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توقعاتبعودة»التحالفالوطني«مجددًا

المراقبالعراقي/متابعة...
ش�ّدد آي�ة الل�ه العظم�ى الس�يد 
ع�ى  الخامنئ�ي  ع�ي  اإلم�ام 
رضورة إنه�اء الوج�ود األمريكي 

مش�يدا  بالعملي�ة  املنطق�ة،  يف 
العس�كرية التي نفذت فجر اليوم 
عى قاع�دة عني األس�د يف العراق 
حيث وصفه�ا بأنها صفعة قوية 

 بح�ق األمريكيني، فيما اعترب أنها 
غري كافية. 

ومن جهته توعد الرئيس اإليراني 
أرج�ل  بقط�ع  روحان�ي  حس�ن 
االمري�كان كم�ا قام�وا بقطع يد 
الش�هيد  س�ليماني خالل العملية 
الغاش�مة التي وقعت بالقرب من 

مطار بغداد. 
ويف كلمة ألقاها أمام حش�ود من 
أهايل مدينة قم يف حسينية االمام 
الخميني )ق�دس رسه(، اكد قائد 
الثورة  اإلسالمية االمام الخامنئي  
إن »هذه الرضبة وحدها ال تكفي 
بل ال بّد أن يتواصل العمل إلخراج 

القوات  االمريكية من املنطقة«. 
واض�اف أن »التدخ�ل االمريك�ي 
جل�ب التوتر وعدم االس�تقرار اىل 

املنطقة«، مش�رًيا اىل أن »شعوب 
 وحكوم�ات املنطق�ة املنتخب�ة ال 

تقبل بالوجود االمريكي«. 
  وأضاف »ليس أمام األعداء الذين 
ه�م الوالي�ات املتح�دة والكي�ان 
الصهيون�ي وأجه�زة االس�تكبار 
العامل�ي  س�بيل س�وى الخضوع 
أم�ام الش�عب اإليران�ي«، مردفا 
»انه�م يري�دون املفاوضات معنا 
كمقدمة تمهيدية  لبسط نفوذهم 
لك�ن خروجهم من املنطقة أمر ال 

بد منه«. 
وأشار اىل أن »مس�ؤولية الشعب 
اإليران�ي تتمّث�ل يف تحدي�د العدو 
وأس�اليبه ومخططاته والتصدي 

لذلك«. 
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المراقبالعراقي/احمدمحمد...
يف ظل التداعيات الخطرية التي تعيشها البالد 
واالنتهاكات االمريكية  عى السيادة العراقية، 
ومع اصدار الربملان ق�رارا الزم فيه الحكومة 
 عى عدم اللجوء اىل أي قوة أمريكية ملا يخص 
املساعدة يف  املهام األمنية، نظرا لحجم االعتداء 
الذي نفذته تلك القوات، اصبح  لزاماً ان تكون 
الحكوم�ة املقبلة قوية وق�ادرة عى مواجهة 
التحدي�ات  التي تعيش�ها الب�الد، لتنفيذ قرار 
الس�لطة الترشيعية تمهيدا إللغ�اء  االتفاقية 

األمنية املوقعة مع الجانب األمريكي. 
ويؤكد برملانيون أن مباحثات الكتل السياسية 
حول مسألة تسمية  رئيس وزراء بديل لعادل 
عبد امله�دي رئيس حكوم�ة ترصيف  األعمال 
تعي�ش تعطال تاما بس�بب األوض�اع الراهنة 
حيث لم تعد الش�غل  الش�اغل للكتل س�واء يف 
االجتماع�ات الت�ي تعقد يف داخ�ل الربملان او 
 خارجه، ففي ظل ذلك يس�عى البيت الشيعي 

اىل مللم�ة ش�مله م�ن خ�الل  إع�ادة تش�كيل 
»التحال�ف الوطن�ي« بغي�ة مواجه�ة الخطر 
األمريكي من  خالل اصدار ترشيعات تنسجم 

مع حجم االنتهاك األمريكي بحق  العرق. 
حراك معطل:  

فم�ن جهته أكد النائب ع�ن تيار الحكمة عي 
الغانم�ي، ان »الحراك  الس�يايس حول حس�م 
منصب رئيس الوزراء البديل لعادل عبد  املهدي 
معطال خالل هذه الفرتة، بس�بب التصعيدات 
األخرية وعملي�ة  اإلنته�اك األمريكي الصارخ 

للسيادة العراقية«.  
»املراق�ب  ل��  ترصي�ح  يف  الغانم�ي،  وق�ال 
العراق�ي« إن »هن�اك ب�رود يف  الني�ة بإع�ادة 
املفاوضات والحوارات بني الفرقاء السياسني 
حول  حسم ملف رئيس الحكومة«، مشريا اىل 
أن »متطلبات املرحلة  ومخاطرها الجس�يمة 
ومتغرياته�ا فرض�ت هذا الواقع عى املش�هد 

 السيايس«. 
اعادة التحالف الوطني اىل الواجهة:  

وكش�ف الغانم�ي، ع�ن »وجود مس�اع لكتل 
البن�اء واإلص�الح تتجه  صوب إعادة تش�كيل 
الش�يعي  البي�ت  الوطن�ي ومللم�ة  التحال�ف 
ملواجهة  األخطار التي تحدق بالبالد وملواجهة 

متعرجات األزمة الراهنة«،
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اإلمامالخامنئي:شعوبوحكوماتالمنطقةالمنتخبة
التقبلبالوجوداالمريكي

تصاعداالزمةفيالشرقاألوسطيرفعأسعارالنفطوتوقعاتبوصولالبرميللـ»150«دوالر

نائب:البرلمانخولالحكومةبإلغاءاستدعاءقواتالتحالفالدولي

مدرسةفيذيقارتوجهشكوىضدمعطليالدوام

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد النائب عباسالعطايف، اليوم االربعاء، ان مجلس 
النواب خ�ول مجلس الوزراء باتخ�اذ كافة التدابري 
 الالزم�ة لغ�رض الغ�اء طل�ب الحكومة الس�ابقة 

باستدعاء قوات التحالف الدويل. 
وقال العطايف يف ترصي�ح تابعته »املراقب العراقي« 
اىل ان » داعش قد انتهى ولم تبقى اال فلوال بسيطة 

 ل�ه، لذل�ك ق�ام مجل�س الن�واب بتخوي�ل مجلس 
ال�وزراء باتخاذ كافة التداب�ري الالزمة لغرض الغاء 
طلب  الحكومة السابقة باس�تدعاء قوات التحالف 
ال�دويل من اجل محاربة هذه الجماعات االرهابية«، 
موضح�ا ان   « الجي�ش العراقي والحش�د الش�عبي 
وكاف�ة الق�وات االمني�ة ق�ادرة ع�ى محاربة هذه 
الخاليا ومس�تعدة للدفاع  ع�ن ارضها دون الحاجة 

اىل تواجد اي قوة اجنبية .» 
ولف�ت اىل ان » الربملان لم يطالب بأكثر من الحفاظ 
عى الس�يادة العراقية«، ملشرياً اىل ان » العراق امام 
 ضجة اعالمي�ة كاذبة حول امكانية فرض الحصار 
عى العراق«، فيما اضاف ان » العراق لم يرضب اي 
 دولة ولم يحارب دولة مجاورة وهو من تم االعتداء 

عليه ونتيجة ذلك طالب باحرتام بسيادته«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
اش�تكت مدي�رة مدرس�ة يف قضاء 
الي�وم  ق�ار  ذي  ش�مال  الش�طرة 
االربع�اء، م�ن تهدي�دات اصح�اب 
»التكت�ك«  الذين يأت�ون ملنع الدوام 

أن  مؤك�دة  املدرس�ة،  واغ�الق 
الطالبات تعرضن ألنواع التهديدات . 
ون�رشت مدي�رة املدرس�ة رس�الة 
مكتوب�ة بخ�ط اليد اطلع�ت عليها 
»املراق�ب العراق�ي« ج�اء فيها :أن 

»احدى  مديرات املدارس يف املدينة قد 
ناش�دت وجهاء املدينة ومشايخها 
يف التدخل ومنع اصحاب التكتك من 
 الوصول للمدرس�ة ومنع الطالبات 
من الدوام وعدم املضايقة او ش�تم 

املدرسة والكوادر الرتبوية«. 
وأضافت ان »ذلك االجراء أس�هم يف 
تعطيل الدوام والتأثري عى مستوى 
الطلب�ة، فض�اًل عى ان�ه يعرضهم 

 للخطر«. 

المراقبالعراقي/مشتاقالحسناوي...
عاملي�ة،  نفطي�ة  مؤسس�ات  توقع�ت 
أن يؤث�ر حدوث توت�رات امني�ة نتيجة 
الرضب�ات اإليرانية للقواعد العس�كرية 
 االمريكي�ة يف العراق إىل فقدان االقتصاد 
العامل�ي نح�و 0.5% من قيمته، بس�بب 
انهيار اقتصاد ال�دول  الخليجيةوبالتايل 
توقف ج�زء كبري م�ن ام�دادات النفط 
لألس�واق العاملي�ة،  وه�ذا س�يؤدي اىل 
ارتف�اع أس�عار  النف�ط لتص�ل اىل 150 
دوالر للربميل الواحد ما يؤثر عى وضع 

أمريكا الداخي. 
أن أكرب ما يؤرق االقتص�اد العاملي، هو 
خروج األوضاع عن نطاق الس�يطرة، أو 
ش�ن الواليات املتحدة  هجوم عس�كري 
كامل ع�ى إيران وه�و احتمال ضعيف 
بس�بب معرفة واش�نطن بخط�ورة أي 
عم�ل عس�كري  يف منطق�ة تطوف عى 
بح�رية م�ن الذهب وهي املس�ؤولة عن 

تزويد األس�واق العاملي�ة بأكثر من %30 
من  انتاج النفط. 

الدول املنتجة للنفط هي املستفيد األول 
نتيج�ة التوت�رات الحالي�ة يف منطق�ة 
الخلي�ج بس�بب ارتف�اع أس�عار  النفط 
لتتج�اوز الس�بعني دوالر , مما س�يزيد 
م�ن ال�واردات املالية لتل�ك الدولة وهذا 
االم�ر ينطبق عى العراق   , لكن املخاوف 
تبقى يف حال وجود تصعيد عس�كري يف 

املنطقة من قبل االمريكان . 
الدول الحليفة ألمريكا يف الخليج العربي 
هي املترضر األول يف حال اش�تعال فتيل 
االزم�ات العس�كرية ,  لذل�ك نراها هي 
يف مقدم�ة الدول التي تطال�ب بالتهدئة 
خوفا عى منابع النفط التي ستش�تعل 
يف ح�ال تفعي�ل  االزم�ات وتحوله�ا اىل 
أمري�كا  ب�ني  م�ا  مواجه�ة عس�كرية 

ومح�ور املقاوم�ة. 
االزمة الحالية انعكست أيضا عى أسعار 

الذه�ب الذي تأثر بش�كل كب�ري نتيجة 
املخ�اوف م�ن ع�دم اس�تقرار  املنطقة 
حيث وارتفعت العقود األمريكية اآلجلة 

للذهب 0.1 % عند 1588 دوالر لألوقية. 
وبه�ذا الجانب يرى الخب�ري االقتصادي 
الدكت�ور عب�د الرحم�ن املش�هداني يف 
اتصال مع ) املراقب العراقي(:  أس�همت 
الرضبة اإليرانية ردا عى استهداف قادة 
املقومة اإلس�المية عى بع�ض القواعد 
العس�كرية  االمريكي�ة يف بغ�داد واربيل 
اىل ارتفاع حاد الس�عار النف�ط العاملية 
ليصل برن�ت اىل اكثر من س�بعني دوالر 
 للربميل واالمريكي اىل اكثر من 65 دوالر 
للربميل , مما س�يحقق أرباحا إضافية 
للدول املنتجة للنفط  وسط تخوفات من 
دول الخلي�ج والتي عربت عنها االمارات 
بأن أي نزاع عس�كري سيؤدي اىل توقف 

 امدادات النفط العاملية.
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المراقبالعراقي/متابعة...
أك�د النائب ع�ن تيار الحكم�ة النيابية 
س�تار الجاب�ري، الي�وم األربع�اء ، أن 
الجلس�ات القادمة ستش�هد التصويت 
 عى جملة من القوانني املهمة الستكمال 
حزم�ة اإلصالح�ات الترشيعي�ة، مبينا 
أن اللج�ان النيابي�ة املعني�ة  تعمل عى 

إنضاج جميع الفقرات الخالفية بشأن 
القانون املعدة للتصويت . 

تابعت�ه  الجاب�ري، يف ترصي�ح  وق�ال 
»املراقب العراقي« إن »الجلسة القادمة 
والجلس�ات التي تليها ستش�هد  تمرير 
ع�دد من القوانني املهم�ة«، الفتا إىل أن 
»هن�اك عدد آخ�ر من القوان�ني ينتظر 

دوره للق�راءة األوىل  والثاني�ة ومن ثمة 
التصويت .» 

القوان�ني  »مجم�ل  أن  إىل  وأش�ار 
الت�ي ص�وت عليه�ا مجل�س الن�واب 
والقوان�ني الت�ي من املؤم�ل التصويت 
 عليه�ا جميعها تندرج ضم�ن الحزمة 

اإلصالحية .» 

المراقبالعراقي/متابعة...
رف�ع محام�ون الي�وم األربع�اء، دع�وى قضائية ضد الس�فارة 

االمريكية، بتهمة االستيالء عى األرايض  العراقية. 
وج�اء يف الوثيق�ة الت�ي حصلت »املراق�ب العراقي« عى نس�خة 
منها : ان »س�فارة الواليات املتحدة  االمريكية قامت باالس�تيالء 
ع�ى قطعة ارض تقدر ب��«180« دونم، يف منطقة تعترب من اهم 

املناطق يف  بغداد«. 
وأضاف�ت الوثيقة التي قدمت اىل مجل�س القضاء األعى ان » تلك 
األرايض تمث�ل ملك ع�ام للش�عب«، ودعت   «مجل�س القضاء اىل 

اتخاذ االجراء الالزم«. 
وش�ددت الوثيق�ة الت�ي تق�دم به�ا مجموعة م�ن املحامني عى 
رضورة »ارج�اع تلك األرايض مللكية الدول�ة،  ودفع تعويضاً مالياً 

عن املدة التي شغلتها السفارة االمريكية منذ التغيري اىل اليوم«. 

محامونيرفعوندعوىقضائية
ضدالسفارةاالمريكية

القوات األمريكية 
تنسحب من
 قاعدة لها 
في سوريا

ماذا بعد أن 
فتحت واشنطن 

على نفسها 
أبواب الجحيم ؟

هل تحتوي 
بودرة 

»التلك« 
على مسببات 

السرطان؟ 459
سواريز 

األفضل 
بالليغا 

الشهر الماضي

الصواريخاإليرانيةتخترق»منظومة«الدفاعالجوي
وتحققأهدافهاالمرسومة

ضربات نوعية تبدد »الغرور« األمريكي

المراقبالعراقي/القسمالسياسي...
وجهت حامالت الصواريخ ليلة امس اتجاهاتها 
ص�وب »قاع�دة ع�ني األس�د« التي تض�م اكرب 
عدد م�ن القوات  القتالي�ة االمريكية يف العراق، 
لتدكه�ا ب�«الصواريخ الباليس�تية« ، يف اول رد 
عى استش�هاد القائدين  املهندس وس�ليماني، 
بع�د اس�تهدافهما بواس�طة الطائرة املس�رية 
االمريكي�ة ليلة الجمعة املاضي�ة، وجاء  توقيت 
عملي�ة  توقي�ت  ب�ذات  للقاع�دة  االس�تهداف 
االغتي�ال، كم�ا واخت�ريت القاعدة الت�ي زارها 
ترامبوالت�ي  انطلق�ت منها الطائرات املس�رية 
التي استهدفت شهداء املطار مكاناً للتنفيذ بعد 
جملة من التهديدات  اإليرانية، لتوصل الرس�الة 
بش�كل واضح لل�راي العام األمريك�ي والعاملي 
ب�ان الرد يأت�ي يف التوقيت وامل�كان  الذي تريده 

طهران. 
وعى الرغم من كثرة التكهنات بشأن الرضبات 
اال انه�ا نكس�ت »الغ�رور« األمريك�ي كونه�ا 
الرضب�ة األوىل  الت�ي اس�تهدفت م�ن خالله�ا 
القواعد االمريكية منذ عقود، اذ ان تلك القواعد 
أصبح�ت يف مرمى الصواري�خ  اإليرانية وهو ما 
احرج واش�نطن ليس يف العراق فقط وانما عى 
مس�توى املنطقة والعالم برمته بحسب ما  يراه 

مراقبني. 
م�ن جانبه يرى مدير مرك�ز »االتحاد« للتحليل 
السيايس محمود الهاشمي ان »االرساع يف الثأر 
دليل عى   «قوة القرار« والجهوزية العالية التي 

تمتلكها إيران يف الرد. 
وق�ال الهاش�مي يف ترصيح خص ب�ه »املراقب 
العراق�ي« ان »اختي�ار قاعدة عني األس�د، جاء 
بسبب كونها  املكان الذي انطلقت منه الطائرات 

املسرية يف عملية اغتيال شهداء املطار«. 
وأضاف ان »وصول الصواريخ اىل اهدافها دليل 
فش�ل منظوم�ة املض�ادات الجوي�ة االمريكية 
»، الفت�ًا اىل  ان »ه�ذه املرة االوىل الت�ي تتم فيها 
عملية اس�تهداف »قاعدة امريكي�ة« من دولة، 

وليس من حركات تحرر  او مقاومة«. 
وتاب�ع الهاش�مي ان » ذل�ك ال�رد يؤك�د ع�ى 
جهوزية املقاومة بكل عناوينها يف املواجهة مع 

امريكا عند  الحاجة«. 
من جانبه يرى املختص بالش�أن األمني عباس 
الع�رداوي ان »الرد حتمياً م�ن قبل الجمهورية 
اإلس�المية  اإليراني�ة، بع�د استش�هاد الجنرال 
س�ليماني ال�ذي هو بمثاب�ة وزير دف�اع ودير 

ملفات مهمة«. 
وق�ال الع�رداوي يف ترصي�ح تابعت�ه »املراقب 

العراقي« ان »ال�رد كان الزاماً عى ايران يف هذا 
املوقف،  وان اس�تهداف القاعدة العسكرية هو 

اقرب الحدود النطالق عملية الثأر لسليماني«. 
وأضاف ان » رس�الة واضح�ة يف قدرة الوصول 
اىل عم�ق التواجد العس�كري األمريك�ي املتمثل 

بالقوات  املتواجدة بقاعدة عني األسد«. 
وأش�ار اىل ان » ما جرى من استهداف هو ليس 
رداً عى استهداف سليماني وانما هو بداية الرد 
وهو  بمثابة صفعة، وس�يتبعه عدة ردود اقوى 

واشد«. 
وكان�ت الجمهوري�ة اإلس�المية اإليراني�ة ق�د 
ح�ذرت ي�وم أم�س وقب�ل الرضب�ة بس�اعات 
أمريكا من مغبة الرد  عى رضباتها، ألنها سرتد 
برضب�ات اقوى، وهو ما اجرب اإلدارة االمريكية 
ع�ى التزام الصم�ت إزاء  الصواري�خ التي دكت 

معاقلها يف العراق. 
يذكر ان قائد الثورة اإلسالمية االمام الخامنئي 
كان ق�د اكد يف وقت س�ابق ان ايران س�تقطع 
اق�دام ام�ريكا  وبعض ال�دول املماثل�ة لها عن 
ه�ذه املنطق�ة، مبين�اً ان واش�نطن التري�د ان 
تتحمل ثمن املواجهة مع  الجمهورية االسالمية 
االيرانية وش�عبها املقتدر بل يس�عون إللقائها 

عى عاتق بعض حكومات املنطقة. 
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برلماني:نعملعلىإنضاجالفقراتالخالفيةبشانالقوانين



البحث عن »شخصية تعيد للعراق سيادته« شرطا رئيسياً

الشريط 
األمين

املراقب العراقي/ صالح الدين...
اعلنت خلية اإلعالم األمني، االربعاء، العثور عىل 
وكري�ن لداعش خل�ف مرقد دين�ي يف محافظة 

صالح الدين.
وذك�ر الخلي�ة يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب 
العراقي« نس�خة منه، ان »قطعات قيادة 
س�امراء نفذت عمليات استباقية، ضمن 
قاطع املس�ؤولية، حي�ث خرجت قوة من 
الفوج الثالث ل�واء مغاوير القيادة بواجب 
مش�رك مع قس�م اس�تخبارات ومكافحة 
ارهاب سامراء لتفتيش منطقة الكوش، نتج 
عن�ه العثور ع�ىل وكرين لإلرهابيني عىل ش�كل 
انفاق تحت االرض يستخدم للرصد، كما بارشت 

ق�وة م�ن مقر ل�واء مغاوي�ر القي�ادة ومديرية 
رشط�ة بل�د والف�وج ١٤ ورسية حماي�ة اإلمام 
بتفتيش البس�اتني حضرية الرشقية والبس�اتني 

خلف االمام سيد محمد عليه السالم«.
معلوم�ات  وردت  ان  »وبع�د  ان�ه  واضاف�ت، 
استخباراتية دقيقة عن وجود كدس وعىل ضوء 
املعلوم�ات، خرج�ت قوة مش�ركة م�ن موارد 
القي�ادة اىل قاط�ع  جزيرة غرب س�امراء ضمن 
الح�دود الفاصل�ة م�ع قي�ادة عملي�ات صالح 
الدي�ن، وقد عثرت بعد البحث والتفتيش عىل ٥٩ 
عبوة قمعية و١٤ مس�طرة تفجري و٤٢ صواعق 
تفج�ري، وقد ت�م التعامل م�ع امل�واد املضبوطة 

أصولياً«.

املراقب العراقي/ بغداد...
االربعاء،  امن�ي،  اف�اد مص�در 
باخم�اد حري�ق يف خي�م داخل 

سجن التاجي شمايل بغداد.
وق�ال املصدر إن »ف�رق الدفاع 
اخم�اد  م�ن  تمكن�ت  املدن�ي 
ح�ادث حري�ق يف ث�الث خي�م 
ألي�اف مبطن�ة مع�دة كمن�ام 
التاج�ي املركزي  داخل س�جن 

املحصن«.
وأضاف املصدر، أن�ه »تم ابعاد 
النريان عن عدد كبري من الخيم 

املماثل�ة حي�ث ت�م مح�ارصة 
توس�عها  وع�����دم  الن�ريان 
وانه�اء الح�ادث دون خس�ائر 

برشية«.
م�ن  وع�دداً  بغ�داد  أن  يذك�ر 
املحافظ�ات تش�هد ب�ني ف�رة 
وأخ�رى ان�دالع حرائ�ق ع�دة، 
الس�ي�����ما يف دوائ�ر الدولة 
فيم�ا  التجاري�ة،  واألس�واق 
تعزو ف�رق الدف�����اع املدني 
تم�اس  ح�دوث  إىل  غالبيته�ا 

كهربائي.

اخماد حريق داخل سجن التاجي العثور عىل وكرين لداعش يف صالح الدين
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة

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

المباحثات السياسية إليجاد بديل عبد المهدي »تتعطل« والبيت الشيعي يلمح الى إعادة تشكيل »التحالف الوطني« 
المراقب العراقي/ القسم السياسي...

يف ظل التداعيات الخطرية التي تعيش�ها 
ع�ىل  االمريكي�ة  واالنته�اكات  الب�الد 
الس�يادة العراقية، ومع اص�دار الربملان 
قرارا الزم فيه الحكومة عىل عدم اللجوء 
اىل أي ق�وة أمريكية ملا يخص املس�اعدة 
يف امله�ام األمني�ة، نظرا لحج�م االعتداء 
الذي نفذته تلك الق�وات، اصبح لزاماً ان 
تكون الحكومة املقبلة قوية وقادرة عىل 
مواجهة التحديات التي تعيش�ها البالد، 
لتنفي�ذ قرار الس�لطة الترشيعية تمهيدا 
إللغ�اء االتفاقي�ة األمني�ة املوقع�ة م�ع 

الجانب األمريكي.
ويؤك�د برملاني�ون أن مباحث�ات الكت�ل 
السياس�ية حول مسألة تس�مية رئيس 
وزراء بدي�ل لع�ادل عب�د امله�دي رئيس 
حكوم�ة ترصيف األعم�ال تعيش تعطال 
تاما بس�بب األوض�اع الراهن�ة حيث لم 
تع�د الش�غل الش�اغل للكت�ل س�واء يف 
االجتماعات التي تعق�د يف داخل الربملان 
او خارج�ه، ففي ظل ذلك يس�عى البيت 
مللم�ة ش�مله م�ن خ�الل  اىل  الش�يعي 
إعادة تش�كيل »التحال�ف الوطني« بغية 
مواجه�ة الخط�ر األمريك�ي م�ن خالل 
اص�دار ترشيع�ات تنس�جم م�ع حج�م 

االنتهاك األمريكي بحق العرق.
حراك معطل: 

فمن جهته أك�د النائب عن تيار الحكمة 
عيل الغانمي، ان »الحراك السيايس حول 
حسم منصب رئيس الوزراء البديل لعادل 
عب�د املهدي معط�ال خالل ه�ذه الفرة، 

وعملي�ة  األخ�رية  التصعي�دات  بس�بب 
اإلنته�اك األمريك�ي الص�ارخ للس�يادة 

العراقية«. 
وق�ال الغانم�ي، يف ترصيح ل�� »املراقب 
الني�ة  يف  ب�رود  »هن�اك  إن  العراق�ي« 
ب�ني  والح�وارات  املفاوض�ات  بإع�ادة 
الفرق�اء السياس�ني ح�ول حس�م ملف 
أن  اىل  مش�ريا  الحكوم�ة«،  رئي�س 
»متطلبات املرحلة ومخاطرها الجسيمة 
ومتغرياته�ا فرض�ت ه�ذا الواق�ع ع�ىل 

املشهد السيايس«.
اعادة التحالف الوطني اىل الواجهة: 

وكش�ف الغانم�ي، ع�ن »وجود مس�اع 
لكت�ل البناء واإلصالح تتجه صوب إعادة 
تش�كيل التحالف الوطن�ي ومللمة البيت 
الش�يعي ملواجه�ة األخطار الت�ي تحدق 
األزم�ة  متعرج�ات  وملواجه�ة  بالب�الد 
الراهن�ة«، مش�ددا عىل »أهمية تش�كيل 
كتل�ة نيابية كبرية ق�ادرة عىل التصويت 
ع�ىل قرارات تصب يف مصلح�ة البلد كما 
ه�و التجم�ع الوطن�ي الذي ص�وت عىل 
ق�رارات اخ�راج الق�وات االمريكي�ة من 

األرايض العراقية«.
ولف�ت اىل أن »التداعيات الراهنة وتفاعل 
املوق�ف ال�دويل معه�ا تتطلب ت�راص يف 
الصفوف وموقف س�يايس موحد ازائها 

والخروج برؤية موحدة لحلها«.
تنازل عن املصالح: 

يف  السياس�ية  »الكت�ل  أن  اىل  وأش�ار 
وال  األس�ماء  اليهمه�ا  الح�ايل  الوق�ت 
األش�خاص بق�در ما تري�د إناطة مهمة 

رئاسة الحكومة لش�خصية قوية قادرة 
ع�ىل إيج�اد الحل�ول لألزم�ات القائم�ة 
وعدم فس�ح املجال امام أمري�كا لتنفيذ 
مخططاته�ا«، معربا ع�ن »حرصه عىل 
ان تك�ون تلك الش�خصية غ�ري متفردة 
بقراره�ا فض�ال ع�ن ايمانه�ا بوج�ود 

مرجعية سياسية لها«.
واس�تدرك حديثه ب�أن »قضية تس�مية 
رئي�س الوزراء هي املهم�ة الثانية للكتل 
أولوياته�ا  يف  تض�ع  ألنه�ا  السياس�ية 

املخاطر التي يعيشها العراق«.
وتابع أن »الكتل غري مهتمة بمكاس�بها 
الحكوم�ة  يف  وحصصه�ا  الش�خصية 
وتبحث عن ح�ل يبعد العراق عن الوضع 
الحايل«، مش�رطة ان »تكون ش�خصية 

قوية«.
مطلوب رئيس قوي: 

واختتم حديثه بأن »املرحلة القادمة هي 
مرحلة يف منتهى الخط�ورة مما تتطلب 
تش�كيلة حكومية قوي�ة وصارمة ولها 
رؤي�ة باملش�هد القائم تالفي�ا للمخاطر 
الت�ي قد ترضب البالد م�ن خالل قرارات 

حساسة«.
وقامت طائرات أمريكية مسرية بعملية 
غاشمة استهدفت من خاللها قائد فيلق 
الق�دس اللواء قاس�م س�ليماني ونائب 
رئيس هيئة الحش�د الش�عبي أبو مهدي 
املهن�دس من خالل طائرة مس�رية فجر 
ي�وم الجمع�ة املاضية، مما تس�بب ذلك 
برفع مباحثات الكتل حول إيجاد رئيس�ا 

جديدا للوزراء.

املراقب العراقي/ بغداد...
اعت�ربت لجنة األم�ن والدف�اع النيابي�ة، األربعاء، 
موق�ف تحال�ف الق�وى م�ن قص�ف قاع�دة عني 
األس�د يف محافظ�ة االنب�ار بأن�ه خ�ذالن لدم�اء 
ش�هداء الحشد الشعبي الذين سقطوا يف الهجمات 
األمريكية األخرية.وقال عضو اللجنة كريم عليوي 
يف ترصيح تابعت�ه »املراقب العراق�ي« إن »موقف 

القوى السنية وتحالف القوى بإدانة رضب قاعدة 
عني األس�د يف محافظة االنب�ار معيب وخذل دماء 
الشهداء من الحشد الش�عبي«، الفتا إىل إن »الكتل 
الس�نية عليها إن تقف بوجه االعتداءات األمريكية 
ض�د الحش�د الش�عبي لرد الدي�ن ال باس�تنكارها 
رضب عني األس�د«.وأضاف أن »نائب رئيس هيئة 
الحش�د الش�عبي الش�هيد أبو مهدي املهندس هو 

اب�رز قادة الن�رص عىل عصابات داع�ش اإلرهابية 
يف املحافظ�ات الغربي�ة وع�دم حضورهم جلس�ة 
التصوي�ت ع�ىل ط�رد األمري�كان خ�ذالن لدم�ه 
وللشعب العراقي«، مبينا أن »القاعدة التي قصفت 
فج�ر اليوم ال تتواجد فيها قوات عراقية إنما قوات 
احتالل انتهكت س�يادة البالد ع�رب قصفها مواقع 

الحشد الشعبي وقيادته«.

األمن النيابية: موقف الكتل السنية من ثأر الشهداء خذالن لدمائهم

الصيادي: الدوائر المتعددة للمحافظة الواحدة تمزيق للدولة

خالل جلسة السبت .. البرلمان يدرج قانون 
اإلدارة المالية البديل عن الموازنة

املراقب العراقي/ بغداد...
كش�ف عض�و لجن�ة الخدمات النيابي�ة عباس عويد، ان جلس�ة يوم الس�بت 
املقبل ستشهد ادراج قانوني الخدمة املدنية االتحادي واالدارة املالية، مبينا أن 
قانون اإلدارة املالية الس�تمرار املحافظ�ات برصف االموال لحني إتمام املوازنة 

االتحادية.
وق�ال عويد يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« إن »جلس�ة يوم الس�بت من 
املؤمل ان تش�هد ادراج سلس�لة من القوانني الخدمة املدنية االتحادي وتعديل 

قانون اإلدارة املالية«.
وأض�اف أن »هناك مش�اريع قوانني خدمية وأخرى سياس�ية س�يتم طرحها 
عىل جدول أعمال الجلس�ات القادمة النجازها قبل الذهاب لعطلة ترشيعية«، 
مش�ريا إىل أن »هناك حراكا نيابيا لتقديم مرشوع قانون إخراج جميع القوات 

العسكرية األجنبية من األرايض العراقية«.
ولفت عويد إىل أن »أبرز القانون التي سيتم مناقشتها هو تعديل قانون اإلدارة 

املالية الستمرار املحافظات برصف االموال لحني إقرار موازنة ٢٠٢٠«.

صدور أمر استقدام بحق نائبين و كافة 
أعضاء مجلس ديالى

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت هي�أة النزاه�ة، االربع�اء، عن 
صدور أمر اس�تقداٍم بحقِّ عضوين يف 
اب، أحدهما م�ن الدورة  مجلس النُّ�وَّ
الحاليَّ�ة واآلخر من الدورة الس�ابقة، 
ُمبيِّن�ًة أنَّ األم�ر ش�مل ايض�اً أعضاء 

مجلس محافظة دياىل كافة.
واشارت دائرة التحقيقات يف الهيأة، يف 
بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة 
تحقي�ق  محكم�ة  »إص�دار  اىل  من�ه 
�ة بالنظ�ر يف قضايا  بعقوب�ة املُختصَّ
النزاهة أمر اس�تقداٍم بح�قِّ عضوين 
اب أحدهم�ا لل�دورة  يف مجل�س النُّ�وَّ
الحاليَّة واآلخر للدورة الس�ابقة، فيما 

األم�ر  يض�اً ش�مل  أ

رئيس مجلس محافظة دياىل ونائبيه 
وأعض�اءه كافة البال�غ عددهم )٢7( 

عضواً«.
وأوضحت الدائرة أنَّ »أمر االس�تقدام 
املُتَّهم�ني ج�اء ع�ىل  الص�ادر بح�قِّ 
ق�ت فيها  خلفيَّ�ة القضيَّ�ة الت�ي حقَّ
وأحالته�ا إىل القض�اء والت�ي تتعلَّ�ُق 
باملُخالفات املُرتكب�ة جرَّاء فتح منفذ 
الصف�رة، وما صاحبه م�ن خروقاٍت 
للدس�تور ولقانون اإلي�رادات املحليَّة 
والقوان�ني االتِّحاديَّ�ة«. ُيش�اُر إىل أنَّ 

هي�أة النزاهة كانت ق�د أعلنت 
مطل�ع ش�هر ترشي�ن الثاني 
املايض، عن صدور س�تني أمر 
قبٍض واس�تقداٍم بحقِّ ُنوَّاٍب 
ومس�ؤولني محليِّني عن تهم 

فس�اٍد وإرضاٍر باملال 
. العامِّ

الخزعلي: حان وقت الرد العراقي على اغتيال المهندس
املراقب العراقي/ بغداد...

أك�د االمني الع�ام لحرك�ة عصائب اهل 
الحق قيس الخزع�يل، اليوم االربعاء، ان 
الوقت قد حان ل�«رد عراقي« عىل اغتيال 
نائب رئيس هيئة الحش�د الش�عبي ابو 
مهدي املهندس، بع�د ان ردت إيران عىل 

مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاس�م 
س�ليماني، بقص�ف قواعد عس�كرية يف 

العراق فجر اليوم.
وقال الخزع�يل يف تغريدة نرشها مكتبه 
االعالم�ي يف موق�ع »توي�ر«، وتابعتها 
»املراقب العراقي« ان »الرد اإليراني األويل 

ع�ىل اغتي�ال القائد الش�هيد س�ليماني 
حصل واآلن وقت الرد العراقي األويل عىل 

اغتيال القائد الشهيد املهندس«.
اصح�اب  العراقي�ني  »وألن  وأض�اف 
ش�جاعة وغرية فلن يكون يكون ردهم 

اقل من حجم الرد االيراني وهذا وعد«.

شرطة ذي قار تدعو إلى فتح مقر لها في اعتصام الناصرية 

املراقب العراقي/ ذي قار...
وجه قائد رشط�ة محافظة 
ريس�ان  الل�واء  ق�ار  ذي 
اإلبراهيم�ي الي�وم األربع�اء 
املتظاهري�ن  إىل  دعوت�ه 
الس�لميني بفت�ح مقر داخل 
س�احة الحبوب�ي ألغ�راض 
املتابع�ة والتنس�يق ولتامني 
األم�ن  وتوف�ري  الحماي�ة 
العن�ارص  ع�ىل  والقب�ض 
املغرض�ة الت�ي تث�ري الفتن 
ونق�ل اإلش�اعات واألخب�ار 

الكاذبة.وق�ال اإلبراهيمي يف 
بيان تلقت »املراقب العراقي« 
»القي�ادة  إن  من�ه  نس�خة 
حرصت ع�ىل تامني الحماية 
خ�الل أكث�ر م�ن لق�اء مع 
عدد م�ن ممث�يل املعتصمني 
لوضع آليات العمل املش�رك 
بهذا الش�أن إال أنه�ا قوبلت 
بالرف�ض وعدم ال�رد عليها 
م�ا  آخره�ا  وكان  أحيان�ا 
تع�رض له نائ�ب القائد ليلة 
أمس خالل محاولته متابعة 

حادثة إط�الق النار حيث تم 
التهج�م علي�ه وطع�ن احد 
الضب�اط املرافق�ني من قبل 
عدد من أصحاب الس�توتات 
ب�اآلالت الجارحة ورش�قهم 
الق�وة  ومن�ع  بالحج�ارة 
األمني�ة املرافقة ل�ه من أداء 
له�ن  والتع�رض  مهامه�ا 
بالس�ب والش�تم واأللف�اظ 
غ�ري الالئقة«.وأش�ار إىل أن 
ملتزم�ة  الرشط�ة  »قي�ادة 
بتأدي�ة واجباته�ا بالش�كل 

املطل�وب يف ظ�ل اإلمكانيات 
الت�ي تمتلكها مع اس�تمرار 
جمي�ع  متابع�ة  يف  عمله�ا 
والت�ي  األمني�ة  القضاي�ا 
الكث�ري م�ن  حقق�ت فيه�ا 
النجاح  ومؤكد عىل رضورة 
فسح املجال لألجهزة األمنية 
م�ن اج�ل أن تأخ�ذ دوره�ا 
الحقيق�ي و تمس�ك األرض 
ومتابعه امللفات األمنية التي 
أنجزتها القيادة لتوفري األمن 

واالستقرار يف املحافظة«.

املراقب العراقي/ بغداد...
ع�ّد الخبري األمني محمد الس�عربي، اليوم 
األربع�اء، الهجوم الصاروخ�ي اإليراني 
ال�ذي اس�تهدف قاع�دة ع�ني األس�د 
الجوي�ة التي تضم ق�وات أمريكية 
يف العراق، رضبة موجعة لوجود 

واشنطن يف الرشق األوسط.
حدي�ث  يف  الس�عربي،  وق�ال 
وتابعت�ه  »العه�د«  إلذاع�ة 
»املراقب العراق�ي« إن »قاعدة 
غرب�ي  الجوي�ة  األس�د  ع�ني 
األوىل يف  األنب�ار، ه�ي  محافظ�ة 
ال�رشق األوس�ط م�ن ناحي�ة عدي�د الق�وات 

األمريكية التي تحتويها«.
وأضاف أن »الهجوم الصاروخي اإليراني الذي 
اس�تهدف الق�وات األمريكي�ة يف ع�ني األس�د، 
رضب�ة موجع�ة لوج�ود واش�نطن يف الرشق 

األوسط«.

اأذاعيت�صريح
خبري اسرتاتيجي: قصف عين 
األسد ضربة موجعة للوجود 

األمريكي يف المنطقة



النفط يرتفع إلى اعلى مستوى خالل 4 أشهر.. والعراق يحقق أرباحا تسهم في الحد من عجز موازنته
بعد تصاعد االزمة في الشرق األوسط..

 وه�ذا س�يؤدي اىل ارتف�اع أس�عار 
النف�ط لتص�ل اىل 051 دوالر للربميل 
الواح�د ما يؤث�ر عىل وض�ع أمريكا 

الداخيل.
أن أك�رب ما يؤرق االقتص�اد العاملي، 
ه�و خ�روج األوض�اع ع�ن نط�اق 
الس�يطرة، أو ش�ن الواليات املتحدة 
هج�وم عس�كري كام�ل ع�ىل إيران 
وهو احتمال ضعيف بس�بب معرفة 
واشنطن بخطورة أي عمل عسكري 
يف منطق�ة تط�وف ع�ىل بح�رة من 
الذه�ب وه�ي املس�ؤولة ع�ن تزويد 
األس�واق العاملية بأكثر من 30% من 

انتاج النفط.
ال�دول املنتجة للنفط هي املس�تفيد 
يف  الحالي�ة  التوت�رات  نتيج�ة  األول 
منطقة الخليج بسبب ارتفاع أسعار 
 , دوالر  الس�بعني  لتتج�اوز  النف�ط 
مما س�يزيد من الواردات املالية لتلك 
الدولة وهذا االمر ينطبق عىل العراق 
, لك�ن املخاوف تبق�ى يف حال وجود 
تصعيد عس�كري يف املنطقة من قبل 

االمريكان .
ال�دول الحليف�ة ألمري�كا يف الخليج 
العرب�ي ه�ي املت�رر األول يف حال 

اش�تعال فتي�ل االزمات العس�كرية 
, لذل�ك نراها ه�ي يف مقدم�ة الدول 
الت�ي تطال�ب بالتهدئ�ة خوف�ا عىل 
منابع النفط التي ستش�تعل يف حال 
تفعيل االزمات وتحولها اىل مواجهة 
عس�كرية م�ا ب�ني أمري�كا ومحور 

املقاومة.
االزم�ة الحالية انعكس�ت أيضا عىل 
أس�عار الذهب الذي تأثر بشكل كبر 
نتيج�ة املخ�اوف من عدم اس�تقرار 
العق�ود  وارتفع�ت  حي�ث  املنطق�ة 
األمركي�ة اآلجلة للذه�ب 0.1 % عند 

1588 دوالر لألوقية. 
وبهذا الجانب يرى الخبر االقتصادي 
الدكت�ور عب�د الرحم�ن املش�هداني 
يف اتص�ال م�ع ) املراق�ب العراقي(: 
أس�همت الرب�ة اإليراني�ة ردا عىل 
اس�تهداف ق�ادة املقومة اإلس�امية 
العس�كرية  القواع�د  بع�ض  ع�ىل 
االمريكية يف بغ�داد واربيل اىل ارتفاع 
ح�اد الس�عار النفط العاملي�ة ليصل 
برن�ت اىل اكث�ر م�ن س�بعني دوالر 
للربمي�ل واالمريك�ي اىل اكثر من 65 
دوالر للربميل , مما س�يحقق أرباحا 
إضافية للدول املنتجة للنفط وس�ط 

تخوف�ات م�ن دول الخلي�ج والت�ي 
ع�ربت عنها االم�ارات ب�أن أي نزاع 

عسكري س�يؤدي اىل توقف امدادات 
النف�ط العاملي�ة , فضا ع�ن ارتفاع 

األسعار لتصل اىل 150 دوالر للربميل 
وس�ط مخاوف من استهداف حقول 

النف�ط يف دول الخلي�ج القريب�ة من 
النزاع.

وتابع املش�هداني: ان أمري�كا دائما 
تسعى اىل التصعيد اإلعامي وتتخوف 
من الحرب النها ستحرق ابار النفط 
وترفع من أسعارها وهو ما ال تسعى 
له أمريكا , كم�ا ان توقف االمدادات 
النفطية لألسواق العاملية ستؤثر عىل 
املخزون األمريكي من النفط خاصة 
لو علمنا ان أمريكا تس�تورد كميات 
كب�رة م�ن نف�ط الخلي�ج والعراق 
لس�د احتياجات أس�واقها , علما ان 
انتاجها من النفط الصخري يصل اىل 
12 مليون برميل يوميا وهو اليكفي 

لألستهاك املحيل.
م�ن جهته يق�ول املختص بالش�أن 
النفطي جاس�م عليوي يف اتصال مع 
) املراق�ب العراقي(: ارتفاع أس�عار 
النف�ط عق�ب الرب�ة االنتقامي�ة 
اإليرانية عىل قواعد أمريكا العسكرية 
ردا عىل الع�دوان األمريكي الذي أدى 
اىل استش�هاد قادة املقومة يف العراق 
اقتص�اد  انتع�اش  اىل  ادى  واي�ران 
العراق وس�رفد موازنته باموال  من 
املمكن ان تغطي العجز االفرايض يف 
موازنته , لكن م�ع ذلك فاملخاوف يف 
األسواق العاملي�����ة ما زالت قائمة 
م�ن تصعيد عس�ك�����ري أوس�ع 
النه�ا س�يؤثر ع�ىل ام�دادات النفط 

العاملي.
إىل  النف�ط  أس�عار  ذل�ك قف�زت  اىل 
الي�وم  أع�ىل مس�توياتها يف أش�هر 
إي�ران  هاجم�ت  أن  بع�د  األربع�اء 
القوات األمريكي�ة يف العراق ردا عىل 
رضب�ة أمريكي�ة أدت اىل استش�هاد 
قائدا عس�كريا إيراني�ا واخر عراقي 
األس�بوع املايض، مم�ا يثر املخاوف 
م�ن رصاع متصاعد وتعطل إمدادات 

النفط.

،،
،،

توقعت مؤسس����ات نفطي����ة عالمي����ة، أن يؤثر 
ح����دوث توت����رات امنية نتيج����ة الضرب����ات اإليرانية 
للقواع����د العس����كرية االمريكي����ة في الع����راق إلى فقدان 
االقتص����اد العالمي نح����و  5. 0% من قيمته، بس����بب انهيار 

اقتصاد ال����دول الخليجية وبالتالي توق����ف جزء كبير من 
امدادات النفط لألسواق العالمية، 

كش�ف مصدر مطلع يف مؤسسة 
الصيني�ة،  الوطني�ة  الب�رول 
االربع�اء، ع�ن س�حب نح�و 20 
موظف�ا م�ن حق�����ل غ�رب 
»القرن�ة -1 النفط�ي العراق�ي« 
يف  الت���وت�رات  تصاع�د  م�ع 

املنطق��ة.
ان  لانب�اء  روي�رز،  وذك�رت 
الوطني�ة  الب�رول  مؤسس�ة 
»يس.ان.ب�ي.يس  أن  الصيني�ة 
البال�غ  موظفيه�ا  ع�ىل  أبق�ت 
عددهم نحو 60 فردا يف الرميلة، 
وه�و حق�ل نفطي عراق�ي آخر 
تعمل فيه م�ع بي.بي التي تتوىل 

تشغيله«.
نح�و 100  الصيني�ة  وللرشك�ة 
موظف يف الحلفاي�ة، وهو حقل 
نفط رئييس ثالث يف العراق تتوىل 

يس.أن.بي.يس تشغيله.

البترول الصينية
 تسحب موظفين 

من حقل غرب القرنة

الذهب يرتفع إلى أعلى مستوى له 
منذ 7 سنوات بعد الرد اإليراني

صع�دت أس�عار الذه�ب أكثر م�ن اثن�ني باملئة ، 
متجاوزة مستوى 1600 دوالر لألوقية )األونصة( 
املهم، مع س�عي املس�تثمرين لاحتم�اء باملعدن 
املاذ اآلمن بع�د أن أطلق��ت إي����ران صواريخ 
ع�ىل قاع�دة جوي�ة عراقي�ة تس�تضيف ق�وات 

أمريكية.
وبحلول الس�اعة 0056 بتوقي�ت جرينتش، كان 
الس�عر الف�وري للذه�ب مرتفع�ا 1.9 باملئ�ة إىل 
1603.21 دوالر لألوقي�ة. وبلغ�ت األس�عار أعىل 
مستوياتها منذ مارس آذار 2013 عند 1610.90 
دوالر يف وق�ت س�ابق من الجلس�ة. وزادت عقود 
الذهب األمريكية اآلجلة اثنني باملئة إىل 1605.80 

دوالر لألوقية.
ويف املعادن النفيسة األخرى، سجل الباديوم ذروة 
جديدة عند 2056.01 دوالر لألوقية يف وقت سابق 
من املعامات بفعل استمرار شح املعروض، لكنه 
كان منخفضا 0.6 باملئة يف أحدث س�عر فوري له 

عند 2040.57 دوالر لألوقية.
دوالر   18.60 إىل  باملئ�ة   1.2 الفض�ة  وقف�زت 
لألوقي�ة، بعد أن س�جلت أع�ىل مس�توياتها منذ 
أواخر س�بتمرب/ أيلول عند 18.71 دوالر، يف حني 

تقدم الباتني 0.3 باملئة إىل 973.75 دوالر.

مركز لرجال األعمال : شركات بريطانية تبدي رغبتها بالعمل في العراق
أعلن عبد امله�دي املظفر 
الخّي�ال  مرك�ز  رئي�س 
ال�دويل  االعم�ال  لرج�ال 
رشكات  ان  النج�ف،  يف 
بريطاني�ة أب�دت رغبتها 
دون  الع�راق  يف  بالعم�ل 
بالعقوب�ات  االهتم�ام 

األمريكية .
وقال املظف�ر  :« ان عددا 
ال�رشكات  م�ن  كب�را 
الربيطاني�ة ابدت رغبتها 
بالعمل يف الع�راق العادة 
البن�ى التحتي�ة واالعمار 
، غر مهتم�ة بالعقوبات 

االمريكية املفرضة ».

واضاف املظفر :« ان ذلك 
يع�زى لخ�روج بريطانيا 
م�ن االتح�اد االورب�ي يف 
بحس�ب   ،»2020/1/31

قوله.
وت�م توقي�ع 8 مذك�رات 
م�ع  واتفاق�ات  تفاه�م 
ع�دة  تتضم�ن  بك�ني؛ 
مقدمته�ا  يف  مج�االت 
اتف�اق إط�اري لإلنف�اق 
امل�ايل، ومذكرة  االئتماني 
تفاه�م إلع�ادة اإلعم�ار 
يف  وأخ�رى  االقتص�ادي، 
مجاالت تعاون اقتصادية 

وثقافية وفنية.

اقتصادي: احتياطي العراق 62 مليار دوالر  و100 طن ذهب و8 مليارات باقي العمالت
أكد الخبر االقتصادي صالح الهماش، 
األربع�اء، ان االحتياط�ي العراقي من 
الدوالر يبلغ نح�و 62 مليار فيما يبلغ 
االحتياطي من الذه�ب نحو 100 طن 
و قراب�ة ال�� 8 ملي�ار دوالر من باقي 

العمات.
وق�ال الهم�اش ، ان “ الع�راق يمتل�ك 

احتياط�ي من العمل�ة والذهب البأس 
ب�ه يمكنه م�ن تجاوز االزم�ة يف حال 
فرضت واش�نطن عقوبات عىل العراق 
ببع�ض  الحكوم�ة  الت�زام  رشيط�ة 

اإلجراءات االقتصادية”.
وأض�اف ان “احتياط�ي الع�راق م�ن 
العمل�ة األمركي�ة يقدر ب�� 62 مليار 

دوالر فيم�ا يملك احتياطي من الذهب 
قدر ب� 100 طن ومن العمات الركية 
والس�������ورية  واإليراني����ة 
واالردنية واليورو قرابة ال� 8 مليارات 

دوالر”.
وأوضح انه “يف حال اتخذت العقوبات 
ع�ىل الع�راق يتطل�ب م�ن الحكوم�ة 

بع�ض اإلجراءات الرسيعة التي تنعش 
االقتصاد إضاف�ة لاحتياطي املوجود 
ال�ذي يس�تطيع الع�راق م�ن خال�ه 
تجاوز االزمة ألكثر من ثاث سنوات”، 
مبينا ان “الخطوة األوىل تتطلب البحث 
عن س�وق أخرى ورشاكات مع روسيا 

والصني”.

الكعبي يبحث تنفيذ اتفاقيات اإلعمار الموقعة مع بكين
ناقش النائ�ب األول لرئيس مجل�س النواب 
تنفي�ذ  الكعب�ي،   كري�م  حس�ن  العراق�ي 
االتفاقيات العراقية – الصينية التي أبرمتها 
الحكوم�ة الحالي�ة يف بك�ني، م�ع الس�فر 
الصين�ي ل�دى الع�راق تش�انغ ت�او والوفد 

املرافق له.
وطالب الكعبي، وفق�اً لبيان مجلس النواب 
العراق�ي، ب�رورة امل�ي يف تنفي�ذ ه�ذه 
االتفاقيات »م�ن اآلن«؛ باعتبار كونها توفر 

فرصاً كبرة إلعمار العراق.
وأك�د الكعبي، تعاون الس�لطتني الترشيعية 
والتنفيذي�ة يف العراق لوضع كافة اإلجراءات 
املتعلق�ة باالتف�اق حي�ز التنفيذ، وتس�هيل 
دخ�ول ال�رشكات االس�تثمارية الك�ربى إىل 

الباد.
وم�ن جهت�ه، أك�د الس�فر الصين�ي ل�دى 
العراق، تشانغ تاو، استعداد باده وجهوزية 
الرشكات االستثمارية 100 باملائة للمبارشة 
االتفاقي�ات واإلرساع بوضعه�ا  يف ترجم�ة 
موض�ع التنفي�ذ، معرب�اً ع�ن دع�م الصني 
للجهود التي من شانها حفظ سيادة العراق 

وسامة أراضيه.
ووص�ل رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل 
عبدامله�دي، رئيس حكومة ترصيف األعمال 
اليومي�ة الحالي�ة، يف 19 س�بتمرب/ أيل�ول 
املايض، إىل مدينة خيف�ي الصينية عىل رأس 
وفد كبر، للمشاركة بأعمال املؤتمر العاملي 

للتصنيع.

البورصة العراقية ترتفع بعد الضربة اإليرانية عكس نظيراتها العربية
البورص�ات  انخف���ض�ت 
العربي�ة جميع�ا باس�تثناء 
بع�د  العراقي�ة،  البورص�ة 
القص�ف اإلي���ران�ي ع�ىل 
القواع�د العس�كرية داخ�ل 

العراق فجر اليوم األربعاء.
م�ؤرشات  وس�ج������لت 
البورصات العربية انخفاضا 
حتى الساعة الحادية عرشة 
ونصف بتوقيت بغداد، وهي 
واالمارات ومرص  السعودية 
وقط�ر  واألردن  والكوي�ت 
والبحرين  وُعمان  والبحرين 

واملغرب وتونس وفلسطني.

وس�جلت البورصة العراقية 
اذ   %0.53 بنس�بة  ارتفاع�ا 
بلغ امل�ؤرش الع�ام 500.06 
نقطة، بعد ارتفاع اس�هم 7 

رشكات.
يف وقت سابق، قال املتحدث 
الث�وري  الح�رس  باس�م 
رمض�ان  العمي�د  اإليران�ي 
رشي�ف: “اس�تهدفنا قاعدة 
عني األس�د وقاعدة يف أربيل 
نف�س  يف   1.20 الس�اعة 
اس�تهدفت  ال�ذي  التوقي�ت 
فيها الغارة األمريكية قاسم 

سليماني”.

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

اسعار الذهب

اسعار الدينار مقارنة بالدوالراسعار النفط

اسعار الذهب عيار 24    55,904 دينار

سعر شراء الدوالر = 123.000 دينار.سعر بيع الدوالر = 124.000 دينار.األمريكي- 65.85 دوالربرنت - 70.10 دوالر

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

االربعاء 8 كانون الثاين 2020 العدد 2234  السنة العاشرة

أك�د أمني ع�ام منظمة أوب�ك محم�د باركيندو، األربع�اء، أن 
املنشآت النفطية العراقية آمنة وإن إنتاج الباد مستمر.

وق�ال باركين�دو عىل هامش مؤتم�ر يف أبوظب�ي ”من دواعي 
االرتي�اح البال�غ أن املنش�آت تظ�ل آمن�ة يف الع�راق، واإلنتاج 

مستمر وفعال“.
وأضاف أنه متفائل بأن العراق سيصل إىل معدل امتثال بنسبة 
100 باملئة بتخفيضات أوبك يف الوقت املناس�ب عىل الرغم من 

التوترات الحالية.
ويف رس�الة إىل الرئيس األمريكي دونال�د ترامب، قال باركيندو 
إن منظمة البلدان املصدرة للبرول )أوبك( ال تس�تطيع وحدها 

تحمل مسؤولية اإلبقاء عىل سوق النفط متوازنة. 

أوبك: المنشئات النفطية في 
العراق آمنة واإلنتاج مستمر

أعل�ن م�رصف الرافدين، األربع�اء، حصيل�ة املبالغ 
الكلي�ة التي تم اس�ردادها من قب�ل املتلكئني الذين 
امتنعوا عن تس�ديد م�ا بذمتهم من أموال خال عام 

. 2019
وقال املكتب االعامي للمرصف يف بيان ، ان “حصيلة 

األموال بلغ مجموعها اكثر من 16 مليار دينار”.
وأض�اف البي�ان أن “امل�رصف مس�تمر يف إجراءاته 
الحثيث�ة يف اس�رجاع أم�وال املرصف م�ن املتلكئني 
الذين تخلفوا عن س�داد األموال من س�لف وقروض 
واتخاذ كافة االساليب القانونية بحق كل من يمتنع 

عن ذلك”.

الرافدين يعلن استرجاع أكثر 
االقت�صاديمن 16 مليار دينار من المتلكئين
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المراقب العراقي/ متابعة...

ق�ال زعي�م حرك�ة أنص�ار الل�ه الحوثي�ة، مس�اء اليوم 
األربع�اء، إن أمري�كا  له�ا دور أس�ايس يف الع�دوان ع�ى 
اليمن، إرشافا وإدارة وحماية  سياسية وأسلحة تدمريية .  
وجاءت ترصيحات عبد امللك بدرالدين الحوثي، يف الذكرى 
السنوية  للشهيد، التي ذكر فيها أنه لوال التدخل األمريكي 
وإدارته�ا للعدوان  عى اليمن ملا وق�ع هذا العدوان .  وتابع 

الحوث�ي أن اليم�ن واألمة اإلس�امية يف »مرحل�ة اختبار 
إله�ي،  ال يمك�ن أن نك�ون فيه�ا صادق�ن م�ع تبعيتنا 
ألمري�كا، واملنافقون  والخونة خضع�وا ألمريكا، يعادون 
م�ن تع�ادي ويوالون م�ن ت�وايل«،  مش�ريا اىل أن “العدو 
األمريكي اإلرسائييل يستهدفنا كأمة ليسيطر  علينا وعى 
خرياتن�ا وليفقدن�ا اس�تقالنا«.  وأوضح زعي�م جماعة 
أنصار الله »إنه لو سلمنا لحالة التبعية ألمريكا  وإرسائيل 

لكنا فقدن�ا جوهر ومبادئ اإلس�ام. وبعض الس�لطات 
 أخضعت ش�عوبها إىل مس�توى عدم خروجها يف تظاهرة 
منددة  بإرسائيل. وما من بلد وال شعب يف األمة اإلسامية 
إال وتحرض  أمريكا فيه بش�كل عدائي استكباري«  وحول 
القضية الفلسطينية، قال عبد امللك بدر الدين الحوثي، إن 
ما  لحق بالش�عب الفلسطيني طوال املراحل املاضية كان 

الدور األمريكي  حارضا بالدعم املفتوح إلرسائيل. 

المراقب العراقي/ متابعة... 
ش�ّدد آي�ة الل�ه العظم�ى الس�يد اإلم�ام عيل 
الخامنئي عى رضورة إنهاء  الوجود األمريكي 
يف املنطقة، مش�يدا بالعملية العس�كرية التي 
نف�ذت  فجر الي�وم عى  قاعدة عن األس�د يف 
العراق حيث وصفها بأنها  صفعة قوية بحق 

األمريكين، فيما اعترب أنها غري كافية. 
وم�ن جهت�ه توع�د الرئي�س اإليراني حس�ن 
روحان�ي بقط�ع أرجل  االمري�كان كما قاموا 
بقط�ع يد الش�هيد س�ليماني خ�ال العملية 
الغاشمة  التي وقعت بالقرب من مطار بغداد. 
ويف كلمة ألقاها أمام حش�ود من أهايل مدينة 
قم يف حس�ينية االمام  الخميني )قدس رسه(، 
توّق�ف س�ماحته عن�د الرضبة الت�ي وّجهها 
 ح�رس الثورة االس�امية فجر الي�وم لقاعدة 
»ع�ن االس�د« األمريكية  يف محافظ�ة االنبار 
يف الع�راق بع�رات الصواري�خ الباليس�تية، 
 ووصفها بال� »الصفعة القوية لألمريكين«، 
وق�ال إن »هذه الرضبة  وحدها ال تكفي بل ال 
بّد أن يتواصل العمل إلخراج القوات االمريكية 

 من املنطقة«. 
وأك�د اإلمام الخامنئ�ي أن »التدخل االمريكي 
جل�ب التوتر وع�دم  االس�تقرار اىل املنطقة«، 
مش�رًيا اىل أن »ش�عوب وحكوم�ات املنطق�ة 

 املنتخبة ال تقبل بالوجود االمريكي«. 
  وأضاف »ليس أمام األعداء الذين هم الواليات 

املتحدة والكيان  الصهيوني وأجهزة االستكبار 
العاملي س�بيل س�وى الخضوع أمام  الش�عب 
اإليران�ي«، مردفا »انهم يري�دون املفاوضات 

معنا كمقدمة  تمهيدية لبس�ط نفوذهم لكن 
خروجهم من املنطقة أمر ال بد منه«. 

وأش�ار اىل أن »مس�ؤولية الش�عب اإليران�ي 

تتمّثل يف تحديد العدو  وأس�اليبه ومخططاته 
والتصدي لذلك«. 

ورأى س�ماحته أن »الش�هيد س�ليماني كان 

شجاًعا ومقداًما ومديرًا  وُمدّبرًا وكان دائًما يف 
الخط األول يتحدى املخاطر«، الفتاً اىل أن   «أهّم 
م�ن كل ذلك أن كل اعمال الش�هيد س�ليماني 
كان�ت خالصة لوجه  الل�ه وكان قائًدا محارًبا 
ذا خربة وتجرب�ة، ملتزًما بالح�دود الرعية 
 حتى يف س�احة الحرب، ويترصف بدقة، كان 

حريًصا عى أرواح  رفاقه وجنوده«. 
وتاب�ع س�ماحته أن »القائ�د الش�هيد الحاج 
قاس�م س�ليماني كان ثورًيا  من الطراز األول 
وكان�ت ال�روح الثوري�ة ه�ي الخ�ط األحمر 

بالنسبة له  فثوريته لم ترتاجع«. 
وتابع »الشهيد سليماني كان يساهم يف دعم 
ومس�اعدة ش�عوب  املنطقة بوج�ه املؤامرات 
الت�ي تحيكه�ا الق�وات االمريكي�ة«، الفتا اىل 
 أن«االمريكين كان�وا يريدون طمس القضية 
الفلس�طينية ووضعه�ا يف  خان�ة النس�يان، 
فتح�رك س�ليماني ملس�اعدة ودعم الش�عب 
املخطط�ات  أم�ام  الفلس�طيني  ليصم�دوا 
املقاوم�ة  وق�ادة  والصهيوني�ة،  االمريكي�ة 
 الفلس�طينية يقرون ب�دوره يف دعم املقاومة 

والوقوف بوجه  الغطرسة الصهيونية«. 
كما تحدث سماحته عن الدور البارز للشهيد 
س�ليماني يف دعم  املقاومة يف لبنان ومساندة 
األمريكي�ن  الوق�وف بوج�ه  الل�ه يف  ح�زب 
 والكي�ان الصهيوني، وأكد أن »حزب الله يوًما 

بعد يوم يصبح أقوى  وهو يد لبنان وعينه«. 
وأش�اد س�ماحته ب�دور نائب هيئة الحش�د 

الشعبي أبو مهدي املهندس،  وقال إن »وجهه 
كان يش�ّع بن�ور االيم�ان وكان م�ن الق�ادة 

املقربن  للشهيد سليماني«. 
وتطرق اإلمام الخامنئي اىل مس�ريات تشييع 
الش�هيد س�ليماني يف  العراق واي�ران، معتربًا 
»شهادته بّثت روًحا جديدة يف الشعب  االيراني 

والثورة االسامية . 
بدوره هدد الرئيس اإليراني حس�ن روحاني، 
األربع�اء، بقط�ع أرجل  األم�ريكان يف املنطقة 
بعدم�ا قطع�وا ي�د الفري�ق الش�هيد قاس�م 
س�ليماني،  مش�ريا إىل أن األخري لم يكن قائدا 
عس�كريا فحسب بل كان سياسيا  سرتاتيجيا 

يف املفاوضات . 
وقال روحاني يف كلمة خال اجتماع الحكومة 
اإليرانية، إن   «سليماني لم يكن قائدا عسكريا 
س�رتاتيجيا  يف  سياس�يا  كان  ب�ل  فحس�ب 
املفاوضات م�ع كبار املس�ؤولن باملنطقة«، 
مبينا أن   «األمريكي�ن بجريمتهم هذه احرقوا 
قلوب ماين االح�رار يف العالم  ومن الطبيعي 

ان أمريكا ستتلقى جواب خبائثها«. 
وخاط�ب روحان�ي األمريكين بالق�ول »لقد 
قطعتم يد الش�هيد س�ليماني  من جسده ويف 

املقابل سنقطع ارجلكم من املنطقة«. 
وأك�د الرئي�س اإليراني ان »األعداء فش�لوا يف 
مخططه�م إليجاد الفرقة  يف ايران والخوف يف 
املنطق�ة والتفرقة بن الحكومة والش�عب يف 

 العراق وايران«. 

الحوثي: العدو األميركي اإلسرائيلي يستهدف اليمن ليفقدنا استقاللنا دولي دوليعربي  عربي 

تايمز: ضغوط جديدة على الجمهوريين مع استعداد  نيويورك 
بولتون  للشهادة في محاكمة ترامب

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
تناول�ت صحيفة »واش�نطن بوس�ت« األمريكية 
كيف تعامل الرئيس  األمريك�ي دونالد ترامب مع 
االنتقام اإليراني الغتيال الفريق قاس�م  سليماني 
بقص�ف قاعدتن أمريكيتن يف الع�راق بصواريخ 

باليستية. 
وقال�ت الصحيف�ة، يف تقري�ر تابعت�ه »املراق�ب 
العراق�ي« إن�ه »ملدة  خمس�ة أي�ام متتالية، حذر 
الرئي�س ترامب من أنه س�وف يرد عى أي  هجوم 
إيران�ي عى الق�وات األمريكية حي�ث تعهد بنر 

أكثر األسلحة  جماالً وجدة. 
وق�ال إن�ه »س�يفعل ذلك »ب�دون ت�ردد« لكن يف 
الس�اعات التي تل�ت يوم  الثاثاء بع�د أن أطلقت 
إيران عرات الصواريخ الباليستية عى  قاعدتن 
عس�كريتن أمريكيت�ن يف الع�راق، كان ترامب - 
علًنا عى  األقل - با كلمات يف البداية، وترك العالم 

للتساؤل عما قد يفعله بعد  ذلك«  . 
قال مسؤولون أمريكيون إن رد ترامب من املرجح 
أن يتوق�ف ع�ى  م�ا إذا كان ق�د ُقت�ل أمريكيون، 
ولم ت�رد أي تقاري�ر عن وقوع أي  خس�ائر فجر 

األربع�اء، عى الرغم م�ن أن املس�ؤولن قالوا إن 
 الهجوم ال يزال قيد املراجعة . 

وتابع�ت الصحيف�ة »ترام�ب وعندما ت�م اطاق 
صواري�خ من إي�ران عى  قاعدتن عس�كريتن يف 
العراق تحدث عن تقييم الخسائر واألرضار  وقال 
حينه�ا أن »األوضاع جيدة وس�أديل ببيان صباح 

الغد«. 
وأش�ارت الصحيفة اىل أن »ترام�ب وبعد العملية 
القوية غري من  خطابه التصعيدي وغري لهجته يف 

التعامل مع املوقف الحايل«. 

بوست: لهجة االمريكان تغيرت بعد انتقام إيران واشنطن 

البريطانية: الخالفات تتعمق بين البيت األبيض والبنتاغون  الصحف 
 إثر مقتل سليماني

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�دت وكال�ة األنب�اء الس�ورية 
الرس�مية، أن الق�وات األمريكية 

بدأت يف  إخ�اء قاعدتها يف خراب 
الج�ري الواقعة يف منطقة املالكية 
بالق�رب  م�ن الح�دود الس�ورية 

العراقي�ة الرتكية بعد نحو س�تة 
أش�هر م�ن  تواجده�ا يف القاعدة 
ش�مال رشق الحس�كة .  وأشارت 
املنطق�ة،  يف  أهلي�ة  مص�ادر 
بحسب »سانا« يف الحسكة إىل  أن 
»الق�وات األمريكي�ة املتمركزة يف 
قاعدة خ�راب الجري بدأت  بإخاء 
الي�وم  نهائ�ي  القاع�دة بش�كل 
حي�ث خرج�ت نحو 40 ش�احنة 
 تحمل معدات عس�كرية وعربات 
الس�ويدية  قري�ة  إىل  واتجه�ت 
القريب�ة  م�ن مع�رب الولي�د غري 
لانس�حاب  تمهي�دا  الرع�ي 
باتج�اه األرايض  العراقي�ة«  .  كما 
ذك�رت مص�ادر أهلي�ة يف الريف 
أن  الحس�كة  ملدين�ة  الجنوب�ي 

مع�دات  تحم�ل  »50  ش�احنة 
للق�وات  ولوجس�تية  عس�كرية 
األمريكي�ة غ�ادرت  قاعدته�ا يف 
مدينة الش�دادي واتجهت شماال 
عرب الطريق الرق�ي  الواصل إىل 
ناحي�ة اله�ول بالري�ف الرقي 
للحس�كة تمهيدا لانس�حاب  إىل 
األرايض العراقية عرب معرب الوليد 
»  .  وش�ن الحرس الثوري اإليراني 
اليوم  هجوًم�ا صاروخًي�ا فج�ر 
األربع�اء،  ع�ى قواعد عس�كرية 
ع�ى  رًدا  الع�راق،  يف  أمريكي�ة 
اغتيال قائد فيلق  القدس اإليراني 
قاسم س�ليماني يف رضبة جوية 
مط�ار  اس�تهدفته  يف  أمريكي�ة 

بغداد الجمعة املاضية . 

المراقب العراقي/ متابعة...
تنديًدا بجريمة اغتيال القائدين الشهيدين قاسم 
س�ليماني وأب�و مه�دي  املهن�دس« ورفاقهما، 
وتمّس�ًكا بالثأر والقص�اص لدمائه�م الزكّية، 
 انطلق�ت تظاهرات غاضبة يف ع�دد من املناطق 

البحرينّية . 
املتظاه�رون  ج�اب  الس�نابس  بل�دة  فف�ي 
أرج�اء البل�دة بالهتافات  املطالب�ة بالثأر لدماء 
»س�ليماني واملهندس« ورفاقهم�ا، كما حرقوا 
 ص�ور املجرم املتغطرس ترامب مع علم أمريكا، 

وسحقوه بأقدامهم . 
ويف بلدتي أبو صيبع والش�اخورة أقيم تش�ييع 
رمزّي للقائدين  الش�هيدين ورفاقهما، عى وقع 
صيح�ات التكب�ري والش�عارات املنادي�ة  باملوت 

ألمريكا والثأر منها . 

المراقب العراقي/ متابعة...
تظاه�ر نش�طاء س�ام ياباني�ون ض�د الهجوم 
العسكري الذي ش�نته  الواليات املتحدة عى ايران 

واغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني . 
وتجمع عرات اليابانين واليابانيات أمام مبنى 
الس�فارة األمريكية  يف طوكيو ثم الحقاً أمام مقر 
رئاس�ة الوزراء يف طوكيو. وهتفوا ضد  سياس�ة 
الح�رب األمريكية وخاصة تجاه اي�ران ودعوا إىل 

وقف  الحروب وإحال السام . 
وقال�ت متظاهرة »نريد العيش بس�ام كما يريد 
االمريكي�ون ولدين�ا حق  العيش بس�ام ونش�عر 

بالغضب من الحروب األمريكية .» 
وأضاف�ت متظاه�رة يف كلمة من مك�رب الصوت 

للمتظاهري�ن، »لدى  اليابان دس�تورها الس�لمي 
الذي نفتخر به ألنه يحظر الحروب ويجعل  مهمة 

قواتنا للدفاع الحرصي . 
ومن�ذ الحرب العاملية الثانية لم تقتل قواتنا أحداً، 
والنري�د من  حكومتنا دعم الحروب األمريكية وال 
بيع الس�اح. إن رئي�س الوزراء  آب�ي رصح بأنه 
يريد املس�اهمة للس�ام العاملي وله�ذا يجب عى 

 حكومتنا أن تتبنى السياسات املتوافقة مع ذلك . 
وهتف املتظاهرون »ال للحرب« و »الحرب ليست 
»التقتل�وا  و  القص�ف«،  و   «أوقف�وا  الج�واب«، 

الناس« و«نحن ضد القواعد  العسكرية«. 
وهتف�ت متظاهرة من مكرب الص�وت بأن اغتيال 
)الش�هيد س�ليماني(  هو عم�ل اجرامي ونطالب 

ترام�ب بوق�ف الهج�وم عى اي�ران ف�وراً  ونريد 
السام ونحتاج له والنريد الحرب . 

القوات األمريكية تنسحب من قاعدة لها في سوريا

تمسكا بثأر الشهيدين .. البحرينّيون يدوسون صور
 ترامب والعلم  األمريكي

يابانيون يهتفون ضد سياسة الحرب األمريكية تجاه ايران

روحاني يتوعد بقطع أرجل األمريكان كما قطعوا يد الشهيد سليماني

اإلمام الخامنئي: استهداف قاعدة عين األسد »صفعة« لألعداء 
 إلخراجهم من المنطقة وهي ليست األخيرة

المراقب العراقي/ متابعة...
هيمن�ت تبعات مقت�ل القائد العس�كري اإليراني 
قاس�م س�ليماني والتوت�ر  املتزايد بن واش�نطن 

وطهران إثر اغتياله. 
البداي�ة م�ن فاينانش�ال تايمز وتقري�ر لكاترينا 
مانس�ون وجيم�س بولتي  من واش�نطن وأندرو 
إنغان�د م�ن لن�دن بعنوان »خ�اف ب�ن ترامب 

 والبنتاغون«. 
ويق�ول التقري�ر إن »تعام�ل الرئي�س األمريكي 
دونال�د ترامب م�ع تبع�ات  الرضبة التي ش�نها 
الس�تهداف الجن�رال اإليران�ي قاس�م س�ليماني 
 أحدثت ش�قاقا وتوترا مع مس�ؤويل وزارة الدفاع 
الذي�ن يتعاملون م�ع  املخاوف من ط�رد القوات 
األمريكي�ة من الع�راق والتهديد بقص�ف  املواقع 

األثرية يف إيران«  . 
واتض�ح التوتر والقل�ق داخ�ل وزارة البنتاغون، 
حس�بما تق�ول  الصحيف�ة، ي�وم االثن�ن عندما 
ناق�ض وزير الدفاع األمريكي مارك  إس�رب، دعوة 

ترام�ب للهجوم ع�ى املواقع األثري�ة يف إيران ردا 
ع�ى  أي إجراء انتقام�ي تتخذه طه�ران ردا عى 

مقتل سليماني . 
وقال إس�رب إن الواليات املتحدة س�تلتزم بقوانن 
الرصاع املسلح  التي تحظر الهجوم عى مثل هذه 

املواقع ذات األهمية الحضارية . 
يف الغاردي�ان: وس�ط األزم�ة، يج�ب االس�تماع 

ألصوات العراقين
مقتل قاس�م سليماني قائد فيلق القدس اإليراني 

يف رضبة أمريكية  ببغداد
الح�رس الث�وري اإليراني »لن ينه�ار« بعد مقتل 

قاسم سليماني
يف صحيفة آي: العراق س�يتحول إىل ساحة حرب 

بن إيران  والواليات املتحدة. 
وتضيف الصحيفة أن الجنرال مارك ماييل، رئيس 
أركان الجي�ش  األمريكي، اضط�ر أيضا لاعرتاف 
ايض�ا أن مس�ودة خط�اب كتبها قائد  عس�كري 
أمريك�ي كبري يف الع�راق تمهيدا لانس�حاب من 

الع�راق ت�م  نره�ا بص�ورة خاطئة، فيم�ا يعد 
إش�ارة عى اس�تعدادات متعجلة ردا  عى تصعيد 

ترامب املفاجئ للتوتر يف الرق األوسط . 
وق�ال مايكل روبن، األس�تاذ يف معهد الدراس�ات 
األمريكية لألعم�ال،  وهو مرك�ز بحثي محافظ، 
للصحيف�ة »ما نراه ه�و قدر كبري م�ن  اإلحباط 
والتوتر ألن ترامب ال يلتزم بالقواعد واإلجراءات .» 
وتق�ول الصحيف�ة إن التوتر بن البي�ت األبيض 
ووزارة الدفاع تزايد،  وذلك وفقا ألربعة مسؤولن 
س�ابقن عى اتص�ال مع القيادة العلي�ا يف  وزارة 
الدف�اع. ب�ل أن البعض فوجئ�وا بالهج�وم الذي 

استهدف  سليماني يف املقام األول . 
وتقول الصحيفة إن تهدي�د ترامب بالهجوم عى 
مواقع ثقافي�ة يف  إيران أثار قل�ق البنتاغون ألنه 
ينذر بخرق القواعد الدولية للرصاع  املس�لح، التي 
تعه�دت الواليات املتح�دة بااللتزام به�ا. كما أن 
بعض  مسؤويل البنتاغون يرون أنه لم يتم التفكري 

برتو يف الهجوم الذي  تم شنه عى سليماني . 

المراقب العراقي/ متابعة...
تايم�ز  نيوي�ورك  صحيف�ة  رأت 
األمريكي�ة أن إعان مستش�ار األمن 
 القوم�ي األمريك�ي الس�ابق ج�ون 
يف  للش�هادة  اس�تعداده  بولت�ون 
 محاكم�ة ع�زل الرئي�س األمريك�ي 
دونالد ترامب يض�ع ضغوطاً جديدة 
 عى الجمهورين مع زيادة احتماالت 

الكش�ف ع�ن أم�ور جدي�دة ت�ورط 
 األخري أكثر . 

ووصف�ت الصحيفة »إع�ان بولتون 
املفاج�ئ حول اس�تعداده للش�هادة 
 بأن�ه »تح�ول درامي يمك�ن أن يغري 
لعملي�ة  السياس�ية  الديناميكي�ات 
 العزل يف مجلس الشيوخ كما أنه يزيد 
مخاط�ر انش�قاقات  الجمهورين«، 

معت�ربة أن »بولت�ون ش�اهد حيوي 
ع�ى معرف�ة  مب�ارشة بالترصف�ات 
والتح�ركات الرئاس�ية فيم�ا يتعلق 
بأوكرانيا والتي  يمكن أن تكشف عن 

معلومات جديدة يف قضية العزل«. 
يذك�ر أن بولت�ون غ�ادر منصب�ه يف 
أيلول امل�ايض يف ظل خاف�ات  حادة 

مع ترامب . 

وكان مجل�س النواب األمريكي أحال 
الش�هر امل�ايض ترام�ب إىل  املحاكمة 
بتهمت�ي  الش�يوخ  مجل�س  أم�ام 
عم�ل  وعرقل�ة  الس�لطة  اس�تغال 
 الكونغرس ليصبح بذلك ثالث رئيس 
يف تاري�خ الوالي�ات املتح�دة  يطل�ق 
إج�راء رس�مياً  الكونغ�رس بحق�ه 

لعزله . 
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يمتليك ابنياء املحافظات الغربية من العيراق ارثاً جهاديا كبيرا يف مواجهة 
قيوات  التحالف بعد  غزوهم للعراق عيام 2003 ،وهذا )اإلرث( يتجىل بحجم 
الخسيائر املذهلة التي منيت بها هذه  القوات املحتلة ،حيث لم يمر يوم دون 
ان تكيون هناك خسيائر  يف صفوفهم ،ومازالوا  كذليك  حتى هزمت القوات 

الغازية عام 2011 مهانة .  
الشيك ان هذا الجهاد واملقاومة كان ثمنه املئيات من التضحيات لدى رجال 
املقاومة،وتشهد  عىل ذلك املقابر  الكثرة املتوزعة عىل جغرافيا هذه املناطق 
والتيي تؤرخ ملعارك رشسية  خاضهيا املقاوميون الذين يحفيظ العراقيون 

اسماءهم وألقابهم بالشكل الذي يصعب عده .  
ان املقاومية التيي انطلقت بعد غيزو العيراق توزعت عىل جمييع جغرافيا  
العيراق ،وكانيت هناك  أعمال تنسييق كبيرة بني جميع فصائيل املقاومة ، 
والتنفرد بها منطقة دون أخرى ،مثلما  اليحق الحد ان يعترب ان جالء القوات 

األجنبية كان حكرا ملنطقة دون أخرى .  
ان هيذا اإلرث الجهادي البناء العراق محيط تقدير كبر لدى أهل العراق أواًل 

ولدى جميع  األحرار يف العالم .  
ال ارييد ان أخيوض بالتفاصييل االّ ان الحقائيق عيىل األرض تؤكيد ان الدم 
العراقي قد اختلط يف  معارك رشسية ضد املحتل ،وان ابناء الوسط والجنوب 
عندميا قاتلوا املحتل كانوا يرون  عمقهم يف جميع خارطة العراق وخاصة يف 

املحافظات الغربية بكل عناوينهم وعشائرهم
األصيلية ،وليم نسيأل يومهيا عن طائفية او عرق بل السيؤال عين املواقف 

البطولية التي من  املفروض ان توضع يف املناهج الدراسية .  
ان موقف نواب املناطق الغربية الذين لم يحرضوا اىل قبة الربملان  للمشاركة 
يف التصوييت  عىل قيرار جالء القيوات األجنبية ،إنميا أرادوا ان يحرموا ابناء 
محافظاتهيم مين رشف مقاومة  املحتل ،وان يصنعوا رأيياً عاما وكأن ابناء 

مناطقهم راضون عىل تواجد القوات األجنبية عىل  ارض بلدهم .  
هيذا اليرأي المكان  له يف األوسياط العامة ليدى ابناء املناطيق الغربية ال يف 
مجالسهم وال يف  أقالمهم ، وال هي من اخالقهم ان يثبت التأريخ انهم وافقوا 
ذليك ،فليس هنالك من إنسيان واحيد  يف العالم يرغب ان ييرى جنديا واحًدا 
اجنبييا عيىل ارض بلده . ويكفي شياهدا عىل إرثهم  الجهيادي ضد االحتالل  
البطيل املجاهيد )نجيم البقال(اليذي عيرف بجهياده ومقاومتيه لالحتالل 

 الربيطاني  يف ثورة العرشين .  
ان اكثر املحافظات العراقية التي وقع عليها حيف االحتالل االمركي للعراق 
هيي املحافظيات  الغربية ،وليس هناليك من بيت يخلو من شيهيد او اكثر ، 
ومازالت ذاكرتهم مألى بالذكريات  املرة عن هؤالء القتلة من قوات االحتالل  
ان نواب هذه املناطق اليمثلون مناطقهم وان انتخابهم شابه التزوير الكثر 
فيميا كانت  مناطقهم  مسيكونة باإلرهاب ،وهم مابني حائر يف امر عيشيه 
ومابني نازح ومهاجر ،لذا فان  هؤالء اليمثلونهم ،وأنهم جزء من هذا الوطن 

مهما حاول األعداء تحييد بعضنا عن بعض ،
بيل يترشف ابنياء الوسيط والجنيوب انهم شياركوا يف تحريير ارضهم من 
األوباش الدواعش  ويفخرون بعالقاتهم املتينة مع اخوتهم من ابناء عشائر 

املناطق الغربية والذكريات طويلة  وعميقة .  
أتمنيى ان يقول ابنياء املحافظات الغربية قولتهم يف ان خلو قبة الربملان من 
هؤالء النيواب  اليعني خلوها منهم فهم الحارضون باسيمائهم وعناوينهم 
صغارا وكبارا وان تهتف الشيوارع  واملساجد ) ال لبقاء  القوات األجنبية عىل 

ارض العراق ( 
اننيا اذ نحتفيل بعييد الجيش األغير إنما نحتفيل بخلو تربة العيراق من اي  

محتلالرضنا
وان القوات االمنية العراقية قادرة ان تحفظ األرض والعرض وسيادة البلد . 

وان ارضاً  اليحميها  شعبها ال خر فيها .  
يقيول اإلمرباطور اليابانيي )اّن كل هذا التطور املدنيي يف بالدنا اليمكنه ان 
يغطيي عار القواعيد  االمركية يف البيالد (  ! الخالفات السياسيية التؤثر عىل 
الثوابيت الوطنيةفاألرض واملاء  والثروات هي مليك للجميع والحفاظ عليها 

واجب وطني وان وحدة العراق هو العنوان األكرب  لنا جميًعا .  
فتحية للجيش العراقي يف ذكراه وللشيهداء األبيرار عىل طول تأريخه املجيد 

،وكل عام
والعيراق بطوله وعرضه وباسيقات نخيله وصفاء سيمائه وبهاء صحرائه 

وسمو جباله بخر .  

نواب المحافظات الغربية يحرمون 
أبناءهم من شرف جالء القوات األجنبية

محمود الهاشمي
،،

،،
ماذا بعد اغتيال قائد فيلق القدس االيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي  العراقي ابو 

مهدي المهندس بقصف جوي بطائرات اميركية مسّيرة فجر يوم الجمعة الماضي  قرب مطار بغداد الدولي؟ماذا 
بعد ان فتحت واشنطن على نفسها ابواب الجحيم؟ماذا بعد ان  ارتكبت واشنطن جريمتين مروعتين في غضون 

ثالثة ايام، االولى استهدفت قوات الحشد  الشعبي في قضاء القائم على الحدود العراقية-السورية، وادت 
الى استشهاد وجرح العشرات  منهم، والثانية استهدفت سليماني والمهندس في بغداد؟

لم يخرج طرف محلي أو اقليمي أو دولي يؤكد أن األمور ستسير باالتجاه الصحيح، وان ما  حصل فجر الجمعة 
قرب مطار بغداد، سيفضي الى التهدئة والهدوء وتجنب فرص وخيارات  التأزيم والتصعيد والحرب . 

بقلم/  عادل الجبوري
الذيين يعارضيون أميركا ويمقتونهيا، 
وكذلك املؤييدون والداعميون لها، عربوا 
عن قلق عمييق  وتوجس كبر من تبعات 
وتداعيات األيام الثالثة األخرة يف العراق. 
فما يجيري، يعنيي أن  الوالييات املتحدة 
االمركيية بزعامة دوناليد ترامب، قررت 
الذهياب بعييدا يف خليط االوراق ودفيع 
 االمور اىل حافة الهاوية، وبالتايل امكانية 
اقحيام املنطقة يف أتون حيرب جديدة، ال 
يمكن  التنبؤ بمدياتها ونتائجها الكارثية . 

ساسية كبيار يف الواليات املتحيدة، أكدوا 
هيذه الحقيقية، مين بينهيم أعضياء يف 
الكونجيرس  األمركيي مين كال الحزبني 
الديمقراطيي والجمهيوري، فضيال عن 
مسؤولني كبار سيابقني انتقدوا  ما أقدم 
عليه ترامب مؤخرًا وحيذروا من تبعاته. 
يف خارج أمركا وبعيًدا عن العراق وايران، 
 فإن االنتقيادات وردود األفعال الرافضة 
واملنددة واملسيتنكرة أخذت حيزًا واسيًعا 
يف املحافيل  السياسيية ووسيائل االعالم 
وأوسياط الرأي العيام، وكل طرف ينظر 
اىل األمير من زاوية معينة،  بيد أنهم كلهم 

يلتقون يف النهاية عند نقطة واحدة . 
ال شيك فإن ما سيوف يرتتب عىل اغتيال 
سيليماني واملهندس، يفرتض أن تتحمل 
مسيؤوليته  الوالييات املتحيدة االمركية 
بالدرجة االسياس، ولعيل معالم ومالمح 
االمركيي  راحيت  والتخبيط  االرتبياك 
تيربز جليية وواضحية اىل حيد كبر عىل 
وقيع ردود االفعيال الواسيعة، وارتباطا 
بالخطوات  التي رشعت باتخاذها كل من 

بغداد وطهران . 
الرفيض  مواقيف  جانيب  اىل  سياسييا، 
الرصيحية للغايية مين قبيل الرئاسيات 
اغتييال  املهنيدس  لجريمية  الثيالث 
وسيليماني ورفاقهميا، اصيدر مجليس 
النيواب العراقيي قيرارا يليزم الحكومة 
باتخاذ  الخطوات املطلوبة إلنهاء الوجود 
االجنبي يف البالد، وهذه تعد خطوة مهمة 
للغايية، وان لم  تحَظ باألجمياع من قبل 
كل القيوى واملكونات، وهيذا امر طبيعي 
ومتوقع يف ظل مشيهد سييايس  تسيوده 
والتقاطعيات  التجاذبيات  مين  الكثير 

وتباين االولويات . 
مضافيا اىل خطوة الربمليان، فإن مصادر 

خاصية رسبيت معلوميات مفادهيا أن 
رئيس اليوزراء  العراقي عادل عبد املهدي 
رفض الرد عىل عدة اتصاالت من الرئيس 
االمركيي دونالد ترامب  ووزير خارجيته 
مايك بومبيو، عيىل خلفية عملية اغتيال 
املهندس وسيليماني، وتؤكيد  الترسيبات 
ان عبيد املهيدي ابليغ مقربيني منيه، ان 
رفضيه الرد عيىل االتصاالت التي سيعى 
من  خاللها األمركيون لتوضيح موقفهم 
مما حيدث، هو بسيبب صالفية ترامب، 
ونكثه بالعهود التي  قطعها خالل اتصاله 
االخير إبيان رضب الحشيد الشيعبي يف 
القائيم بعيدم انتهاك السييادة العراقية، 
 وأكيد أن ال جدوى مين الحديث مع إدارة 
متغطرسة ال تحرتم عهودها، ووجه عبد 
املهدي بأن  أي تواصل أمركي مع العراق 
سييكون عرب وزارة الخارجيية العراقية 

حرصا . 
ولعيل هذه هي املرة األوىل منذ عام 2003 
التيي يرفض فيهيا رئييس وزراء عراقي 

الرد عىل  اتصاالت رئيس أمركي . 
قرار الربمليان ومجمل مواقف عبد املهدي 
اثارت حفيظية ترامبوبومبييو، حتى أن 
االول ليوح  بأنيه سييفرض عيىل العراق 
عقوبات اشيد من تلك التيي فرضها عىل 
ايران، واكيد ان هناك قاعيدة  امركية يف 
العيراق كلف بناؤها ملييارات الدوالرات، 
وان بيالده لين ترتكها قبل ان تسيرتجع 
 ثمنهيا! ناهيك عين ان بومبيو حاول -يف 
ترصف غير الئيق دبلوماسييا- التقليل 
مين أهمية  مواقيف عبد املهيدي، حينما 
اعتربه رئييس وزراء مسيتقياًل يتعرض 
»لتهديدات قوية من  ايران« حسب زعمه . 
مضافا اىل ذلك، فإن الجو الشيعبي العام 

وتهدييد فصائيل  العيراق،  يف  الضاغيط 
املقاومية بالثيأر  واالنتقيام الستشيهاد 
القائدين املهنس وسليماني، عّمق القلق 

االمركي     . 
ومين جانيب آخر، فيإن طهيران اتخذت 
الجريمية  عيىل  ردا  عمليية  خطيوات 
االمركيية، من ابرزها  تقليص التزاماتها 
يف االتفاق النووي املربم مع الدول السيت 
الكيربى يف عيام 2015، وقيد  احدثت تلك 
الخطيوة اربياكا كبيرا، ال سييما ليدى 
االطيراف الدوليية املوقعة عيىل االتفاق، 
ناهييك  عن واشينطن التي اخيذت تدرك 

مبكرا املأزق الخطر الذي تسببت به . 
وقبل ذلك، رفضت طهران وسياطات من 
أطراف اقليمية ودولية حركتها واشنطن 
لتهدئية االميور  وتجنيب التصعييد بعيد 
عملية االغتييال. يف ذات الوقت، ال تعرف 

مراكيز القرار االمركيي كيفية  التعاطي 
مع االسيتعدادات االيرانية وحالة التأهب 
الصاروخيية  للمنظوميات  القصيوى 
االيرانيية،  وفيميا اذا كان ذليك االجيراء 

دفاعيا ام هجوميا . 
أضيف اىل ذلك، فيإن طهران بيدأت حربا 
نفسيية، بدت منظمة ومحسيوبة بدقة 
ضد واشنطن، قد  تكون أبلغ من خطوات 
رد أخرى، بما تقوم بها يف مراحل الحقة . 
ومين غير املسيتبعد أن تتخيذ خطوات 
واجيراءات أخيرى مين بغيداد وطهران، 
وتتبلور املزيد من  املواقف الرافضة، وتربز 
الكثير من الوقائيع التاليية، التي يمكن 
ان تفيض جميعهيا اىل خلط  اكربلالوراق 
وارباك اكثر لالوضاع، يف واشينطن و«تل 
ابييب« وعواصم اخرى تيدور يف  فلكهما 

وتتحرك عىل ايقاعهما . 

ماذا بعد أن فتحت واشنطن على نفسها أبواب الجحيم ؟

بقلم/ جورج حداد
يف االسيبوع املايض تلقيت القيادة السياسيية والعسيكرية 

االمركية ثالث صفعات جيو- اسرتاتيجية كربى هي : 
 1ي إعيالن روسييا عن إطيالق صياروخ مجنح قابيل لحمل 
جمييع أنواع األسيلحة بما فيهيا األسيلحة  النووية، رسعته 
تبلغ 27 مرة  ضعفرسعية الصوت. اي انه صاروخ ال يمكن 
ألي صياروخ  مضياد أن يتبعيه وال يمكن ملوجيات أي رادار 
جوي أو بري أو بحري أن »تلتقطه« وتلحق به.  وقد كشيفت 
روسييا عن هذا الصاروخ بعد أن بدأ انتاجه التسلسيل ودخل 
»يف الخدمية«. وهذا  يعنيي أن جميع بنوك األهداف األمركية 
أصبحت تحت السييطرة التامة لهيذا الصاروخ الرويس  عايل 

الدقة، باإلضافة اىل جميع األسلحة الروسية األخرى . 
 2ي أطلقت الصني الشيعبية صاروًخيا كونًيا هائاًل، هو األول 

من نوعه لديها، ويحمل عدًدا من  األقمار الصناعية. وأعلنت 
عن عزمها اسيتخدام هيذا الصاروخ لبنياء محطة فضائية 
كونية  صينية، ولنرش شيبكة مين االقميار الصناعية، التي 
يمكنهيا أن تقيوم بجميع املهميات  االسيتطالعية والعلمية 
واالتصاالتيية التيي تقوم بهيا األقمار الصناعيية االمركية 
حالييا، والحليول  محلهيا، وتقدييم خدماتها لجمييع بلدان 

العالم، بدال عن الخدمات االمركية . 
 3ي قاميت كل من ايران وروسييا والصني بمنياورات بحرية 
ي جويية ي صاروخية مشيرتكة يف  قطاع واسيع من املحيط 
الهنيدي وبحير عميان، قبالية مضييق هرميز. واسيتمرت 
املنياورات 4  ايام. والجدير ذكيره هنا ان الصني تمتلك قاعدة 
عسيكرية يف جيبوتي عىل مدخل البحير االحمر.  وكان هدف 
هذه املناورات وضع مضيق هرمز ومضيق باب املندب تحت 
السييطرة، مما  يجعيل جميع القيوات االمركيية والحليفة 

لهيا يف االقليم بمثابة رهائن لكل مين الدول الثالث  الحليفة. 
ورصحيت املراجيع املختصية أن هذه املنياورات لين تكون 
األخيرة. وقد وقعيت اتفاقات  عسيكرية وامنيية بني الدول 

الثالث بعد نهاية املناورات . 
ان هذه الصفعات تجعل أمركا تفكر 10 مرات قبل ان تقدم 
عيىل أي عدوان شيامل عىل أي  مين الدول الكيربى الحليفة 
الثالث: روسييا والصني واييران. ومن هذا املنظور، سيتندم 
أميركا  عىل العمل االرهابي الذي قامت به تحت جنح الظالم 
باغتييال القائيد االيرانيي الكبير الفريق  قاسيم سيليماني 

والقائد العراقي ابو مهدي املهندس . 
ولم يبيق أميام أمركا سيوى اعتمياد اسيرتاتيجية الحرب 
االقتصادية والتجارية، وهي تمعن يف  فرض أقىس العقوبات 
املاليية والجمركيية والتجاريية ضد اليدول الثالث: روسييا 

والصني  وايران . 

وبالرغيم من الصعوبات االقتصادية التي سيببتها سياسية 
العقوبيات لهيذه الدول فان أميركا لم  تسيتطع التوصل اىل 
أهدافهيا الرئيسيية، مين أجل تحسيني وضعيية اقتصادها 
امليأزوم. فقد فشيلت  يف منع اييران من تصديير النفط، كما 
فشلت يف منع روسييا من تصدير الغاز اىل اوروبا  وفشلت يف 
الحيد من  التوسيع التجاري واملايل للصني عيىل نطاق العالم 

بارسه . 
وهذا ما يدفع أمركا اآلن لالتجاه نحو شين الحرب التجارية 
ضد االتحاد االوروبي، من أجل  تأمني مصالحها الضيقة عىل 
حساب مصالح الدول االوروبية. وال تستبعد امركا امكانية 
 فرض الرسيوم الجمركيية عىل االجبان والخميور االوروبية 
املستوردة اىل امركا. وهذا ما  اعلنه وزير الخارجية االمركية 

 .   Sky TG24مايك بومبيو يف ترصيح لقناة
وتسيتغل امركا وضعها املهيمن يف النظيام املايل العاملي من 
أجل التوصل اىل أهدافها  السياسيية، وهذا ما يثر االسيتياء 

لدى الدول االخرى . 
ويف املرحلية التاريخية الراهنة يوجيد مركزان عامليان يمكن 
ليكل منهميا ايجاد أنظمة دفيع  مالية بديلية للوقوف بوجه 
العقوبيات االمركيية. أحيد هذيين املركزيين هيو االتحياد 
االوروبيي اليذي  يمتلك العملية االوروبية )الييورو(، واملركز 

الثانيي هيو الصيني بقدراتهيا التجاريية واملاليية  الهائلية . 
وتقيع اليرشكات االوروبيية اكثير مين غرها بكثير تحت 
طائلية العقوبات الثانوية االمركية، أي  العقوبات عىل خرق 
العقوبيات االمركيية ضد روسييا واييران والصيني. وتدفع 
اليرشكات  االوروبية مبالغ كربى للخزينية االمركية مقابل 

هذه العقوبات . 
وقيد احتدميت املواجهية بني اليرشكات االوروبيية والدوائر 
االمركيية خصوصيا بعيد خيروج  اميركا مين »االتفاقية 
النووية« مع ايران، التي كانت قد وقعت يف 2015. اذ انه بعد 
توقييع  االتفاقية رشع عدد كبر من اليرشكات االوروبية يف 
العمل داخل ايران او معها. وقد اصطدمت  هذه الرشكات مع 
االدارة االمركيية بعد خروج امركا مين االتفاقية وفرضها 

العقوبات عىل  ايران والدول والرشكات التي تتعامل معها . 
وردا عيىل ذليك عميد االتحياد االوروبيي اىل تطبييق نظيام 
مدفوعيات بديل يحمي الرشكات  االوروبية من الوقوع تحت 
مقصلة العقوبيات االمركيية الثانويية، اي العقوبات التي 
تطيال  الدول واليرشكات واالشيخاص الذيين يتعاملون مع 
ايران. وقد أدى ذلك اىل أن رشكات اوروبية  كبرة كانت تعمل 

يف ايران أوقفت أعمالها فيها وغادرتها . 
ونذكير هنا أنيه يف العقد بيني سينة 2009 و 2019 فرضت 
اميركا العقوبات عىل 191 رشكة  و10 اشيخاص واملجموع 
201 طيرف وقعوا تحت العقوبيات االمركية. وبلغت املبالغ 
 االجماليية للعقوبات رقميا ضخما هو 5,6 ملييارات دوالر. 
ولكين املدفوعيات الفعلية هيي اكرب  من ذلك، النيه يف الكثر 
مين الحياالت واىل جانيب عقوبيات وزارة املاليية االمركية 

كان يوجد  ايضا مدفوعيات جزائية لوزارة العدلية االمركية 
ووزارة التجارة وغرهما . 

وتعتيرب ادارة تراميب ان اييران ينبغيي أن تنفيذ العديد من 
متطلبات واشينطن )املتضمنة يف  البنيود 12 ملايك بومبييو( 
والتيي تعني عملييا االستسيالم الكامل اليران يف السياسية 
الخارجيية.  وأخطير ما طرحتيه ادارة ترامب هيو تخفيض 
تصديير النفط االيراني اىل الصفر. وقيد فرضت  ادارة ترامب 

العقوبات عىل جميع مستوردي النفط االيراني . 
لكن الدول األخرى املوقعة عىل »االتفاقية النووية« مع ايران 
عارضت تماما هذه الحملة  الرتامبية. ورأى االتحاد االوروبي 
انه من الرضوري حل الخالفات بالطرق الدبلوماسية. ولكن 
 االدارة االمركيية رفضت ذلك وتابعت فيرض العقوبات عىل 

اليرشكات االوروبيية التيي تتعاميل  ميع اييران . 
وقيد حياول االتحياد االوروبيي ان يحيل هيذه املشيكالت 

بطريقتني : 
االوىل ي الدفاع عن الرشكات االوروبية التي تعمل مع ايران . 

والثانية ي ان تبدي تأييدا دبلوماسيا إليران والطلب اليها ان ال 
تخرج من االتفاقية النووية  بالرغم من االجراءات االمركية . 

ويعمل االتحاد االوروبي لتفعيل نظام مدفوعات عاملي بديل، 
من شيأنه ان يعزز سيادة  واسيتقالل اوروبا. وقد عربت عن 
ذلك بشكل خاص ترصيحات وزير الخارجية االملاني هايكو 

 ماس ووزير االقتصياد والتجيارة الفرنيي برونيو لومير . 
ان سياسية الهيمنة املتهورة التي تنتهجها االدارة االمركية 
يف الجبهية التجارية، املاليية  واالقتصادية والسياسيية، اقل 
ما يقال فيها انها سياسية بلطجية دولية تهدف اىل تكريس 
 الهيمنية االمركية يف النظيام املايل العاملي. وهذه السياسية 
هي انعكاس لالزمة املالية ي  االقتصادية العميقة واملستدامة 
داخل الواليات املتحدة االمركية. ولكن نهج البلطجة الدولية 
 ال يقيود اىل حل االزمة االقتصاديية الداخلية االمركية وال اىل 
تدعييم الهيمنة العاملية  المركابل عىل العكس يزيد من عزلة 
اميركا واضعافها عىل السياحة الدولية. وقد أدى هذا  النهج 

حتى اآلن اىل : 
اوال ي دفع الدول املناوئة للواليات املتحدة االمركية، كروسيا 
والصيني وايران، اىل تعمييق  التقارب والتحاليف فيما بينها، 
اقتصاديا وسياسييا وعسكريا، والتوجه نحو تشكيل محور 

موحد  معاد ألمركا . 
وثانييا ي زيادة وتعميق هوة الخالفات بيني الواليات املتحدة 

االمركية وحلفائها التقليديني  وباألخص االتحاد االوروبيي . 
واذا اسيتمرت االدارة االمركية بالسر عىل هذا النهج، فأنها 
تغامير بالوقوع يف فيخ العزلة  الدولية الخانقية، والرشخ يف 
الداخل االمركي ذاته، وخصوصا الرشخ عىل األساس االثني 
 والدينيي بني الكتلة البرشية الالتينيو ي امركية الكاثوليكية 
والكتلية االنجليو ي ساكسيونية  الربوتسيتانتية التي تحكم 
اميركا واىل جانبهيا الكتلية اليهوديية التي تتحكيم باملالية 

االمركية  وبمصر امركا كلها . 

أميركا تعزل نفسها



اكد العب كرة الس�لة بنادي الرشطة، 
حسان عيل، جاهزيته للعب مجدداً يف 

 ال�دوري املمت�از . 
إن »اصابت�ي ال تدع�وا  وق�ال ع�يل 

جمي�ع  اجري�ت  حي�ث  القل�ق،  اىل 
الفحوص�ات  الطبي�ة خ�ال الف�رة 

املاضية والنتائج كانت إيجابية«. 
واوض�ح بالق�ول، »انا جاه�ز للعب 

م�ع الرشط�ة وانتظر بف�ارغ الصرب 
استئناف  دوري السلة نهاية االسبوع 
الحايل«، مبيناً »اتطلع اىل تحقيق لقب 

الدوري رفقة  القيثارة الخرضاء«. 

يذك�ر أن ع�يل يعد م�ن اب�رز العبي 
املنتخب الوطني لكرة الس�لة وانتقل 
اىل  الرشط�ة قادم�ًا م�ن الكهرباء يف 

املوسم املايض. 

حسان علي يؤكد جاهزيته 
للعودة الى المالعب

6الرياضية

التعادل اإليجابي ينهي مواجهة األولمبي العراقي 
مع استراليا بافتتاح  النهائيات االسيوية

االربعاء 8 كانون الثاين 2020 
العدد 2234 السنة العاشرة

مّر يوم السبت الرابع من كانون الثاني 2020 
مرورًا خجاًل في األوساط  الرياضية واإلعالمية 

العراقية دون أن ينال حّقه من الحدود الدنيا 
لالهتمام، بل  وأكثر من ذلك كما يفترض نظرًا 

للثقة الكبيرة التي أوالها وزراء الشباب  والرياضة 
العرب بالعراق في تنظيم الدورة الثالثة عشرة 

لأللعاب الرياضية  العربية عام 2021 للمرة األولى 
في تأريخ الدورة العتيدة التي أطلقت القاهرة 
 نسختها األولى قبل 67 عامًا، شارك العراق في 

ثماني منها فيما غاب عن أربع،  ويتوُق أن ينّظم 
واحدة من أفضل الفّعاليات الرياضية على أرضه . 

وكانت جهود وزير الش�باب والرياضة د.أحمد رياض 
قد أثم�رت مع فريق عمل  وزارته بإعداد ملّف متكامل 
ال�رؤى ع�ن جاهزية الع�راق إداري�اً وفنياً ومنش�آت 
وفق�اً  املش�اركة  العربي�ة  ال�دول  بعث�ات   لتضيي�ف 
للضوابط الس�ارية ومعايري التنظي�م  الدولية بإرشاف 
ن س�بق أن  ثلّة من الخرباء واملتخّصصني العراقيني ممَّ
ضّمتهم  اللجان األوملبية الدولي�ة والقارية والخليجية 
إىل برامجها لثقتها بإمكانياتهم  العالية يف إدارة العمل 
املب�ارش والضامن للنجاح مهما كانت التحّديات كبرية 

 وصعبة . 
إنجاز الفت ُيس�ّجل يف عهد د.رياض بعد أن تعّثرْت كل 
الجهود الس�ابقة وتكاَس�لْت  بعضها وتباطأت أخرى 
يف وض�ع مل�ف متكام�ل عىل طاول�ة اجتم�اع املكتب 
 التنفي�ذي ملجل�س وزراء الش�باب والرياض�ة الع�رب 
الذي ل�م ُتقّدم إليه أي�ة دولة  ملف التنظيم منذ تس�ع 
سنوات بعد أسدال الستار عن دورة الدوحة عام 2011 
 بمشاركة 21 دولة تنافست يف 33 فعالية، فبعد اعتذار 
لبنان واملغرب عن  إقامتها ببريوت وأغادير عىل التوايل 
عام 2015 أنربت وزارة الش�باب بتقديم  ملفها وسط 
تفاؤل مس�ؤوليها بأهلية مدن بغداد والبرصة وأربيل 
والس�ليمانية  املرش�حة رس�مياً كونها تض�م قاعات 
وماعب كب�رية وفنادق 5 نج�وم تتوافق مع  الرشوط 
الدولية، فض�ًا عن وجود املط�ارات وكل االحتياجات 
اللوجس�تية املدعم�ة  باألمن الريايض للخ�روج بدورة 
ممّي�زة إذا م�ا س�اد االس�تقرار ظروف البل�د ومضْت 
 مساعي التحضري بخطوات متفاعلة مع جهود الدولة 

واملؤسسات الرياضية  . 
كم�ا جاء اختيار د.جبار رحيمة املدير التنفيذي لدورة 
األلع�اب الرياضي�ة العربي�ة   2021 عض�واً يف اللجن�ة 
الفنية التحاد اللجان األوملبية العربية بمثابة املكس�ب 
 الكب�ري للرياض�ة العراقية بعد أن ن�ال موافقة ممثيل 
ال�دول باإلجم�اع ليك�ون أول  خب�ري ريايض يس�تعني 
به االتح�اد ملتابعة االنش�طة وإع�داد تقاري�ر مهنية 
وأكاديمية  تس�هم يف تنمية ق�درات الرياضيني وترفع 

من مستويات فرقهم . 
إن امل�رّبرات التي طرحه�ا د.رحيمة أثن�اء إعداد ملف 
التنظيم للدورة املقبلة  اس�تندت إىل ث�اث نقاط بارزة 
استأثرت اهتمام الوزراء املجتمعني وأجمعوا  باملوافقة 
عليه�ا، األوىل اإلرث الكب�ري ال�ذي ترك�ه ال�دورة عىل 
صعيد توافر  منشآت حديثة لألجيال القادمة، والثانية 
اكتس�اب الطاقات البرشية العامل�ة يف  الدورة للخربة 
والتمّكن وتطويع املهارات العلمية والفنية والقانونية 
ليكون�وا  متمرّس�ني يف تنظي�م هك�ذا محف�ل متع�ّدد 
األنش�طة يؤّهلهم ملواجهة تحّديات أكرب  عىل مستوى 
البطوالت اآلس�يوية والدولية تدفع مس�ؤويل البلد عىل 
تدعيم طلب  االس�تضافة وتخصي�ص امليزانية الازمة 
لتغطي�ة نفقاته�ا، والثالثة تجّس�د ال�دورة  عىل أرض 
الرافدين الرشاكة الحقيقي�ة للرياضة يف بناء مجتمع 
موّح�د ينب�ذ العن�ف  والتط�رّف ويحضُّ عىل ترس�يخ 
مب�ادئ التنافس ال�وّدي واالعتناء بالش�باب  ليتحّملوا 

 . ً املسؤولية مبّكرا
مب�ارك للرياض�ة العراقية االس�تعداد الثاني لتضييف 
حدث كبري ع�ىل أرض العراق  بحج�م األوملبياد العربي 
بع�د النج�اح التنظيمي لبطولة غرب آس�يا التاس�عة 
بكرة  الق�دم آب 2018 واللتني تدعم�ان ملفات أخرى 
ومنها بطولة كأس الخليج25  التي تواجه تحّدياً كبرياً 
بعد أن قّدم االتحاد البحريني للعبة خطاباً رسمياً يفيد 
 برغبته يف تنظيمها كبل�د بديل عن االتحاد العراقي إذا 
لم تعتمد اس�تضافته  للبطولة، لهذا نتمنى أن تذلّل كل 
املصاعب لتعود بغداد عاصمة الرياضة العربية  وينعم 

االشقاء بضيافتها الكريمة آمنني ساملني. 

اإرث الأوملبياد العربي
إياد الصالحي

وصل وفد نادي النفط اىل محافظة 
دهوك للمشاركة يف الدوري العراقي 

لكرة  السلة 2019/ 2020  . 
وقال م�درب الن�ادي النف�ط خالد 
يحي�ى إن »وفد الن�ادي وصل ظهر 
الي�وم الثاث�اء اىل  محافظة دهوك 
الس�لوي  ال�دوري  يف  للمش�اركة 

املمتاز«. 
واض�اف ان »الفري�ق جاه�ز تمام 
للبطول�ة وس�نخوض اخر وحدتني 
اس�تعداداً  يف  ده�وك  تدريبيت�ني 
ملواجه�ة املين�اء ب�اوىل مبارياتن�ا 

بالبطولة«. 
يذكر ان النفط سيواجه امليناء عىل 

قاعة دهوك يف أوىل مبارياته. 

أعلن نادي الهال الس�وداني رس�ميا، اليوم األربعاء، 
إتمام صفقة الاعب العراقي  عماد محس�ن، مهاجم 

نادي الزوراء السابق . 
وقال املكت�ب اإلعامي لنادي اله�ال: »نادي الزوراء 
يعل�ن اس�تامه كاف�ه  مس�تحقات تس�جيل العبه، 

والهال يس�تلم أوراق )عماد محس�ن( مكتملة«. 
وبهذه التأكيدات الرس�مية فإنه من املنتظر أن يوقع 
محسن عىل عقده الرسمي،  ليصبح أول أجنبي ينضم 
لقائم�ة الهال باملوس�م الجاري، لاس�تفادة منه يف 

الدور  الثاني من الدوري، ودوري أبطال أفريقيا . 
ويأمل الهال يف تس�جيل الاعب امللقب ب�«األباتيش« 

قبل مباراته املقبلة بدوري  أبطال أفريقيا، ضد النجم 
الساحيل، السبت املقبل . 

ويتناف�س الن�ادي األزرق باملجموع�ة الثالثة بدوري 
األبطال، مع كل من األهيل  املرصي والنجم الس�احيل 

التونيس، وباتينيوم الزيمبابوي . 
وكان املهاج�م العراق�ي عم�اد محس�ن، ق�د وصل 
العاصم�ة الس�ودانية الخرط�وم  واجت�از الكش�ف 

الطبي . 
وخاض محس�ن أول تدريب له مع الهال حيث وجه 
املدير الفني املرصي حم�ادة  صدقي، مدرب األحمال 

التونيس معاذ هراوي الختباره بدنيا. 

تلق�ى املنتخب الوطن�ي لكرة اليد، خس�ارة ثانية 
خ�ال معس�كره التدريب�ي يف  البحرين اس�تعداداً 

للبطولة االسيوية . 
وق�ال املنس�ق االعام�ي التح�اد اليد حس�ام عبد 
الرضا  إن »منتخبنا الوطني خرس  يف ثاني مبارياتة 
مع املنتخب البحريني لكرة اليد ضمن معسكره يف 

املنامة«. 
واوضح ان »املباراة التي اقيمت عىل صالة االتحاد 
البحرين�ي انتهت بنتيجة -32  22«، مبيناً ان »هذه 

الخسارة هي الثانية للمنتخب خال املعسكر«. 
يذك�ر ان البطول�ة االس�يوية س�تقام يف الكوي�ت 

نهاية ش�هر كانون الثاني الجاري. 

تحتض�ن الدوحة االس�بوع املقبل املعس�كر 
التدريب�ي ملنتخب االش�بال الذي  س�تتخلله 
مباري�ات تجريبي�ة، باإلضاف�ة اىل الوحدات 
بقي�ادة  الصباحي�ة  واملس�ائية،  التدريبي�ة 
امل�اك التدريب�ي املؤل�ف م�ن حس�ن كمال 
مدربا، ويس�اعده كل  من س�عد عبد الحميد 
ومحمد عيل كريم، وحميد رشيد مديرا اداريا 
للمنتخب، ومدرب  حراس املرمى عيل حسني 
مرشب�ت، وط�ارق مصع�ب م�درب اللياقة 

البدنية  .  
وقال مدرب منتخب االش�بال حس�ن كمال: 
من املؤمل ان نعسكر يف قطر االسبوع  املقبل، 
ويأتي هذا املعسكر ضمن الربنامج السنوي 
املع�د م�ن قب�ل الجه�از الفن�ي  للمنتخب، 
وستتخلل املعسكر مباريات تجريبية، فضا 
عن الوحدات التدريبية،  وتم اختيار الاعبني 
الذين سيكونون ضمن وفد املنتخب اىل قطر . 
وأردف كم�ال: أعددن�ا جي�ا جدي�دا للكرة 
العراقية، واس�تطعنا ان نعط�ي الفرصة اىل 
 جمي�ع الاعبني، ول�م نغبن ح�ق اَي العب، 
حي�ث بدأن�ا ب��٢٠٠ العب�ا واآلن لدين�ا ٣٣ 
 العبا، ونحن جاهزون لخوض اية منافسات 

مقبل�ة، اذ خضن�ا مباري�ات تجريبي�ة  عدة 
م�ع ف�رق اش�بال وناش�ئني وأكاديمي�ات 
وم�دارس االندي�ة، واس�تطعنا ان نقف  عىل 

مس�تويات الاعبني الذين يستحقون ارتداء 
فانيل�ة املنتخب من جمي�ع  الجوانب الفنية 
واألخاقي�ة والدراس�ية، فضا ع�ن النقطة 

املهم�ة وه�ي األعم�ار ،  وبالت�ايل حصدن�ا 
جيا موهوبا س�نرفد به منتخباتنا الوطنية 

مستقبا. 

خ�رج منتخبا االوملبي العراقي ونظريه االس�رايل 
بنتيج�ة التع�ادل 1-1، يف لقاء  ج�رى عىل ملعب 
تاماس�ات يف بانك�وك وكان خاليا م�ن الجمهور 
باس�تثناء مايق�ارب  الخمس�ني أو االربع�ني بني 
مقيم وس�ائح عراقي، بمباراة ضمن منافس�ات 
الجول�ة  االوىل لف�رق املجموع�ة االوىل بالنهائيات 

االسيوية للمنتخبات تحت سن 23  . 
وش�هدت بداية اللقاء حذر وترق�ب من الطرفني 
لع�دم معرفة امكانيات احده�م لآلخر  مع تفوق 
اس�رايل نس�بي حت�ى الدقيق�ة 8 حي�ث ب�رزت 
االفضلي�ة العراقي�ة والضغط  املس�تمر وانفرادة 
حس�ني جبار يف الدقيقة 9 اط�اح بها اىل الخارج، 
اعقب�ه ص�ادق  غاف�ل ال�ذي اه�در فرص�ة وهو 
بمواجه�ة املرم�ى بالدقيقة 12، والغى مس�اعد 
الحك�م  هدف�ا اس�راليا يف الدقيق�ة 18 بداع�ي 
التس�لل، واس�تمر اللق�اء مفتوح�ا ب�ني هجوم 
 عراقي يقابله اسرايل، مع فرص فعالة للمنتخب 
العراقي كانت قريبة من هز  الش�باك االسرالية، 

واستمر التعادل السلبي حتى نهاية الشوط . 
وأض�اف، ان الش�وط الثان�ي ل�م يس�جل تغيريا 
ملحوظا واستمر اللقاء بني هجوم  عراقي يقابله 
رد اس�رايل حت�ى الدقيق�ة 61 والتي ج�اء فيها 
الحل االسرايل  بتسديدة مبارشة سجل منها رينو 
بسكوبو هدف السبق االسرايل، بعد الهدف  ضغط 
الفريق العراق�ي بكل خطوطه وعمل مالم يعمله 
الكبار بعد ان اربك خط  دفاعات اس�راليا وهدف 
التعديل بواسطة البديل محمد قاسم عند الدقيقة 
76، ونشط  الهجوم العراقي بعد اشراك عمر عبد 
الرحمن ومحمد قاس�م وفعالية حسني جبار  منذ 
البداية، وخفت رغبة املنتخب االسرايل يف الضغط 

والهجوم حتى نهاية  اللقاء بالتعادل 1-1  . 
ويش�ارك يف البطول�ة 16 منتخ�ب تم تقس�يمها 
ع�ىل أربع مجموع�ات، حيث يتأه�ل  أول فريقني 
يف كل مجموع�ة إىل الدور رب�ع النهائي، علماً بأن 
املنتخب�ات  الحاصل�ة ع�ىل املراك�ز الثاث�ة األوىل 
تتأهل إىل دورة األلعاب األوملبية 2020 يف  طوكيو. 

النفط يصل دهوك للمشاركة في الدوري السلوي  

الهالل السوداني يعلن رسميًا ضم عماد محسنمنتخب اليد يخسر مباراته الثانية بمعسكر البحرين

منتخب االشبال يعسكر بقطر االسبوع المقبل

وصل�ت بعث�ة فري�ق الرشطة 
العراق�ي إىل العاصمة األردنية 
عمان، إلقامة معسكر  تدريبي 

يمتد لنحو أسبوعني . 
التدريب�ي  املعس�كر  ويأت�ي 
للرشط�ة، اس�تعدادا ملواجه�ة 

الش�باب الس�عودي، ي�وم 20 
يف  الج�اري،  الثان�ي   كان�ون 
إي�اب ربع نهائ�ي كأس محمد 
األندي�ة  »بطول�ة  الس�ادس 

 العربية«. 
ق�د  العراق�ي  الرشط�ة  وكان 

خ�رس أم�ام الش�باب، ذهابا، 
بسداسية دون رد . 

ع�دة  الرشط�ة  وس�يخوض 
ف�رق  م�ع  ودي�ة،  مباري�ات 
أردني�ة، حيث ينتظر أن يواجه 

 الفيصيل االردني. 

نفى النفط انتقال عدد م�ن العبيه صوب األندية 
األخرى بفرة االنتقاالت الشتوية . 

وقال املنس�ق اإلعامي للنفط جمع�ة الثامر، »ال 
صح�ة لألخب�ار الت�ي أش�يعت 
داوود  محم�د  ح�ول  انتق�ال 
وبس�ام ش�اكر لل�زوراء، هناك 
بالفري�ق  العبين�ا  يل�زم  عق�د 
العقد  وجميع  األطراف تح�رم 

املربم«. 
وب�ني أن رغب�ة الاعب�ني ه�ي 
مواصلة مشوارهما مع النفط، 

وال توج�د ني�ة لانتق�ال  ألي فري�ق آخ�ر . 
وأش�ار إىل أن الفري�ق ع�اود تدريبات�ه اليومي�ة 
تحض�ريا الس�تئناف منافس�ات  ال�دوري، تحت 
إرشاف الدكت�ور يحيى علوان، وأن 
الفري�ق مكتمل الصف�وف وهناك 
الس�تعادة  الجمي�ع  ل�دى   رغب�ة 
الجاهزية البدنية النطاقة الدوري . 
يشار إىل أن وسائل التواصل تناقلت 
رغب�ة ال�زوراء بضم ش�اكر وداود 
للفري�ق قب�ل  الدخول بمنافس�ات 

ملحق أندية أبطال آسيا. 

النفط ينفي رحيل داوود وشاكر

الشرطة يواجه الفيصلي األردني وديًا



ال يضمن نادي بوروس�يا دورتموند عدم رحيل 
العب�ه الجدي�د، النرويجي إيرلين�ج  هاالند، عن 
ملع�ب س�يجنال إيدونا ب�ارك خالل الس�نوات 
القليل�ة القادم�ة     . وانض�م ال�دويل النرويج�ي 
الش�اب، البال�غ من العم�ر 19 عاًما، إىل أس�ود 
 الفيس�تيفال خ�الل املريكاتو الش�توي، بعدما 
دف�ع الن�ادي األملان�ي 20 مليون ي�ورو،  قيمة 
الرشط الجزائي يف عقده مع ريد بول سالزبورج 

النمساوي . 
وبحس�ب ما ذكرت�ه صحيفة »س�بورت بيلد«، 

التي تابعتها »املراقب العراقي« فإن  العقد املربم 
ب�ن دورتموند وهاالند يتضم�ن رشًطا جزائًيا، 

يسمح لالعب بالرحيل  مستقباًل عن النادي  . 
وأف�ادت الصحيفة بأن بن�د الرشط الجزائي لن 
يتم تفعيل�ه إال يف عام 2022، مما  يعني ضمان 
اس�تمرار الالعب ملدة موس�من ع�ى األقل مع 
الفري�ق     . وقد يتس�بب ه�ذا البن�د يف انقضاض 
باي�رن ميون�خ الحًقا، لض�م هاالن�د رغًما عن 
 دورتمون�د، كما ح�دث قبل س�نوات مع النجم 

األملاني ماريو جوتزه . 

أثارت ترصيحات املدير الفني ليوفنتوس، ماوريس�يو 
س�اري، بخصوص غياب  مدافع الفري�ق ماتياس دي 
ليخت ع�ن مب�اراة كالي�اري املاضية، ش�كوك املدرب 

 السابق لبيانكونريي، فابيو كابيلو . 
وقال ساري إن سبب غياب املدافع الهولندي عن اللقاء 
األخ�ري أم�ام كالياري،  يع�ود إىل معاناته من مش�كلة 
بالكت�ف .  لكن يب�دو أن رواية »الس�يدة العج�وز«، لم 
تقن�ع كابيلو، ففي ترصيح�ات نقلتها  صحيفة »دييل 
مي�ل« الربيطاين�ة وتابعته�ا »املراق�ب العراق�ي، أملح 
املدرب  اإليطايل الشهري إىل أن سبب غياب دي ليخت عن 

مباراة كالي�اري هو رغبة  يوفنتوس يف حماية الالعب، 
»الذي ال يعيش أحس�ن أيامه الكروي�ة«.  ومنذ انتقاله 
إىل يوفنت�وس يف ف�رة االنتق�االت الصيفي�ة املاضية، 
واالنتق�ادات  تنه�ال ع�ى دي ليخ�ت، بس�بب تواضع 
مس�تواه يف غالبي�ة املباري�ات، وارتكاب�ه  هفوات عدة 
تس�ببت يف ضياع أكثر من نقطة عى يوفنتوس .  ويرى 
كابيل�و أن يوفنت�وس ال يقول الحقيقة كاملة بش�أن 
وض�ع مدافعه، وأض�اف:   «هم يقولون ذل�ك )تعرضه 
لإلصابة(، لك�ن يجب أن نعط�ي دي ليخت الوقت من 

 أجل فهم النظام الجديد وكذلك العقلية الجديدة .» 
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7الرياضية
بند يمنح 

البايرن 
فرصة خطف 

هاالند

كابيلو: هناك 
سر في شأن 

دي ليخت 
ويوفنتوس

ألكسندر-أرنولد، العب  أبدى ترينت 
ليفربول، طموحا قوي�ا لحصد املزيد 

من  األلقاب، خالل العام الجديد . 
وقال أرنولد، يف ترصيح�ات ملوقع ناديه، اليوم 
األربعاء: »هدفنا يف 2020 هو  الحفاظ عى الزخم، 

ومحاولة تكرار ما حدث يف 2019  .» 
وتابع: »أعتقد إذا فعلنا هذا، سنحصد املزيد من 

األلقاب.. يف الدوري، إذا نجحنا  يف تحقيق ما فعلناه يف 
النصف األول، سنكون األبطال بحلول )آيار( مايو .» 

وأض�اف: »نتمن�ى الوص�ول لنهائ�ي دوري األبطال، 
رغ�م صعوب�ة القرع�ة ومالق�اة  منافس ق�وي مثل 
أتلتيكو مدريد )يف ثمن النهائي(.. س�يكون من املثري 
رؤي�ة  املواجهة بن )مدرب ليفرب�ول يورجن( كلوب 

و)مدرب أتلتيكو مدريد دييجو(  سيميوني .» 

وأردف: »كان�ت مجموعتنا صعب�ة يف دوري األبطال، 
واآلن نواجه منافس�ا صعبا،  لكنن�ا ندرك جيدا أنه إذا 
أردت أن تك�ون األفضل، علي�ك التغلب عى األفضل.. 
لكي  يكون عام 2020 مثاليا بالنسبة لنا، علينا الفوز 

بأكرب عدد ممكن من الجوائز .» 
وشهد مشوار أرنولد مع ليفربول عالمة بارزة، عندما 
أصب�ح راب�ع أصغر الع�ب،  يخوض 100 مب�اراة مع 

الفريق . 
وقال الدويل اإلنجليزي: »كنت فخورا 
بهذا للغاية، دائم�ا ما كنت أرغب يف 
تحقي�ق  ه�ذا اإلنج�از.. الكثريون ال 
يمكنهم تحقيقه يف س�ن صغري، هذا 
رقم يجعلني أش�عر  بالفخر الش�ديد 

أنا وعائلتي .» 

توتنهام يخسر جهود سيسوكو لثالثة أشهر   غوارديوال يتوقع موعد 
عودة ساني

اليوم .. ريال مدريد يواجه فالنسيا 
في كأس السوبر اإلسباني

األوىل يف  النهائ�ي  تأت�ي مواجه�ة نص�ف 
كأس الس�وبر اإلس�باني يف حلت�ه الجديدة 
 بمش�اركة 4 ف�رق، وللم�رة الثانية خارج 
إس�بانيا وهذه امل�رة يف الس�عودية، لتضع 
 م�دى تط�ور فالنس�يا، بط�ل كأس املل�ك، 
وري�ال مدري�د، 

وصي�ف الليغ�ا، خ�ال اآلون�ة  األخ�رة يف 
اختب�ار حقيق�ي، ال س�يما أن الفريق�ن 

يدخان اللقاء وسط غيابات  مؤثرة . 
بداية املشهد داخل النادين من مقعد املدير 
الفني الذي يشهد استقرارا، سواء  بالنسبة 
للش�اب ألربت س�ياديس، أو للفرنيس زين 
الدين زيدان، رغ�م البداية  الصعبة لكليهما 
للم�درب  الس�يما  مس�رتهما،  بداي�ة  يف 
اإلس�باني ال�ذي ظهر عىل  س�طح األحداث 
داخل قلعة »الخفافي�ش« بعد إقالة املدرب 

ماريلينو جارسيا تورال . 
نجاح الفت

ورغ�م البداي�ة املهتزة م�ن حي�ث النتائج 
وحت�ى حالة ع�دم االس�تقرار داخل غرف 
 املاب�س الناتج�ة عن ع�دم رض�ا الاعبن 
عن قرار اإلدارة باإلطاحة بمارس�يلينو،  إال 
أن س�ياديس نجح بش�خصيته الهادئة يف 

قيادة دفة الفريق إىل بر األمان . 
ويس�ر فالنس�يا، الذي لم يتلق أي خسارة 
من�ذ ترشي�ن الثاني امل�ايض عىل ي�د ريال 
حي�ث  الليغ�ا  يف  جي�د  بش�كل   بيتي�س، 
يحت�ل حالي�ا املرك�ز الس�ادس برصيد 31 
نقط�ة  وبف�ارق األهداف فق�ط خلف ريال 

سوسييداد . 
كما أنه قدم مس�رة ناجح�ة أوروبيا حتى 
اآلن بتأهله لثمن نهائي دوري األبطال  حيث 
س�يواجه أتاالنت�ا اإليط�ايل، بع�د أن تصدر 
مجموعته التي ضمت تش�يليس  اإلنجليزي 
وأياكس أمسرتدام الهولندي وليل الفرنيس . 

ويتطل�ع بط�ل كأس املل�ك ع�ىل حس�اب 
برش�لونة لرف�ع لقب�ه الثال�ث يف الس�وبر 

 واألول منذ 21 سنة وتحديدا 1999  . 
غيابات مؤثرة

إال أن الغياب�ات العدي�دة املؤثرة يف صفوف 

فالنس�يا قد تذهب بكل ه�ذه األحام  أدراج 
الري�اح، حي�ث أن الفري�ق س�يدخل اللقاء 
دون خدم�ات الربتغ�ايل جونزال�و  جيديس 
ومان�و  بيتش�يني  كريس�تيانو  واإليط�ايل 

باييخو والكوري الجنوبي يل كانج  إن . 
ه�ذا باإلضاف�ة للمهاج�م ال�دويل وه�داف 
الفري�ق رودريج�و مورين�و ال�ذي أصي�ب 
 بالت�واء يف الركب�ة يف مب�اراة إيب�ار األخرة 
يف الليغ�ا .  بينم�ا ق�د تش�هد املب�اراة عودة 
الهولن�دي ياس�رب سيليس�ن لحماية عرين 
الفريق بعد  غياب ش�هر عن املاعب بسبب 
اإلصابة .  ع�ىل الجانب اآلخر، ال تبدو األمور 
مختلفة داخ�ل أروقة الفري�ق امللكي الذي 
يدخ�ل  املباراة منقوصا من خدمات الثنائي 
الفرن�يس كري�م بنزيمة والويل�زي جاريث 
بي�ل،  فض�ا ع�ن النج�م البلجيك�ي إيدين 
هازارد، لكنه يف املقابل سيس�تعيد خدمات 

 الكولومب�ي خاميس رودريجي�ز ولوكاس 
فاسكيز والربازييل مارسيلو . 

التشكيل املتوقع   
وبالنظ�ر لإلصاب�ات الكث�رة يف صف�وف 
الفريقن، ووفق�ا للتدريب�ات األخرة، من 
 املحتمل أن يكون التش�كيل األس�ايس عىل 

النحو التايل : 
فالنس�يا: ياس�رب سيليس�ن ودانييل فاس 
وإيزيكيي�ل ج�اراي وجابريي�ل باوليس�تا 
 وخوس�يه لويس جايا وفرانسيس كوكلن 
ودان�ي باريخ�و وكارلوس س�ولر وفران 

 توريس وماكيس جوميز وكيفن جامرو . 
ريال مدريد: تيب�و كورتوا وداني كارباخال 
رام�وس  ورسخي�و  ف�اران  ورافايي�ل 
 ومارس�يلو وفيدي فالفردي وكاس�يمرو 
وتون�ي كروس ورودريجو ول�وكا يوفيتش 

 وفينيسيوس جونيور. 

يأم�ل الربازييل نيتو، حارس مرمى برش�لونة، يف تحقيق أول ألقابه 
مع الفريق،  عندما يشارك يف منافسات كأس السوبر اإلسباني، التي 

تنطلق اليوم األربعاء يف  مدينة جدة السعودية، بمشاركة 4 فرق . 
ومن املقرر أن يش�ارك نيتو يف البطولة بشكل أسايس، يف ظل إصابة 

الحارس  األملاني، مارك أندريه تري شتيجن . 
وقال نيتو، خالل مقابلة مع صحيفة »موندو ديبورتيفو« الكتالونية 

التي تابعتها   «املراقب العراقي«: »أرغب يف تحقيق اللقب األول«. 
وشارك الحارس الربازييل يف أوىل مباريات برشلونة، هذا العام، خالل 

لقاء  الديربي أمام إسبانيول، الذي انتهى بالتعادل2(  -2(  . 
وال يب�دو قلًقا بعد اس�تقباله لهدفن من الغري�م الكتالوني، مؤكًدا: 
»أنا مستعد  لتقديم مستوى طيب.. ال أفكر يف أي يشء سوى العمل، 

وهو ما جعلني هنا«. 
ويس�تعد برش�لونة ملواجهة أتلتيك�و مدريد، غ�ًدا الخميس، عى أن 
يالق�ي الفائز  منهما، املنترص من املواجه�ة األخرى بن ريال مدريد 

وفالنسيا املقررة اليوم  االربعاء. 

أعل�ن ن�ادي توتنه�ام اإلنكليزي لك�رة الق�دم أن العبه 
الفرن�ي موىس سيس�وكو  خض�ع لعملي�ة جراحية يف 
ركبته اليمنى س�تبعده عن التمارين حتى شهر نيسان 
 املقب�ل .  وج�اء يف بيان ع�ى موقع النادي أن سيس�وكو 
»خض�ع لعملي�ة جراحي�ة يف الرب�اط  الجانب�ي لركبته 
اليمنى«، مش�ريا إىل أن الفريق الطبي يتوقع »عودته إىل 

 التمارين يف أوائل نيسان    «. 
وق�د تع�رض ال�دويل الفرن�ي لإلصابة خالل خس�ارة 
»س�بريز« )صف�ر1-( أم�ام  مضيف�ه س�اوثمبتون يف 
املرحلة 21 من الدوري مطلع العام الجديد، أجربته عى 
 الغي�اب عن لقاء ميدلس�ربه من الدرج�ة األوىل يف الدور 
الثال�ث م�ن كأس إنكل�را  األحد ال�ذي انته�ى بالتعادل 

االيجابي 1-1  . 
 30( سيس�وكو  بالت�ايل  س�يغيب 

عاما( عن عرش مباريات يف 
ال�دوري اإلنكليزي بما  فيها 
ليفربول  أم�ام  مواجه�ات 

املتصدر، مانشس�ر سيتي، 
تش�يلي ومانشس�ر  يونايتد، 

أم�ام  إىل مبارات�ي فريق�ه  إضاف�ة 
اليبزيغ متصدر ال�دوري األملاني ضمن 

 منافسات الدور ثمن النهائي من دوري 

أبطال أوروبا . 
ويغيب عن صفوف نادي شمال لندن الحارس الفرني 
هوغو لوريس منذ  ترشين األول إلصابته بخلع يف كوعه، 
إضاف�ة للويلزي ب�ن ديفيس، فيم�ا رصح  مورينيو أن 
ندومبييل  تانغ�ي  الفرن�ي 
بع�د  دائم�ا«  »مص�اب 
يف  عارج�ا  خروج�ه 
 الش�وط األول أم�ام 

ساوثمبتون . 

نيتو يتطلع لتحقيق حلمه األول 
مع برشلونة

سواريز األفضل بالليغا 
الشهر الماضي

اخت�ار اتح�اد الالعبن املحرف�ن بإس�بانيا، النج�م األوروغواياني 
لويس س�واريز،  مهاجم برشلونة، أفضل العب يف شهر كانون األول 

املايض . 
وبحس�ب صحيف�ة »مون�دو ديبورتيفو«، الت�ي تابعته�ا »املراقب 
العراق�ي« فإن  س�واريز الذي يتم عامه ال�33 بع�د أيام، نجح خالل 

الشهر املايض يف تسجيل 3  أهداف وتقديم 6 تمريرات حاسمة . 
ولعب النجم األوروغواياني دوًرا رئيس�ًيا يف األه�داف ال�10 األخرية 

لربشلونة  بالليغا، حيث سجل 4 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة . 
ويعان�ي برش�لونة م�ن غي�اب البدي�ل املناس�ب 

س�واريز،  تعوي�ض  ع�ى  الق�ادر 
وبينما  يتواصل بحث النادي 

الكتالون�ي ع�ن خليف�ة 
هدافه األوروغواياني، 

الصي�ف  لضم�ه 
 املقبل . 

توقع بي�ب غواردي�وال، املدير الفني 
ملانشسر سيتي، موعد عودة األملاني 

 الدويل لريوي ساني . 
املوق�ع  نرشه�ا  ترصيح�ات  ويف 
اإللكرون�ي للن�ادي اإلنجلي�زي، ق�ال 

غواردي�وال:   «ركبته تبدو 
جيدة ولن يستغرق 

طوي�ال  األم�ر 
يتمكن  حت�ى 

الع�ودة  م�ن 
أخ�رى  م�رة 
التدريبات،   إىل 
خ�الل  أعتق�د 

األسابيع املقبلة«. 
ال�ذي  س�اني،  وكان 

الراب�ع  عام�ه  س�يتم 
والعرشين يوم الس�بت املقبل، 

ق�د أُِصي�ب يف  آب م�ن العام امل�ايض بتم�زق يف الرباط 
الصليبي يف الركبة اليمنى . 

وأشار غوارديوال إىل أنه تحدث مع ساني قبل أيام قليلة 
»وق�ال يل إن�ه يتدرب  وحده بالكرة ويش�عر بأن حالته 

جيدة عى نحو ال يمكن تصديقه«. 
ويس�تمر عقد س�اني الذي يلعب يف مرك�ز الجناح مع 
مانشس�ر حتى نهاية حزي�ران   2021، وثمة تكهنات 
تث�ور منذ ف�رة طويل�ة ح�ول انتقاله إىل 

بايرن ميونخ  األملاني . 
وخ�الل ال�رد ع�ى س�ؤال حول 
م�ا إذا كان انتقال س�اني إىل 
باي�رن يف ف�رة  االنتق�االت 
الش�توية غ�ري مس�تبعد، 
إجابة حسن صالح  كانت 
الك�رة  حميدت�ش، مدي�ر 
 يف باي�رن، غري مح�ددة إذ 
ق�ال: »نح�ن ال نتحدث عن 
الالعب�ن املرتبط�ن مع أندية 

 أخرى بعقود .» 

أرنولد: مواجهة كلوب وسيميوني ستكون مثيرة
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مصطلحات ادبيةالثقافـي
حديث جانبي

مواضعة مرسحية يس�تخدمها مؤلف الدراما لإلش�ارة إىل 
كلمات تنطق بها الشخصية ويسمعها جمهور املتفرجني 
ولك�ن ال تس�معها الش�خصيات املوج�ودة ع�ى خش�بة 

املرسح.
وقد يس�تعمل الروائي وكاتب القصة القصرية أو الش�اعر 
تل�ك الوس�يلة الت�ي يش�وبها التصن�ع. اس�تخدمها من 
املحدث�ني يوجني أونيل وقل�ة من كتاب امل�رسح البارزين 
ولكن مواضعة تلك »الهمس�ة« عى خش�بة املرسح نادرة 

التحقق يف أدب القرن العرشين.

طرائف من التراث 

طه حامد الشبيب: أكثر الكتابات األدبية في زمن النظام المباد كانت أنموذجا للقبح

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

عندما حاورته تشعب بنا الحديث من األدب ومواقفه مما يحدث يف بلده. كان يصف أعماله الروائية بأنها تعبئة مضادة للقبح الذي كان سائدا يف 
بل��ده، ويتكل��م بكثري من االعتداد بالنفس هذا ما جعلني أدعوه اىل أن يكون كالما مس��موعا أو مقروءا من قبل من يهمهم األمر لعله يطلعهم عىل 
نوعية تفكري كاتب عراقي مبدع هو الروايئ طه حامد الش��بيب، الذي تحصل عىل جائزة نجيب محفوظ للرواية س��نة 2000 والذي التقته )المراقب 

العراقي( وخرجت معه بهذا الحوار. 

في حوار تغلب فيه السياسي على االدبي

املراقب العراقي/ متابعة...
 ل�م يع�د من الرضوري بن�اء » واقع » لعالم نعيش�ه بش�ق األنفس ، 
دون أن يكون لخيالنا فيه مس�احة كبرية نس�تطيع من خالله تغيريه 
» ، ه�ذه الق�وة - الخي�ال - دائماً ما يت�م تكثيفه�ا يف عديد القصص 
القص�رية ، ألن ل�ه قوت�ه العميق�ة الخاصة به ، فف�ي ثماني قصص 
قص�رية حملت إحداه�ن عنوان املجموعة القصصي�ة للكاتب واملحلل 
الس�يايس عبد األمري املج�ر » كتاب الحياة » الصادرة عن منش�ورات 
االتح�اد العام لألدب�اء والكتاب يف العراق  .يتكرر املش�هد الس�وداوي 
ملجتمعاتنا الغارقة حتى أذنيها بالخرافة كما يف قصة » مس�بحة أبي 
» الت�ي َعّرا من خاللها املجر املعتقدات الزائفة التي يتبجح بها الناس 
ويخدع�ون أنفس�هم بها ، وعندم�ا نصل يف قرائتنا لقصت�ه الرابعة » 
كت�اب الحي�اة » ال بد أن نتوقف أمام مقولة الفيلس�وف األملاني غوته 
ال�ذي افتتح به تلك القصة : » أعمق موضوع يف تاريخ اإلنس�ان ، هو 
رصاع الشك واليقني » ، هذا الرصاع كان محور قصة » كتاب الحياة » 
ملعلم أراد العثور عى حقيقة ما يش�عر به من تناقضات الحياة ، ومع 
أن العالم ميلء بالقدر الكايف من األلغاز ، إال أننا نس�تطيع أن نجعلها 
بعيدة جداً عن أبس�ط الظواهر الحياتية التي تلفنا .يف قصصه الباقية 
: » املؤرخ » ، كم نحتاج إلثبات حقيقة ما نعيش�ه وس�ط عرشات من 
انربى لكتابة ما مر ونمر بها من أحداث ؟ » اإلرث » ، عندما نبحث عن 
إرث نعتقده لنا وحدنا ، وسط نزاعات كبرية لن يرثه يف النهاية أبداً أياً 
مم�ن يطالب به ، » العظماء 
يرحلون بصم�ت .. أحياناً 
يداركن�ا  ال�ذي  امل�وت   ،  «
طق�وس  لك�ن   ، واح�د 
التشييع تختلف ، والعظماء 
وحده�م من يوح�دون ذلك 
أم�ا   ، وفقريه�م  غنيه�م 
األخ�رية  املجموع�ة  قص�ة 
وه�ي األطول بينه�ا » عودة 
اإلنس�ان » ف�كان بمق�دور 
أن يضي�ف كلمت�ني  املؤل�ف 
آخراً  القص�ة عنوان�اً  لتحمل 
هو » عودة اإلنسان إىل الحياة 
» ، ليكتم�ل » كت�اب الحي�اة 
املج�ر ع�ى  أطلق�ه  أو م�ا   «
قصته األوىل ، فعودة اإلنس�ان 
إىل األرض بع�د رحل�ة س�فينة 
فضائية حملت اثنان - ش�اب وشابة – الستكشاف الفضاء الخارجي 
، اس�تمرت هذه الرحلة آالف من الس�نوات بعد فناء س�اكنيها بسبب 
اس�تخدام س�الح رهيب من قبل أمريكا ، العودة تمت بمساعدة أقوام 
م�ن كوكب آخر متق�دم علمياً ع�ن كوكبن�ا األرض ، ولحرصهم عى 
حياة الشاب والشابة لعدم مالئمتهما العيش فيه فقد ساعداهما عى 
الع�ودة ، لكنهما نزال : لصق قلع�ة أور يف النارصية ، جنوبي العراق .. 
لم يكن املكان بعيداً عن مكان هبوط السفينة .. السفينة التي تبعهم 
طاقمه�ا وانتظ�ر حت�ى يتوقفا ، وحني اس�تقرا عند رك�ن من أركان 
القلع�ة املندثرة ، كان الفريق يعمل ع�ى بناء بيت لهما ، بيت صغري ، 
يحميهما من برد األرض وقرها ، وألن الجوع استيقظ أيضاً بداخلهما 
وبق�وة ، نظرا إىل قطعان األغن�ام والدجاج واألبقار التي تجوب املكان 
غ�ري بعيد عنهما » ، » وبينما أخذت الحيوان�ات ترتاب وتهرب منهما 
، بعد أن ش�اهدت أول حفلة ذبح لم تش�هد مثلها من قبل وشمت أول 
رائحة شواء .. كانت السفينة التي ودعت الزوجني ، ترتفع عن األرض 
ش�يئاً فش�يئاً ، قبل أن تختفي ، ع�ى أمل أن تعود م�ن جديد .. وعى 
امت�داد األف�ق األخرض .. بدا لألرض ش�كل آخر ، أو هك�ذا قال الزوج 
لزوجت�ه .. حني ضمه�ا إليه بقوة ، وغابا يف نش�وة هائلة .. افتقدتها 

األرض مئات اآلالف من السنني ! » .

»كتاب الحياة« الخيال حينما 
يكون قريبًا من الحقيقة

»أجمل الوحوش التي عّضت روحي«.. ال غاية للكتابة إال الكتابة
املراقب العراقي/ متابعة...

يتخّفف نّص أسماء حسني يف باكورتها 
الش�عرية »أجمل الوحوش التي عّضت 
روح�ي« )رواش�ن للن�رش، 2019( من 
تعقيدات اللغ�ة وتكليفاتها التصويرّية 
الباهظ�ة، مقرتب�ة ق�در اإلم�كاِن من 
لس�اٍن خفي�ٍف مس�موع، لك�ن ذلك ال 
ينفي صف�ة الصعوبة عن الن�ص أبًدا، 
فيما يش�به ذلك الغموض ال�ذي عرّفه 

بودلري عى أّنه نوع من املجد الشعري.
رام�ون  لخ�وان  باقتب�اٍس  مس�تعينة 
خيمينيث »الش�عر فّن األقلّية الهائلة«، 
تقودن�ا املجموع�ة إىل فك�رة مفاده�ا 
أن الكتاب�ة ال غاي�ة لها س�وى الكتابة 
فقط، فال داعي لتفسري ما تكتبه بقدر 
ما ترغب بالق�ول »هاكم نصويص بني 

أياديكم، اقرؤوها فقط«.
قد نجد نفس�نا نقارن الش�عرية اليوم 
بظاه�رة التماس�ك العصبي ل�دى ابن 
نصوصه�ا  أس�ماء  فإه�داء  خل�دون، 

الش�عرية للنخبة الشعرية التي أشارت 
إليها باألقلية الهائلة ترّدنا إىل العصبية 
الت�ي عرفه�ا اب�ن خل�دون بالتالح�م 
التالح�م والتماس�ك  والتماس�ك، ه�ذا 
نج�ده ب�ني الش�عراء ع�رب محاوالتهم 
الجادة لكتاب�ة جديدٍة نخبوّية ال يمكن 
تفسريها بل وال ينبغي ذلك، وقد أشارت 
لها يف اقتباسها ملقولة فريلنغيتي »مثل 
إن�اء ميلء بال�ورد، ال ينبغ�ي للقصيدة 
أن تف�رّس«. ولع�ّل ه�ذه الفك�����رة 
املنس�وبة للش�عر الي�وم تبقي�ه قويًّا، 
فلي�س كّل ما يص�ل للحش�د العريض 
م�ن القراء هو بال�رضورة عمل جّيد يف 

الشعر.
إّن الوال�ج ملجموع�ة القاّص�ة املرصية 
يجد نفس�ه مصطدًما بنف�ّي حاٍد منها 
لش�اعرّيتها، وذلك حني تقول: »لس�ت 
ش�اعرة/لكنني أح�ب ش�عور أن أبدو 
يف عيني�ك قصي�دة«، ولربم�ا م�رّد ذلك 
ه�و محاولتها إبقاء خي�ٍط رفيع بينها 

وبني الحش�د، بيّد أنه وبحس�ب تعريف 
ت�ودوروف للش�عرية، ال يمكننا اغفال 
ش�عرّية النصوص ال�� 55 املمتدة عى 
فل�و   ،86 ال  الكت�اب  ه�ذا  صفح�ات 
بتفس�ريها  قصي�دًة  لي�س  الن�ص  أّن 
مثق�ٌل  ن�ّص  أّن�ه  اإلصطالح�ي، غ�ري 
بالش�عرية العالية، تماًم�ا وقت تقول: 
»أفكر يف الص�وت، إىل أين يذهب/ أفكر 
يف الصوت، لو أنه يبقى/ لو أنه ال يجيد 

االنرصاف«.
ويلحُظ يف سمات هذه املجموعة ترسيد 
الشعر فيها، ولربما ال يمكن اعتبار هذه 
الظاه�رة جدي�دة عى الش�عر العربي، 
فه�ي موجودة من�ذ قصائ�د الجاهلية 
القديم�ة، كحكاي�ة ام�رئ القيس مع 
ابن�ة عّمه عني�زة، أو وصف الخنس�اء 
لس�باق خيٍل بني أبيه�ا وأخيها، وصواًل 
إىل املرسح الش�عري اليوم كما يف كتاب 
»زوكال�و« ألدوني�س أو »مل�اذا ترك�ت 
الحص�ان وحيًدا؟« ملحمود درويش، وال 

يمكن لنص�وص أس�ماء أن تخرج من 
ال�رسد الذي بدأت من�ه، تحديًدا لناحية 
ال�رسد البرصي بحيث تب�دو العني هنا 
مس�جاًل لحركة الح�دث ورسعته، غري 
أّن ه�ذا ال�رسد هنا ال يمك�ن أن يعطي 
للق�ارئ إث�ارة وقلًق�ا ملعرف�ة الخاتمة 
بقدر ما يأتي هنا إلعطاء الش�عر أبعاًدا 

زمانية ومكانية ال أكثر.
تس�تعني  الش�اعرة  أّن  م�ن  بالرغ�م 
بوحدته�ا الخالص�ة، والتي تج�د فيها 
بقاءها ع�ى قيد الحياة مع هذا العالم: 
»ألن ال أح�د يل/ لم يك�ن يل إال العالم«. 
غري أّنه�ا ويف مكاٍن آخ�ر تأبى أن ترتك 
ه�ذه الوح�دة تس�تمّر، فتج�د عزاءها 
الخال�ص يف الح�ب الذي تس�تعيده من 
آن،  يف  املتش�كلة  وخياالته�ا  ذاكرته�ا 
بذل�ك يأت�ي ضم�ري الن�ص متقلًّبا بني 
األن�ا والهو واألن�ت، مرتدي����ة الحب 
بكاّف�ة وجوهه ومقرتبًة ق�در اإلمكان 

من جوهره.

طرائف
اللغط والغلط: ترافق قاٍض وتاجر يف الطريق 
م�ع جحا، فقال القايض لجح�ا: م���ن كثر 
لغطه كث�ر غلطه فهل غلط�ت ي��وماً وأنت 
تعظ؟ فقال جح�ا ببداهة: نعم صادفت مرة 
أن خ�رج من����ي ق���اٍض يف الجن���ة بل 
قاضي�ان يف النار، وم�����رة أخطأت فقلت 
أن التاجر ب�دل الفاجر لف�ي جحيم فأخجل 

االثنني.

املراقب العراقي/ متابعة...
والن�رش  للطباع�ة  الورش�ة  دار  ع�ن 
يف ش�ارع املتنب�ي / بغ�داد ، ص�درت 
)مزي�دة ومنقح�ة(  الثاني�ة  الطبع�ة 
)280 صفح�ة( من كتاب “االزدواجية 
املُس�َقطة: محاولة يف تحليل شخصية 
الدكتور عيل الوردي” للباحثني: حسني 

رسمك حسن وسالم الشماع.
ض�م محت�وى الكت�اب أربع�ة فصول 
هي:الفص�ل األول: »ملح�ات خفّية من 
حي�اة صاح�ب اللمح�ات«- الدكت�ور 
حس�ني رسمك حس�ن يحاور الباحث 

األستاذ سالم الشّماع
الفصل الثاني: “مقّدمة استباقية : عيل 
الوردي .. عدّو الس�الطني ووّعاظهم .. 
قاومهم كبرٍش مثلنا ال كمالٍك نازل من 

السماء”- حسني رسمك حسن
تحلي�ل  يف  محاول�ة  الثال�ث:  الفص�ل 
شخصية محلّل الش�خصّية العراقية- 

حسني رسمك حسن
»لي�س دفاع�اً ع�ن  الراب�ع:  الفص�ل 

الوردي«- سالم الشّماع
وتتمثل أهمية الكتاب يف أنه ال يتضمن 
الطبي�ب  للباح�ث  جريئ�ة  محاول�ة 
النف�ي “حس�ني رسم�ك حس�ن” يف 
تحليل شخصية هذا الرائد العالمة الذي 
تص�دّى لتحلي�ل الش�خصية العراقية 
وه�و عال�م االجتم�اع الدكت�ور “عيل 
الوردي”، بل يستنتج -وهنا االستنتاج 
الفري�د والص�ادم- بالجه�د التحلي�يل 
املتعم�ق أن االزدواجي�ة التي َوصم بها 
الدكتور ع�يل الوردي ش�خصية الفرد 

العراقي ه�ي “ازدواجية ُمس�قطة” ؛ 
بمعنى أنها مسقطة من داخل الوردي، 
وأن ال�وردي ه�و أنم�وذج اإلزدواجية 
التي أس�قطها عى املوضوع الذي قام 
بدراس�ته!!. وق�د يك�ون م�ن الصعب 
ع�ى العق�ل الثقايف ل�دى الكثريين من 
ع�ى  العراقي�ني  واملتلق�ني  املثقف�ني 
حد س�واء ابت�الع مث�ل ه�ذه النتيجة 

التحليلية الضخمة”.
“إن م�ن يق�رأ ه�ذا الكت�اب بإمع�ان 
وتأم�ل دقيق وعميق، يج�د لزاما عليه 
أن يشد عى يدي الكاتب سالم الشماع 
ع�ى هذه الذاكرة الحي�ة واملتقدة التي 
الس�لوكية  التفصي�الت  أدق  حمل�ت 
الثقافية والحياتية عن أستاذه الوردي 

من جان�ب، وعى األس�لوب البس�يط 
والغن�ي ال�ذي افتقدن�اه م�ع رحي�ل 
ال�وردي وال�ذي تتس�م به الدراس�ات 
االجتماعي�ة ع�ادة م�ن جان�ب آخر. 
ويبدو أن العمل الصحفي الذي مارسه 
ويمارس�ه الش�ماع منذ عقود طويلة 
أث�ر يف ه�ذه البس�اطة املحبب�ة. كم�ا 
يش�د عى يدي الطبيب والكاتب املثابر 
حسني رسمك حس�ن عى هذه الجرأة 
غري املسبوقة يف التصدي لهذا املرشوع 
املتف�رد. وم�ن املؤك�د أن ه�ذا الكتاب 
س�وف يدخل تاري�خ الثقاف�ة العربية 
من أوس�ع أبواب�ه ألنه م�ن املحاوالت 
غري املس�بوقة يف الدراس�ات النفسية 

واالجتماعية عربيا.

»االزدواجية الُمسَقطة« محاولة في تحليل شخصية الدكتور علي الوردي 
 املراقب العراقي/ متابعة...

 يالع�ب هاني عبد املري�د الخيال يف قصص »من 
رشف�ة بيتهوف�ن« ع�رب االحتف�اء بالفانتازي�ا 
والتفاصي�ل الصغ�رية، هكذا يمك�ن وصف هذا 
العمل الصادر حديًثا عن الدار املرصية اللبنانية.

 ج�اءت هذه املجموع�ة القصصي�ة التي تحمل 
عنوان »من رشف�ة بيتهوفن« للكاتب هاني عبد 
املري�د يف 118 م�ن القط�ع الوس�ط، وتضم 22 
قص�ة، لتربز عوال�م ألحالم، وتهت�م بالتفاصيل 

الغائبة عن وعينا يف أيامنا املنقضية.
 ويكت�ب هان�ي عب�د املريد بقل�م ش�ديد الثقة 
بم�ا يلحظ�ه ويف�وت ع�ى اآلخرين ببس�اطة، 
حياتن�ا  أرض  األرض،  ع�ى  ملق�اة  تفاصي�ل 
اليومي�ة يلتقطه�ا ويرصعه�ا، ليصن�ع منه�ا 
لوح�ات قصصية ش�ديدة الحساس�ية، لوحات 
ع�ن الطم�وح اإلنس�اني لبل�وغ أق�ى أهداف 

الحياة، لوحات عن العجز والشيخوخة والفقد.. 
ولوح�ات عن املوهبة واقتن�اص اللحظة املثالية 
للنج�اح، ولوحات ع�ن أبطال تخط�وا الكهولة 
ووقف�وا ع�ى حاف�ة الش�يخوخة وه�م ي�رون 
أحالمه�م وأفكارهم ومش�اعرهم تم�ي أمام 
أعينهم، وهكذا ن�رى مثاًل يف القصة األوىل، رجاًل 
عى عتبات الخمس�ني، ال يلحظ من شابة سوى 
ش�امة يف جانب عنقها الخلفي، تس�تدعي عنده 
أحالًم�ا وتخي�الت ع�ن نس�اء أحبه�ن، ومنهن 
كاميليا حبيبة امللك فاروق، املمثلة الش�ابة التي 

لقيت مرصعها غدًرا يف حادث طائرة.
 ويف القصة الثاني�ة لدينا بطل من األحالم،  لص 
يداهم شقة، فيكتش�ف خلوها من أي مقتنيات 
ثمينة، لكنه يجد يف إحدى حجراتها مكتبة، فيبدأ 
رحلته يف صفحات كتبها املرتاصة ككنز خفي لم 

يعرفه من قبل.
 ويف القص�ة الثالث�ة بطل ري�ايض، كأرنب بري، 
يحلم دائًما بتحقيق املس�تحيل، حتى أنه يجتاز 
كل الخط�وط، ويده�س كل ما يق�ف يف طريقه 
لتحقي�ق أحالمه، لكن املجاز هنا هو الغالب عى 
القص�ة، إذ إن خواء حياة بطلها تجعله يرغب يف 
الدخول يف مغامرة جدي�دة حتى لو كانت دهس 

اآلخرين.
 ويف قص�ة »الرجل املوهوب«، هن�اك فنان مبدع 
يس�ائل موهبت�ه، ويتذك�ر حادًث�ا وق�ع ل�ه يف 
طفولت�ه، وتأثريه عى أف�كاره، وعبقريته، وهي 
قصة تتعامل مع التفاصي�ل الصغرية، تفاصيل 
الطفول�ة بم�ا تحتوي�ه م�ن ح�وادث ابتلعته�ا 
الذاك�رة، وتدفعن�ا للتفك�ري والذه�اب إىل رحلة 
ع�رب األحالم نتذكر فيها طفولتن�ا الرقراقة التي 
صارت هش�ة بفضل الرتاكمات التي تزدحم بها 

الذاكرة.

مزج الخيال بالفانتازيا في قصص
 »من شرفة بيتهوفن«

يف حوارات س�ابقة قل�ت ان األدب 
العراق�ي يف زمن النظ�ام املباد كان 

أنموذجا للقبح، أو كان بعضه ؟
ح�ني  بمجمل�ه  األدب  أقص�د  ل�م 
يف ح�وارات  القب�ح  تحدث�ت ع�ن 
سابقة، مع أن جزءا كبريا منه كان 
مسّخرا، كان أداة من أدوات النظام 
نم�وذج  قصدت�ه  ال�ذي  النم�وذج 
س�يايس كنت أعده نموذجا للقبح 
اإلنساني وكان عيل أن أتخذ موقفا 
من هذا النموذج، وما قمت به فنيا 
يمك�ن أن ينخ�رط يف تي�ار التعبئة 
املضادة للقب�ح، والتعبئة هنا لكي 
بمعناه�ا  ليس�ت  واضح�ا  أك�ون 

الثوري ولكن بمعناها اإلنساني.
* أن�ت تتح�دث عن نظ�ام دموي 
رشير وش�يطاني فكيف بقيت عى 

قيد الحياة ؟

الحقيقة ع�ى األرض تقول وتؤكد 
أنه نظام دموي... نعود إىل نقطتنا 
: مل�اذا كان علي�ه أن يس�تهدفني 
دموي�ا ول�م ت�رد يف كتابات�ي أي�ة 
كلمة مبارشة تقصده بالذات، فإذا 
كان األم�ر كذل�ك، أعن�ي معاقب�ة 
نم�وذج  تلع�ن  الت�ي  النص�وص 
القب�ح ومنتجي�ه ومع ذل�ك هناك 
دائما فس�حة للمعجزات وال أقصد 
باملعج�زة ذات�ي أنا، ب�ل بقائي هو 
املعج�زة. ثانيا ه�ذه الزاوي�ة التي 
تحددت بخيارين تب�دو أضيق مما 
يس�مح به املنطق. لقد عرضت لك 
يف اجاب�ات س�ابقة طبيعي�ة بناء 
أعم�ايل، وهذه الطبيع�ة إن لم تكن 
غالب�ا تس�خر م�ن الدكتاتوريات، 
بمعن�ى أن له�ا ق�درة ذاتي�ة ع�ى 
الت�رسب من قبضت�ه... وهكذا فال 

خيار من الخيارين صحيح لألسف 
الشديد.

كي�ف تعاملت مع وض�ع االحتالل 
األمريكي للعراق كانسان وكاتب ؟

الواق�ع أن ظرف االحت�الل تقبلناه 
كعراقي�ني ع�ى مض�ض ش�ديد، 
وق�د خطط ل�ه أن يك�ون ظرفا ال 

مندوحة منه، أي ما يش�به يف لعبة 
الش�طرنج ما تسمى النقلة الحكم 
أو النقل�ة الت�ي ال ب�د منه�ا، فقد 
جاء ه�ذا التخطيط، كم�ا أفهم أو 
كما أراه كمراق�ب وكمثقف ضمن 
اس�رتاتيجية قديمة لدوائر الهيمنة 
العاملية الكربى. إن الشعب العراقي 
يعرف جيدا أن الش�خص الذي كان 
يحكم�ه أريد له أن ينج�ز واجبات 
معينة وآخر تلك الواجبات تس�ليم 
الع�راق. لقد حدثت ع�دة محاوالت 
كل  يف  ع�رشات،  لعله�ا  انقالبي�ة، 
األمريكي�ون  كان  املح�اوالت  تل�ك 
وربما غريهم يكش�فونها ويشون 
باملخطط�ني لها للحاك�م وبالطبع 
لقي الجمي�ع حتفه�م، وهذا جزء 
مما كان للعراقيني فعله عى طريق 

واجبهم الوطني.

* تقصد أن واجب النظام الس�ابق 
الع�راق  تس�ليم  يقت�ي  كان 

لالحتالل األمريكي؟
نع�م فالنضال تمث�ل يف االنتفاضة 
التي حدث�ت يف آذار /مارس 1991 
لكن تعاون األمري�كان مع النظام 
املباد آنذاك اس�هم يف س�حقها كما 
هو معروف وذهب ضحيتها مئات 
اآلالف م�ن الش�عب العراق�ي، هنا 
س�قط يف أي�دي العراقي�ني، فكان 
االس�تنتاج واضحا أمامه : إن ذلك 
الش�خص لن ينتزعه من كرس�يه 
غ�ري ال�ذي أجلس�ه، وق�د ج�اءت 
األحداث بم�ا يحرجنا أم�ام العالم 
أجم�ع، فموق�ف القاب�ل لالحتالل 
ال يحس�دنا علي�ه أح�د... ع�ى أن 
األمري�كان يعلم�ون عل�م اليق�ني 
بأنهم لن يهنؤوا طويال بهذه الحال، 

فليس أمامهم سوى االنس بعدها 
س�يتجى أمامهم ب�كل تفاصيله 
ش�عب ثورة العرشي�ن من القرن 
امل�ايض الت�ي قادها الع�راق ضد 

اإلنكليز.
  يذك�ر أن الروائ�ي ط�ه حام�د 
الش�بيب من موالي�د بابل 1953 
بالتحالي�ل  متخصص�ا  يعم�ل 
الرواي�ة  اىل  اتج�ه  املرضي�ة، 
بع�د ح�رب الخلي�ج الثاني�ة يف 
التس�عينات، كشكل من أشكال 
الهج�رة الداخلية، أصدر ثماني 
روايات : إنه الجراد 95 األبجدية 
الضف�رية   98 مأت�م   96 األوىل 
 2000 الرغي�ف  خ�ارصة   99
الحكاية السادسة 2001 مواء 

2001 طني حري 2003 .

طه حامد الشبيب



ش�بكية العني ه�ي الطبقة الحساس�ة 
للض�وء يف الج�زء الخلف�ي م�ن الع�ني 
املس�ؤولة ع�ن الرؤية، ال�دورة الدموية 
إىل معظم س�طح ش�بكية الع�ني هي يف 
املق�ام األول م�ن خ�ال رشي�ان واح�د 
ووريد واحد، إذا تم حظر أي من األوعية 
الدموي�ة أو أح�د فروعه�ا األصغ�ر، 
فإن ال�دورة الدموية لش�بكية العني 
يمكن أن تتعطل بشكل كبري يسمى 

انسداد.
 Harvard ووفق�ا ملا ذك�ره تقري�ر
health يف حالة انسداد وعاء رئييس، 
تفق�د الع�ني الرؤي�ة غالًب�ا بش�كل 
مفاج�ئ، إذا ح�دث انس�داد يف وع�اء 
فرعي أصغ�ر، فقد يكون هن�اك فقدان 

جزئي للرؤية أو ال توجد أعراض
الش�بكي يف  الرشي�ان  تتمث�ل وظيف�ة 
نقل  الدم الغني باألكس�جني إىل شبكية 
العني،  عندما يحدث انس�داد يف الرشيان 
الرئييس لشبكية العني ، أو يف أحد فروعه 
الصغرية، تبدأ الخايا الحساس�ة للضوء 
يف ش�بكية الع�ني يف االختن�اق تدريجياً 
بس�بب نق�ص األكس�جني، ما ل�م يكن 
م�ن املمك�ن اس�تعادة ال�دورة الدموية 
الطبيعي�ة لش�بكية الع�ني ع�ى الفور، 
فإن هذه الخايا سوف تموت يف غضون 
بض�ع دقائ�ق أو س�اعات اعتم�اًدا عى 
مدى انسداد تدفق الدم تماًما، هذا يمكن 

أن يسبب فقدان دائم يف  الرؤية.
لدى البالغني ، هناك سببان رئيسيان ألن 
رشيان ش�بكية العني سيصبح مسدوًدا 
وه�ي: تتط�ور جلط�ة دموية ع�ادة يف 
موق�ع ت�ررت في�ه بطان�ة الرشايني 

بالفعل بسبب مرض مزمن ، مثل ارتفاع 
ضغط الدم أو مرض الس�كري أو تصلب 
الرشايني وهو مشكلة ش�ائعة يف القلب 
والتي تنتج رواسب الكوليسرتول تسمى 
لويح�ات عى ط�ول ج�دران الرشايني ، 

مما يقلل من تدفق الدم.

يف الرشيان الشبكي، يكون الصمة عادًة 
عب�ارة ع�ن جلط�ة دموي�ة صغ�رية أو 
قطعة من اللوح�ة تصلب الرشايني التي 
ت�م نقلها عرب مجرى ال�دم من القلب أو 
الرشي�ان األبهر أو الرشيان الس�باتي يف 
الرقبه لهذا الس�بب، غالباً ما يتم تفسري 

الصم�ة ع�ى أنه�ا عام�ة تحذي�ر م�ن 
أمراض القلب واألوعية الدموية يف مكان 
آخ�ر، وخاص�ة يف الرشي�ان الس�باتي. 
نادرا، يمك�ن أن تتحول أج�زاء من ورم 

من مكان آخر يف الجسم.
يف كث�ري م�ن األحي�ان، قد يكون س�بب 

انس�داد الرشيان الش�بكي ه�و التهاب 
النفس�ية،  الدموية، والصدمات  األوعية 
وأمراض الخايا املنجلي�ة، واضطرابات 
التخثر، ووس�ائل منع الحمل عن طريق 
الع�اج  الناج�م ع�ن  ال�رر  أو  الف�م 

اإلشعاعي.
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دراسة: التهاب الدماغ القاتل مرتبط بفايروس ينقله احد الحيوانات

الصدمات النفسية تؤثر على شبكية العين 

بع�د مخاوف م�ن دور محتمل 
لبودرة »التل�ك« يف إصابات 

ب�األورام  الس����يدات 
خلصت  الخبي���ث�ة، 

أرشفت  دراس����ة 
الحكوم�ة  عليه�ا 
األمريكي�ة إىل عدم 
وجود عاقة قوية 
ترب�ط ب�ني ه�ذه 
ورسطان  الب�ودرة 
ئ�ج  لنتا ا . حم لر ا

التي نرشت يف مقال 
بمجل�ة  افتتاح����ي 

األمريكية  الجمعي����ة 
للعلوم، بعد دراس�ة شملت 

رب�ع ملي�ون س�يدة، وصف�ت 
بأنها »مطمئنة بشكل عام«.

يف وقال�ت كيت�ي أوبراين كب�رية الباحثني املش�اركني 
الدراس�ة، كبرية باحثني يف املعهد الوطني للصحة البيئية: »هذه أفضل 

بيانات توصلنا إليها يف هذا الصدد«.
ودفع�ت املخاوف الصحية بش�أن ب�ودرة التلك آالف الس�يدات إلحالة 
دعاوى قضائية أمام املحاكم األمريكية، بزعم دخول الحرير الصخري 

يف إنتاج البودرة، مما أدى إىل إصابتهن بالرسطان.
والتل�ك م�ادة معدني�ة تش�به يف تركيبه�ا الحرير الصخ�ري املعروف 
كمسبب لإلصابة بالرسطان، وكاهما يتم استخراجه أحيانا من نفس 

املناجم.
وكانت رشكات إنتاج مستحرات التجميل قد وافقت عام 1976 عى 
التأك�د من أن بودرة التل�ك التي تنتجها ال تحتوي ع�ى كميات يمكن 

رصدها من الحرير الصخري.
وكانت دراسات أصغر حجما حققت يف وجود رابط محتمل بني بودرة 
التلك والرسطان، خلصت إىل نتائج متضاربة، رغم أن معظمها لم يجد 

دليا واضحا.

عث�ر تلس�كوب »تي�س« ال�ذي 
يس�مى »صي�اد الكواكب« عى 
أول كوكب بحجم كوكب األرض 
من املحتمل أن توجد عليه حياة 

وأن يكون صالحا للسكن.
الفضائي�ة  الوكال�ة  وقال�ت 
الدولي�ة ناس�ا، إن التلس�كوب 
 TOI« يدع�ى اكتش�ف كوكب�ا 

.»d 700
ويدور الكوكب املكتشف الجديد 

حول القزم األحمر )نجم صغري 
وبارد نس�بًيا( وال�ذي يقع عى 
مس�افة تزي�د قلي�ًا ع�ن 100 
س�نة ضوئية يف الجزء الجنوبي 
م�ن كوكبة أبو س�يف، ويتلقى 
الكوك�ب م�ن الق�زم 86٪ من 
الطاق�ة التي تعطيها الش�مس 

لألرض.
الكوك�ب  التلس�كوب  ورص�د 
ملدة 11 ش�هر ول�م ينبعث عنه 

أي ومي�ض خ�ال ه�ذا الوقت 
ما يزي�د من احنم�ال أن يكون 

الكوكب صالحا للعيش.
الفيزي�اء  قس�م  مدي�ر  وق�ال 
الفلكي�ة يف ناس�ا ب�ول ه�ريز 
تصمي�م  »ت�م  واش�نطن  يف 
خصيًص�ا   TESS التلس�كوب 
للعث�ور ع�ى كواك�ب بحج�م 
النج�وم  ح�ول  ت�دور  األرض 

القريبة«.

ح�ذر الكث�ري من الخ�رباء من حج�م الجراثي�م املوجود ع�ى الهواتف 
الذكية، بس�بب اس�تخدمنا املتواص�ل ألجهزتنا الذكي�ة يف كل مكان، 

بدءا من إرس�ال الرسائل النصية داخل املرحاض، وصوال إىل التمرير 
ع�رب إنس�تجرام أثن�اء ركوب املرتو، ل�ذا فكرت رشكة تحمل اس�م 
Otterbox يف ح�ل له�ذه املش�كلة م�ن خال تطوير زج�اج مضاد 
للميكروب�ات، والتي كش�فت عنها خ�ال مع�رض اإللكرتونيات 

االس�تهاكية CES 2020، ال�ذى انطل�ق أم�س الثاث�اء بمدينة 
الس فيج�اس األمريكية.ووفق�ا ملوق�ع Engadget فتعاونت 
Otterbox م�ع رشك�ة كورنين�ج لتطوي�ر تقني�ة مضادات 
امليكروبات املس�جلة م�ن قبل وكالة حماي�ة البيئة، وأوضح 

جي�م بارك، الرئيس التنفيذي لرشكة OtterBox: »دعم الزجاج 
اآلن بتكنولوجي�ا مضادة للميكروب�ات تمنع نمو العديد من البقع 

الش�ائعة والبكترييا املس�ببة للرائحة لحماية س�طح واقي الشاشة«.
ليس ذلك فحس�ب، بل أصبحت الشاش�ات الجديدة املطورة من قبل الرشكة 

أكثر مقاومة للخدش بمقدار خمس مرات من الزجاج العادى، ستكون واقيات 
الشاشة متوافقة مع مجموعة من الهواتف الذكية، وعى رأسها هواتف أيفون 

عند إطاقها باألسواق قريبا.

كشف علماء، األربعاء، أن حاالت التهاب 
الدم�اغ القاتلة، مرتبطة بف�ريوس نادر 
ينقل�ه الحي�وان، بش�كل أكرب مم�ا كان 

متعارفا عليه.
إن مراجع�ة ح�االت  الباحث�ون،  وق�ال 
الته�اب الدم�اغ القاتلة يف والي�ة بافاريا 
جنوب�ي أملاني�ا، خلص�ت إىل أن أكثر من 
ضع�ف م�ا كان معروفا س�ابقا عن تلك 
الح�االت مرتب�ط بف�ريوس ن�ادر ينقله 

الحيوان.
وق�ال معه�د األبح�اث الفي�درايل لصحة 
الحيوان، إن العلم�اء فحصوا عينات من 
56 ش�خصا توفوا يف بافاري�ا بني عامي 

1999 و 2019.
وج�ود  ع�ى  دلي�ا  الباحث�ون  ووج�د 
ف�ريوس بورن�ا يف 8 عين�ات. وإىل جانب 
6 ح�االت معروفة س�ابقا من�ذ منتصف 

التس�عينيات، لريتفع بذلك عدد الوفيات 
الناجم�ة عن الته�اب الدم�اغ يف بافاريا 

املرتبطة بفايروس بورنا إىل 14 حالة.
وأجري�ت الدراس�ة التي ُن�رشت يف العدد 

األخ�ري م�ن املجل�ة الطبية »ذا النس�يت 
لألم�راض املعدي�ة« م�ع باحث�ني من 4 
جامعات أملانية، ومعهد »برنارد نوخت« 

للطب االستوائي يف أملانيا.

 Signal يخترب تطبيق الرتاس�ل املش�فر
، اليوم االربعاء، ميزة رس�ائل الوسائط 

املؤقتة يف نظام أندرويد.
وبالرغ�م م�ن وج�ود مزايا التش�فري يف 
خاصي�ة  وتحدي�ًدا  الرتاس�ل  خدم�ات 
التش�فري التام، إالاّ أن الرس�ائل وملفات 
الوس�ائط بداخله�ا تظل ع�ى االجهزة 
م�ا لم يت�م حذفه�ا يدوًي�ا، بينم�ا ُتعداّ 
النس�خ االحتياطية الغري املش�فرة عى 
تطبيق�ات مثل “واتس�اب” ثغرة كبرية 
يت�م اس�تغالها، ولذل�ك تم اس�تحداث 
مي�زة “الرس�ائل املؤقت�ة” والتي تكون 
ح�ل رسي�ع له�ذا الخطر،حي�ث تعم�ل 
رشكة Signal اآلن عى اختبار امليزة عى 

ملفات الوسائط »صور، فيديو«.
يذكر أن ميزة الرسائل املؤقتة يف تطبيق 
Signal ليس�ت جدب�دة، ولك�ن كان�ت 
تتعلق بالرس�ائل النصي�ة، حيث يمكنك 
بالفعل إرس�ال نص يختفي بعد خمس 
ثواٍن وحتى ملدة أسبوع، ولكن اآلن ومع 
أحدث إص�دار تجريب�ي للتطبيق، تعمل 
خدمة املراسلة هذه عى توسيع نطاقها 

لتتضمن ملفات الوسائط.
ع�دم  ع�ى   Signal تركي�ز  وينص�ب 
االضط�رار إىل حذف مجموعة كبرية من 
الصور العش�وائية املرُتاكمة، مما يؤدي 
يف كث�ري من األحي�ان إىل الح�ذف، واالن 
مع كل صورة أو مقطع فيديو ترس�له، 
س�يكون لديك الخي�ار لجعل�ه دائًما أو 
رسي�ع الزوال ، وس�يختفي امللف املحدد 
بعد عرضه من املُحادثة سواء من طرف 
املرس�ل أو املس�تلم، وس�يتم اس�تبداله 

بمؤرش »تمت مشاهدته«.

تطبيق التراسل 
المشفر يختبر ميزة 
الرسائل المؤقتة 

اكتشاف كوكب شبيه بكوكب األرض 

أكد باحثون أن حقن املرىض بخايا الدم البيضاء يمكن 
أن يك�ون املفتاح ملحاربة حالة تعفن الدم، حيث تمكن 
العلم�اء من تقليل البكترييا يف دم الفرئان بش�كل كبري 
خال يوم م�ن إعطائهم الع�اج التجريبي، وتم تدمري 

البكتريي�ا بجرعة ثانية من خايا 
ال�دم البيضاء املت�ربع بها، والتي 
ت�م تحريرها لتتوفر لديها قدرات 

إضافية ملكافحة العدوى.
اإلنت�ان أو تعف�ن ال�دم ه�و أحد 
مل�رىض  الش�ائعة  املضاعف�ات 
املستشفى وهو قاتل للغاية، وقد 
يؤدي التسمم يف املرحلة املتأخرة 
إىل وف�اة م�ا يص�ل إىل 60 ٪ م�ن 

املرىض الذين يصابون به.
يه�دف هذا الع�اج إىل تعفن الدم 
يف املراح�ل املتأخ�رة، حي�ث قال 
الباحثون إنه لم يكن هناك عاج 
فع�ال جديد لعدة س�نوات، حيث 
يبق�ى تعف�ن ال�دم هو الس�بب 

الرئييس للوفاة يف املستشفيات.
ل�م يكن هناك ع�اج فعال لإلنتان 

املتأخ�ر لف�رتة طويلة، لذا فك�ر العلماء وفق�ا للبحث 
املنش�ور ىف مجل�ة »  Nature Nanotechnology«، يف 

أن ه�ذا العاج بالخايا يمكن أن يس�اعد املرىض الذين 
يصلون إىل املرحلة املتأخرة من اإلنتان.

تعفن الدم هو مرض يتفاعل فيه الجس�م مع العدوى 
ويب�دأ الجه�از املناعي يف تدمري أعضائ�ه، و عى الرغم 
م�ن أن�ه قاب�ل للش�فاء ، إال أنه 
يصعب اكتش�افه بسبب أعراضه 
الش�بيهة باإلنفلون�زا ويمكن أن 
يتقدم أيًض�ا إىل مرحلة مميتة يف 

غضون ساعات فقط.
يف مرىض تس�مم الدم، ال يوجد يف 
الجس�م ما يكفي من خايا الدم 
البيضاء والخايا الباقية ال تعمل 

بشكل صحيح.
أخ�ذ الباحث�ون يف جامع�ة والية 
أوهاي�و األمريكي�ة خاي�ا ال�دم 
البيض�اء املت�ربع بها م�ن نخاع 
عظ�ام الفرئان الس�ليمة وقاموا 
املخت�رب،  يف  وراثي�ا  بتحريره�ا 
وقام�وا بتحويل ه�ذه الخايا إىل 
نوع معني من الخايا التى تسمى 
الباع�م ، والت�ي ت�أكل البكتريي�ا 
والفريوس�ات الغازية، ليحل مح�ل الخايا املفقودة يف 

أجسام الفرئان باإلنتان.

الصين تطلق قطارًا ذكيًا
أدخل�ت الص�ني إىل الخدم�ة م�ا 
قال�ت إن�ه أول قط�ار ذك�ي يف 
العالم، وذلك ضمن اس�تعدادات 
بك�ني الس�تضافة دورة األلعاب 

األوملبية الشتوية يف 2022.
أن«  أن  »يس  ش�بكة  وأف�ادت 
أن القط�ار الجدي�د ب�دأ بالفعل 
رحاته يف أواخر ديسمرب املايض 

يف الصني.
ويرب�ط القط�ار الذك�ي بك�ني 
بمدينة تش�انغجياكو التي تقع 
ش�مال غربه�ا، ومن املق�رر أن 
تس�تضيف هذه املدين�ة األلعاب 

األوملبية الشتوية بعد عامني.
يف  الجدي�د  القط�ار  وينطل�ق 
وتبل�غ  س�ائق،  ب�ا  رحات�ه 
رسعته القص�وى 350 كيلومرتا 
 10 يف  ويتوق�ف  الس�اعة،  يف 

محطات.
ال�ذي وصف  القط�ار  ويقل�ص 
ال�ازم  الوق�ت  ب�«الرصاص�ة« 
 3 م�ن  املدينت�ني  ب�ني  للس�فر 
س�اعات إىل 47 دقيق�ة فق�ط، 
ويرب�ط أيضا بني بك�ني ومدينة 

يانتشينغ.
ويعترب القط�ار الذكي جزءا من 
خط التوسع التي تنفذها الصني 

يف الس�كك الحديدي�ة يف أرج�اء 
الب�اد، وه�و ج�زء م�ن س�كة 

حديدية ذكية وواسعة،

واس�تغرقت عملية بناء الس�كة 
للقط�ار  املخصص�ة  الحديدي�ة 

الذكي أربع سنوات.
وتفيد »يس أن أن« بأن أول رحلة 
م�ن القط�ار الذك�ي انطلقت يف 
30 ديس�مرب امل�ايض ب�ني بكني 
إىل تايزيش�ينغ ع�ى الطريق بني 

العاصمة وتشانغجياكو.
قط�ارا   30 الص�ني  وجه�زت 
ذكي�ا فائق الرسعة عى الس�كة 
املح�ددة، ب�دأت 6 منه�ا العم�ل 

بالفعل.
وت�رتاوح التذاكر ب�ني 11 و 33 
دوالرا ع�ى القط�ارات الذكي�ة، 
ويجب ع�ى الراغبني يف الس�فر 
ع�ربه حج�����ز التذاك�ر قب�ل 
يوم�ني ع�ى األق�ل م�ن موع�د 

الرحلة.
القط�ار  ع�ى  الص�ني  وتطل�ق 
عربات�ه  ألن  الذك�ي،  وص�ف 
مجهزة بخدمات الجيل الخامس 
تجم�ع  وحساس�ات  ج�ي«   5«
املعلومات بش�أن الرحلة، وتتبع 

أي مشكات تقنية.

لمحاربة حالة التعفن بالدم .. الحقن بخاليا الدم هو الحل

هل تحتوي بودرة »التلك« 
على مسببات السرطان؟

تقنية مضادة للميكروبات على شاشات الهاتف
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يلقي عمالت معدنية 
داخل محرك طائرة !

تهريب طفل في »عربة تسوق«

إعدام 10 آالف جمل

املراقب العراقي/
أم�رت محكم�ة صينية ش�ابا بدفع 
دوالر(  أالف   10( ي�وان  أل�ف   120
لرشكة طريان محلية، كتعويض بعد 
أن ألق�ى عم�ات معدني�ة يف محرك 
الطائرة، اس�تنادا العتقاد ديني بأن 

ذلك يجلب الحظ السعيد.
لو تش�او البالغ م�ن العمر 28 عاما 
وال�ذي يس�تقل الطائ�رة ألول مرة، 
كان يأم�ل يف رحل�ة آمن�ة عىل متن 
الخطوط التي تدعى Lucky Air! او 

»الطريان السعيد«!
طاق�م الرحل�ة كش�ف الحادث�ة إثر 
العثور عىل قطعتي نقد معدنية عىل 
األرض بالق�رب من املح�رك األيرس، 
مخ�اوف  بس�بب  الرحل�ة  فاوق�ف 
تتعلق بالس�امة، وقام�ت الرشطة 

باستجواب الركاب وعددهم 162.
وتم نقل ال�ركاب يف اليوم التايل، بعد 

فحص املحرك بالكامل.
وتدع�ي رشكة الط�ريان الصينية أن 
تكلف�ة إلغاء الرحلة تبل�غ 140 ألف 
ي�وان إضافة إىل رس�وم اإلج�راءات 

القانونية.
تش�او وبع�د ص�دور الحك�م ضده، 
أبدى امتعاضا وق�ال إنه كان ينبغي 
لرشك�ة الطريان تذكري ال�ركاب بأن 

رمي العمات املعدنية ممنوع.
وحادثة تشاو ليست األوىل، ففي عام 
2017، تم تسجيل حادثتني ألمرأتني 

.Lucky Air مسنتني أيضا عىل متن

املراقب العراقي/متابعة...
الزعف�ران هو م�ن أش�هر وأقدم وأغ�ىل أنواع 
التواب�ل ح�ول العال�م، يب�اع بالغ�رام واملثقال 
كالذهب، إذ يتطلب الحصول عليه جهدا وصربا 

طويا طوال السنة.
تعترب إي�ران األوىل عامليا يف إنت�اج الزعفران، إذ 
تنتج نح�و 90% من الزعف�ران العاملي، بمعدل 
الس�نة، وي�زرع ع�ىل مس�احة  336 طن�ا يف 
105270 هكت�ارا حس�ب وكال�ة أنب�اء إيرن�ا 

اإليرانية.
تعترب منطقة خراس�ان املمتدة من الرشق إىل 
ش�مال رشق إي�ران، من أهم املناط�ق إنتاجا 
للزعف�ران ح�ول العالم، وذلك بس�بب نوعية 
تربتها وتفرد مناخها وخربة س�كانها املمتدة 

لقرون طويلة بزراعة الزعفران.
تبقى جذور عشبة الزعفران بني خمس وسبع 

س�نوات يف األرض وتتحم�ل ال�ربودة حت�ى 18 
درجة تح�ت الصفر، كما يقول امل�زارع محمد 

موسوي ابن مدينة »تربت جام« بخراسان.
وتتفتح األزهار كل س�نة ب�ني 15 إىل 25 يوم يف 
الخري�ف، إذ البد من قطف الزه�رة خال ثاثة 
أو أربع�ة أي�ام م�ن تفتحها، وذل�ك قبل طلوع 
الشمس بسبب حساسيتها للحرارة. وللحصول 
عىل غ�رام واحد من الزعف�ران املجفف يتطلب 

قطف 150 زهرة تقريبا، كما يضيف محمد.
للزعفران الكثري من الفوائد والعنارص الغذائية 
الحدي�د  الكالس�يوم،  منه�ا  للجس�م  املهم�ة 
الفوس�فور وغريها، غري أنه يحارب االكتئاب، 

ىض مفي�د  مل�ر

صح�ة الس�كري  و
ويه�دئ القل�ب، ويحمي من  الرسط�ان 

األعص�اب، كما أنه مفي�د للمخ العني والضعف 
الجنيس.

ُيعربرّ الكثري م�ن مزارعي الزعفران يف إيران عن 
قلقهم من مس�تقبلهم الزراعي بسبب املشاكل 

التي يعانونها.
 ونقلت وكال�ة إيرن�ا يف يونيو/حزيران املايض 
عن »زركران« بأن 77% من الزعفران يصدر إىل 
ثاث دول هي إسبانيا واإلمارات وهونغ كونغ. 
فمث�ا يب�اع الزعف�ران اإليران�ي تح�ت عامة 
تجاري�ة إس�بانية بأس�عار مرتفع�ة وتغليفة 
الدول�ة  جذابة.ويناش�د كث�ري م�ن املزارع�ني 
لرشاء مضمون ملحصول الزعفران بس�بب قلة 
أرباحهم يف عمليات البيع مقارنة مع التجار، 
إذ يبلغ س�عر الزعف�ران ب�ني 800 إىل 1300 
دوالر تقريب�ا للكيلوغ�رام يف الس�وق املحلية 

اإليرانية، حسب النوعية والجودة.
أمني�ة مزارعي الزعف�ران أن يتب�وأ منتجهم 
الثم�ني مكانته الحقيقية ضمن عامة تجارية 
إيرانية تص�ل إىل العاملية، بدل اس�تحواذها من 
دول أخرى، وأن يش�اهدوا فعا إطالة مرشقة 

لذهبهم األحمر يف كافة أنحاء العالم.
وختاما، وللحصول ع�ىل أفضل نتيجة يف اللون 
والطع�م والرائح�ة، ينصح املوس�وي متابعي 
طح�ن الزعف�ران م�ع نقع�ه يف قليل م�ن املاء 
الس�اخن ملدة عرش دقائق فقط ثم اس�تخدامه 

يف مختلف األطباق. 

الذهب األحمر، زهرة 
السعادة، ذهب 

الصحراء أو الزعفران، 
هي ترجمة لكلمة 
فارسية »زرپران-

 ،»narapraZ
وتعني »أوراق الذهب 

أو إطاللة الذهب«.

 »النمر المشتعل« و »فتاة الكواال«.. 
لقطات مزيفة تنتشر وسط حرائق أستراليا

املراقب العراقي/ متابعة...
ال تزال الحرائق تتوس�ع يف أسرتاليا 
وس�ط خ�وف م�ن مقت�ل املاي�ني 
وحتى نصف مليار حيوان يف بعض 
التقديرات، لكن البعض استغل هذه 
املأس�اة لنرش صور مزيفة أظهرت 

حقائق مغلوطة.
واس�تعرضت فران�س ب�رس عددا 
تناقله�ا  الت�ي  الص�ور  أب�رز  م�ن 
املس�تخدمون لحرائق أسرتاليا، مع 

توضيح ألصل كل منها:
النمر املشتعل

حظيت ص�ورة نمر التهمته النريان 

بع�رشات اآلالف من املش�اركات، 
بتعليقات  الص�ورة  وأرفق�ت 
تج�اه  األىس  ع�ن  ع�ربت 
نف�وق الكثي����ر م�ن 
الحرائق  يف  الحيوانات 
أن  إال  املس�تمرة، 
لعام  تعود  الصورة 
2012 لنمر محنط 
السلطات  أحرقته 
يف  اإلندونيس�ية 
عىل  مداهم����ة 
عصابة تخصصت 
ته�����ري�ب  يف 

الحيوانات الربية.
فتاة تنقذ كواال

لفتاة  ص�ورة  انترشت 
وهي تحاول إنقاذ حيوان 
كواال مرتدية قناعا واق من 
الغاز أمام كتلة كبرية من لهيب 

الحرائق والدخان.
الص�ورة انت�رشت آالف امل�رات عرب 
إنستغرام وفيسبوك، إال أنها ليست 
صورة حقيقية يف األصل، بل رس�م 
ك�م عم�ل الفنانة ث�وي، التي قالت 
لفران�س برس إن الهدف من عملها 
كان للتعبري ع�ن الظروف التي تمر 
أس�رتاليا به�ا حاليا »ب�ني الحرائق 
واملتأثري�ن به�ا وأقنعة الغ�از التي 
يرتديها سكان املناطق التي تهددها 
الن�ريان، ومعان�اة الحيوانات ذاتها 
الت�ي يعيش�ها الب�رش«، وأضاف�ت 
الفنان�ة أنها اس�توحت الرس�م من 

صورة البنتها وهي تقف يف املياه.

املراقب العراقي/ متابعة...
ليوبول�دو  س�او  يف  ام�رأة  ألق�ت 
خ�ارج  املع�اق  كلبه�ا  بالربازي�ل 

س�يارتها وتم ضبط فعلتها عىل 
كامريا مراقبة.

الفيدي�و  مقط�ع  وبفض�ل 
تمكن حم�اة الحيوانات من 
تعقب الكل�ب، ويريد العديد 

من األشخاص تبنيه اآلن.
وقامت امل�رأة بإخراج كلبني 

م�ن س�يارتها ث�م س�محت 
إىل  بالع�ودة  األول  للكل�ب 

الس�يارة، تارك�ة الكل�ب الثاني 
عىل الرصيف.

مقط�ع  املس�تخدمون  وت�داول 

الفيديو عىل نطاق واس�ع ما سمح 
لحماة الحي�وان بالعثور عىل الكلب 

وتحديد تفاصيل ما حدث.
اتضح أن الكل�ب تم التخيل عنه 
أوالً  الي�وم:  مرت�ني يف نف�س 
من قبل امل�رأة يف الفيديو، ثم 
من قب�ل زوجها الذي تعرف 
عليه الكلب يف الش�ارع. أما 
بالنس�بة لضم�ور س�اقيه 
األطب�اء  ف�إن  األمامي�ة، 
أن�ه  يعتق�دون  البيطري�ني 
تش�وه خلقي. ومع ذلك، يبلغ 

الكلب عامني من العمر.
ووفقا للمس�ؤولني فإن الكلب اآلن 

يف أمان وينتظر التبني.

كلب معاق يهجر من قبل صاحبته وينال إعجاب الماليين

 قرية تستنجد لخفض أعداد السياح 
القادمين إليها !

 املراقب العراقي/ متابعة...
تس�تنجد قري�ة نمس�اوية لخفض 
أعداد الس�ائحني القادمني إليها بعد 
أن أش�يع أنه�ا كانت مص�در إلهام 
لفكرة مملكة آريندل الواردة يف فيلم 

.Frozen ديزني الشهري
أن  »إندبندن�ت«  وذك�رت صحيف�ة 
قرية هالستات تقع عىل بعد ساعة 

بالس�يارة من س�الزبورغ 
وتضم 780 شخًصا فقط، 
لكن أع�داد زواره�ا ارتفع 
يف  يومي�ا  زائ�ر   100 م�ن 
عام 2009 إىل 10000 زائر 
أي  يومي�ا يف ع�ام 2019، 
أنه بلغ س�تة أضعاف عدد 
الس�ياح الذين تس�تقبلهم 

مدينة البندقية اإليطالية.
وبدأ هذا الهجوم السياحي 
عىل القري�ة من خال عدة 
مراح�ل، ففي ع�ام 2006 
ظه�رت القرية يف الربنامج 
 Spring الجنوب�ي  الكوري 
Watch؛ يف عام 2011، بنى 
رجل أعمال صيني نس�خة 
طبق األصل من هالس�تات 

يف مقاطع�ة قوانغدون�غ الجنوبية، 
بتكلفة 700 مليون جنيه إسرتليني.

ويف الس�نوات األخرية، تس�بب ربط 
القرية بمملكة آريندل األس�طورية 
تفاقم�ت  االهتم�ام،  م�ن  مزي�دا 
املش�كلة بع�د أن انت�رشت س�معة 
أنح�اء رشق  هالس�تات يف جمي�ع 

آسيا لكونها »أكثر املدن انتشارا عىل 
موقع إنستغرام«.

هالس�تات،  بلدي�ة  رئي�س  ورصح 
ألكس�اندر ش�وتز، بأنه يود خفض 
عدد الس�ياح بمق�دار الثل�ث، وقال 
لصحيفة التايمز: »هالس�تات جزء 
مه�م م�ن التاريخ الثقايف، وليس�ت 
األرق�ام  تخفي�ض  نري�د  متحًف�ا، 

بمقدار الثلث ع�ىل األقل ولكن ليس 
لدين�ا طريق�ة ملنعها فعلًيا«.يش�ار 
إىل أنه ت�م طرح عدة خطط لخفض 
أع�داد الحافات الس�ياحية املتجهة 
للقرية، التي يبل�غ مجموعها حالًيا 
أل�ف حافل�ة س�نوًيا، بمق�دار   20

الثلث.

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

ة مربورة. إال كان له بكل نظرة حجرّ

أقوال 
من

 نور 

مواقيت 
ال�سالة

�سالة املغرب
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املراقب العراقي/ متابعة...
قبل أن يفقد العراقي محمد النعيمي برصه، كان ش�ابا 
طموحا يحب الحياة ويهوى اقتناء األجهزة اإللكرتونية 

بهدف التدريب عىل تفكيكها وتركيبها من جديد.
التعايف من ألم الفقد

رشاء هات�ف محمول كانت أول خط�وة حاول النعيمي 
القي�ام بها، الس�تعادة نش�اطه وحيويته يف ممارس�ة 
هوايت�ه، ونج�ح يف تفكيكه وإعادة تركيب�ه، وكان ذلك 
أول نجاح له بعد أن أصبح رضيرا ال يملك نعمة البرص.

واس�تكماال لهوايت�ه القديم�ة، وبع�د نج�اح تجربته، 
ق�ام النعيمي ب�رشاء أجهزة إلكرتونية صينية، بس�بب 
انخف�اض ثمنها، يق�ول »قمت بتفكي�ك وتركيب هذه 

األجهزة وإعادة تشغيلها«.

يق�ول إنه ق�ام بعد ذل�ك باقتناء حاس�وب، وبدأ يطور 
نفس�ه، بداية باللمس بمساعدة أحد أفراد أرسته، حتى 

تعلم وأتقن العمل عىل لوحة املفاتيح بشكل طبيعي. 

بعدها عل�م بوجود ن�اد للمكفوف�ني باملحافظة، ذهب 
إليهم بتشجيع األهل، وهناك اكتشف أن لديهم برنامجا 
ناطقا للهاتف يخص املكفوفني، اس�مه قارئ الشاشة، 
ثمنه مرتفع جدا بالنسبة له، لكنه قام برشاء الربنامج 

والتعلم منه.
ع�ام 2013 أق�ام النعيم�ي أول دورة للمكفوف�ني عىل 
الحاس�وب لتدريبه�م ع�ىل ق�ارئ الشاش�ة، ونرش ما 
يرشحه عىل يوتي�وب، وكان يتواصل مع جميع زمائه 

ويدربهم عرب برنامج واتساب.
كما ق�دم مح�ارضات يف التنمية البرشي�ة للمكفوفني 
ح�ول تنمية الذات ودمجهم يف املجتمع، وش�جع الكثري 
منهم عىل إتمام ش�هاداتهم، وبفضل تش�جيعه حصل 
25 منه�م ع�ىل ش�هادة االبتدائي�ة. وكان�ت الخط�وة 

املراقب العراقي/ متابعة...
أحبطت الرشطة اإلسبانية عملية 
تهري�ب طف�ل ع�رب الح�دود قام 
املهرب�ون بوضع�ه داخ�ل »س�لة 

خرضوات«.
ع�ىل  القب�ض  الرشط�ة  وألق�ت 
زوج�ني مغربي�ني ح�اوال تهريب 
الطفل وهو فلس�طيني الجنسية 
عرب مع�رب بن�ي أنص�ار يف مدينة 

مليلة يوم اإلثنني.
املع�رب  يف  األم�ن  عن�ارص  وق�ام 
بتفتيش الزوجني )34و38 عاما( 
اللذين كان�ا يجران عربة تس�وق 
وضعت فوقها س�لة خ�رضوات، 

وذلك بعد أن س�اورتهم الش�كوك 
نظ�را لوزنه�ا الزائ�د ع�ن الح�د 

الطبيعي.
ووجد الطف�ل البالغ 10 س�نوات 
الخ�رضوات  وس�ط  محش�ورا 
والفاكه�ة بالس�لة ل�دى محاولة 
الزوجني العب�ور به من املغرب إىل 

إسبانيا.
ووجهت إىل الزوجني تهمة اإلتجار 
بالب�رش. ويعتق�د أن أم الطفل قد 
دفع�ت مبلغا مالي�ا لتهريبه، لكن 
الرشط�ة أعادته إليه�ا مرة أخرى 
حي�ث تتواج�د يف مرك�ز مؤق�ت 

للمهاجرين يف مليلة.

 / العراق�ي  املراق�ب 
متابعة...

يف  الس�لطات  ق�ررت 
أس�رتاليا إعدام أكثر من 
10 آالف جم�ل، بس�بب 
اس�تهاكهم الكث�ري من 
املياه يف مناطق الجنوب، 
بم�ا يس�اهم يف زي�ادة 
الجف�اف ورف�ع مع�دل 

التعرض للحرائق.
نرشت�ه  مل�ا  ووفق�ا 
»إندبندن�ت«  صحيف�ة 

الربيطاني�ة، تبدأ عملي�ة اإلعدام، 
باس�تخدام  األربع�اء،  ي�وم 
املروحيات، بعدما تم االتفاق مع 

عدد من القناصني املحرتفني.
وعقب االنتهاء من عملية اإلعدام، 
س�يتم ترك جثث الحيوانات حتى 

تجف قبل حرقها أو دفنها.
رجال االطفاء األس�رتاليني خال 
اطفاء الحرائ�ق الهائلة يف غابات 
 21 أس�رتاليا  بيلب�ني،  منطق�ة 

ديسمرب 2019
الس�كان  ش�كوى  وتزاي�دت 
الجم�ال  توغ�ل  م�ن  املحلي�ون 

وإفسادهم أي مصدر للمياه.

وأشارت الس�لطات إىل أنه سيتم 
إع�دام ه�ذا الع�دد م�ن الجمال، 
بس�بب املخ�اوف م�ن انبعاث�ات 
الغ�ازات الدفيئ�ة، حي�ث أن م�ا 
ينتج�ه الحيوان من غ�از امليثان 
يعادل طن واحد من ثاني أكسيد 

الكربون سنويا.
يذكر أن الجيش األس�رتايل ينترش 
يف مناطق دمرتها الحرائق الهائلة 
يف ثاث واليات أس�رتالية، يف وقت 
بتخصي�ص  الحكوم�ة  تعه�دت 
1.4 ملي�ار دوالر عىل مدى عامني 
لجه�ود اإلغاث�ة والتعوي�ض عن 
الخس�ائر الناجم�ة ع�ن األزم�ة 

املستمرة منذ أشهر.

 الزعفران »الذهب األحمر« أشهر وأقدم وأغلى أنواع التوابل حول العالم 

كفيف عراقي يضيء نور التقنيات للمكفوفين

»هدسون«.. صقر يراقب موظفي 
االستخبارات األميركية

املراقب العراقي/ متابعة...
الس�اعة  يف  ي�وم  كل  يص�ل 
الس�ابعة صباح�ا، يق�ف عىل 
درج مقاب�ل موظف�ي وكال�ة 
االس�تخبارات األمريكي�ة »يس 
أي أي« وه�م يس�ابقون الزمن 
لانته�اء م�ن التقاري�ر الت�ي 
سرتس�ل إىل البيت األبيض ومن 

بينها املوجز اليومي للرئيس.
يف الطاب�ق الس�ابع م�ن مق�ر 
الوكالة اعت�اد املوظفون رؤية 
الصقر، الذي أطلقوا عليه اسم 
»هدس�ون«، يحط فوق زاوية 

أح�د املكات�ب ويب�دأ بمراقب�ة 
أو  س�اعة  لنص�ف  املوظف�ني 

ساعة قبل أن يغادر.
»وول  لصحيف�ة  لي�ا،  وقال�ت 
س�رتيت جورنال« الت�ي نقلت 
املوظف�ني  إن  الصق�ر،  قص�ة 
كانوا يمزحون أحيانا أن الصقر 
لي�س طائ�را ع�ادي، وربما قد 
يكون مزودا بأجهزة للتجسس 
أرسلته جهة ما ليتجسس عىل 

موظفي الوكالة.
لك�ن هدس�ون صق�ر طبيعي 
اعت�اد أن يح�ط يف نفس املكان 

منذ سنوات، وفقا للصحيفة.
مجه�زا  كان  ل�و  وحت�ى 
بأجهزة مراقب�ة زرعتها دائرة 
اس�تخبارات أجنبية يف ريش�ه 
أو ذيل�ه، ف�إن مكت�ب الطابق 
السابع هو مرفق محصن ضد 
تلك األجه�زة ويمكن�ه إحباط 

محاوالت التجسس.
اس�م  الصق�ر  ع�ىل  أطلق�وا 
هدس�ون تيمنا بمحلل س�ابق 
يف مق�ر وكال�ة االس�تخبارات 
املحل�ل  الدفاعي�ة، وكان ه�ذا 
متخصص�ا يف مراجع�ة خل�و 
التقاري�ر من األخط�اء قبل أن 

تصل إىل املسؤولني الكبار.
والتحق املحلل هدس�ون بمقر 
البعث�ة ب�رشق آس�يا واملحيط 
حدي�ث  يف  وق�ال  اله�ادئ، 
للصحيف�ة إنه ل�م يقابل يوما 

هدسون الصقر.
كل  الصق�ر  هدس�ون  ويأت�ي 
صباح خال الس�اعات األخرية 
من دوام موظفي الوكالة وهم 
األخ�رية  اللمس�ات  يضع�ون 
ع�ىل تقارير تلخ�ص كل ما تم 
تجميعه طوال الليل من تقارير 
لرس�ائل  واعرتاض�ات  رسي�ة 
إلكرتونية لوكالة األمن القومي 
وص�ور م�ن أقمار التجس�س 

وغريها من املصادر.
وتشري الصحيفة إىل أن الصقر 
ال ين�ى أن يتج�ول يف امل�رآب 
للبح�ث ع�ن فرائ�س قب�ل أن 

يغادر.

إيران األولى عالميا في إنتاجه


