
االعالمان الصهيوني واالمريكي يتبادالن األدوار ويشنان حملة تحريض واسعة على الحشد الشعبي
تحركات تمهد لتمرير صفقة القرن...  

المراقب العراقي/ القسم السياسي...
صعلدت واشلنطن من خلالل اعالمها 
املبارش علر الفضائيلات وغري املبارش 
يف مواقلع التواصلل االجتماعلي، على 
الحشلد الشلعبي بشلكل ملفت للنظر 
يف األسلابيع القليلة املاضيلة، واعادت 
تدوير تهمهلا وتحريضها السلتهدافه 
وابعلاده علن السلاحة، والدعلوى اىل 
رضب مواقعها من خالل األكاذيب التي 
تبثها يومياً عى اعالمها الرسلمي ضد 

الحشد.
وتبعها يف ذلك الكيلان الصهيوني الذي 
ركزت صحفه عى رضورة ابعاد خطر 
»الحشلد الشلعبي« من العراق بحسب 
ملا جلاء صحيفلة جريوزاليم بوسلت 
العريلة، ويبدو ان الكيلان الصهيوني 
اللذي يسلعى لتمرير صفقلة القرن يف 
املنطقة يدرك جيداً انها لن تمرر يف ظل 
وجود قوى رافضة للتطبيع وال تجامل 
على حسلاب القضيلة الفلسلطينية، 
السليما وان العلراق جلزء مهلم يلراد 
اقحامله يف تلك الضفقة عر اسلتغالل 
جزء ملن أراضيه لجعلها الوطن البديل 

للفلسطينيني.
مراقبلون أكلدوا ان فصائلل املقاوملة 
والحشلد لهملا موقلف واضلح تجلاه 
وال  امريكيلة«  »الصهيلو  املخططلات 
يمكن له ان يتغري او تخضع للمساومة، 

لذلك عمدوا اىل اتباع التسلقيط والقوى 
يف مواجهة تلك الفصائل.

وبهلذا الجانب يلرى املختص بالشلأن 
األمني عباس العرداوي ان املؤامرة عى 
انهاء الحشد الشلعبي او القضاء عليه 
ليسلت وليدة اللحظة، وانما هي قائمة 
منذ تحقيق النرص عى عصابات داعش 

االجرامية. 
تابعتله  العلرداوي يف ترصيلح  وقلال 
»املراقب العراقي« ان »فصائل املقاومة 
هلي الركيلزة التلي اسلقطت جميلع 
الرهانات األمريكية يف سوريا والعراق، 

وهي من تقف بوجه صفقة القرن«.
وأضاف ان »قوات الحشلد اسلتطاعت 
ان تحظى بمقبولية شلعبية وتفويضاً 
مرجعيلاً، لذللك أصبحت ضملن دائرة 
االستهداف االمريكي، واملتخادمني معه 
من الساسلة الذين عرقلوا تحويلها اىل 

مؤسسة امنية ».
األوراق  ان » فشلل جميلع  اىل  ولفلت 
العدائية دفع واشنطن اىل رضب الحشد 
الشعبي بالشعب عر الفتن التي ارادت 
تمريرها ملن خالل التظاهلرات اال ان 
غالبيتهلا أسلقط، بعلد محافظته عى 

عدم الوقوع يف ذلك املرشوع الخطري«.
وأشار اىل ان »فصائل املقاومة والحشد 
أدركلوا ذللك جيلداً، وأكدوا ملن خالل 
بياناتهلم ان عدوهلم األول واألخري هو 

التحالف »الصهيو امريكي«، وال يمكن 
ان يتوجه السالح سوى لهما ».

من جانبه يرى الخبلري األمني الدكتور 
معتز محي ان العداء للحشلد الشلعبي 
بدأ منذ األيام األوىل ملعارك التحرير التي 
خاضتهلا قواته ضد عصابلات داعش 

االجرامية.
وقلال محي يف حديث خص به »املراقب 
على  الحشلد  تواجلد   « ان  العراقلي« 
الحلدود ملع سلوريا، يفشلل جميلع 
مسلاعي واشلنطن يف تمريلر صفقلة 
القلرن، التلي يلراد تنفيذهلا يف املثلث 

الرابط بني العراق واألردن وسوريا«.
وأضلاف ان »املاكنلة اإلعالمية الغربية 
لم توقف اسلتهدافها املتواصل للحشد 
الشلعبي، عى ملدار الخمس سلنوات 
املاضيلة، اال انهلا صعدت خلالل األيام 
القليلة املاضية بسبب مواصلة رفضها 

للمخططات الغربية«.
وأشار اىل ان »فصائل املقاومة والحشد 
تفشلل جميلع الخطط التي ترسلمها 
واشلنطن وتل ابيب للمنطقة، وهذا ما 

اثارهم وصعد من عدائهم للحشد«.
يشار اىل ان صحيفة جريوزاليم بوست 
العريلة دعلت اىل اسلتهداف فصائلل 
املقاومة والحشد الشعبي بعد الرضبات 
التلي اسلتهدفت القواعلد االمريكيلة، 

والتي رميت يف ملعب الحشد.

المواعيدالكبرىتزعجمودريتش

طريقةللقضاء
علىالصداع
عبرقهوة
وليمونة

وزارةالنفط:
إيقافحقل

الناصريةوقتي
وسيتمتعويضه
منإنتاجالبصرة
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اكد املتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء 
املستقيل، سلعد ألحديثي، اليوم األحد، ان 
العائلق القانونلي يقلف وراء عدم وصول 
الحسلابات الختامية للموازنات السلابقة 

اىل مجلس النواب.
وقلال ألحديثلللللي يف ترصيلح تابعتله 
»املراقلب العراقلي«، إن “مجللس الوزراء 
الختاميلة  الحسلابات  بإكملال  مسلتمر 
لالعلوام السلابقة وأكملل جلزء منهلا”، 
الفتلا إىل إن “العلللللائلق القللللانوني 
يقف خلف عدم إرسللللللالها ملجللللس 

النواب”.
وأضلاف أن “تحلول الحكوملة لترصيف 
أعملال يوميلة بعلد اسلتقالتها يمنعهلا 
من إرسلال مشلاريع القوانني”، مبينا أن 
“الحسلابات الختامية ترسلل ملع قانون 
املوازنة االتحادية كملحق ويتم مناقشلته 

داخل مجلس النواب”.

الحديثي: عائق قانوني وراء 
عدم وصول الحسابات الختامية 

للموازنات الى البرلمان
المراقب العراقي/ احمد محمد...

على  االعتلداء  مسلسلل  يعلود  جديلد  ملن 
املؤسسات الحكومية العامة من قبل املندسني 
ملن املتظاهرين، فبعلد أيام قليلة ملن الهدوء 
الذي عم املناطق التجارية القريبة من سلاحة 
التحرير وسلط العاصمة بغداد، يرى مراقبون 
يف الشأن السليايس أن املحرك األمريكي يسعى 
خالل هذه الفلرة اىل جر مسلار االحتجاجات 
نحو االعتداء عى الدوائر الحكومية البعيدة من 
ساحات التظاهر سواء يف بغداد او يف خارجها، 
يف محاولة إلجبار الكتل السياسلية عى تمرير 
شلخصية تسلري وفقا للمخططلات واالرادات 

االمريكية.
 ويف ذات السلياق يحذر تربويون من محاوالت 
عودة اغالق املدارس واالعتداء عى املؤسسلات 
»تجهيلل«  هدفهلا  أن  معتريلن  التعليميلة، 

املجتمع.
فمن جهته اعتر املحلل السليايس مؤيد العيل، 
أن »علودة مسلسلل االعتلداء على املمتلكات 
العاملة واملؤسسلات الحكوميلة هلو ملؤرش 

خطلري ومخاللف لتوجيهلات املرجعيلة التي 
نادت بسلمية التظاهر ورضورة عزل املندسني 
واملخربلني ويأتلي ضملن ملف ركلوب موجة 
التظاهر من قبل الجهات التي لها اتصال وثيق 

باملحور األمريكي«.
وقلال العليل، يف ترصيح للل »املراقلب العراق« 
إن »هلدف هلذه العمليلات هو ادخلال البلد يف 
فوىض«، مبينا أن »الجهات املندسة املخربة هي 
ذاتها التي قامت بعمليات تهديم وحرق املحال 
التجارية يف الشلورجة وشلارع الرشيد والباب 

الرشقي ويف محافظتي كربالء والنارصية«.
وأشلار العليل اىل أن »هلذا الحلال هلو عاملل 
جلزم بوجلود أجنلدات خارجيلة تعملل على 
تحويل مسلار التظاهر اىل الدمار والتخريب يف 
مناطلق بعيدة عن سلاحات التظاهر أي بعيدا 
علن سلاحات التظاهر، وهذا ما يؤكلد لنا بأن 
املرشوع األمريكي قد انحرص يف زاوية ضيقة«.

وأوضلح أن »أمريلكا وبعلد كل ذللك سلتدفع 
املؤسسلات  جميلع  على  االعتلداء  بإتجلاه 
الحكوميلة التلي تبعد علن سلاحات التظاهر 

بمسافات طويلة بغية تعطيل عمل مؤسسات 
الدولة مثل شلارع فلسلطني والجادرية وكما 
حصلل اليوم وأملس حني اقبللت أذرع أمريكا 
باالعتلداء رشكلة لالتصلاالت ومديريلة تربية 

الرصافة الثانية«.
وتابع أن »املحور األمريكي يمول تلك املشاريع 
الخبيثة من أجل الضغط عى الكتل السياسلية 
لتمرير شخصية تسري وفقا لألهواء االمريكية 
ال إرادات الشارع العراقي، وهي محاولة ألتباع 

سياسة األمر الواقع«.
بلدوره أكد امللرشف الربلوي عدنلان العكييل 
أن »عمليلة االعتلداء عى املؤسسلات الربوية 
املر مرفلوض وهدفه تجهيلل املجتملع بناء 
على توصيات أمريكية وهلو جزء من مخطط 

امريكي خبيث«.
وقال العكييل، يف ترصيح لل »املراقب العراقي« 
إن »املؤسسلات الربويلة هلي مللك الشلعب 
وبالتايل فأن االعتلداء عليها اليهدد الحكومة و 

وجوجهها بيشء«.
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الديمقراطلي  الحلزب  أكلد 
الكردستاني ، اليوم االحد، ان 
املشاكل التي يمر بها الشعب 
ان  اليمكللللللن  العراقلي 
شلخصية  قبلل  ملن  تحلل 

عسكرية.
الحلزب  يف  القيلادي  وقلال 
سلعيد ممو زيني يف ترصيح 
العراقي« أن  تابعته »املراقب 
»املشلاكل التلي يعاني منها 
الشعب العراقي يف هذا الوقت 
ملن الصعلب عى شلخصية 
عسكرية التعامل معها، لكن 
إذا كان وال بد واتفقت الكتل 
الشليعية على اسلم معلني 
فنحلن ال نمانلع ذللك رغلم 

مدنية  لشلخصية  تفضيلنلا 
لديهلا خلرة يف التعاملل مع 

األزمات«.
انله »يلردد خالل  وأضلاف 
هلذه األيام، طلرح مجموعة 
الشلخصللللليات  ملن 
العسلكرية كمللللرشلحني 
رئلللللاسلة  لتلويل منصب 
عبلد  ومنهلللللم  اللوزراء، 

الغنلللي األسدي«.
ولفلت اىل ان »البللد يف هلذا 
يحتلاج  العصيلب  الظلرف 
إىل شلخص يمتللك الكفلاءة 
للدى  واملقبوليلة  واملهنيلة 
الشلعب للخروج ملن األزمة 

الحالية«.

مندسون يعاودون االعتداءات على المؤسسسات الحكومية بدفع من الخارج
الديمقراطي الكردستاني: مشاكل الشعب 
ال يمكن ان تحل على يد شخصية عسكرية 

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي 
امللف النفطلي الكردي حافل باملخالفات التي ال تنتهي، 
وميلء بتهم فسلاد واسلتغالل لثروات العلراق النفطية 
لحسلاب عائللة برزانلي , فحكوملة اإلقليم للم تكتف 
بتهريب نفط اإلقليم و شلمال نينوى ) املناطق املتنازع 
عليهلا ( , فاليلوم وبمباركة من حكوملة بغداد قامت 
حكوملة اإلقليم برسقة نفلط كركوك وبيعه لحسلاب 
عائللة برزانلي .600 الف برميلل يوميا تبلاع من نفط 
كركلوك وهي جزء من حصة العلراق لدى منظمة اوبك 
,مملا اثر سللبا على حصة العلراق وبالتايل سلتحجب 
أثمانله ملن املوازنة ، حكوملة عبد املهلدي التي قدمت 
تنازالت كثرية لم تتوقف يف مسلسل هدر أموال العراقيني 
, فاالقليلم يهلرب اكثر ملن 600 الف برميلل من نفط 
اإلقليم واملناطق املتنلازع عليها , فضال عن عوائد نفط 
كركوك املهرب , و الكارثة الكرى هي اقرار حكومة عبد 
املهدي بدفع مبلغ 17 مليار دوالر مستحقات الرشكات 
األجنبية النفطية العاملة يف اإلقليم وهو ما تم تثبيته يف 
موازنة 2020.ان ملف تهريب النفط من قبل االقليم امر 
مخزي والسلكوت عليه تواطئ واضح من قبل حكومة 
عبلد املهدي , فالتجاوز عى نفط املناطق املتنازع عليها 
ومحافظة كركوك وبشكل علني ادى اىل حرمان موازنة 

العراق من عوائد تسهم يف سد عجز املوازنة للعام الحايل 
وتوفري وفرة مالية تدور للعام املقبل .

ويبدو ان قوة السالح والنفوذ السيايس هي من تسيطر 
عى عمليلات التهريب , فاالحزاب الكردية تهرب النفط 
من كركوك اىل تركيلا ليباع هناك و الحزب الديمقراطي 
الكردسلتاني, يسليطر على حقلول نفلط يف نينلوى 
واملناطق املتنازع عليها لصالحه وبعض حقول كركوك, 
إذ يقلوم بتهريب كميلات كبرية عر صهاريلج باتجاه 
الحلدود الركية , وكل ذلك يحدث بموافقة حكومة عبد 
املهدي.يقلول الخبري االقتصادي الدكتلور عبد الرحمن 
املشلهداني يف اتصلال مع ) املراقب العراقلي(: عمليات 
تهريلب النفط ملن قبلل األحلزاب الكردية الرئيسلية 
مسلتمرة وبعلم الحكومة العراقية , بل ان نفط كركوك 
هو االخر سيطرت عليه حكومة اإلقليم وتقوم بتهريب 
اكثلر من 600 الف برميل يوميلا وبعلم حكومة املركز , 
فضال عن تهريب نفط اإلقليلم واملناطق املتنازع عليها 
, ورغم ذللك تقوم حكومة بغداد بدفلع روتب موظفي 
االقليم ورواتب البيشلمركة , وأخريا فأن موازنة 2020 
تضلم تنلازالت جديلدة وكأن عبد املهدي يتحلدى إرادة 

العراقيني من خالل استمرار مسلسل التنازالت.
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كردستان تستمر بتهريب النفط والحكومة تكافؤها بدفع مستحقات الشركات االجنبية

أعللن تحالف البناء، اليوم االحد، علن التوصل اىل اتفاق 
سيايس الختيار مرشح مستقل خالل 24 ساعة ملنصب 
رئيس الوزراء، فيما لفت اىل استبعاد اسعد العيداني من 

الرشيح.
وقال النائب عن التحالف فاضل جابر يف ترصيح تابعته 
»املراقب العراقي« انه »تم استبعاد مرشح البناء رسميا 
اسلعد العيداني واجراء حلوارات بني الكتل السياسلية 
كافة للتوافق حول شلخصية مسلتقلة ومن املرجح ان 

يكون توفيق اليارسي«.
وأضلاف ان »االجتماعلات بني الكتل السياسلية انتهت 
باالتفلاق على اختيار شلخصية مسلتقلة بعيلدة عن 
األحلزاب«، الفتا اىل ان “االتفاق جرى عى ترشليح ثالث 

شخصيات واختيار أحدها«.
ولفت اىل ان »الشلخصيات املطروحة هي محمد توفيق 
عالوي وعبد الغني االسلدي وتوفيق اليارسي«، مبينا ان 
»األصوات واالجماع يذهب حاليا باتجاه حسمها لتوفيق 

اليارسي«.

البناء يبعد العيداني ويتحدث عن 
ترشيح شخصية جديدة لرئاسة الوزراء

املراقب العراقي/ متابعة...
أكلد قائد القوة الجويلة لجيش الجمهورية االسلالمية 
االيرانية العميلد طيار عزيز نصلري زادة، أن هذه القوة 
على أهبة االسلتعداد ليل نهلار وال تخلى التهديدات، 
حيلث يأتي ذللك يف وقلت شلدد رئيلس اركان الجيش 
االيرانلي االدملريال حبيلب الله سلياري بلان املناورات 
البحرية املشلركة بني ايران وروسليا والصني الجارية 
حاليا يف بحر ُعمان وشلمال املحيط الهندي هي بمثابة 

البداية وستستمر.
ويف كلمته التي القاها صباح اليوم االحد خالل مراسلم 
توديع جثمان الشهيد العقيد طيار محمد رضا رحماني، 
اكلد العميد طيار نصلري زادة الجهوزيلة الكاملة للقوة 
الجويلة وتنفيلذ املهملات املوكلة إليها لحراسلة أجواء 
البالد وقلال، ان القوة الجوية يقظة عى مدار السلاعة 

وال تخى أية تهديدات«.
واعتر قائد القوة الجوية، العقيد طيار الشهيد رحماني 
ملن افضلل الطياريلن يف البلالد واكثلر خلرة ومهارة 

واضلاف، ان الطياريلن ملن امثلال الشلهيد رحمانلي 
ينفلذون يوميا املئلات من املهمات من اجلل توفري امن 
البالد.واشلار اىل ان الشلهيد رحمانلي كان اسلتاذا يف 
الطلريان وحافظا لل 10 اجزاء من القرآن الكريم ومثاال 
يف االخالق وقال، ان الشهيد رحماني كان ينفذ تحليقات 
االختبلارات الجويلة للجيش وقد استشلهد حينما كان 
يقوم بمهمة اختبار طائرة مقاتلة من طراز »ميغ 29«.

يذكر ان العقيد طيار عيل رضا رحماني استشهد حينما 
ارتطملت الطائرة املقاتلة »ميلغ 29« التي كان يقودها 
بجبل سبالن بمحافظة أردبيل شمال غرب ايران صباح 

االربعاء املايض.
وبعلد عمليات البحث والتقيص يف ظروف جوية سليئة 
شلهدت عواصف ثلجية وسقوط الثلوج يف منطقة جبل 
سلبالن تمكنت فرق البحث واالغاثة واالنقاذ من العثور 
عى جثمان الشلهيد الطيار رحماني وحطام الطائرة يف 

منطقة الحادث او امس الجمعة.

تفاصيل اوسع صفحة 4

القوة الجوية اإليرانية تعلن جهوزيتها 
للتصدي ألي عدوان خارجي
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المراقب العراقي/ بغداد...
اج�راء  أن  س�ائرون،  تحال�ف  أك�د 
االنتخاب�ات املبكرة بحاجة إىل أرضية 
 مالئمة قب�ل الرشوع فيه�ا، الفتا إىل 
أن الحكومة املؤقتة هي من  س�تحدد 

مالمح االنتخابات املبكرة . 
وقال النائب ع�ن التحالف عليالالمي 
يف ترصي�ح تابعته »املراقب  العراقي« 
إج�راء  م�ع  س�ائرون  »تحال�ف  إن 
انتخاب�ات مبك�رة ن�زوال عن�د  رغبة 
)االنتخاب�ات  لكنه�ا  املتظاهري�ن 
فني�ة  أرضي�ة  إىل  تحت�اج  املبك�رة( 

 مالئمة قبل الرشوع بها«. 

»املفوضي�ة  أن  الالم�ي،  وأض�اف 
إج�راء  تقي�م  م�ن  ه�ي  الجدي�دة 
 االنتخاب�ات املبك�رة«، مش�را إىل أن 
»الحكوم�ة املؤقتة بمعي�ة  املفوضية 
ومالم�ح  موع�د  تح�دد  م�ن  ه�ي 
االنتخاب�ات املبك�رة ولي�س  مجلس 

النواب«. 
وكان األم�ن العام لحرك�ة عصائب 
اه�ل الح�ق الش�يخ قي�س الخزعيل 
 حذر يف حوار تلفزيون�ي، امس األول 
الجمع�ة، م�ن أن اج�راء  االنتخابات 
املبكرة يف ظل عدم االس�تقرار األمني 

سيقود اىل حرب  أهلية. 

المراقب العراقي/ بغداد...
أصدر مجل�س القضاء االعىل، األحد، بيانا رس�ميا 
بشأن استكمال  انتخابات اعضاء مجلس املفوضية 

العلي�ا لالنتخاب�ات .  وق�ال املجل�س، يف بي�ان ، إنه 
  «بحض�ور نائب ممث�ل االمن العام لألم�م املتحدة 
ووس�ائل االعالم  مجل�س القضاء االع�ىل اجريت، 

اليوم، قرعة اختيار القضاة  املرش�حن من مجلس 
قضاء اقليم كردس�تان للعم�ل كأعضاء يف  مجلس 
املفوضن يف املفوضية املستقلة العليا لالنتخابات«. 

سائرون:االنتخاباتالمبكرةبحاجةإلىأرضيةمالئمةقبلالشروعبها

القضاءيعلناختيارأعضاءمفوضيةاإلنتخاباتالكرد

لخرقهالدستور..تحالفالبناءيقررإقامةدعوىعلىرئيسالجمهورية

القانونيةالنيابيةتعلنترحيلقانونالخدمةالمدنيةللفصلالمقبل

أمانةبغدادتعلنإنشاءمنفذامهماشمالالعاصمة

المراقب العراقي/ بغداد... 
كش�ف آمر ل�واء 30 يف الحش�د الش�عبي ابو 
جعفر الش�بكي، االحد، عن  اس�تنفار القوات 
»داع�ي«  مخط�ط  اي  الحب�اط  االمني�ة 
الس�تهداف  محافظة نين�وى وطريق بغداد- 

ص�الح الدي�ن- نين�وى . 
وق�ال الش�بكي يف ترصي�ح تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« إن »الواليات  املتح�دة قدمت الدعم 
الكامل للعن�ارص االرهابية يف االعتداءات عىل 

 القوات االمنية سيما االخرة من اجل سقوط 
منطق�ة الح�ر و  صحراءنين�وى والطريق 
بغ�داد  يف  التظاه�رات  الس�تغالل  الرسي�ع 

 واالضطراب االمني يف العراق«. 
واوضح الش�بكي، ان »القوات االمنية بكافة 
صنوفه�ا نجحت يف صد  الع�دوان االخر ضد 
الحر وتمكنت من قتل العديد من افراد من 
 عن�ارص داعش خالل الهج�وم الذي تم بدعم 

لوجستي من قبل  االمركان«. 

الحشد الشعيب يستنفر قواته إلحباط مخطط 
داعيش يستهدف 3  محافظات

2 صحيفة-يومية-سياسية-عامةمن احلدث
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الشريط 
األمين

المراقب العراقي/ بغداد... 
كش�فت عضو مجلس النواب ندى ش�اكر جودت، ع�ن تواطؤ احدى 
 الرئاس�ات الثالثة م�ع اقليم كردس�تان بخصوص الدي�ون املوجودة 

 بذمة االقليم من موازنة العام السابق . 
وقالت شاكر، فيترصيح إلذاعة »العهد« تابعته »املراقب العراقي«  إن 

»اقليم كردستان طيلة املوازنة املالية السابقة 
ل�م يدف�ع أي يشء  لحكومة بغ�داد والتي 

كان مقرر فيها تسليم 250 ألف برميل 
من  النفط للحكومة املركزية«. 

الرئاس�ات  »اح�دى  ان  واضاف�ت 
الثالث�ة عملت وبالتواط�ؤ مع اقليم 
 كردس�تان عىل غض البرص عن هذا 

املوض�وع وتس�ويفه مقاب�ل  مبالغ 
مالية دفعت له«. 

ت�رصيح اإذاعي
النصر: احدى الرئاسات الثالث 

»سوفت« ملف الواردات 
النفطية مع  كردستان مقابل 

مبالغ مالية

المراقب العراقي/ بغداد...
أعل�ن النائب ع�ن تحالف البناء حس�ن عرب، 
األح�د، أن تحالف�ه ق�رر  إقام�ة دع�وى ع�ىل 
رئي�س الجمهورية برهم صال�ح أمام املحكمة 

 االتحادية بتهمة خرق الدستور . 
وقال عرب يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« 
إن »تحال�ف البناء  قرر إقامة دعوى عىل رئيس 
الجمهوري�ة أم�ام املحكم�ة االتحادي�ة  بتهمة 

خ�رق الدس�تور«، مبين�ا أن »البن�اء يس�عى 
إلقالة رئي�س  الجمهورية يف س�ياق هذه املادة 
رئي�س  الجمهوري�ة  تل�زم  الت�ي  الدس�تورية 
بتكليف مرش�ح الكتلة األكرب والربملان هو من 
يمنحه  الثقة أوال«.  وحول ما إذا كانت مثل هذه 
املحاولة س�تنجح يف إقالة صالح، أكد  عرب، أنه 
»من الصع�ب إقالة رئي�س الجمهورية يف مثل 
هذه  الظروف بالتأكيد ألسباب كثرة معروفة«. 

المراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت عضو يف اللجنة القانونية 
ترحي�ل  ع�ن  األح�د،  النيابي�ة، 
قان�ون  الخدمة املدنية االتحادي 
إىل الفص�ل الترشيع�ي الق�ادم، 
مؤك�دة أن  لجنته�ا تعم�ل عىل 
إنض�اج القان�ون بم�ا يالئم مع 

متطلبات موظفي  الدولة . 

به�ار  اللجن�ة  عض�و  وقال�ت 
تابعت�ه  ترصي�ح  يف  محم�ود 
»املراق�ب  العراق�ي« إن »قانون 
االتح�ادي  املدن�ي  الخدم�ة 
إىل الفص�ل  الترشيعي  س�رحل 
القادم«، مش�رة إىل ان »اللجنة 
القانونية س�تعمل ع�ىل  انضاج 
فقرات القانون بما يتناسب مع 

متطلبات موظفي الدولة«. 
وأضاف�ت محم�ود، أن »هن�اك 
بع�ض املالحظات ع�ىل عدد من 
فق�رات  القانون«، الفت�ة إىل أن 
»بع�ض امل�واد تواج�ه خالفات 
داخ�ل مجلس  الن�واب وعليه تم 
تأجي�ل القانون لح�ن انضاجه 

بشكل كامل داخل  اللجنة«. 

وكانت اللجنة القانونية النيابية 
أكدت يف وقت س�ابق، ان قانون 
 الخدمة املدنية وقانون الرشاكة 
ب�ن القط�اع الع�ام والخ�اص 
اق�رار  مرتابط�ان  واليمك�ن 
احدهم�ا دون االخ�ر, مبينة ان 
مناقشتهما واقرارهما  يجب ان 

يكونا بالتوازي. 

المراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت امانة بغداد، األحد، املبارشة بإنش�اء 
منفذ مهم ش�مال العاصمة  يخدم 4 محالت 

سكنية وما يقارب 6 االف وحدة سكنية .  
وقال�ت األمان�ة، يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب 

العراق�ي« نس�خة من�ه، إن�ه   «تمت 
املب�ارشة بانش�اء منفذ مهم 

 4 يخ�دم  بغ�داد  ش�مال 

محالت س�كنية   ) 371 ، 375 ، 373 ، 377 ( 
وما يقارب 6 االف وحدة سكنية«. 

وبينت، أنه »تم انش�اء املنفذ ضمن منطقة 
الثعالب�ة ق�رب مدخ�ل ش�ارع  حموراب�ي 

منطقة  الثعالب�ة االوىل بالثعالب�ة ويرب�ط 
الثاني�ة وبع�رض 18 
وبجانبن   مرتاً 

)ذهاب وإياب(«. 
وأش�ار، إلىأن »املنفذ سيس�تخدم كمنطقة 
عبور باإلضافة اىل كونه  سيس�اهم بش�كل 
كب�ر بتس�هيل وترسي�ع حرك�ة البن�اء يف 
املنطق�ة  املذك�ورة بع�د توقفه�ا لس�نوات 
طويل�ة لعدم وجود منفذ يس�اهم يف  دخول 
الحم�ل  آلي�ات  وعب�ور  اإلنش�ائية  امل�واد 

الكبرة«. 

المراقب العراقي/ ديالى... 
افاد مصدر امني، االحد، اعتقال مطلوب ضمن عملية 

ارادة النرص  الثامنة بناحية ابي صيدا يف دياىل . 
وق�ال املص�در ،إن »الق�وات االمنية املش�رتكة ضمن 
عملي�ة ارادة  النرص الثامن�ة اعتقل�ت اليوم،مطلوب 
وفق املادة 4 ارهاب يف ناحية  ابي صيدا ش�مال رشقي 

دياىل«. 
واضاف، ان »املطلوب وبحوزته اسلحة مختلفة«. 

المراقب العراقي/ بغداد... 
اعلن�ت خلي�ة االعالم االمن�ي، االح�د، العثور عىل 
وكري�ن لالرهابي�ن  يض�م الي�ة ش�فل مدمرة يف 

كركوك و8 اوكار  يف صالح الدين .  
وقال�ت الخلية يف بي�ان تلقت »املراق�ب العراقي« 
نس�خة منه، ان   «القوات األمنية تس�تمر يف تنفيذ 
عملي�ة إرادة النرص الثامن�ة، التي  انطلقت صباح 
الي�وم، وقد تمكنت القطع�ات ضمن قاطع قياده 
املق�ر  املتق�دم/ كركوك، م�ن العثور ع�ىل وكرين 

لالرهابين و4 عبوات  ناسفة و6 صواريخ قاذفة، 
فضال عن آلية » شفل« مدمرة يف محور  لواء/52«. 
واضاف�ت، ان »ام�ا يف محور الف�وج الثالث قياده 
عمليات صالح  الدين، فقد تم العثور عىل 8  أوكار 
لعن�ارص داعش االرهاب�ي و4   عبوات ناس�فة«، 
مبين�ة ان »مح�ور الل�واء امل�درع 34،  تمكن من 
 تدمر 16 عبوة ناس�فة، يف حن جرى تدمر عبوة 
ناس�فة يف مح�ور  الل�واء 45، ومازال�ت العملي�ة 

متواصلة«. 

اعتقال مطلوب ضمن 
عملية ارادة النصر الثامنة 

يف دياىل

العثور عىل 9 اوكار للمتفجرات يف كركوك 
وصالح الدين

بعد فشل مخططها بنهب المراكز التجارية وسط العاصمة

أمريكاتدفعأذرعهاالىاالعتداءعلىالمؤسساتالحكومية
ودعواتللجهاتاألمنيةبالتدخل

المراقب العراقي/ احمد محمد...
م�ن جديد يع�ود مسلس�ل االعت�داء عىل 
املؤسس�ات الحكومي�ة العام�ة  من قبل 
املندس�ن م�ن املتظاهري�ن، فبع�د أي�ام 
قليل�ة م�ن اله�دوء ال�ذي  ع�م املناط�ق 
التجاري�ة القريب�ة م�ن س�احة التحرير 
وس�ط العاصم�ة  بغ�داد، ي�رى مراقبون 
يف الش�أن الس�يايس أن املحرك األمريكي 
 يس�عى خالل ه�ذه الفرتة اىل جر مس�ار 
االحتجاج�ات نح�و االعتداء  ع�ىل الدوائر 
الحكومية البعيدة من س�احات التظاهر 
س�واء يف بغداد  او يف خارجها، يف محاولة 
إلجب�ار الكت�ل السياس�ية ع�ىل تمري�ر 
للمخطط�ات  وفق�ا  تس�ر   ش�خصية 

واالرادات االمريكية. 
الس�ياق يح�ذر تربوي�ون م�ن  ويف ذات 
محاوالت عودة اغالق  امل�دارس واالعتداء 
عىل املؤسس�ات التعليمي�ة، معتربين أن 

هدفها   «تجهيل« املجتمع. 
فم�ن جهته اعترب املحلل الس�يايس مؤيد 
الع�يل، أن »ع�ودة مسلس�ل  االعتداء عىل 
املمتلكات العامة واملؤسس�ات الحكومية 
هو م�ؤرش  خط�ر ومخال�ف لتوجيهات 
املرجعي�ة التي ن�ادت بس�لمية التظاهر 
 ورضورة عزل املندس�ن واملخربن ويأتي 
ضم�ن ملف رك�وب موج�ة  التظاهر من 
قب�ل الجه�ات الت�ي له�ا اتص�ال وثي�ق 

باملحور األمريكي«. 
الع�يل، يف ترصي�ح ل�� »املراق�ب  وق�ال 
الع�راق« إن »ه�دف ه�ذه  العملي�ات هو 
ادخال البلد يف فوىض«، مبينا أن »الجهات 
املندس�ة  املخربة ه�ي ذاتها الت�ي قامت 
بعمليات تهديم وحرق املحال التجارية  يف 
الشورجة وشارع الرشيد والباب الرشقي 

ويف محافظتي كربالء  والنارصية«. 

وأش�ار العيل اىل أن »ه�ذا الحال 
ه�و عامل جزم بوج�ود أجندات 
 خارجية تعمل عىل تحويل مسار 
التظاه�ر اىل الدم�ار والتخري�ب 
يف  مناط�ق بعي�دة عن س�احات 
التظاه�ر أي بعيدا عن س�احات 
التظاه�ر،  وهذا ما يؤك�د لنا بأن 
املرشوع األمريك�ي قد انحرص يف 

زاوية  ضيقة«. 
كل  وبع�د  »أمري�كا  أن  وأوض�ح 
ذلك س�تدفع بإتجاه االعتداء عىل 
الحكومي�ة  جمي�ع  املؤسس�ات 
التي تبع�د عن س�احات التظاهر 
بمس�افات طويل�ة  بغي�ة تعطيل 
عمل مؤسسات الدولة مثل شارع 
فلس�طن والجادري�ة  وكما حصل 
الي�وم وأم�س ح�ن اقبل�ت أذرع 
أمريكا باالعتداء رشكة  لالتصاالت 

ومديرية تربية الرصافة الثانية«. 
وتابع أن »املح�ور األمريكي يمول 
تل�ك املش�اريع الخبيث�ة م�ن أجل 
السياس�ية  الكت�ل  ع�ىل   الضغ�ط 
وفق�ا  تس�ر  ش�خصية  لتمري�ر 
لألهواء  االمريكية ال إرادات الشارع 
ألتب�اع  محاول�ة  وه�ي  العراق�ي، 

سياسة  األمر الواقع«. 
ب�دوره أكد املرشف الرتب�وي عدنان 
العكي�يل أن »عملي�ة االعت�داء  ع�ىل 
املؤسس�ات الرتبوي�ة ام�ر مرفوض 

وهدفه تجهيل املجتمع بناء  عىل توصيات 
أمريكية وهو جزء م�ن مخطط امريكي 

خبيث«. 
وق�ال العكي�يل، يف ترصي�ح ل�� »املراقب 
العراق�ي« إن »املؤسس�ات  الرتبوي�ة هي 
ملك الش�عب وبالتايل ف�أن االعتداء عليها 

اليهدد  الحكومة و وجوجهها بيء«. 
وأض�اف العكي�يل، أن »الحكوم�ة تذهب 
وتأت�ي بعدها حكومة أخ�رى  ولكن هذه 
املؤسسات التي يتم التعدي عليها من قبل 
املندس�ن  واملخرب�ن هو رضر بالش�عب 

وليس بالحكومة«. 
وش�هد اليوم األحد وأمس الس�بت عودة 

لالعت�داءات ع�ىل املؤسس�ات  الحكومية 
ومنها مقر رشكة لالتصاالت واالنرتنت يف 
منطقة  الجادري�ة، واقتحام مقر مديرية 
تربية الرصافة الثانية يف شارع  فلسطن، 
ع�ىل الرغ�م م�ن املطالبات املتك�ررة من 
قبل املرجعيات  الدينية وش�يوخ العشائر 
واألكاديمين بعد املس�اس باملؤسس�ات 

 الحكومية واملمتلكات العامة والخاصة. 
وكانت املرجعية الدينية العليا، قد وجهت 
وخالل عدة خط�ب لها  برورة الحفاظ 
ع�ن  فض�ال  التظاه�رات  س�لمية  ع�ىل 
الحفاظ ع�ىل  املمتلكات العامة والخاصة 
وعدم الحاق الرر باملؤسسات  الرتبوية 
واغالقها الذي وصفته بأنه »غر مربر«.  

المراقب العراقي/ كربالء... 
اعلنت قيادة رشطة كربالء املقدسة واملنشآت، االحد، عن  االستمرار 
بتنفيذ واجباتها االمنية الخاصة بحماية املدارس  املنترشة يف جميع 

مناطق املدينة. 
وذكر بيان للقيادة تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه، أنه »تحت 
 ارشاف قائ�د رشطة املحافظ�ة اللواء أحمد عيل زوين�ي، تم تعزيز 
 االجراءات االمنية بالقرب من املدارس خشية من استهداف الطلبة 
 وزرع الرع�ب والخوف يف قلوبهم او اس�تهداف امل�دارس والكوادر 

 التدريسية من قبل املخربن والخارجن عن الطابع السلمي«. 
وأض�اف البيان، أنه »تم نرش الدوريات الراجلة واملس�لحة بش�كل 
 مكث�ف قرب كاف�ة املدارس منذ س�اعات الصب�اح االوىل من اليوم 
 االحد كما تواصل قواتنا االمنية جهودها يف س�بيل حماية املؤسسة 
 الرتبوي�ة اضافة اىل واجباتها األخرى لتوفر وتعزيز االمن والس�لم 
 املجتمع�ي لجمي�ع األه�ايل وحماية املمتل�كات العام�ة والخاصة 
 والزائرين الوافدين اىل املحافظة واملتظاهرين السلمين«.  وتابع، ان 
»انتش�ار القوات األمنية وجد ترحيباً واسعاً من قبل  املواطنن بعد 
املناش�دات الكثرة التي أطلقوها لحماي�ة ابنائهم  وتأمن ذهابهم 
اىل امل�دارس وبتعاون كبر معهم خاصة بع�د ان  قامت مجموعات 
مخرب�ة بغلق عدد م�ن املدارس بالقوة واحراق ع�دد  اخر منها مع 

قطع الطرق والقيام بأعمال تخريبية«. 

المراقب العراقي/ كركوك... 
كش�فت هيئة النزاهة، اليوم األحد، عن منعها االس�تيالء عىل عقار 
 قيمت�ه 40 مليار دين�ار يف محافظة كركوك، ُمبيِّن�ًة أن العقار كان 

 مخصصا ملستشفى . 
وقال�ت دائرة التحقيق�ات يف الهيئة ببيان تلق�ت »املراقب العراقي« 
ن من   نس�خة منه، إن »مالكات مكتب تحقيق الهيئة يف كركوك تمكُّ
 منع تجاوز واس�تيالء أش�خاٍص عىل عقاٍر عائ�ٍد للدولة بقيمة 40 
َص أصالً إلنشاء مستشفى لألمراض الرسطانيَّة«.   مليار ديناٍر ُخصِّ

وبيَّن�ت الدائ�رة أنَّ »املتجاوزي�ن أقدم�وا ع�ىل إزالة حجر األس�اس 
 الخ�اصِّ بإنش�اء املُستش�فى والرشوع بإف�راز العق�ار، بنيَّة بيعه 
كقطع  أراٍض سكنيٍَّة خالفاً للقانون«.  ولفتت إىل أنَّ »مالكات املكتب 
 ، ة  بالعق�ار يف القاط�ع البلديِّ ن�ت م�ن ضبط األوليَّ�ات الخاصَّ تمكَّ
وتثبي�ت واقع حال العقار بموجب محر  ضبٍط أصويلٍّ ُعرَِض أمام 
أنظار الس�يِّد قايض محكمة تحقيق كركوك  الذي أصدر أمر توقيٍف 

بحقِّ أحد املُتَّهمن، استناداً إىل أحكام القرار   )154 لسنة 2001(. 

شرطةكربالءتعززإجراءاتهالتوفير
المناخاالمنيلدوامالمدارس

النزاهةتمنعاالستيالءعلىعقارمخصص
لبناءمستشفىللسرطانفيكركوك
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة

االحد 29 كانون االول 2019 العدد 2227  السنة العاشرة

أعلن�ت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية، األحد، عن ش�مول )٢٣( 
مرشوع�ا صناعي�ا وخدميا بق�روض حاضنات االعم�ال خالل العام 

٢٠١٩ بواقع ٣٧٨ مليون دينار.
وق�ال مدي�ر عام دائرة العم�ل والتدريب املهني رائ�د جبار باهض يف 
بيان ، إن “الدائرة وضمن سرتاتيجيتها يف القضاء عىل البطالة منحت 
قروضا ل�)٢٣( مرشوعا ضمن حاضنات االعمال التي تتبناها الدائرة 

تم عربها تشغيل ٩٦ عامال من الباحثني عن العمل”.
وأضاف باهض، أن “املش�اريع التي ت�م منحها القروض تنوعت بني 
م�رشوع ابتكاري ملنتج جديد وم�رشوع تنموي او تقلي�دي”، مبينا 
أن “نس�بة الفائ�دة عىل القرض هي ٣% فقط مع منح س�ماح بعدم 
التسديد ملدة سنة يتم بعدها اسرتجاع املبلغ بتقسيط يستمر لخمس 

سنوات”.

العمل تشمل )2٣( مشروعًا بقروض 
حاضنات األعمال خالل العام 2019

اس�تبعدت  اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة، األح�د، وص�ول املوازنة 
االتحادي�ة لع�ام ٢٠٢٠ خ�الل الجلس�ات القادم�ة إىل مجلس 
الن�واب، مؤكدة أن الحكومة س�تميض باملوازنة املؤقتة ١ عىل 
١٢ والتي تش�مل املوازنة التش�غيلية.وقال مقرر اللجنة احمد 
الصف�ار ، إن “اللجنة املالية يف مجلس النواب تس�تبعد وصول 
املوازن�ة خالل الف�رتة الحالية بس�بب االوضاع الت�ي تمر بها 
البالد”، مبينا أن “الحكومة ماضية برصف املوازنة التشغيلية 
والتي تتضمن روات�ب موظفي الدولة “.وأكد الصفار، “توقف 
املوازن�ة االس�تثمارية والتي تخص املش�اريع االس�رتاتيجية 
لحني إقرار موازنة ٢٠٢٠”، مش�را إىل أن “الحكومة ستميض 

باملوازنة االحتياط وهي ١ عىل ١٢”.

المالية النيابية: الحكومة ستمضي 
االقت�صاديبالموازنة المؤقتة

كردستان تهرب 600 الف برميل .. وموازنة 2020 تتكفل بدفع مستحقات الشركات النفطية في االقليم
عبد المهدي يتحدى العراقيين ويقدم تنازالت جديدة لألكراد 

٦٠٠ ال�ف برمي�ل يوميا تب�اع من نفط 
كركوك وهي جزء من حصة العراق لدى 
منظم�ة اوبك ,مما اثر س�لبا عىل حصة 
الع�راق وبالت�ايل س�تحجب أثمان�ه من 
املوازنة ، حكومة عبد املهدي التي قدمت 
تنازالت كثرة لم تتوقف يف مسلسل هدر 
أم�وال العراقيني , فاالقلي�م يهرب اكثر 
م�ن ٦٠٠ ال�ف برميل من نف�ط اإلقليم 
واملناط�ق املتن�ازع عليه�ا , فض�ال عن 
عوائ�د نفط كركوك امله�رب , و الكارثة 
الكربى ه�ي اقرار حكوم�ة عبد املهدي 
بدفع مبلغ ١٧ مليار دوالر مس�تحقات 
ال�رشكات األجنبي�ة النفطي�ة العامل�ة 
يف اإلقلي�م وهو ما تم تثبيت�ه يف موازنة 

.٢٠٢٠
ان مل�ف تهريب النفط م�ن قبل االقليم 
ام�ر مخ�زي والس�كوت علي�ه تواطئ 
واض�ح من قب�ل حكومة عب�د املهدي , 

فالتج�اوز عىل نف�ط املناط�ق املتنازع 
عليها ومحافظة كركوك وبش�كل علني 
ادى اىل حرمان موازنة العراق من عوائد 
تسهم يف س�د عجز املوازنة للعام الحايل 

وتوفر وفرة مالية تدور للعام املقبل .
ويبدو ان قوة الس�الح والنفوذ السيايس 
هي من تس�يطر عىل عملي�ات التهريب 
, فاالح�زاب الكردي�ة ته�رب النفط من 
كرك�وك اىل تركيا ليباع هن�اك و الحزب 
يس�يطر  الكردس�تاني,  الديمقراط�ي 
ع�ىل حق�ول نف�ط يف نين�وى واملناطق 
املتن�ازع عليها لصالح�ه وبعض حقول 
كركوك, إذ يق�وم بتهريب كميات كبرة 
ع�رب صهاريج باتجاه الح�دود الرتكية , 
وكل ذل�ك يحدث بموافق�ة حكومة عبد 

املهدي.
يقول الخب�ر االقتص�ادي الدكتور عبد 
الرحم�ن املش�هداني يف اتص�ال م�ع ) 

املراقب العراقي(: عمليات تهريب النفط 
م�ن قب�ل األح�زاب الكردية الرئيس�ية 
مس�تمرة وبعل�م الحكوم�ة العراقية , 
ب�ل ان نفط كركوك هو االخر س�يطرت 
علي�ه حكوم�ة اإلقليم وتق�وم بتهريب 

اكثر م�ن ٦٠٠ الف برمي�ل يوميا وبعلم 
حكومة املرك�ز , فضال عن تهريب نفط 
اإلقليم واملناطق املتن�ازع عليها , ورغم 
ذل�ك تقوم حكوم�ة بغداد بدف�ع روتب 
موظف�ي االقليم ورواتب البيش�مركة , 

وأخ�را فأن موازنة ٢٠٢٠ تضم تنازالت 
جدي�دة وكأن عبد امله�دي يتحدى إرادة 
العراقيني من خالل اس�تمرار مسلس�ل 

التنازالت.
وتابع املش�هداني: بغداد س�تقوم بدفع 

مس�تحقات  وه�ي  دوالر  ملي�ار   ١٧
ال�رشكات النفطية األجنبي�ة يف اإلقليم  
, فض�ال ع�ن الروات�ب املذك�ورة وبذلك 
تتجاوز حصة اإلقلي�م يف موازنة ٢٠٢٠ 
ال�� ٢٦% وه�و ام�ر خطر يج�ب عدم 

تمري�ر ه�ذه االمتي�ازات ع�ىل حس�اب 
املواطن العراقي.

ام�ا املختص بالش�أن النفطي جاس�م 
الطائ�ي يق�ول يف اتصال م�ع ) املراقب 
يس�تغلون  األك�راد  ان   : العراق�ي( 
الرصاعات السياسية الحالية لالستحواذ 
عىل نفط نين�وى وبعض حقول كركوك 
لغرض تهريبه اىل تركيا وبيعه بأس�عار 
زهيدة وتحت انظار الحكومة املركزية , 
فالحزب الديمقراطي الكردستاني يقوم 
بعملي�ات تهري�ب منظم�ة وبصهاريج 
اىل ح�دود تركي�ا , ونف�ط كرك�وك ه�و 
االخر يتم تهريب ٦٠٠ الف برميل يوميا 
وبذلك نرى ان االكراد هم املس�تفيدين , 
بينم�ا معظم محافظ�ات العراق تعيش 
أوضاع�ا مادي�ة صعب�ة ج�دا ونق�ص 
ح�اد يف الخدمات.اىل ذلك كش�ف الخبر 
النفط�ي حم�زة الجواهري ، ع�ن قيام 
سلطات اقليم كردس�تان بتصدير ٦٠٠ 
ال�ف برميل من حقول كركوك، مبينا ان 
عائدات تل�ك املبيعات ترج�ع اىل االقليم 

وهي من حصة العراق لدى اوبك.
وق�ال الجواهري  ان “اقليم كردس�تان 
يص�در نحو ٦٠٠ الف برميل نفط يوميا 
من محافظة كركوك اىل الدول االخرى”.

واض�اف ان “التصدير يج�ري بعلم من 
الحكوم�ة املركزي�ة اال ان�ه ال يأتي باي 
ب�ل  االتحادي�ة  الحكوم�ة  اىل  عائ�دات 
توض�ع ام�وال التصدي�ر لصال�ح اقليم 

كردستان”.

،،
،،
المل����ف النفطي الكردي حاف����ل بالمخالفات التي 
ال تنته����ي، ومليء بتهم فس����اد واس����تغالل لثروات 
الع����راق النفطية لحس����اب عائلة برزان����ي , فحكومة اإلقليم 
لم تكتفي بتهريب نفط اإلقليم و ش����مال نينوى ) المناطق 
المتنازع عليها ( , فاليوم وبمباركة من حكومة بغداد قامت 

حكومة اإلقليم بسرقة نفط كركوك وبيعه لحساب عائلة 
برزاني .

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

أعلنت رشكة نفط ذي قار ،االحد، عن خس�ارة العراق 
١٠٠ ال�ف برميل نفط�ي من إنتاجه بس�بب غلق أكرب 
حق�ل نفطي يف ذي قار من قبل خريجني محتجني يوم 

أمس السبت.

وقال�ت الرشك�ة يف بي�ان ، إن “حق�ل النارصية يعترب 
ذا احتياط�ي وانتاج كبربني خطط ل�ه ليصل إىل ٢٠٠ 
ال�ف برميل من حق�ول الجهد الوطني الذي ش�يد من 
قبل  نفط ذي قار عيل مساحة تقدر ب� 5٧٨ كم، حيث 

اغلق الحقل آباره ومحطات عزل الغاز فجر يوم امس 
الس�بت، بعد عجز الحكومة املحلية عن توفر الحماية 
ل�كادر الحقل الذي تعرض للضغوط الكبرة فضال عن 
قط�ع الط�رق املؤدية للحق�ل من قبل عش�ائر تقطن 

بالق�رب من الحق�ل اضافة لخرجني م�ن أبناء ناحية 
البطحاء القريبة منه”.

واض�اف البي�ان، ان “الرشك�ة عملت يف الس�ابق عىل 
تقديم مختلف الخدمات منها تشغيل عدد من الباحثني 

عن العمل و التعاقد مع الرشكات األهلية إلنجاز الكثر 
من املش�اريع التي تحال من قبلها وكذلك رشاء الكثر 
من الس�لع الس�وقية وبالتايل تحريك اقتصاد الس�وق 
باملحافظة رغم قرص عمرها وعدم اكتمال هيكليتها”.

نفط ذي قار تعلن خسارة 100 ألف برميل بسبب غلق أكبر حقل بالمحافظة

الزراعة تعلن تنفيذ خطة االستزراع لمحصولي الحنطة والشعير في كربالء

النزاهة تحبط محاولة لصرف قرض ب�20 مليار دينار بمعاملة صورية

أعلن�ت وزارة الزراع�ة، االحد، عن تنفيذ 
الحنط�ة  ملحص�ويل  االس�تزراع  خط�ة 
والش�عر يف محافظ�ة كربالء  للموس�م 

الزراعي الحايل ٢٠١٠-٢٠٢٠ .
إن “خط�ة   ، بي�ان  ال�وزارة يف  وقال�ت 
بلغ�ت  الحنط�ة  ملحص�ول  االس�تزراع 
٨455٠ دونم�ا حيث ت�م زراعة ٧٩٦٠٠ 
دونم منها، فيما بلغت خطة االس�تزراع 

وت�م  دون�م   4٨5٠ الش�عر  ملحص�ول 
زراع�ة 45٨٠ دون�م منه�ا حت�ى االن، 
حيث وصلت نس�بة االستزراع ملحصويل 
الحنط�ة والش�عر ٩4 % والزال العم�ل 
مس�تمرا لتنفي�ذ كام�ل الخط�ة خ�الل 
الف�رتة املقبلة بع�د االنتهاء م�ن تهيئة 
كافة املستلزمات من خالل توفر البذور 

واملبيدات واألسمدة”.

وأض�اف البيان، أن “خط�ة العام الحايل 
شهدت ارتفاعا بنس�بة كبرا لهذا العام 
ج�اءت بعد دعم وزارة الزراعة للفالحني 
املزارع�ني من خ�الل توزي�ع منظومات 
الري الحديثة بسعر مدعوم بنسبة %5٠ 
وتوزيع أس�مدة ال�داب واليوريا والبذور 
ومبي�دات التعفر من اج�ل القضاء عىل 

األمراض والحفاظ عىل املحصول”.

أعلن�ت دائ�رة التحقيق�ات يف هيئة 
النزاهة، االحد، ع�ن إحباط محاولة 
لرصف ق�رض بقيمة عرشين مليار 
دين�ار بمعامل�ة صوري�ة، مبينة أن 
الضامن للق�رض هو رئيس مجلس 

محافظة بابل.
وقالت الهيئ�ة يف بيان ، إن “مالكات 
مكت�ب تحقيق الهيئ�ة يف املحافظة 
قام�ت بضبط أص�ل معامل�ة منح 

قرض بمبل�غ )٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠( 
ملي�ار دين�ار يف امل�رصف الصناعي 
يف باب�ل ملصلح�ة أح�د املقرتض�ني؛ 
لغرض إنش�اء معمل إنت�اج غازات 

صناعية”.
“املعامل�ة  أن  البي�ان  وأض�اف 
صوري�ة قام برتويجه�ا نجل رئيس 
مجل�س محافظة بابل بع�دِِّه وكيالً 
الضام�ن  كان  فيم�ا  للمق�رتض، 

للقرض رئيس مجلس املحافظة”.
وأك�دت الهيئ�ة، “تنظي�م مح�ر 
يف  باملضبوط�ات  أص�ويل  ضب�ط 
رة  َذت بناًء عىل ُمذكَّ العملي�ة التي ُنفِّ
ع�ىل  وعرضه�ا  قضائيَّ�ة،  ضب�ط 
الس�يد قايض محكمة تحقيق الحلة 
ة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر  املُختصِّ
إيق�اف رصف الق�رض لحني إكمال 

التحقيق”.

كشف تقرير نرش عىل موقع »نومبيو« 
ال�ذي يعن�ى باملس�توى املعي�ي لدول 
العال�م، أن الق�وة الرشائي�ة املحلي�ة يف 
بغ�داد أقل بنس�بة ٩.٢١ % م�ن أربيل.

وق�ال التقرير بحس�ب آخ�ر تحديث يف 
ش�هر كان�ون االول ٢٠١٩ ، إن الق�وة 
الرشائي�ة املحلي�ة يف بغداد أقل بنس�بة 
٩.٢١ % من أربيل«.واضاف ان »أس�عار 

اإليجارات يف بغداد أعىل بنسبة ٢٠.١٠% 
م�ن أربيل، فيما تكون أس�عار املطاعم 
يف بغ�داد أع�ىل بنس�بة ٨.٣٨% عنها يف 
أربيل«.واش�ار التقري�ر اىل ان »أس�عار 
البقالة يف بغداد أقل بنسبة ٧.١٨% عنها 
يف أربيل«، مبينة ان »أس�عار املس�تهلك 
بما يف ذلك اإليجار يف بغداد أعىل بنس�بة 

4.١٧ % من أربيل«.

قال�ت وزارة التج�ارة الصيني�ة األحد إنها 
تعاملت مع الخ�الف التجاري مع الواليات 
املتحدة بش�كل اس�تباقي.وقالت الوزارة يف 
بيان عىل موقعها عقب مؤتمر سنوي إنها 
طبقت ق�رارات الحكومة املركزية و«حمت 

صالح البلد والشعب«.
وه�دأت الح�رب التجاري�ة ب�ني الوالي�ات 
املتحدة والصني هذا الش�هر بإعالن املرحلة 
االوىل من اتفاق س�يخفض بعض الرس�وم 

الجمركي�ة األمركي�ة، مقاب�ل م�ا يق�ول 
مس�ؤولون أمركي�ون إنه قف�زة كبرة يف 
مش�رتيات الص�ني م�ن منتج�ات زراعية 

أمركية وسلع أخرى.
وقال�ت وزارة التج�ارة الصيني�ة إنها عىل 
اتص�ال وثيق م�ع الواليات املتحدة بش�أن 
توقي�ع االتفاق التج�اري، وق�ال الجانبان 
إنهما بصدد االنتهاء من االجراءات الالزمة 

قبل التوقيع.

تقرير: القوة الشرائية المحلية في بغداد أقل بنسبة 9.21 % من أربيل

الصين: هكذا تعاملنا بشأن الخالف التجاري مع الواليات المتحدة

الجبوري: ضريبة تعبئة خطوط الهاتف 
النقال »بحكم الملغاة«

أك�د رئي�س اللجنة املالي�ة النيابية 
هيث�م الجب�وري، إمكاني�ة إلغ�اء 
الريبة املفروض��ة عىل رشكات 
الع������ام  موازن�ة  يف  الهات�ف 

املقبل.
»الريب�ة  أن   ، الجب�وري  وذك�ر 
فرضت عىل رشكات الهاتف النقال 
بموج����ب قان�����ون املوازن�ة 
املالي�ة لع�ام ٢٠١٩، وم�ن املمكن 
إلغاؤه�ا يف ح�ال وص�ول قان�ون 
اىل مجل�س  الع�ام ٢٠٢٠  موازن�ة 

النواب«.
وأض�اف الجب�وري، »أن�ه يجب أن 
تعطى فرق ايراداته���ا من مكان 

آخر«.
وأف�اد بأن�ه »يف ح�ال ل�م يرس�ل 
قان�ون املوازن�ة املالي�ة اىل مجلس 
الن�واب، فتعد الريب�ة املفروضة 

ع�ىل رشكات الهاتف النقال ملغاة، 
ألن أح�كام قانون املوازن�ة تنتهي 
يف نهاية الس�نة أي ف���ي الحادي 
والثالث�ني من ش�هر يناير/كانون 

االول«.
وطالبت النائب ع�ن ائتالف النرص 
هدى س�جاد مجلس النواب بإلغاء 
رضيب�ة ال�� ٢٠  يف املئ�ة  املفروضة 
ع�ىل كارتات تعبئة خطوط الهاتف 
النق�ال املفروض�ة م�ن الع����ام 

.٢٠١5
يذكر أن رضيبة املبيعات فرضت يف 
العام ٢٠١5 لتعزيز واردات الخزينة 
العامة عند انخفاض اسعار النفط 
عامليا وصادق عليها مجلس النواب 
بموج�ب قان�ون املوازن�ة العام�ة 
االتحادية لسنة ٢٠١5 وتباعاً حتى 

االٓن.

وزارة النفط: إيقاف حقل الناصرية وقتي وسيتم تعويضه من إنتاج البصرة
أك�دت وزارة النف�ط، االح�د، أن 
ايق�اف حقل النارصي�ة النفطي 
»وقت�ي«، مش�رة اىل أن ال�وزارة 
بصدد التعويض من فائض انتاج 
باس�م  املتح�دث  البرصة.وق�ال 
ال�وزارة عاصم جه�اد ، إن »عدد 
بالتعيني  املطالب�ني  املتظاهري�ن 
العامل�ني م�ن الوص�ول  منع�وا 
لحق�ل النارصي�ة النفط�ي الذي 
برمي�ل  ال�ف   ٨٠ انتاج�ه  يبل�غ 
يومي�ا، م�ا ادى اىل ايقاف االنتاج 
فيه موقت�ا«، مؤك�دا ان »ذلك لم 
يؤثر ع�ىل انتاج وتصدي�ر النفط 

العراقي للخارج«.
»س�يتم  أن�ه  جه�اد،  واض�اف 

م�ن  للحق�ل  النف�ط  تعوي�ض 
الحق�ول  انت�اج  م�ن  الفائ�ض 

النفطي�ة يف الب�رصة، مؤك�دا ان 
العراق ملت�زم باتفاق التخفيض 

ال�ذي تم التوصل الي�ه يف منظمة 
ان  اىل  جه�اد  اوبك+«.واش�ار 
»ال�وزارة قام�ت بتعي�ني ١٠٠٠ 
ش�خص يف الحق�ول النفطي�ة يف 
محافظة النارصية وبالتايل فانها 
غ�ر ق�ادرة ع�ىل اس�تيعاب كل 

الطلبات حاليا«.
وكان ع�دد م�ن املتظاه�رون يف 
محافظة ذي قار، ق�د قاموا يوم 
ام�س الس�بت ) ٢٨ كانون االول 
٢٠١٩(  باغ�الق حق�ل النارصية 
مم�ا ادى اىل إيق�اف إنتاج النفط 
يف الحق�ل الواق�ع ع�ىل بع�د ٣٨ 
كيلوم�رتا ش�مال غرب�ي مدين�ه 

النارصية.

العراق يحقق أعلى إنتاج من الطماطم منذ 200٣
أعلن�ت وزارة الزراع�ة، االح�د، أن 
إنتاج محصول الطماطم هذا العام 
ه�و األعىل منذ ع�ام ٢٠٠٣ ويكفي 
لتغطية حاجة الس�وق املحلية منه 
يف كاف�ة املحافظات، مع اس�تمرار 
من�ع اس�تراده م�ن كاف�ة املنافذ 
الحدودية.وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان 
إن “مع�دالت إنتاج القطاع الزراعي 
من محصول الطماطم تأتي نتيجة 
سياس�ة دعم وحماية املنتج املحيل 
الت�ي اتبعته�ا الوزارة خ�الل العام 
الح�ايل ع�ن طري�ق زي�ادة رقع�ة 
املس�احات الزراعية لهذا املحصول 
وغ�ره م�ن املحاصي�ل يف خطته�ا 
املوس�مية”.وأضاف  الزراعي�ة 

البي�ان أن مع�دالت اإلنت�اج تأت�ي 
ايضا “مع اس�تمرار منع اس�تراد 
محصول الطماطم من كافة املنافذ 
الحدودي�ة نتيج�ة لوف�رة اإلنت�اج 

وكفايته يف األسواق املحلية تطبيقا 
للروزنام�ة الزراعية املوضوعة من 
قب�ل ال�وزارة، حيث بلغ�ت الطاقة 
م�ن  الزب�ر  لقض�اء  اإلنتاجي�ة 

محصول الطماطم أكثر من )٨٠٠( 
ألف ط�ن يوميا وه�ي كمية تكفي 
الع�راق  لس�د حاج�ة محافظ�ات 
كاف�ة يض�اف إليها إنتاجي�ة باقي 
املحافظ�ات م�ن ه�ذا املحصول”.

وأك�دت ال�وزارة، “مواصلتها دعم 
واملزارع�ني م�ن خ�الل  الفالح�ني 
توفر املستلزمات الزراعية الالزمة 
لتشجيعهم عىل االستمرار يف زراعة 
محصوله�م تزامنا مع تنفيذ حملة 
حماية املنتج املحيل وإش�اعة هذه 
الفالح�ني واملواطنني  الثقافة ب�ني 
يف  الذات�ي  االكتف�اء  اىل  للوص�ول 
مختلف املحاصي�ل الزراعية ودعما 

لالقتصاد الوطني”. 
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المراقب العراقي/ متابعة...

قال مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
يف األرض  الفلسطينية املحتلة »أوتشا«، إن سلطات 
االحت�ال هدم�ت 617 مبن�ى  يف الضف�ة الغربي�ة 

املحتلة، خال العام 2019  . 
وأوضح »أوتشا« يف تقرير بعنوان: »حماية املدنيني« 
ويوثق  الفرتة ما بني 10-23 كانون األول 2019، أن 

عمليات الهدم أدت  إىل تهجري 898 فلسطينيا . 
ولف�ت إىل أن »س�لطات االحتال هدم�ت 29 مبنى 
أو أجربت أصحابها  عىل هدمها يف املنطقة املس�ماة 
)ج( ومدين�ة الق�دس املحتل�ة خ�ال  األس�بوعني 
املاضيني، بحجة افتقارها إىل رخص البناء، ما أدى 
إىل  تهج�ري 45 مواطن�ا وإلح�اق األرضار بأكثر من 

100 آخرين«  . 

األمم المتحدة: االحتالل هدم 617 مبنى وشرد 898 فلسطينيا عام   2019  دولي دوليعربي  عربي 
القوةالجويةاإليرانيةتعلناستعدادهالمواجهةأيةتهديدات

رئاسة أركان الجيش: المناورات البحرية المشتركة 
مع روسيا  والصين هي البداية وستستمر  

المراقب العراقي/ متابعة...
أكدت صحيفة نيويورك تايمز األمريكية، أن 
ويل العهد الس�عودي  محمد بن سلمان، اتخذ 

خطوات لتخفيف التوتر مع خصومه . 
الخط�وات  “ه�ذه  ان  الصحيف�ة  وقال�ت 

لج�أ إليه�ا ابن س�لمان، بع�د  الهجوم عىل 
منش�أتي النف�ط التابعت�ني ألرامكو، يف 

أيل�ول امل�ايض«،  الفت�ة اىل ان “لج�وء 
اب�ن س�لمان لتخفيف ح�دة التوتر 
م�ع خصوم�ه،  يأت�ي نظ�را لع�دم 
وثوقه يف ضمانات حمايته من قبل 

واشنطن«. 
وع�ن ش�كل تخفيف التوت�ر، ادعت 

“نيوي�ورك تايم�ز” إن “ابن س�لمان 
الل�ه،  انص�ار  م�ع  املفاوض�ات   فّع�ل 

بع�د أكثر م�ن أربع س�نوات م�ن  الحرب. 
إضاف�ة إىل تخفيف�ه الحص�ار ع�ن قط�ر، 

مب�ارشة  غ�ري  يف  مفاوض�ات  وانخراط�ه 
م�ع طه�ران”، ع�ىل ح�د تعبريه�ا .  ونوهت 
الصحيفة إىل أنه »وبرغم التوافق الس�عودي 

األمريكي عىل  توجيه التهمة اىل طهران حول 
هجوم أرامك�و، إال أن الرئيس دونالد  ترامب 

لم يرد عىل ذلك بخطوات عملية ملموسة«. 
ولفت�ت الصحيفة إىل أن الس�عودية »أدركت 
أنه عىل الرغم م�ن  إنفاقها عرشات املليارات 
من الدوالرات عىل رشاء األسلحة  األمريكية 
)170 ملي�ار دوالر منذ عام 1973(، لم 
يعد بإمكانها أن  تعول عىل املس�اعدة 
من الوالي�ات املتح�دة، أو أن الدعم 
األمريكي لن  يكون بتلك القوة التي 

تحتاجها اململكة«. 
ونقل�ت الصحيفة ع�ن الباحث يف 
كلية امللك بلن�دن، ديفيد روبرتس، 
أرامك�و  ع�ىل  الهج�وم  إن   قول�ه 
س�يكون نقط�ة مفصلي�ة يف تأريخ 
 الخليج”، مبين�ا أن “عىل الرياض إدراك 

أنها ستقدم تنازالت أكثر  مستقبا. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أكدت إحصائيات قامت بها وكالة »أسوشيتد برس« وصحيفة “يو  أس 
أيه توداي” وجامعة “نورث إيس�رتن”، أن عدد حوادث القتل  الجماعي 

يف الواليات املتحدة خال سنة 2019 كانت األعىل منذ   50 سنة. 
القت�ل الجماعي يف الواليات املتح�دة يف 2019 األعىل منذ 5 عقود  مقتل 

شخصني بإطاق النار يف هيوستن األمريكية
وبحسب قاعدة البيانات التي تم جمعها شهد هذا العام 41 عملية قتل 

 جماعي، خلفت أكثر من 210 قتىل. 
وقعت أوىل هذه الحوادث بعد 19 يوما من العام الجديد )2019(  عندما 

أقدم رجل عىل قتل 4 من أفراد أرسته، بينهم ابنته الرضيعة. 
وبعد 5 أش�هر، ُقتل 12 ش�خصا يف إطاق نار بمكان عمل يف  فرجينيا، 
فيما قتل 22 آخرون يف متجر “وول مارت” بإلباسو يف  آب/ أغسطس. 
وأش�ار التقرير، الذي نرشته وكالة “أسوش�يتد ب�رس”، إىل أن  غالبية 
حوادث القتل الجماعي وقعت بني أشخاص تربطهم عاقات  شخصية، 

وتأت�ي نتيجة لنزاعات أرسية أو عنف املخدرات أو  عصابات أو ضغائن 
شخصية تجاه زماء العمل أو األقارب. 

وال يزال الس�بب يف ارتكاب الكثري من جرائم القتل الجماعي لغزا،  كما 
ه�و الح�ال يف أول عملي�ة قتل جماعي ع�ام 2019، عندم�ا قتل  رجل 
يبل�غ من العمر 42 عاما والدته وزوجت�ه وصديقته وابنته  البالغة من 
العمر 9 أشهر بفأس، يف مقاطعة كاكاماس بوالية  أوريجون. وانتهت 
بمقتل�ه عىل ي�د الرشطة، وال يزال س�بب إقدامه  عىل قت�ل عائلته غري 

معروف. 
حادث أوريج�ون كان من بني 18 حادث قت�ل جماعي كان ضحاياها 

 أفراد األرسة، وواحدة من 6 لم تستخدم فيها األسلحة النارية. 
وقد وقعت أكثر الهجم�ات دموية يف تأريخ الواليات املتحدة الحديث  ع 

يف الس فيغاس، وأسفر عن مرصع 58 قتيا وأكثر من 500  مصاب. 
وأش�ار التقري�ر إىل أن 9 ح�وادث قتل جماعي وقع�ت يف أماكن عامة، 

 فيما وقعت البقية يف املنازل أو أماكن عمل أو حانات. 

أمريكية: الواليات المتحدة هي األعلى في القتل الجماعي   صحيفة 

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
وصف�ت صحيف�ة »يني ش�فق« الرتكية، ويل 
عه�د أبوظب�ي »محمد ب�ن  زايد« بأن�ه »أمري 

اإلرهاب .» 
ووضعت الصحيفة يف صفحتها األوىل، صورة 
»اب�ن زايد« تح�ت  عنوان »أم�ري االٍرهاب«، يف 
إش�ارة اىل نقل مقاتلني سودانيني عرب  طريان 
اإلمارات إىل ليبيا للقتال بجانب قوات الجنرال 
»خليف�ة  حف�رت .»  ومن�ذ 4 نيس�ان امل�ايض، 

يش�ن »حفرت«، املدعوم من اإلمارات،  هجوما 
للس�يطرة ع�ىل طرابلس، ما أجه�ض جهودا 
كان�ت تبذلها األمم  املتحدة لعقد مؤتمر حوار 
ب�ني الليبي�ني، ضم�ن خريطة طري�ق أممية 

 ملعالجة النزاع . 
وتواج�ه اإلمارات، اتهامات بإرس�ال مرتزقة 
من الس�ودان للقتال  بجانب ق�وات »حفرت«، 
التي تس�تعني أيضا بمرتزقة روس يف سعيها 
 للس�يطرة ع�ىل العاصمة الليبية .  واألس�بوع 

ت�رك«  »خ�رب  صحيف�ة  كش�فت  امل�ايض، 
الرتكي�ة، أن »مظل�وم  كوباني« قائ�د »قوات 
س�وريا الديمقراطي�ة«، زار أبوظبي مؤخرا، 
 وعقد فيه�ا لقاءات مع مس�ؤولني إماراتيني 

وسعوديني . 
وقال املتحدث باسم الرئاسة الرتكية »إبراهيم 
قالن« إن باده تتابع  تواصل دول خليجية )لم 
يس�مها( مع »كوباني«، مؤك�دا أن باده »لن 

 تصمت« حيال هذا األمر . 

المراقب العراقي/ متابعة...
انطلق أهايل بلدتي أبوصيبع والشاخورة يف تظاهرة 
غاضبة تضامًنا  مع سماحة الشيخ »عيل سلمان« 
بمناسبة مرور 5 سنوات عىل  اعتقاله، تحت شعار 
»لظلمك�م نهاي�ة«.  وقد رف�ع املتظاه�رون صور 
سماحته، ورددوا الش�عارات التي تطالب  بالحرّية 
وجمي�ع املعتقلني عىل خلفّية سياس�ّية، مؤّكدين 
اس�تمرارهم  بالحراك الثورّي حتى نيل حّق تقرير 
املص�ري .  عصابات املرتزق�ة الخليفّية، من جانبها، 
اس�تنفرت عىل مداخل  البلدتني يف محاولة فاش�لة 

ملنع هذه التظاهرة وترهيب األهايل . 

المراقب العراقي/ متابعة...
قالت وزارة الدفاع الروس�ية، إن القوات الس�ورية 
صدت هجمات  االجراميني يف إدلب موقعة نحو 30 
قتيا يف صفوفهم وال خسائر  بني القوات السورية . 
وأضافت أن »االجراميني هاجموا القوات السورية 
مرتني بمحافظة  إدلب مستخدمني نحو 50 مقاتا 

يف كل مرة«. 
وتنت�رش يف عدد م�ن مناطق ريف إدل�ب تنظيمات 
اجرامية تتبع إىل  تنظيم “جبهة النرصة” التكفريي 
وتق�وم باالعت�داء ع�ىل نق�اط الجي�ش  والق�رى 
والبل�دات اآلمن�ة بينم�ا تواص�ل وح�دات الجيش 

عملياتها ضد  االجراميني يف تلك املنطقة. 

تظاهرة غرب المنامة 
تضامًنا مع رجل دين 
معتقل منذ 5 سنوات

الدفاع الروسية تعلن عن 
صد هجمات لداعش في 

إدلب السورية

تركية تصف محمد بن زايد بأمير اإلرهاب صحيفة 

تايمز: ابن سلمان اتخذ خطوات لتخفيف التوتر مع  خصومه نيويورك 

المراقب العراقي/ متابعة... 
أعل�ن الطلب�ة اإليرانيون التعبويون )بس�يج( 
يف جامع�ات الط�ب  اس�تعدادهم للتط�وع يف 
معالجة الش�يخ إبراهيم الزكزاكي وإيفادهم 

إىل  نيجرييا أو أي بلد آخر . 
وأعرب مس�ؤول الطلبة التعبوي�ني يف جامعة 
طه�ران للعلوم الطبية  محمد حس�ن عبايس، 
يف ترصي�ح صحفي ع�ن أس�فه للتعامل غري 
الائق  مع الش�يخ الزكزاك�ي يف نيجرييا حيث 
يتم التعامل مع املسلمني  وكأّن اإلسام حديث 
الدخول إىل هذا البلد فيما يمتد تأريخ املسلمني 

 إىل مئات السنني«  . 
وأشاد بنش�اطات الش�يخ الزكزاكي ووصفه 
بأنه يس�ري عىل نه�ج اإلمام  الخمين�ي الراحل 

)رض( يف نيجرييا . 
وأعرب عن أمله ب�أن تمارس وزارة الخارجية 

دوره�ا يف الدف�اع ع�ن  الش�يخ 
الجه�از  وع�ىل  الزكزاك�ي 
يت�رصف  ال  أن  الدبلوم�ايس 
بانفعالية  بل يترصف باعتماد 
األسلوب الرادع بشكل مطلوب . 

وأك�د عب�ايس أن أي تباط�ؤ يف 
لوض�ع  الدبلوماس�ية  املتابع�ة 
الشيخ  الزكزاكي ال يمكن تربيره، 
معرب�ا ع�ن قلق�ه حي�ال تدهور 
ع�ىل  مش�ددا  حالت�ه  الصحي�ة 

رضورة اإلرساع يف عاجه . 
وأع�رب عن أمله بتدخ�ل الحكومة 
به�ذا املوضوع ودع�ا يف ذات  الوقت 

املجتم�ع ال�دويل إىل متابع�ة الوضع 
الصحي للشيخ الزكزاكي  بشكل جاد . 

وانتقد عبايس املتش�دقني بحقوق اإلنسان يف 

لم  لعا ا
بسبب صمتهم  وعدم 
اكرتاثهم بوضع الشيخ الزكزاكي، موضحاً أن 

مواقفهم هذه  سيسجلها التأريخ بالتأكيد . 

المراقب العراقي/ متابعة...
قال ناش�ط سيايس سعودي معارض إن »املؤسس�ة السياسية  القمعية« 
يف اململك�ة قتلت قبل ايام مواطن�ني اثنني من حي العنود  يف مدينة الدمام، 
عاصم�ة املنطق�ة الرشقي�ة، مش�ريا اىل ان   «املؤسس�ة الديني�ة« قتلت 4 

اشخاص من نفس الحي يف أيار/مايو  عام 2015. 
وق�ال الناش�ط عىل موقع تويرت، باس�م »ناش�ط قطيف�ي« »من ضحايا 
 الحكوم�ة الس�عودية يف حي العنود: 4 ش�هداء قتلتهم املؤسس�ة  الدينية 
التكفريية يف 29 أيار/ مايو 2015، وش�هيدان قتلتهم  املؤسسة السياسية 
القمعي�ة يف  كان�ون األول/25 ديس�مرب 2019،  وهذا دليٌل ع�ىل أن نظام 
آل س�عود دم�ويٌّ إرهابي ديني�اً وسياس�ياً«.  وكان مواطنان س�عوديان 

استشهدا خال عملية لقوات األمن يف  الدمام رشقي السعودية. 

وتح�ث منظم�ات حق�وق اإلنس�ان الدولي�ة، الري�اض ع�ىل ع�دم قمع 
 معارضيها بحجة مكافحة اإلرهاب. 

وتداول مس�تخدمو مواقع التواصل االجتماعي فيديو قالوا إنه من  مكان 
العملية، حيث تس�مع فيه أصوات إطاق رصاص وتشاهد  سيارات قوات 

األمن منترشة يف املنطقة بكثافة. 
وعادة ما تس�تخدم الس�لطات الس�عودية القوة املفرطة والس�اح الحي 
 وأحيان�ا املدرع�ات يف املنطق�ة الرشقي�ة الغني�ة بالنف�ط وذل�ك الرعاب 
 معارضيها، وشهدت هذه املناطق تظاهرات شعبية تطالب  بالديمقراطية 
وحقوقه�م املهدورة حيث تعاني املنطقة من فقر وقلة  الخدمات، ويقمع 
اي مع�رتض ويعتقل وقد تصل احكام بعضه�م لإلعدام  بتهمة »معارضة 

ويل االمر« أي امللك السعودي او ويل عهده. 

المراقب العراقي/ متابعة...
تنتهي يوم الخميس املقبل املهلة املمنوحة لرئيس 
ال�وزراء  اإلرسائييل »بنيام�ني نتنياه�و« لتقديم 
طلب حصانة من املحاكمة يف  ثاث قضايا فساد، 

وفق إعام عربي . 
إن  األح�د،  اإلرسائيلي�ة    »13« القن�اة  وقال�ت 
»نتنياهو« وقبل  االنتخابات العامة املقررة مطلع 
آذار املقب�ل يبح�ث حالي�اً تقديم طل�ب  حصانة 
لرئيس الكنيست »يويل آدلشتاين« لوقف إجراءات 

 محاكمته«  . 
املستش�ار  أعل�ن  الج�اري  األول  كان�ون   2 ويف 
»أفيخ�اي  للحكوم�ة  اإلرسائيلي�ة  القانون�ي 
ماندلبلي�ت«، أن محاكمة »نتنياهو« س�تجري  يف 

املحكمة املركزية، يف مدينة القدس املحتلة . 
ووقته�ا أبل�غ »ماندلبليت« رئيس الكنيس�ت، أن 
بإم�كان »نتنياه�و«  طلب الحصان�ة الربملانية يف 

غضون 30 يوما . 
وأعلن »ماندلبليت« الش�هر املايض، قراره تقديم 

الئح�ة اته�ام ض�د   «نتنياه�و«، بته�م الرش�وة 
وخيانة األمانة واالحتيال . 

من جهته�ا، نقلت صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
عن مصادر سياس�ية   )لم تسمها( أن »نتنياهو« 

قرر بالفعل تقديم طلب الحصانة للكنيست . 
إال أن »نتنياهو« نفس�ه لم يجزم بعد بخصوص 
تقدي�م الطلب الذي  يف�رتض أن يجمد اإلجراءات 
القانوني�ة ض�ده بش�كل مؤق�ت لحني  تش�كيل 
الحكوم�ة املقبلة، وهو قاب�ل للطعن من أعضاء 

يف الكنيست . 
وبحس�ب املص�در ذات�ه، ق�ال ح�زب الليكود 

»طل�ب  بي�ان  إن  يف  »نتنياه�و«  بزعام�ة 
الحصان�ة مس�ألة مؤقت�ة تس�تمر خ�ال 

نهاية والي�ة نتنياهو  وليس�ت تهربا من 
املحاكمة«. 

وأض�اف »عىل أية حال لم يتخذ رئيس 
الوزراء بعد قرارا يف  املوضوع وسوف 

يعلن عن قراره خال األيام املقبلة«. 

وح�ال ق�دم »نتنياهو« طلب الحصان�ة فإن ذلك 
يعن�ي تجميد كل  اإلجراءات القانونية ضده لحني 
تشكيل الحكومة، وتشكيل لجنة  الكنيست املعنية 
بالب�ت يف منحه الحصانة. وحتى تش�كيل اللجنة 
 املذكورة فلن تقدم الئحة االتهام ضده للمحكمة، 

بحسب »يديعوت  أحرونوت«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
لجي�ش  الجوي�ة  الق�وة  قائ�د  أك�د 
الجمهوري�ة االس�امية االيرانية العميد 
 طي�ار عزي�ز نصري زادة، أن ه�ذه القوة 
عىل أهبة االس�تعداد ليل نهار  وال تخىش 
التهديدات، حيث يأتي ذلك يف وقت شدد 
رئيس اركان  الجي�ش االيراني االدمريال 
املن�اورات  ب�ان  س�ياري  الل�ه  حبي�ب 
البحري�ة  املش�رتكة بني ايران وروس�يا 
والص�ني الجاري�ة حاليا يف بح�ر ُعمان 
 وش�مال املحي�ط الهن�دي ه�ي بمثابة 

البداية وستستمر. 
ويف كلمته التي القاها صباح اليوم االحد 
خال مراس�م تودي�ع جثمان  الش�هيد 
العقي�د طي�ار محم�د رض�ا رحمان�ي، 
اك�د العميد طيار نص�ري زادة  الجهوزية 
الكامل�ة للقوة الجوي�ة وتنفيذ املهمات 
املوكل�ة إليه�ا  لحراس�ة أج�واء الب�اد 
وق�ال، ان القوة الجوية يقظة عىل مدار 

الساعة  وال تخىش أية تهديدات«  . 
واعت�رب قائد القوة الجوية، العقيد طيار 
الشهيد رحماني من افضل  الطيارين يف 
الب�اد واكثر خربة ومه�ارة واضاف، ان 
الطياري�ن م�ن  امثال الش�هيد رحماني 
ينف�ذون يومي�ا املئات م�ن املهمات من 

اجل  توفري امن الباد . 
كان  رحمان�ي  الش�هيد  ان  اىل  واش�ار 
اس�تاذا يف الطريان وحافظا ل� 10  اجزاء 

م�ن الق�رآن الكري�م ومث�اال يف االخاق 
وق�ال، ان الش�هيد  رحمان�ي كان ينفذ 
للجيش  الجوي�ة  االختبارات  تحليق�ات 
وقد استش�هد  حينما كان يقوم بمهمة 

اختبار طائ�رة مقاتلة من ط�راز »ميغ 
 .»29

يذكر ان العقيد طيار عيل رضا رحماني 
ارتطم�ت  الطائ�رة  حينم�ا  استش�هد 

املقاتل�ة »مي�غ 29« الت�ي كان يقودها 
بجبل س�بان بمحافظة  أردبيل ش�مال 

غرب ايران صباح االربعاء املايض . 
وبعد عمليات البحث والتقيص يف ظروف 

جوية س�يئة ش�هدت  عواص�ف ثلجية 
وس�قوط الثلوج يف منطقة جبل سبان 
تمكن�ت ف�رق  البحث واالغاث�ة واالنقاذ 
م�ن العثور عىل جثمان الش�هيد الطيار 

 رحمان�ي وحط�ام الطائ�رة يف منطقة 
الحادث او امس الجمعة . 

بدوره اكد رئيس اركان الجيش االيراني 
االدمريال حبيب الله سياري  أن املناورات 
البحري�ة املش�رتكة بني ايران وروس�يا 
والص�ني  الجاري�ة حاليا يف بح�ر عمان 
وش�مال املحي�ط الهن�دي ه�ي بمثابة 
 البداية وستس�تمر مثل ه�ذه املناورات 

مستقبا ايضا . 
وكال�ة  ملراس�ل  ب�ه  ادىل  ترصي�ح  ويف 
الي�وم االح�د  تابعت�ه  انب�اء »ف�ارس« 
»املراق�ب العراق�ي« قال رئي�س اركان 
الجيش ومس�اعد قائد  الجيش للشؤون 
التنسيقية االدمريال حبيب الله سياري، 
إن   «املن�اورات البحري�ة املش�رتكة ب�ني 
اي�ران وروس�يا والص�ني ه�ي  بمثاب�ة 

البداية وستستمر مستقبا أيضا«  . 
واض�اف، »انن�ا ق�ادرون ع�ىل اج�راء 
من�اورات مش�رتكة م�ع مختل�ف  دول 
العال�م فيم�ا يتعل�ق بارس�اء االم�ن يف 

املنطقة«  . 
وتاب�ع االدم�ريال س�ياري، ان »البعض 
يسعون من وراء اجراء  املناورات الحاق 
ال�رر باالخرين اال انن�ا ال نفكر بهذه 
الطريقة وال  نؤمن بهذا املنهج بل نسعى 
الرس�اء االمن يف مكان يتضمن مصالح 
 جمي�ع ال�دول وليعلم�وا باننا س�نقوم 

بارساء هذا االمن«  . 

طلبة الطب في طهران يعلنون استعدادهم
 لمعالجة الشيخ الزكزاكي

مؤسستان تكفيريتان في السعودية تقتالن 6 ناشطين من الّدمام

الخميس.. يوم نتنياهو األخير لطلب حصانة 
من المحاكمة بقضايا  فساد
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يعد قان�ون انتخابات مجلس الن�واب العراقي, حلقة مهمة 
من حلقات اإلصالح السيايس يف  البلد, فإقرار قانون انتخابي 
ع�ادل ومنصف ويحفظ حق الناخب�ن ويمثلهم هو املطلب 

األهم  للعراقين بكل أطيافهم . 
ع�ى ه�ذا األس�اس, ب�رزت مطال�ب اق�رار قان�ون ع�ادل 
لالنتخاب�ات ومفوضيتها كأبرز مطال�ب  املتظاهرين والذين 
س�بقتهم املرجعية الدينية يف النجف حت�ى بح صوتها دون 

استجابة . 
نتيج�ة للضغ�ط املرجعي والش�عبي ارسع مجل�س النواب 
إلق�رار قان�ون املفوضية, وتاله نقاش�ات  مكثف�ة ومحاور 
خالفي�ة حول قان�ون االنتخاب�ات, خصوصا ح�ول املادتن 
الخامس�ة عرة  والسادس�ة ع�رة, ليتم التوص�ل بعدها 
التف�اق لغ�رض التصويت النهائ�ي, واعالن رئي�س  الربملان 

اتمام املوافقة والتصويت عى القانون بكل فقراته . 
عمت الشارع العراقي فرحة كربى بإقرار قانون االنتخابات, 
واعت�ربه بعضهم هو النرص  الثال�ث ملطالب املتظاهرين بعد 

استقالة رئيس الحكومة واقرار قانون املفوضية . 
فرح�ة االنتص�ار جعل�ت هناك برزخ�ا فاصال ب�ن الفرحة 
والخ�وف م�ن تبع�ات القان�ون, ل�م يلتف�ت  إلي�ه كثري من 

املتابعن . 
املدقق واملتابع للقانون س�يجد ان الصيغة النهائية للقانون 
واملفوضية س�وف لن تسمح  بإجراء اي انتخابات يف غضون 
الفرتة القريب�ة القادم�ة, فالتحضري واالس�تعداد التدريبي 
 واللوجس�تي للمفوضية واالنتخابات س�يجعل اقرب فرصة 

إلجرائها هي بعد فرتة ال تقل عن  سنتن . 
ث�م ان هن�اك عقبات كث�رية تحتاج عم�ل أكث�ر ضمن هذا 
القانون, ومنها نظام الدوائر املتعددة,  وطبيعة هذه الدوائر, 
هل هي عى حساب التعداد السكاني ام عى اساس التقسيم 
االداري  لألقضي�ة ام عى اس�اس دائ�رة انتخابية لكل مقعد 

نيابي . 
العقب�ة الثانية هي نظ�ام االنتخاب الف�ردي والفائز بأعى 
االص�وات, وم�ا تحتاجه�ا ه�ذه الفقرة  م�ن ترتيب�ات وما 
س�تواجهه م�ن عقبات – س�نتكلم عنها الحق�ا بمقال آخر 

مخصص لها إن شاء  الله .- 
الحقيق�ة أن الصيغة الحالية للمفوضي�ة واالنتخابات أراها 
تعطيال لالنتخاب, وليست ترسيعا,  كما أنها ستسهم بإنتاج 

برملان مشوه لن يصمد أمام التحديات . 

قانون االنتخاب إنصاف 
أم  التفاف ؟

عبد الكاظم حسن الجابري بقلم / عادل الجبوري
ق�د تكون واقعية ومعقولة ج�دا، الرؤية التي 
تق�ول إن إج�راءات ع�زل الرئي�س االمريكي 
دونال�د  ترامب من منصبه التخرج عن مجمل 
حقائ�ق ومعطيات السياس�ات واملواقف التي 
تبناه�ا  وعمل عليها منذ دخوله البيت االبيض 
قبل ح�وايل ثالثة أعوام، والتخرج عن س�ياق 
س�لوكياته  االخالقي�ة والسياس�ية املنحرف�ة 

والشاذة . 
وه�ذا اليتناىف مع حقيق�ة ان الجهود الحثيثة 
واملحموم�ة للمعس�كر الديمقراطي االمريكي 
ض�د  ترامب، ه�ي يف الواقع ج�زء من الرصاع 
والتناف�س الداخ�ي، ال�ذي غالبا م�ا يتصاعد 
ويحت�دم  م�ع اق�رتاب كل معرك�ة انتخابي�ة 
رئاس�ية او برملاني�ة، وكذل�ك اليتقاط�ع مع 
حقيقة ان اجراءات  الديمقراطين وجهودهم 
لي�س بال�رورة ان تف�ي اىل ع�زل ترامب 
فع�ال، الن هن�اك معطيات  وارقام�ا وحقائق 
تؤكد ان املعادالت ليس�ت كله�ا يف غري صالح 

الرئيس الفوضوي املثري  للجدل   . 
والنزع�ات  الفضائ�ح  ع�ن  ابتعدن�ا  واذا 
والس�لوكيات الش�خصية والقرارات واملواقف 
االرتجالي�ة  املترسع�ة لرتام�ب ع�ى الصعي�د 
الداخي، الس�يما فيم�ا يتعلق بفري�ق ادارته، 
واقرتبن�ا م�ن  االنعكاس�ات واالثار الس�لبية 
ملجم�ل سياس�اته مواقف�ه وتوجهات�ه م�ن 
ملف�ات وقضاي�ا اقليمي�ة  ودولية حساس�ة 
وخط�رية، م�ن قبيل املل�ف الن�ووي االيراني، 
والعالق�ات االقتصادي�ة مع الص�ن،  ومجمل 
الخالفات واالختالفات مع روس�يا، والتذبذب 
يف الرؤية حيال التعاطي مع كوريا  الشمالية، 
والدعم الالمحدود للكيان الصهيوني  وغريها، 
والتدخالت املرفوضة واملس�تهجنة  يف العراق، 
ي�ربز واضح�ا وجلي�ا، جانب�ا م�ن خلفي�ات 
املوق�ف املتش�دد ض�ده م�ن قب�ل خصوم�ه 

 الديمقراطين     . 
ورغ�م ان�ه اليختل�ف اثن�ان ع�ى ان النس�ق 
واالطار العام لسياس�ات واش�نطن يش�تمل 
عى ثوابت  ال تتبدل وال تتغري، سواء كان زمام 
االم�ور بي�د الجمهوري�ن او الديمقراطي�ن، 
اال ان هام�ش  االخت�الف يف تحدي�د االولويات 
ويف منهجي�ة اختيار الوس�ائل واالدوات، ربما 

يس�اهم يف عقلنة  او ش�يطنة تلك السياسات، 
ويف دور واش�نطن بتهدئ�ة واحت�واء بع�ض 

االزمات او تصعيدها  وتوسيع مدياتها . 
ولع�ل ما حصل يف عه�د ترامب، هو اللجوء اىل 
االدوات والوسائل العنفية، واالندفاع املحموم 
 نحو فتح كل الجبهات القريبة والبعيدة، حتى 
ب�دا ان الواليات املتحدة االمريكية  تس�عى اىل 
 اش�عال نريان حرب عاملية تح�رق من خاللها 
االخ�ر واليابس معا، وه�ذا بالضبط ما نبه 
الي�ه  وحذر منه ساس�ة ومفك�رون امريكان 
قب�ل غريهم، ولعل ذل�ك التوجه هو الذي دفع 
بع�دد غري  قليل م�ن كبار املس�ؤولن يف ادارة 
ترام�ب اىل ترك مناصبه�م تعبريا عن رفضهم 
واستيائهم  من الترصفات والقرارات واملواقف 

املتهورة  للرئيس . 
واىل جان�ب ملف�ات وقضايا خالفي�ة عديدة، 
تفاصيل�ه  بع�ض  يف  العراق�ي  املل�ف  مّث�ل 
وجزئيات�ه،  نقط�ة خالفية معقدة وش�ائكة 

ب�ن ترام�ب واملتش�ددين م�ن اعض�اء فريق 
ادارته من جان�ب،  واالخرين من ديمقراطين 
وجمهورين، من جانب آخر، وهو ما انعكس 
بش�كل كب�ري وواضح  ع�ى الداخ�ل العراقي، 
السيما يف ظل اندالع االحتجاجات الجماهريية 
املطالبة باالصالحات،  والتي عملت واش�نطن 
واط�راف اقليمي�ة ودولية اخ�رى عى تأجيج 
العن�ف والفوىض من خاللها  القحام العراق يف 
دوامة جديدة من العنف والفوىض واالضطراب 
بعد ان فشلت يف ذلك عرب  ورقة تنظيم داعش، 

وغريها من االوراق . 
ولعدة اس�باب، من بينها الرصاعات الداخلية 
الح�راك  مس�ارات  وطبيع�ة  االمريكي�ة، 
املح�وري  وال�دور  الجماه�ريي  الس�لمي، 
باالتج�اه  توجيه�ه  يف  الديني�ة  للمرجعي�ة 
الصحيح، وانكشاف بعض  الحقائق والوقائع 
الخط�رية، دفع صن�اع الق�رار واملخططن يف 
واش�نطن اىل اعادة النظ�ر يف  جملة من االمور 

يف آليات التعاطي مع الشأن الداخي العراقي، 
او بعب�ارة اخ�رى البحث عن  وس�ائل وادوات 
اخ�رى يف اطار الح�رب الناعم�ة، كأن تكون 
ش�ن حم�الت ممنهج�ة ومنظم�ة  لتش�ويه 
ص�ورة املرجعية الديني�ة، وتصعيد الخالفات 
والتقاطعات بن القوى السياسية  الرئيسية، 
وتبديد اي فرص للتفاهم فيما بينها، والعمل 
عى تس�قيط وتشويه اي اسم يطرح  لرئاسة 

الحكومة   . 
توظي�ف  اىل  س�عت  واش�نطن  ف�إن  وهن�ا 
واس�تغالل االمم املتحدة من خ�الل بعثتها يف 
العراق،  لتمري�ر وفرض اجنداته�ا وإراداتها، 
وق�د يك�ون الحراك ال�ذي قامت ب�ه املبعوثة 
االممي�ة جين�ن  بالس�خارت، وطبيع�ة دور 
البعث�ة يف اختي�ار االعض�اء الج�دد ملفوضية 
االنتخاب�ات  وصياغ�ة  قان�ون  االنتخاب�ات، 
الجدي�د، والتعدي�الت الدس�تورية الت�ي يراد 
إجراؤها، ناهيك عن ملف  االنتخابات املبكرة، 

وم�ا يمك�ن ان يفرض�ه او يوف�ره م�ن تأثري 
للبعث�ة االممي�ة للمنظمة الدولي�ة،  وكل ذلك 
ليس بعيدا عن واشنطن وسفارتها يف بغداد     . 

اىل جان�ب ذل�ك، هن�اك مخ�اوف جدي�ة لدى 
جهات رسمية وغري رسمية عراقية، من قيام 
 الواليات املتحدة االمريكية بإعادة تحريك دورة 
العن�ف واالرهاب يف الش�ارع العراق�ي، ليتاح 
 له�ا املزيد م�ن الحض�ور والهيمن�ة والنفوذ، 
وخصوص�ا يف ظل حالة االرتب�اك واالضطراب 

 الكبرية . 
ولعل الرس�الة التي وجهه�ا مؤخرا اربعة من 
االعضاء الجمهورين يف الكونجرس االمريكي 
 لوزير الخارجية مايك بومبيو، تكش�ف جانبا 
من النوايا والتوجهات االمريكية حيال العراق . 
فهؤالء االربعة يقولون يف رس�التهم لبومبيو، 
»نعتقد أنه بإمكاننا العمل بش�كل أفضل مع 
قادة  عراقين يمثلون املصالح الفضى للشعب 
العراقي والذين لن يس�فكوا دماء املتظاهرين 
 العراقين ، ولن يكونوا فاس�دين ، وسيكونون 
صوًت�ا لعراق مس�تقل وذو س�يادة وخال من  

 النفوذ األجنبي .» 
ويقول�ون ايض�ا، »نثني ع�ى اإلدارة لفرضها 
مؤخراً عقوبات عى األفراد الفاس�دين وأولئك 
 الذي�ن يدعم�ون قم�ع املتظاهري�ن والعن�ف 
ضده�م.  س�يكون له�ذه اإلج�راءات تأث�ري 
واضح  والش�عب العراقي يشعر باالرتياح إزاء 
التحركات الرامية إىل مساءلة منتهكي حقوق 
اإلنس�ان  عن جرائمه�م.  نأم�ل أن تنفذ هذه 
العقوبات بش�كل كام�ل وأن نتأك�د أن تتخذ 

الدول الريكة  األخرى تدابري مماثلة .» 
وذلك التحريض، والحث عى التدخل الس�افر، 
والتعاط�ف م�ع املتظاهرين دون االش�ارة اىل 
 الجماع�ات املخرب�ة واملنفلت�ة الت�ي احدثت 
ارضارا بالغ�ة باملمتلكات العام�ة والخاصة، 
وم�ن  يقف وراءها ويدعمها ويس�اندها فيما 
تفعل�ه من جرائم، كل ذلك ينطوي عى املنهج 
العدوان�ي  االس�تعالئي االمريك�ي يف التعام�ل 
م�ع االخرين،  وال�ذي حاول ترام�ب تعميقه 
وترس�يخه اىل حد  كبري، لينتهي به اىل خيارات 
حرجة ومقلقة حتى وان لم تس�فر عن عزله 
وتنحيت�ه واقصائه،  ألنها س�وف تقطع عليه 

الطريق نحو الفوز بوالية رئاسية ثانية . 

عزل ترامب .. االرتدادات العكسية للنزعات العدوانية

بقلم/علي عبد سلمان
لن يرتكوا س�بيال اال وسلكوه من اجل االطاحة بالعراق 
كم�ا التظاه�رات اطاح�ت بع�ادل  ، حت�ى  ينصبوا ما 
يريدونه من حاكم عس�كري او ش�خص م�ا يميل لهم 
وينفذ سياس�اتهم س�تكون الحرب  القادمة اش�د من 
العدوان العس�كري املبارشلقد ايقنوا ان كمية السخط 
الش�عبي ضدالحشد  الشعبي ،املرجعية وايران يجب ان 
يكون مهول لكي يستطيعوا اسقاط املرجعية يف النجف 
و  الحش�د وهزيمتهم بأدوات داخلي�ة ، او خلق مرجع 
بديل يطابق سياس�اتهم  فكمية التش�ويه  والس�خط 
الذي قام الجوك�ر والبعثون والتي�ار املدني ومنظمات 
املجتم�ع املدني وووو ف�رتة  التظاه�رات  والتي كانت 
كبرية نس�بيا اال انها لم تكن كافية إلس�قاط املرجعية 
والحش�د الش�عبي  والحكوم�ة  حينه�ا واليري�دون ان 

يخرسوا الجولة القادمة مطلقا. 
فمن يخطط إلس�قاط العراق والحشد الشعبي  ليسوا 
العربان يف  الخليج حتى تس�تهرتواباألمر  وتقولوا ماذا 
س�يصنع هؤالء البغال اكث�ر‹ فمن يخط�ط لذلك اكرب 
مراكز الدراس�ات االسرتاتيجية  االمريكية والصهيونية 
والتي لديها االف الخرباء املختصون يف الش�أن العراقي  
والذي�ن  يعرف�ون ادق التفاصيل عن مجتم�ع العراقي  
ونزعات�ه وميول�ه وعش�ائره ورشايح ش�عبه  واحزابه 

وتياراته. 
ان�ا هن�ا ال اخوفكم بل اوض�ح لكم لتكونوا بمس�توى 
مايخطط االعداء لكم وللوطنفعلينا جميعا ان  نتكاتف 
ملواجه�ة تل�ك املخطط�ات وانالننظر اىل تح�ت اقدامنا 
فق�ط بل تكون لنا نظ�ره بعيدة كما  نظ�رت املرجعية 
الحكيم�ة لخطر داعش عي العراق ومس�تقبله وافتت 
بذلك الفتوى املباركة  التي نجى العراق والرق االوسط 

من ذلك الخطر الكبري .  
وندرس كل الخيارات التي من املتوقع ان يس�تخدموها 
ضد وطنن�ا قبل حدوثه�ا ونضع لها  الحلول املناس�بة 
مس�بقا لتكون عديم�ة الجدوىلألمريك�ي والصهيوني 
ق�د وضع�وا كل الخط�ط قي�د  التنفيذ ولديهم   الش�ك 
ع�ى االرض جاه�زة للتنفيذ يف كل مرحل�ة  او يف طور 
الجهوزي�ة  ،فعيونهم قد رصدت وجهزت كل املعلومات 
من�ذ زمن ونح�ن عندما نتوق�ع مايخطط�ه العدو لنا 
 نجعل�ه ي�درك ان خطته تل�ك الجدوى منه�ا فقد باتت 
مكش�وفة لدينا وع�ى اتم االس�تعداد  الفش�الهاوكما 
افش�لت املرجعية الحكيمة بعض مخططاتهم الخبيثة 
وكل األس�ماء والعناوي�ن  والجه�ات املتهم�ة بأحداث 
القتل والعن�ف واالختطاف والتمثي�ل بالجثث وارهاب 

املجتمع  وارغامهم ع�ى مواقف معينة هم يف الحقيقة 
ليس�وا اكثر من أدوات مروع الجوكر  املاسوني سواء 
كان املتهم هو من جماعة ..الرصخي  ،اسماعيل كاطع 
)اليماني(  ،املليشيات القذرة وجند السماء ،الشيوعين 

،املدنين،داعش والبعثين ... إلخ
ه�ؤالء وغريه�م كله�م أدوات بي�د م�روع الجوك�ر 
يحركه�م كيفما يش�اء من مق�ر الس�فارة  االمريكية 
.ولك�ن  الش�يطانية  اهداف�ه  ليحق�ق  والربيطاني�ة 
..)يمك�رون ويمك�ر الل�ه والل�ه خري  املاكري�ن(  .  ومن 
القن�وات والصحاف�ة  املرتبطة بالحكوم�ة  واالحزاب 
والتيارات الش�يعية  والحشد الش�عبي و املقاومة و ان 
تضع اسرتاتيجيات مقابلة وان ال تعتمد عى  سياستها 
 الس�ابقة  ،سيقول قائل الله معنا !  نعم لكنه سبحانه 

قال)  وقل اعملوا ( 
فمعية الله يجب ان يس�بقها عمل يف االتجاه الصحيح 
واع�داد ح�د االس�تطاعة كما فعلن�اه يف زم�ن  الفتوة 
املبارك�ة وقاومناوهزمن�ا داع�ش وامل�روع الخبيث 
العرب�ي والعربي�واذا لم نعم�ل ونعد  لن نحظ�ى بتأييد 
الرحمنم�ع ان معي�ة الل�ه ال تقتي ان يك�ون النرص 
لعب�اده دوما وذل�ك لغاي�ة  يعلمها الله ،فالحس�ن بن 
ع�ي علي�ه الس�الم ، ه�زم يف معركةحربية ض�د يزيد 
واستشهد ومزق  جسده فهل نقول ان الله لم يكن معه 
وكذلك مس�لم بن عقيل  وغريهم م�ن الصالحن الذين 
 استش�هدوا يف معارك الحق ،الم تك�ن معية الله يف تلك 
املعارك  تقتي تلك النهاية ليصل  الينا الدرس انه يجب 
علينا ان نثبت عى موقف الحق حتى وان كنا عى يقن 
اننا سندفع  حياتنا ثمنا له )فلسنا ارفع منزلة وال اكثر 
ايمان�ا  من الحس�ن بن عي عليه الس�الم واصحابه   ( 
وان قل نارصنا وكثر اعداؤنا وتخى عنا القريب والبعيد 
، وان نجهز انفسنا الحد  االحتمالن النرص او الشهادة 
،وم�ن ب�اب االع�داد ان نع�رف كي�ف يفك�ر خصمن�ا 
لالطاح�ة بنا،  وكيف جم�ع الناس ضدناوس�يكون لنا 
الفخر ان اس�تطعنا فعل ذلك ولي�س لدينا اي امكانات 
 وتجهيزات مادية  تق�ارن بخصومنا ، وانتبهوا احذروا 
اع�دوا فماح�دث يف االي�ام واالس�ابيع  الس�ابقة م�ن 
هجمات اعالمية ليس�ت كل يشء ،ستستمر الهجمات 
وسيس�تمر الكذب والزي�ف  واس�تغالل االخطاء لخلق 
حال�ة مهول�ة من الس�خط نحوكم لتكون ق�ادرة عى 
اسقاطكم يف  اللحظة املناسبة ومن ثم سقوط الوطن ! 

لقد خرسوا املعركة العس�كرية الي�وم صحيح ،لكنهم 
لن يبتلعوا خس�ارتهم ه�ذه ويمضوا بل  س�يصبحون 
اكثر رشاس�ة يف حربه�م القادمة لينتقم�وا لكرامتهم 
الت�ى تمرغت تحت اقدام  مجاهدينا االبطال يف الحش�د 

الش�عبي والق�وات األمنية ومعركتنا ه�ذه ضد أمريكا 
وأيتامه�ا  وعمالئه�ا مثلها مثل اي معرك�ة يف صورها 
املوضوعية وبالتايل فيه�ا آالم وأوجاع كما فيها ما  هو 
عك�س ذلك، فال يهولنكم ما يجري فيها وال تغرتوا بما 

يحص�ل يف حراكها، وس�رتون العجب 
 يف ارتداد الناس ومن كنتم تحس�بونه 
عى خري، فال يزلزلك�م ذلك، وكونوا 
كما قال االمري عليه  السالم كالنحل 

املستضعفة. 
صحيح أن املؤامرات ستش�تد عى 
محور املقاومة والتمهيد املهدوي 
وخصوصا عى العراق  س�تكون 
اش�د واقوى النهم يعلمون بأن 
والحش�د  واملرجعي�ة  الع�راق 
املق�اوم هم الس�بب يف فش�ل 
ان  ويعلم�ون   ،  مروعه�م 

التش�يع  قل�ب  الع�راق 
القي�ادة ومحور  ومركز 
االح�داث ونقطة الوصل 
والق�دس   ب�ن طه�ران 
يف الوق�ت ذات�ه عليك�م 
مش�اريع  أن  تثق�وا  أن 
وغريه�ا  الجوك�ر 
الفش�ل  مصريه�ا 
 كس�ابقاتها نع�م ق�د 
يف  الباط�ل  ينت�رص 

جولة م�ن الجوالت وقد 
وربم�ا  دول�ة  يؤس�س 
حت�ى  امرباطورية لكنه 
س�يزول  م�ا  رسع�ان 

وينهار ألنه باطل وللباطل 
جول�ة وللح�ق دول�ة  ،كما 
الخ�رايف  س�قط  داع�ش 

واملتوحش يف العراق. 
املواجه�ة  مرحل�ة  يف  نح�ن 
املواجه�ة  أم�ا  السياس�ية 

فثق�وا  الحاس�مة  العس�كرية 
س�نكون جميع�ا  ش�هودا ع�ى 

الفت�ح واالنتص�ار الكب�ري ال�ذي 
س�يحصل وهذا ما برن�ا االمام 
الخمين�ي رحم�ة الل�ه  علي�ه كما 

قال) طري�ق القدس يمر عرب كربال 
ء(وسماحة القائد الخامنئي حفظه 

الله بزوال  إرسائيل. 
 ﴿أَم َحِس�بُتم أَن َتدُخُل�وا الَجنََّة َولَّما َيأِتُك�م َمَثُل الَّذيَن 
اُء  َوُزلزِلوا َحّتى  ّ تُهُم الَبأساُء َوالرَّ َخلَوا ِمن َقبلُِكم َمسَّ
َيقوَل الرَّس�وُل َوالَّذيَن آَمنوا َمَعُه َمت�ى َنرُص اللَِّه أاَل إِنَّ 

َنرَص اللَِّه َقريٌب﴾ 
ْثُلُه َوِتلَْك     ان َيْمَسْس�ُكْم َقْرٌح َفَق�ْد َمسَّ الَْقوَْم َق�ْرٌح مِّ
اأْلَيَّاُم ُنَداِوُلَها َبْنَ النَّاِس َولَِيْعلََم اللَُّه الَِّذيَن  آَمُنوا َوَيتَِّخَذ 

الِِمَن!  ِمنُكْم ُشَهَداَء َواللَُّه اَل ُيِحبُّ الظَّ

كيف العمل علىإفشال مخطط األمريكان والصهاينة ؟
ماترونه اليوم من هجمات إعالمية من كل حدب وصوب على المرجعية والحشد الشعبي   ماهوإال نموذج بسيط لما سيحدث بعد أي انتصار للحشد الشعبي 

والقوات االمنية
فالحرب ستستمر وان انتهت هذه المعركة  الحاليةسيعملون بكل وسيلة من اجل خلق سخط  شعبي هائل نحوكم يكفي للتغلب عليكم  ،سيستغلون اي خطأ 

بسيط ترتكبه القوات االمنية  والحشد الشعبي  ويجعلون منه خطيئة التغتفر !! كما فعلوه في قضية القناصة وقتل االبرياء  من القوات االمنية والشعب 
المظلوم في بداية التظاهرات,سيحولون اي قضية جنائية الى  قضية سياسية,سيختلقون قضايا كاذبة وينسبونها للحشد الشعبي,وسيتهمون الحشد والقوات 

 االمنية بكل نقيصة كما فعلوه سابقا, وسيسلطون على العراق  االقالم واالفواه ليل نهار كما  فعلوه سابقا في الفيس والفضاء االفتراضي ,وسيثيرون 
،،النعرات وسيدعمون كل الجماعات  المناوئة للعراق والقواتاألمنية والحشد الشعبي وسيخلقون تيارات تناصب العراق العداء  كالصرخية واليمانية وووو. 

،،



األولمبي العراقي يواجه السعودية وديًا ويغض 
النظر عن مباراة فيتنام

عماد هاشم يطلب الرحيل عن األنيق

تستعد نخبة المنتخبات األولمبية للمشاركة في النهايات 
لة الى  أولمبياد طوكيو 2020 بهدوء  اآلسيوية المؤهِّ
ودون ضجيج وبوتيرة متصاعدة من أجل الظفر  بإحدى 

البطاقات وتحقيق أمل التواجد في المحفل األولمبي، إال 
منتخبنا الذي شهَد  محّطات مأساوية منذ بداية استعداداته 
قبل التصفيات األولية واستمّرت حتى اآلن  برغم أن أولى 

المواجهات في تايالند أمام المنتخب االسترالي يوم 8 
كانون  الثاني القادم لم يتبق عليها سوى أيام معدودة . 

لغز األولمبي بات يشّكل مصدر قلق للجماهير الكروية 
خشية ضياع طموح التأهل  للمرة الثانية على التوالي 

بعد أن تحّول الصراع وتبادل االتهامات بين المدرب  عبد 
الغني شهد واتحاد الكرة الى حدود غير منطقية ال يمكن 
تفسيرها إال بالقول  إن كل طرف بات منهِمكًا في تحضير 
التبريرات وتقاذف التهم إلخالء ساحة  مسؤوليته مسبقًا، 

في حين أن مسألة ُسمعة المنتخب وتواجده في أكبر محفل 
 دولي وإفراح الجماهير خارج حسابات الطرفين المنشغلين 

في حلبة . 
الص�ورة يمك�ن أن ُتلّخص حج�م الف�وىض والعج�ز اإلداري وبدائية 
التخطي�ط  ومحدودية خيارات الترّصف س�واء لالتحاد أو حتى املالك 
التدريب�ي ال�ذي تناىس  أن القب�ول باملهمة ال بدًّ أن يس�تند اىل أُس�س 
منطقية ومنهاج مّتفق عليه وهو  يدرك أيضاً أن املساحة الزمنية منذ 
قيادت�ه للمنتخب كانت متاح�ة له النتقاء  عنارص جدي�دة بعيدة عن 
أي شبهة تالعب باألعمار وغري محسوبة عىل املنتخب  الوطني، وبذلك 
فإن�ه أقرَّ ِضمناً قدرته عىل خلق توليفة ال تكون محط خالف وهو  ما 
أكدته ترصيحاته ولقاءاته املتكّررة لنتفاجأ قبل أيام من بدء املنافسة 
اىل  املطالبة بأس�ماء معينة لدع�م املنتخب وإق�راره بصعوبة تحقيق 
نتائ�ج مرضية يف  ظل خياراته الحالية وهو ما ش�ّكل عنرص مفاجأة 
واع�راف منه بأن كل  املعس�كرات والرحالت االس�تعدادية فش�لت يف 
قدرته عىل والدة منتخب برداء  الحداثة والتجديد ليتمسك بأمل النجاح 

وإنقاذ التاريخ بمن هو مجرّب من  الالعبني . 
مهم�ا تك�ن التربي�رات وم�ا س�بقه م�ن تش�ّكي لقلّ�ة الدع�م أو 

األوراق التفاع�ل م�ع طلبات�ه  وخاص�ة فيم�ا يخ�ص اكمال 
تش�ّكل  ال  املغرب�ني  الالعب�ني  لبع�ض   عذراً الرس�مية 
مرشوعاً لس�بب بس�يط يتمّثل بمنطق كان دائما 
يتح�ّدث به ه�و ارصاره عىل  تج�اوز كل العقبات 

واالنتصار لقدرته عىل إثبات امكانياته يف خوض 
النهائيات  واس�قاط كل مش�اريع التنكيل أو 
املراهنة عىل فش�لِه يف حني أنه يدرك جيداً ان 
 املس�ؤولية جس�يمة إما االس�تمرار والثبات 

وتفادي املش�اكل واملعّوقات التي  تعرض طريقه أو االنس�حاب وترك 
املهمة ملن له القدرة عىل اكمال املسرية  وفق متطلّبات املرحلة .  

أم�ا االنتظار لبضعة أيام قب�ل انطالق البطولة والتلويح باالس�تقالة 
أو التخ�ّ� ع�ن  وعد تحقي�ق أي نتائ�ج مرضية أو املنافس�ة عىل أحد 
البطاق�ات املؤهلة فهو إخالل  وتهرّب ال يليق بمدرب خربته الجماهري 
وراهن�ت عليه كثرياً بصربه وحنكته التي  تهاَوْت يف لحظة انفعال غري 

مدروس .  
يف كل تلك االحداث فإن اتحاد الكرة س�يبقى رأس الرمح يف كل غزوات 
التي  تواجه الكرة العراقية وال أظن انه س�يرّجل عن مرشوع إرصاره 
ع�ىل إدارة  املنظومة الكروية برغم الس�قطات املتك�ّررة وحجم الُتهم 
التي باتت توّجه لُه حتى  من مدرب يعمل تحت توجيهاته وربما يكون 
ُمحّقاً يف جزء من املش�كلة املتمثلة  يف محاربته بعد الس�ماح لعدد من 
العب�ي املنتخب الوطني بااللتحاق باملنتخب  ومن ثم إلغاء األمر وكأنه 
ال يدرك أن تلك اإلجراءات ُتدل عىل افتقاره ألبسط  مقّومات الثبات عىل 
أي قرار يصدره وهو دليل ال يقبل الش�ك عىل تخّبطه  وخشيته عىل ما 
يرّتب بقانونية مش�اركة تلك املجموعة من الالعبني بما يعني  هروبِه 

من املسؤولية كذلك . 
باختص�ار ومهما كان من قرار بخصوص املالك التدريبي أو الالعبني، 
فاملنتخب  األوملبي ليس ميداناً مناسباً لكل املرتجفني من املسؤولية يف 
وقت بات العامل  النفيس َيس�ِلب من الالعبني كل عوامل القوة والثبات 
وهم يشاهدون فصوال من  اهتزاز الثقة بهم من املالك التدريبي وحتى 
توقعات ذوي الش�أن من املعنيني  التي ب�دأت تتوّجه نحو رمي منديل 
الهزيمة وحتى املطالبة باالنس�حاب م�ن  النهائيات بعد أن تيقنوا من 
حج�م مرارة املنتخب األوملبي ورحل�ة إعداده  العصيبة التي لم تلد لنا 

يف النهاية سوى َطلَل ينتِحب عنده الجميع! 

مرارة الأوملبي

رعد العراقي
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وص�ل وفد املنتخب األوملب�ي لكرة القدم، 
إىل تايلن�د لخ�وض غمار نهائيات آس�يا 
أوملبي�اد  اىل  واملؤهل�ة  عام�اً   23  تح�ت 

طوكيو 2020  . 
واتخذ الوفد من فندق »ريتشموند«، مقرا 
إلقامت�ه، حيث يبعد 20 دقيقة عن مركز 

 املدينة بانكوك . 
والتحق العبون جدد بصفوف كتيبة عبد 
الغني ش�هد وه�م: منتظر عبد الس�ادة 
 واحم�د رستيب وايهاب نارص والحس�ن 
س�عد ومع�ني احم�د وايض�اً املحرف�ان 

امري  العم�اري و ايهاب نارص التحقا من 
الس�ويد اىل تايلند . 

وس�يواجه األوملبي نظريه السعودي ودياً 
يف الثال�ث من كان�ون الثان�ي املقبل، أي 
 قبل خمس�ة أيام م�ن مباراته األوىل امام 

اسراليا بدور املجموعات . 
يف  األوملب�ي  أوقع�ت  القرع�ة  ان  يذك�ر 
منتخب�ات  جان�ب  اىل  األوىل  املجموع�ة 

 اسراليا وتايلند والبحرين. 
وكان املنتخب االوملب�ي العراقي قد رشع 
بتحضرياته الرسمية للمشاركة يف  بطولة 

اس�يا ملنتخب�ات تح�ت ٢٣ س�نة، الت�ي 
س�تقام يف العاصم�ة التايلندي�ة بانكوك 
 للمدة من 8 ولغاية الس�ادس والعرشين 

من الش�هر املقبل . 
وطال�ب املدي�ر الفني للمنتخ�ب االوملبي 
عبد الغني ش�هد »ب�رورة طي صفحة 
 األي�ام املاضية وماش�ابها م�ن تداعيات 
والركيز عىل البطولة الكبرية«، مؤكًدا ان 
  «التوليفة الحالية هي من صنعت التأهل 
إىل النهائيات واذا ما سادت الروح  الوثابة 
الت�ي كان�ت ح�ارضة يف طه�ران وه�ي 

ليست ببعيدة عن تجس�يدها مرة  أخرى 
سيتحقق مانصبوا اليه«. 

وحذر العبيه من »االنشغال بامور أخرى 
بعي�دة عن عملهم األس�ايس وهو تقديم 
 ما يعكس وجه الرياض�ة العراقية عامة 
وك�رة الق�دم بش�كل خ�اص والتنافس 
اله�دف  إىل  يوصلن�ا  ال�ذي   الرشي�ف 

املرسوم«. 
واش�ار إىل ان »إقام�ة املب�اراة األوىل التي 
كان من املفرض إقامتها يوم غد  االثنني 
ام�ام فيتن�ام لن ت�أت بالج�دوى الفنية 

املنتظرة خاصة بعد عدم التحاق  الالعبني 
الج�دد واقتصار التدريبات عىل عدد قليل 
من الالعبني«، مبينا ان   «املنتخب االوملبي 
س�يكتفي بخوض مب�اراة واح�دة امام 
نظ�ريه الس�عودي يف  الثالث من الش�هر 

املقبل«. 
وم�ن املؤم�ل ان يلتح�ق الالعب�ان ام�ري 
العماري وإيهاب ن�ارص صباح غد االحد 
 قادمني من السويد فيما ينتظر استكمال 
األم�ور اإلداري�ة لبقية الالعب�ني لغرض 

 التحاقهم بالفريق هنا يف بانكوك

ظف�ر فريق الرشط�ة بلقب بطول�ة أندية 
الت�ي  للس�يدات  األثق�ال  لرف�ع  الع�راق 
اختتمت  عىل قاعة التأميم املغلقة لأللعاب 
الرياضي�ة يف العاصم�ة بغداد بمش�اركة 

واسعة. 

وتمكنت بط�ات الرشطة م�ن نيل اللقب 
بع�د حصده�ن )٧٧١( نقط�ة مرتبع�ات 
عىل  ع�رش البطولة بجدارة واس�تحقاق، 
فيم�ا جاء فريق اربيل باملرك�ز الثاني بعد 
أن   جمعت س�يداته )٧٣٢( نقطة، واحتل 

فري�ق فتاة دي�اىل املرك�ز الثال�ث برصيد 
  )٤٣٩( نقطة. 

وبن�اًء عىل ض�وء النتائ�ج الختامية التي 
أس�فرت عنه�ا البطول�ة س�يتم اختي�ار 
 تش�كيلة املنتخب الوطني للس�يدات الذي 

يس�تعد لث�اث بطولة كربى مطل�ع العام 
 القادم، إذ تنتظره املشاركة يف بطولة غرب 
آس�يا كذلك بطولة آسيا وبطولة  التضامن 
اإلسامي، حيث سيكون لبطات الرشطة 

واربيل حصة األسد يف  التشكيلة الدولية. 

سيدات الشرطة يحققن لقب بطولة العراق برفع األثقال  

تق�دم عم�اد هاش�م، م�درب ح�راس مرم�ى الطلبة 
العراق�ي، بطلب إلدارة ناديه لفس�خ  عق�ده بالرايض 
بع�د تلقيه عرض�ا لالنضمام إىل الجه�از الفني لفريق 

الرشطة  خالل الفرة املقبلة . 
وقال مص�در من داخل نادي الطلبة، إن عماد هاش�م 
يرغب يف العمل بالرشطة  واإلرشاف عىل تدريب حراس 
مرم�ى الفريق، رغ�م ارتباطه مع الطلب�ة بعقد حتى 

 نهاية املوسم الحايل . 
وأضاف أن إدارة الطلبة تركت القرار إىل مدرب الفريق 
أحم�د خلف للب�ت بالق�رار  النهائي ألن عماد هاش�م 
ارتبط بالجهاز الفني منذ بداية املوسم وبالتايل األمور 
 الفني�ة يقرره�ا املدرب ال�ذي تنتظره مهم�ة كبرية يف 

إعادة الطلبة لربيقه باملوسم  الحايل . 
وأشار املصدر إىل أنه ال يصح أن يتفاوض الرشطة مع 
مدرب لديه ارتباط بناٍد  آخر، وإدارة الطلبة تس�تغرب 
م�ن ترصف نظريتها يف الرشطة مع علمها أن هاش�م 

 مرتبط بعقد حتى نهاية املوسم . 
وأوضح أن عماد هاشم هو اآلخر موقفه غريب بقبول 
العرض ومطالبة اإلدارة  بكتابة االس�تغناء وهذا األمر 

يحسب عىل الطرفني . 
يش�ار إىل أن عم�اد هاش�م ت�وىل مهم�ة اإلرشاف عىل 

حراسة املرمى بفريق الطلبة  بداية املوسم الجاري. 

طالب النجم الدويل السابق، سعد قيس، العبي الرشطة 
بالتح� بالتواضع  وااليم�ان من أجل رد الدين يف إياب 

العربية لالندية دور ال�8 من  البطولة 
محم�د االبطال    «كأس 

الس�ادس .»  وتلقى 
الرشط�ة خس�ارة 
أمام   0-6 قاس�ية 
السعودي  الشباب 
دور  ذه�اب  يف 
رب�ع  النهائ�ي من 
ل�ة  لبطو ا
م  ي�و

االثنني املايض . 
وق�ال قيس »نح�ن نتكلم عن مجموع�ة العبني ُجلهم 
يمثلون منتخب العراق، وهذا  الكالم حول تحمل املدرب 
للخسارة، ما هو اال تربير، فاملدرب وإن أخطأ فمن  غري 
املعقول أن ١١ العباً ال نرى منهم اي ردة فعل«.  واوضح 
أن »الرشطة افتقد للروحية وغابت الفعالية والجميع 
يتحمل الهزيمة  وربم�ا االعالم جعل من الخصم صيداً 
سهال مما جعلنا ال نحرمه ونتصوره  سهالً«، مبيناً أن 
»كرة القدم التعرف باألس�ماء والرشطة لعب باسماء 
العبي�ه  فقط ولم يلع�ب بجماعية«.  وب�ني ان »تحلينا 
بالتواض�ع وااليمان بروح الفري�ق وقاتلنا منذ البداية 
ق�د نحقق  املطلوب، خرسنا الننا لم نتعامل مع املباراة 
ذهنياً ونفس�ياً وهذا يتحمله الكادر  الفني .»  واتم نجم 
القيث�ارة الخراء الس�ابق، حديثه بالق�ول، »االدارة 
ل�م تقرص بيشء  ووف�رت ما مطلوب منه�ا واالن جاء 
دور الالعبني لريدوا الدين«.  وس�يلعب الفريقان مباراة 

االياب يف ال�20 من شهر كانون الثاني املقبل. 

اس�تدعى مدرب املنتخب األوملبي بك�رة القدم عبد الغني 
شهد، س�تة العبني اىل  صفوف املنتخب وااللتحاق بالوفد 

يف تايلند لتعويض الاعبني املبعدين عن  الفريق . 
وقال مصدر مقرب من الوفد إن »ش�هد اس�تدعى س�تة 
العبني ج�دد تعويضا  لاعبني الس�بعة املبعدين ألس�باب 

ادارية وصوال اىل القائمة الرسمية والبالغة   ٢٣ العبا«. 
وأض�اف أن »الاعبني الج�دد الذين ش�ملتهم الدعوة هم 
منتظ�ر عبد الس�ادة م�ن  الصناع�ات الكهربائية وأحمد 

رستي�ب من النف�ط وايهاب نارص من الجوية  والحس�ن 
س�عد من الكرخ ومع�ني احمد من النج�ف اضافة ألمري 
العماري املحرتف  بالس�ويد«.  وبني املص�در ان »الاعبني 
الجدد س�يلتحقون بالوفد يف تايلند للمشاركة مع  الفريق 

يف النهائيات االسيوية للمنتخبات تحت سن ٢٣«. 
وكان وف�د املنتخ�ب االوملب�ي قد وص�ل اىل بانك�وك قبل 
املش�اركة بالنهائيات  االس�يوية والتي ستقام من ٢6-8 

كانون الثاني. 

ملّ�ح نج�م املنتخ�ب الوطن�ي ونادي 
بريس�بوليس اإليراني، بش�ار رسن، 
اىل رحيل�ه  ع�ن الفري�ق خ�ال فرتة 

االنتقاالت الشتوية املقبلة . 
وقال رس�ن »لم أتس�لم أي راتب منذ 
نهاي�ة الع�ام املايض، أنا غري س�عيد 
للغاي�ة وال  أس�تطيع اص�دق املوقف  

الحايل يف النادي«. 
وأوض�ح أن »اس�تمراري مع الفريق 

ه�و من اجل جماهري بريس�بوليس، 
كن�ت ارغ�ب  يف ت�رك الفري�ق خال 
الف�رتة املاضية لكن ح�ب الجماهري 
اعادن�ي بالرغم م�ن أن   الن�ادي قد 

خرق بنود العقد منذ 5 أشهر«. 
يذكر ان رس�ن توج مع بريسبوليس 
بلقب الدوري اإليراني املمتاز املوسم 
 املايض ووصل اىل نهائي دوري ابطال 

آسيا ٢0١8. 

قدمت إدارة نادي الكويت عرضا لضم العب املنتخب العراقي والرشطة 
أمجد  عطوان بفرتة االنتقاالت الشتوية . 

وقال مص�در مقرب من إدارة القيث�ارة إن »الكويت قدم عرضا مميزا 
ألمجد  عطوان، مضيفا أن الاعب أبدى موافقته عىل العرض . 

وب�ني أن عطوان تماثل للش�فاء من اإلصابة الت�ي لحقت به يف بطولة 
الخلي�ج  ودخل مرحلة التأهي�ل، مضيفا أن اإلدارة س�تجتمع بالاعب 

لتحديد مصريه بعد  العرض املقدم من النادي الكويتي . 
يش�ار إىل أن أمجد عط�وان يعد أحد الركائز املهم�ة بفريق الرشطة يف 
منتصف  امللعب، ومغادرته ستحتم عىل النادي إيجاد بديل عىل مستوى 
ع�ال .  ويحتل الكوي�ت املركز األول يف ج�دول ترتيب ال�دوري الكويتي 

برصيد ١٧ نقطة  من 8 لقاءات. 

الكويت الكويتي يقترب من ضم 
أمجد عطوان

شهد يستدعي ستة العبين جدد  

بشار رسن يقترب من الرحيل عن بيرسبوليس

قيس: يجب على العبي الشرطة رد الدين للشباب



يحتض�ن ملع�ب اإلمارات الي�وم األحد، قمة 
ال�دوري  م�ن   20 رق�م  الجول�ة  مباري�ات 
 اإلنجلي�زي، وذلك عندما يس�تقبل آرس�نال 

نظريه تشيليس يف ديربي لندن . 
ويحت�ل آرس�نال املرك�ز ال��12 برصيد 24 
نقطة، بينما يتواجد تشيليس يف املركز  الرابع 

برصيد 32 نقطة . 
وتمك�ن آرس�نال م�ن الف�وز بمواجهت�ن 
م�ن آخ�ر 3 لق�اءات خاضها ع�ى ملعبه يف 
 الدوري أمام تشيليس وتعادل يف لقاء وحيد، 
وهو نف�س ع�دد االنتصارات الت�ي  حققها 
يف املباريات ال�12 الس�ابقة أم�ام البلوز )5 

تعادالت- 5 هزائم(  . 
وخرس تش�يليس مباراة املوس�م املايض عى 
ملع�ب اإلمارات بهدف�ن دون رد،  ولم ُيهزم 
البل�وز مرت�ن متتاليت�ن أم�ام آرس�نال يف 
ال�دوري منذ ش�هر ترشي�ن األول  م�ن عام 

 .  2011
أما آخ�ر مرة خرس فيها تش�يليس مباراتن 

متتاليت�ن خ�ارج ميدان�ه يف ال�دوري  أمام 
آرس�نال، فيعود إىل ش�هر ترشي�ن األول من 
عام 2003، عندما خرس 3  مباريات متتالية . 
ول�م يس�بق أن خ�رس آرس�نال مب�اراة يف 
الربيمريليغ عى ملعبه أمام تشيليس،  عندما 
يس�جل الهدف األول يف املب�اراة، محقًقا 11 

انتصارا وتعادل يف 4 لقاءات . 
وخ�رس آرس�نال آخر مب�اراة يف ال�دوري يف 
ع�ام 2018، بنتيج�ة 5-1 أم�ام  ليفرب�ول، 
ول�م ُيه�زم املدفعجية آخر مب�اراة يف العام، 
لعامن متتالين منذ موس�م   -1994 1995، 
عندما س�قط أمام كل كوين�ز بارك رينجرز 

وويمبلدون . 
س�يتي  مانشس�ر  يس�عى  جهت�ه  م�ن 
لت�دارك س�قوطه يف الجول�ة املاضي�ة أمام 
 وولفرهامبتون، وذلك عندما يس�تقبل اليوم 
األح�د، نظ�ريه ش�يفيلد يونايتد ع�ى  ملعب 
االتح�اد، وذلك ضمن مباري�ات الجولة رقم 

20 من الدوري اإلنجليزي  املمتاز . 

ويحتل مانشس�ر س�يتي املرك�ز الثالث يف 
ج�دول الرتي�ب برصي�د 38 نقط�ة، بينما 
 يتواج�د ش�يفيلد يونايت�د يف املرك�ز الثامن 

برصيد 29 نقطة . 
ول�م يس�بق أن خرس مانشس�ر س�يتي أي 
مباراة أمام ش�يفيلد يونايت�د يف  الربيمريليغ 
)3 انتص�ارات- 3 تعادالت(، ومواجهة اليوم 
ه�ي األوىل بن الفريق�ن  يف الدوري منذ فوز 
السيتي عى ملعب بارمال لن بهدف دون رد 

يف شهر  كانون األول من عام 2006  . 
وفشل شيفيلد يونايتد يف التسجيل يف آخر 7 
زيارات يف الدوري مللعب  مانشس�ر س�يتي، 
وم�ع ذل�ك انته�ت 5 مباري�ات م�ن آخر 6 

لقاءات منها بالتعادل  السلبي . 
ول�م يخ�رس مانشس�ر س�يتي يف آخ�ر 37 
مب�اراة خاضه�ا يف الربيمريليغ ع�ى  ملعبه 
أم�ام الفرق الصاعدة حديًث�ا )33 انتصارا- 
4 تع�ادالت(، وذلك منذ الخس�ارة   0 2-أمام 
ريدنج يف ش�هر شباط من عام 2007، وهي 

ثالث أطول سلس�لة من  نوعها يف املس�ابقة 
خلف تش�يليس )43 مباراة بن عامي 2001 
و2015(  ومانشسر يونايتد )40 مباراة بن 

عامي 2002 و2015(  . 
وخرس ش�يفيلد يونايت�د 15 مباراة من آخر 
16 مواجهة خاضها خارج ميدانه يف  الدوري 
أم�ام حامل اللقب، وكان االس�تثناء الوحيد 
الف�وز ع�ى آرس�نال يف ش�هر أب  م�ن عام 

 .  1971
ومن�ذ بداي�ة هذا الق�رن، خرس مانشس�ر 
س�يتي املب�اراة األخ�رية يف الع�ام بال�دوري 
 مرتن فق�ط )8 انتص�ارات- 9 تع�ادالت(، 
أمام تش�ارلتون بنتيجة 4-1 يف عام   2000، 
وبهدف دون رد أمام ليفربول يف عام 2016  . 
وخرس ش�يفيلد آخ�ر 10 مباري�ات يف العام 
خاضه�ا بال�دوري خ�ارج ميدان�ه، وه�ي 
 املس�رية املمت�دة من�ذ ع�ام 1982، وآخرها 
الهزيم�ة أم�ام بورت ف�ايل بنتيج�ة 2-1  يف 

دوري الدرجة األوىل عام 2014. 

اليوم.. األرسنال يواجه تشيلسي والسيتي يستقبل شيفيلد في ختام  مباريات العام

ينوي مسؤولو برشلونة اتخاذ موقف صارم ضد الالعب التشييل أرتورو فيدال،  بسبب ترصفاته 
األخرية .  وكان فيدال تقدم بش�كوى لرابطتي العبي كرة القدم اإلس�بانية والليغا، ضد  برشلونة، 

للحصول عى مكافآت متأخرة بقيمة 2.4 مليون يورو . 
ورد برشلونة بأن عقد فيدال ينص عى تقاضيه هذا املبلغ، إذا خاض 60  مباراة، ولكن برشط أن 

يلعب يف كل واحدة منها 45 دقيقة عى األقل، وهو ما لم  يتحقق . 
ووفًق�ا لصحيف�ة »ماركا« اإلس�بانية التي تابعته�ا »املراق�ب العراقي«، فإن في�دال  يرص عى 

الترصيح بأنه سيناقش مستقبله عقب العودة مبارشة إىل برشلونة بعد  العطلة . 

برشلونة ينفي بيع فيدال في االنتقاالت الشتوية
أعل�ن نادي جنوى اإليطايل اليوم األحد، رس�مًيا ع�ن إقالة مدربه تياجو موتا  واالس�تعانة 
بدافيدي نيكوال، ليتوىل املهمة الفنية للفريق بعد تدهور النتائج  بالكالتش�يو .  وبات نيكوال 
ثالث مدرب يتوىل تدريب جنوى هذا املوسم حيث يمتد عقده ل�6  أشهر مع إمكانية التجديد 
ملوسم آخر إذا نجح يف انتشال الفريق من كبوته  بالدوري املحيل .  وخاض نيكوال )46 عاًما( 
فرت�ن احرافيت�ن كالعب يف صفوف جنوى مل�دة 5  أعوام، الف�رة األوىل بن عامي 1995 
و1998 والثاني�ة ب�ن عام�ي 1999  و2002  .  وس�بق لنيك�وال تدريب عدة أندي�ة من بينها 
ليفورنو وباري وكروتوني وآخرها  كان مع أودينيزي بن ترشين الثاني 2018 وآذار 2019  . 

نيكوال بدياًل لموتا في قيادة جنوى
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كش�ف تقري�ر صحف�ي إس�باني، ع�ن س�بب 
اشتعال غضب الكرواتي لوكا مودريتش،  العب 

وسط ريال مدريد، خالل املوسم الحايل . 
ووفًقا لصحيفة »ماركا« اإلسبانية التي تابعتها 
»املراقب العراقي«، فإن  مودريتش أنهى املوسم 
املايض بشكل مخيب، بسبب نتائج ريال مدريد 

 املرتاجعة يف كل البطوالت . 

وأشارت إىل أن مودريتش أراد تصحيح األخطاء 
هذا املوس�م، والعودة إىل أفضل  حاالته، ال سيما 

أن الفريق بات يعيش حالة جيدة . 
وأوضحت أن ما أغضب مودريتش هذا املوس�م 
أنه لم يعد يظهر بش�كل أسايس  خالل املباريات 
الكب�رة لريال مدريد س�واء يف الليغا أو بدوري 

أبط�ال أوروب�ا . 

وقالت الصحيفة إن مودريتش غاب عن املباراة 
األوىل أم�ام باري�س س�ان جرم�ان  يف دوري 
األبطال بس�بب اإلصابة، بينما ش�ارك يف اللقاء 

الثاني كبديل . 
وع�ى مس�توى الليغا، ف�إن مودريتش ش�ارك 

كبديل أمام كل من أتلتيكو مدريد  وبرشلونة . 
وأك�دت »ماركا« أن تراج�ع دور مودريتش هذا 

املوس�م يعود إىل األداء املثر  لإلعجاب 
الذي يقدمه فيدي فالفردي . 

وش�ددت ع�ى أن مودريتش ليس 
معتاًدا عى الجل�وس عى مقاعد 
البدالء خالل  سبع سنوات ونصف 
»س�انتياغو  ملع�ب  يف  قضاه�ا 

برنابيو«. 

المواعيد 
الكبرى 

تزعج 
مودريتش  

كش�ف تقرير صحف�ي إيطايل، 
الي�وم األحد، ع�ن املالمح األوىل 
للمريكاتو الش�توي  الذي ينوي 
اقتحامه  مس�ؤولو يوفنت�وس 

بصفقات من العيار الثقيل . 
»كالتش�يو  ملوق�ع  ووفًق�ا 
مريكاتو« اإليط�ايل الذي تابعته 
»املراقب العراق�ي«، فإن  فابيو 
الري�ايض  املدي�ر  باراتيت�يس، 
 3 إج�راء  ين�وي  ليوفنت�وس، 
صفقات عى األقل  خالل ش�هر 

كانون الثاني املقبل . 
وأش�ار إىل أن املنافس�ة القوية 
بن يوفنتوس وإنر هذا املوسم 
نق�اط  بالكالتش�يو،  أظه�رت 
ضعف الس�يدة العج�وز والتي 
سيس�عى للتخل�ص منها بضم 
العب�ن  عى مس�توى ع�اٍل من 

الجودة . 
الصفقات  أن  املوق�ع  وأوض�ح 
الش�تاء  يف  للي�ويف  الرئيس�ية 
ه�ي النرويج�ي إيرلينج  هاالند 
مهاج�م ري�د بول س�الزبورج، 
مونيي�ه  توم�اس  والبلجيك�ي 
الظه�ري األيم�ن  لباريس س�ان 
جريم�ان، وزميل�ه األرجنتيني 

خ�ط  يف  باريدي�س  ليون�اردو 
الوسط . 

يذك�ر أن يوفنت�وس يتس�اوى 
م�ع إنر ميالن يف صدارة جدول 
ترتيب ال�دوري  اإليطايل برصيد 
42 نقطة لكل فريق، كما تأهل 
الي�ويف إىل ثم�ن نهائ�ي دوري 

 أبطال أوروبا. 

أعلن موناك�و الفرنيس رس�مًيا، تعين روبرت 
الس�ابق  للمنتخ�ب  الفن�ي  املدي�ر  مورين�و، 
اإلس�باني، مدرًب�ا لفري�ق اإلم�ارة حت�ى عام 

 .  2022
وس�يتم تقدي�م مورين�و كمدير فن�ي ملوناكو، 
بدال م�ن الربتغايل ليوناردو جارديم،  الذي احتل 

الفريق معه املركز السابع بالدوري الفرنيس . 
وكان�ت صحيف�ة »س�بورت« الكتالوني�ة، قد 
ذك�رت أن روب�رت مورينو تلقى ع�دة  عروض 

أخرى، لكنه قرر املوافقة عى عرض 
موناك�و، باعتب�اره واحدا من 

أفضل  األندية يف أوروبا . 
ق�د  مورين�و  وكان 

الفني�ة  اإلدارة  ت�وىل 
للمنتخب اإلسباني،  

وق�اد الروخا للتأهل 

إىل نهائي�ات يورو 2020، ثم رح�ل بعد آخر 
مب�اراة يف  التصفي�ات األوروبي�ة، إثر عودة 

إنريكي ملنصبه. 

دخل مانشسر يونايتد يف منافسة 
مع باريس س�ان جريمان، بشأن 
التعاقد مع  أحد الالعبن املميزين 

يف صفوف ليسر سيتي . 
»م�ريور«  لصحيف�ة  ووفًق�ا 
التي تابعتها »املراقب  الربيطانية 
العراق�ي«، ف�إن ليس�ر  وس�ان 
يتنافس�ان ع�ى ض�م  جريم�ان 
الربتغايل ري�كاردو برييرا، الظهري 
خ�الل  س�يتي،  األيم�ن  ليس�ر 

املوسم الحايل . 
وأش�ارت الصحيفة إىل أن الالعب 
الربتغ�ايل يحظى أيًض�ا باهتمام 

أكثر من ناٍد  كبري يف أوروبا . 
وأوضحت »مريور« أن ليس�ر لن 
يبي�ع برييرا خالل كان�ون الثاني 
املقب�ل، ألن  إدارة الن�ادي ته�دف 
للمحافظة عى التشكيلة الحالية 
للفريق، الحت�الل مركز مؤهل  إىل 

دوري أبطال أوروبا خالل املوسم 
املقبل . 

وكان بريي�را انتقل م�ن بورتو إىل 
ليس�ر س�يتي مقابل 20 مليون 
إس�رليني خ�الل  صي�ف 2018، 

ويمتد تعاقده حتى صيف 2023  . 
وتزع�م الصحيف�ة وج�ود رشط 
جزائ�ي يف عقد برييرا يس�مح له 
بالرحيل عن ليس�ر  سيتي خالل 

الصيف املقبل. 

يرى فيس�نتي ديل بوسكي املدير 
الفني األسبق للمنتخب اإلسباني 
وريال مدري�د،  أن املاتادور يهدف 
للفوز بلقب يورو 2020، ُمش�رًيا 

إىل صعوبة هذه املهمة . 
وقال ديل بوسكي، خالل حضوره 
لبطولة »ال ليغا بروميس�ز« يف أبو 
ظب�ي:   «فينيس�يوس ورودريجو 
كلف�ا  اس�تثنائيتان،  حالت�ان 
ري�ال مدري�د الكثري م�ن األموال، 
 وح�ن ق�رر الن�ادي دف�ع ه�ذه 
املبال�غ لضمهم�ا، فذل�ك إليمانه 

بقدراتهما«. 
وأض�اف: »إنهم�ا صغ�ريان، لكن 
بالنسبة لآلخرين يف سنهما فهما 

محرفان يف  جميع النواحي«. 
س�ريجيو  رغب�ة  يف  رأي�ه  وع�ن 
راموس باملشاركة يف دورة األلعاب 
األوملبية يف  طوكيو، كش�ف: »لقد 

س�بق وتناولن�ا قضية 
أن  ويج�ب  رام�وس، 

يكون هناك تنس�يق  بن 
املنتخب األول، واملسؤولن 

يف منتخب الشباب«. 
وتابع »كانت لدينا واحدة من تلك 
الحاالت يف السابق، وكنا مرددين 
بعض  اليشء بس�بب وجود بعض 

لك�ن  الظامل�ة،  املُقارن�ات 
سريجيو راموس لديه الحق  يف 

اتخاذ قراره«. 
ف�رص  ع�ن  بالحدي�ث  واختت�م 
إس�بانيا يف اليورو: »نري�د الفوز 
باللقب، لكنه أم�ر  صعب للغاية، 
ونحن يف مجموع�ة جيدة يمكننا 

تصدرها«. 

يوفنتوس يسعى لضم ثالثة العبين 
بميركاتو الشتاء  

رسمًيا.. مورينو مدرًبا لموناكو

ديل بوسكي يقر بصعوبة تتويج إسبانيا باليورو  منافسة بين اليونايتد وسان جيرمان لضم بيريرا

املعت�زل  األرجنتين�ي  الق�دم  ك�رة  الع�ب  ق�ال 
خافي�ر زانيتي إن�ه »كان من ال�رف« أن  يزامل 
األوروجوائ�ي دييج�و فورالن يف فري�ق إنرت ميالن 

اإليطايل . 
وجاءت ترصيحات زانيتي بعد مشاركته يف مباراة 
اعت�زال فورالن )40 عاما( يف  ملعب »س�نتيناريو« 

بالعاصمة األوروجوائية مونتيفيديو . 

وق�ال زانيت�ي )46 عام�ا( الذي لعب م�ع فورالن 
يف إن�رت ميالن بموس�م 2011-  2012 »يف الحقيقة 
كان من الرف أن ألعب مع دييجو خاصة بسبب 
 شخصيته«.  ومن جانبه أبدى والد دييجو فورالن، 
الالعب املعتزل أيضا بابلو فورالن،  سعادته بمباراة 
اعتزال نجله، مربزا األلقاب التي أحرزها هو وابنه 

وكذلك حماه  خوان كارولس كورازو . 

وق�ال »األرسة لديها أربعة ك�ؤوس بكوبا أمريكا. 
الجد خوان كارلوس ك�ورازو فاز  باثنتني ودييجو 
بواح�دة وأن�ا بواح�دة يف 1967. إن�ه أم�ر يدع�و 

للسعادة بالتأكيد«. 
ومن ناحية أخرى، أبرز أن ابنه س�يواجه »تحديا« 
جديدا »صعبا للغاية« وهو  توليه تدريب بينيارول 

األوروجوائي. 

زانيتي يمتدح 
زميله السابق 

فورالن
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مصطلحات ادبيةالثقافـي
حبكة مقابلة

موضوع أو فكرة ثانوية يف تمثيلية أو رواية يستعمل إما كتنويع عىل 
نفس املوضوع الرئيسي أو كمقابل مضاد له. وتلك الحبكة الفرعية 

تتكون من فعل ذي صلة باملوضوع الرئيي رغم انفصاله وتميزه.
وتظهر الكثري من الحبكات الفرعية يف عدد من مرسحيات شيكسبري 
مثسل هاملت وامللك لري وهنسري الرابع. ويف املرسحيسة األخرية تعترب 
أفعال فولسستاف وصحبه حبكة فرعية بينما الحبكة الرئيسسية هي 
إخماد تمرد سيايس.ويف هاملت يعترب الرصاع بني ليارتيس وهاملت 
حبكة مضادة بالنسسبة إىل الرصاع األسايس بني هاملت وكلوديوس. 
ويف امللك لري تحدد الشسخصية الرئيسية يف الحبكة املضادة )إدموند( 

نتيجة الفعل الرئيي.

نواة البلح
مسن القصسص الجميلسة التي تسروى عن حجا 
العربي هسو انه يف احد األيام رأتسه امرأته يأكل 
تمراً وال يخسرج نواه، فقالت: ماذا تصنع كأّني 

بك تأكل التمر بنواه؟! 
فقال لهسسسسا: طبعاً آكله بنواه ألن البائع وزنه 
مع النواة، ولسسسو أخسسسرج نواه ملا باعه بسبع 
بسارات، أما وقسد أعطيتسسسه الثمسسسسن دراهم 
بيضساً، فهسل أرمسي يف الزقاق شسيئا اشسريته 

بدراهمي؟!

طرائف من التراث 

اديبات: المرأة العراقية أثبتت جدارة في الكتابة اإلبداعية نثرا وشعرا
اس��تخدم بعض النقاد مصطلح األدب النس��ايئ لمهاجم��ة كل منتج أديب تكتبه األنثى والحط من قيمت��ه لذلك تقول األديبة 
الس��ورية غادة الس��مان »الصدفة البيولوجي��ة جعلتني أنثى.. فهل أحاك��م لذلك؟« تعكس هذه المقولة م��ا أثاره مصطلح 

األدب النسايئ من جدل وال يزال منذ ظهوره يف أواسط القرن المايض،

د. نادية هناوي
ال خالف أن التوظيف الدرامي يف الشعر هو أعىل صورة من صور 
التعبري األدبي وفيه يكون الشاعر هو القاص والروائي واملرسحي 
معا…والنسص الدرامي ليس نصا ُكتب ليمثل عىل خشسبة املرسح 
بسل كتب ليقسرأ أيضا وأبعد من ذلسك ليمثل ويقسرأ أو يقرأ ويمثل 
لكسن يف حلبة الذهن ال حلبة املرسح. وهذه هي الدراما الشسعرية 
الحديثسة الواعية املتوتسرة الكامنة بني الوهسم والحقيقة، وفيها 
يمتزج الشعر مع القصة إيقاعيا وموسيقيا وتأتلف الشخصيات 
وحواراتها ورصاعاتها جماليا وانسانيا وبما يخلق شكال إبداعيا 
تعبرييسا معارصا، فيسه كثري مسن موضوعية التالحم بسني الفكر 

والشعور.
وقسد ذهب بعض النقاد اىل أن الدراما ليسست هسي املرسحية وأن 
األدب السذي يكتب ليقسرأ فقط هو أكثر مبارشة وأكثر اسستقامة 
وأحادية يف جعل الدراما بمستوياتها املتعددة اكثر فنية يف التعبري 
عسن املعنسى بموضوعيسة تضع عسبء التأويل عىل كاهسل متلقي 
التجربة أو املشساهد ويف هذا املجال تعد الدراما كالحياة نفسها أو 
هي كل األشكال األخرى لالتصال األدبي يف عملية وعيها بنفسها. 
واننسا بقسراءة روايسة أو اإلنصات إىل قصيسدة ندرك أننا سسنفهم 
كلمسات مرت عرب وعسي كائن برشي آخسر هو مؤلسف الرواية أو 
القصيسدة. وال غرابة أن يتسسع هذا الفن ويشسمل مختلف أوجه 
الحياة اإلنسسانية عىل أسساس أن الدراما هي أصلب شسكل يمكن 
للفن أن يعيد بواسطته خلق األوضاع اإلنسانية كما يمكن للدراما 
أن تكسون أكثسر من مجسرد أداة ينقل بواسسطتها املجتمع أنماط 
سلوكه إىل أفراده. والدراما ليست فقط امتن أنواع املحاكاة الفنية 
للسسلوك اإلنسساني الحقيقي بل هي أيضا امتن شكل نفكر به يف 
األوضاع اإلنسانية. وانه كلما عال مستوى التجريد نأى الفكر عن 
الواقع اإلنسساني والدراما أيضا شكل من أشسكال الفكر وعملية 
إدراك ووسيلة نسستطيع بواسطتها أن نرجم التصورات املجردة 

اىل عالقات إنسانية صلبة.
وهو ما اسستوعبته تجرية بدر شاكر السياب الذي اختط قصائد 
تنكرت للغنائية املعهودة يف القصيدة العربية، وتنامت لديه النزعة 
الدرامية منذ بواكري شعره األوىل، منتهجا طريقا جديدا يقوم عىل 
أسساس احتواء قصائده موضوعات وظواهر تجمعها كلمة عزَّت 
عسىل التعريف وأبست أن يكون لها وصف ما، هسي )الدراما( وذلك 
يف قصائسد املومسس العمياء وحفسار القبور واألسسلحة واألطفال 
وقصائد أخرى غريها كانت كلها تسسري يف ذات النهج وتتبع ذات 
السسبيل. وعىل الرغم ممسا يف هذا النهج مسن العقبات واملصاعب 
فإن السسياب آثر إال أن يسري فيه متأثرا باليوت وستيويل وريلكه 

وبابلو نريودا وغريهم.
ويبدو أن ثقافة السياب الفلسفية قد انعكست يف تصوره للعالم، 
ولو أخذنا قصيدة السسياب )أسسري القراصنسة ( لوجدناها تحمل 
السسمة الدرامية يف طبعها واهتمامها بتفصيالت الحياة املعيشة 
بنساء عىل رؤية شسعرية متميزة يف التعامل مع الحياة واإلنسسان 

وتناقضاتهما، وعىل ثالثة مستويات :
أوال: مسستوى البنساء الفنسي الذي يجسيء عىل مسستويني جمايل 
وموضوعي، وثانيا: مسستوى النسسيج الفكري الذي ينقسسم إىل: 
نسسيج طبيعي حواري داخيل مونولوجي ونسيج طبيعي حواري 
خارجي ديالوجي، وثالثا : مسستوى األسسلوب الفني وهو يشمل 
النزعسة القصصيسة وتداخل األصسوات الرسديسة والتزامن الفني 
بني السذات واملوضوع. والقصيدة تبدأ بسسكون قار وجمود ثابت 
منساب وبجمل إسمية تأخذ بعضها برقاب بعض، متجهة شيئا 
فشسيئا نحو التحرك الخجول لتحيل الصمت إىل صوت، والسكون 
إىل حركسة، واالسسم إىل فعسل، لتنتقسل القصيدة بعدهسا إىل أجواء 
الدرامسا بالجمل الحركيسة وأصوات الخطساب واألفعال املضارعة 
التسي ترى شسيئا فشسيئا مانحسة النسص اسستمرارية وبحركية 

دينامية متصاعدة.
 

راما يابية.. وبانوراما الدَّ القصيدة السِّ
»بلسم المسافات« قضايا نقدية غير مطروقة 

املراقب العراقي/ متابعة... 
يسلط كتاب »بلسم املسافات« الصادر 
حديًثسا للكاتب األردنسي زيد الطهراوي  
الضوء عىل قضايا نقدية غري مطروقة.

التسي  األدبيسة  الدراسسات  وتلفست 
تضمنهسا الكتساب أنظار القسارئ نحو 
أمسور مجهولة عسن نصسوص إبداعية 
أو نواحسي من سسري األدبساء، لم تحظ 
باالهتمسام املطلسوب من قبسل النقاد، 
عسىل الرغم من ورودهسا يف ثنايا بعض 

الكتب.
ونقرأ يف دراسسة ”الفيتوري شاعر بال 

أرض“ رصخسة شساعر يعلسن رصاحة 
عسن عرقسه األسسود دون خجسل منه، 
ليتحول نصه إىل مواجهة مكشوفة مع 
القائم  العنسرصي واالضطهاد  التمييز 

عىل أساس العرق أو اللون.
ويف دراسة بعنوان ”يف األدب الشعبي“ 
الشسعبي  األدب  عسىل  الكاتسب  يركسز 
الفلسسطيني، معلًنسا تأييسده وتقديره 
لسه، وفًقسا ملبسدأ االلتسزام يف األدب، إذ 
كان توجسه بعسض األدبساء والشسعراء 
التمسسك بفنونهسم  إىل  الفلسسطينيني 
انتهساكات  عسىل  فعسل  ردة  الشسعبية 

االحتسالل اإلرسائيسيل، ومحاوالت محو 
الذاكرة الفلسسطينية؛ من خالل تغيري 
أسماء املدن والشوارع ومحاربة اللغة 
العربيسة والسراث املحسيل؛ ومثسال ذلك 
نتاج األديب الفلسطيني ”توفيق زياد“ 
ومؤلفاته عن األدب الشسعبي وشسعره 
املُقاِوم.وقسال الطهسراوي، إن ”الحافز 
لتأليفسي للكتساب نابسع مسن انحيازي 
ومحبتي للشسعر والشعراء وقصصهم 
ومعاناتهسم، ذلك أن تتبعهم عن طريق 
كتاباتهم ودراسسات النقساد عنهم هي 
رحلسة ثريسة ممتعة و تشسكل بعد ذلك 
رأًيسا خاًصسا، فضاًل عن ميسيل للتفاعل 

مع قضايا األدب والتماهي معها“.
عسىل  كتابسي  يف  ”حرصست  وأضساف: 
اختسالف  عسىل  الجميسع  مخاطبسة 
ثقافاتهسم، والتمهيسد بذكر مسا يتعلق 
مسن  بوضسوح،  املطسروح  باملوضسوع 
أجسل تفاعسل القسارئ الذي لسم تتيرس 
له فرصسة متابعسة املواضيسع األدبية، 
وبهذا يستطيع القارئ غري املتخصص 
أن ينسسجم مع الكاتسب يف ما يطرحه 
ويستطيع كذلك األديب أن يتفاعل مع 

رأي الكاتب“.
إصسدارات  مسن  املسسافات“  ”بلسسم 
دار ”مسن املحيسط إىل الخليسج للنسرش 
والتوزيسع، عسام 2019، ويقع يف 100 

صفحة من القطع املتوسط.

»يحدث في بغداد« بين واقع روائي وخيال واقعي يؤرشف جرائم االحتالل األمريكي
 املراقب العراقي/ متابعة...

بني واقع روائي وخيال واقعي تدور 
أحسداث روايسة »يحسدث ىف بغسداد« 
وفيها يرصد الكاتب العراقي رسول 
محمسد رسسول الكاتسب آالم مثقف 
مفجسوع بوطسن يتهساوى، وزوجة 
صساروخ  جسسدها  مسزق  وحبيبسة 
أمريسك، وزوجسة ثانية تمسردت عىل 
زوجهسا بخيانتهسا له، عسىل خلفية 

مفخخة تحدث كل لحظة ىف بغداد.
ورسسول محمد رسول كاتب عراقي 
مسن مواليسد الكوفسة سسنة 1959، 
لسه العديسد مسن املؤلفسات األدبيسة 
وأخرى فلسسفية نتيجة تخصصه ىف 

الفلسفة األملانية. 
السراوي سسعيد يبحسث عسن فصلني 
األخسرية  الروايسة  مسن  مفقوديسن 
وأثنساء  موتسه،  بعسد  لصديقسه 
البحسث يحكي عسن الحسال العراقي 
والحياة وسسط التفجسريات والعنف 
والطائفيسة، أحداث الحسرب وأثرها 

عسىل معيشسة النساس وتفكريهسم، 
العالقة الجميلة بني سسعيد وزوجته 
أضفست جماال عىل السرسد وخففت 
مسن ألسم الواقسع  مكسن خسالل لغة 

جميلة ورسد سلس.
وبالغسة  الفكسرة  تميسز  قسدر  عسىل 
املفسردات التسي عمد لهسا الكاتب يف 
رسد روايتسه، وجزالسة اللغسة املبالغ 
فيهسا مع مضمسون السرسد، العديد 
مسن األعمسال االدبيسة التسي تناولت 
وصف حسال العراق املوجوع سسواء 
عسىل زمسن العهسد البائسد أو الواقع 
الحسايل وما اختربه مسن قتل وتدمري 
وحصسار أدى لتداعسى الحيساة بكل 
مقوماتهسا، نقسف بهسذا العمل أمام 
محاولة أيضا للوقوف عىل حال البلد 
اثناء فرة االحتسالل األمريكي وعىل 
قدر أهمية الفكرة ومضمونها املؤلم 
بكل تفاصيسل الواقع املريسر لم أجد 
بالطسرح والسرسد للمضمسون فكرة 
وتفصيسال إال رسد ممسل أبعد التميز 

عسن الفكرة ولم يخدمها، ما عمد له 
الكاتب مسن تفصيل مبالسغ للنفس 
اإلنسسانية املريضسة وتداعي الحرب 
عىل البرش والرصاع بني الخري والرش 
ورمزية ضياع الوطن وضياع الوطن 
البديسل  فكرة كان باإلمكان طرحها 
بأسلوب اكثر عمقا وأكثر إبداعا مما 
هو مطسروح هنا. أما الفصل األخري 
ونهاية العمل كمسن أصابه ملل من 
كثسرة التفصيسل فعمد السستعراض 
رسيع متضسارب املفاهيسم كما هو 
حال ما يشسهده العسراق من إرهاب 

وموت يومي.
»يحسدث ىف بغداد« رواية فاتنة آرسة 
تشسدك منذ البداية للتشسبث بمسار 
السرسد منسذ بدايتها،  كمسا يف قصة 
البحسث عن الفصلسني الضائعني من 
الصابسر  )ينحنسي  مرهسون  روايسة 

للوجع(.
 أحسداث الرواية تبدأ مسن البداية بال 
مقدمات وال إسسفاف وال زوائد وما 

أن رشعست بقراءتهسا اليسوم ظهسراً 
حتى شعرت برغبة ملحة إلتمامها، 
للمسرة األوىل أقرأ رواية بسال ملل من 
أحداثها ألنني كنت مشغوالً بمعرفة 
أحداث الفصل الثاني والخامس من 
الروايسة املفقودة، وهذا مسا جعلني 
أتذكر رواية )اسم الوردة( ألومبريتو 
إكسو السذى طلب منسه صاحسب دار 
النرش حذف 100 صفحة من البداية 
للدخول ىف عمق الرواية واالبتعاد عن 
نفور القارئ من البداية لكن الكاتب 
علل ذلك بالقول إن من يريد الوصول 
للقمة عليه أن يتسسلق الجبال، لكن 
»رسسول محمسد رسسول ابتسدأ مسن 
القمسة وكان موفقساً جسداً ىف إثسارة 
القارئ من البدايسة برواية ومريض 
وامرأة متمردة اسمها نهى، الكاتب 
أيضساً زج بثقافتسه الكبسرية ىف املتن 
الروائسي  بحكم عملسه كناقد، فكان 
الناقسد الذى يرسد الحسدث ويفرسه 

تفسرياً نفسياً منطقياً رائعاً .

األدب النسائي.. بين الرفض والقبول 

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

 وتأرجحت اآلراء بشسأنه بني رافض 
له عىل أساس أن األدب إنساني سواء 
أنتجه رجل أم امرأة، وبني متبٍن له، 
مرة إلثبات ندية املرأة للرجل، ومرة 

لالنتقاص من كفاءتها. 
عن االدب النسسائي كان لس)املراقب 
العراقسي ( هسذا االسستطالع السذي 
خرجنسا منسه بهسذه املحصلسة مسن 

اآلراء.
تقسول الكاتبسة رجساء الربيعسي يف 
ترصيسح لس)املراقسب العراقسي(: أن 
جورج طرابييش مثال وضع املرأة يف 
مرتبسة أقل من الرجل وفرض عليها 
قيودا، بل إن حسن بحراوي يرى أن 
منجزها لسم يصل بعد إىل مسستوى 

النضج الفني.
وأضافست: أن املصطلسح نشسأ عىل 
العمسوم للتعبري عسن رفض الهيمنة 
صسوت  غيبست  التسي  الذكوريسة 

املسرأة، وبسرز من أجل إثبسات وتميز 
خصوصية األدب النسسائي يف حقل 

اإلبداع.
من جانبهسا، تربز األديبة سسمرقند 
لس)املراقسب  ترصيسح  يف  الجابسري 
العراقي(: أن التصنيف يعد تكريسا 
للعزلسة والتهميسش، إضافسة إىل أنه 
تعبسري يشسوبه الغمسوض بسدالالت 

مشحونة باملفهوم النسائي.
وتسرد الجابسري عسىل من يسرون أن 
كتابسة املرأة مجرد حكي مرسسل ال 
تحكمه ضوابط فنيسة، وال خيارات 
جمالية معينة، وال يصدر عن رؤية 
خاصسة يف الحياة بأنهسم ينطلقون 
يف حكمهسم هسذا مسن فكسر ذكوري 
ونظرة دونية للمرأة واملؤسسف أنهم 
يصدرون هذا الحكم دون أن يكلفوا 
العديسد  تجسارب  قسراءة  أنفسسهم 
مسن الكاتبسات، وإن قرأوهسا فإنهم 

يهتمسون باملضامني دون األشسكال 
الجمالية. 

وتتابع »إنهم يتخذون من مصطلح 
»الكتابة النسسائية« وسيلة للتمييز 
بسني كتابسة الرجسل وكتابسة املرأة، 
واصفسني األوىل بكونهسا صادرة عن 
العقل الواعي، والثانية عن العاطفة 

الجياشة.
النسسائي  يتأرجسح مصطلح األدب 
بسني فرضيتي النضال النسسوي من 
أجسل تفكيك الهيمنسة الذكورية من 
جهسة، والسسعي إىل تكريسسها من 

جهة ثانية.
ويربز الناقد بشري حاجم يف ترصيح 

العراقسي(:  أن بعسض  لس)املراقسب 
الكاتبسات سسعني إىل إثبسات فكسرة 
النديسة للرجل الكاتب بزعم أن املرأة 

أقدر عىل التعبري عن املرأة.
واستدرك :لكن ثبت أن بعض األدباء 
الرجسال يتفوقون يف مجسال التعبري 
عن املسرأة أكثسر من املرأة نفسسها، 

وإحسسان عبسد القسدوس مثال عىل 
أن  يالحسظ  بسل   ، ويضيسف  ذلسك، 
األديبات املمتسازات لم يحاولن إثارة 
هسذا املصطلح والتحشسيد من أجله 
مثل عائشسة بنست الشساطئ ونازك 

املالئكة.
املصطلسح  أن  إىل  حاجسم  ويشسري 
مؤدلج يهدف إىل التأسيس الستغناء 
املرأة عسن الرجل، مسربزا أن ذلك لن 
يحقق غاية مفيدة، ألن الرجل سبب 
وجسود املسرأة بيولوجيا عسىل األقل، 

حسب تعبريه.
ويؤكسد حاجم أن النقسد تجاوز هذا 
التصنيف، ملا بلغته الكتابة النسائية 
من نضج شسكال ومضمونا، وهذا ال 
يعنسي أنه ليسست ثمسة خصوصية 
تميسز كتابة املسرأة، ذلسك أن قضية 
املرأة يف العمق يف مختلف مظاهرها 
ترتبط بقضايسا التحرر،موضحا أن 

تتبسع تجربسة الكتابة النسسائية يف 
الرسد يبسني بوضوح كيسف تناولت 
املسرأة قضايسا التاريسخ إىل القضايا 
هسذا  رواد  بجسوار  االجتماعيسة 

االتجاهني.
 ومسن جهتهسا ترى الشساعرة حذام 
لس)املراقسب  ترصيسح  يف  يوسسف 
العراقي(:  أن املرأة العراقية بصورة 
والعربيسة بصسورة عامسة  خاصسة 
أثبتت جسدارة مسستحقة يف اإلبداع، 
ذلسك أن املنحى الفكري يف النصوص 
يربهن عىل أن املرأة اتخذت مسارات 
مختلفسة يف آليسات السرسد واألفكار 

والرؤى.
واقرحست أن نحذف االسسم قبل أن 
نقسرأ منجسزا أدبيسا مبدعسا، وتكاد 
تجسزم أن ال أحسد يسستطيع ممسن 
يطلعسون عليه ألول مرة أن يسستدل 

عىل كاتبه رجال كان أم امرأة.

بشير حاجم رجاء الربيعي سمرقند الجابري

 املراقب العراقي/ متابعة...
صسدر حديثاً عن مؤسسسة سسلطان 
بسن عسيل العويسس الثقافيسة، ضمن 
سلسسلة »الفائسزون«، كتساب جديسد 
للقساص  خريسف”  “رؤيسا  بعنسوان 
العراقي محمسد خضري الفائز بجائزة 
سسلطان بن عيل العويسس الثقافية يف 
حقسل »القصة والروايسة واملرسحية« 
السدورة الثامنة، وتأتي هذه املجموعة 
اسستكماالً ملرشوع مؤسسسة سلطان 
بن عسيل العويسس الثقافيسة، الهادف 
إىل تزويسد املكتبة العربيسة بكتاب نفد 
من املكتبات لسكل فائز بالجائزة تعاد 
طباعتسه وفق معايسري حديثة، وتقوم 
املؤسسسة ضمسن خطتهسا الرامية إىل 
نرش الثقافة وتعميسم الفائدة بإهداء 

تلك الكتب إىل من يرغب، وكذلك تزويد 
املكتبات العامسة ومكتبات الجامعات 

بهذه اإلصدارات.
خريسف”  “رؤيسا  مجموعسة  ضمست 
7 قصسص هسي )رؤيسا خريسف، رؤيا 
الربج، حكايات يوسسف، داما س دامي 
س دامسو، أطيساف الغسسق، صحيفسة 
حجمهسا  يف  وتفاوتست  التسساؤالت( 
وتوجههسا بسني الواقعيسة والرمزيسة، 
وتقارب يف أسسلوبها رسيالية ساحرة 
تميز قصص خضري الذي اسستطاعت 
أعماله الرسديسة أن تتكامل يف اإلقناع 
بتجاوزهسا ملقسوالت الجنسس األدبسي 
املحدد، وبتأصيل وبلورة شكل القصة 
القصسرية يف االتجاه الفنسي والفكري 

الحديث.

»رؤيا خريف«
 جديد الكاتب الكبير محمد خضير   
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نرشت إدارة الطريان والفضاء األمريكية )ناس�ا(، 
صورة فضائية التقط�ت بتقنيات خاصة وتحمل 

ألوانا زاهية، لجبال »األطلس الصغري« يف املغرب.
وحسب شبكة »فوكس نيوز« اإلخبارية األمريكية، 
فإن »ناس�ا« استخدمت األش�عة تحت الحمراء يف 
التق�اط الصورة، إلظهار االختالفات بني الصخور 

وتسليط الضوء عىل طياتها.
ووفقا ل�«ناسا«، فإن جبال األطلس الصغري، التي 
تنتمي لسلس�لة جب�ال األطلس، تش�كلت نتيجة 
تصادم الصفائح التكتونية اإلفريقية واألوراسية، 

قبل حوايل 80 مليون عام.
وقال�ت إدارة الطريان والفض�اء األمريكية يف بيان 

مصاح�ب للص�ورة: »طبق�ات الحج�ر الج�ريي 
والحجر الرميل والصلصال والجبس التي ش�كلت 
ق�اع املحيط، تم طيها وتكس�ريها إلنش�اء جبال 

األطلس الصغري«.
وأضاف�ت: »يف هذه الص�ورة لجنوب غرب املغرب، 
يت�م دمج نطاق�ات األش�عة تحت الحم�راء )...( 
لتس�ليط الضوء بش�كل كبري عىل أن�واع الصخور 

املختلفة وتوضيح الطي املعقد«.
وتش�كل جب�ال األطلس الصغري القس�م الجنوبي 
من سلسلة جبال األطلس، ويبلغ ارتفاع أعىل قمة 
بها 3304 مرتا عن س�طح البحر، وهي قمة جبل 

سريوا.

يف خرب قد يمثل أهمية لكثريين، أشارت بوابة »هايل 
براكسست« األملانية إىل أنه يمكن للمرء تناول نوع 
مع�ني من القه�وة بطريق�ة معين�ة للتخلص من 
الصداع، وذلك قبل اللجوء إىل اس�تعمال املس�كنات 

املعتادة.
وتع�ود أهمي�ة خ�رب البواب�ة األملانية إىل س�هلولة 
تحضري ذل�ك »العالج الطبيع�ي« يف املنزل، وتأثريه 

املفرتض عىل الصداع الذي ال يفلت منه أحد.
أن تن�اول قه�وة  البواب�ة األملاني�ة ع�ىل  وأك�دت 
االسربيس�و بالليم�ون يس�اعد يف التخل�ص م�ن 

الص�داع، فض�ال عن أنه�ا تجدي م�ع حاالت 
الصداع النصفي.

البس�يطة  »الوصف�ة«  وتتلخ�ص 
م�ن خ�الل تن�اول ك�وب م�ن قهوة 
االسربيس�و، غري املح�الة، مع عرص 

نصف ليمونة.
وأضاف�ت البواب�ة األملاني�ة أن الكافي�ني 

املوج�ود يف القهوة ل�ه تأثري إيجابي ع�ىل الصداع، 

ألنه يمنع تكوين إنزيم يس�اهم يف الشعور باأللم، 
كما أن إضافة الليمون تساهم يف الحد من الشعور 

باأللم يف الجسم.
ولك�ن وإذا اس�تمر الصداع بعد تن�اول القهوة مع 

الليمون فمن األفضل استشارة 
طبيب مختص.

هل يؤثر ضعف السمع في نشوء الخرف ؟

ماهي النصائح الذهبية للنوم؟

ضعف الس�مع من املش�اكل الصحية 
الش�ائعة التي ق�د تؤثر ع�ىل صحتك 
بش�كل كبري، حيث تش�ري العديد من 
الدراس�ات إىل أن فقدان السمع يمكن 
أن يزيد من خطر حدوث مش�كالت يف 
اإلدراك، بما يف ذلك الخرف، وبحس�ب 
املوق�ع األمريكي »كاليفن�د كلينيك«، 
فف�ي ه�ذا التقرير نتع�رف عىل تأثري 

الس�مع ع�ىل زي�ادة خط�ر  ضع�ف 
اإلصابة بالخرف.

ق�ال رون�ان فاكت�ورا، أخصائي طب 
ه�ذا  وراء  الس�بب  إن  الش�يخوخة، 
الراب�ط بني ضع�ف الس�مع والخرف 
غ�ري واض�ح، لك�ن إح�دى النظريات 
تق�ول إن فق�دان الس�مع يمي�ل إىل 
التسبب يف انسحاب بعض األشخاص 

يف  أق�ل  واملش�اركة  املحادث�ات  م�ن 
األنشطة، ونتيجة لذلك، يصبح أقل يف 

عالقاته االجتماعية.
وأضاف أنه نظ�راً ألن نقص التحفيز 
ه�ذا ق�د يزي�د م�ن خط�ر اإلصاب�ة 
بالخ�رف، فإن املش�اركة االجتماعية 
ه�ي أح�د األنش�طة التي تس�اعد يف 

حماية صحة الدماغ.

األش�خاص  بع�ض  يواج�ه  ق�د 
مشاكل يف الخلود للنوم ليالً، وتقدم 
مجل�ة فرويندين بع�ض النصائح 
للحصول ع�ىل نوم ه�ادئ ومريح 

الس�تعادة طاقة الجس�م والعودة 
للعمل يف كامل النشاط.

وتتمثل تلك النصائح يف 3 نقاط 
بسيطة وثمينة

فهم مدى أهمية النوم للجسم
قد تبدو ه�ذه النصيحة غري هامة 
لك�ن يف الواقع قلة م�ن الناس هم 
م�ن يدركون أهمي�ة النوم للصحة 
البدنية والنفس�ية والعقلية، ودون 
أخذ القسط الكايف منه فإن الجسم 
لن يستطيع أداء مهامه عىل الوجه 

الصحيح.
ال تأخذ التوتر معك إىل الرسير

يفض�ل  الن�وم  إىل  الذه�اب  عن�د 
التخل�ص م�ن جميع األم�ور التي 
يف  التفك�ري  وع�دم  امل�رء،  تقل�ق 
امله�ام الت�ي يتعني فعله�ا يف اليوم 
التايل، واالبتع�اد عن أجهزة التلفاز 
والهوات�ف واألجه�����زة اللوحية 
كافي�ة  بفت�����رة  والحاس�وب 
تقني�ات  وتعل����م  الن�وم،  قب�ل 
االس�رتخاء وق�راءة كت�������اب 

عن االسرتخاء.
الحرص عىل القيلولة

عىل الرغم من اعتقاد بعض الناس 
يف أن القيلول�ة تؤثر عىل النوم ليال، 
إال أن القيلولة بالطريقة الصحيحة 
تنشط الجس�م وال تؤثر عىل النوم 
لي�ال، والقاع�دة الذهبي�ة للقيلولة 
بعدم النوم أكثر من 30 دقيقة وأال 

تكون بعد الساعة الثالثة عرصاً.

كشفت دراس�ة علمية حديثة 
مفاجأة بش�أن عالق�ة منصة 
الفيدي�و  مقاط�ع  تصف�ح 

الشهرية »يوتيوب« والتطرف.
»إنغادجي�ت«  موق�ع  وأف�اد 
أن  إىل  املتخص�ص  التقن�ي 
دراس�ة حديث�ة أعده�ا باحث 
م�ارك  اإللكرتون�ي  األم�ن 
لديويتش بالتعاون مع الباحثة 
آن�ا  كاليفورني�ا  جامع�ة  يف 
زايتس�يف، أظهرت أن شكوى 
السياس�يني م�ن أن يوتي�وب 

يعزز التطرف »باطلة تماما«.
وقالت الدراس�ة إنها دراستها 
القن�وات  معظ�م  فحص�ت 
املوجه�ة وذات املي�ول اليمنية 
املتطرف�ة أو حت�ى ذات امليول 
اإلرهابية، وجدت أن »يوتيوب« 
أزال جمي�ع مقاط�ع الفيدي�و 
تقريب�ا، الت�ي ت�روج لنظرية 
املؤام�رة أو تح�رض ض�د أي 
ديانات.وأش�ارت  أو  إثني�ات 
الدراس�ة إىل أنه يوجد مشكلة 
أن  أخ�رى يف »يوتي�وب« ه�و 
خوارزمياته قد تتسبب يف إزالة 
مقاطع فيدي�و ال تدعو للعنف 
أو اإلرهاب أو التطرف لقنوات 
وش�بكات ك�ربى ملج�رد أنه�ا 
القضايا.وطالبت  لتلك  تتطرق 
الدراس�ة بتعمي�م خوارزميات 
»يوتي�وب« للتخل�ص م�ن كل 
املنت�رشة  املتطرف�ة  األف�كار 

بصورة كبرية يف اإلنرتنت.

يوتيوب تدافع 
عن نفسها .. 

لن ندعم التطرف

ابتكرت رشكة أملانية أسطواًل من الروبوتات املستقلة التي ستتجول حول 
مواقف السيارات لشحن الس�يارات الكهربائية. وتتمتع برامج الروبوت 
بواجه�ة ودية ويمكنها التنقل بش�كل مس�تقل إىل حيث تكون الس�يارة 
متوقفة، كما يمكنها فتح مقبس الش�حن والبدء يف إعادة شحن السيارة 
دون الحاج�ة إىل التفاع�ل مع أي ش�خص، وس�يكون كل روب�وت مليًئا 
باملاس�حات الضوئية واملوجات ف�وق الصوتية التي تمكن�ه من التحرك 

ذك�ره بحري�ة ح�ول العقب�ات. ووفقا ما 
موق�ع »م�رتو« الربيطان�ى، 

قال م�ارك مول�ر، رئيس 
قس������م التطوي�ر 

باملجموع�ة األملانية 
صحفي:  بي�ان  يف 
»سيش�ع�����ل 
روبوت الش�حن 
ثورة  املحم�ول 
يتعل�ق  عندم�ا 
بالش�حن  األمر 
يف م�����راف�ق 
لوقوف  مختلفة 

مث�ل  الس�يارات، 
مواق�ف الس�يارات 

الطواب�ق  متع�ددة 
وأماكن وقوف السيارات 

ومواق�ف الس�يارات تح�ت 
األرض ألنن�ا نأتي ببنية الش�حن 

األساسية إىل السيارة وليس العكس.
وأض�اف مولر: »مع هذا، نح�ن نصل لكل مواقف الس�يارات الكهربائية 

تقريًبا، دون أي إجراءات بنية تحتية فردية معقدة«.
وأك�د مولر: »أنه نم�وذج أويل ذو رؤية، والذي يمك�ن تحويله إىل حقيقة 

واقعة برسعة كبرية، إذا كانت الظروف العامة مناسبة.« 
وس�يحمل كل روب�وت طاق�ة تبلغ 25 كيل�و واط من الطاق�ة يف عبوات 
البطاري�ة مع توصيلها بالس�يارات، وعندما تكون الس�يارة مش�حونة 
بالكامل، س�تعود الروبوتات وتجمع البطارية وتعيدها إىل محطة قاعدة 

بها.

افاد وفًقا ملراكز الس�يطرة عىل 
 )CDC( األمراض والوقاية منها
، يموت 610،000 ش�خص كل 
عام أي حوايل واحد من كل أربع 
حاالت وفاة. سبب مرض القلب 
ه�و انس�داد الرشاي�ني بش�كل 

عام. 
األوعي�ة  ه�ذه  س�د  ويمك�ن 
الدموي�ة ع�ن طري�ق اللوح�ة 
ع�ىل  تحت�وي  الت�ي  الدهني�ة 
والكوليس�رتول،  الكالس�يوم 
وغريها من امل�واد التي تدور يف 
الدم ومن االطعمة املفيدة لذلك: 

-الشوفان..
إليك خطوة لألمام يف مس�اعدة 
الرشاي�ني، و لق�د مرأكث�ر من 
إدارة  موافق�ة  من�ذ  عاًم�ا   20
األغذية والعقاقري عىل مطالبات 
صحي�ة قلبي�ة له�ذه الحب�وب 
األبح�اث  وتواص�ل  الكامل�ة، 
اكتش�اف فوائد جدي�دة،  وهي 
أن االهتم�ام باألطعم�ة الغنية 
تنظي�م  يف  تس�اهم  باأللي�اف 

ال�دم،  يف  الكولس�رتول  نس�بة 
وهذا يحمي القلب من  التعرض 

النسداد الرشايني.
-الفاصوليا..

تعد مصدر كبري لأللياف القابلة 
للذوب�ان، فالفاصولي�ا تحتوي 
عيل مضادات األكس�دة ، والتي 
تتواجد بش�كل خ�اص يف أنواع 
ملونة مثل الفاصوليا الس�وداء 
والفاصوليا الحمراء، قد تحارب 
يف  تس�هم  الت�ي  االلتهاب�ات 

اإلصابة بأمراض القلب.
-العدس..

الع�دس ملي�ئ بالربوت�ني م�ن 
عائل�ة البقوليات نفس�ها مثل 
الف�ول، مما يعن�ي أنها تحتوي 
عىل العديد من الفوائد املماثلة، 
ووج�د بح�ث أويل يف الفرئان أن 
العدس يبدو أنه يعكس األرضار 
الت�ي لحقت باألوعي�ة الدموية 
الناجمة عن ارتفاع ضغط الدم،  
باإلضاف�ة إىل ذلك ، يقع العدس 
يف قم�ة طيف الطع�ام من أجل 

محتوى الربوت�ني واأللياف مع 
القليل م�ن الده�ون، ويحتوي 
والبوتاس�يوم  الكالس�يوم  عىل 
واملغنيس�يوم، وجمي�ع املعادن 
التي يمكن أن تساعد يف خفض 

ضغط الدم.  
-األسماك..

ترك�ز الكثري من األبح�اث التي 
أجري�ت ع�ىل أحم�اض أوميجا 
3 الدهني�ة عىل صح�ة الدماغ، 
ولكن ه�ذه املضادات االلتهابية 
القوي�ة لها فوائد بالنس�بة لك، 
فأوضحت األبحاث أن االلتهاب 
داخل جسمك تعد من األمراض 
والح�االت املزمن�ة، بم�ا يف ذلك 
هن�اك  ولذل�ك  الب�الك،  تراك�م 
تكهن�ات ب�أن تقلي�ل االلتهاب 
قد يقلل من البالك يف الرشايني. 
وإن تناول الس�مك الدهني مثل 
الس�لمون واملاكريل هو طريقة 
واحدة للحصول عىل أوميجا 3 ، 
لذا حاول أن تأكل البعض مرتني 

يف األسبوع عىل األقل.

ظه�رت مؤخ�را ص�ور ثالثي�ة األبع�اد 
مرسبة توضح التصمي�م املتوقع لجهاز 
أبل اللوحي iPad Pro للعام 2020، والتي 
تشري إىل أن الجهاز سيمتلك كامريا ثالثية 

تشبه تلك 

املوجودة 
هات�ف  يف 

 11  iPhone
ب�دأت  حي�ث   ،Pro

يف  األخ�رية  الترسيب�ات 
الكش�ف عن التصميم املتوقع 

 iPad للجي�ل الق�ادم م�ن أجه�زة
Pro للعام 2020، إذ تشري التوقعات إىل 

أن أبل س�تدعم الجيل الق�ادم من أجهزة 
اآليباد بكام�رية ثالثية تدعم زوايا عرض 
واس�عة، فض�ال ع�ن بع�د ب�ؤري يدعم 
التكب�ري، مع مي�زة التبديل الس�لس بني 

املستشعرات.
gadgetsnow الهندى،  وبحس�ب موق�ع 
الخاص�ة بخطط  الترسيب�ات  فظه�رت 
أب�ل لدع�م أجه�زة أيب�اد ب�رو القادم�ة 
بكام�ريا ثالثي�ة يف الخل�ف ألول م�رة يف 

شهرأغس�طس امل�ايض، لتأت�ى ص�ورة 
 OnLeaks@ الي�وم عربامل�رسب الش�هري
لتقدم نظ�رة واضحة للتصمي�م املتوقع 
للجيل القادم م�ن األجهزة، حيث توضح 
تصميم  الص�ور 
تي�ب  برت
مثل�ث 

الش�كل إلع�دادات الكام�رية م�ع فالش 
LED يف الج�زء العل�وي م�ن اإلع�دادات 
إىل اليم�ني، كم�ا تض�م وح�دة الكامرية 

الخلفية ميكروفون يف األسفل.
كذلك فتكشف الصورة املرسبة عن أبعاد 
الجيل القادم من أجهزة أيباد برو، والذى 
يأت�ى بحجم 11 بوص�ة، و 12.9 بوصة، 
كم�ا يتمي�ز بإط�ار نحي�ف، فض�ال عن 
املوصل الذكي للوحة املفاتيح الخارجية، 
مع تصميم دائري للزوايا والذى كان 
موجود يف إص�دارات 2018 من 

أجهزة األيباد.

دراسة تثبت عدم قدرة االباء بالسيطرة على االنترنت في اسرهم
 %70 ح�واىل  أن  حدي�ث  تقري�ر  كش�ف 
م�ن اآلباء يعرتف�ون أنهم يقض�ون وقًتا 
طوي�اًل للغاي�ة ع�ىل اإلنرتن�ت، وأن %72 
يشعرون بأن استخدام اإلنرتنت واألجهزة 
الحي�اة  يعي�ق  ع�ام  بش�كل  املحمول�ة 

األرسي�ة، وىف محاول�ة لتعزي�ز التنظي�م 
الذاتي عىل اإلنرتنت وجدت الدراس�ة التي 
أجرتها رشك�ة األمن الس�يرباني العاملية 
كاسربس�كي أن 52% م�ن اآلب�اء يثقون 
يف أطفاله�م ملعرف�ة م�ا يكف�ي، ووفًق�ا 

للبيان�ات يب�دو أن اآلب�اء أكث�ر ثق�ة من 
أطفاله�م يف معرفة وقت أخذ اس�رتاحة، 
مع م�ا يقرب م�ن ثالثة من كل خمس�ة 
)57%( يتبعون ه�ذا النهج، مقارنة بأقل 

من نصف األمهات )%48(.
وبحس�ب موق�ع TOI الهن�دي فكش�ف 
االس�تطالع أيًض�ا أن 40% م�ن اآلب�اء ال 
يش�عرون بالحاجة إىل التحكم يف أنشطة 
أطفالهم عرب اإلنرتنت أو استخدامها عىل 
اإلنرتنت أو اإلرشاف عليهم، إال أن هذه قد 
تكون اس�رتاتيجية محفوف�ة باملخاطر، 
عىل الرغم من إمل�ام األطفال بالتطبيقات 
ع�رب اإلنرتنت والتنقل ع�رب اإلنرتنت، فإن 
مخاط�ر اإلنرتنت ليس�ت س�وى عىل بعد 
تيتوف�ا  ضغط�ة واحدة.وقال�ت مارين�ا 
رئيس تس�ويق املنتجات االس�تهالكية يف 
كاسربس�كي: »توفر اإلنرتنت والخدمات 
واس�عة  مجموع�ة  لألطف�ال  الرقمي�ة 
م�ن املحتوى الج�ذاب، ويمك�ن أن تأخذ 
انتباهه�م لف�رتة طويلة، يج�ب أيًضا أن 
أن  يمك�ن  الحقيق�ي  العال�م  أن  نتذك�ر 
يك�ون أكثر جاذبية، خاصة إذا كان اآلباء 
مس�تعدون الستثمار وقتهم وقضائه مع 

األطفال، يف القيام بأنشطة مشرتكة«.

تسريب صور اولية آليباد ابل برو

طريقة للقضاء على الصداع عبر قهوة وليمونة

اطعمة تقي من انسداد الشرايين

روبوتات لشحن السيارات في المانيا ناسا تنشر صور جوية لبلد عربي
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 أم متهمة
 بحبس طفلها عمًدا 

في الغسالة

دفن تحت الثلوج لـ5 ساعات وخرج حيا

طباخ سوري مغترب يدخل
 موسوعة غينيس 

املراقب العراقي/ متابعة...
وجهت محكمة أمريكية يف والية بنس�لفانيا 
اتهاما باإلهمال إىل أم بس�بب خطأ ارتكبته، 

كاد يؤدي إىل مرصع ابنها الصغري.
 30( أوليف�ر  هي�ذر  أن  املحكم�ة  وأف�ادت 
عام�ا(، متهم�ة م�ن قبل املحكم�ة بحبس 
ابنه�ا البال�غ 5 أع�وام داخل الغس�الة التي 

كانت تدور بالفعل.
ووصل الطف�ل فاقدا الوعي إىل املستش�فى 
وهو يرتدي مالب�س داخلية مبللة مع والده 
يف أغسطس املايض، بحسب وثائق محكمة 

بنسلفانيا.
ووج�د األطب�اء الطف�ل مصاب�ا بكدم�ات 

وخدوش يف الجزء العلوي من جسمه.
وق�ال وال�د الطف�ل إن�ه اتص�ل بالرشط�ة 
مس�تنجدا، بعدم�ا عل�م بأن طفل�ه علق يف 

الغسالة.
وبحس�ب ش�هادة األم، فق�د حب�س الول�د 
نفس�ه يف الغسالة، مش�رية إىل انها كانت يف 
املطبخ حني س�معت الغس�الة وهي تصدر 

صوتا غريبا، لتهرع إىل هناك.
وقال�ت إنه�ا ذهب�ت للتحق�ق م�ن األم�ر، 
وعندم�ا اكتش�فت محنة ابنه�ا عملت عىل 
إخراجه من داخل الغس�الة دون أن تكشف 

كيف دارت الغسالة واالبن داخلها.
لك�ن ذل�ك ال يبدو مقنع�ا للمحكم�ة، التي 
وجه�ت إليها اتهام�ا باإلهم�ال املفيض إىل 

إلحاق إصابات بجسده.
ورغ�م أن�ه تم اإلف�راج ع�ن األم األس�بوع 
املايض بكفالة، إال أنه لم يتم إسقاط التهمة 

عنها، وقد تقودها إىل السجن.

املراقب العراقي/ متابعة...
– درجات حرارة قياسية :

س�جل العال�م يف تموز/يولي�و 2019 أع�ىل 
درجة حرارة بمتوسط 16,75 درجة مئوية 
االمريكي�ة  اإلدارة  وف�ق  األرض،  لكوك�ب 
الوطنية لدراسة املحيطات والغالف الجوي.

كم�ا أدت موج�ة ح�ّر اجتاح�ت أوروب�ا يف 
الش�هر نفس�ه إىل تس�جيل درج�ات حرارة 
قياسية يف بعض البلدان: 42,6 درجة مئوية 
يف باري�س و41,5 درج�ة مئوي�ة يف أملاني�ا 

و38,7 درجة مئوية يف بريطانيا.
– غرامة قياسية عىل فيسبوك :

فرض�ت ع�ىل “فيس�بوك” يف تموز/يولي�و 
أك�ر غرام�ة ع�ىل اإلط�الق بلغت خمس�ة 
ملي�ارات دوالر النته�اك الرشكة خصوصية 

املستخدمني.
وقال�ت لجنة التجارة الفدرالي�ة إن الغرامة 
ه�ي أيضا واح�دة من أك�ر العقوبات التي 
تصدرها الحكومة األمريكية ضد أي انتهاك.

– مبيعات قياسية:
أنفق املس�تهلكون الصينيون رقما قياس�يا 
بل�غ 38,3 ملي�ار دوالر ع�ىل منصات “عيل 
باب�ا” يف “ي�وم العزاب” الس�نوي خالل 24 

ساعة يف شهر ترشين الثاني/نوفمر.
وقال عمالق التج�ارة اإللكرتونية إنه زيادة 

بنس�بة 26 % ع�ن الرق�م القيايس الس�ابق 
الذي سجله قبل عام.

– مزادات فنية:
يف خض�م الخالف�ات الح�ادة ح�ول خروج 
بريطاني�ا م�ن االتح�اد األوروب�ي، بيع�ت 

لوح�ة “ديفيلوب�د بارليمان�ت” الت�ي 
والت�ي  بانك�ي  رس�مها 

تص�ور املرشعني قرود 
يف  ش�مبانزي، 

يف  علن�ي  م�زاد 
األول/ ترشين 
يف  أكتوب�ر 
مقاب�ل 11,1 
يورو،  مليون 
رق�م  وه�و 

قي�ايس للفنان 
الريطاني.

آخر  عمل  وس�جل 
رقم�ا  ح�ي  لفن�ان 

قياس�يا يف أيار/مايو، وهو 
“رابي�ت” لجي�ف كون�ز مصنوع من 

الفوالذ املقاوم للص�دأ وبيع يف مقابل 91,1 
مليون دوالر.

– ماراتون يف أقل من ساعتني:
أصبح الكين�ي إليود كيبتش�وغي أول رجل 

ينه�ي س�باق ماراتون يف أقل من س�اعتني 
يف ترشين األول/أكتوبر إذ احتاج إىل س�اعة 
و59 دقيق�ة و40,2 ثاني�ة لتحقي�ق ه�ذا 

اإلنجاز خالل حدث غري رسمي يف فيينا.
– أكر عدد من امليداليات :

حصلت بطلة الجمباز األمريكية سيمون 
بايل�ز ع�ىل خم�س ميداليات 
ذهبية يف ترشين األول/

أكتوبر، وبذلك وصل 
ميدالياته�ا  ع�دد 
العالم  بطولة  يف 
وه�و   25 إىل 
قي�ايس  رق�م 
تج�اوزت  وقد 
الرق�م القيايس 
املسجل  السابق 
باس�م األسطورة 
فيت�ايل  البي�الرويس 
تس�عينات  يف  ش�ريبو 
القرن املايض الذي يحمل 23 

ميدالية.
– رسعة الوصول إىل القمم :

اس�تطاع متس�لق الجب�ال النيب�ايل نريمال 
بورجا الوص�ول إىل أعىل 14 قم�ة يف العالم 
خالل س�تة أش�هر وس�تة أيام ب�ني الفرتة 

املمتدة من نيس�ان/أبريل إىل ترشين األول/
أكتوبر، محطما الرقم القيايس السابق الذي 
س�جله البولندي ي�رزي كوكوتش�كا وكان 

سبع سنوات و11 شهرا و14 يوما.
– أطول رحلة جوية:

أنهت رشكة طريان “كوانتاس” األس�رتالية 
أط�ول رحل�ة جوية بدون توق�ف يف ترشين 
األول/أكتوبر وقد استغرقت 19 ساعة و16 
دقيقة الختبار طريق مب�ارش من نيويورك 

إىل سيدني.
وكان يف الطائ�رة م�ن ط�راز “بوينغ 787-

9″، 49 ش�خصا فقط لتقليل وزنها وجعل 
كمية الوقود تكفي للسفر أكثر من 16 ألف 
كيلوم�رت من دون الحاج�ة إىل إعادة التزود 

به.
– أصغر مولود :

أعلن مستش�فى يف كاليفورنيا يف أيار/مايو 
عن والدة س�ايبي وه�ي أصغر طفل يولد يف 
العالم عىل اإلطالق، ويع�ادل حجمها حجم 

تفاحة كبرية.
– موقف سيارات باملاليني :

بي�ع موق�ف للس�يارات يف ناطحة س�حاب 
“ذي سنرت” يف هونغ كونغ يف ترشين األول/

أكتوب�ر يف مقاب�ل 7,6 ملي�ون دوالر هونغ 
كونغي )أكثر من 970 ألف دوالر(.

تحققت خالل 
العام 2019 

أرقام قياسية 
على أصعدة 
مختلفة…

 في ما يلي 
نظرة على 10 

من أبرزها.

أكثر الدول استهالكا للقهوة
 في العالم

املراقب العراقي / متابعة...
يصنف م�رشوب القهوة ع�ىل أنه أحد 
أكثر أنواع املرشوبات انتشارا يف العالم 
باإلضافة الس�تهالكه بشكل متفاوت 
ب�ني ال�دول، يف الوقت ال�ذي تعتر فيه 

اليمن مهد هذا املرشوب.
انطلق�ت فك�رة م�رشوب القه�وة يف 
اليمن يف القرن الخامس عرش، لينتقل 

بعدها إىل كافة أنحاء العالم.
الكن�دي،   Worldatlas موق�ع  ن�رش 
قائمة بأكثر 10 دوال استهالكا للقهوة 

العال�م، يف الوقت  يف 
لم تش�هد فيه  الذي 
القائم�ة تواج����د 

اليمن.
10-كن�دا: 6,5 كيلو 
للش�خص  غ���رام 
يعت�ر  الواح����د 
القهوة  مش���روب 
م�ن املرشوبات التي 
تحظ�ى بش�عب��ية 
كبي�����رة يف البل�د 
تع�داد  يبل�غ  ال�ذي 

س�كانه 33 مليون نس�مة، وبحس�ب 
»جمعية القهوة« فإنه املرشوب األكثر 

استهالكا يف البالد.
وتنترش املقاهي بطول البالد وعرضها، 
متاجره�ا  منطق�ة  كل  يف  ويوج�د 
الخاص�ة التي تحرض القهوة بش�كل 
مختل�ف ع�ن غريه�ا، إال أن الكثريين 

يفضلون تحضريه يف املنزل.
ويع�ود الس�بب الرئي�ي الس�تهالك 
والش�تاء  الطق�س  ل�رودة  القه�وة 

الطويل.
9-لوكس�مب����ورغ: 6,5 كيلوغ�رام 

للشخص الواحد
يس�تهلك س�كان هذه الدولة الصغرية 
كمي�ات كب�رية م�ن القه�وة، وتنفرد 
أنواع  لوكس�مبورغ بتحض�ري بع�ض 
اإلسريس�و الخاص�ة مث�ل »الحلي�ب 
ال�رويس« وه�����و م�رشوب التي�ه 
مل�رشوب  باإلضاف�ة  األس�اس،  يف 

»غورماند«.
8-بلجي�كا: 6,8 كيلوغ�رام للش�خص 

الواحد
يتس�هلك  حي����ث 
مواطنوا هذه الدولة 
 1,35 االوروبي�ة 
ك�وب م�ن القه�وة 
يوميا، وتقوم بتوفري 
احتياجاته���ا م�ن 
عام  بش�كل  القهوة 
مس�تعمراتها  م�ن 
كالكونغو  الس�ابقة 

ورواندا.
 7,9 7-س�ويرسا: 
الواحدحي�ث  للش�خص  كيلوغ�رام 
تحظ�ى املش����روبات املش�تقة من 
االسريس�و بش�عبية كب�رية، وأهمها 
م�رشوب »القه�وة بالكريمة« القريب 

من القهوة األمريكية.
ب�ه  اليفض�����ل  ال�ذي  الوق�ت  يف 
السويرسيون القهوة املصفاة، ويصل 
الواح�د  الش�خص  اس�تهالك  مع�دل 
لخمس�ة أكواب يومي�ا، كما وقد يصل 

سعر الكوب الواحد اىل 3,5 دوالر.

أبرد مدينة على كوكب األرض.. 47 درجة تحت الصفر

نار تخرج من شجرة وال تحرقها!
ت�داول رواد مواق�ع التواص�ل اإلجتماع�ي فيدي�و 
إلتقطه بعض املارة يف تنزانيا، لش�جرة يخرج منها 

النار وال تحرتق.
ون�رش فيدي�و لش�جرة يف غاب�ة م�ويش الواقعة يف 
تنزاني�ا، وهي تخرج نار من داخلها ولكن الش�جرة 

خرضاء وسليمة تماما من الخارج.
وأثار هذا الفيديو إس�تغراب الكثريين واعتر بعض 
الن�اس أن هذه معجزة من الله، فيما ش�كك اخرون 

يف مصداقيته.
ولك�ن هن�اك بع�ض العلم�اء أع�ادوا ه�ذا الفيديو 
لتفس�ري علمي منطقي وهو أنه قد يكون الرق هو 
أح�د األس�باب التي ت�ؤدي إىل إحرتاق األش�جار من 
الداخل بعد أن يرضبها وتدخل رشارة الرق إىل داخل 

الشجرة
وايضا من أهم األس�باب هو إحرتاق جذور األشجار 
م�ن الداخل نتيج�ة التفاعالت الكيمائي�ة والحرارة 
الناتجة عنها بس�ب البكترييا وهي ظاهرة منترشة 

بكثرة وتسبب حرائق الغابات يف الصيف.
وتبدأ النريان يف داخل الشجرة دون أن يالحظها أحد 

وبعدها تخرج إىل خارج الشجرة.

 املراقب العراقي/ متابعة...
الشتاء بارد، وبارد جدا يف روسيا، 
لكن مدينة بعينها تشهد زمهريرا 

يفوق الوصف.
املدين�ة ه�ي ياكوتس�ك وتق�ع يف 
أقىص رشق روسيا، ضمن منطقة 
س�يبرييا، وال تبتع�د كث�ريا ع�ن 

الدائرة القطبية الشمالية.
درج�ة  الس�بت،  وس�جلت،امس 
حرارة ش�ديدة ال�رودة 47 درجة 
تح�ت الصفر، بحس�ب ما أوردت 

تقارير محلية.
وع�ادة م�ا تش�هد ه�ذه املدين�ة 
أرقاما قياس�ية يف ال�رد القارس 

أثناء الشتاء، لذلك أصبحت تعرف 
بأبرد مدينة يف العالم.

ويبلغ متوس�ط درجة الحرارة يف 
املدني�ة خالل ديس�مر 40 درجة 
تح�ت الصف�ر، وانح�در الرقم إىل 
نح�و 60 تح�ت الصف�ر يف ع�ام 

.1911
الجوي�ة  األح�وال  ه�ذه  وت�ؤدي 
القاس�ية إىل اس�تنزاف بطاريات 
الهوات�ف الذكية، كما تجر الرتبة 
املتجمدة السكان عىل وضع مزيد 
من الدعائم أس�فل منازلهم أثناء 

بنائها.
وكان مصور سويرسي قال أثناء 

زيارة له إىل املدينة إن الخروج من 
أجل رشاء سجائر يشكل مجازفة 

كبرية.
لكن الحياة يجب أن تستمر، فقد 
أص�درت الس�لطات املحلي�ة أمرا 
بإلغاء الفصول الدراسية للطالب 
األطف�ال يف الصفوف من األول إىل 
الخام�س فق�ط، بينم�ا قالت إن 
الدراس�ة ل�ن تتوق�ف يف املدارس 

املتوسطة أو الثانوية،
كم�ا ع�ر آخ�رون ع�ن تحديهم 
للطق�س الب�ارد ع�ر ممارس�ة 
السباحة، وذهب البعض إىل نحت 

التماثيل الثلجية.

ثروات أغنياء العالم تقفز نحو 1.2 
ترليون دوالر عام 2019

  املراقب العراقي/ متابعة...
وقعت مش�اجرة بني حارس مرمى نادي 
الزمال�ك املرصي، محمد أبو جبل، وحامل 
الكرات لنادي زيس�كو الزامبي، ىف املباراة 
الت�ى جمعت الفريقان، ع�ىل ملعب ليفي 
موان�ا واس�ا يف زامبي�ا، ىف ضم�ن الجولة 

الثالثة من بطولة أبطال أفريقيا.
ن�زل الطف�ل حام�ل الك�رات إىل أرضية 

امللعب الس�تخراج »الفوطة« الخاصة 
بإلقائه�ا  وق�ام  الزمال�ك  بح�ارس 
بعي�دا وه�و م�ا أدى إىل غض�ب أب�و 
جب�ل والحديث مع الحك�م كما تحدث 

ب�دالء الفريق األبيض م�ع الحكم حول 
الواقع�ة مبدي�ني اندهاش�هم ىف واقع�ة 

إن  أث�ارت عالم�ات االس�تفهام خاص�ة 
الطف�ل صمم عىل إلق�اء »الفوطة« بعيدا 

عن مرمى أب�و جبل قبل أن يتدخل الحكم 
ويطال�ب باالبتع�اد تمام�ا ع�ن أرضي�ة 

امللعب.

ويدخل الزمال�ك مباراة زيس�كو الزامبى 
باحًث�ا عن انتصار يصال�ح به جماهريه، 
املت�أزم محلًي�ا  الفري�ق  يف ظ�ل موق�ف 
مؤخ�رًا، خاص�ة بعدم�ا انته�ت مب�اراة 
أغس�طس  وأول  الكونغ�ويل  مازيمب�ي 
االنجويل بتع�ادل الفريقني 1/1 يف املباراة 
الت�ي جمع�ت الفريقني ع�رص األمس 
الثالث�ة  الجول�ة  مباري�ات  ضم�ن 
دوري  ببطول�ة  املجموع�ات  ل�دور 
ليتمس�ك مازيمبي  افريقيا،  ابطال 
الكونغويل بص�دارة املجموعة االويل 
بع�د خوض�ه 3 مباري�ات ونجاحه 
يف الوص�ول للنقطة الس�ابعة من 3 
مباريات حيث حقق الفوز عيل كل من 
الزمالك وزيس�كو يونايتد وتع�ادل أمام 

أول أغسطس االنجويل.

 »منشفة« تشعل أزمة بين مصر وزامبيا  

  املراقب العراقي/ متابعة...
قفزت ث�روات أغنى 500 ش�خص 
يف العال�م، نح�و 1.2 ترليون دوالر، 
فيما انضم ملياردير فرني ألغنى 
ش�خصني بعد أن تج�اوزت ثروته 

100 مليار دوالر.
ويف تقري�����ر ع�ن ملياردي�رات 

أف�ادت  العال������م، 
»بلومب�ريغ«  وكال�ة 
إجمايل  أّن  األمريكية، 
 500 أغن�ى  ث�روات 
العال�م  يف  ش�خص 
خالل العام الجاري 
 %25 نحو  ارتفعت 
تريلي�ون   5.9 إىل 
دوالر.وأش�ارت 
إىل أّن »امللياردي�ر 
ن�ي  لف����ر ا
أرنو«،  »برن�ارد 
بزي�ادة  نج�ح 
ت������ه  و ثر

يل  ا ح��������و
الع�ام  دوالر  ملي����ار   36.5
الج�اري، ليصبح ثال�ث أغنى رجل 
يف العال�م بع�د أن تج�اوزت أمواله 
100 مليار دوالر.وقالت الوكالة إّن 
»ثروة 52 مليارديرًا فقط من هؤالء 
سجلت تراجًعا يف 2019، بمن فيهم 
أغن�ى رج�ل يف العالم وه�و رئيس 
رشكة أمازون للتجارة اإللكرتونية، 
جيف بيزوس، ال�ذي هبطت ثروته 
حوايل 9 مليارات دوالر نتيجة املبلغ 
الضخ�م الذي دفعه ضمن تس�وية 

مع طليقته«.
وأضافت: »رغ�م االنخفاض، إال أن 
جيف احتفظ بمركزه كأغنى رجل 
يف العالم، وذلك بعد أن قفزت أسهم 
رشكته بشكل كبري نتيجة املبيعات 
األعي�اد  الضخم�ة خ�الل موس�م 

الحايل«.
 172 أّن  »بلومب�ريغ«  وذك�رت 
ا  ي�ًر رد مل���يا
كًي�ا  م����ري أ
سجل������وا 
يف  ارتفاًع����ا 
بنحو  ثرواته�م 
ملي����ار   500
دوالر، بم�����ن 
مؤس�س  فيه�م 
فيس�بوك،  رشكة 
زوكربريغ،  م�ارك 
ال�ذي زادت ثروت�ه 
ملي�ار   27.3 نح�و 
زادت  دوالر.ك��ذلك 
رشكة  مؤسس  ثروة 
بي�ل  مايكروس�وف، 
غيت�س، بح�����وايل 22.7 ملي�ار 

دوالر.
وأشارت إىل أّن »عدد املليارديرات يف 
الصني واصل ارتفاعه ليصل إىل 54 
مليارديرًا لتصب�ح ثاني دولة بعدد 
امللياديرات بع�د الواليات املتحدة«، 
مضيف�ة أّن »ثروة مؤس�س رشكة 
التكيي�ف األك�ر يف الص�ني وه�ي 
زيانجي�ان قفزت نح�و 79% لتصل 

إىل 23.3 مليار دوالر«.

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

إال كان له بكل نظرة حّجة مرورة.

أقوال 
من

 نور 

مواقيت 
ال�سالة
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 املراقب العراقي/ متابعة...
صيني�ون  آث�ار  علم�اء  اكتش�ف 
محاصي�ل مختلط�ة تع�ود لنح�و 4 
آالف س�نة كان�ت تنم�و خ�الل فرتة 
الع�رص النيوليتي )الع�رص الحجري 
الحدي�ث(، يف منطقة التب�ت بجنوب 

غربي الصني.
وقال خه وي املس�ؤول بمعهد أبحاث 
اآلث�ار الثقافي�ة بمنطق�ة التبت - يف 
ترصيح اليوم - إن فريقا علميا صينيا 
عث�ر ع�ىل املحاصي�ل يف موق�ع آثار 
»لودين�غ« يف الج�زء الجنوبي الغربي 
من التبت، حيث تش�ري التقديرات إىل 

أن املوقع يعود إىل الفرتة ما بني 1000 
ق.م إىل 2000 ق.م.

وأض�اف وي أن الفري�ق عث�ر ع�ىل 
جداري�ن حجري�ني، مص�ارف، وعدد 
وأن  الحجري�ة،  األدوات  م�ن  كب�ري 
املحاصي�ل املختلطة التي ت�م العثور 
عليها مش�ابهة ألخرى اكتش�فت يف 
موقع آخر يعود لفرتة ما قبل التاريخ 
يف التبت.وأكد أن هذه االكتش�افات ال 
توفر فق�ط مواد بحثي�ة مهمة لعلم 
اآلث�ار، ولكنه�ا توفر أيض�ا أدلة عىل 
أنماط الحياة ملا قبل التاريخ وانتشار 

املحاصيل.

املراقب العراقي/ متابعة...
قاوم متزلج نمس�اوي دفن تحت 
الثل�وج الكثيف�ة ل��5 س�اعات، 
الصقي�ع والرد وتمكن من البقاء 

حيا حتى تم إنقاذه.
وحي�ث أن الحادث�ة التي وقعت يف 
ليلة عيد امليالد، عىل س�فوح جبل 
بليش�نيتزينكن يف سترييا عىل بعد 
80 كيلوم�رتا م�ن س�الزبورغ يف 
النمس�ا، فق�د اعتر نج�اة الرجل 
بع�د أن ظل حي�ا ملدة 5 س�اعات 
الثل�وج  م�ن  قدم�ا   16 تح�ت 

»معجزة«.
وربما ما س�اهم يف نج�اة املتزلج 
البال�غ من العم�ر 26 عام�ا، هو 
وج�ود جي�ب هوائ�ي كب�ري عن�د 
وجهه، باإلضافة إىل جهاز إرس�ال 
واستقبال خاص به، ساعد رجال 

اإلنقاذ يف تحديد موقعه.

فف�ي الس�اعة الخامس�ة مس�اء 
ليلة عيد املي�الد، تلقت الرشطة يف 
قري�ة غروبمين�غ القريبة اتصاال 
بش�أن عدم عودة املتزلج الش�اب 
م�ن رحل�ة التزلج، ونج�ح رجال 
الرشط�ة يف تحدي�د مكان�ه بع�د 
ساعتني، مس�تفيدين من إشارات 
الالس�لكي الص�ادرة ع�ن جه�از 
اإلرس�ال واالس�تقبال ال�ذي كان 
بحوزته، وفق م�ا ذكرت صحيفة 

»دييل ميل« الريطانية.
وبمج�رد أن ت�م إخ�راج املتزل�ج، 
سارع رجال اإلنقاذ إىل نقله أسفل 
الجب�ل حيث يوجد نزل للمتزلجني 
يف ال�وادي، ث�م إىل مستش�فى يف 
ش�الدمينغ، ع�ىل بع�د ح�وايل 16 
كيلومرتا، حيث تمت معالجته من 
انخفاض حرارة الجسم، علما أنه 

لم يتعرض ألي إصابات أخرى.

املراقب العراقي/ متابعة...
س�وري  ش�يف  حق�ق 
مغ�رتب يدعى ن�ور جميل 
متخص�ص  وه�و  حم�زة، 
الغربية، رقم  يف الحلوي�ات 
قي�ايس جديد بصن�ع أكر 

قالب حلوى.
“قال�ب  أن  حم�زة،  وق�ال 
الحلوى الذي صنعه مكون 
والقش�دة  التف�اح  م�ن 
والهال،  والقرف�ة  والجب�ن 

مضافاً إليه الكراميل”.
“إع�داد  أن  حم�زة  وب�ني 

القالب اس�تغرق يومني”، واصفاً 
“باملتعب�ة  التحض�ري  عملي�ة 
والشاقة لكر حجم القالب وكثرة 

املواد”.
وبلغ طول قالب الحلوى 16 مرتاً، 
بع�رض 42 س�نتيمرتاً، عىل حني 

كان وزنه نح�و 200 كيلو غرام، 
بارتفاع قرابة 7 سنتيمرتات.

ويك�ون الش�يف الس�وري حقق 
بذلك رقماً قياسياً جديداً يف مجال 
الحلويات، أعل�ن عنه خالل حفل 
صدور الكتاب الوطني لس�جالت 

األرقام القياسية األوكرانية.

أبرز األرقام القياسية التي سجلت في العام 2019

محاصيل تعود لـ »العصر الحجري« 


