفوق�ت الدراما يف األخر كل خي�ال ممكن. تقول 
الراه�ب يف روايتها الجدي�دة »الجنون طليق�اً« يف هذا الصدد 
جملة معربة عن نزيالت املشفى »جنونهن أمام انفالته عقل 
نر«. فهل س�تثابر املريضات بالبحث عن حل خارج املكان؟ 

ربما هو رضب جنون. 
ويف قلب البالد املس�تعرة بالحرب والعنف، تخوض مجموعة 

صغرة حربها الخاّصة.
املكان: مستشفى لألمراض النفسيّة والعقليّة.

الزمان: زمن الحصار بن معركتن.
ر فيلماً س�ينمائيّاً. مجموعة فاس�دين.  األبطال: فريق يَُصوِّ
مج�رٌم طلي�ق. ومريض�ات ه�ّن أق�ّل مرض�اً مّم�ن خارج 

مشفاهّن.
الحبك�ة: جريم�ة. تليها جريم�ة. ثّم أخرى. حال�ة توّجٍس 
ال تقت�رص ع�ىل اآلخرين، بل تط�ال الذات أيضاً، تس�تفحل 
بالجميع. يختل�ط الجنون بالعقل، وي�ذوب الخيط الرفيع 
الفاص�ل ب�ن الواق�ع والدرام�ا. تفاُقم الخوف م�ن وجود 
قاتٍل طليق يدفع كاّلً لالش�تباه يف اآلَخر، بينما ينربي كاتٌب 
مراوغ لتطويع الس�يناريو حتى يتطابق م�ع الواقع الذي 
بات�ت أحداث�ه أقىس م�ن أن تُص�ّدق. يف ه�ذه الدّوامة من 
االلتباس�ات، عىل حدود االضطراب النفيس، يبحث كلٌّ عن 

املجرم، وعن خالصه.

محتوى كتاب

»القدس وحدها هناك«الحياة اليومية بفرحها وبؤسها
املراقب العراقي/ متابعة...

يُع�ّد الكات�ب املق�ديس محمود ش�قر، 
الفلس�طيني األول الحاص�ل عىل جائزة 
الشاعر الراحل محمود درويش للثقافة 
جائ�زة  أرف�ع   ،2011 الع�ام  واإلب�داع 
فلس�طينية لإلبداع والثقاف�ة، يُعّد أبرز 
الق�دس  مدين�ة  يف  فلس�طيني  كات�ب 
املحتل�ة ع�ن روايت�ه »الق�دس وحدها 

هناك«
 وه�و واحًدا م�ن أهم كتّاب فلس�طن 
مم�ن يعيش�ون حًقا، هاج�س الحداثة 

والتطور، ويواكبون كّل جديد .
: يف عال�م األدق�ال األزيلّ  الكت�اب  م�ن 
البراهي�م الخلي�ل ذات م�رة يف رؤيا: »ال 
تخ�ف!« )س�فر التكوي�ن، 15(. لك�ّن 
الخوف أس�دل س�تاره عىل املدينة يف كل 
م�كان... »ال تخ�ايف«، »ال تخايف«، ترتّدد 
هذه الكلمات غر م�ّرة يف الكتاب ولكّن 
محم�ود  ي�روي  ينح�ر.  ال  الش�عور 
ش�قر قّص�ة أن�اس عاديّن يعيش�ون 

تح�ت وط�أة آخرين، حكاية »الس�ّكان 
األصلي�ن الذي�ن عليه�م أن ينقرض�وا 
لكي يلّذ للمستوطنن العيش يف البالد«. 
برصاح�ة عاري�ة، يُطلعن�ا الكاتب عىل 

حياة بعض العرب يف القدس، وبأسلوبه 
ذي اإليق�اع الريع يفت�ح نوافذ عديدة 
عىل وجوه منّوع�ة، منها املألوف ومنها 
الغري�ب. ويش�عر الق�ارئ، يف مش�اهد 
متتالي�ة، بصلة تش�ّده إىل األش�خاص 
يف يومياته�م، فرافقه�م حت�ى نهاي�ة 
الكت�اب. إنه�ا الحياة اليومي�ة بفرحها 
وبؤس�ها، تس�رت غًدا مفعًما باملخاوف 
األذى. وج�وه  يُضم�رون  م�ن ج�ران 
ال تُن�ىس، قل�وب تتأّج�ج فيه�ا الحياة، 
والح�ب ال يغي�ب ولكنّه مه�ّدد حتى يف 
لحظ�ة احتدام�ه... واملدين�ة س�اهرة، 
فاألش�ياء فيها تش�هد للن�اس: أبوابها 
تُطمنئ، واملقهى حائر، ورشفات املدينة 
تس�هر عىل س�كانها كظرئ رؤوم، وهم 
يتص�رّبون... أّم�ا املدين�ة، ف�ال تخاف، 
فق�د مر عليها الزم�ن وُهدمت مراًرا ثم 
انبعث�ت، فصربه�ا ال ينف�د! يف ِقَدمه�ا 
ش�اهدت أفواًجا تجتاحها بع�د أفواج، 

وتزول... فالقدس وحدها هناك!

حدود الذاكرة 
صعد ع�ىل أوج حياته املاضي�ة ليخفي مراثيه 
املارة أمام أيامه فقد أراد أن ال يرى ما تراه بيد 
أن ح�دود ذاكرته تقاطعت م�ع أيامه الطويلة 

التي لن تكف عن أحاديثها.

كآبة ثانية 
منذ زمن وهو يعرف أن أوقاته تتبنى ما يوفره 
من ضماد قليل لهذا أجلس حوله فرصة تأملية 
علها ال تصغي إىل كآبة ثانية تقوده لصق حرة 

تتعرى براهة يف مداه وال تنتهي.

اإلفالت
تل�ك اللحظة القاس�ية جرت كاملعت�اد دون أن 
يناديه�ا أحد . أقتن�ع أخرا بأن ليل�ه ال يعرف 
ليل�ه وأن أمره مثقل برتح�ال ال تنهكه جمرات 
لها مفتاح يمكن أن تساوم الصدفة . أستسلم 
أن  دون  الصام�ت  الش�قاء  بأكثري�ة  لعذاب�ه 

يحاول اإلفالت.

إيماءات الكالم
أطي�اف ذكريات�ه ال تعلن ص�ور أوجاعه فهي 
كتوم�ة يف إيم�اءات ال�كالم أو يف جه�ره فه�و 
ي�رى أن التخمن تحت أبواب مضاءة يمكن أن 
يصل إيقاعه إىل رتابة رشس�ة . أطفأ سيكارته 
األخ�رة عن�د مق�دم اللي�ل ال�ذي ال يكف عن 

دورانه ثم تأمل.

جدار
عند نهاية الي�وم لم يناده أحد وليس يف جعبته 
حديث آخر يتناول زمن�ه املتجدد يف رغبته إزاء 
صور بالية ال تع�ض يدها . أزاح بعض خرائب 
أيامه بكل مزاياها وهو يتجه صوب جدار ألف 

االتكاء عليه.

هشام القيسي 

قصص قصيرة جدا

املراقب العراقي/ متابعة...
ق�ررت  اللجن�ة العلي�ا املنظم�ة 
للكت�اب  ال�دويل  بغ�داد  ملع�رض 

افتت�اح  تأجي�ل   )  22 ال�دورة   (
املعرض املقرر يف يوم 9 آذارليكون 
يوم 14 نيس�ان، ويس�تمر لغاية 
تلق�ت  بي�ان  نيس�ان.وذكر   23

)املراق�ب العراق�ي( نس�خة منه 
: ن�ود اع�الم الس�ادة النارشي�ن 
وجمه�ور مع�رض بغ�داد الدويل 
للكت�اب الكرام انه وبع�د التداول 
مع الجهات الرسمية ذات العالقة 
، وبع�د االط�الع ع�ىل آراء بع�ض 
االخ�وة النارشي�ن املش�اركن يف 
معرضن�ا وحرص�ا ع�ىل س�المة 
والس�عي  والزائري�ن  املش�اركن 
إلنجاح ه�ذه التظاه�رة الثقافية 
بكل ابعادها ق�ررت اللجنة العليا 
ال�دويل  بغ�داد  ملع�رض  املنظم�ة 
تأجي�ل   )  22 ال�دورة   ( للكت�اب 
افتت�اح املع�رض املق�رر يف يوم 9 
آذار.وأض�اف : ان املوع�د الجدي�د 
س�يكون يوم 14 نيسان ويستمر 
لغاي�ة 23 نيس�ان 2020 وبه�ذا 
التاري�خ يعود املع�رض اىل توقيت 
الس�ابقة  الس�نوات  يف  تنظيم�ه 
بعد تأجيل إقامت�ه ألكثر من مرة 

بسبب الظروف الراهنة . 

»الكورونا« مجددًا يؤجل معرض بغداد الدولي للكتاب   هايكو 

كلُّ شتاٍء

يستحيُل منفاَي

اىل جحيٍم طاعٍن يف الوحشِة

والكآبِة السوداء

والعزلِة الباردة

*
وكلُّ شتاٍء أَيضاً

يزداُد قلبي بياضاً

وأَصابعي تزداُد برودًة وزرقة

وال أَتردُد يف النشيِج

عىل أُمي الغائبِة

وبالدي الجريحة

وأصدقائي املرتبكْن

من فرِط التأّمِل والحنْن

*

ويف الشتاِء كذلَك

أُمارُس النوَم كمهنة
وأُصبُح أَحياناً

حارساً ألَحالمي
رغَم أَنَّ أَحالمي قليلٌة جداً

والتتعدى أَْن :

تكوَن عندي إِمرأٌة

طيبٌة  وبسيطة

وتكوَن عندي دراجٌة هوائية

أَستخدُمها فقط للُنزهِة والتسّوِق املنزيل

وأَخراً أَحلُم أَْن يكوَن عندي :

صديٌق َمِرٌح ونبيٌل

ومس�تعٌد لدفني يف املقربِة الريفيِة القريبِة 

من بيتي 

حَن يختطُف الَسيَُّد املوُت

روحي البيضاَء

ذاَت شتاٍء بارٍد

سعد جاسم



من اقوال االمام علي عليه السالم

�ب، ه�و الش�هر  َرَج�ب أو َرَج�ب املُرَجَّ
السابع من ش�هور السنة وفق التقويم 
الهج�ري، وهو م�ن األش�هر الحرم إىل 
جانب ذي القعدة، وذي الحّجة ومحرّم، 
وقد أّك�دت الرواي�ات عىل ح�ّج العمرة 

والصيام والعبادة فيه.
وقد ورد عن النبّي )ص(: »رجب ش�هر 
الله وش�عبان ش�هري وش�هر رمضان 
ش�هر أّمت�ي، فم�ن ص�ام ي�وم من�ه 
استوجب رضوان الله األكرب« . وتسّمى 
ليلة الجمعة األوىل من هذا الش�هر بليلة 
الرغائ�ب، وله�ا أعم�ال خاّص�ة وردت 
األخ�رى  األعم�ال  وم�ن  الرواي�ات،  يف 
له�ذا الش�هر إحياء اللي�ايل البيض التي 
تش�مل الليل�ة الثالث�ة ع�رة والرابعة 
عرة والخامس�ة عرة م�ن رجب، و 
زيارة اإلمام الحس�ن )ع( يف ليلة ويوم 

الخامس عر منه.
ومن املناس�بات املهّم�ة يف رجب: بعثة 
النب�ّي )ص(، ووالدة اإلمام الباقر )ع(، 
واإلم�ام الجواد )ع(، واإلم�ام عيّل )ع(، 
واستش�هاد اإلمام اله�ادي )ع( واإلمام 

الكاظم )ع(.
وورد التأكي�د عىل زي�ارة املعصومن يف 
هذا الشهر خاصة زيارة اإلمام الحسن 
)ع( يف أول ه�ذا الش�هر وآخ�ره وزيارة 

اإلمام رضا )ع( أيضاً.
التسمية

س�مي رجب بهذا االسم لتعظيم العرب 
ل�ه يف الجاهلية وامتناعه�م عن القتال 
فيه، وتهّيبهم منه]1[؛ ألنه من األشهر 
الح�رم يف الجاهلية واإلس�ام،]2[ فقد 
كان�وا يرجبون�ه ويعظمون�ه، فيق�ال: 
َرَجْبُتُه وَرّجْبُتُه � بالتخفيف والتش�ديد 

� إذا عّظمته.
أسماؤه األخرى

ومن أسمائه األخرى:
•رج�ب الف�رد أو ف�رد؛ ألن�ه منفرد أي 
غري متصل باألشهر الحرم األخرى )ذي 

القعدة وذي الحجة واملحرم(.
•رجب ُمرض؛ ألن النبي  قّيد رجب بُمرض 
يف حديث له وورد يف حاش�ية الحديث يف 
كتاب الخصال أنه قّيده بذلك؛ لُينّبه عىل 
أنه يقصد برجب ذاك الشهر الذي كانت 
قبيلة ُمرض يحرتمونه وهو الواسط بن 
ش�هر جمادى اآلخرة وش�هر شعبان ال 

الشهر الذي كانت قبيلة ربيعة
ُتسّميه رجبا وهو شهر رمضان

ألن  األّل؛  ُمنص�ل  أو  األس�ّنة  •ُمنِص�ل 
رج�ب  دخ�ل  إذا  الجاهلي�ة  يف  الع�رب 
يقول�ون: )ج�اء منص�ل األس�نة(، وال 
َيَدع�ون حدي�دة يف س�هم أو رم�ح إال 

انتزعوها إبطاالً للقتال، وقطعاً ألسباب 
الفتن.

•األص�ّم؛ ألنه كان ال يس�مع فيه صوت 
مس�تغيث، وال حركة قتال، وال قعقعة 
ساح؛ ألنه من األشهر الحرم ، فلم يكن 
يسمع فيه )يالفان( وال )ياصباحاه(.

قال الشاعر:
ياُربَّ ذي خال وذي عّم َعَمْم  

قد ذاق كأس الحتف يف الشهر األصم
•األصّب؛ وقال النبي  يف س�بب تسميته 
؛ أِلنَّ  ب�ه: س�ّمي َش�هُر رج�ب األَص�بَّ

تی فیِه َصّباً. الرّحمَة ُتَصبُّ َعلَی اُمَّ
وكان رج�ب يس�مى قديم�اً بأكثر من 
اسم، وكانت ثمود تدعوه باسم )َهوبل( 
كما س�ّمت الس�ابق ) َهوب�ر(، واللذين 
يلي�اه )َموه�اء( و )َديمر( وهو ش�هر 

رمضان.
قال الشاعر:

وَهوبُر يأتي ثم يدخل َهوبُل  
وَموهاء قد يقفوهما ثم دي�مر

أما بقي�ة العرب العارب�ة فكانت تطلق 
عليه اس�م )أحلك(،ولها أس�ماء أخرى 
أيضا: »منزع األسنة، وُمنفس، وُمظهر، 

وُمعيل، ومقيم هرم، ومقشقش«.
أحد األشهر الحرم

•  مقالة مفصلة: األشهر الحرم

وش�هر رجب من األش�هر الح�رم التي 
ذك�رت يف الق�رآن يف قول�ه تع�اىل: ﴿إنَّ 
ُهوِر ِعْنَد اللِه إْثَنا َعَرَ َشْهراً يِف  ِعدََّة الشُّ
كتاِب اللِه َيوَْم َخلََق الّس�ماواِت َواألْرَض 
ِمْنَه�ا أَْرَبَعٌة ُحُرٌم﴾ وهي: محرم ورجب 

وذو القعدة وذو الحجة.]
ول�ذا فق�د كان ه�ذا الش�هر وغريه من 
األش�هر الح�رم مناس�بة تق�ام فيه�ا 
األسواق للتجارة، والشعروتبادل املنافع 
يف كل من: ع�كاظ, واملربد، وذي املجاز، 
واملجن�ة.وكان الرجل يلق�ى فيها قاتل 
أخي�ه أو أبيه فا ُيهيج�ه لإلنتقام، وما 
ذل�ك إالّ تعظيماً للش�هر الحرام.وكانت 
تعظيم�ه  تؤخ�ر  )أي  تنس�أه  الع�رب 
وتمدده( إىل الشهر الذي يليه، ولذا كانوا 
يطلقون عليهما )الرَّجبان( كما أطلقوا 

عىل املحرم و صفر )الصفران(.
فضائل شهر رجب

)ص(:  النب�ي  ع�ن  روي   •
» أال إن رج�ب ش�هر الل�ه األص�م، وهو 
ش�هر عظيم، وإّنما ُس�ّمي األصم؛ ألنه 
ال يقارنه ش�هر م�ن الش�هور عند الله 
ع�ّز وج�ّل حرم�ة وفض�ا، وكان أهل 
الجاهلية يعّظمون�ه يف جاهليتهم فلما 
جاء اإلسام لم يزدد إال تعظيماً وفضاً، 
أال وإن رج�ب ش�هر الل�ه، و ش�عبان 

شهري، و شهر رمضان شهر أمتي«
•وعن�ه قال: » إن يف الجن�ة نهراً يقال له 
رجب ماؤه أش�د بياضاً من الثلج وأحىل 
من العس�ل، م�ن صام يوم�اً من رجب 

رشب منه«
وع�ن اإلم�ام الص�ادق قال:   •
» ال تدع صيام يوم س�بعة وعرين من 
رجب فإنه اليوم ال�ذي نزلت فيه النبوة 
عىل محمد ص, وثوابه مثل ستن شهراً 

لكم« 

•وعن اإلمام الكاظم )ع( قال: » رجب 
نه�ر يف الجنة أش�د بياضاً م�ن اللبن 
وأحىل من العسل، من صام يوماً من 

رجب سقاه الله من ذلك النهر«
وعنه: » رجب شهر عظيم،   •
ُيضاعف الله فيه الحس�نات ويمحو 
في�ه الس�يئات، ومن ص�ام يوماً من 
رج�ب تباع�دت عن�ه الن�ار مس�رية 
س�نة, ومن صام ثاثة أيام وجبت له 

الجنة«.

ماريا غوبريت ماير

*. عليك بالع�دل يف الّصديق والعدو، والقصد يف 
الفقر والِغنى.

* إذا رأيَت مظلوماً فأِعْنُه عىل الّظالم. باإلحسان 
تملك القلوب، بالّسخاء تسرت العيوب. 

يك�ون  باملعصي�ة  الف�وز،  يك�ون  *بالطاع�ة 
الّش�قاء. *عن�د تعاقب الّش�دائد تظهر فضائل 

اإلنسان.
* إذا رأي�ت من غريك خلقاً ذميم�اً فتجّنب من 

نفسك أمثاله. 
*الجاهل مّيت بن األحي�اء. إّياك والبغي؛ فإّنه 

يجعل الّصعة ويحّل بالعامل به العرب. 
*/إذا لم تكن عاملاً فكن ُمستمعاً واعياً. 

*إّن عدّو محمد صىّل الله عليه وسلّم من عىص 

الله وإن قربت قرابته. 
*إّن�ك إن تواضعت رفعك الل�ه، وإّنك إن تكرّبت 

وضعك الله. 
*علي�ك بمقارن�ة ذي العقل والّدي�ن فإّنه خري 

األصحاب.
*ريض بالّذل من كشف رّضه لغريه. 

*من أطاع إمامه فقد أطاع رّبه. 
*أن تبذلوا أموالكم يف جنب الله مرسع الخلف. 
*ال يك�ون الّصديق صديقاً حتى يحفظ أخاه يف 

ثاث: يف نكبته وغيبته ووفاته.
* أش�به الّن�اس بأنبي�اء الل�ه أقوله�م للح�ّق 

وأصربهم عىل العمل. 
*أعلم الّناس بالله سبحانه أكثرهم له مسألة. 

اوراق من الماضي القريب

هل  لالنكليز  عالقة  بمقتل  الملك فيصل  االول ؟

فضل شهر رجب يف االسالم و أمسائه
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بدأ خافه مع نوري الس�عيد عندما 
شكل نوري اول وزارة له عام 1930 
واخذ يتصف كمركز قوة بديلة من 
امللك، وعند قيام االرضاب العام عام 
1931 اش�تد الخاف بينهما بسبب 
اىل جان�ب  الس�عيد  وق�وف ن�وري 
مزاح�م الباجه جي وزي�ر الداخلية 
ووكي�ل رئيس الوزراء ضده. يضاف 
اىل ذل�ك موقف ن�وري الس�عيد من 

زي�ادة تع�داد الجي�ش مم�ا ادى اىل 
طرده وتعين رش�يد ع�ايل الكياني 

مكانه وهو من الّد خصومه.
كان املل�ك فيص�ل واعي�اً لحاج�ات 
الع�راق متفهم�اً لواقع�ه وم�دركاً 
للعقب�ات الت�ي كان�ت تواجه�ه يف 
تحقي�ق النهض�ة الت�ي كان يصبو 

اليها. يقول يف خطاب التتويج:
الق�رون  يف  الب�اد  ه�ذه  »كان�ت 

الخالي�ة، مه�د املدني�ة والعم�ران، 
ومرك�ز العلم والعرف�ان. فاصبحت 
بم�ا نالها من الخط�وب والحوادث، 
خالية من اسباب الراحة والسعادة. 
فقد فيه�ا االمن وس�ادت الفوىض، 
وقّل العمل، وتغلبت الطبيعة وغارت 
مي�اه الرافدي�ن يف بط�ون البح�ار. 
كان�ت  ان  بع�د  االرض  فأقف�رت 
يانع�ة ن�رضة، وطغ�ت القفار عىل 

املعمور، واصبحت املدن التي قويت 
ع�ىل مقارع�ة النائبات اش�به يشء 
بواحات واس�عة. فنح�ن اآلن تجاه 
الحقيق�ة املؤملة، وال يجدر بش�عب 
يري�د النه�وض، اال ان يعرتف بهذه 

الحقائق(.
ل�م يكت�ف فيص�ل بط�رح االفكار 
ب�ل ح�اول وضعها موض�ع التنفيذ 
فراح يم�ارس الضغط عىل رشكات 
النفط للتخيل عن سياس�ة املماطلة 
النف�ط  اس�تثمار  يف  والتس�ويف 
العاملي�ة  االس�واق  اىل  واخراج�ه 
للحصول ع�ىل املبالغ الازمة لتنفيذ 
الب�اد،  تحتاجه�ا  الت�ي  املش�اريع 
مما ادى اىل تصادم�ه مع الحكومة 
الربيطانية التي كانت تدعم »رشكة 
نفط العراق«. كما حاول امللك تعديل 
املعاه�دة مع الحكوم�ة الربيطانية 
النه�ا   1922 ع�ام  وقّع�ت  الت�ي 
مجحف�ة بح�ق الع�راق كم�ا كانت 

تعترب الحركة الوطنية.
ولكن ش�اءت االقدار اال يحقق امللك 
فيصل امنياته تلك اذ وافته املنية بعد 
سنة. ففي الس�اعة الحادية عرة 
والنص�ف م�ن ليل ي�وم الخميس يف 
الس�ابع من ايلول 1933 اس�تدعى 
املل�ك ممرضت�ه وأمرها ب�أن تدعو 
حاشيته للحضور حاالً. فصعد اليه 
ش�قيقه امللك ع�يل ونوري الس�عيد 
ق�دري،  ورس�تم حي�در وتحس�ن 
ووجدوه يلفظ انفاسه االخرية. ويف 
الس�اعة 11،45 فاه بهذه الكلمات: 

»ان�ا مرتاح، قم�ت بواجبي، خدمت 
األمة بكل قواي، ليرس الشعب بعدي 

بقوة واتحاد«(.
هكذا رح�ل امللك فيص�ل االول الذي 
كان أم�ل االم�ة العربي�ة. رح�ل يف 
الغربة حيث كان يستشفي يف مدينة 
برين السويرسية يف فندق »بيل فو«.

لقد توىف امللك فيصل االول ولكن هل 
كانت وفاته بنوبة قلبية؟

يروي موىس محمود الشهبندر الذي 
كان احد اعضاء الوفد املرافق للملك 

ساعاته االخرية فيقول:
»بعد العشاء كان الجميع مجتمعن 
حس�ب العادة، يف بهو الفندق وكان 
امللك عيل يتحدث مع االمري ش�كيب 
ارس�ان يف اح�دى زواي�ا البه�و، يف 
الوقت الذي انش�غل فيه امللك فيصل 
حدي�ث  يف  ارس�ان  وع�ادل  األول 
عميق، ام�ا بقية اعضاء الحاش�ية 
فقد كانوا منشغلن بمتابعة مباراة 
بكرة املنضدة )اي كرة الطاولة( بن 
س�يدة انكليزية واحد رج�ال الوفد. 
يف ه�ذه اللحظ�ة ن�ادى فيصل عيل 
م�وىس الش�هبندر، وقال ل�ه: تعال 
يا اب�ا رشارة – يقص�د موىس – قل 
الحق من اكرب انا ام عادل؟ وقبل ان 
يرد الش�هبندر، واص�ل امللك كامه. 
عادل كان مبعوثا عندما كنت انا لم 
ازل ادرس يف اس�طنبول... قل بالله 
عليك من اكرب هو ام انا؟ وبالفطنة 
والذكاء اللذين عرف بهما الشهبندر، 
اجاب: جالتك اك�رب وان كان االمري 

ع�ادل ق�د ولد قبل�ك. وهن�اك ادرك 
فيص�ل نباه�ة الش�هبندر وحس�ن 

اجابته فضحك فرحا كالطفل«.
وبعد ساعات مات امللك فيصل.

تع�ددت الروايات حول وف�اة امللك. 
تذكر احداها ان املمرضة الربيطانية 
الليدي باجيت ش�اهدته يوم وفاته 
بعد عودته من نزهة الس�يارة وهي 
تعتقد انه كان بصحة جيدة، وكانت 
الس�اعة تش�ري اىل السادسة مساء، 
وكانت ترافقه ام�رأة هندية جميلة 
املظهر، وكذلك اخوها الطبيب، ولم 
تتأكد )الليدي( من كان مع امللك عند 
تناوله الشاي، ويف الساعة السابعة 
ش�عر بعطش ش�ديد فأعطي شيئا 

ليربه فتقيأ بشدة...
م�ات  املل�ك  ب�أن  ش�ائعة  رست 
مس�موما بم�ادة الزرني�خ. ويبقى 
الس�ؤال هل مات ميت�ة طبيعية ام 

قتل بمؤامرة دبرت له؟
الدكت�ور كوفر امل�رف عىل صحة 
املل�ك لم يتخ�ذ االج�راءات لفحص 

الق�يء كما كان يج�ب ان يفعل 
ملعرف�ة فيم�ا اذا 

في�ه  كان 
س�م.ام 

ال ....

كان���ت عالق���ة الملك فيص���ل مع االنكلي���ز بين مّد وج���زر، هو يريد 
االس���تقالل لوطنه وبريطانيا تريد تكري���س احتاللها للعراق.حكم 
المل���ك فيصل العراق مدة 12 س���نة )1921 – 1933( واثناء حكمه 

كان على خالف مع نوري السعيد وعبد المحسن السعدون.

امللك غازي
 ومشكلة الكويت

عندم�ا ت�وىل امللك غ�ازي الحك�م وضع 
نص�ب عين�ه مس�ألة إع�ادة الكويت إىل 
العراق، حيث كانت أيام حكم العثمانين 
جزء من الع�راق، وتابعة لوالية البصة، 
لكن املحتلن الربيطانين اقتطعوها من 
الع�راق، ونصبوا الش�يخ مب�ارك حاكما 

عليها تحت حمايتهم، عام 1895.
تمتاز الكويت بأهميتها االس�رتاتيجية، 
حي�ث تتحك�م ب�رأس الخلي�ج، وتبل�غ 
مس�احتها 7000 كيلوم�رت مربع، وكان 
يس�كنها آن�ذاك حوايل 100 ألف نس�مة، 
وكان املل�ك غ�ازي يعتق�د أن اقتطاعها 
من العراق س�بب حرمانه من ش�واطئه 
البحري�ة ع�ىل الخلي�ج، إال م�ن بقع�ة 
صغ�رية جداً ق�رب مصب ش�ط العرب. 
وهك�ذا أصب�ح هاجس�ه يف كي�ف يعيد 
الكويت إىل العراق، يف ظل تعارض رغبته 
تل�ك م�ع إرادة اإلنكلي�ز املهيمن�ن عىل 

مقدرات العراق.
ح�اول املل�ك غ�ازي التقرب م�ن أملانيا، 
غريم�ة بريطاني�ا، وس�عى إىل توطي�د 
العاقات معه�ا، لعل ذلك يس�اعده عىل 
اس�تعادة الكويت، وق�د قامت الحكومة 
األملاني�ة بإه�داء املل�ك غ�ازي محط�ة 
إذاع�ة تم نصبها يف قص الزهور امللكي، 
العن�ارص  م�ن  بع�دد  املل�ك  واس�تعان 
القومية الشابة، وراح يوجه إذاعته نحو 
الكوي�ت، وكان بثه�ا كل�ه موجها حول 
أحقية ضم الكويت إىل العراق، ومهاجمة 
اإلنكليز الذين اقتطعوها من العراق، مما 
أث�ار غضبهم وحنقهم ع�ىل امللك غازي، 
وجعلهم يفك�رون بالتخل�ص منه.فقد 
ذك�ر الس�فري الربيطاني ] باترس�ن[ يف 
كتاب�ه ] Both sides of Curtain[ حول 

تصفات امللك غازي ما ييل:
} لق�د أصب�ح واضح�ا للعي�ان أن امللك 
غ�ازي إما يجب أن ُيس�يطر عليه، أو أن 
ُيخلع م�ن الع�رش، وقد ملح�ت إىل ذلك، 
وبهذا املق�دار، يف زيارتي الوداعية لألمري 

عبد اإلله{!!.
أما العقي�د صاح الدي�ن الصباغ فيذكر 
يف مذكراته ]فرس�ان العروبة[ أن نوري 
الس�عيد الذي كان يقي�م يف القاهرة كان 
قد أرس�ل إليه، وإىل العقيد فهمي سعيد، 
ول�ده صب�اح، بع�د مقت�ل بك�ر صدقي 
بأس�بوعن، ليس�تفرس منهم�ا عما إذا 
كان�ا يريان قت�ل امللك غ�ازي، وإلحاقه 
ببكر صدقي، وتخلي�ص الباد من عبثه 

أمٌر ممكن !!.

ألقاب�ه:    اله�ادي � الناص�ح � التق�ي � الخال�ص � 
العسكري � الطيب.
كنيته:   أبو الحسن.

والدته:     
قيل أنه ولد يف رجب سنة 214 للهجرة أو 212 للهجرة يف 
منطقة بصيا وهي قرية أسس�ها اإلمام الكاظم تابعة 

للمدينة املنورة.
زوجته:    كان عليه الس�ام قد تزوج من امرأة واحدة ال 

غري وهي أم اإلمام الحسن العسكري عليه السام.
 الهيبة و الوقار يف شخصية اإلمام عليه السام:

إن م�ن جمل�ة صف�ات املعصوم الوق�ار و الهيب�ة التي 
تعكس عظمت�ه وش�موخه والفيوض�ات الروحية التي 
تصدر من�ه فتحري كل من ينظر إليه، ألنه�ا آثار األنبياء 
واألوصي�اء والعظماء حي�ث أن النور والبه�اء والجمال 
املعنوي وحس�ن الكام وفصل الخطاب وعذوبة اللسان 
وفصاح�ة املنط�ق ورصيد الكم�ال املختزل في�ه تجعل 

اآلخرين يقفون بكل أحرتام له وهو اإلمام املعصوم.
يقول محمد بن الحسن األشرت العلوي:

كن�ت مع أب�ي عىل ب�اب املت�وكل العب�ايس يف جمع من 
الناس، وبينما نحن كذلك إذ جاء أبو الحسن الهادي عليه 
الس�ام فوقف له الناس كلهم إجاال وإكبارا حتى دخل 
القص، فقال بعض الناس ممن يبغض اإلمام ويحسده: 
ل�َم نرتجل، لهذا الغام؟ ما هو بأرشفنا وال بأكربنا س�ناً 
والل�ه ال نرتجل له إذا خرج فقال له أبو هاش�م وهو من 
أصح�اب اإلمام الهادي عليه الس�ام: والل�ه لترتجلن له 
صغ�ارا وذلة وعندما خرج اإلمام علت األصوات بالتكبري 

والتهليل وقام الناس كلهم تعظيما لإلمام.
فقال أبو هاش�م للقوم: أليس زعمت�م أنكم ال ترتجلون 

له؟
فقالوا: والله ما ملكنا أنفسنا حتى ترجلنا.

  »ح�ق ٌ عىل م�ن فقد إمامه املس�ري عىل نهج�ه القويم 
وامليض عىل مبادئه«

التهجري من املدينة املنورة اىل سامراء:
  ان اإلمام عيل النقي عليه السام ولد ونشأ يف املدينة وملا 
استشهد أبوه كان عمره الريف ثماني سنن، فانتقلت 
اإلمام�ة إلي�ه، ف�كان يف املدين�ة إىل أيام جعف�ر املتوكل، 

فدع�اه إىل رس من رأى وذل�ك ان بريحة العبايس كتب إىل 
املت�وكل: »ان كان لك يف الحرم�ن حاجة فأخرج عيل بن 
محم�د منها فان�ه قد دعا الناس إىل نفس�ه واتبعه خلق 

كثري«.
ث�م كتب إليه به�ذا املعنى جمع آخ�ر، وكان عبد الله بن 
محم�د � وايل املدينة � يؤذي اإلم�ام كثرياً، وكتب كتباً إىل 
املتوكل س�عى فيها باإلمام عيل النقي عليه السام حتى 
غض�ب املتوكل، فلما أحس اإلمام بفعل الوايل وس�عايته 
ب�ه كتب كتاباً إىل املتوكل يذكر تحامل عبد الله بن محمد 

عليه وكذبه فيما سعى به.
فأجاب املتوكل ملصلحة يف نفس�ه عىل كتاب اإلمام عليه 
مه فيه،  الس�ام بدقة ولط�ف وزاد يف إكرام اإلم�ام وعظَّ
وكتب فيما كتب: ».... فقد رأى أمري املؤمنن رصف عبد 
الل�ه بن محمد عم�ا كان يت�وىل ... إذ كان عىل ما ذكرت 
من جهالته بحقك واس�تخفافه بق�درك... وقد وىل أمري 
املؤمن�ن ما كان ييل م�ن ذلك محمد ب�ن الفضل، وأمره 
بإكرامك وتبجيلك واالنتهاء إىل أمرك ورأيك..وولده وأهل 

بيته وخاصته ألطف منه منزلة وال أحمد له أثرة . 

  علي  الهادي بن اإلمام الجواد عليهما السالم

عرف عن امللك فيصل الثاني، ولعه بالس�يارات، 
واقتن�ى ع�ددا منه�ا،  بينه�ا واحدة م�ن طراز 
“بي�وك” مودي�ل ع�ام 1953. وتظه�ر وثيق�ة 
رس�مية اختف�اء س�يارتن تعود م�ن مجموع 
س�ياراته، بعد إرسال أمانة بغداد 9 سيارات إىل 
اململكة األردنية لغرض صيانتها بموجب اتفاق 

أردني عراقي.
ويظه�ر موق�ع “س�وق مري�دي”، املتخصص 
ببيع ورشاء العقارات والسيارات عىل اإلنرتنت، 
عرضا تجاري�ا يف عام 2010؛ لبيع س�يارة من 
ط�راز “بيوك” مودي�ل عام 1953 تع�ود للملك 

فيصل الثاني آخر ملوك العراق.
وبحس�ب الوثيقة، ف�إن “أمانة بغداد أرس�لت 
9 س�يارات تعود ملكيتها للمل�ك فيصل الثاني 
إىل اململكة الهاش�مية األردني�ة لغرض الصيانة 
بموج�وب عق�د أب�رم يف )21 أي�ار 1990( بن 

أمانة بغداد ومؤسسة أحمد شومن وأوالده”.

ولع الملك فيصل 
الثاني  بالسيارات



من�ذ العام 1991 وحتى العام 2021 ثالثون 
عام�ا ه�ي املدة الت�ي يجب عىل الع�راق ان 
يدفع فيه�ا تعويضات غزو ص�دام الكويت 
، ثالث�ون ع�ام والعراقي�ون يدفع�ون ثمن 
مغامرات ومهات�رات دكتاتور ، ثالثون عام 
وأجيالن�ا مرتهن�ة وأموالنا ته�در وثرواتنا 
ت�رق . الغ�زو ال�ذي جل�ب لن�ا االحت�الل 
والدمار والفس�اد وهذه الطبقة السياس�ية 
الكالحة وارجع العراق 100 سنة اىل الوراء .
حج�م التعويضات للكويت فق�ط بلغ اكثر 
م�ن 50 ملي�ار دوالر ، اخ�ر دفع�ة س�لمت 
تبل�غ  والت�ي   2019-1-18 ي�وم  للكوي�ت 
100 ملي�ون دوالر ، ه�ذا م�ا أعلنت�ه لجنة 
التعويض�ات التابعة لألم�م املتحدة ، هذا ما 
عدا تعويضات إص�الح الرتبة الكويتية التي 

تبلغ اكثر من أربعة مليارات .
علماً ان التعويضات يتم دفعها من نسبة 5 

% من مبيعات النفط العراقي.
هذه التعويضات ع�ن حرق صدام ل� 1073 
ب�راً تفطي�اً كويتي�اً ، وهن�اك تعويض�ات 
ل�ألردن ومل�ر ولبقي�ة دول العال�م ، هذه 
الجرائ�م الت�ي إقرتفه�ا النظ�ام الس�اقط 
بحروبه العبثية التي ال زال البعض يمجدها 

اىل اليوم.
واألف�راد  لل�ركات  التعويض�ات  ه�ذه 
املترضري�ن بش�كل مب�ارش فق�ط ، فهناك 
تعويض�ات أخ�رى آلالف الن�اس الذي�ن تم 
تعويضه�م ألرضار نفس�ية واجتماعي�ة ، 
وكذل�ك تعويضات الجيوش. التي ش�اركت 
بالحرب ، ناهيك عن الخسائر العراقية التي 
بلغت اكث�ر من 200 ملي�ار دوالر أمريكي ، 
هذا ع�دا ازهاق ارواح مئ�ات اآلالف الجنود 

العراقيني وتحطيم البنى التحتية للعراق .
وال زلنا نغني ياگاع ترابچ كافوري .

ه�ذه الجرائ�م املس�كوت عنه�ا يف اإلع�الم 
العراقي ، والتي يحاول البعض ان يطمسها 

وال يتحدث عنها .
كن�ت اكت�ب املوض�وع وش�اهدت بوس�ت 
للزميل صفاء النعيم�ي وهو يعرض وثيقة 
عن ق�رار مجل�س األمن ع�ن التعويضات ، 

شكراً لك صديقي الثارة املوضوع .

التعويضات 
العراقية الجريمة 
المسكوت عنها

غلق مطاعم درجة أوىل؟
اذ كان ه�ذا حال املطاعم الراقي�ة فكيف يكون حال املطاعم 
الش�عبية واملتنقل�ة والت�ي يتزاي�د عدده�ا يوم�ا بع�د يوم 
خصوص�ا وان االقبال عىل املطاعم يزداد باس�تمرار من قبل 
جمي�ع فئات املجتمع. فراس س�عيد موظف بني يف حديثه(: 
جميع ال�دول تهتم بنظافة املطاعم والعم�ال الذين يعملون 
فيه اضافة اىل ان نظافة الحمامات الصحية والتي تكون من 
أولي�ات الرشوط التي يج�ب توفرها يف املطاعم. مس�تدركا: 
لك�ن يف الع�راق هناك ع�دم مب�االة بالقان�ون وتطبيقه من 
قب�ل اصحاب املطاعم وباألخص مطاع�م الدرجة االوىل التي 
يف�رض ان تطبق الرشوط الصحية. الفتا: اىل ان غلق بعض 
ه�ذه املطاعم بس�بب مخالفة الرشوط الصحية يعد نكس�ة 
صحي�ة خاص�ة بعد ح�دوث بعض ح�االت التس�مم يف هذه 

املطاعم وغريها من مطاعم الدرجة االوىل.
املطاعم االعالمية

املواط�ن يتحمل ج�زءا من تردي الواق�ع الصحي يف املطاعم 
بس�بب قلة الوعي الصحي وذلك بسبب الالمباالة لهكذا أمور 
، بش�ار حميد صاحب محل لبيع املالبس يف ش�ارع االمريات 
تح�دث: اعتادت الكثري من العوائ�ل ارتياد املطاعم خاصة يف 
اوقات املس�اء لكنها لألس�ف التبحث عن املطاع�م النظيفة 
بقدر ما تبحث عن املطاعم املعروفة او التي يويص بها بعض 
معارفه�م. موضحا: ان الكثري من هذه املطاعم التعمل وفق 

الرشوط الصحية ، خاصة مايتعلق بنظافة العمال وخلوهم 
م�ن االم�راض االنتقالي�ة. مردف�ا: كذل�ك عدم الس�ؤال عن 

طريقة طهو الطعام واملواد املستخدمة يف الطهو.
فيم�ا بنينّ ف�راس س�امي صاحب مح�ل لبي�ع املوبايالت يف 
ش�ارع الربيعي : ان اغلب املطاعم العراقية خاصة ما يعرف 
بالدرج�ة االوىل التمتثل لل�رشوط الصحية يف اختيار نوعيات 
االطعم�ة او النظافة العامة. مش�ريا: اىل بعض املطاعم التي 
نال�ت ش�هرة اعالمية م�ن خالل بع�ض اعالن�ات يف مواقع 
التواصل االجتماعية او عرب )فلكس�ات( يف الشوارع. منوها: 

لكن لالسف اغلبها اليصلح لتناول الطعام حسب وصفه.
هل ُيعمل برشوط فتح املطاعم ؟

من اجل الحصول عىل اجازة فتح مطعم يشرط توفر الكثري 
من ال�رشوط القانوني�ة والصحية حيث نص�ت املادة )34( 
يش�رط ملنح االجازة الصحية تواف�ر الرشوط العامة االتية: 
اوال- ان تتوف�ر يف املحل الرشوط الصحية التي تضعها وزارة 
الصح�ة بموج�ب تعليمات تص�در لهذا الغ�رض .ثانيا - ا - 
حصول كل من صاحب االجازة والعاملني يف املحل العام عىل 
دفر صحي يؤيد س�المتهم من االمراض االنتقالية وخلوهم 
م�ن الجراثي�م املرضي�ة بع�د اج�راء الفح�وص الرسيري�ة 
الرضوري�ة  والتلقيح�ات  علي�ه  والش�عاعية  واملختربي�ة 
ويخضعون للفحوص الدوري�ة .ب - ويف حالة كون صاحب 
االجازة دائرة من دوائر الدولة والقطاع االش�راكي واملختلط 

تعني هذه الدوائر احد منتس�بيها مس�ؤوال ع�ن املحل العام 
يك�ون خاضع�ا الحكام ه�ذا القانون وتطبق ه�ذه االحكام 
ايض�ا فيم�ا اذا عهدت الدائ�رة بادارة املحل الع�ام اىل متعهد 
.ثالثا - وجوب توافر مس�احة مناس�بة تبعا لطبيعة العمل 
ال�ذي أس�س من اجل�ه املح�ل العام وتح�دد هذه املس�احة 
بالنس�بة لكل صنف م�ن اصناف املحالت العام�ة بتعليمات 

تصدرها الوزارة.
ماالذي حل بالدفر الصحي ؟

أم�ا املادة )35( فقد نصت عىل تويل الجهة الصحية املختصة 
ماي�ي: اوال - مراقب�ة االغذي�ة املس�توردة واملنتج�ة محليا 
والتأكد من صالحيتها لالس�تهالك الب�رشي .ثانيا - مراقبة 
محالت تجهيز االغذية وتش�مل هذه املراقبة محالت تحضري 
وخزن وبيع ونق�ل االغذية .فيما خولت امل�ادة )36( للجهة 
الصحي�ة املختص�ة اش�راط تحق�ق رشوط خاص�ة تتعلق 
بالصح�ة والبيئة وتح�دد هذه الرشوط بتعليم�ات تصدرها 
له�ذا الغ�رض وتنرش يف الجريدة الرس�مية .أما م�ادة )37( 
فق�د أكدت عىل تجدد االجازة الصحي�ة للمحل العام والدفر 
الصحي للعاملني فيه س�نويا بعد اعادة الكشف املوقعي عىل 
املح�ل واجراء الفحوص املنصوص علي�ه يف البند )ثانيا( من 
امل�ادة )34( من هذا القان�ون .أما امل�ادة )38( فقد بينت يف 
اوال - يخض�ع الباعة املتجولون لالجازة الصحية ويش�رط 
حصولهم عىل الدفر الصحي وفق احكام هذا الفصل .وثانيا 
- يقص�د الغراض هذا القانون بالبائع املتجول كل ش�خص 
متنق�ل او يف مح�ل ثاب�ت يع�رض للبي�ع م�واد غذائية غري 
مشمولة بحكم البند )ثالثا( من هذه املادة, دون ان يكون له 
محل عام طبقا الحكام هذا القانون .وثالثا - يخضع الباعة 
املتجولون الذين يقوم�ون ببيع اللحوم او منتجاتها وغريها 
م�ن املواد الغذائي�ة القابلة للتلف للمراقب�ة وفقا للتعليمات 

التي تصدرها الجهة الصحية .
الغلق والغرامة للمخالف

ع�ن ذلك تح�دث مدير ع�ام الرقاب�ة الصحي�ة الدكتور عي 
التميمي قائال: انشاء املطاعم يكون برشوط ويجب توفرها 
بش�كل كامل من حي�ث البناية والنظاف�ة واالجازة الصحية 
واملوافق�ات القانونية واالمني�ة. متابعا: فض�ال عن العمال 
الذي�ن يعملون يج�ب ان يخضعوا للفحص الطبي وش�هادة 
تؤك�د خلوهم من االم�راض االنتقالية املعدية. مش�ددا: عىل 
ان�ذار غلق املطع�م وفرض غرامة عىل صاح�ب املطعم الذي 
الينفذ ال�رشوط الكاملة وتوقيع تعهد بع�دم تكرار مخالفة 

الرشوط الصحية.
وبش�أن مطاعم االرصفة واملتنقلة بنينّ التميمي: ان انتش�ار 

الكث�ري م�ن املطاع�م ع�ىل االرصف�ة ه�ذا يج�ب ان يكون 
في�ه تع�اون ايضا م�ن امانة بغ�داد التي يج�ب ان ترفعها. 
موضح�ا: ان الرقاب�ة الصحية تقوم بجوالت مس�تمرة ليال 
ونه�ارا وتغل�ق املطاعم كبرية او صغرية بدون اي اس�تثناء. 
مس�تدركا: لكن املواطن عليه ان يس�اهم باالخبار واالتصال 
بالجه�ات الرقابي�ة الصحي�ة يف حالة وج�ود مخالفة وعدم 
تن�اول االطعم�ة من املطاع�م العش�وائية . مؤك�دا: ان ذلك 
سوف يساعد عىل اضمحاللها وقلة انتشارها والتخلص من 

ارضارها عىل املواطن.
املطاعم الشعبية واالكشاك املوحدة

فضاء هاش�م تعمل موظف�ة اعتادت عىل تن�اول الطعام يف 
بعض املطاعم التي تثق بها حس�ب قولها بينت  : بات تناول 
الطع�ام يف بعض املطاعم أحد املخاطر الكربى بس�بب املواد 
املس�تخدمة يف اعداد الوجبات او النظافة. مس�تطردة: حتى 
املطاع�م ذات النج�وم االربع�ة او ماتس�مى بالدرج�ة االوىل 
ه�ي االخرى مخيفة بس�بب قلة متابعة الجه�ات الصحية. 
مضيف�ة: انها غالبا ما تتناول الطعام يف بعض املطاعم التي 

تثق بها او تعرف مالكها وحسن ادارته للمطعم.
ام�ا فيم�ا يخص املطاع�م الش�عبية أو الصغ�رية فقد بينت 
وه�ج قاس�م: ان أغلب مناط�ق بغداد تنترش فيه�ا املطاعم 
الصغ�رية والتي تكون عبارة عن كش�ك صغ�ري تحرش فيها 
ان�واع املواد واالدوات املس�تخدمة يف اع�داد وتقديم الطعام. 
مش�رية: اىل أهمي�ة متابع�ة ه�ذه املطاع�م من قب�ل الفرق 
الصحية واخضاعها للرشوط الصحية. مشددة: عىل رضورة 
وجود اكشاك موحدة مجهزة باملستلزمات الصحية من اجل 

ضمان سالمة املواطن واملحافظة عىل صحته.
الشمع االحمر وتجاوزات دون غلق

العمل يف املطاعم وف�ق الرشوط الصحية يفرض ان اليكون 
تح�ت رقاب�ة دائم�ة وفحص دوري  الش�يف جمال حس�ن 
يم�ارس عمل�ه يف احد املطاعم ذكر: س�ابقا كان يأتي رجال 
م�ن دائرة الرقاب�ة الصحية بجوالت ليلي�ة متأخرة من اجل 
أخ�ذ عينات من االطعم�ة املقدمة للزبائ�ن. متابعا: وعندما 
يت�م س�حب النموذج مثل مش�ويات يغلف بالش�مع االحمر 
ويف اليوم الثاني يقوم املس�وؤل االداري عن املطعم بالذهاب 
اىل م�كان دائ�رة الرقابة وتس�ليم النموذج لفحص�ه والتأكد 
م�ن مطابقته ال�رشوط الصحية. مس�تدركا: لكن يف الوقت 
الح�ارض تغريت االم�ور كثريا ومع األس�ف الرقابة الصحية 
قل نش�اطها لهذا نجد ان املطاعم عدده�ا كبري ومنترشة يف 
كل مكان والتغلق رغم املخالفات الواضحة والتجاوزات عىل 

امالك الدولة والرشوط الصحية.

ش�كوتي بخص�وص أرايض الصابي�ات واإلهم�ال 
املتعم�د لعدم توفري الخدمات لغرض املبارشة ببناء 
قط�ع أراضينا علم�ا ان املنطقة مقس�مه منذ 37 
عام�ا وهناك االالف من أصح�اب األرايض والعوائل 
ال يملكون س�كن ويريدون بناء أراضيهم التي هي 
ملك رصف طابو تابعه اىل تس�جيل الكاظمية علما 
ان هناك عش�وائيات وارايض زراعيه كثريه يف بغداد 
ت�م تزويده�م بالخدمات من كهرب�اء وماء وطرق 
,,,الرج�اء الرج�اء طفح الكيل ال نس�تطيع الصرب 
اكث�ر من 30 س�نه عىل الخدمات ,,ارج�وا من يقرا 
هذا م�ن أصحاب املراك�ز الحكومي�ة وامانة بغداد 
ومحافظ بغداد ان ينصفونا باتخاذ ما هو مناسب 
ملس�اعدة أه�ايل األرايض للبن�اء النظام�ي وتوف�ري 
كافة الخدمات حي�ث ان الصابيات جزء من مدينة 

الكاظمية   .
هذا ولكم الشكر

خاطيء من يعتقد ان العراق مش�كلته تكمن يف العثور عىل رئيس وزراء كريندايزر..
أو أن شكل ونوع الكتلة الكربى سيؤثر عىل مسار األمور وتصحيح املسارات فما تمر 

به البالد هو أكرب من ذلك بكثري.
فمشكلة العراق اليوم تكمن يف :

*.. القوان�ني التي أق�رت والتي لم تقر واالوامر االدارية واملؤسس�ات الحكومية التي 
تحولت اىل اقطاعيات ادارية منذ اكثر من 15 سنة.

*.. مجالس املحافظات والحكومات املحلية والتي تسيطر عليها املصالح الشخصية
*  مجتمع�ا مطلبي�ا مس�تهلكا الينت�ج واليصن�ع والي�زرع والي�وازن ب�ني الحقوق 

والواجبات.
*.. التضخم الوظيفي والبطالة املقنعة والتي اصبحت الدولة بس�ببها كجمل عجوز 

تائه يحمل اطنانا من األحمال..
*.. وس�ائل اإلعالم والثقافة الس�ائدة والتي اصبحت ابواقا واسلحة تشويه وتدليس 

والتهمها أظهار الحقيقة ومتابعتها وصنع رأي عام .
* الفساد بكل أنواعه املايل واالداري واالجتماعي الذي رضب البالد من مفرق رأسه اىل 

اخمص قدميه والذي يشارك فيه الجميع ..
*.. املعاي�ري االخالقي�ة واملهنية والعلمي�ة التي فقدناها جميعا يف تقييم املؤسس�ات 

واالشخاص والذي عىل أساسه يقوم مبدأ الثواب والعقاب

نتيج�ة لذلك، تمتل�ئ املج�اري املائية، 
بم�ا يف ذل�ك ش�ط الع�رب، بملونّث�ات 
والحيواني�ة  البرشي�ة  النفاي�ات  م�ن 
والصناعية والزراعية. ال ُتزيل محطات 
معالج�ة املي�اه التقليدي�ة يف الب�رة 
امللونّثات أو ال تخترب نوعية املياه بشكل 
مناس�ب، ويف بعض الحاالت ال ُتضيف 

ما يكفي من الكلور أثناء املعالجة.
عىل مر العقود، مع تقاعس الدولة عن 
تزويد الس�كان باملي�اه العذبة املأمونة 
الكافية، ازدهر القطاع الخاص للمياه. 
�ر  لك�ن الس�لطات يف الب�رة ل�م توفنّ
رقاب�ة كافي�ة له�ذا القط�اع الخاص. 
عىل س�بيل املثال، لم تحرص إال مؤخرا 
عىل حيازة محطات التحلية والتصفية 
 ،)RO( »بالتناض�ح العكيس »آر زي�رو
وأصح�اب الس�يارات الحوضي�ة لنقل 
املي�اه )أصحاب الس�يارات الحوضية( 
باملعاي�ري  التزامه�م  تراخي�ص وع�ىل 
املعالج�ة  لضم�ان  والدولي�ة  املحلي�ة 

السليمة للمياه.
كما أخفقت الس�لطات يف ضمان ربط 
جميع السكان بش�بكة املياه والرف 
الصح�ي. ش�جع ذلك األرس املُس�تثناة 
من الش�بكة عىل استغاللها بشكل غري 
قانوني. رغم أزمات املياه التي شهدتها 
الب�رة يف 2009 و2015، حت�ى أزمة 
2018، ل�م تتخ�ذ الس�لطات أي إجراء 
ج�دي للقض�اء ع�ىل ه�ذا االس�تغالل 
غري القانوني بش�بكة املياه. لس�نوات، 
ظ�ل املزارع�ون والرشكات يس�تغلون 
قن�وات املي�اه العذب�ة، الت�ي ال تك�ون 
املياه فيها مغطاة. لم تتخذ الس�لطات 
إلص�الح  كافي�ة  مهم�ة  خط�وات 
األرضار الت�ي لحقت بش�بكة األنابيب 
لخفض الت�رسب والتلونّث وملنع األفراد 
والرشكات من االستغالل غري القانوني 
لهذه الش�بكة. لم تس�تجمع السلطات 
إرادتها السياس�ية التخاذ تدابري بهدف 
وقف هذه املمارسة إال بعد أزمة 2018.

باإلضاف�ة إىل ذلك، أس�اءت الس�لطات 
العراقي�ة  املي�اه  م�وارد  إدارة  بش�دة 
لدرجة أن األنه�ار وقنوات املياه العذبة 
ال تض�خ الكمي�ات الكافي�ة م�ن املياه 
محط�ات  إىل  املناس�بة  النوعي�ة  ذات 
املعالج�ة العامة باملحافظ�ة. أكثر من 
300 ألف ش�خص من سكان محافظة 
الب�رة غري مرتبط�ني بش�بكة املياه 
إىل  ي�ؤدي  مم�ا  الصح�ي،  وال�رف 
تلويث هذه املجتمعات للمياه الجوفية 
بمي�اه الرف الصحي غ�ري املعالجة، 
لش�بكة  القانون�ي  غ�ري  واالس�تغالل 
األنابي�ب من أجل الحص�ول عىل املياه، 
وإىل تعريض النظم إىل الهدر، وخسارة 
اإلي�رادات، وانخف�اض ضغ�ط املي�اه، 
والتل�ونّث املحتم�ل. كم�ا منع الفس�اد 
التجارية والحكومية  املؤسسات  داخل 
املحلي�ة إنج�از الحل�ول الهندس�ية يف 

الوقت املحدد.
قال الدكتور ش�كري الحس�ن، أس�تاذ 

بجامع�ة  البح�ار  عل�وم  يف  مح�ارض 
البرة، إن أزمة املي�اه يف 2018 كانت 
ذروة سنوات من سوء اإلدارة، تجاهلت 
خاللها الس�لطات الحقائ�ق الواضحة 

واملسؤوليات املنوطة بها:
أثبتت هذه األزمة أن الحكومة ضعيفة 
ويعريها س�وء إدارة الخدم�ة العامة. 
له�ذا الس�بب اس�تمرت األزم�ة ألكثر 
من ثالثة أش�هر. كل املس�ؤولني كانوا 
يتخذون قرارات فقط لتربئة أنفسهم، 
طل�ب  ع�ن  إحج�ام  هن�اك[  و]كان 
مس�اعدة املجتم�ع ال�دويل واس�تقدام 
الخ�رباء الرضوري�ني لحماية س�كان 
الب�رة. له�ذا الس�بب كان هناك هذا 
الع�دد الكب�ري م�ن الضحاي�ا، وطبع�ا 
األكث�ر فقرا هم من يعان�ون. عار عىل 

الحكومة.
محطات املي�اه العام�ة يف البرة غري 
إلزال�ة  الالزم�ة  بالتقني�ات  ُمجه�زة 
املكون�ات الذائبة الناجم�ة عن ترسب 
مي�اه البح�ر م�ن ش�ط الع�رب. هذه 
املكون�ات تجع�ل الكل�ور، وه�و مادة 
كيميائية ش�ائعة االس�تخدام ملعالجة 
املياه، أقل فعالية يف إزالة املواد الضارة. 
كم�ا يقول الخ�رباء إن س�لطات املياه 
وجدت صعوبة يف الحصول عىل كميات 
كافي�ة م�ن الكل�ور بس�بب الضوابط 

الصارم�ة الت�ي ته�دف إىل من�ع ه�ذه 
امل�ادة الكيميائي�ة م�ن الوق�وع ب�ني 
أي�دي جماعات مث�ل )’داع�ش‘( التي 
اس�تخدمتها كس�الح. قال الخرباء إنه 
نتيجة لذلك ل�م تتمكن بعض املحطات 
العامة من إضافة ما يكفي من الكلور 

إىل املياه لجعلها مأمونة.
باإلضافة إىل ذل�ك، ومن خالل مراجعة 
ص�ور األقم�ار الصناعي�ة لي�وم 15/

تموز، اكتشفت هيومن رايتس ووتش 
حا يف ش�ط العرب  ترسب�ا نفطي�ا مرجنّ
كان ظاه�را للعي�ان يف ذل�ك التاري�خ، 
وربما قد بدأ قبل أيام، بالقرب من حقل 
للنفط والغاز عىل بعد 25 كيلومرا من 
مدين�ة الب�رة. ل�م ُيبلنّغ املس�ؤولون 
الحكوميون أو وس�ائل اإلعالم أبدا عن 
الت�رسب، الذي يبدو أن�ه كان يمتد 24 
كيلومرا عىل ط�ول النهر يف 15 تموز، 
ولم يكش�ف عن�ه أي م�ن العاملني يف 
قط�اع املي�اه الذي�ن قابلته�م هيومن 
رايتس ووتش لغرض هذا التقرير، مما 
يش�ري إىل أنهم ربما لم يكونوا عىل علم 
به.تس�اقط األمطار يف العقود األخرية، 
املن�اخ،  لتغ�رينّ  نتيج�ة  األرج�ح  ع�ىل 
دون وجود سياس�ات مناس�بة متبعة 

لتخفيف التأثري. 

 الس����اعة السادس����ة مس����اًء، المكان مطعم درجة اولى واق����ع في منطقة 
العرص����ات، الح����دث هروب أغلب العم����ال في المطع����م وتركهم الزبائن 
جالسين ينظرون واليعلمون السبب، وصول لجنة تفتيشية صحية من دائرة 
الرقابة الصحية بش����كل مفاجئ رغم ان المطعم يعتب����ر وكما يطلق عليه 
خمس نجوم تبين انه  يفتقر الى توفر الش����روط الصحية وشهادات تؤكد 
نظافة عماله من االم����راض وطلبت اللجنة الرقابية من الناس الخروج ألن 
المطع����م مخالف والبد ان يش����مع ، فالعمال هربوا خوفا من القاء القبض 
عليه����م واالطعمة غير محفوظة بش����كل جيد واللح����وم والدجاج اليحمل 
اختاما تدل على المنشأ والصالحية وتفاصيل اخرى تهم السالمة الصحية.
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انصفونا يا امانة بغداد

مطاعم بدون رقابة صحية تفتك بالمواطن الغافل

سوء ادارة المياه تفتك بالصحة العامة و االراضي الزراعية في البصرة
أزم���ة 2018 الصحية هي انع���كاس لإلخفاقات المتعددة للس���لطات في حماية مصادر المي���اه في البصرة أو 
التخفيف من تأثير نوعيتها المتدهورة على الس���كان. الس���لطات المحلية واالتحادية ال ُتطبِق وال ُتنِفذ بشكل 
س���ليم اإلطار التنظيمي القوي للعراق الذي يمنع المؤسس���ات العامة والخاصة من التخلص من النفايات غير 

المعالجة في أي من المجاري المائية في البالد بشكل يزيد عن المعدالت التي تحددها وزارة الصحة.

مشاكل العراق

 ثالثون عام والعراقيون 
يدفعون مثن مغامرات 

ومهاترات دكتاتور ، ثالثون 
عام وأجيالنا 

مرتهنة وأموالنا تهدر 
وثرواتنا تسرق
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أعلنت األكاديمية الصينية للعلوم اكتشاف كويكب جديد 
يف نهاية الش�هر املايض، وسط توقعات بتحليقه بالقرب 
م�ن األرض أوائل ماي�و املقبل، وقال »تش�او هاي بني« 
رئيس فريق أبحاث تلسكوب مسح األجسام القريبة من 
األرض يف مرص�د الجبل األرجواني التابع لألكاديمية - يف 
ترصي�ح الي�وم - إن الكويكب الجديد تمت تس�ميته ب� 
2020DM4، وإن�ه يقرتب م�ن األرض يف الوقت الراهن، 

مضيفا أن التقديرات تشري إىل أن أقرب مسافة بني 
لكويكب  ا

واألرض س�تكون حوايل 7.35 مليون كيلومرت، وهناك 
بع�ض التهدي�دات املحتمل�ة، ولك�ن ال داع�ي للقلق 
بش�أنها.وتابع تش�او أن علم�اء الفل�ك اس�تخدموا 
التلسكوب الصيني ملسح األجسام القريبة من األرض، 
ال�ذي يق�ع يف ش�يوييي بمقاطعة جيانغس�و رشقي 
الصني واكتش�فوا يف 26 ش�باط املايض جسما معتما 

تختل�ف  رسعت����ه الظاهري�ة متح�ركا 
يف  لكويك�ب  وه�و 
الكويكب�ات  ح�زام 
إىل  الرئييس.وأش�ار 
أن األكاديمية أبلغت 
الكواك�ب  مرك���ز 
التاب�ع  الصغ���رى 
الفلك�ي  لالتح���اد 
وتقاس�موا  ال�دويل 
بلدان  مع  املعلومات 
أخ�رى، وبع�د ذل�ك، 
تلسكوبا  ش�ارك 11 
آخر يف أنح�اء العالم 
يف تعق�ب الكويك�ب 

ورصده.

فيليبس  طرح�ت رشك�ة 
 243B1 الشاش������ة 
الج���دي�دة بس�عر يبلغ 

299 يورو. 
الرشك�ة  وأوضح�ت 
شاش�تها  أن  الهولندي�ة 
243B1  الجديدة تتميز من خالل التجهيز 
بمستشعر القرب “PowerSensor”، الذي 
يعم�ل عىل تقلي�ل الس�طوع أوتوماتيكيا 

بش�كل كبري م�ن أج�ل توف�ري الطاقة ملا 
يصل إىل %80 .

ويوج�د أيضا مستش�عر للض�وء املحيط 
يقوم أوتوماتيكيا بضبط س�طوع اللوحة 
تبعا للبيئة املحيطة، يف حني يأتي الجس�م 
مصنوع�ا إىل ح�د كب�ري م�ن م�واد معاد 

تدويرها.
 IPS وتم تجهيز شاش�ة فيليب�س بلوحة
قي�اس 23.8 بوص�ة تعم�ل برسع�ة 75 

هرتز وبدقة وضوح 1920×1080 بكسل 
وبكثافة بكسل تبلغ 93 نقطة يف البوصة 
 ،W-LED باإلضافة إىل اإلض�اءة الخلفية
والتي تحقق سطوعا قدره 250 قنديلة /

مرت مربع.
الشاش�ة  أن  إىل  فيليب�����س  وأش�ارت 
243B1 الجدي�دة حاصل�ة عىل ش�هادات 
و  RoHSو  EPEATو  8.0  EnergyStar

. TCO

فلكيون يكتشفون كويكبا جديدا يقترب من األرض آيار المقبل

أوضح�ت رشكة مكافح�ة الفريوس�ات الصيني�ة )Qihoo 360( أن 
متس�للني من وكالة االس�تخبارات املركزي�ة )CIA( أمضوا أكثر من 
عق�د يف اقتحام صناعة الطريان الصيني�ة وغريها من األهداف، وهو 

ادعاء رصيح بالتجسس األمريكي من رشكة يقع مقرها يف بكني.
وقال�ت الرشك�ة يف تدوينة نرشته�ا باللغتني اإلنجليزي�ة والصينية: 
»إنها اكتشفت حملة التجسس من خالل مقارنة عينات من الربامج 
الضارة التي اكتش�فتها مع مجموعة من أدوات التجس�س الرقمية 

لوكال�ة االس�تخبارات املركزية الص�ادرة ع�ن )ويكيليكس( 
WikiLeaks يف عام 2017«.

وكال�ة  أن  الرشك�ة  وأوضح�ت 
ق�د  املركزي�ة  االس�تخبارات 
قطاع�ات  اس�ته��دفت 
والطاقة  الطي����ران 
ت  منظم������ا و
العلمي  البح����ث 
ت  كا ش���ر و
ن�ت  ن����رت إل ا
الت  كا ل����و ا و
الحكومي����ة يف 

الصي��������ن.
 Qihoo( وأضاف�ت
360( – أح������د 
البائع�ني الرئيس�يني 
األم�ن  ملنتج������ات 
الس�يرباني الذي يتم متابعة 

ث�ه  بحا بس�بب ما يقدمه من معلومات حول أ
عالم األمن الرقمي يف الصني – أن اخرتاق أهداف الطريان 
ربم�ا كان يه�دف إىل تتبع رحالت الس�فر للش�خصيات 

املهمة.
ون�رشت رشكة )Qihoo 360( قائمة تتضمن عينات الربامج الضارة 
الت�ي اكتش�فتها، باإلضاف�ة إىل تحليل ألوقات إنش�اء ه�ذه الربامج 
الض�ارة، مم�ا يوحي بأن من ابتك�ر األدوات فعل ذلك أثناء س�اعات 

العمل عىل الساحل الرشقي للواليات املتحدة.

االستخبارات المركزية متهمة بحملة 
قرصنة استمرت 11 عاًما

كاميرات مراقبة تستخدم صور فيس بوك وانستغرام للكشف عن هوية األشخاص

أمازون تعلن اول إصابة بكورونا في صفوف موظفيها بأمريكا 

GPS تايمكس تطرح ساعة ذكية مزودة بـ

كش�ف باحث�ون أن الجهود 
الت�ي بذلها يوتيوب للقضاء 
عىل مقاطع الفيديو املروجة 
لنظري�ات املؤامرة لم تذهب 
لدراس�ة  فوفًق�ا  س�دى، 
جديدة من خرباء يف جامعة 
كاليفورنيا ببريكيل، نجحت 
لرشك�ة  اململوك�ة  املنص�ة 
جوجل يف الحد من التوصية 
الفيديوه�ات  واق�رتاح 
املروج�ة لنظري�ات املؤامرة 

للمستخدمني.
ووفق�ا ملوق�ع »دي�يل ميل« 
الدراس�ة  الربيطاني، حللت 
أكث�ر من 8 مالي�ني توصية 
فيدي�و ع�ىل م�دار ال�� 15 
واستخدمت  املاضية،  شهرًا 
خوارزمي�ة صنفت مقاطع 
الفيدي�و ع�ىل مقي�اس من 
قيامه�ا  الحتم�ال   1 إىل   0
امل�����ؤام�رات،  بتفكي�ك 
وللمس����اعدة يف حس�اب 

فق�ط  قام�وا  األخط�اء، 
الفيديو  بحس�اب مقاط�ع 
الت�ي س�جلت 0.5 أو أع�ىل 

عىل مقياسها.
ووج�د الباحث�ون أن ادعاء 
خفض�ت  بأنه�ا  يوتي�وب 

بالفيديوه�ات  التوصي�ة 
املروج�ة للمؤام�رة بنس�بة 
م�ن  آي�ار  يف  املئ�ة  يف   50
الع�ام املايض، »متس�قة يف 
التحلي�����ل  م�ع  الغالب« 
الخاص بهم عىل ال����رغم 
م�ن أن ه�ذا الع�دد يتغ�ري 

باستم���رار.
وأوضح����ت الدراس�ة أن 
الخاصة  الفيدي�و  مقاط�ع 
بالتآم�ر أصبح�ت اآلن أق�ل 
بنسبة 40 يف املئة عما كانت 
يف  انخفاضه�ا  من�ذ  علي�ه 

شهر آيار.
وىف عام 2018، بلغت نسبة 
الخاصة  الفيدي�و  مقاط�ع 
بالتآمر امل�ويص بها ذروتها 
م�ع ح�وايل 10 يف املئ�ة من 
جميع املحتوي�ات املقرتحة 
ذات طاب�ع تآم�ري، ويقول 
الباحث�ون أن جهود املنصة 

تباينت اعتماًدا عىل الفئة.

أعلن�ت رشك�ة فيس�بوك أنه�ا س�تبدأ 
وأصغ�ر  »أرسع  نس�خة  بإص�دار 
وأبس�ط« م�ن تطبيق الرتاس�ل الفوري 

»ماسنج��ر«.
وأوضحت »فيس�بوك«، التي تمتلك أكرب 
شبكة للتواصل االجتماعي يف العالم، أن 
ل  النس�خة الجديدة من التطبيق سُتحمَّ
أرسع بمقدار الضعف مقارنًة بالنسخة 
الحالية، كم�ا أن حجم���ها لن يتعدى 

ربع حجم النسخة الحالي����ة.
ومن املتوقع أن ُتطلق النس�خة الجديدة 

من »ماسنجر« خالل األس�ابيع القليلة 
املقبل�ة.ويف هذا الس�ياق، ق�ال الرئيس 
التنفيذي ل�«فيسبوك« مارك زوكربريغ، 
الجدي�دة  »النس�خة  إن  منش�ور،  يف 
املس�تخدمني  س�تجعل  مس�نجر  م�ن 
يش�عرون بأنها أرسع وأكثر اس�تجابًة 
الت�ي  األخ�رى  بالتطبيق�ات  مقارن�ًة 
يس�تخ���دمونها«.من جهته�ا، قال�ت 
»فيس�بوك« يف تدوين�ة »بغي�ة الوصول 
إىل ه�ذه املزايا يف مس�جر، أعدن�ا كتابة 
الش�فرة األساس�ية للتطبيق بالكامل«.

أن  ع�ىل  الرشك�ة  نبّه�ت  ذل�ك،  وم�ع 
للتطبي�ق  الجدي�د  األبس�ط  التصمي�م 
س�يأتي عىل حس�اب غياب بعض املزايا 
مؤقتاً، لكن الرشكة لم تحدد املزايا التي 
س�ُتزال مؤقتاً، وش�دد »فيس�بوك« عىل 
أنها تعم�ل عىل إعادة تل�ك املزايا قريباً، 

لكنها لم تحدد جدوالً زمنياً لذلك.
وكانت »فيس�بوك« قد أعلنت عن إعادة 
تصميم تطبيق ماس�نجر يف ش�هر أيار 
2018 وتعه�دت وقتئذ بجع�ل التطبيق 

أبسط.

تقرير: يوتيوب نجح في تقليل الفيديوهات المروجة لنظريات المؤامرة

تصميم جديد لـ »ماسنجر« مع اختفاء لمزايا التطبيق

 ،Clearview AI رشك�ة  تط�ور 
ع�ىل  التع�رف  بتقني�ة  الخاص�ة 
الوجه، كامريات مراقبة تس�تخدم 
قاع�دة بيان�ات هائل�ة م�ن صور 
فيس بوك وانستغرام لتحديد هوية 

األش�خاص، وتس�تمر الرشكة 
بتطوير الكامريات ونظارات 
الواقع املعزز عىل الرغم من 
التساؤالت العديدة والجدل 
أخالقي�ات  ح�ول  املث�ار 
الرشكة، حيث تستكشف 
إمكاني�ة   Clearview AI
صن�ع كام�ريات مراقبة 
تس�تخدم برام�ج رؤي�ة 
هوية  لتحديد  الكمبيوتر 
طري�ق  ع�ن  األه�داف 
املراج�ع التبادلية لقاعدة 

بيانات.
صحيف�ة  ذكرت�ه  مل�ا  ووفق�ا 

»دي�يل مي�ل« الربيطاني�ة، كان�ت 
قاع�دة بيان�ات الص�ور الخاص�ة 
بالرشكة موضع جدل بعد أن تبني 
أنها تس�حب الصور من فيس بوك 
وانس�تغرام دون موافق�ة الناس، 
ويتم استخدام هذه الصور لتدريب 

خوارزمية التعرف عىل الوجه.
 كم�ا عق�دت الرشك�ة رشاكة مع 

600 من وكاالت 

إنفاذ القانون ع�ىل األقل يف جميع 
أنحاء الواليات املتحدة، وتس�تخدم 
قاعدة  الهيئات  هذه 

بياناته�ا للبح�ث ع�ن التطابقات 
املشتبه فيها.

إن  حالي�ا  معلوم�ات  وتت�رسب   
يج�ري   Clearview كام�ريات 
اختباره�ا م�ن جان�ب رشكت�ني، 
وتطويره�ا يف إط�ار قس�م م�ن 
 Insight يس�مى   Clearview

 .Camera
ولم تقم الرشكات بعد بربط 
 ، Insight �نفسها عالنية ب
  Buzzfeed تحقي�ق  لك�ن 
كان قادًرا عىل ربط االثنني 
م�ن خ�الل تقيي�م الكود 
عىل مواق�ع الرشكتني، إذ 
تضم الرشكات التعليمات 
املش�ابهة عىل  الربمجي�ة 

 .Clearview خوادم
 Clearview ويتي�ح برنامج 
التع�رف  لعمالئ�ه  حالي�ا   AI
عىل األش�خاص من خ�الل تحميل 
الصور عىل خ�وادم الرشكة، حيث 
تتم مقارنتها بقاعدة بيانات تضم 
أكث�ر م�ن 3 ملي�ارات ص�ورة ت�م 
س�حبها من فيس ب�وك ويوتيوب 

.Venmo وتويرت وحتى

كش�فت وكالة بلوم�ربغ، أن رشكة أمازون أرس�لت 
ملوظفيها رس�الة عرب الربيد اإللكرتوني تخربهم عن 
اكتش�اف أول حالة بفريوس كورون�ا بني موظفيها 
يف الوالي�ات املتح�دة، وأوضحت أم�ازون أن املوظف 
غادر العمل يوم 25 ش�باط بسبب مرض، وتم التأكد 
من إصابت�ه بف�ريوس Covid-19، وقال�ت الرشكة 
إن�ه تم إخطار جمي�ع زمالء العمل الذي�ن كانوا عىل 
اتص�ال باملوظ�ف، والذين كان�وا يف مجم�ع مكاتب 
س�اوث لي�ك يوني�ون بأم�ازون ىف سياتل.ش�هدت 

مدينة س�ياتل، مق�ر املقر الرئييس لرشك�ة أمازون، 
 ،19-Covid أول وأكرب انتش�ار للواليات املتح�دة من
إذ أصيب 21 ش�خًصا وت�وىف ثمانية يف منطقة كينج 
كاونت�ي األوس�ع، وفًق�ا ل�وزارة الصح�ة املحلي�ة، 
بم�ا يف ذل�ك بعض املصاب�ني يف دار لرعاية املس�نني، 
كم�ا تم حجز رج�ال االطفاء واملس�تجيبون لحاالت 
الط�وارئ الذي�ن نقل�وا امل�رىض املصاب�ني بالحج�ر 
الصحي، باإلضافة إىل غلق بعض املدارس لتعقيمها، 
وأصبحت املتاج�ر املحلية تنفد من املطهرات وأقنعة 

الوجه.وق�ال مس�ئولو الصحة، إنه ق�د يكون هناك 
مئ�ات اإلصابات التي لم يتم اإلبالغ عنها بعد يف والية 
واشنطن وربما عىل مستوى البالد، وسوف تستخدم 
مقاطعة كينج سلطة الطوارئ لرشاء فندق لعزل ما 
ع�رشات املرىض.وكان هناك أكثر من 92000 إصابة 
و3161 وفاة سببها الفريوس يف جميع أنحاء العالم، 
وحذرت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية من أن 
النمو االقتصادي العاملي سوف ينخفض مع انتشار 

العوامل املمرضة.

أعلن�ت الص�ني تطوي�ر نظ�ام لرصد ال�زالزل من 
خالل الذكاء الصناعي، ودخوله مرحلة التش�غيل 
التجرييي يف مقاطعتي يونان وسيتش�وان جنوب 
غربي البالد، وذكرت صحيفة العلوم والتكنولوجيا 
الصينية اليوم األربعاء، أن الخوارزميات اآللية التي 
تتميز بالحس�اب اليدوي تعترب الطريقة الرئيسية 
الس�تخالص م�ؤرشات ال�زالزل بما يف ذل�ك مركز 
الزلزال وقوته ووقته وعمقه اس�تنادا إىل إش�ارات 

املوج�ات الزلزالي�ة يف العدي�د م�ن البلدان.
وأش�ارت إىل أن ذلك اس�تدعى البحث 

عن نظ�ام أكثر تطورا حيث أظهر 
نظ�ام رص�د الزالزل م�ن خالل 
وال�ذي  االصطناع�ي،  ال�ذكاء 
يمكنه الوق�وف عىل مؤرشات 
مصدر الزلزال يف غضون ثانية 
إىل ثانيتني، دقة مقاربة للغاية 
لطريقة الحساب اليدوي وذلك 

بع�د مقارنة 446 نتيجة تقييم 
لزالزل.وأضاف�ت الصحيف�ة أن 

النظ�ام الجدي�د يمكن�ه معالجة 
كمية هائلة م�ن البيانات الضخمة 

لش�بكة ال�زالزل، ويتوق�ع أن يخفض 
نسبة املعلومات الخاطئة.

نظام ذكي اصطناعي 
لرصد الزالزل

غوغل تلغي مؤتمرها السنوي للمطورين
أعلنت رشكة جوجل عن 
الس�نوي  إلغاء مؤتمرها 
للمطوري�ن له�ذا الع�ام 
 )2020  Google I/O(
ف�ريوس  تف�ي  وس�ط 
كورون�ا املس�تمر، حيث 
بري�ًدا  الرشك�ة  أرس�لت 
للحض�ور  إلكرتونًي�ا 
إلبالغه�م بإلغ�اء املؤتمر 
املق�رر  م�ن  كان  ال�ذي 
عق�ده يف الف�رتة الواقعة 
بني 12 و 14 ايار من هذا 

العام.
بع�د  اإللغ�اء  ويأت�ي 
إلغ�اء  م�ن  قليل�ة  أي�ام 
لح�دث  جوج�ل  رشك�ة 
)Cloud Next(  يف س�ان 
واستبداله  فرانسيس�كو 
ع�رب  رقم�ي  بمؤتم�ر 
اإلنرتنت فق�ط، لكن عىل 
 Cloud( مؤتم�ر  عك�س 
لم  Next(، ف�إن الرشكة 
تعل�ن حت�ى اآلن عن أي 
خط�ط للم�ي قدًما يف 

الرئيس�ية  الكلمات  عقد 
والجلس�ات ع�ىل ش�كل 
مؤتم�ر ع�ن ُبع�د، وترك 
بيان جوجل ه�ذا الخيار 

مفتوًحا.

تس�تخدم  م�ا  وع�ادًة 
رشكة جوج�ل مؤتمرها 
للمطوري�ن  الس�نوي 
كأك�رب   )Google I/O(
له�ا  إخب�اري  ح�دث 

لإلع�الن  الع�ام  خ�الل 
الجديدة  التغي�ريات  ع�ن 
لتش�غيل  نظامه�ا  يف 
املحمول�ة  األجه����زة 
واألجه�زة  أندروي�����د 
الت�ي تصنعه�ا الرشكة، 
وحتى التحديثات بش�أن 

خدماتها مثل الخرائط.
وأوضح�ت الرشك�ة أنها 
طرًق�ا  اآلن  تستكش�ف 
 Google( أخ�رى لتطوير
I/O( يف س�بيل تحس�ني 
مجتم�ع  م�ع  التواص�ل 
ومواصلة  املطوري����ن 
املجتم�ع،  ه���ذا  بن�اء 
وقال�����ت: “س�يتم رد 
املبال�غ املدفوعة من قبل 
بالكام�ل  الحارضي�ن 
مارس،   13 بحل�����ول 
وسيتم منح الذين اشرتوا 
تذاكر لهذا الحدث تلقائًيا 
خي������ار رشاء تذكرة 
 Google I/O( ح�دث  

.)2021

شاشة جديدة من فيليبس »موفرة« للطاقة

»تايميك�س  رشك�ة  أطلق�ت 
الذكي�ة  Timexس�اعتها   «
Ironman R300 الجديدة، التي 
تمت�از بتتبع األنش�طة البدنية 
العاملي لتحديد  ومزودة بنظ�ام 
تمت�د  وبطاري�ة   GPS املواق�ع 

حتى 25 يوما.
وأوضح�ت الرشك�ة األمريكي�ة 
الس�اعة  أن 
كي�ة  لذ ا

Ironman R300 الجديدة تمتاز 
أيضا بمقاومة امل�اء حتى عمق 
30 م�رتا مع تجهيزها بشاش�ة 
ملس�ية  Always-On، وينص�ب 
اهتمام الساعة الذكية بوضوح 
عىل تتبع أنشطة اللياقة البدنية.

كما أنها تقوم عىل مدار الساعة 
بجم�ع البيان�ات بدءا م�ن عدد 
باملس�افة  م�رورا  الخط�وات 

والسعرات املقطوعة 

الحرارية املس�تهلكة وصوال إىل 
مراقبة الن�وم، عالوة ع�ىل أنها 
تق�وم بقي�اس مع�دل نبضات 
القلب بانتظ�ام، وبفضل نظام 
GPS ال يل�زم وجود هاتف ذكي 

أثناء التدريبات الرياضية.
ومن أهم مزايا الس�اعة الذكية 
تكلفته�ا؛  انخف�اض  الجدي�دة 
 Ironman حيث تتوفر الس�اعة
GPS R300 ع�ىل موقع الرشكة 
الف�ي  بالل�ون  األمريكي�ة 
واألس�ود  والرم�ادي 
نظري 120 دوالرا.

ولك�ي يتمك�ن 
من  املستخدم 
ل  س�تعما ا
مزايا  جمي�ع 
فإنه  الساعة 
علي�ه  يتع�ني 
تنزيل التطبيق 
 Timex Smart
املجاني واملتوفر 
أب�ل  ألجه�زة 
وهواتف  الجوال�ة 

أندرويد.
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االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

Almuraqeb Aliraqi Newpaper

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

سرقة كمامات ومعقمات من مستشفيات ألمانيا

هكذا بدأت قصة لني الحاج، الفتاة الفلس�طينية التي 
أبدعت يف الرس�م عىل ورق العنب. عادة ما تقيض لني 
الف�رة الصباحي�ة من يومه�ا يف الحديق�ة الصغرية 
ملنزله�ا، عىل أنغام أغاني فريوز تتمىش بني األش�جار 
وتهت�م به�ا، ومعظم الوقت تويل ش�جرة العنب كثرياً 

من الحب، فتخّصها باملاء وتهتم بأوراقها وثمارها.
م�ن الرس�م تتخذ ل�ني وس�يلة للتعبري عّم�ا يدور يف 
خاطره�ا، وتعت�ره أحيان�اً أح�د وس�ائل التفري�غ 
النف�ي، كطريقة يف رب�ط موهبتها م�ع تخّصصها 
الجامع�ي، فهي تدرس عل�م النف�س، وتطّبق قواعد 
رضورة العالج من العقد واملشاكل النفسية، لكن من 
خ�الل لوحاته�ا التي تعترها عالجاً ل�كّل ما مرّت به 

من ظروٍف معيشية صعبة.
إال أّن ذل�ك ال ينطب�ق ع�ىل ورق العنب، ال�ذي تعيش 
لني معه قصة عش�ق، وترس�م عليه لوحات بطريقة 

مختلفة، تقول »عندما يتعلّق األمر بورق العنب، فإّن 
ذلك يعن�ي يل كثرياً... أرم�ي كّل همومي وراء ظهري 

وأبدأ رسم الطبيعة«.
تب�دأ رحل�ة ورقة العنب ب�ني يدَْي لني من�ذ اختيارها 
عن الش�جرة، فتهتم يف قطف األوراق ذات الس�ماكة 
الكب�رية، وترج�ع الس�بب يف ذل�ك حتى ال ت�ذوب مع 
األلوان، وتكون قوّية ومتماس�كة، ث�ّم تدخل الورقة 
مرحلة التنظيف من أّي شوائٍب تكون قد علقت بها«.

وتفّس لني أّنها ترغب يف الرس�م ع�ىل ورقة الطبيعة 
مناظ�ر م�ن الطبيع�ة، وتش�عر يف ذلك أّنه�ا حّققت 
إنجازاً كبرياً، وعند االنتهاء من الرس�مة، تركها حتى 
تج�ف، وبعده�ا تختار له�ا إط�اراً زجاجي�اً، وتقول 
»ورقة العنب حساسة ومع كثرة ملسها من املمكن أّن 

تتكس الرسمة، لذلك أضعها داخل برواز«.
وتخّص�ص ل�ني كّل ورقة عنب عىل ش�كل لوحة، ويف 

بعض األحيان، تدمج ورقتني أو أكثر يف لوحة واحدة، 
وتس�تخدم ألوان األزرق والبنفس�جي واألخرض أثناء 

الرسم، األلوان املفضلة لديها.
م�ن ورق العنب لدى لني نحو 50 لوحة، تروي أطرف 
املواق�ف التي حصل�ت معها أثناء الرس�م: »يف بعض 
األحي�ان، عندما أش�عر بالجوع أثناء الرس�م... أقول 
لنف�ي أليس حراماً أّن أحّول هذه األوراق إىل لوحات، 
ب�دالً م�ن طهيه�ا وأكله�ا«، ف�ورق العنب م�ن أكثر 

األكالت املفضلة لديها.
ثّمة صعوبات تواجهها ل�ني، تبدأ من عدم توّفر ورق 
العن�ب طوال العام، ويقترص عىل موس�مه، الذي يبدأ 
يف غزّة منتصف شهر أّيارويستمر حتى نهاية  أيلول..
وثّمة مش�كلة أخرى تعرضها، وهي عدم تّوفر كثري 
من األلوان إىل جانب ارتفاع ثمنها، يف ظروف معيشية 

صعبة يعاني منها سكان القطاع،.

املراقب العراقي/ متابعة...
 ب�دت املن�ازل املطل�ة ع�ىل بح�رية إيري 
خلفي�ة  ع�ىل  »مجتم�دة«،  نيوي�ورك  يف 
العاصف�ة الثلجي�ة التي رضب�ت مناطق 

رشقي الواليات املتحدة عىل مدى يومني.
واس�تيقظ س�كان منطق�ة هامبورغ يف 
نيويورك، ع�ىل وقع منازل مغطاة بكمية 
كب�رية م�ن الجلي�د، مم�ا جعله�ا تب�دو 

كأكواخ مظلمة.
واستغل املصورون يف املنطقة غري البعيدة 
ع�ىل بح�رية إي�ري، الفرص�ة والتقط�وا 
صورا مذهلة، أظهرت املنازل واألش�جار 

مغط�اة كامل�ة بالجليد، واصف�ني إياها 
ب�«املخيفة«.

ويتخوف الس�كان من م�دى تأثري الجليد 
عىل هياكل منازلهم، بعد ذوبانه.

ويف هذا الص�دد، قال إد ميس، الذي عاش 
هناك ملدة 8 س�نوات: »تب�دو املنازل غري 
حقيقي�ة من الخ�ارج وكأنها مصطنعة، 
لكنها م�ن الداخل مظلم�ة. األمر مخيف 

ومرع�ب«.
وأض�اف: »نح�ن قلقون بش�أن س�المة 
هياكل منازلنا حني يبدأ الجليد يف الذوبان، 

وذلك بسبب ثقله عىل السقف«.

املراقب العراقي/ متابعة... 
ارتبطت حّمى السيارات يف الجزائر 
بالجي�ل الجدي�د، الذي كر وس�ط 
ارتفاع ملموس ألس�عارها. شباب 
كرّس جهده وماله خدمة لطموحه 

يف امتالك »املركبة املريحة«.

يق�ول أحمد )32 س�نة( إنه »جمع 
عرق 5 سنوات من العمل ووضعها 
»كن�ُت ب�ني  يف س�يارة«، مضيف�اً 
أو  ومصاريف�ه،  ال�زواج  خي�اَرْي 

السيارة، فأغوتني األخرية أكثر«.
يشعر من ال يملك سيارة يف الجزائر 
يف  أهميته�ا  إىل  نظ�راً  بالنق�ص، 
الحي�اة اليومي�ة، فه�ي لم تعد 
مصنفة ضم�ن الكماليات 
الرضوري�ات  وإنم�ا 
يعتقد  كما  األساسية، 
»ال  رم�زي  محم�د 
قيم�ة لإلنس�ان م�ن 
فه�ي  س�يارة،  دون 
التي تنقل�ك من وضع 
آخ�ر،  إىل  اجتماع�ي 
يضعك يف منطقة الراحة«.

وكمث�ال عىل ذلك، تش�هد ش�وارع 
عّدة يف العاصمة، استعراض بعض 
الفخم�ة عىل  الش�باب س�ياراتهم 
بالحركة،  املزدحم�ة  الط�رق  طول 
للفت انتباه املارة إليها..يف الس�ياق 
ذاته، يصف األستاذ يف علم االجتماع 
الدكتور نور الدين بكيس، »هوس« 
ب�«الحال�ة  بالس�يارة  الجزائري�ني 
االجتماعية« التي يعود سببها األول 
إىل ضعف املواصالت يف البالد، وعدم 
احرامها املعايري املطلوبة بالش�كل 
ال�كايف، مش�رياً إىل أن ه�ذا الس�بب 
يضع العائالت أم�ام حتمية اقتناء 
الس�يارة بش�كل يضم�ن لألف�راد 
التنق�ل بش�كل مري�ح، خصوص�اً 
يف ظ�ل انتش�ار ال�كالم الفاحش يف 

الشوارع.

املراقب العراقي/ متابعة... 
اعتقل�ت رشطة مدينة ال ش�ابيل 
س�انت ل�وك الفرنس�ية، ش�مال 
رشقي البالد، اليوم األربعاء، رجالً 
أف�راد  رساح  وأطلق�ت  مس�لًحا 
أرسته الذي�ن احتجزهم كرهائن، 
وه�م زوجت�ه الحام�ل وخمس�ة 

أطفال.
وج�اء يف بي�ان الرشط�ة: »نفذت 
رشط�ة ري�د الفرنس�ية ملكافحة 
اإلره�اب عملي�ة احتج�ز خاللها 
رجل مس�لح، ولم يص�ب أحد بأي 
أذى«، وفقا لقناة »فرانس تي يف«.

وتلقت الرشطة يوم أمس الثالثاء، 
ش�كوى عن خالف ح�اد يف أرسة، 

لكن الرشطة لم تس�تطع الدخول 
إىل الش�قة عن�د وصوله�ا م�كان 
الح�ادث، حيث أن رب املنزل أطلق 
النار عىل س�يارة ضباط الرشطة 
واحتجز أفراد أرسته كرهائن بدال 

من أن يفتح الباب.
ث�م ت�م إج�راء مفاوض�ات م�ع 
الجان�ي مل�دة 16 س�اعة تقريبا، 

حسب بيانات قناة »بي إف إم«.
 »3-France« لقن�اة  ووفًق�ا 
التلفزيونية، تم اعتقال هذا الرجل 
العام املايض يف أحد شوارع املدينة 
وهو يحمل سيفا يف يديه، وحسب 
رئيس البلدية، ف�إن الرجل يعاني 

من اضطرابات عقلية. 

رجل يحبس زوجته في الحمام خوفا من إصابتها بكورونا!

املراقب العراقي/ متابعة...
هاجم�ت أم وابنته�ا طي�اًرا يف قم�رة القي�ادة، 
ودفع�اه أرض�ا يف واقع�ة مث�رية، حدث�ت قب�ل 
شهور، وكشفت وقائعها مؤخرا، أما السبب فال 
يخطر عىل البال.واستمعت محكمة أوكسريدج 
ماغيس�راتس، يف بلدة أوكس�ريدج اإلنجليزية، 
لتفاصي�ل الواقعة، التي حدث�ت يف مايو املايض. 
وكان�ت الس�يدتان يف رحل�ة م�ن زيوري�خ إىل 
لن�دن بصحب�ة ابنة هنرييت�ا الصغ�رية، عندما 
اندلع »رصاع« لس�بب تافه.فق�د أرادت هنرييتا 
أن تحم�ل مقع�د خ�اص بابنته�ا الصغ�رية إىل 
مقصورة الطائرة، ب�دال من حفظه مع األمتعة 

يف باطن الطائرة، متعللة بغلو ثمن املقعد.
وبعدم�ا اش�تد النق�اش ب�ني هنرييت�ا وطاقم 
الطائرة، وصل اثنان من موظفي مطار زيوريخ 
وحاوال إقناعه�ا بااللتزام بالتعليم�ات، قبل أن 

تتدخل والدتها »لتهدئة ابنتها«.
وعق�ب وصول الطائرة إىل مط�ار هيثرو، وأثناء 
خروج الركاب من الطائرة، اندلعت »األزمة« من 
جدي�د، إذ اقرب�ت هنرييتا من أح�د أفراد طاقم 

الطائرة م�رة أخ�رى، بدعوى أنها تري�د تقديم 
شكوى.

ودف�ع األمر قائ�د الطائرة كي�ل إىل الخروج من 
قمرته، حي�ث »تعاملت« معه الس�يدتان فورا، 
وبش�كل غري�ب، فق�د أمس�كت هنرييت�ا قائد 
الطائرة، ثم دفعته إىل داخل قمرة القيادة حسب 
ما قالت املدعية، أرلني دي سيلفيا، التي أضافت 

»نشب رصاع وانتهي بها األمر فوق كيل«.
ثم اتجه�ت األم أيًضا إىل قم�رة القيادة، وراحت 
ت�ركل القبط�ان بينم�ا كان ع�ىل األرض، بينما 

كانت ترصخ »ابتعد عن ابنتي«.
وأوضح�ت دي س�يلفيا أن قائ�د الطائ�رة كيل 
أصي�ب بخدوش يف وجهه وذراع�ه، كما تعرض 

للعض بأعىل ذراعه.
وخالل ذلك، ووفقا للش�هود، س�معت اتهامات 
من املرأت�ني لقائد الطائ�رة ب�العنرصية، بينما 
كان�ت األم ترصخ: »ال تلمس ابنتي«، بينما ذكر 
أح�د أفراد الطاق�م أن كيل لم ي�رضب هنرييتا، 
وإنما فقط اس�تخدم قوته الجسدية ملنعها من 

الحركة.

 كشفت صحيفة »دييل 
أن  الريطاني�ة  مي�ل« 
حج�ز  ليتواني�ا  رج�ال 
الحم�ام  يف  زوجت�ه 
م�ن  مخ�اوف  بس�بب 
بف�ريوس  إصابته�ا 
كورون�ا بع�د أن قابلت 
وصلت  صيني�ة  ام�رأة 

من إيطاليا.
الرجل  واتصلت زوج�ة 
هرعت  التي  بالرشطة، 
إىل الش�قة يف العاصمة 
فيلنوس، وفقا ل�«دييل 

ميل«.
وقال الزوج إنه حبسها 
ع�ر  »التش�اور  بع�د 
الهات�ف م�ع األطباء«، 
تجن�ب  كيفي�ة  ح�ول 
اإلصابة، وفقا للرشطة 

املحلية.
وم�ع ذل�ك، ل�م ُيقبض 
علي�ه ولم توج�ه املرأة 
ض�ده،  اتهام�ات  أي 
حيث خضع�ت الختبار 
اح�رازي،  إج�راء  يف 
وكانت النتيجة سلبية.

وحت�ى اآلن، ل�م تبل�غ 
ليتواني�ا إال ع�ن حال�ة 
امل�رض  م�ن  واح�دة 
الفت�اك، الذي يكتس�ح 

الكرة األرضية.
وبدأت أزم�ة كورونا يف 
مدينة ووهان الصينية 

يف ديس�مر املايض. 
أكثر من  وأصي�ب 
مريض  أل�ف   90
العال�م،  ح�ول 
وتويف نحو 3 آالف 

مصاب.

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

إال كان له بكل نظرة حّجة مرورة.

أقوال 
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  احتجز أفراد عائلته كرهائن ! 

االربعاء  4 اذار 2020 العدد 2281  السنة العاشرة

أم وابنتها )تضربان( قائد طائرة.. 
والسبب ال يخطر على بال!

 التقطت كامريا مراقبة مقطعا للص 
فيم�ا كان »يصط�اد« عق�دا ذهبي�ا 
من تصمي�م »فريس�اتيش« بصنارة، 
من متج�ر أس�رايل.وذكرت الرشطة 
املحلية  أن الل�ص حطم نافذة املتجر 
يف وس�ط الحي التج�اري يف ملبورن، 
قب�ل اس�تخدام صنارة صي�د لسقة 

عقد من تصميم »فريساتيش«.
لك�ن »الصي�اد« اس�تغرق ح�واىل 3 

ساعات لإلمساك بصيده الثمني.
فبعد فش�ل محاوالت�ه األوىل بصنارة 

صغرية، قرر الرجل اس�تخدام صنارة 
أك�ر، ويف النهاية تمكن من الحصول 
ع�ىل العق�د الذهبي البالغ س�عره 
700 دوالر من رقبة تمثال العرض.
وقال املسؤول يف رشطة فيكتوريا 
بي�د ويتي: »من الج�رأة أن يحرض 
أحده�م بصنارة صي�د يف منتصف 

الليل« للسقة.
مقط�ع  الرشط�ة  ن�رشت  وق�د 
الفيدي�و يف محاولتها للقبض عىل 

السارق.

لص ›يصطاد‹ عقدا ذهبيا بصنارة ! 

جزائريون يفضلون اقتناء سيارة على الزواج !

لين ... األولى عالميا بالرسم على ورق العنب 

منازل )متجمدة ومرعبة( في نيويورك !

 املراقب العراقي/ متابعة...
وج�د العلماء يف مركز األبحاث املش�رك 
التاب�ع للمفوضي�ة األوروبية، أن نصف 
الش�واطئ الرملي�ة س�تختفي من عىل 

وجه األرض بحلول عام 2100.
ووصل الخ�راء إىل اس�تنتاج، أن الكثري 
من الش�واطئ س�تختفي حتى إن قللت 
البرشي�ة من ح�رق الوق�ود األحفوري 
الذي يسبب التلوث، وسيترضر اقتصاد 
البل�دان الكب�رية والصغ�رية ج�راء ذلك 
ويالح�ظ العلم�اء، أن الخط الس�احيل 
يشكل أحد العوامل التي تحمي املنطقة 
م�ن العواص�ف والفيضان�ات وبالت�ايل 
س�تزداد الظواهر الجوي�ة املتطرفة مع 
اختف�اء الش�واطئ، بحس�ب صحيف�ة 

»فيز أورغ«.
ووفقا للبيانات، س�وف تعاني أسراليا 
أكث�ر من غريه�ا، حيث م�ن املتوقع أن 
تفقد 15 ألف كم من الشواطئ عىل مدى 
الس�نوات الس�تني املقبلة، كما سترضر 
كل م�ن كندا وتش�ييل والواليات املتحدة 
واملكسيك والصني وروس�يا واألرجنتني 

والهند والرازيل.
وتش�غل حالي�ا الش�واطئ الرملية أكثر 
م�ن ثلث الخط الس�احيل العاملي وغالًبا 
ما توج�د يف مناطق مكتظة بالس�كان، 
وأك�د األخصائي�ون أن�ه وفًق�ا ألس�وأ 
الس�يناريوهات، س�يخس العالم 49.5 
يف املئة من شواطئه الرملية بحلول عام 
2100، أي ما يق�رب من 132 ألف كيلو 
مر من الخط الس�احيل وهذا إن ارتفع 

مستوى سطح البحر بمقدار 84 سم.
وحس�ب س�يناريو آخ�ر، ال�ذي يتوقع 
زيادة يف درجات الحرارة العاملية بمقدار 
ثالث درج�ات مئوية وارتفاع مس�توى 
س�طح البح�ر بمقدار نص�ف مر، فإن 
95 ألف كيلومر من الش�واطئ الرملية 
س�تختفي بحل�ول نهاي�ة ه�ذا القرن، 
ومعظ�م الخس�ائر س�تكون يف الثالثني 

عاًما القادمة.

اختفاء نصف شواطئ 
العالم بحلول عام 

2100

املراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف تقرير عن ارتفاع ملحوظ يف عدد أولئك الذين يخاطرون بحياتهم، بالنوم 
يف صنادي�ق  القمامة، فيما يتزايد عدد املرشدين الذين ينامون بالعراء، يف ش�تى 
أنح�اء بريطانيا.وأمام ه�ذه الظاهرة دعت رشكات جم�ع القمامة والجمعيات 
الخريية املعنية بحاالت الترشد إىل تبني مقاربة جديدة عىل املستوى الوطني ملنع 
وقوع وفيات وحاالت قريبة من املوت بعد وقوع حوادث عديدة شملت بعضاً من 
أولئك املقيمني يف العراء والسكارى الذين وِضعوا دون قصد يف شاحنات القمامة.
وحتى اآلن، أُعلِن عن موت سبعة أشخاص من الجمهور يف الصناديق املخصصة 
للقمام�ة ما بني عام�ي 2013 و2018، بمن فيهم أولئك الذي�ن ينامون يف العراء 
واألش�خاص الذي�ن كانوا خ�ارج بيوته�م ليال، حس�ب أرقام »مديري�ة الصحة 
والس�المة«.وزادت الحاالت التي اكتش�ف فيه�ا عمال جمع القمامة أش�خاصاً 
يرقدون داخل الصناديق إىل 35 يف املائة بني رشكات جمع القمامة السنة املاضية، 

مقارنة ب�21 يف املائة خالل عام 2014.
ووفقا للبحث، فإن هذه املمارس�ة أصبحت ش�ائعة اآلن خالل كل فصول السنة، 
بدال عن أن تكون يف الش�تاء فقط، فحس�ب دراسة جديدة أعدتها رشكة معالجة 
النفايات، بيفا، وجامعة »أوبن يونفرسيتي« و«املعهد املعَتَمد ملعالجة النفايات«.

ويف السياق نفسه، قدرت دراسة قامت بها جمعية »كرايسيس« )األزمة( املعنية 
باملرشدين و«جامعة هريوت- واط » أنه كان هناك 12.300 ش�خص ينامون يف 
العراء عام 2017، يف ش�تى أنحاء اململكة املتحدة )11 ألف يف إنجلرا( وخالل أي 

وقت من السنة، مقارنة ب�7.250 يف عام 2014.

ازدياد أعداد المشردين 
الذين ينامون في صناديق القمامة

 املراقب العراقي/ متابعة...

بينما كانت لين منهمكة في 
الدراسة والتحضير الختباراتها 
الجامعية، ُتقلّب الكتب وتقرأ 

بين السطور، كانت رائحة الطعام 
الذي تعمل والدتها على 

إعداده قد وصلت إلى غرفتها، 
استنشقت الهواء بقّوة، وقالت 

في ذهنها »بالتأكيد الغداء ورق 
عنب«.تذّكرت لين في حينها 

أّنها وضعت إحدى ورقات هذه 
الشجرة بين طّيات كتاٍب، ومسرعة 
غادرت إليه، تقلّب ورقاته حتى 

وجدتها، عادت إلى مكتبها 
وأمسكت بقلمها وبدأت تخط 
عليها بعض الخطوط الطويلة 
والعرضية، لتشغل نفسها حتى 

ينتهي تحضير الطعام.

املراقر العراقي/ متابعة...
الخ�وف من ف�ريوس كورون�ا ونقص س�وائل التعقيم 
والكمام�ات يف الصيدلي�ات واملتاج�ر، دف�ع البع�ض 
ملحاول�ة الحص�ول عليها ب�أي طريقة. مستش�فيات 

أملانية سجلت وقائع رسقة غري معتادة.
إذ رص�دت مستش�فيات أملاني�ة »اختف�اء« زجاج�ات 
س�وائل التعقي�م املتاح�ة للجمي�ع ع�ادة عن�د مدخل 

املستشفى ويف غرف املرىض.
وقال متحدث باس�م ثالثة مستش�فيات يف دوسبورغ، 

إن االرتب�اط ب�ني ه�ذه الوقائ�ع وب�ني فريوس 
كورونا واضح للغاية، خاصة مع نقص س�وائل 
التعقيم يف الصيدليات واملتاجر. ووفقا لصحيفة 
»راينش�ه بوس�ت« ف�إن املئ�ات م�ن زجاجات 
س�وائل التعقي�م اختفت م�ن املستش�فيات يف 
دوسبورغ.مستش�فى آخر يف والية سكس�ونيا 
الس�فىل س�جل واقعة »رسق�ة غري معت�ادة«، 
تتعل�ق ب� 1200 م�ن الكمام�ات الطبي�ة التي 

رسقت من مخزن املستشفى.

وق�ال متح�دث باس�م الرشط�ة إن عملي�ة ج�رد يف 
املستش�فى كش�فت ع�ن اختف�اء 20 م�ن صنادي�ق 

الكمامات وجرى فتح محرض بالواقعة.
يذكر أن س�عر الكمامة املخصص�ة ألطقم العمليات ال 
يتج�اوز عادة بضعة س�نتات، لكنها صارت ش�حيحة 
للغاي�ة اآلن م�ع زي�ادة الخوف م�ن ف�ريوس كورونا. 
ووفق�ا للرشطة ف�إن الكمام�ات اختفت م�ن املخزن 
القريب من غرفة العمليات، الذي ال يسمح إال للعاملني 

يف املستشفى فقط بدخوله.


