
البرلمان يصوت على قرار »طرد« القوات »اإلرهابية« االمريكية من العراق 
بعد جرائمها الدموية بحق أبناء الحشد الشعبي وقياداته

المراقب العراقي/ سالم الزبيدي...
دخلنا يف العام الس�ادس عىل عودة 
الوج�ود األمريك�ي اىل الع�راق، بعد 
انسحابه عام 2011 بفعل رضبات 
الت�ي تعرض له�ا من قب�ل فصائل 
املقاوم�ة الرافضة لوج�وده، والتي 
اجربته عىل الجالء بعد عقد اتفاقية 
اإلط�ار االس�راتيجي، التي وضعت 
بنودها بش�كل فضفاض بما يخدم 

مع املصالح االمريكية.
واغتنمت واشنطن دخول عصابات 
داع�ش االجرامي�ة اىل املوص�ل عام 
2014، بع�د ان دعمت تلك املجاميع 
ودربته�ا بالتعاون م�ع حلفائها يف 
املنطقة، لتعاود تواجدها من جديد 
تح�ت عن�وان »التحالف ال�دويل« و 
الذي رشع بعملياته التي استهدفت 
القطع�ات األمني�ة بش�كل يف�وق 
اع�الن  لداعش.وبع�د  اس�تهدافه 
الن�ر ع�ىل العصاب�ات االجرامية 
يف  تواجده�ا  م�ن  أمري�كا  ع�ززت 
الع�راق غ�ر امل�ربر واعتم�دت عىل 
الق�رار الس�يايس »املتماه�ي« مع 
الوجود األمريكي ليصل عدد قواتها 
اىل أكثر من عرشة االف جندي قتايل 

متوزعني يف شمال وغربي البلد.
اال ان ذلك التواجد اخذ يشكل تهديداً 

عىل س�يادة البلد أكثر فأكثر بعد ان 
تم�ادى بتدخالته يف الق�رار األمني 
والس�يايس، ووصل اىل درجة تنفيذ 
املب�ارشة  »اإلرهابي�ة«  العملي�ات 
الت�ي اس�تهدفت قطع�ات الحش�د 
الش�عبي وقيادته مؤخراً والتي راح 
ضحيته�ا عدد من الش�هداء يف لواء 
»45« وكذل�ك استش�هاد الجن�رال 
قائد الحرس الثوري اإليراني قاسم 
س�ليماني، الذي زار العراق بش�كل 
رس�مي وكان بلقائ�ه نائ�ب رئيس 
هيأة الحش�د الش�عبي أب�و مهدي 
املهندس.وه�ذا االم�ر أع�اد احي�اء 
الدعوات اىل طرد تلك القوات نتيجة 
للجرائ�م التي ارتكبته�ا بحق أبناء 
الش�عب العراقي والقوات العراقية، 
منذ إع�ادة تواجدها العس�كري اىل 

اليوم.
الربمل�ان جلس�ة  الي�وم  ل�ذا عق�د 
بنص�اب كامل للتصويت عىل جملة 
م�ن الق�رارات بخص�وص الوجود 
الهجم�ات  وتداعي�ات  األمريك�ي 
املعادي�ة، يف ظ�ل معارض�ة القوى 

الكردية والسنية.
وتضمن�ت الجلس�ة كلم�ة القاه�ا 
رئيس الوزراء املس�تقيل عادل عبد 
املهدي، التي أك�د فيها ان »الطران 

األمريك�ي« حل�ق يف س�ماء بغ�داد 
م�ن دون اخ�ذ اذن الحكوم�ة، كما 
أش�ار اىل ان�ه كان ع�ىل موع�د مع 
قائ�د الحرس الث�وري صبيحة ليلة 
االغتيال ال�ذي طاله فج�ر الجمعة 

املاضية.
وبع�د مداخ�الت ع�دد م�ن النواب 
يف جلس�ة الربمل�ان، ص�وت األخ�ر 
باإلجماع عىل جملة م�ن القرارات، 
م�ن ضمنها إل�زام الحكومة بإلغاء 
طلب املس�اعدة املقدم من التحالف 
ال�دويل، وكذل�ك، العمل ع�ىل انهاء 
الوج�ود األجنب�ي يف الع�راق، ودعا 
الربملان الخارجية اىل تقديم التوجه 
لألم�م املتحدة لتقديم ش�كوى ضد 
انتهاكاته�ا  بخص�وص  واش�نطن 

األخرة.
وبهذا الجانب يرى املحلل الس�يايس 
خال�د عبد االل�ه ان رئي�س الوزراء 
املستقيل أوضح بشكل جيل خطورة 
بقاء الق�وات االمريكي�ة يف العراق، 
وجع�ل خي�ار الخ�روج ه�و الحل 
األمث�ل الن الحكوم�ة ال تس�تطيع 

توفر الحماية لتلك القوات.
وق�ال عب�د االل�ه يف تريح خص 
ب�ه »املراق�ب العراقي« انه »ش�به 
االنس�حاب األمريك�ي الح�ايل م�ع 

عملية االس�تقرار الت�ي حدثت منذ 
عام 2011 اىل 2014 بعد االنسحاب 
األمريك�ي قب�ل دخ�ول عصاب�ات 

داعش اىل املوصل.
املعادل�ة  »ه�ذه  ان  وأض�اف 
واضح�ة ج�داً وينبغي ع�ىل جميع 
 109 »امل�ادة  ان  مبين�اً  فهمه�ا«، 
م�ن الدس�تور تتح�دث ع�ن وحدة 
وسالمة واستقرار العراق وسيادته 
واملحافظة عىل نظامه الديمقراطي 
االتح�ادي وهذا م�ا تتحمله جميع 

الكتل السياسية«.
ولفت اىل ان » أمريكا حولت العراق 
اىل ساحة لتصفية الخصوم، والزلنا 
نذك�ر خط�اب الرئيس ب�وش االبن 
الع�راق  اىل  اإلره�اب  دع�ا  عندم�ا 
لتصفية حس�ابهم، وهذا ما فس�ح 
القاع�دة  ام�ام  مرشع�ة  األب�واب 

وداعش والتنظيمات األخرى«.
يش�ار اىل ان ع�دد من الن�واب دعوا 
اىل رضورة الغ�اء االتفاقي�ة األمنية 
املربم�ة م�ع الجان�ب األمريكي، اال 
ان رئي�س مجل�س الن�واب محم�د 
الحلب�ويس اكد ان ذل�ك القرار يجب 
ان يق�دم م�ن قب�ل رئيس ال�وزراء 
لتص�وت علي�ه ونف�اذ بن�وده بعد 

مرور سنة من التصويت.

اكد تحال�ف الفتح النيابية، الي�وم االحد، ان 
محور املقاومة لن يهزم وفيه عطاء املهندس 

ودمه املقدس.
وج�اء يف بيان الكتل�ة، الذي تلقت�ه »املراقب 
العراقي«، ان »ش�هادة اب�ي مهدي املهندس 
ل�ن تزيدن�ا اال ارصارا عىل موقفن�ا الرافض 
كاف�ة  بط�رد  وقرارن�ا  االمريك�ي  للوج�ود 
القواع�د االمريكي�ة واجالئه�ا ع�ن االرايض 
العراقي�ة واقت�دارا يف امل�ي ب�ذات االهداف 
التي س�ار عليها املهندس طيلة 40عاما من 
مس�رته الجهادي�ة الت�ي قضاه�ا يف جبهة 
املقاومة دفاعا عن العراق وش�عبه وحقوقه 
املدني�ة وعدالت�ه االجتماعي�ة وخالص�ا من 
القمع والجربوت واالستبداد الذي قيد العراق 

من اقصاه اىل أقصاه«.
وأض�اف البي�ان ان »مح�ور املقاوم�ة ل�ن 
يه�زم وفيه عط�اء املهندس ودم�ه املقدس 
وتضحيات ع�رشات االالف من ابناء الحركة 
االسالمية والوطنية العراقية وفرسان فتوى 

االمام السيس�تاني الذين رووا بدمهم شجرة 
الس�يادة الوطنية ليكون الع�راق بكربيائهم 
واخالصهم وذودهم س�احة للكربياء واملجد 

والثورة واملقاومة«.
ولف�ت البي�ان بالقول »لن يحي�د هذا املحور 
الذي تش�كل بعزائم الرجال وتأس�س بقرار 
الفتوى املباركة عن طريق ذات الشوكة وعن 

االهداف الوطنية الكربى«.
الذي�ن  االمريكي�ون  كان  »اذا  وأض�اف 
اس�تهدفوا القائدي�ن العظيم�ني س�ليماني 
واملهن�دس يظن�ون انه�م اس�تأصلوا محور 
املقاوم�ة باس�تهداف هذي�ن الرمزي�ن فهم 
واهمون الن الش�هادة يف ثقاف�ة هذا املحور 
تأصيل ال اس�تئصال وكرامة مابعدها كرامة 
مس�تعيدين يف ذل�ك كالما ملح�ور االئمة بعد 
ش�هادة الحسني »عليه السالم« ويف مواجهة 
افبامل�وت   .. والج�ربوت  البغ�ي  س�لطان 
تهددن�ي.. ام�ا علم�ت ان امل�وت لن�ا ع�ادة 

وكرامتنا من الله الشهادة«.

الفتح : محور المقاومة لن يهزم وفيه 
عطاء المهندس

المراقب العراقي/ احمد محمد...
انقس�اما حادا تعيش�ه س�احات التظاهر يف بغداد واملحافظات 
خصوصا يف املسألة التي تتعلق بتسمية رئيس الوزراء، باإلضافة 
وجود موقف س�لبي من العملية الغاشمة التي نفذتها الطائرات 
االمريكي�ة والتي اس�تهدفت قادة املقاومة اإلس�المية س�اد تلك 
الس�احات، وكذلك عملية حرق مقر الحشد الشعبي يف محافظة 
ذي ق�ار، حي�ث يفرس مختصون يف الش�أن الس�يايس ب�ان تلك 
املعطي�ات تعطي مؤرشا خطرا عن مش�هد االحتجاجات وتؤكد 
ارتباطه�ا بأجن�دات خارجية داعم�ة للخرق األمريكي للس�يادة 

العراقية.    
من جهته أكد املحلل السيايس، جاسم املوسوي، أن »من األخطاء 
التي وقعت بها التظاهرات هي التحزب والسماح لبعض األحزاب 
بركوب املوجة أضافة اىل اطالق شعارات تيسء لبعض األطراف«.

وق�ال املوس�وي، يف تري�ح ل�� »املراق�ب العراق�ي« إن »ق�ادة 
التظاه�رات ال يفقه�ون م�ا يج�ري خصوصا يف قضي�ة إغتيال 
اثن�ني من كبار قادة املقاومة اإلس�المية وهما قائد فيلق القدس 
قاس�م س�ليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الش�عبي أبو مهدي 
املهندس«، مستغربا من »اتخاذ ساحات التظاهر مواقفا تتناغم 

م�ع مواقف الع�دوان األمريكي خصوصا يف ظ�ل االنتهاك الكبر 
للسيادة العراقية«.

وش�دد عىل »أهمية أن تعلن س�احات التظاه�ر موقفها الوطني 
الرام�ي اىل تحقيق اإلصالح اذا كانت تريد الحفاظ عىل س�لميتها 
وان يكون س�عي لحس�ن النوايا ولكن هذا ما النراه خالل الفرة 
األخرة«.وف�رس املوس�وي، »الس�لوك األخ�ر ال�ذي تبنته بعض 
س�احات التظاه�ر من االحتفال والتش�في بقتل ق�ادة املقاومة 
اإلس�المية وحرق مقرات الحشد الشعبي يف ذي قار بأنه »منافيا 
للموقف الوطني الذي يتطلب توحيد الصفوف لرفض كل عناوين 

العدوان األمريكي الذي يمارس عىل العراق«.
ولفت املوس�وي، اىل ان »اتخاذ التظاهرات مسلك التأييد لالعتداء 
األمريك�ي الغاش�م بأنه يجردها م�ن وطنيتها ويؤك�د ارتباطها 
بأجن�دات وانتم�اءات خارجي�ة«، موضحا أن »هن�اك حالة من 

االنقسام الخطر الذي تعيشه ساحات التظاهرات«.
وح�ذر من »مغامرة خطرة عىل املش�هد العراقي قد تمارس من 
جماعات مخربة تنبثق من س�احات التظاهرات واالعتصامات«، 

معربا عن رفضه »الستهداف مقرات الحشد الشعبي«.
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وصفت رئيس�ة حركة ارادة حنان الفتالوي، اليوم 
االح�د، اعض�اء مجلس الن�واب الذي�ن صوتوا عىل 

انهاء التواجد االجنبي يف البالد ب�«الشجعان«.
وقال�ت الفت�الوي، يف تغريدة لها ع�رب موقع توير 
تابعتها »املراقب العراقي«: »عاش العراق وش�كرا 
للش�جعان الذين صوتوا، وش�كرا لدماء الش�هداء 

الطاهرة«.
وص�وت مجلس الن�واب، عىل ق�رار نيابي يتضمن 
ال�زام الحكومة العراقي�ة العمل عىل أنه�اء تواجد 
اي ق�وات اجنبي�ة يف االرايض العراقي�ة، وع�دد من 

القرارات األخرى.
يش�ار اىل ان ذل�ك املوقف ج�اء بع�د الجريمة التي 
ارتكبته�ا القوات االمريكية فج�ر الجمعة املاضية 
باغتي�ال الجن�رال س�ليماني والقائ�د أب�و مهدي 

املهندس وعدد من أبناء الحشد الشعبي.

لثام عصابات الجوكر يسقط بعد حرق مقر الحشد في ذي قار بالتزامن مع العدوان األمريكي
الفتالوي تصف المصوتين على 

اخراج االمريكان بـ »الشجعان«

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
ال يخف�ى ع�ىل احد ان األج�واء العراقي�ة تس�يطر عليها رشكة 
بريطانية، وكذلك األرايض العراقية تس�يطر عىل اغلب مس�احة 
البالد قواعد عس�كرية س�واء علنية او رسية ويبلغ عددها اكثر 
م�ن عرشين قاعدة تابعة ألمريكا وق�وات التحالف الدويل، وهذه 
الس�يطرة وراء اس�تهداف مواق�ع عس�كرية عراقي�ة واخره�ا 
الرضبة االمريكية التي اس�تهدفت الش�هيدين قاس�م سليماني 
وأبو مهدي املهندس اللذان قادا القوات األمنية والحش�د الشعبي 

من انتصار اىل اخر، مما اغاظ االمريكان .
الس�يطرة األجنبية ع�ىل أرايض العراق واجوائه، أعطت رس�الة 
ع�دم اطمئنان للرشكات االس�تثمارية يف البالد , الس�يما يف ظل 
االس�تهتار األمريك�ي ورغبتهم بس�يطرة رشكاته�م عىل اغلب 
عق�ود االعمار من اج�ل امتصاص أموال العراق وعدم الس�ماح 

للرشكات الرصينة بالعمل من اجل إعادة اعمار البالد .
الع�دوان األمريكي األخ�ر الذي اس�تهدف الش�هيدين القائدين 
أبو مهدي املهندس وقاس�م س�ليماني أس�هم يف تقويض املناخ 
االس�تثماري يف الب�الد واس�هم يف ع�زوف وخ�روج ال�رشكات 
االس�تثمارية من البالد وكذلك هي رس�ائل اىل الرشكات الصينية 
الت�ي تنوي العم�ل بالعراق بموج�ب االتفاق ال�ذي وقعه رئيس 

ال�وزراء عادل عبد املهدي رئي�س تريف االعمال مع جمهورية 
الصني وهو اتفاق شامل ألعمار العراق مقابل النفط.

الس�فارة االمريكي�ة ويف العراق وضمن خطتها لالس�تحواذ عىل 
اقتصاد العراق أدخلت اكثر من خمس�ني رشكة أمريكية للسوق 
العراق�ي لتنفيذ مش�اريع حكومي�ة، علما ان معظ�م الرشكات 
االمريكي�ة العاملة يف الب�الد لم تنجح يف إع�ادة اعمار ما مكلفه 
بها من مش�اريع , ب�ل هي مجرد واجهة لالس�تحواذ عىل أموال 

العراق .
ويقول الخبر االقتصادي حافظ ال بشارة يف اتصال مع ) املراقب 
العراق�ي(: بلد مثل العراق ال يمتلك س�لطة ع�ىل اجوائه وارضه 
ويتع�رض دائم�ا لرضبات تس�تهدف الق�وات األمني�ة وفصائل 
الحشد الشعبي , مما اعطى انطباعا لدى املستثمرين بأن العراق 
غر قادر عىل حماية ال�رشكات األجنبية العاملة يف العراق , مما 
أدى اىل عزوف تلك الرشكات عن العمل يف العراق وهو ما تس�عى 
اليه أمريكا من رضباتها عىل الجوية والتي ذهب جرائها عرشات 
الش�هداء ومئات الجرحى ويف مقدمتهم استش�هاد القائدين أبو 
مهدي املهندس وقاس�م س�ليماني , مما يعطي ليل عىل اإلرهاب 

األمريكي الذي تمارسه يف العراق.
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الهجمات االمريكية المعادية على العراق تطرد المستثمرين لتخلي الساحة لشركاتها

كش�ف النائب عن تحالف الفتح حنني قدو، اليوم 
األح�د، عن تجنيد االمري�كان الحد موظفي املطار 
من اجل الحصول عىل احداثيات دقيقة بخصوص 

وصول الجنرال قاسم سليماني اىل بغداد.
وق�ال قدو يف تري�ح تابعته »املراق�ب العراقي« 
إن “الش�هيد س�ليماني كان تحت مراقبة الطران 
األمريك�ي ورص�دت تحركات�ه يف س�وريا ولبنان 
حت�ى وصوله مطار بغداد الدويل مس�اء الخميس 
امل�ايض”، الفت�ا إىل إن “أحد موظف�ي مطار بغداد 
جندته القوات األمريكي�ة للحصول عىل إحداثيات 

دقيقة عن تحركات املهندس وسليماني”.
وأض�اف أن “اغتي�ال املهندس وس�ليماني حصل 
بوشاية احد موظفي مطار بغداد الدويل”، مبينا أن 
“تنفيذ عملية االغتيال كان مخطط لها مستبقا”.

نائب يكشف عن تقديم أحد 
موظفي المطار احداثيات 

الستهداف المهندس وسليماني 
املراقب العراقي/ متابعة...

أك�د األم�ني الع�ام لح�زب الله 
أن  الل�ه  ن�ر  حس�ن  الس�يد 
تاري�خ 2 كان�ون الثاني 2020 
هو تاريخ فاصل لبداية مرحلة 
ل�كل  جدي�د  وتاري�خ  جدي�دة 
املنطق�ة، مش�راً إىل أن�ه ي�وم 
حق�ق فيه الحاج قاس�م هدفه 
وأمنيت�ه، حيث كان الش�هيدان 
قاس�م س�ليماني واب�و املهدي 
ويتوق�ان  يعش�قان  املهن�دس 
للشهادة وخصوصاً يف السنوات 
ن�ر  الس�يد  وق�ال  األخ�رة. 
الل�ه، يف كلمت�ه الت�ي القاها يف 

للش�هيدين  التأبين�ي  الحف�ل 
الل�واء قاس�م س�ليماني وأب�و 
مهدي املهندس ورفاقهما شدد 
س�ماحته عىل أن »ليلة الجمعة 
املاضي�ة كان�ت ن�راً جدي�داً 
للمقاومة، فالشهادة هي نر 
ومب�ارك للقائدي�ن وصحبهما، 
موضحاً تفاصيل العملية حيث 
غ�ادر الح�اج قاس�م وصحب�ه 
ليل�ة الخمي�س مطار دمش�ق 
بغ�داد وهن�اك كان  إىل مط�ار 
الح�اج أب�و مه�دي واخوانه يف 
اس�تقباله، وبعد صعود القادة 
يف الس�يارات تعرض املوكب إىل 

قصف بالصواريخ املتطورة من 
الجو من قب�ل طائرات أمركية 

وبشكل وحيش«.
كما أشار سماحته إىل أن »وزارة 
الحرب األمركي�ة أصدرت بياناً 
تبن�ت فيه العملي�ة وأنها كانت 
ترام�ب«،  دونال�د  م�ن  بأم�ر 
مش�دداً عىل »أننا أم�ام جريمة 
واضح�ة ولس�نا أم�ام عملي�ة 
اغتيال مبهمة بسيارة مفخخة 
أو كم�ني نح�ن أم�ام جريم�ة 
شديدة الوضوح وصارخة بأمر 

من ترامب للجيش األمركي«.

تفاصيل اوسع صفحة 4

نصر اهلل : ليلة اغتيال الشهيدين كانت نصرًا 
جديدًا للمقاومة االسالمية

صفقة تبادلية بين بوجبا والوتارو

كيف تنقذ
 هاتفك الذكي

 إذا تعرض
 للمياه؟

ينتج 200 نوع.. 
العتبة الحسينية 

تباشر بإنشاء أكبر 
معمل لألدوية

 في العراق
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فمن قبلين بقبول الحق
7فاهلل أوىل بالحق

دمائكم ستزلزل امريكا



المراقب العراقي/ بغداد...
أفياد مصدر أمنيي، األحد، بهتافات ضيد اميركا وإرسائيل داخل 
قاعة  مجلس النواب، قبيل عقد الجلسة الخاصة بمناقشة ترشيع 

قانون  يلزم الحكومة بإخراج القوات االجنبية من العراق . 
وقيال املصيدر، إن »اعضاء مجلس النيواب، هتفوابصيوت واحد، 
كال  كال امرييكا، بغيداد حرة حرة امريكا اطلعي بره، اخوان سينة 
وشييعة  هذا الوطين منبيعة، نعم نعم للعراق، نعم نعم للشيهداء، 
نعيم نعم  للكرامة، كال كال يا صهييون، كال كال للعمالء، من داخل 

قاعة  الجلسة«. 

المراقب العراقي/ بغداد... 
شدد النائب حسن سالم، الحكومة املبادرة بقطع 
العالقيات مع  الوالييات املتحيدة االمريكية وغلق 

سفارتها وطرد السفر . 
وقيال حسين، يف بيان تلقيت »املراقيب العراقي« 
نسيخة منه، إن   «الجريمة النكيراء التي ارتكبتها 
اداره الشييطان االكير امرييكا والتيي  كان تمثل 
منتهيي الغدر والجبين والنذالة باسيتهداف قادة 
املقاومية  اإلسيالمية الحاج املجاهيد نائب رئيس 
هيئيه الحشيد الشيعبي املقدس  شييبه الحشيد 
املقدس الشهيد ابو مهدي املهندس والحاج القائد 
 املجاهد )قاسيم منا اهل العراق( الشهيد الجنرال 
قاسيم سيليماني(  والشيهداء الذين استشيهدوا 
معهيم و هذه الجريمة الغيادرة التي تمثل  انتهاك 
للقوانني الدولية وانتهاك صارح لسيادة العراق و 

لهيذا  املصياب الجلل نتوجه بالعيزاء اىل مقام  ويل 
الليه يف ارضه الحجه  ابن الحسين ارواحنا ملقدمه 
الفيداء ومراجعنا العظام وعىل راسيهم  سيماحة 
اييه الليه العظمى السييد عيي السيسيتاني ادام 
الله بقاءه السييد  القائد الويل عيي الخامنئي ادام 
الله بقاءه والشيعبني الكريمني  العراقي وااليراني 
وابنياء املقاومية اإلسيالمية والحشيد الشيعبي 
 املقدس«.  وبيني، أن »هذه الدماء العزيزة عند الله 
لين تزيدنيا اال ارصاراً وثباتاً  عىل السير يف طريق 
العشيق الكربالئي طريق الشيهداء )واَالاَ تاَِهُنوا  واَالاَ 

 .») اَنُتُم اأْلاَْعلاَْوناَ تاَْحزاَُنوا واَأ
وتابيع سيالم«اليوم كل احيرار العاليم خرجيت 
مسيرات منددة بالعيدوان  االمريكيي الصهيوني 
والطليب بالثيأر لدمياء الشيهداء القيادة وهيم 
ال  ينسيون فضيل الشيهيد الحياج القائد قاسيم 

سليماني الذي دفع رش  عصابات داعش االرهابي 
ادارة  طغييان  وان  االوسيط  اليرشق  دول  عين 
 الشييطان االمريكي سيتنتهي ويتطلب ذلك رص 
صفيوف الشيعوب  املقاومية وتوحدهيا والوهيم 
كل الوهيم مين يقيول ان هيذا اليراع  امريكي 
ايرانيي فلقيد اسيتهدف العيراق واحتل مين قبل 
امرييكا والييوم  هي تقيوم بانتهاك سييادة البلد 
واالسيتخفاف بحكومتيه وشيعبه ولقيد  جياءت 
اليدول وفود للرجاء والتوسيل  بالقييادة اإليرانية 
مبعوثه من  قبل امريكا تطلب القيادة اإليرانية ان 
يكون ردها يف مسيتوى  االغتييال يف حني ان ادارة 
اليرش األمريكية ليم تراعي او تهتم للعيراق  الذي 
قامت بجريمتها باغتيال شخصية قيادية عراقية 
الحاج     ابيو  مهدي املهندس وضيف العراق الويف 

الحاج قاسم سليماني«. 

المراقب العراقي/ الديوانية... 
اعلين عضيو لجنة األمين والدفياع النيابيية فالح 
الخزعيي، االحيد، عيزم  لجنتيه تقديم شيكوى 
ملجليس األمن بشيأن االعتداء األمركيي، فيما 
 اشيار اىل ان االتفاقيية األمنيية تعنيى فقيط 

بتدريب وتسيليح القوات  العراقية . 
وقيال الخزعيي، يف ترييح تابعتيه »املراقب 

العراقيي« إن »اللجنية  أعيدت 
مواضييع عدة ملناقشيتها 

الرمليان  جلسية  يف 
منها  مرشوع  اليوم، 
االتفاقيية  قانيون 
اإلطيار  ذات 
فضالً  السرتاتيجي، 

عين إليزام  الحكومة 
وزارة  خيالل  مين 

بإقامية  الخارجيية 

شيكوى تقدم ل مجليس األمن  الدويل حيال اسيتهداف 
أمركا األرايض العراقية«، مشراً اىل أن   «وجود القواعد 
األمركيية يف العيراق يعد احتالالً بغطياء غر قانوني 

 باإلضافية اىل أنه يمثل مصيدر قليق ليدول الجيوار«. 
واضياف الخزعيي أن »لجنية األمن والدفياع النيابية 
مشيرتكة  اتفاقييات  هنياك  أن  تكيون  تعيارض  ال 
بالجوانب التجاريية واالقتصاديية  والثقافية«، مبيناً 
أن »االتفاقيية األمنية تنص عيىل عدم تدخل 
القيوات  األمركيية يف الشيأن الداخيي، 
وإنميا تعنى فقط بتدريب وتسيليح 

 القوات العراقية .» 
واغتيل نائب رئيس هيئة الحشيد 
ابيو مهدي املهنيدس وقائد فيلق 
 القدس اللواء قاسيم سيليماني، 
بغيارة  الجمعية،  الييوم  فجير 
امريكيية قرب  مطار بغيداد غربي 

العاصمة. 

قبيل انعقاد الجلسة .. نواب في البرلمان يهتفون
»كال كال أمريكا«    »كال كال يا صهيون« 

نائب: على الحكومة قطع العالقات مع واشنطن 
وغلق سفارتها  وطرد السفير

األمن النيابية تعتزم تقديم شكوى لمجلس األمن 
الدولي بشأن  االعتداء األميركي

المراقب العراقي/ بغداد...
استنكرت كتلة صادقون النيابية، االحد، موقف 
وزارة الخارجية إزاء  جريمة اغتيال نائب رئيس 

هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي املهندس  وضيف 
العراق قاسيم سيليماني، فيما قدميت االعتذار 
للشعب العراقي  لتصويتها عىل وزير الخارجية . 

وقيال النائيب عن الكتلية أحميد الكناني خالل 
مؤتمير صحفيي عقده الييوم  تابعتيه »املراقب 
العراقي« »نسيتنكر بأشد العبارات تجاه موقف 
 وزارة الخارجيية متمثلية بوزيرهيا محمد عي 
الحكييم إزاء الجريمية  النكراء التيي أدت بحياة 
نائيب رئيس هيئة الحشيد الشيعبي ابو مهدي 
 املهندس وضيف العراق الحاج قاسم سليماني«. 
واضاف »اننا لم نشياهد أي بيان من قبل وزارة 
الخارجيية يف  اسيتدعاء سيفر أمرييكا الرش يف 
العراق عىل فعلتها الكابينة إزاء  الحادثة الجبانة 
التي قامت بها صباح الجمعة املاضية«، مشيرا 

اىل   «أننيا ال نعيرف ميا الفائدة من هيذه الوزارة 
عيىل الرغم انها ال تفرق  بيني املعاهدات الدولية 

واملواثيق«. 
وتابع الكناني »نتقدم للشعب العراقي االعتذار 
عيىل تصويتنيا  للوزير«، مشيرا اىل ان »املنصب 

تكليف وليس ترشيف«. 

المراقب العراقي/ بغداد...
اليوزراء  مجليس  رئييس  يقييم 
عبداملهيدي،  عيادل  املسيتقيل، 
غيداً  اإلثنيني، مجليس عيزاء عىل 
روح نائيب رئييس هيئة الحشيد 
الشيعبي،  أبيو مهيدي املهندس، 

ورفاقه . 
وذكير املكتيب االعالميي لرئيس 
اليوزراء يف بييان تلقيت »املراقب 
ان  منيه،  نسيخة   العراقيي« 

»عبداملهيدي، يقييم مجلس عزاء 
هيئية  رئييس  روح  نائيب  عيىل 
الحشد الشعبي الشهيد ابو مهدي 
مين  الشيهداء  املهنيدس  وارواح 

الحشد الشعبي«. 
وأضاف البيان، أن »مجلس العزاء 
سييقام يف قر ضيافة رئاسية 
 اليوزراء من السياعة العارشة اىل 
الثانيية عيرشة صبياح ييوم غد 

 االثنني«. 

  صادقون تستنكر موقف وزارة الخارجية: نعتذر للشعب العراقي 
 لتصويتنا على وزيرها

رئاسة الوزراء تقيم مجلس عزاء على روح شهيدي المقاومة  

ساحات التظاهرات تعيش انقساما حادا

مراقبون: حرق مقر الحشد في ذي قار بالتزامن مع العدوان 
 األمريكي األخير يثبت دور »الجوكر« في ساحات االحتجاج
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المراقب العراقي/ احمد محمد ... 
انقسياما حادا تعيشيه سياحات التظاهر يف 
بغيداد واملحافظات خصوصا  يف املسيألة التي 
تتعليق بتسيمية رئييس اليوزراء، باإلضافة 
وجود  موقف سلبي من العملية الغاشمة التي 
نفذتها الطائرات االمريكية  والتي اسيتهدفت 
قادة املقاومة اإلسيالمية ساد تلك الساحات، 
وكذلك  عملية حرق مقر الحشيد الشيعبي يف 
محافظية ذي قار، حييث يفرس  مختصون يف 
الشيأن السييايس بان تلك املعطييات تعطي 
مؤرشا  خطرا عن مشهد االحتجاجات وتؤكد 
ارتباطهيا بأجنيدات خارجية  داعمية للخرق 

األمريكي للسيادة العراقية.  
مين جهتيه أكيد املحليل السييايس، جاسيم 
املوسيوي، أن »مين األخطاء  التيي وقعت بها 
التظاهيرات هيي التحيزب والسيماح لبعض 
األحيزاب  بركيوب املوجية أضافية اىل اطالق 

شعارات تيسء لبعض األطراف«. 
»املراقيب  ليي  املوسيوي، يف ترييح  وقيال 
العراقيي« إن »قيادة  التظاهيرات ال يفقهون 
ما يجيري خصوصيا يف قضية إغتييال اثنني 
من  كبار قادة املقاومة اإلسيالمية وهما قائد 
فيلق القدس قاسيم سيليماني  ونائب رئيس 
هيئة الحشيد الشيعبي أبو مهدي املهندس«، 
مسيتغربا  مين »اتخياذ سياحات التظاهير 
مواقفيا تتناغم مع مواقف العدوان  األمريكي 

خصوصيا يف ظيل االنتهياك الكبر للسييادة 
العراقية«. 

وشدد عىل »أهمية أن تعلن ساحات التظاهر 
موقفهيا الوطني الراميي  اىل تحقيق اإلصالح 
اذا كانيت ترييد الحفياظ عىل سيلميتها وان 
يكون  سعي لحسن النوايا ولكن هذا ما النراه 

خالل الفرتة األخرة«. 
اليذي  األخير  »السيلوك  املوسيوي،  وفيرس 
تبنته بعض سياحات التظاهير  من االحتفال 
والتشيفي بقتيل قيادة املقاومية اإلسيالمية 
وحيرق مقيرات  الحشيد الشيعبي يف ذي قار 
بأنه »منافييا للموقف الوطنيي الذي يتطلب 

 توحيد الصفيوف لرفض كل عناوين العدوان 
األمريكي الذي يمارس  عىل العراق«. 

ولفيت املوسيوي، اىل ان »اتخياذ التظاهرات 
مسيلك التأيييد لالعتيداء  األمريكي الغاشيم 
بأنيه يجردها من وطنيتهيا ويؤكد ارتباطها 
بأجنيدات  وانتمياءات خارجية«،موضحا أن 

»هنياك حالية مين االنقسيام الخطير  الذي 
تعيشه ساحات التظاهرات«. 

وحيذر مين »مغاميرة خطيرة عىل املشيهد 
مين  جماعيات  تميارس  قيد  العراقيي 
التظاهيرات  سياحات  مين  تنبثيق  مخربية 
واالعتصامات«،  معربا عن رفضه »الستهداف 
مقرات الحشد الشعبي«.  وشهد ليل الخميس 
امليايض جريمة غاشيمة للعيدوان األمريكي 
 استهدفت قائد فيلق القدس اللواء الشهيدين 
قاسيم سيليماني ونائب  رئيس هيئة الحشد 
الشيعبي أبو مهدي املهندسيوذلك بعد أن قام 
 العدوان بإطالق صواريخه عىل العجالت التي 
كانيت تقل القادة  الشيهداء يف شيارع املطار 
الواقع غيرب العاصمة بغيداد، فيما قام عدد 
 مين املنفلتني يف سياحات التظاهر بمحافظة 
ذي قار باإلقدام عىل  حرق مقر هيئة الحشيد 

الشعبي يف املحافظة. 
ودانت املرجعيية الدينية العلييا خالل خطبة 
الجمعة االخرة عمليية  اإلغتيال فيما طالبت 
بيرورة ضبط النفيس، محذرة مين وقوع 

البالد  وجرها اىل منزلق خطر للغاية. 
وصوت مجلس النواب العراقي خالل جلسته 
التيي ليم يحرهيا أييا مين  النيواب الكيرد 
والسينة، عيىل قرار يليزم فييه الحكومة عىل 
عدم  االسيتعانة باالمريكان سواء من ناحية 

الغطاء الجوي او من ناحية  التدريب.  

المراقب العراقي/ ديالى... 
أفياد مصيدر امني رفييع يف محافظية دياىل، 
االحد، بأن الحشيد الشيعبي  عزز انتشياره يف 
6 قواطيع داخيل املحافظية ملواجهية لخاليا 

النائمة . 
وقيال املصدر، إن »الحشيد الشيعبي بدء من 
فجر اليوم بخطة واسعة  لتعزيز انتشاره يف 6 
قواطع ضمن حدود دياىل ابرزهاحمرين الفتا 
 اىل ان التعزييز اخذ ابعاد مختلفية من ناحية 
تقويية نقاط املرابطية  املتقدمية وتحصينها 
واعيادة االنتشيار بشيكل يضمين قيوة اكر 

 للقواطع«. 
واضاف املصدر،ان »االنتشار هدفها االسايس 
مواجهة الخاليا  النائمة وانهاء اي نشياط لها 
والعميل عىل تحقيق معدالت اعىل  لالسيتقرار 
وقطيع اي طيرق تسيلل بني املناطيق خاصة 

الحيوية«. 
وأشيار املصدر إىل أن »الجهد االسيتخباري يف 
حالية اسيتنفار منذ  اسيابيع يف رصد وتعقب 
اهيداف مهمية لداعيش اثمرت عين انجازات 
 مهمية خالل االيام املاضية مين قتل واعتقال 

قيادات ومرافقيها«. 

الحشد الشعيب يعزز انتشاره يف 6 قواطع 
بدياىل لمواجهة الخاليا  النائمة

الشريط 
األمين

المراقب العراقي/ بغداد... 
دعيا عضيو ائتيالف النير احميد الحمدانيي، اىل أن يتيم اختيار 
 الشيخصية الجدييدة لرئاسية اليوزراء بعييدا عن ضغيوط رئيس 

الرملان  واألحزاب الفاسدة . 
وقيال الحمدانيي يف ترييح إلذاعية »االتجياه« تابعتيه »املراقب 
 العراقيي« إن »عيىل الكتيل السياسيية املعنية بتقديم شيخصيات 
جديدة  ومستقلة لرئاسة مجلس الوزراء وأن تتخلص من ضغوط 
وتوجهيات  رئيس مجليس النيواب محمد الحلبيويس وجميع 
األطراف التي تسيعى  للحفاظ عىل مكاسيبها الحزبية خالل 

املدة املقبلة«. 
وأضياف، أن »رئييس الرملان مرفوض شيعبياً وسياسيياً«، 
مشيرا  اىل أن »هيذه الشيخصيات السياسيية هيمنيت عىل 

مؤسسات الدولة  العراقية وعىل الجميع التخلص منها«. 

ت�رصيح اإذاعي
النصر يدعو إىل اختيار 

رئيس وزراء بعيدا عن ضغوط األطراف 
 الطامعة بالمناصب

المراقب العراقي/ بغداد... 
اكيد القييادي يف الحشيد الشيعبي حاميد الجزائيري، االحيد، ان 
واشينطن  تتجه اىل حرب جديدة يف املنطقية خاصة يف العراق من 
خيالل قصيف  املواقع العسيكرية وفتح ثغرات لخلخلية االمن يف 

البالد . 
إن  العراقيي«  الجزائيري، يف ترييح تابعتيه »املراقيب  وقيال 
  «واشنطن مسيتاءة من سيطرة قوات الحشيد الشعبي بالكامل 

عىل  الحدود مع سوريا وتعمل عىل فتح الحدود وخلق ثغرة«. 
وأضاف ان »هناك اعداد كبرة من عنارص التنظيم تريد واشنطن 
 ادخالهيا ونرشهيا يف صحيراء االنبيار«، مشيرا اىل ان »الواليات 
 املتحيدة تتجيه اىل حرب جدييدة يف املنطقة خاصية يف العراق من 

 خالل قصف املواقع األمنية الخاصة بالحشد«. 
وأوضيح ان »التعرضات االمريكية وقصف مواقع الحشيد تهدف 
لفتح  ثغرات لعنارص داعش والدخول اىل األرايض العراقية”، مبينا 
ان “  القوات األمركية أدخلت عنارص عديدة وفتح مضافات لهم 

 ومساعدات يف عدة مناطق صحراوية يف املحافظات املحررة«. 

قيادي بالحشد: واشنطن تتجه لحرب 
جديدة بالمنطقة عبر فتح  ثغرات 

لداعش في العراق

المراقب العراقي/ بغداد... 
اعتذرت وزارة الدفاع، االحد، عن اقامة 

حفل تخرج الدورة 79 كلية  األركان . 
وذكير بييان لليوزارة تلقيت »املراقب 
العراقي« نسيخة منه »نظراً  للظروف 
الراهنية التيي يمر بهيا بلدنيا، تعتذر 
وزارة الدفياع عين اقامية  حفل تخرج 
اليدورة )79( كليية االركان والذي من 
املزميع اقامتيه يوم  الثالثياء املوافق 7 
كانون الثاني 2020، داعني من الله عز 
وجيل ان  يعم االمن واالمان عىل العراق 

والعراقيني«. 

الدفاع تعتذر عن اقامة حفل تخرج الدورة 79 

المراقب العراقي/ بغداد... 
اعلنيت وزارة الداخليية، األحيد، عين إلقياء القبيض عىل 

إرهابيني اثنني  يف محافظة االنبار . 
وذكيرت الوزارة يف بييان تلقت »املراقب العراقي« نسيخة 
منه،   «تيأرشت لدينا معلومات من احيد مصادرنا الرسية 
يف قضاء  الفلوجة، بعودة عدد من عنارص عصابات داعش 
االرهابيي يف  قضاء الفلوجة ومن خيالل تدقيق املعلومات 
عنهيم يف قاعدة البيانيات  تبني انهم مطلوبيني وفق املادة 
٤/ ارهياب ومشيرتكني بعيدة عمليات  قتيل وتفجر دور 
املنتسيبني وكذليك مهاجمية القطعيات العسيكرية قبل 

 تحرير قضاء الفلوجة«. 
وأضافيت أنيه »تم تشيكيل مفرزة من ضباط ومنتسيبي 

الشيؤون  الداخلية واالنتقال باملفرزة اىل منطقة سكناهم 
وبداللية املصدر تم  تنفيذ أمر القبض بحقهم وتسيليمهم 
اىل الجهات املختصة إلكمال  اإلجراءات القانونية الالزمة«. 

القبض عىل إرهابيين اثنين يف االنبار
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة

االحد 5 كانون الثاين 2020 العدد 2231  السنة الحادية عشرة

أعلن�ت الهيئ�ة العامة للجم�ارك، اليوم األحد، ع�ن حجز أجهزة 
اتصال الس�لكية )موترال( يف جمرك مطار البرصة الدويل ادخلت 
ب�دون موافق�ات رس�مية .وبينت الهيئ�ة ،ان كوادره�ا العاملة 
يف مط�ار الب�رصة ال�دويل و أثن�اء ممارس�ة عمله�ا يف كش�ف 
الحقائ�ب وجدت اجه�زة موترال مخالفة للضواب�ط والتعليمات 
الناف�ذة حيث وردت بدون موافقات رس�مية .وأكدت عىل اتمام 
األج�راءات القانوني�ة بحق املخالف�ة وفقا لقانونه�ا النافذ رقم 
٣لس�نة١٩٨٤املعدل.يذكر ان الهيئ�ة العام�ة للكم�ارك تفرض 
اج�راءات مش�ددة يف املط�ارات واملناف�ذ الحدودية تس�يطر من 
خاللها عىل عمليات األس�ترياد والتصدير للبضائع والسلع فيما 

تستويف رسوم كمركية ترفد بها الخزينة العامة للبلد.

حجز أجهزة اتصال السلكية مخالفة 
في جمرك مطار البصرة الدولي

أعلن مرصف الرافدين، األحد، عن استمراره  بتحويل رواتب 
املتقاعدي�ن املتواجدين يف الخارج عن طري�ق فروعه خارج 

البالد.
، ان “هن�اك  املكت�ب االعالم�ي للم�رصف يف بي�ان  وق�ال 
متقاعدي�ن متواجدين يف بعض الدول وان املرصف مس�تمر 
يف  تحوي�ل رواتبه�م اىل فروعنا يف عمان وب�ريوت وابو ظبي 

وصنعاء والبحرين وفق ضوابط واجراءات قانونية”.
وأش�ار البيان إىل “ازدياد اعداد املتقاعدين الذين يتم تحويل 
رواتبه�م اىل الخ�ارج واملرصف يح�رص عىل تقدي�م افضل 
الخدم�ات املرصفية له�م واس�تخدام التكنولوجيا املتطورة 

التي تواكب نظريتها من املصارف العاملية”.

الرافدين: مستمرون بتحويل رواتب 
االقت�صاديالمتقاعدين المتواجدين بالخارج

العراق لم يعد مناخًا جيدًا الستقطاب الشركات األجنبية وواشنطن تسعى لالستحواذ على المشاريع
العدوان األمريكي المتكرر.. رسائل مشفرة ألبعاد المستثمرين

الس�يطرة األجنبي�ة ع�ىل أرايض الع�راق 
واجوائ�ه، أعطت رس�الة ع�دم اطمئنان 
للرشكات االس�تثمارية يف البالد , السيما 
يف ظ�ل االس�تهتار األمريك�ي ورغبته�م 
بس�يطرة رشكاته�م ع�ىل اغل�ب عق�ود 
االعمار من اج�ل امتصاص أموال العراق 
وعدم السماح للرشكات الرصينة بالعمل 

من اجل إعادة اعمار البالد .
الع�دوان األمريكي األخري الذي اس�تهدف 
الش�هيدين القائدين أب�و مهدي املهندس 
وقاسم سليماني أسهم يف تقويض املناخ 
االس�تثماري يف الب�الد واس�هم يف عزوف 
وخروج الرشكات االس�تثمارية من البالد 
وكذلك هي رس�ائل اىل الرشكات الصينية 
بموج�ب  بالع�راق  العم�ل  تن�وي  الت�ي 
االتف�اق الذي وقعه رئي�س الوزراء عادل 
عبد امله�دي رئيس ترصي�ف االعمال مع 
جمهوري�ة الص�ن وه�و اتف�اق ش�امل 

ألعمار العراق مقابل النفط.
الس�فارة االمريكي�ة ويف الع�راق وضمن 
خطتها لالس�تحواذ عىل اقتص�اد العراق 
أدخلت اكثر من خمس�ن رشكة أمريكية 
مش�اريع  لتنفي�ذ  العراق�ي  للس�وق 
ال�رشكات  معظ�م  ان  علم�ا  حكومي�ة، 
االمريكي�ة العامل�ة يف البالد ل�م تنجح يف 
إعادة اعمار ما مكلفه بها من مش�اريع 
, ب�ل هي مج�رد واجهة لالس�تحواذ عىل 

أموال العراق .
ويق�ول الخب�ري االقتص�ادي حاف�ظ ال 
بش�ارة يف اتصال مع ) املراقب العراقي(: 
بل�د مث�ل الع�راق ال يمتل�ك س�لطة عىل 
اجوائه وارض�ه ويتعرض دائما لرضبات 
وفصائ�ل  األمني�ة  الق�وات  تس�تهدف 
الحش�د الش�عبي , مم�ا اعط�ى انطباعا 
لدى املس�تثمرين ب�أن العراق غ�ري قادر 
ع�ىل حماية الرشكات األجنبية العاملة يف 

العراق , مما أدى اىل عزوف تلك الرشكات 
ع�ن العم�ل يف الع�راق وه�و ما تس�عى 
الي�ه أمريكا م�ن رضباتها ع�ىل الجوية 

والت�ي ذه�ب جرائه�ا عرشات الش�هداء 
ومئات الجرحى ويف مقدمتهم استش�هاد 
القائدي�ن أب�و مه�دي املهندس وقاس�م 

س�ليماني , مما يعطي لي�ل عىل اإلرهاب 
األمريكي الذي تمارسه يف العراق.

وتاب�ع ال بش�ارة : أمريكا تس�يطر عىل 

الكث�ري من مقوم�ات االقتص�اد العراقي 
وألتس�مح بدخول رشكات غري أمريكية 
وبعل�م حكوم�ة بغ�داد , كم�ا ان اغل�ب 

الرشكات االمريكية لم تعمل بجد يف اعمار 
العراق وانما كانوا يس�عون لرسقة أموال 
العراق وب�ارشاف الحكوم�ة االمريكية , 
كم�ا ان األخ�رية ل�م تنح الع�راق معدات 
حقيقية إلع�ادة اعمار البالد او تش�غيل 
املاكن�ة الصناعية , فهدفهم إبقاء العراق 
عىل تخلف�ه من اجل ان تبق�ى الرشكات 

االمريكية تتالعب بمقدرات البلد.
بالش�أن  املخت�ص  يق�ول  جهت�ه  م�ن 
االقتصادي جاس�م علي�وي يف اتصال مع 
) املراق�ب العراق�ي(: االمري�كان جعل�وا 
من الع�راق س�احة مكش�وفة ملخابرات 
ع�ىل  الضغوط�ات  ومارس�وا  إرسائي�ل 
حكوم�ة بغ�داد من اج�ل عق�د اتفاقات 
تجاري�ة مع دول مج�اورة منه�ا األردن 
والس�عودية ومنهم امتيازات اثرت سلبا 
عىل االقتصاد العراقي وس�محت بدخول 
بضائ�ع إرسائيلي�ة تحت غط�اء اردني , 

مما اثر سلبا عىل االقتصاد الوطني.
وتاب�ع علي�وي: يواج�ه التوج�ه الح�ايل 
للسياس�ة االقتصادية يف الع�راق الهادف 
اىل تحس�ن البيئ�ة االس�تثمارية وجذب 
االس�تثمار األجنب�ي، صعوب�ات عدي�دة 
يف مقدمته�ا الحاجة املاس�ة إىل تحس�ن 
الوضع األمني وتحس�ن مناخ االستثمار 
من�اخ  بتحس�ن  األم�ر  تعل�ق  وبق�در 
االس�تثمار فأن نجاح أي دولة يف تحقيق 
هذا اله�دف يجب توفر من�اخ امني جيد 
يس�مح لعمل الرشكات األجنبية يف اعمار 

البالد .

،،
،،

ال يخفى على احد ان األجواء العراقية تس���يطر عليها 
ش���ركة بريطانية، وكذلك األراضي العراقية تس���يطر على 
اغلب مساحة البالد قواعد عس���كرية سواء علنية او سرية ويبلغ 
عدده���ا اكثر من عش���رين قاعدة تابع���ة ألمريكا وق���وات التحالف 
الدولي، وهذه الس���يطرة وراء اس���تهداف مواقع عسكرية عراقية 

واخره���ا الضربة االمريكية التي اس���تهدفت الش���هيدين قاس���م 
س���ليماني وأبو مهدي المهندس اللذان قادا القوات األمنية 

والحشد الشعبي من انتصار الى اخر، مما اغاظ االمريكان .

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

كشفت الهيئة عن مجمل األموال التي استطاعت اسرتدادها 
أو املحافظ�ة عليها خ�الل عام 20١٩، مبين�ة يف الوقت ذاته 
تفاصي�ل أوامر االس�تقدام وأوام�ر القبض وأح�كام اإلدانة 

الصادرة عن القضاء يف القضايا التي حققت فيها.

الهيئة، ويف معرض حديثها عن إنجازاتها لعام 20١٩، أكدت 
تمكنها من املحافظة عىل أكثر من )١٤0,000,000,000,2( 
ترلي�ون دين�ار، من بينه�ا قراب�ة )700,000,000,000,١( 
ترلي�ون دين�ار، اس�تطاعت كش�فها أو منع�ت هدرها عرب 

إجراءاته�ا الوقائي�ة والردعية.وأش�ارت إىل أن األم�وال التي 
تم�ت إعادته�ا حقيق�ة إىل خزين�ة الدولة خالل امل�دة ذاتها 
تج�اوزت )٤١0,٣56,000,000( ملي�ار دين�ار، إضاف�ة إىل 
ص�دور أح�كام قضائي�ة ب�ردِّ قراب�ة )750,000,000,١١( 

مليار دين�ار، يف حن بلغت األموال املس�رتدة بموجب قانون 
دينار.وأضاف�ت  العف�و ح�وايل )١,500,000,000( ملي�ار 
الهيئ�ة إن عدد القضايا الجزائية التي حققت فيها مديريات 
ومكات�ب التحقيق التابعة لها خالل الع�ام 20١٩ املعروضة 

أمام القضاء بلغ�ت )١٣٤٩٩( قضية من بينها )٤725( قيد 
التحقي�ق و)267٨( محالة إىل محكم�ة املوضوع و)2257( 
قضي�ة محال�ة إىل محكمة تحقي�ق أخرى، الفت�ة إىل صدور 

أحكام بإدانة ١١55 متهماً، 

هيئة النزاهة تعيد وتمنع هدر أكثر من ترليوني دينار خالل عام 2019

الشرك�ة العام�ة للسمن�ت تحقق مبيع�ات بلغت )4( ماليين طن خالل 2019
الس�منت  معاوني�ة  أعلن�ت 
إدارة  ع�ن  املس�ؤولة  الجنوبي�ة 
معامل الرشكة العامة للس�منت 
العراقي�ة يف املنطق�ة الجنوبي�ة، 
االحد، عن حصولها عىل ش�هادة 
الج�ودة العاملي�ة م�ن رشك�ة ) 
BUREAU VRITAS ( الفرنسية 
بع�د  الج�ودة  ملعاي�ري  املانح�ة 
التأهيل وعدم  اس�تكمال مراحل 
تس�جيل أية حالة ع�دم مطابقة 
لنظ�ام إدارة الج�ودة املعتم�د يف 

املعاونية ومعاملها .
وقال مدير عام الرشكة املهندس 
حسن محسن الخفاجي يف بيان 
، إن “من�ح الش�هادة ج�اء بع�د 
جوالت وكشوفات ميدانية لكادر 
الرشك�ة الفاحص�ة وفق أس�س 
علمي�ة يف كاف�ة مج�االت اإلدارة 
ملتطلب�ات  الكام�ل  والتطبي�ق 

الج�ودة ال�ذي تهتم ب�ه الرشكة 
كأولوية كونه ينعكس عىل جودة 
اإلنت�اج ونوعية املنتج املعروف يف 
الس�وق املحلي�ة بتاريخه العريق 
املمتد ألكث�ر من ثمان�ن عاماً”، 
كاشفاً يف ذات الوقت عن “تحقيق 
الجنوبية كميات  معامل الرشكة 
إنتاج وبيع بلغت )٤( مليون طن 
خالل العام املايض 20١٩ وبنسبة 
مقارن�ًة   )١0٣( بلغ�ت  تط�ور 

بالعام الذي سبقه 20١٨”.
أن “جميع  الخفاج�ي،  وأض�اف 
الجنوبي�ة  الرشك�ة  معام�ل 
والشمالية والغربية حاصلة عىل 
ش�هادة عالمة الجودة ملنتجاتها 
من قبل الجهاز املركزي للتقييس 
وه�ي  النوعي�ة  والس�يطرة 
مواكب�ة ل�كل تحديث�ات الجودة 

وبفحوصات دورية وميدانية”.

وتابع، أن “الرشك�ة تنتج جميع 
أنواع الس�منت الع�ادي واملقاوم 
بس�عر )75( أل�ف دين�ار للط�ن 
الواحد إضافة اىل إنتاج الس�منت 
غري النمطي الخاص بآبار النفط 
وس�منت تحشية أس�س السدود 
حي�ث قام�ت بتجهي�ز الرشكات 
الع�راق  يف  العامل�ة  النفطي�ة 
بس�منت آب�ار النف�ط بصنفي�ه 
أل�ف   )١60( بس�عر   )B,G(
دين�ار وتوفري مبال�غ كبرية لتلك 
ال�رشكات بعد ان كانت تس�تورد 
 )٤00( بس�عر  النوع�ن  هذي�ن 
دوالر للط�ن الواح�د اضاف�ة اىل 
تجهي�ز رشكة تريف�ي اإليطالية 
املس�ؤولة عن صيانة سد املوصل 
بالسمنت الخاص بتحشية أسس 
السدود وبأس�عار أقل من نصف 

أسعار املستورد وبجودة أعىل”.

كريم: االتفاق المالي المبرم بين أربيل 
وبغداد سينفذ بعد تشكيل الحكومة الجديدة

التعليم البرلمانية: نسعى لتضمين منحة 
الطلبة بموازنة العام  الجاري

 أك�د عضو برملان اقليم كردس�تان عثمان 
كري�م ، أن االتف�اق ال�ذي ت�م توقيعه بن 
بغداد وأربيل سينفذ بعد تشكيل الحكومة 
الجديدة.وقال كريم يف حديث  صحفي، إن 
“االتف�اق الذي ت�م توقيعه ب�ن الحكومة 
االتحادية وحكومة إقليم كردستان يشمل 
إرسال 250 ألف برميل من النفط من قبل 
اإلقلي�م مقابل إرس�ال بغ�داد ٩50 مليار 
دينار ش�هريا بم�ا فيها املوازن�ة ورواتب 
املوظفن”.وأض�اف أن “ه�ذا االتف�اق لن 
يك�ون س�اريا إال بع�د تش�كيل الحكومة 
الجديدة يف بغداد آلن الحكومة الحالية هي 
حكومة ترصيف أعمال وال يمكنها إرسال 
األم�وال أو املصادق�ة ع�ىل املوازن�ة، لكن 
هنالك مباحثات بأن يتم اإلبقاء عىل إرسال 
حص�ة اإلقليم من الرواتب واس�تقطاعها 
من حصت�ه من املوازنة بع�د إقراراها من 
قبل الربمل�ان”. وكان مص�در مطلع افاد، 
الس�بت )2٨ كان�ون األول 20١٩(، ب�إن 

حكوم�ة إقلي�م كردس�تان حصل�ت ع�ىل 
جميع رواتب موظفيه�ا لهذا العام، مبينا 
أن حكومة اإلقليم تنتظر تشكيل الحكومة 
الجدي�دة، للتباح�ث معها بش�أن موازنة 
2020.وقال املص�در ،إن “رواتب موظفي 
اإلقليم لهذا الع�ام ودعت يف البنك املركزي 
بأربيل، بعد أن تم ارس�الها من قبل وزارة 
املالي�ة االتحادي�ة، وس�يتم توزيعه�ا عىل 
موظف�ي اإلقلي�م يف الي�وم الخام�س من 
شهر كانون الثاني”، الفتا إىل أن “حكومة 
اإلقليم تنتظر تشكيل الحكومة االتحادية 
الجدي�دة، من أجل معرف�ة مصري موازنة 
2020 الت�ي م�ا ت�زال مبهم�ة”. وأضاف 
أن “وزارة املالي�ة س�تميض تباعا بتوزيع 
رواتب ش�هر ١١ و١2 مطلع كل شهر من 
الع�ام املقبل، ولكن لم يتم إرس�ال األموال 
املخصص�ة لروات�ب الس�نة املقبل�ة حتى 
االن، لع�دم وجود أي اتف�اق حتى االن مع 

الحكومة االتحادية بهذا الشأن” .

أك�د نائب رئي�س لجن�ة التعلي�م العايل 
الربملاني�ة حس�ن املس�عودي ، أن هنالك 
جه�ودا بغي�ة تضم�ن منح�ة الطلب�ة 
املخصص�ة لطلب�ة الدراس�ات االولية يف 
الجامع�ات بموازنة العام الح�ايل، فيما 
أش�ار اىل تعديل القان�ون الخاص باملنح 
لتوسعة املنحة وشمول طلبة الدراسات 

العليا واملراحل الثانوية.
وقال املسعودي إن “منحة الطلبة سعينا 
العامة للس�نوات  لوضعه�ا باملوازن�ات 
املاضية ومن بينه�ا موازنة عام 20١٩، 
لك�ن نتيج�ة لع�دم اهتم�ام الحكوم�ة 
وخاصة وزارة التعليم العايل فقد اهملت 
تلك املنح�ة”، مبيناً :”لدين�ا جدية بغية 
ادراج تلك املنح�ة يف موازنة العام الحايل 

وسنقاتل من اجل ادراجها فيها”.
وأض�اف أن “تل�ك املن�ح قدم�ت ضمن 

رئي�س  به�ا  وع�د  الت�ي  االصالح�ات 
الحكوم�ة املس�تقيل عادل عب�د املهدي، 
والتي س�عينا ان ال تقترص عىل الدراسة 
االولية فقط بل الذهاب بها اىل الدراسات 
العلي�ا ايضا، وان كان باالم�كان النزول 
به�ا حتى اىل مس�توى الدراس�ة الثانية 
يف وزارة الرتبية”، الفت�ا اىل ان “القانون 
كان رصيح�ًا بتقديم املنحة فقط لطلبة 
الدراس�ات االولية يف الجامعات دون اي 

رشائح اخرى”.
وأك�د املس�عودي، :”لدين�ا جه�ود بغية 
تعديل القانون وتضمن املنح للدراسات 
العليا واملراحل الثانوية ونسعى لالرساع 
به�ذا التعدي�ل بغية تضمين�ه يف موازنة 
العام الحايل، وبحال عدم القدرة عىل ذلك 
فس�نعمل عىل تضمن منحة الدراسات 

االولية بشكل قطعي باملوازنة  ”.

ينتج 200 نوع.. العتبة الحسينية تباشر بإنشاء أكبر معمل لألدوية في العراق
املقدس�ة،  الحس�ينية  العتب�ة  أعلن�ت 
األح�د، ع�ن مبارشته�ا بإنش�اء أك�رب 
الب�الد  يف  االدوي�ة  لصناع�ة  معم�ل 
ينت�ج اكثر م�ن 200 نوع م�ن االدوية 

والعقاقري الطبية.
العتب�ة  اع�الم  مدي�ر  مع�اون  وق�ال 
حس�ن الجب�وري ، إن “رشكة )خريات 
الس�بطن( التابع�ة للعتبة الحس�ينية 
املقدس�ة، ب�ارشت تنفيذ اك�رب معمل 
لصناع�ة االدوية يف مدين�ة كربالء عىل 

مساحة تصل اىل 20كم مربع”.
وأض�اف الجب�وري، أن “العمل يجري 
وف�ق املدة املحددة إلنج�ازه وهي ثالثة 
اع�وام، حيث من املؤم�ل ان ينتج اكثر 
م�ن 200 ن�وع وصن�ف م�ن االدوي�ة 
والعقاق�ري الطبية”، مبين�ا أن “املعمل 

يعد بمثابة الن�واة االوىل إلنتاج االدوية 
الذي تسعى العتبة لجعله خالل االعوام 
املقبل�ة واحدا م�ن اكرب معام�ل انتاج 
الجب�وري  البالد”.واش�ار  يف  االدوي�ة 

اىل ان “العم�ل يج�ري بمس�اعدة ذوي 
ووف�ق  املج�ال  ه�ذا  يف  االختص�اص 
الرصين�ة وبم�ا  العاملي�ة  املواصف�ات 
الصحي�ة  ال�رشوط   م�ع  يتناس�ب 

واالنظم�ة العلمي�ة العاملي�ة”، معرب�ا 
ع�ن امل�ه يف ان “يت�م انج�از املرشوع 
خالل املدة املحددة وهو يهدف اىل جعل 
العراق مصنعا ومصدرا لألدوية، فضال 
عن توف�ريه لألدوية للمرىض بأس�عار 
مناس�بة وتقلي�ل االس�ترياد”.واكد ان 
“صناع�ة االدوي�ة س�تكون مضاهية 
املعام�ل  لألدوي�ة املصنع�ة يف افض�ل 
العاملي�ة، عالوة عن ان املعمل س�يقوم 
بتشغيل املئات من االيدي العاملة سواء 
يف مراحل انش�ائه او بع�د افتتاحه من 
مختلف االختصاصات واملهن الصحية 
س�تتم  ان�ه  مؤك�دا  الصحي�ة،  وغ�ري 
االستعانة باملالكات االجنبية اىل جانب 
تدريب املالكات املحلية وتأهيلها ضمن 

مرشوع كربالء العاصمة الطبية”.

ديالى تعوض نكبة األسماك وتؤمن 50 % من حاجة األسواق
أك�د العديد م�ن مربي االس�ماك يف 
محافظة دياىل، االحد، تعويض جزء 
كبري من خسائر النكبة األكرب وذلك 

بتأمن 50% من حاجة االسواق.
وق�ال صائ�ب حيدر مربي اس�ماك 
ق�رب بعقوبة ،ان” مربي االس�ماك 
ضم�ن  دجل�ة  نه�ر  ح�وض  يف 
نهاي�ة  تعرض�وا  دي�اىل  محافظ�ة 
20١٨ اىل انتكاس�ة كب�رية كبدتهم 
خس�ائر مادي�ة مروع�ة وصلت اىل 
مئ�ات املالين م�ن الدنانري بس�بب 
نف�وق  اىل  دفع�ت  ام�راض  ب�روز 
كمي�ات كب�رية من االس�ماك داخل 
حي�در،ان”  االحواض”.واض�اف 
االش�هر املاضي�ة خاصة م�ع بروز 
حرك�ة دعم املنت�ج الوطني ورفض 

الكث�ري اعتم�اد املنت�وج املس�تورد 
لالس�ماك اس�هم يف زي�ادة معدالت 
الطل�ب ع�ىل االس�ماك العراقية ما 
ادى اىل تع�وض ج�زء الباس به من 

نكبة االس�ماك قبل اكثر من عام”.
فيم�ا اش�ار عبي�د الطائ�ي مرب�ي 
يف  ش�هدت  دي�اىل  ان”  اىل  اس�ماك 
الس�نوات االخرية بروز كبري لرتبية 

االسماك خاصة قرب االنهر الكبرية 
ومنها دجلة وكانت معدالت االنتاج 
ايجابي جدا اسهمت يف توفري فرص 
عمل كب�رية للكث�ري م�ن العاطلن 
خاصة يف الق�رى واملناطق الزراعية 
اال ان االفات الفتاكة اسهم يف تكبيد 

املربن خسائر كبرية”.
واضاف الطائي،ان” 50% من حاجة 
االس�واق يف دي�اىل يج�ري تامينه�ا 
حالي�ا من احواض تربية االس�ماك 
واالنت�اج يف تصاعد كبري الفتا اىل ان 
قطع االس�ترياد الخارجي س�يدفع 
الكثريين اىل االقبال عىل االس�تثمار 
يف قطاع تربية وانتاج االس�ماك الن 
قطاع مربح اذا ما توفرت كل س�بل 

الدعم له”.
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المراقب العراقي/ متابعة...4
قالت ابنة املجاهد الشهيد قاسم سليماني، 
وتدعيى زينب سيليماني،  أن األمين العام 
لحزب الله السييد حسين نرص الله سوف 
ينتقم لدمياء  والدها اليذي اغتالته امريكا 
بصحبة نائب رئيس هيئة الحشيد الشعبي 

 بالقرب من مطار بغداد. 
وبحسب وكالة ميزان اإليرانية قالت زينب 
»السيام علييك عمنا  العزيز سييد حسين 
نرص الله الذي أعلم أنه سوف ينتقم لدماء 

 والدي«. 
وخاطبيت الرئيس األمريكيي ترامب قائلة 
»لم تكن مثل والدي، لهذا  السبب استهدفته 
الشيجاعة  تمتليك  كنيت  وليو  بصياروخ 

لواجهته وجها  لوجه«. 
وكان جثمانيه وصل برفقية جثامن قتىل 
الحشيد الشيعبي صباح اليوم  إىل محافظة 
خوزسيتان غرب إييران، بعيد أن قضوا يف 
رضبية  أمريكيية فجير الجمعية املاضيية 
اسيتهدفت موكبهيم بالقيرب مين مطار 

 بغداد . 
وشييع العراق صباح السيبت، سيليماني 
الحشيد  الشيعبي  هيئية  رئييس  ونائيب 

وشيهداء الحشد بمشياركة رئيس الوزراء 
العراقيي عيادل عبد  املهدي وقادة الحشيد 

الشعبي وسط بغداد . 

زينب سليماني: حسن نصر اهلل سينتقم لوالدي 
وترامب ال يمتلك  الشجاعة دولي دوليعربي  عربي 

السيد نصر اهلل: جريمة اغتيال سليماني 
والمهندس بداية مرحلة  جديدة للتاريخ 

وترامب وضع بداية لنهايته  

المراقب العراقي/ متابعة...
كشيفت صحيفة »نيوييورك تايميز« االمريكية، 
االحيد، ان الرئييس  االمريكي دوناليد ترامب كان 
يخىش من اعطياء الضوء االخرض بشيأن  اغتيال 
قائد فيلق القدس الفريق قاسيم سليماني ونائب 
رئيس الحشد  الشعبي أبو مهدي املهندس، مبينة 
ان القيرار كان االكثير تطرفا من  الحيرب العاملية 

الثانية باغتيال قائد ياباني عسيكري . 
وقاليت الصحيفية يف تقرير تابعته 

»يف  إنيه  العراقيي«  »املراقيب 
األيام  الفوضويية التي أدت إىل 
وفاة اللواء قاسيم سليماني، 
أقيوى قائيد يف  إييران، وضع 
العسكرين  املسيؤولن  كبار 
األمريكيين خييار قتليه   عىل 

إىل  قدموهيا  التيي  القائمية 

الرئيس ترامب«. 
واضافيت ان »القيادة ليم يعتقيدوا أنه سييتبنى 
ذلك القرار كون غري  مسيبوق منيذ الحروب التي 
اندلعيت منيذ هجميات 11 ايليول 2001،  عرض 
مسيؤولو البنتاغون يف كثري مين األحيان خيارات 
غري  محتملة للرؤسياء لجعيل االحتماالت األخرى 

تبدو أكثر قبوال«. 
واضافت انه »بعد رفضيه يف البداية لخيار قتل 
سيليماني يف 28  كانون االول والسيماح 
برضبات جوية عىل الحشيد الشعبي 
بيدالً مين  ذليك، بعيد بضعية أيام 
يتشييط  وهيو  تراميب،  شياهد 
التقاريير  التلفزيونيية  غضبياً، 
بشيأن االعتصام امام السيفارة 
األمريكية يف بغداد، وفقاً  إىل وزارة 

الدفاع ومسؤويل اإلدارة«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
شارك نحو 150 شيخصا، بينهم 
العميال  حيزب  مين  برملانييون 
 املعارض، يف تظاهيرة بالعاصمة 
الربيطانيية لندن تدعيو إىل إنهاء 
املتحدة  الوالييات   التوتيرات بين 

وإيران . 
وبحسيب صحيفة العربي الجديد 
فيان »املحتجين رفعيوا الفتيات 
كتيب  عليها شيعارات مين قبيل 

»ال للحيرب ميع إييران« و«أنهوا 
الحروب«،  كما طالبيوا الحكومة 
الربيطانية بالوقوف ضد أي حرب 

محتملة مع  طهران«  . 
ويف التظاهرة، ألقيى وزير املالية 
بحكومية الظيل لحيزب العميال 
مكدونييل،  جيون   الربيطانيي، 
كلمة أشيار فيها إىل موقف حزبه 
الرافيض  للحيرب يف العيراق قبل 

االحتال األمريكي . 

وأضياف مكدونيل »هنياك درس 
تلقيناه من هذه األحداث، وهو أن 
 العنف يبدأ بالعنف، وهذا ما دفعنا 

إىل الحرب املدمرة يف العراق«. 
واتهم مكدونيل الرئيس األمريكي 
دوناليد تراميب باتبياع سياسية 
  «اإلمربياليية العدوانية«، الفتا إىل 
أن »دعيوة الحكومية الربيطانية 
 األطيراف إىل ضبيط النفس »غري 

كافية«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
نيرت صحيفة الغاردييان الربيطانية تقريراً حول 
هيذه القصة بعنوان   «إيران هي التي سيتختار وقت 
وميكان الثأر مين الوالييات املتحيدة«،  تناولت فيه 
استعدادات إيران واحتماالت الرد االسرتاتيجي، أعده 
 جوليان بورغر، محرر الشؤون الدولية بالصحيفة . 

وقاليت الصحيفة، يف التقرير اليذي تابعته »املراقب 
العراقيي« إن »  ايران أمضت عقوداً تسيتعد للحظة 
مثل هذه، فراحت تطور أدوات  وشبكات حول العالم 
لتمنح طهران أوسيع الخييارات املمكنة حن  يتعلق 

األمر بالثأر، ففي األسيابيع التالية مبارشًة للرضبة 
الجويية  التيي قتليت أقيوى الجنيراالت اإليرانيين، 
سييكون أكرب خطر يتهدد  األمريكين وحلفاءهم يف 
الرق األوسيط، لكنَّ التهديد سيكرب  وينتر حول 

العالم عىل مدار األشهر والسنوات املقبلة«  . 
يف  أمريكيي  موقيع  »أي  أن  الصحيقية  وأضافيت 
سيوريا والعراق، سواء  كان عسيكرياً أم دبلوماسياً 
يعيد ُعرضية للهجمات، التيي عىل األرجح  سيتأتي 
من حيركات املقاومة اإلسيامية يف العراق والوطن 

العربي  

تايمز: اغتيال سليماني والمهندس  نيويورك 
قرار أكثر تطرفا منذ  الحرب العالمية الثانية

الجديد: تظاهرات حاشدة في لندن تندد  العربي 
باغتيال قادة  المقاومة  

الغارديان: إيران هي التي تحدد مكان 
ووقت الثأر من أمريكا

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
وقال السييد نرص الله، يف كلمته التي القاها 
يف الحفيل التأبيني  للشيهيدين اللواء قاسيم 
سيليماني وأبيو مهدي املهنيدس ورفاقهما 
شدد  سماحته عىل أن »ليلة الجمعة املاضية 
كانت نرصاً جديداً للمقاومة،  فالشهادة هي 
نرص ومبارك للقائدين وصحبهما، موضحاً 
تفاصييل  العملية حيث   غادر الحاج قاسيم 
وصحبيه ليلية الخمييس مطار دمشيق  إىل 
مطيار بغيداد وهناك كان الحياج أبو مهدي 
واخوانيه يف اسيتقباله،  وبعد صعيود القادة 
قصيف  إىل  املوكيب  تعيرض  السييارات  يف 
 بالصوارييخ املتطيورة مين الجيو مين قبل 

طائرات أمريكية وبشكل  وحيش«. 
كميا أشيار سيماحته إىل أن »وزارة الحيرب 
األمريكية أصيدرت بياناً  تبنت فييه العملية 
وأنهيا كانيت بأمير مين دوناليد تراميب«، 
مشيدداً عيىل   «أننيا أميام جريمية واضحة 
ولسينا أميام عملية اغتيال مبهمة بسييارة 

 مفخخة أو كمن نحن أمام جريمة شيديدة 
الوضوح وصارخية بأمر  من ترامب للجيش 

األمريكي«. 
وتابع »األمر األول لاغتيال بشكل علني هو 
نتيجة فشل كل  املحاوالت السابقة لاغتيال 
وآخرهيا يف بلدة الحاج قاسيم يف كرمان  عرب 
وضيع املتفجرات يف الحسيينية التي يحرض 
بها مئات الناس،  واألمر األخر الذي له عاقة 
بالدوافع لاقيدام بهذا التوقيت والعلنية  هو 
مجموعية األوضاع والظروف التي تعيشيها 
منطقتنا ونحن عىل  أبواب انتخابات رئاسية 

أمريكية«. 
ولفت السييد نرص الله إىل أن »ترامب وضع 
منيذ بدايية واليتيه هيدف  إسيقاط النظام 
اإلسامي يف إيران، وعمل عىل االنسحاب من 
االتفاق  النووي والعقوبات والفتنة ومارس 
أقيى عوامل الضغط عىل  ايران، ولم يحقق 
تراميب أي انجياز، إذ ليم تنفيع عقوباتيه 
وحصاره،  وبات ال يدري ماذا يقول للشيعب 

األمريكي حول فشله يف هذا  امللف«. 
وأكد سيماحته أن »الفشل االخر لرتامب هو 
يف سيوريا من خال  خيانته لحلفاءه األكراد 
وارتباكه من خال سيحب القوات األمريكية 
 ومين ثيم ابقاءها ومين ثم اعيان مصادرة 
النفط يف سوريا، باإلضافة  إىل فشله يف لبنان 
من خال حصيار املقاومية وتحريض بيئة 
 املقاومة عليها، وفشيله يف اليمن، ثم فشيله 
يف ملف أفغانسيتان من  خال التفاوض مع 

طالبان«. 
ورأى السييد نرص الليه أن »تراميب واضح 
وشفاف ألنه مسيتعيل  ومستكرب وال يعرتف 
ال بيدول وال مؤسسيات دوليية وال مجتمع 
دويل،  ويعتيرب أنيه ال يوجيد دولية يف العراق 
وهذا موجود يف ترصيحاته  ويريد أن يرسيل 
قواته ويسييطر عىل حقول النفط يف العراق 
 وتصديره وبيعيه للعالم، وإذا وجدت فيجب 
أن تكيون خاضعية ليادارة  األمريكيية من 
خال السفري األمريكي والقوات األمريكية«  . 

المراقب العراقي/ متابعة...
وصيف عضو اللجنة املركزية لحركة فتح عباس زكي الشيهيد  الفريق قاسيم 
سيليماني قائيد فيلق القيدس بي«جيفيار« الرق األوسيط،  مشيدداً عىل أن 

سليماني نذر نفسه من اجل القدس املحتلة واالقى  وفلسطن . 
وأكد عباس زكي أن »الشهيد الفريق قاسم سليماني نذر نفسه ألجل  فلسطن 
واألقيى والقيدس واملقهوريين حول العاليم، مشيرياً إىل ان  جريمية اغتياله 
سيكون لها تداعيات خطرية عىل املنطقة«، متوقعا  أن »تكون نتائجها مكلفة 

جدا عىل الواليات املتحدة«. 
ودعيا زكي أن »كل من يضع نفسيه يف الدوائر األمريكيية  واإلرسائيلية، فعليه 
بالرتيث؛ ألن الرد سييكون وخيما«، قائاً   «املشهد يتجه ملفاجآت غري مسبوقة 

نظراً ألهمية الرجل، الذي  عرفناه بسلوك العسكري األرقى«. 
وأضياف »إن قرار اغتيال الرجل _الشيهيد قاسيم سيليماني_ جيفيارا  الرق 
األوسط، سيحمل العديد من التداعيات التي يصعب حرصها،  والتي قد تتجاوز 
حيدود الرق األوسيط«، متابعاً »بدأت مامح اليرد  يف املنطقة كلها، واملنطقة 

اليوم أصبحت يف حالة طوارئ«. 
وأوضح أن »الشيهيد قاسم سليماني نذر حياته ملحاربة قوى الر،  والتطرف، 
والغطرسية، تليك القوة التي تجاوزت الحدود، مشيرياً إىل  ان الشيغل الشياغل 
للشيهيد سيليماني كان القدس املحتلة وفلسيطن،  الفتاً إىل ان الرجل تلفح يف 

عباءة القدس التي لها عند الله مكانة  عالية«  . 
وذكر أن »الجريمة التي اقرتفها ترامب ستضع حداً لظاهرته  ولجميع العابثن 
بمقدرات الشيعوب«، مشيرياً إىل ان »اغتيال الفريق  سليماني قد يمثل ألمريكا 
واالحتيال اإلرسائيييل أكيرب هدية وإنجاز ميع  تأكيده ان تلك الهدية سيتكون 
مسيمومة عليهم، قائاً: قد تشكل نرصا  مؤقتا لهؤالء، ولكن ستكون نتائجها 

مكلفة جداً«  . 
وتابع »من ينترص للقدس أمثال القائد سليماني هو املنترص يف  الحياة واملوت، 
ومين يتماهى مع العدو سييكون يف خرسان، وسييلقى  بيه إىل مزابل التاريخ، 
واعتقد واجزم أنَّ التاريخ سينصف سليماني  ألنه العسكري األرقى يف زماننا«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
اكد الناطق باسيم وزارة الخارجية 
اإليرانية عباس موسيوي أن  طهران 
مسيتعدة  لكنهيا  الحيرب  ترييد  ال 
أن  إىل  مشيرياً  كافية،  لاحتمياالت 

 للهدوء وضبط النفس حدود. 
وقيال موسيوي يف مؤتمير صحايف 
تابعته »املراقب العراق« »سنرد  عىل 
التهديد بالتهدييد ولن نقف مكتويف 

األيدي«. 
وإذ أكيد أن »إييران سيوف ترد عىل 
أال  وستسيعى  سيليماني  اغتييال 
الشيعب  اليرد حربياً عيىل   يسيبب 
الرسيالة  أن  إىل  أشيار  اإليرانيي«، 
 األمريكيية التيي نقلتهيا سيويرسا 
»مرفوضة وردينا عليها باألسيلوب 

 املناسب«. 

»وزارة  أن  موسيوي،  وأوضيح 
الخارجيية اإليرانيية تنفيذ األوامير 
التيي  تتلقاهيا مين القييادة العليا 
للباد«، الفتاً إىل أن »الخارجية تقوم 
 بمهامهيا القانونيية تجياه اغتيال 
الفريق قاسم سليماني بغض النظر 
 عما تقوم به املنظمات الدولية بهذا 

الصدد«  . 

الناطق باسيم الخارجية لفت إىل أن 
»زيارة وزير خارجية قطر  الشييخ 
محميد بين عبيد الرحمين آل ثاني 
كانت مقررة من قبل، ولم تحمل  أي 
رسالة، موضحاً أيضاً أنه لم يزر أي 

وفد عماني طهران«  . 
وكشف موسيوي أن »هناك اجتماع 
هام اليوم بشيأن الخطوة الخامسة 

 لتقليص االلتزام باالتفاق النووي . 
وكان الدبلوميايس اإليراني السيابق 
أمري موسوي قد كشف أمس  السبت 
للميادين عن رسالة وجهها الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب  لطهران بعد 
الرضبة مبارشة عرب وسييط عربي 
رفيع املستوى،  مشرياً إىل أن الرسالة 

رفضت منذ اللحظات األوىل . 
كما أشار إىل أنه جاءت رسالة ثانية 
من سيويرسا من دون الكشيف  عن 
مضمونهيا، وأنهيا تضمنيت نفس 

مضمون الرسالة األمريكية . 
واستشيهد قائد قوة القدس الفريق 
قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة 
 الحشيد الشعبي أبو مهدي املهندس 
قبل أمس الجمعة بقصف  صاروخي 

أمريكي قرب مطار بغداد الدويل  . 

المراقب العراقي/ متابعة...
دعيت اللجنية املنظمية للفعاليات، 
أبنياء الشيعب اليمنيي، للمشياركة 
 الواسعة يف مسرية جماهريية تنديدا 
باالعتداء األمريكي واغتيال  القائدين 
واملهنيدس  سيليماني  املجاهديين 
ورفاقهميا عيرص غد يف بياب  اليمن 

بالعاصمة صنعاء . 

بييان  يف  املنظمية  اللجنية  وأكيدت 
صادر عنها الييوم االحد، عىل أهمية 
عيىل  للتأكييد  الواسيعة   املشياركة 
وقوف الشيعب اليمني إىل جانب كل 
 املقاومين لقوى االسيتكبار العاملي 
والتنديد باستمرار العدوان  األمريكي 
السيعودي اإلماراتيي الغاشيم عيىل 

ابناء الشعب اليمني  الصامد . 

المراقب العراقي/ متابعة...
كتيب جاكيوب هايليربون، مديير تحريير موقع 
ناشيونال إنتريسيت، مقالة  قال فيها إن الرئيس 
األمريكيي دونالد تراميب بدأ حربا جدييدة جراء 
 اغتيال اللواء قاسم سليماني، وذلك بعد ما تحدث 
عين إخراج  الوالييات املتحدة مين الحروب خال 

حملته االنتخابية . 
وأضياف الكاتيب بيأن »تراميب أجرى تغييرياً يف 
موقفه، عىل الرغم  من أنه ربما ال يستطيع إدراك 
ذليك، وأردف بأن وزيير الخارجية  ماييك بومبيو 

هيو املخطيط الغتيال سيليماني«، مشيرياً إىل أن 
»بومبيو  الغى زييارة إىل أوكرانيا من أجل ضمان 
تنفييذ االغتييال«  .  الكاتيب حذر مين أن االغتيال 
يفتح الباب لجولة جديدة من »االعمال  العدائية«، 
ومين أن اميريكا غري جاهيزة للتعاميل مع هكذا 
تطيور،  مرجحيا أن ترامب سيكتشيف أنه وضع 
رئاسيته عىل طريق الكارثة  من خال االستجابة 
لرغبية مستشياريه من تيار الصقيور، كما حذر 
 من أن ثمن الحرب مع إيران سييكون أكرب بكثري 
مين ثمن الحرب  عىل العيراق«  .  وتابع الكاتب بأن 

الناخبن األمريكين ال يريدون املزيد من  الحروب، 
وبأن تراميب قدم خدمية للديمقرطين وخاصة 
املرشح  الرئايس بريني ساندرز، مضيفا أن ترامب 
)وجيراء اغتيال  سيليماني( قام بتنظيف سيجل 
الشخصيات من الحزب الديمقراطي  الذين دعموا 
الحرب عىل العراق، وسيمى يف هذا اإلطار املرشح 

 اآلخر للرئاسة األمريكية جو بايدن . 
ويف الختيام قيال الكاتيب إن تراميب أصبيح من 
معسكر املحافظن الجدد  بعدما كان من معسكر 

عدم التصعيد . 

قيادي في فتح: قاسم سليماني »جيفارا« 
الشرق األوسط نذر نفسه  للقدس

الخارجية اإليرانية: سنرد على التهديد بالتهديد 
ولن نقف مكتوفي  األيدي

مسيرة في صنعاء تندد باغتيال قائدي المقاومة االسالمية

تقرير: ثمن الحرب مع إيران سيكون أكبر بكثير 
من ثمنها  على العراق

،،
أكد األمين العام لحزب اهلل السيد حسن نصر اهلل أن تاريخ 2 كانون  الثاني 

2020 هو تاريخ فاصل لبداية مرحلة جديدة وتاريخ جديد لكل  المنطقة، مشيرًا 
إلى أنه يوم حقق فيه الحاج قاسم هدفه وأمنيته،  حيث كان الشهيدان قاسم 

سليماني وابو المهدي المهندس يعشقان  ويتوقان للشهادة وخصوصًا في 
السنوات األخيرة  . 
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يعترب األمريكيون اللعب األول يف العالم األكثر تدخلاً خارج 
ا وما زالوا منخرطني  حدود بلدهم. وحيث انخرطوا  س�ابقاً
ا، يف سلس�لة واس�عة من الحروب واملواجهات عرب  حارضاً
العال�م،  مب�ارشة أو عرب وكلئهم، يملك�ون أكثر من 900 
قاع�دة عس�كرية جوي�ة وبري�ة وبحرية خ�ارج  ارايض 
دولته�م، فضلاً عن س�فاراتهم وقنصلياتهم التي تمارس 
ا عسكرياًا  ومخابراتياًابأغلبها. كانوا دائما يعتربون  نشاطاً
مس�ؤولني ع�ن الكثري م�ن عملي�ات االغتي�ال والتصفية 
 لقادة أو ملس�ؤولني من الذين ناصبوه�م العداء أو قاوموا 
نفوذه�م وتدخلته�م وأعماله�م، ولكن  قد يك�ون العمل 
االمريكي األكثر »حساسية« و«جرأة« عىل مدار عقود من 
الزمن، هو يف  إقدامهم وباعرتاف رس�مي واضح ورصيح، 
ع�ىل اغتيال قائد ق�وة القدس يف الحرس الث�وري  االيراني 
اللواء قاسم سليماني واملسؤول الفعيل يف الحشد الشعبي 

العراقي ابو مهدي  املهندس، عىل طريق مطار بغداد . 
حساس�ية الجريمة بداي�ة تكمن يف أنها اس�تهدفت قائداًا 
أساس�ياًا يف محور املقاومة. فاللواء  قاس�م سليماني لعب 
دوراًا محورياًا يف تنظيم عمليات مقاومة املرشوع االمريكي 
يف املنطقة.  هذا املرشوع مرتبط بمناورة العدو االرسائييل 
أو املس�تقل عنها، وقد استطاع الشهيد بما  يملك من قدرة 
مميزة، جمعت الخربة العسكرية والنظرة االسرتاتيجية اىل 
البعد االنس�اني  واالجتماعي املحبب لشخصيته، استطاع 
إفش�ال أغلب مش�اريع االمريكي�ني الهدام�ة يف  املنطقة، 
وخاص�ة يف الع�راق وس�وريا كنقطت�ي ارت�كاز واجهت�ا 
االرهاب الذي صنعته واش�نطن   )»داع�ش« وملحقاتها(، 

باالضافة ملا قدمه من خربات وامكانيات واسعة. 
كذل�ك تكمن حساس�ية الجريمة يف أنها اس�تهدفت نائب 
رئيس هيئة الحش�د الش�عبي أبو مهدي  املهندس، الحشد 
ال�ذي يمثل ال�ذراع الضاربة داخ�ل العراق، وال�ذي يمتلك 
غطاء رشعي�ا كوحدة  عس�كرية رس�مية داعمة للجيش 
العراق�ي ولألجهزة االمني�ة، والذي لع�ب دورا محوريا يف 
 هزيم�ة »داعش« وتحرير العراق، وحي�ث يقوم اليوم بما 
يمث�ل ويحتضن م�ن مكون�ات عراقية  واس�عة، بتكوين 
جبه�ة متماس�كة ض�د عملية تفتي�ت وتقس�يم العراق، 
وض�د محاولة ج�ره اىل  محور بعيد عن مح�وره الطبيعي 
بمواجهة اع�داء العراق، جاءت عملي�ة اغتيال ابو مهدي 
 املهن�دس كمحاولة يائس�ة، ألضعاف الحش�د ولتقويض 

دوره . 
ا تكم�ن يف أنهم نفذوها  خط�ورة جريم�ة األمريكيني ايضاً
يف املنطق�ة املحيط�ة بإي�ران والع�راق،  والت�ي يملك فيها 
ا، يف مياه الخليج  )االمريكيون( انتش�اراًا عس�كرياًا واس�عاً
ومنطق�ة مضيق  هرمز، أو يف خليج عم�ان وبحر العرب، 
داخل س�فن حربية وبوارج وحاملت طائرات، ويف  قواعد 

برية ثابتة ومكشوفة يف الدول الخليجية العربية . 
انطلقا من حساسية الجريمة وشخصية وموقع الشهداء 
املُسَتهَدفني، حيث الرد االيراني -  العراقي هو حتمي، تبعا 
للمنطق الطبيعي للمور، واستنادا للترصيحات الرسمية 
االيراني�ة  التي أعلنت ذلك رصاح�ة، وباملقابل انطلقا من 
الغطرس�ة االمريكية واملدعومة بقدرات  عسكرية واسعة، 
موج�ودة حالياً�ا أو هي ع�ىل الطريق لكي تص�ل وتنترش 
وتتمرك�ز يف العراق  أو يف الخليج وربما يف »ارسائيل«، فإن 
املنطقة تتجه حالياًا نحو اشتباٍك خطٍر هو واقٌع ال  محالة . 
بعد الرد الطبيعي واملناس�ب عىل عملي�ة االغتيال، وحيث 
للمواجهة الواس�عة تداعيات ال يمكن  الغلب االطراف من 
كافة االتجاهات تحملها، سيكون للدور املشرتك )الرويس 
والصيني  واالوروبي( حيز مهم يف انتاج تس�وية، نقاطها 
الرئيس�ة، انس�حاب امريكي من العراق والع�ودة  للتفاق 

النووي مع ايران ضمن مقاربة مقبولة من الجميع . 

إلى أين تتجه
 المنطقة ؟

شارل أبو نادر

بقلم/ عبير بّسام
اذااً ال يمك�ن فص�ل عملية قص�ف مواقع 
اغتي�ال  الّش�عبي، ع�ن عملي�ة  الحش�د 
الرّجلني الكبريين  الفريق قاسم سليماني 
وأب�و مهدي املهن�دس نائب قائد الحش�د 
الشعبي والذي يعتربه  األمريكيون مهندس 
كتائب ح�زب الل�ه يف الع�راق. اذ يبدو أن 
األمريكي�ني يعتربون خطر ه�ذه  الكتائب 
عليه�م ي�وازي خطر حزب الل�ه يف لبنان، 
أو لربما أّن االس�م بحّد ذاته بات يعرب عن 
 الخ�وف األمريك�ي من االنتص�ار العراقي 
واملّذل لألمريكي تماما كما حدث يف جنوب 
لبن�ان،  وبالّتايل اس�تقلل القرار العراقي. 
فتداعيات الحصار الذّي فرضه املواطنون 
العراقيون عىل  الّسفارة األمريكية رّدااً عىل 
قصف إخوانهم وأهلهم من قوات الحش�د 
الش�عبي يف األنب�ار أكرب  بكثري مم�ا قرأه 
الجمي�ع. لقد ذّكرت رّدة الفعل األمريكيني 
بس�نوات املقاوم�ة الّت�ي أخرجته�م من 
 العراق، وحصار الّس�فارة يف إيران. وكان 
الّت�ي  الح�روب  أن  األمريك�ي،  التقدي�ر 
خاضوه�ا من�ذ  الع�ام 2000 يف املنطقة، 
من أفغانستان إىل العراق فسوريا، جاءت 

بصفر نتائج، وهذا تقدير  صحيح . 
أصاب األمريكي يف تقدي�ره قيمة الرجلني 
العس�كرية واملعنوية عىل مساحة الرّشق 
األوس�ط  وحتى العالم يف مواجهة الوجود 
األمريكي والّصهيوني عىل حدٍّ س�واء، وأن 
االنتصار عىل  األمريكي بات  قاب قوس�ني 
أو أدن�ى، ولكنه ظن أّن�ه باغتيال الرّجلني 
يمكنه أن يوقف  املطالبات بترشيع قانون 
يلزم الّدولة العراقية بإخراج األمريكي من 

العراق . 
أّن  تقديره�م:  يف  األمريكي�ون  وأص�اب 
هذي�ن الرّجل�ني كان�ا قادري�ن ع�ىل بناء 
جيش يمكنه هزيم�ة  داعش واألمريكيني 
يف املنطق�ة العربية من الع�راق إىل لبنان، 
عرب خ�ط نار ال م�كان فيه له�م  يلوذون 
إليه س�وى البحر. وأّنهم عىل وشك فقدان 
الّس�يطرة عىل الرّشق وم�وارده الّطبيعية 

من  إيران وحتى لبنان، وفلسطني . 
ظن األمريكي أنه بتهديد الحش�د الّشعبي 
م�ن موقعه يف األنب�ار فإنه يحمي وجوده 
الوق�ح يف  رشق الفرات، وأن�ه يؤمن ظهر 
قواته من ناحي�ة العراق، ولكنه بعمليتيه 
الغبيت�ني، أقام الدني�ا  وأقعدها من خلفه 
ومن أمامه، وبات اليوم وجوده يف املنطقة 
يع�د باألّيام والّس�اعات، وس�تثبت  األيام 
القادم�ة ذلك! ألّن عملي�ات املقاومة الّتي 
ابتدأت ستشتدٌّ يف األّيام القادمة، وخاصة 
بع�د  أن تنف�ذ إي�ران وعدها بال�رّد والذّي 

س�يعطي زخمااً عاليااً لعملي�ات املقاومة 
يف املنطق�ة.  ومحاوالت عزل إي�ران اليوم 
جاءت بع�زل قواته، بع�د أن طلبت قوات 
الحش�د العراقي�ني االبتع�اد  ع�ن مراك�ز 

األمريكيني ملسافة قطرها ألف مرت . 
عملي�ات  بإط�لق  أّن�ه  األمريك�ي  ظ�ن 
أّن  الّس�ورية،  الّصح�راء  يف  »داع�ش« 
بإمكانه العودة  بعقارب الّساعة إىل الوراء 
وأّن غياب�ه س�يطلق العملي�ات اإلرهابية 
من جدي�د، لكنه أخطأ من  جديد، فالّدماء 
الّت�ي أريق�ت من أج�ل الّتخل�ص من هذا 
الّتنظي�م اإلرهاب�ي ل�م تج�ف بع�د، وما 
 اغتيال الّش�هيدين، وغريه م�ن االغتياالت 
للمقاومني م�ن إيران إىل س�وريا ولبنان، 
إال محاول�ة  م�ن أج�ل كت�م األص�وات يف 
منطقتن�ا، ولكن�ه أخط�أ يف الحس�ابات، 
فدم الّش�هداء يكرب يف ضمائر  أهلهم عزمااً 

وتصميمااً . 
لم يخطأ األمريكيني تقدير أهمية الرّجلني، 
ولك�ن ما أخط�أوا حس�ابه، وخاصة بعد 
الّترصي�ح  ال�ذّي يعت�رب خط�وة متقدمة 
والذّي أدىل به أمري املوس�وي، الّدبلومايس 
اإليران�ي: أّن الي�وم،   «باتت أّية ش�خصية 
أمريكية مستهدفة باالغتياالت«. فاغتيال 

ش�خصية رس�مية يف مطار مدن�ي  يعترب 
استهتارااً بسيادة العراق وسيادة إيران. اذ 
ظّن األمريكيون أن الرّد اإليراني س�يكون 
 مس�اويااً إلس�قاط املس�رية الّتي اخرتقت 
أجواء إيران وتجنب إس�قاط ناقلة الجند 
األمريكي�ة الّتي  كان�ت تس�ري بمحاذاتها 
منعااً للّتصعيد. ولكنهم أخطأوا الحساب، 
فجنوده�م وش�خصياتهم ليس�ت  خارج 

نطاق الردّ . 
لق�د أخط�أ ترام�ب، اذ ظ�ّن، أن اغتياالت 
الع�راق س�تخرجه من مأزق�ه، من خلل 
الّصهيون�ي  الّناخ�ب  األمريك�ي  إرض�اء 
ويه�ود أمريكا بإعلن الح�رب عىل إيران، 
وخاصة بعد الّدف�ع باتجاه عزله  من قبل 
الكونغ�رس األمريك�ي. وأّن الح�رب م�ع 
إيران تعد مخرجااً جي�دااً لصديقه بنيامني 
نتنياهو  من مأزق�ه، خاصة وأن ارسائيل 
عىل عتب�ة إع�ادة االنتخابات. ويب�دو أّن 
نتنياه�و كان ع�ىل عل�م  به�ذه الّضبة، 
ويس�تدل ع�ىل ذلك م�ن خ�لل ترصيحه 
لتس�ديد  ب�لده  باس�تعداد  الحم�ايس 
الّضب�ات  يف كلٍّ من س�وريا والعراق بعد 

قصف الحشد الّشعبي يف األنبار . 
قص�ف الحش�د الش�عبي يف األنب�ار وعىل 

الح�دود الّس�ورية العراقي�ة، ل�ه دالالت 
ورس�ائل قلق  أمريكي م�ن تعرض قواتها 
لعملي�ات املقاومة، خاص�ة وأن املقاومة 
ضد قواتها عىل الجانب  الّسوري قد ابتدأت 
فعليااً. والّصدفة العجيبة هي عودة رشاذم 
داع�ش للّتجم�ع، والب�دء بعملي�ات  ضد 
الجيش الّس�وري يف بادية الّشام. الرّسائل 
كانت جماعية، لم تكن الرسائل األمريكية 
 تنف�رد بط�رف دون آخ�ر. ولك�ن الّتوعد 
العراقي بعودة املقاوم�ة ضد األمريكيني، 
وخ�روج  املتظاهري�ن للتندي�د بالوج�ود 
األمريكي بع�د قصف األنب�ار، ومحارصة 
السفارة األمريكية له  دالالت تخيف أمريكا 
من عودة العمليات املقاومة ضد جنودها 
الّدبلوماس�ية  والعسكرية  وعىل مراكزها 

عىل حد سواء . 
يتعاطى األمريكيون مع الحش�د الشعبي 
بتعب�ريات ع�ىل أن�ه عصاب�ات مس�لحة 
»مليش�يات«،  ويرفض�ون االع�رتاف ب�ه 
ع�ىل أّنه جزء م�ن قوة الجي�ش العراقي. 
وقال�ت ال�� »ب�ي ب�ي يس« ب�أن  اغتي�ال 
املهن�دس ومهاجمة كتائب ح�زب الله يف 
الع�راق جاءت بس�بب مهاجم�ة القوات 
 األمريكي�ة املحتلة، والّت�ي تخىش أن تقوم 

الكتائب ب�ضب الّس�فارة األمريكية بعد 
محارصته�ا.  ويأت�ي االغتي�ال كمحاولة 
أمريكي�ة للقول بأّنها ما ت�زال قادرة عىل 
الّضب بي�د من حديد يف  الع�راق. وتعترب 
أمريكا املهندس هو رجل إيران يف العراق. 
وبحس�ب بيان البنتاغون الذي  نرشته ال� 
ب�ي ب�ي يس إن س�ليماني »دبَّ�ر بفعالية 
خطااً ملهاجم�ة الدبلوماس�يني واملجندين 
 األمريكي�ني يف الع�راق ويف جمي�ع أنح�اء 
املنطق�ة«. وأض�اف البي�ان أن »الجن�رال 
س�ليماني  وفيل�ق القدس مس�ؤوالن عن 
مقتل املئ�ات من أفراد الق�وات األمريكية 

وقوات الّتحالف وجرح  اآلالف منهم .» 
ولك�ن، الي�وم تج�ري الوالي�ات املتح�دة 
اتص�االت م�ع مختل�ف ال�ّدول األوروبية 
والباكس�تان طالب�ة  الوس�اطة م�ن أجل 
تخفي�ف م�ن ح�دة ال�رّد. ولك�ن الق�رار 
ق�د اتخ�ذ، واغتي�ال القائدين لي�س آخر 
أجرته�ا  الّت�ي  الخاطئ�ة،   الحس�ابات 
الوالي�ات املتح�دة، ويبدو م�ن اإلجراءات 
التي تدبرتها  الوالي�ات املتحدة بأنها تقف 
عىل قدم ونصف. وأغل�ب الّظن أن الّطمع 
والغطرس�ة األمريكي�ة  س�تقودها نح�و 

الهاوية. وأّن الرّد قادم قادم ! 

اغتيال القائدين سليماني والمهندس.. صفر نتائج وخطأ في الحسابات
ال بد أن المناورات الّتي اجرتها مؤخرًا الصين وروسيا وإيران في الخليج العربي، شكلت  استفزازًا كبيرًا لكلٍّ 

من الواليات المتحدة والكيان الصهيوني على حدٍّ سواء. فجاء الّرد  األميركي، الّذي عبر عن مدى االستياء 
من خالل قصف مواقع الحشد الّشعبي في سوريا  والعراق. استياء، جاء بسبب تواصل االنتصارات الّتي 

أحرزهاالحلفاء من إيران وحتى  فلسطينعلى اإلرهاب. في الحقيقة لم يتوقع األميركي رّدة الفعل الّتي 
جاءت بحصار سفارته  ومهاجمتها من قبل المتظاهرين، والمطالبة بخروج القوات األميركية نهائيًا من 

العراق، ومن  خالل تشريع يقّره مجلس الّنواب العراقي . 

بقلم/ د. حسام مطر
كان الش�هيد قاس�م س�ليماني رم�زاًا 
ملح�ور الحصانة الت�ي كان يتمتع بها 
لم ترتبط باإلج�راءات  األمنية، بل هي 
حصانة سياسية، بمعنى آخر، لم يكن 
الفريق س�ليماني محصن�ا باألمن، بل 
 كان محصنا بقواع�د الردع. وهنا قرر 
األمريكي�ون اخرتاق قاع�دة من قواعد 
الردع. وه�و كان  يتحرك بني الجبهات 
بش�كل مكث�ف يف الخط�وط األمامية، 
وعس�كرية  سياس�ية  أدوار  ولدي�ه 
 وأحياناً�ا أدوار اجتماعية، وبالتايل فإن 
السؤال هو ملاذا قرر األمريكيون يف هذه 

اللحظة  تجاوز قواعد الردع؟
ق�رار العملي�ة يعني أن تح�والاً حصل 
األمريكي�ون  األمريكي�ة.  املقارب�ة  يف 
يدرك�ون قطع�ا أن هناك  ثمناًا س�يتم 
دفعه، فلماذا تجرأوا ع�ىل القبول اآلن 
باملخاط�رة بالثم�ن الذي س�يدفعونه 
ج�راء  عملي�ة اغتي�ال الح�اج قاس�م 
س�ليماني؟ هن�اك س�ببان عقلنيان، 

وسبب آخر غري عقلني . 
  - الس�بب أو املتغ�ري األول مرتبط بما 
حصل يف هجوم »آرامكو«. األمريكيون 
هج�وم  واالرسائيلي�ون  اعت�ربوا  
»أرامك�و« هو تحول كب�ري يف موازين 
القوى االقليمية وه�ذا أمر دقيق جدا. 
الهج�وم،  واس�لوب  الهج�وم   نوعي�ة 
واله�دف ال�ذي تم�ت مهاجمت�ه، كل 
ه�ذه العن�ارص أدت اىل  تح�ول رئييس 
يف قواعد االش�تباك بل بموازين القوى 
أسس�ت  العملي�ة  ه�ذه  املنطق�ة.  يف 
ملرحل�ة  ب�دأت تنكش�ف الي�وم. بع�د 
هجوم »أرامكو« اكتش�ف األمريكيون 
الق�وة  واالرادة  أن  واالرسائيلي�ون 

والجرأة االيرانية هي أكثر من تلك التي 
يتوقعها العق�ل األمريكي واالرسائييل، 

وهذا  كان مرعبا بالنسبة اليهم . 
اىل  الع�ودة  االط�ار  ه�ذا  يف  ويمك�ن 
م�ا يكتب�ه االرسائيلي�ون حت�ى اليوم 
ويع�ربون فيه عن حالة  رعب ش�املة 
االيرانية،  الصاروخي�ة  الق�درات  م�ن 
فيقول رئيس أركان العدو أفيفكوخايف 
من�ذ  أي�ام إن الصناع�ة الصاروخي�ة 
االيرانية تتجاوز كل الصناعات األمنية 
يف »ارسائي�ل«. بالت�ايل،  كان التقيي�م 
االرسائي�يل ي�رى أنه بم�ا أن االيرانيني 
امتلكوا هذه القدرة الصاروخية، فهذا 
يعن�ي  أن إلي�ران الق�درة ع�ىل قصف 
»ارسائي�ل« من أي منطق�ة يف الرشق 
األوس�ط. وحينها تكث�ف  الحديث عن 
الع�راق، واعتربوا أن الس�احة األخطر 
ه�ي الع�راق، حي�ث يمك�ن لإليرانيني 
انطلقا  من الع�راق قصف »ارسائيل« 
بش�كل فعال بكمية كبرية ودقيقة من 

الصواريخ . 
بدأ يظه�ر متغري كبري. قرأ األمريكيون 
أن حمل�ة الضغوط القصوى ال تنجح، 
وأن االيرانيني  يراكمون أس�باب القوة، 
وبالت�ايل يحص�ل انزي�اح يف موازي�ن 
الق�وى االقليمي�ة، وان هن�اك ج�رأة 
 متصاع�دة من االيراني�ني وهي نتيجة 
عكس�ية مل�ا كان يرغبه ترام�ب. كان 
ترام�ب يعتقد بأن  ه�ذه الضغوط عىل 
اي�ران س�تدفع االيراني�ني اىل الجلوس 
وتقدي�م  التف�اوض  طاول�ة  ع�ىل 
 التنازالت. هذا التحول بنظر األمريكيني 
ب�دأ ينعكس ع�ىل العراق نفس�ه وهو 

الساحة األهم  لألمريكيني . 
االرسائي�يل.  ه�و  الثان�ي    - املتغ�ري 

االرسائيليون أيضا بدأوا يتحدثون عن 
تش�ابك الس�احات.  ورغ�م أن العراق 
لي�س من دول الط�وق لكن بفعل هذه 
الق�درات الصاروخي�ة أصب�ح يمك�ن 
النط�لق  منص�ة  الع�راق  أن  يك�ون 
هجمات صاروخية باتجاه »ارسائيل« 
بفعل وجود الحش�د الشعبي  والتقنية 
�ا. هنا بدأ ينت�ج التفاهم  االيراني�ة معاً

االرسائي�يل - األمريك�ي ع�ىل تقاس�م 
األدوار  والساحات وبدأ يتنامى، بمعنى 
أنه قد تكون الهجم�ات االرسائيلية يف 
العراق يف مرحلة ما  حصلت بدون رىض 
أمريكي، ب�ل كانت جزءا م�ن الضغط 
االرسائي�يل الذي يق�ول لألمريكي: إما 
 أنت�م تضبط�ون اإليراني�ني يف الع�راق 
وام�ا نحن االرسائيلي�ني نذهب لضبط 

االيرانيني هناك . 
يف الش�هر امل�ايض كانت هن�اك زيارة 
كي�ان  اىل  األمريك�ي  األركان  لرئي�س 
أدرع�ي  االرسائي�يل.  ويق�ول  الع�دو 
إن ه�ذه الزي�ارة كرس�ت موج�ة من 
الزيارات األمريكية لكافة أذرع الجيش 
أن�ه يف  أي  اىل »ارسائي�ل«.   األمريك�ي 
الش�هرين املاضي�ني كان هناك كثافة 

يف التنس�يق  العس�كري - األمريك�ي - 
االرسائي�يل والذي كان مح�وره ايران. 
ا يق�ول  بأن  ويب�دو أن هن�اك تقس�يماً
تت�وىل »ارسائي�ل« اي�ران يف الس�احة 
يف  أم�ريكا  تتواله�ا  بينم�ا  الس�ورية 

الساحة االيرانية . 
ا، ج�زء م�ن اغتي�ال الح�اج قاس�م  اذاً
سليماني يعكس بدرجة كبرية املصالح 
االرسائيلي�ة. ه�ي  مغام�رة أمريكي�ة 
جديدة ولعب بدماء األمريكيني لصالح 
»ارسائيل«، وه�ذا نجاح للرسائيليني، 
 حتى الرئيس�ان ب�اراك أوباما وجورج 
بوش لم يندفعا هذه االندفاعة باتجاه 
املصال�ح  االرسائيلي�ة، ويف لحظ�ة ما 
تمك�ن االرسائيلي�ون من ج�ّر ترامب 
بفع�ل نفوذه�م العميق داخ�ل  االدارة 

األمريكية اىل ما يريدون . 
  - املتغ�ري الثال�ث غ�ري العقلن�ي ه�و 
ش�خصية دونال�د ترام�ب. ل�و كانت 
األمريكي�ة  والبنتاغ�ون  املؤسس�ة 
بالتحدي�د ال يريد الضبة، لكان يمكن 
ل�ه أن يتلع�ب برتام�ب ويتجاوزه�ا. 
لك�ن، م�ن  الواض�ح أن�ه كان هن�اك 
زخ�م م�ن املؤسس�ة يق�ول لرتام�ب 
ب�أن يذه�ب به�ذا االتج�اه، وترام�ب 
 جاه�ز نتيج�ة ال عقلنيت�ه، وته�وره 
وعنجهيت�ه، والضغ�وط التي يتعرض 
اليها داخل أم�ريكا،  ونتيجة ما يطمح 
الي�ه يف االنتخاب�ات من مس�اعدة من 
اللوب�ي االرسائيلية وربما بعض الدول 
 الخليجي�ة. كل ه�ذه اللعقلني�ة لدى 
ترامب املهووس بفك�رة القوة، من ثم 
القاعدة  العراق�ي  باس�تهداف  الحدث 
األمريكي�ة ومقتل مق�اول أمريكي ثم 
هجوم الس�فارة، لم يستطع تحملها، 

 فذهب باتجاه هذه الضبة . 
لكن لدى ترامب من الحماقة اىل درجة 
أنه ال يعرف االيرانيني وال يعرف قاسم 
سليماني. هو  بعد ساعات عىل االغتيال 
كت�ب يف تغريدة أن ايران لم تربح حربا 
س�ابقا لكنها ربحت  مفاوضات. كان 
ترام�ب يظ�ن أن�ه بع�د هك�ذا رضبة 
يمكن أن يجل�س للتفاوض مع ايران. 
وهذا  يش�ري اىل أنه رجل غ�ري مدرك ملا 
ارتكب�ه من حماقة. وه�ذا االرباك اآلن 
يرتجم من خلل  الرس�ائل السويرسية 

اىل االيرانيني . 
اتخ�ذ األمريك�ي ق�راره بالتصعي�د يف 
الساحة العراقية، وكان ينتظر فرصة 
مناس�بة البراز هذا  املس�ار، لكنه كان 
ينتظ�ر حصول حدث يمس األمريكيني 
مبارشة للتربير لنفس�ه الذهاب يف هذا 
 االتج�اه، ويهدف بذل�ك، اىل أنه يف حال 
س�قوط خس�ائر لألمريكيني، س�يربر 
للجمهور األمريكي  أننا تحركنا للدفاع 
ع�ن املصال�ح األمريكية ولي�س ألجل 
أرامكو أو غريه�ا. بالتايل، ما حصل  يف 
العراق، يف الس�فارة ومقتل أمريكي يف 
كركوك اس�تخدمه األمريك�ي كذريعة 
الع�راق.  يف  تحري�ك  الت�وازن  الع�ادة 
يف ه�ذا الس�ياق، ع�رض ع�ىل ترامب 
مجموعة خيارات احده�ا خيار اللواء 
 قاس�م س�ليماني. يف مجل�س األم�ن 
القومي واالستخبارات األمريكية، كان 
اس�تغراب لتحديد  ترامب ه�ذا الخيار، 
وبن�اء علي�ه، اهت�م ترام�ب بالصورة 
الت�ي تنت�ج ع�ن العملي�ة، ول�م يهتم 
 بالتداعي�ات التي تنتج عنها، وهو هنا 
ا ع�ىل أي أرض تدوس  ل�م يكن م�دركاً

خطواته . 

ترامب يلعب عن ُحمق بدماء األميركيين



شهدمغادرةأغلبالمحترفينللدوريالممتاز

بعد توقف الدوري .. هجرة جديدة لالعبين المحليين 
صوب األندية العربية  

لم يهدأ الحراك ااِلصالحي لمجموعة من العبي 
المنتخبات الوطنية السابقة  لتغيير منظومة الكرة 

العراقية حسب ما يدعون وفقًا لنظام داخلي جديد 
تتّم كتابة  مواده بنزاهة ليشمل عموم المرشحين 

مّمن تنطبق عليهم الضوابط وال يقصي  أحدًا 
بذريعة معارضته أو تأّزم عالقاته، فصندوق 

االنتخاب كفيل بترجيح األفضل  وليس التكّتل أو 
التالعب والتزوير . 

واه�ٌم من يعتق�د أن اتحاد كرة الق�دم عمل باس�تقاللية تامة عن 
محي�ط السياس�ة  العامة يف البالد ما بعد ع�ام 2003 والتي فرضت 
عليه بعض الخيارات التي  َكرّس�ْت بدع�ة التكتُّل بمفهوم التمييز يف 
عم�ل يفرتض أن يخدم مصلحة املنضوي�ن  إليه من جميع الرشائح 
املهنية وليست املناطقية والتحزّب االجتماعي الذي لم  يعرفه العراق 
طوال أنظمته الحاكمة منذ ترس�يم حدود دولته الحديثة عام 1920 
 م�ن قبل عصبة األمم حت�ى إدارته الحالية بنظ�ام جمهوري نيابي 

)برملاني(  ديمقراطي . 
وله�ذا َمن ح�ر مؤتمر انتخ�اب أول مجلس رشع�ي إلدارة اتحاد 
ك�رة القدم برئاس�ة  حس�ن س�عيد يف مؤتمر ن�ادي الصي�د ببغداد 
ي�وم األحد الس�ابع والعرشين من  حزيران ع�ام 2004 يدرك مغزى 
انس�حاب الخمايس الراحل عبد كاظم ورع�د  حمودي واحمد رايض 
وعبد الس�الم الكعود وس�مري كاظم من القاعة متهمن  سعيداً بأن 
التخطي�ط وراء الكوالي�س ِع�ر تكتُّل متف�ق عليه ق�د غّيب تمثيل 
�ع الهيئة العامة من 56  األندية  الجماهريية يف إدارة اللعبة ولم يوسِّ
إىل 150 عضواً،  وأن االنتخابات ُحسمت سلفاً بغياب أصحاب الخرة 
وإجراءاتها افتقدت للنزاهة  ولم تكن قانونية، فيما رّد حسن سعيد 

بعبارة واحدة »أن رشعيتنا مكتسبة من  ثقة الناخبن«. 
توال�ت مجال�س إدارة ع�ّدة لقي�ادة اتحاد ك�رة القدم بع�د مؤتمر 
الصي�د، كلّه�ا ش�َكْت م�ن  تكتُّ�ل الرئيس م�ع األعض�اء يف تحالف 
مصلحي لم يس�تهدف تطوير اللعبة  ومفاصله�ا املؤثرة، بل تعميق 
ُس�بل التش�ّبث باملواق�ع م�ن دورة اىل أخ�رى ما  س�ّبب بنفور عدة 
ش�خصيات كروية م�ن العبن ومدرب�ن وإداري�ن ورّواد عارصوا 

معارضة  تأري�خ األندية واملنتخبات ولم يروا يف حياتهم 
اس�اليب  رشس�ة  ض�د  وح�رب  رة واس�عة  ا د إ
االتح�اد بمثل ما واجهها حس�ن س�عيد 
وناج�ح حم�ود وعب�د  الخالق مس�عود، 
ووص�ل األم�ر اىل رف�ع أكث�ر م�ن دعوى 

قضائية تدين بعض  العاملن يف االتحاد 
بالخ�روق املالية كما حصل يف قضية 
مستحقات املدرب  زيكو عام 2012، 
وتزوي�ر يف أعمار العب�ي املنتخبات، 

وحل االتحاد األس�بق  بقرار محكمة التحكيم الريايض )كأس( عام 
2013، وأزم�ة الهدر امل�ايل يف  ميزاني�ة بعثة خليج�ي21، والتالعب 
بالنظ�ام الداخ�ي لالتح�اد ع�ام2017 وآخرها  س�جن موظفن يف 
االتحاد العام الفائت بحكم قضائي ذي عالقة بانتخابات أيار   2018  . 

والحب�ل عىل الجرار كما يقال، فالعام الح�ايل 2020 مأزوم بملفات 
ش�ائكة بانتظار  الحل القانوني وليس مس�تبعداً أن ينال أي مقّص 
العقاب املس�تحق إذا ما أدانه  القضاء وفقاً لألدلة الدامغة، لكن ماذا 
ع�ن مص�ري كرة القدم، ه�ل تبقى رهين�ة مزاج  من يت�وىل قيادتها 
ويتحّكم بشؤون لجانها؟ وقبل ذلك هل سيجد االتحاد نظاماً  داخلياً 
ُيجيب عن أس�ئلة مؤّجلة من ع�ام 2004 وأبرزها: ملاذا يتم حرمان 
 نجومها مّمن تسلّحوا بالشهادة العلمية والخرة اإلدارية والعالقات 
الدولية  الواس�عة واملكانة الجماهريية الطيبة والتأريخ النظيف من 
مس�ك ورقة الرتش�يح  بش�فافية غري مقّي�دة بمك�ر انتخابات أيار 
2018؟ معلوم أنَّ الفائزين أنفس�هم  ضمنوا التثنيات املطلوبة التي 
استنفدت حصصها منذ أشهر قبل انعقاد املؤتمر،  ما أثار االنقسام 
والكراهية واالبتزاز والُظلم بن بعض املرش�حن والكيانات  املانحة 

لتلك األوراق ! 
من يس�عى للتغيري ويكش�ف عن نياته الوطنية املشّذبة من األنانية 
والنفعية  والثأرية عليه أن يمقت التكتل وينأى عنه تلميحاً بالصورة 
أو الكلم�ة يف تعبريه  عن مرشوعه االنتخابي، وهناك عرشات النجوم 
ممن نتوّس�م فيهم العمل الجمعي  النبثاق مجلس إدارة قوي اإلرادة 
ولي�س بالرورة أن يكونوا جزءاً منه، إنه  االختبار الحقيقي لعبور 
محنة كبرية تسّببت بتأّخر اللعبة وقتلت آمال أجيال لم  تلَق الرعاية 
الواجب�ة واملُلزمة بحس�ب وصاي�ا االتحادين الدويل واآلس�يوي، وال 
 ج�دوى من وع�ود التغيري ما لم ُتس�نْد بورقة عم�ل تحّقق مرامي 

الزمن األبعد  وليس أحالم النجم األوحد. 

ل الكروي بدعة التكتُّ
إياد الصالحي

السيتيوسانجيرمانيسعيانللعالمةالكاملة

رد نج�م املنتخ�ب الوطني ونادي الرشط�ة، عالء عبد 
الزه�رة، ع�ىل انب�اء انتقال�ه  اىل صف�وف خورفكان 

االماراتي يف االنتقاالت الشتوية الحالية . 
وأفادت االنباء بأن خورفكان االماراتي، س�يضم عبد 
الزهرة من اجل مس�اعدته  لتفادي الهبوط يف الدوري 

االماراتي املمتاز . 
وقال عب�د الزهرة إن »االنباء التي اش�ارت اىل انتقايل 

لصفوف خورفكان  االماراتي غري صحيحة«. 
واضاف »احرتم عقدي مع الرشطة وجاهز للتحديات 
الجديدة يف الدوري املمتاز  ودوري أبطال آسيا«، مؤكداً 

يف الوق�ت ذاته ع�ىل »تلقيه عدة ع�روض خليجية يف 
 الشتاء .» 

ويعد عبد الزهرة احد االعمدة االساس�ية يف تش�كيلة 
مدرب القيثارة الخراء  الكنس�در اليتش وكذلك مع 

املنتخب الوطني بقيادة رسيشتكو كاتانيتش. 

عبد الزهرة ينفي انتقاله إلى خورفكان اإلماراتي

ثالث وديات تجهز كرة القيثارة لمواجهة الشباباتحاد السلة يقرر تحرير العبي األندية المنسحبة

اتحاد االسكواش يشارك بالعبين اثنين في بطولة فرنسا  

6صحيفة-يومية-سياسية-عامة A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w p a p e r االحد 5 كانون الثاين 2020 
6 العدد 2231 السنة العاشرة

اتخ�ذ االتح�اد العراق�ي لك�رة 
الس�لة، قرارين مهمن بش�أن 

الدوري املمتاز 2019/   2020  . 
وقال أمن رس االتحاد خالد نجم 
إن »اتح�اد الس�لة ق�رر تحرير 
جميع العبي االندية  املنس�حبة 
من الدوري املمتاز بكرة الس�لة 

للموس�م 2019 / 2020 حسب 
الالئح�ة  وم�ن حقه�م االنتقال 
ال�دوري  يف  املس�تمرة  لألندي�ة 

املمتاز«. 
وأض�اف أن�ه »تق�رر ان تكون 
كش�وفات االندية املس�تمرة يف 
الدوري املمت�از من   )15( العب 

بدآل من )14( العب اي السماح 
االندية  بزي�ادة قائم�ة كش�ف 

بالعب  واحد«. 
وكان اتح�اد الس�لة ق�د اعل�ن 
الجولت�ن  مباري�ات  ج�دول 
م�ن  والس�ابعة  السادس�ة 

 البطولة. 

أعلن االتحاد العراقي لالسكواش، أن املنتخب الوطني 
سيشارك بالعبن اثنن  يف بطولة فرنسا الدولية . 

وقال االمن املايل لالتحاد حس�ن ضياء ابو العيس ان 
»العراق سيش�ارك  بالعبن اثنن يف منافس�ات بطولة 
فرنسا الدولية لفئة الشباب والتي من املقرر  ان تقام يف 
مدينة ليل خالل املدة من التاس�ع والعرشين من شهر 
ش�باط وتس�تمر  حتى الثالث من ش�هر اذار املقبلن 
وبمش�اركة عدد كبري م�ن الالعبن والالعب�ات  الذين 

يمثلون خرية منتخبات العالم برياضة االسكواش«. 

وأض�اف أن »الالعب�ن اللذي�ن س�يمثالن الع�راق يف 
منافسات البطولة الدولية يف  فرنسا هما جعفر فرمان 
وذو الفق�ار كري�م تحت ارشاف امل�درب اياد عباس«،  
 موضح�ا يف الوقت ذاته ان »فرمان وكريم انتظما قبل 
ايام قليلة يف معس�كر  تدريب�ي يقام بجمهورية مص 
العربية، حيث سيستمر املعس�كر التدريبي ملدة  شهر 
كامل م�ن اجل الوص�ول بالالعبن اىل ات�م الجاهزية 
الفنية والبدنية قبل  خوضهما غمار منافسات بطولة 

فرنسا الدولية  نهاية الشهر املقبل«. 

الرشط�ة  ن�ادي  س�يخوض 
مباري�ات  ث�الث  الق�دم  بك�رة 
ودي�ة اس�تعدادا ملباراة الش�باب 
 الس�عودي يف إي�اب رب�ع نهائ�ي 

البطولة العربية. 
الرشط�ة  ن�ادي  وس�يخوض 
معس�كره  يف  الث�الث  املباري�ات 
الذي سيقام يف العاصمة  االردنية 

عمان. 
وس�تكون املباراة االوىل مع نادي 
الفيص�ي يف الثام�ن من الش�هر 

الحايل، اما  الثانية فسيواجه فيها 
ن�ادي الس�لط يف الثالث عرش من 
الش�هر الحايل، اما املباراة  االخري 
س�تكون مع نادي شباب االردن، 
يف السابع عرش من نفس الشهر. 

يذك�ر ان مب�اراة الذه�اب انتهت 
بسداس�ية للش�باب السعودي يف 

مرمى الرشطة. 
اىل ذلك قدم ن�ادي الرشطة بكرة 
القدم اليوم االحد، طلب استعارة 
الالع�ب محمد قاس�م  م�ن نادي 

القوة الجوية بشكل رسمي. 
وق�ال مص�در ان »ادارة الرشطة 
فاتح�ت ادارة القوة الجوية حول 
اس�تعارة الالع�ب  للمش�اركة يف 

بطولة االندية العربية«. 
واض�اف ان »عق�د الالعب محمد 
قاس�م س�ينتهي نهاية املوس�م 
وادارة  الق�وة  الصق�ور،  م�ع 
الجوي�ة اش�رتطت ع�ىل الالع�ب 
التجديد ملوس�من مقابل إعارته 

للرشطة«. 

ساهم توقف منافسات الدوري العراقي 
املمت�از، بش�كل كبري، يف تعزي�ز ظاهرة 

 االحرتاف الخارجي مؤخرا . 
فبعدم�ا بدأت األندي�ة يف ترسيح العبيها 
األجانب، ل�م يتوقف األمر عند هذا الحد، 
 حي�ث لجأ بعض الالعبن املحلين لقبول 
الع�روض االحرتافية، للتمس�ك بفرصة 

 التواجد مع املنتخب الوطني . 
ولم يس�لم نادي�ا الرشطة وال�زوراء من 
ه�ذا األم�ر، رغ�م أن االثن�ن يخوض�ان 

 منافسات خارجية . 
فالرشطة الذي سيلعب لقاء اإلياب أمام 
الش�باب الس�عودي، يف ربع نهائي كأس 
 محمد السادس لألندية العربية األبطال، 
وسيشارك يف املنافسات اآلسيوية أيضا، 
 فق�د جهود نجم�ه أمجد عط�وان، الذي 

انتقل اىل الكويت الكويتي . 
وه�و نفس ح�ال الع�ب ال�زوراء، عالء 
عباس، الذي انتقل رسميا للكويت، بينما 
 يس�تعد الفريق العراق�ي لخوض ملحق 

دوري أبطال آسيا . 
وترتدد أنباء أيضا ع�ن رغبة أحد األندية 
القطري�ة، يف التعاقد م�ع أحمد إبراهيم، 

 مدافع القوة الجوية . 
ورغ�م أن ناديه أعلن تمس�كه به، إال أن 
املباحث�ات مس�تمرة، وقد تش�هد األيام 

 املقبلة انتقاله . 
وكذل�ك زميله إبراهيم باي�ش، هو اآلخر 
تلق�ى عرض�ن م�ن الدوري�ن القطري 
 واإلمارات�ي، وق�د يغادر صف�وف القوة 

الجوية . 
وبع�د نج�اح تجرب�ة همام ط�ارق مع 
اإلس�ماعيي، تش�ري األنب�اء إىل أن العب 
 املنتخب العراقي والزوراء، حس�ن عي، 
الذي شفي من اإلصابة، مرشح لالنتقال 

 أيضا إىل الدوري املصي . 
كم�ا أن الع�ب الق�وة الجوي�ة الش�اب، 
محم�د قاس�م، تلق�ى أكثر م�ن عرض 
احرتايف من  مص، لك�ن قيمة العقود لم 
تكن بمس�توى الطموح، إال أنه قد يكون 

مضط�را  للقبول، يف حال اس�تمر توقف 
الدوري العراقي . 

اإليراني�ة  األندي�ة  وف�اء  ع�دم  ورغ�م 
أحيان�ا، بالتزاماتها املالية تجاه الالعبن 
 العراقي�ن، إال أنها تس�عى الس�تقطاب 
ع�دد منه�م حالي�ا، وأوله�م املخ�رم 
كرار  جاس�م العب الرشطة، الذي خاض 
تج�ارب كث�رية يف الدوري القط�ري هذا 
باإلضاف�ة  إىل العبي الرشطة، س�عد عبد 

األمري وسعد ناطق. 

يدخ�ل املنتخ�ب الوطني لك�رة اليد، معس�كراً تدريبي�اً يف البحرين 
تحضرياً لبطولة  آسيا يف الكويت خالل الشهر الحايل . 

وفد املنتخب س�يغادر إىل البحرين إلقامة معسكر تدريبي استعدادا 
للمش�اركة يف  البطولة اآلس�يوية والت�ي س�تقام يف الكويت خالل 
الف�رتة م�ن 27-16 كان�ون الثاني  الج�اري، حيث م�ن املؤمل أن 
يخ�وض منتخبنا الوطن�ي من مبارتن إىل ثالث  تك�ون إحداها مع 
املنتخب البحريني .  ويرأس الوفد س�الم عواد رئيس االتحاد ويضم 
أيضا ال�كادر التدريب�ي املكون م�ن  الكابتن ظاف�ر صاحب مدربا 
وكاظ�م كامل ومحم�ود صبحي مدربن مس�اعدين  وكاظم نارص 

مدرب للحراس ومهند لفتة وعي معالج وعي سليم إداري . 
ويض�م املنتخ�ب الالعبن: بالل حس�ن وأحمد مكي وحس�ن عي 
حم�زة ورائد عبد  زي�د وميثم ع�ودة وماجد عبد الرض�ا بدر الدين 
حم�ودي وعي طارق وك�رار كاظم و  محمد عي وع�ي عبد الرضا 

وأحمد طارق وجاسم غصاب واحمد مالك. 

منتخب اليد يعسكر في البحرين



تتجه األنظار صوب ملعب األنفيلد مساء 
الي�وم األح�د، وال�ذي س�يكون مرسًح�ا 
 لديرب�ي املريسيس�ايد، عندم�ا يس�تقبل 
ليفربول نظريه إيفرت�ون يف الدور الثالث 

من  كأس االتحاد اإلنجليزي . 
سلس�لة  ملواصل�ة  الري�دز  ويطم�ح 
انتصارات�ه املحلية خ�ارج »الربيمريليغ« 
ال�ذي  يحت�ل صدارت�ه بف�ارق مريح عن 
أقرب منافسيه، عندما يستضيف غريمه 
الحص�ن  ملعب�ه  ع�ى  األزيل  إيفرت�ون 

»أنفيلد .» 
املواجهات املبارشة

هذه هي املواجهة رقم 235 بن الفريقن 
يف ديربي املريسيسايد، واملواجهة  رقم 25 
بينهما يف كأس االتحاد اإلنجليزي بش�كل 

خ�اص، وه�ي أكث�ر املباريات  تك�راًرا يف 
تأريخ املسابقة . 

وحقق ليفرب�ول االنتص�ار يف 11 مباراة 
من آخ�ر 24 مواجه�ة أم�ام إيفرتون يف 
 كأس االتح�اد اإلنجلي�زي، وتع�ادال يف 6 
لقاءات وخرس الريدز 7 مواجهات أخرى . 
وانته�ت 4 مباري�ات م�ن 5 مواجه�ات 
جمعت بن الفريقن يف كأس االتحاد عى 
 ملعب األنفيلد بالتعادل، وحقق ليفربول 
أول انتص�ار ع�ى ملعب�ه، بالف�وز 1-2 

الثال�ث من  نس�خة عام يف  ال�دور 
 .  2018

وبشكل عام، لم يخرس ليفربول يف الدوري 
وال�كأس خ�ال آخ�ر 20 مواجه�ة أمام 
 إيفرتون )10 انتص�ارات- 10 تعادالت(، 
وهي أطول سلس�لة دون هزيمة ألي من 

 الفريقن طوال تأريخ الديربي . 
ليفربول

خرس ليفرب�ول آخر مبارات�ن خاضهما 
أم�ام  اإلنجلي�زي،  االتح�اد  كأس  يف 
وس�ت  بروميت�ش يف ع�ام 2018، وأمام 

وولفرهامبتون يف 2019  . 
ولم يخ�رس الري�دز 3 مباري�ات متتالية 
يف املس�ابقة، منذ خس�ارته 3 مواجهات 

 متتالية بن عامي 1952 و1954  . 
كما لم يخرس ليفرب�ول عى ملعبه يف أي 
مسابقة، منذ خس�ارته أمام تشيليس يف 

 كأس رابطة األندي�ة اإلنجليزية املحرتفة 
خال شهر أيلول من عام 2018  . 

س�جل ديفوك أوريجي، مهاجم ليفربول، 
يف كل املباري�ات األربع التي خاضها أمام 

 إيفرتون عى ملعب األنفيلد، 5 أهداف . 
إيفرتون

ودع إيفرتون كأس االتحاد اإلنجليزي من 
ال�دور الثالث، 3 مرات يف آخر 5  مواس�م، 
وه�و نفس ع�دد امل�رات الت�ي ودع فيها 
املس�ابقة م�ن ال�دور الثالث يف  املواس�م 

ال�16 السابقة . 
وتمكن كارلو أنشيلوتي، مدرب إيفرتون، 
م�ن الفوز ب��7 مباري�ات م�ن أصل 12 
 مواجهة سابقة أمام ليفربول، من بينها 
6 لق�اءات، وكان  4 انتص�ارات يف آخ�ر 

 آخره�ا الف�وز بهدف�ن دون رد برفق�ة 
نابويل اإليطايل يف شهر أيلول املايض،  وهي 
الهزيم�ة الوحي�دة التي تكبده�ا الفريق 

األول الريدز هذا املوس�م . 
 7 يف  االنتص�ار  أنش�يلوتي  حق�ق  كم�ا 
مباري�ات م�ن آخر 9 لق�اءات خاضها يف 
كأس  االتح�اد اإلنجلي�زي، وجميعها مع 
تش�يليس، وال�ذي ق�اده للتتوي�ج بلقب 

البطول�ة يف  ع�ام 2010  . 
وخ�رس إيفرت�ون يف الجول�ة املاضية من 
الدوري أمام مانشس�رت س�يتي، لتتوقف 
 مس�رية 5 مباريات بدون هزيمة، وكانت 
تل�ك أول هزيم�ة يتكبده�ا التوفي�ز منذ 
 الخسارة أمام ليفربول 5-2 يوم 4 كانون 

أول املايض . 

فيديربيالميرسيسايد..

اليوم .. ليفربول يواجه إيفرتون على ملعب 
األنفيلد في كأس االتحاد

ينوي مانشس�رت يونايتد تقديم جييس 
لينج�ارد، نج�م الفري�ق، كج�زء م�ن 
صفقة  سوبر يخطط الشياطن الحمر 
الش�توي  املريكات�و  خ�ال  إلتمامه�ا 

الجاري . 
ووفًق�ا لصحيفة »م�ريور« الربيطانية 

التي تابعته�ا »املراق�ب العراقي«، فإن 
 مانشس�رت يونايتد ينوي تقديم بطاقة 
ملي�ون   45 إىل  باإلضاف�ة  لينج�ارد 
إس�رتليني،  من أجل التعاقد مع جيمس 

ماديسون، العب وسط ليسرت سيتي . 
ويرى النرويجي أويل جونار سولسكاير، 

مدرب مانشسرت يونايتد، أن ماديسون 
 س�يكون ج�زًءا رئيس�ًيا م�ن مرشوع 
إعادة بناء فريق الش�ياطن الحمر هذا 
املوسم .  ورغم معرفة يونايتد أن ليسرت 
سيتي ال يريد بيع ماديسون يف املريكاتو 
الش�ياطن  مس�ؤويل  لك�ن   الش�توي، 

الحم�ر يواصلون الضغط وتقديم املزيد 
من  اإلغراءات لحسم الصفقة . 

ويحص�ل ماديس�ون حالًيا ع�ى راتب 
أس�بوعي يبلغ 55 ألف إسرتليني، بينما 
 عرض مانشس�رت يونايت�د لاعب يصل 

إىل 150 ألف إسرتليني أسبوعًيا. 

اليونايتد يسعى للتعاقد مع ماديسون من ليستر سيتي
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الريال يعطل انتقال إريكسن 
إلى إنتر ميالن  

فالفيردي : طرد دي يونج أدى 
إلى التعادل

يلعب ريال مدريد دوًرا رئيس�ًيا يف إفساد أحد أبرز الصفقات التي 
يحلم إنرت ميان  بإبرامها خال املريكاتو الشتوي الجاري . 

ووفًقا لصحيفة »كوريري ديللو سبورت« اإليطالية التي تابعتها 
»املراقب  العراقي«، فإن إنرت توصل التفاق مع توتنهام وشوتس 

وكيل كريستيان إريكسن  نجم السبريز حول الصفقة . 
وأش�ارت إىل أن قيمة الصفقة والعموالت بلغت 25 مليون يورو، 
إذا انتقل  إريكسن إىل سان سريو خال الشهر الجاري .   وأوضحت 
أن العقبة التي تقف يف  وجه الصفقة تتمثل يف أن إريكسن ال يزال 
يفك�ر يف ريال مدريد، ويفضل االنتظار  حتى نهاية املوس�م، لعل 

املرينجي يتحرك لضمه . 
وقالت »كوريري ديللو س�بورت« إن االنتظار حتى نهاية املوسم 
س�يجعل مهمة  إن�رت صعب�ة يف حس�م الصفقة، بس�بب ازدياد 

املنافسة عى ضم إريكسن بعد أن  يصبح صفقة مجانية. 
اىل ذل�ك كش�ف تقرير صحفي إس�باني، اليوم األح�د، عن تطور 
جديد بش�أن مس�تقبل  العب برش�لونة الش�اب، واملرشح للعب 

بقميص ميان . 

أك�د إرنس�تو فالفريدي، مدرب برش�لونة عقب تع�ادل فريقه مع 
إس�بانيول بالجول�ة  ال��19 من ال�دوري اإلس�باني، أن طرد العب 

البارسا الهولندي فرينكي دي يونج  كان من أسباب التعادل . 
وقال فالفريدي عقب اللقاء الذي أقيم عى ملعب إس�بانيول »طرد 
دي يون�ج  بالدقيقة 75 أثر علينا. س�يطرنا عى مجريات املباراة يف 
الش�وط األول ولكننا لم  نشكل خطرًا .»   وأضاف »يف الشوط الثاني 
تقدمن�ا ولكنن�ا لعبنا بنقص عددي ولم نس�تطع تحقي�ق  الفوز. 
لق�د ضغطوا بقوة بعد طرد دي يونج وأدركوا التعادل. نش�عر أننا 

خرسنا  نقطتن يف مباراة كان يجب أن نفوز بها .» 
وأشار فالفريدي إىل أنه قبل تعادل إسبانيول كان يف إمكان برشلونة 

أن ينترص  بنتيجة 3-1  . 
وم�ن ناحية أخرى، أثنى فالفريدي عى أداء العبه التش�ييل أرتورو 

فيدال مربًزا  أهميته يف الفريق . 

أح�رز جيس�ون تات�وم 28 نقط�ة وأض�اف 
جوردون هايوارد 24 نقطة ليفوز  بوس�طن 
س�يلتيكس )111-104( خ�ارج ملعب�ه عى 
ش�يكاغو بولز يف دوري كرة  السلة األمريكي 

للمحرتفن، فجر األحد . 
وتع�اىف تاتوم م�ن أداء مخيب لآلم�ال خال 
أتانت�ا  هوك�س،  )109-106( ع�ى  الف�وز 
الجمع�ة املايض، ليقود س�يلتيكس النتصاره 

الثامن يف آخر 9 مباريات . 
وسجل جايلن براون أفضل العب يف األسبوع 
بالقسم الرشقي 19 نقطة، بينما  حقق إنيس 

كان�رت رقمن مزدوج�ن إذ أح�رز 17 نقطة 
واستحوذ عى 12 كرة  مرتدة . 

وغاب كيمب�ا ووكر عن س�يلتيكس للمباراة 
الثانية عى التوايل بسبب اإلنفلونزا . 

وأح�رز زاك الفن العب ش�يكاغو 13 من 35 
نقط�ة ل�ه يف اللقاء خال الرب�ع األول  وأنهى 
املب�اراة محرًزا 5 تصويبات ثاثية لكنه واجه 
صعوبات يف الرميات الحرة  مسجا 8 من 14  . 
15 نقط�ة قب�ل  وأض�اف ل�وري ماركان�ن 
إصابته يف الكاحل عى ما يبدو بعد  اصطدامه 

بماركوس سمارت يف الربع األخري. 

املصن�ف  ديوكوفيت�ش  نوف�اك  يش�عر 
الثان�ي عاملًيا، بالقلق م�ن الدخان الذي 
تس�بب  يف بعض املشاكل خال بطولة 
أس�رتاليا املفتوحة للتن�س يف وقت 
الح�ق هذا  الش�هر مع اس�تمرار 
حرائق الغابات يف أجزاء كبرية 

من جنوب رشق أسرتاليا . 
وتس�بب الدخان الناجم عن 
الله�ب يف ظ�روف  ألس�نة 
خط�ورة  ع�ى  تنط�وي 
تق�ام  يف  س�يدني حي�ث 
م�ن  النهائي�ة  الج�والت 
ل�كأس  األوىل  النس�خة 
اتح�اد الاعبن  املحرتفن 
ويف  املقب�ل  األس�بوع 

ملب�ورن حيث تنطل�ق أوىل البطوالت األرب�ع  الكربى يف 
الع�ام يف 20 كان�ون الثان�ي .  وق�ال ديوكوفيتش بطل 
أسرتاليا املفتوحة 7 مرات، والذي يشارك يف كأس اتحاد 
 الاعبن املحرتفن، إنه يأمل يف حل املش�كلة قريًبا، لكن 
يج�ب وضع خطة  لتجن�ب أي تأثري عى صحة الاعبن 
إذا اس�تمرت األزمة .  وأضاف »إذا اس�تمرت األمور بهذا 
الش�كل وإذا تأثرت جودة الهواء يف ملبورن،  أو سيدني، 
فأعتق�د أن االتحاد األس�رتايل للتنس س�يضطر لوضع 
بع�ض اللوائ�ح  بخصوص ذل�ك«.  وتاب�ع »األمر صعب 
عليه�م ألنه ينطوي ع�ى العديد من األش�ياء املختلفة. 

لكن  املسائل املتعلقة بالصحة مهمة يل وللجميع«. 
وتس�بب الدخ�ان حتى اآلن يف تعطيل ج�دول البطوالت 
الرياضي�ة يف كان�ربا؛ حيث  ألغيت مب�اراة كريكيت يوم 
21 كان�ون األول عندما أصبحت الظ�روف غري مؤاتية 

 الستمرار اللعب. 

صفقة تبادلية 
بين بوجبا 
والوتارو

كش�ف تقرير صحف�ي بريطاني، الي�وم األحد، 
عن تطور جديد بش�أن مس�تقبل  الفرنيس بول 

بوجبا، العب وسط مانشسرت يونايتد . 
ووفًق�ا لصحيف�ة »م�رور« الربيطاني�ة الت�ي 
العراق�ي«، ف�إن  أنطوني�و  »املراق�ب  تابعته�ا 
كونتي، مدرب إنرت، دفع إدارة ناديه لالنقضاض 
عىل بوجبا، والتفوق  عىل يوفنتوس بشأن حسم 

الصفقة .  وأش�ارت إىل أن مانشسرت يونايتد أبلغ 
إن�رت بأنه يريد ضم املهاج�م األرجنتيني  الوتارو 
مارتينيز، قبل الس�ماح بانتقال بوجبا إىل »سان 
س�رو«.  وأوضحت الصحيف�ة أن بوجبا أعطى 
الضوء األخرض لالنضمام إىل كونتي، الذي  سبق 
أن عمل معه خالل فرتة وجوده رفقة يوفنتوس . 

وش�ددت عىل أن بوجبا يفضل العودة إىل إيطاليا 

ب�دالً من االنتقال إىل الليغ�ا  وتمثيل ريال مدريد، 
ال سيما أنه س�يلعب يف الكالتش�يو تحت قيادة 

كونتي . 
وقالت »مرور« إن الصفقة التبادلية عىل األغلب 
لن تتم قب�ل الصيف املقبل،  ولك�ن هذا لم يمنع 
إنرت م�ن محاولة ترسيع املفاوض�ات للحصول 

عىل بوجبا خالل  الشهر الحايل. 

تاتوم يقود سيلتيكس لفوز 
جديد على بولز

ديوكوفيتش قلق من الدخان قبل انطالق 
بطولة أستراليا  
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مصطلحات ادبيةالثقافـي
حذلقة

بالقواع�د  االهتم�ام  وعبودي�ة  املعرف�ة،  اس�تعراض 
والتفصي�ات، والتش�بث باملعرفة املس�تمدة م�ن الكتب 
مع افتق�ار إىل الحكم�ة العملية. ويطل�ق املصطلح عىل 
الكتاب�ات التي تحتوي عىل إيم�اءات كثرية إىل النصوص 
التقليدية كما تحتوي عىل عبارات أجنبية واستش�هادات 
واقتباس�ات وما ش�ابه ذل�ك. ونجد عند شيكس�بري عىل 
س�بيل املث�ال يف »جهد الح�ب الضائع« ش�خصية ناظر 
مدرس�ة القرية وهو متحذلق ال ش�فاء له يهنئ نفس�ه 
مفتخ�را بدقة نطقه وإملامه بالاتينية. وكذلك الحال مع 

مرسحية النسوة املتعاملات ملوليري.

طرائف من التراث 

زيد عمران: بغداد أجمل »من ريشة طاووس« ولو فكرت يوًما بالعودة سأستقر فيها

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...
كي�ف يمك�ن لألدي�ب يف الع�راق أن 

يحصن نفسه من السلطة؟
أال يكون بحاجة لها. وهذا مستحيل، 
إن لم يكن يملك عمااً آخر. إن لم تكن 
الكتابة هواية، يمارس�ها اإلنسان يف 
أوقات فراغه من العم�ل الذي يعيله، 
فلن يكون مس�تقااً أب�داًا، ولن يكتب 

ا. بحرية مطلقاً
يف  الهابط�ة  الرواي�ات  عاق�ة  ع�ن 

املجتمع.. كيف يقرأها عمران؟
رواي�ة  وال  رديئ�ة  رواي�ة  توج�د  ال 
هابط�ة. هن�اك ثقافة رديئ�ة وهناك 
وعي هابط. املجتمع الذي ينتج رواية 
هابط�ة علي�ه مراجعة ثقافت�ه التي 
أدت إىل هذا االنحط�اط. عىل املجتمع 
مراجع�ة نفس�ه ألن�ه انت�ج روائياً�ا 

ا. هابطاً
له�م  واملغرتب�ون  املنفي�ون  األدب�اء 

سطوتهم يف الرواية العراقية، ملاذا؟
ألنه�م يملك�ون ش�يئن مهم�ن، ال 
يتوف�ران يف الغال�ب ل�دى الكّت�اب يف 

الداخل:
� االس�تقال امل�ادي، ال�ذي يجعلهم 

يكتب�ون ببط�ن متخ�ٍم وبعي�داًا عن 
التملق ألصحاب املؤسسات اإلعامية 

التي تمتلك املال.
� األم�ان م�ن بط�ش االره�اب وهذا 
يوف�ر له�م الحري�ة يف الكتاب�ة ع�ن 

املسكوت عنه بكل صدق ووضوح.
الش�عر أم الرواي�ة يف الع�راق.. مل�ن 

الغلبة؟
أعتقد ليس هن�اك غلبة، فلكل مجال 

أدبي أتباعه ومتذوقوه.
ما هو وزن الرواية العراقية عربياًا؟

الرواي�ة العراقي�ة اآلن ه�ي الرواي�ة 
ع�ىل  ومتفوق�ة  عربياً�ا  الرائ�دة 
شقيقاتها بمساحات شاسعة، ألنها 
خرج�ت م�ن قي�ود التقالي�د والدين 
والنف�اق وعدم الغ�وص يف محرمات 
املجتمع. والس�بب األك�ر أن الرواية 
العراقي�ة تخلصت من رقاب�ة الدولة 
الت�ي ما زال�ت س�ائدة يف أغلب الدول 

العربية.
م�ا أث�ر الرواي�ة العراقي�ة اجتماعياًا 

وسياسياًا؟
أرواح  إنه�ا  تم�وت.  ال  الكلم�ات   

مهاج�رة تبح�ث ع�ن أجس�اد ع�ىل 
قياسها، وحينما تجدها تستقر فيها 
إىل األب�د، م�ا زلنا نتأث�ر بكلمات بوذا 
رغم بعدنا الزمن�ي الطويل عن وقت 
نطقها. الكلمة غريت اإلنسان بشكل 
غري�ب ورسي�ع وجوه�ري. كتابات 
جران وطه حس�ن ونجيب محفوظ 
مث�ااً أثرت ب�كل الناطق�ن بالعربية 
ا تقريباًا  ا متش�ابهاً وخلقت لديهم ذوقاً
اآلن  ورواياتن�ا  قريب�ة،  واخاقي�ات 
ا وس�تنتج جي�ل آخر ال  س�تؤثر حتماً

يشبه جيل نجيب محفوظ. 
ما طقوسك يف الكتابة؟

أن�ا ال أمل�ك أي طق�س مع�ن، لكني 
ال أس�تخدم القل�م والورق�ة. جه�از 
ماكبوك صغري داخل حقيبة ترافقني 
حت�ى يف الكوابيس. أكتب أينما أتفق، 
يف  املقه�ى،  يف  امل�رتو،  يف  الغاب�ة،  يف 
الس�وبر ماركت، يف رحل�ة صيد، ويف 

ا. الحّمام أيضاً
مال�ذي منحت�ه الغربة لزي�د عمران، 

وكيف أثرت عىل رواياته؟
الغرب�ة منحتني الكثري. جعلتني أعيد 
اكتش�اف نف�ي. راجع�ت قناعاتي 
وافكاري وأخاقي. وبالتايل فأنا أكتب 
بطريقة مشابهة لألوربين رغم أنها 

باللغة العربية.
حيات�ك  ع�ىل  روايات�ك  تأث�ري  م�ا 

الشخصية والعملية؟
م�ن يعرفني قبل أن أكتب، ال يعرفني 

اآلن.
يف »قرية الصب�ري، واألخرس وخريف 
ألح�داث  مكث�ف  ذك�ر  الرتق�ال«، 
وشخوص من البرصة.. لم البرصة؟.

أن�ا أرى البرصة حتى يف باريس. أحب 
البرصة. هل الحظت بأني لم أجد غري 
كلمة أحب؟ م�ع أن عاقتي بالبرصة 

وتحت�اج  ومعق�دة  غريب�ة  عاق�ة 
اخترصته�ا  لذل�ك  طوي�ل،  اس�هاب 
بالبرصة  وبرصاحة أنا ملا كنُت أعيش 

يف الع�راق لم أغادر البرصة نهائياًا وال 
أعرف غريها يف العراق أو العالم.

م�اذا تعني ل�ك الكلمات »فيس�بوك، 
الرواية، ، بغداد، الكتابة، الغربة«.

الفيس�بوك: معجزة العرص الحديث. 
أعطتن�ا أجنح�ة لنط�ري به�ا ف�وق 
زنزانة الح�دود املتفق بعدم تجاوزها 

بقرارات دولية.
الرواية: عالم آخر أخلقه لنفي كلما 
س�قط العالم الذي أعيش فيه. ويوم 
ال أك�ون ق�ادراًا عىل خل�ق عالم آخر، 

أنتحر.
بغ�داد: عرفته�ا يف س�فرتي هذه ولم 
أكن أعرفها من قبل. أجمل من ريشة 
ا بالعودة إىل  طاووس، ولو فكرت يوماً

العراق فسأستقر يف بغداد.
الكتاب�ة: وج�ٌع لذيذ، مث�ل أن تكون 
قريباً�ا م�ن اله�اك بس�بب الج�وع، 
ويقدم لك أحدهم قطعة لحم مشوية، 

قطعها من جسدك قبل قليل.
الغرب�ة: تجربة ش�خصية بحتة. كٌل 
يراه�ا م�ن وجه�ة نظ�ره وتحمل�ه 
ونجاحه أو فش�له. من وجهة نظري 

تشبه ذئباًا وحيداًا يأكل الشوك يف ليايل 
الشتاء الثلجية الطويلة.

 نص�وص زي�د يف الفيس�بوك تحتفل 
دائما بالحب واإلنسانية، كما رواياته، 
لكنها مغمس�ة باأللم والحزن أحيان 

كثرية؟.. هل هذه ترجمة لروح زيد؟
ربما.

محب�ي  جمي�ع  يف  مش�رتكة  مي�زة 
ومتابعي زيد عمران؟ 

بأصدقائ�ي  تربطن�ي  أن�ا  حقيق�ة 
�ا ما،  واملتابع�ن عاق�ة مقرب�ة نوعاً
�ا ونتواصل بش�كل ودي  نتكل�م دائماً
ا وبسيط وبعيداًا  للغاية وصادق تماماً

عن التكلف واأللقاب والحواجز.
آخر أعمالك؟

أم�ا ع�ن آخ�ر أعم�ايل فه�ي رواية 
اس�مها 57 تم توقيع عقد طباعتها 
يف بغداد،  كان من املقرر ان تصدر يف 
ش�هر أيلول املايض لكنها لم تصدر 
اىل يومن�ا  ومنش�غل حالياً�ا بكتابة 
الرواي�ة الت�ي م�ن أجلها س�افرت 
الف�رتة  ه�ذه  الع�راق  يف  وبقي�ت 

الطويلة.

يأخذن��ا زيد عمران، يف س��فر موجز عن المش��هد الثقايف يف العراق يف مرحل��ة ما بعد 2003والرواي��ة العراقية ومآالتها، 
وع��ن تجربت��ه يف الكتابة بعيًدا ع��ن الوطن، يف حواٍر أجرته )المراقب العراقي ( يكش��ف فيه طقوس��ه الكتابية، وعالقة 

األدب »الهابط« بالمجتمع.

يرى ان الرواية العراقية هي الرائدة عربًيا

وزارة الثقافة طالبت باستعادته 

الخرج
 كان جح�ا ضيفااً يف إحدى القرى فضاع ُخرجه، فقال 
ألهل القرية بلغة فيها تهديد مبطن اىل االعيان واألهايل 
الذين كانوا حارضين يف س�وق القرية : إما أن تجدوه 
يل وإاّل فإنن�ي أع�رف م�اذا أصن�ع، وكان الفاح�ون 
يعرفون أن جح���ا من أعيان البلدة، حاروا يف أمرهم 
وصاروا يفتش���ون له عنه حتى وج�دوه وردوه له، 
فتقّدم أحدهم إليه وق����ال له: م���اذا كنت تصنع 
فأجاب�ه: عن�دي بس�اط قدي�م ك�����نت س�أجعله 

ُخرجااً.  

واشنطن »تتالعب« بموعد تسليم أرشيف« اليهود« العراقي 
 املراقب العراقي/ متابعة...

الت�ي  الجدي�دة،  املهل�ة  انته�ت 
جددتها الواليات املتحدة األمريكية 
العراقي�ن  بأرش�يف  لاحتف�اظ 
أيل�ول/ يف   ،2014 ع�ام  اليه�ود 

لك�ن  امل�ايض،   2018 س�بتمر 
واش�نطن لم تف بتعهدها بإعادته 
إىل الع�راق حت�ى بع�د م�رور عام، 
فيم�ا برزت تح�ركات جدي�دة من 
بغ�داد الس�تعادة األرش�يف ال�ذي 
ا  يوص�ف ب�� »الكنز« ويض�م جزءاً
أساسياًا من ذاكرة الباد الوثائقية.

كان�ت ق�وة أمريكي�ة م�ن وح�دة 
»ألف�ا« مكون�ة م�ن 26 جنديًّا قد 
عثرت مصادف�ة ع�ام 2003 ُبعيد 
الغ�زو، ع�ىل 200 صن�دوق له�ذا 
األرش�يف داخ�ل قب�و للمخابرات 
العراقي�ة يف منطقة املنصور غربي 
العاصم�ة بغ�داد، أثن�اء تمش�يط 

القبو بحثاًا عن أدلة تشري إىل امتاك 
النظ�ام العراقي الس�ابق ألس�لحة 

دمار شامل.
العراقي  اليه�ودي  يضم األرش�يف 
ا كبرياًا من الصور واملس�تندات  عدداً
والوثائق التي تخ�ص يهود العراق 
م�ن  ا  نس�خاً وكذل�ك  وتاريخه�م، 
التوراة باإلضافة إىل مؤلفات نادرة 
الق�رن  إىل  أقدمه�ا  يع�ود  قديم�ة 
أكث�ر  وتحدي�داًا  ع�ر،  الس�ادس 
م�ن 2700 كتاب وع�رات اآلالف 
م�ن الوثائ�ق الت�ي ت�م تصويرها 

وترقيمها، وفق مختصن.
يتضمن األرش�يف، ملف�ات وكتب 
عليه�ا  اس�تولت  ومخطوط�ات 
األجه�زة االمنية ومس�ؤويل البعث 
يف الس�بعينيات والثمانيني�ات من 
الق�رن املايض، بم�ا فيه�ا امللفات 
الش�خصية واملراسات يف مدرستي 

يف  و«ش�ماش«  عين�ي«  »فرن�ك 
حينم�ا  الس�بعينيات  منتص�ف 

البعثي�ة وأطلقت  الدول�ة  أممته�ا 
عليها تسمية مدرسة »النظامية«، 

فيم�ا ج�اء ج�زء م�ن الوثائق من 
املعابد اليهودية التي كانت مغلقة، 

ونس�خ م�ن كت�ب كان�ت يف بيوت 
يهود بغ�داد املغلقة بع�د أن تركوا 

الب�اد، فضااً عن كتب ومراس�ات 
الطائفة م�ن كنيس »مئري طويق« 
يف منطق�ة البتاوين الت�ي تعد أبرز 

تجمعات يهود بغداد يف املايض.
ا ضمن  من ضمن ما عثر عليه أيضاً
األرش�يف اليهودي يف بغداد؛ كتاب 
مقدس باللغة العرية يعود إىل 400 
س�نة مضت، وكتاب تلم�ود عمره 
200 س�نة، عاوة عىل كتاب صغري 
لصاة عيد الفصح من عام 1902، 
وكت�اب ص�اة باللغ�ة الفرنس�ية 
يع�ود إىل ع�ام 1930، ومجموع�ة 
من الخط�ب املطبوعة لحاخام من 
أملانيا تع�ود لعام 1692، فضااً عن 
مجلدات مليئة بالسجات املدرسية 
لط�اب م�ن الع�ام 1920 إىل العام 

.1975
معلومات جديدة كشف عنها وزير 
الحمدان�ي،  األم�ري  عب�د  الثقاف�ة 

ع�ودة  موع�د  تمدي�د  إىل  أش�ارت 
اليه�ودي حتى  العراقي  األرش�يف 
2021. ق�ال الحمدان�ي يف ترصيح 
ب�ن  �ا  اتفاقاً »هن�اك  إن  جدي�د، 
والوالي�ات  العراقي�ة  الحكوم�ة 
األرش�يف  الس�رتجاع  املتح�دة 
»الحكوم�ة  أن  مبيناً�ا  اليه�ودي«، 
تس�عى م�ن خ�ال ه�ذا االتف�اق 
الذي سيس�تمر حتى آف�اق 2021 
إىل اس�رتجاع آالف القط�ع األثرية 
املهرب�ة من الع�راق خ�ال الفرتة 

األخ�رية«.
»األرش�يف  أن  الوزي�ر،  وأض�اف 
العراق�ي وصل إىل واش�نطن العام 
2004 م�ن أج�ل املحافظ�ة علي�ه 
وحمايت�ه، ث�م وقع�ت الحكوم�ة 
العراقية مع املس�ؤولن األمريكين 
يقيض باس�رتجاعه يف سنة 2021 

كأقىص أجل«.

املراقب العراقي/ متابعة...
ال يجانُب الّصواَب يف الحقيقة من يرى أّن الش�اعَر طفُل 
البرية، تلده ك�ي ال تنىس ذكرياِتها املاضية، مخاوَفها 
الحارضة، وأحاَم مس�تقبلها، ورّبما لكي تجّدَد روحها 
كذل�ك يف رؤى طفله�ا املخت�ار. ويف أت�ون انصه�ارات 
مش�رتكاِتها هذه داخ�ل وليدها، يعيش الش�اعر تجربَة 
معايش�ة عبث طفل البرية الذي بداخله، يف عيش رؤاه 
املاضي�ة والحاملة، ويف مّده بأصابع الكتابة وموس�يقى 
تراك�ب كلماته�ا وجملها؛ ويعيش الن�اس بتأثري لوثات 
حاالت الش�عراء أنفس�هم، تجربَة إس�باغ صفة القرين 
وش�يطان الش�عر عىل الوليد العابث ال�ذي يتداخل بمن 
يش�عرون أنه يتح�دث بقلوبه�م حتى لو تح�ّدث، وهو 

الغالب، عن نفسه، يف أقىص ما تصل إليه نرجسياته.
وال يجان�بُ الصواَب يف الحقيق�ة كذلك من يعتر أن هذا 
الطفل هو حياة الش�اعر، وماؤه الذي يس�عى إن ش�عر 
بنضوب�ه، للحفر عميق�ااً يف آبار دواخل�ه للوصول إليه، 
واس�تنهاضه كم�ا لو كان مخ�ّدرات، بكل م�ا خر وما 

اختزنت يداه من إغراءات.
يف دورة ه�ذه املجموع�ة م�ن انس�داد األف�ق إىل العودة 
للطفولة، ومن ثم الحّب والتوق لخلق كوٍن جديد، يشّكل 
شبانة مجموعة قصائده التي تتمحور حول ذلك، يف بنيٍة 
بس�يطة تجري فيها دونما ضفاف سبعة عر قصيدَة 
تفعيلة، مختلف�ة األطوال، تحت عناوين. وتنقس�م كل 
قصي�دة إىل مقاط�ع مختلف�ة األع�داد بأرق�ام، ترتاوح 
بن ثاثة وس�ّت وعرين مقطع�ااً؛ ويغلب عىل عناوين 
القصائ�د ما تتمح�ور حوله من موضوٍع يش�كل وحدة 
للمجموعة، مث�ل: طفولة أوىل، مدينة أوىل، يف األغوار، يف 

املراعي، ش�يطانة حّب وهاك، أسماء الزيتون، واملدينة 
أخريااً…

وال يج�د الق�ارئ بش�كل مب�ارش م�ا يرب�ط القصائ�د 
بالعنوان، س�وى عنوان قصيدة “ضفتان لنهر القلب”، 
وس�وى موض�وع الش�اعر العائ�د لطفولته، الس�اعي 

للحب، ولخلق أرض جديدة يغمرها الحب.
يف جميع قصائد املجموعة ال يتخىّل شبانة عن التفعيلة، 
وع�ن أس�لوبه يف تنوي�ع إيقاعاتها، ويف ح�رص اإليقاع 
بالس�طر، وتس�كن نهايته يف معظم األسطر، مع عدم 
االسرتس�ال يف إيقاع القافية رغ�م حاجة املقطع أحيانااً 

لذلك. 

»يمشي كنهر دونما ضفاف« الشاعر طفاًل وعاشقًا وامتدادًا
 املراقب العراقي/ متابعة...

يذك�ر الكات�ب اليونان�ي نيك�وس كازانتزاكيس يف 
كتاب�ه »رحل�ة إىل فلس�طن« ع�ن نس�ق الت�وازن 
الكوني، حيث يصف اليونانين بأنهم من س�عى إىل 
خلق نس�ق مواز للقوة يف العال�م، يف حن أن اليهود 
يريدون تحطيم هذا التوازن، وهز قلب البر، ومن 
هنا، فإن الواقع ال يستطيع أن يحتويهم، كما يذكر 

مؤلف رواية »زوربا«.
تجس�يد  إال  ه�������ي  م�ا  فلس�طن  أرض  إن 
لوح������دة الكون وانس�جامه، ب�كل ما ينطوي 
علي�ه من اخت�اف وتباين، ففي فلس�طن تنصهر 

األدي�ان وتتاىش الحدود بن البر، بيد أن االحتال 
الكولوني�ايل )العن�رصي( ق�ّوض ه�ذا االنس�جام، 
ومن هنا تتب�دى الكتابة بوصف���ه�ا نموذجا من 
نم�اذج البح������ث ع�ن روح هذا االنس����جام 
الكوني، بحيث تش�كل الرحلة إىل فلس�طن مصدرااً 
م�ن مصادر الكتابة للعديد م�ن الرّحالة والزائرين، 
فتس�تدعي الكتابة عن ه�ذه األرض مخزونااً هائااً 
من املروّيات التاريخية واألسطورّية شديدة العمق.

ُينظ�ر إىل )فلس�طن( بوصفه�ا أحد أكث�ر األمكنة 
ع�ىل وج�ه األرض ج�دالاً، أو األكثر اختزان�ااً ملتخيل 
يكم�ن يف وعي الزائ�ر. وهذا ال ينت�ج بداعي وجود 
فلسطن املعارصة، بوصفها أرضا محتلة وحسب، 
إنم�ا هو قائم يف التاريخ من�ذ األزل نتيجة طابعها، 
ومس�اراتها التاريخي�ة؛ م�ا يجعل كل م�ن يرتحل 
إىل فلس�طن محّم�ااً بأطقم كاملة م�ن الّتوقعات، 
التي تط�ال الجغرافية والتاريخ، وامل�وروث املتعدد 
املرجعي�ات، كم�ا ن�رى يف مروي�ة الكات�ب مفل�ح 
الع�دوان، ال�ذي يعايش يف كتابه »س�ماء الفينيق.. 
رحلتي إىل فلس�طن« – الصادر ع�ن وزارة الثقافة 
الفلس�طينية 2017- جزءااً من حكاية الرحلة، غري 
أن مفل�ح الع�دوان ال ينطل�ق م�ن عزلة فلس�طن 
املع�ارصة، إنما هو يس�عى إىل ج�دل خيوط املايض 
مع الحارض، فريصف األمكنة يف مرويات وحكايات 
ومعلوم�ات، وكثري م�ن العاطفة تجع�ل من قارئ 
الكتاب يعاين فلسطن، ولكن من خال وعي كاتب 
ينتقل م�ن الضفة الرقية إىل الضف�ة الغربية كي 
يعيد تشكيل الهوية، ويصل بن رئتن لجسد واحد، 
وبينهما تكمن روح ال نعرف إن كانت تسكن هنا أو 

هناك، أو أنها تظلل املكانن معااً.

مفلح العدوان يعود إلى فلسطين في سماء الفينيق 

زيد عمران

ه�ل املجامل�ة تعني التهذي�ب أم الجب�ن االجتماع�ي؟ وهل 
التغايض عن مس�ببات اإلفس�اد »املع�ريف والثقايف« وس�يلة 
جبان�ة أم غبيَّة أم مدروس�ة بعناي�ة لتمكن العقل املفس�د 
والفاسد من إيجاد مساحته وتمدده لتحقيق ديمومته وسط 

صمت الرفض لوجوده!!
ليس هناك م�ا هو أهم من تعرية الواق�ع املزخرف بالبؤس، 
وليس هن�اك أجدى نفعااً من قول »ال« يف زم�ن التغافل الذي 
مارسه كثري من املشتغلن بالحقل الثقايف وهم ينثرون بذورااً 
عقيمة يف بيدر لم يعد صالحااً إلنبات جديد بعد أْن اعشوشبت 
األشنات يف جوانبه، وبات الرضوخ لهذا الواقع »جبنااً« يحتمل 

الركون اىل كلمة مجاملة لتغليف واقعه املتخم بالخراب..
لم يعد املثقف وس�ط ه�ذا الرصاع الوجودي إلثب�ات كينونة 
الح�ق واإلنس�انيَّة قادرااً ع�ىل رفع ل�واء املعرف�ة الفيصلية 
القادرة عىل تش�خيص الخلل ما دام يجامل هذا ويحابي ذاك 
مفضااً الجلوس فوق تل الس�امة متخيااً أنَّ الخلود عش�بة 
ض�ارة ال تحملها الخرافة وتبدو رحلة جلجامش واهية وهو 

من وجد انكيدو ولم يقتل اال خمبابا!!
امللحم�ة العراقية تفتقد »البطل الثق�ايف« ولم تعد قادرة عىل 
إنتاج الحقيق�ة ما دام »البطل املزي�ف« مرتبعااً منذ عقود يف 
مساحة اإلسفاف الفكري الذي أثبت عدم جدواه حن أصغينا 
اىل صوت الكلمة الواعية يف شارع امتد يف كل مسافات العراق 

ولم يدخ�ل الزوايا املظلمة ولم يركن اىل 
إطفاء ش�علة التنوي�ر الحقيقي التي 
اس�تطاعت أْن تكشف زيف الشعارات 
والهتاف�ات والطروح�ات واألحادي�ث 
وإش�غال اآلخ�ر باملؤام�رات وتصدير 
الوجوه  الكاذب�ة وتلمي�ع  اإلش�اعات 

الكامدة.
املطال�ب  العراق�ي  الص�وت  ش�ارع 
باإلنس�ان والرافض الس�تابه وغمط 
حقوق�ه، ق�ال كث�ريااً مما عج�ز عنه 

املثقف املتحصن ب�رج ال يعرف طريق 
املغادرة فيه، ولم يرتاجع عن تصدير كل 

م�ا »اقتناه« م�ن مصطلحات وألفاظ وجم�ل وعبارات يجيد 
اس�تخدامها ليظهر واعي�ااً، بينما واقع األمر يؤكد أنَّ أس�هل 
طرق االبتزاز الفكري هو إجادة إنتاج خطاب مزيف ال يؤمن 

به صاحبه!!
وإْن كان الفس�اد قد تمكن من التس�لل اىل زوايا ال حرص لها 
فإنَّ أس�وأ ما حصل هو تس�لله اىل منطق�ة الثقافة والوعي 
الفكري ليؤس�س خراب�ااً مضاف�ااً ملجتمع بحاج�ة اىل صدق 
املواجهة م�ع رشور الذات واآلخر والتغلب عىل لعبة االنكفاء 

التي صادرت
حق�وق املثقف الحقيق�ي وجعلته ينأى بنفس�ه عن مناطق 
ال�رصاع غ�ري األخاق�ي اىل مناطق االن�زواء والصم�ت وذلك 
أضعف اإليمان الذي يس�توجب واقع العراق اليوم أْن يغادره 
اىل مس�احة الص�وت الق�ادر ع�ىل املواجهة وتعري�ة األقزام 
وتش�وههم الخلقي واألخاقي الذي تم تأسيسه يف غفلة عن 

العراق النبيل عر كل تاريخه الخالد.
»املثق�ف والثقاف�ة« يف عام الع�راق املنتهى بن�زف أرواح لم 
ينقط�ع س�يلها، س�تحمل األول مس�ؤولية املكاش�فة التي 
ت�م تجميده�ا طويااً لصال�ح الظواهر الس�لبيَّة حتى كادت 

اإليجابيَّة أْن ترصخ ملء صوتها: »أين املثقف«؟؟

عاُم الصراحة الثقافيَّة

عالية طالب
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يف إط�ار خط�ة طموح�ة، تس�عى الس�لطات الصحي�ة 
الربيطاني�ة إىل اعتماد إيصال عينات ال�دم وأدوية العالج 
الكيميائي التي تحتاجها املستشفيات يف حاالت الطوارئ، 

بواسطة الطائرات املسرية »الدرونز«.
ويأتي هذا املس�عى بهدف اختصار الوقت الرضوري بني 
املستشفيات وعيادات الجراحة العامة ومراكز الطوارئ، 

وفقا ملا ذكرته صحيفة »صن« الربيطانية.
وإذا نجح�ت التج�ارب، يمك�ن اس�تخدام هذه الوس�يلة 
يف جمي�ع مج�االت الخدم�ات الصحية، مم�ا يوفر مئات 

املاليني من الدوالرات سنويا، إضافة إىل إنقاذ األرواح.
وجاء اقرتاح استخدام الطائرات املسرية يف ترسيع تقديم 
الع�الج للحاالت الطارئ�ة والعمليات الجراحي�ة امليدانية 

وخدم�ات الط�وارئ من قب�ل رشاكة ب�ني 4 من مجالس 
الس�احل الجنوبي تعرف باس�م »س�ولنت ترانسبورت« 

املعنية بتحسني وتطوير البنى التحتية لخدمات النقل.
وترغ�ب »س�ولنت ترانس�بورت« يف أن تغط�ي الطائرات 
املسرية مسافة 24 كيلومرتا بني مستشفى ساوثهامبتون 
الع�ام ومستش�فى امللك�ة إلكس�اندرا يف بورتس�موث، 

ومستشفى سانت ماري يف جزيرة وايت.
وبحسب الخطة، س�تنقل الطائرات املسرية أيضا عينات 
دم م�ن ال�رضوري اختباره�ا يف غضون س�اعات قليلة، 
لكنه�ا يف الظروف العادية كان�ت ترتبط بحركة العبارات 
ب�ني الجزيرة والس�احل الربيطاني الجنوب�ي أو يف زحمة 

السري أثناء نقلها بني املستشفيات برا.

أوص�ت الدكتورة يوهان�ا كانت، الوالدي�ن، بالحرص عىل 
تنظيف أس�نان أطفالهم بمجرد بزوغها بواسطة فرشاة 
ذات رأس صغ�رية، وش�عريات ناعم�ة، ولس�هولة أك�رب 
يمكن استعمال فرشاة أسنان كهربائية.وأضافت رئيسة 

الرابط�ة االتحادية ألطباء األس�نان، أن�ه يمكن لألطفال 
تنظيف األس�نان بأنفس�هم عندما يتمكنون من الكتابة، 
حيث تك�ون امله�ارات الحركية الدقيقة ق�د تطورت عىل 

نحو كاف يتيح لهم تنظيف أسنانهم بشكل صحيح.
وأش�ارت إىل أنه م�ن األفضل أن يقوم الوالدان بمس�اعدة 
أطفاله�م عىل تنظيف أس�نانهم حتى س�ن الس�ابعة أو 
الثامنة.كم�ا نصح�ت كانت باس�تعمال معجون أس�نان 
يحتوي عىل الفلورايد لحماية األس�نان من التسوس، مع 
مراعاة وض�ع كمية تعادل حبة أرز، ع�ىل أن يتم تنظيف 
األسنان ملدة دقيقتني، حسبما نقلت وكالة األنباء األملانية.

ولحماي�ة أس�نان األطف�ال من التس�وس، ينبغ�ي أيضا 
اإلقالل من املرشوبات املحتوية عىل الس�كر كالعصائر، 
مع مراعاة أن يبدأ الطفل يف رشب الس�وائل من 
حاف�ة الكوب وليس من الزجاجة اعتبارا 
م�ن الش�هر الثام�ن عم�ره، وذلك 
لتجن�ب اإلصاب�ة بم�ا يعرف 
بتسوس األسنان الناجم عن 

زجاجة الرضاعة.

كيف تنقذ هاتفك الذكي إذا تعرض للمياه؟

تقني�ة  اس�تخدام  العلم�اء  يعت�زم 
ش�فرة  لف�ك  االصطناع�ي  ال�ذكاء 
لغ�ة الحيوان�ات، حي�ث ب�دأ العمل 
ع�ىل ه�ذه املهم�ة علم�اء يف معهد 
للتكنولوجي�ا  ماساتشوس�تس 
ورشكة »غوغل«.وتمكن العلماء من 
اس�تخالص املعادلة التي تكمن وراء 
أي لغ�ة، يف إط�ار مرشوع »أش�كال 

األرض«، بما يف ذلك لغة الحيوانات.
باملقارن�ة،  العلم�اء  ق�ام  عندم�ا 
اكتش�فوا حلقات وص�ل معينة بني 
األص�وات التي يت�م إصداره�ا، وتم 
اقرتاح اس�تخدام هذه الطريقة لفك 
تشفري لغة الحيوانات التي تستخدم 
الحيوانات  للتواص�ل.وأول  األصوات 
التي ستشارك يف البحوث والتجارب 

األفي�ال والحيت�ان، وذلك  س�تكون 
بسبب قدرتهم العالية عىل التواصل 
مع بعضهم البعض، والحجم الكبري 

ألدمغتهم، وفق موقع »وان«.
ع�ىل  الحص�ول  العلم�اء  ويعت�زم 
النتائج التي س�يتم الحصول عليها 
باس�تخدام الذكاء االصطناعي، قبل 

نهاية العام الجاري.

كثريا ما يتعرض الهاتف الذكي للبلل 
خ�الل فصل الش�تاء بصف�ة خاصة 
بس�بب هط�ول األمط�ار أو الوقوع 
يف برك�ة مي�اه، فض�ال ع�ن ح�االت 
انسكاب الس�وائل عليه يف املكتب أو 
املقهى مث�اًل، فكيف يمكن إنقاذه يف 

مثل هذه الحاالت ؟.
وللتعام�ل مع مث�ل هذه 
الح�االت، أوضحت مجلة 

 »t3n« التكنولوجي�ا 
أن�ه  األملاني�ة، 
ع�ىل  يتع�ني 
إيقاف  املستخدم 
ف�ورا  الجه�از 

دون  للحيلول�ة 
أعط�ال  ح�دوث 

كهربائية، مع رضورة خلع البطارية 
إن أمكن.

وتتمث�ل الخطوة التالي�ة يف تجفيف 
الذك�ي، وذلك  الهات�ف 
خ�الل  م�ن 

تفكيك جسم الهاتف وإخراج بطاقة 
SIM وبطاقة الذاك�رة، ولف الهاتف 
يف منش�فة ورقية، ثم وضع الهاتف 
لعدة أيام يف كيس بالس�تيكي مغلق 
ب�ه أرز ج�اف غري مطهي، حس�بما 

نقلت وكالة األنباء األملانية.
 وحذرت »t3n« من استعمال مجفف 

أو  الفرن أو امليكروويف الشعر 
الشمس  أش�عة  أو 
بغ�رض  الحارق�ة 
الهات�ف  تجفي�ف 
الذك�ي، مش�ددة عىل 
رضورة ع�رض الهاتف 
بع�د ذل�ك ع�ىل الفني�ني 
املتخصصني التخاذ إجراءات 

اإلصالح الالزمة.

الدراس�ات  م�ن  العدي�د  أك�دت 
الحديثة أنه يمكن اإلستدالل عىل 
نقص السوائل بالجسم من خالل 
مالحظة بعض األعراض الصحية 

والجمالية.
لنق�ص  الصحي�ة  فاألع�راض 
الص�داع  تتمث����ل يف  الس�وائل 
الرتكي�ز وآالم  وال�دوار وضع�ف 
الب�ول  كمي�ة  وتراج�ع  ال�كىل 
النفاذة  الداك�ن والرائحة  واللون 
للبول واإلمس�اك والقوام الغليظ 

للفضالت.
باإلضاف�ة إىل أن األع������راض 
الجمالية لنقص الس�وائل تتمثل 
الش�فاه،  وتش�قق  جف�اف  يف 
وظهور التجاعيد ع�ىل ظهر اليد 

والساعد والفخذ.
كما ق�د تمت اإلش�ارة إىل أن قلة 
السوائل بالجسم ترجع يف الغالب 
بالعط�ش  الش�عور  تراج�ع  إىل 
بسبب التقدم يف العمر أو اإلصابة 
تكم�ن  فهن�ا  األم�راض.  بأح�د 
رضورة إمداد الجس�م بالسوائل 
ع�ىل نحو كاف بمعدل ال يقل عن 

لرت ونصف يوميا.

انتبه من هذه األعراض 
فقد تنذر بنقص 
السوائل بالجسم

أثبت تجارب الس�نوات األخ�رية أن بعض أنواع الده�ون جيدة ، و 
تساهم يف تعزيز صحة جسم اإلنسان .

و ذكر الخرباء أن الدهون األحادية غري املشبعة هي دهون جيدة ، 
كما أن الوجبات الغذائية قليلة الدهون تقيض عىل الدهون السيئة 
.كم�ا أن للده�ون آث�ارا عديدة عىل مخ اإلنس�ان ، ع�ىل اعتبار أن 
الدم�اغ يحتوي عىل 60 يف املئ�ة من الدهون ، و يحتاج إىل أحماض 

دهنية للعمل بطريقة صحيحة .
و  الده�ون  م�ن  اإلكث�ار  ولك�ن 

إتب�اع نظ�ام غذائ�ي غني 
به�ا، يعي�ق و ظائ�ف 

الدم�اغ ، مث����ل 
التعلم  و  الذاكرة 

الوظائ�ف  و 
في�ة  ملع��ر ا
األخ���رى . 
ف�ة  إلضا با
إلنخف�اض 

نس�بة 
اإلنس�ولني 
ال���دم،  يف 

ت���راجع  و 
الخاليا  تولي�د 

 ، لعصبي����ة ا
االلتهاب  زيادة  و 

تغي�ري  ح�دوث  و   ،
يف الح���اج�ز الدم�وي 

الدماغ�ي ، ال�ذي يوصف بأنه 
الفاصل بني مجرى الدم و الدماغ.

فالرتاجع املعريف الذي غالباً ما يحدث بني 45 و70 عاماً ، قد يكون 
ناتج�اً عن النظام الغذائي غري الصحي و الغني بالدهون . و كانت 
الخالص�ة أن »مس�تويات الدهون املرتفعة ترتب�ط تماماً باإلدراك 

األكثر ضعفا«.

الجدي�د ع�ددا  الع�ام  سيش�هد 
م�ن األح�داث الفلكي�ة املميزة، 
أبرزها 3 حاالت خسوف للقمر، 
وعمليتا كس�وف للش�مس، هذا 
إىل جانب زخات عديدة للشهب، 
فض�ال عن اق�رتان ب�ني كوكبي 

املشرتي وزحل.
واف�اد مدير مركز الفل�ك الدويل 
محمد ش�وكت ع�ودة، فإن أول 
الع�ام  للش�مس ه�ذا  كس�وف 
س�يكون يف 21 يوني�و املقب�ل، 
وهو عبارة عن كس�وف حلقي، 
عم�ان  س�لطنة  م�ن  كل  يف 
واليم�ن وأج�زاء بس�يطة م�ن 
الس�عودية،  العربي�ة  اململك�ة 

بينما سيكون كس�وفا جزئيا يف 
اإلمارات وبقية الدول العربية.

أم�ا الكس�وف الثان�ي بحس�ب 
عودة فس�يكون كليا، وسيحدث 
ي�وم 14 ديس�مرب املقب�ل، ول�ن 

يشاهد من املنطقة العربية.
خس�وف  لح�االت  وبالنس�بة 
القمر، فإن األول بحس�ب عودة 
يناي�ر   10 يف  جزئي�ا  س�يكون 
الجاري، إذ سيخسف من القمر 
ما نسبته 90 يف املئة من قرصه، 
لكنه لن يك�ون ملحوظا للناس 
لكون�ه خس�وفا »ش�به ظ�ي«، 
فيما س�يكون الخس�وف الثاني 
ش�به ظي وجزئي أيض�ا، وذلك 

يف الخام�س م�ن يوني�و املقبل، 
وسيخسف من القمر ما نسبته 
58 يف املئة، وس�يكون الخسوف 
مش�اهدا م�ن املنطق�ة العربية 
مع ك�ون املنطق����ة الرشقية 

أفضل.
وفيما يتعلق بالخس�وف الثالث، 
ظ�ل  »ش�به  أيض�ا  فس�يكون 
الق�ادم،  يولي�و   5 يف  جزئ�ي«، 
وسيخسف من القمر ما نسبته 
37 يف املئة، وس�يكون مش�اهدا 
م�ن غ�رب أفريقيا فق�ط، ولن 
يك�ون مالحظا بش�كل ملموس 
بالع�ني املج�ردة نظ�را لقلة ما 

سيخسف من قرص القمر.

تناول األطعم�ة الغنية بالفيتامينات يمكن 
أن يس�اعد جهاز املناعة يف محاربة املرض، 
فعىل الرغم م�ن أن الفيتامينات واملكمالت 
الغذائية يمكن أن تس�اعد يف س�د العنارص 
املفق�ودة يف نظامك الغذائ�ي، إال أن أفضل 
طريقة لتحميل العنارص الغذائية األساسية 
هي الحصول عليها مبارشة من الطعام، يف 
هذا التقرير نتعرف عىل أفضل الفيتامينات 
التى تساعدك عىل تحسني املناعة والوقاية 

من املرض، وفقاً ملوقع »كاليفند كلينيك«.
C فيتامني

من أفض�ل الفيتامين�ات لتعزي�ز مناعتك، 
كم�ا يمك�ن أن يجعل�ك نق�ص فيتام�ني 
C أكث�ر عرض�ة لإلصاب�ة بامل�رض، ومن 

األطعمة الغنية بفيتام�ني C : الربتقال، 
الجري�ب ف�روت، اليوس�في، الفراولة، 

اللفت  الرومى، الس�بانخ،  الفلفل 
والربوكىل.

B6 فيتامني
لدع�م  حي�وي  فيتام�ني 
الحيوية  الكيميائية  التفاعالت 
تش�مل  املناع�ي،  الجه�از  يف 
األطعم�ة الغني�ة بفيتامني ب 6 

الدهني�ة مثل  الدج�اج واألس�ماك 

السلمون والتونة، يوجد فيتامني ب 6 أيًضا 
يف الخرضوات الورقية والحمص.

E فيتامني 
ه�و أحد مض�ادات األكس�دة القوي�ة التى 
تس�اعد الجسم عىل مكافحة العدوى، ومن 
E املك�رسات  األطعم�ة الغني�ة بفيتام�ني 

والبذور والسبانخ.
ت�أكل  أن  ح�اول 

ع�ة  مجمو
م�ن  متنوع�ة 

والخ�رضوات  الفاكه�ة  مث�ل:  األطعم�ة، 
م�ن كل ل�ون من أل�وان قوس ق�زح، حتى 
تضم�ن حصول�ك ع�ىل أك�رب ع�دد ممكن 
م�ن الفيتامينات وامل�واد الغذائي�ة املعززة 
للصحة.ويق�ول الخ�رباء إنه م�ن األفضل 
الفيتامين�ات  تن�اول 
م�ن خ�الل الطعام 
ب�دالً م�ن املكمالت 

الغذائية.

الفحم المصنوع من النفايات النباتية يساعد في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
تشري دراس�ة جديدة صادرة عن الصني إىل 
أن الفح�م املصنوع من النفاي�ات النباتية 
يمكن أن يس�اعد يف خفض انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون بأكثر من 730 مليون طن 

بحل�ول عام 2030، حيث يقول باحثون ىف 
جامعة العل�وم والتكنولوجيا يف الصني إن 
ه�ذا النوع م�ن الفحم الحي�وى يمكن أن 
يس�اعد أيًضا يف تحسني اإلمدادات الغذائية 

الحي�وي  الوق�ود  اس�تبدال  طري�ق  ع�ن 
املصنوع من الحبوب.

ووفق�ا مل�ا ذكرت�ه صحيف�ة »دي�ي ميل« 
الربيطاني�ة فيق�ول الفري�ق البحث�ى إنه 
إذا ت�م اس�تبدال الفح�م ببدي�ل قائم عىل 
النبات�ات، مصن�وع م�ن غاب�ات ونفايات 
زراعية، فلن يتم إطالق ماليني األطنان من 
الكربون، ولعل هذا األمر قد يكون حال مع  
رفض بعض الدول وقف اس�تخدام الوقود 
واستبداله بالطاقة النظيفة.ويقدر الفريق 
أنه بحل�ول عام 2030 يمك�ن إنتاج حواىل 
400 مليون ط�ن من »الفحم الحيوي« كل 
ع�ام، وكلها يمك�ن أن تحل مح�ل الوقود 

األحفوري مبارشة.
ويقول الفريق إن الفحم الحيوي يمكن أن 
يساعد يف املس�ار الرسيع لجهود التخفيف 
من آثار تغري املناخ من خالل توفري فرصة 
متاح�ة لل�دول النامي�ة لتحوي�ل الوق�ود 
األحفوري التقليدي م�ن أجل حصول عىل 

الطاقة املتجددة.
وأض�اف الفري�ق أن�ه ت�م تحدي�د الزي�ت 
الحي�وي املصن�وع م�ن التحل�ل الحراري 
لنفاي�ات النب�ات كبدي�ل للوق�ود الحيوي 

القائم عىل الحبوب لبعض الوقت.

هذه الفيتامينات تقوي مناعتك 

مختصون يحددون التوقيت المناسب لتنظيف اسنان األطفال

االحداث الفلكية التي ستشهدها سنة 2020..ما هي ؟

دهون الدماغ بين الفوائد استخدام »الدرونز« في نقل المعدات الصحية 
واألضرار 

الذكاء الصناعي يفك شيفرة لغة الحيوانات
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خرجوا من الظل إلى النور وصنعوا
 األخبار في 2019

املراقب العراقي/ متابعة...
كل واح�د من هؤالء تص�در عناوين األخبار خالل 
ع�ام 2019، وترك بصمت�ه يف التاري�خ بطريقته 
الخاص�ة، وفيما يأت�ي يوضح موق�ع إل.يس.إي 
الفرن�ي كي�ف خرج هؤالء الس�تة م�ن الظل إىل 
النور يف األشهر األخرية.إنهم رجال ونساء تمكنوا 

يف غضون بضعة أش�هر 
فق�ط م�ن الدخ�ول إىل 
وتصدر  األح�داث  قل�ب 

نرشات األخبار.
املتحدثة  ثونربغ..  غريتا 

باسم جيل املناخ
إنها تل�ك الفتاة الصغرية 
الت�ي كان�ت تجل�س عىل 
أم�ام  الب�ارد  الرصي�ف 
برملان ستوكهولم من أجل 
املناخ، ول�م يكن أحد يعلم 
عنها شيئا قبل عام، لكنها 
تحول�ت الي�وم إىل الضمري 

البيئي للعالم.
»يس.آي.أي«..  عمي�ل 
الس�بب يف »ع�زل« مجل�س 

النواب األمريكي لرتامب
ل�م تكش�ف هويت�ه، لكن�ه 
محادث�ة  فح�وى  رّسب 

للرئي�س األمريك�ي دونال�د ترام�ب م�ع الرئيس 
األوكراني، طالبه فيها بالتحقيق يف قضايا تخص 

منافسيه السياسيني.
خ�وان خ�رياردو غوايدو ماركي�ز.. الرج�ل الذي 

زعزع حكم مادورو
وهو سيايس فنزوييل يعمل حاليا رئيسا للجمعية 

الوطني�ة لفنزوي�ال، 
آالء صالح.. أيقونة الثورة السودانية

متدثرة بالبياض تحث املحتجني عىل االستمرار يف 
ثورتهم وتشد أزرهم، تحولت 
آالء ص�الح إىل أيقونة للثورة 

السودانية، ».
قبطان�ة  راكيت�ي..  كاروال 

املهاجرين
كاروال  أملاني�ة  الش�ابة 
راكيتي التي تبلغ من العمر 
تق�ود  كان�ت  عام�ا،   31
الس�فينة اإلنس�انية »يس 
 Sea-Watch( »3 ووت�ش
الحص�ار  وتح�دت   ،)3
النزول  اإليطايل من خالل 
إىل المبيدوس�ا يف يونيو/

حزيران 2019.
كات�ي بوم�ان.. الباحثة 
الت�ي مكن�ت من رس�م 

صورة للثقب األسود
استطاعت كاتي بومان 
القادم�ة م�ن عال�م ال 
عالقة ل�ه بالثقوب الس�وداء، 
من بن�اء خوارزمية معقدة اس�تخدمت ألول مرة 
اللتقاط أول صورة لثقب أس�ود نرشت يف أبريل/

نيس�ان 2019، ليعد ذلك أحد أعظم االخرتاقات يف 
تاريخ علم الفلك.

 املراقب العراقي/ متابعة...
تربع رجل أعمال س�ويرسي مقيم باملغ�رب بنصف ثروته 
لفائ�دة األطف�ال اليتام�ى واملتخ�ىل عنه�م، والت�ي تقدر 
بمليوني ي�ورو. وقال رجل األعمال املدعو هوبرت إنه وجد 
قيما غري ملموس�ة يش�عر بها كل يوم وس�ط املغرب، بما 
فيها االح�رتام والحب، وهو ما دفع�ه الحتضان مئة طفل 
يتيم ودون مأوى بجهة مراكش، ليعطي معنى آخر ملرياثه.

وق�ال موق�ع الي�وم 24 ان هوب�رت اعترب أن إنق�اذ هؤالء 

األطفال وإسعادهم يجعل منه أسعد رجل عىل وجه األرض 
وأبا ألكثر من مئة طفل، فقد تخىل عن الكثري من األش�ياء 
يف سويرسا وجلب أبنائه للعيش باملغرب بحثا عن السعادة 

وقيم الحب والعطاء.
ودعا هوبرت املحس�نني واألش�خاص ذوي النوايا الحسنة 
ع�ىل الس�ري يف خط�اه لتحقيق ه�ذا امل�رشوع االجتماعي 
واإلنساني، الذي يهدف باألس�اس إىل بناء مالذ آمن لهؤالء 

األطفال.

يتبرع 
بنصف 
ثروته

 لليتامى

بسبب السحر األسود.. ذبح 16 أسدا !

املراقب العراقي/ متابعة...
أصي�ب الجن�وب أفريق�ي غ�ريت بل�وم، 
بالذهول والحرية، عندما اس�تيقظ وقت 
الفج�ر كاملعت�اد، لكن�ه لم يس�مع زئري 

أسوده.
وعندما ذهب غريت بلوم إىل عرين األسود 
الخ�اص ب�ه يف »بريدات�ورز روك ب�وش 
لودج« اكتش�اف اختفاء اثنني من أسوده 
و6 لب�ؤات، فتتبع الرجل البالغ من العمر 
51 عاما من روستنربغ يف جنوب أفريقيا، 
آثار جر ع�ىل األرض إىل خلف جدار قريب 

حيث وجد الحيوانات الثمانية مذبوحة.
وال  وج�وه  ب�ال  األس�ود  م�ن   8 ووج�د 
مخالب وال أنوف وال أس�نان، وذلك بهدف 
اس�تخدامها يف »وصف�ات« من الس�حر 

األسود.
ووفق�ا لصحيفة »صن« الربيطانية، فقد 
بدأت عملية س�لخ وجوه هذه األسود بعد 
أن أق�دم صي�ادون ع�ىل قتلها بواس�طة 

تقديم دجاج مسموم لها.
وق�ال غ�ريت: »لقد قام�وا بقط�ع أقدام 
ومقدم�ة  مخالبه�ا  أج�ل  م�ن  األس�ود 
وجوهه�ا من أجل أس�نانها«، مضيفا أن 

املشهد »كان رهيبا وال يمكن تصديقه«.
وقال إن »من القس�وة أن ن�رى حيوانات 

مفرتس�ة رائع�ة ملق�اة والذب�اب يم�أ 
منطقة الوجه واألقدام«

وأش�ار إىل أن اثنتني من اللبؤات قتلتا بعد 
نحو 24 ساعة عىل والدة أشبالها، وأنهما 
كانت�ا بص�دد والدة 3 أش�بال أخرى لكل 
منهم�ا، يف ح�ني أن لبؤة أخ�رى كانت قد 
ولدت قب�ل يوم من تس�ميمها وعثر عىل 

اثنني من أشبالها وقد نفقا.
وأش�ار غريت إىل أنه »مع وجود 8 أشبال 
نافق�ة و6 ل�م يول�دوا بعد، واثن�ني نفقا 
جراء تناولهما حليب األم املس�موم، فهذا 
يعني أن الصيادين قتلوا فعليا 16 أس�دا، 
من بينها لبؤتان كانتا عىل وش�ك الوالدة 

مما يجعل هذا األمر أكثر مأساوية.«
وذك�ر أن هن�اك 4 مجموع�ات م�ن آثار 
األقدام، ما يعني أن من نفذ املذبحة بحق 
األس�ود هم 4 صيادين، كانوا قد اجتازوا 
األس�وار والحواجز الكهربائية وصوال إىل 

هذه الحيوانات.
أفريقي�ا  جن�وب  يف  الرشط�ة  وفتح�ت 
املتح�دث  وق�ال  الحادث�ة،  يف  تحقيق�ا 
باسمها الربيغادير س�باتا موكوابون إن 
أس�ودا قتلت و«نحق�ق يف الجريمة، لكن 
حتى اآلن لم يتم اعتقال أي شخص حتى 

اآلن«.

تغلب على الحالة المزاجية السيئة 
بالشتاء بـ4 »نصائح ذهبية«

يقاومان البرد سويا.. صداقة نادرة 
بين كلب وقطة 

املراقب العراقي/ متابعة...
يف بع�ض األحي�ان ينت�اب امل�رء حالة 
مزاجي�ة س�يئة خ�الل فصل الش�تاء، 
حيث تصل أحيانا إىل درجة ما يس�مى 

االكتئاب املرتبط بدخول الشتاء.
وقدم�ت مجل�ة »فرويندي�ن« األملانية 
بعض النصائح للتغلب عىل هذه الحالة 

ومنها:
ممارسة الرياضة

ملمارس�ة  االس�تيقاظ  الصع�ب  م�ن 
الرياض�ة مبك�را خالل فصل الش�تاء، 
خاصة إذا كانت يف الهواء الطلق، ولكن 
األمر يس�تحق هذا العناء، فممارس�ة 
الرياضة تساهم يف التقليل من التوتر، 
كم�ا يقوم الجس�م بإف�راز هرمونات 
الحال�ة  م�ن  ترف�ع  الت�ي  الس�عادة، 
املزاجية بش�كل ملح�وظ، ويتم تعزيز 
هذا التأث�ري عند ممارس�ة الرياضة يف 
اله�واء الطلق، وذلك بس�بب الحصول 

عىل الكثري من األكسجني النقي.

مقابلة األصدقاء
يميل األش�خاص ذوي الحالة املزاجية 
الس�يئة إىل االنع�زال يف املن�زل والبع�د 
ع�ن االخت�الط، ولذلك نصح�ت املجلة 
األملاني�ة بمقابلة األصدق�اء واملعارف 
وكل من يش�عر معه الشخص بالراحة 

والسعادة.
البدء يف تجارب جديدة 

يمن�ح امل�رء الش�عور باملتع�ة، ولذلك 
الجدي�دة  األم�ور  تجري�ب  ينبغ�ي 

واالستمتاع باملعايشات املختلفة.
االستيقاظ مبكرا

ع�ىل الرغ�م م�ن صعوبة االس�تيقاظ 
واالبتع�اد ع�ن الرسير يف الصب�اح، إال 
أن النوم لفرتات طويلة يزيد من خطر 
االكتئاب، وفقا ملا أكدته دراس�ة ملجلة 
»سليب«، وكما نصحت املجلة األملانية 
برضورة االلتزام بفرتات نوم منتظمة، 
لكي يتمكن املرء من االستيقاظ مبكرا 

يف الصباح بصورة أسهل.

املراقب العراقي/ متابعة...
ربط�ت صداقة غريبة ون�ادرة بني قطة 
وكل�ب يف والي�ة ق�ارص رشق�ي تركيا 
املأل�وف  ثنائي�ا خارج�ا ع�ن  وش�كال 
بااللتفاف عىل بعضهما بعضا لالحتماء 
من ال�ربد، مما أث�ار اس�تغراب كل من 

شاهدهما.
وق�ال ش�اهني دمريقايا عم�دة القرية 
للصحفيني إن الكلب بوالت والقطة بورا 
يدفئ�ان بعضهما من ال�ربد ويحتميان 

منه ع�رب االلتفاف عىل بعضهما بعضا، 
وإنهم�ا ش�كال صداقة غ�ري املألوفة يف 

عالم الحيوانات.
وأض�اف دمريقايا أن إق�دام الكلب عىل 
حماي�ة القط�ة م�ن درج�ات الح�رارة 
املنخفضة عرب احتضانها يش�كل درسا 
لإلنس�ان، وقال إن تعاي�ش الحيوانيني 
معا رغم اختالف نوعيهما يعطي رمزية 
بإمكانية عيش الجنس البرشي بس�الم 

رغم االختالفات.

الحشائش تبتلع 
السيارات  !

مسلم يطالب ماكدونالدز 
باعتذار وتعويض 

بسبب »لحم الخنزير«

 املراقب العراقي/ متابعة…
ح�ارصت عاصف�ة هائل�ة من 
الس�يارات  الجاف�ة  األعش�اب 
ع�ىل الطرق الرسيع�ة يف مدينة 
وتس�ببت  األمريكية  واش�نطن 
يف إق�اف حركة امل�رور وفقدان 

بعض السيارات.
وح�ورص العدي�د م�ن س�كان 
يف  األمريكي�ة  العاصم�ة 
الس�نة،  ليل�ة رأس  س�ياراتهم 
عندما حملت ري�اح قوية غابة 
كامل�ة م�ن األعش�اب الجاف�ة 
يف  الرسي�ع  الطري�ق  لتقط�ع 
العاصم�ة وتتس�بب يف توق�ف 

حركة السري.
وغاصت العديد من الش�احنات 
والس�يارات يف أعماق األعشاب 
املظلم�ة، مم�ا جعله�ا تتوقف 
ع�ن الحركة ليحارص الركاب يف 

داخلها.
وتكدست أكوام الحشائش التي 
ي�رتاوح ارتفاعه�ا م�ا بني 20 
إىل 30 قدم�ا يف بع�ض األماكن، 
مانعة حوايل 240 سيارة تقريبا 

عىل مسافة ميل من التحرك.
وعملت أطقم من وزارة النقل يف 
واشنطن طوال الليل للمساعدة 
يف تنظي�ف الطري�ق. وقالت إن 
الطري�ق أغلق ملدة 10 س�اعات 
ح�وايل  فتح�ه  وأعي�د  تقريب�ا 
الس�اعة 4:30 من صب�اح يوم 

األربع�اء.
وت�م العثور عىل س�يارة غارقة 
يف األعش�اب لك�ن صاحبها قد 
تركه�ا ولم يس�جل ح�دوث أي 

وفيات.

 املراقب العراقي/ متابعة...
تلق�ى بريطان�ي مس�لم عندما تن�اول وجبة 
فطور من سلسلة مطاعم الوجبات الرسيعة 
الشهرية »ماكدونالدز«، إذ اكتشف أن وجبته 
تحتوي عىل لحم خنزير، بالرغم من أنه طلب 

الوجبة دون أي لحوم.
وق�ال ف�داء حس�ني )49 عام�ا(، إن�ه اعتاد 
التوج�ه إىل مطع�م »ماكدونال�دز« كل صباح 
لطل�ب وجب�ة الفط�ور املكون�ة م�ن فطرية 
البي�ض والجب�ن، وقطع�ة بطاط�س، وكوب 
م�ن القهوة، و والتوجه بها إىل منزله لتناولها 
هناك.وأضاف حس�ني أنه ما أن تناول قطعة 
م�ن الفطرية حتى أدرك أنها تحتوي عىل لحم 
خنزي�ر وبصقها فورا، كونه مس�لم وال يأكل 

هذا النوع من اللحوم.
وقال لصحيف�ة »دييل ميل« الربيطانية: »لقد 
وثق�ت به�م، )...(، إن�ه أم�ر خاط�ئ تماما، 
فه�ذا موضوع حس�اس، كما أنه ق�د يحدث 
ألي ش�خص س�واء كان نباتيا أو يتبع حمية 

معينة«.
وتاب�ع حديثه بالقول، إنه عاد فورا إىل املطعم 
وتحدث م�ع مدي�ري الفرع، وطل�ب تصعيد 
الش�كوى إىل اإلدارة، بالرغ�م م�ن مح�اوالت 
إقناع�ه بإبقاء املس�ألة ضمن الفرع نفس�ه 
فقط، وعند فش�ل املحاولة قي�ل له أن يتقدم 

بشكوى عىل املوقع اإللكرتوني ملاكدونالدز.
وطالب حس�ني إدارة »ماكدونال�دز« بتقديم 
اعتذار رس�مي له، وتعويضه ماليا عن الخطأ 

الجسيم.
من جانبه، قال متحدث باسم »ماكدونالدز«: 
»لدين�ا عدد م�ن التدابري املعم�ول بها لتجنب 
الطلب�ات غري الدقيقة، ون�ود االعتذار للعميل 

ألننا لم نلتزم بهذه املعايري يف تلك الواقعة«.

 املراقب العراقي/ متابعة...
واجه�ة  مجهول�ون  خ�رب 
مس�جد يف برن�و، ثان�ي أكرب 
مدن تش�يكيا جن�وب رشقي 
الب�الد، بكتابات ه�ددوا فيها 
بقتل مسلمني، وفق ما أعلنت 

الرشطة يوم امس السبت.
وكتب مجهولون بالتش�يكية 
الخارج�ي  الج�دار  ع�ىل 
للمس�جد »ال تنرشوا اإلسالم 
يف الجمهورية التشيكية! وإال 

سنقتلكم«.
باس�م  املتح�دث  وأعل�ن 
الرشط�ة املحلي�ة، بوهوميل 
ماالس�يك: »نحق�ق منذ بعد 
قضي�ة  يف  الجمع�ة  ظه�ر 

تخريب األمالك هذه«.
ويواج�ه م�ن ق�ام بعملي�ة 
إدانت�ه  ح�ال  يف  التخري�ب 

عقوبة الحبس عاما واحدا.
األوق�اف  مدي�ر  وق�ال 
اإلس�المية يف تشيكيا، حسن 
ال�راوي: »نأخ�ذ ه�ذا األم�ر 
عىل محم�ل الج�د، باعتباره 
لي�س هذا  تهدي�دا مب�ارشا. 
نداء من مجهول عىل ش�بكة 
ال�راوي  اإلنرتنت«.وأض�اف 
»علين�ا أن ننظر إىل هذا األمر 
الت�ي  االعت�داءات  ض�وء  يف 
العال�م،  يف  املس�اجد  طال�ت 
يف  االضطه�اد  أج�واء  كم�ا 

الجمهورية التشيكية«.
وخل�ف تدف�ق املهاجرين إىل 
الع�ام  أوروب�ا اعتب�ارا م�ن 
معادي�ة  مش�اعر   2015
الجمهوري�ة  يف  للمس�لمني 
التش�يكية، رغم أن قلة ممن 
ق�رروا  أوروب�ا  إىل  هاج�روا 
االس�تقرار يف ه�ذا البلد فيما 

اخت�ارت الغالبي�ة التوجه إىل 
دول أكث�ر غن�ى مث�ل أملانيا 

والسويد.
ويبل�غ ع�دد أبن�اء الجالي�ة 
الجمهوري�ة  يف  املس�لمة 
ش�خصا   3358 التش�يكية 
أجري  وفق إحصاء س�كاني 
يف الع�ام 2011 يف البالد التي 
 10.7 س�كانها  ع�دد  يبل�غ 

ماليني نسمة.
يف املقاب�ل تفيد تقديرات غري 
رسمية بأن عدد أبناء الجالية 
املسلمة يف تشيكيا يرتاوح ما 

بني 10و20 ألفا. 
ق�ال م�ا يق�رب م�ن نصف 

املس�لمني الذين يعيش�ون يف 
الواليات املتحدة إنهم تعرضوا 
املايض،  الع�ام  للتمييز خالل 
بحسب دراس�ة جديدة ملركز 

أبحاث بيو األمريكي.
وتح�دث 75 يف املائ�ة مم�ن 
ع�ن  الدراس�ة  ش�ملتهم 
»الكث�ري« م�ن التميي�ز ض�د 
 74 رأى  بينم�ا  املس�لمني، 
يف املائ�ة منه�م ب�ان الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب »غري 

ودود« تجاه املسلمني.
واختلف�ت تل�ك النتائ�ج عما 
خلصت إليها دراس�ة مماثلة 
الرئيس الس�ابق  إبان حك�م 

ب�اراك أوبام�ا، إذ ق�ال 64 يف 
املائ�ة ممن ش�اركوا فيها إن 
تج�اه  »ودودا«  كان  أوبام�ا 

املسلمني.
وتحدث الباحث�ون إىل 1001 
هاتفي�ا.  أمريك�ي  مس�لم 
وقال�وا إن األش�خاص الذين 
اختاروهم عين�ة تمثل الفئة 
نص�ف  املستهدفة.وأش�ار 
الدراس�ة  ش�ملتهم  الذي�ن 
إىل أن�ه ب�ات م�ن الصعب أن 
تصب�ح مس�لما يف الوالي�ات 
املتح�دة، إذ ق�ال 48 يف املائة 
منهم إنهم تعرضوا شخصيا 
الع�ام املايض. للتمييز خالل 

وم�ن أكث�ر مظاه�ر التمييز 
الش�ائعة املعامل�ة بنوع من 
الش�ك، وتع�رض له�ا 32 يف 
املائة ممن استطلعت آرائهم، 
بينما تح�دث 19 يف املائة عن 
املطارات  التعامل يف  انتقائية 

من جانب رجال األمن.
البعض  ونتيج�ة له�ذا فق�د 
الش�عور باألم�ان، وقال أحد 
االهتمام  :«علين�ا  املهاجرين 
أكثر بتفح�ص من يحيطون 
بن�ا، ونعرف أي�ن نحن، ومن 
حولن�ا، ون�وع األف�كار التي 

يحملونها عن اإلسالم«.
ح�ذرت  مش�ابه  س�ياق  يف 

إس�المية  ديني�ة  قي�ادات 
ارتف�اع  م�ن  بريطاني�ا  يف 
املرتبط�ة  الهجم������ات 
بالكراهي�ة ضد املس�لمني أو 

اإلسالموفوبيا.
العاصم�ة  رشط�ة  وقال�ت 
الكراهي�ة  جرائ�م  إن  لن�دن 
س�جلت ازدي�ادا بنس�بة 13 
باملئ�ة خ�الل الع�ام املايض. 
وق�د قت�ل ش�خص وأصيب 
تسعة بجروح الشهر املايض 
ح�ني دهس س�ائق بمركبته 
مصلني مسلمني قرب مسجد 
يف منطق�ة فينس�ربي ب�ارك 

رشق لندن.

التمييز ضد المسلمين يصل الى المدن التشيكية

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

إال كان له بكل نظرة حّجة مربورة.
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املراقب العراقي/ متابعة...
بيع�ت س�مكة تون�ة ذات زعنف�ة زرق�اء بس�عر يقرتب 
م�ن مليون�ي دوالر يف أول م�زادات العام 2020، يف س�وق 

تويوسو لأسماك، يف العاصمة اليابانية.
وقالت هيئة اإلذاعة والتلفزيون اليابانية، إن إحدى أسماك 
التون�ة ذات الزعان�ف الزرقاء بيعت بس�عر وصل إىل 1.8 
ملي�ون دوالر.وأوضحت الهيئة أن س�مكة التونة املليونية 
هذه تم اصطيادها قبالة ساحل مقاطعة أوموري، شمايل 
الب�الد، ويص�ل وزنه�ا إىل 276 كيلوغرام�ا، أي أن س�عر 

الكيلوغرام الواحد منها بلغ حوايل 6476 دوالر.
وأضافت هيئ�ة اإلذاعة والتلفزيون اليابانية أن املش�رتي 
ه�و مال�ك سلس�لة مطاعم »س�ويش زانماي« الش�هرية 
كيويش كيمورا، وهو نفسه الذي اشرتى أغىل سمكة تونة 
ذات زعنفة زرقاء يف التاريخ ببداية العام املايض، حس�بما 
نقل�ت »روي�رتز«.وكان كيم�ورا قد دفع س�عرا قياس�يا 
بل�غ نح�و 3 مالي�ني دوالر، يف أول م�زاد يف الع�ام 2019، 
لرشاء س�مكة تونة، والذي كان أول مزاد منذ نقل س�وق 
تس�وكيغي الشهري يف طوكيو إىل موقع جديد عىل الواجهة 

البحري�ة للمدينة. وبرشاء س�مكة 2019، تجاوز كيموار 
س�عرا قياس�يا كان قد دفعه نظري س�مكة تونة أخرى يف 

العام 2013.
وه�ذا العام هو الثالث عىل التوايل الذي يتمكن فيه كيمورا 
من الفوز بمزاد أس�ماك التونة ذات الزعنفة الزرقاء، التي 
تب�اع عادة بس�عر يص�ل إىل 40 دوالر للرط�ل الواحد )88 
دوالرا للكيلوغرام( لكن السعر يرتفع إىل ما يزيد عىل 200 
دوالر للرط�ل قرب نهاي�ة العام، خاصة بالنس�بة للصيد 

الثمني القادم من أوما يف شمال اليابان.

بعد أمريكا وبريطانيا


