
تظاهرات الحشد الشعبي وسيلة ضغط لتقويض الوجود األمريكي وسحب قواته من أراضي العراق
قواعدهم في مرمى الصواريخ وسفارتهم بمتناول ايدي المقاومين

المراقب العراقي/ سالم الزبيدي...
وحدت التظاهرات التي قادها الحشد الشعبي 
امام الس�فارة االمريكية يف املنطقة الخرضاء 
املواق�ف حيال التواج�د العس�كري األمريكي 
الذي تصاعد منذ عام 2014 اىل اليوم، وتجاوز 
س�يادة البلد بأعماله االجرامية التي تستهدف 
القطع�ات العس�كرية بمختل�ف مس�مياتها، 
والت�ي كان اخرها ما ح�دث يف منطقة القائم 
التابعة ملحافظة االنبار من اس�تهداف للوائني 
يف الحش�د »45-46«، وراح ضحيتها أكثر من 

»26« بني شهيد وجريح.
وبلورة تلك التظاهرات موقف موحد برضورة 
اخراج القوات االمريكية من األرايض العراقية، 
كما شكلت عنرص ضغط عىل الكتل السياسية 
التي تعارض قانون اخ�راج القوات االمريكية 
م�ن الع�راق، واجهضت�ه بعدما ط�رح داخل 
قب�ة الربملان م�ع األي�ام األوىل النط�اق دورة 
مجل�س الن�واب الرابعة، وعمدت ع�ىل ابعاده 
عن املناقشة وافش�ال تمريره بفعل الضاغط 

الخارجي.
وتمكن�ت التظاهرات كذلك وبحس�ب مراقبني 
»وك�ر  اىل  الوص�ول  م�ن  الس�يايس  للش�أن 
التجسس« الذي كان والزال يدير ازمة الرصاع 
يف البلد، لتنقل رسالة مفادها بان »االمريكان« 

يف مرمى الصواريخ ومتناول ايدي املقاومني.
وبه�ذا الجان�ب ي�رى املحل�ل الس�يايس وائل 
الركابي، ان التظاهرات التي خرجت منذ أمس 
األول، كان�ت ردة فع�ل عىل الهجم�ة الرببرية 

التي ش�نتها الطائرات االمريكية عىل معسكر 
الحشد الشعبي، س�تكون عاماً ضاغطاً عىل 
الكت�ل السياس�ية والحكومة بش�قيها، ألنها 

تحمل مطالباً مرشوعة«. 
وق�ال الركاب�ي يف حدي�ث خص ب�ه »املراقب 
موق�ف  له�ا  االحتجاج�ات   « ان  العراق�ي« 
واوض�ح، وس�تعمل بالضغ�ط ع�ىل الجان�ب 
األمريكي ايضاً كونه أدرك ان هنالك نقمة عىل 

جرائمه التي يرتكبها ضد أبناء البلد«.
وأض�اف ان » العدوان وباع�راف القائد العام 
للقوت املس�لحة، جاء ضد أحد صنوف القوات 
األمني�ة«، مبين�ا ان »الغاء االتفاقي�ة األمنية 
رضورة  ب�ات  االمريكي�ة  الق�وات  وإخ�راج 

ملحة«.
ولف�ت اىل ان » قانون اخ�راج القوات األجنبية 
الذي قدم منذ بداية ال�دورة الربملانية الحالية، 
رمي عىل ادراج رئي�س مجلس النواب، وحتى 
الجلس�ة التي عقدت يف الربمل�ان بالتزامن مع 
القص�ف األمريك�ي والذي ارتدى م�ن خالها 
النواب وشاح العلم تضامناً مع دماء الشهداء، 
لم تلق تفاعاً من قبل س�يايس الكرد والس�نة 
وانما لم يحرضوا الجلسة وأخلوا يف النصاب«.

وتاب�ع الركابي ان »املنظومة العس�كرية التي 
دافعت عن العراق من شماله لجنوبه وقدمت 
االف الش�هداء وم�ن الواجب عىل السياس�يني 
الوق�وف بصفه�ا والدف�اع عنها لك�ي يثبتوا 

وطنيتهم ».
من جانبه يرى املحلل عباس حسني ان فصائل 

املقاومة اإلس�امية والحشد الشعبي لم تؤدب 
وتهديداته�ا  برضباته�ا  االمريكي�ة  الق�وات 
العسكرية فقط، وانما استطاعت الوصول اىل 
وكرهم يف املنطقة الخرضاء واجربوا س�فريها 

عىل الهروب مذعوراً.
وق�ال حس�ني يف ترصيح خ�ص ب�ه »املراقب 
العراقي« ان »تظاهرات ذوي ش�هداء الحش�د 
الش�عبي وابنائه جاءت ك�ردة فعل مرشوعة 
ع�ىل جرائ�م الع�دوان األمريك�ي ض�د أبطال 

الحشد«.
وأضاف املحلل الس�يايس انه » صار لزاماً عىل 
القوى السياس�ية التي ماطلت كثرياً يف قضية 
اخ�راج الق�وات االمريكية، ان ترض�خ إلرادة 
الش�عب يف جاء تلك الق�وات التي ال تحمل أي 

مربر لوجودها يف العراق«.
يش�ار اىل ان مراس�م تش�ييع ش�هداء الحشد 
الش�عبي كانت قد جرت وس�ط العاصة بغداد 
ي�وم الثاث�اء امل�ايض، وتوجه املش�يعون من 
منطق�ة الك�رادة ص�وب املنطق�ة الخرضاء، 
ووصل�وا اىل مبنى الس�فارة االمريكية ليعلنوا 
الق�وات  ج�اء  لح�ني  مفتوح�اً  اعتصام�اً 

االمريكية.
يذكر ان املكتب السيايس للمقاومة اإلسامية 
كتائ�ب ح�زب الل�ه، كان قد أعلن عن س�عيه 
ملراقب�ة عمل مجلس الن�واب العراقي لترشيع 
قان�ون اخ�راج الق�وات األجنبية، مش�ريا اىل 
أن تغي�ري م�كان االعتصام ج�اء لتحقيق هذا 

الهدف.

أرتيتا يؤكد بقاء تشاكا مع األرسنال
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اك�د النائ�ب مه�دي تقي امل�وىل، الي�وم الخميس إن 
تحليق الطريان االمريكي ف����وق س�ماء العاصمة 
بغ���داد لن يخيفن����ا، فيم����ا بني ان واشنطن 
اذا ارادت الح�����رب ف�����إنن�����ا مس�تعدون 

لذلك.
وق�ال مهدي تقي املوىل، يف ترصي�ح تابعته »املراقب 
العراق�ي« إن »الطريان االمريكي املروحي الذي يحلق 
فوق س�ماء بغداد، ما هو اال تصعيد وضغط مستمر 
ومحاول�ة لتهديد إىل الحك����وم�ة الع����راقية«، 
مش�ددا ع�ىل رضورة ع�دم »الس�كوت ع�ىل دم�اء 
الش�هداء ال���ذي�ن راح�����وا ضحي���ة القصف 
االمريك�ي االخ�ري يف القائ�م غرب�ي مح����افظ�ة 

االنبار«.
وأض�اف امل�وىل، أن »التحلي�ق االمريكي ل�ن يضعف 
إرصار الربمل�ان ع�ىل اخ�راج الق�وات االمريكية من 
الع�راق«، مش�رياً إىل أن »الوالي�ات املتح�دة ويف حال 
فكرت يف الحرب فنحن مس�تعدون لذلك، ولن نخاف 

طائراتهم«.

نائب: الطائرات 
االمريكية لن تخيفنا 

ومستعدون للحرب
المراقب العراقي/ احمد محمد...

يف الوقت الذي رفضوا الشجب واإلدانة للجريمة االمريكية النكراء التي 
اس�تهدفت مقرات الحشد الش�عبي يف القائم، اال انهم يستنكرون من 
خال ترصيحاتهم الوقوف امام مبنى السفارة االمريكية الذي اعتصم 
امام�ه الرافضني للجريمة، الزال�ت هناك كتا سياس�ية تتحفظ عىل 

قانون اخراج القوات االمريكية رغم األحداث األخرية.
حي�ث يعت�رب مراقبون يف اِلش�أن الس�يايس أن هذه الكتل السياس�ية 
وقادتها قد كرشوا وبالدليل عن عمالتهم ألمريكا وملشاريعها الخبيثة، 
مؤكدي�ن أن بكائهم عىل زجاج الس�فارة وجداره�ا يمثل قمة الدونية 

والخسة.
م�ن جهته اعترب املحلل الس�يايس هاش�م الكن�دي، أن »مواقف الكتل 
الس�نية والكردي�ة عن رفضه�ا لاعتصام ام�ام الس�فارة االمريكية 
وتنصله�ا عن قان�ون اخراج القوات االمريكية م�ن العراق هو انتهاك 

لسيادة العراق ماهو اال دليل عن مكمن تلك الكتل«.
وقال الكندي، يف ترصيح ل� »املراقب العراقي« إن »أمريكا وبعد عملية 
القائم البش�عة تعلن نفس�ها دولة محتلة للسيادة العراقية وال تحرم 
األع�راف والقوانني واملواثي�ق املوقعة بني البلدين«، مش�ريا اىل أن »أي 

تربير سيايس لتلك االنتهاكات هو تأكيد للعمالة ليس اال«.
 وح�ول ما افاد ب�ه رئيس ائتاف الوطنية اياد بعب�ارة »اكرام الضيف 
واجب« أش�ار الكن�دي، اىل أن »عاوي وقبل س�نوات اعرف بارتباطه 

بأكث�ر من جهة اس�تخبارية خارجي�ة ومن بينها أمريكا«، متس�ائا 
»من�ذ متى كان يعلم اياد عاوي باملش�هد العراقي كي يعلم العراقيني 
كيفية التعامل مع األمور الحساسة يف الداخل ويف كيفية الحفاظ عىل 
س�يادتهم وكرامتهم، فيما أوضح أن »االمريكان ليسوا ضيوف و أنما 

محتلون وناهبون لخريات الشعب العراقي«.
وتابع ان »الدماء التي س�الت من شهداء الحشد الشعبي هي للحفاظ 

عىل سيادة العراق وعدم املساس بها من قبل أمريكا ودنسها«.
ولفت اىل أن »النواب املتباكني عىل زجاج السفارة االمريكية وسياجها 
ال�ذي خط�ت علي�ه عب�ارات »كا أمري�كا« يمثل�ون قم�ة يف الدونية 
والخس�ة«.واختتم الكندي، أن »الجلس�ات النيابية التي سيتم خالها 
مناقش�ة وإقرار قانون اخراج القوات االمريكية من العراق ستكشف 

زيف وحقيقة عمالة الكتل املوالية لألمريكان«.
ويف ظل اعتصام حركات املقاومة اإلس�امية امام الس�فارة االمريكية 
يف بغداد جراء اس�تهداف القوات االمريكية لقوات الحش�د الش�عبي يف 
مدين�ة القائ�م بمحافظ�ة األنبار وس�قوط عدد من الش�هداء ضحية 
القصف، أعربت الكتل الس�نية والكردية يف ترصيحات مس�تغربة عن 
رفضها الش�ديد لتلك االعتصامات، فيما تحدث�ت تلك الكتل عن وجود 
صداقة عميقة مع أمريكا!! فضا عن ما افاد به رئيس ائتاف الوطنية 

اياد عاوي عن رفضه لذلك تحت عبارة »اكرام الضيف واجب«!! .
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العملي�ات  قي�ادة  كش�فت 
الخميس،  اليوم  املش�ركة، 
عن وجود تنس�يق س�وري 
عراقي لحماي����ة الحدود 
ومن�����ع  املش�ت����ركة 
العص���ابات  تنق������ل 

االجرامية.
وق�ال الناط�ق ب����اس�م 
اللواء  املش�ركة  العملي�ات 
يف  الخفاج�ي  تحس�ني 
ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب 
»التحصينات  إن  العراق�ي« 
الح�دود  ع�ىل  العس�كرية 
العراقي�ة الس�ورية، تمن�ع 
داع�ش  عصاب�ات  دخ�ول 
األرايض  إل���ى  اإلجرامي�ة 

العراقية«.
وأش�ار إىل أن�ه »ت�م تعزيز 
وتأمني الرشي�ط الحدودي، 
وال يمك�ن لعصابات داعش 
من اخراقها أو التقرب من 
الحدود العراقية، إضافة اىل 
عدم منح أي مجال لتنقلها 
عىل مس�احة يبل�غ طولها 
أكثر م�ن 610 كيلو مرات 
بعد تأم�ني الحدود بش�كل 

كبري«.
ولفت اىل »وجود اتصال مع 
الجان�ب الس�وري وق�وات 
الديمقراطي�ة  س�وري����ا 
به�دف منع عملي�ة انتقال 

اإلرهابيني«.

ازدواجيون يتباكون على جدران السفارة ويتناسون دماء الشهداء 
تنسيق عراقي سوري لتأمين 

الحدود المشتركة

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
شكك الكثري من املختصني بالقطاع النفطي بترصيحات 
وزير النفط ثامر الغضبان الخاصة بسيطرة وزارته عىل 
مناف�ذ التهريب والذي اه�در قرابة 270 مليار دوالر منذ 
2003 ولغاية االن , فإجراءات الوزارة لم ترتقي اىل حجم 

تهريب النفط.
ال�وزارة فعلت نظ�ام ال�)جي ب�ي أس( ملراقب�ة حركة 
الصهاري�ج الت�ي ته�رب النفط , كذل�ك العم�ل بنظام 
االس�كادة ملراقبة النضوح يف انابي�ب نقل النفط , لكنها 
تناست عمليات التهريب من موانئ البرصة وهي ناتجة 
الس�باب عديدة يف مقدمتها رشكات الراخيص النفطية 
تقوم بتهريب النفط عرب التاعب بعدادات النفط وأيضا 
خل�ط النف�ط املص�در بالنفط امل�روق فقيم�ة النفط 
املهرب  من تلك ال�رشكات يتجاوز ال� 400 مليون دوالر 
للي�وم الواحد, و هذا النفط يت�م رسقته وتهريبه بطرق 
رسمية وقانونية عن طريق ناقات تابعة لرشكة النفط 
الربيطاني�ة بريتيش بروليوم ورشك�ة النفط األمريكية 
أكسون موبايل وقس�م منه يباع بالبيع املبارش والقسم 
االخ�ر يب�اع بنصف القيمة ع�ن س�عره الحقيقي كونه 
يباع بط�رق الس�وق الس�وداء.وهناك عرشات الس�فن 
الصغ�رية تقف يف وس�ط البحر تنتظ�ر النفط املروق 

لتهريب�ه من خ�ال تواطئ األجه�زة األمنية املس�ؤولة 
ع�ن حماية املوانئ مقابل رش�اوى , كم�ا ان هناك أكثر 
م�ن 50 جه�ة سياس�ية يف الع�راق تتغ�ذّى مادي�اً عىل 
النفط املهّرب من جن�وب العراق، باإلضافة إىل 6 جهات 
كردية تمّول نفس�ها أيضاً من النف�ط العراقي املنهوب 
يف الش�مال, وكل ذل�ك يجري بعلم الحكوم�ات العراقية 
املتعاقب�ة عىل حك�م الباد , فض�ا عن مافي�ات وزارة 
النفط التي هي األخرى لها ضل�ع بتهريب النفط.يقول 
الخب�ري االقتص�ادي الدكتور عبد الرحمن املش�هداني يف 
اتص�ال مع ) املراق�ب الراقي(: تفقد املوازن�ة العراقية، 
الت�ي تعتمد بنس�بة 90% يف ميزانيتها عىل النفط الخام، 
ملي�ارات ال�دوالرات، بفعل تهريبه من ِقب�ل متنفذين يف 
الوزارات الحكومية واألحزاب، إىل دول أخرى باس�تخدام 
قوارب صيد، وش�احنات ,مس�تغلني عدم دقة العدادات 
الرس�مية التي تحتس�ب كميات النفط املص�درة , وهذا 
االم�ر ش�جع رشكات الراخيص النفطية ع�ىل التمادي 
ورسقة نف�ط العراق من خ�ال إضافة كمي�ات مهربة 
اىل ش�حنات النفط الرسمية بس�بب ضعف العداد وعدم 
دقته�ا , ووزارة النفط ال تع�ري أهمية لعمليات التهريب 

بسبب تواطئ عاملني فيها مع املهربني .
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عصابات تتالعب بعدادات النفط وشركات اجنبية تسرقه في وضح النهار

دعت عضو لجنة الخدم�ات النيابية منار عبد 
املطل�ب ، الي�وم الخميس، الحكوم�ة ملراجعة 
قان�ون التقاع�د الجدي�د ووضع اس�تثناءات 

لبعض موظفي الصحة والتعليم.
وقالت عبد املطل�ب يف ترصيح تابعته »املراقب 
العراق�ي« إن “ك�وادر الصح�ة والتعليم يجب 
إن يتعام�ل معها بش�كل اس�تثنائي كونه من 
الصعب إن يتخىل عنها يف ظل عدم وجود بديل 
يس�د الف�راغ الحاص�ل”، الفت�ة إىل إن “بعض 
ال�دول ال تضع عم�را مح�ددا ملوظفي الصحة 
والتعليم الستثمار خرباتهم يف تطوير الجوانب 

العلمية”.
وأضافت أن “قانون التقاعد الجديد الذي حدد 
العمر الوظيفي ب�60 عام س�يفرغ الجامعات 
داعي�ة  املهم�ة”،  التدريس�ية  الك�وادر  م�ن 
“الحكوم�ة ملراجع�ة قان�ون التقاع�د الجديد 
ووض�ع اس�تثناءات لبعض موظف�ي الصحة 

والتعليم لاستفادة من خرباتهم العلمية”.

برلمانية تدعو لمراجعة 
قانون التقاعد الجديد

املراقب العراقي/ متابعة...
أعلن موقع ثوار النمر املقرب من املعارضة الس�عودية يف 
القطيف، عن استشهاد ثاثة من أبناء املعارضة واعتقال 
آخري�ن من قب�ل الكيان الس�عودي، مش�ريا اىل أنه تمت 

محاكمة عرشين من أبناء املعارضة بتهم كيدية. 
وقال املوقع، يف بيان تابعته »املراقب العراقي« إن »الكيان 
الس�عودي ق�ام بقت�ل ثاثة م�ن أبن�اء املعارض�ة وهم 
)الش�هيد حس�ن مهدي آل دخيل - بلدة القديح، املجاهد 
احم�د عبدالل�ه آل س�ويد م�ن بل�دة البح�اري واملجاهد 
عبدالله حسني النمر من بلدية العوامية«.وأضاف البيان 
أن »آل دخيل استشهد عرب عملية دهس متعمدة من قبل 
أحد الدوريات األمنية يف كورنيش القطيف«، مشريا اىل أن 
»اآلخرين تم اس�تهدافهم عرب عملي�ة ماحقة ومطاردة 
ومن ثم اغتيال من قبل القوات األمنية السعودية يف أزقة 

حي العنود وسط الدمام«.
وأش�ار البي�ان اىل أن�ه »الق�وات الس�عودية الغاش�مة 
اقتحمت حي أم الجزم وسط القطيف بعدد من املركبات 
الحربي�ة واملصفح�ات وتم اقتحام أحد املنازل الس�كنية 

ول�م تعرف األس�باب الحقيقية وقته حت�ى تبني بأنه تم 
اختطاف واعتقال الش�اب س�عود محمد الفرج وزوجته 
السيدة إيمان محمد ارحيماني وطفلتها التي تم اإلفراج 
عنه بعد س�اعات م�ن اعتقال والدته�ا والتي ظلت رهن 
االعتق�ال وال�ذي تم اختطافه وس�ط س�وق مياس ليتم 

بعدها اقتحام املبنى والحي التي تسكنه«.
وب�ني أن�ه »تم أيض�ا اقتحام ح�ي العنود وس�ط الدمام 
بالرص�اص الح�ي والدوري�ات األمني�ة وتم خ�ال هذا 
االقتح�ام مطاردة الش�ابني أحم�د آل س�ويد و عبدالله 
النمر من أهايل القطيف وتم اغتيالهم بالرصاص من قبل 

مرتزقة آل سعود«.
وأش�ار البيان اىل أن »أقدمت قوات الكيان السعودية عىل 
اختطاف واعتقال الش�اب س�عود محمد الفرج وزوجته 
الس�يدة إيمان محم�د ارحيماني من قبل قوات رئاس�ة 
أم�ن الدولة وكذلك اعتقال الش�اب فتحي ع�ي آل ادغام 
من أهايل بلدة العوامية، عرب استدعاء ملركز مباحث عنك 

بالقطيف«.

تفاصيل اوسع صفحة 4

النظام السعودي يشن حملة تعسفية بحق أبناء القطيف 
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المراقبالعراقي/بغداد...
اتهم النائب عن ائتالف دولة القانون منصور البعيجي، 
الواليات  املتحدة األمريكية بالتخطيط إلعادة العراق اىل 

البند السابع . 
وقال البعيجي يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة 
منه إن   «الحش�د الشعبي والقوات املس�لحة العراقية، 
بعد ان أفش�لوا مرشوع  داعش األمريكي يف البلد تعمل 
الي�وم بش�ّتى الطرق، إلنش�اء م�رشوع  تآمري خطري 

يهدف اىل تدمري العراق«. 
وأوضح، أن »أمريكا بعد ان فشلت فشالً ذريعاً إلنجاح 
مرشوعها  الخبيث، تعمل اليوم بكل ما تملك من قوة اىل 
تدمري العراق،  مس�تخدمة كافة أس�اليبها ألنها ال تريد 
الع�راق ان ينهض، ويم�ارس  دوره الريادي يف املنطقة 

بعد ان راهنت عىل تدمريه«. 
وأكد، أن »إعادة العراق تحت طائلة البند السابع هو ما 
تس�عى اليه  امريكا بالوقت الحايل، وهذا هو مرشوعها 
النها أدركت جيدا فش�ل  جميع مخططاتها الس�ابقة، 
لذلك عىل جميع القوى السياس�ية الوطنية  ان تقف يف 

خندق واحد إلفشال هذا املخطط االمريكي الخطري«. 

وش�دد عىل »أهمي�ة تدارك ه�ذا املخط�ط الخطري الن 
اعادة الع�راق  تحت طائلة البند الس�ابع الذي تس�عى 
امري�كا جاه�دة الي�ه، ه�و تضحي�ة  بدماء الش�هداء 
والعملي�ة السياس�ية، لذلك يج�ب ان تتوحد الصفوف 
 وتشكل حكومة انتقالية رسيعة، تلبي مطالب الشعب 
من اجل إفش�ال  هذا املرشوع األمريك�ي الخبيث، كما 

أفشلنا مشاريعها السابقة«. 

المراقبالعراقي/بغداد...
أك�د النائ�ب عن كتل�ة صادق�ون النيابي�ة، فاضل 
الفت�الوي، تقديم 40  اس�ماً من مرش�حي رئاس�ة 
الوزراء اىل الرئيس برهم صالح، مشرياً  اىل أن حسم 

مرشح رئيس الوزراء سيكون األسبوع املقبل. 
وقال الفت�الوي يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« 
الكت�ل  جمي�ع  ب�ن  »املباحث�ات  مس�تمرة  إن 
السياس�ية للوص�ول اىل ش�خصية مقبولة من 

 الجميع«، مضيف�اً »ال يوجد لدينا اي تحفظ عىل ش�خصية مقبولة 
 ترىض بها األطراف والحراك الشعبي، وليس لدينا مانع يف طرح  اسم 

شخصية عسكرية«. 
وأش�ار اىل أن »40 اس�ماً ملرش�حي رئاس�ة الوزراء، ُقدمت اىل  رئيس 
الجمهورية برهم صالح، وس�يتم حس�م رئاس�ة الوزراء  االس�بوع 

املقبل ليتم تكليفه بتشكيل الحكومة«. 
وكان تحال�ف البناء قد اتهم رئيس الجمهورية برهم صالح بالحنث 
 باليم�ن وخرقه للدس�تور العراقي بعد ان اعل�ن اعتذاره عن تكليف 

 أسعد العيداني املقدم من الكتلة باعتبارها األكرب يف الربملان. 

دولة القانون :   أمريكا تخطط إلعادة العراق إلى البند
 السابع بشتى  الطرق

 40 مرشحا لرئاسة الوزراء على طاولة صالح 
واألسبوع المقبل  موعدا للحسم

ائتالف النصر: رئيس الوزراء الجديد يجب أن يكون بعيدًا 
عن  ضغوط الحلبوسي

نائب مستقل يستبعد إجراء تعديالت على قانون
 االنتخابات الجديد

المراقبالعراقي/ديالى...
الجي�ش  لق�وات  التابع�ة  املدفعي�ة  قصف�ت 
تجمع�ات لفل�ول داعش  ب�ن محافظتي دياىل 

وصالح الدين .  
وقال مصدر امني، إن »كتيبة املدفعية قصفت 
تجمع�ات لعنارص  داع�ش يف منطقتي ربيدات 

وخليل الفرج بن دياىل وصالح  الدين    «. 
وأض�اف ان »القصف اس�تهدف اوكارا لتنظيم 
داعش بع�د رصد  تجمع�ات لالرهابين«، الفتا 

الق�رى  املهج�ورة  يف  داع�ش  »نش�اط  ان  اىل 
بات مص�در قلق امني يف املناط�ق الواقعة بن 

 املحافظتن«. 

الجيش العراقي يقصف تجمعات 
لداعش بين دياىل وصالح  الدين
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الشريط 
األمين

المراقبالعراقي/بغداد...
احم�د  الن�رص  ائت�الف  عض�و  دع�ا 
الحمداني، الخميس، اىل أن يتم  اختيار 
الوزراء  لرئاس�ة  الجديدة  الش�خصية 
بعي�دا ع�ن ضغ�وط رئي�س  الربمل�ان 

واألحزاب الفاسدة . 
وق�ال الحمدان�ي، يف ترصي�ح تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« إن »ع�ىل  الكت�ل 

السياس�ية املعنية بتقديم ش�خصيات 
جدي�دة ومس�تقلة لرئاس�ة  مجل�س 
ضغ�وط  م�ن  تتخل�ص  وأن  ال�وزراء 
مجل�س  الن�واب  رئي�س  وتوجه�ات 
محمد الحلبويس وجميع األطراف التي 
تسعى للحفاظ عىل  مكاسبها الحزبية 

خالل املدة املقبلة«. 
وأضاف، أن »رئي�س الربملان مرفوض 
أن  مش�ريا  اىل   ،“ وسياس�ياً  ش�عبياً 

“هذه الش�خصيات السياسية هيمنت 
عىل مؤسس�ات الدول�ة  العراقية وعىل 

الجميع التخلص منها«. 
ويف وق�ت س�ابق من الي�وم أكد رئيس 
النائ�ب محم�د  الخ�ري  بي�ارق  كتل�ة 
 الخال�دي، ع�ودة مفاوض�ات اختي�ار 
رئي�س الحكوم�ة الجدي�د، مرجحا ان 
 االس�بوع املقب�ل سيش�هد انه�اء هذا 

ملف. 

المراقبالعراقي/بغداد...
عب�اس  املس�تقل  النائ�ب  اس�تبعد 
العطايف، الخمي�س، اجراء تعديالت  عىل 
قان�ون االنتخابات الجدي�د، الفتا اىل ان 
بع�ض الكتل رفضت ه�ذا  القانون ولم 
تص�وت علي�ه خوف�ا ع�ىل نفوذها 

السيايس. 
وقال العط�ايف يف ترصيح تابعته 
»قان�ون  ان  العراق�ي«  »املراق�ب 
 االنتخاب�ات بش�كله الح�ايل يخدم 
الكثاف�ة  العراق�ي وف�ق  الش�عب 
 السكانية، عىل الرغم من اعرتاض 
السياس�ية خوفا  الكت�ل  بعض 
العملي�ة  يف  ع�ىل  نفوذه�ا 

السياسية«. 

االنتخاب�ات بش�كله  »قان�ون  ان  وأض�اف 
الح�ايل وفق ح�ال تنظيم  الج�داول الخاصة 
بالكثاف�ات الس�كانية  والدوائ�ر املتع�ددة 
داخ�ل  املحافظ�ات فانه س�يخدم الناس اذا 
كانت اختيارات الناخب�ن صحيحة  كما انه 
يمنحهم فرصة التدقيق باملرش�حن كونهم 

سيكونون قريبن  من موقع املرشح«. 
وبن ان »اجراء االنتخابات اليحتاج اىل اجراء 
تعداد س�كاني او رس�م  للخرائط وترس�يم 
ح�دود”، الفت�ا اىل ان “املحافظ�ة الواح�دة 
س�واء  كانت دائرة واحدة او مجموعة دوائر 
ف�ان كل 100 ال�ف نس�مة يمثلها  مرش�ح 

واحد«. 
 واستبعد العطايف “اجراء تعديالت عىل قانون 
االنتخابات«، موضحا  ان »هناك اعرتاضا من 

بعض الكتل الت�ي خرجت من قاعة الربملان 
 ورفض�ت التصوي�ت عىل القان�ون املذكور، 

خوفا عىل نفوذها  السيايس«. 

المراقبالعراقي/نينوى...
أعلن�ت قي�ادة عمليات نينوى للحش�د الش�عبي، الخمي�س، إطالق 
عملية  أمنية باس�م »ش�هداء القائ�م« لتطهري جزي�رة الحرض من 

املجاميع  اإلجرامية جنوب مدينة املوصل . 
وذك�رت القي�ادة يف بي�ان تلقت »املراق�ب العراقي« نس�خة منه أن 
  «قيادة عمليات نينوى للحش�د الش�عبي متمثلة باأللوية 15، و25، 
 و33، 44 واستخبارات ومفارز مكافحة املتفجرات، انطلقت، صباح 
 الي�وم، بعملي�ة »ش�هداء القائم« لتطه�ري جزيرة الح�رض الواقعة 

جنوب  املوصل من فلول املجاميع اإلجرامية«. 

المراقبالعراقي/ذيقار...
وج�ه قائ�د رشط�ة ذي ق�ار العمي�د 
الحقوقي ريس�ان كاص�د اإلبراهيمي، 
 الخميس، بتطبيق خطة أمنية محكمة 
وعىل ثالث مراحل تشمل كافة  االقضية 

والنواحي وأطراف املحافظة. 
وقال مدير اعالم رشطة ذي قار العميد 
عب�د اله�ادي خليف�ة يف بي�ان  تلق�ت 
»املراق�ب العراق�ي« نس�خة من�ه، إن 

»قائد رشط�ة ذي قار اصدر  توجيهات 
اىل مديرية ش�ؤون األف�واج ومدريات 
رشطة األقس�ام كافة  بااللتزام بنقاط 
املرابطة والعم�ل عىل تكثيف دورياتها 
والتأكي�د  ضم�ن قواط�ع  املس�ؤولية 
عىل األش�خاص والعجالت والدراجات 
الصغرية  املثرية للشك وضبط املخالفن 
الذين ال يحملون مستمسكات رسمية 

 او ثبوتية«. 

وأض�اف خليف�ة، »انن�ا نعم�ل وفق�ا 
للخطة األمنية وتزامنا مع العام  الجديد 
وما ي�ي م�ن مناس�بات وطنية حيث 
ت�م تش�ديد اإلج�راءات يف  الس�يطرات 
واملداخل الخارجي�ة للمحافظة ملا بعد 
مرحل�ة ف�رض  أط�واق أمني�ة تجري 
مسحا امنيا لألحياء السكنية واملناطق 
التجارية  وتلك التي يرتادها املواطنون 

.لبسط االمن واالستقرار«. 

الحشد الشعيب يطلق عملية 
أمنية باسم »’شهداء القائم« جنوب 

 الموصل

شرطة ذي قار تعلن تطبيق خطة أمنية محكمة 
لفرض القانون  

رفضهم لقانون اخراج القوات االمريكية تأكيدا لعمالتهم

المتباكون على حائط وزجاج »السفارة« أثبتوا خستهم .. 
أين كانوا  من دماء أبناء الحشد الشعبي ؟

المراقبالعراقي/احمدمحمد...
يف الوق�ت ال�ذي رفض�وا الش�جب واإلدان�ة للجريم�ة 
االمريكي�ة النك�راء  الت�ي اس�تهدفت مقرات الحش�د 
الش�عبي يف القائ�م، اال انه�م يس�تنكرون  م�ن خالل 
ترصيحاتهم الوق�وف امام مبنى الس�فارة االمريكية 
ال�ذي  اعتصم امامه الرافض�ن للجريمة، الزالت هناك 
كت�ال سياس�ية تتحفظ  ع�ىل قان�ون اخ�راج القوات 

االمريكية رغم األحداث األخرية . 
حيث يعترب مراقبون يف الِش�أن السيايس أن هذه الكتل 
السياس�ية  وقادتها قد كرشوا وبالدلي�ل عن عمالتهم 
ألمريكا وملش�اريعها  الخبيثة، مؤكدين أن بكائهم عىل 

زجاج السفارة وجدارها يمثل قمة  الدونية والخسة . 
م�ن جهته اعترب املحلل الس�يايس هاش�م الكندي، أن 
»مواقف الكتل  السنية والكردية عن رفضها لالعتصام 
امام الس�فارة االمريكية  وتنصلها ع�ن قانون اخراج 
القوات االمريكية من العراق هو انتهاك  لسيادة العراق 

ماهو اال دليل عن مكمن تلك الكتل .» 
وق�ال الكن�دي، يف ترصيح ل�� »املراق�ب العراقي« إن 
»أمريكا وبعد  عملية القائم البشعة تعلن نفسها دولة 
محتلة للس�يادة العراقية وال  تحرتم األعراف والقوانن 
واملواثيق املوقعة بن البلدين«، مش�ريا  اىل أن »أي تربير 

سيايس لتلك االنتهاكات هو تأكيد للعمالة ليس  اال .» 
وح�ول ما افاد ب�ه رئيس ائتالف الوطني�ة اياد بعبارة 
»اك�رام الضيف  واجب« أش�ار الكن�دي، اىل أن »عالوي 
وقب�ل س�نوات اع�رتف  بارتباط�ه بأكث�ر م�ن جه�ة 
اس�تخبارية خارجي�ة وم�ن بينها أمريكا«،  متس�ائال 
»من�ذ متى كان يعلم اياد عالوي باملش�هد العراقي كي 
يعلم  العراقين كيفية التعامل مع األمور الحساسة يف 
الداخ�ل ويف كيفية  الحفاظ عىل س�يادتهم وكرامتهم، 
فيم�ا أوض�ح أن »االمري�كان ليس�وا  ضي�وف و أنم�ا 

محتلون وناهبون لخريات الشعب العراقي .» 
وتاب�ع ان »الدم�اء الت�ي س�الت من ش�هداء الحش�د 
الشعبي هي للحفاظ  عىل سيادة العراق وعدم املساس 

بها م�ن قب�ل أمريكا 
ودنسها .» 

ولف�ت اىل أن »الن�واب 
املتباك�ن ع�ىل زجاج 
االمريكي�ة  الس�فارة 
خطت  الذي   وسياجها 
»كال  عب�ارات  علي�ه 
قمة  يمثلون  أمري�كا« 

يف  الدونية والخسة .» 
أن  الكن�دي،  واختت�م 
النيابي�ة  »الجلس�ات 
خالله�ا  س�يتم  الت�ي 
مناقش�ة  وإق�رار 
قان�ون اخ�راج القوات 
العراق  االمريكي�ة م�ن 
ستكشف زيف  وحقيقة 
املوالي�ة  الكت�ل  عمال�ة 

لألمريكان .» 
ويف ظل اعتصام حركات 
امام  املقاومة اإلسالمية 
االمريكي�ة  يف  الس�فارة 
اس�تهداف  ج�راء  بغداد 
القوات االمريكية لقوات 
الحشد الشعبي يف  مدينة 

بمحافظ�ة  القائ�م 
عدد  وس�قوط  األنب�ار 
م�ن الش�هداء ضحي�ة 
 القص�ف، أعربت الكتل 

الس�نية والكردية يف ترصيحات مستغربة عن  رفضها 
الش�ديد لتلك االعتصامات، فيما تحدثت تلك الكتل عن 
وج�ود  صداقة عميقة مع أمري�كا!! فضال عن ما افاد 
به رئيس ائت�الف  الوطنية اياد عالوي عن رفضه لذلك 

تحت عبارة »اكرام الضيف  واجب . !!» 

يذك�ر أن تحالف البناء قد دعا أعض�اء مجلس النواب 
اىل العم�ل صفا  واح�دا الق�رار قانون اخ�راج القوات 
االمريكية، وفاًء لدماء ش�هداء  الحش�د الشعبي الذين 
ذهبوا ضحي�ة القصف االمريكي عىل مقرات  الحش�د 
يف مدين�ة القائ�م بمحافظ�ة األنب�ار .  وكان برملانيون 

قد أكدوا يف ترصيحات س�ابقة ل�� »املراقب  العراقي« 
س�عيهم إلقرار قانون اخ�راج الق�وات االمريكية من 
األرايض  العراقية بعد عطلة رأس السنة، فيما لفتوا اىل 
أن حضور الجلس�ة  سيكون إجباريا بغية الكشف عن 

النواب املتقاعسن عن الحضور  والتصويت . 

المراقبالعراقي/بغداد...
كش�فت دائ�رة الوقاي�ة يف هيأة النزاهة عن اس�مي املس�ؤولن 
تهم املاليَّ�ة، ُمبيِّن�ًة أنَّ النائ�ب األول لرئيس   املفصح�ن ع�ن ذمَّ
مجل�س  النُّ�وَّاب ووزي�ر العمل والش�ؤون االجتماعيَّ�ة كانا أول 

تهم املاليَّة للعام الجاري .  املُفصحن عن  ذمَّ
ت  وقال�ت الدائ�رة، يف بي�ان تلقت »املراق�ب العراقي« أنَّه�ا »تلقَّ
ة بالنائب األول  ة املاليَّة لعام 2020 الخاصَّ  اس�تمارة كش�ف الذمَّ
 لرئيس مجلس النُّوَّاب )حس�ن كريم الكعبي( وكذلك االس�تمارة 
ة بوزير العمل والش�ؤون االجتماعيَّة الدكتور )باسم عبد   الخاصَّ
تهم املاليَّة للعام   الزمان الربيعي(؛ ليكون�ا أول املُفصحن عن ذمَّ

 الجاري«  . 
وكان�ت الهيأة ق�د أفصحت نهاي�ة العام املنرصم ع�ن تفاصيل 
التعدي�ل  األول لقانونها الناف�ذ رقم 30 لس�نة 2011، بعد إقرار 
مجل�س النُّوَّاب  التعديل، طبقاً ألحكام البن�د أوالً من املادَّة )61( 
والبند ثالثاً من  املادَّة )73( من الدس�تور، إذ أش�ارت املادَّة )16/ 
أوالً/ ب وج( م�ن  التعديل إىل إلزام كلٍّ من )رئيس ونائبي رئيس 
وأعضاء مجلس  الن�واب( و)رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء 
وال�وزراء ومن  بدرجتهم(، فضالً عن غريهم ممن يش�غل إحدى 
الوظائ�ف واملناص�ب  الرس�مية كم�ا تضمنته امل�ادة يف فقراتها 

األخرى، بتقديم إقرار عن  ذممهم املاليَّة

النزاهة تكشف عن هوية من 
أفصح عن ذمته المالية مطلع 

العام  الجديد

المراقبالعراقي/بغداد...
أكد النائب عن كتلة صادقون حس�ن سالم، 
الخمي�س، أن التظاه�رات  أم�ام الس�فارة 
األمريكية »ل�ن تكون األخ�رية« يف حال »لم 

تكف أمريكا  عن إجرامها« يف العراق . 
وقال سالم يف ترصيح إلذاعة »سومر أف أم« 
وتابعته »املراق�ب  العراقي« إن »التظاهرات 
أمام الس�فارة األمريكية هي غضب الشعب 

 العراقي تجاه جرائم اإلدارة األمريكية«. 
وأض�اف، أن »ه�ذه النقمة الش�عبية هي 
رس�الة الش�عب وأبناء الحش�د  وليست 
األوىل ول�ن تك�ون األخ�رية إذا ل�م تكف 
أم�ريكا ع�ن إجرامه�ا  بح�ق الش�عب 
العراقي وقواتنا األمنية املتمثلة بالحشد 

الشعبي«. 

ت�رصيح اإذاعي
صادقون: 

التظاهرات أمام »السفارة« 
لن تكون األخرية  



تصريحات الغضبان ال تمنع السرقات وشركات أمريكية وبريطانية تتالعب بعدادات التصدير دون رادع
مافيات سياسية تجني المليارات عبر تهريب النفط إلى اإلمارات    

الـوزارة فعلت نظـام الـ)جي بي أس( 
ملراقبـة حركة الصهاريـج التي تهرب 
النفـط , كذلك العمل بنظام االسـكادة 
ملراقبـة النضوح يف انابيـب نقل النفط 
, لكنها تناسـت عمليـات التهريب من 
موانـئ البـرة وهي ناتجة السـباب 
عديـدة يف مقدمتها رشكات الرتاخيص 
النفطيـة تقـوم بتهريـب النفـط عرب 
التالعب بعـدادات النفـط وأيضا خلط 
النفط املصدر بالنفط املرسوق فقيمة 
النفـط املهـرب  مـن تلـك الـركات 
يتجـاوز الــ 400 مليـون دوالر لليوم 
الواحـد, و هـذا النفـط يتـم رسقتـه 
وتهريبـه بطرق رسـمية وقانونية عن 
طريـق ناقـالت تابعـة لركـة النفط 
الربيطانية بريتيـش برتوليوم ورشكة 
موبايـل  أكسـون  األمريكيـة  النفـط 
وقسم منه يباع بالبيع املبارش والقسم 
االخر يبـاع بنصف القيمة عن سـعره 

الحقيقـي كونـه يبـاع بطرق السـوق 
السوداء.

وهناك عرات السـفن الصغرية تقف 
يف وسـط البحر تنتظر النفط املرسوق 
لتهريبـه مـن خـالل تواطـئ األجهزة 
األمنيـة املسـؤولة عن حمايـة املوانئ 
مقابـل رشـاوى , كمـا ان هنـاك أكثر 
من 50 جهة سياسية يف العراق تتغذّى 
ماديـاً عىل النفـط املهرّب مـن جنوب 
العـراق، باإلضافـة إىل 6 جهات كردية 
تمّول نفسـها أيضاً من النفط العراقي 
املنهـوب يف الشـمال, وكل ذلـك يجري 
املتعاقبة  العراقيـة  الحكومـات  بعلـم 
عـىل حكم البـالد , فضال عـن مافيات 
وزارة النفط التي هي األخرى لها ضلع 

بتهريب النفط.
الدكتـور  االقتصـادي  الخبـري  يقـول 
اتصـال  املشـهداني يف  الرحمـن  عبـد 
مـع ) املراقـب الراقي(: تفقـد املوازنة 

العراقيـة، التي تعتمد بنسـبة 90% يف 
ميزانيتها عىل النفـط الخام، مليارات 
الـدوالرات، بفعـل تهريبـه مـن ِقبـل 
الحكوميـة  الـوزارات  يف  متنفذيـن 
واألحـزاب، إىل دول أخـرى باسـتخدام 

قوارب صيد، وشاحنات ,مستغلني عدم 
دقة العدادات الرسـمية التي تحتسـب 
كميـات النفط املصـدرة , وهـذا االمر 
شجع رشكات الرتاخيص النفطية عىل 
التمادي ورسقة نفط العراق من خالل 

إضافـة كميـات مهربـة اىل شـحنات 
النفط الرسـمية بسـبب ضعف العداد 
وعـدم دقتهـا , ووزارة النفـط ال تعري 
أهمية لعمليات التهريب بسبب تواطئ 

عاملني فيها مع املهربني .

وتابـع املشـهداني: هنـاك تجـاوزات 
عىل بعض انابيب النفط، فيما تسـعى 
الرطـة املحليـة واالجهـزة الرقابية 
واسـتخدام  املخالفـات  تلـك  لرصـد 
الـوزارة لنظام االسـكادة قد يكشـف 

بعـض عمليـات التهريـب , لكنه يحد 
لن يحد مـن عمليات التهريب , كما ان 
»بعض افراد الرطة املحلية واالجهزة 
الرقابيـة تغـض النظـر عـن عمليات 
تهريـب النفـط التي يقـوم بها بعض 
االشخاص فقيمة مبالغ النفط املهرب 
تصـل اىل 20 مليـون دوالر، وما يقارب 
وكل  السـبعة مليـارات دوالر سـنوياً 
ذلـك يجـري بعلـم الحكومـة املركزية 

واملحليـة.
مـن جهتـه يقـول املختـص بالشـأن 
االقتصادي جاسـم الطائـي يف اتصال 
مـع ) املراقـب العراقـي(: ان عمليات 
تهريب النفط يتم بالتواطئي مع بعض 
دول الخليـج وخاصـة االمـارات التي 
تشـرتي النفط املهرب  من خالل سفن 
يف عرض البحر منهـا هندية واماراتية 
وكويتيـة ويتـم تهريب مـن البرة و 
تفرغ حمولتها يف هذه السفن األجنبية 
, كمـا ان الباخـرات التـي تخـرج من 
املوانئ تحمل ضعف حمولتها املسجلة.

وتابع الطائي: ان عمليات تهريب الغاز 
هو االخر يتم من خالل الطرق املذكورة 
واغلب عمليـات التهريب يرف عليها 
بعـض السياسـيني املتنفذيـن , وفيما 
يخص العدادات املوجودة الحالية فهي 
غري كفؤة وهناك عمليات احتيال تقوم 
بهـا الـركات النفطيـة األجنبية من 
خـالل تالعبها بكميـات النفط املصدر 
, والغريـب ان الحكومـة املركزيـة لـم 

تحرك ساكنا ملنع عمليات التهريب.

،،
،،

شكك الكثير من المختصين بالقطاع النفطي 
بتصريح����ات وزي����ر النفط ثامر الغضب����ان الخاصة 
بسيطرة وزارته على منافذ التهريب والذي اهدر قرابة 
270 ملي����ار دوالر منذ 2003 ولغاي����ة االن , فإجراءات 

الوزارة لم ترتقي الى حجم تهريب النفط.

كشـفت محافظة ميسان، الخميس، عن وصول نسب الغمر 
يف االهـوار اىل 90 باملئة، يف وقت تسـتمر فيـه االعمال لتأهيل 

السداد والقنوات املائية ضمن اجراءات املوسم الشتوي.
وقـال مدير انعاش االهـوار واالرايض املنخفضـة باملحافظة 
سـالم صـربي جاسـم املوسـوي ، ان “هناك خلـال حصل يف 

منظومة املياه نتيجة قلتها طوال االعوام املاضية بسبب شح 
االمطار، وكان متوقعا ان يصل شـح املياه بحسب املختصني 
لغاية العام 2035 مما يتسـبب يف انحسـار مساحات واسعة 

من الزراعة واملراعي واالتجاه اىل حفر االبار املائية”.
واوضح املوسـوي، انـه “ونتيجة لحصـول الفيضانات العام 

الزراعيـة  االرايض  2018 واغمـار مسـاحات واسـعة مـن 
واالهـوار الرقية والغربية والجنوبيـة باملياه، حصلت هناك 
حاجة كبرية للحد من الفيضانات بسـب انهيار اغلب السداد 
نتيجة تقادم الزمن عليها وحصول مناطق واهنة قد تؤدي اىل 
انغمارها باملياه جراء الفيضانـات وهطول االمطار الغزيرة، 

ومنها تآكل سـداد هور الحويزة التي تمتد من منفذ الشـيب 
الحدودي اىل لسان عجريدة بطول )80( كم خاصة ان مساحة 
هـور الحويزة تبلغ )1372( كم وتقع اكرب مسـاحة للهور يف 
محافظـة ميسـان”.لفت املوسـوي اىل “تحديد نقـاط الخلل 
التي تعرضت لها سداد املحافظة وتم اجراء التحريات واعداد 

التصاميم الهندسـية ملعالجة الخلـل فيها وإقرار التخصيص 
املـايل من قبـل وزارة املوارد املائيـة، وتمت املبـارشة بالعمل 
العـادة تأهيلها منذ ايلول املايض، إذ قامت رشكتا )الرافدين( 
و)الفاو( بهذا العمل وشـهد تحقيق مراحل متقدمة يف سداد 

اهوار ميسان من خالل اكسائها بالحجر”.

ميسان: نسبة الغمر في األهوار بلغت 90 %

العراقيون يشترون 6 آالف وحدة سكنية في تركيا خالل 11 شهرا

اإلعمار تصادق على معامالت بيع األراضي لألعوام األربعة الماضية

ألًفـا و616 وحـدة  اشـرتى أجانـب 40 
سـكنية، يف تركيا خالل 11 شهر، بنسبة 
32% مـن إجمايل املبيعـات يف تلك الفرتة، 
وجاء العراقيون عىل رأس القائمة تالهم 
اإليرانيون.كشـف عـن ذلـك تقرير هيئة 
اإلحصاء الرتكية )TÜİK( مشـرًيا إىل أنه 
مـن املتوقع أن يصل هذا العدد إىل 45 ألف 

يف إحصاء نهاية العام.
وأوضـح التقريـر أن مدينـة إسـطنبول 
حلـت باملركز األول وسـجلت 50% زيادة 
يف مبيعات الوحدات السـكنية، لتأتي عىل 

رأس املـدن الرتكية األكثر مبيًعا للوحدات 
السـكنية لألجانب، بواقع 18 ألًفا و207 
وحدة سكنية، بينما جاءت مدينة أنطاليا 
و994  آالف   7 بواقـع  الثانـي  املركـز  يف 
وحدة سكنية، بزيادة 11% مقارنة بالعام 
املايض.أمـا املركـز الثالث فقـد كان من 
نصيـب العاصمة أنقرة، بنسـبة مبيعات 
ألفـني و222 وحدة سـكنية، ثـم بورصا 
بعـدد وحـدات 2001 وحـدة، ثـم يالوفا 
بواقع 1542 وحدة سـكنية، ثم سـقاريا 
بواقع 1112 وحدة، ثم موغال بواقع 868 

وحدة، ثم طرابزون بواقع 847 وحدة، ثم 
آيدن بعدد 765 وحدة، ثم سامسون بعدد 

762 وحدة سكنية.
أمـا مـن حيـث الجنسـيات، فقـد جـاء 
العراقيـون يف املرتبـة األوىل بواقع 6 آالف 
و699 وحـدة سـكنية، ثـم اإليرانيون يف 
املركـز الثاني بواقع 4 آالف و660 وحدة، 
ثـم الـروس بعـدد ألفـني و531 وحـدة 

سكنية.
وجـاء يف املركز الرابع السـعوديون بعدد 
ألفني و14 وحدة، ثم األفغان بعدد 1879 

وحدة، ثـم الكويتيون بعدد 1730 وحدة، 
ثم األملان بعدد 1576 وحدة، ثم األردنيون 
بعدد 1442، ثم اليمنيون بعدد 1323، ثم 
اإلنجليـز بعدد 1247، ثـم األذربيجانيون 
بعدد 1045، ثم الفلسطينيون بعدد 991، 
ثـم الليبيـون بعـدد 970، ثـم املريون 
بعدد 891، ثم السـويرسيون بعدد 699، 
ثـم   ،672 بعـدد  الكازاخسـتانيون  ثـم 
القطريـون بعـدد 650، ثـم األوكرانيون 
بعـدد 616، ثم األمريـكان بعدد 596، ثم 

اللبنانيون بعدد 590 وحدة سكنية.

واالسـكان  االعمـار  وزارة  صادقـْت 
والبلديات العامـة، عىل جميع معامالت 
بيع قطع االرايض للمواطنني التي كانت 
مرتاكمـة ألكثـر مـن اربع سـنوات من 
دون انجاز.ونقل ، عن مصدر مسـؤول 
يف الوزارة قوله، إن “املادة 25 من قانون 

بيـع وايجار امـوال الدولـة تجيز لوزير 
االعمار بيع االرايض املخصصة للسـكن 
بـدون مزايـدة وملـن ال يملكون سـكناً 
رشيطـة عـدم حصولهـم عـىل قطعـة 
ارض او وحـدة سـكنية مـن الدولـة”.

الـوزارة  “لـدى  أن  املصـدر،  وأضـاف 

معامالت للمواطنـني مرتاكمة منذ اكثر 
من اربعة اعوام من دون انجاز، كاشفا 
عن تشـكيل وزارته فريقا ضمن مكتب 
وزيـر االعمـار بنكني ريكانـي من اجل 
وضع آليـة رسيعة للمصادقـة عىل تلك 
املعامالت وبحسـب تسلسل ورودها اىل 

مكتـب الوزير”.واكد املصدر ان “اللجنة 
املشـكلة انجـزت تصديـق جميـع تلك 
املعامـالت التـي تجاوز عددهـا االالف، 
مبينـا يف السـياق نفسـه ان القانـون 
اوجب تشـكيل لجـان مختصة من اجل 

تقدير قيمة العقار فيها.

أعلنـت وزارُة الكهربـاء، الخميـس، أّنهـا سـُتدخل 500 ميغاواط اىل 
املنظومة الوطنية قبل موسم الصيف املقبل من خالل مروع الربط 
الكهربائـي مع دول الخليج ومـن خالل دولـة الكويت.وقال الناطق 
باسم وزير الكهرباء احمد العبادي ، ان “الوزارة ابرمت عقدا مع هيئة 
الربـط الخليجي، التابعة ملجلـس التعاون الخليجي، إلنشـاء خطني 
لنقـل الطاقـة، الضغط الفائـق 400 )كي يف(، عـىل أن تتحمل هيئة 
الربط الخليجي كلفة إنشـاء الخطني”.وأضاف العبادي، أن “الخطني 
سيكونان بطول 300 كم، مقسمة عىل مسافتني، داخل العراق بطول 
80 كم، وداخل دولة الكويت بطول 220 كم، ويتم ربطهما باملنظومة 
الوطنية العراقية من خالل محطة الفاو التحويلية 400 )كي يف( من 
جهـة، ويكونان امتدادا للخط األسـايس للربـط الخليجي من الجهة 
األخرى، وبنفس املواصفات الفنية”.واشـار العبادي اىل ان “املروع 
سيسمح للعراق باسترياد 500 ميغاواط، كمرحلة أوىل، يتم تجهيزها 
بعد إنجاز الخطني قبل حلول فصل الصيف املقبل، وبأسـعار السوق 
الخليجية التنافسـية التي سـيتم املفاضلة فيها بعد اإلنجاز”، منوها 
بان “االتفاق بمرحلته الثانية يتضمن إنشـاء منظومة تبادل للطاقة 
الكهربائيـة )التيـار املسـتمر( )HVDC(، بني العـراق ودول مجلس 

التعاون الخليجي وأوربا”.

رفد منظومة الكهرباء الوطنية 
ب�500 ميغاواط قبل الصيف المقبل

التجارة تعلن توزيع الرز العنبر 
والياسمين في البطاقة التموينية

تخصيـص   عـن  الخميـس،  الــتــجـــارة،  وزارة  أعلنـت 
مجرشـة الحلـة الحكومية يف بابـل النتاج الـرز املحيل ضمن 
خطتها لدعم مفـردات البطاقة الـتـمـويـنـيـة بـاالنـتـاج 

الـوطـنـي.
لـــتـــجــــارة  العامـة  الركـة  عـام  مديـر  وقـال 
الـزبـيــدي  مـهــدي  حـســنـني  الـــحـــبــــوب 
، إن “الركـة وضمـن خطتهـا لدعـم مفـردات البطاقـة 
خصصـت  الـوطـنــي،  بــاالنــتـــاج  الـتـمـويـنـيــة 
الــحــلـــة  الحكوميـة فــــي مــديــنـــة  املجرشـة 

النــتــاج الـــرز املـحـلـي”.
وأضاف الزبيدي، أن “املجرشة وحال تسلمها الدفعة االولــى 
مـن الـشــلـب املخصـص للتصنيع بـاشــرت مـنـذ األول 
من كانـون االول تصنيع الرز”، مبينـا أن “كـمـيـة الـــرز 
الــــذي تم انـتـاجــه حـتـى االن بلغت اكثـر مـن 1900 
طــن بنوعيـه العنـرب والــيــاســـمــني, لــيــكـــون 
جــاهـــزا لــلــتــوزيـــع ضــمـــن مـــفـــردات 
خـــالل  تـوزيـعـهــا  سـيتم  التـي  التموينيـة  البطاقـة 

الــعــام املـقـبـل 2020”.

زراعة الرصافة: تسويق مليون بيضة و314 طنا من األسماك خالل شهر
أعلنت مديريـة زراعة بغداد الرصافة، 
الخميس، عن تسويق أكثر من مليون 
بيضة و314 طنا من االسـماك و160 
طـن مـن الدجـاج املجزور لألسـواق 
املحلية خالل شـهر كانـون األول من 
السـنة املاضيـة .ونقـل بيان لـوزارة 
الزراعة ، عن قسـم الثـروة الحيوانية 
جانـب  يف  الزراعـة  ملديريـة  التابـع 
الرصافـة قولـه، إنـه “تـم تسـويق 
الكميات املنتجـة من البيض والدجاج 
واالسـماك خالل شـهر كانـون االول 
للسـنة املاضية لسـد حاجة السـوق 
املحلية من املنتجـات الحيوانية حيث 
بلـغ عدد املشـاريع التي تنتـج أفراخ 

اللحم 17 مروع ، والتعاون واملتابعة 
مسـتمرة من قبل الكـوادر الفنية مع 
الحيوانية”.وأضافـت  الثـروة  مربـي 

مديريـة زراعة الرصافـة، أن “الهدف 
اإلسـايس التـي تسـعى إىل تحقيقـه 
هـو الوصـول إىل األكتفـاء الذاتـي”.

البيـان، أن “مديريـة زراعـة  وتابـع 
بغداد الرصافة وبالتعاون مع اقسـام 
اإلرشـاد والتدريب الزراعي ، الدواجن 
، الثـروة الحيوانية والشـعب الزراعية 
ضمـن قاطع عمـل املديريـة الندوات 
للفالحـني  والتوعويـة  اإلرشـادية 
واملزارعـني حـول إنتشـار النفايـات 
واالدغـال يف جـوار الحقـول الزراعية 
والحمـالت املجانية ملكافحـة األدغال 
التي تصيب حقول الحنطة باستخدام 
الكوادر  املناسـبة وبـارشاف  املبيدات 
الفنية فضـاًل عن الندوات حول تهيئة 
وتطهـري حضائر الحيوانـات من اجل 

زيادة اإلنتاج املحيل”.

الصناعة تحقق مراح�ل متقدم�ة ف�ي نص�ب وتشغي�ل خ�ط إنت�اج البطاري�ات عديم�ة اإلدام�ة
لصناعـة  العامـة  الركـة  أعلنـت 
السـيارات واملعدات إحـدى رشكات 
وزارة الصناعـة واملعادن، الخميس، 
عن تحقيق مراحل متقدمة يف نصب 
البطاريـات  إنتـاج  خـط  وتشـغيل 

عديمة االدامة .
وقـال معـاون مديـر عـام الركة 
حسـني أحمد محمـود يف بيـان ، إن 
“مصنـع البطاريـات التابع للركة 
وصـل اىل مراحـل متقدمـة يف نصب 
وتشغيل خط إنتاج بطاريات عديمة 
االدامـة مـن تخصيصـات الخطـة 
االسـتثمارية وبالتعاقـد مع رشكة 

سوفيما اإليطالية”.

وأشـار محمـود إىل “أكمـال نصـب 
املكائـن واملعـدات الخاصـة بالخط 
االنتاجي وكافة التحضريات الالزمة 

مع تجهيز املـواد االولية والرصاص 
عديمـة  بطاريـات  النتـاج  النقـي 
االدامة من )60 أمبري اىل 120 أمبري( 

بمايلبي متطلبات السوق املحلية”.
وتابع، أن “مصنع امليكانيكية التابع 
للركة يواصل إنتاج املعدات واآلالت 
الزراعيـة كالحاصـدات والجـرارات 
إال أنهـا تعاني من ضعف التسـويق 
الزراعيـة  املبـادرة  توقـف  بسـبب 
ومنـح الفالحني واملزارعني القروض 
الكافية لراء هـذه اآلالت واملعدات 
الزراعيـة”، الفتـاً يف ذات الوقـت اىل 
“إنتاج املصنع مـن منظومات الري 
بالرش املحورية والثابتة اذ ان هناك 
وزارتـي  بـني  وتواصـل  مفاتحـات 
الزراعـة والصناعـة لتسـويق هـذه 

املنظومات”.

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

اسعار الذهب

اسعار الدينار مقارنة بالدوالراسعار النفط

اسعار الذهب عيار 24    55,904 دينار

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

غرام الفضة عيار 95،8     544،46غرام الفضة عيار99،9     567،76اسعار الذهب عيار 18     41,929 ديناراسعار الذهب عيار 21     48,917 دينار اسعار الفضة

3
A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w p a p e r

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

الخميس 2 كانون الثاين 2020 العدد 2230  السنة العاشرة

كشف مصدر مسـؤول، الخميس، ان االضطرابات التي يشهدها العراق 
دفعـت مليارات الدوالرات للهـرب إىل خارج العراق، مشـريا اىل ان اغلب 
الركات االسـتثمارية جمدت نشاطها وغادر البعض منها البالد.وقال 
املصـدر ان »أجـواء االرتباك الحالية سياسـياً وأمنيـاً واقتصادياً دفعت 
عـدداً من الركات األجنبية إىل تجميد نشـاطها ومغـادرة البالد، بينما 
توقفـت أخرى عن مبارشة مشـاريعها التي تعاقدت عليهـا«، مبينا ان 
»مليـارات الـدوالرات فرت من العـراق إىل دول أكثر اسـتقراراً من بينها 
ملسـتثمرين محليـني وآخريـن أجانب«.واضـاف أن »هنـاك مئـات من 
املسـتثمرين اآلخرين جمدوا إنفاقهم عىل عدة مشاريع ضخمة النتظار 
ما ستؤول إليه األوضاع خاصة مع التصعيد األمريكي اإليراني«، الفتا اىل 
ان »األمـر مقلق للغاية، فالركات األجنبية تنسـحب واخرى لم تبارش 

بتنفيذ مشاريعه بسبب الوضع املتأزم«.

االضطرابات تدفع أغلب الشركات 
االستثمارية للهرب إلى خارج العراق

دعا عضـو املجلـس االقتصادي العراقـي غديـر العطار، إىل 
إعداد دراسـة بجميع املنتجات املستوردة للبالد.وقال العطار 
يف بيـان صحفـي إن »الجهات الحكوميـة ذات العالقة عليها 
اعداد دراسـة باملنتجات الصناعية والزراعيـة واملواد األولية 
املسـتوردة إىل العـراق مع تحديـد كمية املسـتورد مع األخذ 
بنظر األعتبار االسترياد عرب إقليم كردستان«.وأوضح العطار 
أن »وضع الدراسـة تأتي ليتم بنـاء مروع عىل ذلك وأصدار 
فرص اسـتثمارية إىل القطاع الخاص مع جدول زمني محدد 
بتنفيذ تاريخ يغطي االسـترياد مـع األخذ بنظر األعتبار %20 
إضافـة إىل ذلك«. وبـني العطار أن »عدم التزام أي مسـتثمر 
بتنفيـذ املروع خالل املدة املتفـق عليها يتم اتخاذ اجراءات 

بحقه وفرض غرامات مالية أذا كان التقصري من جانبِه«.

خبير اقتصادي يدعو إلعداد دراسة بالمستورد 
االقت�صاديلرسم خارطة لدعم المنتج الوطني
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قتل 21 ش�خًصا عىل األقل ج�راء الفيضان�ات الجارفة 
واالنهي�ارات  األرضية يف العاصمة اإلندونيس�ية جاكرتا 
واملناطق املحيطة بها،  بحسب ما أفادت السلطات اليوم .  
وغم�رت املي�اه قطاعات م�ن جاكرتا والبل�دات القريبة 
منها بعد هطول  أمطار غزيرة يف الساعات األوىل من أول 
أيام العام الجديد، ويتوقع  خرباء األرصاد الجوية هطول 

املزيد من األمطار الغزيرة . 
وق�ال الرئيس اإلندوني�ي جوكو وي�دودو إن إجراءات 
اإلجاء  والس�امة يج�ب أن تك�ون لها األولوي�ة، داعًيا 
إىل مزي�د م�ن التنس�يق  ب�ن إدارات املدين�ة والحكومة 
املركزية .  وعرب حس�ابه عىل »تويرت«، ألقى ويدودو اللوم 
يف ح�دوث  الفيضانات ع�ىل تأخري العم�ل يف مرشوعات 
البنية التحتية للسيطرة  عىل الفيضانات. وقال إن بعض 

املرشوع�ات تأجل�ت من�ذ عام 2017  بس�بب مش�كات 
تتعلق بحيازة األرايض . 

ب�دوره، قال كبري أمناء مجلس ال�وزراء يف بيان نقًا عن 
وكال�ة  األرصاد الجوية إن الطقس اليء قد يس�تمر يف 
أنحاء إندونيس�يا  حتى الس�ابع من كانون الثاني، داعًيا 
املواطن�ن إىل توخ�ي الحذر  تحس�ًبا لح�دوث املزيد من 

الفيضانات أو االنهيارات األرضية . 

إندونيسيا: 21 قتيلاً في فيضانات جارفة وانهيارات أرضية دولي دوليعربي  عربي 
خلل شهر واحد .. الكيان السعودي يقتل ويعتقل عددا 

من  المعارضين وينفذ أحكاما جائرة بحق أبناء القطيف

المراقب العراقي/ متابعة...
»واش�نطن  صحيف�ة  ن�رشت 
لينت�ش  مل�ارك  مق�اال  بوس�ت« 
 2020 ع�ام  في�ه  ع�ن  تح�دث 
ووصف�ه بالصاخ�ب يف ال�رشق 

األوسط. 
وق�ال إن الهج�وم عىل الس�فارة 
األمريكي�ة يف بغ�داد ه�و البداية 
وتحدث  عن ثاث اتجاهات علينا 

أن نراقبها يف العام الحايل . 
يحت�اج  ال  »الواح�د  إن  وق�ال 
البل�ورة  إىل  ينظ�ر  لع�راف ك�ي 

وي�رى م�ا  س�يحدث يف ال�رشق 
اتخ�ذت  ليبي�ا  فف�ي  األوس�ط، 
الحرب األهلي�ة انعطافة  خطرية 
بوصول املرتزقة الروس والقوات 
الرتكي�ة الت�ي دخل�ت يف  املعركة 
التي يحاول فيها الجنرال خليفة 
حف�رت الس�يطرة ع�ىل  العاصمة 

طرابلس. 
أما اليمن فا يزال يعاني من آثار 
الحص�ار االقتص�ادي والح�رب، 
رغ�م  جهود األط�راف املتصارعة 
س�وريا  ويف  التوت�ر.  لتخفي�ض 

تتغ�ري فيها  الح�رب جالبة معها 
موج�ات جدي�دة م�ن الاجئ�ن 

الهاربن من العنف  يف إدلب. 
ب�ن  العاق�ة  تغ�ريت  وربم�ا 
إرسائي�ل واملناطق الفلس�طينية 
حي�ث بات  ح�ل الدولت�ن خارج 
النقاش. كما ستهز االحتجاجات 
الشعبية نصف  األنظمة يف الرشق 
األوس�ط .  ومن هنا ف�إن التوجه 
األول الذي يج�ب النظر إليه هو، 
كل حكوم�ة يف  املنطق�ة ترتق�ب 
األمريكي�ة  االنتخاب�ات  نتائ�ج 

2020  .  فف�ي العادة عندما تتغري 
تظ�ل  األمريكي�ة  الحكوم�ات 
الرشق  الخارجي�ة  يف  سياس�تها 
األوس�ط ثابتة. ول�م يعد هذا هو 
الح�ال. فلو ح�ل  الديمقراطيون 
مح�ل دونال�د ترام�ب يف املكتب 
أن  نتوق�ع  علين�ا  البيض�اوي، 
تغريا يف السياس�ات م�ن قضايا 
متعددة مث�ل االتفاق النووي مع 
اإلرسائيلية-  والعاق�ات   إي�ران، 
الفلس�طينية، العاق�ة مع تركيا 

 والتحالف مع دول الخليج . 

المراقب العراقي/ متابعة...
ق�ال أوري فريدمان من مجلة »ذي أتانتك« إن 
اقتح�ام الس�فارة  األمريكية يف بغ�داد قلل من 

هيبة الرئيس األمريكي دونالد ترامب  
متش�ددون  هاج�م  عندم�ا   2012 ع�ام  ويف 
إس�اميون القنصلي�ة  األمريكي�ة يف بنغ�ازي 
وقتلوا عددا من األمريكين بمن فيهم الس�فري 
 تح�ول الح�ادث إىل نقطة حش�د للجمهورين 
بم�ن فيه�م دونال�د ترام�ب  ووزي�ر خارجيته 
الح�ايل ماي�ك بومبي�و، واتهم�وا إدارة ب�اراك 
أوباما  ووزيرة خارجيته هياري كلينتون بعدم 
التعام�ل م�ع قضايا األم�ن  القوم�ي بطريقة 

جيدة . 
وعلي�ه، فعندم�ا قرر مئات م�ن املتظاهرين يف 
الع�راق اخ�رتاق  الس�فارة األمريكي�ة يف بغداد 

يوم الثاثاء، وأش�علوا الن�ريان وهتفوا   “املوت 
مجم�ع  يف  الدبلوماس�يون  اختب�أ  ألمري�كا”، 
وكان  اإلن�ذار.  وأطلق�وا  صف�ارات  الس�فارة 

الح�ادث أكرب من تش�نج يف العن�ف عىل طريق 
 الت�ورط األمريك�ي يف الع�راق، ب�ل كان رضبة 
جيوسياس�ية يف أحش�اء  إدارة دونال�د ترامب، 
معي�دا أش�باح الهجوم عىل قنصلي�ة أمريكا يف 

 بنغازي . 
وه�و “تذك�ري مث�ري بالطريق�ة الخط�رة التي 
تحول�ت فيه�ا املواجهة ب�ن  الوالي�ات املتحدة 
وإي�ران، حيث توس�عت م�ن خاف ضي�ق بدأ 
بخروج  ترامب م�ن اإلتفاقية النووية وتحولت 
إىل سلس�لة م�ن املواجهات  الواس�عة يف الرشق 

األوسط .“ 
ففي الوقت ال�ذي اتهم فيه ترامب ومس�ؤولو 
إدارته إيران بالتخطيط  للهجوم عىل الس�فارة، 
ف�إن دور الحكومة اإليراني�ة يف الحادث ال  يزال 

غري واضح . 

أتالنتك: اقتحام السفارة األمريكية في بغداد قلل من  ذي 
هيبة ترامب  وضربه في المكان الذي يوجعه

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
أكدت الصحفية التش�يكية »يانا كونش�تيكوفا« أن نظام رجب 
طي�ب  أردوغان يواص�ل دعم ورعاي�ة التنظيم�ات اإلرهابية يف 

سورية وال  سيما تنظيم »داعش« و »جبهة النرصة«. 
وأش�ارت يف مق�ال نرشته بصحيفة »ليتريارن�ي نوفيني« إىل أن 
  «هؤالء اإلرهابين يقومون اآلن بالقتل والنهب والتدمري برعاية 

 مبارشة من النظام الرتكي«  . 
واعت�ربت الصحفية التش�يكية أن »أطماع أردوغان التوس�عية 
 وأوهامه يف أحياء االمرباطورية العثمانية يجب أن »تمثل مصدر 

 قلق ألوروبا أيضاً«. 
ويؤك�د الكثري من الساس�ة األت�راك أن أردوغان مس�تمر بدعم 

 اإلرهابين يف سورية ويعرقل حل األزمة فيها . 

صحيفة: نظام أردوغان مستمر بدعم التنظيمات اإلرهابية

بوست: 2020 عاما صاخبا ستزداد  مشاكله في الشرق األوسط واشنطن 

المراقب العراقي/ متابعة... 
أك�دت بديعة الزكزاك�ي، كريمة رئيس الحركة االس�امية يف نيجرييا 
 الش�يخ املعتق�ل تعس�فًيا إبراهي�م الزكزاك�ي، أن الوض�ع الصح�ي 
 لس�ماحته قد تده�ور منذ ثاثة أس�ابيع، وقد ُنقل اىل الس�جن العام 
 وقطعت السلطات عنه الدواء ومنعت زيارة االطباء اىل السجن .  وقالت 
بديع�ة الزكزاك�ي، خال اجتماع نس�وي للتبليغ الدين�ي يف  محافظة 
طهران »قبل عدة س�نوات ش�نت الس�لطات النيجريي�ة الهجوم  عىل 
املسلمن وتسببت باستشهاد وإصابة اآلالف منهم، وقد أصيب  والدي 
واستشهد ثاثة من أش�قائي«، وأضافت »الرشطة النيجريية،  وطيلة 
الس�نوات األربع�ة املاضية، فرضت إقامة جربية ع�ىل والدي  ووالدتي 
، وتس�ببت باستش�هاد ثاث�ة آخرين من  إخوتي،  املصابننْ واملريضننْ
اي ان س�تة من أشقائي استشهدوا«.  وأشارت بديعة الزكزاكي اىل أن 
»والدها بحاج�ة اىل العاج وإجراء  العملي�ات الجراحية خارج الباد، 
وقالت إن »هدف السلطات هو  تصفية الشيخ ابراهيم الزكزاكي، وقد 
مارس�ت الكثري من األذى بحق  أرُستن�ا«، داعية الجميع اىل الدعاء من 

أجل س�امة الش�يخ  وخاصه«  .  وأوضحت يف الختام أن »الشيخ فقد 
نس�بة كبرية من قدرته ع�ىل  البرص يف عينه األخرى، كم�ا أنه يواجه 

مشكلة حادة يف السمع«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
كتبت صحيفة “يديعوت أحرنوت” عن اتفاقية 
الغ�از ب�ن كي�ان الع�دو  االرسائي�ي والرشكة 
األردني�ة للكهرب�اء التي بدأت يف اس�تامها من 
 خزان الح�وت.  ووفقاً للصحيف�ة، فتقدر قيمة 
العق�د ب�� 10 ملي�ارات دوالر، حيث أن  الس�عر 
الذي سيدفعه األردنيون سيكون أقل مما تدفعه 
رشك�ة  الكهرب�اء اإلرسائيلية. وق�د وقع األردن 
اتفاقي�ة رشاء الغ�از يف  منتص�ف ع�ام 2016 ، 
ولكن من�ذ ذلك الح�ن كانت هن�اك اعرتاضات 
 ش�ديدة ع�ىل االتفاقي�ة ، بما يف ذل�ك يف الربملان 
األردني الذي دع�ا  إىل إلغائها.  وذكرت الصحيفة 
أنه س�يتم التزويد لألردن من خال رشكة تابعة 
 لرشك�ة  American Nobel Energy   )مما يعني 
أن الحوت يبيع  لرشكة تابعة لرشكة غري ربحية، 
ويبيعها لرشكة الكهرباء األردنية(  ، مما يبن يف 
الظاه�ر أن األردنين يش�رتون الغاز من رشكة 

 أمريكية وليس مبارشة من كيان العدو . 
ع�اوة ع�ىل ذل�ك ، ف�إن اتف�اق الغ�از مدعوم 
انته�اك  ت�م  بحي�ث  إذا  أمريكي�ة،  بضمان�ات 
االتفاقية – س�يتم تعويض العائدات املالية من 
خال  اتفاقيات املساعدات التي تذهب إىل األردن. 
وس�يتم توفري الغاز  لألردنين عىل أساس العقد 
املوق�ع بن الطرفن منذ ثاث س�نوات  ونصف. 
ستش�رتي رشكة الكهرب�اء األردنية م�ا ال يقل 
عن 3 مليارات  مرت مكعب س�نوًيا عىل مدار 15 
عاًما من العرض. وسيس�تفيد الكيان  الغاصب 
أيًضا من تدفق الغاز، حيث تم تخفيض تعريفة 
الكهرباء يوم  أمس بنس�بة 4.13٪ بسبب الغاز 
الرخي�ص النات�ج من حق�ل الح�وت  إىل رشكة 

الكهرباء. 
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن الجزء األق�ل إرضاًء 
من القصة هو الس�عر  الذي سيدفعه األردنيون 
حي�ث يعترب س�عر قليل ، والذي وفًق�ا للتقارير 

 األجنبية ، س�يكون ح�وايل 5.5 دوالر لكل وحدة  
  )MMBTU(، وه�و  س�عر يب�دو حت�ى الي�وم 
مرتفًعا بالنسبة لسعر برميل النفط. من ناحية 
 أخ�رى، س�تدفع رشك�ة الكهرب�اء اإلرسائيلية 
حوايل 6.4 دوالرات  للوح�دة الحرارية هذا العام 
، نتيجة التفاقية ع�ام 2012 املوقعة حتى  قبل 

تطوير خزان الحوت . 

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن وزير حرب العدو نفتايل بينيت 
توقيع أوامر حج�ز أموال 32  عائلة 
فلس�طينية لديها أبناء معتقلون يف 

سجون االحتال  االرسائيي . 
وق�ال بيني�ت، يف تغري�دة، تابعتها 
»املراق�ب العراق�ي« »وقع�ت أوامر 
 حج�ز أم�وال 32 عائل�ة )ه�م ذوو 
معتقل�ن م�ن الفلس�طينين داخل 
الخ�ط  األخ�ر( تتلقى أم�واال من 
السلطة الفلسطينية، وهم يحملون 
وأض�اف  اإلرسائيلي�ة«،   الجنس�ية 
»الق�رار س�اري املفع�ول، وس�يتم 

 حجز األموال يف الساعات املقبلة«. 
وتابع بينيت »حصلت هذه العائات 

عىل تمويل من السلطة  الفلسطينية 
الت�ي  األعم�ال  مقاب�ل  لس�نوات، 
اإلرهابي�ون«،  حس�ب  يرتكبه�ا 

تعبريه . 
حيث تخصص السلطة الفلسطينية 

املعتقل�ن  لكاف�ة  ش�هرية  مبال�غ 
الس�جون  يف   الفلس�طينين 

اإلرسائيلية . 
وحذرت السلطة الفلسطينية من أن 
اقتطاع االحتال أم�وال املقاصة  قد 

يفجر األوضاع . 
لاحت�ال  التحذي�ر  ه�ذا  ونق�ل 
االرسائي�ي عض�و اللجن�ة املركزية 
لحركة  فتح ورئيس هيئة الش�ؤون 
الشيخ   الفلس�طينية حسن  املدنية 
يف  لقاء جمعه الثاثاء املايض بوزير 

املالية اإلرسائيي، موشيه  كاحلون . 
وأكد الشيخ يف تغريدة عىل »تويرت«، 
الفلس�طينية  القي�ادة  »رف�ض 
 للقرصنة املالي�ة اإلرسائيلية بحجة 

الدفع لعائات الشهداء  واألرسى«. 
امل�ايض  األح�د  »الكابني�ت«  وق�رر 
اقتطاع 149 مليون شيكل من  أموال 
املقاص�ة، عىل أن يتّم اقتطاعها عىل 

مدار 12 شهرًا . 

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن موق�ع ثوار النمر املقرب من املعارضة 
الس�عودية يف القطيف،  عن استشهاد ثاثة 
م�ن أبن�اء املعارض�ة واعتق�ال آخرين من 
قب�ل  الكيان الس�عودي، مش�ريا اىل أنه تمت 
محاكم�ة عرشين من أبن�اء  املعارضة بتهم 

كيدية.  
»املراق�ب  تابعت�ه  بي�ان  املوق�ع، يف  وق�ال 
العراق�ي« إن »الكي�ان  الس�عودي قام بقتل 
ثاث�ة م�ن أبن�اء املعارض�ة وهم )الش�هيد 
حس�ن  مه�دي آل دخي�ل - بل�دة القدي�ح، 
املجاه�د احم�د عبدالله آل س�ويد م�ن  بلدة 
البحاري واملجاهد عبدالله حس�ن النمر من 

بلدية العوامية«. 
وأض�اف البيان أن »آل دخيل استش�هد عرب 
عملية دهس متعمدة من  قبل أحد الدوريات 
األمنية يف كورنيش القطيف«، مش�ريا اىل أن 
  «اآلخرين تم استهدافهم عرب عملية ماحقة 
ومط�اردة ومن ث�م اغتيال  من قب�ل القوات 
األمنية الس�عودية يف أزقة حي العنود وسط 

الدمام«. 
وأش�ار البي�ان اىل أن�ه »القوات الس�عودية 
الغاش�مة اقتحم�ت ح�ي أم  الجزم وس�ط 
الحربي�ة  املركب�ات  م�ن  بع�دد  القطي�ف 
املن�ازل  أح�د  وت�م  اقتح�ام  واملصفح�ات 
السكنية ولم تعرف األسباب الحقيقية وقته 
حتى  تبن بأنه تم اختطاف واعتقال الشاب 
س�عود محمد الفرج وزوجته  السيدة إيمان 
محمد ارحيماني وطفلته�ا التي تم اإلفراج 
عنه بعد  س�اعات من اعتقال والدتها والتي 

ظل�ت ره�ن االعتق�ال والذي ت�م  اختطافه 
وس�ط س�وق مياس ليت�م بعده�ا اقتحام 

املبنى والحي التي  تس�كنه«. 

وب�ن أنه »ت�م أيض�ا اقتح�ام ح�ي العنود 
وس�ط الدمام بالرصاص الح�ي  والدوريات 
األمني�ة وت�م خال ه�ذا االقتح�ام مطاردة 

الش�ابن أحم�د آل  س�ويد و عبدالل�ه النمر 
من أه�ايل القطيف وتم اغتيالهم بالرصاص 
من  قبل مرتزقة آل س�عود«.  وأش�ار البيان 

اىل أن »أقدمت قوات الكيان الس�عودية عىل 
اختط�اف  واعتق�ال الش�اب س�عود محمد 
محم�د  إيم�ان  الس�يدة  وزوجت�ه  الف�رج 
 ارحيماني من قبل قوات رئاس�ة أمن الدولة 
وكذلك اعتقال الش�اب  فتح�ي عي آل ادغام 
من أهايل بلدة العوامية، عرب اس�تدعاء ملركز 
 مباح�ث عن�ك بالقطي�ف«.  وكش�ف البيان 
ع�ن انه »ت�م اإلف�راج ع�ن املعتق�ل محمد 
ع�ي املزرع،  م�ن أه�ايل بل�دة العوامية بعد 
اعتقال مدة س�نتن وأربع أش�هر يف  السجن 
الع�ام بالدمام، فيما تم اإلفراج عن الس�يدة 
إيم�ان محم�د  ارحيمان�ي، م�ن أه�ايل بلدة 
العوامي�ة املعتقل�ة بتاري�خ 2 كان�ون األول 
 بعد اعتق�ال مدة 18 يوما يف توقيف مباحث 
عن�ك بالقطيف بع�د  التحقيق وه�ي زوجة 

املختطف واملعتقل سعود محمد الفرج«. 
وأك�د البيان أنه »تم عقد جلس�ات محاكمة 
متفرق�ة يف ش�هر ترشي�ن  الثان�ي 2019م 
باملحكم�ة الجزئي�ة املتخص�ص بالري�اض 
لتصدر  احكام�ا ابتدائية باالعدام للمعتقلن 
الخمس�ة املذكوري�ن وه�م كل م�ن  أحم�د 
أب�و عبدالل�ه، أمري أب�و عبدالل�ه، موىس آل 
صمخان، محمود  القاف و محمد العقيي«. 

ويمارس الكيان السعودي عملياته القمعية 
االس�تبدادية بالضد من  الشيعة يف القطيف 
واإلحس�اء، حيث يعمل عىل قم�ع الحريات 
 والتعب�ري ع�ن ال�رأي باإلضاف�ة اىل منع�ه 
ممارس�ة الحريات الديني�ة  والعقائدية، من 
خال قيامه بقتل واعتقال املواطنن إضافة 

اىل  محاكمة أخرين وفق تهم باطلة.  

ابنة الزكزاكي: صحة الشيخ متدهورة منذ ثلثة أسابيع

تقرير: اتفاقية الغاز مع إسرائيل خديعة للشعب األردني

االحتالل يحتجز أموال 32 عائلة فلسطينية والسلطات 
تحذر من  انفجار األوضاع

المراقب العراقي/ متابعة... 
أعل�ن رئيس ال�وزراء اإلرسائيي املنتهي�ة واليته، بنيامن 
نتنياه�و،  أنه يعتزم مطالبة الكنيس�ت )الربملان( بتوفري 
حصان�ة ل�ه ض�د  املاحق�ة القضائي�ة يف ظ�ل دع�اوى 
الفس�اد بحقه بتهم تلقي الرشوة  وخيانة األمانة العامة 
واالحتي�ال .  وقال نتنياه�و، يف مؤتمر صحايف “س�أطلب 
الحصان�ة كجزء من  ممارس�ة حق�ي القانوني، وضمن 
واجب�ي ومهمتي م�ن أجل االس�تمرار  يف قي�ادة الباد«، 
مضيف�اً، أنه »أرغ�ب يف قي�ادة إرسائيل لس�نوات  عديدة 
لتحقي�ق إنجازات تاريخية، خصومي ليس لديهم س�وى 
 التحريض ضدي. الحصانة ليست إىل األبد بل هي مؤقتة«. 
واته�م نتنياهو معارضيه بالوق�وف خلف حملة ضده إىل 

جانب أحزاب  وجهات أخرى من اليسار وغريهم . 
وتس�اءل عن األس�باب الت�ي تمن�ع التحقيق م�ع بيني 
غانت�س ويائ�ري  البيد )االثن�ان من ح�زب أزرق- أبيض( 
بش�أن اس�تخدامهما لعرشات  املاين من األموال العامة 
لصال�ح الدعاي�ة الحزبية .  وتزامن�اً مع إع�ان نتنياهو؛ 
صدر بيان ع�ن مكتب األخري جاء فيه أّن�ه   “منذ اللحظة 
الت�ي قدم فيها رئي�س الوزراء طل�ب الحصانة إىل رئيس 
 الكنيست سيتم تجميد الئحة االتهام ضده، لحن تشكيل 
الحكوم�ة،  وتش�كيل لجن�ة الكنيس�ت املعني�ة بالبت يف 
منحه الحصانة«.  وين�ّص القانون اإلرسائيي عىل أن يتم 
بحث طلب الحصان�ة يف لجنة  برملانية خاصة هي “لجنة 
الكنيس�ت”، ولك�ن بفعل نتائ�ج االنتخاب�ات  األخرية لم 
يت�م عملياً تفعيل الكنيس�ت بش�كل منتظم وال تش�كيل 
اللجان  الربملانية املختلفة، باستثناء لجنتي املالية ولجنة 
الخارجية  واألمن، ويعني هذا أن بمقدور نتنياهو كس�ب 
مزيد من الوق�ت قبل  بدء إج�راءات محاكمته، ومحاولة 
تحقيق إنجاز انتخابي يمكن حزبه   )الليكود( واملعس�كر 
املؤي�د ل�ه )أح�زاب الحريدي�م وقائمت�ي التي�ار  الديني 
الصهيوني( من الوصول إىل أغلبية 61 عضواً يف الكنيست 
 وضم�ان تش�كيل لج�ان برملانية يك�ون ملعس�كره فيها 

أغلبية تضمن له  قبول طلب الحصانة الربملانية. 

تفاديا من ملحقته بقضايا 
فساد .. نتنياهو يطلب 
الحصول على  الحصانة
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مح�اوالت اخ�راق »تھكی�ر« املواق�ع والصفح�ات الرس�میة 
للمؤسس�ات الحكومی�ة  والرشكات والش�خصیات املھمة وغیر 
املھمة ،لیس�ت جدي�دة ، وال تقترص عىل  بلد دون س�واه ، ولكن 
ثم�ة تباي�ن يف مس�توى التحصی�ن والدفاعات املتوف�رة يف  ھذا 

املوقع او تلك الصفحة .  
و عندم�ا نتحدث ع�ن حرب »التھكی�ر« يف العراق ، فس�نجدھا 
األكثر رضاوة  واألش�د فت�كاً بین دول العالم ، ربما يعود س�بب 
اشتداد ھذه الحرب عندنا ، اىل  ضعف إمكاناتنا الدفاعیة ، ولذلك 

، كانت مواقع مؤسسات الدولة وصفحاتھا عىل   )الفیس
ب�وك(، عرضة للعديد من الغزوات والھجمات املتواصلة من قبل 
الجیوش   «الھكرية« وقد تمكنت تلك الجیوش من تحطیم جمیع 
الخط�وط الدفاعی�ة ،  والوص�ول اىل مقرات القیادة والس�یطرة 
لع�دد غیر قلیل م�ن املواقع والصفحات  االلكرونی�ة التي تعود 
ل�وزارات وجھ�ات مھم�ة ، بعضھا امنی�ة ، ففي لیل�ة واحدة ، 
 س�قطت نح�و ٦ او ٧ مواقع وزارية ، واس�تطاع الھكريون من 
رفع اعالمھ�م وبث  بیاناتھم ع�ر تلك املواق�ع ، والالفت للنظر 
ان »الھكريی�ن« يعلنون عن نیتھم  القی�ام بالھجوم قبل موعده 
، يف معنى واضح وأس�لوب فاضح للتح�دي ، والتأكید  ان لديھم 
الق�درة عىل تنفی�ذ ھجماتھم وتحقی�ق مايري�دون يف اي وقت 
يش�اؤون !! ،  وھنا يتبادر اىل الذھن اس�تنتاج ، قد يبدو منطقیا 
، -وان كن�ت أمیا يف ھذا املجال   !! - ، ھو ، ان »الھكريین » تمكنوا 
من زرع ملفات التھكیر يف ھذه املواقع منذ  لحظة دخولھم االوىل 

)ملفات عمیلة(!!   
لذلك اصبح بامكانھم القیام لعملیة التھكیر يف الوقت املناس�ب  
ويتض�ح ھ�ذا  االمر من خالل تك�رار العملیة يف بع�ض املواقع ، 
الن االجراء الذي يقوم به  القائمون عىل ھذه املواقع ، ھو نس�خ 
امللف�ات املوج�ودة يف املوق�ع     بش�كل كامل  ، واالحتف�اظ بھا يف 
مكان »آمن« ثم يقومون بعد ذلك بمسح محتويات املوقع  كافة 
، ومن ثم يعیدون نس�خة امللفات التي احتفظوا بھا ، معتقدين 
انھم تمكنوا  من اس�تعادة املوقع وط�رد الفلول الھكرية ، ولكن 

الحقیقة . 
الھكرز  » ،ً نجحوا ابتداء يف زرع ملفاتھم ضمن امللفات االساسیة 
للموقع )بما  يش�به الفايروس( ، وعند عملیة النسخ ، فان ھذه 
الغ�زوات »الھك�ر«.. مواقع  الدول�ة يف خطر الفاي�روس ، يبقى 
يتنق�ل مع امللفات ، يذھب ويع�ود معھا ، وھنا  ، يتم تفعیل ھذا 

الفايروس من قبل زارعیه يف الوقت الذي يقررون !!  
إذن م�ا الح�ل ؟الحل يكمن يف جملة من الخطوات  -:  يتم نس�خ 

امللفات بنحو منفرد .    
  - ايقاف املوقع ملدة زمنیة مناسبة,   - العمل عىل وضع تحصینات 
ش�ديدة ، من  خ�الل التعاقد مع رشكات عاملی�ة معروفة يف ھذا 

الجانب ، النه
  برصاحة ، ان الكثیر

م�ن مواقعن�ا اإللكرونی�ة ت�وكل حمايتھ�ا ل�رشكات وربم�ا 
ألش�خاص اليمتلك�ون  الق�درات املناس�بة ملواجھ�ة موج�ات 
»الھك�رز« ، علم�ا ان ھن�اك من يتح�دث عن  تواض�ع امكانات 
املھكرين ، ومعنى ھذا ان مواقعنا اكثر ضعفا ،    - وھنا فان األمر 
 بحاجة إىل اھتمام اس�تثنائي من قبل جمیع مؤسس�ات الدولة 
، ويتج�ىل ھ�ذا  االھتمام من خ�الل تخصیص األموال املناس�بة 
لتوفی�ر التحصینات عر االس�تعانة  برشكات عاملی�ة معروفة . 
عدا ذلك فان بیانات الدولة واملواطن س�تبقى يف خطر  ، الس�یما 
تلك البیانات املتعلقة بالجوانب األمنیة واالجتماعیة والتعلیمیة. 

غزوات »الهكر« .. مواقع 
الدولة في خطر

عبدالزھهرة محمد الھنداوي

،،

،،

بقلم/ فؤاد المازني
مما ال ش�ك في�ه أن األعراف الدبلوماس�ية 
تقت�ي م�ن ال�دول املوقعة عليه�ا أن  تويل 
والقنصلي�ات  للس�فارات  بالغ�اً  اهتمام�اً 
املوج�ودة يف بلدانه�ا وتعتر حرم�ة  التعدي 
عليها من الواجبات األساسية املناطة بالبلد 
املضي�ف ، كم�ا وأن البعثات  الدبلوماس�ية 
تكون محط اح�رام وتقدير ع�ال ووجوب 
التأم�ن عىل حياة أفراد  الس�لك الدبلومايس 
من لحظة دخولهم للبلد وإىل حن مغادرتهم 
يزاول�ون  مادام�وا  ويتمتع�ون  بحصان�ة 
نشاطهم املتعارف عليه داخل البلد املضيف .  

ه�ذا هو الس�ائد واملتع�ارف علي�ه.. لكن !! 
التس�اؤل املطروح أن�ه وعىل م�دى  األعوام 
املاضي�ة تعرض�ت ع�دة قنصلي�ات لدول�ة 
محددة بالذات إس�المية جارة  للعراق وهي 
التع�دي  إىل  اإلس�المية  إي�ران  جمهوري�ة 

الصارخ م�ن قبل مجاميع  ضم�ن حراكات 
ش�عبية غابت هويتها الرصيح�ة يف معظم 
األحيان بالرغم م�ن أن  العالقات التي تربط 
البلدين أبع�د من األطر الدبلوماس�ية حيث 
توجد ح�دود جغرافي�ة  أكثر م�ن ألف كيلو 
م�ر تربط بينهم�ا وكذلك روابط ووش�ائج 
اجتماعي�ة وعش�ائرية  ومناف�ع اقتصادية 
الديني�ة  املش�ركات  إىل  إضاف�ة  متبادل�ة  
الوقائ�ع  أن  ،  إال  واملذهبي�ة  والعقائدي�ة 
تش�ر إىل تع�دي ص�ارخ عىل حرم�ة العديد 
م�ن القنصلي�ات اإليراني�ة  ويف العدي�د من 
املحافظ�ات وألكث�ر م�ن م�رة وتص�ل إىل 
اخراقه�ا والعب�ث يف داخلها  ب�ل إىل حرقها 
عدة م�رات  وتدمره�ا تدمراً كام�اًل  ومع 
هذا الفعل املش�ن  واملستهجن واملرفوض لم 
نالحظ هيجان معظم الساس�ة الحكومين 
واملسؤولن  إال النادر والقليل منهم يطلقون 

ترصيحات باهتة ال طع�م وال لون فيها وال 
رائح�ة  وربما اعت�اد البعض عىل س�ماع أو 
مش�اهدة هذا الحدث فينظر له نظرة عابرة  

 غر متأسف عىل حدوثها .  
بع�د تم�ادي الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة 
يف التع�دي ع�ىل س�يادة البلد واس�تقالليته 
 والتدخل الس�افر يف جميع شؤونه الداخلية 
ومح�اوالت  الخارجي�ة   سياس�ته  وحت�ى 
 تقويض وتحجيم وإلغاء تش�كيالت الحشد 
الشعبي  أحد أهم مفاصل القوات  العسكرية 
يف البالد ومهاجمة ورضب أحد التش�كيالت 
املرابط�ة ع�ىل الح�دود  العراقية الس�ورية 
مما تس�بب باستش�هاد كوكب�ة تضاف إىل 
ش�هداء العراق وجرح  آخرين وتدمر البنية 
العس�كرية يف ذلك املوقع  ، وك�رد فعل لهذا 
العمل الجبان  اس�تنكرت جموع من الشعب 
وتوافدت نح�و الس�فارة األمريكية للتعبر 

عن س�خطها  واس�تنكارها وش�جبها لهذا 
الع�دوان باعتبار هذه الس�فارة تدير جميع 
الفعاليات  العدائية للعراق وللمنطقة ,حصل 
مالم يكن بالحس�بان ول�م تتوقعه األذهان 
 فالوقائع مبهمة ومتش�ابكة تنم عن ضياع 
م�ن جانب وخيوط مؤامرة م�ن جانب  آخر  
وازدواجي�ة يف املعاي�ر ...  تهاف�ت بع�ض 
املس�ؤولن وعىل أعىل  املس�تويات واملناصب 
رساعاً اىل السفارة ترافقهم عنارص مدججة 
باألس�لحة  واملع�دات ملن�ع املتظاهري�ن من 
الوص�ول للس�فارة  ، وبع�ض املس�ؤولن 
الس�ابقن  والالحق�ن أرادوا بش�تى الطرق 
أن يوصل�وا أصواته�م املبحوحة باس�تنكار 
التعدي  عىل السفارة ووصفها أحدهم بأنها 
وصم�ة ع�ار ع�ىل الحكوم�ة إن حصل ذلك 
 ولكن�ه غ�ض الط�رف يف الس�ابق عن حرق 
القنصلية اإليرانية لع�دة مرات واآلن  عميت 

بصرته عن س�قوط الشهداء والجرحى من 
أبن�اء جلدته ، وبعضهم من هم  مش�اركون 
وفاعل�ون يف صن�ع واتخ�اذ الق�رار األمني 
ولكن جل مافعلوه  الخروج  مع املتظاهرين 
لحس�ابات مستقبلية سياس�ية  ،  والبعض 
اآلخ�ر ال هو م�ع ه�ذا  الطرف وال م�ع ذاك  
فرس�الته تجامل هذا وترب�ت عىل كتف ذاك 
وهم�ه الوحيد  الحفاظ عىل مكتس�باته هو 
وكتلت�ه الصم�اء البكم�اء ،  وحتى س�احة 
االعتص�ام  الرئيس�ية يف العاصم�ة أعلن�ت 
ال�راءة مم�ن وص�ل إىل محي�ط الس�فارة 
األمريكي�ة!!!   ووس�ائل اإلع�الم تم�وج يف 
نقل األحداث ورس�ائل الش�جب واالستنكار 
لوص�ول  املتظاهري�ن إىل محي�ط الس�فارة 
الس�يئة الصي�ت وتخ�ون علن�اً من س�هل 
الوص�ول  إليه�ا وكأنها هي الدول�ة واملحتل 

من يحيط بها

المنشئات الدبلوماسية متساوية واتفاقية فيينا واحدة 
الحدث الذي وقع اليوم يحتاج إلى وقفة وإلى دراسة و تقييم ومراجعة من كل  الجوانب على الصعيد الحكومي الرسمي وعلى 

صعيد بعض أصحاب القرار   وكذلك على صعيد المسؤولين السابقين والحاليين ورؤساء بعض الكتل  السياسية وحتى على صعيد 
الحراك الشعبي ، فعدم وضوح الرؤية الحكومية  إلدارة الدولة العراقية من قبل األحزاب والكتل  السياسية وغياب الكفاءات  الوطنية 

إلدارة الدولة وتقاطع المصالح الشخصية والفئوية الضيقة وتفشي  الفساد في مفاصل الدولة ال يعني الخلط المتعمد في المعايير 
الدولية واالزدواجية  في التعامالت الدبلوماسية فهذه تعبر بشكل واضح عن الغايات الممنهجة لجعل  العراق ساحة لتصفية الحسابات 

والصراعات اإلقليمية والتي ال تنظر بعين  االعتبار إلى المستقبل المجهول الذي ينتظر العراق وشعبه .   

توضأ إنه الحشد المقدس
بقلم/ واثق الجابري

   يق�ول العراقيون يف واحدة م�ن أجمل األوصاف 
للحش�د الش�عبي املقدس، »توض�أ  حينما تتذكر 

اسم الحشد الشعبي املقدس .» 
القدس�ية والوصف لم تأت اعتباط�ا وال عاطفة 
عابرة، او مي�والً لطائفة أو قومية،  قدس�ية من 
الفتوى العظيمة املباركة، ومن املهام الجس�يمة 
والتضحي�ات الجليل�ة،  والوص�ف أق�ل م�ا ُيقال 
بحق رجال يستش�هد أحدهم تل�و اآلخر من أجل 
إنقاذ طفل أو  امرأة، رجال ينامون مكش�وفن يف 
الصحاري واألودية والجبال صيفاً ش�تاًء،  يبنون 

وطناً وكثٌر منه�م ال يملك بيت صفيح يف وطنه، 
يج�ودون بأنفس�هم  وأموالهم من أج�ل أن ينعم 

العراقيون باألمن والحرية والرفاهية . 
كن�ت يف إحدى القنوات العربية، ومعي ضيف من 
واش�نطن؛ قال يل إن األنبار  ليس�ت كما هي قبل 
2014م يف تقييمه�ا للحش�د الش�عبي، ويقص�د 
ص�ورة معاكس�ة  للواق�ع، فقلت له نعم ليس�ت 
كما هي قب�ل هذا التاريخ وكذلك املوصل وصالح 
 الدي�ن وبقي�ة املدن الت�ي يف وقتها ص�ارت تحت 
هيمنة داعش واألفكار الطائفية  املتطرفة، ولكن 
بعد ه�ا اختلطت الدماء ومحيت آث�ار الطائفية، 

واستعيدت األرض  بسواعد رجال قدموا أنفسهم 
للحف�اظ عىل العرض وال�رشف العراقي، وهاهم 
أهايل  األنب�ار والقائم يتس�ارعون إلنقاذ جرحى 
القص�ف األمريك�ي ع�ىل لوائي 45و4٦  للحش�د 

الشعبي ويترعون بدمائهم . 
والب�رصة  الدي�ن  وص�الح  واملوص�ل     األنب�ار 
والنارصي�ة وس�واها م�ن املحافظ�ات،  عاش�وا 
التجرب�ة، وش�هد أهلها ب�أم أعينه�م كيف كان 
الرجال يجابهون الرصاص  بصدور عارية وجباه 
عالي�ة، كيف يس�تدينون أج�ور النق�ل للوصول 
اىل جبه�ات  الوغ�ى، وكيف يحتضن�ون األطفال 

املروع�ن م�ن جرائ�م داع�ش ويرفعونه�م عىل 
 أكتافهم، ويتسابقون عىل املنايا، وقصص كثرة 
سيسجلها التاريخ كاألساطر؛  أبطالها خارقون 
ورشف  بكرام�ة  إال  عنده�م  للحي�اة  معن�ى  ال 
العراقي�ن، وم�ا  التضحية عندهم، س�وى جرس 
للتخل�ص من أبش�ع الجرائ�م والتط�رف والقتل 
 والروي�ع، لالنتقال اىل حيث الحياة املس�تقرة يف 

وطن آمن . 
ذاك�رة الع�راق ل�ن تمحى به�ذه الرسع�ة، ولن 
تنطيل عليها أكاذيب الصفحات  الوهمية واإلعالم 
املغ�رض، ال�ذي أراد الوقيعة ب�ن العراقين، وما 

تزال الشواهد  حارضة والدماء لم تجف، والجثث 
متناثرة يف الراري، وجرحى مشوهن  ومقطوعي 
األطراف وفاقدي العيون وثوابت البصرة، تحكي 
إصاباتهم تش�وه فك�ر  عدوه�م، وانقطاعه عن 

الفكر اإلنساني وضالل بصرته عن الحق . 
تلك الش�واهد لن ينس�اها العراقيون، وس�يظهر 
الحج�ر الصل�د حينم�ا ينف�ض الغب�ار،  وحينما 
تنج�يل الغرة، يتبننّ الخيط األبيض من األس�ود، 
ضمائ�ر  الجريم�ة  األمريكي�ة  ه�زت  وحينم�ا 
العراقي�ن، س�يتذكرون ثورة العرشي�ن وفتوى 

الجهاد الكفائي . 

أخطأت التقدي�رات األمريكية حن تجاوزت عىل 
مق�دس عراق�ي، ويبدو أنه�ا لم  تفه�م لحد اآلن 
طبيعة املجتم�ع العراقي، والركائز التي ال يمكن 
أن ينسلخ منها  كاملرجعية والعشائر، اللتن كانتا 
رشارة ث�ورة العرشي�ن وأدواتها وفت�وى الجهاد 
 الكفائي بأبناء عشائرها، وبهذا العمل اإلجرامي 
الغب�ار  وضجي�ج  العراق�ي  الش�عب  س�ينفض 
مواق�ع التواصل اإلجتماعي، وس�ينىس خالفاته 
مش�مراً  واإلجتماعي�ة،  وس�تجده   السياس�ية 
عن س�اعديه، ويقول ملن أراد املس�اس بقدس�ية 

العراق: )توضأ  فإنهم توضأوا بالدماء(  . 

بقلم/ جينفر روبن
املتش�ائمة  للتقییم�ات  خالف�ًا 
الس�تمراره يف منصب�ه، ف�إن فرص 
ترامب يف والي�ة  ثانیة أخذت تتقلص 
مع تض�اؤل األمل يف تح�ول يف الرأي 
العام األمیركي. لكن،  كیف وصلنا إىل 
ما وصلنا إلیه الیوم؟، إن اسراتيجية 
ترام�ب املتمثلة يف الت�ودد  إىل قاعدته  
نّ  باملئ�ة م�ن  صحی�ح أن قراب�ة 30 
الناخبی�ن س�یصدقون كل ما يقوله 
 ترامب، مھما  كان ذا تداعیات كبیرة 
ج�دا االنتخابات  كان�ت خطئا وكان 
منافیاً  للعقل، غیر أن االس�راتیجیة 
الت�ي تركز ع�ىل القاع�دة االنتخابیة 
فقط مع رئیس  يرتك�ب األخطاء لم 
يفعل ش�یئاً تقريباً من أجل »الرجال 
والنس�اء املنس�یین«، وقد  اس�تعدى 
الجامع�ات  يف  املتعلمی�ن  الناخبی�ن 
والنس�اء وناخب�ي الضواح�ي.. ھي 
التي  وضعت مجل�س النواب يف أيدي 

خصومه »الديمقراطیین .» 
وإىل ذل�ك، فإن�ه وس�ط ع�دد م�ن 
رئی�س  أي  يس�تطیع  الفضائ�ح 
الرك�ون إىل دوره  كقائد أعىل للقوات 

للسیاس�ة  وكمھن�دس  املس�لحة 
الخارجی�ة األمیركی�ة م�ن أجل  دعم 
ھالة السلطة، و لكن سیاسة ترامب 
الخارجیة، وبغض النظر عما لحقھا 
م�ن  رضر، تتص�ف بكونھ�ا يف حالة 
فوىض وفقدان كبی�ر للفعالیة. فمن 
حرب�ه التجارية  التي تؤذي املزارعین 
والتجاراألمیركیی�ن،  واملس�تھلكین 
ع  لالنس�حاب من  إىل مخططه املترسنّ
سوريا، إىل تھديداته املستمرة لحلف 
»النات�و«، إىل تس�اھله م�ع   الكوري 
الش�مايل »كی�م جون�غ أون«.. ف�إن 
سیاس�ة ترامب الخارجی�ة تزيد من 

 إضعاف سلطته أكثر فأكثر . 
وإذا كان الرئیس ريتش�ارد نیكسون 
قد اس�تطاع االعتماد ع�ىل نجاحات 
الصی�ن،  السیاس�ة  الخارجی�ة 
مث�اًل ،لدعم�ه خ�الل أي�ام فضیحة 
»ووترغیت« الس�وداء، فإن  سیاس�ة 
ترام�ب الخارجیة تزي�د من إضعاف 

رئاسته . 
كما أن أحكام ترامب املجتزأة جعلته 
يقی�ل أي مستش�ار يتمت�ع ببع�ض 
العق�ل  والتجرب�ة والتأث�ر ونتیج�ة 

لذل�ك، ال يوجد أحد الی�وم لیوقفه أو 
لیساعده عىل  الخروج من املآزق التي 
يضع نفس�ه فیھا. فلی�س ثمة جیم 
ماتی�س لیطمئنِ  الحلف�اء ويمحص 
خط�اب ترام�ب، وال غ�اري كوھ�ن 

لیرفض الرسوم الجمركیة .. 
وألن�ه ل�م يب�ق حول�ه س�وى رجال 
األوق�ات،  كل  يف  نع�م  ل�ه  يقول�ون 
وأق�ارب  ومس�اعدون عديمو الخرة 
ترام�ب  تح�دي  ف�إن  والتجرب�ة، 
التمھیدي�ة  ي�زداد  االنتخاب�ات  يف 
وإنجازاته تقل. وم�رة أخرى، يمكن 
الق�ول إن ترام�ب ھ�و عدو نفس�ه، 
وأخی�را  ً ش�به مس�تحیل. فبغ�ض 
النظر عن مدى تعلق »الجمھوريین« 
الھجم�ات   »الديمقراطیة«  أم�ام  به 
والتغطیة اإلعالمیة املاضیة كان أمرا 
قاسیا، إال أنھم باتوا الیوم  منفتحین 
بشكل متزايد عىل فكرة تحدي ترامب 

يف االنتخابات التمھیدية الحالیة . 
فوفق أحدث اس�تطالع للرأي، أجرته 
»أن ب�ي آر – بي ب�ي أس نیوز آور«، 
ف�إن   43 باملئ�ة م�ن »الجمھوريین« 
يف  لرام�ب  مناف�س  يف  يرغب�ون 

مقاب�ل  االنتخاب�ات  التمھیدي�ة، 
4٦ ُ يف املئ�ة فق�ط ال يريدون�ه. وقد 
زاد التنصی�ب الثان�ي لحاك�م  والي�ة 

میريالند
الري ھوغ�ان »جمھ�وري« االھتمام 
به كمرش�ح لالنتخابات الرئاس�یة. 
لالنتخاب�ات  ترش�ح  ھوغ�ان  وإذا 
التمھیدية وبدأ يتحرك يف استطالعات 
الرأي، فإن آخرين قد  يحذون حذوه . 

االس�تقالة.  ع�ىل  س�یرغم  ترام�ب 
ف�«الجمھوري�ون« ما زالوا متحدين 
ومتفانین. غیر  أن�ه بات من املرجح 
أكثر وھ�ذا لیس تنبؤاً  م�ن أي وقت 
آخ�ر أثن�اء رئاس�ته أال  يكملھا أو ال 
يرش�ح. ذلك أنه إذا ح�دث ونجا من 
املحاكمة، فإنه سیصل إىل  االنتخابات 
الرئاس�یة منھ�كاً وس�یكون ھدف�اً 
أس�ھل م�ن أي رئی�س أمیرك�ي منذ 
 الرئی�س جیرال�د ف�ورد. وبالفع�ل، 
وم�ع مرور كل يوم، تب�دو انتخابات 
2020 أش�به  بانتخاب�ات 19٧٦ بعد 
فتخیل�وا  »ووترغی�ت«.  فضیح�ة 
نیكس�ون مرشحاً لوالية  ثانیة يف تلك 

االنتخابات.  

رئيس لوالية واحدة



السبتالمقبل..آخرموعدلتسليمالمستحقات

العبو النجف يهددون باللجوء إلى القضاء 
وآخرون يطالبون  باالستغناء

غادر حكمان عراقي�ان، اىل تايلند 
للمش�اركة يف نهائيات آسيا تحت 
ال�دويل  الحك�م  وق�ال  عام�اً .    23
ع�ي صباح إن�ه »غ�ادر اىل تايلند، 
برفقة الحكم الدويل العراقي  مهند 
نهائي�ات  يف  للمش�اركة  قاس�م، 
آس�يا تح�ت 23 عام�اً«.  وأوض�ح 
ابلغن�ا  االس�يوي  »االتح�اد  أن 

باننا س�ندير ع�دد م�ن املباريات 
يف البطول�ة  االس�يوية”، مبين�اً ان 
»االتحاد االسيوي س�يقيم ورشة 
عم�ل لجميع الح�كام قبل  انطالق 

البطولة«. 
االس�يوية  البطول�ة  ان  يذك�ر 
ش�هر  م�ن  الثام�ن  يف  س�تنطلق 

كانون الثاني الجاري. 

ح�دَّد الجه�از الفن�ي للكهرب�اء 
الس�بت املقب�ل، موع�ًدا لتجم�ع 
ومع�اودة  التدريب�ات  الفري�ق، 
الس�تئناف  تحض�ًرا  اليومي�ة، 

بطولة الدوري املمتاز . 
م�درب  عطي�ة،  عب�اس  وق�ال 
املاضي�ة  »الف�رة  الكهرب�اء: 
شهدت تدريبات متقطعة  للفريق 
ومن�ح الالعبني إج�ازات دورية، 
لك�ن الفري�ق س�ينتظم الس�بت 
املقب�ل  بالتدري�ب، دون انقط�اع 
تحسًبا الستئناف الدوري املمتاز 
أن  ينطل�ق  املؤم�ل  م�ن  حي�ث 
مطل�ع الش�هر املقب�ل ع�ى حد 
ق�ول االتح�اد«.  وب�ني »الجه�از 
الفني س�يضع منهاًج�ا تدريبيا 

جدي�دا للف�رة املقبل�ة م�ن أجل 
تحضر  الفريق بدنًيا بما يتوافق 
مع الف�رة املعقدة الت�ي مر بها 
الفري�ق ج�راء التوقف  املس�تمر 
للمنافس�ات«.  وأوض�ح »الجهاز 
الفن�ي مجرب ع�ى إيج�اد حلول 
وف�ق الوعود التي حددها االتحاد 
 بغض النظر عما إذا كان الدوري 
س�ينطلق بالتاري�خ املح�دد من 
عدمه؛ ألن واج�ب  الجهاز الفني 
هو تحضر الفريق بشكل الئق«. 

يذكر أن عب�اس عطية قاد فريق 
الكهرباء املوسم املايض إىل نهائي 
يخ�ر  أن  الع�راق  قب�ل  كأس 
املب�اراة الختامي�ة أم�ام الزوراء 

 .)0-1(

للمنتخ�ب  الفن�ي  املدي�ر  كش�ف 
االوملب�ي، عب�د الغن�ي ش�هد، ع�ن 
الت�ي  س�تخوض  فريق�ه  قائم�ة 
غمار بطولة اس�يا تح�ت ٢٣ عاما 
م�ن  الثام�ن  يف  س�تنطلق  والت�ي 
الش�هر  الج�اري، حي�ث ضمت ٢٣ 

العبا، وحس�ب االرقام اعتمادا عى 
تعليم�ات االتح�اد  االس�يوي م�ن 
١ اىل ٢٣ )اري�ان ابراهي�م صف�وك 
ومصطفى محم�د جرب ومصطفى 
محم�د  مع�ن ونج�م ش�وان وعبد 
العباس اياد وام�ر العماري ومراد 

محمد وعي قاس�م ومحمد  قاس�م 
نصي�ف ومحم�د رضا وعم�ر عبد 
الرحمن وع�ي كاظم وايهاب جرير 
وحس�ني  جب�ار وعالء رع�د واحمد 
رستيب وحس�ن رائ�د ومعني احمد 
ومنتظر عبد الس�ادة  وصادق زامل 
ومنتظ�ر س�تار وحس�ام مه�دي 

ومحمد مزهر(  .  
وتشر تعليمات البطولة اىل امكانية 
احداث تغير ع�ى القائمة النهائية 
قبيل ست  ساعات من املباراة االوىل 

التي س�نخوضها امام اس�راليا . 
ول�م تتض�ح اىل اآلن امكانية اقامة 
املنتخ�ب  ام�ام  الودي�ة  املب�اراة 
الس�عودي الواصل  اىل بانكوك التي 
كان مق�ررا اجراؤها ي�وم الجمعة 
املقب�ل برغ�م االتفاق م�ع الرشكة 
 املنظمة للمعس�كر، مم�ا ولد قلقا 
لدى الجهاز الفن�ي للفريق، بيد ان 
اشارات  اقامتها مازالت متأرجحة، 
وق�د تتضح اليوم او غدا عى االكثر 
بعد التطمينات  التي ارسلتها الجهة 
املعنية بإمكاني�ة اقامة املباراة مع 

السعودية أو غرها .  

أكد مصدر يف إدارة نادي الرشطة 
بكرة القدم، اليوم الخميس، انها 
أعطت اإلن�ذار  النهائ�ي للمدرب 
يف لقاء الش�باب السعودي بإياب 
ال�دور رب�ع النهائي م�ن بطولة 

 االندية العربية. 

وقال املصدر ان »املدرب اليتش يف 
حال لم يحقق نتيجة طيبة امام 
الشباب  الس�عودي فإنه سيقال 

من منصبه«. 
االن  اىل  »االدارة  ان  واض�اف 
ل�م تض�ع الخي�ارات الت�ي م�ن 

اليتش  يف  ش�أنها تعويض 
ح�ال عدم تحقي�ق نتيجة 

الرشطة  ايجابية«.وخ�ر 
بس�تة أهداف امام الش�باب 

 يف لق�اء الذه�اب ال�ذي أقي�م يف 
السعودية. 

اق�رب قائد املنتخب الوطني ونادي الرشطة 
ع�الء عب�د الزه�رة م�ن التواج�د يف  الدوري 
اإلماراتي.  وق�ال مصدر ان »ه�داف القيثارة 
عالء عبد الزهرة وص�ل اىل دبي للتفاوض مع 

 نادي إماراتي«. 
وبني انه »لم يتبَق سوى االتفاق 

ع�ى بن�ود العق�د لالنضم�ام إليه�م يف االنتقاالت 
 الشتوية«.  واشار اىل ان »الالعب يمتلك عرضا اخر 

من ناٍد سعودي من وسط الرتيب«. 
يذكر ان »عالء عبد الزهرة حصل عى لقب الهداف 
يف الدوري العراقي املوس�م  املايض إضافة اىل افضل 

العب يف مباراة العراق واالمارات يف خليجي 24«. 

نف�ى عضو املكت�ب االعالمي التحاد الكرة حس�ني 
الخرس�اني، االنب�اء الت�ي اش�ارت  اىل حرمان 

االندية العراقية من منافس�ات دوري 
ابط�ال اس�يا يف حال�ة اس�تمرار 

 توقف الدوري العراقي . 
»االنباء  إن  الخرس�اني  وقال 
حرم�ان  اىل  اش�ارت  الت�ي 
م�ن  العراقي�ة  االندي�ة 
 املشاركة بدوري ابطال اسيا 
بسبب توقف الدوري املحي ال 

اساس لها من  الصحة«، مبينا، 
اش�عارا  يتلق�ى  ل�م  »اتح�اده  إن 

م�ن االتحاد االس�يوي بخصوص ه�ذا  االمر، كما 
ان لوائ�ح املس�ابقة االس�يوية ال تنص عى 
الحرم�ان يف حال�ة توق�ف  ال�دوري 
املحي السباب خارجة عن ارادة 

االتحاد الوطني«. 
»لجن�ة  أن  واض�اف 
اطالق  تعتزم  املس�ابقات 
ال�دوري املح�ي بحس�ب 
نتائج  االجتماع االخر لها 
مع اندية املمتاز والجميع 
ينتظر شهر شباط النطالق 

 املسابقة«. 

ق�رر الجهاز الفني يف منتخب أس�راليا، 
اليوم الخميس استدعاء دانيال مرغوش 
 حارس مرمى أدياليد يونايتد إىل تشكيلة 
الفريق الذي يستعد للمشاركة يف بطولة 
 آس�يا تح�ت 23 عام�اً 2020 يف تايالند، 
ليحل مكان ثوم�اس هيوارد بيل حارس 
تع�رض  ال�ذي  س�يدني  ن�ادي   مرم�ى 
لإلصاب�ة .  وتعرض هي�وارد بيل لإلصابة 

خالل مباراة نادي س�يدني مع س�نرال 
الش�باب  دوري  يف  كوس�ت  مارين�رز 
الفحوص�ات  أك�دت  حي�ث  األس�رايل، 
الطبي�ة أنه ل�ن  يتمكن من املش�اركة يف 

البطولة القارية . 
وينض�م مرغوش إىل زمالءه يف املعس�كر 
التدريبي الذي يقام يف العاصمة  املاليزية 
كواالملب�ور، قبيل خوض املب�اراة الودية 

م�ع كوريا الجنوبية يوم  الجمعة، ثم 
يتوجه الفريق إىل بانكوك يوم السبت .  
وتستهل أسراليا مشوار املنافسة يف 

بطولة آس�يا تحت 23 عام�اً بمقابلة 
الع�راق  يوم 8 كان�ون الثاني عى أن 

تلتق�ي م�ع تايالند ي�وم 11 
والبحرين  الثاني  كانون 

 يوم 14 الجاري. 

�سباح وقا�سم
يقودان مباريات في البطولة اآلسيوية

عطية يحدد موعد عودة
الكهرباء للتدريبات  
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المراقب العراقي/ صفاء الخفاجي ...
أزم�ة مس�تحقات العب�ي ن�ادي النج�ف 
متك�ررة م�ع بداية كل موس�م ك�روي يف 
الدوري  العراقي، وهذا املوس�م ومع توقف 
عجل�ة الدوري املمت�از ال زال العبو النجف 
لم  يس�تلموا مس�تحقاتهم املالي�ة او حتى 
الدفع�ة األول من العقد امل�ربم بينهم وبني 
 إدارة ن�ادي النجف، فبع�ض الالعبني هدد 
باللجوء اىل االتحاد االسيوي والشكوى  لديه 
والبع�ض االخر طال�ب بمنحه االس�تغناء 
لالنتق�ال اىل ن�اد آخ�ر يف ف�رة  االنتقاالت 

الشتوية.. 
املراق�ب العراق�ي التق�ت م�درب الفري�ق 
الكابت�ن حس�ن احم�د باعتب�اره يف حالة 
 تواصل بني مع الالعب�ني من جهة واإلدارة 
من جهة أخرى فتحدث قائالً: بارش  الفريق 

باالعداد للموسم الكروي منذ الشهر الثامن 
وتم توقي�ع العقود مع الالعب�ني  واملدربني 
لك�ن م�ع الف�رة الت�ي بلغت اىل خمس�ة 
اش�هر من العم�ل م�ع اإلدارة اىل  ان اإلدارة 
ل�م ت�ِف بوعودها ولم تس�لم مس�تحقات 
الالعبني واملدربني مع  اس�تمرارهم باعطاء 
الوعود ومطالبة الالعبني بالصرب لحل هذه 

االزمة«. 
وأض�اف احم�د »ان بعض الالعب�ني لجأوا 
اىل محام مرصي الجنس�ية والقس�م االخر 
 هددوا باللجوء اىل القضاء وتصعيد االزمة« 
منوه�اً اىل »أن الالعب�ني طالب�وا  باالنتظار 
والصرب مع قرار اتحاد الكرة بتحديد موعد 
انطالق الدوري املمتاز يف  األول من الش�هر 
املقب�ل، وقبل أربع�ة أيام بالضب�ط كان يل 
لق�اء م�ع إدارة الن�ادي  املتمثل�ة بالدكتور 

عب�اس نائب رئيس نادي النجف واألس�تاذ 
باس�م محم�د وت�م ت�داول  جمي�ع األمور 
وطرح الحلول من اجل حل هذه اإلشكالية 
ورج�وع الفريق اىل  التدريب�ات خاصة مع 
تحديد موعد انط�الق الدوري«.  واردف »ان 
انطالقة الدوري لم يبق عليها س�وى شهر 
تقريب�ا، لذل�ك يجب ع�ى  الفري�ق ان يبدأ 
االعداد من االن من اجل رفع اللياقة البدنية 
لجميع الالعبني  وخوض عدد من املباريات 
التجريبي�ة من اج�ل املش�اركة الفعالة يف 
الدوري  املمتاز، فالنجف هو من اكثر األندية 
التي توقفت عن خوض التدريبات يف الفرة 
 املاضية« مش�را اىل »اننا استبرشنا بالخر 
خ�الل االجتم�اع م�ع اإلدارة والتي  تعهدت 
بحلحلة جميع مش�اكل الن�ادي مع اطالق 
منح�ة نادي النجف من قب�ل  املحافظ لؤي 

اليارسي يف الف�رة القريبة املقبلة وبعدها 
مبارشة س�يعاود الفريق  تمارينه من اجل 

االستعداد للدوري العراقي املمتاز«. 
وخت�م احم�د حديث�ه بالق�ول »ان املوعد 
ه�و  ب�ه  اإلدارة  تعه�دت  ال�ذي  األخ�ر 
الخامس  من هذا الش�هر لتس�ليم الالعبني 
مس�تحقاتهم املتأخرة واال فإن الفريق لن 
يعاود  تدريبات�ه بل ان البعض من الالعبني 
رصح بانه حتى وان استلموا مستحقاتهم 
 فانهم قرروا املغادرة بس�بب س�وء تعامل 
إدارة النجف معه�م وكثرة نكثها  بالوعود، 
وم�ن جانبي خرت الالعب�ني بني البقاء او 
املغ�ادرة بعد اس�تالم  مس�تحقاتهم املالية 
يف ف�رة االنتقاالت الش�توية الحالية والتي 

انطلقت يف األول  من هذا الشهر. 
أعلن�وا  النج�ف  العب�ي  م�ن  ع�دد  وكان 

إرضابه�م ع�ن التدريبات يف ح�ال امتنعت 
 اإلدارة عن تس�ليمهم مس�تحقاتهم املالية 

قبل يوم السبت املقبل . 
وق�ال مص�در مق�رب م�ن فري�ق النجف 
بتس�ديد  اإلدارة  طالب�وا  »الالعب�ني  إن 
 مس�تحقاتهم املالي�ة ك�رشط ال بديل عنه 
من أجل العودة للتدريبات مطلع األس�بوع 

 املقبل«. 
وأضاف أن »إدارة النادي أكدت سعيها لحل 
األزمة املالية وتس�ديد مستحقات  الالعبني 
وف�ق آلي�ة جديدة تتم�اىش م�ع متغرات 

بطولة الدوري«. 
وأش�ار إىل أن 3 العبني طالبوا باالس�تغناء 
م�ن أج�ل االنتق�ال ألندي�ة أخ�رى بف�رة 
 االنتق�االت الش�توية وه�م عصام ياس�ني 

ومرتجى عادل والحارس دولفان مهدي. 

تلق�ى م�درب النجف حس�ن أحم�د، عرض�ا لتدريب صحم 
العمان�ي .  وق�ال أحم�د: »تلقي�ت عرضا رس�ميا من صحم 
العمان�ي، الذي يحتل املركز الثال�ث  يف الئحة ترتيب الدوري، 
برصي�د 23 نقط�ة.. لكني مرتب�ط بعقد م�ع إدارة النجف، 
 وفريقنا يستعد الستئناف الدوري«.  وتابع: »خالل األسبوع 

املقب�ل، س�تتضح الرؤي�ة بخص�وص اإلع�داد الس�تئناف 
 ال�دوري.. كان�ت يل جلس�ة م�ع إدارة الن�ادي، واتفقنا عىل 
الكث�ر م�ن التفاصي�ل«.  وواص�ل: »عرض صح�م، يف حال 
اس�تمرار توقف الدوري، سيكون ضمن  اهتماماتي.. أما إذا 

تم استئناف املسابقة، فأنا ملتزم بعقدي مع النجف«. 

وأردف: »توقف الدوري أرض بجميع األندية، وأربك حسابات 
املدرب�ني، وأدخ�ل  الالعبني بمتاه�ات امللل واالنتظ�ار.. رغم 
ذل�ك تعاملنا مع هذا املجهول، وفق  رؤية فنية وجدول إعداد 
يتناغم مع املتغرات، التي تعلنها لجنة املسابقات يف  االتحاد 

العراقي«. 

صحم العماني يسعى للتعاقد مع حسن أحمد

قائمة األولمبي تخلو من المحترف لؤي العاني

اليتش مهدد باإلقالة بعد مباراة الشباب

مدرب استراليا يؤكد اصابة حارس المنتخب األولمبي

اتحاد الكرة ينفي حرمان األندية من المشاركة اآلسيوية

عبد الزهرة يقترب من الدوري اإلماراتي



كش�ف تقري�ر صحف�ي إنجلي�زي، 
الي�وم الخمي�س، عن تط�ور جديد 
بش�أن املريكاتو  الش�توي ملانشسرت 
يونايت�د، ال�ذي يبح�ث ع�ن تعزي�ز 
صفوف�ه بع�د نتائ�ج متذبذب�ة هذا 

 املوسم . 
ص�ن«  »ذا  صحيف�ة  ذك�رت  فق�د 
الربيطاني�ة، التي تابعته�ا »املراقب 
العراق�ي« أن  صفقة انتقال املهاجم 

نج�م  ليوي�ن  كالف�ريت  دوميني�ك 
إيفرتون، إىل الشياطني  الحمر، باتت 

مهددة بالفشل . 
وأكدت تقارير س�ابقة أن مانشسرت 
يونايتد يجهز 50 مليون إس�رتليني، 
لض�م  كالف�ريت ليوين خ�ال فرتة 

االنتقاالت الشتوية . 
لك�ن »ذا ص�ن« قال�ت إن كالفريت 
ليوين، يقرتب كثريًا من تجديد عقده 

مع التوفيز  ملدة خمس سنوات، وهو 
ما يصعب رحيله إىل »أولد ترافورد .» 

وكان مانشس�رت يونايتد يس�تهدف 
إيرلينج  النرويج�ي،  املهاج�م  ض�م 
هاالند، من ريد  بول سالزبورج، لكن 
األخري انتقل إىل بوروسيا دورتموند . 

وعقب فش�ل صفق�ة هاالند، حاول 
الش�ياطني الحمر توجي�ه أنظارهم 

صوب كالفريت  ليوين. 
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كالفيرت ليوين 
إلى اليونايتد 

مهدد

يبح�ث ليفرب�ول ع�ن مواصل�ة التغري�د 
الربيمريلي�غ، وذل�ك  منف�رًدا يف ص�دارة 
عندما  يس�تقبل ش�يفيلد يونايت�د، اليوم 
الخميس عىل ملعب األنفيلد، وذلك ضمن 
مباري�ات  الجول�ة ال��21 م�ن ال�دوري 

اإلنجليزي املمتاز . 
ويحتل ليفرب�ول صدارة ج�دول الرتتيب 
برصي�د 55 نقط�ة بف�ارق 10 نقاط عن 
 أق�رب مالحقي�ه ليس�رت س�يتي، بينم�ا 
يتواجد ش�يفيلد يونايت�د يف املركز الثامن 

 برصيد 29 نقطة . 
رقم غائب

وحق�ق ليفربول الف�وز يف مب�اراة الدور 
األول بهدف دون رد، ويتطلع الليفر للفوز 
 ذهاًبا وإياًبا عىل شيفيلد للمرة األوىل منذ 

موسم 1990- 1991  . 
ولم يحقق ش�يفيلد س�وى انتصار وحيد 
يف آخ�ر 13 مباراة خاضه�ا خارج ميدانه 
 أمام ليفربول يف جميع املسابقات )تعادل 
وحيد- 11 هزيم�ة(، وكان ذلك  االنتصار 
ش�هر  يف   1-2 بنتيج�ة  الربيمريلي�غ  يف 

نيسان من عام 1994  . 
سطوة كلوب

حق�ق  كل�وب،  يورج�ن  قي�ادة  وتح�ت 
كل  يف  ملعب�ه  االنتص�ار ع�ىل  ليفرب�ول 
املباريات  ال��11 التي خاضها أمام الفرق 
الصاع�دة حديًثا يف الدوري، بمجموع تلك 

 املباريات 4-33  . 
ل�م يخرس ليفرب�ول يف األنفيلد يف آخر 26 
مب�اراة أمام الفرق الصاع�دة حديًثا، منذ 
 الخس�ارة أمام بالكبول بنتيجة )2-1( يف 
ش�هر ترشي�ن األول من ع�ام 2010 )21 

 انتصاًرا- 5 تعادالت(  . 
وحق�ق ليفرب�ول انتصاًرا وحي�ًدا، يف أول 
مباراة يخوضها بالدوري يف العام الجديد 

 خالل آخر 5 أعوام )تعادلني- هزيمتني(، 
وخرس الليف�ر أول مب�اراة يف عام 2019 
 أمام مانشس�رت س�يتي، وه�ي الهزيمة 

الوحيدة الت�ي تكبدها الفريق يف موس�م 
  2018- 2019 بالدوري . 

نظافة الشباك

ويتطل�ع ليفرب�ول للحفاظ ع�ىل نظافة 
ش�باكه يف 5 مباري�ات متتالي�ة بالدوري 
للم�رة  األوىل من�ذ ش�هر أيل�ول م�ن عام 

2007، تحت قيادة املدرب رافا بينيتز . 
وساهم ساديو ماني يف تسجيل 21 هدًفا 
يف 19 مباراة خاضها يف الدوري يف  األنفيلد 
يف عام 2019، مس�جاًل 18 هدًفا وصنع 3 
أه�داف أخرى، أكثر من أي  العب آخر عىل 

ملعبه يف الربيمريليغ خالل ذلك العام . 
وال يوج�د ح�ارس حاف�ظ ع�ىل نظاف�ة 
ش�باكه هذا املوسم يف الدوري اإلنجليزي، 
 أكثر من دين هندرس�ون حارس شيفيلد 

يونايتد )7 مباريات(  . 
وبالنظ�ر إىل كل ح�راس املرم�ى الذي�ن 
ش�اركوا يف أكثر من مباراة هذا املوس�م، 
 يملك أليس�ون ح�ارس ليفرب�ول، أفضل 
مع�دل الس�تقبال األه�داف، بواقع هدف 
كل   185 دقيق�ة، ويف املركز الثاني يتواجد 

هندرسون بمعدل هدف كل 107 دقيقة . 
أح�الم الف�رق الصاع�دة

وطوال تأريخ الربيمريلي�غ، هناك 3 فرق 
صاعدة حديًثا، تمكن�ت من الفوز خارج 
 ميدانها أمام فريق يب�دأ يوم املباراة وهو 
يف صدارة جدول الرتتي�ب، وكان ذلك  عرب 
إبس�ويتش يف نورويت�ش يف أيلول 1992، 
وديرب�ي كاونت�ي يف مانشس�رت  يونايت�د 
خالل نيس�ان 1997 وأخريًا هال سيتي يف 
آرسنال خالل شهر أيلول   2008 )خاضوا 
63 مب�اراة: 3 انتصارات- 12 تعاداًل- 48 

هزيمة(  . 
وتمكن يورجن كلوب مدرب ليفربول، من 
الف�وز بآخر 19 مباراة خاضها يف  الدوري 
أمام مدربني إنجليز، وهي أطول سلس�لة 
انتصارات متتالية من نوعها  طوال تأريخ 

املسابقة . 

اليوم .. ليفربول يطمح لتجاوز شيفيلد واالبتعاد في الصدارة  

تحدث ميكيل أرتيتا مدرب آرس�نال، عن مستقبل جرانيت 
تش�اكا م�ع الفريق، بعدما  ق�دم الاعب الس�ويرسي أداء 
قوي�ا يف الفوز -2صفر عىل مانشس�رت يونايتد، يف  الدوري 

اإلنجليزي . 
وكان تش�اكا هدف�ا لانتق�ادات بع�د رده الغاضب تجاه 
صيح�ات اس�تهجان جماهري  فريق�ه أثناء اس�تبداله، يف 

التعادل 2-2 مع كريستال باالس يف ترشين األول . 
وأدت الواقع�ة إىل تجريده من ش�ارة قيادة الفريق، وخرج 

من حسابات املدرب  السابق أوناي إيمري ملدة شهر . 
وش�ارك تش�اكا يف التش�كيلة األساسية يف س�ت من آخر 
ثماني مباريات آلرس�نال  يف الدوري، لك�ن صحيفة تايمز 
الربيطاني�ة أش�ارت إىل أن�ه يتطل�ع للرحي�ل خ�ال  فرتة 
االنتقاالت الش�توية، مشرية إىل أن الاعب البالغ عمره 27 

عاما ربما  يرتدي قميص هريتا برلني . 

لكن أرتيت�ا قال إن الاعب الس�ويرسي أبلغه برغبته 
يف البقاء يف آرس�نال، كما  كال املديح لاعبه بعد أدائه 
الق�وي ضد يونايتد، ليحقق املدفعجية أول انتصار  يف 

خمس مباريات بالدوري، ويتقدم للمركز العارش . 
وأبلغ املدرب اإلس�باني مؤتم�را صحفيا »أعتقد أنه 

سيس�تمر، أحب�ه حقا، لو نجحن�ا  يف التعامل 
معه سيكون العبا رائعا .» 

وأضاف »أحب طريقت�ه وكيف يعيش 
حيات�ه كمح�رتف، إن�ه الع�ب كرة 

ق�دم رائ�ع،  كان مذه�ا يف قطع 
التمريرات )ضد يونايتد( ونجح 

يف الكثري من التمريرات،  أحب 
مدى تركيزه وه�و يرغب يف 

التعلم«. 

كش�ف تقرير صحف�ي إيطايل، الي�وم الخميس، 
حقيق�ة اقتح�ام إن�رت مي�ان رصاع  التعاقد مع 
الدنماركي كريس�تيان إريكس�ن، نجم توتنهام، 

خال املوسم الحايل . 
ووفًقا ملوقع »كالتش�يو مريكات�و« اإليطايل الذي 

تابعته »املراقب العراقي«، فإن  إنرت تحرك بالفعل 
صوب إريكس�ن، وأج�رى اتص�االت مبارشة مع 

وكائه خال  األيام املاضية . 
وت�رى إدارة إن�رت وامل�درب أنطوني�و كونت�ي أن 
إريكس�ن س�يكون مثالًيا مل�رشوع  النرياتزوري، 

بس�بب أن لديه الج�ودة والخربة 
ويتمتع بسعر مناسب للنادي . 

وأش�ار املوقع اإليط�ايل إىل أن طريق 
إنرت صوب ضم إريكسن ال يزال طويًا، 
ألن  الن�ادي يخط�ط إلتم�ام الصفقة يف 

حزيران املقبل . 
وأوضح »كالتش�يو مريكاتو« أن إنرت ال 
يفضل انتق�ال إريكس�ن إىل صفوفه يف 
 كان�ون الثاني الجاري، بس�بب أن قيمة 

الصفق�ة س�تكون مرتفع�ة للغاي�ة بعد 
األموال  التي سيتم تسديدها لتوتنهام )20 
مليون ي�ورو( إضاف�ة إىل العموالت وراتب 

 الاعب . 
ويح�ق للنج�م الدنماركي التوقي�ع مع أي 
ناٍد اآلن بش�كل مجاني، دون الحصول عىل 
 موافقة مس�ؤويل الس�بريز، بس�بب انتهاء 

عقده يف الصيف املقبل . 
ويحظى إريكسن باهتمام من قبل باريس 
س�ان جريمان ومانشس�رت يونايت�د وريال 
 مدريد ويوفنتوس، باإلضافة إىل إنرت ميان. 

أعل�ن جريمي�و الربازييل ضم العب الوس�ط لوكاس س�يلفا 
بعقد يمتد حتى كانون  األول عام 2024  . 

وس�ينضم لوكاس س�يلفا العب ريال مدريد األس�بق، 
البال�غ 26 عاما، إىل جريميو  األس�بوع املقبل، وفقا 
مل�ا أعلن�ه الن�ادي الربازي�يل يف بيان ع�ىل موقعه 

 اإللكرتوني . 
أن  بيان�ه  يف  جريمي�و  وذك�ر 
س�يلفا الذي انتق�ل للفريق يف 
صفقة ح�رة بعدما لم يكن 
 يف صف�وف أي ن�اد »حق�ق 
إنج�ازات كب�رية يف كرة 
الربازيلي�ة  الق�دم 
خ�ربة  واكتس�ب 

 باللعب يف أوروبا . 
انتق�ل   2015 ويف 
ري�ال  إىل  س�يلفا 
بعدم�ا  مدري�د 
س�اعد كروزيرو عىل الفوز 
 بال�دوري الربازي�يل عام�ي 

2013 و2014  . 

وبعد مروره عىل إس�بانيا )وإعارته إىل مارس�يليا الفرنيس( 
عاد إىل كروزيرو  معارا يف 2017 حيث س�اهم يف الفوز بكأس 

الربازيل يف 2017 و2018. 

كش�ف النرويجي أويل جونار سولس�كاير، املدير 
الفني ملانشس�رت يونايتد، عن  تطور جديد بشأن 

حالة العبه الفرنيس بول بوجبا . 
وغ�اب بوجبا عن مباراة فريقه أمام آرس�نال، يف 
الجول�ة ال�21 من الربيمريليغ،  بس�بب ش�عوره 

بآالم يف الكاحل . 

يف  سولس�كاير  وق�ال 
ترصيح�ات أبرزتها صحيفة 
الربيطاني�ة  »م�ريور« 

وتابعتها   «املراق�ب العراقي«: 
»إنه نفس الكاح�ل الذي عانى 

بس�ببه من قبل، وسيغيب لفرتة 
 عن املاعب«. 

املحيط�ون  نصح�ه  »لق�د  وأض�اف: 
بإجراء عملي�ة يف الكاحل، وعىل األرجح 

سيفعل  ذلك«. 
يذك�ر أن بوجبا غ�اب ع�ن املباريات هذا 

املوس�م لف�رتة تق�رتب م�ن ثاثة أش�هر، 
 بسبب إصابة أخرى يف الكاحل . 

وق�ال العدي�د م�ن التقاري�ر مؤخ�رًا إن الاعب 
الفرن�يس يضغط بكل قوة، م�ن أجل  الرحيل عن 

الشياطني الحمر خال املريكاتو الشتوي. 

أجرى أتلتيكو مدريد، مرانه األول من عام 2020، اس�تعداًدا الس�تكمال 
مس�ريته  يف الليغ�ا بمواجه�ة ليفانت�ي الس�بت املقبل، عىل ملع�ب واندا 

ميرتوبوليتانو . 
وش�هد املران ال�ذي أقيم تحت أع�ني األرجنتيني دييجو س�يميوني، غياب 
الثاث�ي  املص�اب دييجو كوس�تا وكوك�ي ريسوركس�يون وتوم�اس ليمار، 
باإلضاف�ة للظه�ري  كريان تريبي�ري الذي خاض تدريب�ات منف�ردة .  وال يعاني تريبيري م�ن أي إصابة، 
وس�يعود لتدريبات الفريق املدريدي، بش�كل  طبيعي .  وقد يس�تعيد األتلتي، يف األي�ام املقبلة، خدمات 
الثنائي املدافع س�تيفان س�افيتش،  والجناح فيكتور ماتش�ني »فيتولو«، عقب غيابهما خال الفرتة 

املاضية بسبب  إصابتني عضليتني. 

حقق العماق ليربون جيمس ثاثة أرقام مزدوجة، للمرة الثامنة 
هذا املوس�م،  ليقود لوس أنجليس ليك�رز للفوز 117-107 عىل 

فينكس صنز، يف دوري كرة  السلة األمريكي للمحرتفني . 
وتق�دم ليكرز بفارق 36 نقطة، قبل أن ينتفض صنز بقوة .  لكن 
تألق ليربون حسم الفوز ألصحاب األرض، بعدما سجل 31 
نقطة ومرر 12  كرة حاس�مة، واس�تحوذ عىل 13 

كرة مرتدة . 
كم�ا س�اهم أنطون�ي ديفي�ز يف 
االنتص�ار، بعدم�ا س�جل 26 
نقط�ة واس�تحوذ عىل 11 
ليف�وز  مرت�دة،   ك�رة 
ليكرز للم�رة الثالثة 
عىل التوايل، ويذيق 
صن�ز هزيمت�ه 
التاس�عة  يف 
مب�اراة .    11
ف  ض�ا أ و
ي�ل  كا
 19 كوزما 
 ، نقط�ة

وسجل زميله أفري براديل 18 نقطة . 
وظه�ر يف املقابل ديفن بوكر العب صنز بش�كل رائع، وس�جل 32 

نقطة . 
وأض�اف زميله كييل أوبري جونيور 26 نقط�ة، بينما أنهى البديل 
دياندري أيتون  املباراة، بتسجيل 16 نقطة واالستحواذ عىل 14 كرة 

مرتدة . 
وتأل�ق صنز خ�ال فرتة من الرب�ع األخري، وتف�وق 18-4 ليقلص 
الف�ارق إىل -105  97، بع�د رمية س�احقة م�ن أيتون، ث�م تقلص 

الفارق إىل سبع نقاط، قبل دقيقتني  و13 ثانية من النهاية . 

أرتيتا يؤكد بقاء تشاكا مع األرسنال

بوجبا يخضع لجراحة في الكاحل

جريميو يضم لوكاس سيلفااإلنتر يقرر تأجيل التعاقد مع إريكسن  

ثالثة العبين يغيبون عن مران أالتلتيكو 

ليكرز يتجاوز عقبة صنز بصعوبة
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مصطلحات ادبيةالثقافـي
 حبكة ثانوية 

حبك�ة ثانوي�ة أو صغرية الحجم يف تمثيلي�ة أو عمل قصيص قد تكون يف 
تضاد مع الحبكة الرئيسية، أو قد تعمل عىل إضاءتها إضاءة أقوى أو قد 
تك�ون يف موازاته�ا واهية الصلة بها.فهي نزعة تختلف عما س�بقها من 
محاوالت تجديدية يف أنها تأخذ عىل عاتقها أن تختلف مع ما سبقها دون 
أن تصل إىل انتصار. فعليها أن تصارع املدارس واألساليب الفنية القديمة 
دائم�ا… لكي ال تنترص. فأعمال تلك النزع�ة األدبية تقوم عىل التجريب، 
وتعت�ر العرف األدبي املألوف قيدا مضجرا، وم�ا يدافع عنه األدب الرائج 
خداع�ا ونفاق�ا، وتتمرد عىل الط�رق املقرة املفروضة تقليدي�ا يف الكتابة 
األدبي�ة. وكتاب تلك النزع�ة ال يهدفون إىل الوص�ول إىل قالب يتفق عليه 
الجميع. فهم يرون يف الش�ك والريب�ة من جانب الكاتب تجاه األخالقيات 

القاطعة التي توجه العمل الروائي مثال عالمة من عالمات الصحة. 

طرائف من التراث 

أطياف سنيدح : المشهد الثقافي زاخر بطاقات كثيرة مبدعة وخالقة تنفست بعد 2003

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

القاصة والروائية أطياف سنيدح صنعت نفسها من ال يشء، تكتب بلغة التشويق واالبداع، كانت بداياتها قارئة نهمة للصحف والمجالت حتى أصبحت 
الق��راءة رفيقته��ا ما بع��د منتصف الليل، كان والدها يش��جعها عىل القراءة ويقول لها )أكتب��ي دون خوف انت حرة( بهذا حقق��ت اطياف حلمها وأصبحت 
جرأتها تتوغل يف عقول صغرية وكبرية طوال 4 سنوات مابني قراءة ،وخواطر،وبني كتب فلسفية وكتب نقدية وروايات وقصص ،نرشت أول قصة يف عام 

1994 من هنا بدأت أطياف كتاباتها األدبية، ويه عضوة يف منتدى نازك المالئكة يف االتحاد العام لألدباء والكتاب يف العراق.

ترى ان السرد وصل الى القمة بفضل الحلم الجماعي 

املراقب العراقي/متابعة...
ِديٍَّة َعْفِويَّ�ٍة ُمَتَحرَِّرٍة َتماما  َيْبِني أَِمني صالِ�ح ِرواياِتِه يف َحرََكٍة َسْ
 َ �ريْ ِم�ْن أيِّ َتْخِطيٍط ُمْس�َبٍق. َفأَِمنُي صالِ�ُح ال ُيِحبُّ الُقُيوَد، أَو السَّ
ِضْم�َن أُُطٍر ُمَعيََّنٍة. إِنَّ�ُه َيْتُُك النَّصَّ َيأُْخُذُه إىل َحْي�ثُ ُيِريُد، ُمْعَتِمداً 
ُب ِضْمَن ُلَغ�ٍة فاِتَنٍة  زاً َعَملَ�ُه الرِّواِئيَّ ِبَجم�اٍل َيَتَسَّ �َة، َوُمَط�رِّ الدِّقَّ
باً لَِذي�ذاً َيْعِبُث ِبُمَخيِّلَِتِه، َوَيلَْع�بُ أَْيضاً َعىَل َوَتِر  ي، َتَسُّ لَِعْق�ِل املَُتلَقِّ
، أَْو اإلِْمساِك  ْرِ لَدَى القاِرِئ، الْسِتْكشاِف َمفاِتيِح الَعَمِل الرِّواِئيِّ الصَّ
ِبَخْي�ٍط ُيوِصُلَك إىل َهذا العالَِم الفاِتِن، الِعِميِق َحدَّ اْكِتش�اِف َمجاِهَل 
وََعوالِ�َم س�اِحرٍَة.ُمْنُذ ِبداَيِة الرِّواَي�ِة َوَنْحُن َمَع َش�ْكٍل َطلِيٍق، َطرْيٍ 
َمْفُت�وٍن ِبالتَّْحلِيِق ِبُقوَِّة الوَْعِي، َوِبأَناَقٍة باِذَخٍة َوُمْدِهَش�ٍة، َمَع ُلَغٍة 
راَوِة، َوُتِش�عُّ ِبالُقوَِّة َواملَتاَنِة، َحْيُث َيأْتي الَكالُم يف ِسياٍق  َتَتَميَُّز ِبالطَّ
ِد ِبَفْض�ِل َغزاَرِة الِفْكِر النَّاِضِج.  ْ �ْعُر يف ُعْمِق السَّ َجماِلٍّ، َيَتَجىلَّ الشِّ
َفاللَُّغُة -َكما ُيقاُل- ِهَي َعْقُل صاِحِبها َوَقلُْبُه. يف َهِذِه الرِّواَيِة َيْبَتِعُد 
أَمني صالِح َكعاَدِتِه َعْن ِتلَْك األَس�الِيِب املَْعُروَف�ِة لِِكتاَبِة الرِّواَيِة، إْذ 
َيَتَميَّ�ُز الَعَمُل الرِّواِئيُّ أِلمني صالح ِبُمَقوِّم�اٍت َجمالِيٍَّة َوُخُصوِصيٍَّة 
ْكِل َواللَُّغِة، َحْيُث َيَتَفرَُّد يف َترِْكيِب الِعباَرِة. َفُلَغُتُه  َفنِّيٍَّة يف الِبناِء َوالشَّ
حاِفلٌَة، وََغِنيٌَّة، َوذاُت ِبناٍء َس�ِلٍس إيقاِعّياً َوَصْوِتّياً. ِفِتْكراُر الَكلِماِت 
ٍة ُمَعيََّن�ٍة ما  املُْف�َرَدِة ِبَن�ْرَ
 ) ُه�ُو إال إيقاٌع )ش�اِعرِيٌّ
اِغَيِة  َيْصَعُد ِبنا لِلدَّاللَِة الطَّ
�ْعِريَُّة َغ�رْيُ  لِلَْكلَِم�ِة. َفالشِّ
إنَّه�ا  �ْعِر؛  ِبالشِّ ُمرَْتِبَط�ٍة 
الُفُن�وِن،  ُكلَّ  ُتالِم�سُ 
َوَتْب�ُدو َظواِهُره�ا واِضَحًة 
صال�ح  أم�ني  ِكتاب�اِت  يف 
َوِري�ح/  الرِّواِئيَِّة:ِري�ٌح 
َمْوَج�ًة َمْوَجة / َخِريفاً َبْعَد 
َبْع�َد َحرٍْب /  َخِريٍف/ َحرْباً 
ِجي�اًل َبْعَد ِجي�ٍل/ َفوْجاً َبْعَد 
َفْوٍج/ َمْن�زاِلً َمْنزاِلً/ َقِطيعاً 
َقِطيعاً/ َدَرَج�ًة َدَرَجًة/ َفرْداً 
َف�رْداً/ ِخرَْق�ًة ِخرَْق�ًة/ َفراٍغ 
ُبرُْعماً  َفراٍغ/ َخلِيَّ�ًة َخلِيَّ�ًة/ 
َش�ِظيًَّة/  َش�ِظيًَّة  ُبرُْعم�اً/ 
َقْطرًَة َقْطرًَة/ ضاِحَيًة ضاِحَيًة 

ِشلْواً. إنَّ اْخِتالَف َنَم�طِ َهِذِه الرِّواَيِة / ِش�لْواً 
�ا َتَعوَّْدناُه ال ُيَجرُِّدها ِمْن ِصَفِة الرِّواَي�ِة، َبْل إنَّ َتَميُّزَها َيْكُمُن يف  َعمَّ
ٍد ُمَتَفرٍِّد يف ِبناٍء  َتَفوُِّقه�ا يف الَجْمِع َبنْيَ أُْس�ُلوٍب ُلَغِويٍّ ُمَتَميِّ�ٍز، َوَسْ
ِة َعواِمَل إِلْنجاِح الَعَمِل  يََّة ُوُجوِد ِع�دَّ ٍة أََهمِّ ِفْك�رِيٍّ ُيْدِرُك الكاِتُب ِبِدقَّ
ُعوِر.َنْحُن أَماَم ِرواَيٍة َحِقيِقيٍَّة  وَرِة َوالشُّ ؛ َكِبناِء الِفْكرَِة َوالصُّ الرِّواِئيِّ
ِة ِفْكٍر، ِرواَيٍة َتِجيُش ِباإلْنس�اِن وََعذاباِتِه، أَناِنيَِّتِه،  ُكِتَبْت ِبُجْهٍد َوِدقَّ
اْس�ِتْغراِقِه املَْجُن�وِن يف األَْحالِم، ِعْقلِ�ِه الَقلِِق، الدَّماِر الَّ�ِذي ُيَخلُِّفُه 
، ُبْؤِس�ِه َوُطْغياِنِه  اِرِخ يف َوْجِه الُحبِّ َحْولَ�ُه، َتناُقضاِتِه، ُجُنوِنِه الصَّ
َوِقلَّ�ِة ِحيلَِت�ِه، أََملِ�ِه َواْنِكس�اِرِه، ِس�ْجِنِه الَقِبيِح، َس�ْعِيِه الَحِثيِث 
إىل الُحرِّيَّ�ِة، ِخياناِت�ِه َوَخْيَبِتِه.يف املِي�اِه َوِظاللِها؛ َتْجِس�يداً لَِمرَْحلٍَة 
ُب الكاِتُب َعىَل  ، َي�ْ�ِ كاِملَ�ٍة، َوإْدراكاً تاّم�اً ِبَمش�اِكِل َه�ذا الَعرْصِ
ٌل -ِبِقياٍس  �اٍس َيْعزُِف ِبُرُعوَنٍة يف ُكلِّ الِبالِد. إنَُّه َعَمٌل ُمَفصَّ َوَتٍر َحسَّ
ُس  ، َيَتلَمَّ �ُلوِك اإلِْنساِنيِّ ما-َعىَل َوْضِعنا الرَّاِهِن، َيُغوُص يف ُعْمِق السُّ
ِة، َقضاي�ا الَعالقاِت العاِئلِيَِّة/  ياِس�يَّ ُجُذوَر الِبْنَيِة االْجِتماِعيَِّة َوالسِّ
�ْعِب  َبِقيَِّة، ُثمَّ َيَتَعدَّى َذلَِك إىل َوْصِف حالَِة الشَّ داَقِة/ الُحبِّ َوالطَّ الصَّ
ِمْن ِخالِل َرْصِد َوَتَتبُِّع َحرََكِة الَفرِْد َوَمِصريِِه، ِضْمَن َرْمِزيٍَّة َمْفُتوَحٍة 

َتكاُد َتْنِطُق، لَِكنَّها َتَتواَرى يف الوَْقِت َنْفِسِه.

»المياه وظاللها »فْتَنُة اللغة 
َوالدخوُل في الدائِرة 

»ما لم تمسسه النار« ما تبقى أو افلت من حريق الدفتر األسود
املراقب العراقي/ متابعة...

»ما لم تمسس�ه النار« عنوان رواية الروائي 
القدي�ر عبد الخال�ق ألركابي الص�ادرة عن 

))املؤسسة العربية للدراسات والنرش((.
العن�وان يف املتن إش�ارة إىل ما تبقى أو افلت 
من الح�رق من ))الدفت األس�ود(( س�جل 
أح�داث الرواي�ة املكتوبة بقلم ال�راوي عىل 
لس�ان ))نديم اس�كندر بيك(( الش�خصية 
املحوري�ة يف الرواية س�ليل العائل�ة التكية 
الثري�ة اإلقطاعية عائلة ))اس�كندر بيك((، 
حيث قام بإحراق هذا السجل قبيل انتحاره، 
لوال أن يتمكن من إنقاذ املتبقي منه من قبل 
صديق نديم الحميم عيىس من سكنة مدينة 
الثورة الجوادر وهو احد أقرب أصدقاء نديم 

.
))انه دفت قديم، متس�خ ومل�وث بالرماد، 
يب�دو وكأن الن�ار ش�بت يف أطراف�ه، فلوت 
أوراق�ه وجعدتها بعد إن أجهزت عىل العديد 

منها(( ص9
))عيىس(( الذي آوى )) نديم(( بعد خروجه 

م�ن الش�ماعية ع�ىل اث�ر تس�يب نزالئه�ا 
وإهماله�م من قبل الس�لطة وموت اغلبهم 
جوعا وعطشا، واستضافه يف داره يف الجوادر 
ورعايته حتى موته منتحرا بالتهامه كمية 
كب�رية م�ن الحب�وب عالجه يف املستش�فى 
قب�ل خروجه، وإقدامه عىل حرق ))س�جله 
األس�ود(( الذي أنقذ عيىس بقاياه واحتفظ 
به لديه لحني تسليمه إىل الراوي وهو ضالته 
الك�رى، وهي داللة عىل طيبة ووفاء ونقاء 
هذه الرشيحة االجتماعية رغم فقرها، كما 
إنها داللة عىل كون هذه الطبقة هي حاملة 
وحامية التاريخ الحقيقي ناهيك عن كونها 

الفاعل الحقيقي يف أحداثه وتغرياته …
العن�وان يحيل إىل ما هو أبعد من ذلك؛ فعىل 
الرغم م�ن البانوراما الروائية التي ش�ملت 
الكثري من الطبق�ات والرشائح االجتماعية 
ويف ف�تات تمت�د لعق�ود من الس�نني، لكن 
هن�اك ما ل�م يتمكن من االحتف�اظ به وقد 
التهمت�ه ن�ريان الذاك�رة ون�ريان الح�روب 
التقش�ف  وظ�روف  الس�جون  وضيعت�ه 

والترشد، ويد الس�لطات ورواتها املزيفون، 
وس�طوة قوى االحتالل، مم�ا يؤكد للقارئ 
واملؤرخ ولألديب أن هن�اك الكثري لم يزل يف 

خانة املستت أو ما هو ضمن رماد الحرائق، 
وق�د كان الكاتب موفقاً تمام�اً، وأميناً مع 
ذات�ه وصادقاً م�ع الق�اريء يف املقدار الذي 
تمكن من كش�فه أمامه من ح�االت تاريخ 
وحراك وطبيع�ة املجتمع العراقي وتحوالته 
يف مراح�ل مختلفة منذ االحت�الل العثماني 
وحتى االحتالل األمريكي وال شك إن الكتاب 
أو الس�جل أو الدفت يوصف ب�))األس�ود(( 
دالل�ًة ع�ىل املآيس والظ�الم والك�وارث عىل 
مس�توى األف�راد أو ع�ىل مس�توى الب�الد 
فيختزل الكات�ب بذلك الحاجة لإلش�ارة إىل 
مدى عمق مأس�اة العراقي�ني عىل مر عقود 
من الزمان من احتالل إىل احتالل وفيما بني 
احت�الل واحتالل ، فالس�واد هو الس�ائد يف 

))أرض السواد((!!!
الشخصية املركزية يف الرواية هي شخصية 
يتمي�ز  كان  بي�ك((،  اس�كندر  ))ندي�م 
بحساسية كبرية ، وذكاء مميز، وحس فني 
فطري، بداللة قدرته عىل عمل تماثيل تمزج 
ب�ني الفطري�ة والحداث�ة، غريبة األش�كال 

تلفت النظر، اس�تطاع أن يصقله�ا متمرناً 
عىل يد زميله يف الش�ماعية النحات الفطري 
)) حكمت الكردي(( والذي قال عنه )) نديم 

-:))
)) كان م�ن املح�ال عيّل مواصل�ة الحياة يف 
املستش�فى خالل تلك الشهور املعدودة لوال 
صداقتي لذل�ك النحات الفط�ري ))حكمت 
ال�ذي كان يس�تلهم – دون أن  الك�ردي(( 
ي�دري بطبيع�ة الح�ال – طريق�ة النحات 

العظيم مايكل أنجلو (( ر.ص 58.
كذل�ك قدرته ع�ىل عمل نم�وذج مصغر من 
مطحنة وال�ده بعد مش�اهدتها مرة واحدة 
وقد كان نموذجا أدهش جميع من ش�اهده 
يف حديق�ة املن�زل ، وكان�ت ل�ه ق�درة غري 
عادية عىل التنب�ؤ باألح����داث والفواجع 

القادمة…….
فه�ذه الش�خصية الت�ي عاش�ت يف ظ�رف 
مرتبك ويف بيئة غري متوازنة، ورث عن والده 
الث�راء، وال�رصع، والس�وط، وتاري�خ غري 

مرّشف وفضائح يعلمها القريب والبعيد .

 املراقب العراقي/متابعة...
ع�ن دار رواف�د للطباع�ة والن�رش 
القاه�رة ص�در مؤخ�را كت�اب  يف 
“بالغة الصنعة الش�عرية” للكاتب 
الفلس�طيني ف�راس ح�ج محمد، 
ويق�ع الكت�اب يف )570( صفح�ة، 
توزعته�ا ثمانية فص�ول، خصص 
الكاتب الفص�ل األّول )كيف يحدث 
الش�عر؟(، ليقدم وجهة نظر ذاتّية 
حول فهمه للّشعر والّشاعر واللّغة 
من خالل مجموعة م�ن الّنصوص 

الّذاتّية.
وناق�ش الفص�ل الّثان�ي )ظواه�ر 
س�لبية يف مس�رية الش�عراء( كثريا 
م�ن املظاه�ر الّس�لبّية يف مس�رية 
الّش�عراء، مّتصلة بالفعل الّشعرّي 
الّثال�ث  الفص�ل  وج�اء  وإبداع�ه. 
)وه�ج امل�رأة الّش�اعرة( ليناق�ش 
في�ه الكات�ب ظاه�رة الّش�عر عند 
الّشاعرات، وما يّتس�م به ِشعرهّن 
تبع�ده ع�ن  أحيان�ا م�ن س�مات 
الّش�عرّية، مقّدما ق�راءات خاّصة 
حول ثالث تجارب إبداعّية نسائّية.

فيما بح�ث الفص�ل الخامس الذي 
جاء تحت عن�وان )الش�عر قضايا 
القدي�م  الّش�عر  قضاي�ا  يف  وآراء( 
واملع�ارص وبعض ظواه�ره الفّنّية 

وما آلت إليه القصيدة الحديثة.

وخّصص الفصل الّسادس ملناقشة 
“آفاق من ش�عرّية الق�رآن الكريم 
العربّية”، فناق�ش طبيعة  واللّغ�ة 
األدب اإلس�المّي بش�كل عاّم، وأثر 
تش�كيل  يف  اإلس�المّية  األف�كار 
جانب من جوانب األدب اإلس�المّي 
الحدي�ث،  الّش�عر  يف  وتجلياته�ا 
وفّص�ل الحديث يف ش�عرية القرآن 

الكريم ومظاهر هذه الّشعرية.
املعن�ون  الّس�ابع  الفص�ل  أم�ا 
اإلع�الم  وس�لطة  )الّش�اعر  ب�� 
املعارص( فبحث يف ظاهرة الّش�عر 
الجماه�ريّي ومس�اهمة اإلعالم يف 

صناعة الّش�عر ونجومّية الّش�اعر 
من خالل مناقش�ة قضايا مّتصلة 
االجتماع�ّي  الّتواص�ل  بمواق�ع 
واإلع�الم الحدي�ث وأث�ر برنامجي 
“أمري الّش�عراء” و”شاعر املليون” 
الّش�عر  توجي�ه  يف  اإلماراتي�ني 
الّذائف�ة  ي�ريض  الّ�ذي  الّتوجي�ه 
والوج�دان، وينّم�ي آف�اق الّتفاعل 
مع�ه. وتوّق�ف الكات�ب يف الفصل 
الثام�ن )يف ح��ة الكت�ب( عن�د 
مجموع�ة م�ن الكت�ب، تل�ك الّتي 
أولت عناية خاصة بالّدرس الّنقدّي 
الّش�عرّي وبعض الكتب الش�عرية 

»بالغة الصنعة الشعرية »آفاق من شعرّية القرآن الكريم واللّغة العربّية
املراقب العراقي /متابعة...

عن دار الكلمات للنرش والتوزيع، بالجزائر، 
»الض�وء  القصصي�ة  املخت�ارات  ص�درت 
واالنكسار«، للكاتب والناقد املرصي محمد 
عطي�ة محم�ود.. تمثل قص�ص املختارات 
حضورا طاغًيا للنماذج األنثوية التي أتت يف 
سياق قصص املجموعات القصصية األربع 

األوىل للكات�ب، وه�ي: »عىل حاف�ة الحلم« 
و«يف   ،2004 األمان�ي«  و«وخ�ز   ،2003
انتظ�ار الق�ادم » 2009، و«عيون بيضاء« 
2016، أج�راس صغ�رية )طبع�ة ثاني�ة( 
2018.. م�ن نص�وص املخت�ارات: »أصداء 
الذك�رى«، »الضوء واالنكس�ار«، »ش�نطة 
حليمة«، »واجهة للعرض«، »غبار الروح«، 
وغريها.. والتي يتصدرها إهداء الكاتب: 
»إىل م�ن كان وجوده�ن مخاتال فيما 
ب�ني انط�الق ش�عاع الض�وء، وب�ني 
انكس�اره عىل صخرة الحياة«.. ومن 

أجواء القصص )يف قصة الثوب(:
»ح�ني أعلن�ت الس�اعة دقته�ا )...( 
انتقل�ت  سيع�ة  وبلفت�ة  بوغت�ت، 
عيناها إىل م�ا وراء النافذة.. تعرجت 
للمك�واة عىل  املس�تقيمة  الخط�وط 
الث�وب. انفل�ت خيال عاب�ر من وراء 
الناف�ذة؛ تبعت�ه بعينيه�ا.. اهت�ز ما 
بصدره�ا بعن�ف.. اندمج م�ع لهفة 
عينيه�ا؛ فثبتت يدها يف موضع الكي. 
توقف إدراكها للحظ�ة.. انتبهت عىل 

رائحة احتاق صدر الثوب«.
وه�ي القصص التي ن�رشت يف أغلب 
الدوري�ات املرصية والعربي�ة، لتثبت 
حضوًرا قصصًيا حيث يقول األس�تاذ 
أس�تاذ  الورق�ي  الس�عيد  الدكت�ور 
األدب العرب�ي بكلي�ة اآلداب جامع�ة 
اإلس�كندرية عن التجرب�ة القصصية 

لدى الكاتب يف إحدى مجموعاته.

»الضوء واالنكسار« مشاهد لحركة الحياة 
بما فيها من لحظة وموقف

الحمار المخلالتي
: أخذ جح�ا يبيع مخلالً، وقد ابتاع أدوات املخلل مع 
حم�ار املخلالتي، فكان الحمار َيع�رف البيوت التي 
تش�تي منه، وكلّما نادى جحا مخل�ل مخلل، كان 
الحمار ينهق يف تلك األزقة املزدحمة ويغطي بنهيقه 
ص�وت جحا، فغضب منه. وذات يوم وصل إىل محٍل 
مزدحم، وأخذ  ُينادي: مخلل مخلل، فسبقه الحمار 
إىل النهيق، فألقى جحا له املقود عىل عاتقه وحملق 

بعينيه، وقال: انظر يا هذا أأنت تبيع املخلّل أم أنا؟

العراق�ي(  )املراق�ب  التقته�ا    
رؤى  ذات  كقاص�ة  لتحاوره�ا 

ابداعية.
االوىل،  كتابات�ك  ول�دت  مت�ى   *
واي العوالم ش�كلت حضورها يف 

مدوناتك؟ 
- ول�دت عام 1990 كانت خواطر 
خواط�ر  الراص�د...  جري�دة  يف 
لفت�ت  فيه�ا  الواضح�ة  الثيم�ة 
انتباه الكاتب عزيز الس�يد جاسم 
صدي�ق والدي فاخره )ان أطياف 
ستكتب قصة مؤثرة( .. كنت غري 
واعية ملثل هذه األقوال، لكن كنت 
أق�رأ جريدة متوك�ة هنا ومجلة 
هن�اك حت�ى وجدت ب�أن القراءة 
أصبحت هاجس�ا يومي�ا يأتي ما 
بعد منتصف الليل فصارت الكتب 

الرفيق املفضل لسهرتي.
* كقاص�ة وروائية كيف تقيمني 
املشهد الثقايف وكيف ترين املثقف 

العراقي يف هذه الظروف؟ 

- املش�هد الثقايف زاخ�ر بطاقات 
كث�رية ، مبدع�ة وخالق�ة ألنه�ا 
 ...2003 ع�ام  بع�د  تنفس�ت 
الثقاف�ة مث�ل الحي�اة يف الع�راق 
كانت مخنوقة بس�بب السياس�ة 
والرئي�س الواح�د، هك�ذا ظهرت 
ثقافات عدة وش�خصيات تحمل 
وحقيقي�ة..  مس�تعارة  أس�ماء 
ل�م ي�رز العم�ل ال�ذي يناق�ش 
الواقع العراقي بل س�عى البعض 
م�ن  الع�راق  خ�ارج  للمنافس�ة 
أج�ل الف�وز .. املثق�ف العراق�ي 
أصبح صاح�ب كلمة ال فعل فكل 
أفعال�ه ه�و نفس�ه ال يث�ق بها.. 
املؤق�ت!  العج�ز  تؤك�د  أحالم�ه 
ثقافة املثقف... شعار يجذب من 
تنفعه�م الداللة لألس�ف. املثقف 
دون حري�ة مع اكتس�اب قنوات 
الحري�ة! نح�ن نناق�ش وضعن�ا 
الثق�ايف يف م�ا بينن�ا وكان األجدر 
أن يخ�رج ه�ذا النق�اش لوض�ع 

اللمس�ة الت�ي تصبح ه�ي الدور 
األكر يف مواجهة الواقع السيايس 

يف العراق.
* ما رأيك بثورة االنتنيت ،وعالم 
التواص�ل االجتماعي الفيس بوك 
هل اثرت عىل الكتاب�ة املطبوعة، 

الرواية والقصة والشعر؟
 - االنتنت .. سالح قوي ومنفعته 
تولدت يف ظ�روف معقدة وأعتقد 

ان الفيس�بوك حال�ة صحي�ة أما 
عالقت�ه باملطبوع فال تصدق هذه 
اإلش�اعة! ال تفكر ب�أن هناك من 
يفت�ح الفي�س ب�وك أواالنتن�ت 
عموم�ا للقراءة وزي�ادة املعلومة 
.. العك�س صحي�ح املطبوع كما 
ه�و وربما تجمل أكثر حني قامت 
بعض دور النرش بطباعة األعمال 
نفس�ها أكث�ر م�ن م�رة وبغالف 
أجمل م�ن أجل الفائدة املادية ألن 
أغلب األعمال الجدي�دة ال تؤثر يف 

الجيل الحال.
*ماه�ي الرس�الة الت�ي توجهها 

اطياف للمراة العراقية؟
- امل�رأة العراقي�ة رس�التي اليها 
الت�ي  واضح�ة ضم�ن كتابات�ي 
تري�د للمرأة ان تق�ر بقوتها حتى 
ل�و كان واقعه�ا يريد انكس�ارها 
م�ن خ�الل الرج�ل... ه�ي م�ن 
تظلم نفس�ها أمام خيارات كثرية 
أمامه�ا، ه�ي م�ن تجع�ل الرجل 

كل حياته�ا وال تفض�ل أن تكون 
ج�زءا من�ه أم�ام أج�زاء كث�رية 
هي ج�زء منه�ا... امل�رأة وجدت 
 2003 بع�د  تتوس�ع  مس�احتها 
ولم تعرف أي رك����ن يناس�بها 
.. نجده�ا تفقد مكانه�ا يف أغلب 
طموحاته�ا وال تركز عىل هويتها 
.. تعت�ر أن تك�ون يف كل م�كان 
فوز وهو ضياع لشخصيتها التي 
لو رس�مت لها الحدود الصحيحة 
ما كانت ضحية أو تحت س�يطرة 
القسمة والنصيب أو سنة الحياة 
.. صحي�ح اقدارن�ا مكتوب�ة لكن 
عقولن�ا تركها الله س�بحانه كي 
ندرس من خاللها اليشء املثال أو 
الرجوع للخل�ف .. ال يغري الله ما 
بقوم حتى يغريوا ما بأنفسهم .. 
ق�ول يبني حق اإلنس�ان من رجل 

وامرأة يف تغيري وفعل ما عليه.
* كيف هو ح�ال السد يف العراق 

من وجهة نظرك؟

- ال�سد يف الع�راق.. وص�ل اىل 
القم�ة بفض�ل الحل�م الجماعي 
ال الف�ردي.. س�ابقا كان السد 
يف الع�راق فردي�ا، ام�ا اآلن فقد 
ش�خصيات  مجموعة  أصبحت 
تجتم�ع من أج�ل ب�روز العمل 
لكن االسم واحد.. كت����ابات 
جيدة وصارخة لكن مضمونها 
ب�ارد ألن الكاتب العراقي يخلو 
م�ن الخي�ال! ربما تع�رض إىل 
عدم البل�وغ لكن انا اس�ميها 
بالغ�ة منقوص�ة ل�و تحولت 
إىل صورة  املوجودة  السديات 
تف�رش ضي�����اء مفق�ودا 
ويح�����اول  الكات�ب  ي�راه 
إقن�اع الق�ارئ ب�ه، كن�ا قد 
ربحن�ا يف ف������رز النتيجة 
الس�������رد  يف  الصالح�ة 
عموم�ا.. نح�����ن نكت�ب 
ال  االس�م  ع�ىل  للحف�اظ 

العنوان! .

اطياف سنيدح
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مليار مستخدم في موقع »انستغرام«  

العثور على آثار كويكب قديم في الوس

كش�ف علم�اء كندي�ون عن 
ملي�ار  لزراع�ة  مب�ادرة 

بحلول  جديدة  ش�جرة 
 ،2028 الع������ام 
ش�بكة  باس�تخدام 
الطائ���رات  م�ن 
»ب�دون  ة  املس��رّ
تطل�ق  طي�ار« 
وذلك  الب����ذور، 
كج�زء م�ن خط�ة 

ظاه�رة  ملكافح�ة 
املناخي.وقال  التغ�� 

مب�ادرة  إن  العلم�اء 
زراع�ة ملي�ار ش�جرة لن 

وس�تتم  مكلف�ة،  تك����ون 
برسع�ة، حي�ث س�يكون بإمكان 

الطائ�رات املس��ة زراعة ب�ذرة واحدة يف 
الثانية.وتأتي مبادرة فريق العلماء الكنديني، التي تحمل اس�م »فالش 
فوريس�ت«، يف إطار محاولة ملكافحة اآلثار السلبية لتغ� املناخ وإزالة 

الغابات.
وبدأ العلماء بتجربة مبادرة »فالش فورست« عن طريق اختبار أنظمة 
توصيل الطائرات املس��ة يف أغس�طس املايض، من خ�الل تنفيذ رحلة 

تجريبية شهدت زراعة 100 شجرة بنجاح.
وكانت هذه النتائج مشجعة لدرجة أن املبادرة وسعت أهدافها، لزراعة 

مليار شجرة جديدة، بحلول عام 2028.
وقال الرئيس التنفيذي واملؤسس للمبادرة برايس جونز يف فيديو لجمع 
التربع�ات من أجل املرشوع »كل عام يخرس الكوكب 13 مليار ش�جرة 

ويستعيد أقل من نصفها«.
وأضاف: » لقد بدأنا مبادرة فالش فوريس�ت بهدف شفاء رئة الكوكب 
ونأخذ هذا العمل عىل محمل الجد، وإىل أن يتم إنجاز هذه املهمة بشكل 

جيد، ال يوجد وظيفة أخرى مهمة«.

الش�ه�  الصيني  التطبي�ق  ب�ادر 
طمأن�ة  إىل  ت�وك«،  »تي�ك 
مس�تخدميه، م�ن خ�الل اإلعالن 
عن ع�دد الطلبات التي تلقاها من 
حكوم�ات، ألج�ل الحص�ول عىل 
بيانات املش�ركني، خالل النصف 

األول من عام 2019.
وأك�د »تي�ك ت�وك« تعاون�ه م�ع 
هيئات إنفاذ القان�ون يف الخارج، 
مش�ددا ع�ىل اح�رام خصوصية 
الوق�ت  يف  املنص�ة  مس�تخدمي 

نفسه.
يف  املختص�ة  املنص�ة  وواجه�ت 
الفيديو والرفيه، انتقادات واسعة 
بس�بب »ش�بهة« عن تعاونها مع 
الس�لطات الصينية، وهو ما نفاه 

التطبيق بشكل قاطع.
ال�دول  ع�دد  الهن�د  وتص�درت 
خاص�ة  بيان�ات  طلب�ت  الت�ي 
باملستخدمني، ووصل الرقم خالل 
الفرة اآلنف�ة الذكر إىل 143 طلبا، 

لكن التطبيق أعدرّ معلومات بشأن 
نصف هؤالء فقط.

أم�ا الوالي�ات املتح�دة فجاءت يف 
املرك�ز الثاني، فطلب�ت معلومات 
وأوردت  حس�ابا،   255 بش�أن 
م�ن  املئ�ة  يف   86 أن  الرشك�ة 
تقدي�م  التمس�ت  الطلب�ات  تل�ك 
معلومات، حسبما ذكر موقع »إن 

بي يس نيوز«.
وأوض�ح مدي�ر السياس�ة العامة 
يف »تيك توك«، إريك إبس�تاين، أن 
الطلب�ات املقدمة  املنصة ت�درس 
بعناي�ة فائق�ة حت�ى تتأك�د من 
مراعاتها للجان�ب القانوني، وما 
إذا كان األم�ر يتعلق فعال بانتهاك 

القوانني املحلية.
وأوض�ح التطبيق، أنه قام يف كث� 
من املرات بإزال�ة بعض املحتوى، 
إث�ر تلقي طلب�ات يف هذا الش�أن 
من حكوم�ات أجنبية، فضال عن 

تجميد حسابات ملستخدمني.

وتعرض التطبي�ق اململوك لرشكة 
»بيتي دان�س« الصينية، لضغوط 

يف الواليات املتحدة، خالل 
بسبب  املايض،  أكتوبر 
ما اعتربته واش�نطن 

محتم�ال  تهدي�دا 
املنص�ة  م�ن 

القومي  لألم�ن 
األم�كي.

أعلن�ت رشك�ة »أوبو« 
ع�ن إط�الق اثن�ني من 
الهواتف الذكية الجديدة، 
 ،Pro  3  Renoو  3  Reno
والت�ي تدع�م تقني�ة الجيل 

الخامس 5G   لالتصاالت.
وأوضح�ت الرشك�ة الصيني�ة 
أن املودي�ل Pro 3 Reno الفاخر 
يأتي بشاش�ة OLED قياس 6.5 

بوص�ة، وتعم�ل بدق�ة وض�وح 
FHD+، وبمعدل تنش�يط صورة 

يبلغ 90 هرتز.
وينب�ض بداخ�ل هات�ف »أوبو« 
 Snapdragon معال�ج  الجدي�د 
765G مع ذاكرة وصول عشوائي 
س�عة 8 أو 12 غيغابايت، وذاكرة 
 256 أو   128 س�عة  داخلي�ة 

غيغابايت.

م�ن املمك�ن أن ُيطلق عىل ه�ذا العقد 
 Instagram )اس�م )عق�د إنس�تغرام
Decade، فق�د م�رت 9 س�نوات فقط 
منذ إطالق ه�ذه املنصة يف عام 2010، 
ولكنه�ا اآلن ذات تأث� كب�� جًدا عىل 

املستخدمني والعالمات التجارية.
منص�ة  مس�تخدمي  ع�دد  يتخط�ى 
نش�ط  مس�تخدم  ملي�ار  إنس�تغرام 
ش�هرًيا، م�ا يجعله�ا تحت�ل املرتب�ة 
املس�تخدمني  حي�ث  م�ن  الخامس�ة 
النش�طني بع�د فيس�بوك، ويوتي�وب 
 ،WeChatو وماس�نجر،  وواتس�اب 
كما يتخطى عدد مس�تخدمي قصص 
إنستغرام 500 مليون مستخدم يومًيا.

اآلن؛ بع�د دخول الع�ام الجديد 2020 
نجد أن إنس�تغرام أطلق�ت الكث� من 
املي�زات الجدي�دة للمس�تخدمني ع�ىل 

مدار العام أبرزها:
إط�الق ميزة الش�����راء مب���ارشة 

داخل  م����ن 
التطبي���ق، 
ع�����م  د و
ط����ع  مقا
ي�و  لفيد ا

اختب�ار  األفقي�ة ع�ىل IGTV، وب�دء 
إخفاء عدد اإلعجابات عىل املنش�ورات 
وهو الق�رار األكثر إث�ارة للجدل حتى 

اآلن، وغ� ذلك الكث�.

بعدما أج�روا مؤخرا اختبارات 
ناجحة عىل الحيوانات، يستعد 
علماء أم�كيون لب�دء اختبار 
اللقاح ضد الخرف عىل البرش.

الدراس�ة  نتائ�ج  ون�رشت 
املجل�ة  صفح�����ات  ع�رب 
بدراس�ة  املختص�ة  العلمي�ة 
 « الزهايم�ر وعالج�ه  م�رض 
 Alzheimer›s Research &
Therapy«، حي����ث يخطط 
فريق مش�رك من العلماء من 
معهد الطب الجزيئي وجامعة 
كاليفورني�ا يف إيرفني لتطوير 
برنام�ج ع�الج مناع�ي فعال 
ملرض الخرف، وذلك بحسب ما 

أفادت به وكالة »سبوتنيك«.
وأضافت الدراس�ة أن الطريقة 
الجدي�دة ستس�مح للمري�ض 
بإزال�ة لويح�ات بيت�ا اميلويد 
العصب�ي  الليف�ي  والتش�ابك 
املراك�م ع�ىل م�دار س�نوات 
حيات�ه والتي تس�بب عمليات 
)فق�دان  العصب�ي  الت�آكل 
أو  لبني�ة  متفاق�م  تدريج�ي 
العصبي�ة(،  الخالي�ا  وظيف�ة 

وفقاً ملوقع »وان«.
أن  املعلوم�ات  أك�دت  كم�ا 
املزدوج،  التطعيم  اسراتيجية 
 MultiTEP « املبنية عىل تقنية
» املبتك�رة، تتضم�ن مواصلة 
تطوي�ر تداب�� إلبط�اء معدل 
تراكم الجزيئات املدمرة، وخلق 
عقب�ات أمام التط�ور الرسيع 

للمرىض املصابني بالزهايمر.

علماء يكتشفون 
لقاحًا ضد الخرف

»تيك توك«  يكشف أسماء الدول التي طالبته 
ببيانات المشتركين

ش�ذوًذا  جيولوجي�ون  اكتش�ف 
الوس،  يف  الجاذبي�ة  يف  كب�ً�ا 
مما يش�� إىل وجود حفرة يبلغ 
قطرها 20 كم. يعتقد الخرباء أن 
الحفرة العمالقة ظهرت كنتيجة 
لسقوط كويكب كب� منذ حوايل 

780 ألف عام.
يف أواخ�ر ثالثيني�ات الق�رن 
العرشي�ن، وجد العلماء عىل 
ش�واطئ أس�راليا وجنوب 
م�ن  رواس�ب  آس�يا  رشق 

التكتي�ت - تش�كيالت معدنية- 
والتي ظهرت عىل ما يبدو بسبب 
س�قوط كويكب.ت�م العثور عىل 
ه�ذه التش�كيالت يف وق�ت الحق 
يف أج�زاء مختلفة من أوراس�يا، 
 10 م�ن  تغط�ي  املجم�وع  يف 
مس�احة  إجم�ايل  م�ن   ٪30 إىل 
الرغم من س�نوات  األرض.ع�ىل 
يتمك�ن  ل�م  الطويل�ة،  البح�ث 
الجيولوجي�ون من معرفة مكان 
سقوط النيزك بالضبط، وما هو 

حجمه وما هي العواقب الناجمة 
 Proceedings عنه، وفًقا ملوق�ع
 of the National Academy of
توصل  الدراس�ة،  Sciences.بعد 
علماء من س�نغافورة والواليات 
وتايالن�د  األمريكي�ة  املتح�دة 
والوس، الذين يعملون يف جامعة 
أن  إىل  للتكنولوجي�ا،  نانيان�غ 
الحف�رة تقع تح�ت طبقات من 
الحمم الربكانية املجمدة يف إقليم 

هضبة بولوفن يف جنوب الوس.

أطلقت خدمة الراسل الفوري تيليغرام تحديًثا 
جدي�ًدا لتطبيقها يجلب معه الكث�� من املزايا 
الجديدة للمس�تخدمني عىل نظ�ام أندرويد وآي 
أو إس، باإلضاف�ة إىل مزاي�ا خاص�ة بكل نظام 

عىل حدة.
وقالت الرشك�ة يف تدوين�ة: إن تيليغرام أصبح 
تطبي�ق الراس�ل األول ال�ذي يس�مح للباحثني 
األمنيني بالتأكد بصورة مستقلة من أن الشفرة 
الخاصة به عىل منصة GitHub هي ذاتها التي 
ُتستخدم لبناء التطبيق الذي ُينزله املستخدمون 

من متجر غوغل بالي، وآب ستور.
وم�ع اإلص�دار الجديد ال�ذي يحم�ل الرقم 5.3 
من تطبي�ق تيليغرام، أطلق�ت الرشكة اإلصدار 
 Theme Editor الثان�ي من محرر املوضوع�ات
2.0 ال�ذي يمك�ن الوص�ول إليه م�ن )إعدادات 
الدردش�ة( Chat Settings عىل نظام أندرويد ، 
 Appearance Settings )أو )إع�دادات املظه�ر
ع�ىل آي أو إس، حي�ث يمك�ن للمس�تخدمني 
تغي� املوضوع، بما يف ذلك للرسائل، والخلفية. 

كما يمكن مش�اركة املوضوع�ات الجديدة مع 
األصدقاء الستخدامها.

ويأت�ي التحدي�ث أيًض�ا بألوان جديدة س�ابقة 
التحدي�د تتي�ح للمس�تخدمني اختيار األنس�ب 
 Send )منها. ويأتي بميزة )أرسل عند االتصال
للمس�تخدمني  تس�مح  الت�ي   When Online
بجدولة الرس�ائل لُرس�ل فور اتصال املستقبل 
باإلنرنت، مع اإلش�ارة إىل أن ه�ذه امليزة فعالة 
فقط عندما يكون املس�تقبل س�امًحا للمرسل 

برؤية حالة االتصال.
كم�ا أش�ارت الرشك�ة إىل أنه�ا حس�نت ميزة 
مشاركة املوقع لتصبح أسهل، إذ يمكن اختيار 
املوقع عن طري�ق النقر عىل الخريطة مبارشًة، 

وذلك بداًل من االختيار من قائمة.
فيم�ا يأت�ي اإلص�دار الجدي�د بدع�م اإلذاعات 
والكتب الصوتية، مع إمكانية تذكر آخر موضع 
وص�ل إليه املس�تخدم، رشيط�ة أن تزي�د مدة 
امللف عن 20 دقيق�ة. وتدعم هذه امليزة ترسيع 

اإلذاعات والكتب الصوتية.

تحديث في »تليغرام« يضيف مزايا جديدة 

يمكن لس�لة قمام�ة ذكية يطل�ق عليها 
اس�م Townew، وض�ع أكي�اس القمامة 
تلقائًيا بلمسة زر صغ�ة حتى ال يضطر 
ش�م  بعملي�ة  امل�رور  إىل  املس�تخدمون 
الرائح�ة والتعرض للترسب، وبعد إخراج 
 Townew س�تقوم  القديم�ة،  الحقيب�ة 
تلقائًي�ا بط�رح كي�س جديد م�ن مكان 
أس�فل غطائه�ا، وعندم�ا تقوم الس�لة 
بقص وإغالق الج�زء العلوى من الكيس 
بالحاوية، فإنها تستعد بالبطانة التالية.

ووفق�ا ملا ذكرت�ه صحيفة »دي�ىل ميل« 
الربيطاني�ة تحتوى س�لة املهمالت أيًضا 
ع�ىل مستش�عر حرك�ة األش�عة تح�ت 
الحم�راء ىف الج�زء العلوى م�ن الغطاء، 
مما يتيح إمكاني�ة الفتح واإلغالق بدون 
اتص�ال مب�ارش، م�ن خ�الل تلويحة يد 

رسيعة.
س�عة  حاوي�ات  العلب�ة  وستس�تخدم 
أن  الرشك�ة  وتق�در  جالون�ات،  أربع�ة 
عب�وة األكي�اس املتوس�طة س�تنتج 25 
ش�هر  مل�دة  وتس�تمر  قمام�ة،  كي�س 
األكي�اس  عب�وات  وس�تكون  تقريًب�ا، 
متاح�ة يف نوع�ني: حزم�ة قابل�ة إلعادة 

التدوير، وعب�وات قابلة للتحلل 
البيولوجى.

أيًض�ا   Townew وتتمي�ز 
بمستش�عر يراقب م�ا إذا كان 
املس�تخدم يحاول وض�ع املزيد 
م�ن القمامة يف بطان�ة واحدة 

أكثر مم�ا ت�م تصميمه من 
أجله، وح�ال التدفق الزائد، 
س�يتم رفع الغط�اء تلقائًيا 
لألعىل وللخلف قبل محاولة 
إغ�الق الج�زء العل�وى من 
الكي�س، م�ا يمن�ع إخراج 
القمام�ة ىف الج�زء العلوى 
من الصندوق عن غ� قصد.

ويتم تشغيل النظام بالكامل 
بواس�طة بطاري�ة داخلي�ة 
تس�تمر مل�دة ش�هر تقريًبا 
ويمكن إعادة شحنها خالل 
10 س�اعات من خالل كابل 
 Townew وس�تكون  شحن، 
بلونني وهم�ا أبيض وأزرق، 
 119.95 تبل�غ  وتكلفته�ا 

دوالر.

قشرة الرأس.. اسبابها وطرق عالجها 
ق�رشة ال�رأس حالة يتم 
فيه�ا التخلص من خاليا 
الجل�د امليت�ة م�ن فروة 
الرأس بكميات كب�ة بما 
يكفي لتك�ون ملحوظة، 
ه�ذه  تلتص�ق  عندم�ا 
الخالي�ا امليت�ة ببعضه�ا 
البع�ض، وغالًبا بس�بب 
الس�طحي  الحط�ام 
يف  املوج�ود  والزي�ت 
الش�عر، تكون ملحوظة 
كرقائ�ق يف ف�روة الرأس 
وع�ىل املالب�س، وق�رشة 
الرأس هي ش�كل خفيف 
من التهاب الجلد الدهني 
الس�بب،  مع�روف  غ�� 
فه�ي مش�كلة مزعج�ة 
أكثر  تجميلية  ومش�كلة 
من كونها مشكلة طبية.

ل��  لتقري�ر  ووفق�ا 
Harvard healthتش�مل 
الجلد  رقائ�ق  األع�راض 
املي�ت والحك�ة يف ف�روة 
ه�ي  والق�رشة  ال�رأس، 

)ت�دوم  مزمن�ة  حال�ة 
وتذهب،  تأت�ى  طوي�اًل( 
قد تختف�ى أو تكون أقل 
ح�دة يف األش�هر األكث�ر 

دفًئا.
وع�ىل الرغ�م م�ن ع�دم 
ملن�ع  طريق�ة  وج�ود 
القرشة إال أن االستخدام 

مضاد  لش�امبو  املنتظم 
أن  يمك�ن  للق�رشة 
املش�كلة،  يف  يتحك�م 
تعري�ض فروة  وتجن�ب 

رأس�ك للح�رارة الزائدة، 
مث�ل االس�تخدام املتكرر 

ملجفف الشعر.
أع�راض  اس�تمرت  وإذا 
القرشة أو ازدادت س�وًءا 
مع وجود قشور أو حكة 
احم�رار  أو  تحجي�م  أو 
الرج�وع  يج�ب  ش�ديد 
لطبيب األمراض الجلدية 
ع�الج  أس�لوب  لتحدي�د 
مكثف للسيطرة عىل تلك 

الحالة.
م�ن  العدي�د  وهن�اك 
للسيطرة  الش�امبوهات 
عىل قرشة الرأس، ويجب 
املكون�ات  ع�ن  البح�ث 
حم�ض  مث�ل  الفعال�ة 
والقطران  الساليس�يليك 
وتعم�ل  والس�يلينيوم، 
معظ�م أن�واع الش�امبو 
ت�م  إذا  أفض�ل  بش�كل 
تركه�ا لع�دة دقائق بعد 
ش�طفها  ث�م  الرغي�ة 

جيًدا.

ابتكار سلة قمامة ذكية 

الطائرات المسيرة تستخدم لزراعة 
األشجار مطلع عام 2028

»أوبو« تطرح اجهزة جديدة ومتطورة
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إما »الرقاقة«
 أو الغرامة

شهر ديسمبر 32 يوما في جواز 
السفر السوداني!

مطعم يقدم »العشاء األخير
 في بومباي«

املراقب العراقي/ متابعة...
تخط�ط الحكومة الربيطاني�ة إللزام أصحاب 
الحيوان�ات األليفة كالقطط والكالب، برتكيب 
رشائح أو رقاق�ات تعريفية صغرية، للحّد من 
رسق�ة هذه الحيوان�ات، وكذل�ك تحديد هوية 
مالكه�ا عن�د إصابته�ا أو وفاته�ا يف حوادث 
السري.ويف حال رفض أصحاب القطط والكالب 
تركيب رقاقات أو رشائح تعريفية لحيواناتهم 
األليف�ة، فإنه�م س�يتعرضون لغرام�ة مالية 
أو س�تتم مقاضاته�م بموج�ب القواعد التي 
اقرتحها وزراء يف الحكوم�ة الربيطانية، علما 
أنه ت�م فرض غرامة عىل مالك�ي الكالب تبلغ 
قيمتها 500 جنيه إس�رتليني لع�دم امتثالهم 
لسياس�ة مماثلة طبق�ت لصال�ح الحيوانات 
عام 2016.وم�ن املنتظر أن يت�م تطبيق هذه 
السياس�ة قريب�ا، حي�ث أن املوع�د النهائ�ي 
لتقدي�م األدلة ح�ول تأثري تطبي�ق القرار هو 
4 يناي�ر، وفقا ملا ذكرت�ه صحيفة«دييل ميل« 
الربيطانية.ونقل�ت الصحيف�ة الربيطانية عن 
متحدث باس�م وزارة البيئة والغذاء والشؤون 
الريفية قول�ه: »لقد دأبت هذه الحكومة دائما 
ع�ىل حث أصح�اب القط�ط ع�ىل زرع رقاقة 
لحيواناتهم األليفة باعتبارها اليشء الصحيح 
ال�ذي يج�ب فعله كأصح�اب حيوان�ات أليفة 
مس�ؤولني«.وأضاف أن�ه يج�ري اآلن اتخ�اذ 
خط�وات إلدخال الرقاق�ات يف القطط بصورة 
إلزامية، االمر الذي يمن�ح أصحاب الحيوانات 
البال، ويساعد  األليفة راحة 
يف معالجة مسألة رسقة 
القطط، وكذلك تحديد 
الحيوان�ات  هوي�ات 
التي أصيبت أو قتلت 

عىل الطرقات.

  املراقب العراقي/ متابعة...
ويأت�ي ه�ذا االقبال ع�ىل رشاء هذه امل�ادة املخدرة 
بعدما أصبح بإمكان أي شخص يفوق ال�21 عاماً 

رشاءها وتملكها بوالية إيلينوي األمريكية.
مرجوان�ا أو املاريغوانا هو نوع م�ن العقاقري ذات 
تأثري نفس�اني، يس�تخرج من نبتة القنب الهندي. 
يعرف يف البلدان العربية بعدة أس�ماء: )املاريجوانا 
أو البانجو، أو الزطله، أو غانجا أو حتى التس�مية 

الغربية الشائعة املاريوانا(.
للقنب تأثريات عقلية وجس�دية، وقد تش�مل 

اآلث�ار الجانبي�ة قصرية امل�دى انخفاًضا يف 
كف�اءة الذاك�رة قص�رية األج�ل وجفاف 
الحلق وضعف امله�ارات الحركية وعينني 

حمراوتني ومشاعر ارتيابية أو قلق.
وقد تش�مل اآلثار الجانبية طويلة األجل 
اإلدمان، وانخفاض الق�درة العقلية لدى 
أولئك الذين بدأوا يف االستخدام املنتظم يف 

سن املراهقة.
يف ع�ام 2013، كان م�ا ب�ني 128 و232 

مليون شخص يتعاطون املرجوانا )2.7٪ إىل 
4.9٪ من سكان العالم الذين ترتاوح أعمارهم 

ب�ني 15 و65( وهو املخدر غ�ري القانوني األكثر 
اس�تخداًما يف العالم.ويف عام 2016، استخدم ٪51 
م�ن الناس يف الوالي�ات املتح�دة املرجوانا مرة عىل 

األقل يف حياتهم. 
وطبقاً لدراس�ة جدي�دة أجراها علم�اء أمريكيون 
تحتل الواليات املتحدة مركز الصدارة يف قائمة دول 
العالم، من حيث عدد الوفيات بني الجنسني بسبب 

ط  إلف�را ط�ي ا بتعا

جرعات زائدة من املخدرات.
وتن�ص األبحاث التي نرشت يف مجلة الطب التابعة 
لكلية األطباء األمريكية عىل أن هناك ما يقدر بنحو 
64 أل�ف حال�ة وفاة لع�ام 2016، بس�بب تعاطي 

جرعات زائدة من املخدرات يف الواليات املتحدة.
وتفي�د اإلحصائيات أن الوالي�ات املتحدة األمريكية 
تعاني من أعىل نسب وفيات جراء الجرعات الزائدة 
من املخدرات )35 حالة وفاة لكل 100 ألف مواطن 
م�ن الذك�ور، و20 حال�ة وف�اة ل�كل 100 ألف 

مواطن من اإلناث لعام 2015(.
كم�ا وج�د الباحث�ون أن الوالي�ات املتحدة 
بع�د  الثان�ي  املرك�ز  تش�غل  األمريكي�ة 
إستونيا من حيث ارتفاع معدالت تعاطي 
املخ�درات س�نويا، بمعدل 4.3٪ س�نويا 

للذكور، و5.3٪ سنويا لإلناث .
وق�د كان م�ن ب�ني عين�ة البح�ث التي 
ألش�خاص  وفي�ات  العلم�اء،  فحصه�ا 
ت�رتاوح أعماره�م م�ا ب�ني 20-64 عاما 
يف 13 دول�ة م�ن أعضاء منظم�ة التعاون 
االقتص�ادي والتنمي�ة بني األع�وام 2001-

2015. وه�ي أس�رتاليا، تش�ييل، الدانم�ارك، 
بريطانيا، ويلز، إستونيا، فنلندا، أملانيا، املكسيك، 
املتح�دة  والوالي�ات  إس�بانيا  النروي�ج،  هولن�دا، 

األمريكية.

نشرت اليوم 
لقطات مصورة 
باحدى ضواحي 
مدينة شيكاغو 

لطوابير من 
األشخاص 

يصطفون منذ 
الصباح الباكر 

لشراء ماريغوانا 
المخدرة.

 تتصدر دول العالم في الوفيات بسببها

تحصل على  رخصة القيادة 
في عمر 75 عامًا !

 املراقب العراقي/ متابعة...
حصل�ت الج�دة »ويني س�امبي« 75 
عاماً من بورت هيدالند غرب أس�رتاليا 
م�رة  ألول  املؤق�ت  ترخيصه�ا  ع�ىل 
األس�بوع امل�ايض، إال أن مقربون من 
الجدة يشريون إىل أنها تأخرت كثرياً يف 

الحصول عليها.  
وأرصت الج�دة الحص�ول عىل رخصة 
الس�ياقة حتى يس�هل عليه�ا الذهاب 
إىل الطبي�ب إلجراء فحوصات منتظمة 
ألخته�ا الك�ربى املريض�ة، ورصح�ت 
 NITV الجدة لقناة األخبار األس�رتالية
»كنت أخطط للحصول عليها منذ فرتة 
طويل�ة ، وأعرف أن الجميع  يعتقدون 

أني أخذتها متأخرة جداً«.  
وأضاف�ت الجدة س�امبي إنه�ا كانت 
تق�ود يف الح�ي عندم�ا كانت ش�ابة، 
إال أنه�ا لم تهت�م أب�ًدا بالحصول عىل 

الرخص�ة، وكان�ت الج�دة تعتمد عىل 
امليش يف قضاء حاجاتها اليومية، ولكن 
بعد تش�خيص طبيبه�ا له�ا بالتهاب 
املفاصل، بدأت يف اس�تخدام »سكوتر« 
التنقل. وقالت أن »الس�كوتر« زاد من 

رغبتها يف الحصول عىل الرخصة.  
 Bloodwood Tree وس�اعدت منظمة
الهادف�ة  غ�ري  املحلي�ة   Association
للرب�ح ،الج�دة يف اس�تخراج ترصي�ح 
لتعل�م الس�ياقة. وقالت تاني�ا هوملان 
مديرة القيادة يف املنظمة:«إن الس�يدة 

تعترب أقدم مشارك يف الربنامج«.  
وأش�ارت هومل�ان: »ع�ىل الرغ�م م�ن 
الصعوب�ات الت�ي واجهته�ا يف اختبار 
س�امبي  الس�يدة  أن  إال  الكمبيوت�ر، 
اجت�ازت اختب�ار القيادة له�ا من أول 

محاولة.
وقال�ت الج�دة س�امبي: »أن�ا فخورة 
بنف�ي لتحقيق ذل�ك. لقد اس�تغرق 
األمر وقًتا طويالً ولكني 

حصل�ت 
عليها«.  

إمبراطور اليابان يتمنى لشعبه عاما خاليا 
من الكوارث الطبيعية !

 يتكلم بصوت صاحبه المتوفى منذ 8 سنوات !
 املراقب العراقي/متابعة...

ن�رشت امرأة صيني�ة فيديو مؤث�را لطائ�ر املينا يف 
بيتها يتكلم بصوت والدها بعد 8 سنوات من وفاته.

فطائ�ر القل�ني الجميل أصب�ح يتكلم بص�وت والد 
الس�يدة ش�ني، فيقول: يلقي القمر املرشق بأشعته 

أمام مضجعي، ويضيف: أرفع رأيس.
ف�� »قلني« يحاول تذكر األبي�ات التي علمها له والد 

السيدة شني.
 السيدة شني تذكرت أن طائر املينا البالغ من العمر 
12 عام�ا، وال�ذي نش�أ يف بيته�ا وتعل�م الكثري من 

الكالم من والدها، اسمه قلني.
وعىل الرغم من أن والدها تويف قبل 8 سنوات، إال أن 
الطائ�ر مازال يتذكر صوته والكالم الذي كان يقوله 

    .)CGTN( له عندما يثني عىل أدائه، بحسب

املراقب العراقي/ متابعة...
تمن�ى إمرباط�ور الياب�ان الجديد 
ناروهيتو، لشعبه عاما خاليا من 
الك�وارث الطبيعية الت�ي تكثر يف 
بالد الشمس املرشقة، يف أول كلمة 
ل�ه أم�ام ع�رشات آالف املهنئ�ني 

برأس السنة منذ اعتالئه العرش.
وخاطب ناروهيتو الجموع اليوم 

الخميس قائال »يرسني أن أحتفل 
بالعام الجدي�د معكم«، فيما كان 
العدي�د منه�م يلوح�ون بأع�الم 
ياباني�ة ويهتف�ون »بن�زاي« أي 

»يعيش«.
وقال اإلمرباط�ور البالغ 59 عاما 
وإىل جانبه اإلمرباطورة ماساكو: 
»أش�عر بالقلق م�ن ناحية أخرى 

ألن العديد من األش�خاص ال زالوا 
يعيش�ون حي�اة صعب�ة بس�بب 
العام  الغزيرة  األعاصري واألمطار 

املايض«.
وأض�اف: »آم�ل أن تك�ون ه�ذه 
الس�نة طيبة وننع�م باألمان من 

دون أي كوارث طبيعية«.
وزار اإلمرباطور وزوجته الش�هر 
املايض مواطنني يف مناطق شمال 
رشق الياب�ان اجتاحه�ا إعص�ار 

 » غيبي�س ها «
أكتوب�ر،  يف 
بحي�اة  وأودى 

أكث�ر من 80 ش�خصا 
وألحق أرضارا هائلة بالبنية 

االحتف�ال  التحتية.وح�ر 
بالعام الجدي�د أيضا أكيهيتو، 
وال�د ناروهيت�و، ال�ذي أصبح 
أول إمرباط�ور يابان�ي يتخىل 
ع�ن العرش منذ نح�و قرنني، 
عندما تنح�ى يف 30 أبريل بعد 

حكم استمر ثالثة عقود.

فتى ينتقم من أقاربه بـ »وليمة مفخخة«

املراقب العراقي/ متابعة...
تط�وع مئ�ات املس�لمني يف أنح�اء 
لتنظي�ف  بريطاني�ا  م�ن  متفرق�ة 
الع�ام  احتف�االت  بع�د  الش�وارع 

الجديد.
وذكرت صحيفة دييل ميل املحلية أن 
أكثر من 1500 ش�اب مسلم خرجوا 

إىل الش�وارع يف الساعات األوىل من 
صباح األربع�اء إلزال�ة املخلفات 
التي تركها املحتفلون بالشوارع.

وأشارت إىل أن املتطوعني جمعوا 
مئ�ات األكي�اس م�ن املخلف�ات 

املرتوك�ة يف الش�وارع يف مدن مثل 
لن�دن وكارديف وأدنربه وغالس�غو 

ومانشسرت وغريها.
اإلم�ام  ع�ن  الصحيف�ة  ونقل�ت 

قم�ر أحم�د ظف�ار، أح�د القياديني 
املس�لمني، »يبدأ العام الجديد عندنا 

نتجم�ع بإقام�ة الصالة،  و

للدع�اء م�ن أج�ل العالم وم�ن أجل 
الذين يعانون«.

ويضيف ظفار أن�ه »بعد ذلك نخرج 
إىل الش�وارع وننظفه�ا بع�د انتهاء 
االحتف�االت.. وه�ذا بمثاب�ة تذكرة 
للش�باب املس�لمني بواجبهم تجاه 

خدمة بالدهم«.
وأوضح أن تل�ك املبادرة تهدف 
ع�ىل  الع�بء  تخفي�ف  إىل 
كاه�ل عم�ال النظافة يف ظل 
انتش�ارا  املخلف�ات  انتش�ار 
واس�ع النط�اق بع�د انته�اء 

االحتفاالت.
ويقدر عدد املسلمني يف بريطانيا 
بنح�و 4.1 مالي�ني م�ن نح�و 66 

مليون نسمة. 

 مئات المسلمين يتطوعون لتنظيف شوارع بريطانيا

 املراقب العراقي/متابعة...
الوح�دة قاتل�ة لي�س لصاحبها فقط، 
ب�ل أحيان�اً للمحيطني به أيض�اً. فقد 
أق�دم مراه�ق فرن�ي عىل قت�ل عمه 
وابن�ه، ومحاولة قتل عمت�ه وأوالدها 
عن طريق دس الس�م يف طعام الغداء، 
انتقام�اً منهم ع�ىل تركه وحي�داً بعد 
وف�اة وال�ده، وت�زوج والدت�ه بآخ�ر، 
وتركه بمفرده يعيش يف منزل والده يف 
مدينة نيس الفرنسية ألكثر من عامني 
عانى خاللهم�ا من العزل�ة واالنطواء 
حت�ى بل�غ مرحل�ة امل�رض النف�ي.

وق�ال ألفون�س ديغ�ا، عض�و مكت�ب 
االتص�ال بمرك�ز رشط�ة نيس، إن 
رشطة نج�دة نيس تلق�ت بالغاً 
يوم األربع�اء املايض من مجمع 
ني�س الطبي يفي�د بوصول 8 
أش�خاص من عائلة واحدة 
بالتس�مم  مصابني 
مات  الح�اد، 
ه  ث�ر إ

ش�خصان وت�م إنق�اذ 6 آخري�ن، وقد 
أثبت�ت التحالي�ل أن العائل�ة بالكام�ل 
تناولت طعاماً مس�مماً بنس�بة كبرية 
من »س�م الف�ران« املحتوي عىل مواد 
أدت  الت�ي  والوارفري�ن  فوس�فورية 
لس�يولة حادة يف ال�دم أحدث�ت نزيفاً 
داخلي�اً للمتوف�ني، فيما ت�م إنقاذ ال� 
6 اآلخري�ن فور وصولهم املستش�فى، 
وأك�د التقري�ر الطب�ي وج�ود ش�بهة 

جنائية، فتولت الرشطة التحقيق.
وليمة مفخخة

بالبح�ث والتحري وس�ؤال  وأض�اف: 
املصاب�ني تب�ني أن أح�د أف�راد العائلة 
ويدع�ى »أن�دري.أ« )19 عاماً( خطط 
بأن اش�رتى مادة »س�م الفران« من 
مح�ل مس�تلزمات صباغ�ة وبن�اء يف 
الح�ي الذي يس�كن في�ه يف نيس، قبل 
ذهاب�ه إىل منزل عم�ه -القتيل- حيث 
كان يقيم مأدبة غداء بمناس�بة »عيد 
املي�الد« املوافق 25 ديس�مرب يف منزله 
بحض�ور ش�قيقته وأوالده�ا -عم�ة 
الجان�ي-، وق�ام بطرق الب�اب ودخل 
ليفاج�أ الجمي�ع بحض�وره، حيث لم 
يت�م دعوت�ه، فت�دارك عم�ه املوق�ف 
الت�ي كان�ت يف  للمائ�دة  ودع�اه 
طور التحضري، فعرض أندري 
يف  املس�اعدة  -الجان�ي- 
إعداد املائ�دة، ويف تلك 
خلس�ة  قام  األثناء 
بوضع الس�م يف 

الطعام.

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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ال�سالة

�سالة املغرب

م . الليل

�سالة الظهر

4:48�سالة ال�سبح

11:47

5:23

11:83

املراقب العراقي/ متابعة...
يعد الترسيح من العمل خرب مؤس�ف للكثريين حول 
العال�م لكن هن�اك دولة تعت�رب فق�دان العمل خربا 

سارا.
ويطل�ق عىل ه�ذا النظام اس�م »النظ�ام االنتقايل«، 
وه�و نظ�ام متب�ع يف الس�ويد بأكمله�ا يس�تهدف 
تمكني املوظفني الذين ت�م ترسيحهم من وظائفهم 
ألسباب منها انتفاء الحاجة الوظيفية. ويعتمد ذلك 
النظ�ام عىل مس�اهمة الرشكات يف إط�ار ما يعرف 
ب�� »مجال�س األمن الوظيف�ي« التي توف�ر مدربني 
مه�رة يأخ�ذون املوظف امل�رّسح يف رحل�ة تدريبية 
ويوفقون بني مهاراته وطموحاته وما يطلبه سوق 
العمل.ويوجد بالس�ويد 16 مجلسا لألمن الوظيفي، 

يغط�ي كل منه�ا قطاعا اقتصادي�ا مختلفا ويعمل 
عىل إيج�اد وظائف بديل�ة للموظف�ني الذين فقدوا 
عملهم ألس�باب اقتصادية.ونتيج�ة لذلك، أصبحت 

السويد أفضل بلد يف إعادة التوظيف بني بلدان العالم 
املتق�دم - فنح�و 90 يف املئ�ة من العم�ال املرسحني 
فيه�ا يعاودون االنضمام لس�وق العم�ل يف غضون 
عام، اس�تنادا ألرق�ام منظمة التع�اون االقتصادي 
والتنمي�ة، مقارنة ب�� 30 يف املئة يف كل من فرنس�ا 
والربتغال.والنظ�ام يبدأ العمل بمجرد إعالن الرشكة 
عن نيتها ترسيح ع�دد من املوظفني، بهدف ترسيع 
عملي�ة إع�ادة املوظ�ف إىل س�وق العمل.ويحص�ل 
أغلب الس�ويديني، ممن يس�تفيدون من ذلك النظام 
االنتقايل، عىل عمل جديد يف غضون س�تة أشهر من 
فق�دان عملهم. وبحس�ب بيانات منظم�ة التعاون 
االقتصادي والتنمية يتقاىض املوظفون السويديون 

دون الثالثني من العمر رواتب أكرب بعد ترسيحهم.

املراقب العراقي/ متابعة...
س�فر  لج�واز  ص�ورة  انت�رشت 
التواص�ل  مواق�ع  يف  س�وداني 
االجتماع�ي، بش�كل كب�ري، ظهر 
فيه�ا خت�م الهج�رة والج�وازات 
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ديسمرب 2019.
وأثارت الصورة، ردود أفعال كبرية 
وب�دا  اإلنرتن�ت،  يف  ومتضارب�ة، 
املستخدمون بني مش�كك ومؤكد 

لصحة الصورة.

وأوض�ح مدير اإلع�الم والعالقات 
العامة بالرشطة السودانية، اللواء 
حس�ن حام�د، حقيق�ة الحادثة، 
ع�ن  عب�ارة  الص�ورة  إن  قائ�ال: 
عملي�ة تعديل »فوتوش�وب« تمت 
ع�ىل ص�ورة ج�واز آخر، حس�ب 

قوله.
وأض�اف أن�ه ال عالق�ة للرشطة، 
بالختم املصاحب للجواز املتداول، 
وال باإلج�راء املذكور، وأنه لم تجر 

معاملة عىل هذا النحو إطالقا.

املراقب العراقي/ متابعة...
املقب�ل،  الع�ام  مطل�ع  م�ن  ب�دءاً 
س�يقدم مطعم يف لندن قائمة طعام 
قديم�ة  مأك�والت  م�ن  مس�توحاة 
بإله�ام م�ن التاري�خ، بم�ا يف ذل�ك 
»العش�اء األخ�ري« املحتمل لس�كان 
»بومب�اي« الذي�ن اختف�ت آثاره�م 
تح�ت الرماد بع�د انفج�ار بركاني، 
أو م�ا تناول�ه الس�ياح ع�ىل مت�ن 
»التياتنيك« قبل اصطدام س�فينتهم 
ال�ذي  العش�اء  أو  الجلي�د،  بجب�ل 
تناوله نابليون بونابرت ليلة مقتله، 
حس�بما أفادت الطاتبة مريا شارما 

تايم�ز«. »نيوي�ورك  لصحيف�ة 
مسؤول الطهاة يف املطعم، 

قال  بومنثال،  هستون 
لش�ارما إنه يريد أن 
الزبائن داخل  يدخل 
عالم م�ن »الخيال« 
بإيحاء من التاريخ، 

التحديثات  بع�د  م�ع 
فيما يتعل�ق بإعداد الطعام 

الصحي واملذاق.
مؤسس�ة  مجل�ة  وتفي�د 
»سميثس�ونيان«، ب�أن املطع�م 

س�يبدأ بتكريم املطب�خ الروماني، 

بإيحاء من معرض »العش�اء األخري 
يف بومب�اي« ال�ذي يق�ام يف متح�ف 
أش�موليان بجامعة أكسفورد حتى 
12 يناير 2020، والذي يخلد ش�هية 
الرومان ع�رب أكثر م�ن 300 قطعة 
أثري�ة، بم�ا يف ذلك لوح�ات جدارية 
مخب�وزة  وس�لع  مائ�دة  وأوان�ي 
متفحمة، ينحدر جميعها من املوقع 
األثري الذي شهد االنفجار الربكاني 
س�نة 79 ميالدي، الذي غطى مدينة 
بومب�اي برماد حار وجمد س�كانها 

وممتلكاتهم.  

طوابير طويلة في شوارع اميركا لشراء المخدرات

دولــة تحــول فقــدان الــوظيفــة لخبــر ســار


