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القوات القتالية االمريكية »غير الشرعية« ترتكب مجزرة 
»إرهابية« بحق أبناء  الحشد الشعبي ودعوات لطردها من االنبار

الموقفالرسمياليرقىالىحجماالنتهاك...

المراقب العراقي / سالم الزبيدي... 
انتهكت اإلدارة االمريكية مجدداً سيادة 
العراق عبر الجريمة »اإلرهابية« التي 
 استهدفت من خاللها مقر اللواء »45« 
يف الحشبد الشبعبي بمنطقبة املزرعة 
يف  عكاشبات ضمبن قاطبع عمليبات 
الجزيرة والبادية بقضاء القائم غربي 
محافظبة  األنببار، وهي املبرة الثانية 
التي يرتكبب فيها الطبران األمريكي 

تلك الجريمة بحق  اللواء املذكور. 
وجباءت تلبك الجريمة يف ظبل موقف 
حكومي »ضعيبف« ال يرقى مع حجم 
الجريمبة  التبي تعبد انتهباكاً صارخاً 
بحبق تشبكيل مهم مبن التشبكيالت 
األمنيبة الرسبمية التابعبة اىل  القائبد 

العام للقوات املسلحة. 
وعبى الرغم مبن ان التواجد األمريكي 
ال يحمل أي رشيعبة قانونية لتواجده 
العسبكري  يف العبراق، اال انبه يرتكب 
الجرائبم يف وضح النهبار، ودونما اية 
رادع، وهو ما  يتطلب قوي السبتدعاء 
السفر األمريكي وتسليمه بيان شديد 

اللهجة يدين ذلك  االنتهاك. 
مراقبون دعوا الرملبان العراقي اىل ان 
يكون لبه موقف حقيقي عبر اصدار 
قانبون  يلبزم تلبك القبوات القتاليبة 
باالنسحاب من قواعدها التي احتلتها 
عنوة بعد سبقوط مدينبة  املوصل بيد 
عصاببات داعبش االجراميبة، كونبه 
الجهة الترشيعية العليبا التي يمكنها 

 اجالء تلك القوات غر الرشعية. 
وبهبذا الجانب يبرى الكاتبب واملحلل 
السبيايس منهبل املرشبدي ان »هبذا 
االسبتهداف  ليس األول مبن نوعه، اال 
انه يختلف كونه تببع بإعالن امريكي 

رسمي تبنى  االستهداف«. 
وقبال املرشبدي يف حديبث خبص ببه 
»السباحة  ان  العراقبي«  »املراقبب 
العراقية عبى  املحبك، وهنالك مفرتق 
طرق »اما نكون او النكون« يف موقفنا 

، مبينباً ان » مبا  صبدر مبن الجهبات 
املسؤولة لم يرتق للحدث«. 

وأضباف ان »البلد يمر اليبوم بمرحلة 
خطبرة، وامريكا تنتظبر ردة الفعل، 
الرضببات  سبتكون  لبم  تبأت  وإذا 
السبيادة  متواصلة وسبترضب معها 
ان   «الصمبت  اىل  وأشبار  العراقيبة«، 
الكردي السبني يدفعنا اىل إعادة النظر 
بالعمليبة السياسبية ومبع الرشكاء، 

 ألننا بحاجة اىل وحدة الكلمة«. 
العبدو  »مواجهبة  ان  قائباًل:  وتاببع 
»الصهيبو امريكبي« تحتباج اىل ثبات 
للموقبف وتوحيبد  الخطباب، الن من 
تعبرض لالسبتهداف هبم عراقيبن، 

وداخل الحدود اإلدارية للبلد«. 
من جانبه يرى املختص بالشأن األمني 

عباس العرداويان » األمريكان اتخذوا 
قبرار  املواجهة العسبكرية بعد رفض 
كل خياراتهم واتيانهبم برئيس وزراء 
للعبراق وتدخلهبم  الواضبح بالشبأن 

الداخيل وقرارات رئيس الجمهورية«. 
وقبال العبرداوي يف ترصيبح خص به 
»املراقب العراقي«ان »الحشد الشعبي 
أي  وتمريبر  العبراق  رفبض  تقسبيم 
صفقة أمركبي صهيونية يف املنطقة، 
مادفع االمركان اىل  االعتداء عى قوات 
الحشبد الشبعبي يف االنببار بالتزامن 
مبع انطبالق عمليبات عسبكرية  ضد 

داعشاإلرهابي يف حمرين ودياىل«. 
ولفبت اىل ان »التصعيبد األمركبي بدا 
واضحا وله ارتباطات سياسية خاصة 
ان  تحالف البناء أعلن عن نيته لحسبم 

 24 خبالل  البوزراء  رئاسبة  مرشبح 
سباعة، وبالتايل  فأن امركا تسعى اىل 

الفوىض وجر العراق نحو الحرب«. 
وتاببع ان “العدوان األمركي سبيزيد 
منطقبة  عنبد  ثباتبا  الحشبد  قبوات 
الحدود وزيبادة  وإرصار عى البقاء يف 
تلك املنطقة خاصة ان امركا تسبعى 
لتمريبر الدواعش من  سبورية باتجاه 

العراق عر املنطقة الغربية«. 
يشبار اىل ان موقع الرسبمي للحشبد 
الشبعبي، كان قبد أكد قصبف مواقع 
للواء 45 يف  الحشبد الشبعبي بمنطقة 
املزرعبة يف طريبق عكاشبات ضمبن 
قاطع عمليات الجزيرة  البادية بقضاء 
القائم غربي محافظة األنبار بواسطة 

طائرات أمريكية. 

المراقب العراقي/ متابعة...
اكد املتحدث الرسمي باسم كتائب حزب الله محمد محي، اليوم 
االثنن، ان الحكومة العراقية  مطالبة بإعادة النظر يف عالقاتها 
مبع أمريبكا.  وقبال محي يف حديبث متلفبز تابعتبه »املراقب 
العراقبي« ان »الحكومة مطالبة بإعبادة النظر يف  عالقتها مع 
الواليبات املتحبدة وعليها الغباء اتفاقية االطار االسبرتاتيجي 
مع واشبنطن التي  خرقتها عدة مرات .»  وأضباف ان »الوجود 
األمركبي يف العراق هدفه اسبتهداف فصائبل املقاومة وليس 
محارببة  داعش اإلرهابيبة وهو يهيمن عى القرار العسبكري 
العراقي وتسبيطر عى اجوائه .»  ولفت اىل ان » الحشد الشعبي 
اسبتهدف مرات عدة وواشنطن تملصت من مسؤوليتها وهي 
 تتخذ من اسبتهداف مواقعها العسكرية ذريعة لرضب فصائل 
املقاومة بالعراق .»  وأشبار اىل انه »يجب توحيد الكلمة لخروج 
القبوات األمركية ومناقشبة قانبون إخراجهم مبن  العراق«، 

مبيناً انه »عى الخارجية طرد السفر األمركي«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن النائب حسبن سبالم، اليوم اإلثنن، اسبتعداده للقتال ضد 

القوات االمركية لتحرير العراق  من براثن الشيطان األكر. 
وقال سبالم، يف تغريدة له عى تويرت، تابعتها »املراقب العراقي« 
إن »أنى املقاتل حسبن  سالم، أعلن اسبتعدادي الن اكون جندياً 
يف طليعبة املقاتلن لقتال العبدو االمريكي نرصة  إلمامنا املهدي 
)عجل الله فرجبه( ونرصة لدين الله ومذهب امر املؤمنن )ع( 
وثأرا لدماء  الشبهداء وتحرير العراق من براثن الشيطان االكر 

امريكا .» 
واختتم بهاشتاغ »#ياحشدنا_املقدس، #اني_سلم_ملن_ساملكم_

وحرب_ملن #حاربكم«. 
يشبار اىل ان الطران األمريكي كان قد استهدف قطعات الحشد 
الشبعبي يف منطقة القائم  التابعة ملحافظة االنبار، واسبفر عن 

استشهاد عدد من املقاتلن واصابة اخرين. 

نائب: مستعدون لقتال الشيطان 
األكبر وتحرير العراق من براثنه

كتائب حزب اهلل: الحكومة 
مطالبة بإعادة النظر 

في عالقتها مع امريكا

المراقب العراقي/ متابعة ... 
أثارت حادثة اسبتهداف مقرات الحشبد الشبعبي يف 
العبراق موجة  إدانات دولية، فيما اعترتها تلك الدول 

بأنها جريمة وحشية ال  تمت لإلنسانية بصلة. 
حيث أدان حزب الله بشدة العدوان األمريكي الوحيش 
والغبادر  عبى مواقبع كتائب حبزب اللبه يف العراق، 
واعتبره اعتبداًء سبافراً  عى سبيادة العبراق وأمنه 
واسبتقراره وعى الشبعب العراقي  بكامبل مكوناته، 
ال سبيما الحشبد الشبعبي الذي كانت له اليد  الطوىل 
يف مواجهبة اإلرهباب التكفري وإلحباق الهزيمة به 

 ومالحقة فلوله. 

ويف بيبان لبه، أكد حزب اللبه أن »العبدوان األمريكي 
عى مواقبع  كتائب حزب الله يف العبراق يؤكد مجدداً 
أن اإلدارة األمريكيبة  تريبد أن ترضب عنبارص القوة 
الكامنبة يف الشبعب العراقي  والقادرة عبى مواجهة 
»داعبش« وقبوى التطرف واإلجبرام الذيبن  دعمتهم 
اإلدارة األمريكية عى أكثر من صعيد وال يزالون  ضمن 
مخططاتهبا وأدواتهبا الخبيثة يف املنطقبة، كما أنها 
تكشبف  عن وجهها السبافر باعتبارها عبدواً للعراق 
ومصالبح العراقيبن  وتطلعهم إىل الحرية والسبيادة 

الحقيقية واملستقبل اآلمن«. 
وقال »إننا نسبأل الله عز وجّل للشهداء الرحمة وعلو 

الدرجات  وللجرحى الشفاء العاجل ولعوائل الشهداء 
الصر وللشعب  العراقي العزيز النرص املؤزر، ونتقدم 
مبن إخواننا األعزاء يف  كتائب حبزب الله بأحر العزاء، 
وال ببد أن الذيبن اتخبذوا قبرار  االعتبداء اإلجرامبي 
سيكتشبفون قريبباً حماقبة هبذا القبرار ونتائجبه 

 وتداعياته«. 
مبن جهتهبا أعلنبت وزارة الخارجيبة الصينية، عن 
معارضتهبا  لالعتداء األمركي الذي اسبتهدف مواقع 
الحشبد الشبعبي غرببي  االنببار، داعيبة اىل رضورة 

احرتام سيادة العراق وسالمة  أراضيه . 
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المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
اكثبر من 22 مرشوعا يف محافظة البرصة ضمن املنافع 
االجتماعيبة مبا زالت متوقفبة ولم  تفعل لحبد االن من 
قببل الرشكات النفطية األجنبية العاملة يف العراق برغم 
ان عقبود تراخيص  البرشكات النفطيبة تضمنت انجاز 
مشباريع خدمية ملحافظبة البرصة تحت بنبد ) املنافع 
 االجتماعية ( ويعود عدم التبزام تلك الرشكات األجنبية 
بتنفيذ هذه الفقرة يعود اىل الفسباد  واملحسوبية وقيام 
سياسين والحكومات املحلية بالتغايض عن هذه الفقرة 

بسبب تلقيهم  عموالت ورشاوى من تلك الرشكات . 
اما رشكة شبل لم تنبزل عى ارض الواقبع ولم تنفذ اي 

مبرشوع من املنافبع االجتماعية رغم  اكمبال الحكومة 
املحلية كافة متطلبات تنفيذ تلك املشباريع سبيما لعام 
2016 التي تشبمل  ناحية النشبوة والدير وقضاء شبط 

العرب وناحتي الهارثة والثغر”. 
اليوم نشبهد زيادة الدعبوات ملطالبة رشكات االتصاالت 
) املوبايبل ( والتي تجني أرباحا  ضخمة وتماطل يف دفع 
الرضائب املفروضة عليهبا , فضال عن عمليات الرسقة 
اليوميبة  لرصيبد املواطبن , لذلبك نرى ان رجبال اعمال 
ومختصبون يطالبون ببأن تفعل تلك البرشكات  لجانب 
املنافبع االجتماعيبة مبن خبالل إقامة مشباريع تخدم 
املواطبن , وعى وزارة االتصباالت  ان تعمل لتفعيل هذه 

املالب لتكون رشوطا جديدة للرشكات العاملة يف العراق. 
تسبويف حقبوق  وراء  الرسيبة  والصفقبات  الفسباد 
العراقيبن وإرصار رشكات الرتاخيبص النفطيبة  عبى 
تهميبش هبذا الجانبب  وان تحبذوا رشكات االتصاالت 
حذوا رشكة اسبيا سيل التي عملت  مزاد علني يخصص 
ريعبه للجوانب االنسبانية وهي خطبوة إيجابية تحتاج 
اىل توسبع من قبل  الرشكات االخبرى، وذلك الن مفصل 
املنافبع االجتماعيبة مهم للرشكات التي تدخل السبوق 
 العراقيبة وتعمل عى االندماج باملجتمع وتقديم الخدمة 

له«. 
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ادانات إقليمية ودولية لجريمة استهداف الحشد الشعبي في العراق

المراقب العراقي/ احمد محمد ... 
مبع تصبدر قضيبة اسبتهداف قبوات الحشبد 
الشبعبي من قببل القبوات  االمريكيبة الذي تم 
مسباء أمس األحد، الزال الرصاع السيايس حول 
 تسمية شخصية مقبولة ملنصب رئاسة الوزراء 
قائمبا ويزداد حدة،  عبى الرغم من وجود جمع 
مبن الرملانيبن قد التقبى برئيبس  الجمهورية 
وقدم له خمسبة مرشبحن قادرة عبى إرضاء 

الشارع  وكافة األطراف السياسية. 
ولكبن مراقبون يف الشبأن السبيايس يبرون أن 
رئيبس الجمهوريبة امبام  ثالثة سبيناريوهات 
لحل األزمة، من بينها اصدار مرسوم جمهوري 
 يحدد فيبه موعد إجراء االنتخاببات عى أن تتم 
ادارتها من قبل  الحكومبة الحالية بعد أن تتوىل 

بنفسها إدارة حكومة ترصيف  األعمال. 
واثبق  الدكتبور  السبيايس  الخببر  ويتحبدث 
الهاشبمي عن ان »املجريات  السياسية الحالية 
تبزداد تعقيدا يف ظبل تعدد الوالءات السياسبية 

 لألسماء التي تطرح ملنصب رئاسة الوزراء«. 
وقال الهاشمي، يف ترصيح لب »املراقب العراقي« 
إن »رئيس  الجمهوريبة برهم صالح أمام ثالثة 
سبيناريوهات أولهمبا القبول  بمرشبح تحالف 
البناء حتى وإن كان سياسيا، لكن ذلك سيفتح 
مشكلة  مع سائرون وسباحات التظاهر، فيما 
يتلخص السبيناريو الثاني ان  يختار شبخصية 
مدعومة من الشبارع، لكن ذلك سيخرسه دعم 

تحالبف  البناء وبالتايل سبيفتح مشباكل كثرة 
امام الرئيس«. 

وأشبار الهاشبمي، اىل أن »السبيناريو الثالبث 
واألخبر ينبص عى بقاء  عبادل عببد املهدي يف 
قيادة حكومة ترصيف األعمال وإصدار  مرسوم 
جمهبوري يتم فيه تحديد يبوم االنتخابات تدار 
من قبل حكومة  ترصيف األعمال، وبالتايل فهو 
سبيخفف حبدة الضغبوط التي تمبارس  عليه 
من قببل الكتبل السياسبية«، معتبرا أن »هذا 
السيناريو ستكون  له أبعاد مالية إيجابية حيث 
سيخلص املوازنة من تكاليف حمايات  ومكاتب 

كابينة وزارية كاملة«. 
واسبتبعد »حسبم ملف تسبمية رئيس الوزراء 
خالل الفرتة املقبلة،  ألن الواقع السيايس متأزم 
للغاية بسببب تصدر قضية اسبتهداف  مقرات 

الحشد الشعبي يف القائم للمشهد السيايس«. 
بدوره كشف النائب عن كتلة بيارق الخر محمد 
الخالدي عن »عقد  لقباء مع رئيس الجمهورية 
برهبم صالبح من قببل 170 نائبا مبن  مختلف 
الكتل السياسية للبحث يف إمكانية تمرير رئيس 
البوزراء«,  مبينا ان »النواب الب 170 التقوا بعدد 
كببر مبن املتظاهريبن يف بغبداد  واملحافظات 
واطلعبوا عى آرائهم بشبأن الشبخصيات التي 
يمكبن  التوافق عليها وتمشبية الحكومة للمدة 

زمنية محددة لحن اجراء  انتخابات مبكرة«. 
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اختيار رئيس الوزراء يزداد تعقيدًا 
وسيناريوهات جديدة تتصدر  المشهد

دعوات لتفعيل المنافع االجتماعية كشرط للتعاقد 
مع الشركات االجنبية

أكبد تحالف الفتبح، اليبوم االثنن، 
أن اسبتهداف الحشد الشعبي جرى 
لفتبح ثغبرة أمنية لتحقيبق  دخول 
اإلرهابيبن مبن سبوريا لبألرايض 

العراقية . 
وقبال النائبب عبن التحالبف حنن 
قبدو يف ترصيبح تابعتبه »املراقبب 
“الواليبات  املتحبدة  إن  العراقبي«، 
األمريكي لم تجر أي تحقيق بشبأن 

اسبتهداف قاعبدةK1    يف كركبوك ، 
واسبتهدافها للبواء   45 مبن قبوات 
لجبر  محاولبة  الشبعبي  الحشبد 
األخرة لصدام مسبلح مبع القوات 
األمريكيبة  املنتبرشة يف املحافظات 
الغربية والشمالية من البالد”، الفتا 
إىل إن “ الحشبد الشبعبي  سبيكون 
العسبكرية  القيادات  ملتزما بأمبر 
ولبن يسبتخدم عاطفتبه بالرد عى 

االعتداء األمريكي  األخر .“ 
وأضاف أن “واشبنطن لم تثبت بان 
قوات الحشبد الشبعبي تقف خلف 
استهداف قاعدة   K1  يف  كركوك وقد 
يكبون األمر مدببر لخلق نبوع من 
الصدام”، مبينا أن “قصف الحشبد 
الشبعبي يف  القائم جباء لفتح ثغرة 
أمنية لتحقيق دخول اإلرهابين من 

سوريا لألرايض العراقية”. 

الفتح: استهداف الحشد يهدف لفتح ثغرة امنية لداعش

5 احتياجات سوق الطيران 
العراقي للكوادر المؤّهلة

7
أتلتيكو 

مدريد يسعى 
للتعاقد مع 

ألكاسير  

الحوثيون: جاهزون لتنفيذ 
مرحلة »الوجع الكبير« ضد 

4السعودية  واإلمارات

في هذا العدد
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الشريط 
األمين

املراقب العراقي/ األنبار...
اعلنت خلية اإلعالم األمني، االثنني، 
ارهاب�ي  ع�ى  القب�ض  الق�اء 
وعب�وات  صواري�خ  وضب�ط  

ناسفة يف محافظة االنبار.
وذك�رت الخلية يف بي�ان تلقت 
»املراقب العراقي« نس�خة منه، 
قي�ادة  يف  األمني�ة  »الق�وات  ان 
األنب�ار وخ�الل واج�ب  عملي�ات 
املس�ؤولية،  تفتي�ش ضمن قاط�ع 
تمكن�ت من العثور ع�ى ٤ جليكانات 

وحاويتني c٤ وقنربتي هاون ٨٢ ملم، 
كما القت القبض ع�ى مطلوب واخر 

متهم باإلرهاب«.
واضاف�ت، انها »عثرت ع�ى جليكان  
إح�دى  يف  ناس�فة  عب�وة  و١٥٠   c٤
البس�اتني، وك�دس عت�اد يحتوي ١٢ 
صاروخا ما يس�مى جهن�م و٨ قنابر 
هاون عيار ١٢٠ ملم و٤ هاونات ١٢٠ 
ملم و علبتني عتاد ٢٣ ملم وعلبة عتاد 
١٤ مل�م، وق�د ت�م التعامل م�ع املواد 

املضبوطة أصولياً«.

املراقب العراقي/ كركوك...
اعلنت خلية االعالم االمني، االثنني، تطهري قرى 
واقتح�ام مناط�ق خطرة والعث�ور عى معامل 

تفخيخ ومعدات وعجالت يف كركوك.
وقالت الخلية يف بي�ان تلقت »املراقب العراقي« 
نس�خة منه، ان »قوات املق�ر املتقدم للعمليات 
املش�ركة يف كرك�وك واملتمثلة بالفرق�ة اآللية 
الخامس�ة بالرشطة االتحادية والفرقة املدرعة 
التاس�عة والل�واء ٤٥ الفرق�ة ١١  والل�واء ٥٢ 
الفرق�ة ١٤وفرق�ة الرد الرسيع، وخ�الل تنفيذ 
الصفحة الثانية من عملية إرادة النرص الثامنة، 

تمكن�ت م�ن تطه�ري ق�رى ) الدبج، ط�ارور ، 
البوش�هاب ، طالع�ة الده�ن االوىل والثاني�ة ، 
امليدان ،كنع�ان العبيدي ، ابو ركب�ة ، الجمعية 
، املب�در ، العوارشة ، الخس�امنة، الزركة ، البو 
رزك�ة( واس�تطاعت القوات أيضاً م�ن اقتحام 
مناط�ق خطرة يف »قرية البوزركة« وعثرت عى 

معامل تفخيخ ومعدات وعجالت«.
واضاف�ت، انه�ا »تمكن�ت م�ن تدم�ري ) آليتني 
نوع »ش�فل« وعجلة نوع بي�ك اب مفخخة و٣ 
كرفانات وكدس أرزاق ومواد طبية و٩ دراجات 

نارية («.

تطهري قرى واقتحام مناطق 
خطرة يف كركوك

القبض عىل ارهايب وضبط صواريخ 
وعبوات ناسفة يف االنبار

2 االثنين 30 كانون االولمن احلدث
 2019 العدد 2228  السنة العاشرة

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

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

3 سيناريوهات امام رئيس الجمهورية لحسم قضية رئيس الوزراء من بينها اصدار مرسوم لتحديد موعد لإلنتخابات
المراقب العراقي/ القسم السياسي...

م�ع تص�در قضي�ة اس�تهداف قوات 
الحش�د الش�عبي م�ن قب�ل الق�وات 
االمريكية الذي تم مس�اء أمس األحد، 
الزال الرصاع الس�يايس حول تس�مية 
ش�خصية مقبول�ة ملنص�ب رئاس�ة 
الوزراء قائم�ا ويزداد حدا، عى الرغم 
م�ن وج�ود جم�ع م�ن الربملانيني قد 
التق�ى برئي�س الجمهوري�ة وقدم له 
خمس�ة مرش�حني قادرة عى إرضاء 

الشارع وكافة األطراف السياسية.
ولك�ن مراقبون يف الش�أن الس�يايس 
يرون أن رئيس الجمهورية امام ثالثة 
س�يناريوهات لحل األزم�ة، من بينها 
اصدار مرس�وم جمه�وري يحدد فيه 
موعد إج�راء االنتخابات ع�ى أن تتم 
ادارته�ا م�ن قب�ل الحكوم�ة الحالية 
بعد أن تت�وىل بنفس�ها إدارة حكومة 

ترصيف األعمال.
ويتح�دث الخب�ري الس�يايس الدكتور 
واث�ق الهاش�مي ع�ن ان »املجري�ات 
السياس�ية الحالي�ة ت�زداد تعقيدا يف 
ظل تعدد الوالءات السياسية لألسماء 

التي تطرح ملنصب رئاسة الوزراء«.
ل��  ترصي�ح  يف  الهاش�مي،  وق�ال 
»رئي�س  إن  العراق�ي«  »املراق�ب 
الجمهوري�ة برهم صال�ح أمام ثالثة 
س�يناريوهات أولهما القبول بمرشح 
تحالف البناء حتى وإن كان سياسيا، 
لكن ذلك سيفتح مشكلة مع سائرون 
التظاه�ر، فيم�ا يتلخص  وس�احات 

الس�يناريو الثاني ان يختار شخصية 
مدعوم�ة م�ن الش�ارع، لك�ن ذل�ك 
س�يخرسه دعم تحالف البناء وبالتايل 
سيفتح مشاكل كثرية امام الرئيس«.

وأش�ار الهاش�مي، اىل أن »السيناريو 
الثال�ث واألخري ينص ع�ى بقاء عادل 
عبد امله�دي يف قيادة حكومة ترصيف 
األعم�ال وإصدار مرس�وم جمهوري 
االنتخاب�ات  يت�م في�ه تحدي�د ي�وم 
ترصي�ف  حكوم�ة  قب�ل  م�ن  ت�دار 
األعمال، وبالتايل فهو س�يخفف حدة 
الضغوط التي تم�ارس عليه من قبل 
الكت�ل السياس�ية«، معت�ربا أن »هذا 
الس�يناريو س�تكون له أبع�اد مالية 
إيجابي�ة حيث س�يخلص املوازنة من 
تكالي�ف حماي�ات ومكات�ب كابين�ة 

وزارية كاملة«.
واستبعد »حس�م ملف تسمية رئيس 
املقبل�ة، ألن  الف�رة  ال�وزراء خ�الل 
الواقع الس�يايس متأزم للغاية بسبب 
تصدر قضية استهداف مقرات الحشد 
الشعبي يف القائم للمشهد السيايس«.

بدوره كش�ف النائب ع�ن كتلة بيارق 
الخري محم�د الخالدي عن »عقد لقاء 
مع رئي�س الجمهوري�ة برهم صالح 
من قب�ل ١7٠ نائبا من مختلف الكتل 
السياس�ية للبح�ث يف إمكانية تمرير 
رئيس ال�وزراء«, مبينا ان »النواب ال� 
١7٠ التقوا بعدد كبري من املتظاهرين 
يف بغ�داد واملحافظ�ات واطلع�وا عى 
آرائهم بشأن الشخصيات التي يمكن 

التواف�ق عليه�ا وتمش�ية الحكوم�ة 
للم�دة زمني�ة مح�ددة لح�ني اجراء 

انتخابات مبكرة«.
وأضاف ان »التجمع سيعرض خمسة 
أس�ماء ممن تتوافق عليهم س�احات 
وه�م  السياس�ية  والكت�ل  التظاه�ر 
محمد توفيق عالوي وسنان الشبيبي 
ورحي�م العكييل وعبد الغني االس�دي 

وعبد الوهاب الساعدي«.
»التجم�ع  ان  اىل  الخال�دي  وأش�ار 
يش�كل مجموعة ضغ�ط كبرية داخل 
الربمل�ان وان جميع ن�واب التجمع لن 
يخضع�وا ال ارادات كتله�م اال يف حال 
ترشيح شخصية مقبولة من الشعب 

العراقي«.
م�ن جهت�ه اك�د النائب ع�ن تحالف 
س�ائرون مرض االزيرجاوي، االثنني، 
ان األس�ماء املطروحة لت�ويل منصب 
رئي�س الوزراء ل�ن تحصل ع�ى ثقة 
تحالف سائرون مالم تحصل عى ثقة 

الشارع والعراقي واملتظاهرين«.
س�تذهب  »س�ائرون  ان  اىل  ولف�ت 
تش�كيل  بع�د  املعارض�ة  باتج�اه 
الحكوم�ة الجدي�دة من اج�ل تقويم 

األداء الحكومي«.
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح 
ق�د اعلن عن رفضه تس�مية مرش�ح 
تحال�ف أبناء اس�عد العيداني ملنصب 
رئاس�ة ال�وزراء، األم�ر ال�ذي اعتربه 
تحالف البناء بأنه حنثا لليمني وخرقا 

لليمني الدستوري.

املراقب العراقي/ بغداد...
دع�ت كتلة مس�تقلون الربملاني�ة، االثنني، إىل 
إلغ�اء االتفاقية األمنية بني الع�راق والواليات 
املتحدة.وذك�ر بي�ان للكتل�ة، تلق�ت »املراقب 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »وج�ود الق�وات 
األجنبي�ة بما فيها األمريكي�ة هو لدعم جهود 
الحكوم�ة العراقي�ة يف حربه�ا ض�د االرهاب 

يف  الش�عبي  الحش�د  كان�ت فصائ�ل  وال�ذي 
طليعته�ا يف معركتن�ا ضد داع�ش دفاعا عن 

االنسانية أمام اشد هجمة إرهابية رشسة«.
األمريكي�ة  الق�وات  »تواج�د  ان  وأك�دت، 
االتفاقي�ة  تحكمه�ا  اجوائن�ا  يف  وعملياته�ا 
األمنية ب�ني البلدين والتي ال تجيز أي نش�اط 
عس�كري أو أمن�ي ب�دون موافق�ة الحكومة 

العراقي�ة ولحماي�ة ام�ن وس�يادة الع�راق ال 
انتهاكها«.ودع�ت الكتل�ة، الحكومة العراقية 
ل� »الطلب م�ن الواليات املتحدة اإللتزام ببنود 
االتفاقي�ة وبخالفه إعادة النظ�ر بها والغائها 
إن ل�م توفر الحماية للع�راق«، مطالبة »كافة 
الفعاليات السياس�ية توحي�د موقفها للدفاع 

عن سيادة العراق وسالمة مواطنيه«.

مطالبات نيابية بإلغاء االتفاقية األمنية مع أمريكا
املراقب العراقي/ بغداد...

اعترب تحالف س�ائرون، االثن�ني، ترصيحات رئيس 
ائت�الف الن�رص حي�در العب�ادي »مؤس�فة وغ�ري 
مس�ؤولة، وفيما اش�ار اىل انه يعيش عقدة خسارة 
منصب رئيس ال�وزراء، أكد انه يحاول تضليل الرأي 

العام.
وق�ال التحال�ف يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب العراقي« 
نسخة منه »لقد استمعنا لترصيحات حيدر العبادي 

املؤسفة وغري املسؤولة بخصوص تشكيل الحكومة 
وإتهام تحالف س�ائرون بما ال يليق به ألن ما ذكره 
مجان�ب للواق�ع وبعيد ع�ن الص�واب«، مبين�ا انه 

»يحاول تضليل الرأي العام لتزييف الحقائق«.
واض�اف انه »يعي�ش عقدة خس�ارة منصب رئيس 
مجلس ال�وزراء مما انعكس ع�ى طريقة حديثه«، 
الفت�ا اىل ان�ه »كان االوىل به ان يك�ون اكثر حصافة 
واتزانا س�يما انه صاحب تجرب�ة يف الحكم ويعرف 

كل تفاصيل ادارة الدولة«.
 وتاب�ع »كن�ا ننتظ�ر م�ن العب�ادي ان يحدثنا عن 
الخمس�ة عرش س�نة املاضية من عمر الوطن ومن 
هي الجهة الت�ي )حلبت الدول�ة( وتغولت يف جميع 
مفاصله�ا وكان�ت س�ببا يف تفيش الفس�اد والفقر 
وانعدام الخدم�ات رغم املوازن�ات االنفجارية حتى 
وص�ل الع�راق اىل حافة الهاوية ان ل�م يكن قد وقع 

فيها«.

سائرون: العبادي يعيش عقدة خسارة منصب رئيس الوزراء 

الصيادي: الدوائر المتعددة للمحافظة الواحدة تمزيق للدولة

الداخلية: سقوط شخصين من اعلى
 »المطعم التركي« والعثور على جثة محترقة

املراقب العراقي/ بغداد...
اعلنت وزارة الداخلية، االثنني، عن تعرض ش�خصني اىل حادث سقوط من اعى بناية 
املطع�م الركي ببغداد.وقال املتحدث باس�م الوزارة العميد خال�د املحنا يف بيان تلقت 
»املراقب العراقي« نس�خة منه ان »شخصني تعرضا اىل حادث سقوط من اعى بناية 

املطع�م الركي ضمن منطقة الباب الرشق�ي ب بغداد، مما ادى اىل اصابتهما«.
واض�اف انه »تم نقلهما اىل املستش�فى لتلق�ي العالج«.وتابع انه »تم العثور 
ع�ى جث�ة محرق�ة بالكامل مروك�ة عى ضف�اف نهر دجلة أس�فل جرس 
االح�رار مقابل ش�ارع الرش�يد«، الفتا 
اىل ان »التحقيق�ات مازالت جارية 

مالبس�ات  ملعرف�ة 
الحادث«.

شرطة كربالء: أبواب المحافظة مفتوحة 
للزائرين والوافدين

املراقب العراقي/ كربالء...
أعلنت قيادة رشطة كربالء املقدس�ة، استمرار املحافظة باستقبال الزائرين والوافدين من 
مختل�ف املحافظ�ات والدول، مؤكدة اس�تقرار الوضع األمني يف عموم م�دن املدينة.وقال 
مدي�ر اعالم القي�ادة العقيد عالء الغانمي، يف ترصيح ل� »املراق�ب العراقي« إن »محافظة 
كربالء ش�هدت خالل األس�ابيع املاضية أعم�ال عنف وتخريب وعى أثره�ا منعت القوات 
األمني�ة دخول املواطنني من غري س�كنة املدينة«.وأض�اف، أن »املحافظة وبجهود القوات 
االمنية واالهايل والعش�ائر الغيورة تشهد اس�تتباب أمني عايل حاليا وهي تستقبل جميع 

من يفد اليها عدا املشبوهني او املجاميع التي تأتي لتخرب وتعبث بأمن كربالء«.

التعليم تعلن فتح البوابة االلكترونية لقناة 
ذوي الشهداء للذين لم يظهر قبولهم

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت وزارة التعليم العايل عن فتح البوابة 
االلكرونية الخاصة بقناة ذوي الش�هداء 
للذي�ن لم يظه�ر لهم قبول م�ن خريجي 
بفرعي�ه  العلم�ي  اإلعدادي�ة  الدراس�ة 

)االحيائي والتطبيقي( واالدبي.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت »املراقب 
»فتح�ت  انه�ا  من�ه،  العراق�ي« نس�خة 
البواب�ة االلكرونية الخاص�ة بقناة ذوي 

الش�هداء للذين ل�م يظهر له�م قبول من 
العلم�ي  اإلعدادي�ة  الدراس�ة  خريج�ي 
بفرعي�ه )االحيائي والتطبيق�ي( واالدبي 
 ٢٠١7/٢٠١٨ الدراس�يتني  للس�نتني 
و٢٠١٨/ ٢٠١٩«، مؤك�دة ان »اخر موعد 
لفتح القناة س�يكون اليوم االثنني املوافق 
»رضورة  اىل  ٣٠/١٢/٢٠١٩«.ونوه�ت 
اعتم�اد اس�م املس�تخدم وكلم�ة امل�رور 

الخاصة بقناة ذوي الشهداء«.

الحبس الشديد لمدة 5 سنوات بحق نائب سابق بتهمة الرشوة
املراقب العراقي/ بغداد...

كش�فت هي�أة النزاه�ة، االثن�ني، ع�ن 
صدور حكم بالحبس الشديد ملدة خمس 
سنوات بحق أحد أعضاء مجلس النواب 
للدورة السابقة، استناداً إىل أحكام املادة 

)٣١٢( من قانون العقوبات.
وأش�ارت دائرة التحقيقات يف الهيأة، يف 
بي�ان تلق�ت »املراقب العراقي« نس�خة 
من�ه اىل أن »إصدار محكمة جنح الكرخ 

ة بقضايا النزاه�ة حكماً غيابياً  املُختصَّ
بالس�جن م�دَّة خم�س س�نوات بح�قِّ 
املُتَّهم�ة ع�ى خلفي�ة تس�جيٍل صوت�يٍّ 
ن تهم رشاء  تناقلته وسائل اإلعالم تضمَّ
مقع�د نيابي خ�الل ع�ام ٢٠١٨ بمبلغ 

)٢٥٠,٠٠٠( ألف دوالر«.
ُيش�اُر إىل أنَّ امل�ادَّة )٣١٢( م�ن قان�ون 
 « أن  العراق�يِّ نص�ت ع�ى  العقوب�ات 
يعاق�ب بالحب�س كل من طل�ب او اخذ 

عطي�ة او منفع�ة او مي�زة بزع�م انها 
رش�وة ملوظ�ف او مكل�ف بخدمة عامة 
وهو ينوي االحتفاظ بها لنفسه، وكذلك 
كل م�ن اخذ العطي�ة او املنفعة او امليزة 
او قبل ش�يئا من ذلك مع علمه بس�ببه 
ول�و ل�م يك�ن امل����وظ�ف او املكل�ف 
بالخدم�ة العامة املقصود بالرش�وة قد 
عين�ه او ق�د عل�م ب�ه م�����ال�م يكن 

وسيطاً بالرشوة.

امانة بغداد: تحقيق نسب متقدمة في أعمار منطقة المعامل 
املراقب العراقي/ بغداد...

أعلن�ت أمان�ة بغ�داد، الي�وم 
االثن�ني، ع�ن قي�ام مالكاتها 
بتطوير منطق�ة املعامل التي 
»لم تش�هد أي أعم�ال تطوير 
مش�ريًة  تأسيس�ها«،  من�ذ 
متقدم�ة  نس�ب  تحقي�ق  إىل 
يف  اإلنج�از  ع�ى  ومش�ارفة 
التكميلي�ة  األعم�ال  بع�ض 

الخاصة باملنطقة.
وقال�ت األمانة يف بي�ان تلقت 
نس�خة  العراق�ي«  »املراق�ب 
من�ه، إن »مالكاته�ا الخدمية 
قامت بتطوير منطقة املعامل 
)منطقة  املتع�ددة  بأحيائه�ا 
البت�ول وحي  الرش�اد وح�ي 
النرص( وش�وارعها الرئيسية 
واملهمة )ش�ارع 77 وش�ارع 
٨٠ املس�مى ش�عبياً بش�ارع 
القاع�دة وش�ارع الس�ياحي 
وشارع البتول وشارع الجرس 
الفرن�ي( وتع�د املنطقة من 
املناط�ق التي كان�ت معدومة 
الخدمات ولم تشهد أي أعمال 
يف  تأسيس�ها  من�ذ  تطوي�ر 

ستينيات القرن املايض«.
»أعم�ال  أن  وأوضح�ت، 
التطوير تضمنت فتح بوكس 
ترابي وح�دل للحىص الخابط 
ومش�بكات  أرصفة  وإنش�اء 
واألمط�ار  املج�اري  مي�اه 
طبق�ات  بث�الث  واإلكس�اء 

للمح�الت )77٠، 77١، 77٢، 
7٨١ ( باإلضاف�ة إىل تطوي�ر 
وال�ذي  املذك�ورة  الش�وارع 
تضمن توسعة الشوارع وصب 
مسار التوسعة وحدل للحىص 
القال�ب  وإنش�اء  الخاب�ط 
الجانب�ي ومش�بكات االمطار 

طبق�ات  بع�دة  واالكس�اء 
وبواق�ع مليون�ني م�ر مربع 
م�ن االس�فلت وبم�دة عم�ل 
تجاوزت الس�نة م�ع تحقيق 
ومش�ارفة  متقدم�ة  نس�ب 
عى اإلنج�از يف بعض األعمال 
التكميلية الخاصة باملنطقة«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�دت اللجنة القانونية النيابي�ة، اليوم االثنني، وجود 
معالج�ة قانونية بش�أن تأخري قان�ون املوازنة 
املالي�ة االتحادي�ة لع�ام ٢٠٢٠.وق�ال عضو 
اللجنة حس�ني العقاب�ي يف ترصيح إلذاعة 
»الف�رات« تابعت�ه »املراق�ب العراقي« 
إن »اللجن�ة لديها معالج�ة قانونية 
،وهو قانون اإلدارة املالية الس�ابق 
الذي س�بق وأن لجأنا إليه يف العام 
٢٠١٤، حي�ث يت�م ال�رصف ف�وق 
قانون املوازنة لعام ٢٠١٩ وبنسبة 
»القان�ون  أن  اىل  الفت�ًا   ،»١٢ اىل   ١
يس�مح للحكومة بارسال أي مرشوع 
قان�ون ، ويبقى الق�ول الفصل بي�د الربملان«.وأضاف، 
أن »النظ�ام الداخ�يل يف مجل�س ال�وزراء أت�اح للحكوم�ة 
ارس�ال بعض مش�اريع القوانني التي ليس فيها مشاكل فنية 
وقانونية«، مبيناً أن »املوازنة العامة تعرب عن السياسة العامة 
للس�لطة التنفيذي�ة يف إدارة الدول�ة وال يمك�ن فني�اً وقانونياً 

للحكومة إرسالها«.

اأذاعيت�صريح
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مطالبات لشركات االتصاالت في العراق بتفعيل المنافع االجتماعية وجعلها شرط أساسي في تعاقداتها 
الفساد وراء عزوف شركات التراخيص النفطية عن تنفيذ المشاريع 

ويعشود عشدم التشزام تلشك الشركات 
األجنبية بتنفيشذ هذه الفقرة يعود اىل 
الفساد واملحسوبية وقيام سياسيني 
والحكومشات املحليشة بالتغشايض عن 
هشذه الفقرة بسشبب تلقيهم عموالت 

ورشاوى من تلك الركات .
امشا رشكة ششل لشم تنزل عشى ارض 
الواقشع ولشم تنفشذ اي مشروع مشن 
اكمشال  رغشم  االجتماعيشة  املنافشع 
الحكومشة املحليشة كافشة متطلبشات 
تنفيذ تلك املشاريع سيما لعام 2016 
التشي تششمل ناحيشة النششوة والدير 
وقضاء ششط العرب وناحتي الهارثة 

والثغشر”.
اليوم نششهد زيادة الدعشوات ملطالبة 
رشكات االتصشاالت ) املوبايل ( والتي 
تجني أرباحا ضخمة وتماطل يف دفع 
الرضائشب املفروضشة عليهشا , فضال 
عن عمليات الرسقشة اليومية لرصيد 

املواطشن , لذلك نشرى ان رجال اعمال 
ومختصشون يطالبون بشأن تفعل تلك 
الركات لجانشب املنافع االجتماعية 
مشن خشالل إقامشة مششاريع تخشدم 
االتصشاالت  وزارة  وعشى   , املواطشن 
ان تعمشل لتفعيل هشذه املالب لتكون 
رشوطشا جديدة للشركات العاملة يف 

العراق.
وراء  الرسيشة  والصفقشات  الفسشاد 
تسشويف حقشوق العراقيشني وإرصار 
عشى  النفطيشة  الرتاخيشص  رشكات 
تهميشش هشذا الجانشب  وان تحشذوا 
رشكات االتصاالت حذوا رشكة اسشيا 
سيل التي عملت مزاد علني يخصص 
ريعه للجوانب االنسانية وهي خطوة 
إيجابيشة تحتاج اىل توسشع مشن قبل 
الشركات االخرى، وذلشك الن مفصل 
املنافشع االجتماعيشة مهشم للركات 
التي تدخشل السشوق العراقية وتعمل 

وتقديشم  باملجتمشع  االندمشاج  عشى 
الخدمة له«.

حافشظ  االقتصشادي  الخبشر  يقشول 
ال بششارة يف اتصشال مشع ) املراقشب 
العراقي(: املنافشع االجتماعية كانت 
تخصص للرئاسشات الثشالث من اجل 

دعم الفقراء اال اننا لم نشهد ذلك 

, بشل اسشتأثروا بهشا , ممشا تسشبب 
, واليشوم  الشدوالرت  بهشدر مليشارات 
نشرى ان رشكات الرتاخيص النفطية 
اهملت بششكل متعمد لجانب املنافع 
البشرة  ان  خاصشة   ’ االجتماعيشة 
تعاني مشن تلوث كبر وهشي بحاجة 
لشرب  اىل مستششفيات ومششاريع 

 , العششوائي  اإلنتشاج  نتيجشة  امليشاه 
فتلك الشركات بدأت بدفشع عموالت 
ورشاوى لبعض السياسيني وأعضاء 
يف الحكومات املحلية , وبالتايل أدى اىل 
تغايض الدولة عن املنافع االجتماعية 
عقشود  يف  موجشودة  انهشا  برغشم   ,

الرتاخيص النفطية.

وتابشع ال بششارة : ان تجربشة رشكة 
اسيا سيل يف تنظيم مزاد خري يعود 
ريعه للمحتاجني هي رائدة ومحفزة 
لشركات االتصاالت األخرى ان تقوم 
بأنشاء مشاريع خدمية كوفاء منها 
للششعب العراقي , خاصة انها تجني 
أرباحشا ضخمة من عملهشا يف العراق 

, لشذا يجشب عشى وزارة االتصاالت ان 
تطالشب رشكات االتصشاالت بتفعيشل 
هشذه الفقشرة وجعلهشا مشن أولويات 

تعاقدها مع رشكات االتصاالت.
اىل ذلشك  أكشد عضشو اتحشاد رجشال 
االعمشال العراقيني عشادل النهداوي ، 
اهميشة تفاعشل الشركات العاملة يف 
العراق مع املجتمع املحيل عرب املنافع 
االجتماعية التشي تقدمها اىل املجتمع 

املحيل بصيغ مختلفة.
وقال النهداوي ان »تجربة رشكة اسيا 
يف عمشل مشزاد علني يخصشص ريعه 
للجوانب االنسشانية خطشوة إيجابية 
تحتاج اىل توسشع من قبشل الركات 
االخشرى، وذلشك الن مفصشل املنافشع 
االجتماعية مهم للركات التي تدخل 
السوق العراقية وتعمل عى االندماج 

باملجتمع وتقديم الخدمة له«.
وكان بيان لركة آسياسيل وضحت 
عربه حقيقة الفيديو املجتزأ من مزاد 
خشري والذي حصل يف بغشداد بتاريخ 
22 كانون االول 2019 وبحضور عدد 
من وجهاء العشائر واصحاب املراكز 

التجارية يف العراق.
باعشالن  آسياسشيل  بشادرت  حيشث   
مزاد خشري تنوي من خاللشه التربع 
بريعه لجهات اجتماعية من الششعب 
العراقي، وحصل املزاد عى اعى قيمة 
لشه بمبلغ 86 مليون دينشار عراقي يف 
املرحلة االوىل والتي ستذهب جميعها 

لدور رعاية املسنني يف بغداد.

،،
،،

اكثر من 22 مش����روعا ف����ي محافظة البصرة 
ضمن المناف����ع االجتماعية ما زالت متوقفة ولم 
تفع����ل لحد االن م����ن قبل الش����ركات النفطية األجنبية 
العامل����ة في العراق برغم ان عقود تراخيص الش����ركات 

النفطي����ة تضمن����ت انجاز مش����اريع خدمي����ة لمحافظة 
البصرة تحت بند ) المنافع االجتماعية ( 

ارتفعت أسشعار النفشط، االثنني، إىل أعى مسشتوى 
اتفشاق  إزاء  بتفشاؤل  مدعومشة  أششهر،  ثالثشة  يف 
تجاري متوقع بني واششنطن وبكشني، بينما يراقب 
املتعاملشون بكثشب الرق األوسشط عقب هجمات 

جوية أمريكية هناك.

وأظهرت األسشواق رد فعل أوليا محشدودا تجاه نبأ 
الهجمشات الجوية، التشي نفذتها الواليشات املتحدة 

عى مواقع للحشد الشعبي غربي االنبار.
و ارتفعشت عقشود الخام األمريكي غرب تكسشاس 
الوسشيط بواقع خمسشة سشنتات إىل 61.77 دوالر 

للربميشل، يف حني سشجلت عقود “برنشت” ارتفاعا 
مقداره 20 سنتا إىل 68.36 دوالر للربميل.

وقالت مارغريت يانغ محللة السشوق لدى “يس أم 
يس ماركتس” إن “التداوالت فاترة نوعا ما بسشبب 

غياب أطراف السوق يف موسم العطلة”.

وأضافت: “أسشعار النفط بلغت أعى مسشتوياتها 
منشذ الهجوم عى السشعودية يف منتصف سشبتمرب، 
ولشذا فإن الحذر ينتاب املتعاملني بششأن احتماالت 

جني أرباح”.
وتلقشت أسشعار النفشط أيضا الدعم مشن انخفاض 

تراجعشت  التشي  األمريكيشة،  النفشط  مخزونشات 
بواقشع 5.5 مليشون برميشل يف األسشبوع املنتهي يف 
20 ديسشمبششر، ممشا يتجشاوز بكثشر التوقعات يف 
اسشتطالع أجرته “رويرتز”، حيث بلغت 1.7 مليون 

برميل.

االعتداء األميركي على الحشد يرفع أسعار النفط ألعلى مستوى منذ 3 أشهر

مفاوضات مع شركة بريطانية لمد أنابيب الغاز إلى المناطق السكنية
أعلنت الركشة العامة لتعبئشة وخدمات 
الغاز، االثنشني، عن التفشاوض مع احدى 
مشن  ورشكات  الربيطانيشة  الشركات 
الغشاز  انابيشب  بمشد  للمبشارشة  االقليشم 
السشائل لبعض املناطق السكنية، وبينما 
املسشتحصل  املبلشغ  تقسشيط  اعتمشدت 
لنصب منظومات الغشاز للعجالت، أكدت 
نجاحهشا باعتمشاد هشذه املشادة بشدال من 
النفط االسود يف تششغيل معامل الطابق.

وقشال مدير الركشة عيل املوسشوي ، إن 
“الركة واسشهاما منهشا بالتخفيف عن 
كاهشل املواطنني مشن اصحشاب العجالت 
الراغبني بنصشب منظومات الغاز، عمدت 
اىل تقسشيط مبلغ نصشب املنظومة البالغ 
500 الشف دينار عى 10 اششهر وبكفالة 
موظف”، مؤكدا ان “هذه املنظومة اثبتت 
نجاحشا كبرا مشن الجانبشني االقتصادي 
والبيئي”.واضاف املوسشوي، ان “نسشبة 
النقشاوة يف مشادة الغاز املجهشز للعجالت 
تصل اىل 110 باملئة وبسعر 200 دينار للرت 
الواحد، يف حني تصل نسبة نقاوة البنزين 

املحسشن اىل 85 باملئة وبسعر 850 دينارا 
للشرت، مؤكشدا ان اسشعار الغشاز يف العراق 
مدعومة، عالوة عشى ان املنظومات التي 
يتشم نصبها ضمن املواصفشات العاملية”.

واوضشح املوسشوي ان “الركشة لديهشا 
ورششة كبرة لنصب منظومشات الغاز يف 
منطقشة الدورة تعمشل وفشق املواصفات 
العامليشة وتسشعى لبنشاء ورش اخشرى يف 
محافظشات البشرة والنجشف ونينشوى 
“اعشداد  ان  مبينشا  الفلوجشة”،  ومدينشة 
العجشالت التشي تعمشل عشى الغشاز حاليا 
تبلغ 9 االف عجلة وهنشاك خطة لتحوير 
البالشغ  بالكامشل  الحكوميشة  العجشالت 
عددهشا 80 الف عجلشة، اذ تمت مفاتحة 
االمانة العامة ملجلس الوزراء بهذا الصدد 
لتقليشل االعتمشاد عى مشادة البنزين التي 
تكلف عمليات اسشترادها مبالغ كبرة”.

وذكر ان “الركة لديها قرابة 45 محطة 
مخصصة لتعبئة الغشاز، ومن املتوقع ان 
ترتفع اىل 100 خالل املدة القليلة املقبلة، 
اضافشة اىل منح معامشل الغاز املنترة يف 

عموم البالد املوافقة لبناء محطات تعبئة 
من هذا النوع”، كاششفا عن ان “الركة 
سشتطرح ايضا بناء محطات تعبئة الغاز 
كفرصشة اسشتثمارية للقطشاع الخشاص 
عى ان تكون املوافقة مشن قبلها ويكون 
العمشل بارشافها”.ولفت املوسشوي إىل ان 
“قرارا تشم اتخاذه منذ العشام 2013 يلزم 
املجمعات السكنية االستثمارية بتأسيس 
ششبكات غاز تحشت ارشاف الركشة، إذ 
تشم تنفيذهشا يف مجمشع بسشماية، ويتم 
باالسشتمرار تجهيشز املجمعشات الحديثة 
بالغاز عن طريق الحوضيات”.وافاد بان 
“احدى الشركات الربيطانيشة ورشكات 
مشن االقليشم ترغشب بتنفيذ مششاريع يف 
محافظتشي كربشالء وكركوك ملشد انابيب 
الغشاز للمناطق السشكنية، وهشي االن يف 
طشور التفشاوض”، مششرا اىل “فتح باب 
االسشتثمار بهشذا املجشال رشط موافقشة 
الحكومات املحلية وبارشاف الركة عى 
نوع املواد واليات الربط”.واكد املوسشوي 
“نجشاح الركة بعمليات ايصال واعتماد 

الغاز كوقود ملعامشل الطابوق بدل النفط 
االسشود، وهذا االمر كلشف الركة الكثر 
التهديشدات  اىل  تعرضشت  اذ  لتطبيقشه، 
املبشارشة مشن قبشل أششخاص يقومشون 
بتهريب مادة النفط االسشود خارج البالد 
السشيما ان هشذه املعامل كانت تتسشلم 4 
ماليني لرت من النفط االسشود يذهب جزء 
كبر منهشا للتهريب”.وتابع ان “عمليات 
تمشت  املعامشل  هشذه  اىل  الغشاز  ايصشال 
بالتنسيق مع الجامعة التكنولوجية التي 
اقرت نجاح التجربة، مؤكدا اعداد خطط 
العتمشاد الغشاز كوقود يف جميشع االعمال 
الصناعيشة لتقليشل االعتمشاد عشى أنواع 
الوقشود األخرى”، مششرا إىل أن “الركة 
تمشت دعوتهشا كعضشو مراقشب لجمعية 
الغاز املسشال العاملية التي تعشد الجمعية 
الوحيدة يف العالشم بهذا التخصص وتضم 
300 رشكشة عامليشة، وهشي ذات مهشام 
استششارية لشدى االمشم املتحشدة، وهشذا 
دليشل عى تطشور عمشل الركشة بمجال 

املنظومات وشبكات الغاز”.

كششف مصدر سيايس، ان مجلس النواب امام مشكلة وحرج 
كبرين بسشبب الرتهل الوظيفي ووجود عجز باملوازنة، فيما 

اشار اىل ان كتال سياسية ال تريد تمرير املوازنة اآلن.
وقال املصدر يف تريشح له »وزارات عدة تعيش حالة تضخم 
غر مسشبوقة بعدد املوظفني، والكثر منهشم بال عمل يؤديه، 
خاصشة وزارتي الكهربشاء والنفط، إضافشة إىل وزارتي الدفاع 
والداخلية، وهيئة الحششد الششعبي، حيث شهدت املؤسسات 
الثالث إعادة نحو ربع مليون شخص من املفسوخة عقودهم 

خالل أقل من شهر«.
وأضشاف أن »القشوى السياسشية يف الربملشان دخلت بمششكلة 
وحشرج كبريشن، فشإن ألغشت الوظائشف سشتكون بمواجهة 
الششارع، وإن تركتهشا فشإن هشذا يعنشي أن هنشاك مليشارات 
الشدوالرات أضيفت إىل املوازنة بال داٍع أو دون مقابل إنتاجي«، 
مششرا اىل انه »كان من األفضشل بناء مصانع أو إعادة الحياة 
إىل مصانع وزّج الششباب فيها، أفضل مشن حرهم بوزارات 
فائضة أصالً باملوظفني«. واكد أن »كتالً سياسية أيضاً ال تريد 

تمرير املوازنة اآلن، لوجود مشاكل ضخمة فيها«.

ترهل وظيفي وعجز بالموازنة.. 
البرلمان أمام مشكلة وحرج كبيرين

الشرطة المجتمعية تطلق حملة 
واسعة لدعم المنتج الوطني

أطلقشت الرطشة املجتمعيشة التابعشة لشوزارة الداخلية حملة 
واسشعة ششملت معظشم املحافظات لدعشم الصناعشة واملنتج 

املحيل.
وبحسشب بيشان صشادر عشن الداخلية، فشأن مفشارز الرطة 
املجتمعية الجوالة انترت يف اسشواق ومناطق العاصمة بغداد 
واغلب محافظات البالد لتشجيع املواطنني عى اقتناء املنتجات 
محلية الصنشع كما قامت بزيارات ميدانيشة لعدد من املصانع 
الحكوميشة واالهليشة لتقديم الدعم واالسشناد لهشا وحثها عى 
االهتمام باملنتجات من حيث النوعية والسشعر بغية منافسشة 

املنتجات املستوردة والحصول عى قناعة وذوق املستهلك.
من جانبشه بني مدير الرطة املجتمعية العميد غالب العطية، 
ان مفشارزه يف بغشداد واملحافظشات نظمشت حمشالت توعويشة 
لتششجيع املواطنني عى رشاء املنتجات محلية الصنع وحثهم 

عى الرتويج لها والتثقيف عليها.
واعتشرب العطيشة، عودة الحيشاة للمصانشع العراقيشة يصب يف 
دعشم الناتج الوطني وميزانية البلد وسيسشهم بششكل كبر يف 
القضاء عى بطالة االيدي العاملشة وتحقيق الرفاه واالنتعاش 

االقتصادي للبلد واملواطنني.

المحالوي: منفذ القائم مفتوح أمام حركة الشاحنات والمسافرين
القائشم  قضشاء  قشام  قائمَّ أكشد 
بمحافظة االنبار احمد املحالوي 
القائشم  منفشذ  ان  االثنشني،   ،
غربشي  سشوريا  مشع  الحشدودي 
االنبار مفتوح امام حركة سشر 
رغشم  واملسشافرين  الششاحنات 
تعرض قوة من الحششد الشعبي 
العتشداء آثشم مشن قبشل الطران 

االمريكي.
وقشال املحالوي ، إن “االنباء التي 
تحدثشت عن اغالق منفشذ القائم 
غربشي  سشوريا  مشع  الحشدودي 
االنبشار، عارية عشن الصحة وان 
مبنشى املنفذ مازال مفتوحا امام 

واملسافرين  الشاحنات  استقبال 
من سشوريا اىل العراق وبالعكس 

رغم اعتشداء الطشران االمريكي 
عى قشوة من الحششد الششعبي 

بالقشرب من الريشط الحدودي 
مع سوريا يوم امس”.

الحششد  ان”قشوات  واضشاف 
الششعبي باقيشة يف مواقعها ولم 
تششهد اي عمليشة انسشحاب او 
تحرك من مكان اىل اخر بالتزامن 
مشع اتخاذ تدابر امنية مششددة 
االمنيشة  مواقعهشا  كافشة  عشى 

تحسبا الي طارئ”.
وأوضشح املحشالوي، أن “الوضع 
االمنشي عشى الريشط الحدودي 
مشع سشوريا امشن ومسشتقر وال 
توجشد اي تهديشدات ارهابيشة يف 

الوقت الحارض “.

خبير اقتصادي يحذر من شح الوقود جرَّاء توقف بعض مصاِفي النفط 
قشي  االقتصشادي  الخبشر  حشذر 
صفشوان، االثنني، من حدوث ششحة 
يف املشتقات النفطية )الوقود( جراء 
توقف بعض املصشايف النفطية بفعل 
االزمشة  ان  اىل  االحتجاجشات، الفتشا 
قشد تبشدو واضحشة يف حال اسشتمر 
توقشف عمشل املصشايف ملشدة 3 أيشام.

وقشال صفشوان ، ان “توقف مصفى 
النارصيشة عشن العمل لشن يؤثر عى 
الصشادرات النفطيشة لكشون العراق 
فقشط  وانمشا  مششتقاته  اليصشدر 
النفشط الخام”.وأضشاف ان “توقف 
مصفشى النارصية عشن العمل جراء 
االحتجاجشات، سشيؤثر عشى توفشر 

ماسشيدفع  النفطيشة،  املششتقات 
املصشايف األخشرى لتعويشض النقص 

الحاصشل باملششتقات يف املحافظات 
مشن  صفشوان  املترضرة”.وحشذر 

“اسشتمرار إيقشاف العمشل بمصفى 
النارصية ملدة طويلة، كونه سيخلق 
ازمة داخل املحافظة، حيث سشتبدو 
واضحة تلشك االزمة بعشد 3 أيام من 
توقشف عمشل املصفى”.وبني ان “أي 
تراجشع يف اإلنتشاج النفطي سشيؤثر 
سشلبا عى االقتصاد الوطني”، الفتا 
اىل ان “حجم املخزون من املششتقات 
النفطية سشيمتص جزءا من االزمة، 
يف  يسشتمر  لشم  العشراق  ان  خاصشة 
تخزين املشتقات، لذا فأن العراق قد 
يستورد تلك املشتقات يف حال طالت 
االحتجاجات مواقع أخرى وتسببت 

بتوقفها”.

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

اسعار الذهب

اسعار الدينار مقارنة بالدوالراسعار النفط

اسعار الذهب عيار 24    55,904 دينار

سعر شراء الدوالر = 120.500 دينارسعر بيع الدوالر = 121.500 ديناراألمريكي  56.78دوالر للبرميل برنت   62.24 دوالر.للبرميل

غرام الفضة عيار 95،8     544،46غرام الفضة عيار99،9     567،76اسعار الذهب عيار 18     41,929 ديناراسعار الذهب عيار 21     48,917 دينار اسعار الفضة
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أكشد مقشرر اللجنة املالية النيابيشة احمد الصفار، االثنشني، ان الربملان 
سشيصوت خالل جلسة اليوم عى تعديل قانون اإلدارة املالية من اجل 
اسشتمرار املششاريع االسشتثمارية بالعمل من دون توقشف او انتظار 
التصويت عشى موازنة 2020، الفتا اىل ان توقف املششاريع سشيفاقم 
البطالشة ويوقف الحركشة االسشتثمارية.وقال الصفشار ، ان “ العراق 
من املقرر ان يبدأ عام 2020 بموازنة 12/1 برف ميزانية تششغيلة 
تششمل رواتشب املوظفشني واالجشور فقشط، مشن دون رصف ميزانية 
اسشتثمارية للمشاريع”.وأوضح ان “الربملان عازم خالل جلسة اليوم 
عى تعديل قانشون اإلدارة املالية حيث تمت القراءة األوىل والثانية من 
اجل تدوير األموال واملبالغ املخصصة لالسشتثمارات واملشاريع ومنح 
املحافظني صالحية استمرار املشاريع من دون توقف بالرغم من عدم 

إقرار موازنة 2020”.

المالية النيابية: سنعدل قانون اإلدارة 
المالية بهدف استمرار المشاريع 

أعلن مرف الرافدين، االثنشني، عن رصف وجبة جديدة من 
سشلف املتقاعدين املدنيني والعسشكريني التي ترتاوح مابني 3 

و5 و 8 و 10 عن طريق أدوات الدفع االلكرتوني .
وقال املكتب االعالمي للمرف يف بيان ، انه “تم رصف دفعة 
جديدة من سشلف املتقاعدين املدنيني والعسشكريني ألكثر من 

300 متقاعد”.
وأضشاف البيان، أن “رصف تلك السشلفة تم عشن طريق ابالغ 
املتقاعد عرب رسشالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد 
ان اسشتكمل كافة اإلجشراءات القانونية ملنحه اياها ورصفها 
عشن طريق أدوات الدفع االلكرتوني والتي تمت تعبئة الرصيد 

املايل اليه”. 

الرافدين: صرف وجبة جديدة 
االقت�صاديمن السلف ألكثر من 300 متقاعد
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المراقب العراقي/ متابعة...

اقتحم�ت ق�وات الكي�ان الس�عودي ح�ي العنود 
وس�ط الدمام بالرصاص  الحي والدوريات األمنية 
ورشع�ت ه�ذه الق�وات بفت�ح ن�ران أس�لحتها 
 الرشاشة داخل الحي دون مباالة بالساكنني بغية 
قت�ل واغتيال  الش�ابني أحمد آل س�ويد و عبدالله 

النمر. 

ونق�ل موق�ع »ث�وار النمر« ان�ه »تم خ�ال هذه 
التحش�يد العس�كري يف  حي العن�ود تنفيد عملية 
مط�اردة وماحق�ة يف أزق�ة الحي ال�ذي لجأ  إليه 
الش�ابان املطاردان من رصاص مرتزقة آل سعود 
وماحقته�م  حت�ى ينجوا بأنفس�هم من رصاص 

الغدر«. 
وكان األمر هذا يف تمام الس�اعة العارشة صباحاً، 

وأس�فرت هذه  العملية اإلجرامية الس�عودية عن 
أصابة الش�ابني بالرصاص الحي كم  نقلوا شهود 
العي�ان مل�ا رأوه، ولي�س كم�ا نقل�وا عرب ش�هود 
التدليس  والكذب الذين مزجوا الحقائق واألكاذيب 
كما شوهدوا يتحدثون  للقنوات السعودية املضللة 
للحقيقة بأن الش�ابني إرهابيان وإنما  اإلرهابيون 

هم آل سعود ومرتزقتهم. 

مرتزقة آل سعود تغتال شابين من أبناء القطيف   دولي دوليعربي  عربي 
إدانات دولية للعدوان األمريكي ..

قوى المقاومة تدين استهداف مقرات الحشد الشعبي 
في العراق وتصفه  بالوحشية

المراقب العراقي/ متابعة...
ذي  صحيف�ة  ملوق�ع  تحلي�ي  تقري�ر  أك�د 
ناشيونال الربيطانية أن  الواليات املتحدة هي 
املسؤولة عن شلل سياستها وتخبطها خال 

 العقد املايض. 
وذكر التقرير الذي تابعته »املراقب العراقي« 
أن  ت�رى  املألوف�ة  اصبح�ت  »الحكم�ة  أن 
الوالي�ات املتح�دة تكاف�ح م�ن خ�ال وداع 
دورها  التقليدي لقيادة الرشق األوس�ط، فقد 
ادى مزيج من اإلخفاقات  السياس�ية وس�وء 
التقدير إىل إضعاف مصداقيتها وأفس�د الرأي 
الع�ام  األمريك�ي ع�ى املش�اركة العميقة يف 

املنطقة«. 
واض�اف أن »أمري�كا يف الوق�ت الح�ايل تبدو 
عاج�زة بش�كل كبرة  ويب�دو العال�م متعدد 
االقط�اب هو الخليفة الحتم�ي للواقع ثنائي 

القطب  الذي نش�أ خال الحرب الباردة، بدال 
ع�ن نهاي�ة التاري�خ االحادية  القط�ب التي 
حاول�ت امري�كا االمس�اك به�ا بع�د انهيار 
االتحاد السوفيتي  وحرب الخليج الثانية عام 

1991 ، ول�ذا فهي يف حال تراجع نس�بي  وان 
م�ن ابرز س�مات ه�ذا الرتاجع ه�و الرتاجع 
الطوعي  عى األقل  يف الديمقراطية األمريكية. 
كما أنها سمة من سمات التحسس  األمريكي 
يف الساحات الدولية األخرى املهمة مثل شبه 

الجزيرة  الكورية«. 
وق�د يت�م التس�اؤل كي�ف اصبحت روس�يا 
سمس�ار القوة والصديق  الناش�ئ للجميع يف 
منطق�ة الرشق االوس�ط بينم�ا يتم تهميش 
الواليات  املتحدة القوية نس�بياً؟ الجواب هو 
أن روس�يا تعرف م�ا تريد ، وتح�دد  أهدافها 
بش�كل ضيق وتعمل بحزم لتأمني مصالحها 
الخاص�ة. ال تفع�ل  الواليات املتح�دة أياً من 
ه�ذه األش�ياء ، فتجع�ل م�ن نفس�ها حوًتا 
 خرقاء مس�تعرة ، تتفوق عليه�ا الحيوانات 

الصغرة«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
مع صعود موجة ما يسمى ب� »الربيع العربي«، 
ومنذ الع�ام 2012  وحتى انتهاء الربع األول من 
2019، أسقطت املنامة الجنسية عن  قرابة ألف 
مواطن بحريني .  وبحس�ب صحيف�ة »األخبار« 
اللبناني�ة، ف�إن »ع�ددا كب�را مم�ن س�حبت 
 جنس�ياتهم خال تلك الفرتة أعي�دت إليهم مرة 
أخ�رى بفعل ضغوط  حقوقية، إال أن السياس�ة 
ذاتها ال تزال مستمرة كسيف مسلط عى  رقاب 

املعارضة البحرينية، بأمر القضاء«  . 
أح�د ضحاي�ا ه�ذه السياس�ة ه�و الحقوق�ي 
البحرين�ي املقي�م يف بريطاني�ا،   «س�يد أحم�د 

الوادعي«، املسقطة جنسيته منذ عام 2015  . 
يقول »الوادعي«: »مهول�ة هي تبعات حرماني 
وعائلتي من  الجنس�ية؛ طفلتي الثانية املولودة 
من�ذ عامني تكاب�د تبعات كب�رة  لوالدتها وهي 

عديمة الجنسية«. 

الجنس�ية،  م�ن  حرمان�ي  »بس�بب  وأوض�ح 
وبسبب أن النساء ال  يس�تطعن نقل جنسيتهن 
إىل أطفاله�ن، ف�إن زوجتي ال تتمك�ن من منح 

 الهوية لطفلتنا«. 
ويلف�ت »الوداعي« إىل أن هذه األرقام تس�جل يف 
بلد يقدر عدد  س�كانه بح�واىل 660 ألف مواطن 
فقط، م�ا يعني أن واحدا من كل   700 ش�خص 
تنتزع منه هويته، وه�و ما يرتتب عليه إجباره 
عى  مغ�ادرة الباد، بعد أن تصب�ح إقامته فيها 

غر رشعية . 
ويضيف »بعد فرتة قصرة من إسقاط الجنسية، 

يتم طرد املحكومني  وترحيلهم قرسا«. 
ويش�ر »الوداع�ي« إىل أن أكثري�ة املعارض�ني 
والناش�طني الحقوقي�ني  املتواجدي�ن يف الخارج 
ألنه�م  البحري�ن  إىل  الع�ودة  م�ن  محروم�ون 
 محكوم�ون، قائ�ا: »تقريبا، يس�تحيل عليهم 
الرج�وع إىل البلد، وال  يمكن اس�تضافتهم حتى 

من قبل ذويه�م يف الداخل، وفعليا يحظر  عليهم 
الدخول إىل البحرين«. 

وتستند هذه السياسة إىل قانون سحب الجنسية 
الص�ادر يف عام   1963، وال�ذي تم تعديله يف عام 
2014، لتمن�ح وزارة الداخلية  بموجبه الحق يف 
إلغاء جنس�ية أي ش�خص »يس�اعد أو يشارك 
يف  خدم�ة دول�ة معادية«، أو »يتس�بب يف رضر 

بمصالح اململكة«. 

اللبنانية: المنامة ُتسقط الجنسية عن ألف مواطن منذ 2012  األخبار 

صحف 
ومجالت

ناشيونال: أمريكا مشلولة سياسيا وتستعد لوداع دورها  التقليدي  ذي 
في قيادة الشرق األوسط

مرجع دين يلتقي أسرة الزكزاكي ويؤكد ضرورة نقله 
إلى دولة  إسالمية لتلقي العالج

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د املتحدث باس�م الق�وات املس�لحة اليمنية العمي�د يحيى 
رسيع،  جاهزية القوات لتنفيذ مرحلة الوجع الكبر إذا أصدرت 

القيادة  توجيهاتها القاضية بتنفيذها. 
واس�تعرض رسي�ع يف مؤتمر صح�ايف إحصاءات ع�ام 2019 
للق�وات  املس�لحة اليمنية، وأك�د أن القوات املس�لحة اليمنية،  
جاهزة لتعزي�ز  القدرة الدفاعية لتحري�ر وتأمني اليمن ووقف 
الع�دوان ورف�ع الحصار،  وف�رض معادالت عس�كرية جديدة 

تقوم عى اسرتاتيجيات الرضبات  املفاجئة«. 
وق�ال إن »الرد باملثل ع�ى عمليات العدو بما يتناس�ب مع كل 
عملي�ة  وحجمها وهدفه�ا ونتائجها، ورفع مس�توى الرد عى 
الجرائم التي  تس�تهدف مواطنني بمن فيه�م أهل جنوب الباد 
ورشقه�ا«.  واضاف »مس�تمرون بوقف إطاق الن�ار تجاه من 
ينس�حب من  املعركة وال سيما إذا كان من املرتزقة”، مشرا اىل 
أن “بنك  أهدافنا توس�ع ليش�مل أهدافا حساسة وحيوية عى 

طول وعرض  جغرافيا دول العدوان«. 
وقال متح�دث القوات املس�لحة اليمنية: انه “تم تقس�يم بنك 
أهداف  قواتنا اىل 3 مس�تويات بحس�ب األهمية، املستوى األول 
9 أه�داف  بالغة األهمية 6 منها يف الس�عودية و3 يف اإلمارات”، 
مبين�ا أن   “الع�ام 2020 س�يكون ع�ام الدف�اع الج�وي وعام 

النرص«. 
وأكد »الجهوزية التامة لتنفيذ مرحلة الوجع الكبر إذا  أصدرت 

 القيادة توجيهاتها القاضية بتنفيذها«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
س�ودانية  محكم�ة  قض�ت 
الي�وم االثن�ني، باإلع�دام ع�ى 
املخابرات  27 عس�كريا  بجهاز 
العامة، وتربئة سبعة آخرين يف 
قضية مقتل  املتظاهر »األستاذ 
الخ�ر«، بع�د  أحم�د  امل�دريس 

تعرضه للتعذيب . 
وق�ال الق�ايض الص�ادق عب�د 
ثب�ت  م�ا  »وف�ق  الرحم�ن 
إدان�ة  املتهم�ني  للمحكم�ة 
بموج�ب  والعرشي�ن  الس�بعة 
املادتني 21 )االشرتاك  الجنائي( 
م�ن  العم�د(  )القت�ل  و130 
القان�ون الجنائ�ي الس�وداني، 
وتق�رر  الحكم عليه�م باإلعدام 
ش�نقا حتى املوت«، مش�را اىل 
أن املعتقل  تعرض خال توقيفه 

للرضب املربح . 

والجلسة تحظى باهتمام بالغ 
من قب�ل الش�ارع الس�وداني، 
حيث دع�ا   «تجمع املهنيني«، يف 
بيان ل�ه، الجماهر لحضورها 
تأكيداً لدعم  املطالبات املستمرة 

بالقص�اص م�ن قتل�ة ح�راك 
كانون األول . 

وتعد محاكمة قتلة أحمد الخر، 
تكريس ملفهوم محاس�بة افراد 
جهاز  األمن الذي�ن قاموا طوال 

والتنكي�ل  بالبط�ش  30 عام�ا 
وقت�ل املعتقل�ني،  دون رقيب أو 
حس�يب، مدججني بالحصانات 
والحمايات القانونية  التي تتيح 

لهم فعل ما يشاؤون. 

الحوثيون: جاهزون لتنفيذ مرحلة 
»الوجع الكبير« 

ضد السعودية  واإلمارات

محكمة سودانية تحكم بإعدام 27 عضوا بجهاز المخابرات 
في قضية  مقتل متظاهر

المراقب العراقي/ متابعة...
أث�ارت حادثة اس�تهداف مقرات الحش�د 
الش�عبي يف العراق موجة  إدان�ات دولية، 
فيم�ا اعتربتها تل�ك الدول بأنه�ا جريمة 

وحشية ال تمت  لإلنسانية بصلة. 
حي�ث أدان ح�زب الل�ه بش�دة الع�دوان 
األمريك�ي الوح�ي والغادر ع�ى  مواقع 
كتائ�ب ح�زب الل�ه يف الع�راق، واعت�ربه 
اعتداًء س�افراً عى  س�يادة الع�راق وأمنه 
واستقراره وعى الش�عب العراقي بكامل 
 مكوناته، ال س�يما الحش�د الشعبي الذي 
كان�ت له اليد الط�وىل يف  مواجهة اإلرهاب 
التكف�ري وإلحاق الهزيم�ة به وماحقة 

فلوله. 
ويف بيان ل�ه، أكد حزب الل�ه أن »العدوان 
األمريكي ع�ى مواقع كتائب  حزب الله يف 
الع�راق يؤكد مج�دداً أن اإلدارة األمريكية 
تريد أن  ترضب عن�ارص القوة الكامنة يف 
الش�عب العراقي والقادرة ع�ى  مواجهة 
»داع�ش« وقوى التط�رف واإلجرام الذين 
دعمته�م اإلدارة  األمريكية ع�ى أكثر من 
صعي�د وال يزال�ون ضم�ن مخططاته�ا 
وأدواته�ا  الخبيث�ة يف املنطق�ة، كم�ا أنها 
تكش�ف عن وجهه�ا الس�افر باعتبارها 
 عدواً للعراق ومصالح العراقيني وتطلعهم 
إىل الحرية والسيادة  الحقيقية واملستقبل 

اآلمن«. 
وقال »إننا نس�أل الله عز وجّل للش�هداء 
الرحمة وعلو الدرجات  وللجرحى الشفاء 
العاجل ولعوائل الش�هداء الصرب وللشعب 
العراق�ي  العزي�ز الن�رص امل�ؤزر، ونتقدم 
م�ن إخوانن�ا األعزاء يف كتائ�ب حزب  الله 
بأحر العزاء، وال ب�د أن الذين اتخذوا قرار 
االعت�داء اإلجرام�ي  سيكتش�فون قريب�اً 

حماقة هذا القرار ونتائجه وتداعياته«. 
الخارجي�ة  وزارة  أعلن�ت  جهته�ا  م�ن 
لاعت�داء  معارضته�ا  ع�ن  الصيني�ة، 
 األمرك�ي الذي اس�تهدف مواقع الحش�د 
الش�عبي غربي االنبار، داعية  اىل رضورة 

احرتام سيادة العراق وسامة أراضيه . 
وقال�ت ال�وزارة يف بيان تابعت�ه »املراقب 
العراقي« إن »الصني تؤكد  رضورة احرتام 
وضمان سيادة واستقال وسامة أرايض 

سوريا  والعراق«. 
وأضاف�ت ال�وزارة، أن »الص�ني عارضت 
باس�تمرار اس�تخدام العنف  يف الش�ؤون 

الدولية«. 
ب�دوره ق�ال املتح�دث باس�م الخارجي�ة 
األمريك�ي  ع�ى  الع�دوان  إن  اإليراني�ة، 
األرايض العراقية ومهاجمة مواقع الحشد 

الش�عبي، مث�ال واض�ح  ع�ى اإلره�اب، 
وندينه بشدة . 

واش�ار عب�اس موس�وي، اىل »الهج�وم 
األمريكي عى مقر القوات  العراقية  داخل 
االرايض العراقي�ة، وق�ال إن عى الواليات 
الع�راق  اس�تقال  أن  تح�رتم  املتح�دة 
وسيادته وسامة أراضيه وأن توقفت عن 

 التدخل يف شؤونه الداخلية«  . 
وتط�رق موس�وي، اىل »مزاع�م امري�كا 
الكاذب�ة بمكافحة اإلرهاب،  وقال إن هذه 
الهجم�ات أثبتت مرة أخ�رى زيف مزاعم 

الواليات  املتحدة بمقاتل�ة جماعة داعش 
التكفري�ة، حي�ث ان الوالي�ات املتح�دة 
 اس�تهدفت مواق�ع ق�وات كان�ت توج�ه 
رضبات مدم�رة إلرهابي�ي   «داعش« عى 

مر السنوات املاضية«  . 
أن  الخارجي�ة،  باس�م  املتح�دث  وق�ال 
امري�كا وبه�ذه الهجم�ات، كش�فت  عن 
متجاهل�ة  لإلره�اب،  الق�وي  دعمه�ا 
ويج�ب  أن  ال�دول،  وس�يادة  اس�تقال 
تتحمل مس�ؤولية عواقب هذا العمل غر 

القانوني . 

ووصف موسوي، تواجد القوات األجنبية 
يف املنطقة بأنه سبب  النعدام األمن والتوتر 
واألزمات، وأكد أن عى الواليات املتحدة أن 

 تنهي وجودها املحتل يف املنطقة . 
وأعلن الحش�د الش�عبي يف الع�راق، اليوم 
االثن�ني، ع�ن ارتف�اع حصيل�ة  القص�ف 
األمريكي الغاش�م عى مق�رات تابعة له 
يف القائ�م غرب�ي  محافظة االنب�ار إىل 25 
ش�هيدا و51 جريح�ا، وأن عدد الش�هداء 
قابل  للزيادة نظرا لوجود جرحى يف حالة 

حرجة وإصابات بليغة . 

المراقب العراقي/ متابعة...
وص�ف املرج�ع الدين�ي آي�ة الله ن�ارص مكارم 
ش�رازي، زعي�م الحركة  اإلس�امية يف نيجريا 
الش�يخ إبراهيم الزكزاك�ي بأنه الش�هيد الحي 
يف  العالم اإلس�امي، داعيا الس�لطات النيجرية 
للموافق�ة ع�ى نقل�ه إىل  دولة إس�امية لتلقي 

العاج. 
وخ�ال اس�تقباله يف مدينة قم املقدس�ة بعض 
أفراد أرسة الش�يخ  إبراهيم الزكزاكي، أشاد آية 
الله نارص مكارم شرازي بشخصية هذا  العالم 
الش�عبي الفاضل ووصفه بأن�ه بطل ومناضل، 

قدم 6 من أبنائه  فداء لإلسام«. 
وأع�رب آية الل�ه مكارم ش�رازي عن »اس�فه 
للوضع الصحي املؤس�ف  جدا للش�يخ الزكزاكي 
وعقيلته، وقال: لم يبق ظلم اال ومارس�وه بحق 
 الش�يخ وأرست�ه، وم�ن املؤس�ف إن املنظم�ات 

الدولية اتخذت موقف  الامباالة بهذا الشأن«. 
كم�ا عرّب عن »اس�فه للصم�ت الذلي�ل ألدعياء 
حقوق اإلنس�ان وق�ادة  الدول اإلس�امية تجاه 

ه�ذا الظلم الفادح، وق�ال: نحن ندين هذا الظلم 
 والجريم�ة بح�ق الش�يخ الزكزاك�ي وأرست�ه، 

ونحّمل الحكومة النيجرية  املسؤولة«. 
ودع�ا املرجع الدين�ي »الش�خصيات واملفكرين 
يف العال�م اإلس�امي  للمزي�د م�ن التح�رك بهذا 
الص�دد، وقال: نح�ن ندعو املفكري�ن وأصحاب 
به�ذا  االحتج�اج  العال�م اإلس�امي،   ال�رأي يف 
الش�ان، كما يتوج�ب عى  الحكوم�ة النيجرية 
الترصف بمسؤولية وأن تنهي الظلم ضد الشيخ 

 الزكزاكي«. 
وأشار آية الله مكارم ش�رازي إىل »دور الشيخ 
الزكزاكي يف توجه  الشعب النيجري نحو اإلسام 
ومدرس�ة أه�ل البي�ت عليه�م الس�ام،  واعترب 
تضحياته وكذلك الجرائم والظلم املمارس ضده، 

بانه قل  نظره يف تاريخ اإلسام«. 
وأك�د أن »الش�يخ الزكزاكي لم يتم�رد ولم يقم 
بحركة ضد الحكوم�ة  النيجرية، وذنبه الوحيد 

هو أن لديه شعبية وأن الجماهر محبة  له«. 
كم�ا دع�ا آية الل�ه م�كارم ش�رازي الحكومة 

والجهاز الدبلومايس  ووس�ائل االع�ام يف الباد 
لب�ذل املزيد من الجهود وبش�كل اكثر  جدية، يف 
متابعة أوضاع الشيخ إبراهيم الزكزاكي، وقال: 
يجب  إط�اق االحتجاجات واملتابعات الازمة يف 
هذا املج�ال من اجل  تخليص الش�يخ الزكزاكي 

التي م�ن ه�ذه األوض�اع  الصعبة 
يعاني منها. 
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التدف�ع رضبة الحروب يف وقتها الفاتورة تأتي س�ابقا .  إن 
الحرب ب�ن الحق والباطل قائمة من�ذ  ان خلق الله االرض 
،وخلق ادم وحواء فإن الحرب بن الحق والباطل مس�تمرة 
،اىل ان ي�رث  االرض وم�ن عليه�ا. علم�ا ب�أن الحق ينترص 
دائم�ا عىل الباط�ل والدليل عىل ذلك أن الل�ه عز وجل  يقول 
)ب�ل نقذف بالحق عىل الباطل فيدمغة فإذا هو زاهق ولكم 

الويل مما تصفون (  . 
ه�ذا الرصاع الدائم ليس وليد الي�وم بل هو ممتد عىل عمق 
التاري�خ وقد اتخ�ذ هذا الرصاع  صورا واش�كاال عديدة ولم 
يقترص عىل الرصاع الفردي ب�ن افراد وجماعات محدودة 
،بل  تجاوز اىل رصاع دويل فتسبب بحروب ومعارك طاحنة .  
رصاع الع�راق م�ع امري�كا دائ�م وقائ�م ،وخصوص�ا بعد 
سقوط الطاغية املقبور هدام  ،هنا بدأت  مرحلة جديدة من 
الرصاع وبدأت امريكا تنفذ س�مومها وترسم مخططاتها ، 
ومن اك�ر تلك  املخططات هي حرب داع�ش وهي املؤامرة 
الكرى الت�ي راهن عليه�ا الكثري،وباءت بالفش�ل  املخزي 

المريكا واذنابها .  
لكنها ليس�ت النهاية مع سياس�ة بن�ي صهيون..من هنا 
بدأت اوىل مخططاتهم ضد الحش�د  الشعبي الذي سبب لهم 
العقدة والقلق كونه جيش�ا عقائديا يشرتي الشهادة بدمه 

بتكليف  رشعي .  
اليوم  وكس�ابقتها م�ن االي�ام  يتجاوز املح�ور االمريكي 
برضبات عىل كتائب حزب الله ،اس�فرت  عن وقوع شهداء 

وجرحى .. 
ماذا  تتوقع امريكا كيف س�يكون ال�رد ؟ هي تعلم ان الرد 
ق�اس جدا جدا  ووضعت يدها يف  الزيت املغيل والتنس�وا ان 
هن�اك حكمة تقول ) التدف�ع رضبة الحرب يف وقت الحرب 

احيانا  ،  فقد تأتي الفاتورة الحقا( 

الغباء واالستحمار في 
سياسة األمريكان

فراس الجوراين
بقلم/ فارس الجواري

الت�ي  االقتصادي�ة  التحدي�ات  إن 
تحدي�اً  ش�كلت  العومل�ة  أفرزته�ا 
حقيقياً لصناعة النقل الجوي التي 
 ظل�ت ومازالت تعمل وفقا ألس�س 
مم�ا  عاملي�ة  تنظيمي�ة  ومعاي�ري 
سيجعلها تدخل السوق وبقوة  مما 
س�يزيد من توفري الك�وادر املؤهلة 
للعمل يف هذا القطاع لذلك أصبحت 
دراسة علوم  الطريان شيئا ال يمكن 

تجاهله هذه األيام . 
وه�و ما أش�ارت الي�ه الدراس�ات 
م�ن  العاملي�ة  الس�وق  لتوقع�ات 
االيرب�اص  مث�ل  عاملي�ة  رشكات 
 والتي بين�ت أن نموالحركة الجوية 
س�يزيد بنسبة 4.5٪ س�نويا و هذا 
يعن�ي يف املس�تقبل س�يتم  صناعة 
أكث�ر م�ن 33,000 طائ�رة ركاب 
جديدة فض�ا عن طائرات ش�حن 
إضافية ع�ىل مدى  العرشين س�نة 
املقبلة , يف حن أكدت تقارير أتحاد 
النقل الج�وي ال�دويل  )IATA(  عن 
 توقعاتها للمسافرين جوا يف ال 20 
عام املقبلة وتحدي�دا يف عام 2036 
بأن�ه س�يكون هن�اك  بح�دود 7.8 
مليار مسافر عن طريق الجو , أما 
رشكة بوينغ االمريكية فأكدت بعد 
أج�راء  دراس�ات ان عال�م الطريان 
س�يواجه مشكلة وجود نقص حاد 
العامل�ن يف رشكات  الطياري�ن  يف 
 نق�ل الركاب يف الس�نوات العرشين 
ه�ذه  س�تحتاج  حي�ث  القادم�ة 
الرشكات حول العالم إىل   635.000 
طيار جديد بحلول عام 2036 وأكثر 

من هذا العدد لبقية كوادر الطريان 
االخري�ن  ثلثه�م من منطقة آس�يا 
وال�رشق االوس�ط )وأكي�د بضمن 
ه�ذه املجموعة س�يكون العراق يف 
أم�س  الحاجة لهذه الك�وادر( مما 
سيتيح فرص عمل واعدة للراغبن 
يف االنخ�راط بهذا املجال ومن  كافة 
التخصصات سواء يف قيادة الطائرة 
او املهندسن العاملن يف )التصميم، 
اإلنتاج،  وصيانة الطائرات( وكذلك 
بقي�ة الك�وادر الخدمية املس�اندة 
لتحلي�ق الطائرة م�ن واىل وجهتها 
 يف الس�فر وسيش�مل ايضا بصورة 
غ�ري مب�ارشة بع�ض التخصصات 
و  التس�ويق  مث�ل  مج�االت  يف 
 االقتصاد واملالية , لكل ماورد أعاه 
يس�توجب ع�ىل واضع�ي الخطط 
املستقبلية يف سلطة  الطريان املدني 
العراقي أنش�اء املزي�د من مدارس 
وأكاديميات للطريان وأيضا املراكز 
يف  الخدم�ات  ملقدم�ي   التدريبي�ة 
الجوي  النق�ل  املط�ارات ورشكات 
وفق معايري املنظمات  العاملية ذات 
العاقة ) االيكاو , االياتا … وغريها 
الدراس�ات  (  .  لق�د س�لطت ه�ذه 
الضوء ع�ىل مضام�ن جوهرية يف 
رضورة بن�اء قاعدة م�وارد وطنية 
 اساس�ها الطاق���ات البش���رية 
املدرب�ة والق����ادرة عىل مواكب�ة 
التق��دم التكنولوج��ي الس��ريع 
 ال��ذي يعرف���ه مج�ال الطي�ران 
املدن��ي العراق�ي , وهو م�ا يجب 
ان نعم�ل علي�ه بجدي�ة يف  املرحلة 
الحالي�ة واملس�تقبلية م�ن خ�ال 

ومراك�ز  اكاديمي�ات  اس�تحداث 
تخصصية لتدريب  الطريان وعلومه 
املختلف�ة ك�ون ه�ذه املرشوع�ات 
الحديث�ة الهامة س�تخدم رشيحة 
واس�عة من  املجتم�ع العراقي كما 
تعم�ل عىل س�د الفج�وة التدريبية 
ه�دف  وتحقي�ق  املج�ال  ه�ذا  يف 
 اسرتاتيجي مهم هو توطن تدريب 
كوادر الطريان داخل العراق وبدعم 
من املستثمرين  ومقدمي الخدمات 
العراقي�ة  الط�ريان  ورشكات 
الجوي�ة  الخط�وط  وخصوص�ا 
ورشكات  الخدم�ات  العراقي�ة 

االرضي�ة وادارة املط�ارات بإعطاء 
خريجي هذه االكاديميات الوطنية 

األولوية يف  التوظيف . 
إن الض���رورة تقتض���ي م���ن 
جمي����ع مكون���ات الطي��ران 
تنته�ج  ان  الع�راق  يف  املدن���ي 
 منهاج�ا علميا مرمجا ش�عاره ” 
بن�اء خريط�ة مس�تقبل الط�ريان 
املدني العراقي ” واعتبار  التدري�ب 
م��ن أه��م آلي��ات تكوي�ن�ه من 
خ�ال العم����ل ب��كل فاعلي��ة 
لتش�جيع املس�تثمرين ودعمهم  يف 
إنش�اء ه�ذه املؤسس�ات التدريبية 

وف�ق املعاي�ري والقواعد القياس�ية 
الدولية  للط�ريان املدني   للمنظم�ة 
التط���ورات    ICAOملواكب�ة 
واملس����تجدات الت���ي تشهدها 
الطي����ران  م�ن  صناع����ة 
حرك����ة  نم����و  تزاي����د 
النق����ل الج���وي وتضاع���ف 
واملط��ارات  الطائ��رات  ع����دد 
الضخم����ة   واالس��تثمارات 
ف���ي كل مكون���ات القط���اع . 
إن الجي�ل املقبل يف س�وق الطريان 
املدن�ي س�وف يحت�اج اىل مزي���د 
املؤهل����ة  العمال����ة  م����ن 

البش����رية   والكف����اءات 
املتخصص����ة ف����ي مج���ال 
الطي����ران س�يصعب توف�ره اذا 
لم نت�دارك  املوقف ف�ورا واالنفتاح 
عىل بناء هذه املؤسس�ات التدريبية 
القط�اع  نرف�د  حت�ى  املتط�ورة 
 بالك�وادر املطلوبة مس�تقبا بعيدا 
ع�ن الروتن الحكوم�ي ومعرقات 
الت�ي  يصنعه�ا  االخ�رى  االداري�ة 
القط�اع  ه�ذا  موظف�ي  بع�ض 
يف  الخاص�ة  االس�تثمارات  ام�ام 
التعلي���م  مؤسس����ات  مج�ال 

 والتدري���ب . 

احتياجات سوق الطيران العراقي للكوادر المؤّهلة

،،
استهّل العام 2019 بمخاض صعب تمهيدًا لوالدة حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري. وكان  التصلّب سمة التعاطي الذي أبداه الحريري خالل 

مشاورات التأليف، وال سّيما في رفضه  تمثيل نواب اللقاء التشاوري بمقعد الوزير السّني، وإقفال أبوابه أمام أي معالجة معتمدًا  أسلوب 
تقطيع الوقت والهروب إلى األمام وتأجيل حل المشكلة، في رهان على تغّيرات داخلية  أو خارجية تفرض واقعًا جديدًا يمّكنه من فرض 

شروطه في صياغة شكل الحكومة وتحديد  أطرافها وتوازناتها. وبّرر الحريري هذا التعّنت بأنه ال يريد »تزّعم حكومة بأي ثمن وبال  ضوابط 
سياسية تقوم على الشراكة والتوازن، كما ال يحّبذ حكومة يكون لحزب اهلل فيها اليد  الطولى، ألن هذا األمر يقحمه في اشتباك سياسي مع 

المجتمَعين الدولي والعربي، وهو ليس  من النوع الذي يسلّم رئاسة حكومة لغيره«. 

لبنان 2019.. ضغوطات أميركية هائلة ال ُتضِعف العهد والمقاومة

بقلم/ أ. محمدالحسيني
وبع�د نحو ثمانية أش�هر ع�ىل التكليف 
رأت  الحكوم�ة الن�ور، وه�ي الخامس�ة 
والس�بعون بعد االس�تقال، والثانية يف 
عهد الرئيس ميشال  عون، والثالثة التي 
يرأس�ها الحري�ري، وص�درت مراس�يم 
تش�كيلها يف 31 كان�ون الثان�ي   2019، 
وضّمت 30 وزيراً بينهم أربع نساء للمرة 
األوىل، وعكس�ت تمثياً متوازن�ًا للقوى 
 السياس�ية، وتوزيعاً متكافئ�اً للحقائب 
الوزارية . اس�تدرج هذا التش�كيل موقفاً 
أمريكي�اً مس�تنكراً ع�ّرت عن�ه وزارة 
الخارجية التي دع�ت الحكومة  الجديدة 
ال�وزارات  م�وارد  توّف�ر  أالّ  ضم�ان  إىل 
وخدماتها دعماً لحزب الله، أّما مس�اعد 
وزي�ر  الخزانة لش�ؤون مكافحة تمويل 
اإلره�اب مارش�ال بيلينغس�يل الذي زار 
بريوت محّماً بحزمة  تهديدات ورشوط 
ع�ىل الحكوم�ة، فأع�رب ع�ن امتعاض 
إدارته من حصول حزب الله عىل  حقائب 
يف الحكومة وال سّيما وزارة الّصحة، ألن 
هذا األمر »يظهر الحزب بموقع القوي«، 
 ع�ىل الرغم م�ن حمل�ة العقوب�ات التي 
تشّنها واش�نطن عىل املقاومة يف لبنان، 
وكرّس�ت  الس�فرية األمريكية يف بريوت 
إليزابيث ريتش�ارد هذا املوقف بالتحذير 
من أن »العقوبات  األمريكية س�تطال أي 
وزارة يش�ارك به�ا حزب الل�ه أو يكون 
مس�ؤوال عنها«، مؤك�دة أن بادها   «لن 
تقب�ل الي�وم بع�دم مواجهة ح�زب الله 

بذريعة الحفاظ عىل االس�تقرار«. ووفق 
النغم نفسه،  هاجم رئيس حكومة العدو 
بنيامن نتنياهو الحكومة التي »يسيطر 
عليه�ا حزب الله« بحس�ب  قول�ه، فيما 
اعت�رت صحيفة »يديع�وت أحرونوت« 
أن حزب الله »نجح بمناورته الجديدة يف 
 الحصول عىل ثاث وزارات أبرزها وزارة 

الصحة .» 
استطاع حزب الله كرس الفيتو األمريكي 
عىل تمثيله يف الحكومة وتسلمه حكومة 
وازن�ة،  ورف�ع ش�عاراً رئيس�ياً عنوانه 
مكافح�ة الفس�اد والفاس�دين وص�والً 
إىل اس�تعادة األموال املنهوب�ة  ومعالجة 
ملف�ي النفايات والكهرباء وتأمن نظام 
طبي مناس�ب للمواطن اللبناني، مؤكداً 
ع�ىل  أن تك�ون الحكوم�ة مح�ّل خدمة 
السياس�ية  اإلدارة  وتم�ارس  للن�اس 
ليس�ت  للمكاس�ب  فه�ي  الصحيح�ة، 
الش�خصية أو الطائفية أو الحزبية، وأن 
وزراء ح�زب الله س�يقّدمون النموذج يف 

 األداء الحكومي، كما أعطوه سابقاً . 
يف ظل املس�تجّدات السياس�ية الداخلية 
ق�ررت اإلدارة األمريكية الدخول املبارش 
ع�ىل خ�ط  العرقل�ة والتأزي�م، فأوفدت 
مطلع شهر آذار مساعد وزير الخارجية 
لش�ؤون الرشق األدنى ديفيد  س�اترفيلد 
إىل لبن�ان، تمهيداً لزيارة وزير الخارجية 
ماي�ك بومبي�و إىل ب�ريوت، وجه�دت يف 
 تزخيم الضغ�ط األمريكي عىل الحكومة 
اللبناني�ة للتش�ّدد يف تنفي�ذ العقوب�ات 

عىل ح�زب الله  به�دف خنقه سياس�ياً 
ومالياً، وحرص ساترفيلد عىل ربط هذا 
الضغ�ط بحزم�ة العقوب�ات  األمريكية 
املفروضة عىل إيران، ال س�يما يف أعقاب 
»مؤتمر وارس�و« الذي عقد تحت عنوان 

اإليران�ي.  االقليم�ي  النف�وذ   مواجه�ة 
والتق�ى س�اترفيلد قوى 14 آذار س�عياً 
إلنش�اء لوبي يصّع�د  ضد ح�زب الله يف 
م�وازاة الهج�وم األمريك�ي يف املنطق�ة، 
وكان�ت لهجت�ه خ�ال اللق�اءات الت�ي 

 أجراها مرتفعة وحاّدة، مس�تخدماً لغة 
الوعيد والتحذير، والتأكيد عىل »رضورة 
الح�ّد من تأثري  حزب الله يف السياس�ات 
الحكومي�ة«، موضح�اً أن »املعرك�ة مع 
ق�د  يف  املنطق�ة  وحلفائه�م  اإليراني�ن 

ُفتح�ت، وكل األس�لحة ص�ارت مباحة 
حتى ل�و أّدى ذلك إىل زعزعة االس�تقرار 
 اللبناني«، ولم يغفل ساترفيلد إباغ من 
التقاه�م »اس�تياء« إدارته م�ن املوقف 
الرس�مي  اللبنان�ي، وال س�يما تماه�ي 

الرئيس ميش�ال عون ووزي�ر الخارجية 
ج�ران باس�يل يف مواقفهم�ا  مع حزب 

الله . 
إذاً هي هجمة أمريكية – غربية مّنسقة 
ع�ىل ح�زب الل�ه، رس�مت له�ا اإلدارة 
األمريكي�ة أجن�دة  واضح�ة هدف�ت إىل 
ش�يطنة الح�زب أوالً بتصوي�ره عام�ل 
تهديد الستقرار لبنان واملنطقة  والعالم، 
معتمدًة سياسة متعّددة األضاع لحصار 
املقاومة سياسياً ومالياً واجتماعياً، مع 
 التش�ديد عىل ع�دم فصلها عن س�وريا 
وإي�ران كمحور مع�اٍد للواليات املتحدة. 
ويف املقابل س�عت  واش�نطن إىل محاولة 
الفص�ل ب�ن ح�زب الله من جه�ة وبن 
رئيس الجمهورية وحلفائه من  األحزاب 
السياس�ية م�ن جهة ثانية مس�تخدمة 
سياس�ة الرتهي�ب والرتغيب آمل�ة إلزام 
الحكوم�ة  اللبناني�ة باالنضم�ام اىل هذا 
النه�ج، وتحوي�ل ح�زب الل�ه اىل ح�زب 
س�يايس أع�زل. ولخدم�ة ه�ذا  اله�دف 
نرشت مجلة »فورين بولييس« األمريكية 
بتاريخ 15 حزيران تقريراً زعمت فيه أن 
  «حزب الله كّثف أنش�طته خارج الحدود 
الجغرافي�ة اللبنانية، لتص�ل إىل مختلف 
مناط�ق الرشق  األوس�ط«، وأش�ارت إىل 
إحب�اط م�ا أس�مته »مؤام�رات خطط 
له�ا حزب الل�ه يف 3 قارات، ه�ي  أمريكا 
الجنوبي�ة وآس�يا وأوروب�ا«، وتوقع�ت 
»وصول أنش�طة حزب الله املشبوهة إىل 

الواليات  املتحدة نفسها .» 

بقلم/ د. علي الطويل
الش�ك ان امريكا ومنذ االنتصار عىل داعش وفشل مرشوعها 
املرس�وم يف الع�راق  وال�ذي كان  ع�ر دف�ع  قطع�ان داعش 
لتأخ�ذ ال�دور بالنيابة عنه�ا تمهيدا لتطبيق ذل�ك املرشوع  ، 
وكانطاقة  نحو رس�م ش�كل املنطقة من جديد حيث  يشكل 
الع�راق الباك�ورة فيه والعقب�ة الكبرية ايض�ا لذلك  املرشوع 
،فأنه�ا وبع�د ذل�ك االندح�ار الكبريب�داة بالتفكري بأس�لوب 
جدي�د ظاهره ملي�ح وباطنه  قبيح ،  الس�تخدامه يف تحقيق 
تل�ك االهداف فحرك�ت ذيولها عر تس�قيط دعام�ات القوة 
يف  الع�راق والنيل منها وتش�ويه س�معتها وف�ك العرى بينها 
وبن  مصدر قوتها وس�ندها وهو  الجمهور املرجعي الس�اند 
والداع�م ،  فحاولت بش�تى الوس�ائل يف دق اإلس�فن بينهما 
ولكنها   منيت بالهزيمة املنكرة ،  وادى هذا  االسلوب ايضا اىل 
انكشاف امرها مرة اخرى  وفضيحتها لدى الجمهور العراقي 
بعدم�ا كادت ان تخ�دع الكثري من العراقي�ن بوجودها خلف 
 واجهات اعامية تعر عن اجنداتها وخططها  عر اس�تغال 
التظاهرات الس�لمية وركوب  موجته�ا لتحقيق تلك االهداف 

ولكن حكمة املرجعية الدينية وخرة الحشد الشعبي وحنكة 
 قادت�ه ومعرفتهم الكب�رية بأحابيل الخ�داع االمريكية ومكر 
اس�اليبه افش�ل املخطط املرس�وم وكان  يهدف  لجر الحشد 
لقتال الش�عب وتحييد املرجعية واحراجها وبالتايل س�كوتها 
والحش�د  واملرجعية هما العمودان الرئيسيان ومصدرا القوة 
الت�ي تخش�اهما امري�كا  يف الع�راق  ، اال  ان كل ذل�ك فش�ل 
وانطوى بفعل الحكمة والدراية العالية التي تتمتع بها هاتان 

املؤسستان .   
وبعد هذا الفشل والهزيمة  املنكرة والتي انفقت ألجلهاأمواال 
طائل�ة ووقتا كب�ريا ومئات  املجندين لتنفيذه�ا ، فان امريكا 
تب�دو ماضية لتنفي�ذ تلك االجندة املرس�ومة وبإرصار كبري ، 
 ولكن ه�ذه امل�رة بطريقة مختلفة واس�لوب جدي�د مغادرة 
اس�لوب الح�رب بالنياب�ة واس�تخدام  االدوات والذي�ول ب�ل 
بالتدخل املبارش باس�تخدام قوتها وبشكل علني ،  فكان اول 
هدف هو  رضب مقرات الوية الحش�د الش�عبي املرابطة عىل 
الحدود الس�ورية وبحجج واهية وتريرات  ليس لها اس�اس 
لتس�ويق فعلتها الجبانة ، وعن�د التمعن وقراءة حيثيات هذا 

املوضوع يتضح   ان هناك عدة امور تقف وراء هذا االستهداف 
وعدة دوافع واهداف تدفع بهذا االتجاه منها؛

 1  . بعد فش�ل مرشوع ركوب موجة التظاهرات وفشل ادواتها 
يف حرف مس�ارها استخدمت  اس�لوب جر الحشد للمواجهة 
مب�ارشة م�ع امريكا تمهي�دا للتدخ�ل بحجة حماي�ة جنود 

امريكا يف  العراق
 2  . جس نبض الراي العام   اعاميا  وسياسيا يف العراق ملعرفة 
ماحققت�ه ماكنته�ا االعامية  يف فصل الحش�د ع�ن قاعدته 
الش�عبية عر الف�ركات والخدع اإلعامية التي اس�تخدمتها 
مواق�ع  الظ�ل االمريكية يف تش�ويه س�معته ل�دى الجمهور 

العراقي
 3  . اعط�اء الدع�م املعن�وي لفلول داع�ش املدعوم�ة امريكيا 
وبشكل واضح ، باالس�تمرار  بهجماتها عىل القوات العراقية 
والحش�د الشعبي يف مناطق التماس يف املوصل ودياىل  وصاح 

الدين .  
 4  . الحن�ق الكب�ري الذي تحمل�ه امريكا ضد كتائ�ب حزب الله 
وجميع قوى الحشد واملقاومة والتي  لم تساوم عىل عقيدتها 

ووالئه�ا دف�ع امري�كا للتعب�ري ع�ن ه�ذا الحق�د
 5  . وجود قوات الحشد عىل الحدود السورية مع العراق لقطع 
الطري�ق عىل امري�كا واذنابها من  ايج�اد موطئ قدم يفصل 
ابناء املقاومة يف س�وريا والعراق ش�كل هاجسا لدى امريكا 
فارادت  الضغط عىل قوات الحش�د الجل الهائها بامور اخرى 

تمهيدا النسحابها من هذه الجبهة .  
 6   . ام�ا عىل املس�توى العاملي فانها تبغ�ي رصف االنظار عن 
نجاح املناورات البحرية الكبرية  التي جرت بن ايران والصن 
وروسيا والتي شكلت قلقا كبريا المريكا وحلفائها يف املنطقة 

 وخشية بروز محور جديد يعرقل اهدافها وخططها
ان هذا االس�تهداف قد حس�بت امريكا املغ�رورة بانه جاء يف 
وقته املناسب ولكننا نظن انها لم  تحسب ذلك  التوقيت بدقة 
، فق�د اخطات بالفعل يف توقيت�ه ويف توقع نتائجها ، ان هذه 
الرضبة  اعطت زخما كبريا لقوات الحش�د الشعبي اذ ستوحد 
صف�وف العراقي�ن  خلفه�ا بع�د ان حاولت  امري�كا فصلها 
ع�ن تلك القاعدة ، كما انها ش�كلت صفعة قوية للذيول التي 
انخدعت بالوجه  االمريكي الناعم واعطت درس�ا بان امريكا 

اليمك�ن ان يامن لها جانب ، وقد احرجت  هذه  الرضبة وهذا 
االس�تهداف كذل�ك  كل ادعياء  الوطنية ، فبماذا س�يررونها 
هذه امل�رة وهم  يدع�ون الحرص ع�ىل الوطن وه�ؤالء الذين 
استشهدوا هم مواطنون عراقيون مدافعون عن  حدود الوطن 
، وهم  من مألوا الس�احات برصاخهم ودعايتهم وادعائاتهم 

بحب الوطن والدفاع  عن املواطنن ومصالح الشعب ؟
ان ه�ذا االس�تهداف الوق�ح والتع�دي الكب�ري عىل ج�زء من 
القوات املس�لحة العراقية البد ان  يكون له رد يناسب حجمه 
ومق�داره والب�د للق�وى السياس�ية م�ن تحمل مس�ؤلياتها 
الوطني�ة  واالخاقية برد هذا الع�دوان والوقوف موقف واحد 
ضده وتفعي�ل مقرتحات قانون طرد الق�وات  االمريكية غري 
املنضبط�ة من العراق بش�كل نهائي النها تش�كل عامل عدم 
اس�تقرار واخاله�ا  متواص�ل باالم�ن وخروقاته�ا متوالية 
لس�يادة العراقية ،وعىل ابناء املقاومة خاص�ة وابناء  العراق 
عامة االستعداد ملرحلة جديدة تظهر فيها وجوه العدو بشكل 
ج�يل هذه املرة  حي�ث  يكون العدو واضحا وش�اخصا أمامك 

بعدما كان يقاتل ويناور بذيوله واتباعه.

الضربة األمريكية .. األهداف والدوافع



أجرت اللجن�ة الباراملبية الوطنية العراقية 
يف مقرها انتخاب�ات االتحاد املركزي  لكرة 
الطائ�رة م�ن وض�ع الجل�وس بانتخ�اب 
يف  وف�از  للمرش�حني.   العام�ة  الهيئ�ة 
االنتخاب�ات كل من، عبد الحس�ني كاطع 

جرب رئيس االتحاد 19 صوتا،  قاسم محمد 
عيل نائب رئي�س 17 صوتا، يعكوب عبود 
ش�ايف امني ال�ر 19 صوتا،  احمد حس�ن 
عام�ر ام�ني م�ايل 26 صوتا وعب�د املنعم 

حسن محمد عضو اتحاد 22  صوتا. 

أكد مدرب نادي الزوراء، باس�م قاس�م، موافقته عىل 
طلب االس�تغناء ال�ذي تقدم به  الالعب عماد محس�ن 
تمهي�داً النتقاله إىل خ�ارج العراق .  وكان محس�ن قد 
تق�دم بطلب رس�مي ملنحه كت�اب اس�تغناء من قبل 
إدارة الن�ادي«.  وق�ال قاس�م »حاولن�ا أن نثني عماد 

محسن عن قراره يف مغادرة الفريق، لكن  إرصاره عىل 
املغادرة أجربنا بمنحه كتاب االس�تغناء«.  وأوضح أنه 
»ال توج�د لدى الالعب أية مش�كلة مادي�ة، ألن النادي 
سلمه الدفعة  األوىل بالكامل عند التوقيع مبارشة رغم 

الضائقة املادية التي يعاني منها  النادي«. 

كرة الطائرة من 
وضع الجلوس ينتخب 

هيئته اإلدارية

عماد محسن 
يقترب من 

مغادرة النوارس
6الرياضية

منتخبنا االولمبي يكشف عن قائمة الغرامات 
والعقوبات في النهائيات  

االثنين 30 كانون االول 2019 
العدد 2228 السنة العاشرة

للمنتخ�ب  االعالم�ي  املنس�ق  كش�ف 
االوملب�ي العراقي حس�ني الخرس�اني، 
عن  الغرامات والعقوب�ات الناتجة من 
عملية الطرد واالن�ذار الخاصة بلوائح 
نهائيات  آس�يا املقرر اقامتها يف تايلند 
م�ن 8-26 م�ن كان�ون الثان�ي املقبل 
بمش�اركة 16  منتخب�ا، بينها املنتخب 

العراقي . 
وق�ال الخرس�اني إن »لوائ�ح البطولة 
إداري  أو  الع�ب  أي  ان  ع�ىل  نص�ت 
يح�رم  البطول�ة  ط�رده  خ�الل  يت�م 
م�ن املش�اركة يف املب�اراة الت�ي تليه�ا 
مب�ارشة، واذا كان الط�رد  قد تم خالل 
آخ�ر مب�اراة لفريق�ه يف البطولة فيتم 
ترحيل الحرمان حس�ب ما نصت  عليه 
املدونة«.  واضاف أن »أي العب أو إداري 
يت�م طرده مب�ارشة من أية مب�اراة يف 
البطول�ة  يبقى محروما من املش�اركة 
اىل ان تتخ�ذ اللجن�ة قراره�ا بش�أنه، 
وال يج�وز ألي  إداري يت�م طرده خالل 
ش�وط املباراة االول دخول غرف تبديل 
فريقه خالل  االس�راحة، واليجوز ألي 
الع�ب أو إداري يتم طرده خالل املباراة 
أن يح�ر أي  مؤتمر صحفي رس�مي 
وه�ذا يش�مل املؤتم�ر الصحف�ي بعد 
املباراة واللق�اءات  اإلعالمية يف املنطقة 

املختلطة«. 
وأوضح الخرس�اني أن�ه »ال يجوز ألي 
الع�ب أو إداري يتم طرده الجلوس عىل 
 االحتياط أو يف املنطقة الفنية، ويسمح 
ل�إداري )وليس لالعب( الذي تم طرده 

 باملش�اركة يف أي مؤتم�ر إعالم�ي قبل 
املباراة يف أول أيام املباريات، وال يسمح 
 ل�إداري الذي ت�م ط�رده بالتواصل أو 
باالتصال بأي شخص له عالقة من أي 

نوع  باملباراة وذلك طيلة مدة املباراة«. 
وتابع: »واس�تنادا اىل امل�ادة )53( من 
انضباطي�ة  اج�راءات  تتخ�ذ  املدون�ة 
ض�د أي  فري�ق ييسء الت�رف )فعىل 
س�بيل املثال، اذا فرض الحكم عقوبات 
انضباطي�ة  فردي�ة ع�ىل خمس�ة )5( 
العبني مش�اركني أو أكثر م�ن الفريق 
نفسه، أو عىل ستة   )6( أفراد مشاركني 
أو أكثر من الالعبني واإلداريني من الوفد 
نفس�ه( وهذه  االج�راءات االنضباطية 
تتلخ�ص يف،غرامة قدره�ا 300 دوالر 
أمريك�ي عن كل  إن�ذار، وغرامة قدرها 

600 دوالر أمريكي عن كل طرد«. 
وزاد منس�ق املنتخ�ب األوملب�ي: »واذا 
تج�اوز ع�دد م�ن أف�راد م�ن الفريق 
ع�ىل  الح�كام أو مس�ؤويل املب�اراة أو 
األش�خاص اآلخرين خ�الل املباراة تتم 
معاقب�ة  الفري�ق بغرام�ة ال تق�ل عن 
6000 دوالر، ويف حال أي تكراراملخالفة 
يحال األمر  اىل لجنة االنضباط والسلوك 
اآلس�يوية ق�د تفرض عقوب�ات اخرى 
بموجب املدونة  اذا وجدت هناك ارصارا 

عىل اعادة املخالفة«. 
يش�ار اىل ان قرعة النهائيات كانت قد 
وضعت املنتخب العراق�ي يف املجموعة 
والبحري�ن  اس�راليا  جان�ب  اىل   االوىل 

وتايلند. 

شعب بال ذاكرة حّية، ال يمكن أن يصنع أماًل، 
أو ُيقيم مجدًا، أو َيبني مستقباًل..  فال يمكن 

للشعوب أن تتطلّع إلى هام الُسحب، إذا كانت 
لديها ذاكرة الَسمك، كما  يقول المثل الياباني ! 

َّقة  كنت أبحث عن أية إشارة مكتوبة ُموثـ
لحدٍث على جانب كبير من األهمية  جرى في 
شهر تشرين الثاني من العام الماضي، وقد 

عثرت عليها أخيرًا في  جريدة )الراية( القطرية، 
وهي إشارة تتعلّق بـما أسماه اليابانيون 

)محاكاة  األحـزان( وهنا ال بّد من التفاصيل ! 
ففي ذلك املوعد جاء وفد كروي وإعالمي ياباني كبري 
إىل قطر، ولم تكن غايته  إال استعادة فصول العذابات 
التي عاش�وها يف الثامن والعرشين من ترشين األول 
 ع�ام 1993 حني خرجوا بعاصفة من األلم والدموع 
أغرقت ميدان الن�ادي األهيل  القطري بهدف التعادل 
التأريخ�ي ال�ذي أح�رزه مهاجمن�ا جعف�ر عمران، 
وبه بلغنا  التع�ادل الذي كان كافي�اً إلزاحة املنتخب 
اليابان�ي ع�ن درب الوص�ول إىل نهائي�ات  مونديال 
1994 وصعود الغريم اللدود منتخب كوريا الجنوبية 
بدالً منه مس�تفيداً  من هدف عمران ومن الفوز عىل 

كوريا الشمالية ! 
َح�ّط الوفد الياباني الرحال يف الدوحة، ليبدأ املش�هد 
يف  اش�ركوا  الش�خوص  الذي�ن  بع�ض  الطوي�ل.. 
تل�ك املب�اراة توّجه�وا ف�وراً إىل األماكن الت�ي كانوا 
يتواج�دون  فيها عند اللحظة التي وضع فيها جعفر 
عمران الكرة يف الش�باك.. نفر آخر تمّدد  يائس�اً عىل 

ذات البقعة التي انهار فيها خالل تلك 
اللحظة املفصلي�ة، بينما كان  رجال 
اإلع�الم يوثق�ون املش�هد بالكلمة 
ال�ذي  الوثائق�ي  بالفيل�م  وكذل�ك 

يأتي تطبيقاً  حرفي�اً ملا جرى يف يوم 
الهزيمة بالتعادل ! 

ح�رص  دوم�اً،  وكعادته�م 
الياباني�ون عىل تنفيذ املحاكاة 
عالي�ة  بحرفي�ة  التطبيقي�ة 

 م�ن دون إهمال م�ا يراه غريه�م تفاصيل ال جدوى 
فيه�ا أو منه�ا.. بينما كان  الحض�ور من اإلعالميني 
غ�ري الياباني�ني ذاهل�ني ملرأى م�ا يج�ري أمامهم، 
ولكّنهم  كانوا يف كل مرّة يتغلبون عىل شعور الذهول 

بمطاردة ما يجري من تفاصيل  والكتابة عنها ! 
وح�ني زرت اليابان عام 2015 مع املنتخب العراقي، 
حرصت عىل الذه�اب إىل  املتحف الكب�ري الذي أقامه 
االتح�اد الياباني لكرة القدم وفيه زاوية خاصة لكل 
 تفاصي�ل مب�اراة العراق مع اليابان ع�ام 1993 بما 
يف ذل�ك اس�تمارة أس�ماء  الالعبني. ويومه�ا حاولت 
التذاكي عىل املسؤول عن املتحف فسألته: لقد مضت 
  22 س�نة عىل تل�ك املباراة بالذات، أل�م تجدوا مباراة 
أكث�ر أهمية منها لتخّصصوا  لها مثل هذه املس�احة 
الت�ي تزدح�م فيه�ا املعروض�ات من ك�رة ومالبس 

وأوراق  وأدوات وغريها؟ ! 
كان ج�واب املس�ؤول اليابان�ي ح�ارضاً ومرشق�اً 
بالفع�ل: تل�ك املب�اراة ه�ي الت�ي  صنع�ت نجاحنا 
فيم�ا بعد.. ه�دف التع�ادل العراقي وضي�اع تذكرة 
الصعود إىل  املونديال يف ثوان، مأساة ألهمتنا التفكري 
والتخطيط والعمل كي نصل إىل اليوم  الذي نمثل فيه 
آس�يا عىل نحو منتظم يف نهائي�ات املونديال.. نحن 
هنا نش�كر  املأساة والهدف وجعفر عمران عىل أنهم 

أوقدوا فينا روح العمل الصحيح ! 
إجابة مدهش�ة لكنها ليس�ت صادمة يف ُع�رف من 
يدرك الطريقة التي يتدّبر فيها  اليابانيون كل ش�أن 
يخصهم.. ففي امل�وروث الياباني، قرأت عن )326( 
فيلم�ا  تس�جيلياً أو توثيقي�اً انتجته�ا الياب�ان عن 
جريمة التدمري الذّري األمريكي ملدينتي  هريوش�يما 
وناغازاك�ي عام 1945.. ولم تش�أ األف�الم بذلك أن 
توِه�ن العزيمة أو  توجد ش�هور الهزيم�ة يف أنفس 
اليابانيني، وإنما أرادت أن تزرع فيهم روح  النهوض 
م�ن قل�ب الي�أس والدم�ار لبناء بل�د يباه�ي الدنيا 

بمجده ! 
يف كل ما عش�ته من تفاصيل حول الذاكرة اليابانية 
الت�ي تتناىس األل�م وال تنىس  الدرس كنت أتس�اءل: 
كم من نكب�ة كروية حل�ّت بنا نح�ن العراقيني عرب 
األزمنة،  ولم نس�توقفها أو نتوقف عند أس�بابها أو 
دوافعه�ا.. حتى أننا ننىس النكب�ات يف  يوم وقوعها، 

بفعل أو بفضل ذاكرة السمك؟

املجد .. بتفعيل 
الذاكرة !! 

علي رياح

اتخذت ادارة الرشط�ة، ثالثة ردود فعل عقب 
الخسارة القاس�ية امام الشباب  السعودي يف 
ذهاب دور ربع النهائ�ي من البطولة العربية 

»كأس محمد السادس«. 
وق�ررت ادارة الن�ادي تس�مية صالح رايض، 
مديراً لجهاز الكرة يف الفريق كي  يكون حلقة 

اتصال ب�ني املدرب الربي الكس�ندر اليتش 
والالعبني .  وكذلك قررت االدارة االستغناء عن 
خدمات الالعب ش�ريكو كريم، السباب ادارية 

 وبعد طلب من املدرب . 
وتقرر ايض�ا اقامة معس�كر تدريبي للفريق 
املقب�ل،  الثان�ي  كان�ون   19-7 الف�رة  م�ن 

 تحضريا للق�اء االياب امام 
الشباب . 

يذكر ان مباراة الذهاب انتهت 
بفوز الشباب 6-0 يف حني تقام 

مب�اراة االي�اب يف   20 كانون الثاني 
املقبل. 

كشف املدير االداري للمنتخب االوملبي، مهدي كريم، 
ع�ن محاوالت اتحاد الكرة  بالح�اق ثالثة العبني من 

القوة الجوية اىل صفوف املنتخب . 
وق�ال كريم ان »اتحاد الكرة يحاول الحاق كل من 
ميث�م جب�ار وخر عيل  ومصطف�ى محمد معن 

بوفد املنتخب االوملبي املتواجد حالياً يف تايلند«. 
واوضح ان »املشاكل االدارية التي كانت تقف امام 
التح�اق الالعبني قد انتهت  وم�ن املؤمل التحاقهم 

بصفوف الفريق خالل اليومني املقبلني«. 

يذك�ر ان االوملب�ي س�يلعب يف 
املجموع�ة االوىل اىل جان�ب 
منتخبات اسراليا  وتايلند 

والبحرين. 

تحتض�ن الس�عودية مطلع الع�ام املقب�ل 2020 
بطولة العرب للشباب . 

وق�ال منس�ق اتح�اد الك�رة يف الس�عودية محمد 
إبراهي�م إن »الس�عودية س�تحتضن  بطولة العرب 

ملنتخبات الشباب مطلع العام املقبل 2020«. 
وأوض�ح أن »البطولة تتألف مبدئياً م�ن 13 منتخباً، 
حيث ارس�ل االتح�اد العراق�ي  موافقته للمش�اركة يف 

البطولة املقرر اقامتها يف مدينة الدمام«. 
ومن املؤمل ان تقام البطولة خالل ش�هر كانون الثاني من العام 

 .2020

الشهر المقبل .. كرة الشرطة تدخل معسكرا تدريبيًا

كش�ف عبد الخالق مسعود رئيس االتحاد العراقي 
لك�رة الق�دم، أن االتحادي�ن  العراق�ي واألردن�ي 
سيتقدمان بملف مش�رك لطلب استضافة كأس 

أمم آسيا   2027  . 
وأقيم�ت نس�خة 2019 من البطول�ة يف اإلمارات، 
بينم�ا س�تقام النس�خة املقبلة يف  الص�ني يف عام 

 .  2023
وق�ال مس�عود إن »االتح�اد األردني لك�رة القدم، 

خاطبن�ا بش�كل رس�مي، لتقدي�م ملف  مش�رك 
الستضافة كأس آسيا 2027«. 

وأض�اف »أن االتح�اد العراق�ي وافق ع�ىل تقديم 
امللف، لكن لم يتم تحديد املالعب  التي ستستضيف 
مباري�ات البطولة«، موضحا أنه »بحس�ب امللف، 

سيتم تقسيم  املجموعات بني البلدين«. 
وم�ن املرج�ح أن تتناف�س أيض�ا لبن�ان وإي�ران 
والكويت وعمان عىل استضافة  البطولة اآلسيوية. 

طلب مشترك من العراق واألردن
 الستضافة كأس آسيا

الصقور يسعى الدراج ثالث العبين بوفد األولمبي

ال�زوراء،  ن�ادي  إدارة  طالب�ت 
االتح�اد العراق�ي لك�رة القدم، 
الفري�ق  رباع�ي  بانضم�ام 
 منتص�ف ش�هر كان�ون الثاني 

املقبل . 
وق�ال عض�و الهيئ�ة اإلدارية يف 
الن�ادي عب�د الرحمن رش�يد إن 
ال�زوراء  طالب�ت  ن�ادي  »إدارة 
الق�دم، ب�رورة  اتح�اد ك�رة 
انضمام رباعي املنتخب األوملبي 
لكرة القدم  نجم ش�وان ومحمد 
رض�ا ومصطف�ى محم�د ج�رب 
وع�الء رعد اىل صف�وف فريقها 

 الكروي«. 
وأوضح أن »النادي طالب االتحاد 
منتص�ف  الالعب�ني  بانضم�ام 
الثان�ي  املقب�ل  كان�ون  ش�هر 
لاللتح�اق باملعس�كر التدريب�ي 
الخارجي املؤّمل إقامته يف مدينة 
أالني�ا  الركية خ�الل الفرة من 
العارش ولغاية السابع عرش من 

الش�هر ذاته يف إطار  تحضرياته 
النهائية للقاء فريق بونيودكور 
االوزبك�ي ضم�ن ملح�ق الدور 

الثان�ي  التأهييل ملنافس�ات دور 
املجموعات بدوري أبطال آس�يا 
لك�رة الق�دم 2020«.  يذك�ر أن 

نادي ال�زوراء اس�تعاد العبي 
املنتخ�ب الوطني م�ن الفريق 

بطلب من اتحاد  الكرة. 

الزوراء يسعى لتسجيل أربعة العبين بالقائمة اآلسيوية

منتخب الشباب يشارك 
في بطولة العرب  



يستعد برش�لونة لتجديد عقد نجم الفريق، 
وإغالق الباب أمام األندية الراغبة يف  التعاقد 

معه . 
وخرجت تقاري�ر صحفية يف األي�ام القليلة 
املاضي�ة، تكش�ف عن رغبة باي�رن  ميونخ، 
يوفنتوس وباريس سان جريمان، يف التعاقد 

مع الحارس األملاني تري  شتيجن . 
وبحس�ب صحيفة »س�بورت« اإلس�بانية، 
فإن األمانة الفنية لربشلونة تعمل مع  إدارة 

الن�ادي بطريق�ة منس�قة، لبن�اء فريق ذو 
قدرة تنافس�ية عالية لفرتة طويلة  مقبلة . 

وأضافت أن الن�ادي الكتالوني ينوي تجديد 
يف  الفري�ق  م�ع  ليس�تمر  ش�تيجن،  عق�د 
 الس�نوات املقبل�ة، مش�رية إىل أن الح�ارس 
األملان�ي يعد م�ن بني أكث�ر العبي  البارس�ا 

أهمية يف الفريق . 
وتابع�ت أن ش�تيجن يرتب�ط مع برش�لونة 
بعق�د حتى حزيران 2022، إال أن  البلوجرانا 

يرغ�ب يف تمديد عقده الحايل ملدة 3 س�نوات 
جديدة لينتهي يف  حزيران 2025  . 

ونوهت بأن ممثيل ووكالء شتيجن دخلوا يف 
محادثات مع إيريك أبيدال الس�كرتري  الفني 
لربش�لونة، حول تجديد العقد لثالث مواسم 

جديدة . 
وختم�ت ب�أن ش�تيجن يرغب يف اس�تمرار 
مسريته مع برش�لونة، وهو ما يمهد  إلبرام 

الصفقة الجديدة. 

االثنين 30 كانون االول 2019 
العدد 2228 السنة العاشرة

7الرياضية
الكتلوني 

يقترب من 
تجديد عقد 

تيرشتيجن

يتفوق جريارد بيكيه مدافع برشلونة، عىل جميع العبي 
الدوري اإلسباني، بعد  مرور 18 جولة من عمر املسابقة . 

وذك�ر الحس�اب الرس�مي لليغ�ا ع�ر موق�ع التواصل 
االجتماع�ي توي�ر، أنه ال يوجد  أي الع�ب لديه تمريرات 

ناجحة أكثر من بيكيه حتى اآلن يف املوسم . 
وأض�اف أن بيكيه يمتل�ك 1090 تمريرة ناجحة متفوًقا 
عىل تون�ي كروس العب  وس�ط ريال مدريد وس�ريجيو 

راموس مدافع امللكي . 
ويح�ل ك�روس يف املركز الثان�ي برصي�د 1044 تمريرة 
ناجح�ة، فيما يأت�ي إيفر  بانيجا العب إش�بيلية باملركز 
الثالث برصي�د 1020 تمريرة، ويأتي س�ريجيو  راموس 

رابًعا ب�1014 تمريرة . 
وجاء الهولندي فرينكي دي يونج العب وس�ط برشلونة 
باملركز الخام�س ب�950  تمريرة ثم دان�ي باريخو نجم 

فالنسيا ب�944 تمريرة. 
من جهة أخرى يرغب أعضاء نادي برشلونة، يف الحصول 
عىل خدم�ات هدف  الغريم التقليدي ري�ال مدريد، خالل 

املوسم املقبل  . 
وبحس�ب اس�تطالع للرأي بني أعضاء برش�لونة، أعدته 
صحيفة موندو ديبورتيفو  وتابعتها »املراقب العراقي«، 
ف�إن 48.66 % يري�دون مبابي واملطلوب بش�دة يف  ريال 
مدري�د، يلي�ه األرجنتيني الوتارو مارتيني�ز مهاجم إنر 

ميالن بنسبة 15.66  .%    
وذهب املركز الثالث بنس�بة 12.66 % ملن لم يجيبوا عىل 
االس�تطالع أو أجابوا  ب�«ال أعلم« بعد س�ؤالهم عن أكثر 

مهاجم يودون ضمه للفريق املوسم املقبل . 
أما املرك�ز الرابع فكان من نصيب اإلنجليزي هاري كني 
مهاج�م توتنه�ام بتأيي�د   8.33 % من األعض�اء .  واحتل 
الرازييل نيمار، املرتبة الخامس�ة ب� 7.33 % ثم مواطنه 
فريمينو العب  ليفربول بنسبة 4.33 %، وجاء اإلنجليزي 
مارك�وس راش�فورد الع�ب مانشس�ر  يونايتد س�ابعا 
بواقع 2  .%   وتس�اوى األملاني تيم�و فرينر العب اليبزيج 
وامل�ري محمد صالح نج�م ليفربول  بنس�بة 0.33 %، 
وه�ي نفس النس�بة التي حصل عليه�ا خيار ضم العب 

من  ناشئي رسا. 

بيكيه األفضل في »الليغا« وأعضاء برشلونة يطالبون
 بالتعاقد مع مبابي

ب�ات مس�تقبل اإلس�باني باك�و ألكاس�ري مهاج�م 
بوروس�يا دورتموند، غامًضا، بعد  إبرام ناديه صفقة 
هجومي�ة، أمس األح�د، بضم النرويج�ي إيرلينج 

هاالند من ريد  بول سالزبورج النمساوي . 
وبحس�ب صحيف�ة »م�اركا« اإلس�بانية الت�ي 
تابعتها »املراقب العراقي«، فإن باكو  ألكاسري 
أبلغ مس�ؤويل دورتموند برغبته يف الرحيل 

عن النادي . 
وأفادت الصحيفة بأن أتلتيكو مدريد 
تواص�ل مع الدويل اإلس�باني لبحث 

إمكانية  ضمه خالل فرتة االنتقاالت الشتوية املقبلة . 
   ويخط�ط األتلتي الس�تعارة العب برش�لونة الس�ابق، مع 

تضمن العقد بند خيار  الرشاء مقابل 30 مليون يورو . 
وكان ألكاس�ري قد تحدث يف حوار سابق مع شبكة »سكاي 
س�بورتس« الصي�ف  املايض، قائ�اًل »ال أح�ب الجلوس عىل 
مقاعد البدالء، أنا ش�خص طموح للغاية ،  لكن عند جلويس 

بدياًل أفقد تلك األشياء وال أحب نفيس حينها .» 
ومن املتوقع أن يعول املدرب الس�ويرسي لوسيان فافر عىل 
هاالند، لقيادة هجوم  أس�ود الفيس�تيفال يف النصف الثاني 

من املوسم، مما يهدد مشاركة باكو ألكاسري  بانتظام. 

الع�ب  الالن�ا  آدم  ق�ال 
وس�ط ليفرب�ول، إن الفريق 
بحاج�ة إىل اس�تمرار الجه�د 
 الجماع�ي م�ن كل عن�ارصه 
من أجل دخول العام الجديد 

بنفس املس�تويات الت�ي  اختتم بها عام 
2019  .  وتغل�ب ليفربول، بط�ل أوروبا، 
ع�ىل وولفرهامبت�ون 1-0، يف املرحل�ة 
العرشي�ن  م�ن ال�دوري اإلنجلي�زي 
يف  تفوق�ه  ليس�تعيد  املمت�از، 
الص�دارة بف�ارق 13 نقطة أمام 
 أقرب منافس�يه ليس�رت س�يتي 

صاحب املركز الثاني . 
كذل�ك حق�ق ليفرب�ول الفوز 
 2019 ع�ام  لينه�ي  بملعب�ه، 
بذلك دون تلقي أي هزيمة  عىل 
ملعب »أنفيل�د«، ويواصل تقدمه 
نح�و التتوي�ج بلق�ب ال�دوري املمت�از 
للم�رة  األوىل من�ذ ع�ام 1990  .   وأوضح 
الالن�ا أن اس�تمرار توحي�د الجهود بني 
جمي�ع العن�ارص بالفريق ال�ذي يدربه 

 املدي�ر الفن�ي يورج�ن كلوب، ه�و أمر 
رضوري م�ن أج�ل الحفاظ ع�ىل إيقاع 
 ومس�تويات ليفرب�ول خ�الل النص�ف 
الثاني من املوس�م .  وأض�اف الالنا »هي 
لعبة جماعية، وقلت يف وقت س�ابق إننا 
س�نكون بحاج�ة إىل  الجميع .»  وأش�ار 
إىل أن اإلصابات الت�ي يواجهها الفريق، 
تمنح فرصة املشاركة للبدالء  والعنارص 
الش�ابة، وهو ما يش�كل تجرب�ة رائعة 
بالنس�بة له�م ودخوال يف غمار  املوس�م 
الذي يحمل مذاقا خاصا لليفربول حتى 
اآلن .  ويتأه�ب ليفربول لخوض مباراته 
املقبلة يف الدوري أمام ش�يفيلد يونايتد 
ي�وم  الخميس املقب�ل وكذل�ك مواجهة 
الديرب�ي أم�ام إيفرتون األح�د املقبل يف 

كأس  االتحاد اإلنجليزي . 

أعرب اإلسباني ميكيل أرتيتا، املدير الفني آلرسنال، 
عن شعوره بالصدمة  لخسارة فريقه أمام تشيليس 
)1-2( بع�د أن كان متقدم�ا به�دف حت�ى الدقائق 
 األخرية م�ن اللقاء الذي احتضنه ملع�ب )اإلمارات( 
األح�د يف ديربي لن�دن .  وكان آرس�نال متقدما بهدف 

بي�ري  الجابون�ي  نجم�ه 
من�ذ  أوباميان�ج  إيمري�ك 
الدقيق�ة   13، قب�ل أن يقلب 
تشيليس الطاولة عليه يف آخر 
7 دقائق بهدف�ني متتاليني يف 
 الدقيقت�ني 83 و87 عن طريق 
جورجينيو وتام�ي أبراهام عىل 

الرتتيب . 
وق�ال أرتيتا يف ترصيح�ات عقب 
املب�اراة: »الطريق�ة الت�ي خرسنا 

به�ا املباراة  كانت قاس�ية للغاية. ش�اهدنا العديد من النقاط 
اإليجابي�ة يف الش�وط األول، وأف�كار  حاولن�ا تطبيقه�ا داخل 
امللع�ب. لكن الطريقة التي س�قطنا بها، ونهاي�ة اللقاء كانتا 

 محبطتني للغاية .» 
وأضاف صاحب ال�37 سنة »من الواضح ملاذا نشعر باإلحباط. 

ليس لدي ما  أقوله«. 
وتاب�ع قائ�د »الجان�رز« س�ابقا: 
بدأن�ا  ث�م  النتيج�ة،  يف  »تقدمن�ا 

نرتاجع بشكل مبالغ  فيه«. 
وأردف: »علين�ا أن نحاف�ظ ع�ىل 
هذه األوق�ات الحاس�مة يف اللقاء 
باالستحواذ عىل  الكرة أكرب قدر، ال 
سيما أمام الفرق الكربى. األخطاء 
الفردي�ة تكلف�ك نق�اط  املب�اراة، 
ولكن الجميع بذل أقىص ما لديه .» 

أعل�ن وس�ت هام، تعي�ني دافيد موي�س مدربا للفري�ق ملدة 18 
شهرا، بعد إقالة  مانويل بيليجريني . 

ويع�ود مويس البالغ عمره 56 عاما إىل وس�ت هام لفرتة ثانية، 
بعدما أنقذه من  الهبوط يف موس�م 2017-2018 خالل عقد امتد 
لستة أش�هر، ويواجه مهمة  مشابهة إذ يحتل الفريق املركز 17 

متقدما بنقطة واحدة عىل منطقة الخطر . 
ورحل بيليجريني بعد خسارة وست هام 2-1 أمام ضيفه ليسرت 
س�يتي، إذ تلقى  الفريق الهزيمة الس�ابعة يف آخر تسع مباريات 

عىل الرغم من البداية الواعدة هذا  املوسم. 

كشفت تقارير صحفية، رس تراجع نادي إنرت ميالن، عن التعاقد 
مع الفرنيس  أوليفيه جريو مهاجم تشيليس . 

وارتب�ط إنرت بضم ج�ريو يف فرتة االنتقاالت الش�توية املقبلة، يف 
ظل حاجة  أنطونيو كونتي املدير الفني للنرياتزوري، للتعاقد مع 

مهاجم جديد من أجل دعم  صفوفه . 
ووفًقا لصحيفة »الجازيتا ديللو سبورت«، التي تابعتها »املراقب 
العراق�ي« ف�إن  جريو ل�ن ينضم لصف�وف إنرت خ�الل املريكاتو 

الشتوي، بعدما تراجع النادي  اإليطايل عن موقفه . 
وأضاف�ت أن النريات�زوري خف�ف من اهتمامه بض�م جريو مع 
اقرتاب ش�هر كانون  الثاني، حيث فّض�ل النادي اإليطايل الرتكيز 
عىل عودة أليكسيس سانشيز، مهاجم  الفريق، من اإلصابة، بدالً 

من التعاقد مع مهاجم جديد يف الشتاء . 
ومن املنتظر أن يعود سانش�يز من إصابته خالل الش�هر املقبل، 

بعدما ابتعد عن  املشاركة مع األفاعي لعدة أشهر. 

رسميا: مويس مديرا فنيا 
لوست هام

إنتر ميالن يتراجع
 عن ضم جيرو

أتلتيكو مدريد يسعى للتعاقد مع ألكاسير  

الالنا: ليفربول يحتاج لمواصلة بذل الجهود

أرتيتا: التراجع كلفنا الخسارة أمام تشيلسي
ق�ال البلجيك�ي تيبو كورت�وا، حارس 
ريال مدريد، إن رحيل الكوس�تاريكي 
س�ان  باري�س  إىل  كيل�ور  ناف�اس 
جريم�ان الصي�ف امل�ايض، لم يغري 
يف  صف�وف  ل�ه  بالنس�بة  ش�يئا 
املرينج�ي، لكنه فقط »قل�ل اللغط 

الدائر خارج غرفة خلع املالبس«. 
ويف مقابل�ة م�ع صحيف�ة )ماركا( 
الرياضي�ة الت�ي تابعته�ا »املراق�ب 

العراق�ي«،  أوض�ح كورت�وا صاح�ب 
ال�27 عاما »نافاس كان زميال تربطني 

به معاملة جيدة«  يف الريال . 
وردا عىل س�ؤال بش�أن ما إذا كان رحيل 

الحارس الكوس�تاريكي قد جع�ل األجواء 
 أفض�ل لكورتوا يف الريال، ق�ال البلجيكي إن 

رحيل نافاس »لم يساعدني«. 

أوضح هانز فليك، مدرب بايرن ميونخ، موقفه من العودة 
للعمل مس�اعًدا يف أي  جهاز فني مس�تقباًل، ال س�يما بعد 
خروج تقارير تفيد بإمكانية عمله معاوًنا  لألملاني توماس 

توخيل املوس�م املقبل، حال توليه تدري�ب الفريق البافاري.  
     وخ�الل مقابل�ة م�ع صحيف�ة »كيك�ر« األملاني�ة وتابعتها 

»املراقب العراقي«، ُس�ئل  فليك عن رأيه يف إمكانية عودته لشغل 
منصب مس�اعد املدير الفني عقب نهاية  املوسم الحايل، فأجاب: 

»يمكنن�ي تخيل الكث�ري، لكني ال أتصور ذل�ك يف الوقت 
 الراهن«.     وكان فليك مس�اعًدا للكرواتي نيكو 

كوفاتش منذ بداية املوسم الحايل، 
قب�ل أن  يت�وىل منص�ب املدير 

للفري�ق  املؤق�ت  الفن�ي 
عقب إقالة س�لفه مطلع 

ترشين الثاني  املايض . 

كورتوا: رحيل نافاس 
لم يساعدني

فليك يرفض العمل كمساعد
 في البايرن  
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مصطلحات ادبيةالثقافـي
حتمية آلية

 مذهب فلسفي يقول بأن كل الوقائع واألحداث تحددها 
علل خارجي�ة، وأن النتائج واملعل�والت تحكمها قوانني 
طبيعي�ة. ويذهب دعات�ه إىل أن االختي�ارات والقرارات 
اإلنس�انية تتحك�م فيها مص�ادر خارجي�ة، وأن إرادة 

اإلنسان ليست حرة أو قادرة عىل الفعل.
وترتب�ط تلك الحتمية اآللي�ة باملذهب الطبيعي يف األدب 
فهم�ا يقوالن ب�أن كل ما يفك�ر فيه اإلنس�ان ويفعله 
ويقول�ه تملي�ه الوراث�ة والبيئ�ة، وأن لي�س لإلنس�ان 

سيطرة عىل الوراثة والبيئة.

طرائف من التراث 

 علي لفتة سعيد : في »مواسم االسطرالب« الهتافات للضعيف حولته إلى طاغية 

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...
يف روايتك مثلث املوت تناولت القتل عىل 
الهوية يف اللطيفية .. ماذا كنت تريد أن 

تقول ؟
هو ما قلت�ه يف الرواية.. الس�ؤال امللح 
ال�ذي تح�ول إىل اس�تقصاء.. م�ا الذي 
يج�ري يف الع�راق ومل�اذا ؟.. كان ه�ذا 
الس�ؤال ق�د ب�رز أوالً كتحقيق صحايف 
يف  ونرشت�ه   2005 ع�ام  يف  أجريت�ه 
صحيف�ة “الصب�اح” العراقي�ة، وكان 
تح�ت عنوان )مثل�ث املوت.. م�ا الذي 
يج�ري(.. وكن�ت أن�ا أول م�ن أطل�ق 
هذا املصطل�ح يف الصحاف�ة العراقية، 
ليتح�ول إىل مصطلح عامل�ي يقصد به 
املنطق�ة الجنوبي�ة من بغ�داد باتجاه 
كرب�اء بمعنى أن )مثل�ث املوت( ربما 
ه�ي منطق�ة ووع�اء ال�روي، والروي 
ه�و جوه�ر الس�ؤال، والس�ؤال ه�و 
روح الحقيق�ة، والحقيق�ة هي معنى 
اإلجابة، واإلجابة ال تلّم كل املخترصات 
الت�ي تناثرت ع�ىل الس�احة العراقية.. 
م�ا ب�ني نقطتني ثم�ة خّط وهم�ّي لم 
يكن مس�تقيماً ويراد أن أسجله روائياً 
ألمنحه س�ياق القبول، وأرس�م مامح 

الش�خصيات ألعطيها البع�د التوافقي 
م�ع الفكرة، والق�ادرة ع�ىل األخذ بيد 
ال�رد إىل منطقة القب�ول، ألن التناول 
الواقع�ي ال يخلّ�ف س�وى ردود أفعال 
متباينة وخاص�ة للمتلقي الذي عايش 

األيام.
يف روايتك “مواسم االسطرالب” تناولت 
رأي�ك  يف  ه�ل  بج�رأة..  الديكتاتوري�ة 
يجب ع�ىل الروائي أن يع�ر عن هموم 
مجمتعه ويكون عني راصدة ملشاكله ؟

ه�ي مقولة ظلت حبيس�ة الرهان بني 
الواق�ع الذي يراد للمثقف أن يس�تلهم 
يف  املش�اركة  وبالت�ايل  أف�كاره  من�ه 
صناعت�ه، وب�ني ق�وة الس�لطة الت�ي 
صانع�اً  يك�ون  أن  للمثق�ف  تري�د  ال 
للحي�اة، ألنه ال يقبل بتل�ك الراديكالية 
أخفه�ا  أو  الس�لطات،  تتعبه�ا  الت�ي 
امليكافيلي�ة إذا م�ا قلن�ا أن املثقف هو 
الوع�اء األرحب ال�ذي ينت�ج الحضارة 
الواعي�ة ألي مجتمع.. ولذا فإن املثقف 
ورغ�م كل املاحق�ات، س�واء تلك التي 
وحت�ى  السياس�ية  الجه�ات  تتبعه�ا 
الدينية لتس�قيطه، أو حت�ى ماحقته 

وإنهائه، أو التي تجعل من املثقف ذاته 
وعاء لجلد ذاته م�ن خال نقده الاذع 
للمثق�ف اآلخر، فإن املثقف هو املؤرش 
الحقيق�ي الذي يبقى ولو بعد حني من 

يؤرش إىل حقيقة الواقع .
يف »مواس�م االس�طرالب« الديكتات�ور 
ش�خصية غري سوية.. يش�وه جسده 
ويتعام�ل بوحش�ية م�ع زوجته ومع 
اآلخرين.. ملاذا س�عيت إىل نرشها رغم 
أن ذلك كان سيعرضك لعواقب وخيمة 

؟

لتس�ع  أكتبه�ا  كن�ت  الرواي�ة  ه�ذه 
س�نوات.. ب�دأت فيها منذ ع�ام 1991 
بعد ح�رب الخليج.. حينها كتبت ورقة 
صغ�رية قلت فيها أني غري مس�تعد أن 
أم�وت من أجل دين أو بلد أو س�لطة.. 
ورشحت ذلك أن الدين نحن من نعتدي 
علي�ه، والوطن نحن من نقيم عليه حد 
الحروب، والسلطة ال تستحق أن أموت 
م�ن أجله�ا لتبقى ه�ي.. وم�ن خال 
هذه املعادلة انبثق الس�ؤال العام.. من 
يصنع الدكتاتور ؟.. لتبدأ رحلة اإلجهاد 
يف البح�ث ع�ن حقول ل�م يطأها رسد 
والرواية حكاية رجل مهووس داهمته 
فكرة أن يكون مكتشفاً لأللم من خال 
الكش�ف عن أمراض اآلخرين.. معتمداً 
عىل نبوءة عرافة قالت له أنك س�تكون 
شيئاً كبرياً وألنه ال يحب املوت ويخاف 
أن يموت راح يكتشف املرض يف أجساد 
اآلخري�ن ويعلمهم بالش�فاء أو املوت، 
حتى تيقن أن سمعته وسعت ووصلت 
اآلفاق وص�ار الناس يس�تقبلونه عىل 
أب�واب امل�دن حتى ص�ار هو س�لطاناً 
عليه�م، يهبه�م الحياة ب�دالً من املوت 

ولكن الحكم وضعف الناس والهتافات 
له جعلته يتحول إىل طاغية.

يف رأي�ك هل وصل�ت الرواي�ة العراقية 
ملرحل�ة النض�ج وأًصب�ح له�ا أعامها 

ورموزها وملاذا ؟
وأيض�ا الرواية تعرض�ت إىل اإلتهامات 
وإىل اإلهم�ال أيضاً من ل�دن الكثري من 
األدب�اء.. س�واء م�ن كان منه�م أدباء 
ع�رب أو عراقيني.. بل وصل اإلهمال إىل 
عدم ذكر الرواية العراقية عىل لسان من 
نعتق�د أنهم أدباء عرب، واتهمها بعض 
النق�اد العراقيني بأنه�ا تعاني الخراب، 
ويف الحال�ني ثمة جريم�ة ترتكب بحق 
الرواي�ة العراقية التي تحقق الكثري من 
اإلنجازات، س�واء عىل صعيد التقنية أو 
األفكار ألنه�ا رواية ال تحكي، بل ترد 
وتصف لتعطي حياة أخرى غري مرئية.، 
لكنها، ش�أنها شأن الرواية العربية لها 

محدودية االنتشار والدعاية والرتويج.
ف�ازت روايتك “مواس�م االس�طرالب” 
بجائ�زة يف م�رص.. ما رأي�ك يف الجوائز 
األدبية يف الوقت الحايل خاصة الخليجية 

وهل تدعم الرواية أم ترضها ؟

الجوائ�ز ليس نهاي�ة الحلم أو 
الغاية الت�ي يريد الوصول لها 
املب�دع.. ولكنه�ا واح�دة من 
الذي  الرتوي�ج واإلعان  طرق 
قصدته يف س�ؤالك الس�ابق.. 
ولذل�ك تبقى الجائ�زة مهمة 
االنتب�اه  لف�ت  تعن�ي  ألنه�ا 
“نجي�ب  إىل  نع�ود  وأيض�اً 
محفوظ”، فإن رواياته زادت 
مبيعاته�ا وع�دد طبعاته�ا 
بع�د الحصول ع�ىل “جائزة 
“الطي�ب  وكذل�ك  نوب�ل”، 
صالح” يف روايته “موس�م 
الش�مال”  إىل  الهج�رة 
وغريه�م من األدب�اء الذين 
خدمته�م الجوائز يف زيادة 
ولكنه�ا  الش�هرة  جرع�ة 
ال  الجوائ�ز،  أي  أيض�اً، 
تأتي ملن ال يحس�ن اإلنتاج 
األدبي، بل الب�د من توافر 
كل اإلمكانيات التي تؤهل 
العم�ل األدب�ي للف�وز يف 

الجائزة . 

 روايئ وق��اص وش��اعر وناقد وصحايف، ول��د يف 1961، وهو عضو يف اتحاد األدب��اء العرب ، وعضو يف اتحاد األدب��اء والكتاب يف العراق، 
وعضو يف نقابة الصحافيني العراقيني..  انه »عيل لفتة س��عيد« الذي التقته )المراقب العراقي( وتحاورت معه عن الشعر والرواية 

والنقد، وعن إنتاجه األديب الممزي وخرجت منه بهذه المحصلة.

يجب على الروائي أن يعبر عن هموم مجتمعه

املراقب العراقي / متابعة...
إن ق�راءة دي�وان »متلبس�ة بال�رتاب« للش�اعرة نادي�ة 
القاس�مي، وه�و ديوانه�ا الثان�ي والص�ادر ع�ن بي�ت 
الش�عر باملغرب 2018، تحت�اج إىل دليل فطن للس�باحة 
يف الع�����وام�ل املتخيلة، املمكن�ة وغ������ري املمكنة، 
عىل اعت���بار أن الش�اعرة تت����وفر عىل معجم خاص 
يتمي�ز بالديناميكية والحركية، إذ إن�ه يبتعد عن الطابع 
الس�اكن والجام�د للمعجم.ومن هنا تأت�ي الخصوصية 
املتفردة للش�اعرة نادية القاس�مي التي تتحرك يف الواقع 
وتتشبع بتفاصيله وفسيفسائه، متنقلة من واقع الواقع 
إىل الواقع املتخيل.فمن الواقع املتخيل تس�تقي أش�عارها 
بأن تضفي عليها ما س�ماه رومان جاكبس�ون ش�عرية 
الش�عر، أي م�ا يخرج الش�عر م�ن الطاب�ع املعجمي إىل 
الطابع الشعري املتفرد واملنفلت، الذي يبعث عىل القراءة 
والتأوي�ل، حيث إن اللفظة تنبع�ث حية كفنيق من ركام 
الرماد لتبحث لنفس�ها ع�ن تركيب يناس�بها، والرتكيب 
ب�دوره يبح�ث ع�ن تعبري ه�و ال�رذاذ الذي يك�ي اللغة 
رونقها.إن  ويعطيه�ا 
ه�ذا العمل الش�عري 
الق�ارئ  يف  يث�ري 
األسئلة  من  مجموعة 
الفكري�ة.  والقضاي�ا 
وه�ذا هو ال�دور الذي 
ينبغ�ي عىل املب�دع أن 
يقوم به، ألن الش�اعرة 
وهي تكتب أش�عارها، 
الق�ارئ  تس�تحرض 
الذكي وتجعله مشاركا 
معها يف م�لء الفراغات 
وتعبئ�ة البياض�ات بما 
يناس�ب وعيه وثقافته. 
وم�ن هن�ا تأت�ي أهمية 
املقلق  املس�تفز  الش�عر 
القائم ع�ىل رؤية الحياة 

واملستقبل.
دي�وان  القاس�مي، يدخل يف إطار إن 

قصي�دة النث�ر، وهي قصي�دة تجمع بني ما هو ش�عري 
وما هو نثري، ألن الذي يميز اإلنس�ان املبدع عن اإلنسان 
الع�ادي ه�و اللغ�ة كما ق�ال الجاح�ظ، لذلك فالش�اعر 
يس�تطيع أن يميز نفس�ه ع�ن باقي املخلوق�ات بابتكار 

واخرتاع لغة خاصة به.
وكذل�ك م�ن العتبات يظه�ر دور املبدع وتمي�زه، فعنوان 
الديوان هو »متلبسة بالرتاب«، وكأن الرتاب أصبح تهمة 
تحي�ط باإلنس�ان، والش�اعر يري�د أن يتخل�ص من هذا 
الغط�اء أو العار الذي يحيط بنا جميع�ا، وتريد أن تخلق 
عوالم أخرى متخيلة ال يشعر بها إال الشاعر.إن الشاعرة 
تستقي هذه العوالم املتخيلة من الواقع ذاته قبل تحويلها 
إىل عمل فني ش�عري. فالذات الش�اعرة هنا، هي إنس�ان 
كباقي املخلوقات، تتح��رك يف الش�ارع، تلتقط تفاصيل 
ومش�اعره،  وأحاسيس�ه  وفسيفس�ائه  الش�ارع  ه�ذا 
فتنق����له�ا م�ن ه�ذا الع���ال�م املحس�وس املرئي إىل 

العالم اآلخر، عالم الامرئي، وهو العالم املتخيل.

تداخل العوالم المتخيلة
 في ديوان »متلبسة بالتراب«  

 حرائق الحرب لم توقف العرض الجمالي للعمل الثقافي في اليمن
املراقب العراقي/متابعة...

 يف الس�نة الخامسة من الحرب سّجلت 
الثقاف�ة اليمني�ة يف ع�ام 2019 مزيداً 
من الخس�ائر عىل صعيد الرتاث الثقايف، 
وهي خسائر لم تمنْع تسجيل مكاسب 
أيضاً، لكن عىل صعيد النشاط اإلبداعي 
الفردي والجمع�ي غري الحكومي حيث 
تصاعد األلق الثقايف الفردي، عىل صعيد 
إصدارات الِكتاب والعمل الفني وإحراز 
جوائ�ز دولي�ة، إذ ل�م تس�تطع حرائق 
الحرب إيق�اف العرض الجم�ايل للعمل 

الثقايف يف هذا البلد املني.
كان اكتش�اف مواطنني للق�ى أثرية يف 
منطقة َق�َدس يف محافظة تعز/جنوب 
ديس�مر/كانون  ش�هر  خ�ال  غ�رب 
يف  بحوزته�م  وه�ي  وعرضه�ا  األول 
منصات التواصل االجتماعي، مناشدين 
الس�لطات اس�تام املوقع، تعب�رياً عما 
وص�ل إليه ح�ال املواقع األثري�ة، فيما 
الس�لطات املتعددة ع�ىل امت�داد الباد 

مش�غولة بحس�ابات تج�ارة الح�رب؛ 
وهو الوضع الذي اس�تغله تجار اآلثار، 
ح�داً ص�ارت هن�اك متاج�ر يف بع�ض 
مناطق الباد لبيع اآلثار واملخطوطات، 
وتس�ويقها  عرضه�ا  إىل  باإلضاف�ة 
عىل ش�بكة اإلنرتن�ت، ويدل�ل عىل ذلك 
ارتفاع م�ؤرشات تجارة اآلث�ار اليمنّية 
يف أس�واق الفن األوروبي�ة واألمريكية، 
خاصة خال عام 2019، ما حدا بوزارة 
الثقاف�ة يف الحكوم�ة اليمنّية الرشعية 
مخاطبة الس�لطات األمريكية مطالبة 
بإصدار ق�رار يحرض بيع اآلثار اليمنية 
يف أسواق الفن يف الواليات املتحدة؛ وهو 
م�ا كانت ق�د طالبت به وس�ائل إعام 

أمريكية.
  الِكتاب

 طغ�ت الرواية عىل بقية أجناس اإلبداع 
األدب�ي، م�ن حي�ث اإلص�دار؛ فصَدرت 
مجموعة من الروايات يصعب حرصها 
لتعدد دور الن�رش الصادرة عنها، وعدم 

توف�ر إحصائي�ة رس�مية. وم�ن أب�رز 
الروايات اليمنّية التي صدرت خال عام 
2019 رواية »ب�اد القائد« للكاتب عيل 
املُقري عن دار املتوسط يف ميانو، وهي 
روايت�ه الخامس�ة وأول رواي�ة يكتبها 
وينرشه�ا من�ذ اختي�اره االضط�راري 

العيش خ�ارج باده، جراء الحرب. كما 
ص�درت رواية »حصن الزي�دي« ملُحَمد 
الغربي عمران عن دار انطوان هاشيت 
يف بريوت، ورواية »نراس قمر« لسمري 
عب�د الفت�اح ع�ن دار راش�د للن�رش يف 
الش�يوخ«  عجم�ان، ورواي�ة »نب�وءة 

لبس�ام ش�مس الدين ع�ن دار ممدوح 
عدوان يف دمشق ودار رسد… وغريها.

ويف القصة القص�رية صدرت مجموعة 
دار  ع�ن  األه�دل  لوج�دي  »التعبئ�ة« 
أنطوان هاشيت. ويف الشعر صدر ديوان 
»يوتوبي�ا وقصائ�د للش�مس والقمر« 
العزي�ز املقال�ح ع�ن مؤسس�ة  لعب�د 
العوي�س الثقافي�ة يف الش�ارقة. كم�ا 
صدرت عناوين يمنية روائية وش�عرية 
وأدبي�ة ونقدي�ة مختلف�ة ع�ن مطابع 
محلية  .يف الفن التشكييل شهدت الباد 
عدداً من املعارض الفردية واملش�رتكة، 
الت�ي  الفردي�ة  املع�ارض  أب�رز  وم�ن 
شهدتها صنعاء، التي نظمتها مؤسسة 
بيسمنت، كمعرض الفنانة لييل ياسني 

بعنوان »ترابط« خال يوليو/تموز.
ف�ازت رواية »وح�ي« للكات�ب اليمنّي 
حبي�ب رسوري بجائ�زة كت�ارا للرواية 
العربية )فئ�ة الرواية املنش�ورة(. كما 
فازت رواي�ة »حصن الزي�دي« للكاتب 

اليمن�ّي ُمحَم�د الغربي عم�ران باملركز 
الثاني يف جائزة راش�د بن حمد الرشقي 
لإلبداع يف عجمان )فئة الرواية(. وكانت 
رواية »نراس قمر« لسمري عبد الفتاح 
قد وصلت للقائمة القصرية املتنافس�ة 

عىل الجائزة نفسها.
م�ن  ع�دٍد  يف  مش�اركته  وخ�ال 
املهرجان�ات حصد فيل�م »10 أيام قبل 
الزف�ة« عدداً من الجوائ�ز، منها جائزة 
أس�وان  مهرج�ان  يف  التحكي�م  لجن�ة 
ال�دويل الس�ينمائي ألفام امل�رأة خال 
فراير/ش�باط، كما فاز الفيلم اليمنّي 
األردن�ي الوثائقي »عاص�م« للمخرجة 
األردني�ة نري�ن الصبيحي بع�دٍد من 
الجوائ�ز، منها جائزة العل�م والتعلم يف 
مهرج�ان أفام غ�رب أوروب�ا الدويل يف 
بروكس�ل أغس�طس، وهو الفيلم الذي 
تناول مظاهر اآلثار اإلنس�انية للحرب 
يف منطق�ة أس�لم اليمنّي�ة يف محافظة 

الضالع )جنوب(.

 املراقب العراقي/ متابعة...
من بني 128 رواية مشاركة، أعلنت 
الجائ�زة العاملي�ة للرواي�ة العربية 
قائمته�ا الطويل�ة لدورته�ا لعام 
2020، وتضمن�ت 16 رواية عربية 
ل��13 كاتب�ا وث�اث كاتب�ات من 
تسع دول، هي: تونس والسعودية 
وس�وريا والجزائر والعراق ولبنان 

وليبيا ومرص واملغرب.
العربي�ة  املدين�ة  مص�ري  وب�دا 
م�ن  للكث�ري  مش�رتكا  موضوع�ا 
الروايات الت�ي تناول بعضها حلب 

والجزائر العاصمة والرباط. 
ومن بني األس�ماء ال�16 املرشحة 
للفوز بالجائزة -املقدرة بخمسني 
أل�ف دوالر أمريكي- س�بعة كتاب 
إىل  أعماله�م  وصل�ت  أن  س�بق 
القائم�ة الطويل�ة، وتس�عة كّتاب 
ينضم�ون للم�رة األوىل إىل القائمة 
الليبي�ة عائش�ة  الطويل�ة، وه�م 
إبراهي�م، واملغرب�ي حس�ن أوريد، 
والس�وريان خلي�ل ال�رز وس�ليم 
بركات، والعراقيان أزهر جرجيس 
والجزائري�ان  مم�دوح،  وعالي�ة 
الوه�اب  وعب�د  خطيب�ي  س�عيد 
عيس�اوي، والتوني محمد عيىس 

املؤدب.
ويروي الكاتب والصحفي العراقي 

أزه�ر جرجي�س يف رواي�ة »النوم 
يف حق�ل الك�رز« قص�ة املهاج�ر 
العراقي س�عيد الذي يعمل ساعي 
بري�د يف مدينة أوس�لو النرويجية، 
وتتقاط�ع قصة الكات�ب مع بطل 
الرواية الذي يحق�ق حلمه بكتابة 
وت�دور  النروي�ج،  يف  القص�ص 
األح�داث يف املنف�ى األوروبي الذي 
يعود منه بطل الرواية إثر رس�الة 
طارئة م�ن بغداد ليعي�ش تجربة 

شديدة القسوة يف باده.
وضم�ت القائم�ة رواي�ة األديب�ة 

العراقية عالي�ة ممدوح عن رواية 
»التانك�ي«، وت�روي فيه�ا عاقة 
اإلنس�ان بوطن�ه وتتخي�ل وطنها 
بع�د عودته�ا م�ن املنفى لتش�هد 
التغ�ريات الهائل�ة الت�ي حدثت يف 

البلد واملجتمع.
وم�ن املتوق�ع أن تعل�ن الجائ�زة 
القائم�ة القصرية له�ذه الدورة يف 
الراب�ع م�ن ش�باط 2020، خال 
مؤتمر صحف�ي يعق�د يف املغرب، 
بينما يتم إع�ان الرواية الفائزة يف 

14 نيسان.

عراقيان مرشحان لجائزة أدبية عربية املراقب العراقي/ متابعة...
 عن مؤسسة مقاربات للنرش يف فاس، صدر 
عمل جديد للشاعر صاح بورسيف بعنوان 
»ال أحد سواااي )مكاش�فات شمس الدين 
التري�زي(«، وهو عمل ش�عري يأخذنا إىل 
عوالم التصوف واللغة الشعرية اإلرشاقية، 
الت�ي تس�عى إىل اكتناه الص�ور واملجازات، 
وإىل مح�اورة كبار املتصوفة املس�لمني، ال 
�عري، كما  العرب وحدهم. فهذا العمل الشِّ
ق�ال صاح بورسيف، هو عمل، يف طبيعته، 
كان ينبغ�ي أن يكون س�ابقاً ل�� »ياااا هذا 
تكل�م ألراك« ال�ذي صدر ع�ن دار فضاءات 

يف األردن، ع�ن ج�ال الدي�ن الرومي، كون 
التري�زي، كان ه�و من غرّي مج�رى حياة 
الروم�ي، وأدخله إىل عوال�م التصوف، الذي 
تمخضت عن�ه الطريقة املولوية املنس�وبة 
بورسي�ف،  ص�اح  كان  وق�د  للروم�ي. 
اس�تحرض تجرب�ة الروم�ي يف ديوانه األول 
»فاكه�ة الليل« الصادر س�نة 1994، لكنه، 

هنا، عاد إليها بعمق وتصور آخرين.
العم�ل  يح�اور ص�اح بورسي�ف يف ه�ذا 
تجرب�ة ش�مس الدين التري�زي، من خال 
عمله الوحيد »مقاالت التريزي«، ويس�عى 
للكش�ف عن الجوهر الكامن يف الرؤية التي 
تجم�ع الصوفي�ه، عموماً، باألف�ق الكوني 
اإلنس�اني، ويف تمثاته�ا ملفه�وم الوج�ود 

والخلق واإلنسان.
العمل نص ش�عري مواح�د متواصل، رغم 
وج�ود عناوي�ن فرعي�ة، يدخ�ل ضم�ن ما 
يس�ميه بورسي�ف بحداث�ة الكتاب�ة، وهو 
ما س�ار عليه يف أعماله األخ�رية، بداية من 
»حام�ل امل�رآة«، وص�والً إىل عمل�ه الجديد 
الذي س�يصدر عن دار فض�اءات، يف جزئني 

»مثالب هومريوسط«.
بني ما جاء يف الديوان:

ُمرَْتاٌب،
ُرَقاِت، َعىَل َهوَاَك َتْعُرُ الطُّ

اَل ُشُيوَخ،
ْيُخ، أَنَت الشَّ
اَل ُمِريِديَن،

َفأَْنَت َتِسرُي َحْيُث ُتِريُد.
َعْيَنااااَك َعىَل النَّْهِر،

َوَيَداَك ُتلَوَِّحاِن إىَل أْمواِج َبْحٍر َعالَِيٍة

»ال أحد سوااااي« مكاشفات شمس الدين التبريزي

 مذهب: سأل جح����ا أحد جماعة تيمورلنك: 
م�ا مذهبك؟ فأجاب����ه الرج���ل بع���د أن 
وضع يده عىل ص�دره متواضعاً متذلاً: األمني 
تيم���ور كوركان فقال أحد الحاض����رين: 
اس�أله يا س�يدي م�ن نبيه؟ فقال جح�ا: ملاذا 
أس���اله، ف���إذا ك��ان إمامه املعتقد تيمور 
األع�رج، ف����بالطب�ع يك�ون نبي�ه جنكي�ز 

السفاك.

علي لفتة سعيد
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البكتيريا »ترتع« داخل الغساالت.. وطريقة سهلة تخلصنا منها

فوائد شرب المياه على معدة خاوية 

العديد من االحداث الفلكية ستنطلق مطلع عام 2020

تحدث�ت وس�ائل 
م  ع����ا إل ا

نس�ية  لفر ا
ع������ن 
ن  و لتع�ا ا

بي����ن 
س�يا  و ر
وفرنسا 
ف����ي 

املجاالت 
املتعلق�ة 

باستخدام 
ء  كا ل���ذ ا

االصطناعي.
لفتت صحيفة 

 »Les Echos«
االنتباه  الفرنس�ية، 

التع�اون  اتف����اق  إىل 
مؤخرًا االس�راتيجي الذي تم التوصل  إليه 

بني مخترب عل�م النان�و ال�رويس و«Linagora« الفرنيس، الذين 
يخطط�ان لوضع خريط�ة طريق يف مجال األبح�اث والتطورات 

التكنولوجية يف الذكاء االصطناعي.
قال رئيس »Linagora«، ألكس�ندر زابولسكي، إن كا الرشكتني 
»أبط�ال« يف مجال الربمجيات الح�رة، ولديهما »دعم حكومي«. 
ال�رشكات تنوي تبادل نتائج البحوث. إنها تريد تطوير »خدمات 
املس�اعدة الصوتي�ة املس�تقلة ع�ن ق�ادة الصناع�ة يف الواليات 

املتحدة«.
كتب�ت »Les Echos« أن باري�س دع�ت إىل الش�فافية الكاملة يف 
التبادل. باإلضافة إىل ذلك، تعتقد السلطات الفرنسية أن األطراف 
يج�ب أن يك�ون لديه�ا فه�م مش�رك لحري�ة اإلنرن�ت واألمن 

السيرباني.

الفاصوليا الخرضاء واحدة من 
أفض�ل أنواع الخ�رضوات حيث 
أنها تحت�وى عىل نس�بة عالية 
والعن�ارص  الفيتامين�ات  م�ن 
الغذائية الهامة لصحة الجس�م 
ومنها فيتامني أ ، ج، ك، وحمض 

الفوليك واأللياف والربوتني.
موق�ع  ذك�ره  م�ا  وبحس�ب 
الفاصولي�ا  ف�إن   healthline
ع�ىل  تحت�وى  الخض������راء 
والثيام�ني  الفولي�ك  حم�ض 
والحدي�د  والريبوفافي������ن 

والبوتاسيوم،  واملغنيس�يوم 
الفاصوليا  فوائ�د  وم�ن 

الصحية.
فوائد الفاصوليا لصحة 

الجسم
الفاصوليا  :تحت�وي   1
الخ�رضاء عىل نس�بة 
عالي�ة م�ن العن�ارص 
تعمل  الت�ى  الغذائي�ة 
نس�بة  تعزي�ز  ع�ىل 
السكر يف الدم والوقاية 

من الجلطات واألمراض.
يح�د  الفاصولي�ا  تن�اول   :2
م�ن خط�ر اإلصاب�ة بمش�اكل 
القل�ب والوقاية م�ن الجلطات 
وتصل�ب الرشايني نظرا الحتواء 
الفاصوليا عىل نس�بة عالية من 
الغذائية  الفيتامينات والعنارص 

الهامة لصحة القلب.
ع�ىل  الفاصولي�ا  تحت�وي   :3
الفيتامينات  نس�بة عالية م�ن 
رص  لعن�ا ا و

الغذائية واملواد املضادة لألكسدة 
الت�ي تعم�ل ع�ىل الوقاي�ة من 

االمراض الرسطانية املختلفة.
4: تن�اول الفاصولي�ا الخرضاء 
مصدر جي�د لتعزي�ز الخصوبة 
والحم�ل لذل�ك ينص�ح بتن�اول 
لزي�ادة  الخ�رضاء  الفاصولي�ا 

فرص اإلنجاب.
الفاصولي�ا  تحت�������وي   :5
الخرضاء عىل نس�بة عالية من 
الغذائية  والعنارص  الفيتامينات 
الت�ي تعم�ل ع�ىل الوقاي�ة من 
فقر ال�دم والحفاظ عىل 

صحة الجسم.
الفاصولي�ا  تعت�رب   :6
أن�واع  أب�رز  م�ن  واح�دة 
الخرضوات الت�ي تحتوي عىل 
نس�بة عالية من الفيتامينات 
والعنارص الغذائية التي تعمل 
ع�ىل تعزيز صح�ة العظام 
واملفاصل،  والعض����ات 
وحمايته�ا من الهشاش�ة 

والكسور.

يف تقري�ر مهم لصحة املايني حول 
العالم، أش�ارت مجلة »فرويندين« 
األملاني�ة إىل مجموع�ة م�ن اآلثار، 
الت�ي تظه�ر يف الجس�م عند رشب 

املاء عىل معدة خاوية يف الصباح.
اآلثار التي تناولتها املجلة، ونقلتها 
تش�مل  األملاني�ة،  األنب�اء  وكال�ة 

الفوائد التالية:
إزالة السموم من الجسم

يتع�اىف الجس�م خال 
اللي�ل ويتخل�ص من 
واملواد  الس�موم 

الض�ارة 
 ، به

وعندم�ا ي�رشب امل�رء امل�اء ع�ىل 
مع�دة خاوي�ة، ف�إن ذلك يس�اعد 
الجس�م عىل التخلص من السموم، 
باإلضاف�ة إىل تعزي�ز إنت�اج خايا 

العضات وخايا الدم الجديدة.
تحسني عملية األيض

أكدت املجل�ة األملانية عىل أن رشب 
املاء ع�ىل معدة خاوي�ة يعمل عىل 
زيادة مع�دل األيض بنس�بة تصل 
إىل 24%، وت�زداد أهمي�ة الس�وائل 
إذا كان امل�رء يتب�ع نظام�ا غذائيا 
خاصا، عاوة عىل أن ارتفاع معدل 
األيض يعن�ي أن الجهاز الهضمي 
يعم�ل بص�ورة أفض�ل، وهو 
ما يس�اعد عىل إنقاص 
ال�وزن 

بصورة أسهل.
املع�دة  حرق�ة  م�ن  التخفي�ف 

واضطرابات املعدة
تح�دث اضطرابات الهضم بس�بب 
املع�دة،  يف  الحموض�ة  زي�ادة 
وإذا وص�ل الس�ائل الحام�ض إىل 
املريء فس�وف يش�عر امل�رء بعدم 
االرتي�اح، ولكن عند رشب املاء بعد 
االس�تيقاظ م�ن النوم، فإن�ه يتم 
تخفي�ف الحم�ض وتجن�ب حرقة 
املع�دة، كم�ا تس�تعد املع�دة بذلك 

لتناول وجبة اإلفطار.
تعزيز نضارة البرشة

ي�ؤدي نقص الس�وائل يف الجس�م 
إىل ظهور البثور والتجاعيد بش�كل 
الدراس�ات  أظه�رت  مبك�ر، وق�د 
الحديثة أن رشب 500 مل من املاء 
عىل مع�دة خاوي�ة يحف�ز الدورة 
الدموي�ة بصورة كب�رة ويجعل 

البرشة أكثر نضارة وليونة.
منع حص�وات ال�ُكىل والتهابات 

املثانة
يس�اعد رشب امل�اء ع�ىل مع�دة 
خاوية عىل تجنب تكون الحصوات 
يف الُكىل وح�دوث التهابات املثانة، 
الكافي�ة  الس�وائل  تعم�ل  حي�ث 
ع�ىل تخفيف حمض املع�دة وطرد 

السموم من الجسم.

يف خ�رب ربما يك�ون مزعج�ا لكثرين أكد العال�م األملاني، 
دي�رك بوكم�ول، أن الغس�الة األوتوماتيكي�ة تع�د مرتعاً 

للبكتريا والجراثيم.
وأوضح بوكم�ول أنه، وللقضاء عىل تلك املش�كلة، ينبغي 
تشغيل الغسالة عىل درجة حرارة 60 مئوية بمعدل ال يقل 
عن مرة أو مرتني يف الشهر، من أجل القضاء عىل مسببات 

األمراض.وأضاف أس�تاذ الصح�ة وعلم األحي�اء الدقيقة 
بجامعة راين فال األملانية أن هذا األمر يعد رضورياً بصفة 
خاصة يف حال وجود أش�خاص يعانون من ضعف املناعة 

يف املنزل، كالرضع والحوامل وكبار السن.
  وكذلك يف حال وجود أش�خاص مصابني بأمراض ُمعدية 

كاإلسهال وفطريات األقدام.

سامس�ونغ  رشك�ة  ن�رشت 
الص�ور  م�ن  مجموع�ة 
»التش�ويقية« ملا سمته »اإلنسان 
 Artificial« أو  االصطناع�ي« 

. »Human
ومن املزم�ع أن تكش�ف الرشكة 
العماق�ة  الجنوبي�ة  الكوري�ة 
»اإلنس�ان  ه�ذا  ع�ن  النق�اب 
فعالي�ات  خ�ال  االصطناع�ي« 
يف   CES اإللكروني�ات  مع�رض 
يناير املقبل، بحس�ب م�ا أوردت 

وكالة األنباء األملانية، االثنني.
ول�م تفص�ح الرشك�ة الكوري�ة 
الجنوبي�ة بعد ع�ن أي معلومات 
االصطناع�ي،  باإلنس�ان  تتعل�ق 

.»Neon« الذي أطلقت عليه اسم
لكن الوكالة األملانية تؤكد أن هذا 
»املنتج« س�يكون بمثابة تجسيد 

برشي للذكاء االصطناعي.
ويظهر امللصق املنس�وب لرشكة 
سامسونغ رأيس شاب وفتاة مع 
س�ؤال مثر ه�و: »هل س�بق أن 

قابلت )مخلوقا( اصطناعيا«؟.

سامسونغ تتحدث عن 
االنسان االصطناعي

فوائد ال تحصى للفاصوليا الخضراء

يبدأ ع�ام جدي�د بعد س�اعات قليلة 
وهن�اك العديد من األح�داث الفلكية 
الت�ي ت�م تحديده�ا يف ش�هر يناي�ر 
مش�اهدتها  يمكن�ك  والت�ي   ،2020
واالس�تمتاع به�ا، بما يف ذل�ك »قمر 
ال�ذي  النيزك�ي  وال�دش  الذئ�ب«، 
Quadrantids، واأله�م  يس�مى ب�� 
م�ن ذل�ك كل�ه، أن معظ�م األحداث 
الفلكية يف شهر يناير ستكون مرئية 
بالع�ني املج�ردة، لذلك ليس�ت هناك 
حاجة لن�رش معدات باهظ�ة الثمن 

للمشاركة يف مشاهدتها.
 ووفق�ا مل�ا ذك�ره موق�ع صحيف�ة 
»مرور« نقدم ل�ك األحداث املتوقعة 
بمواعيده�ا حت�ى تس�تعد: الح�دث 

الفلكي األول يف عام 2019 هو الدش 
ال�ذي   ،« Quadrantids  « النيزك�ي، 
سيصل إىل ذروته مساء يوم 3 يناير، 
Quadrantids حوايل  وس�يكون لدى 
ذروت�ه. يف  الس�اعة  يف  ش�هاب   40

ويت�م إنتاج هذه الش�هب بواس�طة 
حبيب�ات الغب�ار التي خلفه�ا مذنب 
ت�م  وال�ذي   ،EH1  2003 يس�مى 
اكتش�افه يف عام 2003.هل تعلم أنه 
يف 10 يناير، من املقرر أن يظهر قمر 
الذئ�ب الكام�ل، أي بعد أس�بوع من 
الدش النيزكي الذي س�يزين س�ماء 
اللي�ل، وتحدث ه�ذه الظاهرة عندما 
يق�ع القمر ع�ىل الجان�ب اآلخر من 
األرض مثل الش�مس، مم�ا يعني أن 

يف  بالكامل.وس�مى  مض�اء  وجه�ه 
القبائ�ل األمريكية األصلي�ة يف وقت 
مبكر بقمر الذئ�ب الكامل، ألنه كان 
هذا الوق�ت من العام تع�وى الذئاب 
الجائع�ة، ويف هذا املس�اء، س�يكون 
هناك أيًضا خس�وف قم�ري صغر، 
يح�دث عندما يمر القم�ر عرب الظل 
الجزئي لألرض، وهذا يعني أن القمر 
س�وف يغمق قلياً، لكن ليس تماًما.

أما يف نهاية الش�هر، فسيكون هناك 
قمر جديد يف 24 يناير، حيث سيكون 
القم�ر عىل نفس جان�ب األرض مثل 
الش�مس، وهذا يعني أن�ه من حوايل 
الس�اعة 21:45 بتوقي�ت بريطانيا، 
لن يكون القمر مرئًيا يف سماء الليل.

قال�ت ناديا فرولوفا، نائبة رئي�س أطباء أمراض 
الكىل يف املستش�فى الرسيري رقم 2 يف موس�كو، 

إذاع�ة  م�ع  مقابل�ة  ي�ت يف  ر فو غو «
 » س�كفا م���و

م���وسكو  (
 ، ) ث تتح�د
يج�ب  إن�ه 
ل  و تن����ا
فيت��ام�ني 

فق��ط  )د( 
مراقب�ة  عن�د 

ى  مس�ت������و
الكالسيوم والفوسفور 

يف الدم.
أك�دت فرولوف�ا أن ه�ذا الفيتام�ني 

يحتوي عىل س�مية كلوية، أي أنه يمكن أن يؤدي 
إىل تلف يف الكىل.

وقالت: »إذا كانت مس�تويات الكالسيوم مرتفعة 
جدا يف الدم، يمكن أن يحدث تلف خطر يف الكىل«.

وذكرت الطبيبة أنه يف خطوط العرض، التي يوجد 
جزء كبر من األرايض الروسية فيها، حتى 
يف فص�ل الصي�ف، يك�ون هن�اك 

القليل من الشمس.
كم�ا تعلمون، يس�مى 
 « )د(  فيتامي���ن 
فيتامني الشمس«، 
يف  مق�داره  ألن 
الجسم يعتمد عىل 
األيام املشمسة من 

السنة.

دراسة تحذر من مخاطر تناول فيتامين »د«

ما هي الخرافات المتداولة عن ارتفاع ضغط الدم؟

كش�ف باحث�ون يف جامع�ة س�يول الوطنية 
قه�وة  كوَب�ْي  رشب  أّن  الجنوبي�ة  الكوري�ة 
عىل األق�ل يومياً يجعلك أق�ل عرضة لإلصابة 

بمرض ألزهايمر.
وأجرى الباحثون دراسة بمشاركةمستشفى 
دونغت�ان س�اكريد ه�ارت، يف جامع�ة هاليم 
وكشفوا النقاب عن تأثر القهوة يف دراستهم 

املشركة عىل أكثر من 400 بالغ تراوح 
أعمارهم، بني 55 و90 عاماً.

وظه�رت لدى ح�وايل 17.6% فقط 
م�ن الذي�ن يتناول�ون كوَبنْي 

ع�ىل األق�ل م�ن القهوة، 
رواس�ب م�ن بروتني 

 » ي�د ميلو ا - بيتا «
أمخاخه�م  يف 
تشر  بمستويات 
إىل احتم�ال كبر 
لإلصاب�ة بمرض 

ألزهايمر.
ارتف�ع  توازي�اً، 

عرش  بحوايل  املعدل 
عن�د  مئوي�ة  نق�اط 

مع�دالً  يتناول�ون  الذي�ن 

أق�ل م�ن القه�وة، وظه�رت ع�ىل 27% منهم 
مس�تويات عالية من املواد املسببة أللزهايمر 

يف أدمغتهم.
ب�دوره، ق�ال األس�تاذ، كي�م ج�ي ووك م�ن 
مستش�فى جامعة »هاليم« إن البحث األخر 
يعت�رب أن تناول كوبني عىل األق�ل من القهوة 
يومياً، يقلص مخزون بروتني »بيتا 
إميلوي�د« يف امل�خ، بنحو 

..%67

تس�يطر دوما عىل عقول الناس فكرة 
مفاده�ا أن ارتفاع ضغط الدم، مرض 
قات�ل، ويربط�ه الكثري�ن بإمكاني�ة 
حدوث قصور يف القلب ووظائفه، لكن 
باحث�ني يؤك�دون أن يف ذلك الكثر من 

الخرافات واألساطر.
ورصد مركز »كليفاند كلينك« الصحي 
األمريكي أب�رز تلك الخرافات التي يتم 
تداولها عن ارتفاع ضغ�ط الدم، وفقا 
ملا ذكره الباحث األمريكي لوكي الفني. 
1-ال يعن�ي بال�رضورة ارتفاع ضغط 
الدم ارتفاع معدل رضبات القلب، وقد 

يحدث يف بعض الحاالت النادرة.
وق�ال الفني: »مثا إذا كانت تعاني من 
الجف�اف أو النزيف أو التهاب ش�ديد، 
ستجد أن ضغط الدم ينخفض ومعدل 

رضبات القلب يزداد بوترة رسيعة«.
2- عندم�ا يك�ون الش�خص طبيعي�ا 
يكون ضغط دمه ومعدل رضبات قلبه 

»واحد«:
بالعكس تماما، دوما ما يختلف قياس 
ضغ�ط الدم ومع�دل رضب�ات القلب، 
لكن هناك خ�ط يف القياس بني ضغط 
الدم ومعدل رضبات القلب يختلف من 

ش�خص آلخر، لذل�ك ينبغ�ي عليك أن 
تع�رف الخط الخاص بك وتضبطه مع 
طبيبك، وعند اختال هذا الخط تبدأ يف 

استشارته.
3- انخف�اض النب�ض أو ضغ�ط الدم 

دوما ما يشر إىل وجود مشكلة:

ال يمك�ن أن تق�اس صحة الش�خص 
بتلك الطريقة، بل يتم قياس�ه بشعور 
الش�خص، فإذا كان الش�خص يشعر 
بالوهن والضعف مع انخفاض ضغط 
دمه أو معدل رضبات قلبه، فهذا يشر 
إىل وجود خطر، أما الركيز مع األرقام 

فليس له أي نفع.
4- ارتف�اع ضغ�ط الدم أكث�ر خطورة 

من ارتفاع معدل رضبات القلب:
ارتف�اع  ألن  حقيق�ة،  تل�ك  أن  رغ�م 
ضغط ال�دم يمكن أن ي�ؤدي لإلصابة 
بالس�كتات القلبي�ة والدماغي�ة ول�ه 
أثار جس�دية سلبية بالغة عىل األوعية 
الدموية، ولك�ن ارتفاع معدل رضبات 
القل�ب ينط�وي ع�ىل خط�ورة بالغة 
أيض�ا، خاص�ة وأنه�ا قد ت�ؤدي إىل ما 

يطلق عليه »املوت املبكر للقلب«.
5- مت�ى تجري قياس ضغ�ط الدم أو 

معدل رضبات القلب:
يج�ري الكث�رون قياس ضغ�ط الدم 
ومعدل رضبات القلب بصورة متكررة 
يمكنه�ا أن تك�ون س�ببا يف اإلصاب�ة 
بالذع�ر والريب�ة ط�وال الوق�ت، لكن 
الخرباء ينصحون بأن هذا ليس باألمر 
الجي�د، ويمكن تثبي�ت توقيت متكرر 
لقي�اس ضغ�ط الدم ومع�دل رضبات 
القلب من مصدر موثوق، وأن تحرص 
خال فرة الحص�ول عىل القراءات أن 
تك�ون يف وضعي�ة راح�ة ثابت�ة يف كل 

مرة.

القهوة تقي من الزهايمر 

فرنسا وروسيا تتعاونان
 في مجال الذكاء الصناعي
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الطرق بـ »علب 
الحليب«

ثالثة حيل لتعزيز الثقة بالنفس
املراقب العراقي/ متابعة...

م�ع ق�رب حل�ول الع�ام الجدي�د يب�دأ الناس يف 
إتخ�اذ ق�رارت ليغ�روا بها م�ن حياته�م ولكن 

معظمه�م،  يفش�ل 
الحل؟.ويقول  فما 
الع�اج  يف  خب�ر 
)وه�و  اإليحائ�ي 
أش�كال  من  ش�كل 
النف�ي(،  الع�اج 
»إن  دي�ل:  س�تيف 
أنفس�نا  تغي�����ر 
ق�د يك����ون أم�را 
الفه�م  دون  صعب�ا 
لكيفي�ة  الصحي�ح 
عم�ل أدمغتن�ا«. كما 
يزعم أنه يمكن تهدئة 
يس�مح  م�ا  الدم�اغ، 
للجزء »الواعي« الجيد 
يف اتخاذ القرار، بتحمل 

املسؤولية.
- تعلم االسرتخاء

إن تهدئة أدمغتنا ليست 
مهمة سهلة، ألن العديد 
م�ن العوام�ل تؤثر عىل 
وضعن�ا  نش�اط  م�دى 

اإلجه�اد  يف زيادة نشاط الحايل.ويس�اهم 
دماغنا الفطري )البدائي(، لذا فإن تهدئة الجسم 
والدماغ والقيام بالتأمل، يجعاننا نس�يطر عىل 

العقل البدائي ما يعزز التحكم بقراراتنا.
- التجربة

يمك�ن أن تس�اهم تجربة 

واالس�تقرار،  بال�دفء  الش�عور  يف  االس�رتخاء 
م�ن ال�رأس إىل أصابع القدم�ن. وبالتايل، يمكن 
للف�رد التع�ود من خ�ال التجربة املتك�ررة عىل 
والتفكر  الراحة،  شعور 
بطريق�ة إيجابي�ة فيما 
يتعلق بش�كل الجس�م، 
ومعرفة ما يجب تناوله 
يف الي�وم للحف�اظ عىل 

االستقرار يف الوزن.
- الرتكي�ز عىل الصورة 

األكرب
اتباع  محاول����ة  إن 
دون  غذائ�ي  نظ�ام 
الخس�ائر  معالج��ة 
تسيطر  التي  األخرى 
ستؤدي  حياتنا،  عىل 
إىل الفش�ل. وإذا ل�م 
تك�ن مس�يطرا عىل 
حيات�ك، فسيفش�ل 
نظام���ك الغذائ�ي 

أيضا.
استخدام  لذا، يجب 
الواع�ي  الدم�اغ 
قرارات  التخ���اذ 
جي�دة، بم�ا يف ذلك 

البحث عن عمل يجعلنا س�عداء ومش�اركة 
األصدق�اء يف األح�داث املمي�زة، ما 

يعزز الشعور باألمان.

املراقب العراقي/ متابعة...
رفعت ش�انون يل، ابنة نج�م »الكونغ فو« الراحل بروس يل 
دعوى قضائية ضد سلس�لة مطاع�م للوجبات الرسيعة يف 
الصن الستخدامها صورة والدها يف شعارها دون ترصيح، 
بحسب صحيفة »ذا بيرب« الصينية اإللكرتونية، التي ذكرت 
أنه�ا طلب�ت تعويضا من الرشك�ة بأكثر م�ن 210 ماين 
ي�وان )حوايل 30 ملي�ون دوالر(.وطلب�ت رشكة »بروس يل 
إنرتبرايزس«، التي ترأس�ها شانون يل ومقرها كاليفورنيا، 

يف الدعوى الت�ي رفعت أمام محكمة يف ش�نغهاي األربعاء 
من سلسلة »ريل كونغ فو« باالمتناع عن استخدام الصورة 
ودف�ع 88 ألف يوان إضافية لتغطي�ة التكاليف القضائية.

وطالبت الدعوى القضائي�ة أيضا الرشكة بإصدار توضيح 
يف غضون 90 يوما يقول إنه ليس لها صلة بربوس يل.

وتق�دم سلس�لة »ريل كونغ ف�و« التي تأسس�ت يف 1990 
أطب�اق األرز وأصناف�ا صيني�ة ولها ف�روع يف أكثر من 57 

مدينة بالصن.

تقاضي مطعما 
بسبب صورة 
وتطلب 30 
مليون دوالر 

تفوز بجائزة يانصيب وتستقيل على الهواء 

روسي يتخلص من سيارته المرسيدس بطريقة غريبة
املراقب العراقي / متابعة...

تخل�ص رجل رويس من س�يارته الفارهة والتي 
يبل�غ قيمته�ا 180 ألف ي�ورو، بطريق�ة غريبة 
جدا. كيف ذلك؟.اش�رتى ال�رويس إيغور موروز 
 ”AMG G63“ س�يارة مردس�يدس بنز، مودي�ل
قبل عام�ن. وكانت تعترب آنذاك س�يارة األحام 
بالنس�بة ل�ه، حي�ث دفع فيه�ا مبل�غ 180 ألف 
يورو. لكن توقعات موروز الناشط يف عمل أفام 
ساخرة وطريفة يف موقع يوتيوب، خابت رسيعا 
بالس�يارة الفاخرة.وب�دال م�ن بيع الس�يارة أو 
التخلص 

منها بوضعها يف مرأب أو حتى التربع بها، اختار 
طريقة غريبة عندما قرر التخلص من الس�يارة 
ع�رب رميها م�ن مرتفع ع�ال ج�دا وتصويرها، 
حاص�ا ع�ىل آالف عام�ات اإلعج�اب م�ن هذا 
الفيديو، ب�دال من الحصول عن آالف اليوروهات 
مقابل الس�يارة، كما ذكر موقع مجلة فوكوس 
األملانية.وكان�ت خطت�ه بس�يطة للتخل�ص من 
الس�يارة وكالتايل:رف�ع الس�يارة بالحب�ال عرب 
طائرة هليكوبرت.االرتفاع إىل مس�افة 300 مرت.

رم�ي الس�يارة الفاخ�رة إىل واٍد عميق.عملي�ة 
التخل�ص من الس�يارة به�ذه الطريق�ة لم تكن 
مجان�ا وكلف�ت م�وروز 3600 ي�ورو إضافية، 
حس�ب ما ذكرت مجلة ش�ترن األملاني�ة. وأراد 
تنفي�ذ خطت�ه بالقرب م�ن موس�كو، لكنه لم 
يحص�ل ع�ىل مس�اعدين ل�ه هن�اك، فقرر 
الس�فر إىل كاريل�ن الت�ي تبع�د 1000 
الروس�ية  العاصم�ة  ع�ن  كيلوم�رت 
ووجد فيها طيارين اثنن يمكنهما 
مساعدته لتنفيذ عمليته الجنونية 
مقاب�ل 3600 يورو.لك�ن موروز 
بع�د  النتيج�ة  ع�ن  راضي�ا  كان 
التي  الفاخ�رة  الس�يارة  س�قوط 
يبل�غ وزنها 2.5 ط�ن وتحولها إىل 
صفيح مجمد يف الوادي.أما الفيديو 
الذي وث�ق به موروز ه�ذه العملية، 
فحاز عىل إعجاب الكثرين عىل موقع 
يوتي�وب إذ بل�غ ع�دد املش�اهدات 1.4 ملي�ون 

مشاهدة لغاية اآلن. 

 املراقب العراقي / متابعة...
قامت مراس�لة تلفزيونية بتقديم اس�تقالتها عىل 
اله�واء مب�ارشة ل�دى معرفته�ا بفوزه�ا بجائزة 
اليانصيب، يف الوقت الذي كانت تغطي خال عملها 
عملية السحب.املراسلة التلفزيونية العاملة إلحدى 
القن�وات اإلس�بانية، قدمت اس�تقالتها عىل الهواء 
خ�ال تقديمها لعملية س�حب جوائ�ز مايعرف ب�

El Gordo.وه�ي الجائزة الك�ربى الذي ترشف عىل 
إدارته�ا الحكومة اإلس�بانية والت�ي تعترب من أكرب 
جوائ�ز اليانصيب يف العالم حيث تبلغ قيمتها 2,43 
مليار دوالر.اىل ان فرحة املراسلة والتي تعرف باسم 
ناتاليا إس�كوديرو، لم ت�دم طويا، حن علمت بأن 

حصته�ا من الجائزة الكربى لن تبلغ س�وى 5550 
دوالرا، لتع�ود ع�ن اس�تقالتها، بحس�ب مانقل�ت 
صحيف�ة washingtonpost األمريكية.ع�ىل الرغم 
من ان جائزة اليانصيب الحكومية يف اسبانية تعترب 
م�ن األكرب عامليا اىل أن طريق�ة توزيع الجائزة تعد 
م�ن األكثر تعقي�دا، فقد يتضمن الس�حب حصول 
م�ا يص�ل إىل 15.000 ش�خص ع�ىل تذاك�ر رابحة 
 Barcelona ت�رصف مبالغ مختلف�ة، وفقاً ملوق�ع
Yellow اإلسباني.وناتاليا كانت أحد حاميل التذاكر 
املحظوظ�ن الذين حصلوا عىل الرقم الفائز بجائزة 
تبل�غ قيمته�ا 400 أل�ف ي�ورو )444 أل�ف دوالر 

أمريكي( لكل تذكرة.

 طبيب يتهم آبل بـ«السرقة« ويطالبها بتعويض

قصر للبيع مقابل 50 ألفا فقط.. 
ولكن بشرط

املراقب العراقي/ متابعة...
رفع طبي�ب قلب من نيويورك دع�وى قضائية 
ضد رشك�ة آبل زاعما أن مي�زة مراقبة نبضات 
القل�ب يف »س�اعة آب�ل« ه�ي يف األص�ل فكرته 
إذنه.وتش�ر  دون  اس�تخدمتها  الرشك�ة  وأن 
أوراق الدع�وى املرفوعة أم�ام محكمة فدرالية 
يف بروكل�ن إىل أن الطبيب جوزي�ف ويزل يتهم 
الرشك�ة بأنه س�جل براءة اخ�رتاع لطريقته يف 
كش�ف نبضات القلب غر املنتظمة، مش�را إىل 

أن آبل استخدمتها يف ساعاتها.
وقال إنه اتص�ل بالرشكة يف عام 2017 

لح�ل 

املش�كلة وديا إال أنها رفضت التفاوض معه ما 
اضط�ره إىل رفع دعوى قضائي�ة ضدها.وطلب 
وي�زل يف الدعوى أن تدفع الرشكة نظر حقوقه 
الفكري�ة وأال تس�تخدم »اخرتاع�ه« دون إذنه.

وميزة مراقبة نبضات القلب موجودة يف س�اعة 
»آبل ووت�ش« وهي تعمل ع�ىل مراقبة نبضات 

القل�ب وتبل�غ صاحبها إذا رصدت أي أش�ياء 
غر طبيعية.

املراقب العراقي/ متابعة...
حال�ة م�ن الدهش�ة أصاب�ت رواد مواق�ع 
التواص�ل االجتماع�ي، بع�د أن ُعرض قرص 
مك�ون من 10 غ�رف نوم يف والي�ة نيويورك 
األمركية، للبي�ع مقابل 50 ألف دوالر فقط، 

ولكن عىل املشرتي أن يرضخ لرشط واحد.
وال ب�د للراغبن يف رشاء الق�رص الفيكتوري 
ال�ذي تبلغ مس�احته 6 آالف ق�دم مربع، أن 
يقدموا خطة الرتميم التي سيتبعونها للعقار 

التاريخي.
وبني القرص يف عام 1861 يف أوبرن نيويورك، 
عىل أرض مس�احتها فدان واح�د، ويحتوي 
عىل 10 غرف نوم، و5 مراحيض، و4 مدافئ، 
باإلضافة إىل مبنى ملحق بالقرص، مكون من 

طابقن.
واش�رتت مدينة أوب�ورن العق�ار، وتعاونت 
إدارة التخطيط باملدينة م�ع وكيل العقارات 
ماي�كل ديروس�ا للتوصل إىل طريق�ة فريدة 
للبيع.وقال ديروسا إن رشاء العقار هو ليس 
بمثابة مزاد، وإنما مس�ابقة، مضيفا: »عىل 
املشرتين املحتملن ذكر خططهم املستقبلية 
بش�أن العقار، والج�دول الزمن�ي والتكلفة 
لعملي�ة الرتمي�م«، وفق ما ذك�ر موقع »يس 

إن إن«.
وأغل�ق ب�اب تقديم الطلب�ات يف الثامن عرش 
م�ن ديمس�رب، وس�يختار مجل�س املدين�ة 
الع�رض الفائز يف الثامن م�ن يناير، اعتمادا 

عىل الخطة األفضل وليس السعر األفضل

لندن العاصمة االكثر 
تلوثا في العالم!

مهنة فن تزيين كسوة 
الكعبة تصارع للبقاء  

 املراقب العراقي/متابعة... 
نس�بة  تنام�ي  م�ن  باحث�ون  ح�ذر 
التل�وث يف العاصم�ة الربيطانية لندن 
صح�ة  ع�ىل  املتزاي�دة  وخطورته�ا 
اإلنس�ان.وأعلن الباحثون أنهم عثروا 
ع�ىل جزيئ�ات باس�تيكية دقيق�ة – 
ي�رتاوح طوله�ا ب�ن 0.02 و0.5 ملم 
– ف�وق س�طح بناي�ة مكون�ة من 9 
طوابق بالعاصم�ة الربيطانية، لندن، 
ويف بع�ض األماك�ن بم�دن هامبورغ 
)أملاني�ا(، باري�س )فرنس�ا( و دون�غ 
غ�وان )الصن(.واتضح م�ن تحليل 8 
عينات تم تجميعها يف لندن أنها املدينة 
األكثر تلوثاً من بن سائر مدن العالم، 
وإذ يس�عى العلماء حالي�اً لفهم مدى 

رضر تلك الجزيئات بصحة اإلنسان.
وق�ال الباحث�ون إنه�م اكتش�فوا 15 
نوعاً مختلف�اً من املواد الباس�تيكية 
الدقيقة يف الدراس�ة، وأنهم الحظوا أن 
معدل تس�اقط تلك املواد من الس�ماء 
يتفاوت من 575 إىل 1008 قطعة لكل 
مرت مرب�ع يف اليوم، وهو م�ا اعتربوه 
مع�دالً كب�راً ومث�راً للقل�ق.وأوردت 
الغارديان  بهذا الخص�وص صحيف�ة 
الربيطاني�ة عن س�تيفاني رايت، من 
كلي�ة امللك يف لن�دن، قوله »اكتش�فنا 
الدقيق�ة  الباس�تيكية  امل�واد  وج�ود 
بكميات كبرة، والحظن�ا أنها تتواجد 
بمع�دالت تزي�د بكثر عما ت�م اإلباغ 
عنه من قبل.لكن وارد أن يحدث نفس 
ال�يء إىل ح�د م�ا يف أي مدين�ة حول 
العال�م، وه�و م�ا استش�عرت أنه قد 
يكون مبعث قلق، ولهذا أقوم يف الوقت 
الحايل ببح�ث األمر. وأكثر م�ا يقلقنا 
هو أنن�ا ال نعلم كمية ه�ذه املواد عىل 
اإلطاق. وأس�عى ملعرفة م�ا إن كانت 

هذه الكمية آمنة أم ال«.

 املراقب العراقي/ متابعة...
داخل ورش�ته يف ح�ي خان الخلييل الش�هر 
وس�ط العاصمة املرصي�ة القاه�رة، يجلس 
محم�د مصطفى القصابجي ليوش�ح قطعة 
من القماش األسود بأدعية وآيات من القرآن 
الكري�م وزخارف إس�امية، فيما يعرف بفن 
»الس�رما« أو الكتاب�ة ع�ىل القماش.وتعود 
البدايات األوىل لهذه الحرفة إىل عهد السلطان 
صاح الدين األيوبي الذي أمر بتجهيز كس�وة 
الكعب�ة يف م�رص، واس�تمر ه�ذا التقلي�د يف 
العرصي�ن اململوك�ي والعثمان�ي، وصوال إىل 
الق�رن العرشين، إذ كانت الكس�وة تنقل عرب 
البح�ر يف احتف�االت مهيب�ة.ويف ع�ام 
1962 أرس�لت مرص آخر كسوة 
للكعب�ة، قب�ل أن تب�دأ اململكة 
العربية السعودية صناعتها، 
الحرفي�ن  دف�ع  مم�ا 
املتخصص�ن يف هذا املجال 
للعم�ل يف نق�ش وتطريز 
القرآنية.ويب�دو  اآلي�ات 
القصابج�ي  مصطف�ى 
حزينا ع�ىل حال مهنته التي 
تص�ارع للبق�اء، بس�بب عدم 
رغب�ة الش�باب يف تعل�م ه�ذه 
الحرف�ة التاريخية التي لم تعد 
ترد دخا كبرا عىل العاملن 

بها.

 املراقب العراقي/ متابعة...
العربي�ة  األع�ام  تختل�ف  ال 
كثرا عن بعضه�ا البعض، بل 
هناك تش�ابه كب�ر، لدرجة أن 
معظمها يحمل األل�وان ذاتها 
مع وج�ود اختافات بس�يطة 
م�ن حي�ث الرم�وز والش�كل 
الخاص بكل دول�ة، وقد أرجع 
إىل  التش�ابه  ه�ذا  الكث�رون 
مراحل ظه�ور األعام العربية 
من البداية وكان�ت عىل النحو 

التايل:
الهال والنجمة

بداي�ات  تع�د  املرحل�ة  ه�ذه 
تكوين األع�ام العربية، وكان 
رم�ز  ه�و  والنجم�ة  اله�ال 
والخاف�ة  العثماني�ة  الدول�ة 
اإلسامية آنذاك، وقد اتخذ هذا 
العل�م جميع ال�دول والواليات 
اإلس�امية  للخاف�ة  التابع�ة 
ومنهم إندونيسيا وجزر القمر 
واملالدي�ف، وظ�ل ه�ذا العل�م 
العاملية،  الح�رب  أثن�اء  حت�ى 
واستمرت حتى عام 1914، إىل 
أن قام امللك بعد إعان الحماية 

الربيطاني�ة بتغير ل�ون العلم 
إىل األحمر الذي يتوسطه هال 
بداخل�ه ث�اث نج�وم، وكذلك 
كان الوض�ع يف ليبيا مع اتخاذ 
الخلفي�ة الس�وداء ب�دال م�ن 
الحمراء، وظلت هذه العامات 
إىل يومن�ا هذا موجود يف بعض 
العربي�ة مث�ال  ال�دول  أع�ام 

“تونس والجزائر”.
العلم األحمر

علم�ا  األحم�ر  العل�م  كان 
إلم�ارات الخليج حت�ى القرن 
اإلم�ارات  جمي�ع  وكان   ،19
تمتاز باللون األحمر املس�مط، 
ولك�ن مع كثرة اإلم�ارات أدى 
ذلك إىل صعوبة التمييز بينهم، 
فكان�ت للكويت الخطوة األوىل 
حيث قامت بكتابة أسمها عىل 
العل�م الخ�اص به�ا، وأضاف 
آخ�رون أرشطة بيض�اء اللون 
عىل العل�م، ووضعت أم قويت 
رشي�ط  م�ع  ونجم�ة  ه�ال 
أبيض بمحاذاة س�ارية العلم، 
علم�ا  األحم�ر  العل�م  وظ�ل 
لبعض ال�دول لفرتة كبرة من 

الزمن وإىل وق�ت قريب ومنها 
البحرين وقطر واإلمارات .

الثورة العربية
عل�م  العربي�ة  للث�ورة  كان 
صاحب أل�وان متآلف�ة، وكان 
واألبي�ض  األخ�ر  أهمه�ا 
واألسود واألحمر، وكانت تمثل 
هذه األل�وان القومية العربية، 
وقد اعتمدها العرب عام 1914 
العربي�ة،  الفت�اة  جمعي�ة  يف 
حيث كانت ه�ذه األلوان رمزا 

السابقة،  اإلسامية  للخافات 
يرج�ع  األس�ود  كان  حي�ث 
للخاف�ة العباس�ية، واألبيض 
يرج�ع لألموية، واألخر كان 
مشرتك بن الخافتن الراشدة 
األحم�ر  وكان  والفاطمي�ة، 
رم�زًا للثورة ض�د العثمانين، 
فقامت سوريا برفع هذا العلم 
ع�ىل أرضه�ا وبعده�ا العراق 
م�ع تغيرات بس�يطة، وكذلك 
زال  وم�ا  وفلس�طن،  األردن 

مس�تخدًما حت�ى يومن�ا هذا، 
وقد انضمت الكويت واألمارات 
العربي�ة ملجموعة أعام الثورة 

العربية فيما بعد.
علم التحرير

تشكل هذا العلم من ثاث ألوان 
هي األحمر واألبيض واألس�ود 
ع�ىل الرتتي�ب، وقد توس�طت 
لن�رس  ص�ورة  األل�وان  ه�ذه 
ذهب�ي حي�ث كان�وا يقول�ون 
ب�أن ه�ذا الن�رس كان يتخ�ذه 
ص�اح الدين رمزا ل�ه، وكذلك 
تم وضع 3 نجمات وهال عىل 
صدر النرس، لم يت�م يف البداية 
اعتماد العلم لجمهورية مرص 
العربية، ولكن بعد توحد مرص 
وس�وريا تم توحيد ألوان العلم 
إىل األبي�ض واألس�ود واألحمر 
وتتوس�طه نجمتان لهما لون 
أخر بدال من النرس، وبعدها 
دخلت الع�راق يف نف�س العلم 
بعد إضافة نجم�ة 3، ويف عام 
1972 دخل�ت مرص وس�وريا 
وليبي�ا يف اتحاد ع�رف باتحاد 
العربية، وبعدها  الجمهوريات 

اس�تخدموا عل�م مك�ون م�ن 
األل�وان ذاته�ا م�ع اس�تبدال 
النج�وم بصق�ر قريش وكذلك 
نجم�ة  إضاف�ة  م�ع  اليم�ن 
خ�راء يف املنتص�ف، وكذلك 
ه�ذه  إىل  انضم�ت  الس�ودان 
أن كان علمه�ا  بع�د  األل�وان 

مشابها لعلم دول إفريقيا.
رس التشابه

ظلت ه�ذه األلوان متش�ابهة 
يف س�بيل الوحدة العربية، التي 
يرجوه�ا جمي�ع الع�رب، أما 
باق�ي الدول وهي الس�عودية 

وعم�ان  واملغ�رب  ولبن�ان 
ه�ذه  ع�ن  تخلف�وا  ق�د 
املنظوم�ة، فاتخ�ذت كل 
دولة منه�م علًما خاًصا 
بها ال ينتم�ي ملجموعة 
العربي�ة  األع�ام 
املعروفة، علم السعودية 
عىل س�بيل املثال يتكون 

خ�راء  خلفي�ة  م�ن 
مس�مطة تتوس�طه شهادة 

اإلسام مع سيفن متقاطعن 
أسفلها.

املراقب العراقي /متابعة...
يكثر الحديث عن حياة الرفاهية املبالغ 
فيه�ا التي يعيش�ها نجوم ك�رة القدم 
العاملي�ون، لك�ن م�ا ارت�داه أس�طورة 
الربتغ�ال كريس�تيانو رونال�دو يف ي�د 

واحدة مؤخرا لفت األنظار بشدة.
وخ�ال مؤتم�ر دب�ي الري�ايض الدويل 
ال�ذي عقد مؤخ�را، ظه�ر رونالدو ويف 
ي�ده اليرسى 3 قطع حيل ثمينة، قدرت 
قيمته�ا مجتمع�ة ب��630 أل�ف جنيه 

إسرتليني، أو نحو 823 ألف دوالر.
وكانت اليد اليرسى لرونالدو )34 عاما( 

تحمل ساعة نادرة من نوع »رولكس«، 
وخاتم�ا ماس�يا يف اإلصب�ع األوس�ط، 
ودبل�ة مرصع�ة باألمل�اس يف الخنرص.

مهاج�م يوفنتوس اإليط�ايل، املهووس 
باملجوهرات والحيل عىل ما يبدو، ارتدى 
س�اعة »رولك�س« قدر س�عرها بنحو 
380 أل�ف جني�ه إس�رتليني، وخاتم�ا 
ب��200 أل�ف، فض�ا ع�ن دبل�ة ب�50 
ألفا، وفقا لتقدي�رات نرشتها صحيفة 
»دييل مي�ل« الربيطانية نقا عن خبر 

املجوهرات الشهر دويف فهلر.
وكانت الس�اعة التي ظهرت يف معصم 

مهاجم ريال مدريد اإلس�باني س�ابقا، 
م�ن طراز »رولكس جي تي إم ماس�رت 
آي�س«، وه�ي مصنوع�ة م�ن الذه�ب 
األبيض ومرصع�ة بالعرشات من قطع 

األملاس.
أم�ا الخات�م امللف�ت للنظ�ر يف اإلصبع 
األوسط، فكان يحمل قطعة كبرة من 
األمل�اس يف املنتصف، وع�رشات القطع 

األصغر حجما.
رونال�دو  كان  الخطوب�ة  إصب�ع  ويف 
وض�ع رونالدو خاتما أصغ�ر، رغم أنه 
نفى مؤخرا التقاري�ر التي تحدثت عن 

خطبته لجورجينا رودريغيز.
بس�اعة  ظه�ر  أن  لرونال�دو  وس�بق 
نادرة أخرى م�ن ماركة »فرانك مولر، 
يقدر س�عرها ب��1.2 ملي�ون جنيه 

رونال�دو  إس�رتليني.ويتقاىض 
30 ملي�ون ي�ورو س�نويا م�ن 

يوفنت�وس، لكن�ه يجني دخا 
أعىل من ذلك بكثر عن طريق 
بمواقع  الرسمية  صفحاته 
االجتماع�ي،  التواص�ل 
فض�ا ع�ن دخل�ه الكبر 

من الحمات الدعائية.

سر التشابه بين أعالم الدول العربية

يرتدي »ثروة« في يده اليسرى !

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

إال كان له بكل نظرة حّجة مربورة.
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 املراقب العراقي/ متابعة...
تق�وم دول�ة افريقي�ة باإلس�تفادة م�ن عل�ب 
الحليب بإعادة تدويرها وإس�تخدامها يف رصف 
الطرقات.وبحس�ب تقرير لش�بكة »يس أن أن« 
األمركية، فإن الزجاجات املس�تعلة تس�تخدم 
يف تعبي�د الط�رق يف جن�وب أفريقي�ا ع�ىل أمل 
مس�اعدة الب�اد يف معالج�ة مس�ألة النفايات 
وتحسن جودة الشوارع.وتتسبب األرضار التي 
تلحق بالشوارع نتيجة االحوال الجوية أو رداءة 

عملي�ة الرص�ف يف جن�وب أفريقيا، بخس�ائر 
تصل إىل 3.4 مليار دوالر سنويا.

وتتوزع هذه الخس�ائر ع�ىل تكاليف الرتميم 
ومعالج�ة املصاب�ن يف الح�وادث، وإص�اح 
الس�يارات التي يقع بعضها يف »الحفر« الذي 
تظهر فجأة يف الشوارع.ويف أغسطس املايض، 
بدأت رشكة يف جنوب أفريقيا باستعمال جزء 
من الباستيك أثناء رصف شوارع يف مقاطعة 

كوازولو ناتال الساحلية، رشقي الباد.


