
البرلمان يحقق النصاب في الـ »كافيتريا« وتنازالت »عالوي« تفشل بتمرير كابينته  
إخفاقه جديدة تعقد المشهد السياسي

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
لغ�ة »التن�ازالت« كان�ت ح�ارضة، يف جولة 
املباحثات التي خاضها رئيس الوزراء املكلف 
محمد توفيق عالوي، مع الكتل السياس�ية، 
داخ�ل قبة مجلس النواب وخارجها، فجميع 
امل�ؤرشات ت�دل ع�ى تراجعه ع�ن »وعوده« 
بتشكيل حكومة مس�تقلة، وهو ما اعتربته 
كت�ل سياس�ية »خيان�ة« للش�ارع العراقي 

واملرجعية الدينية.
وع�ى الرغم م�ن االس�تقبال »الحافل« الذي 
حظ�ي به ع�الوي هذه املرة، عن�د مجيئه إىل 
مجلس النواب، إال أن حكومته ظلت حبيسة 
األوراق الت�ي قدمه�ا للمرشع�ن م�ن أج�ل 
دراس�تها واملوافقة عليها، ول�م تحَض بثقة 
املجل�س حت�ى اآلن.وق�رر مجل�س النواب، 
تأجيل جلس�ته التي كان م�ن املقرر عقدها 
اليوم األحد، للتصويت عى الكابينة الوزارية، 
إىل اشعار آخر لعدم اكتمال النصاب القانوني 
للجلس�ة.وقبل ذل�ك، أكدت مص�ادر مقربة 
م�ن رئي�س ال�وزراء املكل�ف، توحي�د الكرد 
مواقفه�م حي�ال تمرير الحكوم�ة الجديدة، 
بعد »مفاوض�ات حققت تقدماً واضحاً«، إال 
أن نواباً ك�رد نفوا التوص�ل إىل اتفاق نهائي 

لغاية اآلن مع عالوي.
ولم يكش�ف ع�الوي حت�ى اآلن، ع�ن نتائج 
مفاوضات الس�اعات األخ�رة املاضية التي 
أجراه�ا م�ع األط�رف الكردية والس�نية، إال 

أن مصادر سياس�ية تحدثت ع�ن »تنازالت« 
قدمها املكلف مقابل تمرير حكومته.

وأك�دت املص�ادر أن املكل�ف عم�د إىل تغير 
بع�ض أس�ماء كابينت�ه الحكومي�ة، س�عياً 
للحصول عى دعم الكتل السياسية، من أجل 
تمري�ر حكومته.وذكرت أن »نح�و 60 نائبا 
من مختل�ف الكتل السياس�ية لم يش�اركوا 
يف جلس�ة التصوي�ت ع�ى حكوم�ة ع�الوي 
الربمل�ان”،  بالجل�وس يف كافرتي�ا  واكتف�وا 
مبين�ة أن “اتحاد الق�وى العراقية والتحالف 
الكردس�تاني والنواب املسيحين وااليزيدين 
لم يش�اركوا يف الجلس�ة باإلضافة اىل ائتالف 

دولة القانون”.
وأوضحت املص�ادر أن “س�ائرون والحكمة 
والن�ر والفت�ح والنواب الرتكم�ان والنهج 
االقلي�ات  م�ن  االط�راف  وبع�ض  الوطن�ي 
شاركت يف الجلسة اال أن العدد لم يكن كافيا 
لعقده�ا”.ويف ظ�ل هذه املناوش�ات، مازالت 
عملي�ة منح الثق�ة للحكومة تم�ر بمخاض 
عسر، بسبب سعي القوى الكردية والسنية 
للحصول عى مكاس�ب »ضيقة«، فضال عن 
وجود أطراف ش�يعية لم تعد راغبة بتس�نم 

عالوي منصب رئيس الوزراء.
وف�ق ذل�ك، يقول املحل�ل الس�يايس محمود 
الهاش�مي ل�«املراقب العراق�ي«، إن »رئيس 
أو  الش�عب  خي�ار  لي�س  املكل�ف  ال�وزراء 
الكت�ل السياس�ية، وإنما يمثل الح�د األدنى 

ال�ذي يمكن أن تتش�كل ب�ه الحكومة يف ظل 
التحدي�ات الت�ي يواجهه�ا الع�راق بع�د أن 

وصلت العملية السياسية إىل طريق مغلق«.
ويضي�ف الهاش�مي أن�ه »مثلم�ا ارتضين�ا 
أن يك�ون عادل عب�د املهدي رئيس تس�وية 
وافقنا عى عالوي كذلك، بعد فش�ل التجربة 
السياس�ية وتصاع�د االحتجاج�ات وضغط 

املرجعية، إضافة إىل التدخالت الخارجية«.
ويرى الهاشمي أن »الرجل )عالوي( حتى لو 
استقام له املنصب وجلس عى كريس رئاسة 

الوزراء، فإنه لن يقوى عى فعل يشء«.
وبش�أن تح�ركات معظ�م الكت�ل الكردي�ة 
يق�ول  الحكوم�ة،  تش�كيل  إزاء  والس�نية 
الهاشمي إن »هؤالء ليس لديهم حساً وطنياً 
ليفهم�وا هذا الواقع، وكانم�ا الراع أصبح 
طائفياًو عرقياً، وليس تجربة دولة فش�ل يف 

إدارتها الجميع«.
ويرج�ح الهاش�مي تلق�ي ممث�ي املناط�ق 
الغربية »إغراءات« من الواليات املتحدة خالل 
الزي�ارة األخرة التي أجراه�ا رئيس مجلس 
النواب إىل واش�نطن، بإمكانية إنشاء »إقليم 

خاص بهم«.
ولم تحدد رئاسة مجلس النواب موعداً لعقد 
جلس�ة منح الثقة للحكوم�ة الجديدة، لكن 
الحلبويس رصح داخل قبة الربملان، بأن »يوم 
غ�د االثنن هو نهاية امل�دة القانونية لرئيس 

مجلس الوزراء املكلف”.

أوباميانج يقترب من البقاء في صفوف المدفعجية

لتجنب اصابة 
االطفال 
بكورونا..

 اليكم 
االحتياطات

ارتفاع معدالت 
التبادل التجاري

 بنسبة 50 % 
في منفذ مندلي 
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حذرت الجبهة الرتكمانية، اليوم االحد، من 
خطورة الوضع الس�يايس يف حال استمرار 

الخالف حول الكابينة الوزارية.
وق�ال رئي�س الجبه�ة ارش�د الصالحي يف 
تغري�دة ع�ى ’’توي�رت’’ تابعته�ا »املراقب 
العراق�ي«، ان »عدم انعقاد مجلس النواب 
العراقي له�ذا اليوم لتمرير حكومة محمد 
ع�الوي، قد ي�ؤدي اىل دخول البل�د يف نفق 
مظل�م، وحص�ول انش�قاقات سياس�ية، 
تكون نتيجتها، ح�دوث رصاعات طائفية 

ونزاعات جغرافية يف املستقبل«.
وتاب�ع قائ�الً: ان�ه »ال أح�د ي�درك خط�ر 
الحرب يف سورية« يف اشارة منه اىل تصاعد 
مس�توى املواجهة ب�ن الجانب�ن الرتكي 
املاضي�ة  الس�اع������ات  يف  والس�وري 
واحت���مالي�ة تأث�ر ذلك ع�ى الوضع يف 

الع���راق«.
يش�ار اىل ان مجل�س النواب ق�رر يف وقت 
س�ابق من، الي�وم  تأجيل انعقاد جلس�ته 
النص�اب  اكتم�ال  لع�دم  االس�تثنائية، 

القانوني.

جبهة سياسية تحذر من 
خطورة الوضع السياسي

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
ال�دور األمريك�ي يف تدم�ر البنى التحتي�ة للعراق 
استغرق ثالث مراحل، األول عندما شنت واشنطن 
حرب�اً قاس�ية اس�تخدمت فيه�ا مختل�ف أن�واع 
األس�لحة كاألس�لحة املنضب�ة باليوراني�وم عن�د 
احتالله�ا للع�راق ع�ام 2003، وعم�دت كذلك اىل 
استهداف الجسور واملستشفيات من اجل االرضار 
بالبن�ى التحتي�ة، واملرحل�ة الثاني�ة ه�ي مرحلة 
الحاكم األمريكي بريمر وتشكيل حكومة وأجهزة 
امني�ة وفق�اً للمحاصص�ة الحزبي�ة، ام�ا الثالثة 
وه�ي مرحلة داع�ش والتي ج�اءت بدعم امريكي 
وباع�رتاف رس�مي لتدم�ر م�ا تبق�ى م�ن البنى 
التحتية وجعل العراق عاجز عى املستوى الخدمي 

والصحي واالمني.
ويف محاول�ة لتجمي�ل صورتها عم�دت أمريكا اىل 
إقامة مؤتمرات ش�كلية لألعم�ار وحثت حلفائها 
عى املش�اركة ول�و عى ش�كل مجام�الت إليهام 
الراي العام العراقي والدويل بسعيها ألعمار العراق 

واخرها مؤتمر الكويت .
االمري�كان اعلنوا تخليهم عن اعمار ما دمروه من 
بنى تحتية ولم يس�اهموا ب�دوالر واحد , والجميع 

يعلم انهم وراء تدمر تلك  البنى حربها املبارشة او 
من خالل دعم عصابات داعش االجرامية.

ال�رشكات األمنية االمريكية الت�ي تغلغلت يف البالد 
صاحبة الس�جل اليسء يف جرائمها بحق العراقين 
ومعظمه�ا  الحساس�ة،  املواق�ع  ع�ى  س�يطرت 

رشكات تجسسيه لصالح إرسائيل .
ل�م تكتف واش�نطن بذل�ك بل أدخل�ت رشكاتها يف 
مفاص�ل االقتصاد العراقي لالس�تحواذ عى أموال 
تلك املش�اريع، والس�يطرة عى مفاصل االقتصاد 
فقط،  بل شمل الس�يادة الوطنية من خالل عقود 
ابرم�ت مع تل�ك الرشكات للس�يطرة ع�ى مطار 
بغداد واج�واء العراق وتحكم بعض املستش�ارين 
االمري�كان بمفاصل ال�وزارات العراقي�ة وتتحكم 
به�ا لتنفيذ سياس�ة واش�نطن وخاص�ة يف مجال 
الكهرب�اء وس�يطرة رشك�ة جن�رال الكرتيك عى 
املش�اريع لتش�كل وزارة الظل، والحصيلة معاناة 
ال تنتهي ورسقات منظمة لثروات العراقين سواء 

النفط او الغاز واملعادن األخرى.
وبه�ذا الجانب ي�رى الخبر االقتص�ادي حافظ ال 
بشارة يف اتصال مع ) املراقب العراقي(: ان »تدمر 
البنى التحتية يف البالد يتحملها االحتالل األمريكي 

وهو املس�ؤول عن انتش�ار االم�راض الرسطانية 
والتشوهات الخلقية يف املجتمع«.

وأض�اف ان »االحت�الل األمريك�ي واطماع�ه بعد 
2003 اصب�ح اكثر وضوحا من خالل رسقة موارد 
الع�راق وإدخ�ال اكث�ر م�ن 50 لالس�تحواذ ع�ى 
مفاصل االقتصاد الوطني وعدم الس�ماح بإدخال 
رشكات رصين�ة للعم�ل بجدية يف اعم�ار العراق , 
فاألمريكان يس�عون اىل بقاء العراق متخلفا حتى 

تبقى رشكاتهم اكرب فرتة ممكن«.
وتابع ال بشارة : ان »تنصل االمريكان عن دورهم 
يف اعم�ار الع�راق كان واضح�ا يف مؤتمر الكويت , 
فقد حث�وا حلفائهم ع�ى الحضور وع�دم اإليفاء 
بوعوده�م يف اعم�ار الع�راق , إدارة ترامب أعلنت 
بشكل واضح وعلني عن عدم مساهمتها يف اعمار 
ما دمرته ماكنتهم الحربية اثناء عمليات االحتالل 
, وع�ى الحكوم�ات العراقية ان تقدم ش�كوى اىل 
املحافل الدولية عن الجرائم االمريكية يف البالد وهم 
املس�ؤولن عن معاناة العراقين واملوت الجماعي 
بس�بب االمراض الرسطانية والغريبة جراء قصف 

طائرات االحتالل بأسلحة منضبة باليورانيوم«.
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اك�دت لجنة الصح�ة والبيئة النيابي�ة، اليوم االحد 
ان الع�راق يعتمد عى ك�وادره يف مواجهة فايروس 

كورونا، فيما نفت االستعانة بخربات اجنبية.
وقال عضو اللجنة حسن خالطي يف تريح تابعته 
»املراق�ب العراقي« ان »لجنته ع�ى تواصل مبارش 
م�ع ال�وزارة بش�أن اجراءاته�ا للحد من انتش�ار 

فروس كورونا يف البالد«.
واضاف ان »اإلجراءات ال ت�زال جيدة وهناك أموال 
خصصت من ميزانية الطوارئ عى الرغم من تأخر 

إقرار مرشوع قانون موازنة 2020«.
ولف�ت اىل ان »الك�وادر الصحية مس�تنفرة وحتى 
اللحظة مس�يطرة عى الوضع مع تسجيل عدد من 

اإلصابات بالفروس ملواطنن عائدين من ايران«.
وأش�ار اىل ان »الصح�ة وف�رت كافة املس�تلزمات 
الوقائي�ة باالعتم�اد ع�ى الك�وادر العراقي�ة دون 
االس�تعانة بأي�ة بم�وارد بش����رية اجنبي�ة كما 

يشاع«.

واشنطـن تــدمــر البنى التحتيـة وتعــرقـــل عملية البنــاء 
الصحة النيابية: نعتمد على كوادرنا 

في مواجهة »الفايروس« القاتل

المراقب العراقي/ احمد محمد...
مرة اخ�رى ويف وقت يعيش فيه العراق ازمة سياس�ية 
خانقة من جهة، ومع استمرار مالحقة القوات األمنية 
والحش�د الش�عبي ملا تبقى من فل�ول عصابات داعش 
م�ن جهة اخ�رى، تع�اود وجوه ما تس�مى بس�احات 
»االعتصام�ات« يف االنب�ار، ظهوره�ا اإلعالم�ي ع�رب 
قن�وات وفضائي�ات مرتبط�ة باملش�اريع واملخططات 
االمريكي�ة الخبيث�ة، فبع�د أن كان لتلك الش�خصيات 
الدور بظهور عصابات  داعش واتساع حجمه يف العراق 
بات من املش�بوه ظهور تلك الوج�وه وهي تتحدث عن 
وحدة العراق ورضورة تش�كيل حكومة تخدم ش�عبه، 
متناس�ية ماحل وما وقع بسبب خطاباتها عى العراق 
وشعبه بكل طوائفهم.وس�احات االعتصام هي اماكن 
التجم�ع الذي مهد لظه�ور داع�ش يف محافظة االنبار 
والتي قادها عدد من املطلوبن للقضاء والذي يقطنون 
حالي�ا يف اربي�ل، هرب�ا م�ن املس�ائلة القانونية، فضال 
عن عدد ممن اس�موا أنفس�هم وجوها لعشائر االنبار، 
وتح�ت عن�وان املطالب�ة بالحق�وق املرشوع�ة قام�ت 
تلك الش�خصيات بمس�اعدة داعش عى اتس�اع رقعته 
وصوال اىل احتالل املوصل، وبتعاون مع بعض القيادات 
األمني�ة القريب�ة منهم. واختفت تلك الش�خصيات من 

الظه�ور االعالمي خ�الل فرتة احتالل املوص�ل واالنبار 
وص�الح الدين وع�دد من مناطق دياىل الت�ي وقعت بيد 
داعش آن�ذاك، واقتر ظهورها حينه�ا عى التريح 
بالض�د من فصائل املقاومة بالرغم من أنهم لم يحملوا 
س�الحهم بوجه داعش الذي سفك دماء املدنين العزل.

لتعاود تواجده�ا عرب منصات التواصل االجتماعي مرة 
أخ�رى بعد أن تح�ررت مدنهم ع�ى يد أبط�ال القوات 
األمنية والحشد الشعبي، بدعوات طالب برضورة إنهاء 
وجوه الحش�د الشعبي يف املناطق املحررة.وللحديث عن 
املآرب واملخططات التي تحاول تلك الجماعات من وراء 
اعادة ظهورها عى وس�ائل االعالم اش�ار استاذ العلوم 
السياس�ية يف الجامعة املس�تنرية الدكتور احس�ان 
ه�ادي، اىل أن »جماع�ات م�ا تس�مى بس�احات الع�ز 
والكرامة هي ج�زء من املخطط االمريك�ي الذي ادخل 
داع�ش عى العراق، والذي يعم�ل عى اضعاف املقاومة 
صاحبة الفض�ل مع القوات االمني�ة يف تحرير االرايض 

العراقية من داعش«.
وحذر ه�ادي »من هذه الوجوه وم�ن مخططاتها التي 
تريد تنفيذها يف العراق يف ظل استمرار حكومة تريف 

األعمال واالنشغال السيايس باملناصب واملكاسب«.
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من ساحات الدواعش الى أربيل.. المطلوبون للقضاء يعاودون الظهور

دع�ا مدير مستش�فى الف�رات الع�ام الدكت�ور محمد 
ابراهي�م ياس�ن، الي�وم االح�د، اىل رضورة فتح مركز 
اخ�ر إلي�واء املش�تبه بإصابته�م يف فاي�روس كورون�ا 
بجان�ب الرصافة.وق�ال ياس�ن يف تري�ح صحف�ي 
تابعت�ه »املراق�ب العراقي« إن »لدينا ح�االت مصابة يف 
مستش�فانا وعددها 5 حاالت، يف حن بلغ عدد املشتبه 
بهم 7 فق�ط«، مبينا أنه »ال يوجد ع�الج ملرض كورونا 
اىل االن وانم�ا نحن نقوم بمعالج�ة االعراض«.وأضاف، 

أن »98 باملئ�ة م�ن مرض كورونا قابل للش�فاء وهناك 
2 باملئة تحص�ل لديهم مضاعف�ات رئوية وتم تحضر 
غرفة كاملة داخل مستش�فى الف�رات مجهزة بمعدات 
لالنع�اش الرئوي، علما ان الحاجة لها اىل االن منتفية«.

ودع�ا ياس�ن إىل »فت�ح مركز اخ�ر الي�واء املصابن او 
املش�تبه بهم يف جانب الرصافة لتجنب الزخم يف الفرات 
الع�ام«، مش�ددا ع�ى »رضورة االبتعاد عن االش�اعات 

وأخذ املعلومات من مصادرها الرسمية«.

توق�ع تحالف الفتح، اليوم األح�د، ان يقدم رئيس الوزراء 
املكلف محمد توفيق عالوي اعتذاره عن تشكيل الحكومة 
الجدي�دة .وقال عض�و التحالف محمد كري�م، يف تريح 
تابعت�ه »املراقب العراقي« إن “ع�الوي الزال مجتمعا مع 
رؤس�اء الكت�ل السياس�ية لتحدي�د موعد انعقاد جلس�ة 
مجلس النواب ملنح حكومت�ه الثقة”، الفتا إىل إن “موقف 

ع�الوي من تكليفه بتش�كيل الحكومة س�تظهر مالمحه 
بعد انتهاء االجتماع«.

وأض�اف أن »تأجي�ل انعق�اد الجلس�ة جاء لع�دم تحقق 
النص�اب القانون�ي وغياب بع�ض الكتل السياس�ية عن 
جلسة اليوم«، مرجحا »تقديم عالوي اعتذاره من التكليف 

يف تشكيل الحكومة«.

مدير مستشفى الفرات يدعو لفتح مركز 
لمعالجة »كورونا« بجانب الرصافة

توقعات بتقديم »عالوي« اعتذاره عن تشكيل الحكومة

دعا النائب باس�م الخش�ان اليوم االح�د، اىل رضورة 
االنتب�اه لطرق دخ�ول االدوية عرب املناف�ذ الحدودية 
اىل الع�را ق دون رقابة، متهماً مافيات بالوقوف وراء 

ذلك.
وقال الخش�ان يف تريح تابعت�ه »املراقب العراقي«، 
إن »70% م�ن تجارة االدوية يف العراق تس�يطر عليها 
مافي�ات، تق�وم بإدخالها ع�ن طري�ق التهريب عرب 
املناف�ذ الحدودي�ة، م�ع غي�اب دور الجه�ات املعنية 

الرقابية عى ذلك«.
وأض�اف، أن »نس�بة كب�رة م�ن األدوي�ة العراقي�ة، 
تدخ�ل عن طري�ق التهريب مع م�واد تجارية أخرى، 
وبمركبات غ�ر مكيف�ة، دون عل�م وزارة الصحة«، 
مش�راً إىل أن »الكثر م�ن األدوية ناف�ذة الصالحية، 
مما يجعل األم�ر بالغ الخطورة ع�ى الواقع الصحي 

للمواطنن«.
وطالب خشان ب� »رضورة االنتباه اىل خطورة تهريب 

االدوية وارتفاع معدالت الغش يف االسواق املحلية«.

نائب يدعو لضرورة االنتباه 
الى طرق دخول االدوية 

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

فمن قبلين بقبول الحق
7فاهلل أوىل بالحق



المراقبالعراقي/سامراء...
أعلن�ت قي�ادة قاطع عمليات س�امراء 
للحش�د الش�عبي، االحد، عن  اس�تمرار 
توافد الزائرين إىل مدينة سامراء إلحياء 
ذكرى ش�هادة  اإلمام ع�ي الهادي )ع( 

وسط إجراءات امنية وخدمية كبرية. 
وقال�ت القيادة يف بيان تلق�ت »املراقب 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن�ه   «ضم�ن 
متواصل�ة  وخدمي�ة  امني�ة  إج�راءات 
يتوافد الزائرون إلحياء  ذكرى استشهاد 

اإلمام عي الهادي )ع( يف مدينة سامراء 
 املقدسة«، الفتة اىل ان »الحشد الشعبي 
ضمن قاطع املس�ؤولية  يوفر العجالت 
الخاص�ة لنقل الزائري�ن ذهاب�اً وإياباً 
من املدينة مع  توف�ري أماكن مخصصة 

لهم«. 
وأضافت القيادة، انها »استنفرت جميع 
صنوفها واختصاصاتها  بش�كل منظم 
لتأمني الزائرين وتسهيل مرور حركتهم 

عىل طول  طريق مدينة سامراء«. 

مع استمرار توافد الزائرين .. الحشد الشعيب يف سامراء 
يواصل  انتشار قواته لحمايتهم   

2 صحيفة-يومية-سياسية-عامةمن احلدث

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

إنني العجب من أولئك الذين يفرون من املقاومة وليسوا عىل 
 اس�تعداد الن يقفوا بوجه امريكا ، ال لشئ اال النهم يعتقدون 
ل�و أنهم  جابه�وا الهيمن�ة االمريكية واملش�اريع الصهيونية 

سيدورون يف فلك  إيران . 
فيك�ون بغضه�م اليران س�بباً للتخي عن مب�دأ فطري تقره 

سجية  االنسان والرشائع جميعاً. 
ولو نظروا بتمعن لوجدوا أن دوال كثرية من غري بالد املسلمني 
ق�د  انتهجت املقاومة كفنزويال ،وبوليفيا ،وكوريا الش�مالية 

،وكوباً . 
وال يعن�ي ذلك ان هذه الدول قد س�ارت يف ركب ايران ، وانما 

ه�ي  دول تح�رم مبادئه�ا وقيمه�ا 
ال�ذل  وتاريخه�ا وهويته�ا وتاب�ى 

والهوان. 
نع�م صحي�ح أن اي�ران ع�ىل راس 
الدول التي س�لكت منه�ج مقارعة 
 االس�تكبار العامل�ي، واقتف�ت اثرها 
عاملي�ة  سياس�ية  ومنظم�ات  دول 
 وقواعد ش�عبية كث�رية عىل مختلف 

انتماءاتها وايدلوجيتها . 
لكنها ليس�ت كاالتحاد الس�وفيتي الذي كان يتزعم معسكر 
املواجهة  مع امريكا ، الن االتحاد السوفيتي انذاك كان يفرض 
آيدلوجيته عىل  الدول التي تسري يف ركبه ولم يكن الرصاع مع 

امريكا حينها اال  عىل اساس االيدلوجيا  
أما بالنسبة اليران فليست يف وارد الضغط عىل اي جهة سواء 
 كان�ت دول�ة ام حزبا ام مذهبا لتبن�ي ايدلوجيتها او مذهبها 
الفك�ري  والعقائدي وانما تقف عىل قاعدة مش�ركة بني كل 
ش�عوب العالم  املس�تضعفة واملظلومة من سياسات امريكا 

وهيمنتها عىل العالم. 

المقاومة لغة 
العالم الفطرية  

ماجدالشوييل...

االحد 1 اذار 2020 
العدد 2278 السنة العاشرة

المراقبالعراقي/ديالى...
أفاد مصدر أمن�ي، األحد، بالعثور عىل مضافة وكدس 
عت�اد لتنظيم  داع�ش اإلرهاب�ي بني العاصم�ة بغداد 

ومحافظة دياىل. 
وقال املص�در، إن�ه »بعملية نوعي�ة وورود معلومات 
اس�تخبارية،  قامت قوة من لواء التاسع عرش الفرقة 

الخامسة بتفتيش مناطق  طكوك النهروان«. 
وأضاف، أن »العملية اس�فرت عن العثور عىل مضافة 
لداعش  وكدس عتاد يحتوي عىل قنابر هاون ومساطر 

تفجري«. 

المراقبالعراقي/االنبار...
اعلنت مديرية االس�تخبارات العس�كرية، االحد، 
مقت�ل خمس�ة إرهابي�ني  خ�الل اش�تباكات يف 

محافظة االنبار. 
وذكرت املديرية يف بي�ان تلقت »املراقب العراقي« 
نسخة منه، انه   «بعملية استباقية نوعية  تميزت 
بالش�جاعة والج�رأة بالتنفي�ذ، تمكن�ت  مف�ارز 
شعبة االستخبارات العسكرية يف الفرقة العارشة 
من االش�تباك  م�ع مجموعة ارهابي�ة مكونة من 
خمس�ة عن�ارص يف جزي�رة الكرمة  باالنب�ار بعد 

مداهمة وكرهم وتتمكن من قتلهم جميعا«. 
م�ع  بالتع�اون  تم�ت  »العملي�ة  ان  واضاف�ت، 

اس�تخبارات الف�وج االول  لواء ٤٠ واس�تخبارات 
معلوم�ات  واث�ر  ش�عبي(   )حش�د   ٢٧ ل�واء 

 استخبارية دقيقة«. 

العثور عىل مضافة وكدس 
عتاد لداعش بدياىل

االستخبارات العسكرية تقتل 5 إرهابيين يف االنبار

اربيل حاضنة للهاربين من سلطة القانون

مرتزقة »الدواعش« يعاودون ظهورهم اإلعالمي 
تزامنًا مع االزمة السياسية

المراقبالعراقي/احمدمحمد...
م�رة اخ�رى ويف وقت يعي�ش فيه 
الع�راق ازمة سياس�ية خانقة من 
مالحق�ة  اس�تمرار  وم�ع  جه�ة، 
 القوات األمنية والحشد الشعبي ملا 
تبقى من فلول عصابات داعش من 
جهة اخرى، تعاود وجوه  ما تسمى 
بساحات »االعتصامات« يف االنبار، 
ظهوره�ا اإلعالم�ي ع�ر قن�وات 
مرتبط�ة  باملش�اريع  وفضائي�ات 
الخبيثة،  االمريكي�ة  واملخطط�ات 
فبعد أن كانلتلك الشخصيات الدور 
بظه�ور عصابات  داعش واتس�اع 
حجمه يف العراق بات من املش�بوه 
ظهور تل�ك الوجوه وه�ي تتحدث 
عن وحدة  العراق ورضورة تشكيل 
حكوم�ة تخدم ش�عبه، متناس�ية 
ماح�ل وماوقع بس�بب خطاباتها 
عىل العراق  وشعبه بكل طوائفهم . 

وس�احات االعتص�ام ه�ي اماكن 
التجم�ع الذي مه�د لظهور داعش 
يف محافظ�ة االنب�ار والت�ي قادها 
 عدد من املطلوب�ني للقضاء والذي 
يقطن�ون حالي�ا يف اربي�ل، هرب�ا 
من املس�ائلة القانونية، فضال  عن 
عدد ممن اس�موا أنفسهم وجوها 
االنب�ار، وتح�ت عن�وان  لعش�ائر 
املرشوع�ة  بالحق�وق  املطالب�ة 

 قامت تلك الش�خصيات بمساعدة 
داعش عىل اتس�اع رقعت�ه وصوال 
اىل احت�الل املوص�ل، وبتعاون  مع 
بع�ض القي�ادات األمني�ة القريبة 

منهم  . 
واختف�ت تل�ك الش�خصيات م�ن 
ف�رة  خ�الل  االعالم�ي  الظه�ور 
احت�الل املوص�ل واالنب�ار وصالح 
 الدين وعدد م�ن مناطق دياىل التي 
وقع�ت بيد داعش آن�ذاك، واقترص 
ظهوره�ا حينه�ا ع�ىل  الترصي�ح 
بالضد من فصائل املقاومة بالرغم 
من أنهم لم يحملوا سالحهم بوجه 
داع�ش الذي س�فك  دم�اء املدنيني 

العزل. 
منص�ات  ع�ر  تواجده�ا  لتع�اود 
التواصل االجتماعي مرة أخرى بعد 
أن تح�ررت مدنه�م عىل ي�د  أبطال 
القوات األمنية والحش�د الش�عبي، 
بدع�وات طال�ب ب�رورة إنه�اء 
وجوه الحش�د الش�عبي يف  املناطق 

املحررة . 
وللحدي�ث عن امل�آرب واملخططات 
التي تحاول تلك الجماعات من وراء 
اعادة ظهورها عىل  وسائل االعالم 
اش�ار اس�تاذ العلوم السياسية يف 
الدكت�ور  املس�تنرصية  الجامع�ة 
احس�ان ه�ادي، اىل  أن »جماع�ات 

ما تسمى بساحات العز والكرامة 
ه�ي جزء م�ن املخط�ط االمريكي 
ال�ذي ادخ�ل داع�ش  ع�ىل العراق، 
والذي يعمل عىل اضعاف املقاومة 
صاحبة الفضل مع القوات االمنية 
يف تحري�ر  االرايض العراقي�ة م�ن 

داعش«. 
وحذر هادي »من هذه الوجوه ومن 
مخططاتها الت�ي تريد تنفيذها يف 
الع�راق يف ظ�ل اس�تمرار  حكومة 
واالنش�غال  األعم�ال  ترصي�ف 

السيايس باملناصب واملكاسب .» 
وقال هادي، يف ترصيح ل� »املراقب 
ه�ي  »كردس�تان  إن  العراق�ي« 
الحاضنة الرئيسية لهذه  الجماعات 
اجاب�ات  ام�ام  مايضعن�ا  وه�ذا 
مجهولة للمش�هد الس�يايس حول 
ضلوع الكرد ال�ذي يتحفظون  عىل 
تمري�ر كابينة ع�الوي، ويقومون 
 ، القان�ون  ع�ن  بإيواءالخارج�ني 
بالوقوف وراء املخطط الذي  تسعى 
واش�نطن اىل تنفي�ذه يف الع�راق«، 

معربا عن »عدم استبعاده بان تلك 
الجماعات قد تلطف  الجو ملرش�ح 
يدع�م املخططات التي من ش�انها 
االبق�اء ع�ىل الوج�ود االمريكي يف 

العراق وكذلك  اضعاف املقاومة .» 
املطل�وب  »األم�ر  أن  اىل  ولف�ت 
الداعمة  م�ن الطبق�ة السياس�ية 
للمقاوم�ة ه�و األخذ بالحس�بان 
مما تريده  تلك الجهات من رفضها 
ع�ىل  وارصاره�ا  )س(  للمرش�ح 
مرشح اخر يكون االقرب ألهدافها 

 ومآربها .» 
يش�ار اىل أن ثمة احتجاج س�يايس 
الرنام�ج  تضم�ني  ع�دم  ع�ىل 
الحكومي ملحمد توفيق عالوي عىل 
 فقرة اخراج القوات االمريكية من 
االرايض العراقي�ة، فيما اش�رطت 
كت�ال ش�يعية يف وقت س�ابق  عىل 
رضورة أن يتضم�ن برنامج رئيس 
الحكوم�ة االنتقالي�ة املقبل رشط 
اخراج االمريكان من  العراق اضافة 
اىل مهمة اجراء االنتخابات املبكرة . 

الشريط 
األمين

اىل احزاب املحاصصة والفس�اد، 
ان ع�دم قبولك�م بمكل�ف 
رضب  املحاصصة، بارادة 
شعبية، سوف تضطرون 
مرش�ح  بقب�ول 
يرب  املحاصصة 

ويربكم

تــــــــغريدة

النائب غايب العميري

المراقبالعراقي/بغداد...
اعلنت ثالث وزارات حكومية عن اتخاذها 
اج�راءات تخ�ص دوام  موظفيها للوقاية 
م�ن تفيش فريوس »كورون�ا«، ابتداء من 

اليوم  االحد وغدا االثنني
وم�ن جهتها قال�ت وزارة الربية يف بيان 
تلقت »املراقب العراقي«  نسخة منه، إنها 
»اتخذت إج�راءات تخ�ص دوام موظفي 
ال�وزارة  دي�وان  يف  املديري�ات  العام�ة 
واملديري�ات العامة للربي�ة يف املحافظات 

 كافة«. 
وبين�ت الوزارة بأن »يك�ون دوام الوكالء 
وامل�دراء العامني ومعاوني  املدراء العامني 
ورؤس�اء األقسام والش�عب بشكل كامل 
ورسمي  يومياً، فيما يكون دوام املوظفني 
يف املؤسس�ات واملديري�ات العامة  التابعة 

لوزارتنا 5٠% من الكوادر وذلك بالتنسيق 
م�ع املديرين  العام�ني ومدراء األقس�ام، 
وذلك ابتداء من اليوم األحد ولحني إصدار 

 تعليمات جديدة من قبل خلية األزمة«. 
يف س�ياق متصل أعلنت ال�وزارة، تقليص 
الدوام الرسمي يف  مديريات تربية كركوك 
ونينوى وبابل، كإج�راء احرازي للوقاية 

من  فايروس »كورونا«. 
وق�ال املكتب اإلعالمي للوزارة يف بيان إنه 
»حس�ب توجيه�ات وزيرة  الربية س�ها 
خلي�ل الع�ي ب�ك، والتي أعطت الس�لطة 
التقديرية  للمديرين العامني يف املحافظات 
وفق ما ج�اء بقرار خلي�ة األزمة،  أعلنت 
مديريات الربية يف كركوك ونينوى وبابل 
عن تقليص الدوام  يف مديرياتهم العامة«. 
وأضاف البي�ان، أن »مديرية تربية نينوى 

أوضحت أن الدوام يف  مديريتها سيقترص 
ع�ىل املدي�ر الع�ام واملعاون�ني ورؤس�اء 
االقس�ام،  فيم�ا يك�ون دوام املوظف�ني 

بالتناوب خالل األسبوع الحايل«. 
وتابع، أن »تربية محافظتي كركوك وبابل 
أعلنت تقليص الدوام يف  مديريتها بنس�بة 
5٠  %  ، م�ع الت�زام املوظف�ني باس�تعمال 
الكمام�ات  والكفوف والتعقيم ووس�ائل 
الوقاية الصحية األخرى لتفادي تداعيات 
إذ س�يتوىل  كورون�ا،  فاي�روس   انتش�ار 
مديرو الدوائر تنظيم عمل  املوظفني وفق 
النس�بة املحددة للدوام بما يسهم بتقديم 
الخدم�ات  لجمي�ع مواطني كرك�وك، إىل 
جان�ب االس�تغناء مؤقتاً ع�ن البصمة يف 

 الدوام واالستعانة بسجالت الحضور«. 
من جهته وجه وزير الثقافة والس�ياحة 

واالث�ار عب�د االم�ري الحمدان�ي،  االح�د، 
بتقليص الدوام الرسمي لجميع العاملني 
فيها، حفاظا عىل  س�المتهم بعد تسجيل 
ع�دد م�ن اإلصاب�ات بف�ريوس كورون�ا 

املستجد. 
وذك�ر الحمدان�ي يف بيان تلق�ت »املراقب 
العراق�ي« نس�خة من�ه:   «حفاظ�اً ع�ىل 
س�المة املوظفني يف ال�وزارة، أوعز وزير 
الثقافة  والس�ياحة واآلث�ار الدكتور عبد 
األمري الحمداني بتقليص الدوام  الرسمي 
لجميع العاملني يف الوزارة إىل نسبة %5٠«، 
مضيفاً أن   «التوجيه يرسي بدءاً من اليوم 
٢٠٢٠/3/1 ولغاية ٢٠٢٠/3/٧  استناداً 

اىل تعليمات وزارة الصحة«. 
ام�ا وزارة الخارجي�ة فقد ق�ررت، االحد، 
تقليص الدوام الرسمي يف  دوائرها بنسبة 

5٠% تفادياً إلنتش�ار فريوس كورونا بني 
املوظفني  واملواطنني. 

وقال الوزارة إنه�ا »قررت تقليص الدوام 
الرس�مي بنس�بة 5٠% يف  جمي�ع الدوائر 
واملراف�ق التابعة له�ا، اعتباراً من يوم غد 

االثنني«. 
واخريا أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم االحد، 
ع�ن اصدارها عدة  توصيات اىل مديرياتها 
يف بغداد واملحافظات، من اهماها تقليص 
 الدوام اىل 5٠% وذلك من ضمن االجراءات 

الوقائية ملنع انتشار  فريوس كورونا. 
»ق�ررت  فأنه�ا  ال�وزارة،  وبحس�ب 
ال�دوام اىل 5٠% م�ن  مجم�وع  تقلي�ص 
ال�كادر وبالتن�اوب بينهم حس�ب تقدير 
املدي�ر باس�تثناء املراء  العامني ورؤس�اء 

االقسام«. 

المراقبالعراقي/بغداد...
رفض�ت لجنة الربي�ة النيابية، االحد، ق�رار وزارة املالية بش�أن إلغاء  الع�الوات والرفيعات الخاصة 

باملوظفني، من قانون املوازنة  االتحادية لسنة ٢٠٢٠. 
وبموج�ب الوثيق�ة الصادرة عن رئي�س اللجنة ق�ي اليارسي، و  حصل�ت »املراقب 
العراق�ي« عىل نس�خة منها ف�أن »رفض اللجن�ة  املقرح الص�ادرة عن وزارة 
املالي�ة بخصوص الع�الوات والرفيعات  الخاصة بموظف�ي الدولة يف املوازنة 
العام�ة االتحادية لعام ٢٠٢٠«.  واضافت الوثيقة أن »عجز املوازنة ال يجوز 
معالجته عىل حساب  عالوات وترفيعات املوظفني كونها حقوق مكتسبة«، 
الفت�ة إىل أن   «ذلك يعتر مخالف�ا لكل القوانني التي تعنى بش�أن الوظيفة 
العام�ة«.  وبينت الوثيقة أنه »يف حال تضمنت املوازنة االتحادية لعام ٢٠٢٠  
 هذا املوضوع س�تتخذ لجنة الربية النيابية كافة االجراءات وفق  الس�ياقات 

الدستورية ملنع تمريره«. 

ت�رصيح اإذاعي

المراقبالعراقي/بغداد...
اك�د الخب�ري القانون�ي ع�ي التميمي، ب�ان الخلل يف 
تعطي�ل الكابين�ة  الوزاري�ة يقع عىل عات�ق مجلس 

النواب. 
وق�ال التميمي، يف ترصيح الذاع�ة »العهد« تابعتها 
»املراق�ب  العراقي« إن »رئيس ال�وزراء املكلف 
محم�د توفي�ق ع�الوي ال يعت�ر  مخفقا وال 
تنطب�ق علي�ه م�دة ال��3٠ يوما يف ح�ال لم 
يعقد مجلس  النواب جلس�ته للتصويت عىل 

الكابينة الوزارية«. 
واض�اف التميم�ي أنه »م�ا دام عالوي قدم 
كابينت�ه فان الخلل هن�ا يقع  عىل عاتق 
الرملان وليس بعالوي اال يف حال صوت 

املجلس  برفض الكابينة«. 

المراقبالعراقي/كركوك...
قضت املحكم�ة الجنائية املركزية يف رئاس�ة 
محكمة اس�تئناف بغ�داد  الرصافة االتحادية 
بالسجن ملدة خمس عرشة سنة بحق ارهابي 
 ينتم�ي لعصاب�ات داع�ش االرهابي�ة اق�دم 
عىل حج�ز ومصادرة من�ازل  يف قاطع داقوق 

بمحافظة كركوك. 

وق�ال بي�ان ملجل�س القض�اء االع�ىل تلق�ت 
»املراق�ب العراق�ي« إن   «امل�دان اعل�ن البيعة 
لعصابات داعش االرهابية وتم تنسيبه للعمل 
 ضمن مف�رزة ادارية تابعة لديوان مايس�مى 
عقارات داعش ضمن  والي�ة كركوك – قاطع 

داقوق«. 
وأض�اف، أن »امل�دان كان واجب�ه ه�و حجز 

ومص�ادرة ال�دور العائ�دة  ملنتس�بي االجهزة 
االمني�ة فض�ال ع�ن من�ازل املواطن�ني الذين 
يرك�ون  دوره�م«، الفت�ا إىل أن�ه »م�ع افراد 
مفرزت�ه يقوم�ون بكتاب�ة عب�ارات  عىل تلك 
املن�ازل )عق�ارات تابع�ة لداع�ش االرهابي( 
ومن ثم تس�ليمها  اىل عوائ�ل عصابات داعش 

االرهابية«. 

خبري قانوين: مدة الـ30 
يوما ال تنطبق عىل عالوي 

والخلل يف  الربلمان

بسبب كورونا.. 4 وزارات حكومية تقلص دوامها الرسمي وتؤكد  شمول الدوائر التابعة لها   

السجن 15 سنة لمدان في داعش صادر أمالك مواطنين بكركوك

التربية النيابية ترفض مقترح إلغاء العالوات 
والترفيعات الخاصة  بالموظفين

المراقبالعراقي/بغداد...
اعلنت جامعتا باب�ل وذي قار عن 
االلكرون�ي  التعلي�م  اىل  اللج�وء 
 كخيار بديل نتيجة لتعطيل الدوام 
بس�بب  الجامع�ات  يف  الرس�مي 

 كورونا . 
ووجهت جامعة بابل، اليوم االحد، 
باعتم�اد التعلي�م االلكروني بعد 
بس�بب  الرس�مي  ال�دوام   توق�ف 
كورون�ا، فيم�ا دع�ت الطلب�ة اىل 
االس�تفادة  ايضا م�ن محارضات 
املوق�ع  يف  املنت�رشة  التدريس�يني 

االلكروني  للجامعة. 
وقال مدير اع�الم الجامعة نعمان 
ه�ادي الخزرج�ي يف بي�ان تلق�ت 
  «املراقب العراقي« نس�خة منه ان 
»رئيس جامع�ة بابل عادل عباس 
 املوس�وي وج�ه باعتماد وس�ائط 
التعل�م االلكرون�ي للتواص�ل مع 
طلب�ة  الجامعة بعد توق�ف الدوام 
الرسمي بسبب كورونا«، مبينا ان 
»ذلك  جاء بس�بب الظ�رف القاهر 

الذي يتعرض له البلد«. 
واضاف ان »ه�ذا التوجيه هو من 
العلمي  التواص�ل  اج�ل اس�تمرار 
 وتقديم املح�ارضات واالجابة عن 
جميع استفس�ارات للطلبة خالل 
 ف�رة العطل�ة م�ن خ�الل املواقع 
االلكروني�ة للجامع�ة والكلي�ات 
ومنها  برام�ج التعل�م االلكروني 
  google classroom / Moodle 
التواص�ل  مواق�ع  فض�ال  ع�ن 

االجتماعي االخرى«. 

ومن جهتها أعلنت رئاسة جامعة 
ق�ار،  ذي  محافظ�ة  يف  »الع�ني« 
 الي�وم األح�د، باعتماده�ا التعليم 
االلكرون�ي ب�دالً م�ن التقلي�دي، 
كإجراء  اح�رازي لتفادي فريوس 

كورونا. 
وذكر إعالم الجامعة يف بيان تلقت 
»املراق�ب العراق�ي« نس�خة منه، 
 أن »رئي�س الجامع�ة من�ري حميد 
الس�عدي، وج�ه تدرييس أقس�ام 
 وكلي�ات الجامعة كاف�ة برورة 
اعتم�اد التعلي�م االلكرون�ي، بعد 
بس�بب  الرس�مي  توق�ف  ال�دوام 
كورونا، ودعا الطلبة إىل االستفادة 
أيضا من  محارضات التدريس�يني 
االلكرون�ي  املوق�ع  يف  املنش�ورة 

للجامعة«. 
وبني السعدي أن »هذا التوجيه هو 
من اجل استمرار التواصل  العلمي 
وتقدي�م املح�ارضات لتعويض ما 
ف�ات الطلب�ة خالل ف�رة  التوقف 
تعطي�ل  إىل  باإلضاف�ة  املاضي�ة، 

الدوام الرسمي بسبب  كورونا«. 
يف  ذل�ك  يس�هم  »كم�ا  وأض�اف 
اإلجابة ع�ن جميع استفس�ارات 
للطلب�ة  من خالل فتح نافذة حوار 
» Chat «، فض�ال عن تقدي�م املواد 
النظرية  والعملية من خالل الواقع 
االف�رايض يف ف�رة العطل�ة م�ن 
خالل  املواقع االلكرونية للجامعة 
والكلي�ات وع�ىل ان ينف�ذ الطلبة 
تجاربه�م  العملية عند اس�تئناف 

الدوام«. 

بسبب تعطيل الدوام .. جامعات تلجأ الى 
التعليم األلكتروني إلكمال  مناهجها
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االحد 1 آذار 2020 العدد 2278 السنة العاشرة

كش�فت دائ�رة التقاع�د والضم�ان االجتماع�ي يف وزارة العمل 
والش�ؤون االجتماعية، االحد، عن مس�اع لترشيع قانون جديد 
لها.وق�ال مدير ع�ام الدائ�رة رائد جب�ار باه�ض ، إن “الدائرة 
خاطب�ت األمان�ة العام�ة ملجل�س ال�وزراء ومن�ذ ع�ام 2006 
بش�أن قانون التأمينات االجتماعية من أج�ل الوصول للصيغة 
النهائية”، الفتاً إىل أن “آخر مخاطبة كانت يف شهر كانون الثاني 
امل�ايض وطالبت الوزارة بس�حب قانون التأمين�ات االجتماعية 
وترشي�ع قان�ون التقاع�د والضم�ان االجتماع�ي للعم�ال بدالً 
عنه”.وأضاف باهض، أن “س�حب قانون التأمينات االجتماعية 
وإبداله بقانون التقاعد والضمان االجتماعي للعمال جاء بسبب 
االعرتاضات عىل القانون من جهات عدة، وكذلك من العاملني يف 

القطاعني العام والخاص”.

مساٍع لتشريع قانون تقاعد وضمان 
اجتماعي للعمال

دعت مديرية زراعة املثنى، اليوم االحد، الحكومة املركزية 
الط�الق مبادرة وطنية لالس�تثمار املحيل الزراعي يف بادية 
الس�ماوة . وقال مدير زراعة املثنى عامر جبار ، ان “الكثرب 
من الرشكات املحلية ومنها العتبة الحس�ينية  والعباس�ية 
ترغ�ب باالس�تثمار يف بادي�ة الس�ماوة ولديه�ا االم�وال 
واالمكانيات للعمل يف احيائها”  . واضاف جبار، ان” مناطق 
البادي�ة تحتاج ملب�ادرة وطنية لالس�تثمار املحيل الزراعي 
ع�رب انش�اء رشكات ومؤسس�ات اس�تثمارية زراعي�ة يف 
 البادية للنهوض بواقع املحافظة اقتصاديا”. واش�ار اىل ان 
” زراعة املثنى ترغب باعطاء االرايض لالس�تثمار وتحويل 

املحافظة اىل زراعية بالكامل النتاج مختلف  املحاصيل”  

زراعة المثنى تدعو إلى مبادرة 
االقت�صاديوطنية لالستثمار في بادية السماوة

واشنطن تعرقل عمليات البناء واالعمار وشركاتها تسرق أموال العراق بوضح النهار 
بعد تدميرها للبنى التحتية.. 

 واملرحل�ة الثاني�ة ه�ي مرحل�ة الحاك�م 
األمريكي بريمر وتش�كيل حكومة وأجهزة 
امني�ة وفق�اً للمحاصص�ة الحزبي�ة، ام�ا 
الثالث�ة وه�ي مرحلة داع�ش والتي جاءت 
بدع�م امريك�ي وباعرتاف رس�مي لتدمري 
ما تبق�ى من البنى التحتي�ة وجعل العراق 
عاج�ز ع�ىل املس�توى الخدم�ي والصحي 

واالمني.
عم�دت  صورته�ا  لتجمي�ل  محاول�ة  ويف 
أمريكا اىل إقامة مؤتمرات ش�كلية لألعمار 
وحث�ت حلفائه�ا ع�ىل املش�اركة ولو عىل 
شكل مجامالت إليهام الراي العام العراقي 
وال�دويل بس�عيها ألعم�ار الع�راق واخرها 

مؤتمر الكويت .
االمري�كان اعلن�وا تخليه�م ع�ن اعمار ما 
دمروه من بنى تحتية ولم يساهموا بدوالر 
واح�د , والجميع يعلم انهم وراء تدمري تلك  
البن�ى حربها املب�ارشة او من خ�الل دعم 

عصابات داعش االجرامية.
ال�رشكات األمنية االمريكي�ة التي تغلغلت 
يف البالد صاحبة الس�جل اليسء يف جرائمها 
املواق�ع  العراقي�ني س�يطرت ع�ىل  بح�ق 
الحساس�ة، ومعظمها رشكات تجسس�يه 

لصالح إرسائيل .
لم تكتف واشنطن بذلك بل أدخلت رشكاتها 
يف مفاص�ل االقتصاد العراقي لالس�تحواذ 
ع�ىل أموال تلك املش�اريع، والس�يطرة عىل 
مفاصل االقتصاد فقط،  بل ش�مل السيادة 
الوطني�ة من خ�الل عقود ابرم�ت مع تلك 
ال�رشكات للس�يطرة ع�ىل مط�ار بغ�داد 
واجواء العراق وتحكم بعض املستش�ارين 
االمري�كان بمفاص�ل ال�وزارات العراقي�ة 
وتتحك�م به�ا لتنفي�ذ سياس�ة واش�نطن 
وخاصة يف مجال الكهرباء وسيطرة رشكة 
جنرال الكرتيك عىل املشاريع لتشكل وزارة 
الظل، والحصيلة معاناة ال تنتهي ورسقات 

منظمة لثروات العراقيني س�واء النفط او 
الغاز واملعادن األخرى.

وبه�ذا الجان�ب ي�رى الخب�ري االقتصادي 

حاف�ظ ال بش�ارة يف اتصال م�ع ) املراقب 
العراق�ي(: ان »تدم�ري البن�ى التحتي�ة يف 
الب�الد يتحمله�ا االحت�الل األمريك�ي وهو 

املسؤول عن انتش�ار االمراض الرسطانية 
والتشوهات الخلقية يف املجتمع«.

وأض�اف ان »االحت�الل األمريكي واطماعه 

بع�د 2003 اصبح اكث�ر وضوحا من خالل 
رسق�ة موارد العراق وإدخ�ال اكثر من 50 
لالس�تحواذ عىل مفاصل االقتصاد الوطني 

وع�دم الس�ماح بإدخ�ال رشكات رصين�ة 
للعمل بجدية يف اعمار العراق , فاألمريكان 
يسعون اىل بقاء العراق متخلفا حتى تبقى 

رشكاتهم اكرب فرتة ممكن«.
وتاب�ع ال بش�ارة : ان »تنص�ل االمري�كان 
ع�ن دورهم يف اعمار العراق كان واضحا يف 
مؤتم�ر الكويت , فقد حث�وا حلفائهم عىل 
الحضور وعدم اإليف�اء بوعودهم يف اعمار 
العراق , إدارة ترامب أعلنت بش�كل واضح 
وعلن�ي عن ع�دم مس�اهمتها يف اعمار ما 
دمرت�ه ماكنته�م الحربي�ة اثن�اء عمليات 
االحت�الل , وع�ىل الحكوم�ات العراقية ان 
تق�دم ش�كوى اىل املحاف�ل الدولي�ة ع�ن 
الجرائم االمريكية يف البالد وهم املس�ؤولني 
ع�ن معان�اة العراقي�ني وامل�وت الجماعي 
بسبب االمراض الرسطانية والغريبة جراء 
قص�ف طائرات االحتالل بأس�لحة منضبة 

باليورانيوم«.
اىل ذل�ك أكد املخت�ص بالش�أن االقتصادي 
)املراق�ب  م�ع  اتص�ال  يف  عب�اس  س�الم 
العراقي(: انه »ال يخفى عىل احد ان أمريكا 
من خ�الل احتاللها للع�راق رسقت ثرواته 
النفطية واملعادن األخرى بحجة حمايتها، 
كم�ا ان اغل�ب الحكوم�ات الت�ي تعاقب�ت 
عىل حكم العراق كانت ضعيفة ومنس�اقة 
للتوجهات االمريكية واليوم نرى ان س�ماء 
الع�راق تحت ترصف أمري�كا وكذلك هناك 
س�يطرة ع�ىل مط�ارات الب�الد، فضال عن 
عرشات الرشكات االمريكية التي تنهش يف 

جسد العراق لرسقته يف وضح النهار«.

،،
،،
الدور األمريكي في تدمي����ر البنى التحتية للعراق 
اس����تغرق ثالث مراحل، األول عندما ش����نت واشنطن 
حربًا قاسية اس����تخدمت فيها مختلف أنواع األسلحة كاألسلحة 
المنضبة باليورانيوم عند احتاللها للعراق عام 2003، وعمدت 

كذلك الى استهداف الجسور والمستشفيات من اجل االض��رار 
بالبنى التحتية،

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

أعلن�ت رابطة املصارف الخاص�ة العراقية، االحد،عن 
تخصي�ص ج�زء م�ن مب�ادرة الرتيليون دين�ار التي 
اطلقها البنك املركزي العراقي،  لدعم املواطنني لرشاء 
الوح�دات الس�كنية بمبل�غ ال يتجاوز ال�� 75 مليون 

دينار وبمدة تسديد ال تتجاوز 10 أعوام  . 

وق�ال املدي�ر التنفي�ذي لرابط�ة املص�ارف الخاصة 
العراقي�ة، ع�يل طارق، يف بيان ، إن�ه “دعما من البنك 
املركزي العراقي  واملصارف الخاصة لحل ازمة السكن 
التي تعيشها البالد منذ زمن، قررا اطالق قرض ال�75 
مليون دينار لجميع العراقيني الراغبني  برشاء وحدات 

س�كنية جاهزة وبمدة تس�ديد 10 أع�وام”، مبينا أن 
البنك املركزي العراقي وجه جميع املصارف املشاركة 
يف مبادرة الواحد  تريلي�ون دينار لتخصيص جزء من 

األموال لدعم قطاع اإلسكان . “ 
وأض�اف أن “فائدة القرض س�تكون 4٪ س�نويا كما 

أن البن�ك املرك�زي حث املص�ارف الخاصة عىل وضع 
فوائد تفضيلية وزيادة مس�توى التنافسية  من خالل 
جع�ل الفائدة أق�ل م�ن 4٪ كمحاول�ة للتخفيف من 
عبء الدي�ن من جهة وجذب املوظفني الحكوميني إىل 
التوطني يف املصارف  وزيادة الش�مول امل�ايل والتقليل 

من االكتناز”   
ون�وه ط�ارق إىل “دع�م املص�ارف الخاص�ة لقط�اع 
اإلس�كان وتخفيف ازمة الس�كن ستساهم يف تحريك 
االقتص�اد العراقي، وزيادة ف�رص العمل  كون قطاع 

اإلسكان يساهم يف تحريك القطاعات األخرى” .

رابطة المصارف تؤكد عزمها على إطالق قروض لشراء الوحدات السكنية    

هيئ�ة  يف  مص�در  كش�ف 
النزاه�ة، االح�د، ان االخ�رية 
صفق�ة  بش�بهات  تحق�ق 
»فس�اد« يف النج�ف بقيم�ة 
12 ملي�ار دين�ار لرشكة غري 

مستوفية الرشوط.
»هيئ�ة  ان   ، املص�در  وق�ال 
بالتحقيق يف  النزاهة بارشت 
مقطع فيديو يظهر فيه احد 
االش�خاص وهو يتحدث عن 
صفق�ة فس�اد يف محافظ�ة 
ملي�ار   12 بقيم�ة  النج�ف 
دينار لرشكة غري مس�توفية 

الرشوط«.
فيدي�و  مقط�ع  وبحس�ب   
ن�رش ع�ىل مواق�ع التواصل 
االجتماع�ي وال�ذي يتح�دث 

بالقول  احد االش�خاص  فيه 
ان »اح�دى الرشكات تقدمت 
بطل�ب ق�رض م�ن مرصف 
يف  النج�ف  ف�رع  الرافدي�ن 
املدين�ة القديم�ة بقيم�ة 12 

مليار دينار«.
 واض�اف ان »مدي�ر املرصف 
رف�ض منحه�����ا القرض 
الن كلف�ة امل�رشوع هو 800 
ملي�ون دين�ار وه�و اقل من 
قيمة القرض بكثري«، مشريا 
اىل ان »مدي������ر امل�رصف 
تم تغيريه بآخ�ر اال ان املدير 
الج���دي�����د رف�����ض 
ال�����دوام لك�ي ال يواف�ق 
ع�ىل الق�����رض املخال�ف 

للضوابط«.

شبهات صفقة »فساد« في النجف 
لشركة غير مستوفية الشروط

اعتربت اللجنة املالية الربملانية، 
االح�د، أن االتفاقية بني العراق 
والصني سينالها »بعض التأثري 
احتواء فايروس  املؤقت« لحني 

كورونا.
وقال مقرر اللجنة النائب أحمد 
الصفار ، ان »فايروس كورونا 
ه�و حال�ة طارئة، اث�رت عىل 
عالقة الصني مع الدول جميعا 
الع�راق«،  م�ع  فق�ط  ولي�س 
مشريا اىل تأثريها عىل االقتصاد 
العامل�ي برمت�ه ع�ىل اعتبار ان 
الص�ني تمثل االقتص�اد الثاني 

عامليا«.
واضاف الصفار، ان »االتفاقية 
املربم�ة ب�ني الع�راق والص�ني 
التاثري  بالتأكيد بعض  سينالها 

الفاي�روس«،  انتش�ار  بس�بب 
أن�ه »تأث�ري مؤقت  مس�تدركا 

ينتهي باحتواء املرض«.
واش�ار الصفار، اىل ان »العراق 
اعطى الدفعت�ني االوىل والثانية 
من النفط اىل الصني«، موضحا 
أن »باقي الدفعات ستبقى عىل 
الحكومة واالجراءات  سياس�ة 
لحماي�ة  اتخاذه�ا  املف�رتض 
العراق من انتق�ال العدوى من 

الصني«.
وك�������ان رئي�س ال�وزراء 
»املستقيل« عادل عبداملهدي قد 
أعلن يف أيل�ول 2019 أن العراق 
س�ينضم إىل م�رشوع الص�ني 
الضخم للبنية التحتية املعروف 

بمبادرة »حزام وطريق«.

المالية النيابية: تأثير كورونا على 
االتفاقية العراقية الصينية مؤقت “مكافحة الفساد” ...الكشف عن تحركات السترداد 15 مليار دوالر من األموال المنهوبة

كش�ف العضو املراق�ب يف املجلس األع�ىل ملكافحة 
الفساد سعيد موىس، األحد، عن أن األموال املحكوم 
“قضائياً” باس�رتدادها من خ�ارج العراق تصل إىل 
أكث�ر م�ن 15.6 ملي�ار دوالر، مبين�ا ان 11 مدان�اً 
مطلوباً م�ن بني 182 يمثلون حالي�اً أمام القضاء 

بتهم فساد وتهريب األموال خارج البالد.
وقال م�وىس ، إن “هن�اك قرارا م�ن مجلس األمن 
يع�زز تس�هيل إمكاني�ة الكش�ف عن الحس�ابات 
البنكي�ة الرسية يف البنوك الس�ويرسية، وإن دائرة 
االسرتداد يف هيئة النزاهة تعمل عىل االستفادة من 
هذا األمر، والعمل جاٍر كما مخطط له حتى اآلن”.

وأض�اف، “انن�ا نحتاج اىل ق�رارات قضائي�ة باتة، 
إضاف�ة اىل رضورة متان�ة الق�رارات القضائي�ة”، 
مبين�اً ان “الحصول ع�ىل األم�وال املنهوبة لن يتم 
بالوقت القريب، ومازال العمل عليها جاريا، وهناك 
تعديالت قانونية؛ منها تأس�يس )صندوق اسرتداد 
األم�وال( إضاف�ة اىل مل�ف مالحقة أم�وال ما قبل 

2003 وما بعدها”.
ودع�ا م�وىس، وزارتي الع�دل والخارجي�ة وهيئة 
النزاهة والقضاء إىل القيام بإجراءات رسيعة ألجل 
اس�رتداد األموال املنهوبة، ومن املهم أن نعتمد عىل 
قرارات قضايا ذات جودة ومتانة، ونحتاج اىل عمل 
دؤوب م�ن قبل وزارة الخارجية”، مطالباً يف الوقت 
نفس�ه ب� “حرص ملف األموال يف الخارج بوزارتي 

الخارجية والعدل وهيئة النزاهة”.
وأكد ان “هناك أمواال منهوبة كبرية، واس�رتدادها 
هو احرتام لس�يادة البالد، وهو أم�ر مهم ألنه من 
معاي�ري س�يادة القانون، ويجب أن يعم�م يف إدارة 
املال العام”، الفتاً إىل أن “الجهة القطاعية املسؤولة 
عن اس�رتداد األموال ه�ي هيئة النزاه�ة، والعراق 
عض�و وط�رف يف )اتفاقية األمم املتح�دة ملكافحة 
الفس�اد( التي تتيح له التحرك بش�كل س�لس، ألن 
الكثري من األطراف الدولية تلتزم بالفصل الخامس 
ال�ذي يتعل�ق باس�رتداد األم�وال  م�ن االتفاقي�ة 

املنهوب�ة، وعىل العراق أن يس�تثمر الجهد الدويل يف 
هذا الباب”.

وأوض�ح موىس، أن “األموال املحكوم باس�رتدادها 
تبل�غ أكثر من 15 ملي�ارا و631 مليون دوالر، وإن 
مديري�ة اس�رتداد األم�وال يف هيئ�ة النزاهة قررت 
التحرك الس�رتداد األموال املحجوزة والبالغة قرابة 
4.5 ماليني دوالر، أما األموال املسرتدة فعلياً فبلغت 
قراب�ة 15 ملي�ون دوالر، بينم�ا بلغ حج�م األموال 
املس�رتجعة من داخ�ل العراق أكثر م�ن 27 مليون 
دوالر”، مش�ريا إىل ان “مطالب�ات الع�راق لدى 38 

دولة بلغت أكثر من 8 مليارات دوالر”.
ولفت م�وىس إىل أن “عدد ملفات االس�رتداد بلغت 
457 ملف�ا، وعدد املدانني املطلوب�ني 182، أما عدد 
املدان�ني املس�رتدين فبل�غ س�تة، بينم�ا كان عدد 
املدان�ني الذي�ن ج�رى القب�ض عليه�م وتحويلهم 
للقض�اء 11، واملدان�ني الذي�ن ت�م القب�ض عليهم 

وجرى رفض تسليمهم يف دول أخرى 25 مدانا”.

ارتفاع معدالت التبادل التجاري بنسبة 50 % في منفذ مندلي 
أكد مس�ؤول محيل يف محافظة 
دي�اىل، االح�د، ارتف�اع معدالت 
التبادل التج�اري يف منفذ منديل 

الحدودي مع ايران.
من�ديل  ناحي�ة  مدي�ر  وق�ال 
بعقوب�ة(  رشق  وكالة)95ك�م 
مع�دالت  ،ان”  اك�رم  م�ازن 
التبادل التج�اري يف منفذ منديل 
ارتفعت  اي�ران  الح�دودي م�ع 
بوترية متصاعدة خالل اليومني 
املاضيني الفت�ا اىل ان يوم امس 
كان�ت احصائي�ة التب�ادل فيه 
تزي�د ع�ن 100 ش�احنة تحمل 

مختلف املواد والبضائع”.
واض�اف اكرم،ان” اغالق معابر 
حدودي�ة م�ع اي�ران يف ش�مال 
وجن�وب البالد ول�د ضغطا عىل 

منفذ منديل الحدودي الذي اُعيد 
فتحه امام التبادل التجاري يوم 

الخميس املايض بعد اغالقه ل�3 
ايام متتالية بناء عىل قرار خلية 

األزمة الحكومية يف دياىل”.
فيم�ا اش�ار غس�ان التميم�ي 
مخل�ص جمركي يف منفذ منديل 
الح�دودي أن” مع�دالت التبادل 
التجاري ارتفعت اكثر من ٪50 
خالل الس�اعات ال�48 املاضية 
وربم�ا ترتف�ع اىل نس�ب اع�ىل 
يف االي�ام القادم�ة بع�د تح�ول 
التجارية  الكثري من الش�حنات 
صوب املنفذ عقب اغالق معابر 
يف الجن�وب والش�مال مع ايران 

بسبب حمى الكورونا”.
املنف�ذ  التميم�ي،ان”  واض�اف 
يتميز بقربه من بغداد وبعقوبة 
لذا اصبح نقط�ة انطالق كبرية 
القادمة من  التجاري�ة  للقوافل 

ايران يف الوقت الراهن”.

هيئة استثمار بغداد تعلن إنشاء مدينة جامعية على أرض مطار المثنى
أعلنت هيئة اس�تثمار بغ�داد، االحد، 
عن تنفي�ذ مدينة جامعي�ة متكاملة 
وف�ق احدث الطرز العاملي�ة مبينة ان 
مكان تشييد املدينة سيكون يف مطار 
املثن�ى بالعاصمة.وقال رئيس الهيئة 
ش�اكر الزاميل إن “االستثمار بقطاع 
التعليم، يعد ركي�زة مهمة للتطور يف 
اي بلد بهدف ترصينه كون مخرجاته 
م�ن الكف�اءات الجامعي�ة، الس�يما 
التخصص�ات العلمية منها ستس�هم 
بنهضة البالد وانجاح مسرية البناء”، 
مؤكدا “حاجة بغداد اىل نظام تعليمي 
متط�ور يمت�از بالكف�اءة والخ�ربة 
يف املج�االت العلمي�ة والتكنولوجي�ة 
كافة، ما يس�هم برسم رؤية واضحة 
وتحويله�ا اىل بيئ�ة جاذب�ة لرج�ال 
االعم�ال ما يس�هم بالت�ايل اىل تفعيل 

دور االس�تثمار بالقطاع التعليمي”.
وأضاف الزام�يل، أن “هناك مرشوعا 
تنفذه الهيئة حالي�ا بهذا الصدد، هو 
كلي�ة آش�ور الجامعة ضم�ن مطار 

املثن�ى ببغداد، والذي س�يضم مدينة 
العدي�د  تح�وي  متكامل�ة  جامعي�ة 
الكلي�ات، اضاف�ة اىل منش�آت  م�ن 
خدمي�ة متنوع�ة لتك�ون أح�د اهم 

مش�اريع القط�اع التعليمي الصحي 
س�توفر  كونه�ا  بغ�داد،  يف  املنف�ذة 
أفضل وأحدث األس�اليب التدريس�ية 
واملخت�ربات  الكف�وءة  وامل�الكات 
املتطورة املستوردة من أرقى املناشئ 

العاملية”.
واردف الزام�يل ان “الكلي�ة س�تضم 
تخصصات: الصيدلة وطب االس�نان 
وتقني�ات املختربات الطبي�ة، اضافة 
اىل الهندس�ة املدني�ة وادارة االعم�ال 
والقانون، بينما س�تضم ايضا مدينة 
رياضي�ة متكامل�ة ومس�بحا أوملبيا 
وتعليمي�ا ومالعب أوملبي�ة هي األوىل 
م�ن نوعها يف الب�الد، اضاف�ة اىل 18 
عي�ادة طبي�ة تض�م أح�دث األجهزة 
وم�ن أفضل مناش�ئ، وكذل�ك مراكز 

لصناعة األجهزة الطبية العاملية”.
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المراقب العراقي/ متابعة...
أك�دت وزارة الخارجي�ة اإليراني�ة، االح�د، ان 
امريكا ال تحظى بمكانة قانونية لتوقيع اتفاق 

سالم او  تقرير مصري مستقبل أفغانستان. 
“الجمهوري�ة  ان  بي�ان،  يف  ال�وزارة  وقال�ت 
االس�المية االيراني�ة ت�رى أن تواج�د الق�وات 
االجنبي�ة يف  افغانس�تان غري رشع�ي ويعد من 
االسباب الرئيس�ية للحرب وزعزعة االمن فيها 
لذا فان خ�روج  هذه الق�وات رضورة للوصول 
اىل الس�الم واالمن يف افغانس�تان وان اي اجراء 
يوفر االرضية  لخروج هذه القوات يدعم السالم 

فيها”. 
وأضاف�ت أن “الجمهورية االس�المية االيرانية 
تعترب اجراءات امريكا مسعى إلضفاء الرشعية 
عىل  تواج�د قواتها يف افغانس�تان وان طهران 

تعارض ذلك”. 
وتابع�ت الوزارة أن “ام�ريكا ال تحظى بمكانة 
قانوني�ة لتوقيع اتفاق س�الم او تقرير املصري 
ح�ول  مس�تقبل افغانس�تان ونحن ن�رى بان 
منظمة االمم املتحدة تتمتع بطاقات مناس�بة 
لتسهيل املفاوضات  بني االفغان وكذلك مراقبة 

وضمان تنفيذ التوافقات الحاصلة”. 

المراقب العراقي/ متابعة...
لم يس�تطع الرئيس الرتكي رجب طيب اردوغان اخفاء 
هواجس�ه طيلة فرتة األزمة الس�ورية، ول�م  يبخل عىل 
جارته س�وريا ببث الفتنة وتسليح الجماعات اإلرهابية 
تمهي�دا الحت�الل مدن س�ورية  قريبة من ح�دود بالده، 
الس�يما حلب وادلب وبعد أن فشل يف الحفاظ عىل حلب 
تحت سيطرته،  ذهب نحو االحتفاظ باملدينة الثانية مع 
اريافها، وأظهر رشاس�ة منقطع�ة النظري للحفاظ عىل 
  «ادلب« عىل اعتبار انها الورقة األخرية التي يحتفظ بها 
والتي تس�اعده عىل التف�اوض مع روس�يا  وغريها من 

الدول. 
وتحول�ت هذه الورقة الرابح�ة إىل ورقة ضغط عليه من 
الداخ�ل والخارج، فبع�د ان اعتقد اردوغان  أنه س�مكة 
تتحرك بانس�يابية داخل االرايض السورية، أدرك مؤخرا 
أن الجي�ش الس�وري ب�دأ يجف�ف  مس�تنقعات االتراك 
وانصاره�م وهاه�م يغرق�ون روي�دا روي�دا يف الوح�ل 
الس�وري، وما مقتل 33  جندي ترك�ي اال خري دليل عىل 

ذلك. 
وكش�فت صحيفة “ين�ي ش�فق” الرتكي�ة املقربة من 
اردوغ�ان، اليوم األحد، عن صدور ق�رار خالل  االجتماع 
األمني األخري يف أنقرة بشن »حرب شاملة« ضد سوريا، 
تستهدف فيها تركيا مواقع  الجيش السوري يف مختلف 

املدن، وليس إدلب فقط. 
ويف واقع الحال، ال يوجد يشء يربر تواجد الجيش الرتكي 
يف س�وريا، وان كان اردوغ�ان يخاف  ع�ىل امنه القومي 
كم�ا يدعي فقد اق�رتح عليه الرئيس ال�رويس فالديمري 
بوت�ني، أن تبقى قواته يف  رشي�ط حدودي بعمق 15 كم، 
وحت�ى يف 60% م�ن إدلب وف�ق بعض املعلوم�ات، فإن 
إردوغ�ان  رفض االق�رتاح، وأرّص عىل انس�حاب الجيش 

السوري من املناطق التي حّررها. 
ويرى مراقبون أنه عندما أمهل إردوغان، قبل 20 يوماً، 
الجيش الس�وري حتى نهاية ش�باط  لالنس�حاب، كان 
واضحاً أنه يحتاج إىل بعض الوقت للتحش�يد اللوجستي 

لعملي�ة عس�كرية واس�عة يف  إدل�ب، م�ن جه�ة، وأنه 
يتهّيب الدخول يف صدام مبارش مع س�وريا وروسيا من 
جه�ة أخ�رى، ويف  هذه األثن�اء، كان يواص�ل اللعب عىل 
التناقضات، ويطالب الوالي�ات املتحدة بنصب صواريخ 

  «باتريوت«، كما يطلب دعم »حلف شمال األطليس«. 
ال�رّد ل�م يتأّخر كث�رياً برف�ض الطل�ب الرتكي، س�واء 
»الباتريوت« أو تدّخل »األطليس«، ومع أنه وجد  نفس�ه 
وحيداً يف مواجهة س�وريا وروسيا، فقد تغلّبت يف داخله 
»عقدة األسد« والعداوة لسوريا،  واختار سياسة الهروب 
إىل األم�ام والدخ�ول يف مغام�رة دموي�ة مع الجيش�ني 
الس�وري والرتكي،  بلغت ذروتها مع تسليح الجماعات 
اإلرهابية بصواريخ محمولة مضاّدة للطائرات السورية 
 والروس�ية، وم�ع محاولة اس�تعادة رساق�ب ومناطق 

أخرى بالقوة. 
وَتصاعد التج�اذب الرويس - الرتكي ع�ىل خلفية مقتل 
عرشات الجنود األتراك يف ريف إدلب  الجنوبي أول أمس، 
فيما أتى التفاعل الغربي مع مناش�دات أنقرة دعمها يف 

الشمال السوري بارداً. 
ويف ظ�ّل رّد ترك�ي ُوص�ف ب�«الهزيل« ع�ىل مقتل أكثر 
من 30 جندياً تركياً بغارات جوية روس�ية   - س�ورية يف 
إدلب أول أمس، تابع الجيش الس�وري تقدمه يف منطقة 
س�هل الغاب يف أقىص ريف  حماة الشمايل الغربي، حيث 
س�يطر عىل قرى خربة الناقوس واملنصورة وتل واسط 
والزيارة  واملش�يك وزيزون الجديدة وقسطون، ليصل إىل 
مش�ارف الطريق الدويل حلب - الالذقي�ة )  M4 (،  والذي 
باتت تفصله عنه كيلوم�رتات قليلة فقط، فيما يفصله 
عن مدينة جرس الش�غور االسرتاتيجية  أقّل من 10 كم. 
وتهدف العمليات العسكرية يف أقىص ريف حماة الشمايل 
الغرب�ي، وري�ف إدلب  الجنوبي، إىل الوص�ول إىل الطريق 
املذك�ور، ووصله بالطريق الدويل حلب - حماه، علماً أن 
 الطريقني يلتقيان يف مدينة رساقب االس�رتاتجية جنوب 
رشق مدينة إدلب، والتي أعاد املسلحون  السيطرة عليها 

 .» M5  « فجر يوم األربعاء، وقطعوا بذلك الطريق الدويل

إيران: أميركا ال تحظى بمكانة قانونية لتوقيع اتفاق سالم دولي دوليعربي  عربي 

أردوغان»يهربإلىاألمام«!
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المراقب العراقي/ متابعة...
احتش�د نحو 13 ألف مهاجر ع�ىل طول الحدود 
الرتكي�ة اليوناني�ة، بع�د تهديد الرئي�س الرتكي 
أم�ام  األب�واب  بفت�ح  أردوغ�ان  رج�ب  طي�ب 
املهاجرين للتوجه إىل أوروبا، وفق ما أعلنت عنه 

األمم  املتحدة. 
وقالت املنظمة الدولية للهجرة يف بيان، إن »آالف 
املهاجري�ن، وبينه�م عائالت وأطف�ال، يقضون 

 ليلة باردة عىل الحدود بني تركيا واليونان«. 
وأضاف�ت املنظم�ة األممي�ة أنه »بحلول مس�اء 
السبت الحظ موظفونا الذين يعملون عىل طول 
 الحدود البالغ طولها 212 كم بني تركيا واليونان 
ويف العاصم�ة م�ا ال يق�ل عن 13 ألف ش�خص 
 محتشدين عند نقاط العبور الحدودية الرسمية 
يف بازاركول وإيبساال ومعابر متعددة أخرى غري 

 رسمية«. 
وأشارت الوكالة إىل أنها رصدت »مجموعات من 

ع�رشات األش�خاص وأخرى من أكث�ر من ثالثة 
 آالف«. 

وقال الدو غفيالفا رئي�س بعثة املنظمة الدولية 

للهجرة يف تركيا يف بيان إن »عدد املهاجرين  الذين 
يعربون أدرنة نحو الحدود ارتفع خالل اليوم مع 

وصول سيارات وحافالت من إسطنبول«. 

آالف المهاجرين يحتشدون عند الحدود التركية اليونانية

ملياردير أميركي ينسحب من السباق الديمقراطي لالنتخابات

الكيان الصهيوني يعترف بفشله في اغتيال الرجل الثاني بالجهاد اإلسالمي

لنا إلى جيش قوي   المقاومة الفلسطينية: سليماني َحوَّ

المراقب العراقي/ متابعة...
س�تاير،  ت�وم  امللياردي�ر  أعل�ن 
للف�وز  الس�باق  م�ن  خروج�ه 
الديمقراط�ي  الح�زب  برتش�يح 
لالنتخاب�ات  الرئاس�ية األمريكي�ة، 
بعد حصوله عىل نتائج مخيبة 
لآلمال، ع�ىل الرغم من 
مالي�ني  اس�تثماره 

 الدوالرات يف حملته االنتخابية. 
يف  ثالث�اً  عام�اً(   62( س�تاير  وح�ل 
للح�زب  التمهيدي�ة  االنتخاب�ات 
كاروالين�ا،  س�اوث  يف  الديمقراط�ي 
 بعد إنفاق�ه أكثر من 20 مليون دوالر 
وقيام�ه بحملة مكثفة يف هذه الوالية 

الجنوبية. 
وق�ال س�تاير ملؤيدي�ه “لقد ش�عرنا 

بالخيب�ة حي�ال نتيجتنا. س�بق يل أن 
قلت إنن�ي إذا لم أر طريقا نحو  الفوز 

فسأنهي ترشيحي”. 
وفاز نائب الرئيس األمريكي الس�ابق 
جو بايدن، أمس السبت، باالنتخابات 
للح�زب  الديمقراط�ي يف  التمهيدّي�ة 
س�اوث كاروالينا، معي�ًدا بذلك الزخم 

لحملته. 

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف وزير الح�رب يف حكومة االحت�الل الصهيوني، نفت�ايل بينيت، 
النقاب عن مسؤولية الكيان  عن محاولة اغتيال أكرم العجوري؛ نائب 
أمني عام حركة الجهاد اإلس�المي، واملس�ؤول العس�كري  للحركة، يف 

دمشق خالل شهر ترشين ثاني 2019. 
وذك�رت صحيفة “هآرتس” العربي�ة، اليوم األحد، أن هذا أول اعرتاف 

علني من الكيان الصهيوني  بالعملية التي فشلت يف اغتيال العجوري. 
وكان من�زل العج�وري يف دمش�ق، ق�د تع�رض لهجوم م�ن طائرات 
قالت حركة الجهاد اإلس�المي  حينها إنها إرسائيلية وتسببت بإصابة 

العجوري واستشهاد نجله وفلسطيني آخر. 
ونف�ذت العملية بالتزامن مع عملية اغتيال بهاء أبو العطا القيادي يف 

رسايا القدس؛ الذراع  العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي بغزة. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د األمني الع�ام لحركة الجهاد اإلس�المي، 
زي�اد النخالة، أن غزة لديه�ا آالف الصواريخ 
التي يمكنها  أن ترضب كل املدن الصهيونية، 
مش�ريا إىل أن قائ�د فيل�ق الق�دس اإليران�ي 
الفريق الش�هيد قاس�م  س�ليماني اس�تطاع 
تحويل املقاومة الفلسطينية اىل جيش قوي. 

إن  تلفزيون�ي،  لق�اء  يف  النخال�ة،  وق�ال 
“س�ليماني تابع ش�خصياً كل امللفات، ونقل 
السالح، وأرشف  عىل عمليات معقدة، وسافر 

إىل دول؛ ملالحقة إمكانية نقل األسلحة لغزة”. 
وتاب�ع النخال�ة أن “س�ليماني نق�ل الث�ورة 
الفلسطينية، من مجرد مجموعات عسكرية 
تختب�ئ، إىل  جي�ش قوي يمتلك كل األس�لحة 
والكف�اءات، ول�م يكت�ِف بنق�ل الصواري�خ 
الجاه�زة، ب�ل كانت هن�اك  نقل�ة نوعية بما 

يتعلق بالصواريخ”. 
وأكد النخالة أن “غزة تس�تطيع التباهي بأن 
لديها آالف الصواريخ التي يمكنها رضب كل 

املدن  الصهيونية”. 

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
أف�اد تقرير ملوق�ع “ريبونس�بل 
التحلي�ي  كراف�ت”  س�تيت 
األمريك�ي، االح�د، ب�أن الواليات 
م�ن  حال�ة  يف  املتح�دة  تعي�ش 
مناط�ق  يف  الدائم�ة  الح�روب 
مختلف�ة م�ن العال�م دون عل�م 
الش�عب االمريك�ي فيم�ا  يعم�ل 
الق�ادة العس�كريون ع�ىل ع�زل 
بش�أن  األخب�ار  ع�ن  الش�عب 
واملصائب  والتكالي�ف  الخس�ائر 
تح�ت  ترتك�ب  الت�ي   والجرائ�م 

مسمى”الحرب عىل اإلرهاب”. 
وذكر التقرير انه “عىل الرغم من 
ان الوالي�ات تعيش حال�ة دائمة 
من الحروب املتك�ررة يف  الخارج، 

لكنها يف الداخل وبالنس�بة ملعظم 
االمريكيني هي حالة غريبة، فهي 
تج�ري حرفيا بعيدا  ع�ن االنظار 
واىل ح�د كبري بعيدا عن مش�اغل 

البال بالنسبة لهم«. 
دون  الح�رب   ” أن  واض�اف 
عواق�ب وخيم�ة تش�كل لغ�زًا يف 
الديمقراطي�ة التمثيلية، يجب أن 
تتطلب  الحرب موافقة مس�تنرية 
تعبئته�ا  وكذل�ك  الش�عب  م�ن 
املتضاف�رة. لكن يبدو أن املوافقة 
يشء لم يعد  قادة أمريكا يرغبون 
في�ه أو يحتاجون إلي�ه، وبوجود 
جيش من كل املتطوعني، ليس�ت 
هن�اك حاج�ة  للتعبئة ب�ني ابناء 

الشعب”. 

تقرير: اإلدارات األميركية تخوض حروبًا بعيدًا عن أنظار 
شعبها ودون موافقته

االندبندنت: مطالب بالتحقيق في »بلطجة« وزيرة الداخلية البريطانية

المراقب العراقي/ متابعة...
 ذكرت صحيف�ة »اإلندبندنت« الربيطانية، أن 
رئي�س الوزراء الربيطانى بوريس  جونس�ون 
يواجه ضغوًطا متصاعدة لبدء تحقيق عاجل 
يف مزاع�م »البلطج�ة« ض�د  وزي�رة الداخلية 
بريتي باتيل بعد اس�تقالة غري مس�بوقة من 

أعىل موظف مدني يف وزارة  الداخلية. 
يف بي�ان متفجر أمام الكامريات، اتهم الس�ري 
فيلي�ب روتن�ام وزي�رة الداخلي�ة بالك�ذب، 

 وادعى أنه�ا خلقت جوًا م�ن »الخوف« وقال 
إن�ه س�يقايض الحكوم�ة. وأرص الس�كرتري 
 الدائ�م ب�وزارة الداخلية عىل أن�ه كان »هدًفا 
لحملة إعالمي�ة رشيرة ومنس�قة« اضطرته 
 لالستقالة من الحكومة بعد مهنة امتدت 33 

عاًما. 
وادع�ى أن مكت�ب مجلس ال�وزراء قد عرض 
علي�ه »تس�وية مالية كان من ش�أنها تجنب 
 ه�ذه النتيجة«، لكن�ه قرر متابع�ة دعوى يف 

املحاك�م - معرك�ة عامة يمك�ن أن تزيد من 
 إحراج الحكومة. 

قال السري كري ستارمر، املرشح األول يف سباق 
خالف�ة جرييم�ي كورب�ني الش�هر  املقبل، إن 
رئي�س الوزراء »يفقد قبضته عىل حكومته«، 
ودعا إىل تحقيق عاجل من  قبل مكتب مجلس 
ال�وزراء يف مزاع�م التنمر. وق�ال »عىل وزيرة 
الداخلي�ة الحض�ور إىل  الربمل�ان ي�وم االثنني 

لرشح االدعاءات املقدمة بشأن سلوكها«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
تمكنت قوات الجيش واللجان الش�عبية 
بس�ط  م�ن  األح�د،  الي�وم  اليمني�ة، 
عاصم�ة  محافظ�ة  ع�ىل  س�يطرتهما 
الج�وف الحدودي�ة م�ع الس�عودية بعد 
معارك عنيفة مع قوات عبد ربه منصور 

هادي. 

وذكر مص�در يمني، أن “ق�وات الجيش 
واللج�ان الش�عبية نفذت الي�وم، عملية 
هجومية واس�عة ع�ىل  قوات املس�تقيل 
ه�ادي يف مديرية الح�زم مركز محافظة 
الج�وف، تمكن�ت خاللها من الس�يطرة 
ع�ىل  املديرية بعد أن س�يطرت عىل وادي 

الشجن وقرية الخربة رشق الجوف”. 

وأضاف املصدر، أن “املعارك العنيفة التي 
دارت يف مدين�ة الح�زم، تس�ببت بنزوح 
واسع للمدنيني  باتجاه محافظة مأرب”. 

يش�ار إىل أن القوات اليمينة تنفذ بشكل 
مس�تمر غ�ارات ع�ىل مواق�ع الع�دوان 
الس�عودي االمريك�ي  ال�ذي ب�ات يتكبد 

خسائر كبرية باألرواح واملعدات. 

القوات اليمنية تفرض سيطرتها على الجوف بعد معارك عنيفة
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للمرة األولى منذ التدخل العسكري التركي في سوريا يحصل تصادم  عسكري واشتباك مباشر بين الجيشين السوري والتركي، كانت حصيلته  أكثر من عشرة قتلى أتراك، وألول مرة منذ التدخل العسكري الروسي 
في  سوريا عام 2015 وحادثة إسقاط طائرة روسية مقاتلة بنيران تركية،  يحصل توتر مكشوف في العالقة بين روسيا وتركيا بعد أعوام من  التنسيق والتفاهمات كان أبرزها »تفاهم سوتشي حول إدلب« 

و«تفاهم  أستانة حول مناطق خفض التصعيد التي تشمل إدلب .» 

 

ديمومة األزمة يف العراق، تس�تدعي اس�تعراض أسباب فقدان “الثقة 
 السياس�ية” بني النخب�ة واملحتجني، حيث التصعيد اإلعالمي الس�يما 
 املوّجه من الخارج، يوّس�ع الهّوة، ويعّقد حتى “الثقة السيكولوجية” 
بني  املتظاهرين أنفس�هم ومع دولتهم، بس�بب تراكم�ات املحنة التي 

بدت  مفتوحة عىل كافة االحتماالت . 
 ” الثقة السياس�ية”، مفردة ليس�ت جديدة، يف أدبيات علوم السياسة، 
وق�د  أش�ارت له�ا األم�م املتح�دة يف مؤتمره�ا ح�ول “بن�اء الثقة يف 
الحكوم�ة” يف  فيينا العام 2006، معتربة أنها نت�اج “التوافق يف اآلراء 
بني أفراد  املجتمع والنخب السياسية حول األولويات يف الربامج، ونمط 
اإلدارة  الحكومي�ة، والتفاع�ل اإليجاب�ي بني املؤسس�ات االجتماعية 

واالقتصادية .“ 
فيما يتعلّ�ق بالعراق، فإن املتصّور أن بني�ة املجتمع العراقي، الدينية 
 واالجتماعي�ة، تتيح الوش�ائج املنس�جمة ب�ني النخ�ب واملجتمع، ما 
يجع�ل من  عملية بناء “الثقة السياس�ية” ممّه�دة، لكن الذي يحدث 
هو النقيض،  اليوم، ألسباب شتى، بينها،أسلوب توزيع الثروة، ورأس 
املال  االجتماعي،وأس�لوب مش�اركة املوطن يف السلطة، التي ترسخت 
منذ   200٣ عرب  ديباجات املحاصصة السياسية والطائفية، فضال عن 
 الفس�اد، واضمحالل الدور املؤّسساتي للدولة، واستشعار الفرد بأنها 

غري  قادرة عىل استيعاب طموحاته . 
ال يمك�ن تج�اوز األزمة، إال م�ن خالل اس�رداد “الثقة السياس�ية” 
أوال، ب�ني  جوان�ب العالق�ة، كمدخ�ل الس�رجاع “الثق�ة النفس�ية” 
و”االجتماعية”، عرب  إرساء منظومة جديدة من التجاوب الخالق، بني 

األفراد ومؤسسات  الدولة واألحزاب، وتدعيم ثقافة الثقة. 
يس�تطيع املواط�ن “الواث�ق” بالدول�ة، أن يتعام�ل حضاري�ا مع أي 
اختالف،  وحتى يف الحاالت التي يتظاهر، أو يحتج فيها، فان اعراضه 
س�يكون  إيجابي�ا، نح�و البن�اء ال االنتق�ام م�ن الدول�ة والواجهات 
السياس�ية بالتخريب  والحرق، الن مثل هذا الفرد املتيّقن، يدرك جيدا 
ان دولت�ه بنظامه�ا  الديمقراطي، يمك�ن ان توصل�ه اىل مركز القرار 
والس�لطة، يوم�ا م�ا، وان  عليه- وف�ق ذل�ك-، ان يديم املؤسس�ات، 

ويجاري آليات املعارضة السلمية . 
املواط�ن اليقين�ي، يتحّم�س للتظاهر، ق�ْدر اندفاعه اىل التش�ارك يف 
 الجمعي�ات الخريية، ونب�ذه االفرازات الطائفي�ة والقومية، واحرامه 
األقليات  االجتماعية والسياس�ية، وتفاعله بإيجابية مع كافة أنماط 
الفعالي�ات  املجتمعي�ة وتس�امحه معه�ا، حت�ى وان تباي�ن معها يف 

األساليب واالهداف . 
لكن كيف يمكن ذلك؟ املس�الة ببس�اطة تعود اىل “الثقة السياس�ية” 
ح�ني  يدرك الف�رد، ان برامج الحكوم�ة تلمس الحاج�ات املجتمعية، 
وتس�تجيب  لها، وحني يؤمن الفرد بذلك، يتسامح معها حتى يف حالة 
ع�دم قدرتها  ع�ىل تلبية بعض تلك ال�رورات، ألنه ي�درك جيدا انها 

تسعى اىل ذلك،  واّن ظروفا مرّكبة، حالت دون التنفيذ . 
عىل العكس من ذلك، فح�ني ينتبه الفرد اىل ان الحكومة منفصمةعن 
 الواقع وال تدرك التطلع�ات، فانه يعرض عن التأييد، بل ويحاول عدم 
 االمتثال للقوانني والربامج الحكومية، بعدما يصل اىل حالة من التقييم 
 الس�لبي للسياس�ات العامة، معتربا ان الطبقة السياسية التي تمسك 

بالقرار،  غري قادرة عىل توجيه املسارات اىل األهداف املرغوب فيها . 
ال يتأّتى الس�خط الشعبي من انعدام الخدمات وتردي الواقع الصحي 
 واالجتماعي، والبطالة، فحس�ب، فثمة ظروف قاهرة تتس�ّبب يف ذلك 
مثل  الحروب، ونقص املوارد، لكنه يولد أوال من ذلك الشعور الجماعي 
من  ان األحزاب والطبقة السياسية واالقتصادية غري قادرة عىل اإلدارة 
او  انها مش�غولة يف تعزي�ز مصالحها، وتتجاوز مش�اعر البغضاء اىل 
ابعد من  ذلك فتصوّب أهدافها اىل مؤسسات الحكم والنظام، ما يجعل 
من الرشعية  السياس�ية، يف حال�ة من االرتياب، تقطع الجس�ور بني 

النخبة الحاكمة  والشعب، ويرنح االصطفاء السيايس . 
ال مفر من الحقيقة، يف ان “الثقة السياس�ية” هي املبدأ يف االستقرار، 
�س عىل لبن�ات العالقة بني الوع�ود والتنفيذ، باس�تجابة   والتي تؤسَّ
صاحب  الق�رار لحاجات املواطنني قبل أصحاب الوظائف السياس�ية 

والحزبية  الرفيعة. 

الثقة السياسية  تترّنح في العراق

عدنان أبو زيد

بقلم/ سركيس أبوزيد
التط�ورات العس�كرية يف إدل�ب حرَّك�ت 
املعارض�ة داخ�ل تركيا وتحّول�ت اىل  بند 
أول يف الح�راك الس�يايس الداخيل، حيث 
طلب حزب »الش�عب  الجمھ�وري« عقد 
جلس�ة للربملان ملناقش�ة الوضع يف إدلب 
ويف س�وريا.  ويف حيثي�ات املذك�رة الت�ي 
قدمھ�ا، أورد أن الجي�ش الركي يف إدلب 
أم�ام  مخاط�ر كب�رية، وأم�ام احتم�ال 
الدخ�ول يف ح�رب مع الجيش الس�وري، 
السياس�ة  مجم�ل  مناقش�ة  داعي�اً  إىل 
السورية للرئيس، وكيفية حماية الجنود 
 األتراك م�ن املخاطر. وانطلق�ت عىل إثر 
ذلك نقاش�ات حادة حول خيارات  تركيا 
يف س�وريا، عكس�ت انتقادات لسياس�ة 
أردوغان واملستنقع الذي  أوقع بالده فيه 

فعالً . 
ومؤخراً وصل اىل أنقرة املبعوث األمريكي 
الخاص اىل سوريا جميس  جيفري ضمن 
زيارة لركيا وأملاني�ا لبحث التطورات يف 
س�وريا واملنطقة.  واش�نطن التي كررت 
إع�الن تأييدھا لركيا عىل لس�ان العديد 
من مسؤويل  إدارة الرئيس دونالد ترامب، 
قررت عىل ما يبدو االستفادة من فرصة 
 الش�قاق ال�ذي ظھ�ر يف ج�دار العالقات 
الركي�ة - الروس�ية، إلع�ادة أنق�رة  إىل 
كنف سياس�اتھا اإلقليمية، خصوصا يف 

سوريا . 
م�ن ناحيت�ه، يق�ول ب�اراك ب�اريف كبري 
الباحثني يف معھد واش�نطن، إن  أردوغان 
ي�درك بش�كل متزاي�د أن اتفاقات�ه م�ع 
روس�يا بش�أن س�وريا محك�وم  عليھا 
بالفش�ل. وم�ع ذل�ك، فھ�و يحت�اج إىل 
دعم رويس لضمان ع�دم قيام  الحكومة 
الس�ورية بش�ن ما وصفها ب�«ھجمات 
انتقامية« عندما تستعيد  سيطرتھا عىل 
حدودھ�ا مع تركي�ا. لكنه سيس�تمر يف 
التنس�يق عن كثب مع  بوتني ألنه حليفه 

الوحي�د يف ال�راع. ويعتق�د البعض أن 
انقالب العالقة  الروس�ية - الركية يعود 
إىل التغيريات التي أحدثھا القرار األمريكي 
 بتصفية )الشهيد( قاسم سليماني قائد 
»فيل�ق الق�دس« اإليراني، يف رس�الة  إىل 
محور آس�تانة بأن إيران وروسيا وتركيا 
مطالب�ة بتغي�ري سياس�اتھا يف  املنطقة، 
خصوص�ا تركيا التي تطالبھا واش�نطن 
بحس�م خياراتھا يف  عالقاتھ�ا مع حلف 

»الناتو« وموقعھا فيه، حسب تعبريه . 
التعاطي ال�رويس مع تركي�ا مختلف إىل 
حد ما ع�ن تعاطيه مع طه�ران،  فهناك 
املراھن�ات واملخاطر كب�رية للغاية، لكن 

يبقى أكثر ما يعقد األمر  عامالن : 
  - العامل األول: االخت�الف يف عالقات كل 
منھم�ا مع دمش�ق، بالنس�بة  لروس�يا، 
أم�ا  ورشيك�ة،  صديق�ة  ھ�ي  دمش�ق 
بالنس�بة لركي�ا فھ�ي يف الواقع  خصم، 
بينم�ا تعترب دمش�ق تركيا دول�ة محتلة 

واجتاحت أراضيھا بشكل غري  قانوني . 
  - العام�ل الثاني: االختالف�ات يف مواقف 
األطراف تجاه عدد من املنظمات  الكردية 
النافذة يف س�وريا، وبالدرجة األوىل حزب 
»االتح�اد الديمقراطي  و«وحدات حماية 
الش�عب«، أنق�رة تعت�رب ھ�ذه املنظمات 
إرھابي�ة ومص�در  تھديد مب�ارش ألمنھا 
القومي، بينما روس�يا ال تش�اركھا ھذا 
التقييم، فقد  حافظت يف وقت سابق عىل 
عالق�ات حميمة مع قادة حزب »االتحاد 
 الديمقراطي«، وحاول�ت ربطھم بعملية 

التفاوض يف إطار التسوية  السورية . 
لك�ن األم�ر يف إدل�ب معق�د، فه�ي آخر 
مع�ارك الح�رب الس�وریة، وھ�ي الت�ي 
 تحدد مستقبل س�وریا السیايس وما إذا 
كان لركی�ا دور وحصة فیھا، وھي  التي 
تحدد مس�تقبل س�وریا الجغرايف وما إذا 
كان املرشوع الركي إلقامة  منطقة آمنة 
حدودیة سُیكتب له النجاح وسیكون من 

ضمن مرشوع  لتقس�یم س�وریا تشتغل 
عليه الوالی�ات املتحدة التي تترف عىل 
أس�اس أن  س�وریا الدول�ة املركزی�ة قد 

انتھت . 
وللم�رة األوىل ب�دأت تص�در ع�ن تركی�ا 
تریح�ات وإش�ارات تنتق�د وتھاج�م 
لھا املسؤولیة عن استهداف   روسیا وتحمِّ
املدنیی�ن، وتدعوھ�ا اىل »كب�ح  جم�اح« 
الرئي�س األس�د ووق�ف ھج�وم الجیش 

الس�وري، وللمرة األوىل  تنتھي مباحثات 
تركیة - روس�یة امتدت عىل ثالث جوالت 
نتیج�ة. وم�ن  اىل  اىل خ�الف وال  تص�ل 
الواض�ح أن أردوغ�ان یمارس سیاس�ة 
حاف�ة  الھاویة، عرب التھوی�ل والتصعید 
ع�ىل  الضغ�ط  اىل  والھ�ادف  امل�دروس 
 روسیا، وسوریا أیضا، لخفض سقفھما 
من التصعید العسكري األخیر  واالكتفاء 
بما تحقق، وانس�حاب الجیش الس�وري 

اىل ما قبل »خطوط  سوتيش .» 
باملقاب�ل، ب�دت موس�كو عازم�ة ع�ىل 
أو  للق�وة  ترك�ي  اختب�ار  أي  مواجھ�ة 
 للصرب، ومنع أي محاوالت لتغییر الواقع 
املیداني، وخاصة فیمایتعلق  بالس�یطرة 
ع�ىل املناطق املؤثرة عىل الط�رق الدولیة 
والرئیسیة حلب  دمشق، وحلب الالذقیة . 

أردوغانیضغ�ط ع�ىل بوتین مس�تخدما 
ورقة التھدید بالحرب وعملیة  عس�كریة 

واس�عة م�ن جھ�ة، وورق�ة اللج�وء اىل 
واش�نطن والتلویح باالنتق�ال  اىل الضفة 
املقابل�ة من جھة ثانی�ة، مراھنا عىل أن 
موسكو ستھرع  إلیهلعقد اتفاقیة جدیدة 
تحت التھدید، وھنا یقع أردوغان يف خطأ 
مزدوج:  خطأ الوق�وع يف الفخ األمیركي 
عس�كرية  مواجھ�ة  اىل  یوصل�ه  ال�ذي 
مع  ال�روس والجی�ش الس�وري، وخطأ 
تقدیر موقف بوتین الذي لدیه حس�اباته 

 ومصالح�ه الخاص�ة واملتعارض�ة م�ع 
حسابات ومصالح تركیا يف إدلب  وشمال 

سوریا . 
من الواضح أن ال مخرج عسكریا لألزمة 
نھای�ة  املط�اف  الح�ل س�یكون يف  وأن 
سیاسیا. فما یحصل الیوم لن یتحول اىل 
ح�رب مفتوحة بین  األتراك والس�وریین 
بالنظ�ر اىل صالب�ة الق�وة الت�ي یقیمھا 
بوتین مع  الرئيس األس�د، وحرصه أیضا 

عىل العالقة التي بناھا مع أردوغان . 
يف النهاي�ة، يراه�ن أردوغ�ان ع�ىل دعم 
داخيل يف مس�ألة تتعلق باألم�ن  القومي 
الركي، وعىل أن حلف األطليس لن یركه 
وحی�داً، وأن الوالیات  املتحدة س�تقدم له 
الدبلومايس واالستخباراتي، وعىل  الدعم 
أن بوتین ل�ن  یغامر بخس�ارة ما حققه 
مع تركی�ا الدولة العض�و يف حلف الناتو 
م�ن تطویر  للعالقات الثنائی�ة اقتصادیا 
وعس�كریا. بينما یراھ�ن بوتین عىل أنه 
صاحب  الق�درة العس�كریة الناریة، ويف 
یده مفتاح اللعبة والحل يف س�وریا، وأن 
 املجتمع ال�دويل ال یمانع إضع�اف تركیا 
الطموح�ة صاحب�ة امل�رشوع  اإلقلیمي 
التوس�عي يف املنطق�ة. كم�ا أن�ه لی�س 
من مصلحت�ه أن تقع ح�رب،  وإنما من 
مصلحت�ه اإلبقاء عىل »العام�ل الركي« 
ملوازنته م�ع العامل  اإلیراني، وس�تكون 
موسكو عىل ھذه الخلفیة أمام استحقاق 
إعادة النظ�ر  يف توازن املصالح الذي بنته 
يف وقت س�ابق بی�ن األط�راف املختلفة، 
م�ن  طھ�ران اىل أنق�رة اىل »ت�ل أبی�ب«، 
عىل أس�اس الواقع الجدید الذي  یكونمن 
ضمنه ترتیبات أمنیة يف ش�مال س�وریا 
تس�تجیب لقل�ق أنق�رة،  وبق�اء الوجود 
العسكري األمیركي يف رشق الفرات رغم 
محدودیته، ألن  املوق�ف األمیركي مؤرش 
عىل الدعم الدويل الذي تحتاجه موسكو يف 

 عملیتي إعادة الالجئین وإعادة اإلعمار . 

تركيا والرقص على حافة الهاوية في سوريا

بقلم/ إبراهيم عبد الكريم
ُتبنّي ُمتابعة املنشورات املُتعلّقة بتونس يف 
الصحف واملواق�ع  اإلرسائيلية وجود خّط 
ُمتواِص�ل من التغطي�ة املُغرِضة لألوضاع 
واألح�داث  التونس�ية، بطريق�ٍة تن�مُّ عن 
نش�وء احتقاٍن إرسائييل ملحوظ منذ فوز 
 الرئيس قيس سعيِّد، يف االنتخابات العامة 
التونس�ية يف ترشين  األول/أكتوبر 2019. 
ومؤّخراً، تمَّ تسجيل ارتفاع يف منسوب هذا 
 االحتقان، عربَّ عن ذاته بازدياد التحريض 

عىل السياسة الرسمية  التونسية  . 
نهاية مرحلة, 

ُتظِه�ر عّينات م�ن التقاري�ر والتحليالت 
أّن  اإلرسائيلي�ة  املنش�ورات  ضم�ن 
  «إرسائيل«، يف مرحلة ما قبل رئاسة قيس 

س�عيِّد، كانت تتمتَّع بحاٍل  ُمريحٍة نسبياً 
من التعاُمل التونيّس الرس�مّي معها، برز 
فحواها يف  املعلومات ال�واِردة عن زيارات 
إرسائيلي�ني إىل تون�س، ويف اتص�االت بني 

 الطرفني  . 
كما تكوَّن�ت مؤرّشات عىل نش�وِء تقاُرٍب 
ضم�ن تلك الح�ال التي تبل�ورت  تدريجاً، 
�د عملي�اً ع�رب خط�وات  وراح�ت تتجسَّ
واِضح�ة املَعالِم. تكف�ي وقائع  جرت منذ 
الع�ام 2018 لتقدي�م فك�رة ع�ن طبيعة 
ه�ذه الخط�وات، ومنه�ا،  مث�اًل، خ�روج 
صحيفة »جريوزالم بوس�ت« اإلرسائيلية 
)2018/8/1(،  بعنوان »اتحاد الشطرنج 
د بالتناُفس لطفلٍة إرسائيليٍة  التونيس يتعهَّ
يف  الس�ابعة من ُعمره�ا«، منوِّه�ًة بهذه 

املوافق�ة التي صدرت، بعبارة   «س�نضمن 
الضيافة للجميع دون اس�تثناء«، وبَمْنِح 
كة  اإلرسائيلي�ة  تأش�رية دخ�ول للُمش�َرِ

الطفلة ليئيل ليفيتان . 
حيفة إىل أّن االتحاد التونيس  وأشارت الصَّ
العامل�ي  للش�طرنج   لالتح�اد  اس�تجاب 
 )FIDE(، م�ن أجل الَس�ماح باملُش�اركة 
لط�الب  بطول�ة  العال�م  يف  اإلرسائيلي�ة 
امل�دارس للع�ام 2019 يف مدينة سوس�ة 
الرّف�ض  م�ن  ع�ىل  الرغ�م  التونس�ية، 
املبدئ�ي يف القانون التون�يس للتطبيع مع 

اإلرسائيليني    )1(.  
تحريض عىل رئيس تونس.. صورة قيس 

سعّيد يف صحف »إرسائيل » 
واحتف�ت الّصحاف�ة اإلرسائيلي�ة بقي�ام 

رئيس الحكومة التونسية يوسف  الشاهد، 
بتعي�ني )رون�ي( رنيه طرابل�يس )- رجل 
األعم�ال  اليه�ودي الذي يحمل الجنس�ية 
وزي�راً  فرنس�ا(  يف  ويعي�ش  التونس�ية 
 للس�ياحة، وراحت ُتغ�ِدق املَديح عىل هذا 
التعي�ني، ال ألنه رج�ل أعمال  ناجح فقط، 
وُيعنى بش�ؤون السياحة تحديداً، بل ألنه 
أيضاً ابن زعيم  الجالية اليهودية الصغرية 
يف تونس، وقد أحبط محاوالت َمْنع دخول 
 إرسائيليني إىل تونس )2( إلحياء احتفاالت 
»هللوياه« )  «سبحوا يهوه«( التي تنّظمها 
الجالي�ة اليهودية يف مدينة جربا س�نوياً 
حزم�ة  بعومر««»الغم�ر«  »الج  يف  عي�د 
ى أيضاً  الس�نابل بع�د  الحص�اد.. وُيس�مَّ
ى  »عيد الش�علة«، إحياًء لِذكرى ما ُتس�مَّ

الث�ورة  اليهودي�ة يف فلس�طني، بقي�ادة 
ش�معون باركوخفا ضّد الرومان يف العام 

 .  )1٣2  
وأش�اد تقرير إرسائييل بنج�اح طرابليس 
يف َجلْ�ِب نح�و ٣00 أل�ف س�اِئح كّل  عام 
إىل جرب�ا. وُعدَّ هذا التعي�ني انتصاراً كبرياً 
ليوسف الش�اهد، الذي  تعرَّض النتقاداٍت 
الِنط�اق م�ن جمي�ع األطي�اف  واس�عِة 
السياس�ية املحلي�ة، بم�ا  يف ذل�ك حزب�ه 

الِعلماني »نداء تونس .» 
وذك�ر التقرير أنَّ طرابليس هو ثالث وزير 
يهودي يف تأريخ تونس، بعد  ألربت بسيس  
الذي ش�ارك يف الحكوم�ة يف العام   1955، 
والوزي�ر الثان�ي أندري�ه باروخ  يف س�نة 
 االستقالل عن فرنسا يف العام 1956   )٣(. 

بقلم/ تانيا كاوسي
مّر أس�بوع طويل. يبدو األمر وكأن 
الوق�ت كان أط�ول من ذل�ك بكثري، 
ولك�ن  يف الحقيقة لم تمر س�وى 7 
أيام من�ذ أن أعلنت إي�ران عن وفاة 
بف�ريوس  مؤكدت�ني  أول  حالت�ني 

كورونا . 
لقد تعطل كل يشء، وعىل الرغم من 
أن هذا األم�ر »طبيعي« و »متوقع« 
 يف مثل هذه الحال، إال أنه يف الحقيقة 
بالنسبة للش�عب االيراني، قليل، بل 
 قليل جداً، ه�ي األمور التي تجعلهم 
يغ�ريون وت�رية يومياتهم وصربهم 

 األسطوري . 
أم�ا اليوم فقد حصل ه�ذا األمر. إذا 
كان هن�اك يشء نش�عر ب�ه يف هذه 
 األي�ام، فه�و الحذر املنت�رش، والذي 
يخفيه البعض والبعض اآلخر يبالغ 

 فيه . 
فظيع ه�و العقل الب�رشي، فخالل 
ما يقرب من ٣ س�نوات من مهمتنا 
خالله�ا  هن�ا  ش�هدنا  يف  طه�ران، 
زالزل وفيضان�ات وخط�ر الح�رب، 
االس�تقرار  ومح�اوالت  لزعزع�ة 
الداخ�يل )املفتعل�ة م�ن الخ�ارج(، 
لم يس�بق لن�ا أن رأينا  هذا الش�عب 
عبوس�اً أو مقنناً أو كابتاً لعواطفه 
أو  تكدي�س  تخزي�ن  حال�ة  يف  أو 

لألطعمة واملواد الغذائية . 
أم�ا بالنس�بة الرتداء األقنع�ة فهذا 
لي�س غريباً عليه�م أو جديداً، غالباً 
م�ا  يس�تعملونها تجنب�اً للتل�وث.. 
ولك�ن اآلن، كلن�ا نع�رف أن الح�ال 
بات مختلفاً  بني أن يكون اإلنس�ان 
يف حال�ة زكام أو نزلة برد وأن تكون 

حيات�ه مه�ددة.  وبموج�ب الح�ذر 
املنطقي ت�م إغالق امل�دارس وُيقدر 
ع�دم إع�ادة فتحه�ا قبل  نيس�ان/

أبري�ل، هن�ا للعائالت ج�دول زمني 
وواقع مختلف تماماً . 

وتتزامن هذه األيام مع قدوم نهاية 
السنة الفارس�ية أو النوروز، وهي 
 مناس�بة يس�افر خاللها اإليرانيون 
تقليدي�اً داخ�ل وخارج الب�الد. هذا 
العام  سوف يتغري ذلك بشكل كبري، 
7 وجه�ات ت�ّم إغالقه�ا جزئي�اً أو 
كلياً أمام  الش�عب االيراني. رشكات 

الطريان أوقفت رحالتها. العديد من 
اإلجراءات  املفرط�ة اتخذها البعض 
وبعضه�ا ليس لها ما يربرها، ولكن 
عىل ما يبدو  له�ا اعتبارات ومعايري 
تطبيقه�ا  عن�د  مختلف�ة  أخ�رى 
وفق�اً للبلد املعن�ي.  الالفت أنه وبعد 
س�اعات قليلة من اإلعالن عن وفاة 
الحالتني، علق العديد  من الصيدليات 
القريبة منا إعالناً كتب عليه: »ليس 
لدين�ا أقنع�ة، وال يوجد  ج�ل مضاد 
للجراثي�م، وال قف�ازات«. صدقوني 

هذا أمر جديد وغريب . 

فإي�ران أيه�ا األع�زاء، لديه�ا نظام 
صح�ي متطور وإنتاج أدوية يغطي 
70  باملائ�ة م�ن حاجته�ا الداخلية. 
إي�ران يف هذا أيضاً هي قوة إقليمية. 
إذن ما  األمر؟ ما الذي تغري؟ ما الذي 

حصل؟ . 
حس�ناً، حص�ل م�ا يحص�ل لن�ا يف 
كوب�ا من�ذ 60 عام�اً وحت�ى اليوم، 
ويف ه�ذا  العام امل�ايض حصل »بقوة 
أكرب«: إنه نظ�ام للعقوبات وأقىص 
درجات  الضغط من قب�ل إمربيالية 
اليانك�ي التي ال ت�زال تطبق مذكرة 

»ليس�ر  مال�وري« املش�ؤومة لعام 
1960: »التسبب بخيبة أمل الشعب 
خ�الل  م�ن  وإحباط�ه  وتيئيس�ه 
استفحال األزمة االقتصادية وزيادة 

املصاعب  اليومية  .» 
تص�وروا أن ه�ذه اإلمربيالية، حتى 
يف ظ�ل الظ�روف الحالي�ة، لم ترفع 
أو  تخف�ف عقوبة واحدة أو حظرها 
عىل رشاء األدوية واإلمدادات إليران. 
ل�ن  يتفاج�أ أح�د يف كوب�ا، فنح�ن 
نع�رف أنه�م ل�ن يفعل�وا ذل�ك. أما 
التزام  املنظمات الدولية املشاركة يف 

مكافحة الوباء فال يكون واضحاً وال 
 حازم�اً عندما يتعلق األمر باملطالبة 
بوقف هذا النوع من الحرب إىل األبد . 

يوجد هنا يف إيران علم وفري والكثري 
من املواهب الخالق�ة الالزمة لوقف 
 ما ال يعد وباء عاملياً حتى اليوم. هنا 
يوجد الكثري من الش�جاعة واإليثار 
 واالس�تعداد للتضحي�ة. لي�س لدي 
شك يف أن إيران ستتمكن من احتواء 

ما  يحصل . 
ولكن، ماذا بخص�وص أولئك الذين 
يهاجمونن�ا ويعت�دون علين�ا يف كل 
الحص�ول   ثاني�ة؟ يحرمونن�ا م�ن 
لي�س فقط ع�ىل أح�دث التطورات 
الطبية  ملعالجة اإلنسان ولكن حتى 
األدوي�ة األساس�ية.. م�اذا بش�أن 
هؤالء؟ ه�ؤالء  الذين يس�عون للحد 
م�ن قدرتنا عىل الدفاع عن أنفس�نا 
وعىل حماية  شعوبنا؟ متى سنعمل 
ونس�ري يف مس�رية واح�دة، موحدة 

وحاسمة  ضدهم؟؟ . 
كال، فاألسوأ ليس فريوس كورونا . 

أخ�رياً.. نحن بخري، نعم�ل ونحمي 
أنفس�نا بدون ذعر، فه�ذا ليس هو 
 املطل�وب. وما من مي�زة يف ذلك. لم 
يبل�غ أي م�ن املواطن�ني الكوبي�ني 
 املقيم�ني هنا عن أي�ة أعراض حتى 
ه�ذه اللحظة. نح�ن ممتن�ون جداً 
العاطفي�ة.  والتنبيه�ات   للرس�ائل 
كوب�ا  س�فارة  يف  زمالءن�ا  نعان�ق 
يف الص�ني،  أولئ�ك الذي�ن يناضلون 
باحراف هائل تضامناً مع الش�عب 
الصين�ي الش�قيق.  تحي�ة لكتيب�ة 
كارل�وس ميغيل بريي�را هرينانديز، 

السفري الكوبي يف الصني

تحريض على رئيس تونس .. صورة قيس سعّيد في صحف »إسرائيل «

كال فاألسوأ ليس فيروس كورونا



غ�ادر املغرب�ي زكري�ا اإلس�ماعييل، الع�ب نف�ط 
الوس�ط، أم�س الس�بت، إىل العاصم�ة  القطري�ة 
الدوحة؛ للخضوع إىل تداخل جراحي يف مستشفى 
س�بيتار بعد اإلصابة  التي لحقت به يف أوىل جوالت 
ال�دوري العراق�ي .  وكان يف تودي�ع الالعب، عضو 

اإلدارة وم�رف الفريق ف�راس بحر العلوم؛ حيث 
 تكفلت اإلدارة بعالجه وحجوزات الطريان، وتمنت 
له الشفاء العاجل، والعودة  مجدًدا للمالعب .  وقال 
بح�ر العل�وم إنَّ اإلس�ماعييل نم�وذج راٍق لالع�ب 
املحرتف امللت�زم، ومثل  إضافة للفري�ق، وإصابته 

أثرت بشكل واضح عىل الخط الخلفي ملا يمثله من 
ثق�ل  كبري .  وبيَّ »زكريا ل�م نعامله معاملة العب 
مح�رتف بل كنا ن�راه العًب�ا محلًيا؛ بس�بب  والئه 
للفريق والتزامه التام حتى أثناء توقف املنافسات 

وبالتايل تجمعنا به  عالقة متينة«. 

زكريا اإلسماعيلي 
يخضع لعملية 

جراحية  

غدًا .. انطالق الجولة الرابعة من دوري الصاالت 

...متابعة/العراقيالمراقب
تنطل�ق يوم غ�د االثني منافس�ات 
األوىل  املرحل�ة  م�ن  الراب�ع  ال�دور 
الك�رة  دوري  خم�ايس  ملنافس�ات 

بإقامة 8 مباريات . 
يلع�ب  األوىل  املجموع�ة  وضم�ن 
شهربان أمام نفط الوسط وُيضيف 
مص�ايف  الجنوب منافس�ه الجنوب، 
لق�اء  الش�باب  قاع�ة  وتحتض�ن 

الجنس�ية وغاز الش�مال،  ويخوض 
مصايف الوسط مباراة صعبة عندما 

يواجه الرطة . 
ويف املجموع�ة الثاني�ة يح�ل نف�ط 
الجنوب ضيفاً ع�ىل الجيش ويالقي 
أمان�ة بغ�داد  ن�ادي أوروك، وبلدية 
وغ�از  املين�اء،  يواج�ه  النارصي�ة 

الجنوب يالقي الحشد . 
ويتصدر نفط الوس�ط الئحة ترتيب 

املجموعة األوىل برصي�د )9 نقاط(، 
ويحتل  ش�هربان املركز الثاني ب�)7 
نق�اط(، ويتواجد الرط�ة باملرتبة 

الثالثة ب�)6 نقاط(. 
ف�وزا  الوس�ط حق�ق  نف�ط  وكان 
مهم�ا عىل الرطة يف قمة مباريات 
الجول�ة 3 من  دوري ك�رة الصاالت 
املمت�از، بثالثية مقاب�ل هدف واحد 
يف املباراة التي أقيمت يف  صالة نادي 

الشباب بالعاصمة بغداد . 
ورغ�م الس�يطرة الواضحة من قبل 
نفط الوس�ط، إال أن الش�وط األول 
ش�هد إهدار  ع�دد م�ن الفرص عرب 
وليد خالد وس�الم فيصل واملحرتف 

اإليراني حميد رضا . 
ويف الش�وط الثان�ي اس�تثمر نف�ط 
الوس�ط ركل�ة ح�رة نفذها س�الم 
فيص�ل لتس�تقر  بالش�باك، وحاول 

الرط�ة الع�ودة للمب�اراة وتمكن 
التعديل عرب العبه كريم حسن . 

لكن نفط الوسط عاد للتقدم بهدف 
ثاني عرب العبه املحرتف حميد رضا . 
النق�ص  الوس�ط  نف�ط  واس�تثمر 
الع�ددي بع�د تع�رض أح�د العب�ي 
الرط�ة للط�رد،  وواص�ل الضغط 
ليتمك�ن ولي�د خال�د م�ن تس�جيل 

الهدف الثالث. 

...متابعة/العراقيالمراقب
وص�ل محرتفا فري�ق الكهرباء اإليف�واري أبو 
بكر كونيه والغاني منس�اه أس�ن، اليوم  األحد 
بعد انتظ�ار طويل، ليلتحق�ا بتدريبات الفريق 

استعدادا للمباريات املقبلة . 
وقال خيام الخزرجي، مسؤول املكتب اإلعالمي 
بفريق الكهرباء، إن أبوكونيه  ومنس�اه التحقا 
بتدريب�ات الفري�ق بعد أن وص�ال للعراق حيث 
افتق�د الفري�ق  جهودهم�ا يف الج�والت الثالث 
الدخ�ول  تأش�ريات  إص�دار  لتأخ�ر  املاضي�ة 

ولصعوبة  السفر جراء انتشار فريوس كورونا . 
وأوض�ح الخزرج�ي أن الالعبي س�بق أن مثال 
فري�ق الكهرب�اء يف املوس�م امل�ايض،  وكانا مع 
الفري�ق يف الج�والت التي ألغيت من مس�ابقة 
ال�دوري، لك�ن بس�بب توق�ف  املنافس�ات تم 
منحهم�ا إجازة خ�الل الفرتة املاضي�ة وما أن 
تح�دد موعد ال�دوري تم  اس�تقطابهما مجددا 

لكن إجراءات السفر تأخرت كثريا . 
وأشار إىل أن مسألة مشاركة الثنائي يف املباراة 
املقبلة أمام النج�ف أمر مرتوك  للمدرب عباس 

عطي�ة حيث يحتاج الالعبان إىل االنس�جام مع 
الفريق . 

وواصل الخزرجي »لكن ما يسهل العملية، هو 
أن الالعَبِي مثال الفريق ويعرفان  الالعبي جيدا 
لك�ن الجاهزية البدني�ة وقدرتهما عىل خوض 

املباراة سيقررها  الجهاز الفني«. 
يش�ار إىل أن فري�ق الكهرب�اء س�يحل ضيف�ا 
ع�ىل فري�ق النجف بعد غ�د الثالث�اء يف  افتتاح 
منافس�ات الجولة الرابعة من الدوري العراقي 

املمتاز . 

يفتق�د فريق الزوراء ثنائي خط الوس�ط 
أحمد ج�الل وأحم�د فاض�ل يف مواجهة 
أمان�ة  بغ�داد ضم�ن منافس�ات الجولة 
الرابعة من ال�دوري املمتاز، واملقررة بعد 
غد  الثالث�اء .  وقال أحمد خض�ري، املدرب 
الفري�ق  إن  ال�زوراء،  لفري�ق  املس�اعد 
س�يفتقد لخدمات  العبي مؤثرين يف خط 
الوس�ط وهما أحمد جالل وأحمد فاضل 
بس�بب اإلصاب�ة،  الفت�ا إىل أن الالعب�ي 
مه�ددان بالغي�اب إىل الجولة السادس�ة 

بسبب اإلصابة . 
وأض�اف أن الفريق عانى م�ن اإلصابات 
خ�الل املباراتي األخريت�ي بالدوري عىل 

 اعتب�ار أن الفري�ق كان يف حال�ة انتظار 
وبالتايل لعبنا مباراتي فقط وحققنا من 

 خاللهما الفوز رغم الغيابات املتكررة . 
وأشار خضري إىل أن غيابات الالعبي تؤثر 
بشكل واضح عىل الفريق كون  الخيارات 
املتاح�ة قليل�ة وال�زوراء ال يمتل�ك بنكا 
احتياطي�ا مثل األندية املنافس�ة  األخرى 
وبالتايل نتأثر بتلك الغيابات، لكننا نراهن 
عىل ال�روح املعنوي�ة للفري�ق  يف تحقيق 

نتيجة جيدة . 
يش�ار إىل أن ال�زوراء س�يحل ضيفا عىل 
أمان�ة بغ�داد بع�د غ�د الثالث�اء ضم�ن 

 منافسات الجولة الرابعة من الدوري. 

اإلصابة تبعد أحمد جالل وأحمد فاضل عن صفوف النوارس  

ح�دد االتح�اد العراق�ي لكرة الس�لة، موع�داً جديداً 
ملباريات املربع الذهبي من  الدوري املمتاز 2020  . 

وقال عضو اتحاد السلة خالد نجم إن »اتحاد السلة، 
ق�رر نقل مباري�ات املرب�ع  الذهبي إىل ي�وم الجمعة 
الس�ادس م�ن آذار بدالً من الس�بت ويف نفس املكان 
 والزمان«.  وأوضح أن »النفط سيواجه نفط الجنوب 
فيما يالقي الرطة فريق امليناء، حيث  س�يتم اللعب 
بمبارات�ي الذهاب واإلياب ومن ث�م يتم تحديد طريف 
النهائ�ي«.  يذكر أن دوري كرة الس�لة توقف بس�بب 

مشاركة املنتخب الوطني يف التصفيات  اآلسيوية. 
من جانبه يخوض منتخب ش�باب الع�راق مباراتي 
وديتي يف معس�كر العاصمة  بغداد استعداداً لبطولة 

غرب آسيا نهاية شهر آذار املقبل . 
وق�ال م�درب منتخ�ب الش�باب محم�د النج�ار إن 
»منتخب الش�باب يواصل اس�تعداداته  لبطولة آسيا 
للشباب، حيث يتدرب بش�كل يومي يف قاعة الشعب 

بالعاصمة«. 
واوضح ان »املنتخب فاز عىل نادي اإلس�كان بفارق 
11 نقط�ة يف مب�اراة  تجريبي�ة امس، والي�وم ايضاً 
س�نواجه الفري�ق ذات�ه«، مبين�اً ان »الفري�ق لدي�ه 
 املؤهالت الكافية لتحقيق نتائج ايجابية يف البطولة«. 

وم�ن املقرر ان تقام بطولة غرب آس�يا لكرة الس�لة 
نهاي�ة ش�هر اذار الج�اري يف  العاصم�ة الس�ورية 

دمشق. 

كونيه ومنساه يلتحقان بتدريبات الكهرباء

اتحاد السلة يقرر تغيير موعد مباريات المربع 
الذهبي للدوري الممتاز
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وعدمالقدمكرةدوريمبارياتاستمرار
الحياةبانمهمةرسالةاخرىمرةإيقافها

كوروناشبحبرغمالكرةمالعبفيتتواصل
!والعباداالرضيخيفالذي

صمود نتمنى ان يس�تمر اىل نهاية املشوار حتى وان 
اقيم�ت املباري�ات بال حض�ور  املش�جعي ، الحفاظ 
ع�ىل ارواحهم امر يف غاية االهمي�ة رغم احتجاجات 
انص�ار  االندية الراغبي بالتواجد مع العبيهم والش�د 

من أزرهم . 
كورون�ا أوقف نش�اطات جمة يف آس�يا واوربا لكننا 
يحب ان النخشاه ونتعامل معه  بحذر دون مبالغة أو 
تهويل، نضع االحرتازات منه دون ان يهزمنا الرعب،  
البل�د  ال�ذي انترص عىل االره�اب والح�رب الطائفية 
يمكن ان يصنع االمل يف ربوعه ،  فالحياة التي علمتنا 
تجاوز انفلونزا الطيور والدجاج وجنون البقر يمكن 

ان  تعلمنا التعايش مع آالم اخرى اسمها كورونا . 
الدوري اختزل يف مبارياته واسلوبه وعدد فرقه ويهمنا 
ان ينته�ي ب�ال تأجيالت  جديدة وان يثم�ر عن نتيجة 
تبقي املس�ابقة عىل قي�د الحياة، نعم ت�كاد الحركة 
 تتوقف يف الجامعات والثانوي�ات واملدارس االبتدائية 

لك�ن  املحافظ�ات  وبع�ض 
 الطموح ان يثبت أهل الكرة 
املس�تحيل  يتح�دون  انه�م 
واالرصار  ال�روح  ويبث�ون 
 عىل النجاح بي كل اوساط 

اللعبة . 
يخوض�ون  الالعب�ون 
روح  ب�كل  مبارياته�م 

التناف�س واحالم كل منهم التتوي�ج  باللقب، الجوية 
يتزع�م االندية بالعالم�ة الكاملة وهو س�عيد بعودة 
حمادي أحمد  وأيمن حسي للتهديف، والزوراء قريب 
منه بص�ورة جميلة من الهداف مهن�د عبد  الرحيم ، 
والرطة راغب بالتعويض بعودة مروان حسي لهز 
الشباك والطلبة  يتأنق تحت قيادة أحمد خلف واربيل 
يس�تعيد الوانه الذهبية بوجود يارس قاسم،  والنفط 
متأل�ق باب�داع محم�د داود وبس�ام ش�اكر واالندية 

االخ�رى متج�ددة م�ن اج�ل  النج�اح . 
كورون�ا اللع�ي فايروس خط�ري النري�ده ان يقهرنا 
ويخيفن�ا، النريده ان يمنعنا من  االبتس�امة والفرح، 
النري�ده ان يوق�ف العم�ل ويصي�ب البالد بالش�لل ، 
قادرون ان  نواصل العم�ل ونثبت ان العراقي مصمم 
ع�ىل الن�رص رغ�م كل الس�لبيات املحيط�ة  بالع�ام 
٢٠٢٠ امليلء بالهزات والكوارث االنس�انية والخسائر 

البري�ة . 
كرتنا تتنفس الحياة وتصنع الغد الذي نتمناه، وتزرع 
فيها هوية االمل العراقي  املتشبث بالنجاح والساعي 
له ، كرتنا تمنحنا التحدي ومواجهة الصعاب وتعلمنا 

 ان مسرية االيام لن تتوقف طاملا نبض فينا. 

لن تخيفنا كورونا
عدنان لفتة

بني ال�سطور

آس�يا  غ�رب  اتح�اد  اخت�ار 
الوطن�ي،  املنتخ�ب  الع�ب 
س�لوان جاس�م كأفضل العب 
يف  أقيم�ت  الت�ي  يف  البطول�ة 

اإلمارات 2020  . 

املركز  ونجح جاس�م بحص�د 
األول يف البطولة، ليتم اختياره 
كأفضل العب يف  املسابقة التي 
تعد إح�دى محطات التأهل إىل 

أوملبياد طوكيو . 

حص�د  الع�راق  أن  يذك�ر 
ميداليتي يوم الجمعة املايض، 
راش�د  صف�اء  ت�وج  حي�ث 
 بالذهب فيما جاء البطل أحمد 
فاروق باملركز الثاني يف وزنه. 

عراقي ينال جائزة األفضل في بطولة
 غرب آسيا لرفع األثقال

وج�ه املكل�ف ب�إدارة اتح�اد الكرة أحم�د عب�اس اليوم األح�د، لجنة 
الحكام باتخاذ عدد  من التوجيهات يف املنافسات املحلية .  وذكر املكتب 
االعالمي التحاد الكرة يف بيان تلقت »املراقب العراقي«، نسخة  منه أن 
»عباس وجه جملة من املالحظات اىل لجنة الحكام املؤقتة«.   واضاف« 
وم�ن بي املالحظ�ات حث اللجنة عىل عدم تك�رار حكم عىل ناد معي 
 بدون داع، وتكليف أعضاء لجنة الحكام عىل مراقبة الحكام ألس�باب 
معروف�ة،  وتبدي�ل الحكام قبل طبع نس�خة الواجب�ات، وعدم عرض 
مسودة النسخة إال بعد  طبعها، ونر السحبة دون املصادقة عليها«. 

مظف�ر  الح�دود  م�درب  وص�ف 
جب�ار، الفوز ال�ذي خطفه فريقه 
يف مواجهة نفط  الوس�ط بالثمي، 
مش�رًيا إىل أن�ه ج�اء عىل حس�اب 

فريق عنيد ومنافس عىل اللقب . 
وكان الح�دود ق�د فاز ع�ىل نفط 
رد، ضم�ن  دون  به�دف  الوس�ط 
الجولة الثالثة من  الدوري املمتاز . 

وق�ال جب�ار: »الالعب�ون قدم�وا 
الواجبات  مباراة كب�رية وطبق�وا 
تمام�ا حيث س�عينا  لغل�ق املنافذ 

أن  بع�د  املناف�س،  الفري�ق  ع�ىل 
خطفنا هدًفا مبكرًا .» 

وأض�اف: »بع�د م�رور 5 دقائ�ق 
لجأنا إىل تطبيق التكتيك املناس�ب 
وإيقاف مفاتيح  لعب نفط الوسط 
وغل�ق املنطقة حت�ى الخروج من 

املباراة بالنقاط الثمينة«. 
وتابع: »املباراة لم تكن سهلة كون 
نفط الوس�ط من األندية املنافسة 
يف املواس�م  األخ�رية ع�ىل الدوري 
ويض�م بصفوف�ه العب�ي جيدين 

وطاقًم�ا تدريبًي�ا ع�ىل مس�توى 
 ع�ال وبالت�ايل تحقي�ق الفوز عىل 
فريق به�ذا الحجم يكون له نكهة 

مختلفة«. 
وأتم: »بعد الفوز وارتفاع رصيدنا 
إىل 6 نق�اط س�يكون هن�اك دافع 
معن�وي كب�ري  الختبار أك�رب عدد 
من الالعبي ألننا نخطط لتحضري 
الفري�ق للموس�م املقب�ل  وبالتايل 
س�نمنح الفرص�ة ألكرب ع�دد من 

الالعبي«. 

أحمد عباس ينتقد أداء لجنة 
الحكام المؤقتة

جبار يصف الفوز على نفط الوسط بالثمين
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اإلنجليزي�ة  الصح�ف  اهتم�ت 
الص�ادرة الي�وم األحد، بالخس�ارة 
الثقيلة التي تكبدها ليفربول أمس 
نظيف�ة،  بثالثي�ة  واتف�ورد  أم�ام 
وتلقي�ه الخس�ارة األوىل يف الدوري 

اإلنجليزي املمتاز هذا املوسم.
وعنون�ت صحيف�ة »إكس�ريس«: 
»مذل.. رجال كلوب ُيس�حقون من 
املتواضع لتنتهي مس�رة  واتفورد 
ب�دون  بالريمرلي�غ  مب�اراة   44

هزيمة«.
أم�ا صحيف�ة »س�تار س�بورت«: 
»نخب�ة أبط�ال كل�وب يش�اهدون 
نهاي�ة مس�رة 44 مب�اراة ب�دون 

هزيمة، وف�ان دايك يقول: ال داعي 
للذعر«.

كما كتبت أيًضا: »راش�فورد يمنح 
األس�ود الثالث�ة دفع�ة معنوي�ة يف 

اليورو«.
صحيف�ة  عنون�ت  وبدوره�ا 
ليفرب�ول  »أخ�ًرا  »إندبندن�ت«: 

يخرس«.
وكتبت يف األس�فل: »كلوب: الريدز 

ليسوا جيدين بما فيه الكفاية«.
وم�ن جانبه�ا عنون�ت صحيف�ة: 
كل�وب..  »صدم�ة  مي�ل«:  »دي�ي 
واتف�ورد ينهي مس�رة الالهزيمة 

لليفربول«.

سقوط ليفربول 
ي يسيطر على صحف إنجلترا الُمدوِّ

يأمل برش�لونة باالستفادة من الوضع املهزوز لغريمه 
ريال مدريد من أجل تأكيد سطوته عىل ال�«كالسيكو«، 
وذل�ك ح�ن يحل ضيف�ا عليه الي�وم األح�د يف املرحلة 
السادسة والعرشين من الدوري اإلسباني لكرة القدم.

ويدخ�ل الفريق�ان إىل موقع�ة الي�وم األح�د يف أجواء 
مختلف�ة ع�ن مب�اراة الذهاب الت�ي انته�ت بالتعادل 
الس�لبي يف كان�ون األول امل�ايض بع�د إرجائه�ا قرابة 
ش�هرين م�ن موعده�ا األص�ي بس�بب االحتجاجات 

الكاتالونية املطالبة باالستقالل عن مدريد.
لك�ن غي�اب التوتر الس�يايس ال يخف�ف الضغوط عىل 
الفريقن الس�يما ري�ال مدري�د الذي تنازل األس�بوع 
املايض ع�ن الص�دارة لغريم�ه الكاتالوني بخس�ارته 
أم�ام ليفانتي صفر1- خارج ملعبه، قبل أن يتبع هذه 
النتيجة التي تلت س�قوطه يف فخ التع�ادل مع ضيفه 
س�لتا فيغو )2-2(، بخس�ارة بن جماه�ره يف ذهاب 
ال�دور ثمن النهائي ملس�ابقة دوري أبطال أوروبا أمام 

مانشسرت سيتي اإلنجليزي )1-2(.
يف املقابل، استعاد برشلونة تدريجيا شيئا من مستواه 
بقيادة مدربه الجديد كيكي س�يتين بعد بداية متعثرة 

مع خليفة إرنس�تو فالفردي وس�قوط أمام فالنسيا 
صفر2- يف الدوري ثم خروج من مس�ابقة الكأس عىل 
ي�د أتلتيك بلب�او )صفر1-(، إذ ف�از يف املرحلة املاضية 
عىل إيب�ار -5صفر بفضل رباعي�ة لألرجنتيني ليونيل 
مي�ي، ثم عاد م�ن إيطاليا بتعادل م�ع نابويل 1-1 يف 

ذهاب ثمن نهائي دوري األبطال.
ويف ظ�ل ف�ارق النقطتن ال�ذي يفصل بن برش�لونة 
وغريم�ه امللك�ي الذي لم ي�ذق طعم الف�وز يف الدوري 
عىل »بالوغرانا« يف ملعب�ه منذ 25 ترشين األول 2014 
)3-1(، ترت�دي مب�اراة الي�وم األحد أهمي�ة مضاعفة 
للفريقن اللذين فقدا، وإن كان بشكل متفاوت، الكثر 
من هيبتهما املحلية والقارية بحس�ب ما رأى املهاجم 
الس�ابق لري�ال األرجنتيني خورخ�ي فالدانو يف حديث 

لراديو »أوندا سرو« اإلسباني.
وبعد الخس�ارة يف »برنابيو« أمام مانشس�رت س�يتي، 
كتب�ت صحيف�ة »م�اركا« املقرب�ة من الن�ادي امللكي 
»األمور تبدو حقا قاتمة«، مضيفة »الخالصة الوحيدة 
الت�ي يمكن التوص�ل إليها، أن فريق ري�ال الحايل ليس 

عىل قدر املستوى«.

وال تب�دو األمور أكثر إرشاقا يف الجانب اآلخر، الس�يما 
يف ظ�ل لعن�ة اإلصابات التي تالحق حام�ل اللقب الذي 
س�يلعب لفرتة طويل�ة من دون هداف�ه األوروغوياني 
لويس س�واريز والفرني عثمان ديمبيي، ما دفعه إىل 
إجراء تعاقد استثنائي مع الدنماركي مارتن برايثوايت 

من ليغانيس.
ويف ظل اعتماد برشلونة عىل نجمه وقائده ميي أكثر 
م�ن أي وقت مىض من أجل الوصول إىل الش�باك، نجح 
دفاع ريال إىل حد كبر يف التغطية عىل العقم الهجومي 
الذي يعاني منه الفريق عىل الرغم من املستوى امللفت 
الذي قدمه الفرني كري�م بنزيمة يف املراحل األوىل من 

املوسم.
خسارة جيل ذهبي 

وم�ا زال النادي الذي س�يفتقد مجددا نجمه البلجيكي 
إدي�ن هازار بس�بب ك�رس يف كاحل�ه األيمن س�يبعده 
عىل األرج�ح عما تبقى من املوس�م، يعاني من تبعات 
الس�ماح للرتغ�ايل كريس�تيانو رونال�دو بالرحيل إىل 

يوفنتوس اإليطايل يف صيف 2018.
خرس الدوري اإلس�باني جيال ذهبيا من الالعبن الذين 

طغى نجمهم عىل موقعة ال�«كالس�يكو«، وعجز بدالء 
له�م ع�ن الظهور بنف�س الهال�ة، عىل غ�رار الويلزي 
غاريث بايل الذي يعاني حتى اآلن من أجل فرض نفسه 

يف تشكيلة مدرب ريال الفرني زين الدين زيدان.
وبع�د أن كانا الوجهة الحل�م لغالبية النج�وم الكبار، 
وجد ريال وبرش�لونة أنفسهما مقيدين بقواعد اللعب 
املايل النظيف، ويف منافسة مالية غر متوازنة مع أندية 
مثل باريس سان جرمان الفرني أو مانشسرت سيتي 

اإلنجليزي.
وأب�رز دليل ع�ىل ذلك، أن هازار أصب�ح الصيف املايض 
أول العب يوق�ع معه ريال بمبلغ أكث�ر من 60 مليون 
ي�ورو منذ الكولومبي خامي�س رودريغيز يف 2014، يف 
حن كش�ف املدير التنفيذي لرش�لونة أوس�كار غراو 
أن النادي الكاتالوني مضطر هذا املوس�م إىل تخفيض 

مجموع رواتب العبن بحدود 18 مليون يورو.
لك�ن حتى حينه�ا، فإن مباراة الي�وم األحد هي عبارة 
ع�ن مب�ارزة بن فريق�ن فق�دا الكثر م�ن هيبتهما، 
متعثري�ن يف مرحل�ة انتقالية، م�ع األم�ل بالعودة إىل 

أمجاد املايض قريبا.

كنيدي يحرز لقب بطولة نيوزيلندا للغولف

س�جل األس�رتايل براد كنيدي 63 رضبة بواق�ع 7 ثماني رضبات تحت 
املع�دل بالجولة األخرة من بطول�ة نيوزيلندا املفتوح�ة للغولف اليوم 
األح�د، ليتجاوز مواطن�ه لوكاس هربرت، ويحرز لق�ب البطولة للمرة 

الثانية متفوقا بفارق رضبتن.
وبفضل أدائه املتقن يف الجولة األخرة س�جل كني�دي )45 عاًما( 264 
رضبة بواق�ع 21 رضبة تحت املعدل إجماالً ليفوز بلقب البطولة الذي 
س�بق، وت�وج به يف 2011.وبع�د أن بدا مقبال عىل الف�وز تعثر هربرت 
ال�ذي فاز ببطولة دبي يف كانون الثاني املايض يف الجولة األخرة لينهي 
البطول�ة متخلفا برضبت�ن عن كنيدي وبفارق رضبت�ن عن مواطنه 
نيك فالناج�ان صاحب املركز الثالث.وعررَّ الفائز باللقب عن س�عادته 

بالتتويج، قائالً: »الفوز باللقب مرة أخرى بعد 9 أعوام يشء هائل«.
وأض�اف »لم أنظ�ر إىل لوحة النتائج طوال الي�وم.. تخيلت الرقم 21 

الليلة املاضية.. وسارت األمور بشكل جيد«.

ديوكوفيتش يرشح تسيتسيباس لتصدر التصنيف العالمي

سلطت الصحف اإلس�بانية الصادرة 
الي�وم األح�د، الض�وء ع�ى مواجهة 
ري�ال  القطب�ن  ب�ن  الكالس�يكو 
مدريد وبرش�لونة، الت�ي يستضيفها 
»س�انتياجو برنابي�و« مس�اء اليوم، 
يف إطار منافس�ات الجولة ال�26 من 

الليغا. 
وعنون�ت صحيفة »مارك�ا«: »نبض 

الليغا«.
وأضاف�ت: »الربنابي�و س�ُيحدد بطل 
الليغ�ا، وس�يكون ري�ال مدري�د هو 
برش�لونة،  ع�ى  ف�از  إذا  املتص�در 
وكروس يع�ود للقائمة، ومن املتوقع 

أن ُيشارك فينيسيوس«. 
وتابعت: »س�يكون الف�ارق 5 نقاط 

بن الفريقن، حال فوز برشلونة«.
»مون�دو  صحيف�ة  وخرج�ت 

»فرص�ة  بعن�وان:  ديبورتيف�و« 
عظيمة«.

وأضاف�ت: »يمكن أن يرتك برش�لونة 
ري�ال مدري�د يف الوصاف�ة، إذا فاز يف 

مواجهة الكالسيكو املُثرية«.
وتابعت: »مييس هو إرهاب الربنابيو، 
حيث وقع م�ن قبل عى ليال ملحمية 

يف معقل املرينجي«.
وع�ى الصفح�ة الرئيسي�ة لصحيفة 

»سبورت«: »فرصة تأريخية«.
برش�لونة  »يستطي�ع  وأضاف�ت: 
والربنابي�و،  الليغ�ا  ع�ى  السيط�رة 
وتفج�ري مرشوع زي�ن الدي�ن زيدان 

أمام جماهري فريقه«.
وتابع�ت: »جوردي ألب�ا يدخل قائمة 
برش�لونة، ولديه العديد من الخيارات 

من أجل املشاركة«.

اليوم.. ريال مدريد يستقبل برشلونة بكالسيكو مثير في صراع الصدارة

أه�در فريق ريفر بلي�ت، نقطتن ثمينتن يف صدارة ال�دوري األرجنتيني املمتاز لكرة 
القدم بتعادله مع ضيفه ديفينسا خوستيكا )1-1( اليوم األحد يف املرحلة ال�22.

وتوق�ف رصيد ريفر بليت يف الص�دارة عند 46 نقطة بفارق نقط�ة واحدة عن أقرب 
مالحقيه بوكا جونيورز، الوصيف.

وتق�دم خ�وان لوس�رو به�دف لديفينس�ا خوس�تيكا يف الدقيق�ة )23(، لكن خوان 
كينترو، أدرك التعادل لريفر بليت يف الدقيقة )65( من رضبة جزاء.

ويف مباري�ات أخ�رى، ف�از يونيون س�انتا يف ع�ىل مضيفه ج�ودوي ك�روز )1-3(، 
وخيمناسيا البالتا عىل أتلتيكو توكومان )1-0(، وتعادل سنرتال كوردوبا مع بانفيلد 

.)1-1(

يق�ول املصنف األول عاملي�ا الرصبي نوف�اك ديوكوفيتش إن 
منافسه اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس يملك كل املهارات 
والقدرات املطلوبة للفوز بألق�اب البطوالت الكربى واحتالل 

املرك�ز األول يف قائم�ة التصني�ف.
وجاءت ترصيحات ديوكوفيتش بعد فوزه عى  تسيتسيباس 

والتتويج بلقب بطولة دبي للتنس.
وس�يطر الثالثة الكبار وهم ديوكوفيتش واإلس�باني رافائيل 
نادال والسويرسي روجر في�درر عى جميع ألقاب البطوالت 
األرب�ع الكربى منذ فوز س�تانيسالس فافرينكا بلقب أمريكا 
املفتوح�ة يف 2016 وتسيتسيباس من أبرز املرش�حن لكرس 

هذا االحتكار يف 2020.
وتق�دم  تسيتسيب�اس )21 عام�ا( للمرك�ز الس�ادس عامليا 
وأنهى العام املايض فائزا بلقب البطولة الختامية ملوسم تنس 

الرجال.
وخرس  تسيتسيباس يف نهائ�ي بطولة دبي للعام الثاني عى 
التوايل بعد هزيمته يف مباراة اللقب العام املايض أمام فيدرر.

وق�ال ديوكوفيت�ش بعد الف�وز عى الالع�ب اليوناني الشاب 
6-3 و6-4 »يسعدني أنه أكثر من مجرد العب تنس وحرصه 
عى االس�تفادة من الخربات وتعلم أش�ياء جديدة عن نفسه 

حتى يتسنى له التحسن والتقدم.«

ريفر بليت يفقد نقطتين أمام 
خوستيكا بالدوري األرجنتيني

كشف�ت تقارير صحفية إنجليزي�ة، أمس السبت، عن 
موقف الغابوني بيري إيمريك أوباميانج، نجم آرس�نال، 
من البق�اء يف ملعب اإلم�ارات، يف ظ�ل الشائعات التي 

ربطته بالرحيل.
ويمتد عقد أوباميانج مع آرس�نال حتى نهاية املوس�م 
املقب�ل، حيث ارتبط اس�مه باالنتقال إىل أكثر من ناٍد يف 

نهاية املوسم الجاري، مثل برشلونة وريال مدريد.
وبحسب صحيفة »دييل ستار« الربيطانية التي تابعتها 
»املراق�ب العراقي«، فإن أوباميانج ين�وي توقيع عقد 

جديد واالستمرار مع آرسنال ملا بعد املوسم املقبل.
ج�اء ذلك رغم الخ�روج غري املتوقع أم�ام أوملبياكوس 
م�ن دور ال�32 لل�دوري األوروبي، رغ�م عقد جماهري 
آرس�نال آلمال عريض�ة عى تلك البطولة هذا املوس�م، 
إلع�ادة الفري�ق للمشاركة يف دوري األبطال يف املوس�م 

الجديد.
لك�ن التقرير أش�ار إىل أن أوباميانج ين�وي إبالغ إدارة 
آرس�نال خ�الل املرحلة املقبلة بموافقت�ه عى أن يوقع 

عى عقد جديد مع النادي.

أوباميانج يقترب من 
البقاء في صفوف 

المدفعجية

لعب مانويل نوير، حارس مرمى وقائد بايرن ميونخ، دوًرا 
ب�ارًزا يف التعامل مع أزمة مباراة فريق�ه ضد هوفنهايم، 
الت�ي أقيمت عى ملعب راين نيك�ار أرينا يف الجولة ال�24 
م�ن ال�دوري األملاني. وأثن�اء تقدم الفري�ق البافاري عى 
مضيف�ه )6-0(، قام�ت جماهريه برفع الفت�ات مسيئة 
لديتم�ار هوب، مالك هوفنهايم، مم�ا دفع الحكم إليقاف 
املب�اراة مرتن، قب�ل الع�ودة لتدوير الكرة بص�ورة ودية 
حت�ى انتهاء الوقت األصيل.وكش�ف بنيامن هوبنر، قائد 
هوفنهاي�م، عن دور نوير ومشاركت�ه يف إرضاب الالعبن 
ورفضهم اس�تكمال املباراة بصورة طبيعية بعد اإلس�اءة 
ملال�ك النادي.وع�ن ذل�ك، ق�ال يف ترصيح�ات لصحيف�ة 
»س�بورت بيلد«: »لقد وقفن�ا جنًبا إىل جنب، مع اثنن من 
مس�ؤويل كل ناٍد، وانض�م إلينا الحكم فيم�ا بعد، واتفقنا 
ع�ى عدم تعطيل املب�اراة«. واختتم: »لق�د أردنا أن نكون 
مثااًل يحتذى به، وباالتفاق مع نوير، قررنا العودة للملعب 

وتدوير الكرة دون االستمرار يف اللعب«.
وفتح االتح�اد األملاني لكرة القدم تحقيًق�ا بشأن أحداث 
مب�اراة األمس، مم�ا ينذر بقرب توقي�ع عقوبات مغلظة 

عى جماهري بايرن ميونخ

نوير سبب تمرد العبي
 بايرن على جماهير

إرهاب ميسي وفرصة الكالسيكو على أغلفة صحف إسبانيا

يعتزم مسعود أوزيل البقاء يف 
صفوف آرس�نال حت�ى نهاية 
عقده يف 2021، وذلك وفقا ملا 
رصح به مدي�ر أعمال الالعب 
األملاني الدويل الس�ابق إركوت 

سوجوت.
ويف مقابلة مع صحيفة »آي« 
س�وجوت  ق�ال  الريطاني�ة، 
إن أوزي�ل »ال ي�زال أمامه 15 
ش�هرا، ومن املؤك�د تماما أنه 

س�يظل يف آرسنال حتى نهاية 
هذه املدة«.

»س�يظل  س�وجوت:  وأضاف 
أوزي�ل حت�ى نهاي�ة عق�ده، 
وليس�ت هن�اك فرص�ة يف أن 

يرحل )قبل هذا املوعد(«.
وس�ائل  يف  تكهن�ات  وث�ارت 
احتمال  إعالم بريطانية حول 
رحي�ل الع�ب الوس�ط مبكرا 
عن النادي اإلنجليزي وذلك يف 

ضوء األداء املتأرجح ألوزيل.
 31( األملان�ي  الالع�ب  وع�اد 
يف  بانتظ�ام  للع�ب  عام�ا( 
آرس�نال تح�ت قي�ادة املدي�ر 
الفن�ي الجديد ماي�كل ارتيتا، 
بع�د أن ابتع�د عن املش�اركة 
تقريب�ا تح�ت قي�ادة املدير 
الفني السابق أوناي إيمري.

رف�ض س�وجوت اس�تبعاد 
إمكاني�ة اس�تمرار أوزيل يف 

آرس�نال إىل م�ا بع�د انتهاء 
عقده »فربما اختتم املوسم 
بش�كل جيد، وبدأ يف املوسم 
التايل بش�كل جي�د، وعندئذ 

سيمنحه النادي تمديدا«.
وتابع سوجوت »ويف النهاية 
املوضوع بيد النادي، ليس يف 
ي�دي أو يف يد مس�عود، فإذا 
ل�م يقدم ل�ه الن�ادي عرضا 
جدي�دا، فلن يمكن�ه البقاء، 

وإذا حص�ل ع�ىل عرض من 
النادي، فإنه س�يفكر فيه«.

القل�ق  ويس�اور س�وجوت 
حول م�ا إذا كان من املمكن 
ألوزيل الحاصل مع منتخب 
كأس  بطول�ة  ع�ىل  ب�الده 
العال�م 2014، أن يجد ناديا 
جديدا يف ح�ال انتهاء عقده 
فعليا مع أرس�نال يف صيف 

.2021

أوزيل ال 
يستبعد رحيله 
عن االرسنال
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مصطلحات ادبية
داللة

مع تط�ور الكائن البيولوج�ي وخاصة جهازه العصب�ي، تبدأ النظم 
اإلش�ارية )نظم الداللة( يف مس�تواها األدنى تتيح حركة أوسع مدى 
وتكيف�ا يف اتج�اه للحرك�ة أكث�ر مرونة وغن�ى، فبدال م�ن الصفات 
الحس�ية امللموسة يف موضوع الرغبة أو التجنب )الذي ال بد أن يكون 
حارضا(، نجد لتلك اإلش�ارات القليلة إش�ارات ال ح�ر لها مقرتنة 
به�ا اقرتانا رشطي�ا مثل آثار األق�دام واألصوات وس�ائر املصاحبات 
الخارجي�ة األخرى ملوض�وع الرغب�ة أو الخوف. ومع ظه�ور العمل 
اإلنس�اني عند درجة عالية من تطور املخ يأتي نظام اإلشارة اللغوي 
)العالم�ات اللغوية( وهو يجرد اإلش�ارات الس�ابقة ويعممها. وهذا 
التجريد املاثل يف اللغة يس�مح بتوجيه الحركة وتكيف الكائن الناطق 
عىل نطاق أوسع يف تواصل مع اآلخرين لكي يضع خططا تنطبق عىل 

أشياء ليست حارضة.

طرائف من التراث 

مركز ثقافي يناقش االعتدال والوسطية في مواجهة التطرف واإلرهاب 

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

اس��تضاف مركز المنهج الوسطي للتوعية الفكرية محارضة بعنوان )الوسطية دني االنسانية والتطرف جحود ( ادارها االديب 
والباح��ث ق��ي المحمود وعىل قاعة المدى للثقافة والفنون واالعالم الكائنة ضمن اروقة ش��ارع المتنبي وش��ارك فيها عدد من 

الباحثني والمهتمني بموضوع االعتدال والوسطية من بينهم رئيس المركز العراقي للثقافة واآلداب رجب الشيخ. 

بعد انتش�ار فايروس كورونا يف العديد 
م�ن دول العال�م أصبح حدي�ث الناس 
ومص�در رع�ب له�م ولذل�ك ال غراب�ة 
ان يت�داول الش�عراء ه�ذا املوضوع يف 
قصائده�م ولو من ب�اب الطرفة حيث 
يقول احدهم عن ه�ذا املوضوع هذين 

البيت:
وكنت أعشق َقبالاً لحن عطستها
واليوم إن عطست ينتابني الهلُع

وعندما سئل من هو القائل اجاب : انه 
أبو كمامة الكوروني.

الثقافـي
8

كلما

أمد يدي إىل النهايات 

املرتعشة 

اسمع دقات شوقي 

تزحف نحو أعماق القلب 

...........................

كلما 

تعبت قبضتي

ارخت جدائلها

توشمت خوف الضياع

........

كلما

تيضء نجوم سمائي

نهايات القوافل

تفتح الذراعني

مثل هالل

........

حني يحرتق قصب الروح

تتصاعد آالف النجوم

تتساقط الشهب

قطرات دموع

........

 النخيل الذي استطال كالظل 

تشابكت شماريخه 

لتنحت ضفائر من رطب .

هايكو
كاظم الميزري

املراقب العراقي / خاص...
عن دار الورش�ة الثقافية للطباع�ة والنرش والتوزيع 
صدر للش�اعر باس�م قاس�م خنج�ر ص�دور ديوانه 
املوس�وم ب��� )تراتي�ل طائر امل�اء( وال�ذي يضم بني 
طيات�ه ع�ددا م�ن القصائ�د الجدي�دة املكتوبة خالل 
العام املايض 2019.وقال خنجر يف تريح ل�)املراقب 
العراق�ي(: ان القصائد الجدي�دة املكتوبة خالل العام 
املايض 2019 لم تدخل يف أي مجموعة شعرية سابقة 
ولذلك عملت عىل جمعها يف ديوان ش�عري جديد وهي 
خم�س وعرشين قصي�دة متفاوتة الحج�م ومتنّوعة 

املواضيع.
 وأضاف: ان هذه القصائ�د هي تعبرّي عن تفاعيل مع 
أس�ئلة الحياة وامل�وت وهمومي  وش�جوني يف الحب 
والغربة واالنكس�ارات والخيبات الشخصيّة والعاّمة. 
وأش�ار اىل ان الدي�وان يقع يف 96 صفح�ة من القطع 
املتوس�ط كتبت خالل العام املايض والتي وضعت فيه 
قصائ�دي املنش�ورة يف الصحف واملواق�ع االلكرتونية 
وبعضها غري منش�ورة وه�ي محاولة مني الرش�فة 
قصائدي ونرشها عىل نطاق واس�ع من خالل السعي 
اىل ايصالها اىل الق�ارئ عرب هذه املجموعة التي اطلقا 

عليها عنوان )تراتيل طائر املاء( .

الثقافة: إضافة معبد »اللِش« على الالئحة التمهيدية للتراث العالمي 

التلميذ
اق�رتب تلميذ من معلمه وقال له: منذ س�نوات وأنا 
أبحث عن التنوير. وأشعر بأنني عىل وشك الوصول 
إلي�ه، وأنا يف حاجة اآلن إىل معرف�ة املرحلة املقبلة. 

قال املعلم »كيف تعيل نفسك؟«.
 ف�رد التلمي�ذ: »ل�م أتعل�م بع�د كيف أعي�ل نفيس 
فوال�داي هما م�ن يس�اعدانني، لكن ه�ذه مجرد 
تفاصيل«. وق�ال املعلم »إن الخطوة املقبلة تتطلب 
من�ك أن تنظ�ر مب�ارشة إىل الش�مس مل�دة نص�ف 

دقيقة«. حينذاك لبى التلميذ طلب األستاذ. 
وعند ان�رام نصف دقيقة طلب منه املعلم وصف 

الحقل الذي يحيط بهما.
 قال التلميذ: »ال أستطيع رؤيته فقد أثرت الشمس 
كثريا ع�ىل ناظرّي«. ق�ال املعل�م: »إن الرجل الذي 
ال يبحث س�وى عن النور فقط وه�و متملص من 
اً.. ومن يركز عينيه  مسؤولياته، لن يجد التنوير أبدا
عىل الشمس كثريا س�ينتهي به املطاف إىل شخص 

كفيف. 

الطفل المتشرد 
عندم�ا كان الطفل املترشد يف الع�ارشة من عمره، 
الرتبي�ة  دروس  يتعل�م  أن  ع�ىل  والدت�ه  أرصت 

البدن��ية.
 كان�ت أح�د األنش�طة املطلوبة من�ه أن يقفز من 
ج�ر إىل نه�ر. يف بداي�ة التدري�ب أصي�ب الطفل 
بالش�لل من كثرة الخوف. كل يوم كان يقف يف آخر 

الص�ف ويتذرع يف كل مرة بأن أح�د خصومه، قام 
بالقفز مكانه يف دوره.

 يف أح�د األي�ام عندما الح�ظ املدرب خ�وف التلميذ 
الشديد أمره بتنفيذ أول قفزة. 

وع�ىل الرغم م�ن أنه كان م�ا يزال متوجس�ا فقد 
انتهى ب�ه األمر أخريا وبرعة إىل اس�تبدال الجزع 

بالشجاعة. 
ق�ال املعل�م: غالباًا م�ا يمكننا تحم�ل وقتنا، ولكن 
هن�اك أوق�ات يتع�ني علين�ا فيه�ا أن نش�مر عىل 
س�واعدنا ونجد حال للموق�ف ويف هذه الحالة ليس 

هناك ما هو أسوأ من التأخر.

المريض
ا   زار مري�ض يبل�غ من العم�ر اثنني وثالث�ني عاماً

الطبيب ريتشارد كراويل.
 ق�ال له مش�تكيا: ال أس�تطيع أن أتوقف عن مص 
إبهامي. فرد عليه كراويل: ال تقلق كثريا بش�أن ذلك 

ا . ا مختلفاً لكن حاول أن تمّص كل يوم إصبعاً
ح�اول املري�ض أن يفعل م�ا أمره ب�ه الطبيب غري 
أن�ه يف كل م�رة كان يضع يده ع�ىل فمه كان يجب 
علي�ه أن يختار بوعي أي إصب�ع من أصابعه يجب 

أن يكون محط اختياره يف ذلك اليوم . 
يف نهاية األسبوع توفق املريض يف عالج عادته. قال 
الطبي�ب كراويل: عندما يتحت�م علينا بلورة مواقف 
جدي�دة واتخاذ قرارات جدي�دة واختيارات جديدة، 
ن�درك جي�دا ك�م أن ه����ذا ال يس�تحق كثريا من 

العناء.

املراقب العراقي/ متابعة...
الثقاف�ة والس�ياحة   أعل�ن وزي�ر 
واآلث�ار عب�د األم�ري الحمداني عن 
إضاف�ة معب�د )الل�ش( ال�ذي يعد  

مق�ر املجل�س الروحان�ي للطائفة 
األيزيدي�ة يف العال�م ويقع يف قضاء 
كيلوم�رتااً   60 بع�د  ع�ىل  ش�يخان 
ش�مال غرب مدين�ة املوصل ضمن 

الالئح�ة التمهيدي�ة لل�رتاث العاملي 
الت�ي تعت�زم ال�وزارة تقديمه�ا إىل 
منظمة اليونس�كو إىل جانب مواقع 
آثاريه وتراثية وطبيعية أخرى بغية 
استحصال موافقة املنظمة الدولية 
عىل ضمها إىل الئحة الرتاث العاملي.

ويعد امللف الذي أعدته وزارة الثقافة 
هو األوس�ع م�ن نوعه منذ إنش�اء 
الوزارة ويضم مدينة نفر األثرية يف 
الديوانية، مدين�ة نمرود )العاصمة 
نين�وى(،  محافظ�ة  يف  األش�ورية 
مدينة واس�ط اإلس�المية، ش�اطي 
دجلة الرتاثي بني باب املعظم والباب 
الرشق�ي بم�ا فيه ش�ارع الرش�يد 
وشارع املتنبي، طريق الحج القديم 
الرابط بني الكوفة والديار املقدس�ة 
مشرتك مع السعودية، مقربة وادي 
الس�الم وبحر النجف، بحرية ساوة، 
حص�ن األخي�ر يف كرب�الء، قلعة 
هيت يف اإلنب�ار، قلعة كركوك، قلعة 
العمادي�ة يف دهوك، موق�ع أثري يف 
حلبجة مش�رتك م�ع اي�ران ، طاق 

كرى يف املدائن جنوبي بغداد. 
وتتمي�ز الالئحة الت�ي أعدتها وزارة 
الثقاف�ة بالتنوع اآلث�اري والرتاثي 
والجغ�رايف بما ينس�جم م�ع الثراء 
الحض�اري ال�ذي تزخ�ر ب�ه ب�الد 
الرافدين عرب تاريخها املمتد إىل آالف 

السنني.

محتوى كتاب

املراقب العراقي/ متابعة... 
يمكن وصف رواية »نذير« للس�وداني إياد الجالد، 
بأنه�ا رواية مجتمع بأكمله، ب�ل لربما مجتمعات 
باتت تلهث وراء الوهم الذي صنعه لها أس�يادها، 
أو صنعوه ألنفس�هم كي يصم�دوا عىل قيد الحياة 
.. »ه�ذه رواي�ة عن نف�س برشية ال ع�ن األحداث 
الت�ي تتع�رض له�ا فحس�ب. ثم�ة جريم�ة. قتل 
ورسق�ة. لكّن القارئ لن يهتم بهما بقدر اهتمامه 
باالسرتس�ال يف عال�م املؤل�ف .. عال�م من�يّس، يف 
قرية نائية، يس�كنها برش هامشيّون ومهّمشون 
تفتك بهم أمراض القاع«.و«نذير« هو الش�خصية 
املحوري�ة يف الرواية التي تحمل اس�مه، والصادرة 
حديثا عن »هاشيت أنطوان« )نوفل( يف بريوت، هو 
اً، س�ائق س�يارة عمومية )تاكيس( سوداني،  أيضا
يقل من املطار س�بعة من العائدين إىل وطنهم بعد 
ط�ول غربة، محّملني بالهداي�ا إىل عائالتهم، بينما 
كان الوق�ت تج�اوز منتصف الليل.ت�دور أحاديث 
عدة يف الس�يارة، من بينها مفاخ�رة أحدهم بذلك 
الخاتم الذهبي الكب�ري والفاخر الذي أتى به هدية 
لزوجت�ه .. بعد وقت من املس�ري، يضط�ر »نذير« 
إىل س�لوك طري�ق مخت�رة، لكنه�ا وع�رة، لتبدأ 

الحكاي�ة حني هبط م�ن املركبة لقض�اء حاجته، 
وهي الفرتة الزمني�ة التي كانت كافية النقضاض 
قط�اع ط�رق ع�ىل »التاك�يس« املتوق�ف يف طريق 
مظلمة، ومن فيه، فيقتلون الركاب أو العائدين.يف 

هذه األثناء، ومن فّوهة مسدسه الصغري خاصته، 
يطل�ق »نذي�ر« النار ع�ىل قطاع الط�رق فريديهم 
قت�ىل .. بع�د اس�تيعابه للكارثة، وتفق�ده الجثث 
الس�بع يقرر تس�ليم نفس�ه والجثث إىل الرشطة، 
لكنه قبله�ا يبحث عن الخات�م الثمني يف الحقائب 
ويرقه، قبل أن يتصل بزوجته ليخربها أنه ذاهب 
إىل الصح�راء يف جول�ة تنقيب ع�ن الذهب، وكانت 
هذه عادة دارجة يف السودان، حيث لقي العديد من 
الباحثني عن الذهب يف الصحارى حتفهم.ويخفي 
»نذير« الخاتم يف مكان آمن قبل تس�ليم نفسه إىل 
الرشطة .. بعد فرتة طويل�ة من التحقيق والبحث 
تق�رر الرشطة إخالء س�بيله إثر تأك�د عنارصها 
ومحققيه�ا أن ال دالئل تدين�ه، لكنها تقرر وضعه 
تح�ت املراقبة.بع�د خروج�ه م�ن الس�جن يذهب 
إىل خاتم�ه الذي حفر له ودفنه قبل س�جنه، ومن 
ثم يع�ود إىل بلدت�ه النائية الفق�رية، حيث زوجته 
»علوي�ة« وطفلته »عزي�زة«.ال يس�تطيع »نذير« 
كت�م رّسه، فيع�رف الكث�ريون أنه خ�رج يف رحلة 
للتنقيب عن الذهب يف الصحراء ورجع بيشء منه، 
فيصبح مح�ط األنظ�ار يف البلدة، ومنه�م جارته 

»سعدية« وزوجها، والكثري من شبان القرية. 

 »تراتيل طائر الماء«.. االنكسارات والخيبات الشخصّية»نذير« إلياد الجالد.. رواية مجتمع بأكمله من الهامشّيين والمهّمشين !

 اصدار

قصص قصيرة جدا

تري�ح  يف  الش�يخ  وق�ال 
ل�)املراقب العراقي(: ان الوضع 
الحايل يف البالد يتطلب اللجوء اىل 
االعت�دال والوس�طية يف الحي�اة 
والتي تقع خارج نطاق القواعد 
األيديولوجي�ة املتع�ارف عليه�ا 
وضمن الس�لوكيات التي ترتكز 
عىل نفس�ية االنس�ان من خالل 
شعوره وتصوراته املبتلية دائما 
بالتعصب والتزمت يف اآلراء مما 
ينت�ج عن�ه رصاع�ات حواري�ة 
ونفس�ية ال يس�تطيع تجاوزها 
الواقع رفض�ا قاطعا  ويرف�ض 
ك�ون ه�ذه الس�لوكيات تنت�ج 
روح�ا س�لبية يغذيها التش�اؤم 
وترم�ز اىل رصاع ذات�ي مقي�ت 

وجموح مقيد.
وأض�اف: ان النق������اش�ات 
واملداخالت من بع�ض الحضور 
خالل الجلسة تطرقت بالحديث 
ع�ن ماهي�ة التعايش الس�لمي 

متقبل�ة  اعتدالي�ة  بوس�طية 
لجمي�ع االط�راف ع�ىل نط�اق 
االدراك مع االحتف�اظ بالثوابت 
ومالحظ�ة مراقب�ة املوضوعات 
اليومي�ة  الحي�اة  يف  الواقعي�ة 
للمواطن من وجهة نظر ثقافية 
يف مواجه�ة التط�رف واإلرهاب 
ال�ذي كان خ�الل امل�دة القليل�ة 
املاضية مس�يطرا عىل عدد املدن 
لكن�ه ه�زم ام�ام إرادة ووحدة 

شعبنا.
االعت�دال  يش�كل  وتاب�ع: 
والوس�طية عماد بن�اء املجتمع 
كونه منهجا يدعو اىل التس�امح 
التفرق�ة  ونب�ذ  واملس�اواة 
تج�اوز  اىل  والتط�رف، وص�والاً 
ح�االت االخت�الف والن�زاع بم�ا 
يحقق التعايش والوئام الوطني 
حي�ث ان هن�اك أس�س وآليات 
يف  تس�هم  ومتوازن�ة  واقعي�ة 
تحقي�ق مبدأ التعايش الس�لمي 

قي�م  ترس�يخ  ع�رب  الع�راق  يف 
االعتدال والوس�طية يف املجتمع، 
وبما يس�اهم يف تعزيز االندماج 
أبن�اء  الوطني�ة ب�ني  والوح�دة 

الشعب العراقي.
وأوضح: ان تج�اوز آثار املايض 
وتداعياته الس�لبية وعىل الرغم 
من صعوبت�ه يتطلب بناء الثقة 
ب�ني مختل�ف اطي�اف الش�عب 
إرس�اء  خ�الل  م�ن  العراق�ي 

املوضوع�ي  االعت�دال  مفاهي�م 
والوسطية الفكرية والسياسية، 
واالبتع�اد ع�ن ط�رح االه�داف 
او غري  التعجيزي�ة  واملتطلب�ات 
املمكن�ة عملي�ااً ع�رب التق�ارب 
والتس�امح وبناء الثقة املتبادلة 
ونس�يان آالم امل�ايض وصوالاً اىل 
تجذير مفهوم التعايش السلمي 

يف إطار الوطن الواحد.
وأشار اىل ان الوسطية يف معناها 
العام تعن�ي االعتدال يف االعتقاد 
والنظ�ام  والس�لوك  واملواق�ف 
بال�ذات  فاإلس�الم  واالخ�الق. 
هو دي�ن معتدل غ�ري جانح وال 
مف�رط يف يشء م�ن الحقائ�ق، 
فليس في�ه مغاالة وال تطرف او 
شذوذ يف االعتقاد، وال تهاون وال 
تقصري وال اس�تكبار وال خنوع 
وال استس�الم، إذ ال خض�وع وال 
عبودي�ة لغ�ري الل�ه تع�اىل، وال 
تش�دد او احراج وال تس�اهل او 

تفري�ط يف حق من حق�وق الله 
تع�اىل وال حق�وق الن�اس، وهو 
واالس�تقامة  الص�الح  معن�ى 
وتصفي�ة النف�س م�ن االحقاد 
واالبتع�اد ع�ن اضم�ار العداوة 
والكراهي�ة والبغض�اء لآلخرين  
والوسطية تعني ايضااً االعرتاف 
والس�يما  لآلخري�ن  بالحري�ة 
الحري�ة الدينية وه�و ما رشعه 
االسالم واكد عليه يف قوله تعاىل: 
)ال إكراه يف الدين قد تبني الرشد 
من الغ�ي فمن يكفر بالطاغوت 
ويؤم�ن بالل�ه فق�د استمس�ك 
بالع�روة الوثق�ى ال انفصام لها 

والله سميع عليم.
دي�ن  ه�و  اإلس�الم  ان  وخت�م 
الوس�طية والتسامح وظهر ذلك 
يف العدي�د م�ن الس�ور القرآني�ة 
واألحاديث الرسول الكريم محمد 
واهل البيت عليهم الس�الم حيث 
يؤك�د ع�ىل الوس�طية واالعتدال 

اش�كال  كل  ويرف�ض 
التعص�ب والتط�رف ضد 
اآلخرين، إذ ال رفض لهم 
وال إك�راه او إره�اب او 
تروي�ع بغري ح�ق. وهو 
ما يعن�ي ان الوس�طية 
رشع�ي  مطل�ب  ه�ي 
اصيل ومظهر حضاري 
التكامل  لتحقيق  رفيع 
ب�ني  واالنس�ج����ام 
وتحقي�ق  الجماع�ات 
وان  بينه�م،  التع�اون 
هذا  اىل  الوص�����ول 
البواب�ة  ه�و  اله�دف 
لتج�اوز التناق�ض يف 
ت  كيا لس�ل������و ا
ت  رس�ا ملم�����ا وا
عي�ة  جتم����ا ال ا
ت  ا لتعقي������د وا
واالمراض النفس�ية 

واالجتماعية.

رجب الشيخ

باولو كويلو



من اقوال االمام علي عليه السالم

األسم : موىس
األب : جعف�ر ب�ن محم�د الص�ادق، اإلم�ام 

السادس عند الشيعة اإلمامية
أشهر األلقاب : الكاظم

الكنية : أبو الحسن وأبو إبراهيم
محل وتاريخ الوالدة : األبواء يف الس�ابع من 
صف�ر س�نة 128 ھ املواف�ق للس�ادس من 

شهر ترشين الثاني سنة 745 م
عمره الرشيف : 55 سنة

مدة إمامته : 35 سنة
تاريخ وفاته : الخامس والعرشين من رجب 
س�نة 183 ھ، املوافق لألول من شهر أيلول 

سنة 799 م
س�بب وفاته : استش�هد بالس�م يف س�جن 

هارون الرشيد
مدفن�ه : مقاب�ر قري�ش )حالي�اً: مدين�ة 

الكاظمية( بغداد، العراق
والدته

ولد اإلمام موىس ب�ن جعفر ]ع[ يف منطقة 
تس�مى األب�واء، منزل ب�ن مك�ة واملدينة، 
م�ن أم تس�مى حمي�دة بنت صاع�د، وهي 
أندلس�ية، يرج�ع أصله�ا اىل برب�ر املغرب، 
وكان�ت مش�تهرة بلقب )املصّف�اة(، لقبها 
بذلك زوجها اإلمام جعفر الصادق ]ع[ حن 
ق�ال عنها: »حمي�دة مصّفاة م�ن األدناس 

كسبيكة الذهب«.
وت�واله  أبي�ه،  كن�ف  يف  ]ع[  اإلم�ام  نش�أ 
برعايت�ه. فأب�وه اإلمام الس�ادس من أئمة 
أه�ل البي�ت ]ع[ ال�ذي م�أل الدني�ا علم�ه 
وفقه�ه، والذي قال فيه اإلم�ام أبو حنيفة، 
وه�و قط�ب من أقط�اب العلم وإم�ام أحد 
املذاهب األربعة املعتمدة يف العالم اإلسالمي 
يف امل�ايض والح�ارض: »م�ا رأي�ت أفقه من 

جعفر بن محمد«.
وحي�ث أنه اإلمام املع�ّد ليخلف أباه، ظهرت 
عليه مالم�ح النبوغ والفطن�ة وهو صغري 

السن.
ذك�رت املص�ادر التاريخي�ة أنا أب�ا حنيفة 
س�أله وهو صغري: »ممن املعصية؟«، وهي 
مسألة فلسفية اختلف فيها كبار الفالسفة 

وكتبوا فيها الكثري من املباحث.
فأجاب�ه ]ع[ عىل البديه�ة: »إن املعصية ال 
ب�د أن تكون من العب�د أو من ربه أو منهما 
جميع�اً. ف�إن كان�ت م�ن الله فه�و أعدل 
وأنص�ف من أن يظل�م عب�ده ويؤاخذه بما 
ل�م يفعله. وإن كانت منهم�ا فهو رشيكه؛ 
والق�وّي أوىل بإنصاف الضعي�ف. وإن كان 

م�ن العب�د وحده فعلي�ه وقع األم�ر؛ وإليه 
توج�ه النه�ي، ول�ه ح�ق الث�واب العق�اب 

ووجبت الجنة والنار«.
القابهأشهر ألقابه ]ع[ التي عرف بها هي: 
الكاظم. وكان يلقب أيض�اً بالعبد الصالح، 
ويف املدين�ة كان يعرف بزين املتهجدين. أما 
بع�د وفاته، فقد اش�تهر بلق�ب غطى عىل 
بقي�ة ألقابه وهو ب�اب الحوائ�ج، ملا عرف 
ب�ه ]ع[ من الكرام�ات واملعاجز، والدعوات 

املستجابة.
اوالده

اختلف�ت املص�ادر التاريخي�ة يف بي�ان عدد 
أوالده، وترددت جميعها بن ثالثن، وسبعة 
وثالثن، وأربعن، بن ذكور وإناث. وأش�هر 
أوالده من الذكور هو عيل الرضا ]ع[، اإلمام 
الثامن ال�ذي خلفه يف منصب اإلمامة، وهو 
مدف�ون يف مدينة مش�هد املعروفة يف إيران. 
أما أش�هر اإلناث فه�ي معصومة ]ع[، وقد 

دفنت يف مدينة قم يف إيران أيضاً.
حياته قبل امامته

ش�هد اإلم�ام الكاظ�م ]ع[ يف حيات�ه التي 
س�بقت إمامته ألواناً من الظلم الذي كانت 
تمارسه السلطة العباسية ضد بني هاشم، 
وبالخص�وص أهل البيت منهم. فقد ش�هد 
كيف يعامل املنصور أبناء عمومته من أبناء 
الحس�ن والحس�ن، وكيف كان يخضعون 

للتعذيب والتصفية الجسدية عىل يديه.
لقد كان املنصور م�ن الخلفاء الذين عرفوا 
أن  حت�ى  بمناوئي�ه،  والتنكي�ل  بالبط�ش 
السيوطي قد ذكر يف كتابه »تاريخ الخلفاء« 

أنه »قتل خلقاً كثرياً حتى استقام ملكه«.
وكان من فنون القتل عنده أن يدخل مناوئه 
يف إس�طوانة البناء ثم يبن�ي عليه وهو حي 

داخل االسطوانة.
وق�د آلت األم�ور أخرياً اىل قت�ل والده اإلمام 
الص�ادق م�ن قبل املنص�ور بالس�م يف عام 
تل�ك  كل  ]ع[  اإلم�ام  ع�اش  لق�د  148ھ. 
األح�داث، وتعامل معه�ا بالص�ر والثبات 
ورباطة الجأش، وكان جده اإلمام الحسن 

]ع[ يف ذلك املثل األعىل الذي يحتذي به.
امامته

توىل اإلمام موىس بن جعفر مقاليد اإلمامة 
بع�د أبي�ه ال�ذي استش�هد ع�ام 148ھ، يف 
الش�طر األخري من حياة املنصور الذي تويف 
س�نة 158ھ. وعارص أيض�ا الخلفاء الذين 
تلوا املنصور، وهم املهدي والهادي والرشيد.

ق�ام املنصور بعد قتله اإلم�ام الصادق ]ع[ 
بمهادن�ة ابنه اإلمام الكاظ�م، لكنه لم يكن 
بعيداً عن عينه وواصل متابعته. فاس�تثمر 
اإلم�ام ]ع[ تلك الفرص�ة يف التفرغ إلعطاء 

الدروس يف املدينة ونرش العلم.
أم�ا الخليفة املهدي الذي خل�ف املنصور يف 
ع�ام 158ھ، فق�د أودعه الس�جن مدة من 

الزمن، ثم أطلق رساحه بسبب حلم رآه.
يق�ول املؤرخون أن�ه انتف�ض مرعوباً من 
نوم�ه ذات ي�وم، وبع�ث اىل وزي�ره الربيع 
وأمره بإحضار م�وىس بن جعفر ]ع[، كما 
ينق�ل صاحب كتاب تاريخ بغداد وغريه عن 

وزيره الربيع.
فلم�ا ح�ر اإلم�ام ]ع[ ق�ام ل�ه امله�دي 
وعانقه وأجلسه، ثم قص عليه قصة الحلم 
ال�ذي رآه. قال إنه رآى أمري املؤمنن عيل بن 
أب�ي طالب ]ع[ يف املنام وهو يتلو عليه هذه 
اآلية: )فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا يف 
األرض وتقطع�وا أرحامك�م(. ثم طلب من 
اإلمام عهداً أن ال يخرج عليه أو عىل أحد من 
ول�ده. فأكد له اإلم�ام ]ع[ أن ذلك ليس من 
شأنه وال يفكر فيه. فأطلق رساحه وأعاده 

اىل أهله يف املدينة.
ومىض عهد املهدي وتوىل الخالفة بعده ابنه 
اله�ادي ال�ذي انته�ج كأبيه نهج القس�وة 
واعتم�اد أس�لوب القتل. واندلع�ت يف زمنه 
ث�ورة ف�خ الت�ي قادها الحس�ن ب�ن عيل، 
م�ن ذرية اإلمام الحس�ن ]ع[ ع�ام 169ھ، 
والت�ي مثلت رصخ�ة ضد ظلم العباس�ين 

وطغيانهم.
ورغ�م الدع�وة التي وجهها قائ�د ثورة فخ 
اىل اإلم�ام م�وىس بن جعفر ]ع[ لالش�راك 
يف الثورةفيهالعلمه مسبق�ًا بنتائج الثورة. 
فقد كان عىل يقن أن تلك الثورة ستجر عىل 
أهل البي�ت وأتباعهم املزيد م�ن االضطهاد 
وسفك الدماء، وستنتهي دون بلوغ األهداف 
السامي�ة يف التخل�ص من الحك�م العبايس 

وإقامة العدل، وحكم الله يف األرض.
وكان م�ن عواقب فش�ل الث�ورة أن وجهت 
الس�لطة العباس�ية إصبع االتهام اىل اإلمام 
بالتحري�ض والتخطي�ط لها. وق�اد ذلك اىل 
إيداع اإلمام الس�جن عدة مرات، ثم التلويح 

بالقتل.
ل�م يدم عهد اله�ادي طويالً. فتس�لم أخوه 
ه�ارون الرش�يد زم�ام األم�ور. وكان عهد 
الرش�يد عهداً ش�ديد الوطأة عىل أهل البيت 
وعميده�م م�وىس ب�ن جعفر. لق�د لخص 

الش�يخ محم�د حس�ن آل ياس�ن ]رحم�ه 
الل�ه[ وصفه لذلك العه�د بقوله: »وعىل كل 
ح�ال، فإن املتفق عليه بن املؤرخن أن أيام 
الرشيد كانت أس�وأ األيام عىل اإلمام إرهاباً 
وإرعاباً وس�جوناً ومعتقالت، ويستفاد من 
مجموع كلماتهم وأقوالهم أن اإلمام يف عهد 
هذا الخليفة قد تكرر سجنه وإخالء سبيله 
أكث�ر من مرة قبل س�جنه األخري الذي تويف 
فيه، كما يستفاد منها أنه حبس يف البرصة 
مرة؛ ويف بغ�داد مرات، وأنه تنقل يف حبوس 
عي�ى ب�ن جعف�ر؛ والفض�ل ب�ن الربيع؛ 
والفضل بن يحيى الرمكي، ثم الس�ندي بن 

شاهك يف آخر املطاف«.
ث�م يذك�ر الش�يخ ]رحم�ه الل�ه[ يف كتابه 
)اإلم�ام م�وىس ب�ن جعف�ر ]ع[( ضم�ن 
سلسلته )األئمة اإلثنا عرش عليهم السالم( 
كان�ت  اإلم�ام  حب�س  تك�رار  أس�باب  إن 
مختلفة، وأولها كان يف أول حج للرشيد بعد 
أن ت�وىل الخالفة. وعندما ذه�ب لزيارة قر 
الرس�ول ]ص[، وق�ف أمام الق�ر الرشيف 
وس�لّم عليه قائال: »الس�الم عليك يا رسول 
الل�ه! الس�الم عليك ي�ا ابن الع�م!« مفتخراً 
بذلك عىل من معه بقرب نس�به من رس�ول 
الل�ه ]ص[. فم�ا كان من اإلم�ام موىس بن 
جعف�ر ]ع[ الذي كان ح�ارضاً وقتها إال أن 
س�لّم عىل الرس�ول قائالً: »الس�الم عليك يا 
رس�ول الله! الس�الم علي�ك يا أب�ه!« فتغري 
وجه الرش�يد عىل الفور، وب�ان الغيظ فيه. 
لكن�ه أراد أن يكبته، فقال لإلمام ]ع[: »هذا 

الفخر يا أبا الحسن حقاً!«.
ل�م يكن موق�ف كهذا س�هالً عىل الرش�يد. 
فقد كرس اإلمام ]ع[ كرياءه أمام حاشيته 

ورعيته، وقتل أمله يف إثبات جدراته وأهليته 
يف ت�ويل منص�ب »أمري املؤمن�ن« و«خليفة 
رس�ول الله« للمأل املحتش�دين حوله. فقد 
كان يأم�ل بإس�ماعهم أنه ابن عم رس�ول 
الل�ه ]ص[ أن ي�روا فيه القريب اىل رس�ول 
الله نسباً، وبالتايل فهو الجدير بتويل كريس 
خالفت�ه. لكن محاوالته يف بناء هذه الفكرة 
يف عقوله�م خاب�ت بع�د أن ب�ادره اإلم�ام 
بإعالن�ه أم�ام املأل نفس�ه أنه ابن لرس�ول 
الل�ه، متحدر من صلب�ه، وأنه األقرب رحماً 

برسول الله.
ال ش�ك أن ه�ذه الحادث�ة وغريه�ا تلته�ا 
خلق�ت تراكماً من الحقد قاد اىل التخطيط 
لتغييب اإلمام عن الس�احة، وإقصائه عن 
األمة، ومن ث�م التخطيط لقتله.برصاعات 
سياس�ية ب�ن الجن�اح األم�وي والجناح 
العب�ايس، والتي آلت فيما بع�د اىل انقضاء 
عهد الحكم األموي ونشوء العهد العبايس. 
وحت�ى يف بداي�ة نش�وء الحك�م العب�ايس 
العب�ايس مش�غوال  الفت�ي، كان الحاك�م 
بتصفي�ة خصومه وترس�يخ بن�اء الدولة 
الجديدة؛ وهو أمر استثمره اإلمام الصادق 

]ع[ يف بناء رصح مدرسته الفكرية.
تخ�رج من مدرس�ة اإلم�ام الص�ادق ]ع[ 
ح�وايل 4000 إنس�ان، كل يق�ول »حدثني 
جعف�ر ب�ن محمد«، كم�ا تنقل لن�ا كتاب 
التاريخ هذا بأمانة، ومن أقطاب من تخرج 
من هذه املدرس�ة الفكرية بعض من أئمة 
املذاه�ب األربعة التي يعتمدها املس�لمون 
اىل يومنا هذا يف مش�ارق األرض ومغاربها 
يف أخ�ذ أحكامهم الديني�ة. وقد كانت بحق 
وباعراف املؤرخن ال�رصح الفكري الذي 

أحيا كتاب املس�لمن الخالد القرآن الكريم 
وسنة رسول الله ]ص[.

اإلم�ام  يف  اإلمامي�ة  الش�يعة  اعتق�اد  إن 
الصادق ]ع[ لي�س اعتق�ادا تقليدياً. فهو 
ليس فقيهاً كس�ائر الفقه�اء تعلم علومه 
– لكن�ه  املألوف�ة،  التقليدي�ة  بالطريق�ة 

برأيه�م- امت�داد الرس�الة التي ج�اء بها 
الرس�ول الكري�م محمد ]ص[ وه�و إمام 
مف�رض الطاعة منص�وص عليه من قبل 
النبي ]ص[ بأمر الله. وهو معصوم يؤدي 
عن الرس�ول األمانة التي أوكل�ت إليه بعد 

وفاته.
وعليه، فنحن ال نس�تغرب من غزارة علمه 
وتوس�عه يف ميادين الفك�ر واملعرفة، كما 
يس�تغرب من ال يعتقد بإمامت�ه التي هي 
منص�ب إله�ي، ألننا نعتقد أنه مس�دد من 
قب�ل الل�ه ل�رورة اكتم�ال الحج�ة عىل 

الناس.
فلم تكن هذه املدرس�ة تعطي دروس�ها يف 
الفق�ه والتفس�ري والحدي�ث فحس�ب، بل 
تجاوزتها اىل علوم طبيعية نس�ميها اليوم 
واألحي�اء وغريه�ا.  والفيزي�اء  الكيمي�اء 
واص�ل الصادق ]ع[ قيادة مدرس�ته حتى 
نهاي�ة حياته الرشيفة، ث�م آلت القيادة اىل 
ولده اإلم�ام موىس بن جعفر ]ع[، فواصل 
إلق�اء الدروس ونرش الفك�ر املحمدي عىل 
تالمذت�ه، وق�د ع�ّد الش�يخ باق�ر رشيف 
الق�ريش يف كتابه )حياة اإلم�ام موىس بن 
جعفر ]ع[( أكثر م�ن ثالثمائة طالب أخذ 

عنه العلم.

ماريا غوبريت ماير

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

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

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

املال. 
*إذا مطر الّتحاسد نبتت الّتفاسد. 

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

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

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

الجزاء. 
*رّش اإليم�ان م�ا دخل�ه الّشك، ورّش أخ�الق الّنفس 

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

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

* م�ن نرَص الحّق أفلح. بكث�رة الّتواضع ُيستدّل عىل 
تكامل الرّشف، بكثرة الّتكر يكون الّتلف. 

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

* إذا رأي�َت مظلوم�اً فأِعْنُه عىل الّظال�م. باإلحسان 
تملك القلوب، بالّسخاء تسر العيوب. 

*بالطاع�ة يكون الف�وز، باملعصية يك�ون الّشقاء. 

اوراق من الماضي القريب

خليل كنة    من اهم الشخصيات السياسية في العهد الملكي العراقي 

م�ع الربع األول م�ن القرن العرشي�ن إندلعت 
يف الع�راق نهض�ة طبي�ة إرتفع�ت بالصح�ة 
العام�ة ملست�وى الشعور بمسؤولي�ة القضاء 
عىل امل�رض مستوطنا وواف�دا وتنارصت عىل 
تأس�يس املشاري�ع الصحي�ة بجمي�ع أنح�اء 
الع�راق أكث�ر الجهود الت�ي جادت به�ا وزارة 
الصح�ة ومجل�س اإلعم�ار واإلدارات املحلي�ة 
وجمعيت�ا اله�الل األحم�ر وحماي�ة األطف�ال 
وبعض املحسن�ن فأنشأت 10 مستشفيات 7 
مستشفيات يف بغداد وواحدة يف كل من املوصل 
وكرك�وك والب�رصة كامل�ة الوح�دات نوعا ما 
بينم�ا الحقيق�ة أن من بينه�ا مستشفى 1 أو 
2 يصح أن يطل�ق عليه مستشفى كامل العدة 
وهو املستشفى التعليمي التابع للكلية الطبية 

ومستشفى الكرخ
ببغ�داد  العراقي�ة  املش�ايف  طليع�ة  يف  ك�ان 
مستشف�ى املجيدية أو امللك�ي أو الجمهورية 
ويش�ري تأريخ�ه أن اإلنكلي�ز حينم�ا إحتل�وا 
أس�موها  يس(  خان�ة  خست�ة  )مجيدي�ة 
)املستشفى العسك�ري الريطاني الثابت رقم 
الجراحي�ة  بالعقاق�ري واآلالت  23( وجه�زوه 
الحديثة العه�د آنذاك وبقي تحت إدارة الجيش 
الريطان�ي حت�ى 1923 حيث أنيط�ت إدارته 
ب�وزارة الصحة التي جعلته تحت إدارة مديرية 
الصح�ة العامة وأس�مته )املستشف�ى امللكي 
العراق�ي( كان يديره الدكتور دنلوب بمساعدة 
الدكت�ور صائ�ب ش�وكت ول�م يك�ن فيه من 

األطباء العراقين سوى عدد ضئيل
 3 امللك�ي  باملستشف�ى  إلتح�ق   1924 ع�ام 
أطباء عراقين هم ش�اكر السويدي وإبراهيم 
عاك�ف اآلل�ويس وتوفي�ق رش�دي فعه�د لهم 
خف�ارة املستشفى بص�ورة عامة وك�ان فيه 
6 ممرض�ات عراقيات فقط ل�م يكن تدريبهن 
ممرض�ات   3 الحكوم�ة  فجلب�ت  مناس�با 
العراقي�ات  املمرض�ات  لتدري�ب  إنكليزي�ات 
وتحسن التمريض يف املستشفى أما املضمدون 
فكانوا ممن تعلم�وا املهنة بالتمرين وتخرجوا 
يف املستشفى ويف العهد الجمهوري أطلق عليها 
)املستشفى الجمهوري( وألحقت باملستشفى 
دائ�رة املحقق العديل وتع�ددت أقسامه ووضع 
حج�ر األس�اس للقس�م األول م�ن مستشفى 
مدين�ة الطب عىل ش�اطئ دجل�ة الغربي يف 8 
آذار 1961 أما املدينة كلها فستضم املستشفى 
الجمه�وري وتوابع�ه ورص�د لها مبل�غ قدره 
املستشف�ى  وس�يكون  دين�ار  000ر450ر5 
الجمهوري 12 طابق�ا ودار التمريض الخاص 
8 طواب�ق ومستشف�ى االطف�ال 16 طابق�ا 

ومدرسة املمرضات 8 طوابق.

 من شهداء آل البيت يف ثهر رجب  

 االمام موسى الكاظم ) عليه السالم ( 

االحد  1 اذار 2020 العدد 2278  السنة العاشرة

9
A�سحيفة - يومية - �سيا�سية - عامة l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w p a p e r

ابت�دأ حيات�ه السياس�ية بع�د ان اكم�ل 
دراس�ته الجامعية يف الجامع�ة االمريكية 
ببريوت ، مؤيدا لجماعة االهايل اليس�ارية 
ومعارض�ا ملعاه�دة 1930 الجائ�رة ب�ن 
الع�راق وبريطاني�ا  والقي علي�ه القبض  
مع ع�دد من زمالئه وكان ان�ذاك طالبا يف 

كلية الحقوق.
اح�د  وكان  االه�ايل  جماع�ة  اىل  انتم�ى 
مؤسس�يها وعقدت الجماع�ة اجتماعا يف 
قاعة سينما رويال يف امليدان ..  وصدر عن 
االجتماع بيان جاء فيه : )سنجوع ونعرى 
ايها الش�عب العراقي( وع�ن هذه الحادثة 
وحقيقة انتس�ابه اىل جماع�ة االهايل قال 

خليل كنه للصحفي رشيد الرماحي :

» حن انتس�بت اىل جماعة االهايل بزعامة 
جعف�ر ابو التمن لم اك�ن املك اية معرفة 
بإتج�اه اي واح�د م�ن الجماع�ة س�وى 
انهم يعارضون معاه�دة 1930  ويدعون 
اىل اس�تقالل الع�راق والرغب�ة يف الحري�ة 
وبص�دور جماع�ة االهايل تكش�ف اتجاه 
الجماع�ة  وترك خليل كن�ه الجماعة كما 
تركها يون�س الس�بعاوي ومحمد صديق 
شنش�ل وفائق الس�امرائي بمعنى تركها 
ذوو االتج�اه العروب�ي القوم�ي ، وتحدد 
موقف االخرين من اليس�ارين امثال عبد 
القادر اس�ماعيل لكن كل هؤالء الش�باب 
حوكموا وكان حس�ن جمي�ل معهم لكنه 
خرج ب�راءة فيما اص�درت محكمة جزاء 

بغ�داد حكمه�ا ع�ىل خليل كنه ملدة س�تة 
اش�هر وذهب�وا اىل الس�جن وارضبوا عن 
الطعام  بسبب طرد  ادارة السجن زميلهم 
حس�ن جمي�ل  ال�ذي كان ي�ردد عليهم 
..  وبعد انتهاء م�دة محكوميتهم خرجوا 
وع�ادوا اىل الدراس�ة يف كلي�ة الحقوق ويف 

سنة 1932 تخرج من الكلية .
وتعليق�ا عىل فرة الس�جن يق�ول انه لم 
يكن منس�جما م�ع جماعة االه�ايل  وانه 
يف توجهات�ه كان عروبيا وق�د احس بردة 
فع�ل تجاههم والج�ل ان يبتعد عن اجواء 
السياس�ة بح�ث ع�ن وظيف�ة ول�م يجد 
سوى مديرية اموال القارصين فعن فيها 
وكان�ت تس�مى )مديري�ة االيت�ام ( وبعد 
ثالثة اشهر نقل اىل وزارة املواصالت  حتى 

سنة 1941 .
القومي�ة    1941 ماي�س  ث�ورة  ن�ارص 
واعتق�ل  م�ع ع�دد م�ن زمالءه الش�باب 
القومي�ن املتحمس�ن بع�د فش�ل الثورة 
وبعد اربع س�نوات اطلق رساحه . ويف 12 
اذار س�نة 1946 كان من مؤس�ي حزب 
االس�تقالل بزعامة الش�يخ محمد مهدي 
كب�ة وه�ذا الحزب ه�و ذو توج�ه قومي 
عرب�ي وق�د اجيز يف 2 من نيس�ان س�نة 
1946 .يق�ول خليل كن�ه :« عند خروجنا 

م�ن االعتقال قررنا اقصد انا وجماعة من 
زمالئي الش�باب تأليف حزب يحمل اس�م 
)االستقالل ( وجاء ذلك بعد ان اعلن االمري 
عب�د االله ال�ويص عىل الع�رش يف خطاب 
القاه ع�ر االذاعة عن بداي�ة االنفتاح اثر 
تشكيل توفيق الس�ويدي وزارته الجديدة 
ب�وزارة  1946 واضط�الع س�عد صال�ح 
للتنظيم�ات  املج�ال  وفس�حه  الداخلي�ة 

الحزبية وضمان حرية الصحافة » .
كان خلي�ل كن�ه مس�ؤوال ع�ن جري�دة 
)االس�تقالل ( وكان يرف�ض ان يتع�اون 
الحزب مع اليس�ارين م�ن ممثيل الحزب 
كام�ل  وزعيم�ه  الدمقراط�ي  الوطن�ي 
الجادرج�ي وعندم�ا احالت وزارة ارش�د 
العم�ري كام�ل الجادرج�ي اىل املحاكم�ة 
كتب محمد صديق شنش�ل مق�اال يدافع 
عن الجادرجي وطلب من خليل كنه نرشه 
وبعد اطالع�ه عىل املقال ح�ذف كل ما له 
عالقة بمحاكمة الجادرجي انس�جاما مع 
ق�رار الهيئ�ة العليا للحزب واج�از الباقي 
للن�رش ولك�ن الش�يخ محمد مه�دي كبة  
رئيس حزب االس�تقالل ل�م يرتح ملا فعله 
خلي�ل كنه فإعتك�ف بداره واعل�ن انه لن 
يعود للحزب وخليل كنه احد اعضائه فلما 
علم خليل كنه  قدم اس�تقالته من الحزب 
وهك�ذا انته�ت ه�ذه املرحلة م�ن حياته 

السياسية .
يعلق االستاذ حميد املطبعي عىل استقالته 
من حزب االستقالل فيقول :«ان خليل كنه 
كان احد املؤسسن لحزب االستقالل ومن 
الطموحن لتزعمه ولهذا الس�بب اصطدم 
بالحزب زرئيسه الشيخ محمد مهدي كبه 
وخرج من الحزب واصدر كراس�ا عن ذلك 

يف ذات س�نة التأس�يس  1946 بعنوان (: 
هذه اس�تقالتي من حزب االستقالل ( ثم 
انضم اىل منهج النظام السيايس امللكي .

بعدم�ا اس�تقال م�ن حزب االس�تقالل  
راح  باالتجاه املعاكس ليصبح من اش�د 
انصار نوري الس�عيد ومحبي�ه وعضوا 
يف حزب�ه ) ح�زب االتحاد الدس�توري ( 
وال�ذي اجي�ز يف 24 ترشين الثاني س�نة 
1949 وانتخب س�كرتريا للحزب وتزوج 
من ابنة عبد الهادي العسكري عم زوجة 
ن�وري الس�عيد بنت اخ�ت الفريق االول 
الركن جعفر العسكري مؤسس الجيش 

العراقي واول وزير للدفاع .
ش�ارك يف اللعبة الرملاني�ة وانتخب نائبا 
يف مجل�س الن�واب لل�دورة االنتخابي�ة 
الحادي�ة عرشة والتي اس�تمرت من 17 
 1948 ش�باط   23 وحت�ى   1947 اذار 

.وكان خلي�ل كن�ه م�ن موالي�د مدينة  
الفلوج�ة بمحافظ�ة االنب�ار الحالي�ة  
س�نة 1910 وهو خليل اس�ماعيل كنه 
البيات�ي وه�ذا اس�مه الكام�ل .درس 
االبتدائية يف مدرس�ة التفي�ض االهلية 
ببغداد والثانوية يف الجامعة االمريكية 
الحق�وق  كلي�ة  يف  وتخ�رج  بب�ريوت 
العراقي�ة س�نة 1932 وق�د كتبت عن 
حياته بضعة اسطر يف موسوعات عدة 
منها م�ا كتبه كل من  االس�تاذ  حميد 
املطبعي يف موس�وعة )موسوعة أعالم 
وعلماء الع�راق (  التي صدرت عن دار 
الزم�ان للصحافة والن�رش واملعلومات 
ببغ�داد 2011 واالس�تاذ  خال�د احم�د 
الجوال يف  )موسوعة اعالم كبار ساسة 
امللك�ي م�ن 1920اىل 1950(  الع�راق 

الت�ي صدرت  عن دار الش�ؤون الثقافية 
ببغ�داد س�نة 2013 بجزئ�ن .عن بعد 
تخرج�ه يف مديرية ام�وال القارصين ثم 
مستش�ارا قانوني�ا يف وزارة االقتص�اد 
ومدي�را لرشك�ة كهرب�اء بغ�داد 1941 
.داخل عالم السياس�ة فأصبح وزيرا بال 
وزارة يف وزارة توفي�ق الس�ويدي الثالثة 
يف 15 ايلول س�نة 1950 ويف وزارة نوري 
الس�عيد الحادي�ة ع�رشة   ) 15 ايل�ول 
1950 واس�تقالت يف 10 تم�وز 1952 (  

توىل منصب وزير املعارف .
وخ�الل اس�تيزاره ترأس الوف�د العراقي  
يف  12 حزي�را س�نة 1951 اىل مؤتم�ر 
اليونس�كو –بحك�م منصب�ه – وال�ذي 
وزارة  .ويف  بفرنس�ا  باري�س  يف  انعق�د 
جمي�ل املدفع�ي السادس�ة )29 كانون 
الثان�ي 1953 -5 ايار 1953 ( توىل ايضا 

منصب وزي�ر املع�ارف ويف وزارة نوري 
الس�عيد الثاني�ة ع�رشة ) 3 اب 1954-
املنص�ب  االول 1955 ت�وىل  17 كان�ون 
ذاته وهكذا ص�ار وزيرا مزمنا للمعارف 
بإس�تثناء تعيينه وزيرا للمالية يف وزارة 
نوري السعيد الثالثة عرشة التي تشكلت 
يف 17 كان�ون االول 1955 واس�تقالت يف 
30 حزي�ران 1957 واثناء ذلك  - وبحكم 
منصبه ايضا - ويف 17 ايلول 1956 ترأس 
الوف�د العراق�ي اىل واش�نطن لحض�ور 
مؤتمر حكام صن�دوق النقد الدويل .ويف 
12 ش�باط س�نة 1958 اخت�ري ليك�ون 
عض�و الهيئ�ة النيابية لس�فر ويل العهد 
االم�ري عبد االل�ه الذي س�افر اىل االردن 
للحاق بامللك فيصل الثاني 1958-1953 
والقيام بالتوقيع عىل االتحاد الهاش�مي 

بن العراق واالردن .

قس����م من السياس����يين العراقيين ارتبطت نش����اطاتهم بتكوين الدولة العراقية الحديثة س����نة 1921 ومبايعة فيصل بن 
الحسين ملكا على العراق في آب –اغسطس سنة 1921 .ولعل من هؤالء السياسيين )خليل كنة  1910-1995  ( الذي 
تبوأ مناصب  وزارية مهمة منها تس����لمه منصب وزير المعارف )التربية ( ومنصب وزير المالية .كما تولى رئاسة مجلس 
النواب في 15 كانون االول سنة 1957 فأصدر عن اعماله التي قام بها في المجلس  كراسا بعنوان :)خطاب في الجلسة 

التي عقدها مجلس النواب 29 ايار 1958 ( .

تاريخ املستشفيات 
 يف العراق



ل�م يكن تحطيم البنية التحتي�ة للعراق ناتج عريض، نتج 
ع�ن العمليات العس�كرية خ�ال الحربني التي ش�نتهما 
الوالي�ات املتحدة األمريكي�ة عام�ي 1991 و2003، إنما 
كان�ت مقص�ودة ومخط�ط له�ا، حينم�ا التق�ى وزي�ر 
الخارجي�ة األمريك�ي ذلك الحني، “جيم�س بيكر” بوزير 
الخارجي�ة العراقي�ة، قالها برصاحة ش�ديدة مه�دداً له 
)س�نرجع الع�راق اىل عه�د م�ا قب�ل الصناع�ة(. وبذلت 
الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة لتحقي�ق هذا اله�دف، كل 
طاقته�ا التدمريي�ة لتلقي بها عىل البل�د، من أجل إحداث 

أكرب قدر من التدمري يف البنية التحتية له.
 ويف ذل�ك يقول�ل محلل عس�كري عراقي: ال ي�كاد املتابع 
للش�أن العراقي، ان يخ�رج بانطباع يدع�وه إىل التفاؤل، 
فق�د دم�رت كل مؤسس�ات ووزارات الدولة، ب�ل ونهبت 
أمام مرأى ومسمع القوات االمريكية عند دخولها لبغداد 
ع�ام 2003، بم�ا فيها املتح�ف الوطني، ول�م تحافظ إال 
ع�ىل وزارة النفط، ومنذ ذلك الوق�ت والحرب والتدمري ال 
يزال مس�تمر، ومن يذهب اىل مدينة الرمادي يرى نس�بة 
التدمري والتخريب بشكل جيل، حيث قالت األمم املتحدة يف 
تقريٍر خاص لها، إن التدمري بمدينة الرمادي مذهل، فقد 
تم تدمري 7700 مبن�ى، والبنى التحتية تعرضت ل�لتدمري 
بالكام�ل، نف�س الحال جرى ع�ىل م�دن الفلوجة ومدن 
قت بناها التحتية،  دي�اىل وصاح الدين، التي دمرت أو سرُ
بم�ا فيها مصفاة بيجي يف مدين�ة بيجي، تلك املدينة التي 
أعلن�ت فيما بع�د، أنها مدينة منكوبة لش�دة الدمار الذي 

حصل فيها.
وأضاف الباحث يف الش�أن العراق�ي: أن ما جري يف مدينة 
املوصل فقد درُمرت جس�ورها الخمس�ة، ومعامل السكر 
واالدوي�ة ومعام�ل االس�منت والبنوك وجامع�ة املوصل 
ودمرت اآلثار حتى وصلت نسبة التدمري إىل 60%،   ناهيك 
عن الخس�ائر البرشية واملادية واالقتصادية الكبرية جدا، 
فمظاه�ر التدم�ري والتخريب ماثلة يف جمي�ع هذه املدن، 
يض�اف اىل ذل�ك الفس�اد امل�ايل واإلداري والبطالة وغياب 
ت�ام للخدمات، خاصة خدمة الكهرب�اء، مع فقدان االمن 
واالس�تقرار، كل ذل�ك بس�بب ديمقراطي�ة االحتال التي 

جلبها للعراق.

تحطيم البنية 
التحتية للبلد هل كان

 مقصودًا ؟

 وبع�د ميض عامني ع�ى عملها، نجحت يف تحقي�ق أهدافها 
األولي�ة بالرغ�م من اضط�راب الوض�ع األمن�ي يف العراق يف 
االع�وام التي تلت الس�قوط اال انها توس�عت لتغدوا املش�غل 
األول لعملية االتصاالت بالهواتف النقالة يف العراق، حتى بلغ 

عدد عمالئها من املشرتكني أكثر من )4( ماليني عميل.
بما انها نجحت يف الحصول عى ترخيص من الهيئة العراقية 
لالتص�االت مقابل مبل�غ )1.25( مليار دوالر، أب�رم االتفاق 
عليه يف 17 آب م�ن عام 2007 والذي يخولها العمل يف جميع 
أنحاء العراق وملدة )15( عاما قادما,بعد ان انتهى عقد رشكة 
عراقنا.  وعى ضوء هذا النجاح، أعلنت مجموعة )زين( وهي 
الرشكة العمالقة لالتصاالت بأنها وحدت عملياتها التشغيلية 
لش�بكتي)أثري وعراقنا( وتم دمجهما تحت العالمة التجارية 
لرشكة “زين” املتنقلة واصبحت رشكة عراقتا)زين عراقنا(.

كم�ا ان عق�د االس�تحواذ ع�ى رشك�ة )عراقن�ا( لخدم�ات 
االتص�االت، ق�د بل�غ نس�بة %100 يف صفق�ة أبرمته�ا مع 
األخ�ري بقيمة )1.2( مليار دوالر، حس�ب ما رصح به س�عد 
ال�راك الرئيس التنفي�ذي ملجموعة )زين( ال�ذي بني بأن هذا 
االس�تحواذ عى رشكة عراقنا التابعة ملجموعة)أوراس�كوم( 
القابضة س�يؤدي اىل تعزيز املكانة الريادي�ة التي تتمتع بها 
)زي�ن( يف الس�وق العراقية من خ�الل رشكته�ا التابعة )أم.

ت�ي.يس- أث�ري( مش�ريا اىل ان رشك�ة عراقنا س�تضيف )3( 
ماليني عميل مش�رتك اىل قاعدة عمالئها لتصل قاعدة العمالء 
الكلي�ة اىل أكثر من )7( ماليني عمي�ل إجماال مع رشكة “أم.

ت�ي.يس. أث�ري” العائ�دة اىل رشكة )زي�ن( العاملي�ة. وذكرت 
املجموعة يف مؤتم�ر صحفي وتحدث خالله مدير عام رشكة 

زين العراق، السيد عيل الدهوي.. قائالً:
ان دم�ج عملي�ات )أثري وعراقنا( بحلته�ا الجديدة “زين” قد 

أس�س أقوى رشكة اتص�االت متنقلة يف الع�راق ويف منطقة 
الرشك�ة  األوس�ط، خصوص�ا وان قاع�دة عم�الء  ال�رشق 
بديباجته�ا الجدي�دة الت�ي تج�اوزت )7( مالي�ني مش�رتك، 
س�تؤدي اىل تعزيز املكانة الريادية الت�ي تتمتع بها املجموعة 

يف السوق العراقية.
كما اوض�ح عيل الده�وي ان عملية الدم�ج الجديدة، جاءت 
متماش�ية مع اسرتاتيجية املجموعة لتحويل جميع وحداتها 
التش�غيلية يف الرشق األوس�ط وإفريقيا للعمل تحت العالمة 
املوح�دة “زين” وهي الهوية العاملية التي اختارتها املجموعة 
لالنط�الق نحو العاملية واإلنضمام اىل ن�ادي العرشة الكبار يف 
مج�ال االتصاالت املتنقلة. عى الرغم من كفاءة هذه الرشكة 
العاملي�ة اال ان املواطنني لم يس�تبرشوا خ�ريا بل عى العكس 
فالكل تخوف من سوء الخدمة يف هذه الشبكة عى الرغم من 
الدمج التي قامت به الرشكة وما تتمتع به لم تصل امكانيتها 
اىل االمكاني�ة التي وصلت اليها الرشكاتت يف الرشق االوس�ط 
ه�ذا ما قادنا اىل اس�تطالع اراء بع�ض املواطنني حول عملية 

الدمج ,ومعانتهم من سوء الشبكة
فيقول)ع�يل العزاوي (:عندما كان�ت الرشكتان منفصلة عن 
بعضهم�ا قبل عملية الدمج بني رشكت�ي )أثري وعراقنا( كان 
التناف�س واضحا بينهم�ا لتقديم أفض�ل الخدمات للحصول 
عى أكر نس�بة من املش�رتكني، واآلن حصل�ت عملية الدمج 
مم�ا يلغي مبدأ التنافس وربما رف�ع أجور املكاملات او حذف 
بعض الخدمات السابقة,كما ان الشبكة رديئة واالتصال جداً 

ضعيف ودائما الخطوط خارج الخدمة.
بينم�ا يقول الس�يد)عبد الحق ادريس(: ان م�ن الطبيعي ان 
يكون اداء رشكة زين بهذا الش�كل بس�بب انعدام املنافس�ني 
االخري�ن لهذه الرشكة بع�د ان دمجت رشكت�ا عراقنا واثري. 

ويضي�ف إىل ان الرشك�ة حت�ى عندم�ا دمجت ل�م يحدث أي 
تحسن سواء يف مستوى الخدمة أو أي اختالف يف االجور.

ويقول)احمد خالد(:صاحب محل موبايالت بني فرتة واخرى 
تنقطع خدمات رشكة زين لكن ش�كاوى املش�رتكني يف هذه 
الش�بكة لم تنقطع وان االنقط�اع الطويل للخدم�ة الذي قد 
يمتد إىل أكثر من س�اعات متفاوت�ه يومياً,وان رداءة الخدمة 
ليس�ت وحده�ا ه�ي املش�كلة، فهناك مش�كلة ندم�ا نقوم 
باالتص�ال ثوان�ي قليل�ة وينقط�ع او الصوت غري مس�موع 

,املشكالت كثرية وال تحىص.
وأوض�ح لن�ا ح�ازم ابراهيم ً صاح�ب مكت�ب )جوجة( يف 
منطق�ة حي اور ان س�بب ارتفاع اس�عار )الكارتات( عن 
األس�عار املحددة من قبل الرشكة يعود إىل أس�اليب الرشكة 
وس�وء تعاملها مع الوكالء، فالرشكة كانت  تعطي الوكالء 
هام�ش رب�ح مق�داره %5 وهو أق�ل هامش رب�ح تمنحه 
ال�رشكات لوكالئه�ا، لك�ن الرشكة ع�ادت لتقلص هامش 
الربح إىل %3 ومع حس�اب التكاليف يصبح س�عر الكارت 
مس�اوياً للس�عر املعلن من قبل الرشكة األمر الذي يضطر 
الوكيل أو املوزع إىل رفع اسعار الكارتات بالسعر الذي يراه 

مالئماً ويحقق ربحاً معقوالً.
ويقول)س�امر س�لوان(: من منطقة بغداد الجديدة ان 
املقارنة بني رشكة)زين(حالياً بعد دمج )عراقنا واثري(

الرشكات التي تعم�ل يف دول الجوار غري موضوعية 
نظراً للظروف غري الطبيعية التي ترافق عمل الرشكة 

يف العراق. ويضيف 
ش�خصياً  ان�ا 
اس�تمع للعديد من 
ش�كاوى املواطنني 
الخدمات  من سوء 
التي ، لكن املواطن 

يجهل ان هناك أس�بابا أمنية ه�ي التي تعطل عمل 
الرشك�ة فالرشك�ة ,انا ال انك�ر ان املواطن هو الذي 
يدف�ع ثمن التوقف�ات التي تعانيها الشبكة.وس�ام 
بالس�م ق�ال: ان خدمات رشك�ة )زين(بع�د الدمج 
االخ�ري لعراقنا واالثري متواضعة قياس�ًا باألس�عار 
املرتفعة التي تس�توفيها رشكة)اس�يا س�يل( لقاء 
ه�ذه الخدم�ات. لكن نط�اق تغطيتها مح�دود جداً 
لكن أكثر األمور التي تثر تذمر املشرتكني هو تعطل 
الش�بكة عن تقديم الخدمة لس�اعات طويلة اعتقد 
ان تهاف�ت املواطن�ني للحص�ول عى خدم�ة اجهزة 
)املوباي�ل( وزيادة عدد املش�رتكني له عالقة بضعف 
وتردي مس�توى الخدمة وارتفاع نبة مشرتكي اسيا 
س�يل, لكن ه�ذه املس�ألة معروفة للجمي�ع، وكان 
يتوج�ب عى من وقع العقد م�ع الرشكة ان يضعها 
يف اعتباره قبل احالة الصفقة اىل رشكة زين سيطرأ 
تحس�ن كبري يف ش�بكة الهاتف النق�ال دخل  بعمل 

املحافظة واملجالس البلدية .

من�ذ العمل بالبطاق�ة التموينية, بعد احتال 
بش�أن  وج�دل  نق�اش  ويج�ري  الكوي�ت, 
اهمي�ة توف�ري مفرداته�ا م�ن داخ�ل الباد, 
وه�و موض�وع يف غاي�ة األهمي�ة, لتحقيقه 
األمن الغذائي وتنش�يطه لاقتص�اد الوطني 
والحفاظ عىل العملة األجنبية واستثمارها يف 
مجاالت اخرى اىل جانب محاربة الفساد الذي 
اس�تفحل يف وزارة التج�ارة بع�د التغيري عام 
2003, وصار معضلة تستنزف موارد هائلة, 
واألم�ر من ذلك ان هذه املف�ردات الغذائية لم 
تعد تصل اىل املواطن ال بالكمية وال بالعدد وال 
بالنوعي�ة, بل انها تقلص�ت اىل درجة كبرية, 
وتقت�رص اآلن عىل الطحني والس�كر والزيت 
وال�رز, وال توجد عائلة تتس�لم هذه املفردات 
كامل�ة ش�هرياً, ع�ىل الرغ�م م�ن ان نصف 
الش�عب العراقي يعتمد بش�كل اساٍس عليها 
يف غذائ�ه وس�د حاجت�ه الدني�ا يف الس�عرات 

الحرارية.

امله�م, ان هناك توجه�اً ل�دى وزارة التجارة 
بالرشاكة مع وزارة الصناعة إلحياء امكانية 
توفري موادها محلياً أو س�د القس�م األعظم 

منها.
وبه�ذا الصدد ارتفع انت�اج القمح يف الباد يف 
الس�نوات األخرية وأصبح يقرب من اإلكتفاء 

الذات�ي, ولك�ن ه�ذه السياس�ة يف تش�جيع 
زراع�ة الحبوب والقمح تراجعت يف الس�نتني 
األخريتني لس�ببني رئيس�ني أولهما التأخر يف 
تس�ديد أثم�ان الحبوب للفاح�ني واملزارعني 
الذي�ن يس�وقون محاصيله�م اىل الس�ايلوت 
الحكومية يف أوانها, والسبب الثاني تخفيض 
الدع�م الحكوم�ي. وه�ذان الس�ببان دفع�ا 
املنتج�ني الزراعيني بش�كل رئيس اىل تقليص 
املس�احات املزروع�ة والع�زوف ع�ن زراع�ة 
القمح, ع�ىل الرغم م�ن الفوائ�د التي يمكن 
للدول�ة الحصول عليه�ا لتنش�يط اإلقتصاد 
الوطن�ي فيما ل�و عالجت املش�اكل الزراعية 
وتحقيق اإلكتف�اء الذاتي من م�ادة الطحني 
يف البطاقة التموينية بدالً من اس�تريادها من 

الخارج.
واألم�ر اآلخر ال�ذي اعلنت�ه الرشك�ة العامة 
للمنتوج�ات الغذائي�ة اح�دى رشكات وزارة 
الصناع�ة واملع�ادن بأن�ه بإمكانه�ا انت�اج 

عرشات آالف من اطن�ان الزيت وبمواصفات 
عالي�ة لتأم�ني الكمي�ات الازم�ة للبطاق�ة 
التمويني�ة, وفعاً وقعت عق�وداً مبارشًة مع 
وزارة التجارة أو مع الرشكات املوردة للمادة.

وه�ذا نجاح يجنب وزارة التج�ارة التأخري يف 
تس�ليم الزيت للمواطنني يف موعده, اىل جانب 
الفوائد االقتصادي�ة واالجتماعية التي يمكن 
توفريها اىل الباد, من توفري للعمات الصعبة 
الزراعية-الصناعي�ة  املنتج�ات  تش�جيع  اىل 
وتش�غيل األي�دي العاملة والحد من الفس�اد 

املسترشي يف وزارة التجارة..
ان مثل هذا التوجه يتطلب االستمرار يف دعمه 
وإزالة العراقيل والتحديات التي تجابهه ليس 
م�ن قبل وزارتي التجارة والصناعة وانما من 
جميع مؤسس�ات الدولة وفعاليتها, ألن هذا 
جهد وطن�ي هدفه خدم�ة املواطنني وتعزيز 
التنمي�ة وتطويرها وتغي�ري طبيعة االقتصاد 

الوطني.

 مفردات البطاقة التموينية و سبل تأمينها محليًا

ارج�و ان تكون هن�اك جديه وق�رار منكم بخصوص 
ش�كوتي  ...  اعان�ي م�ن رسقه رصي�دي منذو فرته 
واالن اضف�ت رصي�د ٢٥ال�ف عى خطي اس�يا س�يل 
وقامو باس�تقطاع املبلغ بحجه اني مش�رتك بخدمه 
النا وانا ليس مشرتك وقالو يل اني مشرتك منذو٢٠١٨ 
ارجو من هيئة االتصاالت ان تقف مع املواطن ورقمي 
ال�ذي  رسق من�ه الرصي�د ٠٧٧١١٧٧٢٢٩٦ ارجو ان 
توقفو هذه الرسقاااااات من هذه الرشكات التي امنت 
العقاب وس�اءت االدب وان لم تستطيعوا محاسبتهم 
الغو موقع الشكاوي والضحك عى املواطنني املساكني

الس�الم عليكم انامش�رتك بش�بكة اس�يا س�يل الرقم 
0771113940 اتع�رض من�ذ ف�رتة ليس�ت بقص�رية 
الىرسق�ة رصيدي من قبل بعض املواقع يف اس�يا س�يل 
الارسال روابط غايتها رسقة رصيدي ومن هذه املواقع 
4947 و 2661 بقص�د االش�رتاك بطلب تحميل االغاني 
علما ان جهاز موباييل ه�و نوكياعادي اليمكن تحميل 
االغان�ي يرسق�ون الرصيد وق�د ارس�لت للرشكة عدة 
رسائل بهذا الش�ان والكن المجيبلهذااتقدم لحظراتكم 
ب طلب�ي ه�ذا راجيامس�اعدتي ولك�م فائ�ق الش�كر 

واالخرتام

سرقة رصيد

  عندم�ا يأت�ي اإلنس�ان اىل الدني�ا فإنه 
يتعرض اىل سقوطني، األول من رحم أمه 
والثاني اىل حف�رة القر عندما يغادرها، 
وما بني س�قطتي ال�والدة واملوت تجري 
أح�داث كث�رية، غالبه�ا بمح�ض إرادة 
االنس�ان وبعضها خارجة عنها، يسعى 
خالله�ا للكم�ال الدني�وي أو اإلخروي، 
راس�ما فيها مالم�ح ش�خصيته، كاتبا 

تاريخه الذي سيخلفه بعده.
  هك�ذا تجري محركات الدفع الغريزية، 
لتنت�ج ش�خصيات وأح�داث تك�ُون يف 
مجمله�ا طبيع�ة الحياة البرشي�ة التي 
نعرفها، فنرى فيها رصاعات متعددة ما 
دام يدور الليل والنهار، ونشهد تغيريا يف 
الشخوص البرشية، ما دام هناك سقوط 

اىل األرض وسقوط فيها.
   تكون�ت خ�الل ذلك مفاهي�م رشعتها 
عليه�ا  وإتفق�ت  الس�ماوية،  األدي�ان 
البرشية، من قبيل الحق والباطل، والخري 
وال�رش، والظال�م واملظل�وم، والحق�وق 
والواجب�ات، حت�ى كان لبعض املفاهيم 
قدسية يسعى لنيلها أفراد البرشية، ألنها 
تضعهم يف مص�اف الخالدين يف التاريخ 

الب�رشي، ب�ل وربم�ا الخل�ود اإلخروي، 
بينم�ا بع�ض املفاهي�م كان�ت رذيل�ة، 
لدرج�ة أن أصحابها يكون�ون ملعونني 
ومح�ل س�خط وس�خرية وإزدراء، وإن 
حاول�وا بش�تى الطرق تغطي�ة أفعالهم 

بعناوين براقة.
   م�ن تلك العناوين الب�ارزة التي خلدت 
أصحابها، هي محاربة الظلم والطغيان 
والوق�وف بوج�ه الطواغي�ت، وتقدي�م 
التضحي�ات واألرواح يف س�بيل قضاي�ا 
األم�ة الك�رى، أو م�ن أج�ل مفاهي�م 
إتفقت البرشي�ة عى قدس�يتها كالدين 
إضاف�ة  والع�رض،   واألرض  والوط�ن 
اىل  وصع�ودا  والعش�رية،  الطائف�ة  اىل 
الش�عوب بأكملها، لذلك فإن كثريا ممن 
خلده�م التاريخ، قد وهب�وا حياتهم من 
أج�ل الدفاع عن مقدس�اتهم فنالوا أعى 
درجات التقديس البرشي، وربما الخلود 
اإلخروي الذي نصت علي�ه الديانات، إذا 

صح رصاع الحق ضد الباطل.
    لذلك كانت » الشهادة » أعى الدرجات 
املؤم�ن  اإلنس�ان  إليه�ا  يس�عى  الت�ي 
بقضيت�ه، املدافع عن مبادئه، الس�اعي 

اىل دف�ع الظلم عن أمت�ه، الواقف بوجه 
اإلعت�داءات الباطل�ة الت�ي ته�دد وجود 
ش�عبه، ويدف�ع الحيف عنه�م بأغى ما 
يمل�ك وهي روحه الت�ي ترتفع اىل عنان 
يف  يس�قط  ال�ذي  وجس�دة  الخالدي�ن، 
حفرة الحياة األبدية، تاركا سفرا ناصع 
البياض وتاريخا يكتب بأحرف من نور، 
وأم�ة تفتخر بتلك التضحيات الجس�ام، 
وتخلد ما سطره الش�هداء من بطوالت، 
وإمتنان�ا عظيم�ا وتكريم�ا كب�ريا لتلك 
الدماء التي حفظته�ا وصانت كرامتها، 

فجعلتها تتفاخر عى غريها من األمم.
    الشواهد كثرية إلحتفاء االمم بشهدائها 
وتكريمهم، وال ي�كاد يخلو بلد يف العالم 
م�ن نصب أو س�احة أو ش�ارع بإس�م 
ش�هيد، حتى أصبح من البديهيات التي 
تتس�ابق عليه�ا الش�عوب، إحتفاء بهم 
وتكريم�ا لتضحياتهم، وليكون�وا مثاال 
يف اإليث�ار والتضحية لألجي�ال القادمة، 
ورموزا ش�امخة تجسد حضارة الشعب 
وم�ا تعرض له م�ن أخط�ار وتحديات، 
وهكذا جرت الع�ادة يف العراق الذي كان 

نصيبه املاليني من الشهداء!

    فم�ن ضحاي�ا النظ�ام البائ�د؛ ب�ني 
أح�واض  يف  ومحروق�ني  معدوم�ني 
التي�زاب، اىل ش�هداء املقاب�ر الجماعية 
وضحاي�ا التفج�ريات اإلرهابي�ة وقوات 
س�بايكر،  بش�هداء  م�رورا  اإلحت�الل، 
وصوال اىل ش�هداء فتوى الدفاع املقدس 
ضد املجاميع اإلرهابية ومعارك التحرير 
ض�د داع�ش، كان�ت قواف�ل الش�هداء 
تم�أل الش�وارع لتدخ�ل البي�وت، معلنة 
ال�وداع األخ�ري، تاركة إرثا م�ن البطولة 

والتضحية والفداء.
   كل ه�ذا التفان�ي واإلخ�الص واإليثار، 
ومحرومي�ة  الش�هداء  مظلومي�ة  م�ع 
عوائله�م بس�بب فراقهم، لك�ن ذلك لم 
يرق ملن إمت�أل قلبه حقدا وغ�ال، فيعمد 
اىل اإلنتق�اص من تل�ك التضحيات، ومن 
تل�ك الدم�اء الزاكي�ة التي أحي�ت األمة 
وأع�ادت هيب�ة الوطن، ويحاول بش�تى 
الطرق أن يس�اوي ما دونه�ا بها، بل إن 
» البع�ض » نظم حف�أل جماعيا إلحراق 
صور الش�هداء، وكأن�ه يخاطبهم : » إن 
تكونوا ش�هداء ال يكفي.. م�ا لم تكونوا 

من حزبي ».

شبكة الهاتف النقال مشكالت ال تنتهي
تعتبر ش���ركة )زين( أول ش���ركة لالتصاالت في الش���رق األوسط التي 
تأسست عام 1983 في دولة الكويت وعرفت سابقا باسم “أم. تي. سي- 
فودافون” هذه الش���ركة شهدت نموًا سريعًا لتصبح في مراتب الصدارة 
االولى لشركات االتصاالت على الدوام. وفي أواخر عام 2003، حصلت 
)زي���ن( والتي عرفت باس���م )أم. تي. س���ي- أثير( عل���ى رخصة لتركيب 

وتشغيل شبكة اتصاالت نقالة )جي.أس.أم( في جنوب العراق،

الشهادة من اجل الحق ومظلومية عوائلهم وحدها ال تكفي
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نقل�ت تقارير علمية عن مراك�ز صحية عاملية، الطريقة 
املثىل الس�تخدام مطهرات اليد، خصوص�ا يف هذه الفرتة 
وتزاي�د الطل�ب والحاج�ة اليه�ا يف ظل انتش�ار فريوس 

وكورونا.
ونقلت صحيفة التايمز الهندية عن مراكز السيطرة عىل 
األم�راض والوقاية عن خطوات اس�تخدام معقم اليدين 

يق�ة  صحيح�ة، خاص�ة وأن بطر
تقيض س�اعات طويلة غالبية الناس 

خ�ارج املنزل من س�اعات العم�ل الطويلة إىل اس�تخدام 
الحمامات العامة، حيث تتالمس أيدينا بشكل مبارش مع 
م�ا يقرب من مليار م�ن الجراثيم يومًيا نظرًا ألن غس�ل 
اليدي�ن باملاء والصابون لي�س ممكًنا دائًم�ا ، فمعظمنا 
يحمل مطهر األيدي املعتمد عىل الكحول، فهذه املطهرات 
اليدوية ال تحتاج إىل املاء وهي بديل ممتاز للصابون واملاء 
العاديني.وش�ددت التقارير عىل أهمي�ة وضع يف االعتبار 
رضورة استخدام معقم لليدين الذى يحتوي عىل الكحول 

بنسبة ٦٠ إىل 95 % عىل األقل من الكحول.
ولفت�ت اىل أن خطوات اس�تخدام معق�م اليدين بطريقة 
صحيحة هي استخدم الكمية املناسبة من مطهر اليدين 
وفق�ا لحج�م يديك، وم�ن ثم ف�رك اليدين جي�ًدا والتأكد 
من تغطية الس�طح الكام�ل لكلتا يديك، بم�ا يف ذلك بني 
األصابع، داخل األظافر، اضاف�ة اىل التأكد ايضا من فرك 
يدي�ك ملدة 3٠ ثانية ع�ىل األقل وال تلم�س أي يشء حتى 

الوقت الذي تكون فيه يديك جافة تماًما.
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مختصون: خطر التدخين يفوق جميع االمراض بمئات المرات 

كشفت دراسة جديدة أن الدم يتدفق بشكل مختلف من خالل قلوب 
الرجال والنس�اء، حيث حددت عمليات املس�ح اختالفات جذرية يف 

حركته عرب البطني األيرس )حجرة الضخ الرئيسية للقلب(.
وق�ال العلم�اء إن قلوب الرج�ال يجب أن تعمل بمزي�د من الجهد، 

وتبذل مزيدا من الطاقة من أجل تحريك الدم عرب العضو.
ويعتقد فريق البحث يف جامعة Wisconsin، أن هذه النتيجة يمكن 
أن تلق�ي الض�وء عىل عدم التماثل بني الجنس�ني، يف رعاية أمراض 

لقل�ب  واألوعية الدموية، التي تكلّف األرواح.ا
ه�ذه  أن  األطب�اء  ويعتق�د 
يمكن  االختالف�����ات 
ليس  تفس�ريه����ا 
فق�ط م�ن خ�الل 
يف  االختالف�ات 
حج�م وش�كل 
قل�وب الذكور 
 ، ث ن�ا إل ا و
ع�رب  ولك�ن 
ني�كا  مليكا ا
لهيكلي���ة  ا
وكي�ف يتحرك 

الدم عربها.
ومن ناحية أخرى 
، كان الدوران، وهو 
التدفق  ملناطق  مقياس 
ال�دوار الذي يتش�كل خالل 
نقاط مختلف�ة من الدورة القلبية، 

أكرب عند النساء.
وهناك أيضا املزيد من الضغط، مؤرش وظيفة البطني األيرس، وفقا 

.Radiology: Cardiothoracic Imaging لتقارير
واس�تخدمت الدراس�ة تقني�ة معق�دة تس�مى التصوي�ر بالرنني 
املغناطي�ي 4D.  وعرض�ت ص�ورا مذهل�ة لتدفق ال�دم يف القلب 

وأوعية 2٠ رجال و19 امرأة.

املراقب العراقي/ متابعة...
اك�د اطباء يف الجراح�ة العامة أن خطر التدخني 
يف�وق خط�ر جمي�ع االم�راض بمئ�ات املرات، 

معتربين أنه خطر حقيقي يهدد حياة االنسان.

واشاروا اىل أن املشكلة ان هذا القاتل اي التدخني 
يقتل االنسان ويكون االنسان راضيا ومرتاحا يف 

ذات الوقت.
واكتفى املختصون أن التدخني قاتل حقيقي.

اكد اخصائيون يف الطب النفي عىل اهمية محافظة االنس�ان عىل غضبه، فيما 
حددوا ثمة خطوات للسيطرة عىل انفعاالته.

ويع�د الغضب أحد العواطف الطبيعية والصحية، لكن كثريين يجدون صعوبة 
يف إبقاء غضبهم تحت السيطرة، األمر الذي قد يقودهم ملشكالت عديدة.

ويؤكد األخصائيون النفس�يون عىل أن الس�يطرة ع�ىل الغضب أمر ممكن من 
خالل اتباع خطوات معينة.

وتأت�ي مس�ألة التعرّف إىل أعراض الغض�ب يف قائمة هذه الخط�وات، وتتجىل 
بش�كل رئي�ي يف زيادة دق�ات القل�ب والتنفس برسع�ة، هذا إىل جانب ش�د 

الكتفني أو قبضتي اليدين.
وينص�ح األخصائيون بعد مالحظة أع�راض الغضب البدء بالعد حتى الرقم 1٠، 

والتنفس ببطء.
كذلك تس�اعد بعض املمارس�ات يف التحكم بالغضب مثل ممارس�ة التمرينات 

الرياضية كالجري وامليش والسباحة، باإلضافة إىل اليوغا والتأمل.
كم�ا يفي�د أيض�ا يف معركة ضب�ط الغض�ب، تخصيص وقت 

لالس�رتخاء ع�ىل نحو منتظ�م، ومراع�اة الحصول عىل 
قسط كاف من النوم.

وم�ن األنش�طة التي تج�دي يف محارب�ة الغضب 
والتحكم به القيام ببعض األنشطة مثل الكتابة 

والعزف والرقص والرسم.
وأخريا يرى األخصائيون أنه من املهم التحدث 
عن املش�اعر الت�ي تغضب اإلنس�ان مع أحد 
األصدق�اء، وع�دم الرتكي�ز ع�ىل م�ا يجعلك 

غاضبا.

أصبحت اضطرابات األكل من 
املش�كالت الصحية الش�ائعة 
الي�وم، والت�ي تؤث�ر  للغاي�ة 
عىل النظ�ام الغذائي والصحة 
اضطراب�ات  أن  كم�ا  ككل، 
األكل تعد مشكلة عقلية أكثر، 
وتصب�ح  جس�دية  وليس�ت 
خطرية للغاية إذا تم إهمالها، 
ويف بع�ض الح�االت قد يصل 

األمر إىل االنتحار.
س�لوكيات  اخت�الف  وم�ع 
اضطرابات األكل من شخص 
آلخر، نوضح فيما ييل عالمات 
تحذيري�ة ت�دل ع�ىل اإلصابة 

باضطراب األكل.
تغري يف الوزن:

ال�وزن  زي�ادة  أو  فق�دان 
بصورة غ�ري طبيعية يعد من 
أب�رز العالم�ات ع�ىل اإلصابة 
وخاص�ة  االكل،  باضط�راب 
نوع فقدان الش�هية العصبي 

والنهم العصبي.
اضطرابات يف أنماط األكل:

أيض�ا،  العالم�ات  أب�رز  م�ن 

مالحظ�ة تغ�ريات يف أنم�اط 
األكل نفس�ها، مث�ل التوق�ف 
عن تناول الطعام مع العائلة 
أو ك�ره األطعمة الت�ي كانت 
مفضل�ة من قبل واالنش�غال 
الحراري�ة،  الس�عرات  بع�دد 
باإلضاف�ة إىل اإلكثار من املاء 

والكافيني لقمع الشهية.
كم�ا تش�مل ه�ذه التغيريات 

تناول كمي�ات أقل عن املعتاد 
أو رف�ض تن�اول الطعام عىل 
إىل تناول  اإلطالق، باإلضاف�ة 
أطعم�ة معين�ة والذه�اب إىل 
الحمام مبارشة بعد الوجبات 

لتقيؤ ما تم تناوله.
إدمان التمارين:

الح�رص بش�كل مبال�غ فيه 
التماري�ن  ممارس�ة  ع�ىل 

يف  س�اعات  وقض�اء 
بع�د  وخاص�ة  ممارس�تها، 
م�ن  يع�د  الطع�ام،  تن�اول 
باضطرابات  اإلصابة  عالمات 
األكل، وسبق وأوضح الخرباء 
أن هن�اك عالق�ة وثيق�ة بني 
التماري�ن  ممارس�ة  إدم�ان 

واضطرابات األكل.
تقلبات املزاج:

تش�مل أع�راض اضطراب�ات 
األكل أيض�ا، تقلبات يف املزاج، 
واالكتئ�اب  التهي�ج  أبرزه�ا 
والقل�ق، باإلضافة إىل التوقف 
االجتماع�ي  التواص�ل  ع�ن 
وفق�دان االهتمام باألنش�طة 

التي سبق االستمتاع بها.
وباإلضاف�ة إىل ذل�ك، تش�مل 
الش�عر  تس�اقط  األع�راض 
واإلمساك ومش�اكل هضمية 
وأخ�رى تتعل�ق بصح�ة الفم 
التقي�ؤ  نتيج�ة  واألس�نان 
املقصود، كما يمكن مالحظة 
وش�حوب  الش�فاه  تش�قق 

البرشة باإلضافة إىل اإلغماء.

لتجنب اصابة االطفال بكورونا.. اليكم االحتياطات

ماذا يترتب على »هز« الطفل اثناء البكاء

اش�ار تقرير علمي اىل مجموعة م�ن االحتياطات 
الواج�ب اتباعه�ا لحماي�ة االطف�ال م�ن ع�دوى 
ف�ريوس كورون�ا. وب�ني التقري�ر أن م�ن ه�ذه 
االحتياط�ات ه�ي التع�رف ع�ىل س�بب ارتف�اع 
درج�ة حرارة الطفل اذا كان�ت مرتفعة، مبينا أنه 
ربم�ا يكون مصاب�ا بأنفلونزا أو الته�اب يف األذن 
الوس�طى أو غريها من األمراض الش�ائعة لدى 
األطفال.وح�ث التقري�ر عىل تدري�ب الطفل 

عىل طريقة غس�ل األي�دي جيدا بامل�اء والصابون 
والتنبي�ه علي�ه ب�رورة إبق�اء يديه بعي�دة عن 
وجهه.واش�ار التقري�ر اىل أهمي�ة الح�رص ع�يل 
تناوله نظاما غذائيا يقوى املناعة يتمثل بالفواكه 
والخ�راوات، فضال ع�ن تناول الكث�ري من املاء 
ملنع إصابته بالجفاف وطرد الس�موم من جسمه.

واوىص التقرير بممارسة الطفل للرياضة، كونها 
مفيدة لجسمه وتقوى مناعته.

متالزم�ة هز الطفل تح�دث عند هز 
الطفل بعنف، وهي ع�ادة تعترب رد 
فع�ل عىل بكائه الذي ال يطاق، مما 
يرتت�ب عىل ذلك صدم�ة يف الدماغ 
تنج�ر عنها مضاعف�ات عصبية 

قد تؤدي إىل املوت.
وأفادت الكاتبة مرييم شاس�تا، 
يف تقرير بموقع »بيمبي س�اني 
إي بييل« اإليطايل، بأن مؤسسة 
تعت�رب  -الت�ي  الب�رش«  »أرض 
إح�دى أكرب ح�ركات الدف�اع عن 
حقوق الطف�ل يف العالم- جمعت 
قائمة م�ن املعلومات لفائدة اآلباء 

واألمه�ات واملربني، حول املخاطر التي ينطوي 
عليه�ا هز طف�ل. ونرشت الجمعي�ة اإليطالية 
لط�ب األطف�ال ه�ذه القائم�ة ع�ىل موقعه�ا 

الرسمي.
و«متالزم�ة ه�ز الطف�ل« ه�ي نتيجة لش�كل 
خطري من األذى الجس�دي أساس�ا يتعرض له 
األطفال الذين تقل أعمارهم عن عامني بشكل 
عام داخل األرسة. يف األش�هر األوىل من الحياة، 
تكون عضالت عنق حديثي الوالدة ضعيفة وال 

يمكنها دعم الرأس.
لذل�ك إذا اهت�ز الطف�ل بق�وة، يتح�رك الدماغ 
بحرية داخل الجمجمة، مما يتسبب يف كدمات 
وتورم ونزيف يف األنسجة أي إصابات خطرية.

يعترب القرنابيط من أفضل األكالت 
الغني�ة بالفيتامين�ات والعن�ارص 
الغذائي�ة الت�ي تعم�ل ع�ىل تعزيز 
صح�ة الجس�م والجه�از املناعي 
ووقايته من األمراض والفريوسات 
والع�دوى، حي�ث ان�ه يحتوى عىل 
نس�بة عالي�ة م�ن امل�واد املضادة 
لألكس�دة والفيتامينات، وحس�ب 
 pallensmith موق�ع  ذك�ره  م�ا 
ف�إن هن�اك فوائ�د عدي�دة لتناول 

القرنابيط.
وبني املوق�ع أن القرنابيط يحتوي 
عىل نس�بة عالية من الفيتامينات 
والعنارص الغذائية ومنها فيتامني 
يس ال�ذي يعمل ع�ىل تعزيز صحة 
العظ�ام والعض�الت ووقايتها من 
الهشاش�ة والتلف والكس�ور، كما 

ينص�ح بتش�جيع األطف�ال عىل 
تن�اول القرنبي�ط ليس�اعد 

بش�كل  نموه�م  ع�ىل 
صحي.

واش�ار التقرير اىل 
أن القرنابيط من 
األكالت  أفض�ل 
الت�ي تعم�ل عىل 
الس�موم  ط�رد 
ت  س�ا و لفري ا و

الجس�م  من 
ي�ز  تعز و
صحة الكبد، 

الحتوائ�ه  وذل�ك 
عالي�ة  نس�بة  ع�ىل 
الخصائ�ص  م�ن 
املضادة للفريوس�ات 

والعدوى.

وب�ني أن�ه ينصح م�رىض الضغط 
املرتف�ع بتن�اول القرنابيط، حيث 
ان�ه يعم�ل ع�ىل ضب�ط مس�توى 

الضغط والوقاية من الجلطات.
يحت�وي  القرنبي�ط  أن  واوض�ح 
عىل نس�بة عالية من الفيتامينات 
والعن�ارص الغذائي�ة الت�ي تعم�ل 
ع�ىل تعزيز صحة الجه�از املناعي 
والوقاية من األمراض والفريوسات 
والع�دوى، كم�ا ان�ه يع�زز صحة 

التنف�ي  الجه�از 

ويحم من نزالت الربد واألنفلونزا.
واوض�ح التقريرب أن هن�اك فوائد 
صح�ة  ع�ىل  القرنابي�ط  لتن�اول 
البرشة والش�عر، بس�بب احتوائه 
عىل بعض الخصائ�ص التي تعمل 
عىل تعزيز صحة البرشة وحمايتها 
من البقع الداكنة والبثور السوداء، 
لذل�ك ينصح بتناول�ه دائما وكذلك 
فه�و يس�اعد عىل نض�ارة البرشة 
الش�يخوخة  م�ن  وحمايته�ا 
والتجاعيد وتقلل من خطر ظهور 
الهاالت الس�وداء 

تحت العني.

للقرنابيط اهمية لصحة الجسم و البشرة ..
 الحماية من الجلطات والحفاظ على نظارة الوجه

عالمات تشير إلى االصابة بـ »اضطراب األكل«

الكشف عن اختالف »مثير« بين قلوب 
الرجال والنساء

اطباء نفسيون يحددون خطوات 
للسيطرة على »الغضب« 

ماهي الطريقة الصحيحة الستخدام مطهر اليد ؟ 

أظه�ر علم�اء يف جامعة برش�لونة الربتغالية 
أن زي�ت الزيتون يحتفظ بمس�توى 

مض�ادات األكس�دة التي يحتويه�ا حتى عند 
تعرض�ه للمعالج�ة الحراري�ة خ�الل عملية 

الطعام. وهذه النتائج مهمة تحض�ري 
املس�تقبلية  للتوصي�ات 

بشأن الغذاء.
ويف ه�ذا الص�دد قال�ت 
مدي�رة  الموي�ال،  روزا 
يف  البح�وث  معه�د 
مجال التغذية وسالمة 
الغذائي�ة  املنتج�ات 
»لق�د   ،)INSA-UB(
تأث�ري  دراس�ة  تم�ت 
يف  الطع�ام  تحض�ري 

البوليفين�ول املوجود يف زيت الزيتون س�ابقا 
يف ظروف املخت�ربات أو الصناع�ة، بعيدا عن 

الظروف الحقيقية يف منازلنا«.
ونرش موق�ع ميديك ف�وروم النتائ�ج، والتي 
أظه�رت أن الطهو بدرجة ح�رارة 12٠ درجة 
مئوي�ة، خفضت نس�بة البوليفينول بنس�بة 
4٠%، وبنسبة 75% يف درجة حرارة 17٠ درجة 
مئوية.كما أن الوقت الالزم لطهو الطعام أثر 
يف الفينوالت الفردية - هيدروكي إيروس�ول 
، ولكن ليس يف املحتوى الكيل للفينول. وتبني 
أن مس�توى مضادات األكس�دة بقيت ضمن 
املعاي�ري الت�ي وضعه�ا االتح�اد األوروبي يف 

مجال الصحة.
وذك�رت الدراس�ة أن�ه »بغ�ض النظ�ر ع�ن 
انخف�اض تركيز البوليفينوالت أثناء املعالجة 
الحراري�ة، يبق�ى زي�ت الزيت�ون محتفظ�ا 
بمس�توى املعايري التي وضعه�ا االتحاد 
األوروب�ي. وه�ذا يعن�ي أن�ه 
بخصائص�ه  يتمس�ك 
املضادة ألكسدة دقائق 
الكوليسرتول الضار«.

الباحث�ون  ويعت�زم 
استخدام  تأثري  دراسة 
زي�ت الزيت�ون يف طهو 
مواد غذائية مثل اللحوم 

والبقوليات.

طهو زيت الزيتون ال يؤثر على فوائده
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 مليون دوالر بعد 39 
عامًا في السجن !

املراقب العراقي/ متابعة...
نال كريغ كويل، رجل من كاليفورنيا، تعويضاً 
قدره 21 مليون دوالر من مدينة س�يمي فايل، 
بعدم�ا أمىض 39 عاماً يف الس�جن بتهمة قتل 

صديقه  وابنه، وقد تبّي أّنه بريء.   
وتوّصل�ت املدينة وكويل إىل هذه التس�وية بعد 
حص�ول ك�ويل عىل عف�و يف الع�ام 2017، من 
حاك�م كاليفورنيا آنذاك ج�ري براون، بعدما 
عث�ر املحققون عىل عينة حم�ض نووي، عىل 
غط�اء رسي�ر الضحية، تعود لرج�ل مجهول، 

لينال بالتايل كويل حكم براءته.  
وكان صدر بحق الرج�ل، البالغ من العمر 71 
عام�اً، حكماً بالس�جن مدى الحي�اة التهامه 
بقتل رشيكته الس�ابقة روندا ويتش�ت وابنها 
دونال�د، ال�ذي كان يف الرابع�ة م�ن العم�ر، يف 

شقتهما يف العام 1978.   
وأرّص ك�ويل ع�ىل براءته طوال ف�رة التحقيق 
معه وسجنه إىل حي إخالء سبيله. وكان كويل 
تذّرع بالكش�ف عن مكان وجوده أثناء وقوع 
الحادث�ة، إاّل أّن املحّققي أخذوا حينها بإفادة 
ش�اهد قال إّنه رأى كويل يف م�رح الجريمة، 

ليعودوا ويدحضوا شهادته الحقاً.   
وقال رئيس بلدية س�يمي ف�ايل إريك ليفيت يف 
بيان »عىل الرغم م�ن أنه ال يمكن تعويض ما 
حدث للسيد كويل بأي أموال، فإن تسوية هذه 
القضية هي الخيار الصحيح الذي يجب القيام 

به له وملجتمعنا«.  
م�ع اإلش�ارة إىل أّن وال�دْي كويل اللذي�ن توفيا 
فيم�ا كان يف الس�جن، رهن�ا منزلهم�ا لدفع 

فواتر املحكمة.   

ترّس�خت هذه الش�خصيات، وأخ�ذت حيزاً من 
وقت األطفال املشاهدين، الذين كانوا ينتظرونها 
بش�غف، ويتابعون أحداث الحلق�ات، ويقلّدون 

بعض الشخصيات، ويحذون حذوها.
وال ب�ّد من التذك�ر بأن مرحل�ة طفولة معظم 
األطف�ال الع�رب، حفل�ت بمتابعة ش�خصيات 
كرتوني�ة معظمه�ا م�ن إنتاج يابان�ي، حتى يف 
القصص ذات الجنسيات األخرى، فإّن معظمها 
ُنّف�ذ باليابان التي كانت رائدة يف هذا املجال، وال 

تزال.
الكرتون بي املايض والحارض

أف�الم  أّن  م�ن  األه�ل  م�ن  كث�رون  يش�تكي 
ومسلس�الت الكرت�ون الي�وم أكث�ر عنف�اً م�ن 
املايض، وأّن بعض الشخصيات أشكالها مخيفة 
تلي�ق  ال  املوضوع�ات  بع�ض  وأّن  غريب�ة،  أو 

باألطفال ال يف طريقة طرحها أو معالجتها.
تق�ول متخصص�ة عل�م النفس الن�ا قصقص، 
»ال نس�تطيع التقيي�م ب�ي امل�ايض والح�ارض 
يف موض�وع الكرت�ون، ففي كل األوق�ات توجد 
قصص كرت�ون غر صحية، بخاص�ة تلك التي 
تيضء عىل الحروب واملش�كالت والش�خصيات 

الرشيرة، وتقّدم مفاهيم خاطئة«.
وتضيف، »الكرتون الجديد فيه تقنيات أعىل، ما 

يجذب الطفل إليه بطريقة أكرب«.
وت�رى قصق�ص أّن »املس�ؤولية املُلق�اة ع�ىل 

منتجي أفالم الكرتون لألطفال كبرة«، معطيًة 
مث�االً ع�ىل ذل�ك، »رشكة )وال�ت ديزن�ي( التي 
تنّف�ذ )كرتون( لتمكي امل�رأة ومناهضة العنف 
ضدها، مث�ل فيلم Mulan )م�والن( الذي يرّكز 
عىل وج�وب عدم تأثر املجتمع س�لباً يف األنثى، 
ف�ال تكره�ا القي�ود والضغ�وط االجتماعي�ة 
والنفس�ية، ب�ل عليه�ا أن تثبت نفس�ها وتقوم 
بما تحبه. كما أّن هناك اتجاهاً إىل سحب الفتاة 
م�ن ش�خصية األم�رات التقليدي�ة، وإدخالها 
يف ش�خصيات املحاِرب�ة واملفِك�رة، وتكري�س 
مفاهيم مثل الشجاعة واإلنقاذ اعُتربت سابقاً 

حكراً عىل الذكور«.
وتش�ر متخصص�ة عل�م النف�س إىل »وج�ود 
محاوالت لصناعة أفالم كرتونية جديدة تحتوي 
ع�ىل معاٍن جي�دة، مع التذكر أيض�اً بأّن كثراً 
منها ينقل العنف والدماء، ويعزز الس�لوكيات 

العدوانية لدى األطفال«.
ملاذا ترسخ الرسوم يف خيالنا؟

يتعلق األطفال باألفالم الكرتونية التي ُتس�ّمى 
أيضاً »الرسوم املتحركة« عندما تكون الصورة 
واأللوان واألش�كال املختلف�ة تحاكي خيالهم، 
حس�ب قصقص، وق�د تؤث�ر الش�خصيات يف 
س�لوكياتهم، إذ إّن بعض األطفال يتماهى مع 
ش�خصيات عدوانية ورشي�رة، لذلك يجب عىل 
األه�ل مراقبة ماذا يش�اهد أطفاله�م، إذ ليس 

كل الكرت�ون جيداً، ويوصل رس�ائل اجتماعية 
إيجابي�ة، وعىل األهل تذك�ر أوالدهم برضورة 
التمييز ب�ي ما هو خيايل وما ه�و واقعي، ويف 
حال مّر أي مشهد سلبي يجب عليهم تصحيح 
املفه�وم ف�وراً، وتنبي�ه الطف�ل م�ن محاولة 

تقليده.
وتح�ّذر الن�ا قصقص م�ن »تمضي�ة األطفال 
وقت�اً طويالً ج�داً أمام شاش�ة التلفزيون، ألّن 
ه�ذا خطر ع�ىل دماغه�م وتفكره�م. وكثرة 
الجل�وس إذا م�ا ترافقت م�ع األكل ربما تؤدي 
إىل اضطرابات غذائية يف املس�تقبل ووزن زائد، 
كم�ا أّن الجلوس طويالً أم�ام التلفزيون يأخذ 
من وقت اللعب الجس�دي والعق�ي الذي ينّمي 
مهارات الطفل الحس�ية والحركي�ة والقدرات 
اإلبداعي�ة«، وتعت�رب أن الوق�ت ال�ذي يمضي�ه 
األطف�ال أم�ام التلفزيون »يج�ب أن ال يتعدّى 

الساعة كأقىص حّد«.
رجاٌل ونس�اٌء تذّكروا الش�خصيات التي أرست 
طفولتهم، وعاش�ت يف مخيلته�م، وتماهوا مع 
ترصفاتها، وس�ّموا أنفسهم بأسمائها يف أثناء 
لعبهم، والبع�ض تقّمصها إىل درجة بعيدة. أّما 
االنفعال األسايس عندما ُسئلوا عن الشخصيات 
الكرتونية التي تعلّقوا به�ا فكان بريق العيون 
بطريقة طفولية، وحماس�ة يف الحديث، وتذّكر 

األحداث واملوسيقى واأللوان واألشكال.

المراقب العراقي/ متابعة...

ُرغم أّنها مجرد شخصيات من 
كرتون فإنها سكنت الذاكرة، 

وعاشت فيها متربعة على 
عرش الذكريات الجميلة 

للطفولة. فما إن تذكر أمام 
أصدقائك اسم شخصية منها 

حتى تكاد تلمح شفاههم 
تنشد أغنية البداية.

ربع الفرنسيين ال يستحمون بشكل كامل يوميا

املراقب العراقي/ متابعة...
 أظهر استطالع للرأي أن ربع الفرنسيي 
ال يستحمون بشكل كامل يوميا، مبّينا 
كذل�ك نقص�ا يف االلت�زام ب�”القواع�د 

الصحية” املرتبطة بغسل اليدين.
وبّي هذا االس�تطالع الذي أجراه املعهد 
الفرنيس للرأي العام )إيفوب( لحس�اب 
رشكة “ديوجي فرانس” املتخصصة يف 
تنظيف املساكن غر املستوفية لرشوط 
الس�كن أن “76 باملئة فقط يستحمون 

بشكل كامل يوميا”.
وخلص االس�تطالع إىل أن النس�اء )81 
باملئ�ة( يعتن�ي بنظافتهن الش�خصية 
أكثر م�ن الرجال )71 باملئ�ة(. وتتدنى 
النس�بة ل�دى الرج�ال عندم�ا يكونون 
باملئ�ة(   60( العم�ل  ع�ن  عاطل�ي 
و”ريفي�ي” )59 باملئ�ة( ويف س�ن 65 

عاما وما فوق )57 باملئة(.
إىل ذل�ك، وحده�م ربع الفرنس�يي )25 
باملئة( “يغسلون اليدين بعد التمخط”، 
يف دلي�ل عىل “جه�ل القواع�د الصحية 

األساسية، رغم رس�ائل الصحة العامة 
انتش�ار  وأج�واء  للعام�ة(  )املوجه�ة 

الفروسات السائدة حاليا”.
كذلك فإن مش�كلة عدم تنظيف اليدين 
تس�جل أيضا يف حاالت أخرى، إذ إن 37 
باملئ�ة من األش�خاص فقط يغس�لون 
أيديه�م لدى الخروج من وس�ائل النقل 
الع�ام، و71 باملئ�ة يفعل�ون ذل�ك إث�ر 

الخروج من املراحيض.
ويف النهاي�ة، بّين�ت هذه الدراس�ة التي 
نرشت نتائجها صحيفة “لو باريزيان” 
أن 94 باملئة من النس�اء يغّرن الروال 
الداخي يوميا، أي أكثر بكثر من النسبة 
يف خمسينات القرن املايض والتي كانت 

تبلغ 17باملئة.
يف املقابل، يغّر ثالثة أرباع الرجال فقط 
ال�روال الداخ�ي يومي�ا. وق�د أجري 
اس�تطالع ال�رأي هذا ب�ي 31 يناير و3 
فرباي�ر ع�ىل عينة من 2005 أش�خاص 
يف سن الثامنة عرشة وما فوق، بحسب 

أسلوب الحصص

 املراقب العراقي/متابعة...
وسط غابات الس�ويد املغطاة بالثلوج 
شمال البالد، يس�تقطب فندق جليدي 
ُيبنى سنوياً منذ 30 عاماً، ويضّم غرف 
نوم وممرات وتماثيل جميعها منحوتة 
بالجليد، آالف السياح من حول العالم.

يف بل�دة ياكاس�ياريف يف كرون�ا ع�ىل 
بع�د نحو 200 كيلومر ش�مال الدائرة 
القطبية الشمالية، يقع »آيس أوتيل«، 
أّول فن�دق جلي�دي ُبن�ي يف العالم عام 
1989 يف الس�ويد، عىل ي�د فندقي أراد 
جذب الس�ياح إىل ه�ذه البلدة. فأصبح 
امل�كان، ال�ذي ُيع�اد بن�اؤه يف أكتوب�ر 
)ترشي�ن األول( من كل ع�ام من املياه 
املجم�دة لنهر تورن املج�اور، مقصداً 

لنحو 50 ألف سائح سنوياً، يبيت نحو 
20 ألفاً منهم يف غرفه ال�35 املصنوعة 

بالكامل من الجليد.
تصل درجات الح�رارة يف غرف الفندق 
إىل -5 درج�ات مئوي�ة، وتبل�غ تكلفة 
اإلقام�ة فيه�ا نح�و ثالث�ة أضع�اف 
مع�ّدل س�عر اإلقام�ة يف فن�دق ث�الث 
نجوم يف اس�توكهولم، وترتفع الكلفة 
لألجنحة الفردية التي تضّم منحوتات 
وتصميم�ات أعّدها فنان�ون من حول 

العالم.
وتقول املرش�دة الس�ياحية يف الفندق 
جولي�ا هانرز، إن الزائري�ن غالباً ما 
يتفاعلون مع ه�دوء وطمأنينة املكان 
أكثر من الربد في�ه. وتضيف »كثرون 

امل�كان  ه�ذا  يقص�دون  الذي�ن  م�ن 
يعيش�ون يف املدين�ة، حي�ث يحاطون 
بشكل دائم باألصوات والضجيج، لكن 
الج�و داخ�ل الفن�دق الجلي�دي هادئ 

تماماً«. 
يروي رجل م�ن كوبنهاغن، بات ليلته 
يف الفن�دق داخ�ل حقيبة ن�وم مغطاة 
بجل�د الرن�ة، تجربت�ه ويق�ول »خالل 
اللي�ل، احتجت ألقوم م�ن النوم وكان 
الجو بارداً طبعاً. لكن األمر رائع عندما 
تعود إىل حقيبة النوم. تنام بشكل جيد 

جداً بسبب الحرارة«.
وعندما يحل الربيع، ُتغلق غرف الفندق 
الشتوية وتذوب يف النهر حتى أكتوبر، 

حي تبدأ أعمال البناء من جديد.

املراقب العراقي/ متابعة...
قررت الس�لطات الصينية، سحب لعبة شعبية من 
متج�ر تطبيقات »أبل«، تس�مح لالعبيه�ا بابتكار 

فروس وهمي ونرشه يف أنحاء العالم.
وكش�فت الرشكة املطورة للعبة أن القرار بس�حب 
اللعب�ة، يأت�ي يف الوق�ت ال�ذي تحارب الب�الد وباء 

حقيقيا، بحسب ما نرشته مجلة »ذا فرج«.
وأضافت الرشكة أن املستخدمي املقيمي يف الصي 
لم يتمكنوا من تنزيل »بليغ إنك«، بعدما أمرت هيئة 

مراقبة اإلنرنت بإزالة محتواها »غر القانوني«.
وأش�ارت إىل أنه ليس م�ن الواض�ح إن كان القرار 
مرتبطا بتفيش فروس كورونا املستجد، الذي ظهر 

يف الصي للمرة األوىل يف كانون األول.
وتابع�ت الرشك�ة »لدين�ا ق�در كبر م�ن االحرام 
لالعبين�ا الصيني�ي وش�عرنا بحزن عمي�ق ملعرفة 
أنه�م لم يع�ودوا قادرين عىل ممارس�ة لعبة )بليغ 

إنك(«.ولف�ت الرشكة التي تتخذ م�ن بريطاينا مقرا لها، أنها تح�اول التواصل مع إدارة 
الهيئة؛ »لفهم مخاوفها والعمل معها عىل إيجاد حل مناسب«

املراقب العراقي/ متابعة...
طال�ب وزير الصحة األردني س�عد 
جابر، املواطني ب�«ارتداء الش�ماغ 
عوضاً عن الكمام�ات«، يف محاولة 
لتف�ادي اإلصابة بف�روس كورونا 
املُنترش حول العالم، والش�ماغ هو 
غط�اء للرأس يقي من الش�مس أو 
الربد، ويسّمى أيضاً الحَطة والغرة.
ورّداً ع�ىل م�ا ذك�ره جاب�ر، قال�ت 
منظمة الصحة العاملية إّن »الكمام 
ال ُيصنع من األقمش�ة العادية التي 
ُتصنع منها املالب�س، لذلك هو غر 
فّعال«، لكن ماذا ع�ن لبس النقاب 
)القماش الساتر للوجه( للسيدات، 
هل يمنع انتقال عدوى كورونا كما 

يظن البعض؟
بش�كل قاطع نفى الطبيب صفوق 
العن�زي، فعالية ارتداء الش�ماع أو 
النق�اب يف تفادي اإلصابة بكورونا، 
قائالً »ال النقاب وال الشماغ يغنيان 
ع�ن لبس الكم�ام، إذ إّن�ه ال يصنع 
م�ن أقمش�ة املالبس الت�ي ال تمنع 
الرذاذ التنفيس وانتقال العدوى بي 

األشخاص«.
وأوض�ح، »ارت�داء النق�اب ال يغني 
ع�ن الكم�ام للوقاي�ة م�ن ع�دوى 
فروس كورون�ا«، مؤكداً »ال بّد من 
لبس القناع الطبي، وغس�ل اليدين 
بانتظ�ام وبش�كل متق�ن، وطهي 

الطعام جيداً«.

البطل الكرتوني يسكن في الذاكرة ويوقظ تفاصيل الطفولة

مخلوق غامض يثير رعب البريطانيين
املراقب العراقي/ متابعة...

ت�داول مس�تخدمو مواقع التواص�ل االجتماعي 
صورا ملخلوق غامض اكتش�فه صبي من ويلز يف 

بريطانيا.
ون�رشت والدة الصبي، كلر، ال�ذي وجد املخلوق 
الص�ور ع�ىل فيس�بوك، حي�ث يبل�غ ط�ول هذا 
الحيوان الغريب أكثر من 70 سنتيمرا ولديه فك 

ممدود بعرشات األسنان الحادة املرعبة.
ونقلت وسائل اإلعالم املحلية عن كلر، »لقد وجد 
ابن�ي الحيوان يف طريقه إىل املدرس�ة، وبدا وكأن 

شخصا ما قد تركه عىل ضفة النهر عن عمد«.
وأثارت الصور مناقش�ات حارة بي املستخدمي 

حول نوع هذا املخلوق. 
ووفق�ا للخرباء م�ن املمكن أن ينتم�ي الحيوان 
إىل فصيلة أس�ماك الرمح الت�ي تنترش يف أمريكا 
الجنوبي�ة، ويصل طول هذه األس�ماك إىل مرين 
تقريبا وتزن أكثر من 45 كغم يف بيئتها الطبيعية.

املراقب العراقي/متابعة...
اكتشف مس�ؤولون يف الربملان الربيطاني 
خالل أعمال تجديد »ممرا منس�يا«، شّيد 
لتتويج امللك تش�ارلز الثان�ي عام 1661. 
وأعي�د إغالق�ه ع�ام 1807. وكان املم�ر 
مخفياً خلف باب خش�بي صغر افرض 
معظ�م الن�اس أن�ه يحتوي ع�ىل خزانة 
كهرباء.ويؤدي املمر إىل الخروج من قاعة 
وستمنسر، وهو املبنى الوحيد الذي نجا 
م�ن حريق اندلع ع�ام 1834 دمر قاعتي 

مجلس العموم واللوردات.
وق�ال ليندس�اي هوي�ل، رئي�س مجلس 
العموم: »استخدام الكثر من األشخاص 
املهم�ي هذا املمر عىل م�ر القرون أمر ال 

يصدق«.
وذك�رت لي�ز هاالم س�ميث، املستش�ارة 
التاريخية من جامعة يورك التي اكتشفت 
املمر: »كنا نبح�ث يف 10 آالف وثيقة غر 
مس�ّجلة تتعل�ق بالق�رص يف محفوظات 
إنجل�را التاريخي�ة يف س�ويندون، عندما 
وجدن�ا خطط�اً للمدخ�ل يف الدي�ر خلف 
»عندم�ا  وستمنس�ر.«وأضافت:  قاع�ة 
نظرن�ا إىل األل�واح ع�ن كث�ب، أدركنا أن 
هناك ثقباً نحاسياً صغراً لم يالحظه أحد 
م�ن قبل، ربما معتقدين أنه مجرد خزانة 
كهرب�اء. وبمجرد إنش�اء مفتاح، فتحت 
األلواح كأنها باب يف هذا املدخل الري«.
وأعي�د فتح املعرب أثناء إعادة بناء الربملان 

بع�د الحري�ق، لكنه أغلق م�رة أخرى يف 
ع�ام 1851 بقي�ت الكتابة الت�ي تركها 
عاملو البناء يف القرن التاس�ع عرش عىل 
الج�دران، م�ع مقطع واحد كت�ب فيه: 
»هذه الغرفة كان�ت مغلقة من قبل توم 

بورتر.
وكان�ت هن�اك مفاجأة أخ�رى ألعضاء 
الفريق عندما دخلوا املمر: كانوا قادرين 

عىل إضاءة الغرفة. 
وق�ال الدكت�ور م�ارك كولين�ز، م�ؤرخ 
العقارات يف الربملان، إن الكش�ف س�يتم 
ترقيمه اآلن كجزء م�ن برنامج التجديد 
والرقمن�ة، حتى ال يختف�ي املدخل مرة 

أخرى. 

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

إال كان له بكل نظرة حّجة مربورة.

أقوال 
من

 نور 

مواقيت 
ال�سالة

�سالة املغرب

م . الليل

�سالة الظهر

5:48�سالة ال�سبح

12:10

5:31

11:15

النقاب والشماغ للوقاية من كورونا 

املراقب العراقي/ متابعة...
سجلت كامرا مركبة لحظات عبور نيزك سماء كرواتيا قبيل انفجاره.
ونرش سائق الس�يارة مقطع الفيديو عىل فيسبوك، حيث سقوط نيزك 

ومن ثم انفجاره.
وأف�اد االتحاد الفلكي الكرواتي، أن االنفج�ار وقع عىل ارتفاع أكثر من 
30 كيلومرًا، واستمر صوت االنفجار لبضع ثوان وتم سماعه يف جميع 

أنحاء شمال كرواتيا.
يف وقت س�ابق، سقط نيزك ضخم، يف قرية سيكيجسا يف كاريليا شمال 

غربي روسيا. .

االحد  1 اذار 2020 العدد 2278  السنة العاشرة

نيزك ينفجر في وضح
 النهار في سماء كرواتيا

»باب سري« في البرلمان البريطاني !

حظر لعبة تسمح بابتكار فيروس وهمي 

فندق من الجليد.. يبنى شتاء ويذوب ربيعا

املراقب العراقي/ متابعة...
اكتش�ف علم�اء أّن صغار قرش النم�ر تتغذّى 
عىل الطيور املغرّدة املعروفة مثل الدوري ونقار 

الخشب.
ت�أكل ه�ذه املخلوق�ات املعروفة باس�م »ُعلب 
م�ن  تقريًب�ا  ش�يئ  أي  البح�ر«  يف  القمام�ة 
الدالفي إىل الس�الحف البحرية وحتى اإلطارات 
املطاطية. ومع ذلك، قبل أن تصل القروش التي 
تعت�رب من أقوى الحيوانات املفرس�ة إىل حجم 
س�ن البلوغ الذي ي�وازي 15 قدًم�ا، فهي تّتبع 
نظاًما غذائًيا استثنائًيا من الطيور املغردة التي 

تعيش بشكل أسايس عىل األرض.
وق�ال كيف�ن فيلدهاي�م، الباح�ث يف » متحف 
ش�يكاغو امليداني« واملش�ارك يف إعداد الدراسة 

إن »   ،)Ecology( اليبئ�ة املنش�ورة يف مجلّ�ة 
قروش النمر  ترى وجبة س�هلة فتنقّض عليها 
برعة، لكنني فوجئت عندما علمت أّنها تأكل 
الطيور املغردة ، ألنن�ي افرضت أنها قد تلتهم 

طيوًرا بحرية«.  
واكتش�ف الباحثون أّن القروش النمرية كانت 
تقت�ات ع�ىل الطيور املغ�ردة الت�ي تكافح من 
أج�ل الهجرة عرب خليج املكس�يك. ويس�تخدم 
س�نوًيا مليونا طائر ممر الهجرة هذا للوصول 
إىل مواقع التكاثر الربيعية يف أمركا الشمالية.

وأوض�ح الدكتور فيلدهاي�م أن » قروش النمر 
ت�أكل الطي�ور املغ�رّدة التي تواجه مش�كلة يف 
التحليق فوق املحيط أثناء الهجرة، فهي تكون 
بالفعل مصابة باإلرهاق، ثم تتعب أو تسقط يف 

املحيط خ�الل عاصفة ما.«  وقد تكون الطيور 
الربية فريس�ة أسهل من الطيور البحرية ألنها 
ال تستطيع أن تعتني بنفسها جيًدا عىل سطح 

املاء.
وعاي�ن الباحث�ون، بقيادة مارك�وس دريمون 
م�ن جامع�ة والي�ة ميسيس�يبي األمركي�ة، 
وجبات صغ�ار القروش النمرية من خالل نقل 
الحيوانات املفرس�ة الت�ي يبل�غ طولها ثالثة 
أق�دام  عنوة عىل متن قارب، ثم غس�ل معدتها 
وتحليل عين�ة من محتوياتها قب�ل إعادتها إىل 
املاء بدون أن تصاب بأذى.ووجدوا بقايا طيور 
يف مع�دات 41 م�ن أص�ل 105 أس�ماك ق�رش 
خضعت للدراس�ة. ونظرًا ألن الطيور كانت قد 
ُهّضم�ت جزئًيا، كان من الصع�ب عىل العلماء 
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