
مراقبون: امريكا انتهكت مقررات األمم المتحدة بقصفها للمطار ومن حق العراق مقاضاتها دوليًا 
ترامب خلط األوراق للتغطية على »جريمة حرب«

المراقب العراقي/ سالم الزبيدي...
ارتك�ب الط�ران األمريك�ي جريم�ة حرب 
يعاقب عليها القانون الدويل بعد استهدافه 
ملط�ار بغداد ال�دويل، بواس�طة الطائرات يف 
عملي�ة وصف�ت بانه�ا »إرهابي�ة« كونها 
اس�تهدفت قائد عسكري عراقي وهو نائب 
رئيس هيأة الحش�د الش�عبي الش�هيد أبو 
مه�دي املهن�دس، وكذلك الضي�ف اإليراني 
ال�ذي كان ع�ى موعد للقاء رئي�س الوزراء 
قائد فيلق القدس اإليراني الجنرال الش�هيد 
قاس�م س�ليماني، وهذا االنته�اك يناقض 
املواثي�ق الدولي�ة ومقررات األم�م املتحدة، 
السيما وانه عرض حياة عرشات املدنيني يف 
املطار للخطر، ناهيك عى انه تدخل س�افر 
بسيادة دولة، وهذا ما ال تسمح به القوانني 

الدولية.
لكن الرئي�س األمريكي دونال�د ترامب أراد 
خلط األوراق ع�ر »تغريدته« التي هدد من 
خاللها بفرض عقوبات عى العراق، يف حال 
انسحاب قواته، وس�لطت املاكنة اإلعالمية 
االمريكي�ة ووس�ائل التواص�ل االجتماعي 
التابع للس�فارة جل عملها ألش�غال الراي 
الع�ام بتلك التهدي�دات غ�ر »القانونية« ، 

ونسيان الجريمة التي ارتكبتها أمريكا.
ب�ه واش�نطن كونه�ا  وه�و م�ا نجح�ت 
تمتل�ك ماكنة إعالمية ضخم�ة، بينما يرى 
مراقبون ومختصون بالشأن القانوني بان 
العراق يس�تطيع التحرك دولي�اً بالضد من 

أمريكا، ومحاسبتها وفقاً للقوانني الدولية 
واملطالبة بالتعويض، مؤكدين ان واشنطن 
تواجه اليوم ردة فعل عى املس�توى العاملي 

بعد ذلك االنتهاك.
وبهذا الجانب يرى الخبر القانوني الدكتور 
ع�ي التميم�ي ان الرضب�ة االمريكية التي 
اس�تهدفت مط�ار بغ�داد ال�دويل، تخال�ف 

ميثاق األمم املتحدة.
وقال التميمي يف ترصيح خص به »املراقب 
العراق�ي« ان�ه » من ح�ق الع�راق ان يقدم 
ش�كوى اىل مجلس االمن ض�د أمريكا، وان 
يطال�ب بالتعويض عى ال�رضر الذي لحق 
به«، مبيناً ان »ما جرى هو انتهاك واخرتاق 

لسيادة دولة«.
وأض�اف ان » الع�راق مرتب�ط بجمل�ة من 
االتفاقيات مع واش�نطن، ومنها االتفاقية 
األوىل ع�ام ٢٠٠٨ الخاصة بخ�روج القوات 
األمريكية من العراق يف موعد أقصاه )1-1 
-٢٠11( وت�م تنفيذه�ا، ونظمت بالقانون 

٥1 لنفس السنة«.
وأش�ار اىل ان »اإلتفاقي�ة الثانية كانت عام 
٢٠٠٨ ذات اإلطار االسرتاتيجي وهي خاصة 
بالتع�اون يف كاف�ة املجاالت، ج�اء يف املادة 
٢٤ ف٤ ج�واز اخراج القوات االمريكية من 
العراق متى ما شاءت الحكومة العراقية«.

ولفت اىل ان »االتفاقية تعطي الحق للعراق 
بإخراج القوات األجنبية، وليس من املعقول 

ان تفرض واشنطن عقوبات عليه«.

م�ن جانبه ي�رى املحل�ل الس�يايس صباح 
العكي�ي ان جريم�ة االغتيال الت�ي نفذتها 
الطائ�رات االمريكي�ة هي انتهاك لس�يادة 
الع�راق ونف�ذت بش�كل م�زدوج، كونه�ا 
استهدفت قائد عسكري ، وشخصية أخرى 

هي ضيف لدى الحكومة«.
وقال العكي�ي يف ترصيح خص به »املراقب 
العراق�ي« ان »ه�ذا االنته�اك يمث�ل خ�رق 
لجمي�ع املواثي�ق الدولية، وته�دد بزعزعة 

استقرار املنطقة برمتها ».
وأضاف انه »للعراق الحق ان يتبع املسارات 
الدبلوماس�ية وكذل�ك بالق�وى لل�رد ع�ى 
ه�ذا االنته�اك«، مبين�اً ان » تلوي�ح ترامب 
بالعقوب�ات غ�ر واقع�ي، ألنه�ا اذا كانت 
اممي�ة فالع�راق ملت�زم بجمي�ع القرارات 
األممي�ة، واذا كان�ت أمريكي�ة فقط وهي 

أحادية الجانب«.
وتاب�ع ان »الع�راق لديه عالق�ات مع اكثر 
م�ن 6٠ دول�ة، ويمكن�ه ان يعتم�د ع�ى 
تل�ك ال�دول وفقاً مل�ا يمتلكه م�ن مقدرات 
اقتصادي�ة، وتخرج واش�نطن خارسة من 

تلك العقوبات«.
يش�ار اىل ان الط�ران األمريك�ي أقدم فجر 
الجمع�ة املاضي�ة ع�ى ارت�كاب »جريم�ة 
ح�رب« بع�د اس�تهدافه ملؤسس�ة مدني�ة 
متمثل�ة بمط�ار بغ�داد ال�دويل، والتي راح 
ضحيته�ا الش�هيدين القائدي�ن أبو مهدي 

املهندس والجنرال قاسم سليماني.

غوتزهيرفضالبقاءمعدورتموند

صورفضائية
تكتشفكارثة
»جنوبالكرة

األرضية«

الباوي:العراق
لنيتأثراقتصاديا

بأيعقوبات
أميركيةقد

تفرضعليه
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دعت النائب انعام الخزعي، اليوم الثالثاء، 
بإي�داع ام�وال النفط املصدر يف حس�ابات 
خ�ارج الوالي�ات املتحدة لطمئنة الش�عب 

العراق�ي.
وقالت الخزعي يف بيان ، »يالحظ االنحياز 
السياس�ية  الجه�ات  لبع�ض  الواض�ح 
االقتصادي�ة  االث�ار  لتهوي�ل  واملنتفع�ة 
لخ�روج االمريكان من العراق ألجل تثبيط 
جه�ود الحكومة والرمل�ان يف طرد القوات 
املحتلة بش�كل نهائي«، مبينة أن »معظم 
واالث�ار  ال�دوالر  ح�ول  دارت  التحلي�الت 
الت�ي قد ترتكها العقوب�ات األمريكية عى 

االقتصاد العراقي«. 
وأضافت، »يف الوالي�ات املتحدة ال تتعرض 
األم�وال الحكومي�ة ألي دول�ة اىل احتجاز 
قضائي ألنها تتمتع بالحصانة السيادية و 
التي تعن�ي ان الدولة محمية من إجراءات 
القضاء لدولة أخرى«، مش�رًة إىل ان »هذا 
يعن�ي عدم الخش�ية ع�ى احتياطي البنك 
املركزي لدى الواليات املتحدة ألنه محصن 
س�يادياً وال تس�تطيع الوالي�ات املتح�دة 
الحج�ز عليه ألنها س�تخالف القانون من 

جهة وس�تعمل عى اضعاف الثقة الدولية 
بالنظام امل�رصيف االمريكي وبالتايل هروب 
الوالي�ات  االجنبي�ة م�ن  االم�وال  رؤوس 

املتحدة«. 
ودع�ت الخزع�ي، الحكوم�ة العراقية اىل 
»الب�دء بإي�داع ام�وال النفط املص�در منذ 
االن يف حس�ابات خارج الوالي�ات املتحدة 
لطمئنة الشعب من جهة وتنويع الجهات 
الحافظ�ة لألم�وال العراقي�ة م�ن جه�ة 
اخ�رى«، الفت������ًة إىل إن »ه�ذا القرار 
املتح�دة  للوالي�ات  يمث�ل صفع�ة قوي�ة 

وترامب«. 
وطالب�ت، مجل�س الن�واب ب�� »رضورة 
اس�تضافة البنك املرك�زي العراق�ي فورا 
لتقديم تقري�ر مفصل وفوري عن االموال 
العراقي�ة املوج�ودة يف الوالي�ات املتح�دة 
وم�دى حرية البنك يف الس�حب منه وايضا 
تقرير عن ديون العراق«، الفتة إىل »اهمية 
الزام البن�ك املركزي ووزارة النفط ووزارة 
املالي�ة يف اي�داع ام�وال النف�ط املصدر يف 
مص�ارف غ�ر امريكية كالص�ني وكوريا 

الجنوبية واليابان واملانيا«.

نائبة تدعو إليداع أموال النفط المصدر 
ببنوك خارج امريكا

المراقب العراقي/ احمد محمد...
تلويح�ات الرئيس األمريكي دونالد ترام�ب بعد جريمته 
الت�ي ارتكبها بحق الس�يادة العراقية ماه�ي اال محاولة 
لخلط األوراق والهروب من املحاس�بة عى تلك الجريمة، 
هك�ذا عدها اكاديمي�ون ومختصون يف الش�أن العراقي، 
فيم�ا أش�اروا اىل أن الجه�ات الت�ي »طبل�ت« للحص�ار 
االقتصادي عى مواقع التواص�ل االجتماعي هم »ذباب« 
الكرتون�ي يقف بالض�د من اجالء الق�وات االمريكية من 
األرايض العراقي�ة.  م�ن جهت�ه رأى الكات�ب واإلعالم�ي 
هادي جلو مرعي، أن »الضجة القائمة يف مواقع التواصل 
االجتماعي ح�ول موضوع فرض اإلدارة االمريكية جملة 
عقوبات عى العراق يقودها األش�خاص املنقسمون عن 
ال�رأي العام العراقي الذي يرف�ض التواجد األمريكي عى 
األرايض العراقي�ة«، مبين�ا ان »املروجني لهذه الفكرة هم 

ضد خروج االمريكان من العراق«.
وقال مرعي، يف ترصيح ل� »املراقب العراقي« إن »الجهات 
الرافضة للخروج األمريكي يش�عرون برضب ملصالحهم 
الخاصة عند انسحابهم، وبالتايل يحاولون حشد الشارع 
العراقي من خ�الل االعالم ومواق�ع التواصل االجتماعي 
للبق�اء األمريك�ي وايصال فك�رة أن الخ�روج األمريكي 

يعني »العقوبات« وعدمه يعني العكس«.
وأض�اف مرع�ي، أن »ترام�ب يح�اول اخاف�ة العراقيني 
بالحصار والعقوب�ات، محاولة منه للتهرب من املالحقة 
القانوني�ة التي يحق للطرف العراقي ش�عبا وحكومة أن 

يقيمها«.
وش�دد مرعي عى أن »يكون لوسائل االعالم دورا أخالقيا 
يكمن بتنوير املجتمع وكيفية تعامله مع الحرب النفسية 

التي تشنها أذرع أمريكا«.
ب�دوره أكد املحلل الس�يايس يونس الكعب�ي، أن »أمريكا 
وبعد ارتكابها جريمة استهداف قادة املقاومة اإلسالمية 
الشهيدين قاسم س�ليماني وأبو مهدي املهندس واجهت 
ضغوط�ا دولي�ة قوي�ة«، مش�را اىل أن »تلوي�ح الرئيس 
األمريكي ترامب بالعقوبات عى العراقي ماهي اال وسيلة 
إلش�غال الش�ارع العراقي وللتخلص م�ن الضغوط التي 
تش�ن علي�ه«.ورأى الكعبي أن »عملية ف�رض العقوبات 
هو يشء غر واقع�ي وغر مقبول باعتبار ان أمريكا لها 
مصال�ح يف العراق ورشكات عامل�ة وأن فرض العقوبات 
س�يفتح الباب امام باقي الدول إلدخ�ال رشكاتها للعمل 

يف العراق«.

تفاصيل اوسع صفحة 2

ل�وح تحال�ف الفت�ح، الي�وم 
الس�فارة  بإغ�الق  الثالث�اء، 
األمركي�ة يف بغ�داد، يف ح�ال 
أي  ع�ى  واش�نطن  اق�دام 

تصعيد.
وق�ال النائب عن الفتح محمد 
تابعت�ه  ترصي�ح  يف  كري�م 
»املراق�ب العراق�ي« ان “قرار 
اخ�راج الق�وات األمركية من 
العراق اتخذ بإجماع السلطات 
وال رجعة في�ه حتى اذا طبلت 
بالرتاج�ع  األح�زاب  بع�ض 

عنه”.
م�ن  “لي�س  ان�ه  وأض�اف 
مصلحة واش�نطن التصعيد يف 
العراق كونها الخارس األكر”، 
غل�ق  “خي�ار  ان  اىل  مش�را 

الس�فارة األمركي�ة بالع�راق 
مطروح وموجود يتم الرشوع 
ب�ه يف حال اتخ�ذت أي خطوة 
واشنطن تصعيدية ضد العراق 
او رفض�ت س�حب قواتها من 

الع�راق”.
ولفت اىل ان “الرتويج لحصار 
اقتص�ادي ع�ى الع�راق يقف 
خلفه االعالم األمركي وبعض 
تدعمه�م  الذي�ن  الناش�طني 
واش�نطن لبث الرع�ب”، الفتا 
الت�رض  عقوب�ات  “أي  ان  اىل 
العراق ك�ون العديد من الدول 
الكرى فتح�ت ذراعها للعراق 
ويف مقدمته�ا الص�ني وأب�دت 
اس�تعدادها لدخ�ول رشكاتها 

للبالد”.

اك�د مصدر امن�ي يف محافظة 
االنبار، اليوم الثالثاء، ان قوات 
املتمرك�زة  الش�عبي  الحش�د 
اتخ�ذت  الغربي�ة  املناط�ق  يف 
اج�راءات امنية غر مس�بوقة 
ع�ى كاف�ة مواقعه�ا االمني�ة 
يف مناط�ق مختلف�ة م�ن مدن 

املحافظة.
وقال املصدر يف ترصيح تابعته 
»املراقب العراق�ي« ان » قوات 
املتمرك�زة  الش�عبي  الحش�د 
وص�وال  الغربي�ة  املناط�ق  يف 
م�ع  الح�دودي  الرشي�ط  اىل 
س�وريا اتخذت اجراءات امنية 
احرتازية ع�ى جميع مواقعها 
بالتزام�ن  االنب�ار  يف  االمني�ة 
الق�وات االمريكية  م�ع قي�ام 
جوي�ة  اس�تطالع  بعملي�ات 

للمناط�ق الغربي�ة وص�وال اىل 
الرشيط الحدودي مع س�وريا 

غربي االنبار ».
الحش�د  ق�وات  ان«  واض�اف 
الش�عبي اعادت انتشار قواتها 
يف املناط�ق الغربي�ة ول�م يت�م 
انس�حاب اي قوة من مواقعها 
ع�ى  االنب�ار  م�دن  عم�وم  يف 
عك�س م�ا روجته بع�ض من 
وس�ائل االعالم حول تس�جيل 
لق�وات  انس�حاب  عملي�ات 
الحشد الشعبي من مواقعها«. 
ولفت اىل ان« الطران االمريكي 
حل�ق وبمس�تويات منخفضة 
فوق املناطق التي تتمركز فيها 
قوات الحش�د الشعبي رغم ان 
تل�ك املناط�ق امنه ومس�تقرة 

ولم تسجل اي خرق امني ».

السفارة االمريكية تطلق »ذبابها االلكتروني« للتشويش على الرأي العام
الفتح يلوح بأغالق السفارة االمريكية 

في حال اقدامها على أي تصعيد

الحشد الشعبي يكثف اجراءاته 
االحترازية في االنبار

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

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
اث�ارت ترصيحات الرئيس األمريكي بف�رض عقوبات عى األموال 
العراقي�ة يف أمري�كا وكذل�ك عوائ�د النف�ط العراقي ال�ذي يذهب 
اىل صن�دوق تنمية الع�راق يف واش�نطن و يتم تحويل�ه اىل العراق 
مغالط�ات كثرة فقد اريد من ورائها تش�ويه الحقائق , فالرئيس 
األمريك�ي ترام�ب لي�س له قدرة ع�ى فرض عقوبات ع�ى أموال 
الع�راق يف الوالي�ات املتح�دة االمريكي�ة ألس�باب عدي�دة يأتي يف 
مقدمته�ا التس�وية التي جرت ما بني الع�راق وامريكا عام ٢٠13 
والت�ي بموجبها دف�ع العراق اكثر م�ن ٤٠٠ ملي�ون دوالر وبذلك 
انتهت ف�رض العقوبات عى العراق.لقد ج�رى آخر تمديد يف عهد 
الرئي�س الس�ابق ب�اراك اوبام�ا الذي اش�رتط بموجب�ة ان يلتزم 
الع�راق بهيكلة املص�ارف الحكومية ضم�ن مرشوطيات صندوق 
النقد الدويل املنوه عنها يف اتفاق االس�تعداد االئتماني SBA وكانت 
الحماية لس�نة واحدة فقط فضالً عن انتهاء حماية االمم املتحدة 
عى أموال العراق وعى النحو الذي وفره القرار 1٤٨3 لسنة ٢٠٠3 
والت�ي انتهت ايضاً منذ صدور القرار االممي 1٩٥6 يف نهاية العام 
٢٠1٠ وال�ذي أعط�ى مهلة 6 اش�هر يف حينه�ا النته�اء  الحماية 
االممية عى االموال العراق والسيما يف حساب املقبوضات النفطية 
DFI يف حين�ه .وقد انتهت الحمايتني  تباعاً بني الس�نوات ٢٠11-

٢٠13«. كما ان احتياطي�ات العراق وأرصدته الخارجية ملزمة يف 
محفظة مالية خاصة لهذه الودائع أو الس�ندات أو املبالغ النقدية 

أو الذه�ب باإليفاء بها عند الطلب ومن حق العراق س�حب أمواله 
متى ش�اء , اال ان مختص�ون فضلوا عدم جر األم�وال العراقية يف 
االزم�ة الحالية حتى ال تصب�ح مح�ل مزايدات.احتياطات العراق 
موج�ودة يف كل دول العالم وليس باالحتياط�ي الفدرايل االمريكي 
فق�ط« فالبنوك املركزية ال تتعامل ع�ى ردود الفعل من املناكفات 
أو التجاذب�ات وهذا ينطبق ع�ى املرك�زي العراقي.ويقول الخبر 
االقتص�ادي صالح الهمايش يف اتصال م�ع ) املراقب العراقي(: ان 
ترصيحات ترامب بش�أن فرض عقوبات عى الع�راق فيها الكثر 
م�ن الحقائ�ق التي اري�د اخفائه�ا , فالرئيس األمريك�ي ليس له 
صالحي�ة بفرض عقوب�ات عى األموال العراقية يف أمريكا بس�بب 
التس�وية التي أجريت قبل س�نوات ودفع الع�راق بموجبها أموال 
ضخم�ة من اجل عدم مالحق�ة األموال العراقية , كم�ا ان العراق 
يمتلك حسابات يف البنك الفدرايل وقد منحه حصانات فهي محمية 
بموجب القوانني االحتياطية الفيدرالية التي تقول ان اموال البنوك 
املركزية املستقلة لدى البنك االحتياطي الفيديرايل »كبنك مركزي« 
توفر  بنفس�ها الحماية القانونية م�ن اي attachments او حجز 
لدائن�ني تجاريني لكون تل�ك االموال هي للحفاظ عى االس�تقرار 
النق�دي واملايل، وهنالك س�ابقة قضائي�ة لألرجنتني بهذا الش�أن 
بموج�ب قرار ملحكم�ة نيويورك يوم ردت دع�وة ملالحقة قضائية 

اثارها دائنون تجاريون قبل عقد من الزمن«.

تفاصيل اوسع صفحة 3

االحتياطات النقدية العراقية في مأمن .. وتهديدات واشنطن هواء في شبك 

املراقب العراقي/ متابعة...
ش�ارك ماليني االيراني�ني يف مدينة كرمان، 
الثالث�اء، بتش�ييع جثمان الش�هيد القائد 
الفري�ق قاس�م س�ليماني قب�ل موارات�ه 
الث�رى، فيما اصدر قائد الثورة اإلس�المية 
بيان�ا اكد فيه أن عمل املقاومة لن يتوّقف، 
مش�ددا عى أن االنتقام الّش�ديد س�يكون 
بانتظ�ار املجرم�ني الذي�ن تلوّث�ت أيديهم 

القذرة بدمائه ودماء سائر الشهداء.
وكان مطار »آية الله هاشمي رفسنجاني« 
يف كرم�ان ق�د اس�تقبل جثم�ان الش�هيد 
القائد قاسم سليماني ورفيق دربه العميد 

حسني بورجعفري.
وكان�ت جثام�ني قائ�د ق�وات »الق�دس« 
التابع�ة للح�رس الثوري الش�هيد الفريق 
قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد 
الش�عبي الش�هيد أب�و مه�دي املهن�دس 

ورفاقهما الشهداء االبرار، قد تم تشييعها 
م�دن  يف  واس�عة  جماهري�ة  بمش�اركة 

الكاظمية وكربالء والنجف يوم السبت.
وبع�د نقل الجثامني الطاهرة اىل إيران يوم 
االحد تم تشييعها اوال يف مدينة اهواز مركز 
محافظة خوزستان بمشاركة حافلة ومن 
ث�م نقلت اىل مدينة مش�هد املقدس�ة التي 
شهدت مش�اركة مهيبة وبالتايل نقلت اىل 
طه�ران حي�ث أّم قائ�د الثورة االس�المية 
ص�الة الجنازة صباح االثنني وبعدها بدأت 
مراس�م تش�ييع حاش�دة جدا بمش�اركة 

املاليني من ابناء طهران.
وبعد ظهر االثنني نقلت جثامني الش�هداء 
ش�هدت  الت�ي  املقدس�ة  ق�م  مدين�ة  اىل 
مش�اركة واس�عة يف مراسم تش�ييع غر 

مسبوقة يف تاريخها، 

تفاصيل اوسع صفحة 4

االمام الخامنئي : المقاومة لن تقف 
واالنتقام سينال المجرمين
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المراقب العراقي/ بغداد...
اكد النائب عن تيار الحكمة حسن 
فدع�م، ان ق�رار مجل�س الن�واب 
 بإخراج الق�وات االجنبية هو ملزم 
ع�ى اعتب�ار انه ج�اء بطل�ب من 
 الحكوم�ة االتحادية وتم التصويت 
عليه داخل الربملان، فيما اش�ار اىل 
 ان هناك خطوات اخرى بحال عدم 

تنفيذ القوات االمريكية له . 
وق�ال فدع�م يف ترصي�ح تابعت�ه 
»البع�ض  إن  العراق�ي«  »املراق�ب 
 يتحدث عن ان قرار مجلس النواب 
بإخراج القوات االجنبية من  العراق 
غري ملزم، وهذا االمر صحيح بحال 
حصل دون تنس�يق مع  الحكومة، 
لكن�ه بالوض�ع الح�ايل فق�د جاء 
وبكت�اب  الحكوم�ة  م�ن  بطل�ب 
 رس�مي بعد تصويت مجلس االمن 
الوطني باإلجماع ع�ى خروج تلك 
 الق�وات ثم وص�ل اىل الربمل�ان وتم 

ايض�ا بإجم�اع  التصوي�ت علي�ه 
 الحارضي�ن«، مبين�ا ان »الق�وات 
باالعت�داءات  تم�ادت  االمريكي�ة 
العس�كرية واالمنية  عى  قطعاتنا 
واالتفاقي�ة  القان�ون  بخ�اف 

الس�راتيجية  املوقعة م�ع امريكا 
ما جع�ل تواجد تل�ك القوات مرض 

بالبلد وليس ذا  منفعة«. 
واضاف فدعم ان »القرار صدر من 
مجلس النواب وهو املمثل  الرشعي 

للش�عب العراق�ي«، مش�ددا ع�ى 
ان »ترصيح�ات وزي�ر  الخارجي�ة 
االمريكي ماي�ك بومبيوالقيمة لها 
وهي محاولة منه لتهدئة  الش�ارع 
االمريك�ي بع�د سياس�ة رئيس�ه 
ترامب املخزية يف الرشق  األوسط«. 

ق�رار  ص�دور  »بع�د  ان�ه  وتاب�ع 
الربمل�ان ف�ان تواج�د تل�ك القوات 
داخل  االرايض العراقية غري رشعي 
ق�وات  بانه�ا  تصنيفه�ا  ويمك�ن 
غ�ري  مرحب به�ا وعليه�ا املغادرة 
بارسع وقت كي ال يضطر الش�عب 
 العراق�ي التخاذ ط�رق اخرى بغية 
اخراجه�ا«، الفت�ا اىل ان�ه »بح�ال 
عدم  التزام القوات االمريكية بقرار 
مجلس النواب، فان هنالك خطوات 
 تصعيدي�ة اخ�رى س�يتم اتخاذها 
قانونيا ودبلوماسيا والنستبعد اي 
 خي�ار للحفاظ عى س�يادة العراق 

وامنه«. 

نائبيكشفعنخطواتالبرلمانفيحالعدمانسحابالقواتاالمريكية حشودجماهيريةكبيرةتشاركفيتشييعجثمانالشهيد
المهندسفيالبصرة

سائرون:االعتداءاتاألمريكيةوحدتالصفالسياسيومنصب
رئيسالوزراءسيحسمسريعا

المراقب العراقي/ نينوى... 
أعلن�ت وزارة الداخلي�ة، الي�وم الثاث�اء، عن 
القاء القبض عى ثاثة  من مروجي املخدرات 

يف الجانب االيمن من مدينة املوصل. 
»املراق�ب  تلق�ت  بي�ان،  يف  ال�وزارة  وقال�ت 
العراقي« نس�خة من�ه، ان   «مديرية مكافحة 
املخ�درات التابعة لقيادة رشطة نينوى وبناًء 
ع�ى  معلوم�ات دقيقة وم�ن خ�ال املتابعة 
امليدانية املس�تمرة، تمكنت من  القاء القبض 

ع�ى ثاث�ة م�ن مروج�ي وبائع�ي الحبوب 
املخدرة يف  حيّي الزه�راء والقاهرة يف الجانب 

االيمن ملدينة املوصل«. 
وأوضح�ت انه »ت�م ضبط بحوزته�م ٥٣٢١ 
حب�ة مخ�درة مختلفة  األن�واع، و٣٠ زجاجة 
دواء م�ع كمي�ات مختلفة م�ن األدوية التي 
 تس�تخدم يف التعاطي«.وأكدت انه »تم اتخاذ 
االج�راءات القانونية  بحقهم وتوقيفهم وفق 

املادة )٢٨( من قانون املخدرات العراقي«. 

القبض عىل 3 من مروجي المخدرات 
بأيمن الموصل

2 صحيفة-يومية-سياسية-عامةمن احلدث

A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r
الثالثاء 7 كانون الثاين 2020 
العدد 2233 السنة العاشرة

الشريط 
األمين

المراقب العراقي/ بغداد... 
أصدر رئيس الوزراء املستقيل القائد العام للقوات املسلحة 
عادل  عبد املهدي، اليوم الثاثاء، امرا ديوانيا يقيض برقية 

ضباط وزارة  الداخلية وجهاز مكافحة االرهاب . 
وقال الفريق الركن محمد حميد البياتي السكرتري 

الش�خيص للقائد الع�ام  للقوات املس�لحة، يف 
تابعت�ه  ام«  أف  ترصي�ح إلذاع�ة »س�ومر 
  «املراقب العراق�ي« إن »القائد العام أصدر، 
الي�وم، أم�راً ديوانياً  يق�يض برقية ضباط 

مكافح�ة  وجه�از  الداخلي�ة  وزارة 
م�ن  املس�تحقني  االره�اب، 

للرقي�ة يف ج�دول 6 كان�ون 
االول ٢٠٢٠«. 

ت�رصيح اإذاعي
مكتب عبد المهدي يصدر 
امرا برتقية ضباط الداخلية 

وجهاز مكافحة  االرهاب

المراقب العراقي/ البصرة... 
ش�اركت حش�ود جماهريي�ة 
تش�ييع  مراس�م  يف  ضخم�ة 
الفري�ق الش�هيد  أب�و مه�دي 
املهن�دس يف محافظ�ة البرصة 

بعد وصول جثمانه إىل  هناك . 
ش�عارات  املش�يعون  وردد 
وإلرسائيل  ألم�ريكا  مناهض�ة 
ومطالبة بالثأر  لدماء الشهداء. 
ويأتي ذلك بالتوازي مع إقامة 
مراس�م تشييع الش�هيد اللواء 

قاسم  سليماني يف ايران. 
ت�م  ق�د  الجنازت�ني  ان  يذك�ر 

تش�ييعها يف العاصم�ة بغداد 
يف الجادرية  ومرقدي االمامني 
الس�ام،  عليه�ا  الكاظم�ني 
وكذل�ك اىل محافظت�ي  كرباء 

والنجف األرشف. 
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت هيئة 
الحش�د الش�عبي ع�ن انه�اء 
لجنازت�ي    DNA  ��ال فح�ص 
الشهيدين رحمهما الله اللذان 
ذهب�ا اث�ر القص�ف  األمريكي 
الغاش�م الذي اس�تهدفا قرب 
غ�رب  ال�دويل  بغ�داد  مط�ار 

 العاصمة. 

المراقب العراقي/ بغداد...
أك�د النائ�ب ع�ن تحال�ف س�ائرون عباس 
عليوي، الثاث�اء، أن  االعت�داءات األمريكية 
ضد مواقع الحش�د الشعبي وقيادته وحدت 
 الصف الس�يايس، فيما بني أن تقارب الكتل 
السياسية س�يؤدي إىل  حسم منصب رئاسة 

الوزراء بشكل رسيع . 
ترصي�ح  يف  علي�وي  وق�ال 

تابعت�ه »املراق�ب العراقي« 

الحش�د  ض�د  »االعت�داءات  األمريكي�ة  إن 
الش�عبي وحدت املوقف الس�يايس يف تمرير 
 ق�رار ط�رد الق�وات األمريكية م�ن الباد«، 
الفت�ا إىل إن »تلك  االعت�داءات قربت وجهات 

النظر بني الكتل السياسية الشيعية«. 
وأضاف أن »تسمية رئيس الوزراء ستحسم 
قريب�ا كما ت�م تمرير 
الق�وات   ق�رار ط�رد 

األمريكي�ة م�ن الب�اد«، مبين�ا أن »الكت�ل 
السياسية  أدركت رضورة اإلرساع يف تشكيل 
الحكومة لحفظ س�يادة الب�اد عرب  التخيل 

عن الخافات السياس�ية«. 
وأكد النائب عن تحالف الفتح حس�ن سالم، 
اليوم الثاثاء، ان القوى  السياسية ستحقق 
نرصا جديدا بتس�مية رئيس للوزراء يحفظ 
هيب�ة  واس�تقال الع�راق بع�د نجاحن�ا يف 
التصويت عى قرار اخراج القوات  األمريكية. 

المراقب العراقي/ بغداد... 
اعلنت وزارة الداخلية، اليوم االثنني، عن اعتقال »داعيش« زور 

 هوياته مع عائلته يف كركوك. 
وقالت ال�وزارة يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه، 
ان   «مفارز استخبارات الرشطة االتحادية واستناداً ملعلومات 
 استخبارية دقيقة يف محافظة كركوك القت القبض عى متهم 
ينتم�ي  اىل عصابات داعش االرهابي�ة واملطلوب وفق املادة )4 

ارهاب(«. 
واضافت انه »يعمل ضمن ما يس�مى قاطع الفرات«، مشرية 
اىل انه   «من خال التحقيقات تبني ان املتهم قام بتزوير هويته 

مع هويات  عائلته للتخفي من اعني االجهزة االمنية«. 
وتابعت انه »تم اتخاذ االجراءات القانونية كافة بحقه«. 

المراقب العراقي/ بغداد... 
أعل�ن القي�ادي يف الحش�د الش�عبي أب�و محم�د 
مح�اوالت   ٥ ع�ن  احب�اط  الثاث�اء،  التميم�ي، 
لجماع�ات داعش�االجرامية الس�تغال ج�زر يف 

 بحرية حمرين شمال رشق دياىل . 
التميم�ي، يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب  وق�ال 
العراق�ي« ان »تنظي�م  داع�ش االرهاب�ي ح�اول 
خ�ال ٢٠١9 اس�تغال بعض الج�زر املنترشة  يف 
بح�رية حمرينكمضاف�ات ونقاط لنق�ل االعتدة 
اال ان  املناط�ق  واملتفج�رات  واالنتحاري�ني ب�ني 

الحش�د الش�عبي كان ل�ه باملرص�اد  واحب�ط ٥ 
محاوالت«. 

واض�اف التميم�ي،ان »الجزء يف بح�رية حمرين 
امنة وافشلنا مخطط  داعش يف تحويلها اىل نقاط 
يف الدعم اللوجس�تي لخاياه«، مبينا أن   «نش�اط 
داعش انخفض بنسبة 9٠% يف البحرية بعد انتشار 
الحش�د  واعتماد س�راتيجية موح�دة يف تأمينها 
خاص�ة الجزر التي كانت  تس�تغل لف�رة طويلة 
م�ن قبل الجماع�ات االرهابية يف ش�ن الهجمات 

 واالعتداءات عى القرى واملناطق القريبة«. 

الحشد الشعيب يحبط 5 محاوالت داعشية الستغالل اعتقال داعيش مزور يف كركوك
جزر بحرية  حمرين كمضافات

مطالبات لإلعالم العراقي بأخذ دوره لمواجهة الحرب النفسية

»الذباب«األلكترونياألمريكييرعبالعراقيينبالحصار
االقتصاديلكسبتأييدهمببقاءالقواتالقتاليةفيالعراق

المراقب العراقي/ احمد محمد...
دونال�د  األمريك�ي  الرئي�س  تلويح�ات 
ترامب بع�د جريمته الت�ي ارتكبها بحق 
الس�يادة العراقي�ة  ماه�ي اال محاول�ة 
لخل�ط األوراق واله�روب من املحاس�بة 
عى تلك الجريمة، هكذا عدها  اكاديميون 
ومختص�ون يف الش�أن العراق�ي، فيم�ا 
أش�اروا اىل أن الجه�ات الت�ي »طبل�ت« 
للحصار  االقتصادي عى مواقع التواصل 
االجتماع�ي هم »ذب�اب« الكروني يقف 
بالضد م�ن اجاء  الق�وات االمريكية من 

األرايض العراقية. 
م�ن جهته رأى الكات�ب واإلعامي هادي 
جل�و مرع�ي، أن »الضج�ة القائم�ة يف 
ح�ول  التواص�ل  االجتماع�ي  مواق�ع 
موض�وع ف�رض اإلدارة االمريكية جملة 
عقوبات عى العراق يقودها  األش�خاص 
املنقسمون عن الرأي العام العراقي الذي 
يرفض التواج�د األمريكي ع�ى األرايض 
 العراقي�ة«، مبين�ا ان »املروج�ني له�ذه 
الفك�رة هم ضد خ�روج االمري�كان من 

العراق«. 
وق�ال مرع�ي، يف ترصي�ح ل�� »املراق�ب 
العراق�ي« إن »الجهات الرافضة للخروج 
األمريكي  يش�عرون ب�رضب ملصالحهم 
وبالت�ايل  انس�حابهم،  عن�د  الخاص�ة 
يحاول�ون حش�د الش�ارع العراق�ي  من 
خال االعام ومواقع التواصل االجتماعي 
أن  فك�رة  وايص�ال  األمريك�ي  للبق�اء 
الخ�روج  األمريك�ي يعن�ي »العقوبات« 

وعدمه يعني العكس«. 
وأضاف مرعي، أن »ترامب يحاول اخافة 
العراقيني بالحصار والعقوبات، محاولة 

املاحق�ة  للته�رب  م�ن  من�ه 
القانوني�ة الت�ي يح�ق للط�رف 
أن  وحكوم�ة  ش�عبا  العراق�ي 

يقيمها«. 
وش�دد مرع�ي ع�ى أن »يك�ون 
لوسائل االعام دورا أخاقيايكمن 
تعامله  املجتم�ع وكيفية  بتنوير 
 مع الحرب النفس�ية التي تشنها 

أذرع أمريكا«. 
بدوره أكد املحلل السيايس يونس 
الكعبي، أن »أمريكا وبعد ارتكابها 
جريمة اس�تهداف ق�ادة  املقاومة 
قاس�م  الش�هيدين  اإلس�امية 
س�ليماني وأب�و مه�دي املهندس 
واجه�ت ضغوط�ا دولي�ة  قوية«، 
الرئي�س  »تلوي�ح  أن  اىل  مش�ريا 
بالعقوبات عى  ترام�ب  األمريكي 
العراقي ماهي اال  وس�يلة إلشغال 
الش�ارع العراق�ي وللتخل�ص من 

الضغوط التي تشن عليه«. 
ورأى الكعب�ي أن »عملي�ة ف�رض 
العقوب�ات ه�و يشء غ�ري واقع�ي 
وغري مقبول باعتبار ان  أمريكا لها 
مصالح يف الع�راق ورشكات عاملة 
وأن فرض العقوبات سيفتح الباب 
امام باقي  ال�دول إلدخال رشكاتها 

للعمل يف العراق«. 
مواق�ع  ع�ى  »ماين�رش  أن  اىل  وأش�ار 
التواص�ل االجتماع�ي ح�ول العقوب�ات 
ماهو اال ذباب  الكروني يس�عى اىل نرش 
اخب�ار مزيف�ة للروي�ج لبق�اء القوات 

االمريكي�ة يف الع�راق«. 
وكان ن�واب عراقيينق�د أك�دواان تلويح 

بف�رض  ترام�ب  األمريك�ي  الرئي�س 
العقوب�ات االقتصادي�ة  ض�د الحكوم�ة 
العراقي�ة ع�ى خلفية تصوي�ت مجلس 
النواب عى قرار ط�رد القوات األمريكية 
 املنتهكة للس�يادة لن يحظى بتأييد دويل، 
العراقي�ة  الحكوم�ة  أن  اىل  لف�ت  فيم�ا 
ق�ررت إخ�راج  الق�وات األجنبي�ة وع�ى 

رأس�ها القوات األمريكية كونها انتهكت 
الس�يادة العراقية عرب الهجمات  الجوية 

ضد مواقع الحشد الشعبي. 
يذك�ر ان الخارجية الصيني�ة، قد علقت 
ع�ى تهدي�د الرئي�س األمريك�ي دونال�د 
ترام�ب بف�رض  عقوب�ات ع�ى العراق، 
إن الص�ني تع�ارض االس�تخدام الجائر 

للتهديد بالعقوبات . 
أم�س  أول  مس�اء  ه�دد  ترام�ب  وكان 
األحد، بف�رض عقوبات عى بغداد بعدما 
طالب الربملان  العراقي القوات األمريكية 
بمغ�ادرة الب�اد. مضيفا أن�ه إذا غادرت 
قوات�ه فس�يتعني ع�ى بغ�داد أن  تدف�ع 

لواشنطن تكلفة قاعدة جوية هناك. 

المراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت املحكم�ة االتحادية العلي�ا، الثاثاء، عن حس�مها )١7٢( قضية 
 دس�تورية خال عام ٢٠١9 ، مؤكدة أن االحكام الصادرة ش�ملت  العديد 
من املجاالت من بينها عم�ل مجلس النواب وصحة التصويت  عى وزراء 
ومكافحة الفساد واالرسة والطفولة والربية والتعليم  ومنظومة العدالة . 

وقال املتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، يف بيان تلقت   «املراقب 
العراقي« نس�خة من�ه إن »املحكم�ة االتحادية العليا أنه�ت  عام ٢٠١9 
بحس�م قضايا نوعية وبغاية األهمية، ورس�خت من  االح�كام الصادرة 

فيها مبادئ حافظت عى املسار الدستوري لعمل  السلطات«. 
واض�اف الس�اموك أن »مجموع ما تم حس�مه خال الع�ام املايض بلغ 
  )١7٢( قضي�ة دس�تورية، بمعدل حس�م بلغ )76.١٠%(، ت�م نظرها  يف 
)٥١( جلس�ة، وهن�اك دعاوى حول�ت عى ع�ام ٢٠٢٠ ألن اكثرها  قد تم 

تسجيلها يف االيام االخرية من عام ٢٠١9«. 
ونّوه الساموك إىل أن »أغلب الدعاوى أقيمت أمام املحكمة عى  مسؤولني 
يف الدولة مثل رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس  الوزراء، ورئيس مجلس 
الن�واب، ورئي�س مجلس القض�اء االع�ى،  ووزراء ومحافظ�ني وقامت 
بحسمها وفقاً للدستور، كما أنها حسمت  دعاوى تتعلق بالتصويت عى 

وزراء يف الحكومة«. 
وش�دد، ع�ى أن »املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا أوضحت يف حك�م لها بأن 
 املطالبة بعدم دستورية القوانني حق لكل شخص طبيعياً كان أم  معنوياً 
معرّباً عن رأيه كحق ضمنه الدس�تور له يف امل�ادة )٣٨/أوالً(  منه، وبكل 
الوس�ائل القانونية، بخ�اف توجه بعض املحاكم  الدس�تورية يف العالم، 
حي�ث تقرص ح�ق الطعن يف الترشيع�ات عى  عناوين رس�مية معينة يف 

الدولة«. 
وأسرسل الساموك، أن »اهم الدعاوى التي حسمتها املحكمة  االتحادية 
العليا، واصدرت من خالها حكماً بعدم الدستورية كان  توزيع املناصب 

يف مؤسسات الدولة وفق نظام املحاصصة«. 
وذك�ر، أن »اح�كام املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا دعم�ت ال�دور الرقابي 
 والترشيع�ي ملجل�س النواب، الس�يما عى صعي�د االس�تجوابات واقرار 
 القوان�ني«.  وأورد، أن »املحكم�ة نظرت دعاوى للطع�ن بصحة عضوية 
العديد  من النواب، واستبدلت قسماً منهم باالعتماد عى خرباء مختصني 
 قدموا تقاريراً فنية وفقاً للدس�تور، والقانون والنظام االنتخابي«.  وزاد، 
أن »املحكم�ة حافظت ع�ى التمثيل النس�وي النيابي وفق�اً  ل�)الكوتا( 
املنص�وص عليه�ا يف الدس�تور، وقضت ب�أن ال فرق يف  املرك�ز القانوني 
ب�ني الرجل واملرأة يف مجل�س النواب من حيث  الحق�وق واملهام«.  وأورد 
املتحدث الرس�مي، أن »املحكمة االتحادي�ة العليا أصدرت  احكاماً تتعلق 
بتوزي�ع الث�روة النفطي�ة، ونقضت م�واد يف ترشيعات  مختلف�ة كونها 
تتعارض مع استقال القضاء وحرية االنسان  وكرامته، وأولت اهتماماً 
كبرياً بحقوق املتهمني، وكون حق الدفاع  املقدس حيث أكدت من خالها 
عى اهمية دور املحامي يف هذا  املجال بوصفه رشيكاً رئيس�ًا يف منظومة 

العدالة، وبما يبيح له  ممارسة حقوقه الدستورية والقانونية .» 

المحكمةاالتحاديةتحسم172قضيةنوعّية
اغلبهاعلىمسؤولينكبارفيالدولة
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اعلن مرصف الرافدين عن رصف وجبة جديدة من سلف 
املتقاعدين املدنيني والعسكريني التي ترتاوح مابني 3 و5 

و 8 و 10 عن طريق أدوات الدفع االلكرتوني .
وقصال املكتب االعالمي للمصرصف يف بيان  انه “تم رصف 
دفعة جديدة من سصلف املتقاعدين املدنيني والعسكريني 

ألكثر من 308 متقاعد”.
وأوضصح البيصان ان “رصف تلك السصلفة تصم عن طريق 
ابالغ املتقاعد عرب إرسصاله رسالة نصية تخطره بمنحه 
السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة اإلجراءات القانونية 
ملنحه اياها ورصفها عن طريق أدوات الدفع االلكرتوني 

والتي تمت تعبئة الرصيد املايل اليه”.

الرافدين يعلن صرف وجبة جديدة من 
سلف المتقاعدين المدني والعسكري

اكصد عضصو املجلس االقتصصادي العراقي غديصر العطار إن 
املنتج املحيل العراقي له جودة عالية، مشصددا عىل رضورة 
تسويقِه بطريقة صحيحة.وقال العطار يف بيان إن »املنتج 
املحيل واملصنع لدى رشكات القطاع الخاص وأيًضا األيادي 
العاملة املحلية له جصودة كبرية«. ودعا العطار إىل »اعتماد 
املنتصج املحصيل يف عمليات الصراء الحكومي أسصوة بمنتج 
رشكات الوزارات«.وبني العطصار أن »توجه الحكومة نحو 
دعم القطاع الخصاص بحاجة إىل تفعيل قوانني داعمه لهذا 
التوجه«، مطالًبا »الكتل السياسصية بإقصرار القوانني التي 
من شصأنها زيادة الحركة االستثمارية يف البالد ومن أهمها 

قانون الراكة بني القطاعني العام والخاص«.

خبير اقتصادي يدعو العتماد المنتج 
المحلي أسوة بمنتج شركات الوزارات

البنك المركزي يرسل تطمينات رسمية عن احتياطاتنا النقدية المحمية من قبل القانون الفدرالي األمريكي 
ال سلطة لترامب على أموال العراق

 فالرئيس األمريكصي ترامب ليس له قدرة 
عىل فصرض عقوبات عىل أمصوال العراق يف 
الواليات املتحدة االمريكية ألسباب عديدة 
يأتصي يف مقدمتها التسصوية التي جرت ما 
بصني العصراق وامريصكا عصام 2013 والتي 
بموجبها دفع العراق اكثر من 400 مليون 
دوالر وبذلصك انتهت فصرض العقوبات عىل 

العراق.
لقصد جصرى آخصر تمديصد يف عهصد الرئيس 
اشصرتط  الصذي  اوبامصا  بصاراك  السصابق 
بموجبة ان يلتزم العراق بهيكلة املصارف 
الحكوميصة ضمصن مروطيصات صندوق 
النقد الدويل املنوه عنها يف اتفاق االستعداد 
االئتمانصي SBA وكانصت الحمايصة لسصنة 
واحدة فقط فضالً عن انتهاء حماية االمم 
املتحدة عىل أموال العراق وعىل النحو الذي 
وفصره القصرار 1483 لسصنة 2003 والتصي 
انتهصت ايضصاً منذ صصدور القصرار االممي 

1٩5٦ يف نهاية العصام 2010 والذي أعطى 
مهلة ٦ اشصهر يف حينهصا النتهاء  الحماية 
االمميصة عىل االمصوال العراق والسصيما يف 
حساب املقبوضات النفطية DFI يف حينه 
.وقد انتهت الحمايتني  تباعاً بني السنوات 

 .»2013-2011
العصراق وأرصدتصه  احتياطيصات  ان  كمصا 
الخارجية ملزمة يف محفظة مالية خاصة 
لهذه الودائع أو السندات أو املبالغ النقدية 
أو الذهصب باإليفصاء بها عنصد الطلب ومن 
حق العراق سصحب أمواله متى شصاء , اال 
ان مختصصون فضلصوا عصدم جصر األموال 
العراقية يف االزمصة الحالية حتى ال تصبح 

محل مزايدات.
احتياطصات العصراق موجصودة يف كل دول 
الفصدرايل  باالحتياطصي  وليصس  العالصم 
ال  املركزيصة  فالبنصوك  فقصط«  االمريكصي 
تتعامصل عصىل ردود الفعل مصن املناكفات 

أو التجاذبصات وهذا ينطبق عصىل املركزي 
العراقي.

ويقول الخبري االقتصادي صالح الهمايش 
يف اتصصال مصع ) املراقصب العراقصي(: ان 
ترصيحات ترامب بشصأن فرض عقوبات 

عىل العراق فيهصا الكثري من الحقائق التي 
اريصد اخفائها , فالرئيصس األمريكي ليس 
لصه صالحية بفرض عقوبصات عىل األموال 
العراقية يف أمريكا بسصبب التسصوية التي 
أجريت قبل سنوات ودفع العراق بموجبها 

أمصوال ضخمصة مصن اجصل عصدم مالحقة 
األمصوال العراقيصة , كما ان العصراق يمتلك 
حسصابات يف البنصك الفصدرايل وقصد منحصه 
حصانات فهي محميصة بموجب القوانني 
ان  تقصول  التصي  الفيدراليصة  االحتياطيصة 

اموال البنوك املركزية املسصتقلة لدى البنك 
الفيديصرايل »كبنصك مركزي«  االحتياطصي 
توفر  بنفسصها الحماية القانونية من اي 
attachments او حجصز لدائنصني تجاريني 
لكصون تلصك االمصوال هصي للحفصاظ عصىل 

االسصتقرار النقدي واملايل، وهنالك سابقة 
قضائيصة لألرجنتني بهذا الشصأن بموجب 
قصرار ملحكمصة نيويصورك يصوم ردت دعوة 
ملالحقة قضائية اثارهصا دائنون تجاريون 

قبل عقد من الزمن«.
وتابصع الهمصايش: ان هصذه الحماية »التي 
بالرقصم   االول  الرئصايس  اعتمصدت باالمصر 
13303 منصذ  شصهر آيار عصام 2003 عىل 
حسصاب صندوق تنمية العصراق DFI وقت 
ذاك واملفتوح باسم البنك املركزي العراقي 
العصراق ملصلحة حكومة جمهورية العراق 
اي الحساب املفتوح لدى البنك االحتياطي 
الفيديصرايل األمريكصي يف نيويصورك وظصل 
موضصوع الحماية يفرس حاليصا, لذا أكرر 
انه ال توجد  حماية رسمية حالياً بموجب 
امر رئايس تنفيذي للرئيس األمريكي الذي 
ظل يتجدد سصنوياً executive order ذلك 
منذ آخر تجديد كان يف العام 2012 -2013 
يوم سصدد العصراق تعويضصات لألمريكان 
دوالر  مليصون   400 بنحصو   tourt claims

سميت )بتعويضات األذى(«.
مصن جهتصه يقصول املختص بالشصأن املايل 
سصالم عبصاس يف اتصصال مصع ) املراقصب 
العراقي(: أمريكا لها قوة مالية نابعة من 
أموال البنوك املختلفة لدول العالم يف البنك 

الفدرايل .
وأضاف ان »من غري املمكن سصحب أموال 
اية جهصة تعصارض السياسصة االمريكية،  
كما ان هناك دعصوات بفصل الجانب املايل 
عصن النزاعات السياسصية , حتصى ال تتأثر 

،،
،،
اثارت تصريحات الرئيس األمريكي بفرض 
عقوبات عل���ى األموال العراقي���ة في أمريكا 
وكذلك عوائ���د النف���ط العراقي ال���ذي يذهب الى 
صندوق تنمية العراق في واشنطن و يتم تحويله 

الى العراق مغالطات كثيرة فقد اريد من ورائها 
تشويه الحقائق ,

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

اكصد الخبصري القانونصي طارق حصرب، الثالثصاء، ان 
الواليصات املتحدة لصن تالحق اموال العصراق املودعة 
يف الخزانصة الفيدرالية االمريكية بعد تسصوية كافة 

الديون بذمته تجاه رشكاتها.
وقصال حصرب ، إن »العراق قام قبل خمس سصنوات 

بتسصوية مع الواليات املتحدة االمريكية بدفع اكثر 
من 500 مليون دوالر عن كافة الديون التي تطالب 

بها الركات االمريكية للعراق«.
وأضصاف حرب أن »االتفاق يقصي بالتزام امريكا، 
بعصد ذلك بعصدم اقامصة اي دعوى بهذا الشصأن ضد 

العراق سواء كانت ادارية او قانونية او قضائية ».
واشصار حصرب اىل ان »العصراق يبقصى بحاجصة اىل 
التسصهيالت املرصفية االمريكيصة واىل التعاون مع 
الخزانصة االمريكيصة بشصان مصا يتصم ابصالغ العراق 
مصن عمليات غسصيل لالمصوال او تمويصل لالرهاب 

او شصمول بفسصاد مايل كصصصصصبصري لبعصصصصصصض 
الشخصيات«.

وتابصع، ان »العراق يحتصاج اىل التعامل مع الخزانة 
الفيدرالية االمريكية، وما تصدره من قرارات مالية 
مهمصة للعصراق، كما يحتصاج اىل مصرصف مورغان 

الذي يعترب املزود الرئييس للخدمات املالية، كما انه 
يقصوم بني الحصني واالخر باخبار العصراق بالجهات 
واالشخاص الذين قاموا بتحويل االموال اىل الخارج 
ليقصوم بعدهصا العصراق بالتدقيق من قبصل الجهات 

املختصة بهذا االمر«.

خبير قانوني: امريكا لن تالحق اموال العراق بالخارج بعد تسوية ديوننا معها

الذهب يقفز ألعلى مستوى في 7 سنوات بفعل توترات الشرق األوسط

كوريا الجنوبية تنظر في االستعانة باحتياطيات النفط إذا تفاقم التوتر في الشرق األوسط

ارتفع الذهب ألعىل مسصتوى يف حوايل 
سصبعة أعوام مصع إقبال املسصتثمرين 
عىل رشاء املعدن الذي يعترب مالذا آمنا 
مع تنامي املخاوف من رصاع أوسصع 

يف الرق األوسط.
وسصجل الذهب يف التعامالت الفورية 
أواخصر  يف  لألوقيصة  دوالر   15٦٦.41

جلسصة التصداول مرتفعا حصوايل واحد 
باملئة.

 ويف وقصت سصابق مصن الجلسصة قفز 
املعدن األصفر 1.8 باملئة إىل 72.157٩ 
دوالر وهصو أعصىل مسصتوى لصه منصذ 

العارش من نيسان 2013.
وزادت العقصود األمريكية للذهب 1.2 

باملئصة لتبلغ عند التسصوية 15٦8.80 
دوالر.

دونالصد  األمريكصي  الرئيصس  وهصدد   
ترامب بفصرض عقوبات عصىل العراق 
بعدما طالب الربملان العراقي بخروج 
مصن  واألجنبيصة  األمريكيصة  القصوات 
البالد وسصط رد فعل غاضب عيل قتل 

الواليات املتحدة قائدا عسكريا إيرانيا 
بصارزا، مما يزيد مخاوف من نشصوب 

رصاع أوسع نطاقا.
 وممصا يزيصد الضبابية، إعصالن إيران 
أنها سصتقلص بدرجة أكرب التزاماتها 
يف االتفصاق النووي املوقع مصع الدول 

الست الكربى يف 2015.

اكدت كوريا الجنوبيصة، الثالثاء، انها 
باحتياطيصات  االسصتعانة  يف  تنظصر 
النفصط إذا تفاقصم التوتصر يف الصرق 

األوسصط.
الكوريصة  يونهصاب  وكالصة  وذكصرت 
الجنوبية نقال عصن نائب وزير املالية 
كيصم يونغ-بوم يف اجتمصاع مع نواب 

الصوزراء املعنيصني باالقتصصاد صباح 
اليوم إن »الحكومة الكورية الجنوبية 
مسصتعدة تماما للتعامل مع تداعيات 
الصرق  يف  املتصاعصدة  التوتصرات 
»الحكومصة  أن  األوسصط«.وأضاف 
سصرتاقب عن كثب الوضع يف األسواق 
املالية وسصتتخذ إجصراءات رسيعة إذا 

زاد التقلصب جصراء التوترات يف الرق 
األوسط«.

 وبلغت احتياطيات النفط للبالد 5.٩٦ 
مليصون برميل يف نهاية ترين الثاني 
املصايض ويقصدر إجمصايل احتياطيات 
النفط مصن القطاعني العام والخاص 

بنحو 200 مليون برميل.

 وأكصد كيصم عىل أنصه »ال يوجصد تأثري 
كبصري عصىل واردات كوريصا الجنوبية 
من النفط عىل املدى القصري ولكن ال 
يزال يتعصني عىل البالد مراقبة الوضع 
عن كثب بالنظصر إىل اعتمادها الكبري 
عصىل الرق األوسصط للحصصول عىل 

الطاقة«.

أعلنصت دائصرة الوقايصة يف هيئصة النزاهصة، الثالثاء، عن 
أسصماء عدٍد من أعضاء مجلس النُّصوَّاب للدورة الحاليَّة 
والوزراء الذين أفصحوا عن ذممهم املاليَّة للعام 2020.

وقالت الهيئة يف بيان ، إن “نائب رئيس الوزراء لشؤون 
الطاقة وزيصر النفط )ثامصر عباس الغضبصان( ووزير 
الخارجيَّة )محمد عيل الحكيم( ووزير التجارة )محمد 
هاشصم العاني( قد أفصحصوا عن ذممهصم املاليَّة للعام 

الجاري”.
ة  ت أيضصاً اسصتمارة الذمَّ وأضافصت الهيئصة، أنهصا “تلقَّ
املاليَّة لعدٍد من أعضاء مجلصس النُّوَّاب للدورة الحاليَّة، 
وهم كلٌّ من النُّوَّاب )محمد عيل محمد تميم الجبوري( 
و )فالصح سصاري عبدايش عكاب الجيايش(، و )سصهام 
شصنون عبصد اللصه( و )عبصد الحسصني عزيز(”.وكانت 
هيئصة النزاهصة قد أفصحصت نهاية العصام املنرصم عن 
تفاصيل التعديصل األول لقانونها النافذ رقم 30 لسصنة 
2011، بعد إقرار مجلس النُّوَّاب التعديل، طبقاً ألحكام 
البنصد أوالً من املصادَّة )٦1( والبند ثالثاً مصن املادَّة )73( 
من الدسصتور، إذ حصددت املادَّة )1٦/ أوالً( املشصمولني 

باإلفصاح عن ذممهم املالية.

النزاهة تكشف أسماء نواب ووزراء 
أفصحوا عن ذممهم المالية للعام الجاري

لتتوقصف  الثالثصاء،  األوروبيصة  األسصهم  انتعشصت 
الخسصائر التصي منيصت بهصا عصىل مصدى اليومصني 
السصابقني، مع تراجصع حدة املخاوف مصن مواجهة 
بني الواليصات املتحدة وإيران، بينما ارتفعت أسصهم 
رشكات السصيارات بعدمصا أعلنصت رولز-رويس عن 

مبيعات سنوية قياسية.
وهدأت حدة الخسائر التي منيت بها األسهم العاملية 
عقب قتصل الواليات املتحصدة قائدا عسصكريا إيرانيا 
كبريا وذلك يف غياب تطورات جديدة يف املواجهة بني 

البلدين.
وزاد املؤرش سصتوكس ٦00 نحصو 0.5 باملئة بحلول 
السصاعة 0805 بتوقيصت جرينتصش، وتفوق املؤرش 

األملاني داكس عىل نظرائه.
وارتفصع مؤرش قطصاع السصيارات 0.8 باملئة بعد أن 
زادت مبيعصات رولز-رويس 25 باملئة يف 201٩، مما 
يبعث عصىل بعض االرتياح حيال القطاع الذي يعاني 

من تباطؤ الطلب العاملي.
وارتفع سصهم بي.ام.دبليو مالكة رولز-رويس نحو 

0.8 باملئة.

األسهم األوروبية ترتفع مع 
انحسار توترات الشرق األوسط

ديالى: احياء المشاريع المتوقفة يوفر اكثر من  1000 فرصة عمل
 اكصد قائممقصام قضصاء بعقوبصة يف 
الحيصايل،  عبداللصه  ديصاىل  محافظصة 
الثالثاء، بان احياء املشاريع املتوقفة 
اسصهم يف توفري اكثر مصن الف فرصة 
عمصل للعاطلني.وقصال الحيصايل ،ان” 
احداث حزيران 2014 دفعت اىل توقف 
املئات من املشصاريع الخدمية بعضها 
سرتاتيجي يف بعقوبة ومحيطها لكن  
العرات من تلك املشاريع بدأت تأخذ 
مسارها يف التنفيذ بعد تامني االموال 
الالزمة لها خاصة املشاريع املهمة يف 

البعد الخدمي”.
ى،ان”املشصاريع  الحيصايل  واضصاف 
املتوقفة والتي جرى احياءها مؤخرا 
سصاهمت يف توفصري اكثر مصن 1000 

فرصصة عمصل للعاطلصني ناهيصك عن 
تحريك سصوق املواد االنشصائية والذي 
له تاثري يف االقتصاد املحيل باتجاهات 

“مشصاريع  ان  مبينصا  مختلفصة”، 
االعمار والبنصاء لها تداعيات ايجابية 

عىل مهن كثرية”.

ان”بعقوبصة  اىل  الحيصايل  واشصار 
مصن  تصررا  ديصاىل  مصدن  اكثصر 
جصرت  التصي  االمنيصة  االضطرابصات 
الحاجصة  بامصس  بعصد 2003 وهصي 
كبصرية  حكوميصة  طريصق  لخارطصة 
وتمويصل  الخدمصي  واقعهصا  لتعزيصز 
املشاريع االسصرتاتيجي التي ستخلق 
نقلصة نوعيصة يف االداء عصىل مختلصف 

االصعدة”.
الخدميصة  املشصاريع  وكانصت مئصات 
توقصف العمصل بهصا بسصبب احصداث 
حزيران 2014 عقصب اجتياح داعش 
مناطصق واسصعة مصن ديصاىل خاصة 
القاطع الشصمايل والشصمايل الرقي 

للمحافظة.

الباوي: العراق لن يتأثر اقتصاديا بأي عقوبات أميركية قد تفرض عليه
رأى املحلل السصيايس حصازم الباوي، 
الثالثاء، ان العراق لن يتأثر اقتصاديا 
يف حصال فرض عقوبات عليه من قبل 
الجانصب األمريكصي، الفتصا اىل امتالك 
العصراق ثروات طائلصة ونفط اليمكن 
لدول العالم ان تسصتغني عنه مطلقا 
إضافة اىل عملة اليمكن اسصتهدافها 

بالعقوبات.
وقصال الباوي ، ان “امريكا سصتواجه 
صعوبصة تمرير قرار فصرض الحصار 
بنحصو احصادي الجانب عىل الشصعب 
العراقصي من دون تفويصض اممي”، 
تؤكصد  أن “هنصاك معطيصات  مبينصا 
عصدم تاثصر العراق بصه بالنحصو الذي 
يتصم الرتويصج لصه مصن قبل وسصائل 

اعالم محليصة وعربية وعاملية وايضا 
مواقصع التواصل، وكمصا هو معروف 

ان العصراق يطبع عملته يف سصويرسا 
يعنصي عملة مدعومة بصدوالر إضافة 

للذهب وهو ليس عملة محلية فاقدة 
للقيمة النقدية”.

وأوضصح ان “ العصراق يعتصرب رابصع 
وثانصي  العالصم  يف  للنفصط  مصصدر 
احتياطي من خزين البرتول واليمكن 
االستغناء عن النفط العراقي بل من 
املسصتحيل تحييد نفطه بالنحو الذي 
يتصم التهويل له إعالميا”، مشصريا إىل 
أن “البنصك املركصزي العراقصي يمتلك 
احتياطصي من الصدوالر يصصل اىل 52 
سصندات  اىل  اضافصة  دوالر،  مليصار 
دوالر  مليصار  ب88  تقصدر  خارجيصة 
كمصا يمتلصك ٦7 مليصون طصن مصن 
الذهب خزين خارج حسابات الدولة 

واملوازنات”.

االقت�صادي
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المراقب العراقي/ متابعة...4
وافق نواب الربمل�ان االيراني عىل مرشوع قانون 
بصف�ة عاجل�ة ج�دا،  لتعدي�ل قان�ون االج�راء 
املض�اد للجريم�ة االمركي�ة االخ�رة .  وبذلك تم 
تعدي�ل قان�ون االج�راء املض�اد الذي ت�م اقراره 
من قب�ل  مجلس الش�ورى االس�امي )الربملان( 

يف تاري�خ 23 نيس�ان 2019  واملصنف بمقتضاه 
القيادة املركزية االمركية يف املنطقة   «سنتكوم« 
كمنظم�ة ارهابي�ة، وذلك ردا ع�ىل إدراج امركا 
الحرس  الثوري ع�ىل الئحة »اإلرهاب« االمريكية 
املزعوم�ة .   وواف�ق نواب املجل�س باإلجماع عىل 
تعدي�ل نص القان�ون االجراء  املض�اد عرب إدراج 

كافة أعضاء وزارة الدفاع االمركية   “البنتاغون” 
وال�رشكات واملؤسس�ات التابع�ة له�ا والق�ادة 
 واملتورطني بجريمة اغتيال الشهيد الفريق قاسم 
س�ليماني، وذلك  قب�ل عب�ارة القي�ادة املركزية 
والق�وات  واملنظم�ات  س�نتكوم”  االمركي�ة” 

واملؤسسات التابعة لها بنص القانون. 

البرلمان اإليراني يصادق على  تصنيف »البنتاغون« كمنظمة  إرهابية دولي دوليعربي  عربي 

حشود مليونية تشارك بتشييع الشهيد سليماني في »كرمان«
 وقائد  الثورة يعد باالنتقام الشديد من المجرمين

المراقب العراقي/ متابعة...
 ،  La Nouvelle Tribune  صحيف�ة قال�ت 
إن روس�يا ستس�تمر يف  الع�ام الجدي�د، يف 
تعزي�ز موقعه�ا كدول�ة قوية، وس�تواصل 
ح�ل التحدي�ات  الت�ي تواجهها وذل�ك وفقا 

السرتاتيجيتها السياسية . 
يف ع�ام 2019 ، تمكنت روس�يا م�ن إجبار 
وتعت�زم  التح�دث  عنه�ا،  ع�ىل  الكثري�ن 
مواصل�ة ف�رض »رؤيتها وأس�لوبها«، مما 

سيعزز  الوجود الرويس يف الساحة الدولية . 
وأش�ارت الصحيفة إىل أن الرئيس فاديمر 
بوت�ني أعل�ن ذل�ك خ�ال  كلمته بمناس�بة 

االحتفال بالعام الجديد . 
ووفقا للصحيفة، يواجه الكرملني العديد من 
األس�ئلة واملس�ائل التي  يتوقع حدوث تقدم 
كبر فيها. عىل س�بيل املثال، يستمر الدفء 
 بالتس�لل تدريجي�ا إىل العاق�ات بني كييف 

وموس�كو: لقد كانت  املفاوض�ات متوقفة 
من�ذ ع�ام 2016، لك�ن صع�ود فاديم�ر 
زيلينس�كي  إىل الس�لطة غر ميزان القوى. 
ونتيج�ة لذل�ك، يف 29 كان�ون االول  املايض، 
تم�ت عملية لتبادل األرسى والس�جناء بني 
أوكراني�ا  ودونباس، بعد التب�ادل األول الذي 

جرى يف 7 ايلول . 
وش�ددت الصحيف�ة ع�ىل أن روس�يا ورغم 
منح س�لطات كييف املجال  للمناورة، أكدت 
أنه�ا »ل�ن تبدأ أي مفاوضات بش�أن ش�به 

جزيرة  القرم .» 
والقضي�ة األخ�رى املهم�ة للكرمل�ني ه�ي 
العاق�ات م�ع الص�ني وإي�ران،  إذ تواص�ل 
الصني بش�كل متزايد ترسيخ نفسها كقوة 
مهيمنة يف  الرشق، وتريد إيران أيضا ترسيخ 
مكانته�ا وتكتس�ب املزي�د م�ن  األهمية يف 
املنطق�ة بع�د تعزي�ز دوره�ا يف الح�رب يف 

سوريا . 
ويش�ر ه�ذا املق�ال إىل أن ه�ذا التحال�ف 
االس�رتاتيجي ب�ني ال�دول  الث�اث، مرتب�ط 
أن  ويب�دو  س�وريا.  يف  بالح�رب  مب�ارشة 
موسكو،  باعتبارها أحد أركان هذا الرصاع، 
تكاف�ح جاهدة ملس�اعدة نظام  األس�د لكي 
يتمك�ن مج�ددا م�ن الوقوف ع�ىل الطريق 
الصحيح مرة  أخ�رى، ويف عام 2020، يبدو 
أنه�ا س�تلعب ال�دور املفص�ي الرئي�ي  يف 
هذه القضية، وربما س�تتمكن لوحدها من 
ح�ل األزمة الس�ورية  بجوانبها السياس�ية 
واإلنس�انية –وطبعا س�تطرح م�ن جانبها 

مطالب  صارمة . 
وما يش�ر إىل صحة هذا الط�رح، هو الدور 
ال�ذي لعبت�ه روس�يا يف  كبح ح�دة الهجوم 
الذي ش�نه الجيش الرتكي عىل شمال رشق 

سوريا . 

المراقب العراقي/ متابعة...
شدد األمني العام للمجلس األعىل 
ع�ي  اإليران�ي  القوم�ي  لألم�ن 
 ش�مخاني عىل أن ل�دى إيران 13 
س�يناريو للرد عىل اغتي�ال قائد 
قوة  الق�دس يف الح�رس الثوري 

االيراني اللواء قاسم سليماني . 
حدي�ث  يف  ش�مخاني  ولف�ت 
أن  إىل  اإليراني�ة  »ح�رم«  ملجل�ة 
ايران�ي من  »أضع�ف  س�يناريو 
ع�رش  الثاث�ة  الس�يناريوهات 
سيش�كل  كابوًس�ا  لانتق�ام 
املتح�دة«،  للوالي�ات  تاريخًي�ا 

مؤكًدا أن »الوق�ت حان لنتحدث 
وس�يناريوهات  تهديداتن�ا   ع�ن 
االنتق�ام«، قائًا إنن�ا األن ندرس 
نوع  الرضبة التي س�ننزلها عىل 

رؤوسهم«. 
وقال إنه »ما كان ينبغي ألمريكا 
اللواء  اغتي�ال  ارت�كاب جريم�ة 
 سليماني، وعليها اآلن أن تتحمل 
كل تداعي�ات ذل�ك«، مش�ًرا اىل 
أن  الق�وات االمركي�ة لج�أت اىل 
قواعده�ا العس�كرية للفرار من 
س�تفتح  اي�ران  االنتق�ام  لك�ن 

بوجههم أبواب جهنم«  . 

وأض�اف ش�مخاني قائ�ًا »إننا 
نرص�د كل القواع�د األمريكية يف 
املنطق�ة  وكل التح�ركات فيه�ا، 
ونعلم أنها عىل أهبة االستعداد«، 
وتاب�ع أن   «األمريكي�ني يدركون 
اس�تهداف  ع�ىل  ق�ادرون  أنن�ا 
ع�رب  يف  املنطق�ة  بوارجه�م 
وبعي�دة  متوس�طة  صواريخن�ا 

املدى«. 
وق�ال ش�مخاني إن »هن�اك 19 
قاع�دة أمريكي�ة م�ن بينها 11 
ال  املنطق�ة،  يف  مرك�زا  للقي�ادة 
تبعد كثرًا ع�ن حدودنا الرشقية 

 8 إىل  والغربي�ة،  باإلضاف�ة 
قواع�د أمريكية ش�مال وجنوب 
أن   «إي�ران  وأض�اف  إي�ران«، 
لديها معلومات ب�أن األمريكيني 
خفضوا من جوالتهم يف  املنطقة، 
يف  حالًي�ا  يتمرك�زون  وه�م 

قواعدهم«. 
وأك�د ش�مخاني أن »ردن�ا ع�ىل 
اغتيال سليماني سيكون موجًها 
للق�وات  األمريكي�ة يف املنطقة«، 
وق�ال: »إذا أرادت اإلبق�اء عليهم 
يف  قواعده�ا س�نرضب الق�وات 

والقواعد األمريكية معا«. 

إيرانية: ايران لديها 13 سيناريو للرّد على جريمة أمريكا مجلة 

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
صحيف�ة  “Rheinpfalz”  األملاني�ة  وجه�ت 
انتقادات للحكومة الرتكية،  عىل خلفية اتخاذ 
قرار إرس�ال قوات ومعدات عسكرية إىل ليبيا 

لدعم  حكومة الوفاق يف العاصمة طرابلس . 
وأكدت الصحيف�ة أن »تركيا تخوض مغامرة 
خطرة بقرار إرس�ال  قوات عسكرية إىل ليبيا، 
قائ�ًا: “الجنود األت�راك يف ليبيا قد يدخلون  يف 
مواجهة مع الجن�ود املرتزقة الروس املقاتلني 
يف صف�وف  الجنرال خليفة حفرت. ولكن تركيا 
تحت�اج إىل حس�ن الني�ة الروس�ية يف  الحرب 

الس�ورية، يف ليبي�ا أيًض�ا… املش�هد اإلجمايل 
يظهر أن  السياسة الخارجية الرتكية يف األزمة 
الليبية عش�وائية بدون تخطيط.  اس�تعراض 

القوى ال يعترب مفهوًما للدولة«. 
   ”Neue Osnabrücker Zeitung“صحيف�ة
 األملاني�ة أيًض�ا حذرت  م�ن تصاع�د التوتر يف 
املنطقة، عىل خلفي�ة مقتل قائد فيلق القدس 
عملي�ة  خ�ال  س�ليماني،  قاس�م   الجن�رال 
عسكرية أمريكية يف العاصمة  العراقية بغداد . 
وقالت الصحيفة: “إن رئيس الواليات املتحدة 
األمريكي�ة ال يج�ب أن  يك�ون س�بًبا للتفاخر 

فيما يتعل�ق بالتوتر القائم مع إي�ران. تهديد 
ترامب  إلي�ران باس�تهداف 52 هدًفا، لن يثني 
إي�ران ع�ن ال�رد بخط�وة مماثلة.  أم�ا طلب 
الربمل�ان العراق�ي س�حب الق�وات األمريكية 
م�ن الب�اد، فهو  كارث�ي. هذا ال يعن�ي نهاية 
مؤقتة ملكافح�ة تنظيم داعش فقط. الخطوة 
املتح�دة  الوالي�ات  خس�ارة  يف  تتس�بب   ق�د 
ل�كل تأثرها يف الع�راق. وقد  ي�ؤدي إىل زيادة 
التنظيمات الشيعية اإليرانية واملتحالفة معها 
 لتواجدها يف الباد. سياس�ات ترامب تزيد من 

حدة التوترات وال  تقللها«. 

األلمانية: السياسة الخارجية التركية في ليبيا عشوائية الصحف 

: ماهي مهمة بوتين الرئيسية عام 2020  ؟ روسية  صحيفة 

المراقب العراقي/ متابعة... 
قامت ق�وات العدوان الس�عودي، بفرض طوق 
أمني مشدد عىل بلدتني  يف القطيف منذ ساعات 
الصباح األوىل، فيما قامت بإغاق بعض  الطرق. 
وقال بي�ان نقله موق�ع »ثوار النم�ر« وتابعته 
الس�عودية  إن   «الق�وات  العراق�ي«  »املراق�ب 
الغاش�مة فرضت طوقا أمنيا مش�ددا عىل بلدة 
 البح�اري يف القطي�ف من�د س�اعات الصب�اح 
األوىل«، مش�را اىل ان  القوة ال زالت تغلق الطرق 

املؤدية إىل البلدتني«. 

وأضاف البيان أن »القوة الغاش�مة قامت أيضا 
بإغاق نقطة تفتيش  النارصة ومنع الناس من 
املرور بالنقط�ة، فيما قام�ت الدوريات  األمنية 
املصفح�ة واملدرع�ات الحربي�ة باالنتش�ار عىل 

طول شارع  أحد«. 
واعت�رب البيان أن »هذا االنتش�ار األمني للقوات 
الس�عودية الغاش�مة  واالس�تفزاز وص�ل حتى 

جنوب بلدة العوامية«. 
وأوض�ح أن »هن�اك أصوات�ا لألس�لحة الثقيلة 

بشكل متقطع«. 

المراقب العراقي/ متابعة... 
املصاب�ون  طال�ب معتقل�و ج�و 
والج�رب  الجلدّي�ة  بالحساس�ّية 
عاجه�م،  يف  ب�رضورة  اإلرساع 
مش�ّددين ع�ىل أّن هذا ح�ّق لهم، 
مس�تنكرين  اإلهم�ال املتعّمد من 

إدارة السجن . 
فاملعتقل »حس�ني الحداد« قال يف 
تس�جيل صوتي، تابعت�ه »املراقب 
املصاب�ني  »أح�د  إّن�ه   العراق�ي« 
بمرض الجرب، وإّن الوضع داخل 
 الس�جن مزٍر، وق�د تلّق�وا العديد 
من الوع�ود من الضب�اط بالعاج 
ولم  تتحّقق، موضًحا أّن املعتقلني 
املرىض مرهقون بسبب قلّة النوم، 
 وقد نقَل مطالب املعتقلني بتعقيم 
املبن�ى م�ن الجراثيم، واس�تبدال 

 األدوات الشخصّية وتقديم العاج 
الكايف لهم«  . 

علي�ه  املحك�وم  ال�رأي  معتق�ل 
بالس�جن املؤّب�د »أيم�ن ناج�ي« 
وّج�ه ن�داًء  للجه�ات املعنّي�ة قال 
فيه »نحن يف س�جن ج�ّو املركزّي 
مبن�ى 12  نعاني من الحساس�ية 
لدرج�ة أّن أبدانن�ا تش�وّهت م�ن 
ذلك امل�رض،  فيم�ا تواص�ل إدارة 
السجن املماطلة»، وذكر أّنه منذ 6 
شهور انترش  الجرب بشكل واسع 
يف مبان�ي الس�جن، وقد اش�تكى 
إمكانّي�ة  م�ن  ع�دم  املعتقل�ون 
املناس�ب،  العاج  الحص�ول ع�ىل 
الفًت�ا إىل أّن إدارة  الس�جن عزل�ت 
بعض املصابني م�ن دون عاج أو 
معالجة لألسباب  األساسّية، األمر 

الذي يتس�ّبب يف إبق�اء املرض بني 
املعتقل�ني،  وطال�ب بتوف�ر عاج 

قب�ل  م�ن  مناس�ب 

طبي�ب متخّص�ص، وتخصي�ص 
ل�كّل  صحّي�ة  ش�خصّية   أدوات 

معتقل«  . 

المراقب العراقي/ متابعة...
أكدت منظّم�ة »هيومن رايتس ووتش« أّن التهدي�د العلني الذي أطلقه 
 الرئي�س األمركي دونالد ترام�ب بمهاجمة مواقع إيراني�ة ثقافية يعد 

 م�ن »جرائ�م الح�رب«، مش�رة إىل أّن هذه 
التهدي�دات تعك�س تجاهل  ترام�ب وإدارته 

لحقوق االنسان . 
   ولفت�ت املنظمة إىل أن »العقوبات الش�املة 
الت�ي تفرضه�ا أم�ركا  عىل إيران س�اهمت 
يف حرم�ان املواطن�ني اإليرانيني م�ن األدوية 
 األساس�ية«، ما يؤّك�د أّن »أم�ركا ال تراعي 

صّحة ورفاه اإليرانيني«. 
بدورها، ش�ددت نائبة مدير مكتب »هيومن 

رايتس ووتش« يف  واش�نطن أندريا براسو عىل »أّن تهديد ترامب للرتاث 
الثقايف  اإليراني يدّل عىل عدم اكرتاثه بسيادة القانون يف العالم«، ودعته 

 إىل القول »بوضوح إّنه لن يأذن بجرائم حرب أو يأمر بها«. 
يف هذا السياق، يحّمل قانون »جرائم الحرب« 
األمرك�ي املواطنني  األمركيني واملس�ؤولني 
املدنيني والعس�كريني الذين يرتكبون جرائم 
 ح�رٍب مس�ؤوليًة جنائي�ة، بحس�ب موقف 

»هيومن رايتس ووتش .» 
وكان  ترام�ب كان ق�د غ�رّد ع�ىل »توي�رت« 
قائ�ًا إّنه »ح�ّدد 52 موقع�اً  إيراني�اً ثقافياً 
س�يرضبها الجيش األمركي إذا اس�تهدفت 

إيران  أمركا«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن املتحدث باس�م حركة »أنصار الل�ه« الحوثيني يف صنعاء،  العميد يحيى 
رسيع، الثاثاء، عن إس�قاط طائرة استطاع مقاتلة  تابعة للتحالف العربي 

يف محافظة الجوف . 
وق�ال رسي�ع إن »الدفاع�ات الجوية تمكنت من إس�قاط طائرة تجس�س 

 مقاتلة نوعCH» -4«  يف محافظة الجوف شمال رشق اليمن«. 
وأضاف رسيع أنه »تم إسقاط طائرة االستطاع املقاتلة يف الجوف  بصاروخ 

أرض جو سيكشف عنه الحقا«. 
ولف�ت إىل أن »طائرةCH«  -4«  االس�تطاعية املقاتلة، هي الثالثة من  نوعها 

التي يتم إسقاطها أثناء قيامها بأعمال عدائية«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
شارك مايني االيرانيني يف مدينة كرمان، 
الثاثاء، بتش�ييع جثمان  الش�هيد القائد 
الفري�ق قاس�م س�ليماني قب�ل مواراته 
الثرى، فيما اصدر  قائد الثورة اإلسامية 
بيانا اكد فيه أن عمل املقاومة لن يتوّقف، 
 مش�ددا عىل أن االنتقام الّشديد سيكون 
بانتظار املجرم�ني الذين  تلّوث�ت أيديهم 

القذرة بدمائه ودماء سائر الشهداء. 
هاش�مي  الل�ه  »آي�ة  مط�ار  وكان 
اس�تقبل  ق�د  كرم�ان  يف  رفس�نجاني« 
 جثمان الش�هيد القائد قاس�م سليماني 

ورفيق دربه العميد حسني  بورجعفري . 
وكان�ت جثامني قائ�د ق�وات »القدس« 
التابع�ة للحرس الثوري الش�هيد  الفريق 
قاس�م س�ليماني ونائ�ب رئي�س هيئ�ة 
الحش�د الش�عبي الش�هيد أب�و  مه�دي 
املهن�دس ورفاقهما الش�هداء االبرار، قد 
تم تشييعها بمشاركة  جماهرية واسعة 
يف م�دن الكاظمية وكرب�اء والنجف يوم 

السبت . 
وبع�د نق�ل الجثامني الطاه�رة اىل إيران 
ي�وم االح�د ت�م تش�ييعها اوال يف  مدينة 
خوزس�تان  محافظ�ة  مرك�ز  اه�واز 
بمشاركة حافلة ومن ثم نقلت  اىل مدينة 
مش�هد املقدس�ة التي ش�هدت مشاركة 
مهيب�ة وبالت�ايل نقلت  اىل طه�ران حيث 
أّم قائ�د الثورة االس�امية صاة الجنازة 
صب�اح  االثن�ني وبعده�ا ب�دأت مراس�م 
تشييع حاشدة جدا بمشاركة املايني من 

 ابناء طهران . 
وبعد ظهر االثنني نقلت جثامني الشهداء 
اىل مدين�ة ق�م املقدس�ة الت�ي  ش�هدت 
مش�اركة واسعة يف مراس�م تشييع غر 

مسبوقة يف تاريخها،  

وم�ن طه�ران تم نق�ل جثمان الش�هيد 
القائ�د س�ليماني والش�هيد  بورجعفري 
اىل كرم�ان وكذل�ك نقل جثمان الش�هيد 
أبو مهدي  املهندس اىل عبادان ليش�يع اىل 
حدود ش�لمجة الدولية ومنه�ا اىل  مدينة 

البرصة. 
يف ب�دء مراس�م تش�ييع الش�هيد القائد 
قاس�م س�ليماني ورفاق�ه، ق�رأ  ممث�ل 
الويل الفقي�ة يف محافظة كرمان )رشق( 
وإم�ام جمع�ة مدينة  كرم�ان نص بيان 

قائ�د الث�ورة اإلس�امية وال�ذي أصدره 
عقب  استشهاد الشهيد سليماني . 

وجاء يف بيان التعزي�ة الذي اصدره قائد 
الثورة االس�امية بمناس�بة  استش�هاد 
الفري�ق س�ليماني »ه�ا ق�د حلّ�ق لواء 

إىل  وش�امخ  القام�ة  العظي�م  اإلس�ام 
الس�ماوات، لقد عانقت ليلة أمس أرواح 
الش�هداء الطّيبة  روح قاس�م س�ليماني 

الطاهرة. 
وأضاف يف البيان أّن »سنوات من الجهاد 
الخالص والّش�جاع يف  س�احات مقارعة 
ش�ياطني وأرشار العال�م، وأع�وام م�ن 
تمّني الّشهادة  يف س�بيل الله بلّغت أخراً 
س�ليماني العزيز هذه املنزل�ة الرّفيعة إذ 
 ُس�فكت دم�اؤه الطاهرة عىل يد أش�قى 

أفراد البرش عىل وجه األرض. 
وتق�دم قائ�د الص�ورة »بأس�مى آي�ات 
التربيك لصاح�ب الع�رص والزّمان  بقية 
الل�ه األعظ�م )أرواحن�ا ف�داه( ولروحه 

الطاهرة وأعزّي الّشعب  اإليراني«  . 
وأش�ار اىل أن »الش�هيد س�ليماني كان 
نموذجاً بارزاً للناهلني من  فيض اإلسام 
ومدرسة اإلمام الخميني، فقد أمىض ُجّل 
عم�ره بالجهاد  يف س�بيل الله. الّش�هادة 
كان�ت جزاء مس�اعيه الحثيثة طوال كّل 

هذه  األعوام«. 
وش�دد »س�وف لن يتوّقف عمله ونهجه 
برحيل�ه بحول وق�ّوة من الل�ه  ولن يبلغ 
طريق�اً مس�دوداً، لكّن االنتقام الّش�ديد 
س�يكون بانتظار  املجرمني الذين تلّوثت 
أيديه�م الق�ذرة بدمائ�ه ودم�اء س�ائر 

الشهداء  
وأوضح أن »الش�هيد سليماني شخصّية 
جمي�ع  أنص�ار  وإّن  دولّي�ة  مقاوم�ة 
املقاوم�ة يطالبون بالثأر لدم�ه، فليعلم 

جميع األصدقاء- واألعداء أيضاً- أّن نهج 
الجه�اد يف املقاوم�ة سيس�تمّر بدواف�ع 
 مضاعفة وأّن الّنرص الحاس�م س�يكون 

حليف مجاهدي هذا املسار  املبارك. 
وب�ني أن »فقدان قائدنا املضّحي والعزيز 
مري�ر لك�ّن اس�تمرار الّنض�ال  وتحقيق 
الّنرص النهائي س�وف يكون أش�ّد مرارة 

عىل القتلة  واملجرمني«  . 
وتابع أن »الش�عب اإليراني س�وف يكرم 
اسم وذكرى الشهيد رفيع  الشأن الفريق 
قاسم س�ليماني والش�هداء الذين كانوا 
معه خاّصة  مجاهد اإلسام الكبر السّيد 
أبو مه�دي املهندس وإّنن�ي أعلن الحداد 
 يف الب�اد ثاثة أّيام وأتقّدم بأس�مى آيات 
التربيك والع�زاء لزوجته  الكريمة وأبنائه 

األعزّاء وسائر أقربائه«  . 
وأش�اد ممث�ل ويل الفقي�ه يف محافظ�ة 
كرمان، ب�� »املش�اركة املليوني�ة  ألهايل 
املحافظة واملس�ؤولني يف مراسم تشييع 
جثم�ان الفري�ق  الش�هيد الحاج قاس�م 
س�ليماني ورف�اق درب�ه، قائ�ا إن »ما 
يتعل�ق  بم�كان دفن�ه فق�د أوىص وأك�د 
القائ�د س�ليماني ع�ىل ان يك�ون مكان 
دفن�ه  يف مقربة الش�هداء بمدينة كرمان 
)مس�قط رأس�ه(، ويف ه�ذا الص�دد،  تم 
تخصي�ص عدة أماك�ن وس�يتم التنفيذ 

وفقا لوصيته«  . 
وأضاف، أن »الشهيد سليماني، شخصية 
بارزة، كانت له بصمة يف  العالم اإلسامي 

يف حياته ويف شهادته«. 

الكيان السعودي يغلق بلدتين في القطيف ويستخدم األسلحة الثقيلة

معتقلو جّو المرضى يطالبون بسرعة العالج

هيومن رايتس ووتش: ترامب وإدارته يتجاهالن حقوق االنسان

الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة استطالع مقاتلة للعدوان  
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يف ع�ام ٢٠٠٥ عندما فازت قائمة االئتالف العراقي املوحد يف انتخابات 
الجمعية الوطنية  العراقية بنظام القائمة املغلقة يف حينها كان اس�م  
)جمال جعفر محمد عيل ( يرتدد كثريا عند  احتساب النصاب القانوني 
لجلس�ات الجمعي�ة الوطنية حيث كان من ضمن األس�ماء الفائزة يف 
 القائم�ة آنفا حيث لم يعرف لنا بعد ان�ه يكنى أو يلقب ب)أبي مهدي 

املهندس (  .  
والذي لم يحرض اال القليل من جلسات اجتماعاتها كونه كان مطلوبا 
لالعتق�ال او االس�تهداف  يف كل لحظة من قبل االمري�كان املتواجدين 
بحرية يف الع�راق يف تلك الفرتة ملواقفه البطولي�ة  والفدائية ضدهم يف 

اكثر من مكان من العالم ...  
وكان�ت امتيازات اعض�اء الجمعية الوطنية العراقي�ة يف وقتها كبرية 
جدا ويسيل لها لعاب  الجميع من حيث االموال والحمايات والسيارات 

املصفحة والجوازات الدبلوماسية واالرايض  وغريها .. 
وكان�ت هذه الروات�ب واالمتيازات ترصف ألعض�اء الجمعية الوطنية 

بغض النظر عن غيابهم  او حضورهم . 
ويف نهاية كل شهر تقوم الدائرة املالية بحسم هذه الرواتب واالمتيازات 
وترس�لها اىل اعضاء  الجمعية الوطنية اينما كان�وا باعتبارها حقوقا 

لهم لضعف الجانب الرقابي للدولة يف حينها  عىل هذه املمارسات ..  
اال ان�ه ويف كل ش�هر يق�وم الحاج ابو مه�دي املهن�دس بإعادتها اىل 
الدائ�رة املالي�ة يف الجمعي�ة  الوطني�ة واليس�تلم ش�يئا منه�ا ال راتبا 
والحماي�ة وال جوازا دبلوماسياوالس�يارة مصفحة وال  والباعتبار انه 
ل�م يم�ارس عمله يف تلك الجمعية ولو بس�بب قوة قاه�رة تمنعه من 
ذل�ك وهذا  عذر قانوني يمكن من خالله ان يكون منفذا الس�تالم هذه 

الحقوق واالمتيازات ..  
فه�و يعترب هذا موقفا رشعيا قب�ل ان يكون موقف�ا قانونيا وبالتايل 

فهو يقدم الجانب الرشعي  عىل الجانب القانوني ..  
فه�و يختل�ف عن غريه م�ن زمالئ�ه يف الجمعي�ة الذي�ن تكالبوا عىل 
املناصب وذاقوا حالوتها  غري مصدقني بذلك ولم يرتكوها ابدا ويف أكثر 
م�ن دورة حت�ى ان بعضهم بدأ يقف�ز من منص�ب  الخراليفرق بينها 
س�واء كان هذا املنص�ب ترشيعيا ام تنفيذيا ام غ�ريه بل ذهب العض 
اىل ان  يت�وىل ثالث او أربع وزارات تختلف احداها عن االخرى من حيث 

االختصاص واملهام ..  
واس�تمر هذا االم�ر اىل نهاية اعمال الجمعي�ة الوطنية مما ادى اىل ان 
يعلن نائب رئيس  الجمعية الوطنية يف حينها )حس�ني الشهرستاني( 
م�ن عىل منرب الجمعي�ة بدعوة الحاج أبي  مهدي املهندس اىل اس�تالم 
مس�تحقاته وامتيازاته قبل حل ه�ذه الجمعية وانتهاء مهماتها وهو 

 مبلغ كبري من املال وغريه من االمتيازات
لك�ن موقف الحاج الش�هيد لم يتغري وبقي صامتا دون اس�تجابة لم 

تغره الوان املال الجذابة  املختلفة وامتيازاتها ...  
وهذا موقف شجاع يسجل للشهيد الحاج أبي مهدي املهندس يف ظرف 
كان اغلب السياسيني  بحاجة اىل هذه االمتيازات اكثر من اي وقت آخر 

ألسباب تعرفونها جميعا واليختلف عليها  اثنان ابدا ..  
هن�ا بالفعل تربز مالمح االيم�ان والعقيدة والثبات ع�ىل املوقف الذي 
يش�ابه مواقف الرج�ال  العظماء الذي يتحدث عنه�م التأريخ بأحرف 

من نور
واعتق�د ان مث�ل ه�ذه املواقف اليس�تطيع القيام بها اال ذوو رس�الة 
خال�دة وعظيم�ة يصل به�م  االمر اىل ان يكونوا مش�اريع استش�هاد 
كبرية مستقبال وابو مهدي املهندس ) جمال جعفر محمد  عيل ( واحد 
منهم  نس�أل الله ل�ه الرحمة واملغف�رة والرضوان والخل�ود يف جنانه 

الواسعة,فإنا لله وإنا إليه  راجعون ..  

موقف مشهود للشهيد الحاج 
أبي مهدي المهندس

جبارالشوييل

،،

،،

بقلم: د. مظهر محمد صالح
 وان  املوازنة االس�تثمارية الحكومية التي هي 
اساس النمو املبارش ظلت هي االخرى تعتاش 
عىل  االيرادات غري النفطية. اذ تش�كل املوازنة 
االس�تثمارية ح�وايل 3٠ باملائ�ة م�ن اجم�ايل 
االنفاق  الكيل الس�نوي يف حني تشكل االيرادات 
غري النفطية املقابلة سوى 1٠ باملائة يف افضل 
 االحوال. ما يعني ان مشاريع االعمار )بالذات 
غ�ري النفطية( س�تنفذ عن طري�ق االقرتاض 
 الخارج�ي املت�اح يف املوازن�ة وه�ي مش�اريع 
خدمي�ة مهمًة تش�كل نس�بة 4٥ م�ن اجمايل 
 املش�اريع الحكومية االستثمارية وان التمويل 
الخارج�ي او الق�روض الخارجي�ة املتاح�ة ال 
تلبي  س�وى 1٠-1٢ باملئة م�ن التمويل املتاح 
لالس�تثمار الحكومي.لذا ف�ان خالصة العجز 
غ�ري  الدول�ة  مش�اريع  الس�نوي  س�تمتصه 
املنف�ذة. وهنا يتح�ول او يرحل عج�ز املوازنة 
م�ن عجز مايل  اىل العجز حقيقي س�يقع عبؤه 
ع�ىل موازن�ة الع�ام ٢٠٢٠ حقاً انها مش�كلة 
مستعصية يف  السلوك الريعي السائد يف بلداننا 
اليوم و القائم عىل تجردات ما يس�مى بالفهم 
الس�لبي  للترصف باإلي�رادات العامة النفطية 
وعده�ا غنيم�ة ابت�داًء وليس توظي�ف منتج 
لبناء االنسان  والقدرات املادية االخرى الالزمة 
الس�تدامة الحياة. فمن اخطر املبادئ السائدة 
يف مجتمعاتن�ا  الي�وم ه�ي املن�اداة بتوس�يع 
   free lunchالوع�اء املايل املجاني او مايس�مى
  baseيف كل  مفاص�ل الحي�اة اليومي�ة وه�ذا 
يف�ر االرصار تعاظ�م الرصف عىل حس�اب 
ضياع االوعية  االيرادية املهمة )او ما اس�ميها 
باألوعي�ة الهاربة(.كم�ا ان االتس�اع املجان�ي 
للت�رصف  االس�تهالكي باإلي�رادات العامة قد 
أخ�ذ يتع�اىل بصوت�ه مع تزاي�د ري�وع النفط 
الت�ي يرافقها تعطل  طيف م�ن برامج التنمية 
والتوزيع غري العادل للثروات وظهور استدامة 
للبطال�ة لم تقل ع�ن  مرتبت�ني عرشيتني عىل 
الرغ�م من تحقق نمو يف الناتج املحيل االجمايل 
الحقيق�ي بنح�و   4،٨٪باملائة بفعل نش�اطي 
الزراع�ة والطاق�ة الكهربائي�ة مقارنة بالعام 
الذي سبقه. انها معادلة  صعبة اذا ما استمرت 
بهذا الشكل الخاطئ س�تعطل حارض التنمية 

البرشية وتصادر مستقبلها  ال محالة . 

 ٢   - االقتصاد ال�كيل للعراق: القوة الواعدة:ثمة 
االقتص�ادي  النم�و  تف�اؤل بتصاع�د مع�دل 
الحقيق�ي  يف النات�ج املح�يل االجم�ايل يف العام 
االقتصادي�ة  االوس�اط  تق�دره  ال�ذي   ٢٠٢٠
والس�يما البن�ك  ال�دويل بان�ه س�يبلغ قراب�ة 
٥,1٪منطلقاً من انتعاش االقتصاد العراقي يف 
الع�ام الراهن ٢٠19  الذي قدر النمو فيه بنحو 

 ٪  4,٨
فض�اًل عن تعاظ�م النش�اط الحكوم�ي دون 
نس�بة  يف  ارتف�اع  ذل�ك  س�ريافق  اذ  تراج�ع 
االيرادات  الحكومي�ة اىل الناتج املحيل االجمايل 
ايضاً لتكون يف الع�ام ٢٠٢٠ بنحو 3,7٪ونيف 

مقارنة  بالعام ٢٠19 التي تقدر بنحو 36  .٪ 
وبش�كل ع�ام سيتحس�ن متوس�ط نصي�ب 
املواط�ن العراق�ي يف النات�ج املح�يل االجم�ايل 
ليبلغ يف  العام ٢٠19 بنحو 6٢٠٠ دوالر س�نوياً 
دوالر   ٥7٠٠ بنح�و   ٢٠19 بالع�ام  مقارن�ة 

سنوياً . 

علم�اً ان النات�ج املح�يل االجم�ايل ال�ذي يقدر 
 ٢٠19 الع�ام  يف  دوالر  ملي�ار   ٢3٥ بح�وايل 
 س�ريتفع ه�و االخ�ر اىل ٢٥4 ملي�ار دوالر يف 
العام ٢٠٢٠.اضاف�ة اىل ما تقدم فثمة عاملني 
 اقتصاديني مس�اعدين مهمني س�ريفعان من 
النمو االقتصادي ويش�كالن الرؤية املتفائلة يف 
 النمو الحاص�ل يف االقتص�اد الحقيقي اولهما 
انتع�اش القطاع الزراعي وارتفاع مس�اهمته 
يف  الناتج املحيل االجمايل من 4٪اىل قرابة ٥,٪7 
ه�ذا الع�ام لتوافر املياه مس�نوداً بسياس�ات 
 زراعي�ة وتجاري�ة داعم�ة للنش�اط الزراع�ي 
كما يحص�ل اليوم م�ن تطور يف قط�اع انتاج 
وتسويق  الحبوب ومختلف املحاصيل الحقلية 
والثاني،التحسن النوعي يف قطاع انتاج الطاقة 
 الكهربائية وازدياد ساعات التجهيز بتوافر 19 
الف ميغاواط من اصل ٢3 ميغاواط بحاجة  اىل 
تحسني الضياعات الفنية والتي آزرها النشاط 
االقتص�ادي االهيل واثر ذلك عىل تطور  نش�اط 

الس�وق وتفعيل تنفيذ الس�لوك االس�تثماري 
بش�كل اكث�ر ايجابية.فض�ال عن االس�تقرار 
 الس�عري الذي تش�هد فيه البالد حالة من الال 
تضخم، اذا لم ينُم املستوى العام لألسعار اكثر 
 من 1٪ يف االحوال كاف�ة وهو االقل يف التاريخ 

االقتصادي الحديث يف العراق  . 
االتحادي�ة  العام�ة  املوازن�ة   3  - مس�تقبل 
٢٠٢٠:اث�ارت الكتاب�ات هن�ا وهن�اك وه�ي 
تتناول وبحذر  ش�ديد موضوع املوازنة العامة 
االتحادي�ة للع�ام ٢٠٢٠ووجهت يل ش�خصياً 
نصوص تحذر من  عج�ز كبري قادم يف موازنة 
الب�الد وبالنص القائل ))عج�ز املوازنة املقبلة 
لع�ام ٢٠٢٠ س�يدمر  االقتص�اد العراق�ي ان 
ل�م تتخ�ذ التداب�ري الوقائية لضغ�ط النفقات 
منه�ا  وتعظي�م  الرضوري�ة  غ�ري  وترش�يد 
االي�رادات من خالل دعم املنتج املحيل للحفاظ 
ع�ىل العملة الصعب�ة قدر االمكان  واس�تيفاء 
الرضائ�ب والكمارك وعدم التالع�ب بها عجز 

املوازنة سيبلغ 4٠ مليار دوالر يعني   3,٥ مليار 
شهريا تقريبا نصف االيراد الشهريكيف سيتم 

تدبريها((. 
م�ن  يل  فالب�د  الكب�ري  التس�اؤل  ه�ذا  ام�ام 
استرشاف املس�تقبل االقتصادي واملايل للعراق 
وع�ىل  النح�و اآلتي : س�تظل املوازن�ة العام�ة 
اىل عملي�ة  بحاج�ة  للع�ام ٢٠٢٠  االتحادي�ة 
التقش�ف  لي�س  تمويلي�ة  جريئ�ة  جراحي�ة 
ديدنها بل الس�عي اىل تحقق االس�تدامًة املالية 
ذات االداء الع�ايل للمالي�ة  العام�ة،اي تواف�ر 
س�بل ومبادئ االنضباط املايل للعراق من دون 
تقش�ف او حرمان.وان من  يفك�ر باالقرتاض 
الخارجي لس�د عجز املوازنة التشغيلية القادم 
ودوام تس�يري مفاصل إدارة  الدول�ة بإنتاجية 
هابطة...فهو واهم.....!!ا فالقرار املايل القادم 
ينبغي ان يكون من اصعب  القرارات واش�دها 
وقعاً .  فهو بحاجة ماسة اىل قوة نفاذ قانونية 
وإجرائية من جهة اتخاذ القرار والس�يما من 
نخبة  متخذي القرار ممن يعول عليها الشعب 
عىل مستوى السلطتني التنفيذية والترشيعية.
والس�يما  النخب�ة الت�ي التمل�ك ذل�ك الرتاكم 
التاريخي الس�الب للث�روة املالية.وهو الرتاكم 
الذي قام عىل  مزاي�ا التخدير االمتيازي )طوال 
العق�د ونص�ف املايض( ظل�ت رافعت�ه املالية 
انف�الت املوازنة  التش�غيلية ملصلحة تجمعات 
امتيازي�ة آكلة دون عطاء.فق�د تطور مفهوم 
اس�تالبي،يرى يف  التمتع باإلنف�اق العام ملوارد 
الدول�ة عىل ان�ه فرصة للتعويض واالس�تالب 
بعد اش�اعة فكرة  الدولة -الغنيمة وفلس�فتها 
القائم�ة ع�ىل األخ�ذ دون العطاء.ف�ال يمكن 
للقناع�ات التضامني�ة ب�ني  الدولة والش�عب 
ان تالق�ي القب�ول اطالق�ا يف ش�ن الجراح�ة 
املالي�ة التصحيحية مالم يتوافر  للش�عب ثمة 
)ش�خصية معنوية(تربه�ن قوتها اإلصالحية 
الخالص�ة الصادق�ة ونك�ران ذاته�ا  ملصلحة 
ضم�ان اس�تعادة مالمح مس�تقبل اقتصادي 
واع�د يعزز النمو ويعظ�م االزدهار والرفاهية 
 للب�الد ضمن عق�د اجتماعي م�ايل جديد قادر 
عىل ان يس�تثمر قوة االقتصاد ال�كيل الكامنة 
 الش�ديدة التف�اؤل الت�ي أظهره�ا االقتص�اد 
الوطني طوال العام ٢٠19 وما نتوقعه يف العام 

 .  ٢٠٢٠  

العقد االجتماعي المالي الجديد للعراق
مالمح الموازنة العامة االتحادية 2019,بنيت موازنة 2019 على إيرادات نفطية شديدة  الواقعية أي 56 دوالرا للبرميل 

وهو سعر ظل يحمل هامشا ريعيا موجبا لمصلحة الموازنة  العامة يتذبذب باالرتفاع او الزيادة منذ بداية السنة المالية 
وحتى اليوم بين 5 – 8 دوالر  اعلى من سعر الموازنة، ما ساعد على تغطية نسبة مهمة من العجز المخطط … وبالرغم 

 من ذلك نجد هناك فجوتين: االولى، ان الموازنة التشغيلية ذات الطابع االستهالكي الحكومي  ظلت بالغالب تمتص 
ايرادات النفط كافة حتى مع هامش الريع الموجب المذكور آنفًا.

بقلم / عزيز الخزرجي .. 
يف اس�تفزاز جديد متعمد ملشاعر العالم و املسلمني 
خاصة؛ أعلن النائ�ب الهولندي )كريت فيلدرز( أنه 
 يعتزم تنظيم مس�ابقة رس�وم تصور النبي محمد 
معيداً حادثة الدانمارك التي حدثت قبل 1٠ سنوات 
حيث تمت  األس�اءة فيها للنبي محم�د الذي اعترب 
م�ن أفض�ل 1٠٠ ش�خصية متمي�زة بالص�الح و 
العبقرية يف العالم، هذا  االستفزاز الجديد هو اآلخر 
م�رشوع اضط�ر إىل إلغائه قبل ع�ام إثر تظاهرات 
وتهديدات بالقتل, ودعا   )فيلدرز( املعروف بمواقفه 
املعادي�ة لإلس�الم، متابعي�ه ع�ىل تويرت؛ )إرس�ال 
رسوم كاريكاتورية( عن آلنبي  محمد)ص(، حيث 
يرغب النائ�ب الهولندي تنظيم املس�ابقة يف )مقر 

الربملان الهولندي يف اله�اي بهولندا(،  متذرعاً بحق 
وحري�ة التعب�ري التي نفس�ها تمنع التج�اوز عىل 

عقائد اآلخرين . 
حري�ة التعبري يف الغرب يف مجملها انتقائية بمعنى 
أن أّي حدي�ث مث�اًل ع�ن املحرق�ة اليهودي�ة ه�و 
أمر  مرف�وض, ويعّد م�ن الخطوط الحم�راء، وما 
زلن�ا نتذكر مدى الهجوم الش�ديد ال�ذي تعرض له 
الفيلس�وف  الفرنيس روجيه غ�ارودي الذي تحدث 
عن املحرقة بأسلوب علمّي تاريخّي، كما أن مسألة 
معاداة السامّية  مثالً تعد من الثوابت التي ال تجرؤ 
صحاف�ة الغرب حتى عىل اإلش�ارة له�ا. ومع ذلك 
فإن الس�خرية من  األديان والرس�ل عليهم السالم 

مراراً وتكراراً اعتربت يف الغرب حرية تعبري . 

والس�ؤال م�ا ه�و الهدف من ه�ذا التناق�ض أ هو 
مقصود أم غ�ري ذلك؟ اإلمربيالي�ون الذين يتعللون 
ب�)حري�ة  التعبري( لتمكني املس�يئني لإلس�الم من 
اإلف�الت م�ن أّي�ة مس�اءلة؛ منافق�ون بإمتياز و 
بمقي�اس االس�تنفار ال�ذي  يس�ارعون إلي�ه حني 
يتعلق األمر بمجرد إثارة الش�ك، بأرقام أس�طورة 
الذي�ن  يغف�رون  واإلس�المويون  الهولوكوس�ت, 
لإلمربياليني إساءاتهم حتى لإلسالم، إنما يتعكزون 
ع�ىل اإلس�الم الجريح نفس�ه للبق�اء يف الحكم، أو 
 لبلوغه., وم�ن التدقيق يف رشاك�ة النفاق هذه بني 
التابع اإلس�الموي واملتبوع اإلمربيايل، نتبني الغاية 
 الجل�ل التي يطم�ع اإلمربيالي�ون يف تحقيقها من 
إرساء محددات اشتباك مستجدة يف الوطن العربي 

ع�ىل  ه�ذا النح�و، ال�ذي تتب�دل مع�ه التناقضات 
بالتزييف . 

إن اعتبار االنتهاكات لحرمات اإلس�الم واملس�لمني 
كم�ا ألي�ة ديانة أخرى م�ن قبيل تنظيم مس�ابقة 
رس�وم  كاريكاتورية للنبي محم�د)ص(، عىل أنها 
رضب م�ن رضوب ممارس�ة حري�ة التعب�ري؛ لهو 
بمثابة إضفاء  الغط�اء القانوني والحقوقي عليها 

و تجاوز عىل مشاعر ملياري مسلم . 
و الحقيق�ة إن ظه�و مث�ل ه�ذا امل�رشوع يف ه�ذا 
الوقت الذي تعرض له أمة األس�الم لنكس�ة كبرية 
بش�هادة  قاهري الدواعش)املهندس وس�ليماني(؛ 
يأت�ي للتغطية ع�ىل تلك الجريم�ة العاملية من قبل 
أمريكا  ودواعش�ها ضد إرادة الخري لتوجيه األنظار 

إىل إتج�اه آخر للتقلي�ل من ش�أنها وآلتخفيف من 
الضغ�وط  الش�عبية الت�ي تتع�رض له�ا أمريكا و 
الغرب – ال شعوبها – األسرية بسبب األعالم املوجه 

الخبيث . 
من الجهة األخرى : ال أدري ما رّس أرسار مأس�تاتنا 
وكل ه�ذا النكوص و الهزائم و الفق�ر بيننا ونحن 
من  أغنى دول العالم؛ هل بس�بب سوء أدب و تربية 
و وعي املثقفني و الُكّتاب يف بالدنا و الذين ما كتبوا 
مق�اال  أو بياناً أو تحلي�اًل؛ إال وناقضوه بعد يوم أو 
يوم�ني وأحيان�ا س�اعات, لفقدان الفك�ر والوعي 
الحقيق�ي, ولتنم�ر  روح )أألن�ا( و)ح�ب الذات( و 
)الشهوة( يف وجودهم والتي أفقدتهم )بصريتهم(؟ 
بحيث وص�ل األمر ؛ إىل  أّن املرشف�ني عىل املواقع و 

املراك�ز اإلعالمي�ة و الفضائيات أْن برهن�وا بأنهم 
غ�ري مثقف�ني والُكّت�اب, ناهي�ك  عن السياس�يني 
وأحزابه�م؛ ألذي�ن لي�س فقط ال ين�رشون قضايا 
الفكر اإلنساني ناهيك عن )الكوني(؛ بل و  يعادون 
الفكر و املفكرين لعدم دركهم ألهميتهم ودورهم؛ 
بل يرتاحون بآملقابل لنرش تلك التحليالت و  املقاالت 
السندويجية ألسطحية من قبيل)قام فالن و جلس 
فالن وإلتقى فالن و س�بب ف�الن ورّصح  عالن…( 
والنتيجة رسعان ما يثبت الواقع خالفها فيما بعد, 
ولذل�ك تعم�ق الجهل يف آلش�عوب حت�ى وصل  ألن 
يكونوا أدوات ُترشى ذممهم ببضع دوالرات لألسف 
بس�بب الجمود الفكرّي يف ُمّدع�ي ألّدين ناهيك عن 

 العقائد الحزبية األخرى . 

بقلم/ علي الطويل
يف كل تأريخ الشيعة كان لدماء الشهداء 
نق�ش عىل واق�ع االح�داث الت�ي تليها  
، فمن�ذ ش�هادة  االم�ام الحس�ني عليه 
السالم يف القرن االول من االسالم وحتى 
هذه اللحظ�ة هناك الكثري من  ش�واهد 
التاريخ التي تؤكد ان دماء الشهداء تغري 
مج�رى االحداث بم�ا يرفع م�ن موقع 
الش�يعة  والتش�يع عرب التاري�خ ، وهذا 
االمر اليمكن لألع�داء واملخالفني فهمه 
وال حت�ى انص�اف الش�يعة  واملتذبذبني 
الخائف�ني ع�ىل مصالحه�م والناطقني 
ب)خلون�ه نعي�ش( ، ول�و عل�م االعداء 
بهذا  الر ملا اقدموا عىل سفك دم شيعي 
موال وملتزم وثابت عىل النهج، بل انهم 
قد يعلمون  ولكن تعميهم الدنيا والغرور 
والطغي�ان والج�ربوت  م�ن ان يروعوا 
او ي�رتددوا يف س�فك الدم�اء  الطاهرة ، 
واذا اردن�ا ان ن�ورد الش�واهد اليس�عنا 
الوق�ت والتكفينا الصحائف فهي كثرية 

ووقائعها  بارزة ملن يريد ان يطلع .  
واليوم ونحن نعيش احدى وقائع افعال 
اال  واملس�تكربين  املتجربي�ن  الطغ�اة 
وهي ش�هادة  البطلني الهمامني قاس�م 
س�ليماني واب�ي مه�دي املهن�دس عىل 
ايدي طغ�اة العرص واق�ذر االرشار  كما 
وصفهم القائ�د الخامنئي. حفظه الله. 

ف�ان وقع دمائهما واثاره�ا عىل الواقع 
الش�يعي  املع�ارص ق�د انت�رصت ع�ىل 
س�نوات من عمل  ه�ؤالء  الطغاة الذين 
حاول�وا التفريق بني  الش�عبني االيراني 
والعراقي ودق اإلسفني والعداوة بينهما 
ع�رب آالف املواقع االلكرتوني�ة ،  ومئات 
الفضائي�ات وع�رشات املاجورين الذين 
يبث�ون الس�موم ع�ىل م�دار الس�اعة ، 
وكادوا  ينجح�ون يف ذل�ك ل�وال الرعاية 
االلهي�ة وخ�الص املخلص�ني والدم�اء 
الش�هيدين  الباري�ن  لهذي�ن  الزكي�ة 
املخلص�ني ، فق�د حول�ت دماؤهم�ا  يف 
مئ�ة  االح�داث  مس�ار  فق�ط  يوم�ني 
وثمان�ني درج�ة ،  فقبل ي�وم واحد كان 
بومبيدو يقول ان الش�عب واملس�ؤولني 
العراقيني يري�دون التخلص من  هيمنة 
اي�ران ، واذا ب�ه ينذهل ب�ان املاليني قد 
حمل�ت نعش س�ليماني ع�ىل اكتافها ، 
ورضبت  رؤوسها ولطمت صدورها عىل  
فق�ده ، وتغري هت�اف )ايران ب�ره بره( 
الذي اش�رتته امري�كا  واذنابها بماليني 
الدوالرات وسخرت له املئات ممن باعوا 
ضمائره�م وذممه�م ونك�روا الجمي�ل 
 الذي تفضل به سليماني عىل العراقيني،  
تغري اىل )امريكا بره بره بلدنا تبقى حره 
( رددت�ه  حناجر املاليني م�ن املخلصني 
املوالني لبلدهم واصحاب الغرية الرشفاء 

يف مش�هد لم يس�جله  التاري�خ الحديث 
اال عند ش�هادة ش�هيد املحراب )رض( 
.وكم�ا ه�و الح�ال يف الع�راق ش�هدت 
 س�احات ومدن الجمهورية االس�المية 
نف�س الفع�ل يف رفع ش�هداء االس�الم 
ع�ىل ال�رؤوس وكم�ا  حصل س�ليماني 
عىل تكري�م العراقيني ، زاد االيرانيون يف 
تكري�م ابي مهدي املهن�دس ، يف  موقف 
اذه�ل العال�م الن�ه م�ن ان�در املواق�ف 
الت�ي  التاريخي�ة واملش�اهد والص�ورة 
تحفظها مؤلفات�ه  يف عرصنا الحارض .   
ان ما حاصل�ت عليه امريكا من صفعة 
العظيم�ني  هذي�ن  تش�ييع  يف  كب�رية 
التعادلها صفع�ة ، اذ  ذهبت مؤامراتها 
واموالها وسعي اذنابها لسنوات طويلة 
تحت اقدام املش�يعني وخاب  مسعاهااىل 
االبد ، وستتواىل الصفعات االخرى بإذن 
الل�ه الن دماء الش�هداء له�ا وقع كبري 
 وس�تنحدر امريكا وافعالها ومن واالها 
وس�اهم معه�ا اىل الهاوي�ة الس�حيقة 
وس�تداس هيبته�ا  بأق�دام املجاهدين ، 
فكما ارادت فراقنا مع الش�عب االيراني 
فها هو جسد الش�هيدين يمتزج  سوية 
ويأب�ى الف�راق يف موق�ف مهي�ب يه�ز 
االب�دان والش�عور وكأنهم�ا يرصخان 
النري�د الف�راق ،  أردت�م فراقن�ا أحي�اء 

فامتزجنا شهداء .

أرادوا فراقنا أحياء فامتزجنا شهداء

إستفزاز جديد لدفن الحّق



شهديطمحإلعادةاالنجاز

غدًا.. األولمبي يواجه أستراليا في افتتاح
 مبارياته بنهائيات آسيا

نجتمع كلنا على األمنية المشتركة: استئناف 
الدوري الكروي. ولكن الواضح  تمامًا أن تعقيدات 

الوضع المحلي، وهي في تزايد، تجعل فرصة عودة 
المباريات  إلى مالعبنا صعبة وعسيرة، وبداًل من هذا 

ينبغي التمني أن يمّن الباري عّز وجل  على عراقنا 
باألمان والطمأنينة كهدف أول ال يعلو عليه هدف، 

قبل أن نبحث عن  أمنيات من قبيل عودة عجلة 
الدوري الكوري، وهو ما جعله اتحاد الكرة )تـََرفًا(  ال 

نستحقه، وأقول لكم لماذا؟ ! 
يف االجتم�اع التش�اوري ال�ذي دعا إلي�ه اتحاد الك�رة العراقي 
مؤخ�راً و)أرشك( في�ه  األندي�ة العرشين املش�اركة يف الدوري 
بالنقاش املفتوح للوقوف عىل مقرتحاتها  وتصّوراتها للكيفية 
التي يمكن فيها استعادة إيقاع الدوري املوسمي، رأيت  خليطاً 
عجيباً من اآلراء واألفكار املتباعدة التي تُ�ظهر تش�ّتتاً واضحاً 
تم�ّر به  الس�احة الكروي�ة العراقية، وهذا التش�ّتت ليس وليد 

اليوم وإنما تعود جذوره إىل  سنوات عديدة مضت ! 
لك�ن ما لم يقله أحد م�ن ممثيل األندية أن اتحاد الكرة، يف هذه 
ال�دورة االنتخابي�ة  ويف الدورات التي مض�ت، يتحّمل بالدرجة 
األس�اس مس�ؤولية هذا التخّبط  املوس�مي الذي ال فكاك منه، 

والسبب هنا يعود بدوره إىل دواٍع انتخابية ال أكثر  وال أقل ! 
ل�م يقل أح�د يف االجتماع التش�اوري إن املعضل�ة تكمن هنا.. 
تكم�ن يف الع�دد  املرتهل لألندي�ة املش�اركة يف ال�دوري والذي 
يجعل إجراء ثماني وثالثني جولة  أمراً مس�تحيالً إال إذا تمّددت 

م�ن املسابقة عىل مدى ال يقل عن عرشة أشهر 
 السنة الواحدة ! 

ول�و أن هذا االتحاد أو الذي س�بقه، أو 
الذي س�بق الذي س�بقه نظ�ر بتجرّد 
 وموضوعي�ة وح�رص ع�ىل مصلح�ة 
الك�رة كإط�ار ع�ام، وجع�ل نص�اب 
ال�دوري 14  أو 16 نادي�اً ع�ىل س�بيل 

املثال، لكن�ا يف ه�ذه اللحظة التي 
أكتب فيه�ا املقال ق�د  أنهينا دور 

الذه�اب أي نصف رحل�ة الدوري، 
وهذا يعني أننا كنا سنتحّسب ألية  توقفات ناجمة عن تطورات 

سياسية أو أمنية كالتي تجري يف بالدنا ! 
ولك�ن االتح�اد ال�ذي يِع�د دوماً عن�د بداي�ة كل عهد ل�ه بعد 
االنتخاب�ات بتقلي�ص ع�دد  أندية ال�دوري املمت�از إىل ما دون 
العرشي�ن، كان وما زال يخفي النية يف عدم  التقليص، ويف عدم 
ترشيق شكل الدوري، ألن الدواعي االنتخابية واسرتضاء  الهيئة 
العامة هدف )أمثل( بالنس�بة له، حتى لو كان من تبعات ذلك 
تهش�يم  املش�هد الكروي عىل هذا النحو ووضع مصري الدوري 
الكروي عىل كف املجه�ول  والتيه واالنتظار دونما أمل يلوح يف 

األفق ! 
ليت مش�كلة تعليق الدوري محصورة يف إطارها املحيل، فمثل 
ه�ذا الوضع  س�ينعكس حتماً ع�ىل وجودنا الق�اري، وأنا هنا 
اتح�دث عن اكتس�اب اتحادن�ا املحيل  للرشعية اآلس�يوية عند 
اس�تمرار املسابقات املحلية وأهمها الدوري، بينما قد  نصل إىل 
مرحلة الحرمان اآلس�يوي عىل مس�توى األندية إذا كان مصري 
الدوري  معصوفاً به عن س�ابق نية وإرصار ما دامت الدواعي 
االنتخابي�ة ه�ي التي تق�ّرر  وهي الت�ي تتحّكم عن�د كل أربع 

س�نوات ! 
هذا املآل املؤلم الذي يعيشه الدوري اآلن والعقبات الكبرية التي 
يجدها االتحاد  حائلة دون استئناف املسابقة، ليس وليد وضعنا 
الس�يايس أو األمني فقط، وإنما  أيضاً سوء اإلدارة والتخطيط 
وتغليب املصلحة الش�خصية االنتخابي�ة عىل  املصلحة العامة، 
يف ظ�ل غي�اب مطل�ق ألي صوت ج�ريء ومس�ؤول يف الهيئة 
 العامة ُيس�اِئل االتحاد عن مصري الدوري.. ولقد كان مدهش�ًا 
وغريباً يف الوقت  نفس�ه أن يتبارى ممثل�و األندية العرشين يف 
ذل�ك االجتماع لالختالف يف الرأي  بينم�ا ال يجد عيل جبار نائب 
رئيس االتحاد رئيس لجنة املسابقات فيه غري  إطالق ابتسامة 
إش�فاق ملا يجري أمامه ثم يقول، اطرحوا ما لديكم من أفكار، 

 وسأتبنى ما أراه أنا من أفكار الستئناف الدوري! 

!ًتَرفاأ�صبح�..لدوري�صتئناف��
علي رياح
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دخل�ت بطول�ة آس�يا بك�رة القدم 
اليوم الثالث�اء واملقرر انطالقها يوم 
غد االربعاء،  مرحلة الجدية بانعقاد 
املؤتم�ر الفني تاله الطب�ي ومن ثم 
الصحف�ي ملباري�ات  الجول�ة االوىل 
لف�رق املجموع�ة االوىل والتي تضم 
منتخبات العراق وتايلند  وأس�رتاليا 

والبحرين . 
ويلتق�ي يوم غ�د االربع�اء منتخب 
العراق بطل عام 2013 مع أسرتاليا 
ع�ىل س�تاد  تاماس�ات يف الس�اعة 
بتوقي�ت  ظه�را  والرب�ع  الواح�دة 
والرب�ع  الخامس�ة  املح�يل  بغ�داد 
 عرصا بتوقي�ت العاصمة التايلندية 
بانك�وك، يف ح�ني تتقاب�ل تايالن�د 
املضيف�ة م�ع  البحري�ن عىل س�تاد 
الرابع�ة  الس�اعة  يف  راجامانغ�اال 
والربع عرصا بتوقيت بغداد،  الثامنة 
والربع مساء بتوقيت تايلند، ضمن 
لف�رق  االوىل  الجول�ة  منافس�ات 

 املجموعة األوىل. 
شهد: طموحنا إعادة اإلنجاز  

االوملب�ي  املنتخ�ب  م�درب  وأش�ار 
العراقي بكرة القدم عبد الغني شهد 
الي�وم الثالثاء   قبل مباراة اس�رتاليا 
يف افتتاح نهائيات آس�يا للمنتخبات 
االوملبية املق�رر انطالقه�ا  يف تايلند 
ي�وم غ�د االربع�اء،إىل أن�ه يع�رف 

املنتخب االسرتايل جيدا . 
وقال شهد يف املؤتمر الصحفي الذي 
سبق لقاء اسرتاليا،«لدينا طموحات 
كب�رية  باعادة انجاز قط�ر، ونمتلك 
العب�ني واعدين مؤهل�ني للتأهل اىل 
اوملبي�اد طوكيو،  مثلما حدث يف ريو 

دي جانريو 2016«. 
العم�ار  بالنس�بة  »ام�ا  وأض�اف 
الالعب�ني ففريقن�ا مش�ارك ضمن 
الس�ن القانون�ي  املح�دد يف لوائ�ح 
االتحاد االسيوي وحساباتنا الحالية 
تنص�ب يف املجموع�ة فق�ط  ولدينا 
معلوم�ات كافي�ة ع�ن كل الف�رق 
التي ه�ي االخرى تش�ارك باالعمار 

 القانونية«. 
وبني« بالتاكيد مباراة اسرتاليا االوىل 
هي مدخل للبطولة ولدينا معلومات 
وافي�ة  ع�ن الفري�ق االس�رتايل وان 

إبعاد اربعة العب�ني منه هي نقطة 
ايجابية للفريق  العراقي«. 

وقب�ل املؤتم�ر الصحف�ي ت�م عقد 
الفن�ي وت�م م�ن خالل�ه  املؤتم�ر 
تحديد الزي الذي  س�ريتديه الفريق 
العراقي والفرق االخرى يف مباريات 
لنهائي�ات  اس�يا  االوىل  املجموع�ة 

املقرر انطالقها يوم غد االربعاء . 
الفري�ق العراقي س�ريتدي االخرض 
الكامل يف لقاء الغد امام اس�رتاليا، 
س�يلعب  ح�ارس  املرم�ى  بينم�ا 
بالقميص الس�مائي، فيم�ا يرتدي 

منتخب اسرتاليا االصفر . 
اما لقاء البحري�ن يف الجولة الثانية 
واملق�رر ل�ه ان يق�ام يف 11 كانون 

املنتخ�ب  ف�أن  الثان�ي  الج�اري، 
العراقي سيلعب باالبيض والبحرين 
يلع�ب  املنتخ�ب  فيم�ا  باالحم�ر، 
العراقي املباراة االخرية يف املجموعة 
امام تايلند يف 14 من الشهر  الجاري 

بالزي االخ�رض، وتايلن�د ب�االزرق . 
طاقم صيني  

وأعلن االتحاد اآلس�يوي لكرة القدم 
أس�ماء حكام مباراتي الجولة األوىل 
م�ن  منافس�ات املجموع�ة األوىل يف 
بطولة آس�يا تح�ت 23 عاماً 2020 
ي�وم  تقام�ان  تايالن�د،  واللت�ني  يف 

األربعاء . 
منتخ�ب  األول  الي�وم  يف  ويلتق�ي 
العراق بطل عام 2013 مع أسرتاليا 

عىل ستاد  ثاماسات، يف حني تتقابل 
تايالن�د املضيفة م�ع البحرين عىل 

ستاد راجامانغاال . 
وأس�رتاليا  الع�راق  مب�اراة  ويدي�ر 
طاقم حكام صين�ي، مكون من فو 
مين�غ، والحكم�ني  املس�اهدين يش 
زيان�غ وكاو ي�ي، وحك�م الفيدي�و 

املساعد ما نينغ . 
كما يش�ارك يف إدارة املب�اراة حكام 
الفيديو املس�اعدين ليو كووك مان 
م�ن هون�غ  كون�غ، وك�و هيونغ-

ج�ني من كوري�ا الجنوبية، والحكم 
الرابع كريش�انثا دي�الن  برييرا من 

رسيالنكا . 
زغري: متفائل  

رئيس الوف�د العراقي عضو االتحاد 
ان�ه متفائ�ل  أك�د   ، يحي�ى زغ�ري 
بالش�باب  الواعدي�ن وماوج�ده من 
اندف�اع يؤك�د ان املهم�ة ل�ن تكون 
بالصعوب�ة الت�ي يعتقده�ا  البعض 
رغ�م ان الفري�ق االس�رتايل فري�ق 
مع�روف ل�دى الجمي�ع وفي�ه من 

العنارص  الفردية الجيدة . 
ورغ�م  الغ�د  مب�اراة  أن  وأض�اف 
حساسية مباريات االفتتاح اال انها 
س�تكون اختبار  حقيق�ي لالعبينا، 
نتيج�ة  تحقي�ق  يف  به�م  وثقتن�ا 
ايجابية ستكون مفتاحا للمنافسة 

 يف فرق املجموعة . 
عبيد: لست قلقا

مس�اعد امل�درب عباس عبي�د، اكد 
ان�ه ليس قلق�ا من لق�اء الغد امام 
اس�رتاليا رغ�م  حساس�ية املب�اراة 
كونها االوىل ودائما تكون الصعوبة 
يف البداي�ة .  واضاف: عملنا جاهدين 
من اجل ايصال الفريق اىل الجاهزية 
وتعاملنا مع  الالعبني بطرق نفسية 
تجع�ل تركيزهم عىل املباريات دون 
الفري�ق  »أن  وب�ني  ضغوط�ات .»  
ويمتل�ك  غريب�ا  لي�س  االس�رتايل 
العب�ني طوي�يل القام�ة واجس�اما 
 قوية، وباملقابل لدينا من االس�ماء 
تس�تطيع ايق�اف هذا الفري�ق، لذا 
ف�ان املباراة  م�ن املتوقع ان تش�تد 

بمرور الوقت . 

يس�تحوذ مهاجم املنتخ�ب الوطن�ي العراقي 
ون�ادي الدحيل القطري لكرة القدم، مهند  عيل 
»ميم�ي«، ع�ى اهتم�ام ثالثة اندي�ة يف دوري 

نجوم قطر . 
ميمي سينهي ساعاته االخرية يف الدحيل بعدما 
تعاق�د االخري م�ع مهاج�م ن�ادي  يوفنتوس، 

الك�وري الش�مايل كوانج س�ونج ه�ان، حيث 
س�يتم تفري�غ مقعد الالع�ب  االس�يوي الذي 
يشغله ميمي من اجل اضافة الالعب الكوري . 

وق�ال املنس�ق االعالم�ي للنادي محمد بش�ري 
الس�ليطي إن »هن�اك اهتماما م�ن قبل  ثالثة 
اندية قطرية للظفر بخدمات الالعب مهند عيل 

يف االنتقاالت الشتوية  الجارية«. 
واوض�ح أن »اندي�ة االهيل والخ�ور وام صالل 
مهتمة بالالعب، لكن لم تتلق اي  عرض رسمي 
إلدارة الن�ادي من اجل تقييم�ه واتخاذ القرار 

بشانه«. 
وع�ى صعيد متصل، افاد مص�در بأن »مدرب 

االه�يل القط�ري، نيبوش�يا  يوفوفيتش، طلب 
ميم�ي باالس�م«، مش�رياً إىل أن »نيبوش�يا قد 

يكون مفتاح انتقال  ميمي اىل األهيل«. 
يذك�ر ان ميم�ي انتق�ل اىل صف�وف الدحي�ل 
القط�ري قادما من الرشط�ة العراقي يف  فرتة 

االنتقاالت الصيفية املاضية. 

ثالثة أندية تتصارع للتعاقد مع »ميمي«  

وص�ل العراق�ي عماد محس�ن إىل 
الخرط�وم  الس�ودانية  العاصم�ة 
بع�د تعاقده مع نادي  الهالل قادما 
من فري�ق الزوراء بفرتة االنتقاالت 
الش�توية .  وقال محس�ن: »س�عيد 
بالتجرب�ة الجديدة مع الهالل الذي 
يتمتع بقاع�دة جماهريي�ة  كبرية 
يف الس�ودان وعى مس�توى القارة 
الس�مراء«.  وزاد: »أع�د الجماهري 
بتقدي�م كل م�ا ل�دي وأن أجته�د 
ألك�ون إضاف�ة نوعي�ة للفريق  يف 

الفرتة املقبلة«. 

وبني أن الالع�ب العراقي قادر عى 
التأقلم رسيعا مع أي بطولة وكذلك 
األج�واء  املختلفة .  وزاد »س�أجتهد 
زمالئ�ي  م�ع  التأقل�م  أج�ل  م�ن 
بالفريق، حيث سأبارش التدريبات 
 رسيعا وأسعى للمشاركة يف املباراة 
املقبلة وأن أس�اهم بتحقيق نتائج 
مميزة«.  يش�ار إىل أن تجربة عماد 
محس�ن ليس�ت األوىل م�ن نوعها 
يف ال�دوري الس�وداني  حيث س�بق 
أن احرتف س�عد عطي�ة وعالء عبد 

الزهرة يف املريخ. 

توج�ه الي�وم الثالثاء، وفد ن�ادي الرشطة بكرة الق�دم اىل العاصمة االردنية 
عمان،  لخوض معس�كر تدريبي يمتد ملدة اس�بوعني استعدادا ملواجهة اياب 

دوري ابطال  العرب امام الشباب السعودي. 
وق�ال عضو ادارة نادي الرشطة د. عدي الربيعي »س�ينتظم فريقنا الكروي 
يف  معس�كر تدريبي مل�دة )١٤( يوم يف العاصمة االردني�ة عمان، نخوض من 
خالله  من )٢( اىل )٣( مباريات عى الصعيد الودي امام اندية اردنية حس�ب 

الظروف  تحضريا ملواجهة الشباب السعودي. 
واضاف »خالل الفرتة املاضية س�عت ادارة النادي وحسب الخطة املوضوعة 
م�ن  قبل املدي�ر الفن�ي لتعزيز صف�وف الفري�ق بالعبني محرتف�ني، ولكن 

اصطدمنا  برفض الالعبني التواجد يف العراق بحكم الوضع األمني«. 
وبني »عتبنا الش�ديد عى بعض ادارات االندية العراقية التي لم تضع يف نظر 
 االعتبار ان الرشطة سيكون ممثل الكرة العراقية من خالل وضع جملة من 
 املعرقالت إلعارة عدد من الالعبني من جانب واملغاالة املالية من جانب اخر«. 

واش�ار الربيع�ي اىل ان »االدارة ماضي�ة يف عملي�ة املفاوض�ة م�ع عدد من 
الالعبني  املحليني لتعزيز صفوف الفريق وحسب احتياجات الجهاز الفني. 

واوضح »مدرب فريقنا الكس�ندر اليتيش كان يف نيته التواجد يف العراق بعد 
 نهاية اجازته ولكن تعليق بعض الرحالت الجوية حال دون تواجده يف بغداد 
 وس�يلتحق بش�كل مبارش اىل عمان.  واختتم حديثه قائ�اًل »حاولنا جاهدين 

ان نحتفظ بخدمات الالعب أمجد عطوان من  خالل رفع 
قيم�ة عقده، ولك�ن االخري فض�ل االح�رتاف، لذا تم 

منحه الضوء االخ�ر  للرحيل مع تمنياتنا 
له بالتوفي�ق الدائم عى ان تكون أبواب 

الن�ادي مفتوحة امام�ه  متى ما قرر 
الرجوع«. 

ق�رر االتح�اد الخليجي لك�رة القدم، إرس�ال وفد 
اىل الع�راق م�ن اج�ل االط�الع ع�ى  مالعب�ه قب�ل 
اس�تضافة »خليج�ي ٢5« يف البرصة .  وقال مصدر 
يف اتح�اد الك�رة: »ال يهمن�ا اذا ما قدم�ت كل دول 
الخلي�ج الس�تضافة  البطول�ة ك�ون الق�رار اتخذ 

باالجم�اع ملصلح�ة الع�راق«.  وأض�اف »يف ح�ال 
ل�م يتم ايف�اء الع�راق ملتطلبات اس�تضافة كأس 
الخليج ف�إن  البحرين وقطر ستتنافس�ان بصفة 
البديل الحتضان البطول�ة«.  وبني أن »اتحاد كأس 
خليج سريس�ل خالل مدة اقصاه�ا 50 يوماً وفدا 

اىل العراق  لتفتي�ش جملة من متطلبات البطولة«.  
وتابع املصدر، أن »اتحاد الكرة سريس�ل خطابا اىل 
اتحاد كأس الخليج يؤكد فيه  استعداده الستضافة 
البطولة متمس�كاً بحق�ه الذي رشع بق�رار أعلن 

باالجماع عن  اتحاد كأس الخليج«. 

ال�زوراء،  ن�ادي  إدارة  تأجيل املعس�كر التدريبي للفريق ق�ررت 
واملقرر اقامته يف  تركيا .  وقال املدرب املس�اعد للنوارس احمد خضري 
إن »ادارة ن�ادي الزوراء س�تؤجل  معس�كر الن�ادي يف تركيا واملقرر 
انطالقه يف العارش من الش�هر الجاري«.  واوضح أن »االدارة اتخذت 
ق�رار التأجيل بس�بب عدم رصف ام�وال تغطية املعس�كر  من قبل 
وزارة النقل«، مش�رياً إىل أن »هذا االمر يؤثر عى استعدادات الفريق 
 مللحق دوري ابطال آس�يا«.  يذكر ان الزوراء س�يفتقد خدمات عالء 
عباس وعماد محس�ن ومصطفى ناظم بع�د  انتقالهم يف االنتقاالت 

الشتوية الجارية . 

يغ�ادر م�درب املنتخ�ب الوطني لك�رة القدم، 
الثالث�اء،  اىل  الي�وم  كاتانيت�ش،  رسيتش�كو 

العاصمة التايلندية بانكوك . 
وقال املدرب املس�اعد للمنتخب رحيم حميد إن 
»كاتانيتش سيسافر اىل بانكوك  اليوم الثالثاء، 
ملتابعة العبي املنتخب األوملبي يف نهائيات آسيا 

تحت ٢٣  عاما«. 

وأوض�ح أن »امل�درب يرغب بمراقب�ة الالعبني 
اىل  صف�وف  ضمه�م  اج�ل  م�ن  ق�رب  ع�ن 

املنتخب الوطن�ي يف االيام املقبلة اس�تعداداً 
للتصفيات«. 

يذكر أن األوملبي يبدأ مشواره 
يف البطول�ة غ�داً االربع�اء 

بمواجهة اسرتاليا. 

الزوراء يقرر تأجيل معسكره 
في تركيا

محسن: أعد بتقديم كل ما لدي 
مع الهالل

اليوم.. كاتانيتش يسافر إلى تايلند

الشرطة يتوجه إلى عّمان لخوض معسكر تدريبي

وفد خليجي إلى العراق لالطالع على مالعبه



تتج�ه األنظ�ار مس�اء الي�وم الثالث�اء، صوب 
ملع�ب األولد تراف�ورد، وذلك عندما  يس�تقبل 
مانشس�ر يونايتد غريمه مانشس�ر س�يتي 
يف لق�اء الديربي، يف ذه�اب  نصف نهائي كأس 

رابطة األندية اإلنجليزية املحرفة . 
املواجهات املبارشة

تغل�ب مانشس�ر يونايتد عىل نظريه الس�يتي 
يف آخ�ر مواجهة جمعت بينهم�ا،  والتي أتت يف 
الدوري اإلنجليزي يف شهر كانون األول املايض، 
ولم يحق�ق  اليونايتد انتصاري�ن متتاليني عىل 
مانشسر سيتي منذ شهر نيسان عام 2010  . 

وتمك�ن مانشس�ر س�يتي م�ن الف�وز ب��6 
مباريات من آخر 9 لق�اءات خاضها يف  جميع 
املس�ابقات ع�ىل مي�دان مانشس�ر يونايت�د 

)تع�ادل يف لق�اء وحي�د- خرس  مرت�ني(، وهو 
أكث�ر بف�وز وحيد عن ع�دد االنتص�ارات التي 
حققها يف الزيارات  ال�39 السابقة مللعب األولد 

ترافورد . 
وأط�اح اليونايت�د بغريم�ه الس�يتي م�ن آخر 
مواجهت�ني جمع�ت بينهم�ا يف كأس  الرابطة، 
وكان ذلك يف نصف نهائي موسم -2009 2010 

ويف الدور الرابع من  موسم -2016 2017  . 
ومنذ الخسارة أمام اليونايتد بهدف دون رد يف 
الدور الرابع من تلك املس�ابقة يف  شهر ترشين 
األول م�ن ع�ام 2016، ل�م يخرس مانشس�ر 
س�يتي يف آخ�ر 15 مب�اراة  خاضه�ا يف كأس 

الرابطة )11 انتصارا- 4 تعادالت(، . 
والفريق صاحب سلسلة متتالية أطول من تلك 

دون خسارة يف املس�ابقة، هو  تشيليس بواقع 
18 مب�اراة بني عامي 2004 و2008، ومع ذلك 
ودع البلوز  املس�ابقة يف تل�ك الفرة عرب ركالت 

الرجيح . 
مانشسر يونايتد

يخوض مانشس�ر يونايتد اليوم نصف نهائي 
كأس الرابط�ة للمرة ال��15 يف  تأريخه، كثاني 
أكثر الفرق وصوالاً إىل هذا الدور خلف ليفربول 

ب�17 وصوال  سابقا . 
 8 وس�اهم مارك�وس راش�فورد يف تس�جيل 
أه�داف يف آخ�ر 5 مباري�ات خاضه�ا يف  كأس 
الرابطة )س�جل 5 أه�داف وصن�ع 3 أخرى(، 
وس�جل يف نس�خة هذا املوس�م 3  أهداف حتى 

اآلن . 

مانشسر سيتي
 5 حق�ق بي�ب غواردي�وال االنتص�ار يف آخ�ر 
مباريات خاضها مع الس�يتي يف نصف  نهائي 
الكؤوس، وذلك منذ الخسارة 1-2 أمام آرسنال 
يف نصف نهائي كأس  االتحاد اإلنجليزي موسم 
انتص�ارات يف   4 -2016 2017، وم�ن بينه�ا 
كأس  الرابط�ة، م�ن خالل الف�وز ذهاباًا وإياباًا 
عىل بريس�تول سيتي يف موسم -2017   2018، 
ونف�س األمر أم�ام بورتون ألبيون يف موس�م 

 .  2019 2018-
ومن�ذ بداية موس�م -2013 2014، يعد رحيم 
س�رلينج أكثر الالعبني مس�اهمة يف  تس�جيل 
ا، من  األه�داف بكأس الرابطة بواق�ع 14 هدفاً

خالل تسجيل 8 أهداف  وصناعة 6 أخرى. 

علىملعباألولدترافورد..

اليوم..مانشستريونايتديواجهمانشسترسيتيفينصفنهائيكأسالرابطة

كش�ف تقرير صحفي تش�ييل، عن اهتمام مانشسر يونايتد اإلنجليزي، بأرتورو  فيدال العب وسط 
برش�لونة، لضمه خالل س�وق االنتقاالت الشتوية الجارية .  وبحس�ب صحيفة »موندو ديبورتيفو« 
اإلس�بانية الت�ي تابعته�ا »املراقب العراق�ي«،  نقال عن ش�بكة  »Directtv chile»  التش�يلية، فإن 
ا  رسمياًا من مانشسر يونايتد .  وأشارت الصحيفة، إىل أن فيدال قرر الرحيل عن  برشلونة تلقى عرضاً
صفوف البلوجرانا، عىل الرغم  من تمس�ك إرنس�تو فالفريدي املدير الفني للفريق به .  وأفاد التقرير، 

بأن سعر رحيل فيدال عن برشلونة خالل شهر كانون الثاني  الجاري سيكون 20 مليون يورو . 

اليونايتديزاحمإنترميالنلضمفيدال
كشف االتحاد اإلسباني لكرة القدم، اليوم الثالثاء، هوية حكم مباراة برشلونة  وأتلتيكو 
مدريد يف نصف نهائي كأس الس�وبر اإلس�باني .  وتقام مواجهة الربس�ا واألتلتي بعد غد 
�ا أن اللقاء  اآلخر بنصف النهائي س�يقام بني ريال مدريد،  الخميس، يف الس�عودية، علماً
وفالنس�يا غداًا األربعاء .  وبحس�ب صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلس�بانية التي تابعتها 
»املراق�ب العراقي«،  فإنَّ حكم املباراة، هو خوس�يه لويس غونزاليس، بينما حكم تقنية 

الفيديو، هو  خوان مارتينيو مونويرا . 

غونزاليسحكمًالمباراةبرشلونةوأتلتيكومدريد
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أح�اط الغم�وض بمس�تقبل ماري�و غوت�زه، نج�م 
بوروس�يا دورتمون�د، داخ�ل ملعب  س�يجنال إيدونا 
ب�ارك، يف ظل عدم توصله التفاق بش�أن تجديد عقده 

مع ناديه . 
وبحس�ب صحيف�ة »بيل�د«، الت�ي تابعته�ا »املراقب 
العراقي« فإن النجم األملاني بات  عىل مشارف الرحيل 

عن دورتموند، بعدما اتفق فعلًيا مع إدارة النادي عىل 
إنهاء  رحلته مع الفريق بنهاية املوسم الحايل . 

وكان ماي�كل زورك، املدي�ر الريايض للن�ادي األملاني، 
قد كش�ف مؤخرًا عن  تواصله بش�كل مبارش مع والد 

غوتزه، ملناقش�ة وضعه ومس�تقبله مع الفريق . 
وأف�ادت الصحيفة بأن الطرفني لم يتوصال ألي اتفاق 

بش�أن تجدي�د التعاقد، مما  يعن�ي رحيل غوتزه 
ف�ور انتهاء عق�ده مع الن�ادي الصي�ف القادم، 

ليصبح حرًا يف  التوقيع ألي نادٍ . 
واشرتط مس�ؤولو دورتموند عىل غوتزه تخفيض 

راتب�ه، للتوقيع عىل عقد جدي�د،  لكن الالعب رفض 
التنازل عن حصوله سنوًيا عىل 10 ماليني يورو. 

غوتزه
يرفضالبقاء
معدورتموند

تس�بب توماس مول�ر، مهاجم 
باي�رن ميون�خ، يف إصاب�ة أحد 
زمالئه خ�الل تدريبات  الفريق، 
بالعاصمة القطرية »الدوحة«. 

ويقيم بايرن معس�كراًا ش�توياًا 
الستئناف  ا  اس�تعداداً بالدوحة، 
منافس�ات ال�دوري  األملان�ي يف 
منتصف كانون الثاني الجاري . 

»بيل�د«  صحيف�ة  وبحس�ب 
األملانية الت�ي تابعتها »املراقب 
العراقي«، فإن مولر  تس�بب يف 
إصاب�ة زميله ج�ريوم بواتينغ 
خ�الل التدريب�ات، بعدما وجه 

إليه رضبة  يف الوجه . 
وأدت ه�ذه الرضب�ة إىل فقدان 
الالصق�ة  العدس�ة  بواتين�غ 
يف عين�ه الي�رسى، مم�ا  دفعه 

ملطالب�ة مول�ر بتوخ�ي الحذر، 
حت�ى ال يتع�رض أي ش�خص 

آخر لخطر  اإلصابة . 
ولحس�ن حظ املداف�ع األملاني، 
عث�ر مدرب�ه هان�ز فلي�ك عىل 
العدس�ة الالصق�ة بع�د  دقائق 
الح�ادث، ع�ىل  مع�دودة ع�ىل 

الرغم من إكمال الالعب للمران 
برؤي�ة محدودة  مل�دة حوايل 20 

دقيقة . 
م�ن جانب�ه، عل�ق مول�ر عىل 
الواقع�ة بترصيحات س�اخرة، 
: »أردت اختبار  عدس�اته  قائ�الاً

الالصقة«. 

يغيب كل من الفرنيس كريم بنزيما والويلزي 
غاري�ث بي�ل عن املش�اركة يف كأس  الس�وبر 
اإلس�باني مع ري�ال مدري�د واملق�رر إقامته 
يف الس�عودية .  وس�افر الفريق أم�س اإلثنني 
إىل الس�عودية لخ�وض نص�ف النهائ�ي أمام 
فالنس�يا  غدااً األربعاء عىل ملعب امللك عبد الله 

يف جدة .  ويعاني بنزيم�ا وفقا للتقرير الطبي 
للنادي من إصابة يف عضالت الس�اق اليرسى، 

 أما بيل فتعرض لعدوى يف الجهاز التنفيس . 
وأعل�ن الفرنيس زين الدين زيدان املدير الفني 
لريال مدري�د، قائمة الفريق التي  س�تخوض 
البطولة     . وش�هدت القائمة غي�اب البلجيكي 

ومارك�و  ه�ازارد  إيدي�ن 
أسينسيو بجانب بيل  وبنزيما  . 

بينم�ا عاد له�ا خامي�س رودريجيز، 
ومارس�يلو، وإبراهيم دي�از ولوكاس 
فاس�كيز،  بعدما تعافوا من اإلصابات 

التي لحقت بهم . 
   وجاءت القائمة كما ييل : 

حراسة املرمى: كورتوا، أريوال، وألتوبي . 
   خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، 
ف�اران، ناتش�و، مارس�يلو، أودري�وزوال، 

 وميندي . 
مودريت�ش،  ك�روس،  الوس�ط:     خ�ط 
خامي�س  فالف�ريدي،  كاس�يمريو، 

رودريجيز،  وإيسكو . 
   خط الهجوم: لوكاس فاسكيز، يوفيتش، 
إبراهيم دياز، ماريانو دياز، فينيس�يوس 

 جونيور، ورودريجو

ينتظ�ر حام�ل اللقب مانشس�ر 
يف  فوله�ام  مواجه�ة  س�يتي، 
ال�دور الراب�ع م�ن كأس  االتح�اد 

اإلنجليزي . 
وأط�اح فوله�ام يف الدور الس�ابق 
وه�و  الربيمريلي�غ  م�ن  بفري�ق 
أس�تون فيال، ولكنه  سيكون أمام 
مهم�ة ش�اقة ه�ذه امل�رة عندما 

يرحل إىل ملعب االتحاد . 
خ�ارج  فس�ريحل  ليفرب�ول  أم�ا 
ميدانه ملواجه�ة الفائز من مباراة 
س�يتي  ورشوزب�ري،  بريس�تول 
بعدما تمكن شباب املدرب األملاني 
اإلطاح�ة  م�ن  كل�وب  يورج�ن 

 بإيفرتون يف الدور الثالث . 
أما ليس�ر س�يتي صاحب املركز 

اإلنجلي�زي  ال�دوري  يف  الثان�ي 
واملتواج�د حالياًا يف  نص�ف نهائي 
كأس رابط�ة األندي�ة اإلنجليزي�ة 
املحرفة، فتنتظره مواجهة شاقة 
 خ�ارج ميدان�ه أم�ام برينتف�ورد 

املنتمي للتشامبيونشيب . 
ا ملواجهة  كما يرحل تش�يليس أيضاً
فريق آخ�ر من التشامبيونش�يب 
وهو ه�ال  س�يتي، يف الوقت الذي 
ملواجه�ة  آرس�نال  في�ه  يرح�ل 
تخط�ى  بعدم�ا  بمورنم�وث، 

 املدفعجية عقبة ليدز يونايتد . 
ويف حال تخطى مانشسر يونايتد 
نظ�ريه وولفرهامبت�ون يف مباراة 
اإلع�ادة،  فس�يواجه الفائ�ز م�ن 

مباراة واتفورد وترانمري . 

كش�ف تقري�ر صحفي، ع�ن وجود 
اهتم�ام م�ن ن�ادي دي يس يونايتد 
األمريك�ي،  بالتعاق�د م�ع الكرواتي 
ل�وكا مودريت�ش العب خط وس�ط 

ريال مدريد، خالل الفرة  املقبلة . 
»م�اركا«  صحيف�ة  وبحس�ب 

تابعته�ا  الت�ي  اإلس�بانية 
»املراق�ب العراق�ي«، نقال عن 
 تقارير أمريكية، فإن إدارة دي 

يس يونايتد تتحدث بالفعل مع 
وكالء مودريتش،  والذي يمكن أن 
ينتقل للنادي األمريكي يف الصيف . 

وأش�ار التقري�ر، إىل أن مودريت�ش 
تلق�ى الع�ام امل�ايض عرض�ا م�ن 

وتح�دث  ال�دوري  األمريك�ي، 
الالع�ب م�ع عائلته ح�ول هذه 
الخطوة، وه�و متحمس لفكرة 

 اللعب يف الدوري األمريكي . 
ُيذك�ر أن عق�د مودريتش مع 
ري�ال مدريد ينتهي بنهاية 
املوس�م الجاري، وأفادت 
 ع�دة تقاري�ر مؤخ�راًا أن 
إدارة املرينج�ي ال تن�وي 
تجدي�د عق�ده يف الف�رة 

املقبلة. 

بدأ أتلتيكو مدريد االستعداد ملواجهة برشلونة املقررة 
بع�د غ�د الخميس يف نص�ف  نهائ�ي كأس الس�وبر 
بمدينة جدة الس�عودية، وذلك بعد االنتصار املحيل يف 

الليغا  عىل ليفانتي )2-1( ضمن الجولة ال�19  . 
التدريبي�ة  الحص�ة  وش�هدت 

كوك�ي  القائ�د  ع�ودة 

ريسوركسيون بعد ش�فائه من  اإلصابة التي أبعدته 
خ�الل الف�رة املاضي�ة، رغ�م ع�دم مش�اركته مع 
زمالئ�ه، ولكن�ه  بانتظار الحصول ع�ىل اإلذن الطبي 
للدخول ضمن حس�ابات املدرب دييجو  سيميوني يف 

التشكيل األسايس . 
بينما خ�اض الثنائي ألفارو موراتا وخوس�يه ماريا 
خيميني�ز تدريب�ات منف�ردة، بع�د  أن ش�اركا يف 

مباراة ليفانتي كاملة . 
وس�يفتقد الفريق املدريدي يف مواجهة البارس�ا 
دييج�و  كوس�تا  املص�اب  الثنائ�ي  خدم�ات 
والكروات�ي ش�يمي فريس�اليكو، بينم�ا تبقى 
مش�اركة الفرنيس توماس ليم�ار،  الذي تعرض 
إلصابة يف الفخذ األسبوع املايض، محل شك بعد أن 

خاض  تدريبات منفردة عىل هامش املران . 

مولريتسببفيإصابةبواتينغ

شكوكحوللحاقكوكيبموقعةبرشلونة

غاريثبيلوبنزيمايغيبانعنالريالبالسوبر

القرعةتضعالسيتيزنبمواجهة
فولهامبكأساالتحاد

ديسييونايتديسعىللتعاقدمعمودريتش
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مصطلحات ادبيةالثقافـي
حديث منفرد

- التعب�ر اإلنجلي�زي والفرن�ي مش�تق من أصل 
يوناني يعني كلمة واحدة أو حديثا واحدا ويشر إىل 

حديث يقوم به شخص واحد.
ويف الدراما يش�ر التعبر إىل شكل من العرض يقوم 
به متكلم واحد أو إىل جزء ممتد من النص املرسحي 

ينطق به ممثل واحد )مناجاة ذاتية(.
أما الوس�يلة الفنية املس�تخ����دمة للكش�ف عن 
تدفق األفكار داخل أذهان الشخصيات يف التمثيليات 
بامل�����ون������ول�وج  فتس�م���ى  والرواي�ات 

ال���داخيل .

طرائف من التراث 

سنان أنطون: معي من العراق أرشيًف صور »أتلذذ وأتألم« وأنا أتجول في مساحاته

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...
غ�ادرت الع�راق ع�ام 1991، لك�ّن 
أعمال�ك ال ُتغادر العراق. كيف تجيد 

الكتابة عن مكاٍن يف مكان آخر؟
ترك�ت العراق ولكنه ل�م يرتكني. ال 
أعتقد أن يف األمر غرابة، بالنس�بة يل 
عىل األقل. لقد عشت سنني التكوين 
األوىل، وه�ي األهم يف حي�اة املرء، يف 
العراق )23 سنة(. هناك من يهاجر 
ويح�اول أو يقرر االبتع�اد أو حتى 
االنقطاع عن الوطن األول ألس�باب 
وهن�اك  أيديولوجّي�ة.  أو  عملي�ة 
م�ن يفع�ل العك�س. األم�ر يرتبط 
أيًض�ا بهواج�س املرء وانش�غاالته 
وانحيازاته، إن صح التعبر. الذاكرة 
ب�ر عميق�ة ينه�ل منه�ا الكاتب. 
حمل�ت مع�ي من الع�راق أرش�يًفا 
من الصور واملش�اهد أتلذذ )وأتألم( 
وأن�ا أتجول يف مس�احاته. وس�ائل 
التواصل االجتماعي والتطور الهائل 
م�ن  مهم�ة  يس�هل  للتكنولوجي�ا 

يعيش يف أكثر من مكان.
تتن�اول روايات�ك ما يمرُّ ب�ه العراق 
م�ن أح�داث وأزم�ات. وم�ع رواية 

مثل »يا مري�م« التي تناولت حادثة 
تفجر كنيسة »س�يدة النجاة« وما 
مرَّ ب�ه املس�يحيون يف تل�ك الفرتة، 
أال تخ�ى أن تق�ع الكتاب�ة يف ف�خ 

التجاذبات الطائفية؟
األم�ر يعتم�د ع�ىل املقارب�ة وع�ىل 
الكات�ب نفس�ه وموقفه  تموض�ع 
عموًم�ا  الطائفي�ة  م�ن  وموقع�ه 
وهيمنته�ا.  خطابه�ا  إىل  ونظرت�ه 
هن�اك م�ن يكت�ب ع�ن مجتمعات 
الطائفي�ة لكن�ك ال تج�د  تمزقه�ا 
فكأنه�م  الن�ص،  يف  له�ا  أث�ر  أي 
يكتب�ون ع�ن عال�م آخ�ر مؤمث�ل! 
وهذا هروب. وهن�اك، باملقابل، من 
يرّس�خ الطائفي�ة، بإع�ادة إنت�اج 
ص�ور نمطي�ة. التح�دّي ه�و كيف 
تكت�ب ع�ن واق�ع معق�د ومتقلّب. 
الطائفي�ة يف بع�ض  لق�د ظه�رت 
الق�راءات واملراجع�ات ولدى بعض 
النقاد الذين قاربوا الرواية عىل أنها 
رواي�ة كتبها »روائي مس�يحي عن 
املس�يحيني العراقيني«. يعني قراءة 
عىل الهوية. تنطلق من اس�م عائلة 

الكات�ب الذي يش�ر إىل الديانة التي 
ورثها! وس�بق أن ذكرت أنها رواية 

عراقية.
ملاذا هناك تهميش واضح ومعاملة 
نقدّي�ة متعالي�ة للرواي�ات الت�ي ال 
تزال بعيدًة ع�ن الجوائز، بينما نرى 
بوض�وح احتفاًء وتس�ليًطا للضوء 
بكث�رة ع�ىل األعم�ال الحائ�زة عىل 

جوائز؟
ثقافي�ة  س�لطة  دائًم�ا  للجوائ�ز 
إىل  )إضاف�ة  رم�زي  ورأس�مال 

رأسمالها املادي( يف كل أنحاء العالم. 
وهي تؤدي إىل تس�ليط األضواء عىل 
أعمال دون غرها وتمنحها شعبية 
ونجاًحا مؤسساتًيا. وتثر القرارات 
الت�ي تتخذها لج�ان التحكيم جداًل 
وانتق�ادات لخ�اف ح�ول القيم�ة 
األدبي�ة لألعم�ال، الت�ي ال تحددها 
دائًم�ا الجوائ�ز. هذا يح�دث خارج 
العال�م العربي أيًض�ا. الفرق هو يف 
مستوى املهنية والش�فافية. وهذه 
معظ�م  يف  معدوم�ة  أو  ش�حيحة 
الح�االت يف العال�م العرب�ي. أضف 
إىل ذلك اختفاء النق�د األدبي وموت 
املاح�ق والصفح�ات الثقافية. كل 
ه�ذا وعوام�ل أخ�رى يضّخ�م دور 
باملناس�بة،  )وعدده�ا،  الجوائ�ز 
ضئي�ل، إذا أخذن�ا بنظ�ر االعتب�ار 
الرقع�ة الجغرافي�ة الت�ي تمثله�ا( 

ويجعلها تحتكر الساحة الثقافية.
نمر، بطل روايتك األخرة »فهرس«، 
ُيشِبهك إىل حٍد كبر، حيث إنه أستاذ 
يف  العرب�ي  األدب  ي�درُِّس  جامع�ي 
جامعات أمريكا، كم�ا أّنُه مرَّ مثلك 

عىل جامعتي »هارفرد ونيويورك«، 
�ُر يف كتابة رواية عن مغّس�ل  ويفكِّ
للموت�ى، وه�ذا ما ح�دث يف روايتك 
»وحدها ش�جرة الرمان«. هل األمر 
مقصود؟ هل الرواية س�رة لرواية 

أخرى؟
نعم يش�بهني كث�ًرا ولكنه يختلف 
يف  تفاصي�ل  هن�اك  أيًض�ا.  عن�ي 
ش�خصية نم�ر ال عاق�ة له�ا بي. 
ولوال السرة التعريفية التي توضع 
ع�ادة يف مقدمة كت�ب »دار الجمل« 
مل�ا كان املوض�وع به�ذه األهمّي�ة. 
لعب�ة وج�ود الكاتب كش�خصية يف 
روايت�ه ليس�ت جديدة البت�ة، ومن 
امله�م االنتب�اه إىل التفاصي�ل، ففي 
رواي�ة »فه�رس« ال ينج�ح نمر يف 
كتاب�ة رواي�ة ع�ن تغس�يل املوتى، 
وتظ�ل الرواية حبيس�ة األدراج ألن 
عاقته بالكتابة إش�كالية والرواية 
الوحي�دة الت�ي يكتبه�ا، يف النهاية، 
ه�ي »فهرس«. م�ا تفعل�ه الرواية 
هو خلق عالم »بين�ي« تتداخل فيه 
الكثر من األضداد والثنائيات، ومن 

بينها الواقع والخيال.
قل�ت س�ابًقا إّن الرواي�ة العراقي�ة 
ش�ْت، ولم ُيعطه�ا النقد العربي  ُهمِّ
حقه�ا. هل ال ي�زال ه�ذا التهميش 

مستمرًا؟
وه�ل ما زال هن�اك »نق�د عربي«؟ 
مركزّي�ات  هن�اك  بالطب�ع.  نع�م، 
وتراتبية معينة ورسدية »رس�مية« 
الحدي�ث  العرب�ي  األدب  لتاري�خ 
املهمة  ومسارات تطوره ومحطاته 
يع�اد إنتاجها من�ذ عق�ود طويلة. 
ياح�ظ امل�رء ذل�ك حت�ى يف حق�ل 
دراسات األدب العربي يف األكاديمية 
الغربي�ة ولق�د تفاق�م األم�ر بفعل 
الخراب ال�ذي أوقعت�ه الدكتاتورية 
والح�روب بالع�راق والدم�ار ال�ذي 
 1990 ع�ام  م�ن  الحص�ار  س�ببه 
وحت�ى 2003 وال�ذي ع�زل العراق 
ع�ن العال�م بأكمل�ه. وج�اء الغزو 
واالحتال ليف�كك الدولة العراقية و 
النق�د األدبي والثق�ايف يتأثر بوجود 
مؤسس�ات ومنظوم�ات ومنابر يف 

نهاية األمر.

تنقل سنان أنطون بني الّشعر والرواية والعمل األكاديمي. افتتح تجربته بمجموعته الشعرية »موشور مبّلل بالحروب« عام 2004، ثم أصدر يف العام 
نفس��ه روايت��ه »إعج��ام«. يف 2010، ص��درت له رواية »وحدها ش��جرة الرمان« التي ح��از إثر ترجمتها بنفس��ه إىل اللغة اإلنجلزيية عىل جائزة »س��يف 
غب��اش- بانيب��ال« للرتجم��ة األدبية. وعاد بعد ذلك لكتابة الّش��عر حيث أص��دَر »ليل واحد لكل الم��دن«، ليتبعُه بعد ذلك بروايت��ي »يا مريم« التي 

وصلت للقائمة القصرية لجائزة »البوكر« العربية. و«فهرس« التي وصلت للقائمة الطويلة للجائزة ذاتها.

قريب من الجوائز وفاز بإحداها 

لقب تيمورلنك
من النوادر التي اش�تهر بها جحا العربي انه وبعد 
س�يطرة املغ�ول عىل بغداد وس�قوط العباس�يني، 
سأله تيمورلنك يوماً قائاً: تعلم يا جحا إن خلفاء 
بن�ي العب�اس كان ل�كلٍّ منه�م لقب اخت�ص به؛ 
فمنه�م املوفق بالل�ه واملتوّكل عىل الل�ه واملعتصم 
بالله وما ش�ابه، فلو كنت أن�ا منه��م فم����اذا 
يج�ب أن أخت�ار م�ن األلق�اب؟ ف����أجابه عىل 
الفور: يا صاحب الاش�ك بأنك كنت ستدعى بلقب 

نعوذ بالله.

الرواية الفلسطينية بين الغربة واالغتراب
 رشيد سكري

تظ�ل الرواي�ة ظاه�رة مث�رة للجدل، 
ال ع�ىل مس�توى البن�اء الحداث�ي الذي 
تصب�و إلي�ه، م�ن خ�ال أعم�ال رائدة 
وحس�ب، ب�ل ع�ىل مس�توى املضامني 
أيضا، التي تؤلف بني بنياتها، والقضايا 
الحاس�مة واملصرية، التي تتشكل من 
داخله�ا. فإن كانت الغاي�ة التي تطمح 
إليه�ا هي خلخلة واق�ع موبوء ونفض 
الغب�ار ع�ن مص�ر أو انتم�اء، فإنها، 
بذلك، تش�غل بال الفكر، وتؤرق الواقع 
أيض�ا، بل تذه�ب إىل ح�دود أن تامس 
الوج�دان اإلنس�اني، مادام�ت املعاناة 
قضية ش�املة للوجود ككل، بما هي � 
أي املعان�اة � خي�ط ناظم، ع�ىل امتداد 
التاريخ الثقايف والفكري، لكل التجارب 
الرواي�ة،  ع�ن  والحدي�ث  اإلنس�انية. 
كتجرب�ة إبداعي�ة، نط�ل م�ن خاله�ا 
عىل رمزي�ة الوجود يف أس�مى معانيه، 
فضا عن اس�تبانة، أمام ضمر العالم، 
حق تقرير املصر الف�ردي والجماعي، 

خصوص�ا إذا م�ا انفتح�ت الرواية عىل 
تجربة اآلخر، م�ن خال نقلها إىل لغات 
أخ�رى بفع�ل الرتجم�ات، الت�ي غالبا 
م�ا تتفنن يف صي�د وانتق�اء مفرداتها، 
وعباراته�ا الس�ابحة يف م�اء الحكاية. 
فمن بني الرواي�ات العربية التي تتقلب 
يف وجدانن�ا و تق�ض مضاجعن�ا، ب�ل 
تنغ�ص الضمائر الحي�ة، وتجعلنا أمام 
ش�ال م�ن األض�واء الكاش�فة للذات 

ولآلخرين، الرواية الفلسطينية.
يف األدبيات الحديث�ة واملعارصة، ارتبط 
اإلبداع الفلس�طيني عموم�ا باملقاومة، 
ال�ذات،  إثب�ات  أش�كال  م�ن  كش�كل 
والحض�ور الفع�يل الدائ�م يف الس�احة 
الثقافية والفنية، العربية وغر العربية. 
املقاومة ب�األدب لم تثب�ت جدارتها، يف 
الس�احة الثقافية، إال بعد ما تمَّ احتال 
فلس�طني، يف منتص�ف الق�رن املايض، 
من طرف الصهاينة، فبات من الواضح 
جدا أن نجد ه�ذا اإلبداع يقاوم من أجل 
العي�ش والكرام�ة والوج�ود والهوية. 

الهوي�ة، مث�ا، ول�مِّ  فتدب�ر مس�ألة 
الشتات يف الثقافة الفلسطينية، لم يعد 
مرتبطا فقط بالخي�ال اإلبداعي، وإنما 

اكتس�ح كل الروافد املعرفية والعلمية، 
الطامح�ة نح�و خل�ق جبه�ة مقاومة 
حقيقية، تقف ندا أمام سياسة طمس 

وإقبار وتدم�ر الثقافة الفلس�طينية. 
لق�د كان الكيان الغاش�م ي�درك، آنئذ، 
م�دى فعالية تغي�ر البني�ة املجتمعية 

ق�رسي  ترحي�ل  بفع�ل  والثقافي�ة، 
وتهجره�م  الفلس�طينيني،  للس�كان 
خارج الوطن. كما أن املقاومة بالثقافة 

واإلبداع، ظلت تؤرق الكيان الصهيوني، 
وش�وكة يف حلقه ردحا من الزمن. فما 
الفلس�طيني  الش�اعر  كان�ت قصائ�د 
س�ميح القاسم س�وى جمرات متقدة 
والفح�ة ع�ىل الطري�ق؛ تقاوم ب�إرادة 
متح�ررة من كل أن�واع الحيف والظلم، 

وتكشف أالعيب الغاصب الغاشم.
إن ه�ذه املقاوم�ة، الت�ي أبداه�ا األدب 
حص�ون  ع�ن  تداف�ع  الفلس�طيني، 
الثقاف�ة العربية العريق�ة، إما بالعودة 
إىل تل�ك املناب�ع الطاه�رة م�ن تاري�خ 
األدب العرب�ي، إلثب�ات وتأصيل الهوية 
تق�ف  وبذل�ك  الفلس�طيني،  ل�ألدب 
كالطود العظيم، أمام سياسة التهجني 
والذوب�ان يف ثقافات واف�دة مع الكيان 
الصهيون�ي، وإم�ا التوفيق ب�ني ما هو 
عري�ق، ويف الوقت نفس�ه التطلع إىل ما 
ه�و حدي�ث، ب�دون التفري�ط يف هوية 
ه�ذه  وأم�ام  الفلس�طيني.  الش�عب 
العرب�ي،  األدب  تاري�خ  يف  اإلش�كالية 
نجد باملقاب�ل أن التأري�خ الجديد ألهم 

اإلب�داالت الثقافي�ة، يف مختل�ف فنون 
األدب، يبدأ مع نكبة االحتال، وسياسة 
األديب  ليعي�ش  الفلس�طينيني،  تهجر 
تجربة الضياع والبحث عن وطن بديل، 
حام�ا معه هموم وطنه األس�ر. ففي 
مث�ل ه�ذه الظ�روف العصيب�ة، الت�ي 
يم�ر منه�ا الش�عب الفلس�طيني، أكد 
يحي�ى يخل�ف أن الرواية الفلس�طينية 
تأثرت، إىل ح�د كبر، بهذه االضطرابات 
واإلحباط�ات الخط�رة، ومن ثم أصبح 
الروائ�ي الفلس�طيني يبح�ث ع�ن لغة 
جدي�دة، ب�ل ع�ن ش�كل جدي�د يف أفق 
مرحلة تتس�م بالضيق، وقمع الحريات 
الفكرية والسياس�ية. وغر خاف علينا 
أن�ه يف ه�ذه الظروف ستس�عى الرواية 
الفلس�طينية إىل فتح جبه�ات النضال 
اإلنس�ان  بهم�وم  وتلتص�ق  والث�ورة، 
الفلس�طيني والعرب�ي. ويف ض�وء ذلك، 
أخذت الرواية س�كة الكف�اح الوطني، 
فج�اءت أعم�ال كل م�ن إمي�ل حبيبي 

وغسان كنفاني.

 املراقب العراقي/ متابعة...
ع�ىل رواية »س�يد الذباب« لولي�ام غولدنغ اهتم�ام بظاهرة 
الرش عند اإلنس�ان، وهو موضوع معقد ينطوي عىل دراس�ة 
لي�س للطبيع�ة اإلنس�انية فقط، ولك�ن أيضا ألس�باب وأثر 
وخط�اب الرش. وه�ذا يتطلب كذلك ماحظة قريبة لوس�ائل 
وأفكار الجنس البرشي املس�تخدمة يف مكافحة الرش، وما إذا 
كانت تلك الوس�ائل فعالة. ويعال�ج غولدنغ هذه املوضوعات 

من خال مجاز متشعب يتخلل الرواية.
عندم�ا ظه�رت رواية »س�يد الذب�اب« ألول مرة ع�ام 1954 
وص�ف غولدن�غ ثيم�ة الرواية يف حف�ل إطاقها مؤك�دا أنها 
»محاول�ة ملتابعة وتقيص عيوب املجتم�ع، حتى الوصول إىل 
عيوب الطبيعة اإلنس�انية«. ويف مقالة له، نرشها عام 1982 
بعنوان »هدف متحرك«، قال ببس�اطة: »إن موضوع »س�يد 
الذب�اب« هو الحزن، الحزن املفجع، الحزن، الحزن«. وتنتهي 
الرواي�ة طبعا بحزن رالف عىل عام�ة الرش املطبوعة يف قلب 
كل إنس�ان، وهو رش نادرا ما اش�تبه بوجوده قبل أن يشاهد 
آثاره عىل أصدقائه ومؤيديه. فطاب املدرسة سابقا جاهدوا 
ب�دون تفكر للس�يطرة عىل اآلخري�ن، الذين ل�م يكونوا من 
مجموعته�م. واكتش�فوا يف داخله�م الرغبة بإلح�اق الوجع 
واألل�م بغره�م. وقد اس�تمتعوا بما رافق ذلك من إحس�اس 
بالس�لطة والق�وة. وعندما توجب عليه�م االختيار بني دافع 
منط�ق التحرض والداف�ع الذات�ي للتوحش، اخت�اروا إهمال 

التحرض الذي مثله رالف.
هذا االختيار نفسه يتكرر يف كل أرجاء العالم ويف كل العصور 
– وهو مصدر الفاجع ال�ذي يبحث عنه غولدنغ لينقله إلينا. 
ويختار غولدنغ أن يضع أوالد املدرسة األبرياء يف بيئة مغلقة 
داخل جزيرة اس�توائية غ�ر مأهولة، ليوض�ح فكرته وهي 

كالت�ايل: إن التوح�ش ليس من خصال ش�عب مع�ني يف بيئة 
مخصص�ة، ولكنه موج�ود يف داخل كل إنس�ان، كأنه بقعة 
تلوث الجانب النبيل من الطبيعة البرشية، إن لم يكن بش�كل 
أداة يتحك�م بها. ويرس�م غولدنغ صورة أصغ�ر األوالد وهو 
يعرب، برباءة وعفوية، عن رغبات مدمرة بالسيادة والتحكم، 
مثلما فعل جاك هو وجماعته، حينما انشغلوا بصيد الخنزير، 
ثم الحقا كما كان يفعل رالف. إن الحرب التي يش�نها الكبار 
لم تتس�بب بعزل األوالد يف الجزيرة فقط، بل فجرت مش�اعر 

الرغبة بالسيطرة عىل اآلخر.

ظاهرة الشر في رواية »سيد الذباب«
 املراقب العراقي/متابعة...

يف  حّس�ان  جم�ال  املرصي�ة  الروائي�ة  تش�أ  ل�م 
روايته�ا الثامنة »نس�اء الهلب�اوي« الصادرة عن 
دار »النس�يم« يف القاه�رة إالّ أن تكت�ب هذا النص 
الرسدي، بقالٍب سري يرسد فيه الرواة املتعددون 
بم�ن فيهم »الكائن الس�ري« الوقائ�ع واألحداث 
التي ت�دور ح�ول الش�خصية املركزي�ة للنص أو 
تنبثق عنها ثم نلمس ارتداداتها املبارشة يف البيئات 
للمجتم�ع  والسياس�ية  والثقافي�ة  االجتماعي�ة 
امل�رصي. اخت�ارت الكاتبة، عن قصد مس�بق، أن 

يقّدم الرواُة قصصهم وحكاياتهم بضمر املتكلم، 
وه�ي تعرف س�لًفا، أنه أنس�ب الضمائر للس�رة 
الذاتية وليس للس�رة الغرية التي نحن بصددها، 
فالسرة الذاتية هي التي يكتبها الشخص بقلمه، 
وع�ن ذاته رشط أن يكون هناك تطابق بني املؤلف 
والسارد والشخصية. أما السرة الغرية فهي التي 
يكتبه�ا أديب عن ش�خٍص ما كأن يك�ون ملًكا أو 
عاملًا أو فناًنا أو قاضًيا ترك أثرًا يف الذاكرة الجمعية 
للن�اس. وما إن يرد اس�م ابراهي�م الهلباوي حتى 
تقفز الذاكرة مبارشة إىل حادثة دنشواي املأساوية 
الت�ي أُعدم فيها أربعة مواطن�ني مرصيني، وُحكم 
عىل آخرين بالس�جن املؤبد واألش�غال الش�اقة إىل 
آخ�ر ه�ذه الحكاية املفجع�ة التي تس�تفيق كلما 
تصّفحن�ا التاريخ وكأنها ابنة هذا النهار بينما مّر 
عليها 113 س�نة بالتمام والكمال، وكان املحامي 
الهلباوي السبب يف إعدام هؤالء الفاحني املرصيني 
الذي�ن هّب�وا للدف�اع عن إم�ام الجام�ع وزوجته 
الت�ي قتلها أح�د الضب�اط اإلنجليز الذي�ن جاؤوا 
الصطي�اد الحمائم يف تل�ك املضارب الريفي�ة. إًذا، 
تتمحور هذه الس�رة الروائية الَغرية عىل ابراهيم 
الهلب�اوي، محامي حادثة دنش�واي لكن الروائية 
جمال حّس�ان ارتأت أن تكتب عن هذه الشخصية 
اإلشكالية »املس�تديرة«، واملثرة للجدل من وجهة 
نظر النساء الست اللواتي تزوجهّن وهّن »زينات، 
جانسو، حسيبة، آينوربان، ُكلستان وآزاد« إضافة 
إىل أرب�ع نس�اء أُخري�ات م�ن العائلة وه�ّن )أمه 
»أم ابراهي�م« وابنت�ه س�ليمة وحفيَدتْيه ُس�مّية 

وفضيلة(. 

»نساء الهلباوي«  قالٍب سيري يسرد فيه 
الرواة المتعددون الوقائع واألحداث

سنان أنطون

 املراقب العراقي/متابعة...
تستجمع القصيدة قواها وكأّنها عائدة من ملحمة فك االرتباط 
م�ع العالم، قصد الغناء قرب ش�اطئ يتمّيز بخصوصية اللعب 
ع�ىل رماله، ومناكفة امل�وج املفتعل للبحر حني يمّل األجس�اد، 
أو ح�ني: »ترّص املوجة عىل االنتحار/ فوق ش�فاه الش�واطئ/

متمرّدة عىل روتني العناق« )دهشة لعبور البياض(.
هك�ذا تأتي القصيدة محّمل�ة بعبء املصادر املثقل�ة بالّروتني، 
املتم�ّردة ع�ىل أحوالها، لتس�كب روحها يف شس�اعات بديلة، ال 
تنكف�ئ أغطيته�ا إال لتفرج عن ع�زف مدهش للغ�ة، من هذه 
الرّصاعات تولد القصيدة عند أحمد الّدمناتي، يف بيانه الّش�عري 
املعن�ون »طفل مكّفن بالقصيدة«، إذ تلغ�ى املقاييس واألبعاد، 
وال تسطع القصيدة إال مفعمة بتشظي املعنى وبعثرته يف فضاء 
الاتحدي�د، عكس ما »جاء عىل لس�ان باتاي: أن�ا ال أقرتب من 
جوهر الّش�عر إال بالقدر الذي أنأى عنه«.يمنحنا الّش�عر برهة 
لتأّم�ل معنى القصي�دة الّنافرة من التحديد، هل يدرك الّش�اعر 

القصي�دة؟  يف  مقوالت�ه 
»فالن�ص رسداب مظل�م 
يفت�ح ع�ىل مناف�ذ م�ن 
غام�ض  وه�و  ناحي�ة، 
ناحي�ة  م�ن  ومعت�م 
ج�اك  حس�ب  أخ�رى«، 

دريدا.
يض�ع دمعه ف�وق وجه 
صباح�ا«  القصي�دة 
ال  القصائ�د(  )أس�فار 
يمك�ن إهم�ال الزّمن يف 
معنى هذا الس�طر، ألّن 
الّصب�اح ي�ؤول بالفهم 
إىل ما قبله، أي إىل الليل، 
فكل ما يؤّرق الّش�اعر 
يف ليل األس�ئلة، يصبح 

دمعة، شهقة حنينية عىل خّد الكلمة التي توالدت يف 
عثرات املرقد، لتمنح الّن�وم معنى مختلفا، َيْقلب أنظمة الفهم، 
ويرسم الّصباح كإعان لوالدة مرتقبة أكيدة، فاملواعيد الحافلة 
بالّذات تنجز يف القصيدة املعلنة يف أفق العزلة: »هي التي تقتات 
م�ن كمائن العزلة« )تهمة الجن�ون(، تلك هي مهّمة الّصباح يف 
غضون الكام الّش�عري، إذ ال يكشف الش�اعر ألق املحبة يف ليل 
الغربة، ألّن الّشعر تجربة فردية، كما هي تجربة الحال الّصويف، 
فالخلوة ال تكشف عن طبيعتها إال ملن اصطفى ذاته لتختيل مع 
املحبوب، والعزلة اصطفاء، والدال عليها »كمائن�« ��ها، الذي ال 
يمكن أن يتكّهنه الّشاعر أو يعرف بحقيقة وجوده )الدال(، وإال 
م�ا توّهج يف بؤرة الوجع املضيئة، فالقصيدة: »تخّبئها النس�اء 
تح�ت وس�ادة الليل«/ذكريات رج�ل مل�ون« )بطاقة(.وعاقة 
الّش�اعر باملرأة وجع ميضء، إذ ال يحتمل مفهوم الّنساء املعنى 
القري�ب يف الجنس، ولكّن�ه يجتاز بجوه�ره إىل الحّبيبة املكّثفة 
يف فض�اء الحلم، فما »تحت وس�ادة الليل« مس�احة شاس�عة 
بقدر عش�ق امرأة يشتغل عليها حلم ش�اعر، يرسم املقول بني 
فض�اء املرقد وعالم م�ا »تحت الوس�ادة«، وألّن الحلم غموض، 
ال باعتبار تفس�ر مضمونه، ولكن بغرابة طبيعته، أي الحركة 
يف الاحرك�ة، فالقصي�دة يركبها غموض لحظته�ا، باعتبارها 
تكش�ف عن مسافة الحركة يف الاحركة، أو الفهم العسر ملياد 

القصيدة وما تبوح به.

»طفل مكّفن بالقصيدة« 
عزف مدهش للغة
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وصل�ت الحرائق املس�تعرة الت�ي تلتهم مناطق 
شاس�عة يف أس�راليا إىل الفض�اء، مم�ا يظهر 

حجم الكارثة التي تواجه بالد الكنغر.
وأظهرت صور التقطتها أقمار صناعية، ورواد 
فضاء، الحرائق وهي تأتي عىل مناطق يف جنوب 

رشقي البالد، والدخان يتصاعد إىل السماء.
ومن ب�ن الص�ور املنش�ورة، واح�دة التقطها 
معه�د فضائي تاب�ع لجامعة ك�ويش الياباني، 

يظهر أسراليا وقد بدت مثل كرة حمراء.
ويف صور أخرى، بدا الدخان املتصاعد يف منطقة 
خليج بيتم�ان، جنوب رشقي أس�راليا، وكأنه 
نات�ج ع�ن قنبلة نووي�ة أو ب�ركان ضخم، مما 

يظهر حجم الحرائق املستعرة يف البالد

ويف أح�دث م�ؤرشات كارث�ة الن�ران، أف�ادت 
وكاالت األنب�اء، أن دخ�ان الحرائ�ق الضخم�ة 
الت�ي تجت�اح أس�راليا وص�����ل إىل تش�ييل 
واألرجنت�ن، بعدما عرب 12 أل�ف كيلومر فوق 

املحيط الهادئ.
ويس�تعر أكث�ر م�ن 200 حري�ق يف واليتي نيو 
ساوث ويلز وفيكتوريا يف جنوب رشق أسراليا، 
تؤججه�ا درج�ات الح�رارة املرتفع�ة والرياح 

العاصفة.
ووص�ل عدد القتىل يف موس�م الحرائ�ق الراهن 
ال�ذي ب�دأ يف س�بتمرب، 23 ش�خصا، منه�م 12 
بحرائ�ق األس�بوع امل�ايض فحس�ب، باإلضافة 

ل�500 ألف حيوان بري.

ق�د يعتق�د الكث�رون أن املناش�ف ه�ي مصدر 
للنظاف�ة كونه�ا فقط للتنش�يف، ولك�ن خرباء 
يؤك�دون أنه�ا قد تب�دو غ�ر ض�ارة، إال أنها يف 

الواقع قد تكون مكتظة بالجراثيم القاتلة.
ويمك�ن أن تعي�ش البكتريا يف املناش�ف لبضع 
بس�بب  ألش�هر،  حت�ى  أو  أي�ام  أو  س�اعات 
احتفاظها بالرطوبة، حس�ب املادة التي صنعت 
منه�ا، وهذا يعن�ي أن تغيرها م�رة واحدة عىل 
األقل يف األسبوع أمر مهم للغاية، وفق ما نرشته 

صحيفة »ذا صن«.
هذا وتؤك�د الصحيفة أنه يج�ب أن يتم تعليقها 
بم�كان مفت�وح يس�اعد ع�ىل جفافه�ا، للح�د 
من تكاث�ر الجراثي�م، واألهم من ذل�ك أن تكون 
املناشف شخصية بحتة وعدم مشاركتها مع أي 
ش�خص، بما يف ذلك رشيك حياتك أو أي فرد من 

عائلتك أو أحد أصدقائك.
 4 Doctor من جانبها، تقول ديانا غال، من مركز

U: »املناشف الرطبة الدافئة هي البيئة الحاضنة 
للجراثيم، وإذا تم اس�تخدامها مراراً وتكراراً من 
قبل أشخاص مختلفن، فقد ال تتاح لها الفرصة 

لتجف تماماً، ما يسمح للبكتريا بالنمو«.
كما أوضح�ت أن أكرب املخاوف تكمن يف إمكانية 
اإلصاب�ة بالبكتريا اإلرشيكي�ة القولونية، حيث 
إن التس�مم به�ا يمكن أن يكون خط�راً لدرجة 
أنه�ا قد تهدد الحياة يف ظ�روف معينة، كما أنها 
قد تسبب التهابات يف املسالك البولية مثل التهاب 

املثانة.
وتعترب ع�دوى املكورات العنقودي�ة أيضا خطراً 
حقيقياً آخر، حيث يمكنها االنتقال من املناشف 
إىل الجس�م الب�رشي إذا تع�رض ألي ن�وع م�ن 
الجروح، وقد تؤدي هذه البكتريا أيضاً إىل عدوى 
خطرة تعرف باسم املكورات العنقودية الذهبية 
املقاومة للميثيس�يلن )MRSA(، والعصية عىل 

املضادات الحيوية.

كش�فت رشك�ة سامس�ونغ خ�الل 
اإللكروني�ات  مع�رض  فعالي�ات 
االستهالكية CES 2020 عن مساعد 
روبوتي صغر عىل ش�كل كرة التنس 
يدعى بايل Ballie، والذي يمكنه التنقل 
ضم�ن املنزل واملس�اعدة يف حراس�ة 
املستخدمن، والعمل كمساعد للياقة 
البدنية، وكأداة ملس�اعدة كبار السن 
ع�ىل التواصل مع األجه�زة الذكية يف 
منازله�م، وحت�ى أداء دور الصدي�ق 

لألطفال والحيوانات األليفة.
ويأتي الروب�وت الصغر، الذي يهدف 
إىل مس�اعدتك يف جميع أنحاء املنزل، 

بكامرا مدمج�ة وميكروفون  مزوداً 
ال�ذكاء  ويس�تخدم  ص�وت  ومك�رب 

االصطناعي ألداء مهامه.
ق�ال سيباس�تيان س�ونغ  ذل�ك،  إىل 
الرئي�س  نائ�ب   ،Sebastian Seung
التنفي�ذي وكب�ر الباحث�ن يف رشكة 
سامس�ونغ، إن Ballie مصمم لفهم 
احتياج�ات أصحابه ودعمه�م والرد 
عليه�م، مش�راً: »نعتق�د أن ال�ذكاء 
االصطناع�ي ه�و مس�تقبل الرعاية 
الش�خصية، ونح�ن ن�رى أن ال�ذكاء 
االصطناعي عىل الجهاز أمر أس�ايس 
للتجارب الش�خصية. وتتيح لك ميزة 

املوج�ودة عىل  ال�ذكاء االصطناع�ي 
الجهاز التحكم يف معلوماتك وحماية 
خصوصيتك، مع االس�تمرار يف توفر 

قوة التخصيص«.
فيما أوضح الرئيس واملدير التنفيذي 
االس�تهالكية  اإللكروني�ات  لقس�م 
يف سامس�ونغ كي�ف أن الروبوت ذو 
الش�كل الك�روي ق�ادر ع�ىل متابعة 
مالك�ه والتنقل بالقرب منه والتعرف 
عىل الرسعة الشخصية ملالكه. وقالت 
الرشك�ة إن�ه يمك�ن للمس�تخدمن 
اس�تخدام الجهاز للقيام بدوريات يف 

منازلهم والحفاظ عليها آمنة.
للياق�ة  مس�اعداً  وبصفت�ه 
يدف�ع  فإن�ه  البدني�ة، 
إىل  بلط�ف  املس�تخدمن 
الحرك�ة، كم�ا  االس�تمرار يف 
كجه�از  اس�تخدامه  يمك�ن 
تحكم ع�ن بعد يس�اعد كبار 
الس�ن عىل االتصال باألجهزة 
الذكي�ة األخ�رى يف منازله�م 
ح�االت  يف  املس�اعدة  وطل�ب 
الطوارئ، مع التأكيد عىل عدم 
مش�اركة البيان�ات املجمع�ة 
رشكات  م�ع   Ballie م�ن 
خارجية دون موافقة مسبقة 

ومبارشة من مستخدميها.
العمالق�ة  أوضح�ت  كم�ا 
الكوري�ة الجنوبي�ة أنها تريد 
أن يك�ون Ballie أكث�ر بكثر 
من مج�رد جهاز آخ�ر، حيث 
يمكن للمستخدمن استخدام 
األح�داث  اللتق�اط   Ballie
باس�تخدام الكام�را الخاصة 
ب�ه أو كرفي�ق يمكن�ه رعاية 
لكنه�ا  األليف�ة،  الحيوان�ات 
ابتعدت عن ذكر أي معلومات 
حول وق�ت ظه�ور Ballie أو 

املض�ادات  وتطوي�ر  اكتش�اف 
الحيوي�ة املنقذ حرفي�ا لكل من 
البرش والحيوانات، حيث إنه قبل 
عرص املض�ادات الحيوي�ة، كان 
العديد م�ن االلتهابات البكترية 

يؤدي إىل الوفاة. 
وم�ا كان يب�دأ كعدوى بس�يطة 
ربما يتفاقم لدرجة ال يس�تطيع 
ع�ىل  بعده�ا  البق�اء  الجس�م 
قي�د الحي�اة، ولكن بع�د ظهور 
املض�ادات الحيوي�ة، ت�م إنق�اذ 
وأصبح�ت  األرواح  مالي�ن 
أماًنا،  أكثر  الجراحي�ة  العمليات 
 Health« بحسب ما جاء يف موقع

.»& Human Research
ولكن لسوء الحظ، فإن البكتريا 
قابلة للتكيف بشكل كبر، وذلك 
ألنها قادرة عىل التطور لتكتسب 
حصان�ة ضد ما يت�م تناوله من 
أدوي�ة. وتس�مى ه�ذه العملية، 
الوق�ت،  ط�وال  تح�دث  الت�ي 
بمقاوم�ة املض�ادات الحيوي�ة، 
التي تحدث بشكل رسيع وخطر 
اس�تخدام  يف  ل�إرساف  نتيج�ة 

املضادات الحيوية.
ولهذا السبب، فمن األفضل غالًبا 
أن يتم منح الجسم بعض الوقت 
ملحاول�ة محاربة البكتريا بدون 
أدوي�ة. وم�ن ث�م يتم تحس�ن 
الق�درة الطبيعية ع�ىل مكافحة 
الع�دوى عن طريق تن�اول املزيد 
والخ�راوات  الفواك�ه  م�ن 
بش�كل  والب�ذور  واملك�رسات 

منتظم.

كيف نقضي
 على البكتريا ؟

يغف�ل عدد كبر م�ن الناس قي�اس ضغط الدم يف جس�مهم، عىل 
الرغم من أن هذه العملية أساس�ية لصحة اإلنس�ان وإهمالها قد 

يودي بحياته، أو يعرضه لخطر اإلصابة بسكتة دماغية.
ووف�ق ما ذكر موق�ع »يس نت«، فإن إحدى الرشكات تس�تعد، يف 
وق�ت الحق م�ن هذا العام، لطرح س�ماعات ل�ألذن متخصصة يف 

قياس ضغط الدم.
وأوض�ح املصدر أن »فالنس�يل« هي رشك�ة للتكنولوجيا الصحية 
تقوم بتصنيع العديد من األجهزة الخاصة بقياس بعض املؤرشات 

يف جسم اإلنسان.
وقامت »فالنس�يل« بتصنيع س�ماعة 

مهمته�ا  وبس�يطة،  صغ�رة 
الوحيدة قياس ضغط الدم، 

الرشك�ة  تق�ول  حي�ث 
أفض�ل  ه�ي  األذن  إن 

لقي�اس  منطق�ة 
ضغط الدم، مقارنة 

باإلصبع أو الرسغ.
الس�ماعة  وتعم�ل 
من خ�الل االعتماد 
يف  تطبي�ق  ع�ىل 

الذكي�ة،  الهوات�ف 
م�ن  يطل�ب  حي�ث 

إدخ�ال  املس�تخدم 
)مث�ل  البيان�ات  بع�ض 

العمر والطول والوزن ونوع 
الجنس(، ث�م يس�تغرق القياس 

حوايل 30 ثانية.
وتقول الرشكة، يف مقطع فيديو تعريفي عىل يوتيوب، إن السماعة 
تط�رح ألول مرة يف العالم، مضيفة أن »التطبيق املرافق لها يمكنه 
قياس ضغط الدم يف جس�م اإلنسان بشكل مستمر، وبنتائج أكثر 

تحديثا ودقة«.
وينص�ح الخرباء ب�رورة قياس ضغط الدم باس�تمرار، وتوخي 
الح�ذر من العالمات واألعراض الرئيس�ية الرتفاعه، التي تش�مل: 
الصداع الش�ديد، واإلرهاق، ومش�كالت يف الرؤي�ة، وآالم يف الصدر، 

والتنفس غر املنتظم.

أدهش�ت رشكة س�وني الجميع 
يف مدين�ة الس فيغ�اس، عندما 
اس�تخدمت مؤتمره�ا الصحايف 
اإللكروني�ات  مع�رض  يف 
االستهالكية CES 2020 لعرض 
مفهومه�ا للس�يارة الكهربائية 
امل�رسح، حي�ث صمم�ت  ع�ىل 
الكهربائي�ة  الس�يارة  ه�ذه 
منصتها  واختب�ار  الس�تعراض 
املتصل�ة  للس�يارات  الجدي�دة 
Sony Vision-S .ه�ذا وصنع�ت 
الس�يارة من قبل فري�ق الذكاء 
االصطناع�ي والروبوتات التابع 
لرشك�ة س�وني، وه�و الفري�ق 
الكل�ب  صن�ع  ال�ذي  نفس�ه 
الروبوتي املسمى Aibo، وتهدف 

س�يارة الس�يدان ذات املفه�وم 
نق�اط  إب�راز  إىل  الكهربائ�ي 
التكنولوجيا  الق�وة املتع�ددة يف 
الياباني�ة، من منتج�ات الرفيه 
إىل أجه�زة استش�عار الكام�را 

واملزيد.
ووفق�اً للرشك�ة، ف�إن مفهوم 
الس�يارة الكهربائي�ة ال يحم�ل 
اس�ما حتى اآلن س�وى االس�م 
 Safety الداخ�يل  الرم�زي 
Cocoon، وذل�ك بالرغ�م من أنه 
تم اختبار الس�يارة بشكل كامل 
عىل الطريق لضمان أن السيارة 
تلتزم�ان   Vision-S ومنصته�ا 

بقواعد السالمة.
وتستفيد منصة Vision-S، التي 

تحدث�ت س�وني ع�ن تفاصيلها 
خ�الل املؤتم�ر الصح�ايف، م�ن 
خربة الرشك�ة يف املستش�عرات 
والتصوير والرفيه الستخدامها 
يف الجي�ل الت�ايل من الس�يارات 
الكهربائي�ة، حيث تزود س�وني 
هذه التقني�ات لرشكات صناعة 
الس�يارات اليابانية، لكنها تريد 
تحوي�ل منتجاته�ا الفردي�ة إىل 
أنظم�ة يمك�ن توفره�ا كح�ل 
 Vision-S متكامل.وتش�تمل 
حالي�اً ع�ىل 33 أداة استش�عار 
موضوعة حول الس�يارة، والتي 
األش�خاص  اكتش�اف  يمكنه�ا 
واملركبات األخرى داخل وخارج 

السيارة لتوفر دعم القيادة.

حق�ق تطبي�ق TikTok ملش�اركة الفيديو يف 
الربع األخر من 2019 املوس�م األكثر ربحية 
يف تاري�خ الرشك�ة، ووفًق�ا ألرق�ام ران�دي 
 ، SensorTower  نيلسون، محلل الصناعة يف
حصل التطبيق عىل أكثر من 87 مليون دوالر 
من اإليرادات من خالل عمليات الرشاء داخل 
التطبيق يف الربع األخر من عام 2019، وبعد 
تقس�يم إيرادات متج�ر التطبيقات وجوجل 
بالي، حققت الرشكة إي�رادات صافية تقدر 

ب� 62 مليون دوالر.
ووفق�ا مل�ا ذكرت�ه صحيف�ة »دي�يل مي�ل« 
الربيطاني�ة، تش�مل هذه املبال�غ كل بلد يتم 
بي�ع التطبي�ق فيه باس�تثناء الص�ن، حيث 
قال نيلس�ون، إن الزيادة بنس�بة 521 % من 
إي�رادات الرب�ع الراب�ع م�ن TikTok يف عام 

.2018
 ،Apptopia وش�ارك آدم بالك�ر م�ن رشك�ة
محلل آخر يف الصناعة، مخطًطا له تقديرات 
أق�ل للرب�ع الراب�ع للرشك�ة، حيث ق�در أنه 
حقق ما يزيد قلي�اًل عن 50 مليون دوالر من 
عمليات ال�رشاء داخل التطبي�ق، فقد كانت 
هذه الزيادة 310 يف املائة عىل أساس سنوي.

لكن�ه حتى مع األرقام األصغر لرشكة بالكر، 
ب�دا أن الرشك�ة حققت أك�رب ع�ام لها عىل 

اإلطالق يف عام 2019، حيث سجل هذا الربع 
أعىل مس�توى جديد عىل اإلطالق، يف حن أن 
إيرادات العام قد تكون قريبة من أو تتجاوز 

100 مليون دوالر.

وق�د أصبح TikTok التطبيق األكثر تنزياًل يف 
الوالي�ات املتحدة يف ع�ام 2018، وتم تنزيله 
أكث�ر م�ن 750 مليون م�رة يف ع�ام 2019، 

وذلك خالل عامن فقط من إطالقه.

مختصون يبتكرون بطارية هاتف تعمل على مدار خمسة ايام
ابتكر علماء ما قالوا إنها أفضل بطارية 
يف العال�م من حيث الكف�اءة، مما يعني 
أنها قادرة عىل العمل ملدة 5 أيام متواصلة 

دون شحنها بالتيار الكهربائي.
وأفادت صحيفة »دييل ميل« الربيطانية 

عىل موقعه�ا اإللكرون�ي، أن مطورين 
م�ن أس�راليا ابتك�روا البطاري�ة، التي 
تس�تخدم كربي�ت منخف�ض التكلفة يف 
أقطابه�ا.ويف وس�ع ه�ذه البطاري�ة أن 
تش�ّغل أيضا مركبة كهربائية، ملس�افة 

لنحو 1000 كلم من دون شحن.
الباحث�ون األس�راليون يف وق�ت  وكان 
س�ابق قدموا ب�������راءة اخراع هذه 
التكنولوجي�ا إىل الس�لط��������ات يف 

بالدهم.
ويف حالة إجارة استخدام بطارية الهاتف 
الذكي، فستفوق البطاريات املوجودة يف 

األسواق بأربعة أضعاف.
ويتمتع الكربي�ت بقدرات كب�رة، نظرا 
الحتوائ�ه ع�ىل كثاف�ة عالي�ة للطاق�ة، 
ويمكن للبطاريات التي تحتوي الليثيوم 
والكربي�ت أن تخ�زن طاقة أكث�ر ب�10 
مرات، مقارنة ببطاريات أيون الليثيوم.

لك�ن هن�اك عي�ب أو نقط�ة ضع�ف يف 
هذه البطاري�ات الجب�ارة، إذ إن عمرها 
االفرايض ينقص، يف حال كانت عمليات 
الشحن أكثر من الطبيعي، وقبل نفادها.

وي�ؤدي ه�ذا األم�ر يف نهاي�ة املطاف إىل 
زي�ادة يف حجم أقطاب البطارية ومن ثم 

تفسخها.
ه�ذه  ع�ىل  التغل�ب  العلم�اء  ويح�اول 
املعضلة عرب إنش�اء روابط بن جزئيات 
الكربي�ت، ويأمل�ون بأن ي�ؤدي األمر إىل 

إطالة عمر البطارية.

.«TikTok« يحقق زيادة بنسبة 521 % في اإليرادات

احذر..المناشف بؤرة للجراثيم القاتلة

سوني تعلن عن اصدار سيارتها الكهربائية

سماعة لقياس ضغط الدم صور فضائية تكتشف كارثة »جنوب الكرة األرضية«

سامسونغ تكشف عن »روبوتها« الجديد »بالي«
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إندونيسيا تعدل الطقس بمنع سقوط األمطار ! 
املراقب العراقي/ متابعة 

أك�د مس�ؤول إندوني�ي، اليوم الثالث�اء، نجاح 
عملي�ة لتعدي�ل الطق�س بتفريق الس�حب قبل 

العاصم�ة  إىل  تص�ل  أن 
جاكرتا، وتتسبب يف املزيد 

من الفيضانات.
وأعلن�ت الوكال�ة الوطنية 
أن  الك�وارث  ملواجه�ة 
واالنهي�ارات  الفيضان�ات 
اجتاح�ت  الت�ي  األرضي�ة 
التابعة لها  جاكرتا وامل�دن 
م�ع بداي�ة الع�ام الجدي�د، 
 67 مقت�ل  ع�ن  أس�فرت 
ش�خصا، فض�ال ع�ن نزوح 

أكثر من 36 ألف شخص.
وب�دأت الس�لطات عملي�ات 
االس�تمطار بإط�الق قناب�ل 
املل�ح عىل الس�حب فوق بحر 
ج�اوة ومضيق س�وندا حتى 
تس�قط األمط�ار ف�وق املياه 

قبالة جزيرة جاوة.
وقال “همام رضا” رئيس وكالة تطبيق وتقييم 
التكنولوجي�ا: “لق�د تمكن�ا من القي�ام بعملية 
اس�تمطار يف بع�ض املناط�ق، م�ا س�يؤدي إىل 

إضعاف األمطار يف منطق�ة جاكرتا الكربى من 
حيث مدتها وشدتها”.

وأض�اف أن “طائرتني قامتا 
ب�16 طلعة يوم أمس لنرش 
م�ن  كيلوج�رام   26600
باالس�تمطار،  للقيام  امللح 
العملي�ة  أن  مضيف�ا 
ستس�تمر إذا م�ا اقتضت 
الحاجة، وأوضح: “ال تزال 
الغي�وم تتش�كل، وال يزال 
من املتوقع هطول أمطار 
الك�ربى،  جاكرت�ا  ع�ىل 
املتوقع�ة  الش�دة  أن  إال 
له�ا تعن�ي أنه�ا أضعف 
بكثري من أن تتس�بب يف 

فيضان”.
وب�دأت األمطار الغزيرة 
م�ع بداي�ة الع�ام، م�ا 
ح���دوث  يف  تس�بب 
جاكرت�ا  يف  فيضان�ات 
واملدن التابعة لها، والت�ي يقطنها نحو 30 
مليون نس�مة، وذكرت هيئة األرصاد الجوية أن 
أمطار بداية هذا العام هي األكثر ش�دة منذ عام 

.1866

املراقب العراقي/ متابعة...
كش�فت إحصائية يف أبو ظبي أن الش�باب تس�ببوا يف نحو 

44% من عدد الحوادث املرورية خالل العام 2018.
وقال�ت رشط�ة أب�و ظبي حس�بما نق�ل موق�ع »البيان« 
االلكرتوني، أن االنحراف املفاجئ، واإلهمال وعدم االنتباه، 
والرسع�ة الزائ�دة، من أبرز األس�باب الت�ي أدت إىل وقوع 
الحوادث املرورية.وأش�ارت الرشطة إىل أن تجاوز اإلش�ارة 
الضوئية الحمراء، وعدم ترك مس�افة كافية بني املركبات، 

ودخ�ول طريق رئيس�ة دون التأكد من خلوه�ا، باإلضافة 
إىل انفج�ار اإلط�ارات، وراء العدي�د من الح�وادث املرورية 
البليغة.وأك�دت رشط�ة أبوظب�ي ع�ىل الجه�ود املبذول�ة 
من خ�الل الخطة االس�ترشافية لتطوير أنظمة الس�المة 
املرورية، منها حملة »درب السالمة« وما حققته من خالل 
االلت�زام بالقوانني والتعليمات املروري�ة، باإلضافة لتنفيذ 
خطط اس�تباقية خالل األح�وال الجوي�ة املتغرية بخفض 

الرسعات بما يتوافق مع مستوى الرؤية األفقية. 

الشباب تسببوا 
في 44% من 

الحوادث المرورية 
في أبو ظبي  

فنلندا أسعد شعب في العالم 

»إيكيا« تدفع 46 مليون دوالر ألسرة 
فقدت طفلها بعد سقوط خزانة فوقه

املراقب العراقي/ متابعة...
تتصدر فنلندا ترتيب أسعد الدول يف العالم، 
ويذهب 99% من س�كانها إىل الساونا مرة 
واح�دة أس�بوعيا ع�ىل األق�ل، وينعمون 
به�دوء كبري وراح�ة بال واس�عة، غري أن 
ه�ذا الرتتيب جاء نتيجة ظروف وأس�باب 
عدة يس�تعرضها موقع سايد األمريكي يف 

النقاط التالية: 
تغمر الغابات حوايل 70%من أرايض فنلندا 
وينع�م الفنلنديون بالراحة عن�د الذهاب 
بالحماي�ة  يش�عرون  ألنه�م  الغاب�ة،  إىل 

أحض�ان  ب�ني 
لطبيع����ة  ا
له����دوء  وبا
ء  خا الس�رت وا
ن  يقض����و و
وقت�ا طوي�ال يف 
الطل�ق،  اله�واء 
ن  يمش�����و و
ملس�افات طويلة 
ن  كب�����و ير و
ت  ج�����ا را لد ا

بانتظام.
ُيطلق ع�ىل فنلندا 
اس�م أرض األل�ف 
كان�ت  بحي���رة، 
ظه����رت نتيجة 
الجلي�دي  للع�ر 
األخري ال�ذي انتهى 
منذ ح�وايل 10 آالف 
ع����ام، وتحت�وي 
ماء  عىل  البحري�ات 
نق�ي يمك�ن رشب�ه 

مبارشة وال يتطلب معالجة إضافية.
يتلقى اآلباء يف فنلن�دا مخصصات للطفل 
تبل�غ قيمته�ا ح�وايل 100 يورو ش�هريا 
النس�بة  ه�ذه  وترتف�ع  )111دوالرا( 
بش�كل طفيف لكل طفل إضايف يف األرسة 
ويتواص�ل دفعها حت�ى يبل�غ الطفل 17 

عاما.
أبنائه�م  اآلب�اء عن�د والدة  يتلق�ى  كم�ا 
صناديق كرتوني�ة من الوالية تحتوي عىل 
جمي�ع األش�ياء الرضورية للطف�ل، مثل 

املالب�س والحفاض�ات واأللع�اب وجميع 
املعلوم�ات الالزم�ة ع�ن الط�رق األمث�ل 

لرعاية األطفال حديثي الوالدة.
تكم�ن خصوصي�ة الرشط�ة الفنلندية يف 
أنها تش�كل هي�كال واحدا ولي�س هياكل 
عدي�دة منفصلة كما ه�و الحال يف معظم 
التص�دي إىل  العال�م، وذل�ك به�دف  دول 
املح�اوالت املحتمل�ة ألي مجموع�ة م�ن 
الدوائ�ر الحاكمة للس�يطرة عىل الرشطة 

والتأثري عليها.
ت  ظه�ر أ ه�ذا و أن  التجرب����ة 

أح�د  كان  اإلج�راء 
قرارات  أفض�����ل 
الحكومة الفنلندية، 
ألنه تب�ني أن حوايل 
90% م�ن الش�عب 
يثق�ون  الفنلن�دي 

بالرشطة.
فنلن�دا  واعت�ربت 
أول دولة يف العالم 
قانون�ا  ُت�درج 
يضم�ن ح�ق كل 
مواطن يف التمتع 
يف  باإلنرتن����ت 
الحقوق  قائم�ة 
املدني�ة، وألزمت 
لحك����وم�ة  ا
رس�ميا موّردي 
ن�ت  ن���رت إل ا
بتزويد السكان 
م�ة  بخ����د
فائقة  إنرتن�ت 
ألنها  الرسع�ة، 
ت�درك مدى أهمية ه�ذه الخدمة يف الحياة 

املهنية.
أق�رت فنلندا بعض القوان�ني التي تكافئ 
اآلب�اء الذي�ن يقض�ون معظ�م الوقت يف 
رعاية أبنائهم، ويمكن أن تس�تمر إجازة 
األبوة ملدة تس�عة أس�ابيع يتمتع خاللها 
اآلباء بح�وايل 70% من متوس�ط رواتبهم 
طيل�ة هذه الفرتة وخالف�ا ملا هو متداول، 
أصبحت فنلن�دا أول دول�ة يف العالم يتوىل 
فيها اآلباء الدور األكرب يف رعاية أطفالهم.

حكومة اوربية تقلص ساعات العمل.. 
والسبب »عائلي«

يسطو على ماكينة صراف بالجرافة

املراقب العراقي/متابعة...
قال�ت رئيس�ة وزراء فنلن�دا الجديدة، 
سانا مارين، إنها ستسمح للموظفني 
والعم�ال بقضاء املزيد م�ن الوقت مع 
العائلة، ودع�ت إىل أنه�ا تقديم جدول 
عم�ل م�رن يف الب�الد يتضم�ن العم�ل 
4 أي�ام يف األس�بوع وخفض س�اعات 

العمل إىل 6 فقط.
وقالت س�انا مارين، البالغة من العمر 
34 عاما وثاني أصغر رئيس حكومة يف 
العالم، إنها ستسمح للعمال واملوظفني 
بقض�اء املزي�د من الوق�ت مع أرسهم 
وأحبائهم وممارسة هواياتهم وغريها 

من جوانب الحياة ، مثل الثقافة.
وأوضح�ت قائل�ة: »أعتق�د أن الن�اس 
يس�تحقون قضاء املزيد من الوقت مع 
أرسه�م«، مضيف�ة أن »ه�ذه الخطوة 
قد تكون التالية بالنس�بة لنا يف الحياة 

العملية«.
وكان�ت ماري�ن، قب�ل توليه�ا منصب 
رئيس�ة ال�وزراء يف فنلن�دا قد ش�غلت 
منص�ب وزي�ر النق�ل، وأثناء ش�غلها 
ذلك املنصب، دعت أسابيع عمل أقر 
لتحسني عالقة املوظفني وإنتاجيتهم، 
مع العلم أن س�اعات العم�ل يف فنلندا 

حالي�ا ه�ي 8 س�اعات وأيام�ه 5 يف 
األسبوع.

يش�ار إىل أن الس�ويد كانت قد جربت، 
يف الع�ام 2015، قر س�اعات العمل 
يف الي�وم إىل 6 س�اعات، ووج�دت أن 
املوظف�ني أصبحوا أكثر س�عادة وثراء 

وأكثر إنتاجية.
ولقي�ت دع�وة ماري�ن الرتحي�ب عىل 
الف�ور بحم�اس م�ن وزي�رة التعلي�م 
وزعيمة تحالف اليس�ار يل أندرس�ون، 
الت�ي قال�ت إنه م�ن األهمي�ة بمكان 
»السماح للمواطنني الفنلنديني بالعمل 
بش�كل أقل. إنها ليست مسألة الحكم 
بأس�لوب أنثوي ولكن تقديم املساعدة 

والوفاء بالوعود للناخبني«.

املراقب العراقي/ متابعة...
لجأ ل�ص جريء إىل االس�تعانة بجرافة 
يف عملي�ة س�طو ع�ىل ماكين�ة رصاف 
آيل بمرك�ز تج�اري يف أس�رتاليا، حي�ث 

اسنخدمها يف اقتحام املركز.
الحف�ار  املراقب�ة  كام�ريات  وكش�فت 
خارج مركز تسوق “س�توكتون نورث 
ش�ور”،يف مدينة كوينزالند األس�رتالية، 
يف تم�ام الثالث�ة صباحا م�ن يوم أمس 
اإلثن�ني، وفق�ا لصحيف�ة “دي�ي ميل” 

الربيطانية.
وتمكن اللص من اقتحام حواجز املبنى 
وتحطي�م 3 منها، ثم اس�تخدم الحفار 
لتج�اوز الفت�ة دعاية قب�ل أن يصل إىل 
ماكين�ة ال�راف اآليل التابع�ة ملرف 
“كوك�ون ويل�ث”، وينج�ح يف اقتالعها 

من الحائط. 
م�ن جانبها، أعلنت رشطة “كوينزالند” 
العث�ور عىل الجراف�ة وماكينة الراف 
اآليل الفارغ�ة داخ�ل مدرس�ة ابتدائية، 
مش�ريًة إىل أن الجاني خط�ط لجريمته 

جيدا قبل تنفيذها.

بيع طفلة لمجرم
 بـ 3 دوالرات !

 »سيلفي مع النمر«

املراقب العراقي/ متابعة...
ع�ىل  الس�تار  الرشط�ة  أس�دلت 
جريم�ة مأس�اوية تعرض�ت له�ا 
فت�اة عمره�ا 12 عام�ا، بع�د أن 
باتت سلعة »باعها« والدها لرجل 
تعرض�ت لبنته عىل يدي�ه ملحاولة 

اغتصاب.
فقد ألقت الس�لطات يف باكس�تان 
القبض ع�ىل رجل، بع�د أن »باع« 
ابنته مقابل نحو 3 دوالرات، وذلك 
بمدين�ة قصور يف إقلي�م البنجاب 

رشقي البالد.
أيض�ا  الرشط�ة  اعتقل�ت  كم�ا 
املش�رتي، وفقا ملا ذك�رت تقارير 

صحفية محلية.
بش�أن  الرشط�ة  األم  وأبلغ�ت 
الجريم�ة، مش�رية إىل أن األب دعا 
رجل إىل بيته ل�«االعتداء جنس�يا« 
ع�ىل ابنته، بع�د أن »باع�ه« إياها 

مقابل 500 روبية باكستانية.
ني�وز«  »دون  محط�ة  وكش�فت 
يف  كان�ت  األم  أن  الباكس�تانية، 
عمله�ا وق�ت وقوع اتف�اق البيع، 
بعدم�ا  بالواقع�ة  علم�ت  لكنه�ا 

أخربتها الطفلة.
وبع�د إج�راء فح�ص طب�ي ع�ىل 
الطفلة، قال األطباء إنها تعرضت 

ملحاولة اغتصاب.
وقال�ت املحطة واس�عة االنتش�ار 
إن الرج�ل ال�ذي دفع املال، س�بق 
اتهامه يف واقعة اعتداء جني عام 
2013، لكن�ه ل�م يتل�ق أي عقوبة 

قانونية وقتها.
الباكس�تانية  الس�لطات  ووجهت 
تهم�ة »اإلتج�ار بالب�رش » ل�أب 

واملشرتي.

املراقب العراقي/ متابعة...
دفع�ت ش�ابة ثمن�ا باهظ�ا للغاي�ة مقاب�ل 
التقاط صورة »س�يلفي« م�ع نمر يف حديقة 
حيوان�ات، حيث باتت مهددة بفقدان ذراعها 

بعد أن نهشه الحيوان املفرتس.
املكس�يكية  إم«  »إي�ه  صحيف�ة  وكش�فت 
تفاصي�ل الحادث املأس�اوي، مش�رية إىل أن 
ناعوم�ي روزاس )30 عاما( اقرتبت أكثر من 
الالزم ع�ىل ما يبدو من قف�ص النمر املرقط 
)جاغ�وار( من أجل صورة للذكرى، مما دفع 
الحي�وان إىل ش�ن هج�وم مفاجئ.الح�ادث 
الذي وقع يف حديق�ة حيوان بوالية فرياكروز 
جنوب رشقي املكسيك، أصاب زوار الحديقة 
بالصدمة، فيما هب بعضهم ملساعدة السيدة 
املسكينة وسحبوها بعيدا عن القفص لتتلقى 
إسعافات أولية، قبل نقلها إىل املستشفى »يف 

حالة حرجة«.
وق�ال مس�ؤولون يف الحديق�ة إن ناعوم�ي 
التق�اط  لحظ�ة  األم�ان«  خ�ط  »تج�اوزت 
الص�ورة، مم�ا جعلها يف متن�اول النمر الذي 

نهش ذراعها وأصابها يف وجهها.
ووفق�ا لتقارير صحفية محلي�ة، فإن النمر 
قطع أوتارا رئيس�ية يف ذراع الس�يدة األيمن، 
فيما يق�ول أطباء إنهم قد يكونوا مضطرون 

الستئصاله.
ووافق�ت إدارة الحديق�ة ع�ىل دف�ع تكاليف 
عالج ناعومي، حيث إن الحيوان شن هجومه 
من داخل القفص، مما يشري إىل خلل يف نظام 

تأمني الزوار.
إال أن املمث�ل القانون�ي للحديق�ة غونزال�وا 
رودريغي�ز دي�از، ق�ال إن »قواع�د الحديقة 
تمنع الزوار من وضع أيديهم داخل األقفاص 

للمس أو إطعام الحيوانات«.
وأوض�ح دي�از أن الحي�وان »ت�رف وفق�ا 
ع�ىل  هجوم�ه  خ�الل  الطبيعي�ة«  لغرائ�زه 

السيدة.

املراقب العراقي/ متابعة...
قال مسؤول يف معاونية الشؤون 
العلمية والتقني�ة التابعة ملكتب 
رئاس�ة الجمهوري�ة: ان اي�ران 
حل�ت يف املرك�ز األول عاملي�ًا يف 

مجال زراعة الورد الجوري.
وق�ال محم�د حس�ن عص�اره: 
ان ال�ورد الج�وري ي�زرع حالياً 
يف مس�احة تبل�غ نح�و 11 ألف 
ال�ورد  ان  وأض�اف:  هكت�ار. 
الج�وري يحت�اج اىل القلي�ل من 
امل�اء مما يجع�ل زراعت�ه قليلة 
الكلفة رغم مردوده االقتصادي 

الجيد.
ويعترب الورد الج�وري من أقدم 
الزين�ة، حيث  فصائ�ل نبات�ات 
يس�تخرج من�ه زي�ت عط�ري 
ش�هري وهو زيت ال�ورد ويدخل 
يف صناعة العطور وأيضاً أزهاره 
صالح�ة للقط�ف وتعي�ش مدة 
يف   90 وتعتم�د  بع�ده.  طويل�ة 
املئ�ة م�ن العط�ور يف العال�م يف 
أساس�ها ع�ىل عص�ارة الزهور 
العط�رة ولل�ورد الجوري حصة 
كب�رية يف هذا املجال. ويتم إنتاج 
نحو ل�رت واحد من مس�تخلص 
الورد من مساحة تبلغ نحو 10 
اىل 15 ال�ف مرتمرب�ع وال�وردة 
اجم�ل  م�ن  واح�دة  الجورّي�ة 
الت�ي تف�وح  الزه�ور  وافض�ل 
منها رائح�ة زكّية، والتي تمتلك 
أش�واكاً يف س�يقانها، وه�ي ال 
تتطلب الكث�ري من العناية، فكل 
م�ا تحتاج�ه بع�ض االهتم�ام، 
ومكان�اً مشمس�اً، مع تريف 
جّي�د للم�اء، وتوج�ه املزارعني 
يف املحافظ�ات الصحراوية مثل 
خراس�ان الجنوبي�ة نحو زراعة 
ال�ورد الج�وري نظ�را لخاصية 

والعط�ش  للجف�اف  مقاومت�ه 
يف ظ�ل الظ�روف الجاف�ة الت�ي 

تتصف بها املنطقة هناك.
الجوري  ال�ورد  يوح�ي مظه�ر 
التعب�ري باألمل والثق�ة بالنفس 
واالنس�جام والس�كينة وعم�ق 
التأمل، وترمز الوردة إىل مفاهيم 
الصادق�ة،  والعواط�ف  الح�ب 
وتدل عىل مشاعر النبل والخلود 
ورد الج�وري  هو زهرة عطرية 

تمتاز برائحتها النفاذة القوية
يدخ�ل ورد الج�وري يف تركي�ب 
والنفيس�ة  الش�هرية  العط�ور 
رائحته�ا  تمت�از  والثمين�ة، 
بالنعوم�ة والعذوب�ة التي تمثل 

الرم�ز لرائح�ة ال�ورد الحقيقي 
والتأثري والج�ذب والعطور التي 
تس�تخلص م�ن ال�ورد الجوري 
أو الوردة الدمش�قية من أفضل 

األنواع يف العالم
يس�تخدم  الج�وري  ورد  م�اء 
وصناع�ة  التجميلي�ة  امل�واد  يف 
كم�ا  واملعط�رات.  الحلوي�ات 
تس�تخدم بتالت الورد يف صناعة 

مربى الورد
اهمية ورد الجوري للصحة

 مضاد للبكترييا:
يمتل�ك ال�ورد خاصي�ة مضادة 
ع�ىل  يق�ي  فه�و  للبكتريي�ا 
األم�راض الناتج�ة عنه�ا مث�ل 

وكذل�ك  باإلس�هال،  اإلصاب�ة 
وأيض�اً  والكول�ريا،  اليتفوئي�د 
اإلصاب�ة  ح�االت  يف  يس�تعمل 
ويعال�ج  الغذائ�ي،  بالتس�مم 
االلتهابات الناتجة عن البكترييا 
التهاب�ات الجه�از  أيض�اً مث�ل 
الب�ويل واملعدة وكذل�ك القولون، 
وأم�ا ع�ىل الصعي�د الخارج�ي 
فهو يعالج االلتهاب�ات الجلدية 
وكذل�ك الج�روح باإلضاف�ة إىل 

التهابات العيون.
مقاوم لالكتئاب:

حيث يس�تخرج من بتالت الورد 
زيت، يمتاز بقدرت�ه عىل تهدئة 
األعص�اب واس�رتخاء الجس�م، 

مم�ا يس�اعد يف التخل�ص م�ن 
ح�االت االكتئ�اب، فه�و يمن�ح 
نوع�اً م�ن الس�عادة والش�عور 
بالثق�ة وزي�ادة مع�دل األفكار 
اإليجابية، التي تمنح الش�خص 
ش�عوراً باألم�ل وح�ب الحي�اة، 
فض�اًل عن أنه يس�اعد يف عملية 

التخلص من األرق والتوتر.
 إزالة آثار الحبوب:

حي�ث  بالن�دب  يع�رف  م�ا  أو 
يستعمل زيت الورد يف عالج آثار 
الحب�وب الناتج�ة م�ن اإلصابة 
ح�ب  انتش�ار  أو  بالج�دري 
الشباب، أو بقايا وآثار العمليات 

الجراحية املختلفة.

مقاوم للفريوسات:
يدعم الجس�م يف عملية مقاومة 
الفريوسية  واإلصابات  األمراض 

مهما كان نوعها.
مقاوم للحموضة:

معادل�ة  ع�ىل  ال�ورد  يس�اعد 
مستوى الحموضة داخل املعدة، 
وكذلك يساعد يف عمليات تنظيم 

الهضم يف الجهاز الهضمي.
مطهر للبرشة:

يس�تعمل ماء الورد املس�تخرج 
من نبات الورد، يف تنقية البرشة 
وتطهريها من مختلف الشوائب 
الناتج�ة ع�ن م�واد التجميل أو 

التعرض للغبار امللوث.

 الورد الجوري.. اجمل وافضل الزهور التي تفوح منها رائحة زكية

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...  
تمكن�ت رشكة »إيكيا« الس�ويدية من الحصول 
عىل تسوية قانونية ستدفع بموجبها 46 مليون 
دوالر لعائلة أمريكية كانت قد فقدت طفلها بعد 

سقوط إحدى خزانات الرشكة عليه يف غرفته.
توصلت الرشكة الس�ويدية اىل تس�وية قضائية 
أعل�ن عنه�ا محام�و وال�د الطف�ل ملت�ويف م�ن 
كاليفورنيا.ويعتق�د محام�و العائل�ة بأن هذه 
التس�وية هي األك�رب يف تاريخ الوالي�ات املتحدة 
القت�ل الخط�أ  املتعلق�ة يف قضاي�ا  األمريكي�ة 
لأطفال.م�ن جهت�ه املتح�دث باس�م الرشك�ة 
الس�ويدية ق�ال إن أي تس�وية ال يمكن أن تغري 

األح�داث املفجعة الت�ي أتت بنا إىل هنا، نش�عر 
باالمتن�ان للعائل�ة ول�كل م�ن يش�ملهم األمر، 

لوصول هذا النزاع إىل حل.
وال�دة الطفل قالت إن طفلها كان س�يتم عامه 
الخامس يف أبريل/ نيس�ان الق�ادم، ولم نتوقع 
أن يس�تطيع طف�ل بعمر الس�نتني م�ن تحريك 
علي�ه  وتنقل�ب  س�نتيمرت   76 طوله�ا  خزان�ة 
وتخنقه، بحس�ب ما نقلت صحيفة »ديي ميل« 
الربيطانية.يذك�ر أن الطفل ت�ويف بعد أن وقعت 
خزان�ة من 3 أدراج عليه، لتق�وم الرشكة الحقا 
بإت�الف 420 أل�ف قطع�ة م�ن هذا األث�اث بعد 

الحادثة، تمت إعادتهم لها.

  إيران األولى عالمياً في زراعته


