
دماء شهداء الحشد الشعبي تتحول وبااًل على االمريكان وصورهم ترتفع فوق جدران السفارة 
وكر التجسس ..«مغلق بأمر الشعب«

المراقب العراقي/ سالم الزبيدي..
انطلق�ت صباح الي�وم الثالث�اء تظاهرة 
واسعة شارك فيها اآلالف من ابناء الحشد 
الش�عبي احتجاجاً عىل استشهاد ثلة من 
الل�واء »45« ع�ىل يد الع�دوان االمريكي، 
بعد اس�تهداف مقره�م يف منطقة القائم 
التابعة ملحافظة االنبار من قبل الطائرات 

االمريكية.
وانطلق�ت التظاهرة من س�احة الحرية 
يف منطقة الجادري�ة بعد وصول جثامني 
ش�هداء الحشد، لتتبعها مس�رة واسعة 
جابت ش�وارع منطقة الك�رادة، وامتدت 
من ج�رس »الطابق�ني« اىل الجرس املعلق 

وتفرعاتهما.
 وتوج�ه املتظاهرون ع�ر الجرس املعلق 
اىل مدين�ة الخ�راء املحصن�ة، ورف�ع 
املتظاه�رون ش�عارات »امل�وت ألمري�كا 
اىل  باإلضاف�ة  س�عود«  وال  وارسائي�ل 
هتاف�ات ضد الرئي�س االمريك�ي دونالد 
ترام�ب ، فيم�ا اح�رق العل�م االمريك�ي 

وسحق تحت اقدام املتظاهرين.
وانضم عدد من قيادات الحش�د الشعبي 
اىل جم�وع املتظاهري�ن، وم�ن ضمنه�م 
رئيس هيأة الحشد فالح الفياض ونائبه 
اب�و مهن�دي املهندس، وقي�ادات فصائل 
املقاوم�ة، بجميع مس�مياتها، وبحضور 
األمني الع�ام ملنظمة بدر هادي العامري، 
ان  اىل  بمس�رها  التظاه�رة  واس�تمرت 

وصلت ملبنى الس�فارة االمريكية وس�ط 
املنطقة الخراء.

وس�ارع ع�دد م�ن املتظاهري�ن خ�الل 
الدقائق األوىل من الوصول اىل أحد مداخل 
الس�فارة، برف�ع اعالم فصائ�ل املقاومة 
الش�هداء  اإلس�المية والحش�د، وص�ور 
عىل اس�وار الس�فارة االمريكية، وأرضم 
متظاه�رون غاضب�ون الن�ار يف الج�دار 
الخارج�ي للمبن�ى ، تعبراً عن االس�تياء 
م�ن الجريم�ة الدموي�ة الت�ي ارتكبته�ا 
الق�وات االمريكي�ة، كم�ا خط�ت عبارة 
»تغلق بأمر الش�عب« عىل أح�د بواباتها، 
وكذل�ك عب�ارات أخرى تضمنت ش�جب 

واستنكار للجرائم االمريكية.
وقام�ت الق�وات االمريكية ع�ىل إثر ذلك 
بال�رب ع�ىل املتظاهري�ن بالرص�اص 
الحي، والقنابل املس�يلة للدموع، السيما 
الس�فارة،  مداخ�ل  أح�د  اح�راق  بع�د 
وتصاع�د أعمدة الدخان منها، يف محاولة 

لتفريقهم.
وع�ىل أثر ذل�ك تعال�ت صاف�رات اإلنذار 
وسط مبنى السفارة االمريكية، وأشارت 
الس�فر  ه�روب  اىل  مؤك�دة  معلوم�ات 
األمريكي، واخالء كوادر الس�فارة بشكل 

دفعات اىل إقليم كردستان.
وأصيب خالل املواجه�ات بفعل رصاص 
وقناب�ل حماية الس�فارة األمركية، أكثر 

من 20 متظاهراً.

ويف خضم ذلك نص�ب املتظاهرين الخيام 
يف ش�وارع الخراء، وأعلن�وه اعتصاماً 
الق�وات  خ�روج  لح�����ني  مفتوح�اً 
األرايض  م�ن  بالكام�ل  االمريكي����ة 

العراقية، 
وأصدر عدد من قي�ادات املقاومة بيانات 
دع�وا فيه�ا اىل رضورة، االقتص�اص من 
قتل�ة أبن�اء الحش�د الش�عبي، والضغط 
عىل الجان�ب األمريكي بجميع الوس�ائل 
والس�بل املمكنة لدفعه اىل االنسحاب من 

األرايض العراقية.
يشار اىل ان الطائرات االمريكية كانت قد 
اس�تهدفت مقار الحشد الشعبي يف وقت 
س�ابق، اال ان التهم�ة ألقيت ع�ىل عاتق 
الكيان الصهيوني، لكن االس�تهداف الذي 
طال مقر »الل�واء 45« ليلة االحد املايض، 
واسفرت الربات عن استشهاد واصابة 

ما يقارب ال�25  منتسب يف الحشد.
يذك�ر ان قوى سياس�ية كان�ت قد دعت 
مس�بقاً ويف خض�م الهجم�ات االمريكية 
التي طالت مخازن الحش�د الش�عبي، اىل 
رضورة تزوي�د الع�راق بأس�لحة الدفاع 
الجوي، للحفاظ عىل سمائه من خروقات 
الطران الخارجي الذي يستهدف قطعات 
الحش�د الش�عبي والقوات األمنية بشكل 
متكرر، اال ان تلك املطالبات لم تلق تنفيذاً 
عىل ارض الواقع وتم تس�ويفها بس�بب 

املمانعة االمريكية لذلك.

تأجيل صفقة   انتقال كافاني ألتلتيكو مدريد
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أك�د النائب عن تحال�ف الفتح، احم�د الكناني، 
اليوم الثالث�اء، ان أمريكا تريد خلط األوراق عر 
ترصيح وزير دفاعها ح�ول ابالغ رئيس الوزراء 
بالربات عىل الحش�د قبل نصف س�اعة.وقال 
الكنان�ي يف ترصي�ح تابعته »املراق�ب العراقي« 
إن »الرواي�ة التي ذكرت يف ترصي�ح وزير الدفاع 
األمريكي، أن صحت فانها مؤامرة امركية كان 
يف�رض ان تعلن عن عملياته�ا خصوصا وإنها 
تس�تهدف قوة امنية تابع�ة للقائد العام للقوات 

املس�لحة ومن غر املنطقي ان يعطي االمريكان 
علم للقائد العام قبل عملية االستهداف«.ورجح 
الكنان�ي أن »يكون ال�كالم الذي نق�ل عن وزير 
الدفاع غر دقيق عر اح�دى املحطات االمركية 
غر صحيح، ونح�ن اعتدنا ع�ىل اكاذيب االدارة 
االمركي�ة وبالت�ايل ه�ي محاولة خل�ط االوراق 
واث�ارة الف�وىض«، مؤك�داً أنه »ال بد م�ن اتخاذ 
اجراءات توضيحية واالستفاهم من السيد عادل 

عبد املهدي«.

اكد النائب عن تحالف س�ائرون رياض املسعودي، 
اليوم الثالثاء، أن استمرار العمل باالتفاقية األمنية 
مع واش�نطن يمثل الفساد الس�يايس للحكومات 
تابعت�ه  ترصي�ح  يف  املس�عودي  الس�ابقة.وقال 
»املراقب العراقي«، إن »واشنطن بعد خروجها من 
الع�راق وإجباره�ا عىل ذلك ذهبت نح�و االتفاقية 
اإلس�راتيجية لتحقي�ق اس�تمرار بقائه�ا وفرض 
الوصاي�ة ع�ىل الع�راق”، الفت�ا إىل إن “االتفاقي�ة 

اإلس�راتيجية تمثل إحدى أنواع الهيمنة األمريكية 
عىل العراق يف كافة األصعدة«.

وأضاف أن »اس�تمرار العمل باالتفاقية األمنية مع 
واش�نطن حتى يومنا هذا يمثل الفس�اد السيايس 
للحكومات الس�ابقة التي لم تضع خطة للتخلص 
منه�ا”، مبين�ا أن “الحكوم�ة يق�ع ع�ىل عاتقها 
مراجع�ة عالقاتها األمني�ة مع واش�نطن وإيجاد 

البدائل للتخلص من االتفاقية األمنية«.

الفتح : أمريكا تريد خلط األوراق عبر 
تصريحات وزير دفاعها

كتلة سياسية: استمرار العمل باالتفاقية 
األمنية سببه فساد الحكومات السابقة

المراقب العراقي/ احمد محمد...
إث�ر العملي�ة اإلرهابية الت�ي نفذها الط�ران األمريك�ي والتي 
اس�تهدف م�ن خاللها قوات الحش�د الش�عبي يف مدين�ة القام 
بمحافظة االنبار، ونتيجة لردة الفعل التي ابداها ذوي الشهداء، 
وأبناء املقاومة اإلسالمية والحشد الشعبي يف محارصة السفارة 
االمريكية، عاد ملف اخراج القوات االمريكية اىل الواجهة مجدداً.

حي�ث اوض�ح برملاني�ون أن الفرة القليل�ة املقبلة س�يتم عقد 
جلس�ة خاص�ة ملناقش�ة الخروق�ات االمريكي�ة ع�ىل األرايض 
العراقية، مش�رين اىل وجود أغلبي�ة نيابية واتفاق يضم معظم 
الكت�ل السياس�ية لتمرير القانون خالل جلس�ة س�يكون فيها 
الحض�ور اجباري�ا وفق�ا لقانون س�يتم التصويت علي�ه قبيل 

الجلسة املرتقبة.
ولفت الرملاني�ني اىل ان أعداد النواب الرافض�ني للقانون التقلل 

من فرص التصويت عليه.
من جهته أكد النائب عن تحالف الفتح سعد الخزعيل، أن »ادراج 
قان�ون اخ�راج الق�وات االمريكي�ة م�ن األرايض العراقية بات 
رضورة ملح�ة وذلك للحف�اظ عىل الس�يادة الوطنية خصوصا 
يف ظ�ل قيام القوات االمريكية باس�تهدافات متكررة بالضد من 

قوات الحشد الشعبي«.
وقال الخزع�يل، يف ترصيح ل� »املراقب العراقي« إنه »يف ظل تلك 

االنتهاكات فأن�ه بات من غر الروري بق�اء تلك القوات عىل 
األرايض العراقية«، مش�را اىل أن »الحكومة تنصلت عن اإلجابة 

حول اعداد تلك القوات ومهامها التي تقوم بها«.
ووج�ه »دعوت�ه اىل جميع أعض�اء مجلس النواب بع�دم الردد 
يف الحضور ألي جلس�ة نيابية تتم فيها مناقش�ة قانون اخراج 

القوات االمريكية من األرايض العراقية والتصويت عليه«.
واض�اف أن »هناك جلس�ة جديدة س�يتم تحدي�د موعدها بعد 
عطل�ة رأس الس�نة س�تكون مخصص�ة ملناقش�ات االمريكية 
األخرة والرشوع باجراءات التصويت عىل القانون«، الفتا اىل أن 
»برملانيون تعمدوا خرق النصاب القانوني لجلس�ة أمس اإلثنني 
كونها كانت مخصصة ملناقش�ة قتل قوات الحش�د الش�عبي يف 

القائم«.
وأوض�ح الخزع�يل أن�ه »س�يتم إل�زام جمي�ع أعض�اء الرملان 
بالحضور اىل الجلس�ة املخصصة لإلنتهاكات االمريكية بقانون 
س�يرشع يف الرملان بغية الحفاظ ع�ىل النصاب والوقوف بوجه 

محاوالت كرسه«.
وش�دد عىل »أهمية توحيد الصفوف بني الكتل السياس�ية بغية 
تمري�ر القان�ون«، موضحا أن »أع�داد الرافض�ني للقانون غر 

مقلقة وال تتمكن من عرقلة تمريره«.
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اك�دت النائب�ة عالية نصي�ف، اليوم 
الثالثاء، ان من حق الشعب العراقي 
اس�تهداف أي منش�أة أمريكية، بعد 
الع�دوان ال�ذي ط�ال أبناء الحش�د 
الش�عبي يف القائم.وقالت نصيف يف 
ترصي�ح تابعته »املراق�ب العراقي« 
ان »الدبلوماس�ية العراقي�ة ليس�ت 
عليه�ا  وكان  املطل�وب  باملس�توى 
التحرك برسع�ة عىل املحافل الدولية 
ع�ىل ادان�ة ه�ذا االعت�داء الن ه�ذه 
مج�زرة وع�دوان س�افر و تقدي�م 
شكوى اىل املحكمة الجنائية الدولية 
وط�رح املوضوع ع�ىل مجلس االمن 
املس�اعدة  الع�راق  ممث�ل  ويطل�ب 
من اح�دى الدول الدائم�ة العضوية 

الصديقة النعقاد جلسة طارئة ” .
الع�راق  ح�ق  »م�ن  ان  وأضاف�ت 

رضب أي منش�آة أمريكي�ة بعد هذا 
الع�دوان ال�ذي خل�ف مج�زرة بحق 
اإلنس�انية من باب الدف�اع الرشعي 
واملواثيق الدولية تعطينا هذا الحق”، 
مطالب�ة الحكومة ووزارة الخارجية 
ب�”ط�رد الس�فر البحرين�ي لتاييد 
بالده للرب�ة الجوية بالعدوان عىل 
قطعات الحش�د الش�عبي كونه احد 

املؤسسات األمنية الرسمية«.
وأش�ارت نصي�ف إىل أن “الطائ�رات 
بالع�دوان  الت�ي قام�ت  االمريكي�ة 
انطلق�ت من األج�واء األردنية وكان 
األوىل م�ن اململك�ة األردني�ة بع�دم 
الس�ماح له�ا خاصة ونح�ن نمتلك 
عالق�ات جي�دة معه�ا ونق�دم له�ا 
النفط بأس�عار خاصة ”، مطالبة ” 

إعادة النظر بتلك العالقة ” .

مشروع قانون اخراج القوات االمريكية يعود الى الواجهة مجددًا
نائب: من حق الشعب استهداف 

المنشآت االمريكية بعد حادثة القائم

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

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
تواص�ل املحافظ�ات العراقية وخاص�ة الجنوبية منه�ا يف مطالبها 
الداعية اىل زيادة مخصصاتها املالية اس�وة بإقليم كردستان، وتأتي 

هذه املطالب قبل الرشوع بوصول املوازنة اىل مجلس النواب.
هذه املطالب تأتي نتيجة ارتفاع معاناة تلك املحافظات نتيجة غياب 
ش�به تام للخدمات الرورية، خاصة ان معظم البنى التحتية لتلك 
الخدم�ات قد تدمرت نتيج�ة الحروب واالهمال وع�دم توفر االموال 

الكافية لتأهيل تلك املشاريع.
الدع�وات الت�ي اطلقته�ا املحافظ�ات الجنوبية والوس�طى لم تأتي 
من فراغ وانما بس�بب الظروف املادي�ة الصعبة وغياب فرص العمل 
, واملطالبات هي اس�وة بأقليم كردس�تان ال�ذي حصل عىل اكثر من 
24% من موازنة العراق كرواتب ملوظفيها والبيش�مركة التي التأتمر 
بأوامر القائد العام ومن املؤمل ان ترتفع نس�بة االقليم هذا العام اىل 
26% يف حني ان حكومة كردس�تان تهرب م�ن حقول املتنازع عليها 
ومحافظ�ة كرك�وك ما يق�ارب املليوم برمي�ل يومي�ا وبمعدل 600 
ال�ف من حقول كركوك و400 الف برمي�ل يوميا من حقول املناطق 
املتنازع عليها , فضال عن نفط االقليم هو االخر يباع وتذهب وارداته 

اىل عائلة برزاني.
اما املحافظات الجنوبية ويف مقدمتها البرصة هي التي تمول موازنة 
الع�راق ب� 90% من الواردات وتعيش اوضاع�ا خدمية صعبة يف ظل 

ارتفاع نسب التلوث نتيجة حفر االبار العشوائي.

 كم�ا ان م�ن املعيب ع�ىل الحكوم�ات العراقية املتعاقب�ة عىل حكم 
الع�راق ان تبقي العاصمة واطرافها يف حالة خدمية بائس�ة , فهدر 
االموال ورسقتها هو الس�ائد يف السياس�ة العراقية منذ 2003 ولحد 
االن ,خاص�ة ان اط�راف العاصم�ة يش�كلون ثقال س�كانيا اليمكن 

االستهانة به.
يق�ول الخب�ر االقتصادي جاس�م العكي�يل يف اتصال م�ع ) املراقب 
العراق�ي( : ان مطالب املحافظ�ات العراقية هي مرشوعة ومن حق 
كل عراق�ي ان يطال�ب بالخدمات الرورية , لكن يبدو ان الفس�اد 
املتغلغل يف مفاصل الدول�ة وراء رسقة التخصيصات املالية وخاصة 
اموال املشاريع والتي توقفت لغاية االن وهي تقدر ب� 6000 مرشوع 
مما اثر س�لبا عىل طبيعة الخدمات املقدمة يف املحافظات العراقية , 
فاالقليم الكردي يحصل عىل ع�رشات املليارات من الدوالرات بفضل 
املجامالت السياس�ية , بينما تتعم�د حكومة بغداد عن رصف مبالغ 

البرودوالر وحصة املحافظات من املنافذ الحدودية .
وتاب�ع العكي�يل: محافظ�ة البرصة الت�ي اهملت بش�كل علني هي 
االخرى بحاجة اىل ثورة عمرانية من اجل انتشال سكانها من الواقع 
البائ�س الذي يعيش�ون به , كما ان بغداد  وضواحيهاتعيش  اس�وء 
ف�رة خدمي�ة يف تاريخها نتيجة تنامي مافيات الفس�اد التي رسقة 
ام�وال املش�اريع وتركته�ا ولم تكتم�ل بعضها والقس�م االكر هي 

مشاريع وهمية هدفها رسقة املال العام .

تفاصيل اوسع صفحة 3

التفاوت بالتخصيصات بين اإلقليم والمحافظات الجنوبية يستمر في ظل المجامالت السياسية

املراقب العراقي/ متابعة...
لفعاليات  املنظم�ة  اللجنة  أطلقت 
الذك�رى الس�نوية الستش�هاد آية 
الش�يخ نمر باق�ر النمر ش�عارها 
للس�نة الرابعة والذي حمل عنوان 

»#فوق_أيديهم«.
وكم�ا يف كل ع�ام، يس�تمر احياء 
الفعالي�ات م�ن 2 كان�ون الثان�ي 
حت�ى الع�ارش م�ن الش�هر ذاته، 
فيما يستعد نشطاء إلطالق وسوم 
للتفاع�ل مع الذكرى عر وس�ائل 

التواصل االجتماعي.
وأوضحت اللجنة أن »شعار “فوق 
أيديهم« مقتبس من اآلية الكريمة 
العارشة يف سورة الفتح »إنَّ الَِّذيَن 
ُيَباِيُعوَن�َك إِنََّما ُيَباِيُعوَن اللََّه َيُد اللَِّه 
َفْوَق أَْيِديِهْم َفَمن نََّكَث َفإِنََّما َينُكُث 
َعىَلٰ َنْفِس�ِه  َوَم�ْن أَْوَفٰ ِبَم�ا َعاَهَد 

َعلَْيُه اللََّه َفَسُيْؤِتيِه أَْجرًا َعِظيًما«.

وأفادت أن »نظام آل س�عود أمعن 
وع�ىل  األبري�اء،  دم�اء  س�فك  يف 
النم�ر،  الش�هيد  الش�يخ  رأس�هم 
بع�د أن ق�ام بمالحقت�ه واعتقاله 

بطريقة وحشّية، وتعذيبه وتغييب 
جثمانه، وال يزال يواصل ذلك الّنهج 
الدم�وّي باعتق�ال وقت�ل األبرياء، 
مستظالً بمظلة االستكبار العاملي 

وعىل رأسه الشيطان األكر أمريكا 
وربيبت�ه ارسائي�ل، ولكّن ي�د الله 
»ف�وق أيديهم«، وإّن ي�وم املظلوم 
عىل الظالم س�يكون أش�ّد وأقىس 
من ي�وم الظالم عىل املظلوم، وذلك 

وعد الله«.
وذك�رت أن »آية الش�يخ الش�هيد 
النم�ر لطامل�ا تح�دث »يف خطب�ه 
ومرافعت�ه ع�ن رفض�ه البيعة آلل 
س�عود، وع�ن ذل�ك يق�ول: »إنني 
ل�م أبايع م�ن األصل ول�م تتحقق 
مّن�ي بيعة حتى يقال إنني نقضت 
البيع�ة«، ويؤكّد عىل أّن البيعة هي 
بيع�ة الّنف�س لله ولرس�وله وأويل 
األم�ر، وص�والً إىل مضم�ون اآلية 
ببيعك�م  )فاس�تبرشوا  الكريم�ة: 
ال�ذي بايعتم ب�ه وذلك ه�و الفوز 

العظيم(«.

تفاصيل اوسع صفحة 4

أبناء القطيف يستعدون ألحياء ذكرى استشهاد اية اهلل النمر 
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عبد المهدي يعلن الحداد ثالثة ايام على أرواح 
شهداء الحشد  الشعبي

التربية تلغي اوامر رسوب التالميذ والطلبة في 11 
محافظة بسبب  التظاهرات

البناء: لن نطرح اي مرشح جديد دون تثبيت خرق رئيس  الجمهورية للدستور

المراقبالعراقي/ديالى...
اكدت اللجنة االمنية يف مجلس دياىل 
املنح�ل، الثالث�اء، بان 11 م�ن  ابرز 
املطلوب�ن عىل القائمة الس�وداء تم 

اإلطاحة بهم خالل الشهر  الجاري . 
وقال رئيس اللجنة االمنية يف مجلس 
دي�اىل ص�ادق الحس�يني يف  ترصيح 
تابعت�ه »املراقب العراق�ي« ان »11 
م�ن اب�رز املطلوب�ن  ع�ىل القائمة 

الس�وداء بتهم�ة االره�اب لالجهزة 
االمنية تم االطاحة بهم  خالل كانون 

االول الج�اري م�ن خ�الل عملي�ات 
نوعية وكمائن نفذته�ا  قوات امنية 

مشرتكة«. 
»املعتقل�ن  الحس�يني،ان  واض�اف 
متهمن بجرائم بشعة بحق االبرياء 
يف  ع�دة  ارهابي�ة  اعم�ال   وق�ادوا 
مناط�ق متفرق�ة م�ن دي�اىل مؤكدا 
بان  اعتقالهم ج�رى من خالل جهد 

استخباري مميز«. 

أمنية دياىل تعلن االطاحة بارهابيين مطلوبين 
عىل القائمة السوداء  

2 صحيفة-يومية-سياسية-عامةمن احلدث

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

إصبع عىل الجرح 

املظاهرات املطلبية بمكافحة الفس�اد ومحاس�بة الفاس�دين 
وتحقي�ق  حياة حرة كريمة يف عراق الوس�ط والجنوب  تدخل 
شهرها الثالث .  دماء سالت وارواح زهقت ومؤسسات أحرتقت 
وبناي�ات وش�وارع  دم�رّت ومح�الت نهبت ورسقت وس�لبت  
وجرائ�م حصلت وجثث علقت  واس�ماء  اختفى اصحابها بن 
مخطوف ومختفي وال ندري اين اين   ..  أش�ياء كثرية حصلت 
وال زال�ت تحص�ل م�ن دون ان نع�رف اس�بابها  ومس�بباتها 
وحيثياته�ا وخفاياها .ثوابت  ترضب ع�رض الحائط  وأعالم 
تنتهك حرماتها  ومقدسات يتم التجاوز عليها وشعب ينقسم 
 ع�ىل نفس�ه بن جاح�د ومجح�ود وناك�ر ومنكور وش�امت 
ومشموت فيه   . الشعب ثائر ضد الفساد والفاسدين والرساق 
والس�ارقن والظلم  والظامل�ن والقتل والقاتل�ن لكننا وجدنا 
وتفاجئنا واكتش�فنا وعرفنا  وتيقنا وأيقنا وتثبتنا ان ساحات 
التظاه�ر لم تعد حكرا عىل  املتظاهربن من اجل الحرية والحق 
والخالص من الظلم فقد امت�أت  بعضها باللصوص والرساق 
والقتلة واملجرمن حتى عاد الفرز  اصعب من الالفرز والكشف 
اخطر من الالكش�ف والقرار ابعد من  القرار . انا متظاهر من 
كل قلب�ي ويف  ال�ذات والوج�دان واطم�ح  واحل�م واتمنى من 
كل قلب�ي ان ارى وطن�ي بال فس�اد وال فاس�دين  وال  رش�وة 
وال مرتش�ن واكتب يف ذلك واتحدث عن�ه علنا من دون خوف 
 او موارب�ة عرب شاش�ات التلفزة  وتعرض�ت مرتن ملحاوالت 
اغتي�ال  باملس�دس الكاتم ولكنني لس�ت بناش�ط مدن�ي . أنا 
اضافة لعميل يف  مجال اإلعالم والصحافة فأنا رئيس مؤسسة 
األجيال للثقاف�ة واإلعالم   )  NGO ( وهي منظمة غري حكومية 

ومعرتف بها يف األمانة العامة  لرئاسة 
ال�وزراء لكنني لس�ت بناش�ط مدني 
.  الناش�ط املدن�ي ه�و  ش�خص آخر 
أخ�رى   ومفاهي�م  بإمتيازاتأخ�رى  
وثوابت أخرى  وسياقات أخرى  وكما 
يب�دوا لم احصل عليه�ا حتى اآلن وال 
اع�رف  م�ن يمنح�ه ه�ذه الصفة وال 
نعرف ثوابتها وس�ياقاتها ومفرداتها 

 والطرق الت�ي تؤدي اليها والطرق التي 
تخرجك منها ساملا غانما  معاىف مشاىف بتمام العافية   ..  غيث 
التميمي واحمد البش�ري وانور  الحمدان�ي وربما ناجح امليزان 
وفائق الش�يخ ع�يل  وغريه�م جميعهم  ناش�طن مدنين إال 
نح�ن .. أنا هنا ال اطعن به�ذه الصفة التي تحمل  بن معانيها 
مفردات س�امية تتألق وتس�موا بن مف�ردات الحياة  اليومية 
للمجتمع�ات  ففي اورب�ا وكل الدول املتقدم�ة الحياة تزدهر 
 وتتط�ور بفع�ل منظم�ات املجتمع املدن�ي  لكني اري�د لها يف 
وطني  الذي نبحث عنه ونس�عى اليه تهذيبا وتشطيبا وترتيبا 
وتبويب�ا  وتنظيما يفرزها ويحدد معامله�ا فال يجوز ان يكون 
القاتل ناش�طا  مدنيا واملقتول ناش�ط مدني  والسارق ناشط 
مدني واملرسوق ناش�ط  مدني والش�هيد هيثم البطاط ناشط 
مدن�ي بجدارة للحفاظ ع�ن بيته  وعرضه ورشف�ه ومن قتله 
وسحله وعلقه ونحره كان ناشط مدني  يبحث عن وطن وهل 
يري�ده هذا وطن للذبح والس�لخ ام وطن للحلم  والحياة . بقي 
ان اق�ول علما ان آخر تهديد تلقيت�ه كان من رقم غري  معرف 
لكنه عرف نفس�ه وق�ال يل بعد ان ش�تمني وش�تم املرجعية 

 والحشد الشعبي  انه  ... ناشط مدني !! 

ناشط مدني  .... بصراحة ... 

منهل عبد األمري المرشدي

الثالثاء 31 كانون االول 2019 
العدد 2228 السنة العاشرة

الشريط 
األمين

المراقبالعراقي/بغداد...
أكد عضو لجنة الصحة والبيئة الربملانية حسن خالطي، الثالثاء، 
ان  قان�ون التقاعد يف حال تطبيق�ه بصيغته الحالية، فان ثالثة 

االف طبيب  اختصاص سيحالون اجبارا اىل التقاعد . 
وقال خالطي يف ترصيح إلذاعة »س�ومر اف ام« تابعته »املراقب 
 العراقي« إن »الهدف االسايس من التعديل الثاني لقانون التقاعد، 
 هو حل مش�اكل عملية برزت مع بداية تطبيق القانون«، مبينا 
ان   «هناك ثالثة االف طبيب اختصاص وبموجب قانون التقاعد 
االخري  النافذ فانه سيتم احالتهم اىل التقاعد إجباراً، ما يعني ان 
هناك عدداً  كبرياً من املستش�فيات واملراكز التخصصية س�وف 

تتوقف«. 
وأض�اف أن »املش�كلة ال تقت�رص فق�ط عىل القط�اع الصحي، 
فهناك  أيضاً عدد من االستاذة الجامعين يف وزارة التعليم العايل 
سيشملهم  القانون، اضافة اىل مشاكل مماثلة يف دوائر أخرى«. 

ت�رصيح اإذاعي
 3 آالف طبيب اختصاص 

سيحالون اجبارا اىل التقاعد 
يف حال  تطبيق القانون الجديد

المراقبالعراقي/بغداد...
وجه رئي�س الوزراء املس�تقيل 
ع�ادل عب�د امله�دي، الثالث�اء، 
بإع�الن  حالة الح�داد العام 
ش�هداء  أرواح  ع�ىل 
القص�ف األمريكي 
قضاء  يف 
 القائ�م 

بمحافظة األنبار . 
وق�ال املكتب اإلعالم�ي ل عبد املهدي 
يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب  العراقي« 
نسخة منه، إن األخري »وجه بإعالن 
حال�ة الحداد الع�ام  ملدة ثالث�ة أيام 
ابت�داًء من اليوم الثالث�اء عىل أرواح 
شهداء قواتنا  املسلحة من منتسبي 
الل�واء ٤٥ و ٤٦ ومنتس�بي الجيش 
والرشط�ة  إثر االعت�داء اآلث�م الذي 

تعرض�وا ل�ه أم�س األول يف منطقة 
القائم«. 

وتع�رض مق�ر الل�واء ٤٥ بالحش�د 
 الش�عبي، مس�اء االح�د 29  كانون 
 االول 2019، إىل ثالث رضبات جوية 
أمريكية،  بحسب بيان لخلية  االعالم 
االمني، فيما قال الحش�د  الش�عبي، 
إن الهج�وم أس�فر عن س�قوط   2٥ 

شهيدا و٥1  جريحا. 

المراقبالعراقي/احمدمحمد...
إث�ر العملية اإلرهابية التي نفذه�ا الطريان األمريكي 
والتي اس�تهدف  من خاللها قوات الحش�د الشعبي يف 
مدين�ة القام بمحافظ�ة االنبار،  ونتيج�ة لردة الفعل 
التي ابداها ذوي الش�هداء، وأبناء املقاومة  اإلسالمية 
والحشد الشعبي يف محارصة السفارة االمريكية، عاد 

 ملف اخراج القوات االمريكية اىل الواجهة مجدداً. 
حيث اوضح برملانيون أن الفرتة القليلة املقبلة س�يتم 
عقد جلسة  خاصة ملناقشة الخروقات االمريكية عىل 
األرايض العراقي�ة،  مش�ريين اىل وج�ود أغلبية نيابية 
واتفاق يضم معظم الكتل السياس�ية  لتمرير القانون 
خالل جلس�ة س�يكون فيها الحض�ور اجباريا وفقا 

 لقانون سيتم التصويت عليه قبيل الجلسة املرتقبة. 
ولفت الربملانين اىل ان أعداد النواب الرافضن للقانون 

التقلل من  فرص التصويت عليه. 
من جهته أكد النائب عن تحالف الفتح سعد الخزعيل، 
االمريكي�ة م�ن  الق�وات  اخ�راج  »ادراج  قان�ون  أن 
األرايض العراقي�ة بات رضورة  ملح�ة وذلك للحفاظ 
ع�ىل الس�يادة الوطنية خصوصا يف ظ�ل قيام  القوات 
االمريكي�ة باس�تهدافات متك�ررة بالضد م�ن قوات 

الحشد  الشعبي«. 
وقال الخزع�يل، يف ترصيح ل� »املراق�ب العراقي« إنه 
»يف ظ�ل تلك  االنتهاكات فأن�ه بات من غري الرضوري 
بقاء تلك القوات عىل  األرايض العراقية«، مش�ريا اىل أن 
»الحكومة تنصلت عن اإلجابة  حول اعداد تلك القوات 

ومهامها التي تقوم بها«. 
ووجه »دعوت�ه اىل جميع أعضاء مجلس النواب بعدم 
الرتدد يف  الحضور ألي جلسة نيابية تتم فيها مناقشة 
قانون اخ�راج القوات  االمريكية من األرايض العراقية 

والتصويت عليه«. 
واضاف أن »هناك جلسة جديدة سيتم تحديد موعدها 
بعد عطلة  رأس الس�نة س�تكون مخصصة ملناقشات 
االمريكية األخ�رية والرشوع  باجراءات التصويت عىل 
القانون«، الفتا اىل أن »برملانيون تعمدوا  خرق النصاب 

لجلس�ة  القانون�ي 
كونها  اإلثن�ن  أم�س 
مخصص�ة  كان�ت 
 ملناقش�ة قت�ل ق�وات 
يف  الش�عبي  الحش�د 

القائم«. 
أن�ه  وأوضحالخزع�يل 
»س�يتم إل�زام جمي�ع 
الربمل�ان  أعض�اء 
الجلس�ة  بالحضور  اىل 
املخصص�ة لإلنتهاكات 
بقان�ون  االمريكي�ة 
يف  الربمل�ان  س�يرشع 
ع�ىل  الحف�اظ  بغي�ة 
النصاب والوقوف بوجه 

محاوالت  كرسه«. 
»أهمي�ة  ع�ىل  وش�دد 
توحي�د الصف�وف ب�ن 
الكت�ل السياس�ية بغية 
تمري�ر  القان�ون«، 
»أع�داد  أن  موضح�ا 
غري  للقانون  الرافض�ن 
مقلق�ة وال  تتمك�ن م�ن 

عرقلة تمريره«. 
ب�دوره أش�ار النائب عن 
جاس�م  الحكم�ة  تي�ار 
»وج�ود  البخاتي�اىل 
الق�وات  تح�ركات نيابي�ة الق�رار  اخ�راج  قان�ون 

االمريكي�ة من العراق«،  مبينا أن »هناك عدد كبري من 
الربملانين وقعوا عىل رضورة  التصويت عىل القانون«. 

وق�ال البخات�ي، يف ترصيح ل� »املراق�ب العراقي« إن 
»العراقي�ن  توحدوا جميع�ا امام دماء أبناء الحش�د 
الشعبي وبالتايل أن أعضاء  الربملان سيقولون كلمتهم 
يف التصويت عىل قانون اخراج القوات  االمريكية من 

الع�راق«.  وكان�ت كتال سياس�ية عدة ق�د أعربت عن 
رفضه�ا وادانتها للقص�ف  األمريكي الذي اس�تهدف 
قوات الحش�د الش�عبي يف مدين�ة القائ�م  بمحافظة 
األنب�ار، مش�ددة ع�ىل أهمية وض�ع ح�د للخروقات 
األمريكي�ة  عىل األرايض العراقي�ة، فيما توعدت هيئة 
الحش�د الش�عبي بالرد عىل  تلك العملي�ات االجرامية 
الت�ي اس�تهدفت قوات الحش�د الش�عبي، معتربة  أن 

هذا االس�تهداف يأتي جزًء من النقمة االمريكية عىل 
القوة  العراقية التي تمكنت من دحر جماعات داعش 
اإلجرامي�ة يف الع�راق  والتي هي م�ن صنيعة الواليات 

املتحدة األمريكية. 
وطالبت عدد من الكتل السياس�ية بمقدمتها تحالف 
البن�اء ب�رضورة أن  تكون للربملان وقف�ة قوية حيال 
ذلك، مش�ددة عىل أهمية إقرار  قان�ون اخراج القوات 

االمريكية من األرايض العراقية. 

المراقبالعراقي/بغداد...
قررت وزارة الرتبية، الثالثاء، الغاء اوامر 
التالميذ والطلب�ة  باملحافظات  رس�وب 
التي ش�هدت التظاهرات، مبينة ان ذلك 
ج�اء بغية اعطاء  الطلب�ة فرصة كاملة 

إلتمام العام الدرايس بنجاح . 
وقالت ال�وزارة يف بيان تلق�ت »املراقب 
العراقي« نسخة منه ان   «وزيرة الرتبية 
س�ها خلي�ل الع�يل ب�ك، وافق�ت ع�ىل 
الغ�اء جميع  االوامر الت�ي صدرت بحق 
التالمي�ذ والطلب�ة باعتبارهم راس�بن 

للعام  ال�درايس 2019 – 2020، يف 
املحافظ�ات التي ش�هدت 

تظاهرات يف  الفرتة األخرية«. 
واضاف�ت ال�وزارة ان »املديري�ة العامة 
واألجنب�ي   /  وااله�يل  الع�ام  للتعلي�م 
مديرية التعليم الثانوي ابلغت املديريات 
العام�ة للرتبي�ة يف  محافظ�ات )بغداد، 
الب�رصة، ذي ق�ار، ميس�ان، واس�ط، 
املثنى،  القادسية، بابل، النجف األرشف، 
كربالء املقدسة، دياىل( بحصول  موافقة 
العيل بك عىل الغ�اء االوامر التي صدرت 
باعتباره�م  التالمي�ذ  والطلب�ة  بح�ق 
راس�بن لهذا العام، بس�بب التظاهرات 
الت�ي  ش�هدتها تلك 
ت  فظ�ا ملحا ا

طيلة األش�هر املاضية«، مش�رية اىل ان 
  «ذلك جاء إلعطاء طلبتنا االعزاء فرصة 

كاملة إلتمام العام الدرايس  بنجاح«. 

المراقبالعراقي/بغداد...
اك�د النائ�ب ع�ن تحال�ف البن�اء 
محمد كريم، الثالث�اء، ان تحالفه 
لن يطرح  اي مرشح جديد لرئاسة 
الخ�رق  اثب�ات  دون  الحكوم�ة 
الدس�توري  لرئي�س الجمهوري�ة 
بره�م صال�ح، مبين�ا ان صال�ح 

رف�ض ثالث�ة  مرش�حن لتحالف 
البناء دون اي سند قانوني . 

وق�ال البل�داوي يف ترصيح تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« ان »تحال�ف 
 البناء لن يناقش اي مرش�ح جديد 
الحكومة بسبب استمرار  لرئاسة 
الجمهوري�ة«،  رئي�س   اع�رتاض 

مبينا أن »الرتش�يح والتوافق عىل 
 ش�خصية ل�ن يت�م اال م�ن خالل 
الكتل�ة االك�رب يف  اثب�ات احقي�ة 
تقديم  مرشح وعدم احقية رئيس 
الجهورية باالعرتاض عىل املرشح 

 بحسب الدستور«. 
واوض�ح ان »برهم صالح اعرتض 

عىل ثالث مرشحن لتحالف  البناء 
بذرائ�ع مختلف�ة وملج�رد اه�واء 
سياس�ية وعىل املحاك�م  املختصة 
انصاف القانون والدستور وتحديد 
صالحيات رئي�س  الجمهورية لعد 
وضع سنن جديدة لرؤساء مقبلن 

باالعرتاض عىل  املرشحن«. 

المراقبالعراقي/بغداد...
حصلت »املراقب العراقي«عىل نسخة من وثيقة رسمية صادرة 
عن  وزارة الدفاع يقيض بتكليف اللواء الطيار شهاب جاهد خان 

بمنصب  قائد القوة الجوية . 
وج�اء يف الكت�اب املوقع م�ن وزير الدف�اع نجاح الش�مري، ان 
  «رئي�س الوزراء القائد العام للقوات املس�لحة عادل عبد املهدي 
 وافق عىل تكليف اللواء الطيار ش�هاب جاهد خان بمنصب قائد 
الق�وة  الجوية«  .  واقامت قيادة الق�وة الجوية، يوم امس االثنن 
30 كان�ون االول، حفال  لتوديع الفري�ق الطيار الركن أنور حمد 

أمن بعد بلوغه السن  التقاعدي. 

المراقبالعراقي/بغداد...
اكد النائب عن تحالف س�ائرون سالم الش�مري، الثالثاء، ان  التصويت عىل الغاء 

االتفاقية االمنية املشؤومة اوىل مهام الربملان  بالعام الجديد . 
وقال الش�مري يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه انه   «يجب ان تتوحد 
الصفوف يف اوىل جلس�ات مجلس النواب يف العام  الجديد من أجل تحقيق مطالب 
املتظاهري�ن، واق�رار القوان�ن الت�ي  طال�ب بها املحتج�ون من داخل س�احات 
التظاهر«.  واضاف الشمري ان »اهم خطوة ستكون خالل العام املقبل التصويت 
 عىل ألغ�اء اإلتفاقية األمنية املش�ؤمة ومنع التدخل الخارج�ي يف  العراق«، داعيا 

الجميع اىل »ترك العراقين يقرروا مصريهم بدون  تدخالت خارجية«. 

نائب يكشف عن أولى مهام البرلمان بالعام الجديد

المراقبالعراقي/نينوى...
اعلن�ت وزارة الداخلي�ة، الي�وم الثالث�اء، عن 
القاء القبض عىل عن�رصا  يف تنظيم داعش يف 
املوصل، مش�ريا اىل أنه كان يعم�ل يف تفخيخ 
 العج�الت وصناع�ة العبوات الناس�فة خالل 

فرتة سيطرة التنظيم عىل  املدينة . 
وق�ال إعالم الداخلية، يف بي�ان تلقت »املراقب 
العراقي« نس�خة منه،  إن قوة امنية مشرتكة 
»تمكن�ت م�ن الق�اء القبض ع�ىل الداعيش) 
م�م ا   ( والذي كان يعم�ل يف تفخيخ العجالت 

وصناعة العبوات الناسفة  خالل فرتة سيطرة 
داع�ش عىل مدين�ة املوصل«، مبين�ا أن القوة 
 تتك�ون م�ن »مديرية رشط�ة الكرامة وفوج 
طوارئ الرشطة السابع  التابع لقيادة رشطة 
ومكافح�ة  اس�تخبارات  ومديري�ة  نين�وى 
اره�اب  نين�وى التابعة لوكالة االس�تخبارات 

والتحقيقات االتحادية يف  الوزارة«. 
واش�ار بيان الداخلية اىل أن »القبض عليه تم 
يف منطق�ة ح�ي  االنتص�ار يف الجان�ب االيرس 

ملدينة املوصل، بناًء عىل معلومات  دقيقة«. 

تكليف قائد جديد للقوة
 الجوية العراقية

القبض عىل داعيش يعمل بتفخيخ العجالت 
وصناعة العبوات يف  الموصل

فيجلسةقدتكون»إجبارية«...

البرلمان يتوعد بإقرار قانون اخراج القوات االمريكية 
من العراق بعد  عطلة رأس السنة
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الثالثاء 31 كانون االول 2019 العدد 2229  السنة العاشرة

أعلنت هيئ�ة املنافذ الحدودية ، إحب�اط محاولة تهريب 16 
عجلة دون املوديل يف ميناء أم قرصالشمايل.

وقال�ت الهيئ�ة يف بيان ، إنه »بناء عىل معلومات من ش�عبة 
اس�تخبارت محطة بوابة البرصة يف ميناء أم قرص الش�مايل 
وتنفيذاً لق�رار قايض تحقيق محكمة أم قرص، تم تش�كيل 
لجنة كش�ف م�ن الدوائر ذات العالق�ه وعضوية ضابط من 

قسم البحث والتحري منفذنا«.
وأضاف البيان، أنه »بعد الكش�ف عىل حاويات عدد 4 حجم 
40 ق�دم، تبني أنها تحتوي بداخلها عىل عجالت دون املوديل 
عدد 16 معدة للتهريب«، مش�رًة إىل »إحالة ما تم ضبطه إىل 

مركز رشطة الكمرك التخاذ االجراءات القانونية«.

المنافذ: إحباط محاولة تهريب 16 عجلة 
دون الموديل في ميناء أم قصر الشمالي

اك�د النائ�ب ع�ن محافظة ميس�ان مرض خزع�ل، الثالث�اء، ان 
التخصيص�ات املالي�ة للمحافظ�ة س�يتم تدويره�ا م�ن اج�ل 
اس�تكمال املشاريع إضافة اىل وجود عجز كبر يف موازنة 2020.

وقال خزعل ، ان “موازنة محافظة ميس�ان س�يتم تدويرها بعد 
االجتماع بوزارتي املالية والتخطيط، حيث ستعود األموال التي لم 
ترصف للمحافظات من اجل اكمال مشاريعها”.وأضاف خزعل، 
ان “املوازن�ة تضمنت تدوير جمي�ع املبالغ املخصصة للمحافظة 
سيتم تدويرها، واعادتها يف 2020، خاصة ان املوازنة تحتوي عىل 
عج�ز كبر”.وأوضح ان “محافظة ميس�ان لم تش�هد اكمال أي 
مرشوع بش�كل كامل بسبب ضيق الوقت ووصول التخصيصات 
املالية يف وقت متأخر من 2019، الفتا اىل ان “الحكومة لم ترس�ل 
املوازنة كونها التريد ان تتحمل مسؤوليتها، مما سيؤخر إقرارها 

ويؤجل وصول تخصيصات املحافظات اىل وقت اخر”.

نائب عن ميسان: تخصيصاتنا المالية 
االقت�صاديسيتم تدويرها نتيجة عجز الموازنة

اقليم كردستان يحصل على أكثر من 24 % من موازنة العراق والمحافظات االخرى تعاني قلة التخصيصات
المطالب المشروعة تجابه بالرفض

املحافظ�ات  اطلقته�ا  الت�ي  الدع�وات 
الجنوبية والوس�طى لم تأت�ي من فراغ 
وانم�ا بس�بب الظروف املادي�ة الصعبة 
وغياب ف�رص العم�ل , واملطالبات هي 
اس�وة بأقليم كردستان الذي حصل عىل 
اكثر من 24% من موازنة العراق كرواتب 
ملوظفيه�ا والبيش�مركة الت�ي التأتم�ر 
بأوام�ر القائ�د الع�ام وم�ن املؤم�ل ان 
ترتفع نس�بة االقليم ه�ذا العام اىل %26 
يف حني ان حكومة كردس�تان تهرب من 
حقول املتنازع عليها ومحافظة كركوك 
ما يقارب املليوم برمي�ل يوميا وبمعدل 
600 الف م�ن حقول كركوك و400 الف 
برميل يوميا من حقول املناطق املتنازع 
عليها , فضال عن نفط االقليم هو االخر 

يباع وتذهب وارداته اىل عائلة برزاني.
ام�ا املحافظات الجنوبي�ة ويف مقدمتها 
البرصة ه�ي التي تم�ول موازنة العراق 

ب� 90% م�ن الواردات وتعي�ش اوضاعا 
خدمي�ة صعب�ة يف ظ�ل ارتف�اع نس�ب 

التلوث نتيجة حفر االبار العشوائي.
 كم�ا ان م�ن املعي�ب ع�ىل الحكوم�ات 
العراقي�ة املتعاقب�ة ع�ىل حك�م العراق 
ان تبق�ي العاصم�ة واطرافه�ا يف حالة 
خدمية بائس�ة , فهدر االموال ورسقتها 
ه�و الس�ائد يف السياس�ة العراقية منذ 
2003 ولح�د االن ,خاص�ة ان اط�راف 
العاصمة يشكلون ثقال سكانيا اليمكن 

االستهانة به.
يقول الخبر االقتصادي جاسم العكييل 
 : العراق�ي(  املراق�ب   ( يف اتص�ال م�ع 
ان مطال�ب املحافظ�ات العراقي�ة ه�ي 
مرشوعة ومن حق كل عراقي ان يطالب 
بالخدم�ات الرضوري�ة , لك�ن يبدو ان 
الفس�اد املتغلغل يف مفاصل الدولة وراء 
رسق�ة التخصيص�ات املالي�ة وخاص�ة 

اموال املشاريع والتي توقفت لغاية االن 
وهي تق�در ب� 6000 م�رشوع مما اثر 
س�لبا عىل طبيعة الخدم�ات املقدمة يف 
املحافظات العراقي�ة , فاالقليم الكردي 
يحص�ل ع�ىل ع�رشات امللي�ارات م�ن 

ال�دوالرات بفضل املجامالت السياس�ية 
, بينما تتعم�د حكومة بغداد عن رصف 
مبالغ الب�رودوالر وحص�ة املحافظات 

من املنافذ الحدودية .
الب�رصة  محافظ�ة  العكي�يل:  وتاب�ع 

التي اهملت بش�كل علني ه�ي االخرى 
بحاج�ة اىل ث�ورة عمراني�ة م�ن اج�ل 
انتشال سكانها من الواقع البائس الذي 
يعيش�ون به , كما ان بغداد  وضواحيها 
تعيش  اس�وء فرة خدمي�ة يف تاريخها 

نتيج�ة تنام�ي مافي�ات الفس�اد التي 
رسق�ة ام�وال املش�اريع وتركته�ا ولم 
تكتم�ل بعضه�ا والقس�م االك�ر ه�ي 
مش�اريع وهمي�ة هدفه�ا رسق�ة املال 

العام .

بالش�أن  املخت�ص  م�ن جهت�ه يق�ول 
االقتصادي س�الم عب�اس يف اتصال مع 
) املراق�ب العراق�ي(: نحن م�ع موازنة 
جيدة للعاصمة ولبقية املحافظات ,لكن 
مافيات الفساد هي وراء رسقة املوازنات 
السابقة عر مش�اريع وهمية واشرك 
يف تل�ك الجريم�ة محافظ�ني ورؤس�اء 
يتحمل�ون  وه�م   , واعض�اء  مجال�س 
معاناة س�كان اطراف العاصمة بغداد, 
ول�م يتوقف�وا عن�د ذلك بل انه�م دمروا 
املعام�ل الصناعي�ة وال�ورش الصغرة 
بس�بب قراراتهم االرتجالية مما ادى اىل 

ارتفاع معدالت الفقر والبطالة .
وتابع عب�اس: االقليم الش�مايل يحصل 
املجام�الت  ام�وال كب�رة بفع�ل  ع�ىل 
والصفق�ات املش�بوهة , بينم�ا يرفض 
رئيس الوزراء وم�ن حوله ان يضاعفوا 
العراقي�ة  للمحافظ�ات  املخصص�ات 
بحجة قل�ت التخصيص�ات املالية وهي 
كذب�ة تع�ود عليه�ا الساس�ة م�ن اجل 
تهمي�ش املحافظات العراقي�ة وجعلها 
تعي�ش اوضاعا صعبة .وبني ان املطالب 
ه�ذه مرشوعة وم�ن حق الجمي�ع , اال 
ان هن�اك مآخذ ع�ىل املحافظني خاصة 
يف الب�رصة ال�ذي اعاد 80% م�ن موازنة 
املحافظ�و بينم�ا ه�ي تعي�ش اوض�اع 
خدمية صعبة لذلك فالفساد واملجامالت 
وراء بقاء املحافظات جميعا عىل حالتها 
الحالية يف الوقت التي هي بحاجة ماسة 

لألموال.
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،،

تواص���ل المحافظات العراقية وخاص���ة الجنوبية منها 
ف���ي مطالبها الداعية الى زيادة مخصصاتها المالية اس���وة 
بإقليم كردس���تان، وتأتي ه���ذه المطالب قبل الش���روع بوصول 
الموازن���ة الى مجل���س النواب.ه���ذه المطالب تأتي نتيج���ة ارتفاع 
معاناة تلك المحافظات نتيجة غياب ش���به ت���ام للخدمات الضرورية، 

خاصة ان معظم البنى التحتي���ة لتلك الخدمات قد تدمرت نتيجة 
الحروب واالهمال وع���دم توفر االم���وال الكافية لتأهيل 

تلك المشاريع.

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

أعلن�ت كيي�ف وموس�كو، الثالث�اء، إنهم�ا وّقعتا بعد 
مفاوض�ات صعبة عقدا لنقل الغ�از الرويس إىل أوروبا 
عر أوكرانيا، لتضعا بذلك حدا ملخاوف من أزمة جديدة 

يف فصل الش�تاء.وكتب الرئيس األوكران�ي فولوديمر 
زيلينسكي عىل فيسبوك “وقعت أوكرانيا عقد ترانزيت 
ملدة خمس سنوات. أوروبا تعرف أننا لن نتخىل عنها”.

وق�د أكد ه�ذه املعلومات رئيس رشكة الغاز الروس�ية 
العمالق�ة غازب�روم اليكيس ميلر، بحس�ب م�ا نقلت 
وس�ائل إعالم روس�ية، مبينا بالقول: “لق�د تم توقيع 

مجموع�ة كاملة من الوثائق” ما س�يتيح لنا مواصلة 
“نق�ل الغاز بع�د 31 كان�ون األول/ديس�مر” تاريخ 
انته�اء العق�د الحايل.وكان�ت املفاوض�ات الرامية اىل 

وضع اللمس�ات االخرة عىل االتفاق قد ش�هدت توترا 
شديدا، ما أثار مخاوف من فشٍل يف اللحظة األخرة قد 

يعطل اإلمدادات إىل الدول األوروبية.

روسيا وأوكرانيا توقعان على اتفاق لنقل الغاز إلى أوروبا

الصناعة تط�رح إنتاجه�ا م�ن الم�اء المقط�ر والغازات الطبية للسوق المحلية

الرافدين يطلق دفعة جديدة من المشمولين بسلف 25 مليون لموظفي الدولة

أعلن�ت رشكة الزوراء العامة إحدى 
رشكات وزارة الصناع�ة واملعادن، 
الثالثاء، عن تس�ويق منتجاتها من 

املاء املقطر والغازات الطبية .
وق�ال مدير عام الرشكة هادي عيل 
ط�ه يف بي�ان ، إن “موق�ع املنصور 
بتجهي�ز  ق�ام  للرشك�ة  التاب�ع 
األس�واق املحلي�ة بكمي�ات كب�رة 
من امل�اء املقطر الالآيون�ي ، مبدياً 

األس�تعداد لتجهيز القطاعني العام 
 ، املطلوب�ة  بالكمي�ات  والخ�اص 
مضيف�اً ب�أن املوق�ع املذك�ور قام 
أيض�اً بتجهيز مستش�فيات وزارة 
الصحة باالوكسجني الطبي السائل 
وبنقاوة عالية تص�ل إىل ) %99,7( 
لتغطي�ة أحتياجات امل�رىض يف تلك 

املستشفيات”.
وأشار طه إىل “تجهيز مستشفيات 

بأس�طوانات  الصح�ة  وزارة 
الطب�ي ضم�ن  األوكس�جني  غ�از 
املواصف�ات القياس�ية الخاضع�ة 
لجهاز التقييس والسيطرة النوعية 
وبنقاوة عالية”، مؤكدا “أس�تمرار 
الرشكة وم�ن خالل موقع املنصور 
بتجهي�ز املستش�فيات بالكمي�ات 
االس�طوانات  م�ن  املطلوب�ة 

واألوكسجني السائل”.

الثالثاء،  الرافدي�ن،  اطلق م�رصف 
دفعة جديدة من املش�مولني سلفة 
موظف�ي دوائر الدول�ة التي ترواح 
 )  25  ،20  ،15  ،  10  ،  5  ( ماب�ني 
ملي�ون دين�ار ع�ن طري�ق بطاقة 

املاسر كارد الدولية.
وقال املكت�ب االعالمي للمرصف يف 

بيان إن�ه “تم رصف دفع�ة جديدة 
من س�لف موظف�ي دوائ�ر الدولة 
ألكث�ر م�ن 2000 موظ�ف الذي�ن 
ت�م توط�ني رواتبهم ل�دى املرصف 
وحصلوا عىل البطاقة االلكرونية”.

واش�ار البي�ان اىل أن “رصف تل�ك 
السلفة تم عن طريق بصمة الزبون 

ثم ابالغ املوظف عر إرساله رسالة 
نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك 
بع�د ان اس�تكمل كاف�ة اإلجراءات 
القانوني�ة ملنح�ه اياه�ا ورصفه�ا 
عن طري�ق أدوات الدفع االلكروني 
والت�ي تم�ت تعبئ�ة الرصي�د املايل 

اليه”.

المالية النيابية توضح أسباب عدم قيام عبد 
المهدي بارسال الموازنة الى البرلمان

إطالق التقديم اإللكتروني على قروض 
صندوق اإلسكان

النيابية،  أوضحت اللجنة املالي�ة 
الثالثاء، أسباب عدم قيام رئيس 
عب�د  ع�ادل  املس�تقيل  ال�وزراء 
املهدي بارس�ال م�رشوع قانون 
موازنة 2020 اىل الرملان، مؤكدة 
ان املوازن�ة “كارثي�ة” من حيث 
العجز الذي وص�ل اىل 48 ترليون 

دينار.
وقال مقرر اللجنة احمد الصفار 
، ان “الحكوم�ة تمتل�ك صالحية 
ارس�ال م�رشوع موازن�ة 2020 
للرملان من اجل اجراء التعديالت 
التصوي�ت  ث�م  وم�ن  عليه�ا 

القرارها”.
ال�وزراء  “رئي�س  ان  وأض�اف 
املس�تقيل ع�ادل عبد امله�دي لم 
يرس�ل املوازن�ة للرمل�ان، كونها 

موازن�ة كارثي�ة ونقطة س�وداء 
بتاري�خ امل�ال العراق�ي، مادفعه 
اىل ع�دم تحم�ل مس�ؤولية هذه 
الكارثة، حيث تحت�وي عىل اكر 
عج�ز بتاريخ الب�الد، وقد تجاوز 

48 تريليون دينار”.
واك�د الصف�ار ان “العجز حصل 
نتيج�ة ماحصل من اطالق الالف 
إضاف�ة  الوظيفي�ة  الدرج�ات 
اىل إع�ادة املفس�وخة عقوده�م 

للخدمة”.
 الفت�ا اىل ان “ الع�راق ق�ادر عىل 
تجاوز العجز من فارق سعر بيع 
برمي�ل النفط حيث م�ن املتوقع 
ان تق�ر املوازنة بس�عر 54 دوالر 
للرميل يف حني انه يباع بأكثر من 

60 دوالراَ”.

يطل�ق صندوق االس�كان الخميس 
املقب�ل التقدي�م االلكرون�ي ع�ىل 
وجمي�ع  بغ�داد  يف  الق�روض 
املحافظات ع�دا اقليم كردس�تان، 
يف ح�ني لفت إىل ان ع�دد املعامالت 
 2019 الع�ام  خ�الل  املرصوف�ة 
تج�اوز 27 ألفا.ونق�ل، عن مصدر 
مسؤول يف وزارة االعمار واالسكان 
له�ا  التاب�ع  العام�ة  والبلدي�ات 
“صن�دوق  إن  قول�ه،  الصن�دوق 
االس�كان بارش منذ ايل�ول املايض 
االلكروني�ة  االس�تمارة  اع�داد 
الخاص�ة بالتقدي�م ع�ىل القروض 
بالحص�ول  للراغب�ني  الس�كنية 

عليها”.
وأض�اف املص�در، أن “االس�تمارة 
مثبت�ة ع�ىل راب�ط خ�اص، اذ يتم 

ملء االس�تمارة وارسال املعلومات 
بموجب  الكرونيا  واملستمس�كات 
نظام الكرون�ي دقي�ق، بينما يتم 
وث�م  وتدقيقه�ا  املعامل�ة  تس�لم 
ارسال رس�الة اىل صاحب املعاملة 
تضم رمزا يعتمد عىل املواطن اثناء 
مراجعته”.وأوضح، أن “االستمارة 
كان�ت تخضع خالل امل�دة املاضية 
لبعض االج�راءات االداري�ة الفنية 
لضم�ان ان تكون عملي�ة التقديم 
ميرسة عىل املواطنني”، مش�راً إىل 
ان “الصندوق ق�رر اطالق التقديم 
االلكروني عىل ق�روض الصندوق 
اعتب�ارا من الخميس املقبل املوافق 
الثان�ي م�ن ش�هر كان�ون الثاني 
2020 يف بغداد وجميع املحافظات 

عدا اقليم كردستان”.

العراق يحقق انتاجا قياسيا من االسمنت خالل 2019
للس�منت  العام�ة  الرشك�ة  اعلَن�ت 
العراقي�ة، الثالثاء، انه�ا حققت انتاجا 
قياس�يا للع�ام 2019 تج�اوز 760 ألف 
طن وبنس�بة زي�ادة بلغ�ت 101 باملئة 
مقارن�ة بالعام 2018 م�ن خالل معمل 

سمنت الكوفة التابع لها.
وقال مدير عام الرشكة حس�ني محسن 
الخفاج�ي يف بيان إن “م�الكات معمله 
بتج�اوز  الع�ام 2019  نجح�ت خ�الل 
انتاج�ه من مادة الس�منت نس�بة 101 
باملئ�ة مقارن�ة بالع�ام 2018 وبكمية 
إنتاج وصل�ت اىل 762 ألفا و76 طنا من 

السمنت املقاوم”.
وأض�اف الخفاج�ي، أن “ه�ذه النتائج 
جاءت نتيج�ة للجهود الكبرة واملتميزة 
لالي�دي العامل�ة الت�ي نف�ذت الخطط 

الرشك�ة  الدارة  واملمنهج�ة  املرس�ومة 
واملعم�ل، واس�تطاعت بظ�روف زمنية 
قياس�ية تحقيقه�ا مرتكزة ع�ىل زيادة 

اإلنت�اج وتقليل الكل�ف من خالل أعمال 
أن “آخ�ر  الصيان�ة والتأهيل”.وتاب�ع، 
أعم�ال م�الكات معم�ل الكوف�ة التابع 

األول  الف�رن  تش�غيل  كان  للرشك�ة، 
بمنظومة الغاز بدال من النفط األس�ود، 
مع اس�تبدال مس�نن الفرن املس�تهلك 
فض�ال   ، االخ�رى  الس�فلية  والقط�ع 
عن ص�ب املنطق�ة بمادة )الكاس�تبل( 
مل�الك  الذاتي�ة  والجه�ود  باإلمكاني�ات 
املعمل، ما اس�هم بتوفر أكثر من مليار 
دينار مقارنًة بكلفتها فيما لو تمت من 
قب�ل رشكات خارجي�ة مج�ال الصيانة 
امليكانيكية”.وافص�ح الخفاجي عن أن 
“معمل س�منت الكوفة ينتج الس�منت 
املق�اوم وحاص�ل ع�ىل ش�هادة عالمة 
الجودة م�ن الجهاز املرك�زي للتقييس 
والس�يطرة النوعي�ة، وش�هادة الجودة 
 Bureau( رشك�ة  قب�ل  م�ن  العاملي�ة 

Veritas ( الفرنسية”.

الزراعة تقرر منع استيراد األسماك البحرية المجمدة
أعلنت وزارة الزراع�ة، الثالثاء، 
األس�ماك  اس�تراد  من�ع  ع�ن 
كاف�ة  املجم�دة م�ن  البحري�ة 
املنافذ الحدودي�ة وذلك يف ضوء 
املح�يل  املنت�ج  وش�حة  وف�رة 

وحمايته .
وذكر بيان للوزارة ، أنه “استناداً 
إىل كتاب مجلس ال�وزراء لجنة 
املتضمن  االقتصادية  الش�ؤون 
تخوي�ل الس�يد وزي�ر الزراع�ة 
صالحي�ة فتح ومنع االس�تراد 
يف ض�وء وف�رة وش�حة املنت�ج 
املح�يل حصل�ت املوافق�ة ع�ىل 
من�ع اس�تراد املنتج م�ن كافة 
املناف�ذ الحدودي�ة إعتب�اراً من 
2019/12/30 الح�ايل ، فض�اًل 

عن من�ح م�دة ) 10 ( أيام بعد 
إصدار كتاب املنع للمستوردين 

الحاصلني عىل موافقة مسبقة 
والذي�ن قاموا بإدخال جزءاً من 

اإلرس�الية وذل�ك ملنحهم الوقت 
تبق�ى  م�ا  الس�تكمال  ال�كايف 

منها”.
وأض�اف البي�ان أن “ه�ذا املنع 
يأت�ي يف ض�وء سياس�ة وزارة 
املحيل  املنت�ج  الزراع�ة لحماية 
من جان�ب و حماية املس�تهلك 
من جانب أخر من خالل تطبيق 
الروزنام�ة الزراعي�ة فضال عن 
البيان�ات الواردة م�ن مديريات 
الزراع�ة الت�ي تبني م�دى وفرة 
و ش�حة املنت�ج الزراعي املحيل 
الحيوان�ي  و  النبات�ي  بش�قيه 
الحدودية  املنافذ  مهيبة بجميع 
االلتزام بتنفيذ هذا القرار دعما 

و حماية للمنتج املحيل”.
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أدان�ت هيئ�ة علم�اء ب�روت، بش�دة الع�دوان 
األمريكي عىل مواقع  الحشد الشعبي العراقي . 

وقال�ت الهيئ�ة يف بي�ان »ندي�ن بش�دة العدوان 
األمريكي عىل مواقع  الحش�د الشعبي العراقي«، 
مؤكدة أن »هذا العمل اإلرهابي يستهدف  إضعاف 

محور املقاومة انطالقاً من العراق«. 
وكانت الخارجية اإليرانية، قد استنكرت العدوان 

األمريكي عىل قوات  الحشد الشعبي يف العراق من 
خ�الل اس�تهدافهم بغارات جوي�ة راح  ضحيتها 
اكثر من 25 ش�هيدا واكثر م�ن 20 جريحا، فيما 
وص�ف  ح�زب الل�ه العملي�ة بالوحش�ية والت�ي 

كشفت عن حقيقة أعمال املحور  األمريكي. 
وكان الحش�د الش�عبي يف العراق أعلن أن مواقع 
تابع�ة ل�ه تعرض�ت  لقص�ف م�ن قب�ل طائرات 

أمريكية مسرة غرب محافظة األنبار. 

هيئة علماء بيروت تدين العدوان األمريكي 
على الحشد الشعبي  بشدة دولي دوليعربي  عربي 

القطيف تطلق شعار »فوق أيديهم« خالل مراسم إحياء 
الذكرى  السنوية الستشهاد الشيخ النمر

المراقب العراقي/ متابعة...
قالت صحيفة واش�نطن بوس�ت 
ش�ارف  ال�ذي   ،2019 الع�ام  إن 
ع�ىل  النهاي�ة، كان عام�ا حليفا 
باالضطرابات؛ إذ ش�هد مجموعة 
من  ح�راكات التظاهر يف عدد من 
دول املنطق�ة، إضافة إىل تغيرات 
 سياس�ية يف ع�دد م�ن القضاي�ا 

الهامة . 
ويف مقال لستيفاني دايل، تحدثت 
عن املظاه�رات يف الجزائر  ولبنان 
وإيران والس�ودان والع�راق، كما 

تحدثت عن التوتر املتصاعد  وعن 
س�حب الق�وات األمريكي�ة م�ن 
س�وريا، ومقتل زعي�م جماعات 
 داعشاالجرامية أبو بكر البغدادي . 

بحس�ب   ،2019 ع�ام  وكان 
فيم�ا  املفاج�آت  ع�ام  الكاتب�ة، 
الرئي�س  يتعل�ق  بسياس�ات 
األمريكي يف املنطق�ة، بعد إعالنه 
س�حب الق�وات  األمريكي�ة م�ن 
ش�مال س�وريا، فيترشين األول، 
قبي�ل دخ�ول الق�وات  الرتكية إىل 
املنطق�ة، ملواجهة األك�راد الذين 

كان�وا يتمتعون بحماي�ة  القوات 
األمريكية . 

كم�ا كان ق�رار الوالي�ات املتحدة 
إرسائي�ل  بس�يادة  باالع�رتاف 
عىل  الج�والن الس�وري م�ن بني 
الق�رارات األبرز لإلدارة األمريكية 
الحالي�ة،  األم�ر ال�ذي كان له أثر 
بال�غ عىل إمكانية تحقيق س�الم 
بني  الفلس�طينيني واإلرسائيليني، 
وقد يؤثر سلبا يف اتفاقيتي السالم 
األردن  م�ن  وكل  ب�ني  إرسائي�ل 

ومرص . 

المراقب العراقي/ متابعة...
ن�رشت صحيف�ة »الرصي�ح« التونس�ية خ�را بأن 
الرئيس التونيس  قيس سعيد قد اكديف مؤتمر صحفي 
مع نظ�ره الرتكيأردوغ�ان خالل  زيارت�ه إىل تونس، 
ح�ول االتفاق الرتكي الليبي بش�أن الحدود  البحرية، 
قال إن املس�ألة ال تتعل�ق بحدود تون�س إنما تخص 
البلدين،  وإنه ونظره الرتكي تطرقا إىل س�بل تطوير 
العالقات الثنائية  والتعاون بني البلدين يف كل املجاالت 
واملسائل التي بقت عالقة يف  انتظار تشكيل الحكومة 

الجديدة يف تونس . 
وتحت عنوان: »أحفاد عمر املختار: اطمئنوا فتونس 
وش�عبها لكم  حصن حص�ني«، أكد الكات�ب مرتجى 
محج�وب يف مقال نرشه بصحيف�ة   «الجمهورية، أن 
التونس�يني لن يس�محوا بأن يتم اس�تهداف الليبيني 
 ع�ر أراضيهم، مش�ددا ع�ىل أن تون�س لليبيني درع 
وحصن حصني  مهما مكر وحاول املجرمون والعمالء 

واملتواطئون . 
أما الكاتب محمد املحس�ن تناول القضية ىف مقال له 
تحت عن�وان:   «حني تتّحول ليبي�ا املَتخمة بالنفط .. 
إىل مكان لتصفية حسابات  و«حرب كونية مصغرة«، 
رأى خالل�ه أن إعالن حكومة الوف�اق  موافقتها عىل 

تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون العس�كرى مع تركيا 
فتح  الباب أمام فاعل خارجى جديد ليتدخل يف املشهد 

الليبي املعقد  أصال، بهدف مواجهة املشر حفرت . 
كم�ا ن�رش الكات�ب نفس�ه مق�اال آخ�ر ىف جري�دة 
»الجمهورية« جاء تحت  عنوان: »هل وضع أردوغان 
نصب عيني�ه.. نفط وغاز  املتوس�ط..؟«، رأى خالله 
أن ليبي�ا تتعرض لتدخل تركى س�افر تج�اوز  الدعم 
لطرف يف الرصاع الليبي إىل دخول تركيا طرًفا مبارًشا 

يف  الحرب . 
وذك�ر الكات�ب أن ليبي�ا تمث�ل س�احة نف�وذ لرتكيا 
ومحطة مهمة ضمن  األجندة الرتكية الرامية لبس�ط 
مرشوعه�ا اإلقليم�ي يف املنطقة، حيث  تق�دم الدعم 
لحكوم�ة فاي�ز ال�راج وامليليش�يات املؤي�دة له يف 

 مواجهة الجيش الوطني الليبي . 
كما نقل�ت الصحيفة ترصيح�ات للخبر األمني عىل 
الزرمديني ح�ذر  فيها من تداعيات س�يناريو خطر 
يرتبص بتونس ما لم ترتاجع  الدبلوماس�ية التونسية 
عن موقفها وتختار الحياد كما عودت الجميع،  مبًينا 
أن تون�س س�تكون عرض�ة لعملي�ات انتقامية من 
بينها رضبات  إرهابية قاصمة قد تلحق رضًرا فادًحا 

باملصالح االقتصادية املعطلة. 

بوست: عام 2019 كان حافال باالضطرابات  واشنطن 
في الشرق  األوسط

تونسية: بالدنا لن تسمح باستهداف ليبيا  صحف 
من قبل تركيا صحف 

ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
“ف�وق  »ش�عار  أن  اللجن�ة  وأوضح�ت 
الكريم�ة  اآلي�ة  م�ن  أيديهم«مقتب�س 
الَِّذي�َن  الفت�ح«إنَّ  س�ورة  يف   الع�ارشة 
ُيَباِيُعوَن�َك إِنََّما ُيَباِيُعوَن اللَّ�َه َيُد اللَِّه  َفْوَق 
أَْيِديِهْم  َفَمن نََّكَث َفإِنََّما َينُكُث َعىَلٰ َنْفِسِه  
َوَمْن أَْوىَفٰ ِبَم�ا َعاَهَد  َعلَْيُه اللََّه َفَس�ُيْؤِتيِه 

أَْجرًا َعِظيًما«. 
وأف�ادت أن »نظ�ام آل س�عود أمع�ن يف 
س�فك دماء األبرياء، وعىل  رأسهم الشيخ 
الش�هيد النم�ر، بع�د أن ق�ام بمالحقته 
واعتقال�ه بطريق�ة  وحش�ّية، وتعذيب�ه 
وتغيي�ب جثمان�ه، وال ي�زال يواصل ذلك 
الّنه�ج  الدم�وّي باعتقال وقت�ل األبرياء، 
مستظالً بمظلة االس�تكبار العاملي  وعىل 
رأس�ه الش�يطان األكر أمري�كا وربيبته 
ارسائي�ل، ولكّن ي�د الله   «ف�وق أيديهم«، 
وإّن يوم املظلوم عىل الظالم سيكون أشّد 
وأقىس  من يوم الظالم عىل املظلوم، وذلك 

وعد الله«. 
وذك�رت أن »آيةالش�يخ الش�هيد النم�ر 
لطامل�ا تح�دث »يف خطب�ه  ومرافعته عن 
رفضه البيعة آلل سعود، وعن ذلك يقول: 
»إنني لم  أبايع من األصل ولم تتحقق مّني 
بيع�ة حتى يق�ال إنني نقض�ت البيعة«، 
 ويؤكّد عىل أّن البيعة هي بيعة الّنفس لله 
ولرس�وله وأويل األمر،  وصوالً إىل مضمون 
اآلية الكريمة: )فاس�تبرشوا ببيعكم الذي 

بايعتم  به وذلك هو الفوز العظيم(«. 
وأبان�ت الجن�ة املنظمة أن »هذا الش�عار 
يأتي مس�اوقاً لألح�داث  العاملية الراهنة، 
ال س�ّيما يف بل�دان العالم اإلس�المّي، وما 
يش�هده من  ركوب موجات االحتجاجات 
املرشوعة واس�تغاللها يف االس�تحواذ  عىل 
مق�ّدرات الش�عوب بم�ا يخ�دم مصالح 
ويضع�ف  ش�وكة  العامل�ّي،  االس�تكبار 
محور املقاومة عر نرش الفتنة واالقتتال 
والتناح�ر، والتغري�ر  باملحتج�ني لحم�ل 
السالح وممارس�ة العنف ودفعهم لحمل 

السالح،  واستخدام أدواته ليكونوا رشكاء 
يف إه�الك الح�رث والنس�ل وتدمر  البرش 
والحج�ر وإدخ�ال األجي�ال القادم�ة يف 
غياه�ب ديجور الش�قاء،  ولكن البصرة 
واللج�وء للرك�ن الوثي�ق ه�ي م�ن أوثق 
األسباب ألن  تكون يد الله »فوق أيديهم«. 
أعلن�ت اللجن�ة الدولي�ة إلحي�اء الذكرى 

السنوية للش�هيد آية الله نمر  باقر النمر 
“قدس رسه” عن بدء استعدادتها إلحياء 
الذكرى الرابعة  الستشهاد آية الله الشيخ 
نمر باق�ر النمر والتي تواف�ق من الفرتة 

2–  ٨  كانون الثاني 2020 املقبل. 
وكان�ت وزارة الداخلي�ة الس�عودية ق�د 
أعلنت يف الثال�ث من كانون  الثاني 2016 

ع�ن تننفيذ جريمة االعدام بحق الش�يخ 
نم�ر باقر النمر  وعدد اخ�ر من املواطنني 
الس�عوديني من بني 47 ش�خصا، مدعية 
 زورا وكذبا بإن املحكومني باإلعدام “تبنوا 
أف�كارا متش�ددة بعد أن  قض�ت محكمة 

سعودية يف 15 ترشين األول 2014 بإعدام 
الشيخ  النمر، بعد محاكمته بتهمة “إثارة 

الفتنة” يف البالد . 
يذك�ر أن جمي�ع الخط�ب والكلمات التي 
وجهها الش�هيد الش�يخ النم�ر  جميعها 

كان�ت تدع�و اىل الحري�ة ونب�ذ التطرف 
ومنح حق الحرية لكل  مواطن س�عودي، 
والتخل�ص م�ن عبودية حكم آل س�عود 
ال�ذي يمن�ع  الش�يعة يف الس�عودية م�ن 

ممارسة حرية املعتقد . 

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد املتحدث باسم القوات املسلحة اليمنية العميد يحيى رسيع، أن  العام 2020 

سيكون عام الدفاع الجوي وعام النرص . 
وقال العميد رسيع »مس�تمرون بتعزيز القدرة الدفاعية لتحرير  وتأمني اليمن 
ووق�ف العدوان ورف�ع الحصار، فرض معادالت  عس�كرية جدي�دة تقوم عىل 

اسرتاتيجيات الرضبات املفاجئة«. 
وب�ني أن »ال�رد باملثل عىل عمليات العدو بما يتناس�ب مع كل عملية  وحجمها 
وهدفه�ا ونتائجها، ورفع مس�توى الرد عىل الجرائم التي  تس�تهدف مواطنني 
بمن فيهم أهل جنوب البالد ورشقها«.  وأضاف »مس�تمرون بوقف إطالق النار 
تجاه من ينسحب من  املعركة وال سيما إذا كان من املرتزقة«، مشرا اىل أن »بنك 
 أهدافنا توسع ليشمل أهدافا حساسة وحيوية عىل طول وعرض  جغرافيا دول 
العدوان«.  وقال متحدث القوات املس�لحة اليمنية: انه »تم تقس�يم بنك أهداف 
 قواتنا اىل 3 مستويات بحسب األهمية، املستوى األول 9 أهداف  بالغة األهمية 6 
منها يف الس�عودية و3 يف اإلمارات«، مبينا أن   «العام 2020 سيكون عام الدفاع 
الج�وي وعام النرص«.  وأكد »الجهوزي�ة التامة لتنفيذ مرحلة الوجع الكبر إذا 

ما أصدرت  القيادة توجيهاتها القاضية بتنفيذها«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
الي�وم  األرسى  إع�الم  مكت�ب  ق�ال 
األرسى  م�ن  إن مجموع�ة  الثالث�اء 
 قرروا اإلرضاب ع�ن الطعام تضامًنا 

مع األسر املرضب أحمد  زهران . 
وذكر أن مجموعة من أرسى الجبهة 
الشعبية سيخوضون، اليوم  الثالثاء، 
إرضاب�ا ع�ن الطع�ام لي�وم واحد يف 
س�جون االحت�الل، إس�نادا  لألس�ر 
أحمد زه�ران واملرضب ع�ن الطعام 
منذ 99 يوما .  ويعاني األس�ر زهران 
من تدهور خطر ومتس�ارع، وسط 
إهم�ال  طب�ي متعم�د م�ن مصلحة 

السجون اإلرسائيلية . 
وحذر نادي األس�ر الفلس�طيني من 
التده�ور الخط�ر للحال�ة الصحي�ة 

 لألس�ر زهران وأنه قد يستش�هد يف 
أي لحظة . 

 42( زه�ران  األس�ر  أن  إىل  ُيش�ار 
عام�ا( م�ن بل�دة دي�ر أب�و مش�عل 
 ش�مال غ�رب رام الل�ه، وه�و أس�ر 
س�ابق قىض م�ا مجموع�ه 15 عاما 
 يف معتق�الت االحتالل وهو أب ألربعة 
أبن�اء .  وُيعّد ه�ذا اإلرضاب الثاني له 
خ�الل العام الجاري، علم�ا أنه أنهى 
 إرضابه الس�ابق الذي استمر ملدة 39 
يوم�ا، بناًء ع�ىل وعود م�ن  االحتالل 
وقب�ل  اإلداري،  اعتقال�ه  بإنه�اء 
انته�اء األمر اإلداري الس�ابق،  أبلغته 
إدارة معتق�الت االحت�الل أنه س�يتم 
تجديد اعتقال�ه اإلداري،  وعليه رشع 

باإلرضاب. 

المراقب العراقي/ متابعة...
الحرك�ة  رئي�س  عائل�ة  زارت 
اإلسالمية يف نيجريا الشيخ إبراهيم 
 الزكزاك�ي، املعتق�ل لدى الس�لطات 
النيجري�ة، عدًدا من املراجع  الدينية 
يف الجمهوري�ة االس�المية االيراني�ة 
ن�ارص  م�كارم  الل�ه  آي�ة  أبرزه�م 
الش�رازي، آية الله جوادي آميل، آية 
الله الش�يخ عيىس قاس�م،  وآية الله 
ع�يل أكر رش�اد، وقد أع�رب جميع 
العلم�اء عن دعمهم  الثابت للش�يخ 

املضطهد . 
املرج�ع البحرين�ي الكب�ر آي�ة الله 
الش�يخ عيىس أحمد قاس�م استقبل 
الزكزاك�ي يف مق�ر  الش�يخ   عائل�ة 
إقامته يف مدينة قم املقدسة، واطلع 
 منه�ا عىل آخر أخبار س�ماحته منذ 
الهج�وم عىل منزل�ه واعتقاله وقتل 
بع�د  س�ّيما  وال  وأنص�اره،   أبنائ�ه 
إعادت�ه وزوجت�ه مؤخ�رًا للس�جن 

 وحرمانهما من العالج . 
وقال س�ماحته يف حديثه مع العائلة 
»القلوب مع�ه.. ومع ذل�ك علينا  أن 
نق�ول هنيئ�ا ل�ه وثبتنا الل�ه وثبته 
وثب�ت جمي�ع املؤمنني ع�ىل طريق 
ال�رشف  ال�رشف كل   الح�ق، وم�ن 
أن يكون ع�ىل خط اإلمام الحس�ني 
 عليه الس�الم وأن تنض�م له والدتكم 
فهذا ن�ادر أن تقف املرأة هذا  املوقف 
الجه�ادي يف ص�ف زوجه�ا، وه�ذا 
يجعلك�ّن تكس�بن رشفا م�ن  جهة 
األب وم�ن جهة األم، وأنتّن إن ش�اء 
الل�ه عىل طريق الجه�اد  بحفظ الله 

وحراسته«. 
وأضاف سماحته: »لنا يف بيت رسول 
الله )ص( أس�وة، س�يد الخلق  وهو 
رس�ول الل�ه )ص( وأخل�ص الناس 
للناس بعد الله تب�ارك وتعاىل،  وجاء 
إلنقاذ اإلنسانية وكان رسول رحمة، 
برغم ذل�ك عانى وعانى  أهل بيته ما 
ل�م يحدث عىل بيت آخ�ر، فلنا فيهم 
قدوة حسنة«، وتابع:   «هنيئاً للشيخ 
وهنيئ�ا  لزوج�ه  وهنيئ�ا  ابراهي�م 
ألبنائه الذين ضحوا يف  س�بيل الله«، 
مش�ددا ع�ىل أن »كل م�ا بذل�وه هو 
مع�ّوض عند الل�ه عز  وج�ل بما لم 
تس�مع أذن ول�م تَر عني، ه�ذا تعٌب 
ش�ديد ولكنه فت�ٌح كبر  ونرص كبر 
للنف�س وأث�ره عند الله ع�ز وجل ال 

يضيع«. 
وذكر سماحته أن »الشيخ الزكزاكي 
قل�وب  يف  كب�رة  مكان�ة  يحت�ّل 
 املؤمن�ني، وق�د رف�ع الل�ه ذك�ره يف 
الدنيا ويرفعه إن شاء الله يف  اآلخرة، 
وأصب�ح الش�يخ بموقف�ه الجهادي 
يف  نيجري�ا  مدرس�ة  وبتضحيات�ه 
وخارجه�ا، مدرس�ة تعلمن�ا كيفية 
الجهاد يف س�بيل الله، تعلمنا  اإلقدام 
والتضحية يف س�بيل الله والعمل من 

أجل مرضاته تبارك  وتعاىل .» 
وحّم�ل س�ماحته يف خت�ام لقائ�ه 
الكث�ر  الس�الم  الش�يخ  بعائل�ة 
الدعاء للش�يخ  والتحّي�ات  وخالص 
الش�فاء  ل�ه  متمنًي�ا  الزكزاك�ي، 
والخالص من  أيدي الطغاة الظاملني، 

وأبدى اعتزازه وترّشفه بهذا اللقاء . 

المراقب العراقي/ متابعة...
اعرتف�ت إدارة س�جن ج�و املرك�زي بإصاب�ة ع�رشات 
الس�جناء بمرض  جلدي بع�د إهمال متعم�د تعرضوا له 
منذ ش�هر آب املايض ما دفعهم  يف أكثر من مرة لإلرضاب 

عن الطعام . 
وقال مدير ع�ام اإلدارة العامة »لإلص�الح والتأهيل« إنه 
»تب�ني إصابة   57 نزيالً بمرض جلدي، وذلك بعد عرضهم 
عىل الطبي�ب املختص«،  وأضاف أنه »س�يتم اتخاذ كافة 
اإلجراءات الوقائية املقررة يف مثل  هذه الحاالت، واملتمثلة 
يف ع�زل صحي للن�زالء املصاب�ني وتقديم  الع�الج الالزم 
له�م«.  الترصيح الرس�مي ج�اء بعد 4 أش�هر من تفيش 
املرض يف س�جن جو  املركزي بني عدد كبر من الس�جناء 

السياس�يني يف عنر 12 مبنى   1، حيث أفاد السجناء أنهم 
يعانون من أمراض جلدية وحكة يف  الجسم وحساسية . 

ولم تس�تجب إدارة السجن لشكاوي السجناء ما دفعهم 
ل�إلرضاب أكثر  من مرة قبل أن تصدر املؤسس�ة الوطنية 
لحق�وق اإلنس�ان بياًن�ا يف  ترشي�ن األول/أكتوب�ر قالت 
فيه إن إرضاب الس�جناء يأتي بس�بب  طلب�ات ال تتوافق 
م�ع اإلجراءات اإلدارية، أما عن امل�رىض فإنه “تم  عرض 
جميع النزالء املرضبني عىل عيادة املركز ملتابعة وضعهم 
 الصح�ي، حي�ث تب�ني أن وضعه�م الصحي جي�د” وفق 
املزاعم التي  أطلقتها املنظمة غر املس�تقلة وفق تصنيف 
األم�م املتح�دة .  م�ن جهته�ا قال�ت منظم�ة أمريكيون 
م�ن أج�ل الديمقراطي�ة وحق�وق  اإلنس�ان يف البحرين 

إن الس�جناء السياس�يني يعان�ون م�ن منذ م�ّدة  تفيش 
مرض الجرب والحساس�ية وس�ط إهمال إدارة الس�جن 
 لش�كاواهم ومناش�داتهم .  فيم�ا قال�ت منظم�ة س�الم 
للديمقراطي�ة وحقوق اإلنس�ان مع بداي�ة تفيش  املرض 
إن إدارة الس�جن ص�ادرت مالب�س الس�جناء وأدواته�م 
 الصحي�ة، وتق�دم لهم األطعمة الفاس�دة، كم�ا وتقطع 
“مياه الحمامات  بش�كل متكرر وتس�مح لهم بالخروج 
ملدة قصرة يف فرتة ذروة  حرارة الش�مس”، يف حني تهدد 
الرم�وز املعتقلني بالعزل االنف�رادي  وهو ما أدى لتدهور 
األوضاع أكثر فأكثر .  الجدير بالذكر أن سجن جو املركزي 
يعد من أس�وأ السجون التي  يواجه فيها السجناء أشكاال 
متع�ددة م�ن التعذيب وس�وء املعاملة،  وت�رى املعارضة 

ومنظمات حقوقية محلية ودولية إن الس�لطات  األمنية 
تح�اول من خالل التضييق وس�وء املعامل�ة االنتقام من 
س�جناء  ال�رأي ملطالبتهم بالتح�ول نح�و الديمقراطية .  
وكان ناشطون بحرينيون قد نرشوا عن تدهور األوضاع 
الصحية  للسجناء البحرينيني يف سجون النظام الخليفي 
من خالل تعرضهم  لألمراض الجلدية املزمنة والتي باتت 
ته�دد حياته�م الصحية.  يش�ار اىل أن هناك س�جناء قد 
أصيبوا بامراض مضاعفة أخرى  نتيجة اإلهمال الصحي 
وعدم توفر األدوية من قبل القائمني عىل  تلك الس�جون، 
فيم�ا ارش ناش�طون بحريني�ون وجود اوبئ�ة وامراض 
 مختلفة منترشة بني الس�جناء البحرينيني والناش�طني 

املحجوزين  لدى معتقالت النظام الخليفي. 

آية اهلل قاسم ُمستقباِلاً عائلة 
الشيخ الزكزاكي: سماحته أصبح 

 مدرسة بموقفه الجهادي

القوات اليمنية: 2020 سيكون عام 
الدفاع الجوي والنصر

إضراب األسرى الفلسطينيين يّتسع

أطلقت اللجنة المنظمة لفعاليات الذكرى السنوية الستشهاد آية  الشيخ نمر باقر النمر شعارها للسنة الرابعة 
والذي حمل عنوان   «#فوق_أيديهم«. 

وكما في كل عام، يستمر احياء الفعاليات من 2 كانون الثاني حتى  العاشر من الشهر ذاته، فيما يستعد 
نشطاء إلطالق وسوم للتفاعل  مع الذكرى عبر وسائل التواصل االجتماعي . 

إدارة سجن جو البحريني تعترف بإصابة عشرات السجناء بمرض  جلدي
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ان املرجعية الدينية العليا ملا ادركت ان  الواقع التي تعيش�ه 
املؤسس�ة العس�كرية العراقي�ة،  م�ن حيث تع�دد الوالءات 
واس�ترشاء الفس�اد، وغي�اب العقي�دة القتالي�ة  فمن غري 
الصحي�ح  التعوي�ل عليه�ا لخوض مع�ارك عس�كرية مع  
االس�تكبار العاملي بكل قواه  يف ظل ظروف صعبة  ومعقدة، 

فال بد من ارشاك الحالة الشعبية يف هذه املعركة  . 
م�ن اجل ذلك كانت الفتوى املبارك�ة للجهاد الكفائي والتي 
لوالها  ملا انترص العراقيون  عىل  اعتى قوة ارهابية يقودها 

االستكبار العاملي وحواضنه يف املنطقة . 
فلوال قي�ادة املرجعية الدينية واالس�تجابة الكبرية البنائها 
واندفاعه�م البط�ويل ملا  تحقق ه�ذا  االنجاز الث�وري املهم 
وح�ول الهزيم�ة إىل نرص عىل أيدي قوات الحش�د الش�عبي 
الش�جعان,  ويل هنال�ك فض�ل الي احد  من السياس�يني او 
الجهات االخرى بتحقيق هذا النرص. فلوال  الفتوى الرشيدة 

لوصلت داعش إىل حدود السعودية. 
االنس�انية   افرح�ت محب�ي  الكفائ�ي  الجه�اد  ان فت�وى 
واحزن�ت اعدائها  الذي�ن يحاولون ان  يش�وهوا صورة ذلك 
الحش�د املؤمن تارة يصفون ابناء الحش�د بالطائفية وتارة 
يصفونه�م  بالعمالء والي�وم يخرج علينا بع�ض الحاقدين 

ويطالب بالغاء الحشد الشعبي . 
ايها الحاقدون ...اليس الحش�د الشعبي هم ابناء املرجعية 
الدينية  الذين قتلتم ابنائه عىل  الهوية وانتهكتم ممتلكاتهم 
يوم�ا م�ا,  ولكن ي�وم ان ن�ادى مرجعهم ان هب�وا لنرصة 
الع�راق   تس�ابق  ابن الثمانني عاما مع اب�ن العرشين عاما 
تاركني االهل واالحبة ملواجهة الغزو  الداعيش متناس�ني كل 

يشء . 
   فاي خلق هذا؟ واي اباء هذا ؟ واي ايثار هذا ؟

ان قوات الحش�د الش�عبي املقدس  لن تحل وستبقى تحت 
قيادة املرجعية الدينية الرش�يدة  والدولة وافرادها كل ابناء 
الش�عب العراقي , ومرجعيتنا الدينية هي الوحيدة القادرة 

عىل  انهائها. 
 ان  الحش�د الشعبي سيبقى متس�لحا بالفتوى الربانية  اىل 
ان يتب�دد ظالم  االرهاب  ويعم  النور يف كل بقعة من عراقنا 
الجريح ، لذا استعدوا ياعمالء السفارة للمنازلة وستعلمون 

 حينئذ من هم الذيول. 
ان الدم�اء الني س�الت باالمس دم�اء غالية علين�ا وأبكت 
عيون مرجعيتنا فلن نس�كت عن  املطالبة بها وقد اعذر من 

انذر. 

استعدوا للمواجهة 
يا عمالء السفارة

محمد الطالقاين
بقلم/ شارل ابي نادر

حتى اآلن، ويف متابعة دقيقة ملس�ار العدوان 
عىل اليمن، كل املؤرشات تؤدي اىل أن الحرب 
 ذاهبة نحو انتصار الجيش واللجان الشعبية 
اليمني�ة بمواجهة تحالف الع�دوان. الحرب 
الظامل�ة  التي قاربت الخمس س�نوات اقرتب 
اع�الن االنتص�ار فيه�ا، وهو اع�الن يرتبط 
فقط بايجاد  املخرج املناسب لدول العدوان. 

خ�الل مؤتم�ر صح�ايف مقتض�ب، ع�رض 
املتحدث العس�كري باس�م الجيش واللجان 
الشعبية  اليمنية لوقائع ومسار الحرب عىل 
اليم�ن للعام )2019(، بم�ا فيها من تطوير 
لالس�لحة  والصناع�ات العس�كرية النوعية 
اليمينة، والتي لعبت دورا حاس�ما يف معركة 
الدف�اع والصمود،  ونتج عنها تحرير مناطق 
يمني�ة واس�عة )تحري�ر مناطق واس�عة يف 
الضال�ع وم�أرب، وعملية   «نرص م�ن الله« 
باالضاف�ة  والثاني�ة(،  االوىل  مرحلتيه�ا  يف 
لفرض مسار اسرتاتيجي بعد عملية  ارامكو 
الصاعق�ة، أجرب دول الع�دوان عىل االنتقال 
الس�يطرة  لف�رض  الهج�وم  من�اورة  م�ن 
 وتحقيق االهداف االساسية للعدوان وأهمها 
كان إخض�اع أبناء اليم�ن، اىل مناورة الدفاع 
 واالنكف�اء والخ�روج بأقل ق�در ممكن من 

الخسائر عىل كافة الصعد. 
النقط�ة الالفت�ة يف ترصي�ح العمي�د يحيى 
رسي�ع )املتحدث العس�كري(، والتي جاءت 
بعد عرضه  ملس�توى تطور الطريان املس�ريرّ 
وانجازاته يف املعركة، كانت اشارُته الواضحة 
اىل أن العام  املقبل س�وف يك�ون عام الدفاع 

الجوي وعام االنتصار. 
)ع�ام  االش�ارة  ه�ذه  أهمي�ة وحساس�ية 
تحم�ل  أنه�ا  الج�وي(  والدف�اع  االنتص�ار 
الكث�ري م�ن  املصداقي�ة، والتي ت�م بناؤها، 
اوال ع�ىل الثق�ة بقي�ادة الجي�ش واللج�ان 
الش�عبية وقراراته�ا  املدروس�ة، وثانيا عىل 
قدرات الوحدات العسكرية والتزامها القتال 
املتماسك دفاعا وهجوما.  وقد أثبتت الوقائع 
امليدانية خالل كامل مس�ار فرتة الحرب، أن 
أغلب ما يتم التخطي�ط اليه  تقريًبا يتحقق، 
فخارط�ة الطريق التي دأب�ت قيادة الجيش 
واللج�ان الش�عبية كل ع�ام ع�ىل  وضعها، 

ذ بش�كل ش�به كام�ل، ويمكن أن  كانت ُتنفَّ
نأخذ مثاًل حًي�ا عىل ذلك، انها اعتمدت العام 
  2017 ع�ام الصواري�خ الباليس�تية وحصل 
ذل�ك بامتي�از، والع�ام 2019 اعتمدته عاما 
للطريان  املس�ري وحصل ذل�ك ايًضا وبامتياز 

صاعق. 
إًذا، املعادلة االساس�ية لخارطة طريق العام 
2020، والت�ي حدده�ا املتحدث العس�كري 
اليمن�ي  يف الرابط ب�ني كونه ع�ام االنتصار 
وع�ام الدفاع الج�وي، يمكن رده�ا اىل عدة 
نق�اط عس�كرية  وميداني�ة واس�رتاتيجية، 

وذلك عىل الشكل التايل: 
 - يف متابعة ملس�ار تطوير األسلحة النوعية 
للجي�ش واللج�ان الش�عبية خ�الل كام�ل 
ف�رتة الح�رب  عىل اليم�ن، كان هن�اك ثبات 
يف ارتف�اع مس�توى تل�ك األس�لحة بش�كل 
تدريجي متواصل دون أي  تراجع، وأس�باب 
ذلك كث�رية، باالضافة طبًعا لاللتزام املقدس 

بالدف�اع والصم�ود، وه�ذا يعت�رب  عن�رًصا 
أساس�ًيا يف النجاح، كان هناك قدرة واضحة 
عىل االس�تفادة من تجارب املعارك الحية  يف 
تطوي�ر وتحديث االس�لحة اس�تناًدا لحاجة 
املعرك�ة ومتطلباته�ا، يف مدى األس�لحة، يف 
حج�م  الحش�وات املتفج�رة والصاروخي�ة، 
ويف تقنية أجهزة التس�ديد والتوجيه، وهذه 
العنارص الثالثة  االخرية )املدى - الحشوات - 
التس�ديد والتوجيه(، نجحت دائرة التصنيع 
الحرب�ي اليمن�ي يف  ادخالها ع�ىل الصورايخ 
الباليس�تية وع�ىل الط�ريان املس�ري، وكانت 
النتائ�ج باه�رة يف امليدان،  وال حاج�ة دائما 
يف  ونتائجه�ا  بفعاليته�ا  التذك�ري  الع�ادة 

املعركة. 
 - من الطبيعي، وانطالًقا من املسار املرتقب 
لنج�اح دائ�رة التصني�ع الحرب�ي يف تطوير 
س�الح  الدفاع الجوي، وحيث ملس�نا باكورة 
هذا النجاح حتى اآلن يف األش�هر األخرية من 

العام الحايل   2019، وذلك من خالل اس�قاط 
العدي�د م�ن قاذف�ات وطواف�ات الع�دوان 
وطائرات�ه املس�رية  املتط�ورة، ف�إن مس�ار 
تطوير س�الح الدفاع الجوي نحو مس�توى 
متق�دم اكثر هو مس�ار اكيد  وثاب�ت حتما 

ياذن الله. 
اس�تنادا  لذلك، وحي�ث إن معرك�ة العدوان 
قامت وتقوم بأغلبها ع�ىل الطريان، لناحية 
الط�ريان  القاذف أو املروحي أو املس�ري دون 
طيار، املختص باملراقبة والرصد أو املختص 
 باالس�تهداف املبارش بالصوراي�خ املوجهة، 
ف�إن عرقل�ة وتقيي�د حرك�ة ه�ذا الس�الح 
باس�لحة  )الط�ريان(   االس�ايس  للع�دوان 
الدفاع الجوي اليمينة، املتطورة او الس�ائرة 
نحو تطور اوسع،  س�وف ينزع من العدوان 
ذراعه االساسية التي اعتمد عليها يف حربه، 
وس�وف يخرس  باالضافة ملناورته الجوية يف 
دعم ومساندة وحداته عىل الجبهات الربية، 

س�وف يخ�رس ايًض�ا  مروح�ة واس�عة من 
الرص�د واملعلومات امليداني�ة التي يحتاجها 

دفاعا أو هجوًما يف عدوانه. 
من هن�ا، يمكن فهم حقيقة وأس�اس ربط 
ع�ام االنتص�ار بع�ام الدفاع الج�وي، حيث 
إن العدوان  بخس�ارته لقدرات�ه الجوية التي 
س�وف تصبح مقي�دة  ومح�دودة الفعالية، 
باالضاف�ة إىل أن  معرك�ة الجي�ش واللج�ان 
الش�عبية النوعية، يف الصواريخ ويف الطريان 
املسري، س�وف تتطور  أكثر، ويف الوقت الذي 
ح�دد فيه املتح�دث العس�كري يف ترصيحه 
االخ�ري تس�عة اه�داف  اس�رتاتيجية بالغة 
األهمية، س�تة منه�ا يف الس�عودية والثالثة 
األخرى يف االمارات، و اشار  ايضاً اىل عمليات 
نوعية سوف تكون موجعة يف حال استمرار 
الع�دوان والحصار، ف�إن الع�ام  املقبل كما 
يبدو، هو يف طريقه ألن يكون عام االنتصار 

ونهاية العدوان عىل اليمن. 

اليمن نحو االنتصار .. خارطة طريق 2020 

  م�ع ذلك ف�إن هناك ما ه�و مختلف يف 
ص�ورة االعت�داء االمريك�ي الجديد عن 
ص�ور االعت�داءات  االخ�رى الس�ابقة، 
يتطل�ب قراءة اكث�ر دقة، واس�ترشاًفا 
للخطوات الالحق�ة التي يمكن أن تأتي 

 كردة فعل عىل ما حصل. 
التحض�ريات  كان�ت  امل�رة  ه�ذه   يف 
قب�ل  م�ن  والتهيئ�ة  واالس�تعدادات 
مراك�ز الق�رار الس�يايس  والعس�كري 
كب�رية  االمريكي�ة،  واالس�تخباراتي 
ج�دا، وتبعته�ا عملية تقييم ودراس�ة 
عميقة عىل  ما يب�دو ملا يمكن ان تؤول 
الي�ه االمور بع�د االعت�داء، فقد عقدت 
اجتماع�ات عالي�ة املس�توى  بإرشاف 
الرئيس االمريكي دونالد ترامب نفسه، 
ومؤتم�رات صحفية لكبار املس�ؤولني 
وزي�ر  بينه�م  وم�ن  ترام�ب،  يف  ادارة 
الخارجية ماي�ك بومبيو ووزير الحرب 
مارك اس�رب، وقيادات  عسكرية وأمنية 
رفيع�ة، اعرتف�ت جميعه�ا باالعت�داء 

وطرح�ت جمل�ة م�ربرات ل�ه. 
لذل�ك ف�إن واش�نطن وجه�ت باتخاذ 
أقىص قدر من االجراءات االحرتازية، ال 
س�يما ما يتعلق  بالسفارة االمريكية يف 
بغ�داد والقنصليات االمريكية املتواجدة 
املحافظ�ات  العراقي�ة،  م�ن  ع�دد  يف 
وأصدرت تحذيرات مش�ددة اىل رعاياها 
اس�تهدافهم  احتم�ال  الع�راق م�ن  يف 
ونصحت  بعدم الس�فر اىل هناك، ناهيك 
عن اخ�الء عرشات او مئ�ات املوظفني 

املدنيني من داخل  السفارة. 
    ولع�ل ه�ذه االج�راءات االحرتازي�ة، 
وطبيع�ة التعامل االمريكي بعد الحدث، 
وقلق�ا  ارتب�اكا  واضطراب�ا  يعك�س 
حقيقي�ا من تبعات م�ا حصل، ويمكن 
تلمس ذلك االرتباك واالضطراب والقلق 
 ب�ني ثناي�ا ترصيح�ات الجن�رال مارك 
كيمي�ت، الذي ق�ال من بني م�ا قاله يف 
ترصيح�ات صحفي�ة   «ال نبح�ث ع�ن 
قرع طبول الحرب، يف الحش�د الشعبي 
تضحي�ات  قدم�وا  ابط�ال  مقاتل�ون 
عظيمة  يف الحرب امام داعش، ندعوهم 

ان ال يكون�وا اداة بيد اي�ران وان يلعبوا 
دورا ايجابي�ا يف  عراق م�ا بعد داعش«، 

وفق زعمه. 
  وسيزداد مستوى االرتباك واالضطراب 
والقل�ق االمريكي، بنس�بة مطردة مع 
اتس�اع نط�اق  ردود االفع�ال الرافضة 
واملن�ددة باالعتداء عىل الحش�د. وبينما 
كان�ت ردود الفع�ل يف ح�االت  س�ابقة 
مماثل�ة تقت�رص ع�ىل اطراف الحش�د 
والجه�ات القريب�ة من�ه واملتعاطف�ة 
مع�ه، ف�إن ردود  الفع�ل ع�ىل االعتداء 
االخري ش�غلت مساحات واس�عة جدا، 
فالرئاس�ات الثالث-عادل عب�د املهدي 
 وبره�م صال�ح ومحم�د االحلب�ويس- 
نددت واس�تنكرت، والقوى السياس�ية 
املمثل�ة يف الربمل�ان  فعلت األمر نفس�ه، 
وش�خصيات وكيان�ات م�ن مكون�ات 
الحش�د،  فض�اء  نف�س  م�ن  ليس�ت 
اس�تهجنت  وأدان�ت بقوة م�ا قامت به 
واش�نطن، واكثر من ذل�ك فإن مواقف 
ش�ديدة وواضحة صدرت من  س�احات 
التظاه�ر، أعلن�ت دعمه�ا ومؤازرته�ا 
للحش�د الش�عبي، ورفضه�ا القاط�ع 
االمريكي�ة  لالعت�داءات  والتج�اوزات 
الصهيونية، وال شك أن مواقف ساحات 
التظاه�ر تنط�وي ع�ىل دالالت  ومعان 

هامة، ينبغي التمعن بها طويال. 
وعىل نطاق أوسع وأشمل، فإن مواقف 
الرف�ض واالس�تنكار والتندي�د امتدت 
اىل مس�احات  اقليمية ودولية، لتعكس 
مدى وحج�م التج�اوزات االمريكية، يف 
ذات الوق�ت ال�ذي س�ارعت فيه  بعض 
االطراف االقليمي�ة، كالنظام البحريني 
)املتماه�ي م�ع املوق�ف االرسائي�ي(، 
اىل الرتحي�ب  بم�ا قامت به واش�نطن، 
م�ن ب�اب التش�في بإي�ران وحلفائها 
واصدقائها يف العراق، وكذلك   «ارسائيل« 
الت�ي اعتربت االعت�داء االمريكي االخري 
عىل الحش�د، نقط�ة تح�ول يف طبيعة 

 ومنحى الرصاع يف املنطقة. 
ويف ح�ني دف�ع ذل�ك االعت�داء اىل تبلور 
موقف س�يايس وش�عبي ع�ام رافض 

للسياس�ات  االمريكي�ة، ولكل اش�كال 
ومظاهر الوجود العسكري االمريكي يف 
العراق، تعالت مجددا وبنربة  اعىل واكثر 
حدة االصوات املطالبة بالغاء االتفاقية 
األمنية املربمة مع واشنطن، وبترشيع 
 قانون من قب�ل الربملان العراقي يقيض 
بإنهاء الوجود األجنبي يف البالد، ويبدو 
أن االمور  ستسري بهذا االتجاه هذه املرة 

بشكل مختلف عن السابق. 

وثمة يشء آخر، يعد مبعث قلق وتوجس 
أك�رب بالنس�بة لواش�نطن وحلفائه�ا 
وأتباعه�ا، يتمثل  يف امكاني�ة واحتمال 
اتس�اع نط�اق املواجه�ة، م�ن خ�الل 
اس�تهداف املصالح والق�درات واملواقع 
 العس�كرية واالقتصادي�ة والسياس�ية 
للوالي�ات املتحدة و«ارسائيل«، حيث إن 
الرتويج من قبل  صناع القرار االمريكي 
بأن املس�تهدف من وراء تلك الرضبات 

ه�و اي�ران، يحت�م عليه�م أن  يضع�وا 
وميادي�ن  مس�احات  ان  الحس�بان  يف 
ال�رصاع واملواجه�ة والرد ل�ن تنحرص 
يف الجغرافي�ا  العراقي�ة، خصوًصا وأن 
هن�اك اس�تهدافات مماثل�ة للمقاومة 
االسالمية اللبنانية، وحركة انصار  الله 
اليمنية، والطراف سياس�ية وعسكرية 
يف س�وريا، ناهي�ك ع�ن االس�تهدافات 
االرسائيلية  املتواصلة لحركات املقاومة 

الفلس�طينية واملدني�ني يف قط�اع غزة 
ومدن فلسطينية اخرى. 

بعب�ارة أخ�رى مختزل�ة ومخت�رصة، 
يمكن القول إن واشنطن، بعد حماقتها 
األخ�رية ض�د الحش�د  الش�عبي، ربم�ا 
وخط�رية  حرج�ة  أوضاًع�ا  س�تواجه 
للغاية، ترغمها عىل البحث عن مخارج 
 مناس�بة من أزمة خانقة، تشري مجمل 
الوقائ�ع واملعطي�ات اىل أنه�ا آخ�ذه يف 

تجنبه�ا  واالتس�اع،  مخ�ارج  التم�دد 
خسائر ومخاطر واس�تحقاقات ثقيلة 
ومرهقة، وس�وف تك�ون عليه�ا أكثر 
إرهاًق�ا  وثقاًل فيما ل�و فكرت بالذهاب 
بعي�ًدا يف اللج�وء اىل القوة العس�كرية، 
وهذا الخيار قد ال يكون  مس�تبعًدا جًدا 
يف ظل وجود نزع�ات وعقليات متهورة 
وانفعالي�ة وطائش�ة يف البي�ت االبيض 

 ومراكز القرار االمريكي االخرى. 

ماذا بعد الحماقة األميركية ضد الحشد الشعبي في العراق ؟
  اعتداء أميركي جديد على الحشد الشعبي، استهدف بالتحديد مواقع تابعة للواَءين الخامس  واالربعين والسادس واالربعين في قضاء القائم قرب 

الحدود العراقية - السورية، تسبب  باستشهاد وجرح العشرات من منتسبي الحشد، من بينهم قيادات ميدانية مهمة. 
هذه هي الصورة االجمالية لما حصل مساء االحد - االثنين )29 - 30( وهي بال شك ليست  األولى من نوعها، بل انها تكررت مرات كثيرة بسيناريو 

واحد وبأدوات ووسائل متماثلة أو  متشابهة، علًما أنه في بعض المرات دخل الكيان االسرائيلي على الخط، في تطور غير  مسبوق باتجاه توسيع نطاق 
المواجهة واالستهداف. 

بقلم/  عادل الجبوري



انباء عن تحرك عدد من أعضاء الهيئة العامة
عبثًا حاولْت أن تتأنق عشّية االحتفال السنوي بالدخول في  لإلطاحة باتحاد الكرة  

عام جديد، تترقب  آخر لحظات الوداع في الليلة الحابسة 
ألنفاس العالم قّبالة رّقاص الساعة، مثل  ُحبلى بتوأم الحزن 
والفرح بانتظار الخالص من التأّمل المرهق لعام أفضل ال 

 ِشكاية فيه وال دموع . 
الرياضة العراقية ُمتعبة ومثقلة بالُهموم الكبرى ُقبيل 

دخولها العام 20 من زمن  األلفية الثالثة، تعاني الكهولة 
اإلدارية والفنية والنفسية، وفي نفس الوقت  ُمطالبة بأن 

ُتجذِّف وترمي وتتالكم وترفع الثقل وتبارز وتتصارع 
وتجري سريعًا  وتمارس كل االنشطة األخرى ُمقارعة 

االبطال الحقيقيين الذين يجدون في  تحّديات األولمبياد 
صدقية عالية لتنفيذ وعودهم لمسؤولي حكوماتهم 

للتنافس  على ذهب المسابقات، في حين ظلّت رياضتنا 
تشكو تفّنن رؤساء اتحادات  األولمبية في تخّيل مبّررات 

االخفاق قبل حدوثه حتى صار الوهم كـ«مفعول  منّوم« 
تحت اليد ُينسيهم تأنيب النفوس بعجزهم ! 

باتت رياضتنا لألسف مصهر لُخدع ُمسلّية لبعض من أوكلت اليهم 
مهتام نقلهتا  من مرحلة الهوايتة اىل االحتراف يف مختلف األلعاب، 
هتؤالء بارعتون يف تأليف  قصتص البؤس والحرمان عمتًا بمقولة 
الكاتب األمريكي بول أوستر بأن الحاجة  للقصص تستاوي أهمية 
الطعتام والهواء واملاء للبرش، ويمكتن إعادتها ومواءمتها  يف الزمن 

املناسب . 
أعيتدوا رشيط احتداث الرياضتة لعتام 2019 ودّققتوا يف تفاصيل 
الهروب العلني من  املستؤولية بدءاً من األوملبية التي دّشتنت العام 
بتحّديتات يف القتول والفعل عتى  جميع الُصعتد املحليتة والدولية 
بأنهتا ماضيتة يف استتقاليتها املنبثقتة متن صنتدوق  التصويت 
وفقاً مليثتاق األوملبية الدولية وال تأثري للفيتو املزدوج من ستلطتي 
 القضتاء والتنفيتذ عى رشعيتها برغتم حيازة وزيتر الرياضة عى 

وثيقة تأريخية  بإمضتاء ممثل دويل تفيد بعدم اعراف 
الحكومتة باملؤتمتر االنتخابتي قبتل انجتاء 
 نتائجه، فماذا كانت النتيجة؟ رضوخ رئيسها 
املعترف برشعيته متن الحكومتة  واألوملبية 
الدولية للعمل ضمن لجنة خماسية وُبطان 
رشعية مكتبها التنفيذي  الذي قىض األشهر 

التستعة متفرّجتاً بندٍم شتديد عى تمرّد 
بعض املحستوبني عليه  بكل صافة ضد 
إجتراءات القترار 140 غري آبهتني لُحكم 

القضتاء وال لإلجراءات  الحكومة متوّعدين بحال أفضل بعد ترشيع 
القانتون وتجديد حضورهتم مع عدد  كبري مّمن استهموا يف إنفاق 
أكثتر من 300 مليار دينار خال عرش ستنوات  واهملوا استرجاع 
أكثتر من 15 مليار دينار يف ذّمة مستتلفني لم يحاستبوا ولم  تتخذ 
ْف وقع يف زمن  إجتراءات اصوليتة بحقهم بذريعتة أن إجراء الت�رَ

سابق ! 
الستؤال الوحيد الذي لن يجيب عليه أي مستؤول ريايض يعي جيداً 
أنه أهدر  األموال أكثر مما حقق منجزات ال ترقى للطموحات: متى 
تخجل من نفسك وأنت  تستمر بتخريب مقّدرات املوقع عرش سنوات 
وأكثر مستفيداً من هيئات عمومية  تمتلك صاحيات إنشائية يربع 
املرّشعون يف تستطريها ضمن متواد االنظمة  واللوائتح با فاعلية 
تستاوي بني حرية التصويت ومؤهات املرّشتح ومتّدة عمله؟  من 
غري املمكن أن يستتمر تواجد انتاس وضعوا كل خرباتهم يف بضاعة 
ختارسة  كل موستم وال تتدّر عتى الرياضتة بالربتح، أعجزتم عن 
استتبدال الفكر العقيم  بالراجح وفقاً لرشوط صارمة يتوجب عى 
لجنة كتابة النظام االستايس تضمينها  وعدم التغافل عنها ملصلحة 

منتفعني يموتون كمداً وفقراً خارج نعيم مملكة  رياضتهم؟ ! 
مّر عام االصتاح برسعة تاركاً عرشات القصتص الحزينة التي لم 
تكتن جلّها أمينة  عتى حارض الرياضة ومتا ينتظرها من متغرّيات 
رضورية تواكب مسترية النهوض  الافتت واملدهش لبعض اللجان 
األوملبيتة العربيتة واتحاداتها املنتظمة يف  ستلوكيات العمل األوملبي 
وقواعد تحديث آليات التنشئة الثقافية والفنية عى  مستوى الكبار 
والصغار من مماريس األلعتاب ذات القيمة االعتبارية ألوطانهم يف 

 املنافسات الدولية . 
إىل متتى تظّل رياضتنا ترزح تحت ُحكم ثلّة من األّميني واملتفرعنني 
والطامعتني  واملبتّزيتن الذين يجد بعضهم فرصتة وافرة عرب بعض 
وسائل اإلعام ليظهروا  بكامل العّفة ويفّندوا كل االتهامات بتاءات 

قبيحة لن تربّئهم من عار تشويه  سمعة الرياضة؟

الريا�ضة الكهولة

إياد الصالحي
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يستعى عدد من أعضاء الهيئة العامة 
التحاد كترة القدم إلعتادة طرح الثقة 
بمجلس  اإلدارة، يف االجتماع املقرر يوم 

8 كانون الثاني يف العاصمة بغداد . 
وقال مصدر بالهيئتة العامة إن »عدًدا 
الجتاد  الحتراك  بتدأوا  األعضتاء  متن 
لتشتكيل  كتلة تتبنى فكرة طرح الثقة 
بمجلس إدارة االتحاد وانتخاب مجلس 
جديد، بعتد  التخبطتات الكبترية التي 

وقع بها االتحاد«. 
وأوضتح أنَّ 18 عضتوًا متن عموميتة 
االتحتاد قترروا الحتراك بشتكل جتاد 
لتغيري واقع  كرة القدم العراقية، معرًبا 
عتن أمله يف أن يصتل العدد إىل نحو 30 

عضوا خال  األيام املقبلة«. 
وتوقع املصدر، أن يسبق قرار محكمة 
كاس اجتمتاع عمومية القتدم، منوًها 
بأنه  متن املنتظتر أن تكتون القرارات 

باتجاه إعادة االنتخابات . 
يذكر أنَّ اتحاد الكرة يعاني من مشاكل 
داخليتة كثترية، كان آخرهتا إيقتاف 
التدوري  والحكم بالستجن عتى أمني 
رس االتحتاد وموظفني آخرين بستبب 

التاعب بأوراق  رستمية. 
الصناعتات  متدرب  اكتد  ذلتك  اىل 
الكهربائيتة عادل نعمتة ان »العمل يف 
مثل هكذا  أجواء واجتهادات شخصية 
اىل ان  اىل اإلحبتاط« مشترياً  ستتؤدي 
»الفريتق بتذل جهتد  كبتري يف اإلعتداد 

والتحضري للتدوري ومن ثم تم تعطيل 
الدوري وهذا االمر يتؤدي  اىل ارباك أي 

مدرب يف العالم«  . 
وأضاف نعمتة »إكمال التدوري بدون 
واملشتاركة  األدنتى  للدرجتة  هبتوط 
االختيارية،  سيكون إساءة للمسابقة، 

فليس متن املعقول أن يكتون الدوري 
بدون إثارة، يف  حال إلغاء الهبوط، حيث 
أن بعتض الفرق قد تتاعتب بالنتائج، 

وبالتايل املسابقة  ستفقد قيمتها«. 
وتابع »ال شك اتحاد الكرة هو املسؤول 
األول، عما يجري من تراجع يف مستوى 

 الكرة العراقية، وتأجيل الدوري تسبب 
يف تراجع مستتوى املنتخبات الوطنية 
 واألنديتة، التتي تشتارك يف البطتوالت 

الخارجية«. 
وختتم حديثته بالقتول »الحقيقة أن 
اتحتاد الكرة أدختل األنديتة يف أزمات 

مع فرقهتا،  وحاول إرضاء األندية عى 
حساب الاعبني واألجهزة الفنية، وهنا 
أسأل االتحاد  هل يمكن أن يعملوا دون 
رواتب واستتحقاقات مالية؟ طاملا أن 
التدوري متوقتف، أم  أن التبعتات تقع 

فقط عى عاتق الاعبني واملدربني . 

ارس�ل ن�ادي س�وانزي س�يتي اإلنجلي�زي، 
كتاب�اً اىل اتحاد الك�رة بتفاصيل إصابة  العبه 
العراقي ع�ي الحمادي .  وذكر النادي يف كتاب 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي«:«إىل م�ن يهمه 
االم�ر، تعرض  عي إلصاب�ة يف أوتار الركبة يف 

15 دقيقة من مباراة كأس س�وانزي س�يتي 
 للش�باب تحت 18 عاًما ضد نادي مانشس�ر 
س�يتي يف 2019/12/19«.  وأض�اف الن�ادي 
»بعد التقييم الالحق، كان هناك ش�عور بأنه 
يعاني من إصابات يف  أوتار الركبة من الدرجة 

األوىل أو منخفضة، مما يمنعه من اللعب ملدة 
3-5  أس�ابيع. له�ذا الس�بب، كان يعترب غري 

مؤهل للسفر لواجب دويل«. 
واكم�ل الن�ادي »س�يعود الحم�ادي لتلق�ي 
العالج مع الطاقم الطبي يف س�وانزي س�يتي 

 ومع ذلك لي�س من املتوق�ع أن يكون مؤهاًل 
للعب أي مب�اراة حتى منتصف كانون  الثاني 
املقبل 2020«.  يذكر ان عي الحمادي هو احد 
الالعبني الذين تم اس�تدعائهم من قبل املدرب 

عبد  الغني شهد لنهائيات آسيا 2020. 

سوانزي سيتي يوضح تفاصيل اصابة الحمادي

أعل�ن نادي الرشط�ة، تجديد عقود اثن�ني من العبي فري�ق املالكمة ،   وذكر 
الن�ادي أن »الهيئ�ة اإلدارية لن�ادي الرشطة جددت، عق�ود اثنني من العبي 
 فري�ق املالكم�ة وهما البطالن قاس�م كري�م ومنتظر تحس�ني، اس�تعداداً 
لالس�تحقاقات  املحلي�ة والدولية القادم�ة، وبناء عىل رغب�ة الجهاز الفني 

للفريق الذي يقوده  املدرب الكفء عي شاكر«. 
واوضح أن »قرار تجديد عقود الالعبني، جاء بتوصية من املدرب عي شاكر، 
 يف إط�ار ح�رص الجه�از الفني ع�ىل االحتف�اظ بنجومه من أج�ل ديمومة 
النج�اح  املتحق�ق يف بط�والت املوس�م املايض كذل�ك لدعم صف�وف الفريق 
يف الف�رة  املقبلة، س�يما بعد تقديمها مس�تويات مميزة يف نزاالت املوس�م 
املايض«.  ويستعد فريق الرشطة للمالكمة للمشاركة يف بطولة أندية العراق 

للمتقدمني التي  من املقرر أقامتها منتصف شهر شباط من العام الجديد. 

رد نادي الرشطة عىل أنب�اء اهتمام نادي 
الكوي�ت الكويت�ي، بالعبه أمج�د عطوان 
الش�توية  االنتق�االت   تمهي�داً لضم�ه يف 
املقبل�ة .  وق�ال املدي�ر االداري لفريق كرة 
الرشط�ة هاش�م رضا إن »ن�ادي الكويت 
الكويتي،  لم يرس�ل اي كتاب رس�مي من 

اج�ل التف�اوض عىل ض�م الالع�ب امجد 
عطوان .“  واوضح بالق�ول، “نتمنى بقاء 
الالع�ب م�ع الفري�ق كونه اح�د االعمدة 
االساس�ية لك�ن  يف ح�ال وص�ل ع�رض 
رس�مي ورغب الالع�ب بالرحيل، لن نقف 

امام رغبته .“ 

امجد  أن  يذك�ر 
احد  يعد  عطوان 

وجذب  الالعبني  ابرز 
االنظار بعد مستوياته 

الكب�رية  مع املنتخب الوطني 
خالل الفرة املاضية. 

أكمل نادي الرشطة، اتفاقه مع مدرب حراس املرمى عماد هاشم خلفاً 
لالردني  عبد الرؤوف عبد الله . 

وق�ال مص�در يف ادارة النادي إن »نادي الرشطة ق�رر انهاء عقد مدرب 
ح�راس  مرمى الفريق عبد ال�رؤوف عبد الله بال�رايض، وتقديم كتاب 
ش�كر وامتن�ان  لجهوده املبذول�ة مع الفري�ق خالل الف�رة املاضية«.  
واوض�ح أن »الن�ادي اتفق مع مدرب الحراس عماد هاش�م، حيث جاء 

االتفاق  بموافقة رس�مية من ادارة نادي الطلبة بش�خص 
رئي�س الن�ادي ع�الء كاظ�م،  وبجهود م�ن الالع�ب الدويل 

الس�ابق، يونس عبد عي، بسبب عدم استالم عماد  هاشم اي 
مستحقات مالية من ادارة الطلبة«. 

يذكر أن عماد هاش�م درب حراس مرمى العديد من االندية 
من بينها الزوراء  والطلبة واملنتخب الوطني. 

حس�م الع�ب املنتخ�ب الوطن�ي ونادي االس�ماعيي 
االس�تمرار  م�ن  موقف�ه   م�ع امل�ري، 

يف  االنتق�ال  او  »الدراوي�ش« 
»املريكاتو الشتوي« املقبل . 

وق�ال ط�ارق »ال توج�د أي 
مش�كلة بيني وبني مجلس 
إدارة االس�ماعيي، عك�س 
ما  ت�ردد ع�ىل لس�ان أحد 

الصحفيني عقب مباراة 
االتحاد الس�كندري يف 

البطولة  العربية«. 
واضاف »أنا من عشاق الدراويش وجماهريه، بالفعل 
لدي بعض العروض ع�ىل  طاولة مجلس إدارة النادي 
اإلسماعيي، عقدي مستمر مع الفريق ملدة موسمني، 
 وأحرم أي قرار إداري وأوافق عليه وأنا س�عيد للغاية 
هنا«.  ويعترب ال�دويل العراقي ُهمام طارق أبرز العبي 
اإلس�ماعيىل هذا املوس�م، وأحد  أكث�ر املحرفني لفًتا 
لألنظ�ار يف ال�دوري امل�ري ه�ذا املوس�م إىل جانب 
مساهمته  بشكل مبارش وفعال يف تأهل الدراويش إىل 

ربع نهائي البطولة العربية. 

افاد مصدر يف نادي القوة الجوية، اليوم الثالثاء، 
ان إدارة الن�ادي غض�ت النظ�ر  ع�ن التعاقد مع 
ح�ارس املرمى محم�د كاصد.  وق�ال املصدر ان 
»كاص�د لم يت�درب منذ ف�رة طويلة ول�م يلتزم 

بالتوجيهات للحفاظ  عىل لياقته بشكل كامل«. 
واضاف ان »مدرب ح�راس املرمى غانم ابراهيم اكد 
ل�إدارة وامل�درب بانه ال يري�د  التعاقد م�ع كاصد يف 
الوق�ت الحايل«.  وب�ني ان »إدارة القوة الجوية اكتفت 
بتواج�د الحارس�ني محم�د صال�ح وأمج�د رحيم يف 
 الوقت الحايل«.  واشار اىل ان »كاصد لم يحسم وجهته 
املقبل�ة بانتظار إق�رار وقت ال�دوري  والعروض التي 

ستقدم لها. 

تلقى الع�ب املنتخ�ب العراقي والق�وة الجوية أحمد 
إبراهي�م عرضا من أحد األندي�ة  القطرية خالل فرة 

االنتقاالت الشتوية . 
وق�ال مص�در مقرب م�ن الق�وة الجوي�ة إن »أحمد 
إبراهي�م تلق�ى عرض�ا احرافي�ا م�ن  أح�د األندي�ة 
القطري�ة وبقيمة 80 ألف دوالر لتمثيل الفريق بفرة 

االنتقاالت  الشتوية«. 
أن  املص�در  وب�ني 

»الجهاز الفني للقوة 
الجوية أبدى تمسكه 
تأثريه  بالالعب لق�وة 

وثقل�ه  الفري�ق   ع�ىل 
الواضح يف دف�اع األزرق 
الج�وي مل�ا يمتلك�ه من 

خ�ربة كب�رية  يف املالع�ب 
وثقة عالية«. 

»إبراهي�م  أن  وأوض�ح 

أبدى رغبته يف خوض التجربة االحرافية السيما وأنه 
كان  قد احرف يف قطر مع نادي العربي«  . 

ويع�رف النجم الدويل الدوري القط�ري جيدا وبالتايل 
س�تكون هناك جلس�ة ما بني  الالعب واإلدارة لحسم 

األمر بشكل نهائي . 
يش�ار إىل أن أحم�د إبراهي�م يع�د م�ن 
األس�ماء الكبرية بفريق القوة الجوية 
والذي  قدم مع املنتخب أداء مميزا يف 

بطولة خليجي 24. 

الشرطة يجدد عقود العبين
 اثنين بالمالكمة

الشرطة: الكويت الكويتي لم يراسلنا بشأن عطوان

عماد هاشم مدربًا لحراس مرمى القيثارة

همام طارق يؤكد بقاؤه مع االسماعيلي المصري

الجوية يرفض التعاقد
 مع محمد كاصد

أحمد إبراهيم مطلوب في الدوري القطري



سواريز يرفض عرضًا صينيًا وبرشلونة ينفي اتفاقه مع ميالن

اقرتب نجم بوروس�يا دورتموند من الرحيل عن ملعب سيجنال إيدونا بارك، خالل  فرتة االنتقاالت 
الشتوية املقبلة، بعدما بات عىل وشك االنتقال ألحد األندية  الربتغالية . 

ونقلت ش�بكة »سكاي سبورت أملانيا« عن صحيفة »كوريريي دا مانيا«  الربتغالية، توصل بنفيكا 
التفاق مع جوليان فيجل، العب وسط دورتموند، لضمه  هذا الشتاء . 

وأفادت الصحيفة بأن الصفقة ستكلف نادي العاصمة الربتغالية حوايل 20 مليون  يورو . 
وب�ات الالعب األملان�ي، صاحب ال�24 عاًما، عىل مش�ارف مغ�ادرة دورتموند، رغ�م  كونه ركيزة 

أساسية يف تشكيلة الفريق هذا املوسم . 

بنفيكا يقترب من ضم جوليان فيجل
أك�د خافيري زانيتي نائب رئيس نادي إنرت مي�الن اإليطايل، اهتمام النرياتزوري  بالتعاقد 
مع التش�ييل أرتورو فيدال العب خط وس�ط برش�لونة .  وقال زانيتي، خالل ترصيحاته 
لش�بكة  »ESPN«  يف األرجنتني: »سنرى كيف  تس�ري األمور يف سوق االنتقاالت، وأمامنا 
ش�هر إلتمام األمور«.  وأضاف: »فيدال العب لديه ش�خصية رائعة وخربة، وسوف نرى 
م�اذا س�يحدث،  فنحن نتحدث ع�ن العب يمكن�ه بالتأكيد رفع املس�توى، ونحن فريق 
بالفعل يف  مستوى جيد«.  وأفادت تقارير صحفية، عن توصل إنرت ميالن التفاق شخيص 

مع فيدال،  لالنضمام خالل الش�هر املقبل . 

زانيتي يمتدح مستوى التشيلي فيدال  
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بات انتقال إدينس�ون كافاني، مهاجم 
باري�س س�ان جريم�ان الفرن�ي إىل 
صف�وف  أتلتيك�و مدريد اإلس�باني، 

مؤجال لحني إشعار آخر . 
وذك�رت صحيفة »لو باريزيان« يف 
تقري�ر له�ا أن الصفقة 
أسباب،  لثالثة  معطلة 
الن�ادي  رغب�ة   أوله�ا 
املدريدي يف ضم كافاني 

مجانا، ألن مس�ؤويل أتلتيك�و مدريد  ال يريدون 
دفع أم�وال لضم العب ابتعد كث�ريا لإلصابة يف 
األشهر الخمس�ة  املاضية، كما أن عقده أوشك 

ع�ى االنته�اء . 
ونقلت عى لس�ان مصادر بالنادي املدريدي أن 
أتلتيكو مدريد يخطط لالتفاق مع  كافاني عى 

التوقيع ثم ضمه مجانا يف نهاية املوسم . 
وأضافت أن كافاني لعب أساسيا يف 5 مباريات 
فقط هذا املوسم من أصل 11  مشاركة، وسجل 

3 أهداف فق�ط، بينما يعاني الن�ادي املدريدي 
من ضعف الحالة  الهجومية . 

وس�جل الفري�ق 20 هدف�ا فق�ط يف ال�دوري 
اإلس�باني منه�م 7 أه�داف أللف�ارو مورات�ا، 
 وهدف�ني لجواو فيليكس، بينم�ا يعاني دييجو 
كوس�تا من اإلصابة، ليفش�ل  الروخيبالنكوس 
يف إيج�اد بدي�ل لنجمه أنط�وان جريزمان الذي 

انتقل إىل برشلونة . 
ولفتت إىل أن ما يعطل صفقة كافاني وأتلتيكو 

مدري�د أيض�ا رغب�ة الالع�ب  األوروغوياني يف 
ع�دم الرحيل خ�الل كان�ون الثان�ي املقبل، بل 
االس�تمرار لنهاية  عق�ده الذي ينته�ي بنهاية 

املوسم الجاري . 
وأش�ارت إىل أن إدارة ب�ي أس جي ال تريد أيضا 
التفري�ط يف خدم�ات كافان�ي خ�الل  مريكاتو 
الش�تاء، رغم راتبه الضخم )10 ماليني يورو(، 
ألنه يحظى بشعبية  كبرية بني جماهري النادي، 

كونه الهداف التاريخي للفريق. 

كشف تقرير صحفي إس�باني، عن تلقي 
األوروغويان�ي لوي�س س�واريز مهاج�م 
 برش�لونة، عرًض�ا ُمغرًي�ا من أح�د أندية 
الدوري الصيني، خالل االنتقاالت الصيفية 

 املاضية . 
وبحس�ب صحيف�ة »مون�دو ديبورتيفو« 
اإلسبانية التي تابعتها »املراقب العراقي«، 
 فإن س�واريز تلقى عرًض�ا ُمغرًيا للغاية، 
م�ع  االس�تمرار  وق�رر  رفض�ه  لكن�ه 

 البلوجرانا . 
وأضاف�ت الصحيف�ة: »س�واريز رغم أنه 
رصح يف العدي�د م�ن املناس�بات أن�ه من 

 الطبيع�ي أن يبحث برش�لونة ع�ن بديل، 
لكنه قرر البقاء ملوس�م آخر مع البارس�ا 
 ملحاولة الفوز بدوري األبطال مع صديقه 

املُقرب ليونيل مييس«. 
وتابع�ت: »احتمال عودة نيم�ار أيًضا وأن 
الثالثي الشهري س�يعود للعب مًعا ُمجدًدا، 
 كان سببا يف اس�تمراره، بجانب أنه وضع 
س�عادة أرسته التي ترتبط بعمق  باملدينة 

الكتالونية«. 
وأش�ار التقرير، إىل أنه ع�ىل الرغم من أن 
س�واريز يرتب�ط بعقد حت�ى 2021، لكنه 
 ليس من املس�تبعد أن يقوم بتجديد عقده 

مع البارس�ا، رغم محاوالت ديفيد بيكهام 
 إقناع�ه باالنضم�ام لصف�وف فريقه إنرت 

ميامي بالدوري األمريكي. 
م�ن جهة أخ�رى نف�ى برش�لونة توصله 
التفاق مع ميالن بشأن انتقال أحد العبي 
 البارس�ا إىل »سان س�ريو« خالل املريكاتو 

الشتوي املقبل . 
وكانت صحيفة »الجازيتا ديللو سبورت« 
اإليطالية الت�ي تابعتها »املراقب  العراقي« 
ادعت أن ميالن توصل التفاق مع برشلونة 
بش�أن ضم ج�اك كلري توديبو  عىل س�بيل 
اإلع�ارة حتى نهاية املوس�م، م�ع أحقية 

الرشاء يف الصيف مقابل 20  مليون ي�ورو . 
ووفًق�ا لصحيف�ة »مون�دو ديبورتيف�و« 
اإلس�بانية، ف�إن مصادر م�ن داخل نادي 
 برش�لونة نفت التوصل ألي اتفاق بش�أن 

بيع توديبو . 
وأش�ارت املص�ادر إىل أن مص�ري الالع�ب 
س�يتم حس�مه يف منتصف ش�هر كانون 
 الثاني املقبل، مؤكًدا أن توديبو نفس�ه من 

سيختار النادي الذي سيلعب له . 
وأوضحت أن أولوية الالعب هي البقاء مع 
برشلونة واملنافسة للحصول عىل  مقعد يف 

التشكيل األسايس للفريق. 

اق�رتب نادي آرس�نال م�ن إبرام صفق�ة دفاعية 
قوي�ة من ال�دوري األملاني خالل ف�رتة  االنتقاالت 

الشتوية املقبلة . 
ووفًقا لش�بكة »سكاي س�بورتس« التي تابعتها 
»املراق�ب العراقي«، ف�إن الن�ادي  اللندني يثق يف 
حصول�ه عىل توقي�ع دايوت أوباميكان�و، مدافع 

اليبزيج األملاني  يف املريكاتو الشتوي . 

وأفادت الش�بكة بأن الصفقة س�ترتاوح بني 40 
إىل 50 مليون جنيه إس�رتليني، إذ  يس�عى املدرب 
اإلس�باني ميكي�ل أرتيت�ا لتدعيم الخ�ط الخلفي 

للمدفعجية . 
وج�ذب املداف�ع الفرنيس الش�اب، صاحب ال�21 
عاًما، أنظار مس�ؤويل الن�ادي  اإلنجليزي، بفضل 
مس�توياته وتطوره الالفت م�ع اليبزيج يف الفرتة 

األخرية . 
ومن املتوقع أن يجد آرس�نال منافسة رشسة من 
جاره اللندني توتنهام هوتسبري،  الذي رصد أيًضا 
مداف�ع متصدر البوندس�ليجا، ملحاول�ة ضمه يف 

كانون الثاني  املقبل . 
وتش�ري التقارير أيًض�ا إىل رغبة امل�درب الربتغايل 
جوزي�ه مورينيو لجلب مداف�ع  جديد يف املريكاتو 
الش�توي، ملزيد من التدعيم لخ�ط دفاع فريقه يف 

النصف  الثاني من املوسم. 

طال�ب رينجرز، بتطبي�ق تقنية حكم 
الفيديو املساعد يف الدوري اإلسكتلندي 
»باألخط�اء  أس�ماه  بعدم�ا   املمت�از، 
الفادح�ة« ضده خ�الل مباريات مهمة 
خاضه�ا  الش�هر الحايل فق�ط .  ورغم ما 
تتعرض ل�ه التقنية من انتق�ادات عقب 
تطبيقه�ا يف الدوري اإلنجلي�زي  املمتاز 
ف�إن موقع رينجرز ع�ىل اإلنرتنت قال 
إن النادي مقتنع برضورة االستعانة 

 بهذه التقنية . 
ه�ذا  »خ�الل  الن�ادي  وأض�اف 

الش�هر فق�ط عانى رينج�رز م�ن 3 أخطاء 
فادحة يف  مباريات مهمة«.  وتابع »يجب عىل 
االتح�اد االس�كتلندي للعبة ورابط�ة الدوري 
التفكري بجدية يف  االس�تعانة بهذه التقنية يف 
أقرب فرصة وإال فإن كرة القدم االسكتلندية 
معرض�ة  لخط�ر الرتاجع«.  وق�ال النادي إنه 
بعث رسالة خطية إىل إيان مكسويل الرئيس 
التنفي�ذي لالتحاد  وحثه عىل التعامل مع هذا 
األم�ر »بالجدي�ة الالزم�ة والدراس�ة«.  وفاز 
رينجرز 2-1 عىل س�يلتيك منافسه التقليدي 
يف جالس�جو ومتص�در ال�دوري  كن�ه انتق�د 

قرارات الحكم يف هذه املباراة وغريها . 
وأض�اف النادي »يف املباراة.. احتس�ب الحكم 
هدًف�ا ضدن�ا رغ�م أن الكرة س�كنت  املرمى 
بعد أن ملس�ت يد العب منافس. هذا الهدف ال 
يجب أن يحتسب ومن  املؤكد أنه كان سيلغى 
ل�و تم�ت االس�تعانة بتقني�ة حك�م الفيديو 
املس�اعد«.  يأتي ذلك يف الوقت الذي أعلن فيه 
بيب غوارديوال مدرب مانشسرت سيتي حامل 
 لقب الدوري اإلنجليزي املمتاز أن هذه التقنية 
تسبب »فوىض كبرية« بعد أن  شهدت الجولة 

األخرية سلسلة من القرارات املثرية للجدل. 

ش�دد األملان�ي يورجن كل�وب، املدي�ر الفني 
لليفرب�ول، ع�ىل رضورة أن يب�ذل كل  العب 
يف الفري�ق أق�ى ما لدي�ه عىل م�دار ال�90 

دقيقة، حتى يبقى ملعب »أنفيلد«  حصًنا . 
ويس�تعد ليفربول لخوض مباراتني مقبلتني 
ع�ىل  ملع�ب »أنفيل�د«، األوىل ضد  ش�يفيلد 
يونايتد يف الربيمريليغ، ثم اللعب مع إيفرتون 

يف كأس االتحاد  اإلنجليزي . 
وقال كل�وب: »فخور ب�كل الالعبني، وأتمنى 
أن تفخ�ر الجماه�ري أيًض�ا بالفري�ق،  وكما 
قلت من قبل، املوسم لم ينته بعد، والالعبون 

أظه�روا يف أكثر من مناس�بة  أننا نقاتل بكل 
ما لدينا«. 

وأض�اف: »يج�ب أن تك�ون املباري�ات ع�ىل 
ملعبنا ميزة كبرية للفريق، املواجهة  األخرية 
كان�ت معركة )ض�د وولفرهامبتون(، ومن 
الواض�ح أننا خضناها مًع�ا ويف  النهاية فزنا 

بها1(  -0(  «. 
وأت�م: »األمر صع�ب للغاي�ة، ولك�ن ال أحد 
يشكو، كما أنه ال مجال لدينا لألعذار،  هؤالء 
الالعب�ون يبذل�ون كل م�ا لديهم، وه�ذا ما 

سنفعله يف مباراة الخميس  املقبل«. 

ح�رص البلجيكي إيدين هازارد، 
نج�م ري�ال مدريد ع�ىل توجيه 
إىل  جماه�ري  إيجابي�ة  رس�الة 
املرينجي خالل ف�رتة أعياد رأس 

السنة . 
»م�اركا«  لصحيف�ة  ووفًق�ا 
»املراقب  تابعتها  التي  اإلسبانية 
العراقي«، فإن هازارد  لم يشارك 
يف م�ران ري�ال مدري�د األخ�ري، 
ولكن�ه خاض تدريب�ات منفردة 

يف صالة  األلعاب الرياضية . 
ويواصل ه�ازارد حالًي�ا تعافيه 
م�ن إصاب�ة يف الكاح�ل، والت�ي 
أبعدته عن املشاركة  يف مباريات 
ريال مدريد خالل الشهر الحايل . 

ونرش ريال مدريد فيديو لهازارد 
أثن�اء أدائ�ه لبع�ض التدريبات، 
وق�ال »أراك�م قريًب�ا«  باللغتني 

اإلنجليزية واإلسبانية . 

يذك�ر أن ري�ال مدري�د يس�تعد 
حالًي�ا لع�ودة مباري�ات الليغا، 
باإلضافة إىل املشاركة  يف بطولة 

السوبر اإلسباني املقرر إقامتها 
عىل األرايض الس�عودية يف شهر 

 كانون الثاني املقبل. 

أك�د تقري�ر صحف�ي إيط�ايل، الي�وم 
الثالثاء، أن يوفنتوس نجح يف حسم 
صفقة  جديدة خالل املوسم الحايل . 
ووفًقا ملوقع »كالتش�يو مريكاتو« 
»املراق�ب  تابعت�ه  ال�ذي  اإليط�ايل 

العراق�ي«، ف�إن  يوفنت�وس 
تف�وق عىل إنرت ميالن، وحس�م 

الس�ويدي دي�ان  صفق�ة 
كولوسيفس�كي،  العب 

أتاالنتا املعار إىل بارما . 
وأش�ار إىل أن فابي�و 
املدير  باراتيت�يس، 
يض  ي�ا لر ا
 ، ليوفنت�وس
رًسا  عم�ل 

 10 مل�دة 
 أي�ام م�ع 

يل  و مس�ؤ
أتاالنتا لحسم 

الصفقة مقابل 35 مليون يورو، باإلضافة إىل   10 
ماليني كمكافآت . 

وأوضح أن الالعب س�يوقع بش�كل رسمي خالل 
أيام، وينوي مس�ؤولو يوفنتوس  إرس�ال األموال 
عىل الفور، لتجنب أي مفاجأة يف الصفقة . 

وذكر املوقع اإليطايل أن يوفنتوس 
يقيم حالًي�ا مدة إمكانية ترك 
الالع�ب مع�اًرا م�ع  بارما 
مل�دة 6 أش�هر، أو ضمه 
كان�ون  يف  مب�ارشة 
م�ع  املقب�ل  الثان�ي 
تعوي�ض   «الجيال�و 
بلو« مالًيا أو منحهم 
مارك�و  الالع�ب 

بياتسا . 
الس�بت  اليويف،  وض�م 
األرجنتين�ي  امل�ايض، 
الع�ب  س�وليه،  ماتي�اس 

فيليز  سارسفيلد. 

يس�عى فالنسيا إلبرام صفقة من صفوف مانشسرت 
سيتي اإلنجليزي، خالل سوق  االنتقاالت الصيفية يف 

شهر كانون الثاني املقبل . 
وبحس�ب صحيفة »ماركا« اإلس�بانية التي تابعتها 
»املراقب العراقي«، فإن فالنس�يا  يس�عى الس�تعادة 
خدم�ات الربتغ�ايل ج�واو كانس�يلو الظه�ري األيمن 
للس�يتي، رغم  رفض مدربه بيب غوارديوال التفريط 

يف خدماته . 
وانضم كانس�يلو لصفوف الس�يتيزنز 

قادًم�ا م�ن يوفنت�وس خ�الل 
االنتق�االت  الصيفي�ة  س�وق 

املاضي�ة، لكن�ه ل�م ينج�ح 
يف ف�رض نفس�ه ع�ىل 

األساسية،  التشكيلة 
كاي�ل  إذ  ُيحاف�ظ 
ووك�ر ع�ىل مرك�ز 

الظهري األيمن . 
غواردي�وال،  وكان 

ق�د رصح مؤخ�رًا: 

»آمل وأعتقد أن كانس�يلو لن يرحل عن  صفوف 
النادي«. 

وأش�ارت الصحيف�ة، إىل أن فالنس�يا لي�س 
النادي الوحيد املهتم بالتعاقد مع  كانسيلو، 

فهناك أيًضا بايرن ميونخ األملاني . 
ويع�ول فالنس�يا ع�ىل عالقت�ه الجي�دة مع 
كانس�يلو، ال�ذي لع�ب بقمي�ص الخفافيش يف 
 الفرتة ب�ني 2014 حتى 2018، إلقناعه باملوافقة 

عىل العودة مرة أخرى. 

مورينيو يحاول تعطيل صفقة دفاعية لألرسنال

فالنسيا ُيخطط للتعاقد مع جواو كانسيلو  

تأجيل 
صفقة   انتقال 

كافاني 
ألتلتيكو 

مدريد

هازارد يقترب من العودة إلى المالعب

كلوب: فخور بتدريبي العبي ليفربولرينجرز يطالب بتطبيق تقنية »الفار«  

يوفنتوس يضم السويدي كولوسيفسكي
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مصطلحات ادبيةالثقافـي
حداثة أدبية

ليس�ت النزع�ة الحداثي�ة يف األدب مرادف�ة ل�أدب املع�ارص، 
فاملعارصة تشري إىل الزمن يف حياد، أما »املودرنزم« أو الحداثة 
فتشري إىل الحساسية واألس�لوب اللذين يصدران أحكاما عىل 

ما سبقهما من أدب، ويهدفان إىل أنه يحال محله.
ويصع�ب ع�ادة ع�ىل الق�راء فهم ذل�ك األدب حت�ى أصبحت 
الصعوبة عالمة عليه. فهو يبدو ضد كل األساليب واملواضعات 
الفني�ة املتوارثة، فكيف يكون من املمك�ن تعريف تلك النزعة 
العرصي�ة يف األدب؟ ق�د يكون م�ن األوفق أن نب�دأ بتمييزها 
باعتبارها تحوال عن كل ما س�بق.. أنه�ا قول: »ال« عىل وجه 
قاطع شامل، يرمي يف وجه أساليب اإلدراك والوجدان املألوفة، 
فتلك النزعة غضبة ال تهدأ ضد ما استقر من مواضعات أدبية.

طرائف من التراث 

مرتضى التميمي : انوي إقامة مهرجان لشعراء المقاومة بمشاركة عراقية وعربية

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

التميمي  الشاعر مرتىض  وقال 
يف ترصيح ل�)املراقب العراقي( 
:انوي إقامة مهرجان لش�عراء 
املقاوم�ة يف الع�راق يف القريب 
العاجل بمش�اركة  شعراء من 
األول  الخ�ط  يمثل�ون  الع�راق 
فض�ال عن ع�دد من الش�عراء 
الع�رب الذي�ن س�يتم دعوتهم 
اىل املهرج�ان، م�ن اجل إيضاح 
الدور الفع�ال للكلمة املقاومة 
يف الوق�ت الراهن حيث ان البلد 
يواج�ه حملة كبرية تس�تهدف 
والسياس�ية  الفكري�ة  بن�اه 
ق�واه  ولي�س  واالجتماعي�ة 

العسكرية فحسب .
املوض�وع  ه�ذا  ان   : وأض�اف 
الذي اش�غلني فكريا منذ وقت 
طوي�ل ولذلك اتصل�ت بالعديد 
العراقيني والعرب  الشعراء  من 
مم�ن يمتلكون الح�س املقاوم 

االس�تهداف  أن�واع  لجمي�ع 
العسكري والفكري ضد العراق 
عىل اعتب�اره جزءا م�ن محور 
املقاوم�ة و يش�كل احد اركانه 
ال�رق  منطق�ة  يف  الرئيس�ة 

األوسط .
وتابع : لقد ق�ررت خوض هذا 
التحدي انطالقا من قناعتي أن 
موقفي س�يكون مقب�وال لدى 
اوس�اط واس�عة من الش�عراء 
وعش�اق الش�عر  الذين لديهم 
ولع بشعر املقاومة الذي اسسه 
ش�عراء املقاومة  يف فلس�طني 
س�ميح   ، دروي�ش  محم�ود 
القاسم، س�الم جربان وتوفيق 
ط����وق�ان  وف�دوى  زي�اد 
وغريهم من الشع���راء الذين 
كان�وا ومازال���وا يعيش��ون 
يف ذاك�رة الن����اس كش�عراء 
بالكلم�ة  االحت�الل  قارع�وا 

واملوقف .   
واك�د التميم�ي :ان املهرج�ان 
س�يقام ومهما كان�ت تكلفته 
هدف�ا  اصب�ح  كون�ه  املالي�ة 
كون�ه  الش�عرية  مس�ريتي  يف 
سيكون ليس سياسيا فحسب 
بل سيتم تناول الجانب األدبي، 
الجم�ايل واالبداعي.. ألن النص 

ل�و  حت�ى  املب�ارش  الس�يايس 
صي�غ ش�عريا يبق�ى خطاب�ا 
سياس�يا. يمك�ن ان نصفه انه 
رائع ، وشعر مقاوم، حيث كان 
الش�اعر يف ذلك الزمن مناضال 
ويواص�ل  للس�جن  ويتع�رض 
املوزون�ة  بالكلم�ة  التح�دي 

الثورية. 
 واستطرد :ما زلت انا شخصيا 
ادخ�ل يف نوس�تالجيا )حن�ني( 
كلم�ا ق�رأت قصائ�د ش�عراء 
املقاوم�ة يف تلك املرحلة كونهم 
كانوا ش�عراء سياسيني وشعر 
ابدع�وه كان  ال�ذي  السياس�ة 
قريبا لنفس�يتنا وارصارنا عىل 
النض�ال م�ن اج�ل حقوقن�ا ، 
موضحا ان قصائد تلك املرحلة 
كان�ت لها جماليته�ا الخاصة، 
وتغلغلت بنفوس�نا وحفظناها 
ورددناها يف لقاءاتنا، ووصفها 

بقصائ�د سياس�ية ال يقلل من 
اهميته�ا التاريخي�ة الثقافي�ة 
فهي تمثل وثيق�ة أدبية مهمة 
أسس�ت ملرحل�ة حساس�ة من 
الفلس�طنية  القضي�ة  تأري�خ 
التي هي قضية املس�لم����ني 

االوىل. 
ولفت اىل ان املهرجان س�يكون 
لقصائ�د فصحى وه�و بمثابة 
رد ع�ىل ما يتع�رض له فصائل 
والحش�د  العراقي�ة  املقاوم�ة 
الش�عبي م�ن اس�تهداف م�ن 
قبل الق�وات االمريكي�ة والتي  
تحاول بش�تى الس�بل القضاء 
عىل هذه الق����وى العقائدية 
م�ن  وجوده�ا  تس�تمد  الت�ي 
وم�ن  اإلس�المية  عقيدته�ا 
يف  الديني�ة  املرجعي�ة  فت�وى 
النج���ف االرشف التي اقضت 
االمري�كان وجعلتهم  مضاجع 

يهاجم����ونها يف ك��ل مكان 
من األرض العراقية.

وبش�ان مجموعت�ه الش�عرية 
الرابع�ة »مري�ض ع�ىل رسير 
الس�ياب« الت�ي وقعها يف حفل 
اىل  الع�ودة  اختت�ام مهرج�ان 
املدرس�ة ال�ذي اقي�م يف قضاء 
القرن�ة ش�مال الب�رصة ق�ال 
التميمي :ان املجموعة الشعرية 
تتضمن 40 قصيدة نظمت عام 
2016 وتم�ت طباعته�ا يف دار 
املع�ني للن�ر ببغداد ب��250 
انه�ا تتضم�ن  نس�خة مبين�ا 
اوجاع الش�اعر العاملي السياب 
من الحزن البال�غ  واملظلومية 
ف�راش  ع�ىل  وه�و  الش�ديدة 
املرض ، الفت�ا اىل ان مجموعته 
االس�بانية  اللغ�ة  اىل  ترجم�ت 
حيث تج�ري طباعتها حاليا يف 

مدينة برشلونة .

كشف الشاعر مرتىض التميمي انه ينوي إقامة مهرجان لشعراء المقاومة يشارك فيه مجموعة من الشعراء العراقيني 
والع��رب ، مبينا ان مجموعته)مريض عىل رسير الس��ياب(  ترجمت اىل اللغة االس��بانية حيث تج��ري طباعتها حاليا يف 

مدينة برشلونة .

 شعره ترجم الى االسبانية

الحصان والثور
يق�ال ان جح�ا دع�اه تيمورلن�ك لرك�وب دابت�ه 
والدخول يف ميدان الس�باق ولع�ب الجريد، فذهب 
إىل اإلس�طبل وركب ثوراً هرم�ًا وجاء به، فلما رآه 
الن�اس ضحك�وا وضجوا فس�أله تيمورلنك: كيف 
تدخل ميدان الس�باق به�ذا الث�����ور؟! فأجابه 
جحا: إّنني جربت هذا الث���ور منذ عر سنوات، 
فكان يس�ابق الطري يف ركض�����ه، فكيف يكون 

اآلن؟!

»لم يصّل عليهم أحد« من الرواية إلى السيناريو 
املراقب العراقي/ متابعة...

  بني أيدينا نٌص روائّي هو » لم يصّل 
عليه�م أحد« ٌ للكات�ب خالد خليفة، 
نسج فيه ش�بكة من العالقات التي 
نش�أت ب�ني أح�داٍث قدم�ت الواقع 
بتفاصيلي�ه، منفتح�ًة علي�ه ضمن 
نطاٍق رسدّي استوجب نمط الحكاية 
املفتوح�ة، الت�ي غالباً م�ا نراها يف 
النم�ط امللحم�ي ال�ذي ب�دا كقلعة 
بأحجارالخط�اب  رسده�ا  انتظ�م 
الروائ�ي الدرام�ي، ال�ذي طغى عىل 
الج�و الع�ام للرواي�ة، منس�اباً مع 
زمن املت�ن الحكائي كالنهر الذي بدأ 

خليفة روايته بمشهد طوفانه.
فاضت الرواية بالتواتر الرسدي الذي 
فرض�ه خليف�ة؛ ليص�ول ويجول يف 
أزمنة الرسد، وكأّنه آخيل يف ميادين 
مالحم�ه، يوّجه الش�خصيات تارًة، 
وينتقل بالزمن تارًة أخرى، وربما يف 
آحايني متباعدٍة، يرتك كّل ش�خصية 
ترسد بنطاقها اللغ�وي الذي يحدده 

له�ا، إذ ب�دأ روايت�ه بحبك�ٍة كان�ت 
بطوفاٍن لم يبِق عىل حجر، وال بر، 
مدين�ة  يف  لنهرعفري�ن  وال ش�جر، 
حل�ب يف آواخرالقرن التاس�ع عر، 
ثم ق�ام بنك�وص رسدي؛ لريوي لنا 

حكاية حّنا وزكريا وسعاد.
عندما وق�ف حّنا أمام صور الجثث، 
ومنها صورة زوجت�ه وابنه؛ أعادت 
هذه الصور ذكريات القهر والخوف 
يف الطفولة؛ لرتتسم أمامه من جديد 
م�ع االخت�الف يف مس�ببات القهر، 
كان وج�وده  الطفول�ة  يف  فالقه�ر 
زم�ن مجزرة ماردي�ن 1876 عىل يد 
العثمانيني، وم�وت كّل أفراد أرسته 
ونجات�ه منه�ا، أم�ا القه�ر الي�وم؛ 
هو عال�ٌم من العن�ف املفروض من 

الطبيعة »الطوفان«.
يعي�ش  العن�ف جعل�ه  أّن  والح�ال 
ال�رورة؛ ألن�ه  حقيق�ًة يف عال�م 
فقد بش�كٍل متفاوٍت الس�يطرة عىل 
مصريه، فهو يجابه اعتباط الطبيعة 

عندما تقس�و، بدون أن يجد وسيلًة 
لحماية َم�ْن يحّب، فال س�الح لديه 
ملواجه�ة األخطار، وبالَقْدر نفس�ه، 

تنتظم لديه مشاعر القلق والخوف، 
وهن�ا مكم�ن الحبك�ة والعق�دة يف 
الرواي�ة؛ حي�ث الالمتوق�ع يف تبّدل 

ش�خصية حّن�ا الالهي املاج�ن، إىل 
شخصيٍة مليئٍة بالعجز واالستسالم 
كان  األول:  رضوخه�ا  للقدري�ة؛ 

بس�بب س�كون امل�وت الجاث�م بعد 
الطوفان؛ لم تقطعه سوى فقاعات 
ص�ور الجث�ث واألبن�اء والزوجات، 

مكّدس�ًة يف رأٍس أحّب الحياة واللهو 
واملجون، أّما رضوخها الثاني: فكان 
ملاريا، وتركه »ح�وش حّنا«، ورحلة 
حّجه إىل »بيت لحم« برفقتها، ولكن 
رسعان ما نفضت الش�خصية عنها 
أس�بال ذل�ك االستس�الم والتبعي�ة، 
مخالف�ة املأل�وف النف�ي يف تحليل 
العق�ل الالواع�ي لإلنس�ان املقهور، 
بتحررها م�ن قيود التبعي�ة؛ لتعود 
م�ّرة أخ�رى إىل نقط�ة بداي�ة زمان 
ومكانه�ا  »الطوف�ان«  الحكاي�ة 
»حوش حّنا« لتنتهي الرواية ببعض 
ش�خصياتها، ومنه�ا حّن�ا وزكري�ا 
وس�عاد، ويف ذواتها ندبٌة مّثلت أكثر 
من عقدة يف مراحل الحدث وأزمنته.

والواقع أّن ش�خصيات الرواية كان 
له�ا حي�زان أحدهم�ا واع والثان�ي 
الواع: الواع�ي ما تّم رسده بوضوٍح، 
وعالقته الجدلية بالواقع املوضوعي 
للش�خصية نفس�ها، حتى إن كانت 
متخيل�ة، إال أّن مصائرها مع س�ري 

األح�داث حقيقي�ة، من خ�الل ذكر 
واملجاع�ة،  والطاع�ون  )الطوف�ان 
ومذبح�ة ماردي�ن وزمن الس�لطان 

عبد الحميد(.
والالواع�ي: قّدم نفس�ه م�ن خالل 
إفصاح الشخصية عن الوجه الخفي 
لتجربته�ا الوجودي�ة؛ حيث ظهر يف 
حركات الش�خصية وردود أفعالها، 
فساق لها خليفة مثالً يف تلك العالقة 
الدمجي�ة م�ع األم، الت�ي وُضح�ت 
بعالقة حّنا بش�مس الصب�اح، فتاة 
القلعة التي رأى فيها أمه، بذكرياته 
البعيدة عنها حيث فقدها يف املجزرة 
املذك�ورة آنف�اً. »يفك�ر يف لحظاٍت 
ماذا لو كانت ش�مس الصباح تشبه 
أّي ام�رأٍة، بعد عّدة لياٍل اعرتف بينه 
وب�ني نفس�ه؛ ب�أّن رائحتها تش�به 
رائحة أّمه، وب�دأت تتحول من فتاة 
لّذٍة إىل أّم يش�تاق إليها حّنا، ويغفو 
يف حضنه�ا كطفٍل صغ�رٍي ويحّدثها 

لساعاٍت طويلٍة عن سعاد .

 املراقب العراقي/ متابعة...
نظم اتحاد األدباء والكتاب يف البرصة جلسة حوارية 
ونقاش�ية الستذكار الش�اعر بدر ش�اكر السياب يف 
ذك�رى رحيله ال�� 55 تضمنت مداخ�الت ركزت عىل 
جوانب م�ن حياته الخاص�ة والش�عرية والتحوالت 

التي مرت بحياته.
وق�ال نائب رئيس االتحاد حبيب الس�امر إن االتحاد 
ع�ادًة ما ينظم نش�اطاته الثقافية يوم الس�بت لكن 
الس�ياب وحياته وقصائده حالة استثنائية يف العراق 
والبرصة خصوصاً لذلك تم تخصيص يوم اس�تثنائي 

لذكرى رحيله.
وباس�تمرار جلس�ات  ينظ�م  االتح�اد  أن  وأض�اف 
لالحتفاء بالش�عراء وان السياب يعترب أيقونة عربية 
وعراقي�ة وهو مج�دد للقصيدة الحديث�ة فال يمكن 
غ�ض النظر عن اس�تذكاره والتصف�ح يف حياته مع 

محبيه ومن ألهمهم الشعر واألدب.
إىل ذلك قال مقدم الجلس�ة محمد األسدي إن الجلسة 
االس�تذكارية التي قدمت يف ذكرى وفاة السياب التي 
مرت قبل أيام تعترب اس�تذكارا بس�يطا بحقه وقليل 

بحق ما قدمه للشعر واألدب العراقي واألدبي.
وأضاف األس�دي أن هذا الشاعر يعترب أيقونة وتأثري 
ش�عره امت�د حتى جي�ل الس�تينيات والس�بعينيات 
وأطلق عليه النقاد ظاهرة الس�يابية إذ كان الشعراء 
آنذاك ال يس�تطيعون كتاب�ة الش�عر دون أن يتأثروا 
بش�عر السياب وأس�لوبه إىل أن جاء محمود درويش 

ومظفر النواب اللذين وضعا أنظمة جديدة يف الشعر 
غريت تلك الهيمنة التي كانت مسيطرة عىل الشعراء.

م�ن جانبه ق�ال الش�اعر والكاتب جربائيل الس�امر 
ان تقلب�ات حي�اة الس�ياب كانت بس�بب بحثه عن 
املثل والقي�م العليا التي جعلته يتحول من الذاتية إىل 
القومية ومن ثم الش�يوعية وبعده�ا العودة للذاتية.

وبني الس�امر أن تلك التحوالت ربما يفرسها البعض 
بالتناقض أو التكسب يف الشعر ولكنه بعد أن عاد إىل 
ذاتيت�ه اثبت للجميع ما كان يبحث عنه وكتب أعظم 

قصائده مثل منزل األفنان وشناشيل ابنة الجلبي.

اتحاد أدباء البصرة يستذكر محطات من حياة السياب  املراقب العراقي/ متابعة...
عن منش�ورات ضفاف، صدر حديثاً يف بريوت 
املجلّد الس�ادس من األعمال الشعرّية الكاملة 
للش�اعر العراق�ي أدي�ب كم�ال الدي�ن، وهو 
يحتوي عىل خم�س من مجاميعه الش�عرّية: 
»حرف من ش�مس«، »ش�خصيات حروفّية«، 
»فتن�ة الح�رف«، »ق�ال يل ح�ريف«، »وكان له 

حرف«.
وهكذا يك�ون أديب كمال الدي�ن قد أصدر 24 
مجموعة شعرّية باللغتني العربّية واإلنكليزّية، 

منذ صدور مجموعته األوىل: »تفاصيل« 1976، 
معتم�داً الح�رَف م�الذاً روحي�اً وفني�اً. نذكر 
منها »ن�ون«، »النقطة«، »ش�جرة الحروف«، 
»الحرف والغ�راب«، »مواقف األلف«، »رقصة 

الحرف األخرية«، »يف مرآة الحرف«.
من أجواء املجلد السادس نقرأ:

سقطْت ورقٌة من الّشجرة،
تلَك كانْت حياتي.

هبَط الّطائُر والتقَط بمنقاره تلَك الورقة
وعاَد ثانيًة إىل أعىل الّشجرة.

كانت الّشجرُة عاليًة جّداً
وملساَء الّساِق حّد اللعنة.

الّطائُر ال يفتُح فَمه ألحيا أو ألموت،
الّطائُر ال يكفُّ عن َرْفرَفِة جناحيه،

الّطائر ال يأبُه يل أبداً
وأن�ا أبكي أو أضحُك أو أرصخ: حياتي حياتي! 

* * *
أنا شاعٌر محظوظ

ألّني ال أتوّقُف عن الكتابِة أبداً.
والّسبُب بسيٌط جّداً

فقد مسحُت بيدّي املُرتبكتني
دموَع كلكامش املتدّفقَة ليَل نهار

وهو يبكي،
مرًّة عىل أنكيدو الذي اغتالُه املوت،

ومرًّة ثانيًة وثالثة
عىل ُعشبِة الخلوِد التي رسقتها األفعى

من قلبه ذاَت حياة.

صدور المجلّد السادس من األعمال الشعرّية 
ألديب كمال الدين

مرتضى التميمي

يب�دو أن ال�درس التاريخ�ي يظ�ل أكث�ر حاج�ة للمنه�ج، 
قة، لي�س باتجاه التأط�ري والتوصيف، بل  وللق�راءات املُعمَّ
باتجاه توس�يع اس�تعماالت املعرفة، وباتج�اه تقريب ذلك 
الدرس من الهمِّ الفلسفي، فضال عن تحريره من التهويمات 
التي جعلت من التاريخ صناعة مرعبة، أو ُمضلِلة، وهذا ما 
دف�ع الكثريون اللتماس اإلجابة من املس�ترقني، الس�يما 
االس�تراق املدريس، أو االس�تراق التبشريي، أو من كتب 
الس�رية، أو م�ن بعض املرجعي�ات الفقهي�ة، أو من بعض 

مرجعيات علم الكالم، أو علم الحديث، أو علم الرجال.
استعادة الحديث عن محمد أركون تعني استعادة املمارسة 
النقدي�ة الت�ي تحف�ر يف التاري�خ، يف نقد الفك�ر التاريخي، 
بوص�ف هذه االس�تعادة تتجاوز ما ه�و كورنولوجي اىل ما 
يجعله�ا ممارس�ة يف املراجع�ة النقدي�ة، ويف علموية هذه 
املراجعة، التي تس�تند إىل جملٍة م�ن املفاهيم واملصطلحات 
واملقارب�ات، رغ�م أن دراس�اته واش�تغاالته ليس�ت بعيدة 
يف جوهره�ا عن ذل�ك الدرس، وال عن تصوراته األساس�ية، 
الت�ي وضعه�ا ح�ول مج�االت متع�ددة ُتعن�ى بموض�وع 
التاريخ ونقده، أو الفكر اإلس�المي، أو ما يتعلق بالنصوص 
التأسيسية، لكن تبقى خصوصية االستعادة تحمل جدواها، 
عرب إبراز فاعلية النقد باملعرفة، وباالجتماع والتأويل، وبكّل 

ما يعكس اختالف اش�تغاالت أركون 
املنهجي�ة، ومس�توى نظ�ره الفكري 
واملفهوم�ي لتلك املعطي�ات، وللكثري 

من العاملني يف هذا املجال.
اهتمام أرك�ون بحفريات التاريخ قد 
تك�ون امليزة األساس�ية يف عمله، ويف 
تأصيل منهج�ه الذي أراد منه معرفة 
ه�ذا التاريخ، والتفكري في�ه، ونقده، 
بحثا عن طبائع مش�كالته العميقة، 
تتعل�ق  الت�ي  املش�كالت  فيه�ا  بم�ا 

بالن�ص والس�لطة واملق�ّدس والجس�د 
واللغ�ة والهوية وغريها، فضال ع�ن التعرّف عن تعالق هذه 
املش�كالت م�ع الطاب�ع الرصاعي، ال�ذي اس�تغرق أحداثه 

وأصوله وجماعاته وتراثه الشفوي.
معرف�ة التاري�خ بالنس�بة ألركون تعن�ي معرفة أنس�اقه 
املضم�رة، والبح�ث يف خفاي�ا منظومت�ه وتمثالته�ا، ع�ىل 
مس�توى قراءات�ه القرآني�ة، بوصف�ه نص�ا تأسيس�يا من 
جان�ب، أو ع�ىل مس�توى عالق�ة ذل�ك بالحدي�ث والتاريخ 
والفقه والس�لطة من جانب آخر، وفاعلية النقد واملراجعة 
تنطلق من الطبيعة املعرفية لهذا النقد ولجهازه املفاهيمي، 
ولتقانات�ه الحفرية، وتعاطيه مع ما ُيثار من األس�ئلة أوال، 
ومن املعرفة ثانيا، ومن مناقشة اآلراء الخالفية التي تخص 
ما أفرزه االس�تراق أو امل�دارس األصولية م�ن مراجعات 
ثالثا. هذه املعرفة افرتضت إجراءات نقدية ومنهجية، وجد 
أرك�ون يف املنهج الحفري مدخال للمداخل�ة املعرفية معها، 
وللتعّرف عىل عالقتها باللغة، وباملس�توى السيميائي للغة، 
بوصف ه�ذا التعرّف مجاال للكش�ف عن البن�ى العميقة يف 
ذلك الت����اريخ، وع�ن األنظ����مة الحاكمة في���ه، بما 
فيها األنظمة الس�يميائية واللس�انية، التي وضعها أركون 
يف س�ياق القراءة اإلش�كالية للتاريخ، ولعالقة هذه القراءة 

باملنهج.

 سؤال المنهج والنقد…
 في استعادة محمد أركون

 علي حسن الفواز
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قال الصيدالن�ي األملاني توماس بنكريت، إن بدائل 
النيكوت�ن، مث�ل العلك�ة والالصق�ة، تس�اعد يف 
اإلقالع عن التدخن، مشريا إىل أن الوسيلة املناسبة 

تتوقف عىل سلوك التدخن.
ونقل�ت وكالة األنب�اء األملانية ع�ن بنكريت قوله 
إن الصق�ة النيكوت�ن تعد مناس�بة لألش�خاص، 
الذين يدخنون عىل مدار اليوم، يف حن تعد العلكة 
مناسبة لألش�خاص، الذين يدخنون يف املناسبات 

فقط.
وتعم�ل بدائ�ل النيكوت�ن ع�ىل تخفي�ف أعراض 
االنسحاب مثل القلق والتوتر واالضطراب الداخيل 
واعتالل املزاج والعصبية ورسعة االستثارة، علما 
بأن هذه البدائل تعد وس�ائل مؤقتة تناسب الفرتة 
االنتقالية، حيث يتطلب اإلقالع عن التدخن بشكل 
مس�تدام تغي�ري القناع�ات الش�خصية وطريقة 

التفكري.

اكتش�فت الباحث�ون قطع�ا متناهي�ة الصغر 
من البالس�تيك يف أنأى بقاع العالم، من أعماق 
املحي�ط إىل ثل�وج القط�ب الش�مايل، وحتى يف 
أجسادنا حيث نتنفس ونأكل جسيمات دقيقة 
من تلك املادة اللدنة ون�رب مياها ملوثة بها 
كل يوم.وخلص�ت دراس�ة حديث�ة للصن�دوق 
العاملي للحياة الربية، إىل أن اإلنسان قد يتناول 
ما يع�ادل حجم بطاقة ائتمان من البالس�تيك 
أسبوعيا يف مياه الرب بشكل أسايس وكذلك يف 
أغذية مثل املحار الذي يؤكل بالكامل عادة مما 

يف يعنى تن�اول البالس�تيك املوجود 
الهضم�ي  جه�ازه 

أيضا.
واس�تخدمت 

رويت����رز 
نت����ائ�ج 
الدراس���ة 
ضي��ح  لتو
كي�����ف 

ه�ذا  يب�دو 
م�ن  املق�دار 

لبالس�تي���ك  ا

فعليا خالل فرتات زمنية مختلفة.
وزاد إنتاج البالستيك يف الخمسن عاما املاضية 
مم�ا رفع معدل اس�تهالك املنتجات الرخيصة 
الت�ي تس�تخدم ملرة واح�دة ولها آث�ار مدمرة 
عىل البيئة وتتكدس عىل الشواطئ وتتسبب يف 

اختناق الكائنات البحرية.
وال يتحلل البالس�تيك بيولوجي�ا وإنما يتكرس 
إىل قط�ع أصغ�ر وينت�ر يف كل م�كان بما يف 
ذلك سالس�ل الغذاء.ونس�تهلك خالل أس�بوع 
ما يع�ادل غطاء زجاجة من البالس�تيك بينما 
نستهلك خالل 6أشهر ما يعادل ملء طبق من 

حبوب االفطار.

صحيفة: »الشيشة« قد تتسبب بمرض »السل« 

كش�ف تقري�ر جدي�د أن رشكة فيس 
بوك تعم�ل حاليا عىل تطوير نس�خة 
جديدة بالكامل من تطبيق ماس�نجر 
لألجه�زة املكتبية التي تعم�ل بنظام 
التشغيل ويندوز، حيث أتاحت الركة 
هذا التطبيق للمس�تخدمن ضمن ما 
 Facebook Messenger يع�رف ب��  
Beta، حيث يأتي التطبيق يف مساحة 

أقل من النس�خة القديمة بحوايل 100 
ميجا بايت، كما يدعم فقط معالجات 

64 بت وله أيقونة جديدة.
 mspoweruser موق�ع  وبحس�ب 
األمريكي فيض�م التطبيق العديد من 
املمي�زات للمس�تخدمن بم�ا يف ذل�ك 
الق�درة عىل حذف الرس�ائل املرس�لة 
بش�كل دائم، فضال عن توفري ميزتي 

الوضع املظلم والداك�ن، والقدرة عىل 
إرسال امللفات، ووضع ملء الشاشة، 
والقدرة عىل إخفاء الدردشات، فضال 

عن العديد من الرموز الجديدة.
يذكر أن فيس بوك قررت مؤخرا إلغاء 
امليزة التي كانت تسمح للمستخدمن 
اس�تخدام تطبي�ق ماس�نجر ب�دون 
في�س  حس�اب  إنش�اء  إىل  الحاج�ة 

مي�ل«  »دي�يل  صحيف�ة  س�لطت 
الربيطاني�ة، الض�وء ع�ىل ش�خص 
سويدي أصيب بمرض السل بسبب 
تدخن الشيش�ة املنكه�ة بالطعوم 
املختلف�ة، ودخ�ل املستش�فى بع�د 
سعال الدم الذي استمر فرتة طويلة 
وثالث�ة أش�هر م�ن آالم يف الص�در 
وارتف�اع يف درجة الحرارة، وكش�ف 
فحص باألشعة السينية واملقطعية 
لص�در الرجل أن الع�دوى البكتريية 

الريرة دخلت رئتيه.
وكان املريض مدخًنا دائًما للشيشة 
واستخدم األجهزة التي تحتوي عىل 
نكهة الفاكهة مل�دة تصل إىل خمس 

مرات يف األسبوع مع األصدقاء.
ويعتقد املسعفون أنه مصاب بالسل 
بسبب أنابيب الشيشة، والتي غالباً 
ما يت�م نقلها ح�ول األصدقاء أثناء 

جلسات التدخن.
النفخ�ات  ع�دد  إن  ويقول�ون 
املستنشقة من الشيشة أعىل بعرة 
الس�يجارة  تدخ�ن  م�ن  أضع�اف 
تس�تمر  أن  يمك�ن  الجلس�ات  ألن 
لس�اعات يف الكافيهات، وهذا يعني 
أن املس�تخدمن يتعرضون ملستوى 
أعىل من البكتريي�ا الضارة وعرضة 

للعدوى.

وكتب العلماء يف املجلة األوروبية أن 
األطب�اء يجب أن يكون�وا عىل دراية 
باملخاطر املتزايدة ألنابيب الشيش�ة 

مع استمرار شعبيتها يف االرتفاع.
ويقولون أن األطباء يجب أن يسألوا 
امل�رىض ع�ن عاداته�م يف التدخ�ن 
وخاصة الشيش�ة يف حالة االشتباه 
بالس�ل، حيث يس�تخدم م�ا يصل 

إىل ُخمس الش�باب يف الواليات 
املتح�دة وأوروب�ا النرجيلة، 

باإلضاف�ة إىل العب�ي كرة 
القدم واملشاهري.

وتعد دريك وكاتي بريي 
وكاييل مينوج من بن 
الذي�ن  النج�وم  أك�رب 
يت�م تصويره�م وهم 

يدخنون الشيشة.
وتعت�رب الشيش�ة هي 
شكل قديم من أشكال 

التدخن يتم فيه تدخن 
التب�غ ال�ذي يدخن عىل 

الفحم أو دخان الشيش�ة 
ال�ذي ال يحتوي ع�ىل التبغ 

من خالل املاء قبل االستنشاق.
ويف أغس�طس امل�ايض، وجدت 
جامع�ة  أجرته�ا  دراس�ة 

كاليفورنيا أن نفس�اً واحًدا من 

أنبوب الشيش�ة يحت�وي عىل كمية 
معادل�ة من امل�واد الخط�رة كعلبة 

سجائر كاملة.

قالت الدكتورة كارولن فريكمايسرت، 
 Tennis »إن »مرف�ق الع�ب التن�س
ح�اد  الته�اب  ع�ن  عب�ارة   ،elbow
يصي�ب أوتار املرف�ق بصفة خاصة، 

وعضالت وأوتار الذراع بشكل عام.
وأوضح�ت جرّاحة العظ�ام األملانية 
أن أس�باب اإلصاب�ة بمرف�ق الع�ب 
التن�س تتمثل يف التحميل الش�ديد أو 
أح�ادي الجانب عىل ال�ذراع كالعمل 
املكتبي لس�اعات طويلة أو ممارسة 
رياضات معينة كالتنس والتجديف، 
أو ع�زف آالت موس�يقية معينة مثل 
الكم�ان، أو حمل األغ�راض الثقيلة 
أع�راض  األثاث.وتتمث�ل  كقط�ع 
مرف�ق العب التن�س يف آالم ش�ديدة 
تمتد م�ن املرف�ق إىل ال�ذراع بأكمله 
وصعوبات عند اإلمس�اك باألغراض 
ومحدودية حركة ال�ذراع، باإلضافة 
إىل اضطراب�ات النوم، نظرا ألن اآلالم 
كثريا ما تهاجم املري�ض أثناء الليل.

ويمك�ن مواجه�ة ه�ذه املتاعب من 
خالل إراحة ال�ذراع وتقوية عضالت 
ال�ذراع من خ�الل ممارس�ة تمارين 

تقوية العضالت والتدليك.
ويف الحاالت الش�ديدة يمكن تخفيف 
اآلالم املربح�ة م�ن خ�الل تعاط�ي 
أو  إيبوبروف�ن  مث�ل  املس�كنات 
ديكلوفين�اك، كما يمك�ن اللجوء إىل 
حقن الكورتي�زون أو الع�الج باإلبر 
باملوج�ات  الع�الج  أو  الصيني�ة 
التصادمي�ة، بينم�ا قد تس�تلزم 
الخض�وع  الح�االت  بع�ض 
للجراح�ة، حس�بما نقلت 
وكالة األنباء األملانية.

ماهو مرض »مرفق 
العب التنس«؟

تش�هد التقنية، تط�ورا مطردا، مع م�رور الوقت، لكن بع�ض الخدمات 
تتوقف بشكل نهائي، حن يجري اإلعالن عن أخرى أكثر تطورا، وهذا ما 

سيحصل بالضبط لعدد من خدمات رشكة »غوغل« خالل العام 2020.
وبحس�ب موق�ع »فوربس«، فإنه م�ن املحتمل أن يج�ري إغالق تطبيق 
»هانغ آوت« التابع لغوغل، وهو منصة للرتاسل والتواصل، بحلول يونيو 

2020، وذلك ألجل نقل املستخدمن صوب تطبيق جديد.
وأورد املصدر أن تطبيق غوغل الجديد س�يحمل اسم »هانغ آوتس تشات 

مدة طويلة.آند ميت«، يف يونيو املقبل، بعدما تأخر اإلطالق 
ويف تح�ول آخ�����ر، أكدت رشكة 

»غوغ�ل« أن خدمتها »غوغل 
التي تتيح  كالود برينت« 

الطباعة ع�ن بعد، لن 
بعد  مس�تمرة  تظل 

31 م�ن ديس�مرب 
وبالتايل،   ،2020
ع�ىل  ف�����إن 
أن  املستخدمن 
بدائ�ل  يج�دوا 
قبل  ألنفس�هم 
حل����ول ه�ذا 
مث�ل  التاري�خ، 

االس�تعانة بنظام 
 Chrome التش�غيل

OS أو االس�ت���فادة 
م�ن بع�ض التطبيق�ات 

املختصة يف الطباعة.
وأطلقت الرك�ة خدمة الطباعة 

تتي�ح  حت�ى   ،2010 س�نة  يف  بع�د  من ع�ن  للمس�تخد
أن يقوموا بطباعة وثائق مخزنة سحابيا، لكن غوغل الحظت أن الخدمة 

لم تعمل عىل النحو الذي كان مأموال.
وتتج�ه غوغل إىل إغالق منص�ة تطوير التطبيقات الذكي�ة »فابريك«، يف 
م�ارس 2020، علما إن مس�ألة اإليقاف كانت مرتقبة يف العام املش�ارف 

عىل نهايته.

مايكروس�وفت،  رشك�ة  قال�ت 
ع�ىل  س�يطرت  إنه�ا  االثن�ن، 
نطاقات ع�ىل ش�بكة اإلنرتنت، 
تس�لل  جماع�ة  اس�تخدمتها 
إلكرتوني تدعى »ثاليوم« لرسقة 

معلومات.
وذكرت الركة يف منش�ور عىل 
مدونة، إن من املعتقد أن ثاليوم 
تعمل من داخل كوريا الشمالية، 
اس�تهدفوا  املتس�للن  وإن 
ومؤسسات  حكومين  موظفن 
بحثية وأعض�اء هيئات تدريس 

جامعي�ة وأف�رادا يعمل�ون عىل 
قضاي�ا حظر االنتش�ار النووي 

وآخري�ن.
وأش�ارت الرك�ة إىل أن معظم 
األهداف توجد يف الواليات املتحدة 

واليابان وكوريا الجنوبية.
وخدع�ت ثالي�وم الضحاي�ا من 
بري�د  رس�ائل  إرس�ال  خ�الل 
إلكرتون�ي تب�دو عادي�ة للوهلة 

األوىل.
أنه�ا  مايكروس�وفت  وبّين�ت 
س�يطرت ع�ىل 50 نطاق�ا ع�ىل 

اإلنرتن�ت اس�تخدمتها الجماعة 
إلدارة عملياتها يف أعقاب قضية 
ُرفعت ع�ىل الجماعة يف محكمة 
جزئية بوالية فرجينيا األمريكية 
فيه�ا،  قضائ�ي  أم�ر  وص�دور 

حسبما ذكرت »رويرتز«.
وبحس�ب الرك�ة ف�إن ثاليوم 
خبيث�ة  برمجي�ات  اس�تخدمت 
ورسق�ة  األنظم�ة  الخ�رتاق 
البيانات، وهي الجماعة الرابعة 
التي تتخذ ضدها مايكروسوفت 

إجراء قضائيا.

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة أن رشكة 
»أبل« األمريكية سجلت براءة اخرتاع 
»غريبة« من نوعها، والتي ستس�مح 
ألول مرة بظه�ور هاتف »آيفون« بال 

أزرار وال كامريات أمامية.
االخ�رتاع  ب�راءة  مخط�ط  وأظه�ر 
الجدي�دة، وفقا ملا ن�ره موقع »جي 
إس إم آرين�ا« التقن�ي املتخصص، أن 
»أبل« س�تجهز هاتف »آيفون« مزود 
بشاش�ة ملس�ية كاملة، م�ن دون أي 
أماك�ن لكام�ريات أمامي�ة وال حتى 
أزرار جانبية، وال مستشعرات »فيس 

آي دي«.
ويف املقاب�ل، دعم�ت »أب�ل« الجه�از 
يمكنه�ا  »ملس�ية«  جدي�دة  ب�أزرار 

تشغيل الجهاز والتحكم بالصوت.
ولك�ن الركة األمريكي�ة لم تفصح 
ع�ن بديله�ا للكام�ريا األمامي�ة، هل 
س�تجعلها مختفي�ة تحت الشاش�ة، 
أم س�تكون كامريا منبثق�ة من قلب 
الهوات�ف  بع�ض  يف  كم�ا  الهات�ف، 
بالنس�بة  األم�ر  ونف�س  الحديث�ة، 

ملستشعر »فيس آي دي«.
وتوقعت بعد املصادر أن ذلك التصميم 

ق�د ال يك�ون مخص�ص 
لهات�ف »آيفون«، بل هو 
مجرد نسخة جديدة من 
الشهري  املوسيقى  مشغل 

»آي بود تاتش«.
يظه�ر  أن  املتوق�ع  وم�ن 

منت�ج »أب�ل« الجديد يف 
وق�ت الح�ق م�ن ع�ام 

.2020
يأتي هذا يف وقت كش�فت 

في�ه مص�ادر أخ�رى ملوق�ع 
أن  آرين�ا«،  إم  إس  »ج�ي 

األمريكية  »أب�ل«  رشك�ة 
اعتماده�ا  تغي�ري  تن�وي 
ع�ىل »سامس�ونغ« أو »إل 

ج�ي« يف تجهي�ز الشاش�ات 
االس�تعانة  وتن�وي  اللمس�ية، 

الصيني�ة  إي«  أو  »ب�ي  برك�ة 
الناش�ئة، لدعم شاشات من نوع 
»أولي�د« فائق�ة الدق�ة والجودة 

والقوة.
ورجح�ت املص�ادر، أن يتم تزويد 

هوات�ف »آيف�ون« بتل�ك الشاش�ات 
خالل عام 2021.

توقعات التطور التكنلوجي في عام 2020
واصل�ت البري�ة إنجازاته�ا التقني�ة، خالل 
الع�ام الح�ايل ال�ذي يوش�ك ع�ىل االنقض�اء، 
تح�وال  تح�دث  أن  االبت�كارات  واس�تطاعت 
ب�ارزا يف حياة الناس وم�ا يحصلون عليه من 
خدم�ات، لكن الباحثن م�ا زالوا يطمحون إىل 

املزيد يف السنة القادمة.

وأعلنت رشكة »غارتن�ر« العاملية املختصة يف 
ش�ؤون الذكاء والتقنية واالبت�كار، توقعاتها 
بش�أن أبرز الخطوات اإلنجازات التقنية التي 

قد تتحقق خالل العام املقبل.
وتنقس�م إنجازات التقني�ة املرتقبة إىل فئتن 
اثنت�ن يف التقرير، فاألوىل تش�مل أمورا تقنية 

تطال الحي�اة العادية للناس، أما الفئة الثانية 
فرتتبط أساسا بعلوم الفضاء.

س�يزيدون  الب�ر  إن  »غارتن�ر«  وتق�ول 
اعتماده�م ع�ىل اآلالت والربامج خ�الل العام 
بأعم�ال  س�تقوم  األجه�زة  أن  أي  الجدي�د، 
إضافي�ة ع�ىل مس�توى االكتش�اف والتحليل 

والتصميم والقياس واملراقبة.
ويف هذا اإلطار، يجري إطالق مصطلح »أتمتة 
العملي�ات اآللية« عىل إنج�از بعض العمليات 
املالي�ة من خ�الل »روبوتات الربام�ج«، وذلك 
ألج�ل إدخ�ال البيان�ات بش�كل تلقائ�ي دون 

االعتماد عىل البر.
ويتيح هذا التحول إنجاز الكثري من املعامالت، 
بطريق�ة س�هلة، لك�ن موظف�ن كثريين قد 
يفق�دون عمله�م يف املس�تقبل بس�بب ه�ذه 

الطفرة يف مجال التقنية.
كذل�ك يتوق�ع التقرير أن يس�تفيد الناس من 
إنج�ازات تقنية تتي�ح عدة تج�ارب يف الوقت 
نفس�ه، أي أن تفاعلن�ا م�ع األم�ور التقني�ة 
س�يكون مختلف�ا وأكث�ر دقة، وذل�ك بفضل 
تط�ور تقني�ات الواق�ع االف�رتايض والواق�ع 
املعزز، كما أن املستخدم سيكون أكثر تواصال 
مع اآللة عوض أن يظل مجرد ش�خص متلق، 
حسبما نقل موقع »إنرتستينغ إنجينيريينغ«.

آيفون بال ازرار وال كاميرات امامية

ما هو حجم استهالك االنسان للبالستيك أسبوعيا؟

مايكرسوفت تتهم كوريا الشمالية بسرقة 
معلومات مهمة

خالل العام المقبل.. بعض خدمات صيدالني الماني يتحدث عن بدائل للتدخين .. ما هي؟
غوغل ستتعرض لالنقراض

تحديث الوضع المظلم يصل الى ماسنجر الحاسوب 
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة

 املراقب العراقي / متابعة...
عث�ر هن�دي فائ�ز بأكثر م�ن 800 أل�ف دوالر يف 
اليانصيب، عىل كنز هائل لم يتوقعه بعد اكتشاف 
مخب�أ كب�ر للقط�ع النقدي�ة يع�ود تاريخها إىل 
مملكة »ترافاك�ورو« قب�ل 100 عام.وأكد موقع 
»ذا ني�وز مينوت« أن الفائز بي راثناكاران بيالي، 
اس�تخدم  ج�زءا م�ن املبلغ امل�ايل الذي ف�از به يف 
اليانصي�ب خالل ش�هر يناير ع�ام 2018، وقدره 
842 أل�ف دوالر، لرشاء بعض األرايض يف مس�قط 
رأس�ه كيليمان�ور بوالي�ة ك�راال بالهند.وأضاف 

املوق�ع أن�ه، خ�الل عملية ح�رث بي�الي ألرضه 
بالقرب من معبد كريش�نا القدي�م، تعثر محراثه 

بوعاء تحت األرض، ليكتش�ف بذلك أن الوعاء 
كان يحت�وي عىل أكثر م�ن 2500 قطعة 

نقدي�ة تعود ململكة ترافان�كاور، التي 
حكمت والية ك�راال الجنوبية ملئات 

املعدنية،  العمالت  السنني.وُس�ّكت 
التي تزن أكثر من 20 كغ، بالفضة 

أن  ويعتق�د  والذه�ب،  والنح�اس 
عمرها 100 عام تقريبا

بعد فوزه 
باليانصيب 
..يعثر على 
كنز تحت 
األرض 

»ثلج مزيف« في شوارع  موسكو 
 املراقب العراقي/ متابعة ...

ع�ىل غ�ر الع�ادة، تخل�و العاصم�ة الروس�ية 
موس�كو من الثل�ج الطبيعي هذ ا العام بس�بب 
دفء الج�و، وهو ما اضطر الس�لطات إىل وضع 
أكوام من الثلوج الصناعية يف وس�ط املدينة؛ من 

أجل رفع الروح املعنوية للشعب الرويس.
حي�ث ن�رش أحد مس�تخدمي منصة إنس�تغرام 
ص�ورة لكومة م�ن الثل�ج الطين�ي بالقرب من 

عليها:  وكت�ب  الكرملني، 
الثل�ج  كل  ه�و  »ه�ذا 
موس�كو،  يف  املوج�ود 
ويخضع لحراسة مشددة 
وفق  األحم�ر«،  باملي�دان 
صحيفة  نرشت�ه  تقري�ر 

Metro الربيطانية.
يف ح�ني تش�هد العاصمة 
ديس�مرب/ أدفأ  الروس�ية 

كان�ون األول، وربم�ا أدفأ 
ش�تاء، من خالل ما نعرفه 

من السجالت الحديثة.
م�ن ناحي�ة أخرى ش�هدت 
و23  و19،   ،18 أي�ام 
ديسمرب/كانون األول 2019 
درج�ات ح�رارة بلغ�ت 5.6 
و6.5 و6.2 درجة مئوية عىل 

لكثر الرتتيب، ق�د تكون ب�اردة جداً  بالنسبة 
من عواصم العالم، ولكنها األدفأ يف موسكو منذ 

.1886
ع�ادة م�ا يك�ون متوس�ط درج�ة الح�رارة يف 
العاصمة الروس�ية خالل شهر ديسمرب/كانون 
األول، نح�و -6 درجات مئوية، مع تراكم الثلوج 

التي تغطي كل يشء.

إىل هذا انترشت لقطات تس�ليم تل�ة التزلج عىل 
الجليد؛ من أجل عرضه�ا يف بداية العام الجديد، 

بشكل كبر عىل وسائل التواصل االجتماعي.
قالت الس�لطات إنها صنع�ت الثلوج عن طريق 

تقطيع الثلج القديم عن حلبة تزلج محلية.
وذلك بسبب التغر املناخي الذي يؤثر يف درجات 

الحرارة 
ل  اإلذاع�ة ق�ا مس����ؤول ملحط�ة 

املحلي�ة: »اآلالت تعم�ل عىل 
تقطيع الثل�وج عىل أي حال 
وبعضه�ا متب�ٍق. ع�ادة ما 
ي�ذوب، ولكن يف هذه الحالة 

قررنا استخدامه مجدداً«.
أضاف: »واعتبار أن الجنس 
البرشي املع�ارص اآلن يؤثر 
التغ�رات املناخي�ة أمر  يف 
كان  إن  للغاي�ة،  صع�ب 

ممكناً من األساس«.
م�ن جه�ة أخ�رى ح�ذَّر 
يف  ومس�ؤولون  نش�طاء 
شمال البالد من أن ذوبان 
الرتبة الصقيعية قد يولد 
»حم�ى ذه�ب جديدة«، 
أص�واف  لبقاي�ا  ولك�ن 

املام�وث  حي�وان 
املنقرض ه�ذه املرة، من أج�ل بيعها يف 

الصني.
تش�ر املناف�ذ اإلعالمية الروس�ية 
 ،RT.com يف العال�م الغرب�ي، مث�ل
إىل أن ه�ذا الش�تاء الداف�ئ يرج�ع 

إىل األعاص�ر الت�ي تش�هدها منطقة 
املحيط األطليس.

املراقب العراقي/ متابعة...
س�اموا  جزيرت�ي  م�ن   2020 العال�م  اس�تقبل 
وكريباتي االستوائيتني، لتصبحا أول األماكن التي 

تحتفل بالعام الجديد 2020.
وانطلقت األلعاب النارية الستقبال 2020 يف سماء 
العاصم�ة »أبيا«، حيث احتفل الس�كان والس�ياح 
األجان�ب الذي�ن قص�دوا زيارته�ا يف ه�ذا املوع�د، 

ليسبقوا العالم بأرسه باحتفاالتهم بالعام الجديد، 
والعقد الجديد من القرن ال�21.

وبع�د أن نقل�ت س�اموا، الت�ي يقطنه�ا 200 ألف 
نس�مة، نفس�ها م�ن الجان�ب الرشق�ي من خط 
التاري�خ ال�دويل إىل الجان�ب الغربي قب�ل 8 أعوام، 

أصبحت أول دولة يف العالم تستقبل العام الجديد.
وكان ق�رار االنتقال قد تقدم بالوقت يف س�اموا إىل 

األمام 24 ساعة بعد أن تم محو يوم 30 ديسمرب/
ك����ان�ون األول يف ع�ام 2011 م�ن التقوي�م يف 
الجزي�رة والقفز مبارشة إىل 31 ديس�مرب/كانون 

األول.
وس�تكون س�اموا األمريكية، الواقعة عىل مسافة 
125 كيلومرتا فقط إىل الرشق من ساموا، هي آخر 

مكان يودع عام 2019 والعقد املنرصم.

جزيرتا ساموا 
وكيريباتي أول 
من يستقبل 

العام الجديد  

ادانة رجل هجا طليقته بقصيدة شعرية 

طريقة سهلة للحصول على مقاعد الدرجة 
األولى في الطائرة

املراقب العراقي/ متابعة...
قض�ت محكمة النقض يف اإلم�ارات، بتأييد 
حكم بفرض غرامة ضد رجل بسبب هجائه 

طليقته يف قصيدة شعرية.
وأي�دت النق�ض يف أبوظبي، ق�رار املحكمة 
بفرض غرامة بقيمة 20 ألف درهم )5400 
بالس�خرية  إلدانت�ه  الرج�ل  بح�ق  دوالر( 
م�ن طليقت�ه بقصيدة نرشها عىل وس�ائل 
التواص�ل االجتماع�ي، بحس�ب م�ا نرشته 
صحيف�ة »خلي�ج تايم�ز« اإلماراتي�ة التي 

تصدر باللغة اإلنجليزية.
وكشفت تحقيقات املحكمة أن املتهم سخر 
من زوجت�ه الس�ابقة بالقول إنها »تش�به 

القرد طالبا منها املغادرة«.
حس�بما  الش�عرية،  القصي�دة  وتضمن�ت 

نقلته�ا طليق�ة الرج�ل للمحكم�ة، »أخرا 
أش�عر بالراح�ة، فليذه�ب ذل�ك الق�رد إىل 

الجحيم«.
وأوضح�ت الس�يدة أن القصي�دة، نرشه�ا 
طليقه�ا لتش�ويهها وإلح�اق الع�ار به�ا، 
متابعة: »اس�تمر يف إرس�ال هذه الرس�ائل 

املسيئة يل عىل تطبيق واتسآب«.
وأش�ارت إىل أن زوجها الس�ابق أرس�ل لها 
أيض�ا بع�ض الص�ور ومقاط�ع الفيدي�و 

الخاصة بها عىل الشاطئ بعد طالقها.
ومن جانبه نفى الرجل إرس�ال أي رس�ائل 
مس�يئة كهذه إىل زوجته السابقة، وأحالت 
النياب�ة العام�ة القضي�ة إىل املحكم�ة التي 
وجدت أن�ه مذنب بناء عىل األدل�ة املقدمة، 

بما يف ذلك رسائل »واتسآب«.

فيل يثور ويدهس مدربه حتى الموت

دوالر واحد... يتسبب بارتكاب 
جريمة قتل مروعة

 املراقب العراقي/ متابعة...
ت�داول رواد مواقع التواص�ل االجتماعي، 
مقط�ع فيدي�و يوث�ق لحظة ده�س فيل 
ضخ�م لحارس�ه حت�ى امل�وت يف إح�دى 
حدائ�ق الحيوان�ات يف مدين�ة تشانغش�ا 
الصينية.وكان الفيل يس�تعد لبدء عرض، 

قب�ل أن يهاجم مدربه ويدهس�ه ويركله.
وح�اول خمس�ة مدرب�ني آخري�ن تهدئة 
الفيل دون جدوى، ليتم اصطحاب املدرب 

إىل املستشفى التي فارق فيها الحياة.

املراقب العراقي/ متابعة...
ت�ويف رج�ل يف ال�� 60 من عم�ره متأثرا 
م�ن  العت�داء  تعرض�ه  بع�د  بجراح�ه 
لصوص حاولوا رسقته فقاومهم عشية 

عيد امليالد.
وحس�ب موق�ع »نيوز وي�ك« األمريكي 
فق�د تع�رض املدعو خ�وان فريس�نادا، 
للرضب واللكم والركل بعد أن رسق منه 

مجهولون دوالراً أمريكياً واحداً.
ون�رشت الرشط�ة يف نيوي�ورك ص�ورا 
املراقب�ة  لكام�رات  فيدي�و  ومقاط�ع 
الش�ارع به�دف تحدي�د  املوضوع�ة يف 
املش�تبه به�م يف االعت�داء ع�ىل خ�وان 

فريسنادا.
وتويف خ�وان فريس�نادا بع�د ظهر يوم 
الجمع�ة بمستش�فى برونك�س حي�ث 
ت�م نقل�ه وه�و يف حالة خطرة بس�بب 

االعتداء.
وظه�ر يف فيدي�و املراقبة الت�ي نرشتها 
الرشطة رجال يمس�ك قميص رجل آخر 
ويطرح�ه أرض�ا ث�م يركل�ه، ورسعان 
م�ا ينض�م ش�ابان آخ�ران إىل املهاج�م 
ويعتديان بدورهما ع�ىل الضحية حيث 
يمسك أحدهما س�لة املهمالت ويرضب 

بها الضحية.
وكتبت الرشطة يف تقريرها أن املجرمني 
اقرتف�وا جريمتهم من أج�ل دوالر واحد 

فقط.
ورصدت الكامرات ش�ابا آخر يبلغ من 
العمر 29 عاما تعرض إىل اعتداء مشابه 
يف برونكس عند حوايل الس�اعة الواحدة 
والنصف صباحا، عىل يد لصوص طلبوا 
أم�واالً من�ه واعت�دوا عليه ألن�ه رفض 

تسليمهم املال.

سرطانية تحترق 
كشعلة أثناء عملية 
جراحية في رومانيا

مومياوات من القرن 
السادس عشر 

املراقب العراقي/ متابعة...
فق�دت ام�رأة تعان�ي م�ن رسط�ان 
البنكري�اس حياته�ا، بع�د احرتاقها 
أثن�اء خضوعه�ا لعملي�ة جراحية يف 

مستشفى برومانيا.
وتوفي�ت املرأة البالغة م�ن العمر 66 
عام�ا، يوم األح�د 29 ديس�مرب، بعد 
أن عالجه�ا الجراحون يف مستش�فى 
فلورياس�كا يف بوخارس�ت، بمطه�ر 
يحتوي ع�ىل الكحول ثم اس�تخدموا 
عملي�ة  إلج�راء  كهربائي�ا  مرشط�ا 
الروماني  الس�يايس  جراحية.ويقول 
الطاق�م  إن  أنجوريان�و،  إيمانوي�ل 
الطبي يف املستش�فى أخ�ربه أن املرأة 
»احرتق�ت وكأنه�ا ش�علة« عندم�ا 
اتصلت اآللة بالكحول أثناء الجراحة 
يف 22 ديس�مرب، واستس�لمت امل�رأة 
يف النهاي�ة بعد أس�بوع م�ن الحادثة 
الكارثية، ليتم اإلعالن عن وفاتها يوم 

األحد املايض.
وت�م إيقاف نش�اط املستش�فى ملدة 
ستة أشهر ألنها لم تبلغ عن الحادث، 
اإلخب�اري   G4Media ملوق�ع  وفق�ا 
وزي�ر  نائ����ب  وق�ال  الرومان�ي. 

مولدوفان، الصح����ة، هوراتي�و 
ينبغ�ي  كان  عىل إن�ه 
ح�������ني  ا لجر ا
أن ي�����درك�وا أن 

م  ا س�تخ��������د ا
يحت�وي عىل  مطه�ر 

الكح�ول محظور أثناء 
التي  الجراحية  العمليات 

م�رشط  باس�تخدام  تت�م 
كهربائي.

الصح�ة  وزي�����ر  وأص�در 
الرومان�ي، فيكتور كوس�تاش، 

يف  بالتحقي�ق  في�ه  يع�د  بيان�ا 
الحادث�ة »املؤملة«، قائ�ال: »نأمل 

أن نتعلم من ه�ذه الحادثة املثرة 
أن�ا  »س�أبذل  وأض�اف:  للقل�ق«، 

قص�ارى  الصح�ة  وزارة  وفري�ق 
جهدنا لكشف الحقيقة«.

املراقب العراقي / متابعة...
توص�ل علم�اء للعديد من االس�تنتاجات 
مومي�اوات  م�ن  ع�دد  فح�ص  عق�ب 
»اإلنوي�ت« س�كان األس�كيمو، محنطة 
من الق�رن الس�ادس ع�رش يف غرينالند.

ووفق�ا ملا نرشت�ه صحيفة »دي�ي ميل« 
أن  إىل  العلم�اء  توص�ل  الربيطاني�ة، 
الصيادي�ن القدام�ى عان�وا من انس�داد 
الرشايني.تصلب الرشايني يعد من أمراض 
الع�رص الحدي�ث، ومن املع�روف عنه أنه 
بس�بب أنم�اط الحي�اة الحديث�ة، إال أن 
االكتشاف الجديد يؤكد أن للمرض تاريخ 
يعود إىل 4000 عام.واكتش�ف العلماء أن 
»اإلنوي�ت«، كان يتبع�ون نظام�ا غذائيا 
غني�ا باألوميغ�ا 3، إال أنه ل�م يضمن لهم 
عدم تراك�م الدهون.يذكر أن�ه تم العثور 
عىل املومياوات يف جزيرة »أنارتاكا« قبالة 
ساحل غرينالند يف عام 1929.ويعرف عن 
»اإلنويت« أنهم عاشوا يف أكواخ مصنوعة 
من الحجر وعظام الحوت، واعتمدوا عىل 
اصطي�اد األس�ماك والطي�ور والثدييات 
البحرية.وأش�ار الباحثون إىل أن الطبيعة 
املعقدة ملرض »تصل�ب الرشايني«، تجعل 
م�ن الصعب تحديد التأثر الدقيق لعوامل 

معينة.

املراقب العراقي/ متابعة...
وفق�اً لتحليل جديد لوكالة بلومربغ ُنرش يوم 
الجمع�ة 27 ديس�مرب/كانون األول، حي�ث 
توص�ل التحلي�ل إىل أن أغن�ى 500 ش�خص 
يف الكوك�ب ش�هدوا ارتف�اع ص�ايف ثرواتهم 
مجتمعني بنس�بة 25% إىل 5.9 تريليون دوالر 
خالل العام امل�ايض، وفق تقرير نرشه موقع 

Salon األمريكي.
بلومربغ أش�ارت إىل أن�ه »يف الواليات املتحدة 
يتحك�م أغن�ى 0.1% من األش�خاص بحصة 
أك�رب من الث�روة مقارنة بأي وق�ت آخر منذ 

إذ أضاف 172 من أصحاب عام 1929. 
من  املليارات 
األمريكيني 

يف 
تصني�ف 
بلوم�ربغ 
500 مليار 
إىل  دوالر 

ثرواتهم، فحص�ل مارك زوكرب�رغ صاحب 
ملي�ار دوالر،   27.3 رشك�ة فيس�بوك ع�ىل 
وارتفع�ت أرب�اح املؤس�س املش�ارك لرشكة 
مايكروس�وفت بيل غيتس إىل 22.7 مليار 

دوالر )وهي يف ارتفاع(«.
أما مؤرش بلوم�ربغ للمليارديرات، فقد 
قال إن ثمانية من أغنى 10 أشخاص يف 
العالم هم من الوالي�ات املتحدة.وم زال 
مالك رشك���ة أمازون ي��رتبع عل��ى 

قائمة أغنى رجل يف العالم
يف الوق���ت نفس������ه، خس����ر جيف 
بي�����زوس الرئي�س التنفي����ذي لرشكة 
أم�ازون ما يق�رب من 9 ملي�ارات دوالر من 
ثروت�ه ع�ام 2019، وفق�اً ملا ذكرت�ه وكالة 
بلوم�ربغ، لك�ن م�ا ي�زال م�ن املرج�ح أنه 
سيصبح أغنى رجل يف العالم هذا العام بثروة 

إجمالية تبلغ 116 مليار دوالر.

يأت�ي ه�ذا التحلي�ل يف الوق�ت ال�ذي جع�ل 
الديمقراطي�ني  املرش�حني  بع�ض  في�ه 
للرئاس�ة األمريكي�ة ع�ام 2020، ال س�يما 
)املرش�ح  س�اندرز  برن�ي  الس�يناتور 
املس�تقل م�ن والي�ة فرمون�ت( وإليزابيث 
وارن )املرش�حة ع�ن الح�زب الديمقراط�ي 
م�ن والي����ة ماساتشوس�تس(، معالج�ة 
يف  أساس�ياً  عن�رصاً  املس������اواة  ع�دم 

برامجه�����م السياسية.
إذ اقرتح�ت إليزابي�ث فرض رضيبة س�نوية 
بنسبة 2% عىل األصول التي تزيد قيمتها عن 
50 مليون دوالر ورضيبة بنسب�����ة 3%عىل 
األص�ول التي تتج�اوز قيمتها ملي�ار دوالر.

من جانبه، يطالب س�اندرز، الذي قال إنه ال 
يعتقد أنه يجب أن يكون هناك مليارديرات، 

بفرض رضيبة عىل الثروة من شأنها أن 
تقلل ثروات امللياردي�رات األمريكيني 

إىل النصف عىل مدار 15 عاماً، وفقاً لحملته.
ق�ال س�اندرز يف س�بتمرب/أيلول: »يجب أال 

يك�ون بمق�دور حفن�ة صغ�رة م�ن 
املليارديرات جم�ع أموال أكثر مما 

يمكنهم إنفاقه يف 10 سنوات. يف 
حني يعيش ماليني األمريكيني 

ألنه�م  ويموت�ون  فق�ر  يف 
تحم�ل  يس�تطيعون  ال 

الرعاي�ة  تكالي�ف 
الصحية«.

 أغنى 500 شخص في العالم ربحوا تريليون دوالر في عام 2019

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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منهم مؤسس فيسبوك الذي حقق 27 مليار دوالر مكسباً..

اس��تطاع 500 شخص يف العالم، وكلهم مدرجون يف قائمة أغنى رجال العالم، تحقيق مكاسب مالية كبرية يف عام 
2019 وصل��ت ل��� 1.2 تريلي��ون دوالر، ما زاد من تفاقم حاالت عدم المس��اواة التي لم نش��هدها منذ أواخر عرشينيات 

القرن المايض.

املراقب العراقي/ متابعة...
 Airport« كشف رئيس الرشكة الربيطانية
Parking & Hotels«، الت�ي تقدم خدمات 
س�هلة  طريق�ة  للمس�افرين،  متنوع�ة 
لالنتقال من الدرجة االقتصادية إىل درجة 

رجال األعمال مجاًنا.
وبحس�ب الرشك�ة، لدي�ك فرص�ة جي�دة 
لالنتق�ال إىل الدرج�ة األوىل يف ح�ال كن�ت 
الرشك�ة  تنص�ح  كم�ا  وحي�دا،  تس�افر 
 Airport Parking &« الربيطاني�ة 
مبك�را  املط�ار  إىل  بالق�دوم   »Hotels
والت�رصف ب�أدب، وفقا مل�ا نقلته 

صحيفة »إكسربس كو«.
ث�م 

قال املدي�ر التنفيذي للرشكة، نيك كاونرت، 
»ليكون لديك الحظ األكرب يف الحصول عىل 
مقعد رجال األعمال، عليك الوصول مبكراً 
إىل رحلت�ك بينم�ا تك�ون املكات�ب هادئة، 
واطلب ب�أدب ما إذا كان من املمكن تغير 

فئة مقعدك«.
وأض�اف كاون�رت، »يوفر موظف�و املطار 
مقاع�د الدرج�ة األوىل للذي�ن يس�افرون 

لوحدهم إذا كانت هناك مقاعد فارغة«.
وأكد مدي�ر طاقم رشكة الخطوط الجوية 
الربيطانية الس�ابق س�ايمن مارتون، أنه 
من املهم أن تكون مهذبا جدا عند الطلب، 

وأال تترصف كطفل أو بكربياء.


