
دماء شهيدا النصر »سليماني« و »المهندس« توحد صفوف المقاومة لطرد الوجود األمريكي 
واشنطن امام خياري االنسحاب او الهزيمة...

المراقب العراقي/ القسم السياسي..
وحدت دماء ش�هداء النرص الجنرال قاسم 
س�ليماني والقائ�د أب�و مه�دي املهندس، 
صف�وف فصائل املقاومة اإلس�امية امام 
الوج�ود األمريكي الذي أصبح بني خيارين 
اما االنس�حاب ال�كيل من الب�اد والقبول 
قواته�م  خ�روج  اىل  الداعي�ة  باملطال�ب 
القتالية التي دخلت تحت مظلة »التحالف 
الت�ي  الهزيم�ة  مواجه�ة  او  ال�دويل«، 
تنتظرهم بعد ان أجمعت فصائل املقاومة 
اإلس�امية عىل التصدي للوجود األمريكي 
ك�رد ع�ىل انتهاكاته املس�تمرة للس�يادة 
ورضباته املس�تهجنة التي اس�تهدف من 
خالها امن البلد وعرضت ضيوفه وقادته 

اىل االستهداف.
حي�ث أعلن�ت فصائل املقاومة اإلس�امية 
ع�ن جهوزيتها الس�تهداف تل�ك القوات، 
الس�يما بعد ان أص�در الربمل�ان جملة من 
التوصيات اىل الحكومة العراقية طالب من 
خالها سحب القوات األجنبية من العراق، 
وجدول�ة ذلك، ودعوته اىل رفع ش�كوى اىل 
األمم املتحدة بخصوص الخرق الذي اودى 
بحي�اة الش�هيدين، وأعط�ى ذل�ك الق�رار 
الوج�ود األجنب�ي  اىل  الس�يايس إش�ارات 
بان�ه غ�ر مقبول ل�دى الش�عب العراقي، 
وان خيار الرد العس�كري قد يفعل يف حال 
أخف�ق الربملان والحكومة م�ن اخراج تلك 

القوات باألطر القانونية.

وبهذا الجانب يرى املحلل السيايس حسني 
الكنان�ي ان الدماء املبارك�ة التي اريقت يف 
مط�ار بغداد وحدت الصف�وف امام العدو 
األمريكي الذي لعب بجميع أوراق التفرقة 
ب�ني الش�عب إليج�اد رشخ ب�ني الفصائل 

وقواعدها الشعبية.
وقال الكناني يف ترصيح خص به »املراقب 
العراقي« ان »وحدة املوقف انعكست ايضاً 
عىل الربملان الذي أصدر جملة من القرارات 
التي ادي�ن من خالها الوج�ود األمريكي، 
وج�اء موق�ف الحكوم�ة ايضاً بن�وع من 

القوة«.
وأضاف ان » دماء الشهداء ستكون اثارها 
كب�رة ع�ىل جمي�ع األصعدة، وستفش�ل 
جمي�ع املخططات الت�ي تقوده�ا أمريكا 

وحلفاؤها يف العراق واملنطقة«.
ولف�ت اىل ان »اإلدارة االمريكي�ة ال تلت�زم 
باالنس�حاب، وه�ي  الحكوم�ة  بق�رارات 
جاءت لتس�تويل عىل مق�درات البلد وتريد 

تنفيذ اجنداتها الخاصة«.
وأش�ار اىل ان »مح�ور املقاوم�ة س�يعمل 
ع�ىل اس�تهداف تل�ك القوات يف ح�ال عدم 
قب�ول االمريكان بدعوات االنس�حاب التي 
أطلقته�ا الحكوم�ة والربملان، وس�تمتلك 
املقاوم�ة الرشعي�ة يف التعام�ل م�ع تل�ك 

القوات بانها محتلة«.
من جانب�ه ي�رى املحلل الس�يايس عباس 
حس�ني ان دماء الش�هداء نبه�ت الجميع 

اىل حج�م الخط�ر املح�دق به�م، وحقيقة 
النبوءات التي تحدثت ع�ن نوايا أمريكا يف 

تصفية قادة النرص عىل داعش .
وقال حس�ني يف ترصيح خص به »املراقب 
العراق�ي« ان »س�يناريو تصفي�ة قيادات 
الحشد الشعبي رس�م منذ عام 2017 بعد 
تحقي�ق النرص ع�ىل داعش«، مبين�اً ان » 
القائدين س�ليماني واملهندس  استش�هاد 
نب�ه الجميع م�ن غفلتهم وحق�ق ما كان 

مستبعداً«.
وأض�اف ان »تل�ك الجريمة لم ت�رك امام 
فصائ�ل املقاوم�ة اال خيار وح�دة الصف 
ملواجه�ة تل�ك التحدي�ات«، مش�راً اىل ان 
»القضي�ة الي�وم ال تتعلق بالحش�د فقط 

وانما تهدد العراق برمته«.
وتاب�ع املحل�ل الس�يايس ان »أمري�كا هي 
منب�ع ال�رش وهي م�ن تدير زم�ام االزمة 
يف البل�د، وتريد ان ترس�م ش�كل الخارطة 
السياس�ية عىل وفق ما يخ�دم مصالحها 

ومصالح املتخادمني معها«.
يش�ار اىل ان زعي�م التيار الصدري الس�يد  
مقت�دى الص�در، يف االحد امل�ايض كان قد 
دع�ا  الفصائل العراقي�ة والفصائل خارج 
الع�راق إىل اجتم�اع ف�وري لإلع�ان ع�ن 
تش�كيل مقاومة دولية، ك�رد عىل العملية 
األمركية التي اس�تهدفت  س�يادة العراق 
واودت باستش�هاد القائدي�ن امله��ن�دس 

وسليماني.
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دعت لجنة األمن والدف�اع الربملانية، اليوم 
الخمي�س، ان أمريكا تعاملت م�ع العراق 
عىل مدار 16 سنة كدولة محتلة، مبينة ان 
التسليح الرويس اكثر مائمة لدعم العراق.

وقال عضو اللجنة محمد رضا، يف ترصيح 
العراق�ي« »نطم�ح إىل  تابعت�ه »املراق�ب 
أن تب�ادر روس�يا بالتدخل إلبع�اد الرصاع 
اإلقليمي والدويل عن العراق«، مشراً إىل أن 

»العراق يرتبط بعاق�ات تاريخية ممتازة 
مع روسيا«.

وأض�اف أن »أمري�كا تعاملت م�ع العراق 
ع�ىل مدى 16 عام�ا كدول�ة محتلة وليس 
دول�ة ذات س�يادة«، مبين�اً أن »التس�ليح 
الرويس والتدري����ب الرويس أكثر مرونة 
وأق�ل كلف�ة م�����ن التس�ليح والتعامل 

األمريكي«.

اك�دت النائب�ة عن دي�اىل غيداء كمب�ش، اليوم 
الخمي�س، عن وج�ود اكثر م�ن 50 الف خريج 

عاطل عن العمل يف املحافظة، 
وقالت كمب�ش ،ان” دياىل تمر بازمة هي االكرب 
يف تاريخه�ا تتمث�ل بارتف�اع غ�ر مس�بوق يف 
مع�دالت البطال�ة خاصة ألصحاب الش�هادات 
الجامعي�ة واملعاه�د بمختل�ف االختصاص�ات 
الفت�ه اىل وجود اكثر م�ن 50 الف خريج عاجل 

عن العمل”.
واضاف�ت كمبش، ان” وجود ه�ذا العدد الكبر 
للخريجني يمثل مش�كلة معقدة يف دياىل تحتاج 
اىل حلول من خال تنشيط القطاع الخاص عرب 
اليات االس�تثمار والرشكات الس�تيعاب الجزء 
االكرب م�ن العاطلني”.وأش�ارت كمب�ش إىل أن 
“البطال�ة لها ابع�اد مجتمعي�ة وامنية معقدة 

وتمثل تحدي للجميع دون استثناء”.

االمن النيابية: أمريكا تتعامل كمحتلة 
والتسليح الروسي اهم للعراق

نائبة: 50 الف خريج عاطل عن العمل 
بمحافظة واحدة

المراقب العراقي/ احمد محمد...
أكث�ر م�ن عام�ة اس�تفهام ام�ام الصم�ت العرب�ي إزاء 
االنته�اكات االمريكية الت�ي وقعت عىل الس�يادة العراقية 
خال أسبوع واحد، فمن اس�تهداف قوات الحشد الشعبي 
يف القائ�م اىل قت�ل قائدين كبرين يف املقاومة اإلس�امية يف 
بغ�داد، لكن مراقبون يف الش�أن الس�يايس يؤكدون أن ذلك 
لي�س باألمر الغريب عىل الدول العربية باس�تثناء س�وريا 
ولبن�ان الل�ذان قدم�ا تعازيهم�ا للع�راق وش�جبا انتهاك 
الس�يادة العراقية، معتربي�ن أن هذا الصمت جاء عىل وفق 

الرغبات االمريكية.
ويش�ر املراقب�ون اىل ان الجانب العراق�ي مطالب بإعادة 
النظر بعاقاته مع الدول العربية التي التزمت الصمت إزاء 
اإلنتهاكات، خصوصا وأن العراق س�بق له وأن تضامن مع 

جميع الدول حني تعرضت لألذى وانتهاك لسياداتها.
يف الرساء والرضاء: 

م�ن جهته أش�ار املحلل الس�يايس مؤيد الع�يل، اىل أن »أي 
عاق�ات يقيمها العراق مع ال�دول املجاورة يجب أن تكون 
مبنية عىل اح�رام الطرفني ورضورة الوق�وف والتضامن 
بني البلدين يف حال املس�اس بس�يادة أي م�ن العراق او أي 
بل�د اخ�ر او أن تكون هناك وقفات ج�ادة من تلك الدول يف 

الرساء والرضاء«.
وق�ال العيل، يف ترصيح ل�� »املراقب العراق�ي« إن »العراق 
يمر بمنعطف خطر بعد االنتهاك األمريكي األخر للسيادة 
املحلي�ة«، مبينا ان »هذا ما كان له انعكاس�ه عىل األوضاع 
األمنية والسياسية وحتى االقتصادية، ومن دون أن يكون 

للدول العربية موقف حيال ذلك«.
العراق سباق للخر: 

واستدرك أن »العراق سباق للشجب واالستنكار ملا مرت به 
جميع ال�دول العربية خصوصا املجاورة منها خال الفرة 
الس�ابقة واالنتهاكات التي مورست عىل أراضيها«، معتربا 
أن »العمليتني األخرتني التي قامت بها أمريكا واستهدافها 
لقائدين يف املقاومة االس�امية هي اع�ان لعدائها للعراق، 

ومصابا للعراق عىل مستوى الحكومة والشعب«.
ليس جديد عىل العرب: 

 واس�تغرب من »غياب موقف الدول العربية امرا واردا ألن 
هذه الدول هي نفس�ها من س�اندت حكومة النظام البائد 
يف عملية وقوفه ضد أبناء الش�عب العراقي وتجويعه وقتل 
األبرياء، وساندت االمريكان بعد دخولهم لبغداد عام 2003 
فضا عن دعمها لجماعات داعش االجرامية عام 2014«.
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أكد رئيس مجلس الوزراء، عادل 
عبد املهدي، اليوم الخميس، أن 
القوات األجنبية من  انس�حاب 
إيجابية  اث�اراً  العراق، س�يرك 
عىل ام�ن واس�تقرار وس�يادة 

الباد.
وذك�ر املكت�ب اإلعامي لرئيس 
الوزراء يف بي�ان تلقت »املراقب 
العراقي« نس�خة منه، أن »عبد 
امله�دي اس�تقبل اليوم، س�فر 
االتحاد األوربي يف العراق مارتن 
هوث، وجرى خال اللقاء بحث 
العاق�ات بني الع�راق واالتحاد 
ح�ول  والتش�اور  األورب�ي 
األوض�اع الراهن�ة يف املنطق�ة 
وسبل نزع فتيل األزمة الحالية، 
تواج�د  الع�راق م�ن  وموق�ف 

القوات األجنبية«.
»رئي�س  أن  البي�ان،  وأض�اف 
الوزراء أكد أهمية قيام االتحاد 
األوربي بدوره يف التهدئة وتبني 
املب�ادرات التي تجن�ب املنطقة 
ومخاط�ر  التوت�ر  والعال�م 
النزاع�ات املس�لحة ع�ىل األمن 

والسلم العامليني«.
وأوض�ح عب�د امله�دي »موقف 
الن�واب  ومجل�س  الحكوم�ة 
الق�وات  انس�حاب  بطل�ب 
األجنبي�ة وأث�ره اإليجاب�ي عىل 
أمن واستقرار وسيادة العراق«، 
مشرا إىل »س�عي العراق الدائم 
إلقام�ة أفض�ل العاق�ات م�ع 
الجميع وحفظ أمن واس�تقرار 

املنطقة«.

دول عربية تلتزم »الصمت« إزاء االنتهاكات االمريكية بحق العراق
عبد المهدي: انسحاب االمريكان 

سيكون له أثر إيجابي على امن البلد

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

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي ...
تتصاع�د مطالب املحافظ�ات املنتج�ة للنفط بمس�تحقاتها من 
مبال�غ الب�رو دوالر ال�ذي تم تس�ويفه يف الس�نوات املاضية رغم 
ارتف�اع قيمة موازنات األعوام املاضية , والي�وم مع اعداد موازنة 
2020 تتجدد املطالب لتل�ك املحافظات بمبالغ البرودوالر  لتنفيذ 

املشاريع الخدمية يف تلك املدن التي عانت من اإلهمال املتعمد.
هن�اك التزامات م�ن مجلس الن�واب س�يفرضها يف املوازنة وعىل 
الحكوم�ة القادم�ة ان تتحم�ل ه�ذه االلتزام�ات فيم�ا يتعل�ق 
باملحافظ�ات التي له�ا حق يف الب�رو دوالر املقرح الس�ابق كان 
من املف�رض ان تعطى س�ندات خزينة مقابل الب�رو دوالر لكي 
يتم تنفيذ املش�اريع االسراتيجية حس�ب اتفاق املرحلة السابقة 
او تس�حب من ايرادات املنافذ لتلك املحافظات ،كل هذه االمور لم 
تنف�ذ لم يأخذوا من اي�رادات املنافذ وال ايرادات الخزينة وال حصة 

البرودوالر.
عبد  املهدي رئيس حكومة ترصيف االعمال وعد س�ابقا بأن يزود 
الربملان بالحس�ابات الختامي�ة منذ 2013 ولغاي�ة العام املايض , 
اال ان هن�اك مآخذ قانونية عىل ه�ذه الترصيحات , فحكومة عبد 
امله�دي او اية حكومة تأتي بدال عنه التس�تطيع اعداد حس�ابات 
ختامية صحيحة تبني املرصوفات وحقول الرصف , رغم ان وزارة 
املالي�ة تمتلك س�جات باملصاري�ف لألعوام املاضية والس�بب هو 
مش�كلة املرصوفات املبارشة والنثريات التي منحت اىل الرئاسات 

الث�اث وبع�ض الهيئ�ات والوزارات  بس�بب عدم وجود س�جات 
دقيقة بهذه املرصوفات .

املحافظات ومجالس�ها املنحلة هي األخرى تقف عائق امام اعداد 
املوازنة بس�بب عدم وجود س�جات دقيق�ة بمصاريفها وخاصة 
نثريات املحافظني التي ت�رصف بدون وصوالت وكذلك هناك االف 
املش�اريع املتوقفة والت�ي خصصت أموال لها اختفت , فالفس�اد 
املتغلغ�ل يف مفاص�ل الدولة ال�ذي ابتلع موازن�ات بأكملها ما زال 
يق�ف عائق ام�ام ادراج حس�ابات ختامي�ة دقيقة حت�ى اليتبني 
حجم الرسقات والتي قد تنس�ب لجهة ما وهذا ما ال تستطيع اية 

حكومة قادمة ادراجها النه يعد اللعب بالنار.
يقول الخبر االقتصادي صالح الهمايش يف حوار من خال الهاتف 
مع ) املراق�ب العراقي(: ان النظام املايل العراقي يخرقه الفس�اد 
واملحاصص�ة وه�ي وراء حرم�ان املحافظات املنتج�ة للنفط من 
مبالغ البرودوالر واس�تحقاقها من املناف�ذ الحدودية والبحرية , 
فمعظم محافظات العراق بأ�ستثناء كردستان تعاني من تدهور 
النظ�ام الخدمي وغي�اب التخصياصات املطلوب�ة العمارها , اما 
بس�بب ع�دم انصافها املتعم�د او ان املحافظني لي�س ذو خربة يف 
عملهم وكما حدث مع محافظ البرصة الذي أعاد 80% من موازنة 
املحافظ�ة يف الوقت الذي تعاني البرصة من الغرق وطفح املجاري 

وغياب املاء الصالح للرشب.
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مطالبات »البترو دوالر« تعود للواجهة مجددًا والمحافظات المنتجة تطالب بحقوقها

أعلن الربملان اليوم الخميس، عن جدول 
اعم�ال الس�بت املقب�ل، فيما ب�ني انها 

ستتضمن قراءة جملة من القوانني.
وأف�ادت وثيق�ة ص�ادرة ع�ن الربملان 
حصل�ت علي�ه »املراق�ب العراق�ي« ان 
»جلس�ة السبت س�تنطلق الواحدة بعد 
الظه�ر وتتضمن التصويت عىل مقرح 

قانون اإلدارة املالية االتحادية«.
وأضاف�ت ان »الجلس����ة س�تتضمن 
كذل�ك التصوي�ت عىل م�رشوع قانون 
النق�ل  اتفاقي�ة  اىل  الع�راق  انضم�ام 

الربي«.
»الجلس�ة  ان  اىل  الوثيق�ة  ولفت�ت 
س�تتضمن كذل�ك الق�راءة الثاني�ة اىل 
مق�رح قان�ون التعدي�ل األول الهي�أة 
لع�ام  العراقي�ة لاعتم�اد رق�م )17( 
2017، وكذلك استكمال التصويت عىل 

مقرح قانون الضمان الصحي«.

البرلمان يعلن عن جدول 
اعمال جلسة السبت 

املراقب العراقي/ متابعة...
أق�ام ح�زب الل�ه مراس�م تأبيني�ة 
ومجلس فاتحة بمناس�بة استشهاد 
قاس�م  الفري�ق  املقاوم�ة  مح�ور 
هيئ�ة  رئي�س  ونائ�ب  س�ليماني، 
الحشد الشعبي يف العراق الشهيد أبي 
مهدي املهن�دس ورفاقهما، وذلك يف 
مجمع اإلمام الحس�ني )ع( يف مدينة 
صور، بحضور عض�وي كتلة الوفاء 
للمقاوم�ة النائبني حس�ن عز الدين 
وحس�ني ج�ي، مس�ؤول منطق�ة 
الجن�وب األوىل يف ح�زب الل�ه عب�د 
الله نارص، القائم بأعمال الس�فارة 
اإليراني�ة يف لبن�ان أحم�د حس�يني 
األح�زاب  مختل�ف  مثل�ت  ووف�ود 
والقوى والفصائل الوطنية اللبنانية 
والفلس�طينية، باإلضاف�ة إىل لفيف 
من رجال الدين من مختلف الطوائف 
الدينية، وفعاليات وشخصيات أمنية 

وتربوي�ة  واجتماعي�ة  وعس�كرية 
وثقافية ورؤس�اء وأعضاء مجالس 
واتحادات بلدي�ة واختيارية، وعوائل 
ش�هداء وثلة من مجاهدي املقاومة 
اإلس�امية وحش�د من أهايل املدينة 

والقرى والبلدات الجنوبية.
وتخللت املراس�م تاوات آليات بينات 
من الق�رآن الكريم لعدد م�ن القرّاء 
املحلي�ني، كم�ا تح�دث يف املناس�بة 
للمقاوم�ة  الوف�اء  كتل�ة  عض�و 
النائ�ب حس�ن ع�ز الدي�ن، فأكد أن 
دم�اء الش�هيدين القائدي�ن قاس�م 
سليماني وأبي مهدي املهندس ومن 
تعي�د  أن  اس�تطاعت  كان معهم�ا، 
إحياء ه�ذه األمة مج�دداً حول نهج 
الفلس�طينية،  والقضي�ة  املقاوم�ة 
لفلس�طني  كان  قاس�م  الح�اج  ألن 
وللعرب ولإلنس�انية، ولذلك شاهدنا 
الوف�ود الش�عبية التي أت�ت من كل 

القرى وامل�دن والبلدات بكل تاوينها 
وتنوعه�ا الديني والفك�ري والثقايف 
الق�وى  إىل  إضاف�ة  والس�يايس، 
السياسية الوطنية والحزبية وجميع 
فصائل املقاوم�ة، مما يعني أن هذه 

الدماء حارضة اليوم وبقوة.
واعت�رب النائ�ب عز الدي�ن أن اإلدارة 
األمركي�ة أدركت تماماً م�اذا يعني 
قتل الحاج قاس�م سليماني، وعليه، 
فإن هذه ال�روح التي ضخها يف هذه 
األمة ستؤتي أُُكلها بعد حني إن شاء 
الله تعاىل تحريراً للقدس وفلس�طني 
الش�هيد  وس�يبقى  واملقدس�ات، 
سليماني األنموذج والقدوة للمجاهد 
واإلنس�ان املخلص الذي ارتبط بالله 
س�بحانه وتعاىل، وعشق الله وأحبه، 
فاخت�اره ش�هيداً به�ذه املكانة التي 

شاهدناها جميعاً.

تفاصيل اوسع صفحة 4
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المراقبالعراقي/بغداد...
اك�د النائب عن تحالف س�ائرون رياض 
املس�عودي، الخمي�س، مطالب�ة  بع�ض 
الق�وى الش�يعية بإع�ادة الثق�ة لعادل 
عبد امله�دي ممكنة يف  الدس�تور اال انها 
التتوافق مع مطلب املرجعية واملحتجني، 
مش�را  اىل ان الكت�ل السياس�ية ب�دأت 
من�ذ االمس ح�راكا واس�عاللخروج من 
 ازم�ة تس�مية رئي�س الحكوم�ة املقبل 
وكابينت�ه الوزاري�ة .  وقال املس�عودي يف 
ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب العراقي« إن 

»موق�ف  التي�ار الصدري م�ازال ثابتا يف 
موضوع اختيار رئي�س وزراء جديد  بما 
يوافق ومطالب الش�عب العراقي، ممثال 
بالنزاهة والقوة وغ�ر  ضعيف ويحظى 
بقبول ش�عبي واسع، فضال عن تطابقه 
م�ع مواصف�ات  املرجعي�ة الرش�يدة«.  
وأض�اف املس�عودي، أن »مطالبة بعض 
الثق�ة  م�ن  بإع�ادة  الش�يعية  الق�وى 
جدي�د لع�ادل عبد امله�دي م�ن الناحية 
الدستورية ممكنة، اال انها  تتعارض مع 
مطل�ب املرجعية التي ع�ى ضوئها قدم 

عبد املهدي  اس�تقالته«، مؤكداان »التيار 
الص�دري اليحيد عن نصيح�ة املرجعية 
 الديني�ة بخص�وص حكوم�ة ترصي�ف 
االعمال«.  وأوضح، أن »الكتل السياسية 
بدأت تتحرك بكل جدية للتش�اور النهاء 
 ازمة ملف الحكوم�ة الجديدة وان دعوة 
الس�يد الصدر بتحديد 15  يوما لتس�مية 
الكت�ل  دافع�ا لجمي�ع  الحكوم�ة تع�د 
السياس�ية، إضاف�ة اىل  دعوته للش�عب 
العراق�ي بالتفاعل م�ع االختيار لغرض 

التهيئة اىل  انتخابات مبكرة«. 

المراقبالعراقي/بغداد...
اعلن عضو لجنة االمن والدفاع النيابية عيل الغانمي، الخميس، ان 
 العراق دائما ما ينأى بنفس�ه عن ان يكون ساحة الي رصاع دويل، 
 والربملان العراقي والحكومة طالبوا مرارا وتكرار وسعوا الن يكون 
 الع�راق بعي�دا ع�ن اي رصاع اقليمي او دويل .  وأوض�ح الغانمي يف 
ترصيح تابعته »املراقب العراقي« ان  »العراق  دائما ما ينأى بنفسه 
عن ان يكون س�احة ألي رصاع دويل،  والربملان العراقي والحكومة 
طالبوا مرارا وتكرار وسعوا لالبتعاد  عن اي رصاع اقليمي او دويل، 
وهذا ما نص عليه الدس�تور العراقي  ويج�ب عى الجميع االلتزام 

بالدس�تور«، الفت�ا اىل ان »التواجد  االمرك�ي يف العراق ليس له اية 
حج�ة او ذريع�ة، وقد انتهى بق�رار  مجلس الن�واب االخر ويجب 
تطبيقه«.  وبني الغانمي ان »امركا تدعي بان هناك اتفاقية امنية 
ولك�ن يف  الحقيقة ال توجد اتفاقية بيننا وبينها، وانما هي اتفاقية 
اطار  اس�راتيجي تضم جملة من القضاي�ا واالمور التعاونية بني 
الدولتني،  وبامكان احداهما االنسحاب من هذه االتفاقية«، مشرا 
اىل ان »  ممارسة امركا لعمليات االستهداف واالعتداء عى االرايض 
 العراقي�ة مخالف للقوانني واالعراف الدولي�ة وهي من بدأت بهذه 

 الحرب لذلك يتوجب عليها االنسحاب«. 

المراقبالعراقي/بغداد...
اص�در رئي�س حكوم�ة ترصيف 
األعمال اليومية عادل عبد املهدي 
 بيان�ا بمناس�بة ذكرى تأس�يس 
الرشط�ة العراقي�ة، أك�د فيه أن 
اهتمام�ا  اول�ت  حكومت�ه  ق�د 
بهذه التش�كيالت وصنوفها كي 
تتمك�ن م�ن القي�ام  بواجباتها 
ودورها عى أحسن وجه بتوفر 
األمن.  وقال عبد املهدي يف بيان 
تلقت »املراقب العراقي« نسخة 
 منه«نتق�دم بأس�مى التهان�ي 
والتربي�كات لجمي�ع منتس�بي 
الرشطة  العراقية بحلول الذكرى 
الثامنة والتسعني لتأسيسها«. 

وقف�ت  »لق�د  وأض�اف 
الرشطة االتحادية واملحلية 

وقفتها املشهودة  بمشاركة اخوتهم يف القوات 
املس�لحة بوجه عصابات االره�اب  واختلطت 
دماؤهم مع دماء اخوتهم الشهداء والجرحى 
يف معارك  النرص، فهنيئا لهم موقفهم الوطني 
الش�جاع ال�ذي يس�جله التأري�خ  بأحرف من 
ن�ور، فقد أدوا مهمة اضافية صعبة اىل جانب 
مهمته�م  االساس�ية بحف�ظ األم�ن والنظام 
وتطبيق القانون وتقديم العديد من  الخدمات 
ألبناء الشعب العراقي«.  واشارت عبد املهدي، 
اىل ان »تطوي�ر جهاز الرشطة هو أحد اهداف 
 ه�ذه الحكومة وقد اولينا تش�كيالت الرشطة 
وصنوفه�ا اهتمام�ا خاص�ا  لتمكينه�ا م�ن 
القي�ام بواجباته�ا ولتك�ون وجه�ا حضاريا 
مرشق�ا للدول�ة  وتق�وم بدورها عى أحس�ن 

وجه بتوفر األمنوتطبيق القانون وفرض 
 هيبت�ه ومحارب�ة الجريم�ة والفس�اد، 

واس�تخدام التكنولوجي�ا الحديثة يف 

 انجاز الوثائ�ق وترسيعها وتجاوز حلقات 
الروتني«. 

وتاب�ع: »تحي�ة ألرواح ش�هداء وجرح�ى 
الداخلي�ة  وعوائله�م  ووزارة  الرشط�ة 
الكريمة يف جميع محافظات العراق، اجدد 
التهاني  للرشطة العراقية وجميع منتسبي 

وزارة الداخلية بعيدهم األغر ، 
 س�ائال الله العزي�ز القدير 

ان يمكنن�ا جميع�ا من 
وتحقيق  شعبنا  خدمة 

 تطلعاته ». 

سائرون:إعادةالثقةبعبدالمهدييخالفمطلبالمرجعية

الدفاعالنيابية:التواجداالميركيفيالعراقليسلهايةذريعة

رئيسالوزراءبعيدالشرطة:اوليناهااهتماماخاصا
لتمكينهامنالقيامبواجباتها

السبتالمقبل..مناقشةالتحقيقاتبشأناغتيالالشهيدينالمهندسوسليماني

الطليباوي:الحديثعناستهدافالحشدللمنطقة
الخضراءكالمعارعنالصحة

المراقبالعراقي/ديالى...
دي�اىل،  رشط�ة  قي�ادة  اعلن�ت 
القب�ض ع�ى  الق�اء  الخمي�س، 
عرشة  مطلوبني اثنني منهم وفق 
املادة 4ارهاب يف مناطق متفرقة 

من  املحافظة . 
وذك�رت القي�ادة يف بي�ان تلق�ت 
»املراق�ب العراقي« نس�خة منه، 
إن   «مفارز شعبة مكافحة اجرام 
بهرز وقره تبة، تمكنت من القاء 

 القبض ع�ى مطلوبني اثنني وفق 
املادة 4ارهاب، كما القت دوريات 
 قس�م رشط�ة العب�ارة وش�عب 
قس�م مكافحة االج�رام يف قيادة 
رشطة  دياىل القب�ض عى ثمانية 
مطلوب�ني ع�ى قضاي�ا جنائي�ة 

مختلفة«. 
اتخ�اذ  »ت�م  ان�ه  واضاف�ت، 
بحقه�م  القانوني�ة  االج�راءات 

لعرضهم عى  القضاء«. 

القبض عىل عشرة مطلوبين 
بقضايا مختلفة يف دياىل
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الشريط 
األمين

المراقبالعراقي/بغداد...
اكدت لجنة االمن والدفاع النيابية، 
س�عيها  ع�ن  الخمي�س،  الي�وم 
 ملناقشة التحقيقات بشأن االعتداء 
األمريك�ي الغاش�م ال�ذي تس�بب 
 باغتيال نائب رئيس هيئة الحش�د 
املهن�دس  مه�دي  أب�و  الش�عبي 

 والفريق قاسم سليماني . 
كري�م  اللجن�ة  عض�و  وق�ال 
تابعت�ه  ترصي�ح  يف  املحم�داوي، 

ل�� »املراقب  العراق�ي« إن »اللجنة 
الوزاري�ة الت�ي ش�كلت للتحقي�ق 
بش�أن االعتداء  األمريك�ي واغتيال 
املهندس وس�ليماني ل�م تقدم إي 
نتائ�ج ملجل�س  الن�واب أو للجن�ة 
األمن والدفاع النيابية«، الفتا إىل إن 
التحقيق  »مجلس  الوزراء سيكمل 

خالل األيام القريبة القادمة«. 
وأض�اف أن »|لجنة األم�ن والدفاع 
ي�وم  اجتماع�ا  النيابي�ة س�تعقد 
الس�بت  املقبل ملناقشة التحقيقات 

املهن�دس  اغتي�ال  بش�أن 
وس�ليماني«، مبينا  أن »االجتماع 
إخ�راج  ق�رار  أيض�ا  س�يناقش 
الب�الد  م�ن  األمريكي�ة  الق�وات 

 لحفظ السيادة العراقية«. 
الن�واب ح�دد  يذك�ر أن مجل�س 
لرئيس ال�وزراء املس�تقيل القائد 
العام  للقوات املس�لحة عادل عبد 
املهدي س�بعة أي�ام إلكمال نتائج 
التحقيق  بش�أن اغتي�ال املهندس 

وسليماني. 

المراقبالعراقي/بغداد...
الش�عبي  الحش�د  يف  القي�ادي  اك�د 
جواد الطليباوي، ان الحش�د ليس لديه 
 أي عملي�ات عس�كرية ضد الس�فارة 
العس�كري  الوج�ود  او  األمركي�ة 

 األجنبي . 

وقال الطليباوي يف ترصيح تابعته »املراقب 
اس�تهداف  »الحدي�ث  ع�ن  إن  العراق�ي« 
الحش�د الش�عبي املنطق�ة الخ�راء كالم 
عار ع�ن  الصحة« الفت�ا اىل ان »الحش�د ال 
يخالف أوامر القائد العام للقوات  املس�لحة 
ومهمته مس�اندة قوات األمن«.  واضاف ان 

»بث الش�ائعات يراد منه جر هذه املؤسسة 
الوطني�ة اىل  مخالفة أوامر رئي�س الوزراء 
وه�ذا م�ا ال يرتضي�ه الحش�د« مبين�ا ان 
  «قصف املنطقة الخراء قد يكون ترصفاً 
انفعالي�اً وفردي�اً أو محاول�ة  م�ن البعض 

لتشويه سمعة الحشد وخلط األوراق«. 

المراقبالعراقي/نينوى...
اعلن�ت وزارة الداخلية، الخميس، عن 
اعتق�ال داع�ي عمل بديوان�ي  الجند 

والحسبة يف ايمن املوصل . 
وقالت ال�وزارة يف بيان تلقت »املراقب 
ان   «ق�وة  من�ه  نس�خة  العراق�ي« 
مش�ركة من مديرية رشطة الحدباء 
التابع�ة  لقي�ادة  الغزالن�ي(  )مرك�ز 
رشطة نين�وى ومديرية اس�تخبارات 
ومكافح�ة اره�اب نين�وى  وبناًء عى 
معلوم�ات اس�تخبارية دقيق�ة وبعد 

املتابع�ة املس�تمرة  تتمكن م�ن القاء 
القب�ض عى الداع�ي) م س س ح ( 
وال�ذي كان  يعمل بصف�ة مقاتل فيما 
يسمى بديوان الجند وكذلك عمل فيما 

يسمى  بالحسبة«. 
واضاف�ت ان�ه »كان يق�وم باإلخب�ار 
ع�ن دور منتس�بي الق�وات االمني�ة 
 خالل فرة س�يطرة داعش عى مدينة 
املوصل«، مشرة اىل انه   «القي القبض 
يف  الغزالن�ي  ح�ي  منطق�ة  يف  علي�ه 

الجانب االيمن  ملدينة املوصل«. 

المراقبالعراقي/كركوك...
اعلنت خلية اإلعالم األمني، الخميس، القاء القبض عى 
مطلوب�ني  والعثور عى م�واد متفج�رة واوكار لداعش 

بكركوك . 
وذك�رت الخلية يف بي�ان تلقت 
»املراقب العراقي« نسخة منه، 
إن   «ق�وة مش�ركة ضمن املقر 
املش�ركة/  للعمليات  املتق�دم 
كرك�وك وم�ن  خ�الل الفرقتني 
رشط�ة  والسادس�ة  الثالث�ة 
اتحادي�ة، نفذت عملية تفتيش 
 ش�ملت »سلس�لة جب�ال ماما 

ومس�ك خط البيش�مركه الس�ابق وتفتيش  قرى كبيبه 
ومزيري�ر واملنصورية« وج�اءت هذه العملي�ة لتطهر 
 املنطق�ة من العن�ارص االرهابي�ة وقد ت�م القبض عى 

املطلوبني«. 
واضاف�ت، ان »عملية التفتيش 
نتج عنها، العثور عى ٣٢ عبوة 
 ناس�فة مختلفة م�ن مخلفات 
داعش اإلرهاب�ي، تم معالجتها 
الهن�ديس،  قب�ل  الجه�د  م�ن 
والعثور عى كهف�ني و٣ أوكار 
لإلرهابي�ني، وقد ت�م   تدمرها 
من قبل القوة املنفذة للواجب«. 

الداخلية تعتقل داعيش عمل بالجند 
والحسبة يف ايمن الموصل

العثور عىل مواد متفجرة واوكار يف كركوك

دولتان عربيتان فقط نددت بالجريمة االمريكية األخيرة

مراقبون:العراقمطالببإعادةالنظربعالقاتهمعالدول
»الصامتة«إزاءاالعتداءعلىسيادته

المراقبالعراقي/احمدمحمد...
أكثر من عالمة استفهام امام الصمت العربي 
إزاء االنته�اكات  االمريكي�ة الت�ي وقعت عى 
الس�يادة العراقي�ة خالل أس�بوع واحد، فمن 
 استهداف قوات الحش�د الشعبي يف القائم اىل 
قتل قائدي�ن كبري�ن يف  املقاومة اإلس�المية 
يف بغ�داد، لكن مراقبون يف الش�أن الس�يايس 
 يؤك�دون أن ذل�ك لي�س باألم�ر الغري�ب عى 
الدول العربية باس�تثناء  سوريا ولبنان اللذان 
قدما تعازيهما للعراق وشجبا انتهاك السيادة 
 العراقي�ة، معتربين أن ه�ذا الصمت جاء عى 

وفق الرغبات  االمريكية. 
العراق�ي  الجان�ب  ان  اىل  املراقب�ون  ويش�ر 
مطال�ب بإع�ادة النظ�ر  بعالقاته م�ع الدول 
العربية التي التزمت الصمت إزاء اإلنتهاكات، 
 خصوص�ا وأن العراق س�بق ل�ه وأن تضامن 
مع جميع الدول حني  تعرضت لألذى وانتهاك 

لسياداتها. 
يف الرساء والراء:  

من جهته أش�ار املحلل السيايس مؤيد العيل، 
اىل أن »أي عالق�ات  يقيمها الع�راق مع الدول 
املج�اورة يج�ب أن تكون مبنية ع�ى احرام 
 الطرف�ني ورضورة الوق�وف والتضام�ن بني 
البلدين يف حال املساس  بسيادة أي من العراق 
او أي بلد اخر او أن تكون هناك وقفات جادة 

 من تلك الدول يف الرساء والراء«. 
وقال العيل، يف ترصيح ل�� »املراقب العراقي« 
إن »العراق يمر  بمنعطف خطر بعد االنتهاك 
األمريكي األخر للس�يادة املحلي�ة«،  مبينا ان 
»هذا ما كان له انعكاسه عى األوضاع األمنية 

والسياس�ية  وحتى االقتصادية، ومن دون أن 
يكون للدول العربية موقف حيال  ذلك«. 

العراق سباق للخر:  
للش�جب  س�باق  »الع�راق  أن  واس�تدرك 
واالس�تنكار ملا مرت به جمي�ع  الدول العربية 
خصوصا املجاورة منها خالل الفرة السابقة 
 واالنته�اكات التي مورس�ت ع�ى أراضيها«، 
معت�ربا أن »العمليت�ني  األخرت�ني التي قامت 
به�ا أمريكا واس�تهدافها لقائدين يف املقاومة 
 االسالمية هي اعالن لعدائها للعراق، ومصابا 

للعراق عى مستوى  الحكومة والشعب«. 
ليس جديد عى العرب:  

  واس�تغرب من »غياب موق�ف الدول العربية 
ام�را واردا ألن ه�ذه  ال�دول هي نفس�ها من 
ساندت حكومة النظام البائد يف عملية وقوفه 
 ضد أبن�اء الش�عب العراقي وتجويع�ه وقتل 
األبري�اء، وس�اندت  االمريكان بع�د دخولهم 
لبغداد عام ٢00٣ فضال عن دعمها لجماعات 

 داعش االجرامية عام ٢014«. 
  واعترب أن »مواقف هذه الدول هي منس�جمه 
أصال مع اإلرادة  االمريكية لتأكد بذلك عداؤها 
للع�راق وش�عبه وليس�ت دوال صديق�ة كما 

 يشاع عنها«. 
كشفت عن وجه قبيح:  

  وب�ني أن »ه�ذه ال�دول ق�د كش�فت وجهها 
القبيح يف مس�ألة تعاملها م�ع  أزمات العراق 
واالنته�اكات الت�ي يتع�رض عليه�ا ع�ى يد 

العدوان  األمريكي«. 
ماهو املطلوب من العراق؟:  

وش�دد العيل ع�ى »رضورة ان يك�ون للعراق 

موقفا مغايرا يف مسألة  تعامله تلك الدول وان 
يك�ون هناك إع�ادة للنظ�ر للعالقات 
العراقية مع  ال�دول ومنها األردن من 
خالل إيقاف عملية بيع النفط اليها«. 

وكان القي�ادي يف تحال�ف الفتح نعيم 
العبودي قد أشار يف تغريدة له  تابعتها 
»املراق�ب العراقي« إن س�وريا ولبنان 
هما فق�ط من قدم�ا  التع�ازي للعراق 
بعد العملي�ة االمريكية الغاش�مة التي 
اس�تهدفت قائد  فيلق الق�دس اإليراني 
قاس�م س�ليماني ونائ�ب رئي�س هيئة 
الحش�د  الش�عبي أبو مه�دي املهندس، 
حي�ث يأت�ي ذل�ك يف وق�ت اعت�ربت فيه 
 املرجعي�ات الدينية وعدد م�ن املنظمات 
العاملية بان تلك العملية  ماهي اال انتهاك 

للسيادة العراقية. 
ووق�ف ال�دول العربي�ة األخ�رى موق�ف 
املتفرج، متناس�ية أن أي  عدوان امريكي 
او غ�ر امريك�ي يمارس ع�ى العراق هو 

تهديد  ملصالحها بشكل مبارش. 
وش�هدت ع�دد م�ن الوالي�ات االمريكي�ة 
احتجاج�ات بالضد م�ن العملية  االمريكية 
التي نفذتها بالقرب من مطار بغداد الدويل. 

يذك�ر ان مجلس الن�واب العراقي قد صوت 
ع�ى قرارات ال�زم فيها  الحكوم�ة العراقية 
عى ع�دم االعتم�اد ع�ى أي ق�وة أمريكية 
 للرورات األمنية، فيما طالب الربملان أيضا 
ب�رورة الغ�اء  االتفاقي�ة األمني�ة املوقعة 
مع واش�نطن والعم�ل عى اغالق الس�فارة 

 االمريكية يف بغداد. 

المراقبالعراقي/بغداد...
شهدت جامعة القادس�ية، اليوم الخميس، 
عودة ال�دوام الرس�مي لطلب�ة  جامعتها يف 

كافة اقسامها العلمية. 
وقال�ت إذاع�ة »جمهورية الع�راق« يف خرب 
»ال�دوام  ان  »املراق�ب  العراق�ي«  تابعت�ه 
بجامع�ة  واألقس�ام  الكلي�ات  يف  الرس�مي 
القادس�ية  عاد بش�كل طبيعي بعد ارضاب 
ط�ال ألس�ابيع«.  وارضب ع�دد من طلبة 
الجامعات والكليات االهلية يف القادسية 
 وبقي�ة املحافظ�ات تأيي�دا لتظاه�رات 
التي ش�هدتها بغداد وبعض  املحافظات 
للمطالبة باختيار رئيس وزراء وحكومة 

جديدة. 

ت�رصيح اإذاعي
عودة الدوام الرسمي 

لجميع الكليات واألقسام 
يف جامعة القادسية



مختصون : اعداد موازنات السنوات الماضية محاولة لتحسين صورة الحكومات السابقة  امام الشعب 
محافظات تطالب بمبالغ البترودوالر وترفض تدويرها

هن�اك التزام�ات م�ن مجل�س النواب 
س�يفرضها يف املوازنة وع�ى الحكومة 
القادم�ة ان تتحم�ل ه�ذه االلتزامات 
فيما يتعلق باملحافظ�ات التي لها حق 
يف الب�رو دوالر املق�رح الس�ابق كان 
من املفرض ان تعطى س�ندات خزينة 
مقاب�ل الب�رو دوالر لك�ي يت�م تنفيذ 
املش�اريع االس�راتيجية حسب اتفاق 
املرحلة السابقة او تسحب من ايرادات 
ه�ذه  ،كل  املحافظ�ات  لتل�ك  املناف�ذ 
االم�ور لم تنفذ لم يأخ�ذوا من ايرادات 
املناف�ذ وال اي�رادات الخزينة وال حصة 

البرودوالر.
عب�د  امله�دي رئيس حكوم�ة ترصيف 
االعمال وعد س�ابقا بأن ي�زود الربملان 
 2013 من�ذ  الختامي�ة  بالحس�ابات 
ولغاي�ة الع�ام امل�ايض , اال ان هن�اك 
مآخ�ذ قانونية عى ه�ذه الترصيحات 
, فحكوم�ة عبد امله�دي او اية حكومة 

اع�داد  التس�تطيع  عن�ه  ب�دال  تأت�ي 
تب�ن  صحيح�ة  ختامي�ة  حس�ابات 
املرصوفات وحق�ول الرصف , رغم ان 
وزارة املالية تمتلك سجالت باملصاريف 
لألعوام املاضية والس�بب هو مش�كلة 
املرصوف�ات املب�ارشة والنثري�ات التي 
منح�ت اىل الرئاس�ات الث�الث وبعض 
الهيئات والوزارات  بس�بب عدم وجود 

سجالت دقيقة بهذه املرصوفات .
املحافظ�ات ومجالس�ها املنحل�ة هي 
األخرى تقف عائ�ق امام اعداد املوازنة 
بس�بب ع�دم وج�ود س�جالت دقيقة 
بمصاريفها وخاصة نثريات املحافظن 
التي ت�رصف ب�دون وص�والت وكذلك 
هن�اك االف املش�اريع املتوقف�ة والتي 
خصصت أموال لها اختفت , فالفس�اد 
املتغلغ�ل يف مفاصل الدول�ة الذي ابتلع 
موازن�ات بأكمله�ا م�ا زال يقف عائق 
امام ادراج حس�ابات ختامي�ة دقيقة 

حتى اليتبن حج�م الرسقات والتي قد 
تنس�ب لجهة ما وهذا ما ال تس�تطيع 
اية حكوم�ة قادمة ادراجه�ا النه يعد 

اللعب بالنار.
صال�ح  االقتص�ادي  الخب�ر  يق�ول 
املراق�ب   ( م�ع  اتص�ال  يف  الهم�ايش 
العراق�ي  امل�ايل  النظ�ام  العراق�ي(: 

يخرق�ه الفس�اد واملحاصص�ة وه�ي 
وراء حرمان املحافظات املنتجة للنفط 
من مبالغ البرودوالر واستحقاقها من 
املناف�ذ الحدودية والبحري�ة , فمعظم 
محافظات العراق بأ�ستثناء كردستان 
تعان�ي م�ن تده�ور النظ�ام الخدمي 
املطلوب�ة  التخصياص�ات  وغي�اب 

العماره�ا , اما بس�بب ع�دم انصافها 
املتعمد او ان املحافظن ليس ذو خربة 
يف عمله�م وكم�ا ح�دث م�ع محافظ 
الب�رصة ال�ذي أع�اد 80% م�ن موازنة 
املحافظة يف الوقت الذي تعاني البرصة 
من الغ�رق وطفح املجاري وغياب املاء 
الصال�ح للرشب.وتاب�ع الهم�ايش: ان 

اعداد الحسابات الختامية ليس باألمر 
الصع�ب ولك�ن هناك م�ن يتعمد عدم 
اعداده�ا حتى ال تظهر مفاصل رصف 
األم�وال وال�ذي ابتلعه الفس�اد , اليوم 
حكومة عبد املهدي املنتهية صالحيتها 
اك�دت يف بداي�ة توليه�ا للحك�م بأنها 
س�وف تعد موازنات منذ 2013 ولغاية 

الع�ام املايض وه�و امر لي�س بصعب 
لكن الفس�اد ومافيات�ه  رسقت معظم 
أموال تل�ك املوازنات لذلك هناك فقرات 
مهمة يصعب تس�جيلها يف الحسابات 
الختامي�ة وخاص�ة النثري�ات فكي�ف 
س�يتم التعام�ل معه�ا وهل س�تعالج 

خارج السياقات؟ .
م�ن جهت�ه يق�ول املخت�ص بالش�أن 
االقتصادي جسم الطائي يف اتصال مع 
) املراقب العراق�ي(: مبالغ البرودوالر 
ه�ي وع�ود ص�درت م�ن الحكوم�ات 
خصوص�ا يف ايام كانت اس�عار النفط 
عالي�ة م�ع وجود وف�رة مالي�ة ولكن 
املالي�ة لتجع�ل م�ن  الش�حة  ج�اءت 
الب�رودوالر مؤج�اًل واحيانا  موضوع 
مرتبطا بمقرح�ات مختلفة تعرب عن 
عدم توفر الس�يولة من الحكومة ومن 
جمل�ة هذه املقرحات س�ندات خزينة 
وهي اموال تستلمها من البنك املركزي, 
ولكن يف السنوات السابقة ولغاية العام 
امل�ايض كان�ت موازنات الع�راق جيدة 
وم�ع ذلك ل�م تدفع مبال�غ البرودوالر 
ب�ل ت�م تقس�يطها ول�م تدفع بش�كل 
كام�ل , فحكومة عبد امله�دي املنتهية 
الصالحية أعطت أمواال ضخمة لألكراد 
خارج الس�ياقات القانونية ولم تعطي 
العراقية استحقاقها وهي  املحافظات 
الت�ي تعاني من قل�ة الخدمات وغياب 
املش�اريع الحيوي�ة , فه�ذا االم�ر اثار 
بقي�ة املحافظ�ات وكان�ت االحتجات 
الشعبية التي اسقطت تلك الحكومة . 

،،
،،

للنف����ط  المنتج����ة  المحافظ����ات  مطال����ب  تتصاع����د 
بمس����تحقاتها من مبالغ البتر ودوالر الذي تم تس����ويفه 
في الس����نوات الماضي����ة رغم ارتف����اع قيمة موازن����ات األعوام 
الماضي����ة , واليوم مع اعداد موازنة 2020 تتجدد المطالب لتلك 

المحافظات بمبالغ البترودوالر  لتنفيذ المش����اريع الخدمية في 
تلك المدن التي عانت من اإلهمال المتعمد.

أكدت لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية، الخميس، ان 
االتفاقية العراقية الصيني�ة لن تتوقف او تتعطل جراء 
التصعي�د الحاص�ل وتوت�ر األوضاع يف املنطق�ة، مبينة 
ان هناك تجارا يس�عون له�ذا التصعيد من اجل تحقيق 

املكاس�ب ع�ى حس�اب الش�عب العراقي.وقالت عضو 
اللجنة ندى ش�اكر جودة ، ان “االتفاقيات مابن الدول 
يج�ب ان تحرم، وماحصل م�ن تصعيد وتهديد بفرض 
العقوب�ات عى العراق عى الرغ�م من عدم وجود جدية 

لفرضها بشكل واقعي، وحتى ان فرضت فإن االتفاقية 
املوقع�ة م�ع الص�ن ل�ن تلغى”.وأضاف�ت ان “الكثر 
من التحدي�ات تواج�ه الحكومة فيما يتعل�ق بالبطالة 
وقلة ف�رص العمل وتوقف الزراع�ة والصناعة، مادفع 

الع�راق للبحث عن بدائل أخرى لغرض التنويع وانعاش 
الواقع االقتصادي، من خالل التوجه نحو الجهات التي 
تخدم الع�راق”، مؤكدة ان “االتفاقية مع الصن مفيدة 
للعراق كونها تتعامل بالنفط مقابل تنفيذ املش�اريع”.

ودعت جودة اىل “االبتعاد عن التهويل وتأجيج الش�ارع 
بالروي�ج للعقوبات واألزم�ات االقتصادية”، مبينة ان 
“هناك جهات تجارية تس�عى للتصعيد من اجل تحقيق 

األرباح عى حساب الشعب العراقي”.

االقتصاد النيابية: اتفاقية الصين سارية ولن تتعطل نتيجة التصعيد

البلديات العامة :تشكيل فرق تصميمية للمدن الجديدة 
أعلن�ت وزارة االعمار واالس�كان والبلديات 
ف�رق  تش�كيل  ع�ن  الخمي�س،  العام�ة، 
تصميمي�ة ملرشوع املدن الس�كنية الجديدة 
ضم�ن بغ�داد ومحافظت�ن، فيم�ا أك�دت 
عزمها افتتاح مجمع ش�ط العرب السكني 
خالل عام 2020.ونقل عن، مصدر مسؤول 
بال�وزارة قوله، إن وزارته “وضمن خطوات 
الربنام�ج الحكوم�ي املقر من قب�ل رئيس 
مجل�س ال�وزراء لدع�م املش�اريع التي لها 
مس�اس بحياة املواطن، الس�يما ما يخص 
قط�اع الس�كن، أص�درت ق�رارا اىل املرك�ز 
التاب�ع  الهندس�ية  الوطن�ي لالستش�ارات 
لل�وزارة، يتضمن تش�كيل ف�رق تصميمية 
كاف�ة  الهندس�ية  االختصاص�ات  تض�م 
م�ن معم�اري وإنش�ائي واخصائ�ي طرق 
وخدم�ات”، مبين�ا أن “هذه الف�رق معنية 
بمتابعة مرشوع تصامي�م املدن الجديدة يف 
العاصمة بغداد ومحافظات: االنبار وواسط 
وبابل”.وأض�اف أن “املرك�ز ب�ارش فعلي�ا 
متابع�ة االعمال الهندس�ية والفنية إلنجاز 

جميع التصامي�م وفق متطلب�ات ومعاير 
عاملي�ة وبأح�دث االس�اليب املس�تخدمة يف 

مجال متابعة ادارة املشاريع”.
ع�ى صعيد ذي صلة، ذكر املصدر ان وزارته 
“حققت نس�ب انجاز متقدم�ة يف مرشوع 

مجمع ش�ط الع�رب الس�كني يف محافظة 
الب�رصة ضمن جهوده�ا الرامي�ة اىل ايجاد 
حلول ألزمة السكن الخانقة يف البالد”، الفتا 
اىل ان “امل�رشوع م�ن تنفيذ رشكة الرش�يد 
العام�ة وبارشاف دائرة االس�كان التابعتن 

للوزارة”.وكش�ف عن ان “املرشوع سيوفر 
640 وحدة س�كنية موزعة ب�ن 64 عمارة 
سكنية بنموذجن، النوع A يضم 48 عمارة 
سكنية بواقع 384 شقة، بينما يضم النوع 
B 16 عمارة بواقع 256 شقة سكنية، فضالً 
عن األبنية الخدمية الخاصة باملجمع؛ وهي 
مدرسة ابتدائية بسعة 18 صفاً ومدرستان 
متوسطتان بسعة 12 صفاً، اىل جانب سوق 
ع�رصي ومركز صحي وجام�ع، فضال عن 

بناية بدالة ومبنى إداري”
ون�وه ب�أن “امل�الكات الهندس�ية والفني�ة 
للرشك�ة املنف�ذة للمرشوع، حققت نس�ب 
انجاز متقدمة تجاوزت ال� 60 باملئة، معربا 
عن أمله أن يتم افتت�اح املجمع خالل العام 
الحايل 2020، بحس�ب ال�رشوط التعاقدية 
للم�رشوع، لتت�م اضافت�ه اىل الرصي�د من 
الوح�دات الس�كنية الج�اري العم�ل بها يف 
بغ�داد ومحافظ�ات البالد كافة اس�هاما يف 
رف�د البالد بم�ا تحت�اج اليه منه�ا وضمن 

برامج أعد لهذا الغرض”.

بن الخبر النفطي حمزة الجواهري، الخميس، ان ارتفاع 
أسعار النفط لم يحدث جراء التوترات الحاصلة يف املنطقة، 
الفتا اىل ان األس�عار ومنذ 40 يوما تشهد ارتفاعا ملحوظا 

يف حن سيكون املستفيد األول هي الدول املصدرة للنفط.
وقال الجواهري ، ان “الدول املس�تفيدة من ارتفاع أس�عار 
النفط هي الدول التي تبيع )البرول(، إضافة اىل ان ارتفاع 
األس�عار لم يك�ن مفاجئاً، ع�ى الرغم من ان�ه تزامن مع 

التوترات الجارية يف املنطقة وخاصة بن ايران وامركا”.
وأض�اف ان “أس�عار النفط تش�هد ارتفاع�ا تدريجيا منذ 
40 يوم�ا م�ن 60 وص�وال اىل 70 دوالرا للربمي�ل، حيث ان 
م�ؤرشات االرتفاع لم تتأث�ر بفعل الرضب�ات الصاروخية 

والتوترات الجارية”.
وأوض�ح ان “الس�وق يتجه ليك�ون النفط عن�د نطاق ال� 
70 دوالرا للربمي�ل، وربم�ا ه�و تصعي�د من ام�ركا التي 
تمثل الكابح الس�عار النفط من خالل توظيف االحتياطي 
االس�راتيجي الذي يصل اىل ملي�ار برميل من النفط الخام 

ومشتقاته”.

الجواهري: ارتفاع أسعار النفط تزامن 
مع التوترات الجارية في المنطقة

الزراعة تستعد لتصدير محاصيل 
ومنتوجات إلى الخارج 

أعلن�ت وزارة الزراع�ة , الخمي�س , وص�ول ع�دد 
املحاصي�ل الزراعية املمنوعة من االس�تراد اىل 20 
محص�وال، مؤك�دة وج�ود محاصي�ل ومنتوج�ات 
زراعي�ة س�تعد للتصدي�ر كبي�ض املائ�دة وبعض 

املحاصيل الصيفية.
وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة حميد الناي�ف, ان 
“وزارة الزراع�ة أص�درت قرارا بمن�ع اكثر من 20 
محصوال نباتي�ا بما فيها البطاطا م�ن الدخول اىل 
العراق بس�بب وفرتها وتحقيق االكتفاء الذاتي من 

املنتج املحيل”.
وأض�اف الناي�ف، أن “بع�ض املحاصي�ل الزراعية 
واملنتج�ات الزراعية كبيض املائدة س�تعد للتصدير 
خارج البالد بعد حصول اكتفاء ذاتي داخل البالد”.

وأش�ار اىل  ان “بع�ض محاصيل املوس�م الصيفي 
املقب�ل  كالرق�ي والبطي�خ وغرها س�يتم تصدير 
الفائ�ض منه�ا اىل بع�ض دول الج�وار”, مبينا ان 
“سياسة الوزارة مستمرة بحماية املنتج املحيل من 

جانب وحماية املستهلك من جانب آخر”. 

أدوية سامراء تعتزم إنتاج مستحضرات جديدة ألول مرة في العراق
أعلنت الرشكة العامة لصناعة األدوية 
واملستلزمات الطبية يف سامراء إحدى 
واملع�ادن،  الصناع�ة  وزارة  رشكات 
الخميس، عن تحقيقها ارتفاعا كبراً 
يف قيم�ة اإلنتاج خ�الل النصف الثاني 
وبنس�بة   2019 امل�ايض  الع�ام  م�ن 
تطور بلغت )46%( ع�ن قيمة اإلنتاج 
للنص�ف األول م�ن الع�ام ذات�ه، فيما 
أك�دت عزمه�ا إنت�اج مس�تحرضات 
جدي�دة ألول م�رة يف البلد.وقال مدير 
عام الرشك�ة الصيدالني عب�د الحميد 
عب�د الرحم�ن الس�الم يف بي�ان ، ، إن 
مضاعف�ة  م�ن  تمكن�ت  “الرشك�ة 
إنتاجه�ا يف النص�ف الثاني م�ن العام 
امل�ايض محقق�ة قيم�ة إنت�اج بلغت 

)24( ملي�ار و )416( ملي�ون دين�ار 
وبنس�بة تط�ور )46%( مقارن�ة بما 
تحقق يف النص�ف االول من العام ذاته 

والبال�غ )16( ملي�ار و )718( مليون 
دينار”.وأض�اف الس�الم، أن “التطور 
الحاص�ل ج�اء نتيجة تظاف�ر جهود 

أقس�ام الرشك�ة كاف�ة وتوف�ر املواد 
االولي�ة باإلضاف�ة إىل تنفي�ذ الخطط 
والربامج اإلنتاجي�ة التي أدت بدورها 
اىل تطور وارتفاع يف اإلنتاج”.وأشار إىل 
“سعي الرشكة لوضع خطط إنتاجية 
طموح�ة للعام الح�ايل2020 واالعوام 
القادم�ة ومحاول�ة تش�غيل معظ�م 
الخط�وط اإلنتاجية املتوقف�ة وإنتاج 
يف  م�رة  ألول  جدي�دة  مس�تحرضات 
البلد لتأم�ن حاجة الفرد العراقي من 
مختل�ف املس�تحرضات الت�ي تنتجها 
الرشكة والتي تضاهي املس�تحرضات 
الصيدالنية األجنبية وتمتاز بفاعليتها 
وجودتها العاليتن وأسعارها املناسبة 

ملستوى دخل املواطن العراقي”.

تحركات نيابية إلصدار سلم رواتب جديد يراعي العدالة االجتماعية
النيابي�ة،  املالي�ة  اللجن�ة  دع�ت 
س�لم  إص�دار  إىل  الخمي�س، 
روات�ب جديد تراعى في�ه العدالة 
الدول�ة  ملوظف�ي  االجتماعي�ة 
دون تميي�ز، مؤك�دة أن ذل�ك من 
ولي�س  الحكوم�ة  اختصاص�ات 

الربملان.
وقال مق�رر اللجنة أحمد الصفار 
، إنه “من الرضوري إصدار س�لم 
روات�ب جديد يراعى في�ه العدالة 
االجتماعية ملوظفي الدولة اساس 
الكفاءة والخدمة والشهادة دون 

تمييز”.
“مجل�س  أن  الصف�ار،  وأض�اف 

الن�واب دائما يس�عى إىل إنصاف 
ع�دد من الوزارات ورف�ع رواتبها 
املعيش�ية  الظ�روف  بس�بب 
الصعب�ة”، مش�ددا عى “رضورة 
إطالق س�لم رواتب جديد لجميع 

موظفي الدولة”.
وكان�ت عض�و لجن�ة الخدم�ات 
النيابي�ة من�ار عب�د املطلب دعت 
الحكوم�ة ملراجعة قانون التقاعد 
الجديد ووضع استثناءات لبعض 
موظفي الصح�ة والتعليم، مبينة 
س�يفرغ  الجدي�د  القان�ون  أن 
الجامعات من الكوادر التدريسية 

العلمية.

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 = 121.500 ديناراألمريكي  56.78دوالر للبرميل برنت - 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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أعلن محاف�ظ البنك املركزي اإليراني عب�د النارص همتي، 
الخمي�س، ع�ن التوص�ل ألس�اليب أفض�ل بتوف�ر النقد 

االجنبي وبيع النفط وأن االوضاع االقتصادية جيدة.
وقال عبدالنارص همتي يف مراسم الذكرى ال� 80 لتأسيس 
اتح�اد الصيارفة االيرانين يف طه�ران، إن “النفط االيراني 
الي�وم يباع ويت�م تحصيل مس�تحقاته”، الفت�ا اىل “تعايف 
س�عر رصف الريال من�ذ ليل�ة البارحة، وأن ه�ذه الوترة 

ستستمر”.
ون�وه اىل “تهديد الرئيس االمرك�ي بفرض اجراءات حظر 
جدي�دة عى ايران يف خطابه األخر”،  معتربا إياها “مزاعم 
واهية، وأن البنك مستعد إلبطال مفعول زيادة الضغوطات 

األمركية”.

المركزي اإليراني: توصلنا ألساليب أفضل 
بتوفير النقد األجنبي وبيع النفط

أطل�ق م�رصف الرافدين، الخميس، وجبة جديدة من س�لفة 
موظفي دوائر الدولة  التي ترواح بن ) 5 ، 10 ، 15، 20، 25 

( مليون دينار عن طريق بطاقة املاسر كارد الدولية.
وقال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان ، إنه “تم رصف دفعة 
جدي�دة من س�لف موظف�ي دوائ�ر الدولة ألكثر م�ن  2500 
موظ�ف الذين تم توطن رواتبه�م لدى املرصف وحصلوا عى 
البطاقة االلكرونية”.وأوضح البيان أن “رصف تلك الس�لفة 
ت�م عن طري�ق بصمة الزبون ث�م ابالغ املوظف عرب  رس�الة 
نصي�ة تخطره بمنحه الس�لفة وذلك بعد ان اس�تكمل كافة 
اإلج�راءات القانونية ملنحه إياها ورصفه�ا عن طريق أدوات 

الدفع االلكروني والتي تمت تعبئة الرصيد املايل اليها”.

الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف 
االقت�صادي25 مليون دينار لموظفي الدولة
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المراقب العراقي/ متابعة...

ن�ددت منظم�ة العف�و الدولي�ة، ي�وم 
األربعاء، بق�رار محكمة بحرينية  تأييد 
حكم اإلعدام بحق ناشطني يف املعارضة 
بزع�م قت�ل رشط�ي يف  تفج�ر يف عام 

 .  2014
وأكدت مدي�رة أبحاث الرشق األوس�ط 

يف منظم�ة العفو الدولية لني  معلوف يف 
بيان أنه »ل�م يكن ينبغ�ي إدانة محمد 
رمضان وحس�ني  م�وىس عىل أس�اس 

اعرتاف مزعوم انتزع خالل التعذيب«. 
ودعت معل�وف إىل إلغاء الحكم مطالبة 
البحريني�ة   «بمحاس�بة  الس�لطات 

املسؤولني عن تعذيبهما«. 

ومن جانبه، ندد مركز البحرين للحقوق 
والديموقراطي�ة ومق�ره لن�دن  يف بيان 
بق�رار محكم�ة االس�تئناف البحرينية 

تأييد حكم اإلعدام بحق  الشابني . 
وقال س�يد أحمد الوادعي رئيس املركز 
يف بي�ان إن�ه »يف ح�ال أي�دت  محكم�ة 
النقض، وهي أعىل محكمة يف البحرين، 

الحكم فإنهما  س�يكونان عرضة لخطر 
اإلعدام«. 

وص�در حك�م باإلع�دام ع�ىل رمض�ان 
وموىس يف اواخر عام 2014  . 

وتالحق السلطات البحرينية منذ 2011 
املئ�ات  منه�م  واعتقل�ت  معارضيه�ا 

وأعدمت العرشات . 

العفو الدولية تندد بقرار محكمة بحرينية إعدام ناشطين اثنين دولي دوليعربي  عربي 

حزب اهلل يقيم مراسم تأبينية للشهيدين القائدين ورفاقهما 
في مدينة  صور بحضور رفيع المستوى

المراقب العراقي/ متابعة...
وجه�ت وكال�ة أنب�اء األناض�ول 
الرتكية الرس�مية انتقادات حادة 
تقري�ر  خ�الل  م�ن   للس�عودية 
تحدث�ت في�ه ع�ن »ت�آكل ذاتي« 
للتحال�ف  العرب�ي ال�ذي تق�وده 
الرياض باليم�ن وعن والدة ميتة 

ل�«الناتو  العربي .» 
تمث�ل  الت�ي  الوكال�ة  وانتق�دت 
وجهة النظ�ر الرس�مية يف تركيا 
إعالن  السعودية تأسيس خامس 
تحال�ف جدي�د م�ن نوع�ه من�ذ 
2015، وه�ذه  امل�رة بمش�اركة 7 

دول مطلة عىل البحر األحمر . 
وقال�ت الوكال�ة إن »الس�عودية 
ق�ادت 5 تحالف�ات يف الس�نوات 
الخم�س  األخ�رة ل�م يحق�ق أي 

منها النتائج املرجوة منه«. 
وتابع�ت أن تحالفات الس�عودية 
اله�دف  ل�«وح�دة  تفتق�د 

والتوجهات  واألولويات«. 
الس�عودية  أن  الوكال�ة  وذك�رت 

أنشأت عدة تحالفات، هي تحالف 
البح�ر  األحمر، التحال�ف العربي 
اإلس�المي  التحال�ف  اليم�ن،  يف 
اإلره�اب،  العس�كري  ملحارب�ة 
الناتو العرب�ي، التحالف الرباعي 

يف مواجهة قطر  ويضم السعودية 
وم�ر،  والبحري�ن  واإلم�ارات 
باإلضافة إىل تحالفات  الس�عودية 

ضد إيران . 
ونقلت الوكالة رأيا ألستاذ العلوم 
العراقي  األكاديم�ي  السياس�ية، 
مثنى  العبيدي قال فيه إن التحالف 
ضد إيران »سياس�ة ودبلوماسية 
ال  تتصف بالديموم�ة والثباتية«، 
الوكال�ة استش�هدت برأي  لك�ن 
ش�ؤون  يف  للباح�ث  املتخص�ص 
والدراس�ات  القوم�ي  األم�ن 
اإليرانية، فراس  إلياس، يقول فيه 
إن »السعودية نجحت يف تصحيح 
الخل�ل من خالل  تش�كيل مجلس 
ال�دول  أركان  لرئاس�ة  مش�رتك 

الخليجية«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أفادت مجلة نيوزويك األمركية، الخميس، بأن 
الواليات املتح�دة  نظمت 180 وقفة احتجاجية 
ضد سياس�ات الرئيس األمركي دونالد  ترامب، 
مش�رة إىل أن االحتجاجات ستشمل العاصمة 

واشنطن . 
وقال�ت املجل�ة يف خ�ر له�ا، تابعت�ه »املراقب 
وقف�ة   180 »س�يتم  تنظي�م  إن�ه  العراق�ي« 
األمركي�ة،  املتح�دة  الوالي�ات  يف  احتجاجي�ة 
اليوم،  ضد سياس�ة ترامب بما يف ذلك العاصمة 

واشنطن ونيويورك ولوس  أنجلوس«. 
وش�هدت الوالي�ات املتح�دة، الس�بت امل�ايض، 

خ�روج 70 تظاه�رة  ترفض سياس�ة الرئيس 
األمريك�ي دونال�د ترامب مطالبة إياه بس�حب 
 الق�وات األمركي�ة م�ن العراق ووق�ف الحرب 

املحتملة مع إيران. 
وارتك�ب ترامب جريمة غاش�مة يف العراق بعد 
أن وج�ه قوات�ه بتنفي�ذ  عملي�ة قت�ل بالقرب 
من مط�ار بغداد ال�دويل قتل م�ن خاللها قائد 
فيل�ق  القدس اإليراني اللواء قاس�م س�ليماني 
ونائب رئيس هيئة الحش�د  الشعبي أبو مهدي 
املهن�دس.  وأدان ع�دد م�ن دول العال�م تل�ك 
العملية، محذرة من استمرار التغلغل  األمريكي 

بالشأن العراقي. 

180 وقفة احتجاجية في أمريكا ضد سياسات ترامب نيوزويك: 

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
رأت صحيف�ة »آفت�اب ی�زد« اإليراني�ة، 
الخميس، أن أمن منطقة  الرشق األوسط 
مره�ون بتفعي�ل ق�رار مجل�س الن�واب 
العراقي بش�أن  إخراج الق�وات األمركية 

من العراق . 
وقالت الصحيفة يف عددها الصادر اليوم، 
إن »اجواء التوتر لن  تزول يف ظل استمرار 
الوج�ود العس�کري االمرك�ي باملنطق�ة 
ویبقی  اح�الل االمن و االس�تقرار يف هذا 
الج�زء من العال�م مرهونا ال�ی حد  کبیر 
بتفعي�ل ق�رار الرمل�ان العراق�ي بإخراج 

القوات األمریکیة من  االرايض العراقیة«. 
وأضاف�ت، أن »تریح�ات ترام�ب امس 
بعد الرضب�ة الصاروخیة  االیرانیة حملت 
اذعان�ا بالفش�ل و تراجع�ا واضح�ا عن 

تهدیداته  الحمقاء االخیرة«. 
وكان�ت صحيف�ة الغاردي�ان الريطانية 
أف�ادت، الي�وم الخمي�س، ب�أن  اغتي�ال 
الفريق قاسم س�ليماني جعل االنسحاب 
األمريك�ي من الع�راق  أمرا حتمي�ا، فيما 
اش�ارت إىل أن الهج�وم ع�ىل قاعدة عني 
األسد هو  األكر من نوعه منذ سبعينيات 

القرن املايض. 

إيرانية: أمن المنطقة مرهون بإخراج األمريكان من العراق صحيفة 

التركية تهاجم السعودية وتصف تحالفاتها بالفاشلة األناضول 

المراقب العراقي/ متابعة... 
باألم�س وبعد ط�ول انتظار ظهر الرئي�س االمريكي دونال�د ترامب أمام 
 الكام�رات وترف بأس�لوب وكأّن مس�ألة اغتي�ال قائد فيل�ق القدس 
 الش�هيد قاس�م س�لماني قد انتهت بعد الهجوم الصاروخي االيراني عىل 

 قاعدة »عني االسد« االمريكية يف العراق وان املسالة قد حسمت .  
رغم انه تم التأكيد يف كلمة قائد الثورة االس�المية عىل ان مس�الة  الهجوم 
الصاروخي عىل قاعدة »عني االس�د« االمريكي�ة هو مجرد  صفعة ، اال ان 

ترامب سعى اىل االعالن عن حسم املسألة بالتعادل . 
التامل يف تريحات ترامب التي ادىل بها البارحة يكش�ف ان  املسالة االهم 
الت�ي س�يواجهها يف قابل االيام قد تتحول اىل كاب�وس  أقض مضجعه هو 
تركي�ز اي�ران ومحور املقاومة ع�ىل االعمال  والعمليات الت�ي قد تؤدي اىل 

إذالل االمريكيني. 
ترامب ومن حيث ال يدري كش�ف البارحة عن نقطة ضعفه ، حني  حاول 
وكما هو ديدنه تش�ويه صورة اوباما بالتنويه اىل مسالة  اعتقال البحارة 
االمريكي�ني واذالل امري�كا يف مقاب�ل االيراني�ني ، يف  خط�وة لكس�ب ود 

االمريكيني .  
ترام�ب يف تريحات�ه امس من خالل االع�الن عن ارتياح�ه حيال  ضآلة 
حجم الخس�ائر التي تعرضت لها قاعدة »عني االسد« والتقليل  من اهمية 
الهجم�ات التي اس�تهدفت القاع�دة االمريكي�ة يف اربيل،  ح�اول تجاهل 
االس�رتاتيجية الجدي�دة الت�ي اعلنته�ا اي�ران اىل جانب  مح�ور املقاومة 
والقاضية بط�رد االمريكيني من املنطقة. التاكيد عىل  هذه االس�رتاتيجية 
من قبل قائد الثورة االس�المية وس�ائر زعماء  املقاومة يعني ان سيناريو 
»االذالل التاريخ�ي المري�كا« الزال ينتظ�ر  ترامب وانه من غر املس�تبعد 
ان يؤدي هذا االذالل بمنأى عن  نوعيته وش�كله اىل فش�ل ترامب يف تجديد 

رئاسته فضال عن تحقيق  الهدف االسايس املتمثل بطرد القوات االمريكية 
م�ن املنطق�ة . لم  ننس بان مس�الة الرهائ�ن االمريكي�ني يف بداية الثورة 
االس�المية  حال�ت دون تجديد الوالية للرئيس كارت�ر . فحجم االذالل كان 
كبرا  اىل درجة ان عقد اتفاقية »كامب ديفيد« بني السادات وبيغن والذي 
 ت�م بعد اربعة عق�ود من الحرب بني العرب والكيان االرسائييل لم  يش�فع 

لكارتر لوصوله اىل والية ثانية .  
 - ترامب ومنذ يوم اغتيال الشهيد قاسم سلیماني وحتى موعد  االنتخابات 
االمریکي�ة س�يكون دائما بانتظ�ار »مفاجآت جدي�دة«، ولذلك  ومن اجل 
اله�روب من التهدي�دات املحتملة ، ق�د يركز ويؤكد اكث�ر مما  مىض عىل 
االرساع يف حس�م م�رشوع »صفقة القرن«، ولكن هل  س�تكون مثل هذه 
األالعي�ب مجدية ؟ هذا ما ستكش�ف عن�ه التطورات  غ�ر املتوقعة التي 

سيشهدها العالم خالل االيام واالشهر املقبلة .  

المراقب العراقي/ متابعة...
أف�ادت وزارة الدفاع الروس�ية الخميس، 
يف نرشة لها بش�أن الوضع  يف س�وريا أن 
الجانب الرويس يف لجنة الهدنة الروس�ية 
الرتكية يف  سوريا رصد خالل ال�24 ساعة 
األخ�رة 16 خرقا لنظام وق�ف  العمليات 
العسكرية، بينما رصد الجانب الرتكي 12 

خرقا. 
وقالت الدفاع الروسية يف نرشتها اليومية 
عىل موقعها الرسمي   “الجانب الرويس يف 
لجنة الهدنة الروس�ية الرتكية يف س�وريا 
رصد  خالل ال�24 ساعة األخرة 16 خرقا 
لنظام وقف العمليات العسكرية،  وذلك يف 
املحافظ�ات التالية: إدل�ب )7( والالذقية 

بينم�ا   ،)2( )3(  وحل�ب  وحم�اة   )4(
رص�د الجانب الرتك�ي 12 خرقا، وذلك يف 
 املحافظ�ات التالية: حلب )7( وإدلب )4( 

والالذقية  )1(”. 
م�ن جه�ة أخ�رى، ق�ام املرك�ز الرويس 
للمصالحة ب�ني األطراف  املتحاربة ورصد 
س�اعة   24 خ�الل  الالجئ�ني  تح�ركات 
املاضية بتنفي�ذ  عملية إنس�انية واحدة، 
، حيث ت�م من خاللها إيصال 250 س�لة 
 غذائية يبلغ إجم�ايل وزنها حوايل 1.213 
بري�ف  بل�دة  املس�مية  س�كان  إىل  ط�ن 
درعا. هذا وبش�كل عام ت�م تنفيذ 2321 
عملي�ة  إنس�انية. ويبلغ ال�وزن اإلجمايل 

للمساعدات اإلنسانية 3902.804  طن . 

المراقب العراقي/ متابعة...
أعل�ن موق�ع ث�وار النم�ر الخ�اص باملعارضة 
السعودية الش�يعية يف  القطيف عن مقتل شاب 
من أهايل بل�دة العوامية عىل يد مرتزقة  العدوان 

الغاشم. 
وقال املوقع، يف بيان تابعت�ه »املراقب العراقي« 
إن »قوات الكيان  الس�عودي أقدمت عىل اعتقال 
الش�اب محمد حس�ني آل عمار، م�ن أهايل  بلدة 

العوامية«. 

وأض�اف البي�ان أن »العملية تمت ع�ر اقتحام 
واس�ع من قب�ل مرتزق�ة  آل س�عود باملدرعات 
الحربي�ة واملصفح�ات من�ذ س�اعات الصب�اح 
 األوىل عىل مكان تواجده يف بلدة البحاري وس�ط 

القطيف. 
ويقوم الكيان السعودي بني فرتة وأخرى بتنفيذ 
عمليات اقتحام  للناشطني واملواطنني يف مناطق 
القطي�ف واالحس�اء، فيما ي�رشع  بمحاكمات 

اشخاص آخرين وفق تهم كيدية. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أقام حزب الله مراس�م تأبينية ومجلس 
مح�ور  استش�هاد  بمناس�بة  فاتح�ة 
 املقاومة الفريق قاسم سليماني، ونائب 
رئي�س هيئة الحش�د الش�عبي  يف العراق 
الش�هيد أبي مهدي املهندس ورفاقهما، 
وذل�ك يف مجم�ع  اإلمام الحس�ني )ع( يف 
مدين�ة ص�ور، بحض�ور عض�وي كتلة 
الوفاء  للمقاومة النائبني حسن عز الدين 
وحسني جيش، مسؤول منطقة  الجنوب 
األوىل يف حزب الله عبد الله نارص، القائم 
بأعمال الس�فارة  اإليرانية يف لبنان أحمد 
حس�يني ووفود مثل�ت مختلف األحزاب 
اللبنانية  الوطني�ة   والق�وى والفصائ�ل 
لفي�ف  إىل  باإلضاف�ة  والفلس�طينية، 
 م�ن رجال الدي�ن من مختل�ف الطوائف 
الديني�ة، وفعالي�ات وش�خصيات  أمنية 
وعسكرية واجتماعية وتربوية وثقافية 
ورؤس�اء وأعض�اء  مجال�س واتحادات 
بلدي�ة واختيارية، وعوائل ش�هداء وثلة 
من  مجاهدي املقاومة اإلسالمية وحشد 
والق�رى  والبل�دات  املدين�ة  أه�ايل  م�ن 

الجنوبية . 
وتخللت املراس�م تالوات آليات بينات من 
القرآن الكريم لعدد م�ن  القرّاء املحليني، 
كما تحدث يف املناسبة عضو كتلة الوفاء 
للمقاومة  النائب حس�ن عز الدين، فأكد 
قاس�م  القائدي�ن  الش�هيدين  دم�اء  أن 
 س�ليماني وأب�ي مه�دي املهن�دس ومن 
كان معهم�ا، اس�تطاعت أن تعيد  إحياء 
ه�ذه األمة مج�دداً حول نه�ج املقاومة 

والقضية الفلسطينية، ألن  الحاج قاسم 
ولإلنس�انية،  وللع�رب  لفلس�طني  كان 
ولذل�ك ش�اهدنا الوف�ود  الش�عبية التي 
أت�ت من كل القرى وامل�دن والبلدات بكل 
والفك�ري  الدين�ي  تالوينه�ا  وتنوعه�ا 
والثق�ايف والس�يايس، إضاف�ة إىل القوى 
 السياس�ية الوطني�ة والحزبي�ة وجميع 
فصائ�ل املقاوم�ة، مم�ا يعن�ي أن  هذه 

الدماء حارضة اليوم وبقوة . 
اإلدارة  أن  الدي�ن  ع�ز  النائ�ب  واعت�ر 
األمركي�ة أدركت تماماً م�اذا يعني  قتل 
الحاج قاسم سليماني، وعليه، فإن هذه 
الروح التي ضخها يف  هذه األمة س�تؤتي 
أُُكلها بعد حني إن ش�اء الله تعاىل تحريراً 
للقدس  وفلسطني واملقدسات، وسيبقى 
الش�هيد س�ليماني األنم�وذج والق�دوة 
 للمجاهد واإلنس�ان املخلص الذي ارتبط 
بالله سبحانه وتعاىل،  وعشق الله وأحبه، 
الت�ي  املكان�ة  به�ذه  فاخت�اره ش�هيداً 

شاهدناها  جميعاً . 
بدوره قال عضو كتل�ة الوفاء للمقاومة 
النائب حس�ني ج�يش إننا  نب�ارك ونجدد 
الع�زاء لإلم�ام صاحب الع�ر والزمان 
)ع�ج( وللقائ�د  الس�يد ع�يل الخامنئي 
)حفظ�ه الل�ه( ولش�عوب األم�ة به�ذه 
الش�هادة  املباركة، والتي س�تنتج نراً 

 . ً عظيماً مظفرا
وتوج�ه النائب ج�يش لألمركي بالقول، 
لق�د مىض الزم�ن الذي يعت�دي  فيه عىل 
ش�عبنا وقياداتنا ويفلت ه�ذا العدو من 
العق�اب، وبالت�ايل علي�ه  أن يعل�م ب�أن 

جنوده سيذوقون مرارة الهزيمة، مشراً 
إىل أنه�م أرادوا  باس�تهدافهم القائدي�ن 
أن  واملهن�دس  س�ليماني  الش�هيدين 
يخم�دوا ج�ذوة  املقاومة ونوره�ا، وإذا 
بدمائهما تنت�ج عزاً ونراً وقوة ومنعة 

 وتجدي�داً وعزماً لهذه األمة يف مس�رتها 
املقاومة، إىل أن نصل إىل  النر الكامل. 

م�ن ناحيت�ه رأى املس�ؤول التنظيم�ي 
إلقلي�م جب�ل عام�ل يف حرك�ة أم�ل  عيل 
إس�ماعيل أنه من الطبيع�ي أن يكون يف 

مدينة اإلمام املغيب  السيد موىس الصدر 
والسيد عبد الحس�ني رشف الدين، تقبالً 
 للتع�ازي بذك�رى ش�هداء ق�ادة محور 
املقاومة الفريق القائد قاس�م  سليماني 
والقائ�د أب�و مه�دي املهندس، مش�دداً 

ع�ىل أن ه�ذه الش�هادة  ه�ي تأكيد عىل 
اس�تمرار خط املقاومة، الذي سيس�تمر 
وبق�وة أكر،  ألن العدو مش�رتك ومتمثل 
بالعدو اإلرسائييل واإلدارة األمركية التي 

 اغتالت هؤالء الشهداء القادة . 

بدوره ق�ال عضو قيادة لبن�ان يف حركة 
الجهاد اإلس�المي أبو سامر  موىس إنني 
أتوجه باس�مي وما أمثل لحركة الجهاد 
اإلس�المي بأح�ر  التع�ازي والتري�كات 
ل�ذوي الش�هداء جميعاً، وأق�ول للكيان 
الصهيون�ي  وأم�ركا، أن قت�ل األبط�ال 
والقادة، أنت�ج ثورة جدي�دة، مؤكداً أننا 
يف  حركة الجهاد اإلس�المي يف فلس�طني 
وفصائ�ل املقاوم�ة يف فلس�طني،  وقفنا 
مع املقاومة وس�نبقى معها، وس�ندفع 
ما نس�تطيع من دماء  حت�ى تحرير كل 

األرايض الفلسطينية املحتلة . 
م�ن ناحيت�ه مفت�ي صور وجب�ل عامل 
الشيخ حس�ن عبد الله اعتر أننا  خرسنا 
قائداً ف�ذاً يف مواجهة االحت�الل والكيان 
اإلرسائييل، فاملعركة  مع العدو اإلرسائييل 

لن تنتِه إالّ بتحرير فلسطني والقدس . 
القائ�د  الل�ه إن  وأض�اف الش�يخ عب�د 
س�ليماني ه�و واحد من ه�ذه القيادات 
 الت�ي تش�كل رؤي�ة عن�د الكثرين عىل 
مستوى األمتني العربية  واإلسالمية، بأن 
املصر واح�د يكمن يف تحرير فلس�طني 
والق�دس،  فموعدن�ا الدائم م�ع كل هذه 
القافلة من الش�هداء ممن سبقهم ومن 
 يليهم، بأن الع�زم واإلرادة باقية واحدة، 
وهنا نس�تذكر قول اإلمام  املغيب الس�يد 
موىس الصدر، »إن رشف القدس يأبى أن 
يتح�رر إالّ  عىل أي�دي املؤمنني الرشفاء«، 
فه�ؤالء الش�هداء الرشف�اء ه�م من�ارة 
 ال�درب، وبهم نس�تيضء بهذا املس�ار يف 

وقت يعم الظالم يف كل  العالم . 

تقرير: اغتيال قاسم سليماني أكبر تهديد إلعادة انتخاب ترامب

روسيا ترصد 16 خرقا لوقف العمليات العسكرية 
في سوريا خالل  الـ 24 ساعة األخيرة  

مقتل شاب من القطيف على يد مرتزقة ال سعود
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أشتار قانونيتون دوليتون اىل أن اتفاقية االطار االستراتيجي 
األمنتي بتن  العتراق و امريكا  تختلتف تماما  عتن االتفاقية 
االمنيتة التي تم ابرامها عتام 2008 الن الحكومة آنذاك ابرمت 
 اتفاقية ستحب القوات االجنبية من العتراق وكان آخر جندي 
خترج من العتراق  يف يتوم 31  كانتون االول من العتام2011 
واصبتح هتذا اليوم يعرف بيوم الستيادة ويف نفتس الوقت تم 
ابترام  اتفاقيتة االطر االستراتيجية بن الحكومتتن العراقية 
واالمريكية  وال دخل للربملان  بها وليس  من صالحيته ايقافها 
اال بطلتب خطي متن الحكومة العراقية وحتتى يف حال طلبت 
الحكومة  الغاءها فهي التصبح يف حكم امللغاة اال بعد سنة من 
تقديم الطلب وهي التعترب اتفاقيتة  باالطار القانوني املفهوم 
النهتا التتضمن اي التزامات عتى الطرفن وانما مجرد اهداف 

 وتوجيهات عامة. 
والتتضمتن تواجد عستكري البرا والجتوا والبحترا وانما هي 
ضمن اطر التوجيه والتدريب وهي  قابلة لالنتهاء بطلب خطي 
من الحكومتة العراقية وتصبح االتفاقية الغية بعد ستنة من 
تقديتم  الطلتب  وان التواجد االمريكي اليوم ختارج عن االطر 
القانونيتة لهتذه االتفاقيتة   من ناحيتة  اخرى فتإن حكومة 
العتراق حاليتا حكومة ترصيف اعمال وليتس من صالحياتها 
الغتاء او ابترام  اي  معاهتدات او اتفاقيتات  عتى الصعيدين 
املحيل و الدويل لذا فان ماحدث باالمس هو مجرد  دعم معنوي 
للجماهري الغاضبة عى عنجهية امريكا واستهتارها بالسيادة 
العراقيتة متمثلتة  بالغتارات االجراميتة عتى مواقع للحشتد 
الشتعبي العراقتي الذي هتو متواجد عتى ارض العراق  وليس 
عتى ارض امريتكا وماقصم ظهر البعري االغتيتال اآلثم لنائب 
رئيس هيئة الحشد ابو  مهدي املهندس وهو جزء من املنظومة 
االمنيتة الرستمية يف العراق و الجنرال قاستم  ستليماني وهو 
ضيف العراق ونزل بستاحته بطلب متن رئيس الوزراء املؤقت 
عادل عبد  املهدي  ودخل من خالل املطار الرسمي يعني لم يأت 
متسلال ولم يدخل الحدود دون اذن وهو  رشيك للقوات االمنية 
ضمن اطر الدعم االستراتيجي واللوجستي لحربه ضد داعش 
ضمتن  اتفاقية التعتاون االمني بن الدولتتن الجارتن العراق 

وايران  وقد أبى بالء حسنا .. 
اذا نحتن معنويا وجدنا ان الربملان وهو الجهة املمثلة للشتعب 
صوت عى قترار انهاء التواجد  االمريكي العستكري يف العراق 
والغتاء اي اتفاقيتات  امنيتة متع امريكا وهذه خطتوة جيدة 
لكنهتا  التعني شتيئا مالم يعن رئيتس وزراء اصيتل يمارس 
اعماله بشكل فعيل وليس ترصيف اعمال  حينها فقط يقدم له 
نص القرار وله الحق يف مخاطبة الجانب االمريكي باالنسحاب 
وانهاء  تواجده العستكري بحسب اتفاقية االطار االسراتيجي 
الذي يصبح الغيا بعد ستنة متن تقديم  الطلب الخطي من قبل 
الحكومتة العراقية... لكن الستؤال هنا هو خالل هذه الستنة 
كيف ستستتغل  القتوات االمريكية وجودهتا يف العراق بل هل 
ستستمح امريتكا ان يعن رئيتس وزراء عراقتي  بمواصفات 

وطنية؟ .. لكم أن تتخيلوا

المفهوم الحقيقي التفاقية 
اإلطار االستراتيجي

حليمة الساعدي

،،

،،

بقلم/ د. محمد علي جعفر
يف لغة املعانتي، َطوَت مراستم الدفن العظيمة 
للشهيد قاسم ستليماني، بداللة حصولها بعد 
الرد  اإليراني النوعي، مرحلًة من ُعمر الشعوب 
يف العالتم. ولتم يرقتد القائد العظيتم يف مثواه 
 األختري، إال بعد أن فتح باب املرحلة املقبلة التي 
ستشتهدها كل الشعوب دون استتثناء، وكما 
 أراد، مرحلتة متن العتزة واالنتصار. مستريته 
الجهاديتة التتي بدأت متع الثورة اإلستالمية، 
 استتمرت متن ختالل دوره املركتزي يف قتوة 
القدس كمستؤوٍل عتن تصدير الثتورة لنرصة 
 املستتضعفن يف العالتم. ظنَّ املستتكربون أن 
إنهاء الوجود املادي للجنرال سليماني سيقيض 
 عتى دوره وستُيعيد املفاعيتل العمليتة للثورة 
اإلستالمية اىل الوراء. لكنهم أخطتأوا يف تقدير 
 الخطتوة كثرياً. وحيث أخطتأ العقل األمريكي، 

نجح العقل اإليراني . 
لتم تكتن خطتوة واشتنطن إال مدختاًل ملرحلة 
بت الجمهورية اإلستالمية اإليرانية  جديدة نصَّ
كعترَّاب  لسياستات املنطقتة والعالتم. وهنتا، 
ليس الكالم إال توصيفتًا وتقييماً ملجموعة من 

الحقائق . 
يف معايتري القتوة هناك فرٌق بتن امتالك القوة 
وإدارتهتا. جوهر القتوة الحقيقيتة يف إدارتها 
 وليس امتالكها. هو الحتد الدقيق الفاصل بن 
ستلوك أهتل الحق املستتضعفن وستلوك أهل 

 الباطل املستكربين يف استخدام القوة . 
يف عالتم إدارة القتوة، نجحتت األمتة اإليرانية 
حيتث فشتلت أمتٌم وامرباطوريتاٌت ومماليك 
ودوٌل  كثرية. نجحت ألنهتا أدركت باكراً معنى 
التمترُّد عتى الطغتاة وكيفيتة تحقيتق العزة 
منذ انتصارهتا  يف ثورة اإلمتام الخميني خالل 
سبعينيات القرن املايض. أَولم ُيمثل شاه إيران 
حينها استتكبار  الغرب يف الترق؟ وهل َيعِقل 
ملن قىض عى االستتكبار يف نفسته أن َيفَشتل 
يف إدارة الثتورة  عى االستتكبار يف العالم؟ إنها 
حقائتق تاريخية. لكننتا أمة ال تقترأ الدروس 

الحقيقية للتاريخ . 
ر العالم عن فهمها.  ما يجري اليوم نتيجة تأخَّ
لكن الجمهورية اإلستالمية، وجتدت يف اغتيال 
 الشتهيد قاسم ستليماني الوقت املناسب لكي 
يعرف العالتم أن القيم دوماً هتي التي تنترص 
ط،  ولو  بعد حن. فرجمت بسلوٍك دقيق وُمخطَّ
ِقصاصاً عادالً بمستوى األمن القومي اإليراني 
وحيتث  املقاومتة.  محتور  شتهيد   وبحجتم 
تتكامتل خيتارات األمتن القومتي اإليراني مع 
مصالح  محتور املقاومة، تكتمل صورة الثورة 

اإلسالمية، ويتحوَّل مشهدها نحو األممية . 
يف لغتة القوة، بترزت عظمة وحكمتة القيادة 

اإليرانية، كما برز معهتا صعوٌد يف نقاط القوة 
 ملنظومتة الحق، قابله هبتوٌط ألمريكا كعنواٍن 
لالستتكبار، متع متا عكستته حالتة التخبُّط 
والوهن،  وهتو معنى الضعف. أذلَّت إيران رأس 
االستتكبار. هي البداية، وسيلحقها قريباً جداً، 
انهيار  منظومة االستكبار بأبعادها السياسية 

واالقتصادية والعسكرية واألمنية . 
بُلغتة القتوة أيضاً، جتاءت مراستم الدفن بعد 
قصتاٍص، ترجتم بنوعيتته وكيفيتته ومكانه 
وتوقيتته  معنتى إدارة القتوة. ومعهتا ُفتحتت 
مرحلٌة ستيكون عنوانها »العزة للمستضعفن 
والذلتة  للمستتكربين« وعتى امتتداد العالتم. 

أوليستت هي املرة األوىل يف التاريخ والتي ُيدفن 
فيها قائتٌد  عظيٌم يحمل راية الحتق بعد تنفيذ 
القصتاص بأعدائته متن املستتكربين من أهل 
الباطتل؟ واألهتم  متن ذلك هتو أنته إذا كانت 
هكتذا البدايتة، فكيف ستتكون املرحلة املقبلة 
بحد ذاتهتا؟ وهنا من  التروري الوقوف عند 
متا حصل قبل الرد. أولم تحشتد واشتنطن كل 
تط لتدى طهران  عالقاتها الدبلوماستية  للتوسُّ
ملنع الترد؟ أولم تتحرك دوٌل كتربى لثني إيران 
عن الرد عى أن ُتحدد  إيران رشوطها وستوافق 

واشنطن؟
الترد األول حصتل. ويف تقييتم نتائجته بتدت 

ل يف ميزان القوة. لكن هذا  واضحًة معالم التحوُّ
ُله من مختاٍض قبل والدة  ل مع ما ُيشتكِّ  التحوُّ
النظام العاملي الجديتد، ُيعترب املرحلة األصعب 
 لعلهتا يف تاريخ البرية. هي مرحلٌة ستُتنَتَزُع 
فيها من جستد العالم الستكاكن التي غرسها 
 الباطل املستتكرب، مع ما يعنيه ذلك من شعوٍر 
باأللتم. لكتن يبدو أنه يف ستبيل العتزة ُيصبح 

 شعوراً بالنشوة . 
هتي البدايتة، حيث أظهتر الحق معنتى العزة 
وخلّد الشتهيد قاستم ستليماني يف قلب الزمن 
وَقَرَن  مع استشتهاده بداية مرحلتة َنقِل ثورة 

املستضعفن اىل األممية . 

معنى العزة.. هو قاسم سليماني ناقل ثورة المستضعفين إلى   األممية

كأنه االنتصار األممي للثورة اإلسالمية اإليرانية. ومن مظاهر العظمة والجالل التي عبَّرت  عنها مراسم دفن 
الشهيد قاسم سليماني نبدأ . في لغة الزمن، تتطابق سنوات جهاد الحاج قاسم سليماني مع عمر الثورة اإلسالمية 
منذ  بزوغها عام 1979 الى انتصارها أمميًا عام 2020. لقد أفهمت الجمهورية اإلسالمية العالم  بأسره اليوم، ما 
تعنيه عزة الشعوب والدول، وعرَّفته على جوهر الثورة اإلسالمية اإليرانية  التي لم تكن يومًا بمعانيها وِقَيمها 

رت اكتساب الثورة  محدودًة بجغرافيا بل هدفت لتكون أممية. وهي الُمقتضيات  الزمنية الطبيعية التي أخَّ
اإلسالمية طابعها العالمي . 

مالحظات موجزة على الرد الصاروخي اإليراني على العمل اإلرهابي األمريكي
بقلم/ علي عبد سلمان

كمتا كان متوقعتاً أن يأتتي القصتاص العتادل عى 
اإلعتتداء اآلثم الجبان والعمل اإلرهابي الواقع  عل كالً 
من العراق وإيران يف ليلة دفن الشتهيدين القائدين ..   
وقد كان متوقعاً للمتابع ملجريات األحداث يف اليومن 
األخريين أن الرد ستيكون بالقصتف  الصاروخي عى 
بعتض القواعتد االمريكيتة ..   ولكتن ملاذا استُتهدفت 
قواعدهم يف العراق وال ستيما يف عن األستد وأربيل  ، 

وليتس يف متكاٍن  آختٍر ، كأرسائيتل وغريهتا ؟
 1   - تشتري بعتض املعلومتات إىل أن الطائرة املُسترية 
االمريكيتة التتي قامتت بالعمتل الغادر قتد  انطلقت 

متن القواعد االمريكية يف العتراق .. ويبدو أن كالً من 
العتراق وإيتران تحفظا عى هذه  املعلومتة طيلة تلك 

األيام ألسباٍب أمنيةٍ .  
 2   - إّن القصتاص العادل ال يتحقتق إال برب املكان 
املبتارش الذي انطلتق العتدوان منته ، وليس  برب 
او قصتف متكاٍن آخر .. فلتو كانت الطائرة املُسترية 
انطلقتت من إرسائيل لتم استتهدافها ،  ولو كانت قد 
انطلقت من الرياض لتم استتهداف الرياض ، وهكذا 

بال ترددٍ .  
 3   - لقد أعلنت ايران عى لستان مسؤوليها ، وال سيما 
وزيتر خارجيتهتا ظريف أنها دولٌة تحترم  القانون ، 

وكل َمن ستمع هذا الترصيح يعرف أصتول القانون 
التدويل ، فستيعلم أن ايتران تقصد  أنها ستستتهدف 
القاعدة التي انطلقت منها الطائرة املُسترية ، وأن أي 
قصتف صاروخي من  ايتران عى أي قاعتدٍة أمريكيٍة 
يف دولٍة أخرى ستيكون عدواناً عتى تلك الدولة يجعل 

موقف  ايران الدويل  صعباً للغاية .  
هل ردُّ اليوم يف مصلحة العراق أو ستيحوله اىل ساحٍة 

للرصاع كما يعتقد البعض ؟
 1   - ربمتا يكون جترُح العراق من العتدوان األمريكي 
الغادر أكثر من جرح ايران ، ألستباٍب كثرية  معروفٍة 
للجميتع ؛ لتذا عندي ظٌن راجتح أن رد اليتوم ربما - 

وهتذا مجرد تحليتل - كان بالتنستيق   -غري املبارش- 
بن الجانبن العراقي واإليراني .. فوجود قواعد الر 
يف العتراق ستيجعل  العراق تحتت الضغتط والتهديد 
املستتمر ، وبإمتكان هتذه القواعتد يف أيتة لحظة أن 
ُتستبب الدمار  للعتراق ، أو أن تدعم انقالباً عستكرياً 
لعمالئها فيه ، وال ستيما مع وجود رئيستها املجنون 

 ترامب ..  
 2   - الذيتن يعتقتدون أن هتذا الرد قد َحتّوَل العراق اىل 
ستاحٍة للرصاع هم مخطتأون ، الن امريكا  بعدوانها 
الغتادر الجبان قد جتّرت العراق للمواجهتة ، وأن أية 
دولتة لها كرامة ستتكون ملزمًة  بالرد عتى العدوان 

) فَمتن اعتدى عليكتم فاعتدوا عليه بمثتِل ما اعتدى 
عليكم ( .. فلو كانت  امريكا تحرم العراق وستيادته 
لنفّذت عدوانها يف مكاٍن آخر غري العراق ، وملا اغتالت 
أبرز  شخصية عراقية يف تحقيق النرص عى داعش !!! 
فقد سمعتم أن امريكا قلبت الدنيا بسبب  استهداف - 
متعاقد أمريكي - يف كركوك بحستب ادعائها ، فكيف 

يمكن للعراق أن يغض النظر  عن عدوانها الكبري !!  
 3   - متا زال ترامب يهدد العراق كما تستمعون ، ومع 
استتهداف قواعتده فيته ستيكون مضطتراً  إلعتادة 
حستاباته ، ما دامت هذه القواعد لن تكون بمأمٍن ال 

من العراق وال أيران !!  

 ٤   - أما عن استتهداف القواعتد يف اربيل ، فهي بظني 
أهتم من كل ما قيل آنفاً .. الن الجميع  يعلم أن بعض 
أرايض كردستتان اصبحتت لألستف الشتديد مرتعتاً 
لليهتود واألمريتكان والبعثين  واملطلوبتن للقضاء ، 
كما أن اربيل لم تحرم قترار الربملان العراقي وكأنها 
يف دولٍة أخرى ،  وال تهتم لسيادة العراق وكرامته التي 

انُتهكت .  
تح األمريتكان  زد عتى ذلتك أمتراً مهمتاً ، وهتو تبجُّ
بوجودهم اآلمن يف كردستتان حتى لتو تركوا  العراق  
.. وهتا هو اصبتح واضحاً للجميتع ..إن وجودكم يف 

كردستتان لن يكون آمناً ، بل هو  يف مرمى النار ..  

بقلم/ نور الدين أبو لحية
هنيئتاً لك الشتهادة التتي كنت تطلبهتا كل حن 
مع رفيق دربك الحاج قاستم سليماني . لقد كنت 
 وإيتاه مثل األخوين التوأمتن اللذين ال يكاد ُيذَكر 
أحدهما إال وُيذَكر اآلخر، وال ُيرى أحدهما يف  محل 

إال وُيرى اآلخر بجانبه . 
أنتمتا ت ستّيدي ت ِمثتال لتلتك العالقتة اإليمانية 
العميقة التي ُيعرّب عنهتا باألخّوة واملحّبة يف الله. 
 فقد كان الِعناق الحار الذي يجمع بينكما يشتبه 
ذلتك الِعنتاق الذي قابل به رستول اللته صّى الله 
 عليه وآله وستلّم ابن عمه وحبيبه جعفر بن أبي 

طالب عندما عاد من الحبشة . 
وكانتت نظراتك إليه، ونظراتته إليك تمثل الصدق 

واإلخالص واإليمان والوفاء وكل الِقَيم  النبيلة .. 
لقتد كنتما روحتاً واحتدة يف جستدين ُمتفرّقن، 
فلذلتك علم الله أن روحك لتن تطيق بعده وروحه 
لتن  تطيق بعدك، فقبضكمتا يف وقت ومحل واحد 

وبهيئة واحدة . 
ثم شتاء الله أن يرحل جسدك الريف مع جسده 
الريتف إىل العتبات املُقّدستة لينهل من  بركاتها 
يف أول نعتش ُيطتاف به يف التاريتخ، ليزور اإلمام 
الكاظتم واإلمام الجواد واإلمام  الحستن واإلمام 
عتيل، ثم يرحل إىل مشتهد ليتزور اإلمتام الرضا، 
ويزور معهم كل الطّيبن  الصاِدقن الذين شهدوا 
كربالء، أو رافقوا األئمة، وقدَّموا أرواحهم قرابن 

للصدق والوفاء  واملحّبة . 
لقتد كنت أراك ستّيدي مختلفاً تمامتاً عن الكثري 
متن العراقين الذين التهمتهم السياستة بحيلها 

 وخدعها أو التهمتهم الدنيا بزخرفها ومتاعها . 
فقتد كنتت مثتل أخيتك قاستم ممتلئتاً بالزهتد 
والعفاف، ال يف األموال والدنيا فقط بل يف املناصب 

 والجاه. فبينما ريض صاحبك بأن ُيكتب عى قربه 
لقتب )الجنتدي( دون أّي وصف يليتق به  رضيت 
أنت أن تلّقب بت )املتطّوع يف الحشتد الشتعبي( ال 
املُستاِهم يف تأسيسته وتجنيده، أو  القائد امليداني 
العظيتم التذي استتطاع أن يحّقتق النترص عى 
اإلرهتاب العاملتي، ويف أقترص متّدة،  متن غري أن 

 . ً ينتظر جزاء وال شكورا
ماذا عستاي أقول عنك ستّيدي الكريم وأنت الذي 
قضيت حياتك كلها تحمل الرستالة الصاِدقة  منذ 
تتلَمذت عى أستتاذك وشتيخك ومرجعك وقائدك 
وقدوتك الستّيد محّمد باقر الصتدر. تتلمذت  عى 
ِعلمه ورستالته كما تتلمذت عى ُنبله وتضحيته 
إىل أن التحقتت بته شتهيداً، بعتد أن أّديتت  كل 

التكاليف التي أنيطت بك . 
لم يكن جلوستك طويالً مع قدوتتك وقائدك، ولم 
تتترف بالتلمتذة الطويلتة عتى يديته، لكنك يف 
 واقع األمر كنت أرشف تالميتذه، وأصدق أتباعه، 

وأحسن َمن مّثله، وأورع َمن سار عى  دربه . 
لقتد اخرت أال ترتدي العمامة التي يرتديها طلبة 
الِعلم أو الُعلماء، ال لتعاليك عنها، وإنما  العتقادك 
بأن خدمة اإلستالم تتحّقق يف أّي ستبيل، ويف أية 

مهنة . 
لذلك اخرت أن تكون مهندستًا مدنياً يف املنشتأة 
العامتة للحديتد والصلتب يف البترصة، ثتم رأيت 
 أن التكليتف الرعتي يدعتوك إىل دراستة العلوم 

السياسية؛ فدرستها ونبغت فيها . 
وكان يمكنك أن تمارس السياستة كما يمارسها 
من تلّطختوا بأوزارها وقذاهتا وقاذوراتها لكنك 
 لم تفعل، ألن قلبك وروحك ونفستك أطهر من أن 

تنزل من سماء جمالها وصفائها . 
لقد اخرت أن تواجه االستتبداد »الصّدامي« بكل 

ما أتيح لك من وستائل إىل أن حكم عليك  باإلعدام 
بعتد اتهامك بالضلوع يف سلستلة من التفجريات 
استهدفت ستفارتّي أمريكا وفرنستا عام   1983 

كما طالب الشيطان األكرب بتسليمك له . 
وحينها لجأت إىل معسكر املُستضَعفن املظلومن 
لتواجه االستتبداد الصّدامي واألمريكي من  هناك، 
لعلمتك بأن وطن املؤمن عقيدته؛ فلذلك لم تلتفت 
إىل تلك الوطنية الكاذبة التي تجعل  صاحبها يرّدد 

مقولة أهل الجاهلية : 
 » وهتل أنتا إال من غزيتة إن غتوت ... غويت وإن 

ترشد غزية أرشد .» 
بتل رحت تمّيز بن املعستكرين مثلمتا فعل الحر 
الرياحتي حتن راح ُيقتارن بتن معستكر يزيتد 
 ومعستكر اإلمام الحسن فراح ينضم إىل معسكر 
اإلمام الحستن، ويرك كل املكاسب التي  تنتظره 

يف معسكر يزيد . 
وهكتذا فعلتت أنت.. فقتد رحت تنظتر إىل اإلمام 
الخمينتي ذلك الويلّ الصالتح الذي يدعو إىل  املحبة 
واألخّوة والستالم. ذلك الذي يدعو إىل إحياء األّمة 
ويقظتها مقابل ذلك الشيطان الرجيم  الذي سلّم 
نفسته ألمريكا ولألعتراب الذيتن هم أشتد كفراً 
ونفاقاً.. وعندما عرفت ستبيل الحق  ستلمت له، 
واستسلمت وهناك بدأت مسريتك الجهادية التي 

ختمت بشهادتك . 
لتم يتوّقف جهتادك يف تلك املحتال املباركة وإنما 
استتمر بعد الغتزو األمريكي وما تبعته من غزو 
 إرهابتي مّكنت لته أمريكا، وستلطته عى العراق 

لتستبيحه من خالله . 
وهنتاك.. ويف تلتك الفترة الَحرِجتة التتي مر بها 
العتراق والتي أريد له من خاللهتا أن يصبح بوقاً 
 من أبواق الشتيطان األكرب، أو ذنبتًا وذيالً ألمراء 

الخليتج الذيتن باعتوا ِذَممهم للشتيطان، رحت 
 أنتت مع رفيق دربك الحاج قاستم تستتعمل كل 

الوسائل للمواجهة . 
لقد كنت تتحرّك بهّمة الشتباب بتن املُجاهدين، 
تشتحذ ِهَمَمهم، وتقتّوي ستواعدهم، غري مباٍل 
 بُحكم اإلعدام الذي ُحِكَم به عليك، وأنت يف شبابك 

الباِكر . 
لقد كنت تسري مع الحاج قاسم وغريه من أبطال 
العتراق وإيران، ويف الخطوط األوىل من  الجبهات، 
إىل أن تتم النترص، ويف أقترص متّدة، وبته انهتار 
املروع األمريكي الذي أريتد منه  تمزيق العراق، 

وتحويلته إىل أداة أمريكية، لكنهم فوجئوا بتحّوله 
إىل أداة فاعلة يف محور  املقاومة . 

وهنتا جّن جنتون أمريكا وجتّن جنون ستدنتها 
وخدمهتا وغلمانهتا من أمتراء الخليتج. وكانت 
 النهاية الحتمية لك هي أن يزّفوك شتهيداً إىل ربك 

وهو غاية أمانيك . 
لكنهتم نستوا أن حياتتك ونضالتك لتن ينتهتي 
بشتهادتك، بل إن شهادتك ستتكون ميالداً جديدا 
 للمقاومتة، ال يف العتراق وحتده، بتل يف العالتم 

اإلسالمي أجمع . 
ولذلتك لستت أدري هتل أهنتئ نفتي أم أعّزيها 

بك؟نعم لقد كان فقدنا لك وألخيك قاستم يشتبه 
ذلك  الذي عرّب عنه رضار بقوله ت عندما ُسِئل عن 
مقتدار حزنه عتى اإلمام عيل ت: )ُحتزن من ُذبَح 
 ولدهتا يف حجرهتا فال ترَقتأ عربتها، وال َيستُكن 

ُحزنها(  . 
ولكنتا متع ذلك موقنتون بأنك قد القيتت كل َمن 
تحب من أبطال اإلسالم من املُتقّدمن  واملُتأّخرين، 
وأنك أحييتت البطولة والشتهامة والُنبل يف أروع 
معانيهتا. فهنيئتاً لك شتهادتك التي  هتي أعظم 
شتهادة يف الدنيتا، وهنيئاً لنا بك، ونستأل الله أن 

نسري عى دربك إىل أن ننال مثل  شهادتك. 

إلى أبي مهدي المهندس .. شهادتك ميالد جديد



شهد يصف التعادل بااليجابي

عباس عبيد : مباراة األولمبي امام البحرين 
ستكون حاسمة

اخت�ارت لجن�ة الح�كام يف االتح�اد 
حكمين�ا  الق�دم  لك�رة  اآلس�يوي 
الدوليني مهند قاس�م وع�ي صباح 
ملباري�ات  الح�كام  طواق�م   ضم�ن 
للمنتخب�ات  اآلس�يوية  البطول�ة 

االوملبية تحت س�ن ٢٣ التي  انطلقت 
ام�س يف العاصمة التايلندية بانكوك 
حي�ث س�يكون االول حكم�ا رابع�ا 
القط�ري  مواجه�ة  املنتخب�ني  يف 
والسوري الذي يقام اليوم الخميس 

يف العاصمة التايلندية بانكوك ضمن 
 منافسات الجولة األوىل من املجموعة 
الثانية، يف الوقت الذي تم فيه اختيار 
صباح ليكون  حكم فيديو يف مواجهة 
االردن وكوريا الشمالية الذي يجري 
بع�د غد الجمعة لحس�اب  املجموعة 

الرابعة. 
تجدر االشارة اىل ان االتحاد اآلسيوي 
اخت�ار حكمين�ا الدوليني عي صباح 
ومهند قاس�م ضم�ن  قائمة الحكام 
الذين يتول�ون مهمة قيادة مباريات 
بطول�ة آس�يا تح�ت 23 عام�ا التي 
تش�هد تطبي�ق  تقني�ة »الف�ار« من 
بداية مرحلة املجموعات يف س�ابقة 
تحدث للمرة األوىل، السيما ان بطولة 
الت�ي  الوطني�ة  للمنتخب�ات   آس�يا 
العام  احتضنته�ا اإلم�ارات مطل�ع 
املايض قد شهدت اعتماد تلك  التقنية 
بدء من منافسات دور  ربع النهائي. 

كش�ف االتح�اد العراق�ي لكرة الس�لة، الي�ة تغطية 
مباريات الدوري العراقي املمتاز 2019/   2020. 

وقال امني رس االتح�اد خالد نجم إن »القناة العراقية 
الرياضية نجحت يف الحصول عىل حقوق  نقل مباريات 
الدوري السلوي املمتاز«.  وأوضح أن »االتحاد العراقي 
لكرة السلة، قرر فسح املجال امام القنوات الرياضية 
بتغطي�ة  مباريات تجمع الدوري العراقي املمتاز لكرة 
السلة قبل وبعد كل مباراة فقط، كون القناة  العراقية 

الرياضية تغطي املباريات حرصآ«. 

لم تكتم�ل مباراة الفيص�ي األردني 
والرشط�ة العراقي، الت�ي جمعتهما 
بس�بب  الظ�روف  األربع�اء،  ام�س 

الجوية السائدة يف العاصمة عمان. 
واضطر حكم املباراة إىل إنهاء املباراة 
بعدما اتفقت كافة األطراف عىل ذلك 

حفاظا عىل  سالمة الالعبني. 
وتم إنهاء املباراة والنتيجة تش�ر إىل 
تعادل الفريقني »1-1«، حيث سجل 
للفيصي أحمد  العرس�ان، وللرشطة 

عالء عبد الزهرة. 
وأقيم�ت املب�اراة يف إطار املعس�كر 
الرشط�ة  يقيم�ه  ال�ذي  التدريب�ي 

العراق�ي يف األردن اس�تعداًدا  ملالقاة 
الش�باب الس�عودي يف إي�اب رب�ع 
نهائي كأس محمد السادس لألندية 
األبطال يف 20 كانون  الثاني الجاري. 
يف املقابل، تعترب ه�ذه املباراة األوىل 
ش�هاب  التون�ي  يقوده�ا  الت�ي 
اللي�ي لفريق الفيص�ي،  حيث توىل 
مؤخ�رًا مهم�ة املدير الفن�ي خلفا 
لراتب العوضات.  ويستعد الفيصي 
الس�تضافة الكوي�ت الكويت�ي يوم 
14 كانون الثاني الجاري عىل ستاد 
عم�ان  ال�دويل يف ال�دور التمهي�دي 

لدوري أبطال آسيا. 

الع�ب  العراق�ي،  املهاج�م  اك�د 
الفيصي األردن�ي الجديد، فرحان 
شكور، ان حصد لقب الهداف  هو 

طموح أي العب. 
وانتقل شكور اىل صفوف الفيصي 
يف املركاتو الشتوي الحايل وحصد 
لق�ب بطول�ة »الش�يخ  س�لطان 

العدوان« مع الزعيم. 
وقال ش�كور إن�ه »من�ذ اكثر من 
أسبوعني نواصل التمرين، األجواء 
ب�اردة لكن اعتدن�ا عليها  وخضنا 
اول حص�ة تدريبية بقيادة املدرب 
وأتمن�ى  اللي�ي  ش�هاب  الجدي�د 
ولجمي�ع  العب�ي  ل�ه  التوفي�ق 

النادي«. 

وأض�اف »امامن�ا مهمة صعبة يف 
مباراة الكويت بامللحق االس�يوي 
نتيج�ة  لتحقي�ق  ومس�تعدون 
 إيجابية إلس�عاد جمهور الزعيم، 
س�نقدم كل م�ا لدين�ا م�ن اج�ل 

التأهل اىل دوري ابطال آسيا«. 
وأض�اف أن »الالعب�ني عازم�ون 
عىل تقديم كل ما لديهم، الفيصي 
ن�ادي كبر وزعيم األندية  األردنية 
األلق�اب  تحقي�ق  ومهمت�ي 
الجماعي�ة«، مش�راً إىل أن »لقب 

الهداف طموح أي العب«. 
يذكر أن الفيصي سيواجه الكويت 
الكويتي يف ال�14 من شهر كانون 

الثاني الجاري. 
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اكد املدرب املس�اعد للمنتخب األوملبي، 
البحري�ن  مب�اراة  ان  عبي�د،  عب�اس 
س�تكون مفصلي�ة م�ن  اج�ل حس�م 
التأه�ل اىل ال�دور املقب�ل م�ن نهائيات 

آسيا بتايلند. 
وق�ال عبيد إن »املنتخ�ب األوملبي ظهر 
بأداء م�رشف وكب�ر يف مبارات�ه امام 
اسرتاليا، الذي  يمتلك يف صفوفه العبني 
محرتفني تم تجهيزهم بشكل جيد قبل 

البطولة«. 
وأوض�ح أن »األوملبي يرك�ز عىل مباراة 

البحري�ن املقبل�ة فهي األصعب 
وااله�م وتع�د مواجهة  حاس�مة 
ومصري�ة لبل�وغ ال�دوري املقب�ل«، 
مش�راً إىل ان »األوملب�ي يحل�م ببل�وغ 

اوملبياد  طوكيو«. 
يذكر أن العراق س�يواجه البحرين يوم 
الس�بت املقب�ل يف الجول�ة الثاني�ة من 

البطولة. 
م�ن جانبه ذكر م�درب منتخب العراق 
بكرة القدم عبد الغني شهد بعد خروج 
فريقه متعادال من  مباراته امام املنتخب 
االسرتايل يف الجولة االوىل ملنافسات فرق 
املجموعة االوىل بنهائيات  اسيا الجارية 
يف تايلن�د من 8 لغاي�ة 26، بأن النتيجة 

كانت ايجابية. 

ش�هد ق�ال يف املؤتم�ر الصحف�ي الذي 
اعق�ب املباراة إن«نتيج�ة التعادل امام 
الفريق االس�رتايل  ايجابي�ة، فريقنا جل 
العبي�ه م�ن الواعدي�ن وقائمت�ه تخلو 
م�ن العب�ي الفري�ق االول اضاف�ة اىل 
ان  ال�دوري املح�ي املتوقف اثر بش�كل 

مبارش عىل جاهزية الفريق«. 
واض�اف« كخط�وة اوىل تع�د بالطريق 
الصحي�ح واملباري�ات املتبقي�ة تحتاج 
اىل اس�اليب اخ�رى  والالع�ب العراق�ي 
دائم�ا مايتح�دى الصع�اب وعلين�ا ان 
نتعامل مع مثل ه�ؤالء الالعبني بطرق 

 مختلفة«. 
وب�ني« املباري�ات املقبل�ة تختل�ف عن 
االفتت�اح واالم�ر يعتم�د ع�ىل نتائ�ج 

ف�رق املجموعة والتي  هي من تحس�م 
التسلس�ل يف القائمة،وسنضع تركيزنا 
يف كيفية التعامل مع املنتخب البحريني 

 والتايلندي«. 
اىل ذل�ك أعل�ن االتح�اد اآلس�يوي لكرة 
الق�دم، اليوم الخميس، حكام مباريات 
اليوم الرابع يف  بطولة كأس آس�يا تحت 
23 عام�اً يف تايالند، واملؤهلة إىل أوملبياد 

طوكيو 2020. 
ويدي�ر الحك�م الك�وري الجنوب�ي كو 
م�ع  البحري�ن  مب�اراة  هيونج-ج�ني 
الع�راق يوم الس�بت ضم�ن  املجموعة 
املس�اعدين  الحكم�ني  األوىل ويعاون�ه 
يوون كوانج-يول وبارك س�انج-جون 
بجان�ب  الحكم الرابع الس�عودي تركي 

الخضر. 
ويق�وم اليابان�ي كيم�ورا هرويوك�ي 
ب�دور حك�م الفيدي�و املس�اعد عىل أن 
يس�اعده كل م�ن كي�م  جونج-هي�وك 

وكيم هي-جون من كوريا الجنوبية. 
ويف املب�اراة الثانية لحس�اب املجموعة 
األوىل والتي تجمع بني تايالند وأسرتاليا، 
فيت�وىل  إدارته�ا الحك�م العماني أحمد 
أب�و بك�ر الك�ف ويس�اعده الحكم�ني 
املساعدين أبو بكر العامري،  راشد حمد 
الغيث�ي.  وس�يكون الحك�م الرابع هو 
الياباني س�اتو ريوجي وحكم الفيديو 
املس�اعد األوزبك�ي إيلجيز  تانتاش�يف 
ويس�اعده كل من فالنت�ني كوفالينكو 

وليو كووك مان. 

أعلن أسامة قويدر، وكيل أعمال الالعب 
العراقي، محمد شوكان، اليوم الخميس، 
أن األخ�ر  أصب�ح قريبا م�ن االنتقال إىل 
كاظم�ة الكويت�ي، ليمثله حت�ى نهاية 

املوسم الحايل. 

وق�ال قوي�در: »ش�وكان فس�خ عق�ده 
بال�رتايض م�ع نف�ط الوس�ط العراقي، 
ووقع عق�ده الجدي�د  إلكرتوني�ا، ليمثل 

كاظمة الكويتي يف املرحلة املقبلة«. 
العق�د  س�يوقع  ش�وكان  أن  وأوض�ح 

رسميا، األحد املقبل، يف الكويت. 
وكان ش�وكان صاح�ب ال��26 عام�ا، 
قد خ�اض تجربة احرتافية م�ع الرمثا 
األردن�ي، يف وق�ت  س�ابق، حيث ش�كل 

إضافة هجومية مهمة للفريق. 

شوكان يقترب من  كاظمة الكويتي

منذ أن افترقنا ألسباب مختلفة استجابة لظروف مررنا بها 
كأشخاص أو مّر بها بلدنا العزيز  وسائر الناس في بقاع 
األرض واختار كل انسان طريقه والمكان الذي يناسبه 

واألجواء  القادرة على توفير المناخ المناسب لعطائه، كان 
نصيب العزيزين صفاء العبد وجليل العبودي  أن استقرا 
في دولة قطر بعد أن خبرتهما صفحات الجرائد الرياضية 

بأسلوبهما المتمّيزين في  الكتابة ورشاقة قلميهما ترسم 
سطورها أفقًا رحبًا للرياضة العراقية وتسهم في بناء جسور 

 الثقة بين الجماهير وبينهما. 
بصورة أدق كان�ا أفضل العبني عىل مس�احات الورق املخّصصة 
لهم�ا بح�روف ناطقة اس�معت  م�ن به صم�م م�ن العاملني يف 
الوسط الريايض، مؤرّشة اىل االخطاء التي أنهكت جسم  الرياضة 
العراقية وحّددت املس�ارات الصحيحة لتجاوزها معتمدين يف ذلك 
ع�ىل درايتهما  وخربتهما يف ما يكتبان، مس�تندين اىل حيادّيتهما 
يف ما يشّخصان وعىل جاذبية أسلوبهما  وعىل سمعتهما الحسنة 
الت�ي ال غبار عليها، مّم�ا جعل ما تخّطه أقالمهم�ا محل نقاش 
وترحي�ب  م�ن قب�ل العاملني يف الوس�ط الري�ايض وتقدي�ر قرّاء 
الرياضة وجماهرها ومشجعيها، وكانت  أفكارهما يف أعمدتهما 
يف الصح�ف العراقية مث�ار أنتباه وأعت�زاز زمالئهما يف الصحافة 
 الرياضي�ة إعرتاف�اً منا جميع�اً بدورهم�ا الري�ادي يف الصحافة 

الرياضية. 
تزاملن�ا يف العم�ل الصحف�ي يف صح�ف مختلف�ة من�ذ مطل�ع 
الثمانينيات من القرن املايض وقرأنا  سطور بعضنا، فاستطاعت 
كتاباتهم�ا ومتابعاتهم�ا بناء قاعدة من املعجب�ني توازي قاعدة 
 العب�ي املنتخب�ات الرياضية بما أمتل�كاه من ق�درات للتغطيات 
الصحفي�ة التمهيدي�ة قب�ل إنط�الق  أي ح�دث ري�ايض ومن ثم 

التغطي�ة التس�جيلية للح�دث الري�ايض 
لك�ي  التفس�رية  التغطي�ة  يعقبه�ا 
 يضع�ا ق�راء الرياض�ة وس�ط الح�دث 
بصّحت�ه ودقت�ه. وكثراً ما نس�مع عىل 
مدّرجات املالعب  املناقشات بني جمهور 
املتفرّجني مستندين يف حواراتهم عىل ما 
كتبه صف�اء العبد وما أش�ار  إليه جليل 

العبودي. 
بعد أن أكدا حضورهما الفاعل يف بلدهما لس�نوات طوال ها هما 
يؤّك�دان جدارتهم�ا وفاعليتهما  خارج الوط�ن يف جريدتي الراية 
والوطن يف دولة قطر الش�قيقة التي وّفرت لقلميهما مس�احات 
 من اإلبداع واحاطتهما برعاية واهتمام بالغني، مقّدرة كفاءتهما 
وحرصهما يف تأشر  املسارات الصحيحة لتطوير الرياضة العربية 
س�يما وأن دولة قطر اصبحت مرك�زاً رياضياً  وإعالمياً دولياً من 
خالل م�ا تنّظمه من بطوالت ملختلف الفعالي�ات الرياضة أو من 
خالل  االستعداد لبطولة كأس العالم 2022 وهي أول بطولة تقام 
ع�ىل أرض عربية، ويس�جل لدول�ة  قطر طابع الس�بق يف األتيان 
بكأس العالم إلينا، فأستحّقت أن تكون صوت الرياضة العربية. 

صفاء العبد وجليل العبودي حباهما الله بثقافة رياضية متمّيزة 
تفرّدا يف اساليب الكتابة  الصحفية وتنّفسا تراب املالعب وتحّسسا 
هم�وم الرياضي�ني وتعاطفا مع زم�الء املهنة ودافع�ا  بقلميهما 
الجريئني والصادقني عن رشف الكلمة واحتضان شباب الصحافة 
الرياضي�ة وأعتبار  األخذ بأيديهم مس�ؤولية من س�بقهم وأنهم 
بحق أبن�اء رّواد الصحافة الرياضية الراحلني  إبراهيم اس�ماعيل 
وش�اكر اس�ماعيل وضياء حس�ن وقاس�م العبيدي وعبد الجليل 
موىس. انهم ما  تبقى من جيل الرّواد ويمكننا القول بتواضع من 
ألتصق بهم وس�ار عىل خطاهم وحافظ ع�ىل  قيمهم وتقاليدهم 

ونقل تراثهم يف العمل الصحفي الريايض اىل جيل الشباب. 
أثن�اء تكريمهما من قب�ل دولة قطر بحضور رؤس�اء االتحادات 
ال�دويل والعربي والعراق�ي  للصحافة الرياضية عام 2011 أش�ار 
الزمي�الن أن التكري�م معن�وي، ولك�ن هن�اك من يس�تحق  هذا 
التكري�م أكثر مّنا، وه�ذا لعمري قيم نبيلة لم نس�تغربها منهما 
برغ�م معرفتن�ا أنهما أحّق ب�ه  من غرهما، بل تأخ�ر تكريمهما 
الذي أعت�رَب تقدير وأحرتام للصحافة الرياضية العراقية  واعرتافاً 

بدورها يف تأسيس رابطة الصحافة الرياضية العربية وقتذاك. 
أخراً، ومثلما تفتح دورات آس�يوية يف الع�راق ملدربي كرة القدم 
ملختل�ف الفئات، أدعو  االتحاد العراق�ي للصحافة الرياضية فتح 
دورات تأهيلي�ة وتطويرية س�نوية للصحفيني الش�باب  يحارض 
فيه�ا صف�اء العب�د وجلي�ل العبودي مس�تفيدين م�ن خربتهما 
كنماذج صحفية رياضية  مش�ّعة أثبتت قدرتها ونجاحها عىل مّر 

الزمن أنهما بحق سفرا الصحافة الرياضية العراقية. 

�ضفريا ال�ضحافة الريا�ضية
د.علي الهاشمي

علي صباح حكما ً للـ »فار« في مواجهة االردن وكوريا الشمالية  

الرياضية العراقية تنقل 
الدوري السلوي شكور: لقب الهداف طموح أي العب  

الظروف الجوية السيئة ُتنهي مواجهة الشرطة والفيصلي  



أك�د تقرير صحفي إيط�ايل، اليوم 
الخميس، أن يوفنتوس وبرشلونة 
ع�ى أعتاب إج�راء صفقة  تبادلية 

خالل املريكاتو الشتوي الجاري. 
ووفًقا ملوقع »كالتش�يو مريكاتو« 
اإليطايل، فإن العالقة بني يوفنتوس 
وبرش�لونة قوية جًدا يف  املريكاتو، 
والطرفني ع�ى أعتاب عقد مبادلة 

بني اثنني من الالعبني الشباب. 
أن  إىل  اإليط�ايل  املوق�ع  وأش�ار 
يوفنتوس مس�تعد ملنح برش�لونة 
بطاق�ة الالع�ب الش�اب ماتيوس 
 بريي�را، وال�ذي يتواج�د حالًيا مع 

ديجون عى سبيل اإلعارة. 
وأوضح أن يف مقابل صفقة برييرا، 
يوفنت�وس س�يحصل ع�ى  ف�إن 

خدمات املدافع الش�اب  أليخاندرو 
ماركيز من برشلونة، والذي تابعه 
مس�ؤولو الس�يدة العجوز لبعض 

الفرتات. 
ونج�ح يوفنت�وس يف التعاق�د مع 
ديان كولوسيفسكي، العب أتاالنتا 
املع�ار إىل بارم�ا، خ�الل  املريكاتو 

الشتوي الجاري. 
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وماركيز

بمواجه�ة م�ن العي�ار الثقي�ل يصع�ب 
التكهن بنتيجتها، يستهل برشلونة حملة 
الدف�اع عن لقبه يف  بطولة كأس الس�وبر 
اإلس�باني عندما يالق�ي أتلتيك�و مدريد 
اليوم الخميس عىل ستاد مدينة  امللك عبد 
الله الرياضية )الجوهرة املشعة( بمدينة 
ج�دة الس�عودية يف ال�دور قب�ل النهائي 

 للبطولة. 
وتق�ام فعاليات الس�وبر اإلس�باني هذه 
املرة بش�كل مختل�ف عن الش�كل املعتاد 
ال�ذي س�ارت علي�ه  البطولة من�ذ 1982 
وحت�ى النس�خة املاضي�ة )2018( حيث 
تشهد كأس السوبر اإلس�بانية  هذه املرة 

منافسة بني 4 فرق عىل لقب البطولة. 
برش�لونة معظ�م  أن يخط�ف  وينتظ�ر 
يب�دأ  الخمي�س عندم�ا  الي�وم  األض�واء 
رحل�ة البحث عن لقبه  ال� 14 يف الس�وبر 
اإلس�باني، ال س�يما أن الفريق الكتالوني 

يخ�وض البطول�ة بصف�وف مكتمل�ة. 
وتق�ام فعاليات ه�ذه النس�خة يف مدينة 
جدة يف إطار االتفاقية املربمة بني االتحاد 
اإلس�باني  لك�رة الق�دم والهيئ�ة العامة 
للرياض�ة عىل إقامة 3 نس�خ متتالية من 

السوبر اإلسباني  بالسعودية. 
ويع�د برش�لونة األكث�ر تتويج�ا بلق�ب 
الس�وبر اإلس�باني 13 مرة، كان أحدثها 
يف النس�خة  املاضية عام 2018 مقابل 10 

ألقاب للريال كان أحدثها يف 2017. 
ويف املقاب�ل، أح�رز أتلتيكو لقب الس�وبر 

مرتني سابقتني فقط يف 1985 و2014. 
ويمتل�ك الفريقان الطم�وح واإلمكانيات 
الت�ي تس�اعده يف تحقي�ق ه�ذا الطموح 

والفوز باللقب  األول له يف 2020. 
مواجهة ثأرية

وتمثل مباراة اليوم وكذلك بطولة السوبر 
بش�كل عام فرصة مثالية أمام برشلونة 

لكس�ب دفع�ة  معنوي�ة جدي�دة يف ه�ذا 
التوقي�ت الصع�ب م�ن املوس�م، بع�د أن 
تعادل 3 مرات يف آخر 4  مباريات بالليجا، 
وإن ظل متصدرا جدول املس�ابقة بفارق 

األهداف فقط أمام ريال مدريد. 
كم�ا تمث�ل مب�اراة الغ�د فرص�ة مهمة 

ألتلتيك�و الذي يس�عى لتأكي�د صحوته، 
بعدم�ا ف�از يف آخ�ر 4  مباري�ات خاضها 
بمختلف البطوالت ومنها آخر 3 مباريات 
يف الدوري، ليع�زز الفريق مكانه  يف املركز 

الثالث. 
كما س�تكون املباراة بمثاب�ة فرصة للرد 

عىل برش�لونة حي�ث كانت آخ�ر هزيمة 
تع�رض له�ا  أتلتيك�و يف ال�دوري أم�ام 
امل�ايض،  األول  كان�ون  أول  يف  بلوجران�ا 

بهدف نظيف من توقيع  مييس. 
أزمة

ويب�دو اإلجه�اد املش�كلة الكب�رة الت�ي 

تواج�ه الفريقني، قبل لقاء الغد، بس�بب 
ضغ�ط املباري�ات  يف األس�ابيع املاضي�ة، 
إىل  للس�فر  إضاف�ة  املس�ابقات،  كل  يف 

السعودية. 
ولهذا، قد يلجأ املدربان إرنستو فالفردي 
)برشلونة(، ودييجو سيميوني )أتلتيكو( 

إىل من�ح  الراحة لبعض الالعبني، يف أضيق 
الح�دود، نظرا ألهمي�ة املب�اراة الفاصلة 
غ�دا، ورغب�ة  الفريق�ني يف بل�وغ نهائي 

الس�وبر، املقرر األحد املقبل. 
غيابات

ويفتقد برش�لونة يف ه�ذه البطولة جهود 
ح�ارس مرم�اه األملاني م�ارك أندري تر 
ش�تيجن  والعبي�ه عثم�ان ديمب�ي وأرثر 

لإلصابات. 
كم�ا يعاني أتلتيك�و من غي�اب الالعبني 
ستيفان سافيتي ودييجو كوستا لإلصابة 
ولك�ن الفريق قد  يس�تعيد جه�ود قائده 
كوك�ي بعد غياب ملدة أس�بوعني بس�بب 

إصابة عضلية. 
مدرجات الجوهرة

ورغ�م اإلقب�ال الهزي�ل م�ن الجماه�ر 
مباري�ات  تذاك�ر  رشاء  ع�ىل  اإلس�بانية 
الس�وبر يف الس�عودية  نظرا لتزامنها مع 
احتف�االت الع�ام الجديد، وبعد املس�افة، 
ينتظر أن تمتلئ مدرجات ستاد   «الجوهرة 
خاص�ة  الفريق�ني،  بمحب�ي  املش�عة« 

برشلونة يف السعودية والدول املجاورة. 
ويحظ�ى عدد من نجوم برش�لونة بخربة 
اللعب يف الس�عودية، خاص�ة مييس الذي 
س�جل هدف�ا قاد  ب�ه منتخ�ب األرجنتني 
للف�وز ع�ىل الربازي�ل، بالري�اض، قب�ل 

شهرين فقط. 
كما يقف التاريخ يف صف برش�لونة حيث 
خرس الفريق مب�اراة واحدة فقط يف آخر 
18 مب�اراة  خاضها أم�ام أتلتيكو وكانت 
يف دور الثماني�ة ب�دوري أبط�ال أوروب�ا 
عام 2016، حيث س�جل  الفرنيس أنطوان 
جريزمان، العب برش�لونة الحايل، هدفني 
ق�اد بهم�ا الروخيبالنك�وس للف�وز  عىل 

البارسا والعبور إىل املربع الذهبي وقتها. 

اليوم .. اتلتيكو يتربص ببرشلونة للثأر في كأس السوبر االسباني

يعيش العب برش�لونة ف�رتة صعبة للغاية، 
الن�ادي  ب�دالء  دك�ة  ع�ى  يجل�س  حي�ث 
املتك�ررة  اإلصاب�ة  الكتالون�ي،  ونح�س 
املس�تطيل  أبع�ده ع�ن  أن  بع�د  يط�ارده، 

األخرض لفرتات طويلة. 
وأوردت شبكة » RMC SpoRt « الفرنسية أن 
مدافع البلوجرانا صامويل أومتيتي، يدرس 
 احتم�ال الرحي�ل ع�ن برش�لونة يف نهاي�ة 
املوسم الحايل، حيث يعد الدوري اإلنجليزي، 

هو  الوجهة األقرب لالعب. 
ورغم تأكيد أومتيتي يف أكثر من مرة رغبته 
يف مواصل�ة رحلته الكروية مع برش�لونة، 
 والكفاح م�ن أجل اس�تعادة رس�ميته، إالّ 
أن املداف�ع الفرن�ي اقتنع أخريا -بحس�ب 
املصدر-  ب�رضورة تغيري األج�واء، والبحث 

عن تجربة كروية جديدة. 
وتابع نفس املصدر أن صامويل أومتيتي قد 
يلتحق بآرس�نال، فالفريق اإلنجليزي يضم 

يف  صفوفه 
ج�م  ملها ا

ر  ند لكس�ا أ
الذي  الكازي�ت، 

صديق�ا  يعت�ر 
مقربا لالعب. 

أومتيت�ي  وتواج�د 
مؤخرا يف ملعب اإلمارات 

مب�اراة  متابع�ة  به�دف 
آرس�نال ومانشس�رت يونايت�د، 

 وهو ما عزز أخبار انتقال الالعب 
إىل »املدفعجية« يف نهاية املوسم. 

 RMC « من جه�ة أخ�رى، أوضحت
SpoRt « أن برش�لونة ال ين�وي بامل�رة 

صاموي�ل  ع�ن  خدم�ات  االس�تغناء 
فالن�ادي  املوس�م،  نهاي�ة  يف  أومتيت�ي 
الكتالوني يدرك قيمة مدافعه الفرني  رغم 

أنه ال يحصل عى دقائق لعب كثرية. 
ويرتبط أومتيت�ي )26 عاما(، يرتبط بعقد 
م�ع برش�لونة يمت�د حت�ى صي�ف 2023، 
وتبل�غ قيم�ة  الالع�ب املالية حالي�ا تقريباً 
40 ملي�ون ي�ورو، بحس�ب ما ذك�ر موقع 

»ترانسفري ماركت«. 

يسعى نادي بوروسيا دورتموند لإلبقاء عى الظهري 
املغرب�ي أرشف حكيمي، رغم ق�رب  انتهاء إعارته 
م�ن ري�ال مدري�د بنهاية املوس�م الح�ايل.  وكان 
ال�دويل املغرب�ي، البال�غ 21 عاًما، ق�د انضم إىل 
أسود الفيستيفال قبل عامني، معاًرا من  النادي 

امللكي، ليصبح أحد ركائز الفريق األساسية. 
  وأفادت ش�بكة »سكاي س�بورت أملانيا« 

بأن دورتمون�د يملك أفضلية لالحتفاظ 
بخدم�ات  حكيمي، ح�ال اتخذ الريال 

قراًرا ببيعه الصيف القادم. 
وأش�ارت الش�بكة إىل وج�ود بند يف 
عق�د اإلع�ارة، يمن�ح دورتمون�د 
التعاق�د م�ع حكيم�ي  أولوي�ة 

دفع�ه  ح�ال  نهائ�ي،   بش�كل 
املقابل امل�ادي املطلوب من نادي 

العاصمة اإلسبانية. 
ويعن�ي ذلك أن عى ريال مدريد إبالغ 

دورتمون�د أواًل بأي عرض مقدم لحكيمي من أي ناٍد آخر، 
 ليمنح أسود الفيستيفال فرصة التقدم بعرض مماثل من 

عدمه. 

كش�ف جوناث�ان بارني�ت وكي�ل أعم�ال الويل�زي 
جاريث بيل الع�ب ريال مدريد، ع�ن موقف الالعب 
 م�ن الرحي�ل ع�ن صف�وف املرينجي، خالل س�وق 

االنتقاالت الشتوية. 

 » ESpN « وقال بارنيت، خالل ترصيحاته لشبكة
العاملي�ة: »بي�ل ل�ن يرح�ل إىل أي م�كان آخر  يف 
كان�ون الثاني الجاري، وم�ن غري املرجح رحيله 

يف الصيف«. 
ويرتب�ط جاري�ث بيل بعق�د مع ري�ال مدريد حتى 

صي�ف 2022، وحاول ري�ال مدريد التخلص منه 
 خالل س�وق االنتقاالت الصيفية املاضية 

لكنه فش�ل يف ظل ضعف العروض 
املُقدمة عى  املستوى املايل. 

وتحولت رغب�ة الفرني زين 
الفني  املدي�ر  الدين زي�دان 
لريال مدري�د، الذي طالب 
يف بداي�ة  الصي�ف برسعة 
التخل�ص من بي�ل، لكن 

بع�د فش�ل الن�ادي يف 
يف  ثقت�ه  أك�د  بيع�ه، 
ورغبت�ه  يف  قدرات�ه 
اس�تمراره ملس�اعدة 

الفريق. 
بي�ل  وتع�رض 

مؤخ�رًا،  لإلصاب�ة 
قائم�ة  ع�ن  ويغي�ب 

املرينج�ي يف كأس الس�وبر اإلس�باني املقام�ة 
 حالًي�ا بالس�عودية، حيث حس�م امللك�ي عبوره 

للنهائي بعد االنتصار عى فالنس�يا أمس األربعاء، 
 بنتيجة )1-3(. 

انضم اإلس�باني تياجو ألكانت�ارا إىل املغادرين 
يف  الش�توي  ميون�خ  باي�رن  ملعس�كر  مبك�رًا 
 العاصم�ة القطرية »الدوحة«، الذي س�ينتهي 

بعد 3 أيام فقط. 
الباف�اري  الن�ادي  وأعل�ن 
اإللكرتوني،  موقعه  عر 
عدم  الخميس،  اليوم 
ال�دويل  إكم�ال 
ني  س�با إل ا

 ملعس�كر الفري�ق، بعدما تقرر س�فره بش�كل 
مفاجئ.  

وأوضح باي�رن يف بيان�ه أن ألكانتارا س�يغادر 
املعسكر للتواجد بالقرب من زوجته، املتوقع أن 
 تأتي بمولودهما الثاني خالل الساعات املقبلة. 

وأنهى صاح�ب ال��28 عاًما تدريب�ات الفريق 
الصباحي�ة، الي�وم، م�ع باق�ي زمالئ�ه، لكنه 

سيسافر  إىل مدينة ميونخ ظهرًا. 
وبذلك، لن يكون العب برش�لونة السابق متاًحا 

للمش�اركة م�ع باي�رن يف مبارات�ه الودية ضد 
 نورنبريج، السبت املقبل. 

ويس�تعد بايرن ميونخ الس�تئناف منافس�ات 
الدوري األملاني، إذ سيواجه هريتا برلني يوم 19 

 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة ال�18. 
يذكر أن معسكر بايرن شهد غياب 4 العبني منذ 
بدايته، كما انضم سريجي جنابري إىل  الغائبني 
هذا األس�بوع، بسبب معاناته من إصابة يف وتر 

أكيليس. 

ق�ال كيف�ن دي 
ألعاب  بروين صانع 

مانشسرت س�يتي، إن املدرب 
بيب جواردي�وال احتاج إىل 15  دقيقة 
فقط للخروج بخطة الفوز )1-3( 
عى مانشس�رت يونايتد يف ذهاب 
قبل نهائي كأس  رابطة األندية 

االنجليزية لكرة القدم. 
اللع�ب  وفّض�ل جواردي�وال 
ب�دون مهاج�م رصي�ح يف 
املب�اراة الت�ي أقيم�ت عى 
ملعب أولد ترافورد  ليمنح 
دي بروين وزميله يف خط 
الوس�ط برناردو سيلفا 
املجال للتقدم للهجوم 
وه�و م�ا أثم�ر  عن 
ثالثة أهداف للسيتي 

قبل االسرتاحة. 

وقال دي بروين لوس�ائل إع�الم بريطانية 
عن خطة اللع�ب »بدون مهاجم رصيح« يف 
مباراة  الذهاب »تدربن�ا عليها خططيا ملدة 
15 دقيقة يف الصباح. هذا ما يتعلق باألمر«. 
وأضاف »فعلناها ع�دة مرات من قبل أمام 
ف�رق تفض�ل اللع�ب بطريقة رج�ل لرجل 
مثل كارديف  س�يتي ويونايت�د وعى ملعب 
برش�لونة لقد أدينا به�ذه الطريقة يف العام 

األول مع جوارديوال«. 
ورغ�م أن ه�ذا املرك�ز غري معتاد بالنس�بة 
لس�يلفا فإنه أحرز اله�دف األول لفريقه يف 
الدقيقة   17 ث�م ضاعف رياض محرز الغلة 
لس�يتي قبل أن يضع أندرياس برييرا الكرة 

يف مرماه  بطريق الخطأ. 
وقل�ص يونايتد الفارق ع�ن طريق املهاجم 
ماركوس راش�فورد يف الدقيق�ة 70 ليبقي 
ب�ني  املواجه�ة  يف  يونايت�د  ع�ى  حظ�وظ 

الفريقني. 

برن�اردو  »برج�وع  بروي�ن  دي  وأض�اف 
)للخلف( أصبحنا أربعة يف مواجهة ثالثة يف 

وسط  امللعب لذا كان عليهم االختيار«. 
وأكم�ل »ل�و تق�دم أح�د مدافعيه�م فإنه 
س�يرتك خلفه املزيد من املساحات. وإذا لم 
يفعلوا س�يكون  برناردو ح�را دون رقابة. 
ه�ذا م�ا حاولن�اه. أعتق�د أننا لعبن�ا جيدا 

بشكل عام«. 

بيل يؤكد بقاؤه في مدريد

أومتيتي يغير رأيه ويقرر الرحيل

دورتموند يقترب من ضم حكيمي بشكل نهائي

ألكانتارا يغادر معسكر بايرن ميونخ  

دي بروين: خطة جوارديوال ادت إلسقاط اليونايتد
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مصطلحات ادبيةالثقافـي
حدس

ه�و املقدرة عىل فهم الحقيقة مبارشة وفجأة دون تمهيد 
منطقي اس�تداليل، فالبديهيات عىل س�بيل املثال حدسية، 
وكذلك االس�تيعاب املبارش لجوهر األش�ياء قبل أن تكون 
التجربة العلمية واالجتماعية ق�د وصلت تدريجيا إىل ذلك 
الجوهر. وليس الحدس قدرة صوفية مضادة للممارس�ة 
واملنط�ق أو مرحلة خاص�ة يف املعرف�ة أو موهبة تتجاوز 
العق�ل أو انعطاف�ا بعي�دا ع�ن طريق املعرف�ة. فالحدس 
يعتم�د يف وثبت�ه ع�ىل املمارس�ة واملنطق الس�ابقني ألن 
املقدرة عىل استيعاب الحقيقة فجأة يكمن وراءها تراكم 

من التجربة واملعرفة.

طرائف من التراث 

حميد الربيعي: مصيبة الكاتب العراقي والعربي أنه يتحرك في حقول ألغام مازالت فعالة

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...
الرواي�ة  تك�ون  أن  يمك�ن  ه�ل   ■
بالنس�بة للكات�ب بمثاب�ة تصفية 
حساب مع العالم؟ أم أن��ها عملية 

مخاتلة لالعرتاف؟
يا لي�ت هذا يحص�ل، ب�ل إنها فتق 
والش�خصيات  فاألحداث  للجروح، 
وتطال�ب  حي�ة،  تص�ر  واألزمن�ة 
بحقه�ا يف الوج�ود اليومي، بمعنى 
ب�كل  الكات�ب  م�ع  تعت�اش  تب�دأ 
تفاصي�ل حياته.األنك�ى م�ن ه�ذا 
واألح�داث  الش�خصيات  تل�ك  أن 
س�وف تفت�ق الكوامن ع�ن أزمنة 
س�بق للمؤلف أن ح�اول طيها عرب 
النس�يان، أو الرتاكم يف أسفل ذاكرة 
لآلن�ي،  جلبه�ا  بمعن�ى  ممتلئ�ة، 
سيقود حتما إىل إش�كاالت من تلك 
التي توج�ع الدم�اغ، فمهما حاول 
الكات�ب تجن�ب منطق�ة االحتكاك 
ه�ذه، فالب�د أن تط�ل يف أي صورة 
تشاء، كأن تكون عىل هيئة مقاربة 
أو انزي�اح، بيده�ا أنه�ا س�تظل يف 
النهاي�ة عىل هيئة كت�اب، فتح توا، 
وعىل الكاتب تسديد ما فيه من ذمم 

تجاه التاريخ والحياة  تبقى الرواية 
يف النهاية محاولة ملجابهة الوقائع 

واألحداث التي تمر.
الرواي�ة  كتاب�ة  يف  الفش�ل  ه�ل   ■
س�رافق من ال يمل�ك تجربة حياة 

طويلة؟
بالتأكي�د، ال يمك�ن أن ت�درك كن�ه 
الحياة، بدون الخوض يف س�جالها، 
ذل�ك االحتكاك املبارش م�ع الوقائع 
وتبلوره�ا  اختماره�ا  ث�م  وم�ن 
وتشذيبها، ثم امتالك ناصية إعادة 
تكوينه�ا، فالتجرب�ة تخل�ق ل�دى 
الكات�ب إمكاني�ة التجري�د، وه�ي 
خطوة مهمة يف إعادة تخيل الحياة، 
من خ�الل تجريد املش�اهد اليومية 
م�ن كل ما عل�ق بها م�ن حكايات 
جانبية أو رتوش واختزانها كفكرة 

مجردة.
■ كل رواي�ة فيه�ا ق�در مع�ني من 
السرة الذاتية للكاتب، متى تصبح 
السرة الذاتية عامل فشل للروائي؟

متى ما طغت الس�رة عىل مكونات 
وأصبح�ت  وتقنيته�ا  الرواي�ة 

الهاج�س الذي يش�غل ب�ال املؤلف 
العملي�ة  ويجعل�ه املس�بار لس�ر 
م�ن  الطغي�ان  ه�ذا  الرسدي�ة، 
الس�هولة عدم أدراكه ل�دى الكاتب 
غ�ر املتم�رس، إذ ي�رتاءى ل�ه إنه 
يكتب رسدا مميزا، لكن يف الحقيقة 
أن ذاكرت�ه تضغط باس�تمرار نحو 
الب�وح الذات�ي، وكأن�ه ال فاصل أو 
تمييز بني مكون�ات الحكاية، وتلك 
الس�رة. اإلش�كالية صعبة، بيد أن 
إدراكه�ا هو األهم يف كتابة الرواية، 

ألن الس�رة س�وف تس�ررِّ حوادث 
الرواي�ة باتجاه املبترس من يوميات 
املؤلف، بينما الرواية تتطلب الرسم 
وش�خوصها  ألحداثه�ا  الهن�ديس 
وأزمنتها وأماكنها، وهي التي غالبا 
ما تمح�ى م�ن الس�رة، إذ تصبح 
الذاتي�ة الش�خصية هي  الحكاي�ة 
املعيار الذي يقود حركة األشياء، يف 
حني تتطل�ب الرواية أحيانا التوقف 
أو االنتق�ال بال�رسد م�ن صورة إىل 
أخرى، أو من زمن إىل آخر، بينما يف 
الس�رة تهيمن الذات وسرتها عىل 

الرسد.
كيف يمكن إمس�اك الح�د الفاصل 
ب�ني م�ا يح�دث يف الن�ص الروائي 
والواقع التاريخي العياني، من قبل 

املتلقي وكذلك من قبل املؤلف؟
القارئ الفطن يدرك بالرضورة تلك 
الفروقات الطفيفة أو العميقة بني 
االثنني، ما س�يدفعه إىل إدراك هدف 
املؤل�ف. قد تك�ون بع�ض الوقائع 
غائبة ع�ن ذهن القارئ وس�تحتم 
علي�ه األخ�ذ بم�ا يطرح�ه املؤلف، 

كمس�لمات بأنها حقائق تاريخية، 
من هن�ا تتأت�ى الصعوب�ة، بيد أن 
املؤل�ف م�ن جانب آخ�ر عليه أن ال 
يوق�ع قارئ�ه يف منطق�ة االلتباس 
ه�ذه، فهو به�ذه الحالة س�يصبح 
وإلزال�ة  التاري�خ،  م�زوري  أح�د 
اإلش�كال، البد له من خ�الل الرسد 
الفص�ل بني ما هو تاريخي وما هو 
متخي�ل، بمعن�ى آخر: ه�ل املؤلف 
يس�حب ما هو تاريخي إىل املتخيل 
أم العكس؟ أعتقد أن مهارة الروائي 
تتج�ىل يف هذه الخاصية، التي يدرك 
املؤلف س�لفا مقدار اإلجادة واملران 
اللت�ني امتلكهم�ا يف طريق�ة إعادة 

خلق تلك الحوادث فنيا.
س�طوة  م�ن  التخل�ص  حاول�ت 
التاري�خ والتالع�ب بحكايات�ه بما 
تملي�ه املخيل�ة وما يطلب�ه الرسد 
الروائ�ي. وق�د فعل�ت هذا بش�كل 
مكث�ف يف رواي�ة »دهاليز للموتى« 
وبأش�كال متنوعة يف كل من رواية 
»أحم�ر حان�ة« ومجموع�ة »بيت 

جني«

الكات�ب الغربي لي�س أمامه حدود 
الروائ�ي يف  يق�ف عنده�ا، بينم�ا 
املنطق�ة العربية أمام�ه الكثر من 
املحاذي�ر، هل يمك�ن أن يكون ذلك 
عامل دفع له حتى يبتكر أس�اليب 

فنية الجتياز املمنوع؟
مصيب�ة الكاتب العراق�ي والعربي 
أنه يتحرك يف حقول ألغام مزروعة 
منذ أزمنة قديم�ة ومازالت فعالة، 
تتطل�ب  وكتابت�ه  وعي�ه  بينم�ا 
تحري�ك الس�اكن يف ه�ذه الحي�اة، 
مما يجع�ل الصدام واقعا ال محالة 
يف أي منعرج يخوض به، وبس�بب 
تكش�ف مكنون�ات الحي�اة لم تعد 
التورية واملوارب�ة مفيدة، كما كان 
يس�تعملها الكت�اب يف ب�دء ع�ر 
التنوير، فالس�لطة، أي سلطة، لها 
من اإلمكاني�ة بأن تراقب مثل هذه 
الخروق�ات وتق�ف له�ا باملرصاد، 
التي  ونتيج�ة املواجه�ة الحتمي�ة 
خلقتها وسائل الحياة أصبح رأس 
الكات�ب ه�و الثم�ن ألي محاول�ة 

يقوم بها يف هذا الصدد. 

بنية الخطاب الرسدي يف العمل الروايئ تتعامل يف تقنياتها بمستويات مختلفة يف الممارسة الدالة اإلنتاجية، حيث تلتقي وتتشابك فيها األنا )ذات 
المؤل��ف( م��ع ذات الكاتب الس��ارد، ه��ذا من جانب، ومن جان��ب آخر تنطوي هذه البني��ة عىل رضورة ال��ويع بالتاريخ، مع توفر رؤية فني��ة تتوىل إعادة 

صياغته وتدوينه من جديد. من هنا يأيت منطلق حوار)المراقب العراقي( مع الروايئ حميد الربيعي.

القارئ الفطن يدرك الفروقات بين« الروائي« و«الواقع التاريخي العياني«

الحم�ار املتعلم: دع�ا وايل الكوفة يوماً جحا إىل مجلس�ه، وعندما جاء 
جح�ا إىل الوايل دخل ومعه حم�اره، فقال له الوايل، لق�د دعوتك أنت يا 
جح�ا فق�ط فما دون حم�ارك، فنظر جح�ا إىل الوايل وقال ل�ه، هذا ما 
ج�اء بي إليك، ففه�م الوايل وقال له: يا جحا إّن�ي أطلب منك أن تصنع 
يل أم�راً أعطي�ك عليه أجراً،، فقال جحا أس�تطيع أن أعلّ�م هذا الحمار 
القراءة والكتابة خالل عرش س�نوات، فرد الوايل: عرش س�نوات، فقال 
جحا مؤكداً: نعم أيها الوايل إن تأذن يل، فأعطاه الوايل أجراً مس�بقاً عىل 
ذلك لغرابة األمر لدي�ه، وعندما أهم جحا بالخروج هو وحماره اقرتب 
إليه أحد الحاش�ية عند امللك، وقال له: ويحك يا جحا أتسخر من الوايل، 
فق�د يعاقبك إن لم تِف بما قلت، فرد علي�ه جحا: ويحك أنت، لقد قلت 
له عرش س�نوات، وهذا يعني خالل هذه املدة، قد يموت الوايل أو يموت 

جحا أو يموت حماري.

 »شعرية الحدث السردي« دراسة في االدب النسوي وأنساقه
املراقب العراقي/ متابعة... 

م�ا يجع�ل كت�اب ) ش�عرية الح�دث 
الرسدي / دراس�ة يف الرسد النس�وي 
وأنس�اقه ( ل�ع�ي كاظ�م داود، وهو 
الش�ارقة  بجائ�زة  الفائ�ز  الكت�اب 
لإلب�داع العرب�ي للع�ام 2013 ، م�ن 
الكت�ب الجدي�رة باملتابع�ة واالهتمام 
والق�راءة، هو قل�ة الكت�ب والبحوث 
والدراس�ات املتعلقة بالنسوية واألدب 
النسوي بالنسبة لنظراتها من الكتب 
والبح�وث املتعلقة باملقاب�ل الذكوري 
النق�دي  ً يف مش�هدنا  نظري�ة وأدب�ا 
العراقي ع�ىل وجه التحديد، إضافة إىل 
كش�وفاته وتحليالت�ه ورؤاه النقدي�ة 

الجديدة.
يعرف األدب النس�وي موازاة وتعالقا 
بالنظرية النسوية، وكما جاء يف كتاب 
ش�عرية الحدث الرسدي نس�بة للناقد 
العراقي)عب�د الل�ه ابراهي�م( هو ذلك 
األدب أو الرسد ) الروائي النسوي عىل 
وجه التحديد( املعني ب�: ) نقد الثقافة 

األبوية الذكورية، واقرتاح رؤية أنثوية 
للعال�م، ثم االحتفاء بالجس�د األنثوي 
لتتش�ابك تلك املكونات من أجل بلورة 
مفه�وم الرواية النس�وية بما صارت 

تعرف به(.
انطالق�ا من ه�ذه املفاص�ل املحورية 
لألدب النسوي يدور اهتمام عىل كاظم 
داود حول قراءة ثالث روايات للروائية 
العراقية املقيمة يف باريس انعام كجه 
جي، وهي ) سواقي القلوب/ الحفيدة 
 َ ممه�دا   ،) طّش�اري   / األمركي�ة 
معرفي�ة  نظري�ة  بعتب�ات  لقراءت�ه 
للنس�وية مختلف�ة ال�رؤى ووجهات 
النظر، فمن االنحياز التام لخصوصية 
امل�رأة وجعلها مقاب�ال أو ثنائيا ضديا 
للذكر، كما هو الحال لدى الفيلس�وفة 
النسوية الفرنسية ) لويس اريجاري( 
، مرورا بالرؤية الجاندرية التي تجعل 
االخت�الف مرتبطا بالعوامل الخارجية 
/ البيئية/ الثقافية، باستبعاد العامل 
البايولوج�ي، كما الحال لدى ) س�ارة 

كابل( التي تش�ر إىل الذكورة واألنوثة 
بوصفهم�ا: ) مواض�ع معين�ة للذات 
تش�كلت بفع�ل عوام�ل خارجية، وال 
عالق�ة له�ا باالخت�الف البايولوجي(، 
وليس انتهاء برؤي�ة املفكرة والناقدة 
املعروف�ة صاحب�ة أش�هر نظري�ة يف 
التن�اص، الفرنس�ية، البلغارية األصل 
) جولي�ا كرس�تيفا( الت�ي تنطلق من 
رؤي�ة الرشاك�ة والتفاع�ل والتكام�ل 
بني الجنس�ني وص�وال ملح�و الفوارق 
واملتض�ادات حي�ث تقول: ) امل�رأة لم 
تك�ن نقيض�ا للرج�ل يف يوم م�ا، إنما 
كانت رشيكته ، لكن الثقافة املهيمنة 
حولته�ا إىل تاب�ع، فوظيف�ة الكتاب�ة 
ب�ني  العالق�ة  تعدي�ل  األنثوي�ة ه�ي 
الطرف�ني، ومحو التناقض�ات، وإبراز 
الخصوصي�ات، وم�لء الفراغات التي 

أهملتها الثقافة األبوية(.
أما عىل مس�توى جمالي�ات وتقنيات 
األدب النسوي ، يشرعي كاظم داود ، 
اىل هيمنة الروي املونولوجي، أو نسق 

التداعي املونولوجي كما يس�ميه، عىل 
إرس�اليات الرسد النسوي بشكل عام 
، مع اإلش�ارة إىل أن ال�رسد الذكوري، 
اليخل�و م�ن اس�تخدام ه�ذه الرؤي�ة 
الرسدي�ة، اال انه يلم�ح اىل أن الصوت 
املونولوجي يش�كل ظاه�رة عمومية 
مهيمن�ة عىل الرسد النس�وي الروائي 

عىل وجه التحديد.
يف�رتض : ) اختيار لغة حدثية واقعية 
التفاصي�ل  باب�راز  تهت�م   ، مناس�بة 
والجزئي�ات بصدقي�ة � ودرجة اقناع 
� عاليت�ني ، وتؤتم�ن ع�ىل تصوير )) 
نثري�ات الحياة (( . مس�تثنيا روايات 
انع�ام كجه جي قيد دراس�ته من تلك 
الرواي�ات الش�عرية باعتمادها إلنتاج 
ش�عريتها عىل درامي�ة الحدث املؤطر 
والتحوالت  الهوي�ات  بتجاذب ورصاع 
السوس�يو  للتاري�خ  الدراماتيكي�ة 
� ثق�ايف العراق�ي ضم�ن منظموم�ة 
حكائية تقوم بتمثيل الحدث الروائي ، 

وتنتج يف الوقت نفسه شعريته .

    املراقب العراقي /متابعة...
تنقب الش�اعرة البحرينية بت�ول حميد عن ذكريات 
قديم�ة، صانع�ة ح�وارات  داخلي�ة معمق�ة حول 
تجارب املايض عند اإلنسان، يف مجموعتها الشعرية 
”أتس�ول الحياة بوجه مكش�وف“، الصادرة عن دار 
الفراشة للنرش والتوزيع 2019.وتنشئ بتول حميد 
هندس�تها الش�عرية باقتصادية عالية يف الكلمات، 
مولدة نصا قائما عىل اإليجاز، دون حشو غر مثمر، 
أو زوائد تعيق تسلسل الشعر. وتستخدم الشاعرة يف 
نصوصها لغة سهلة منفتحة عىل عمق ذاتي، ووفرة 
يف الش�عور املقتبس من ذاك�رة جمعية، بإمكان أي 
ش�خص تجريبه مرة أخرى.وتصن�ع حميد اإليقاع 
الداخي لنصها، بهيئة أنيقة، وكأنها تكتب قصائدها 
بأذنه�ا، فوضحت مه�ارة القفل للفق�رات، والتنقل 
من فكرة ش�عرية ألخرى. وكأنها اتبعت نفس خط 
الس�ر لتتابع ال�دوران يف س�لك لولبي ببع�د وحيد، 
فن�رى بالع�ني املج�ردة التقاطع�ات الدورانية عىل 
شكل عقدة. هذه العقدة هي القفلة الشعرية يف نص 
حميد.فيما تنهل حمي�د من ذاكرة ذكية، قادرة عىل 
التقاط مواق�ف يومية، ومقاطع ق�د تكون طرفية 
لدى البع�ض، لكنه�ا مركزية لدى الش�عر، ومحور 
تنمو فيه شخصية الشاعر. هي املواقف الغريبة عن 
العالم، عىل الرغم من حضورها اليومي، لكن الواقع 
يحيطها بالضباب، بينما الشعر يجعلها تلمع كمرآة 
تحت الش�مس.أما األفكار الش�عرية يف نص حميد، 
فكان�ت متفاوتة بني الجيد واملدهش، وظهر التباعد 
الزمن�ي يف الكتاب�ة ب�ني قصائ�د وأخ�رى، فبع�ض 

القصائد تظهر أفكارا ناضجة مثل ”وحيدة يا الله“، 
”قب�ل أن يكرس العم�ر س�اقي“،“عذًرا“،“قنوط“. 
وبعضه�ا كانت عبارة عن نص�وص قصرة، بنفس 
الفك�رة تقريب�ا، وافتق�رت للتقني�ة الت�ي ت�ؤدي 
لس�اللم الدهش�ة، ومنها ”ماذا تريد أيه�ا الحزن“، 
فكث�رت فيه ثيم�ة الصياغة املعتم�دة عىل املضاف 
واملض�اف إلي�ه: ”بس�اط األم�ل“، ”ري�ح الوهم“: 
”نج�وم الدهش�ة“، وهو م�ا يحدث رتابة يف نس�ق 
القصيدة. وأيض�ا، لم تنضج األفكار جيدا يف قصائد 

”تكات“،“بريق“، ابتس�امة واحدة.. نظرة واحدة“، 
”العناق األخر“.ويظهر مدى نقاء االستماع الداخي 
عن�د حمي�د يف نصه�ا، فتتب�ع املناج�اة بينها وبني 
الخالق، ناقلة حال وحدتها الجس�دية، فيما داخلها 
ال يس�تطيع االنفراد، فتكتب: ”تبكي داخي جثامني 
كثرة، حتى أني رصت أتفقدها.. صوتها يضجرني، 
تن�وح يف صدري كحمامات برية، وال أس�تطيع فتح 
القفص“. إن الثقل اللغ�وي الذي تعرب به حميد عن 
فكرتها هنا، يكمن يف الوصفية املكثفة، والتنقل بني 
املعاني التي تمس�ح حالة اإلنسان الداخلية، وكأنها 
عدس�ات متع�ددة املقايي�س لكام�را دائري�ة، ويف 
اآلخ�ر تقفل حميد الدوالب التعب�ري، بجملة ُتحِكم 
الجملة الش�عرية لألبد.  وتكمل الشاعرة البحرينية 
وصفها لهزيمة اإلنسان أمام العالم، والكيفية التي 
تنهش من خاللها العالقات مع األشياء، هوية املرء، 
لتحيله بيتا خاويا، تسكنه ذكريات بائسة، فتكتب: 
”كل الذي�ن أحببتهم ذهب�وا بأجزاء من�ي، أنا امرأة 
مس�كونة بالفقد، أتكئ عىل عكاز أمل هش، لم يعد 
يعنيني بقاء ظي“. ويلمح استخدام املناجاة بقولها 
يف افتت�اح النص: ”وحي�دة يا الل�ه“ إىل مدى ضعف 
الش�اعر أمام لحظت�ه الش�عورية، وأن الكتابة فعل 
ضعف معمق داخل اإلنسان.يف ”أتسول الحياة بوجه 
مكش�وف“ هنال�ك تجربة حف�ر يف ال�ذات، تتخللها 
عملية تكش�يف للغائر، وطرح أس�ئلة، ومناجاة إىل 
مرك�ز اإلنس�ان. ويب�دو الحّفار الش�عري ذا كفاءة 
عالي�ة، لينتج حالة ش�عرية ناضج�ة بالعموم، عند 

بتول حميد.

»أتسول الحياة بوجه مكشوف«الهندسة الشعرية باقتصادية عالية في الكلم

املراقب العراقي/ متابعة...
دأب�ت دار الش�ؤون الثقافية العامة إحدى تش�كيالت وزارة 
الثقافة والس�ياحة واآلثار عىل إص�دار مجموعة من الكتب 
الثقافية املتنوعة متمثلة بالنقد والرسد والشعر والدراسات 
وسلس�لة الرتاث الش�عبي واملجالت ، ومن ضمن إصداراتها 
الجدي�دة الت�ي افتتحت به�ا الع�ام الجديد دي�وان ) قتامة 
الصبح ( للشاعر وليد حسني وهو ضمن السلسلة الشعرية 

التي تصدرها الدار سنويا.
يف  تفاوت�ت  القصائ�د  م�ن  مجموع�ة  الكت�اب  وتضم�ن   
موضوعاتها غر أنها بش�كل عام جاءت عىل مس�توى عال 
م�ن الس�بك اللفظى والحب�ك الداليل بما تضمنت�ه من صور 
ش�عرية بالغية مغايرة للمألوف, كما تميز الشاعر بأسلوب 
رش�يق ولغة متقنة تذكرنا بفطاحل الش�عراء العراقيني وال 
عجب فهو ش�اعر م�رتع باملبادئ الس�امية والقي�م النبيلة 

واملثل الهادفة .

»قتامة الصبح« صور شعرية 
بالغية مغايرة للمألوف 

حميد الربيعي

 املراقب العراقي/متابعة...    
تتط�رق رواية ”الوداع األخر“، الص�ادرة حديثا، لألديبة 
الجزائرية نوال س�لماني، للقضايا الش�ائكة يف املجتمع 
العرب�ي امل�أزوم، والطبقية وم�ا يرافقها من اس�تغالل 
وظلم ي�ودي بالحب إىل منحدرات الخيانة واالنحراف عن 

جادة الصواب.
وتحاك�ي الرواية الواق�ع املرير، ُمحللة ظاه�رة الخيانة 
وتفاصيله�ا وأس�بابها، وانع�كاس الظروف السياس�ية 

واالقتصادية واالجتماعية عىل املشاعر اإلنسانية.
وتمت�د أح�داث الرواية ع�ىل فرتات زمني�ة طويلة، تصل 
إىل نص�ف قرن، يف ح�وارض عدة؛ منها ب�روت والقاهرة 
وباريس، إذ يعاني بطلها ”فريد“ من تش�وهات نفس�ية 
عميقة، إىل جانب تش�وه وجهه بحادث مأساوي، لتحفر 
يف وجدانه خيانة محبوبته ”جيهان“، التي تبيع جسدها 
مقابل امل�ال. وتتأزم حالة ”فريد“ مع وصول خرب زفاف 

أن  بع�د  ”جيه�ان“ 
واس�تولت  اس�تغلته 
التي كان  عىل أموال�ه 
وعىل  عليه�ا  يغدقه�ا 
الفق�رة،  عائلته�ا 
فيأخذ منه اليأس كل 
بجميع  ويكفر  مأخذ 
املشاعر، إىل أن يلتقي 
بالفنان�ة  باري�س  يف 

التونسية ”نور“.
أح�داث  وتتعق�د 
وتتش�ابك  الرواي�ة 
العالق�ات  فيه�ا 
اإلنسانية، بلقاء غر 
ب�روت  يف  متوق�ع 
بع�د م�رور عق�ود، 

ل�دى وقوع ابنة ”جيهان“ بح�ب ”فريد“، كما 
تتطرق الرواية لويالت الحرب، وانعكاس�اتها املأس�اوية 
ع�ىل األف�راد يف العال�م العرب�ي، دون أن تغف�ل خيان�ة 

األوطان.
وتق�ول الكاتب�ة يف روايتها: ”من�ذ أن عصفت بنا الحرب 
اللئيمة، وتساعر لهيب رشهم املستعر قام خونة الوطن 
بتمهيد وتس�هيل دخ�ول األع�داء للوطن، وحينما علمت 
أن الوضع يزداد س�وءا وتدهورا، خرجت مع إخوتي نحو 
قربص“.وتضيف: ”نجونا بأعجوبة من الرصاص والذبح 
والخط�ف، ولكن أخي أمر لم يخ�رج معنا، اعتقدت أنه 
س�يلتحق بنا وخاب ظني؛ فقدن�اه يف الحرب، ال أعلم إن 
كان ميت�ا أم حي�ا، أبقاه ح�ب الوطن والدف�اع عنه، أين 
ه�و؟ ومع من؟ وكي�ف حال�ه؟ وإن كان قد ت�ويف، بأي 
زاوي�ة من الوط�ن قد ُدِفن؟ هل كفن�وه؟ هل صلوا عليه 
مث�ل أي قتيل“.وتتس�اءل الكاتب�ة قائلة: ”أيه�ا األحياء 
أهذه لبنان أم مقربة الحي�اة؟ أيها العائدون املجروحون 
الخائف�ون أهذه أرضنا أم قطعة س�وداء أرض للغرباء؟ 
الحظت مرشدات يبتن يف العراء، والتقيت بنس�اء يبحثن 
عن فل�ذات أكباده�ن، عن أش�قائهن، وآبائه�ن، يبكني 
يرخ�ن، ويقعن عىل األرض مضطرب�ات، يف وجوههن 

مالمح العذاب واالحتياج والشقاء، ترهقهن املسكنة“.

»الوداع األخير«  القضايا الشائكة 
في المجتمع العربي المأزوم
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طورت رشك�ة Sea Ray يخت يبل�غ طوله 40 قدما 
مزوًدا بق�درات اإلرس�اء التلقائي ويس�مح للركاب 
بالتواصل معه باس�تخدام اإلش�ارات الي�د واألوامر 
الصوتي�ة، وال�ذى ظه�ر كأول قارب يت�م عرضه يف 
مع�رض CES يف الس فيج�اس، حيث يس�توعب 22 
ش�خًصا ويأت�ي م�ع حزمة بطاري�ة الليثي�وم التي 
يمكنه�ا  تش�غيل مح�ركات عالي�ة األداء الحرفي�ة 
لتوفري الطاقة.ووفًقا ملا ذكرته صحيفة »ديىل ميل« 
 :Sea Ray الربيطاني�ة، قال س�تيف النجليز، رئي�س
 SLX-R فرص�ة فري�دة لطرح ط�راز CES تق�دم«
400e الجديد أمام جمهور يقدر حًقا جماله وقدراته 

ومجموعة من التقنيات الجديدة.«وأضاف: »يعرض 
ه�ذا النموذج الجدي�د الرائد، والذي س�يتوفر يف عام 
2020، نوع التقنيات املتقدمة التي تستحق العرض 
اس�تهالكية  لإللكرتوني�ات  مع�رض  أك�رب   CES ىف 

بالعالم.«
وت�م تزوي�د اليخت بثالث�ة مح�ركات 450R فائقة 
الشحن ونظام Fathom e-Power الجديد كلًيا، وهو 

بديل صديق للبيئة لنظام املولد الذي يعمل بالوقود.
وأش�ارت Sea Ray، وه�ي عالم�ة تجاري�ة تابع�ة 
لرشك�ة Brunswick، إىل أن القارب يتمتع بدفع عايل 

األداء وعنارص تصميم مرتفعة.

أث�ارت رشكة سامس�ونغ الكثري من الجدل واللغط بس�بب تضارب يف األرقام بش�أن مبيعاتها ألول هاتف 
ذكي قابل للطي يف العالم »غاالكيس فولد«.وكان رئيس الرشكة الكورية الجنوبية العمالقة، يونغ س�وهن 
، ق�د أعل�ن أواخر الع�ام املنرصم أن رشكته باع�ت نحو مليون جه�از »غاالكيس فولد« ، وه�و يعترب رقم 

سامس�ونغ نفت يف وقت مبيع�ات جيدا بالنظر إىل س�عر الهات�ف الباهظ والبال�غ 1980 دوالًرا.لكن 
، الحق تلك املبيعات، مش�رية إىل أن س�وهن ربما قد يك�ون أعطى بيانات  » بك�ة مر «

وذلك وفق�ا ملا ذكر موقع »mashable« املتخصص باألخبار والتقارير 
التكنولوجية.وأوض�ح املوق�ع أن ك�وه دون�غ جني، الرئي�س واملدير 

التنفيذي لقس�م تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف سامس�ونغ، 
أعل�ن رقًما مختلًفا بش�دة لوكال�ة أنباء يونه�اب الكورية.وقال 

ك�وه خالل مؤتمر صحف�ي يف الس فيغاس : »أعتق�د أننا بعنا 
 Galaxy م�ا بني 400 أل�ف إىل 500 ألف هاتف ذكي م�ن نوع
Fold«، مم�ا جعل موق�ع »mashable« يعلق عىل دقة الرقم 
الجدي�د إيضا، ألن هناك فارق كبري يتمثل يف 100 ألف جهاز 
ب�ني الرقمني. كم�ا أن تلك الترصيحات قلص�ت املبيعات من 

ملي�ون إىل أقل من نصف ذلك الرقم. ويرى موقع »ماش�ابل«  أن 
ه�ذا الرقم املنخف���ض للمبيعات ال ي�زال إيجابيا، نظرا للظروف التي بها 

مرت بها سامس�ونغ وتأجليلها إلطالق الهاتف مرات عدة، ناهيك عن س�عره 
الباهظ الذي يقارب ألفي دوالر.

الصين تكشف نوع الفايروس الذي هاجمها

ط�ورت رشكة Picnic ومقرها س�ياتل، نظام صنع البيتزا 
األوتوماتيكي الذي يمكنه تجميع الفطائر وطهيها برسعة 
 CES  بأق�ل قدر م�ن التفاعل الب�رشي، حيث عرضت�ه يف
أكرب معرض لاللكرتونيات االس�تهالكية، فإن النظام الذي 
يتك�ون من ث�الث لوحات صغ�رية مدمجة يت�م تجميعها 
لتش�كيل حزام ناقل قادر ع�ىل أخذ عجينة بيتزا مس�بقة 

الصن�ع، وتزيينه�ا بالطبقة املناس�بة م�ن اإلضافات، ثم 
طهيها.ووفقا ملا ذكرته صحيف�ة »ديىل ميل« الربيطانية، 
ف�إن ما ه�و مميز جًدا بش�أن هذا الروب�وت ليس صناعة 
البيت�زا بمدخالت برشية قليل�ة أو معدومة، ولكن الرسعة 

التي تعمل بها.
ق�ال كاليت�ون وود رئيس مجل�س اإلدارة: »يمكن أن ينتج 
الروبوت 300 بيتزا بحجم 12 بوصة كل ساعة عند السعة 
القصوى«، مضيًفا »فإن هذا املعدل يفوق بسهولة معدات 
البيت�زا التقليدية التي عادة ما تنتج فقط حوايل 250 بيتزا 

يف اليوم الواحد«.
وع�ىل الرغم م�ن أن الرشكة قررت أن تصن�ع البيتزا »عىل 
ط�راز املؤتم�رات« والتي كان�ت نموذجية ملا يت�م تقديمه 
ع�ادة يف CES، إال أن وود ق�ال إن Picnic قابل للتخصيص 

ويمكنه تغيري إنتاجه وفًقا الحتياجات العمالء.
وكان هناك س�ؤال ح�ول الكيفي�ة ومن س�يتأثر بتطبيق 
Picnic يف عال�م املطاع�م، ويف حني أنه من الس�هل تصور 
نظ�ام مث�ل اس�تبدال Picnic للعم�ال، إال أن وود يقول إن 
Picnic يمكن أن يس�اعد بالفعل يف حل مش�كلة العمالة يف 

صناعة املطاعم.

أعلن�ت مجموعة م�ن املتخصصني، 
الي�وم الخمي�س، أن س�بب تف�ي 
االلته�اب الرئ�وي الف�ريويس غ�ري 
املعروف�ة نش�أته واملتفي يف مدينة 
ووهان الصينية ه�و نوع جديد من 

فريوس كورونا.
وذكر التليفزي�ون املركزي الصيني، 
املختص�ني  مجموع�ة  ع�ن  نق�ال 
الذي�ن أجروا دراس�ات مخربية عىل 
الف�ريوس: »اعتب�ارا م�ن الس�اعة 
الثان�ي/ كان�ون   7 ي�وم   00  :21

يناير، كش�فت الفحوصات املخربية 
ع�ن وجود ن�وع جديد م�ن فريوس 

»كورونا«. 
»كورونا« جديد..  

وأش�ار التلفزي�ون إىل أن ذل�ك جاء 

»بع�د إج�راء االختب�ار باس�تخدام 
وت�م  الن�ووي،  الحم�ض  طريق�ة 
اكتشاف 15 حالة مؤكدة من املرض 
م�ع وجود ن�وع جديد م�ن فريوس 

كورونا«. 
وأض�اف: »أثب�ت الخ�رباء مس�بقا 
أن س�بب ح�االت االلته�اب الرئوي 

الف�ريويس غري املعروفة نش�أته هو 
نوع جديد من فريوس كورونا«.

وقال الخ�رباء، أن هناك حاجة ملزيد 
م�ن التحقيق الوبائ�ي والتحقيق يف 

املظاهر الرسيرية للمرض.
أبلغ�ت   ، األول  كان�ون  أواخ�ر  ويف 
السلطات عن تفي االلتهاب الرئوي 
غري املعروفة نش�أته وذلك يف مدينة 
ووه�ان بمقاطعة هوب�ى الصينية. 
الثان�ي/ كان�ون   5 م�ن  واعتب�ارا 

يناي�ر، ت�م اكتش�اف 59 حال�ة من 
ح�االت االلتهاب الرئ�وي الفريويس 
يف املدينة، س�بعة أش�خاص يف حالة 
خطرية، وهناك 163 شخصا آخرين 
تحت إرشاف األطباء وهم من الذين 

كانوا عىل اتصال وثيق باملرىض. 

أعل�ن تطبي�ق »تي�ك ت�وك« لخدم�ة 
الفيديوه�ات الصينية الش�هرية، عن 
إطالقها تحديث جديد يهدئ املخاوف 

الدولية من الصني.
وأش�ار موق�ع »إنغادجي�ت« التقني 
املتخص�ص إىل أن »تي�ك ت�وك« طرح 
م�ن  تع�زز  ثغ�رة،  يصل�ح  تحديث�ا 
مخاوف مرتبط�ة باألمن القومي من 
إمكانية س�يطرة الحكوم�ة الصينية 

عىل التطبيق.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت إىل 
أن هن�اك ثغرة أمني�ة يف تطبيق »تيك 
توك«، والتي تس�مح لجهات خارجية 
التطبي�ق،  بيان�ات  نظ�م  باخ�رتاق 
الكامل�ة  البيان�ات  واالس�تيالء ع�ىل 

لحسابات مستخدميه والتحكم بها.
الجدي�د  التحدي�ث  ويس�مح 
للمستخدمني بعدم وصول أي روابط 
مش�بوهة إىل حس�اباتهم، ويف حال�ة 
وصوله�ا إضاف�ة املس�تخدم »نقطة 
فح�ص« خاص�ة يمكنه�ا أن تمن�ع 
وص�ول املتطفل�ني أو »الهاك�رز« إىل 

بيانات الحساب الشخصية.
وم�ن املتوق�ع أن يص�ل التطبي�ق إىل 
كاف�ة مس�تخدمي »تيك ت�وك«، عرب 
نظامي تش�غيل »أندروي�د« و«آي أو 

إس«.
وكان�ت دول عدي�دة ق�د ح�ذرت من 
روابط رشك�ة »بايت دان�س« املالكة 
لتطبي�ق »تي�ك ت�وك« م�ع الحكومة 
الصيني�ة، والتي تجع�ل التطبيق قيد 
مراجع�ة الحكومي�ة الصيني�ة، ع�ىل 
الدوام، ما يجعل بيانات مس�تخدميه 

دوما مهددة.

تطبيق  »تيك توك« 
يطلق تحديثا البعاد 

االتهامات عنه 

كشفت رشكة »سانديس�ك« SanDisk، خالل مشاركتها يف معرض 
اإللكرتونيات االس�تهالكية CES 2020، املق�ام حالًيا يف مدينة الس 
 SSD فيج�اس األمريكية عن نموذج لقرص تخزين خارجي من نوع

وبسعة هي األكرب حتى اآلن.
ويأت�ي ق�رص التخزي�ن املحم�ول من سانديس�ك بس�عة قدرها 8 
ترياباي�ت، وهو يمتاز بصغر حجمه، إذ يمكن وضعه يف الجيب. كما 
يمت�از بدعم بروتوك�ول النقل الرسي�ع SuperSpeed USB برسعة 

تصل إىل 20 غيغابت يف الثانية.
ومع أن قرص التخزين الخارجي 

ال ي�زال مجرد نم�وذج أويل 
يحت�اج بع�ض الوق�ت 

منت�ج  إىل  ليتح�ول 
رشاؤه  يمك����ن 

األس�واق،  م�ن 
الرشك�ة  أن  إال 
أعلن���ت ع�ن 
ذاك�رة ف�الش 
لة  محم����و
ئقة  ف�������ا
باس�م  الصغر 
 S a n D i s k

 Ultra Dual
 Drive Luxe

 1 بس�عة   USB
ترياباي�ت، ومنف�ذ من 

نوع USB-C. ومن املتوقع 
طرحها للبيع يف وقت الحق من 

العام الحايل.
ُيش�ار أن رشكة »سانديسك« كانت قد عرضت ذاكرة فالش الفائقة 
الصغ�ر أول مرة كنموذج أويل يف معرض CES 2018، وها هي اليوم 

تتحول إىل منتج استهالكي.
 SanDisk Ultra Dual ول�م تعلن الرشكة عن الس�عر املقرر لذاك�رة
Drive Luxe، ولكنها أكدت أنها ستتوفر للرشاء خالل الربع الحايل.

ارت�دى الح�ارضون يف الح�دث 
 CES��التكنولوج�ي الخ�اص ب
لإللكرتوني�ات  مع�رض  أك�رب 
يف  ُعق�د  ال�ذي  االس�تهالكية، 
الس فيج�اس بالواليات املتحدة 
ذك�ي  رأيس  ط�وق  األمريكي�ة 
الفح�ص  تقني�ة  ع�ىل  يعتم�د 
الطبي للعق�ل للتحكم ىف ألعاب 
سباق سيارات بإشارات عقلك، 
والتى تس�ري برسعة أكرب عندما 
تزيد من تركيزك، كما تم عرض 
الي�د  م�ن  النهائي�ة  النس�خة 
االصطناعية التي تعمل بالذكاء 
االصطناع�ي ملبت�وري األطراف 
حي�ث تعمل مع كل من موجات 

الدماغ وإشارات العضالت.
صحيف�ة  ذكرت�ه  مل�ا  ووفًق�ا 

»دي�ىل مي�ل« الربيطاني�ة، فإن 
وراء  تعم�ل  الت�ي  الرشك�ة 
تكنولوجي�ا ق�راءة العق�ل هي 
ومقره�ا   BrainCo رشك�ة 
نشأت  والتي  ماساتشوس�تس، 
بجامع�ة  االبت�كار  مخت�رب  يف 

هارفارد.
ويستخدم طوق Focus1 لقياس 
النشاط العقيل للمشارك بشكل 
غ�ري مب�ارش ونقله إىل س�يارة 
الس�باق،  مقرتن�ة ع�ىل حلب�ة 
وتعتم�د التقني�ة ع�ىل مخطط 
كهربي�ة الدماغ التقليدي، وهذه 
ه�ي أجهزة املس�ح الطبي التي 
استش�عار  أجه�زة  تس�تخدم 
صغرية مطبقة عىل فروة الرأس 
اللتق�اط اإلش�ارات الكهربائية 

الناتج�ة عندما تتواص�ل خاليا 
الدماغ مع بعضها البعض.

وكلم�ا زاد تركيز كل متس�ابق، 
كانت س�يارتهم أرسع، وأوضح 
زينتش�وان يل م�ن الرشكة التي 
الجه�از  أن  بوس�طن،  مقره�ا 
يرتج�م املوج�ات الدماغي�ة إىل 

إشارات إلكرتونية.
وكان الع�رض التقديمي لتقنية 
بش�كل  ظه�ر  ق�د   Focus1
جي�د م�ع الحض�ور يف معرض 
االس�تهالكية  االلكرتوني�ات 
ه�ذا الع�ام، حي�ث كان عرض 
BrainCo هذا العام باس�تخدام 
إع�داد حلبة س�باق م�ع أربعة 
مس�ارات ب�دالً من مس�ارين يف 

العام السابق.

يح�رص الكثريون ع�ىل تأم�ني هواتفه�م وحمايتها ع�ن طريق 
تفعيل ميزة إلغاء القفل بواس�طة التعرف عىل الوجه، أو بصمات 
األصاب�ع أو حتى رمز املرور، ولكن يف بع�ض األحيان قد ال تكفي 

هذه اإلجراءات، خاصة مع تطبيقات املراسلة 
الت�ي قد تتضم�ن بيانات حساس�ة مثل 
»واتس�اب«، حي�ث تتضم�ن الرس�ائل 
غالًب�ا معلوم�ات ش�خصية حساس�ة 
س�واء عن العائلة أو األصدقاء، أو حتى 

عن العمل.
يعترب تطبيق »واتساب« أحد تطبيقات 
املراس�لة األكثر ش�يوًعا عىل مس�توى 
العالم، ويدعم العدي�د من امليزات التي 
م�ن أبرزها مي�زة التأمني ع�ن طريق 
بصمة اإلصب�ع عىل هواتف »أندرويد«، 
وكذلك تأمني القفل عن طريق التعرف 
بصم�ة  أو   )Face ID( الوج�ه  ع�ىل 
هوات�ف  ع�ىل   )Touch ID( اإلصب�ع 
آيف�ون. م�ا يمن�ح املس�تخدم طريقة 
أكث�ر أماًن�ا للحفاظ ع�ىل خصوصيته 

وبياناته.
يما ييل كيف يمكنك تأمني »واتس�اب« 
ببصم�ة اإلصب�ع عىل نظام�ي أندرويد 

املدعمة بمستشعر بصمة االصبع.
القف�ل  خاصي�ة  تتوف�ر  مالحظ�ة: 

باس�تخدام بصمة اإلصبع عىل أجهزة »أندرويد« Android املزودة 
 Android بمستش�عر بصمة اإلصبع، والتي تعمل بنظام التشغيل

6.0 أو أي إصدار أحدث منه.
• انتقل إىل تطبيق »واتساب« عىل هاتفك.

الثالث�ة(  النق�اط  أيقون�ة  ع�ىل  اضغ�ط   •
املوج�ودة يف الزاوي�ة اليمن�ى العلي�ا م�ن 
واجه�ة التطبي�ق؛ ث�م اضغط ع�ىل خيار 

.Settings »اإلعدادات«
.account »اضغط عىل خيار »الحساب •

»الخصوصي�ة«  خي�ار  ع�ىل  اضغ�ط   •
.Privacy

• مرر لألس�فل حتى تصل إىل خيار »القفل 
 ،Fingerprint Lock اإلصب�ع«  ببصم�ة 

واضغط عليه.
• ق�م بتفعيله م�ن خالل الضغ�ط عىل زر 
التبدي�ل املج�اور له، س�ُيطلب من�ك تأكيد 
بصم�ة إصبع�ك م�ن خالل وض�ع إصبعك 
عىل مستش�عر بصمة اإلصب�ع املوجود يف 

هاتفك.
• بمجرد تأكيد بصمة إصبعك س�ُتفعل ميزة 
التأمني وسيظهر لك 3 خيارات لقفل التطبيق 
أو   ،immediately »ف�وًرا«  وه�ي:  تلقائًي�ا 
»بع�د دقيق�ة« minute 1 After أو »بعد 30 

.minute 30 After »دقيقة

طريقة فاعلة لديمومة الصحة 
اكتش�ف علم�اء جامعت�ي هارفارد 

م  ا د مس�رت أ م و للعل�����و
 ، لتطبيقي�ة ا
الع�ادات  أن 
ة  لجي�د ا
فيه�ا  بم�ا 
النشاط البدني 
واتب�اع نظام غذائ�ي صحي يمكن 
أن تطيل عمر اإلنسان ما يقارب من 

عرش سنوات.
بهذا الصدد أفادت املجلة الربيطانية 
 ،British Medical Journal الطبية 
بأن الباحثني استخدموا يف دراستهم 
بيان�ات ع�ن أكث�ر م�ن 100 أل�ف 
أعماره�م  تزي�د  أصح�اء  ش�خص 
عن 50 س�نة، حيث تاب�ع الباحثون 
حالتهم الصحية عىل مدى 20 عاما. 
وخالل هذه الفرتة، رّكز الدارس�ون 
اهتمامه�م ع�ىل اإلصاب�ة بأمراض 
القلب واألوعي�ة الدموية والرسطان 
والنوع الثاني من الس�كري، والعمر 
ال�ذي ظه�رت في�ه أع�راض ه�ذه 
األم�راض ع�ىل األش�خاص، والعمر 
الذي عاش�ه الش�خص بعد إصابته 

باملرض.
وتمك�ن الباحث�ون يف نهاية املطاف 
م�ن تحدي�د خمس�ة عوام�ل خطر 
أساس�ية لألمراض وه�ي: التدخني، 
تعاطي الكحول )حتى ولو بجرعات 
»معتدل�ة*«(، اتب�اع نظ�ام غذائي 
غري صحي غني بالدهون أو السكر، 
انخفاض مستوى النش�اط البدني، 
والوزن الزائد املحس�وب عىل أساس 

مؤرش كتلة الجسم.
واس�تنادا إىل هذه العوامل الخمسة، 
»الس�نوات  ع�دد  الباحث�ون  ح�ّدد 
الصحي�ة«، التي تنتظر اإلنس�ان ما 
بع�د الخمس�ني م�ن العم�ر. وعليه 
فقد عاش�ت النس�اء اللواتي يتبعن 
4-5 ع�ادات جي�دة – مث�ل الطعام 
الصحي وعدم التدخني واالبتعاد عن 
املرشوب�ات الكحولية والحفاظ عىل 
ال�وزن الطبيعي، يف املتوس�ط 84.4 
س�نة، يف حني عاشت النساء اللواتي 
ال تتوف�ر لديهن ه�ذه العادات 73.7 
س�نة. أما الرجال فكان�ت املؤرشات 
ذاتها بالنسبة لهم هي 81.1  و73.5 

سنة.

»البصمة« في »واتس اب« لحماية الخصوصية

تضارب االنباء حول هاتف كالكسي القابل للطي

طوق رأسي يتصل مع العقل ويتحكم
 بااللعاب االلكترونية

»8« تيرابايت سعة قرصزورق متطـــور يعمـــل بـــاشـــارات اليــد
 تخزين محمول

شركة تطور روبوت يصنع البيتزا 
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جماجم تتحول لمنحوتات.. في محاولة للتعرف على أصحابها
املراقب العراقي/ متابعة ...

أعلنت الرشط�ة الفيدرالي�ة الكندية أنه�ا تتعاون 
م�ع أكاديمية الفن�ون يف نيويورك إلعادة تش�كيل 
وج�ه 15 رجالً ُعثر عىل بقاياهم يف كندا يف محاولة 

لتحديد هوياتهم.
فبني الس�ادس من كان�ون الثاني/يناير والعارش 

يف  األكاديمي�ة  تنظ�م  من�ه، 
مش�غالً  نيوي�����ورك 
الجنائي«  »للنح�����ت 
خالل�ه  سيس�تخ���دم 
مطبوعة  نسخة  الطالب 
ل��15  الثالث�ة  باألبع�اد 
جمجم�ة وّفره�ا ال�درك 
الكندي.وتع�ود  امللك�ي 
ه�ذه الجماج�م إىل رجال 
ب�ني  رفاته�م  ع�ىل  ُعث�ر 
واخت�روا  و2019   1972
جمجماتهم  »وضع  بسبب 
الجي�د عموم�اً« ع�ىل م�ا 
أوض�ح ال�درك الكن�دي، يف 
الط�الب  أن  بيان.وأض�اف 
معارفه�م  »س�يطبقون 
وموهبتهم  اإلنس�ان  بجسم 
تش�كيل  إلع�ادة  الفني�ة 
كل وج�ه م�ن ه�ذه الوجوه 

بالصلصال«.ويف ختام املش�غل، س�تعرض الوجوه 
ال��15 ع�ىل موق�ع »املرك�ز الوطن�ي للمفقودين 

والبقايا غر املحددة الهوية« يف كندا.
وتض�م قاع�دة البيان�ات العائدة إىل 
ال�درك الكن�دي أكثر م�ن 700 رفات 

غر محدد الهوية.

وقالت الكابورال تش�اريتي سامسون املتخصصة 
يف تحدي�د هوية الضحاي�ا: »أرى أنها فرصة رائعة 
لكن�دا يف محاولة لحمل الس�الم إىل عائالت ال تزال 

تبحث عن أبنائها«.
الفن�ون يف  أكاديمي�ة  اعتم�دت  الع�ام 2015،  يف 
نيويورك برنام�ج »النحت الجنائي« هذا بالرشاكة 
مع مكت�ب الطبيب الرشعي 
توس�ع  وق�د  املدين�ة.  يف 
الربنام�ج بع�د ذلك ليش�مل 

واليات أمركية أخرى.
عمل�ت   ،2018 الع�ام  ويف 
مكت�ب  م�ع  األكاديمي�ة 
الطبيب الرشع يف مقاطعة 
إلع�ادة  أريزون�ا  يف  بيم�ا 
ثماني�ة  وج�وه  تش�كيل 
مهاجرين مجهويل الهوية 
يف  رفاته�م  ع�ىل  ُعث�ر 

الصحراء.
وقال�ت إنغ�اراد كوت�س 
الناطقة باس�م أكاديمية 
الفن�ون يف نيوي�ورك إن 
الربنامج س�مح بتحديد 
أشخاص  خمسة  هوية 

منذ العام 2015.

 املراقب العراقي/متابعة...
كش�فت بعض من تفاصي�ل القصص املأس�اوية لضحايا 
الطائ�رة األوكرانية املنكوبة، الت�ي تحطمت فوق طهران، 

األربعاء، وكان عىل متنها 176 شخصا، قتلوا جميعا.
وم�ن بني قص�ص الضحاي�ا كانا زوج�ان عق�دا قرانهما 

حديثا، لكن القدر لم يشأ أن يدوم ارتباطهما طويال.
وذكرت املص�ادر الصحفية، الخمي�س، أن آرش بورزرابي 
)26 عاما( الحائزعىل امليدالية الذهبية يف اوملبياد الحاسوب 

وبونه كرجي )25 عاما( س�افرا إىل إي�ران مؤخرا من أجل 
عقد قرانهما هن�اك.وكان الزوجان طالبان خريجان علوم 
الحاس�وب يف جامعة رشي�ف االيرانية.وع�ىل متن الطائرة 
األوكرانية نفسها، كان هناك أربعة أشخاص ممن شاركوا 
يف حفل زفاف الزوجني قبل أيام.ويف مأس�اة أخرى قتل كل 
من س�ياوش غفوري آذر وس�ارة ماماني بعدما تزوجا يف 
إي�ران مؤخرا، وهما يعيش�ان يف مونرتيال، وكالهما يحمل 

درجة املاجستر يف الهندسة ويعمالن يف كندا.

قصة مأساوية 
لعروسين قتال 

في الطائرة 
األوكرانية

يسرق نقودا وأدوية وسالحه »ورقة«

أول قطار ذكي بالعالم
 املراقب العراقي/ متابعة...

أدخل�ت الصني إىل الخدمة ما قالت إنه أول قطار 
ذك�ي يف العالم، وذل�ك ضمن اس�تعدادات بكني 
الس�تضافة دورة األلع�اب األوملبية الش�توية يف 
2022.وأف�ادت ش�بكة »يس أن أن« األمركي�ة، 
الخميس، بأن القطار الجديد بدأ بالفعل رحالته 
الصني.ويرب�ط  يف  امل�ايض  ديس�مرب  أواخ�ر  يف 
القط�ار الذكي بكني بمدينة تش�انغجياكو التي 
تق�ع ش�مال غربه�ا، ومن املق�رر أن 
املدين�ة  ه�ذه  تس�تضيف 
األوملبي�ة  األلع�اب 
بعد  الش�توية 

عامني.

وينطل�ق القط�ار الجدي�د يف رحالت�ه بال س�ائق، 
وتبلغ رسعته القصوى 350 كيلومرتا يف الس�اعة، 
ويتوق�ف يف 10 محطات.ويقل�ص القط�ار الذي 
وص�ف ب�«الرصاص�ة« الوقت الالزم للس�فر بني 
املدينتني من 3 ساعات إىل 47 دقيقة فقط، ويربط 
أيضا بني بكني ومدينة يانتش�ينغ.ويعترب القطار 
الذكي جزءا من خط التوس�ع التي تنفذها الصني 
يف الس�كك الحديدية يف أرجاء البالد، وهو جزء من 
س�كة حديدية ذكية وواسعة،واس�تغرقت عملية 
بن�اء الس�كة الحديدية املخصص�ة للقطار الذكي 
أرب�ع س�نوات.وتفيد »يس أن أن« ب�أن أول رحلة 
من القطار الذكي انطلقت يف 30 ديس�مرب املايض 
بني بكني إىل تايزيشينغ عىل الطريق بني العاصمة 
وتش�انغجياكو.وجهزت الصين 30 قطارا ذكيا 
فائق الرسعة عىل الس�كة املحددة، بدأت 6 منها 
العم�ل بالفعل.وت�رتاوح التذاكر ب�ني 11 و 33 
دوالرا ع�ىل القط�ارات الذكي�ة، ويج�ب عىل 
الراغبني يف السفر عربه حجز التذاكر قبل 
يوم�ني عىل األقل م�ن موعد الرحلة.

وتطلق الصني عىل القطار وصف 
الذك�ي، ألن عربات�ه مجه�زة 
بخدمات الجيل الخامس »5 
ج�ي« وحساس�ات تجمع 
املعلومات بش�أن الرحلة، 
مش�كالت  أي  وتتب�ع 

تقنية.

  املراقب العراقي / متابعة...
املأل�وف يف والي�ة  وقع�ت رسق�ة خ�ارج 
بنس�لفانيا األمركية. لم تشهد أي تهديد، 

أو إشهار سالح، ولم تستهدف املال.
يف التفاصي�ل التي أوردتها ش�بكة »يس أن 
أن« األمركي�ة، الخميس، فق�د أقدم رجل 
ع�ىل أخ�ذ أدوي�ة دون أن يدف�ع ثمنه�ا يف 

حادثة وثقتها كامرات املراقبة.
ورص�دت الكام�را رج�ال، يرت�دي قبع�ة 
وقف�ازات س�وداء، حت�ى ال تتع�رف عليه 

الرشطة وإخفاء أي آثار قد تقود إليه.
وبعدم�ا تناول األدوية الت�ي يريد رشاءها، 
ذه�ب ألم�ني الصندوق من أج�ل دفع ثمن 

األدوي�ة، لكنه أب�رز ورق�ة للموظف كتب 
عليه�ا: »أعطن�ي كل امل�ال املوج�ود لديك. 

آسف، لدي ابن مريض. لديك 15 ثانية«.
وأظه�رت الكام�رات املوظف وق�د منحه 
مبلغ�ا غر محدد، وضع�ه يف كيس األدوية 
ال�ذي جلب�ه الرج�ل، وغادر األخ�ر املكان 
أف�رع  أح�د  يف  الرسق�ة  رسيعا.ووقع�ت 
سلس�لة صيدليات »ريت إيد« الشهرة يف 3 

يناير الجاري.
مدين�ة  يف  األمركي�ة  الرشط�ة  وقال�ت 
فالدلفيا، حيث وقعت الرسقة إن الرجل لم 
يشهر سالحا خالل عملية الرسقة، مشرة 

إىل أنها لم تحدد هويته بعد.

بسبب ساحر... سعودية تعتدي 
على زوجها باالسيد 

طفلة برازيلية تعود للحياة 

املراقب العراقي /متابعة...
ألق�ت الس�لطات الس�عودية القبض عىل 
زوجة أحرقت زوجها باألسيد يف محافظة 

صيبيا بجازان يف السعودية.
وأوضح الزوج ويدعى أبو محمد عرب قناة 

»روتان�ا خليجية«، أنه اكتش�ف تعامل 
زوجت�ه م�ع س�احر، 

ليطل�ب 

منه�ا ع�دم الحدي�ث مع�ه مج�ددا وقرر 
مسامحتها لكنها فاجأته بفعلتها.

وق�ال أبو محم�د إنه ق�ام مفزوعا حينما 
سكبت األسيد عىل جس�ده وأمسك بشعر 
زوجت�ه وانت�زع مفت�اح املن�زل ونجح يف 
الخروج والذهاب للمستشفى بمساعدة 

الجران.
وأش�ار ال�زوج إىل أن الح�روق 
طال�ت جس�ده بالكامل حتى 

الوجه والظهر.
يف  يرق�د  ال�زوج  ي�زال  وال 
املستش�فى حتى اآلن حيث 
يعان�ي م�ن ح�روق عميقة 
لع�دة  وخض�ع  وس�طحية 

عمليات جراحة.
وأضاف الرج�ل أن زوجته املعتدية 
هي الزوجة الثالث�ة وأنهما متزوجان من 

عام ونصف وهي اآلن حامل يف طفلهما.

املراقب العراقي/ متابعة...
ع�ادت طفلة للحياة م�رة أخرى بع�د أن كانت 
ق�د فق�دت يف الغابة مل�دة 5 أيام وفق�د األمل يف 
إيجادها.وعث�رت ف�رق اإلنق�اذ ىف الربازيل عىل 
فت�اة برازيلي�ة تدع�ى آن�ا فيتوري�ا س�واريس 
كاردوساتبلغ تبلغ من العمر 4 سنوات عىل قيد 
الحياة، بعدما أمضت 5 أيام بمفردها ىف الغابات 
املطرة باألمازون بداية من 29 ديس�مرب املاىض 
وحت�ى 2 يناي�ر الج�ارى، واس�تطاعت النجاة 
ط�وال هذه الفرتة بتن�اول الفاكهة ورشب مياه 
النهر، وُفقدت الطفلة ىف منطقة ريفية ش�مال 
الربازيل وآخر مرة ش�وهدت فيه�ا كانت تلعب 
مع ش�قيقتها البالغ�ة من العمر 8 س�نوات ىف 
زورق قرب النهر.وبدأت القصة حينما سارعت 
أرسة الطفل�ة ىف التواصل م�ع الرشطة يوم 29 

ديس�مرب فور اختف�اء الطفل�ة، واتصلت عائلة 
الطفل�ة بخدم�ات الط�وارئ، وتم اس�تدعاء 3 
غواصني للمس�اعدة ىف عملي�ة البحث واإلنقاذ، 
وق�ال رئيس فرقة اإلطفاء املحلية روس�يفالدو 
أندرادى للصحفي�ني إنهم جابوا النهر لعدة أيام 
بحًث�ا عن الفتاة التى يعتقد أنها غرقت بس�بب 
تحرك ال�زورق ىف النهر، وتابع: »املعلومات التى 
أدىل بها أقرباؤها جعلتنا نعتقد أنها ربما ماتت، 

ولم نفكر مطلقا أنها دخلت إىل الغابة«.
وبع�د ع�دة أيام، عثر أن�درادى ابن ع�م الطفلة 
عليها يف 2 يناي�ر عىل بعد كيلومرتين من املكان 
ال�ذى اختف�ت فيه، وق�ال أندرادى، إنه�م كانوا 
محظوظ�ني للغاية بالعث�ور عليه�ا، واملنطقة 
الت�ى فقدت فيها لم تكن به�ا حيوانات خطرة، 

لكن هذا ال يغر من خطر الغابة.

ولد ومات بين 
»الهاربين« في المحيط

يتحول إلى رسام موهوب 
بعد إصابته في الدماغ!

املراقب العراقي/ متابعة... 
بعد مالبسات مأساوية، استمرت 
أيام�ا، ت�ويف رضيع ول�د عىل متن 
ق�ارب كان يق�ل مهاجري�ن م�ن 
أفريقي�ا إىل ج�زر كن�اري خ�الل 
الرحلة، وفق ما أفاد عنارص إنقاذ 

إسبان، األربعاء.
وكان املول�ود الذي ل�م يتم تحديد 
جنسه بني 43 شخًصا يضيق بهم 
قارب مطاط�ي ُعثر عليه عىل بعد 
نح�و 15 ميالً بحرًي�ا قبالة مدينة 
النثاروت�ي،  جزي�رة  يف  أريثيف�ي 
»س�الفامينتو  وكال�ة  بحس�ب 
لإلنقاذ.وأف�ادت  ماريتيم�و« 
متحدث�ة باس�م وكال�ة »فران�س 
ب�رس« أن عن�ارص اإلنق�اذ كانوا 
ع�ىل علم بأن »امرأة وضعت طفال 
أجه�زة  وتأك�دت  املرك�ب«  ع�ىل 
الط�وارئ، م�ن وفاة املول�ود لدى 
وصول القارب إىل الشاطئ.وقالت 
متحدثة باسم أجهزة الطوارئ إن 
سبب وفاة الرضيع لم تتضح بعد، 
مش�رة إىل أنه تم نقل 3 أشخاص 
إىل املستش�فى هم والدت�ه وامرأة 
أخ�رى حام�ل، وطف�ل يف الثاني�ة 
عرشة يعاني انخفاضا يف مستوى 
الس�كر يف الدم.وأوض�ح عن�ارص 
اإلنق�اذ أن القارب ال�ذي كان يقل 
جن�وب  أفريقي�ا  م�ن  أش�خاًصا 
الصحراء الك�ربى، 5 منهم قّص، 

أبحر يف الخامس من يناير.
الدخ�ول  نق�اط  ب�ني  وإس�بانيا 
للمهاجري�ن  بالنس�بة  الرئيس�ية 
إىل  للوص�ول  الس�اعني  األفارق�ة 

أوروبا.

تحول رج�ل أمريك�ي يف حادثة غريب�ة إىل فنان 
يتمتع بقدارت مدهش�ة عىل الرسم بعد إصابته 
يف الدماغ إثر حادث سر ودخوله يف غيبوبة لعدة 
أشهر.وكان »س�كوت مييل« البلغ من العمر 42 
عاما من والية ن�ورث كاورينا األمريكية، ينتظر 
بسيارته عند تقاطع طرق، اصطدمت به سيارة 
مرسع�ة، مم�ا أدى إىل إصابته بج�روح بالغة يف 
ال�رأس، ودخوله يف غيبوب�ة طويلة، دامت أربعة 
أش�هر. واستيقظ س�كوت بعد أربعة أشهر، من 
غيبوبت�ه وب�دأ يعاني حال�ة من القلق الش�ديد 
واالكتئ�اب، دام�ت لعدة أش�هر أخ�رى، قبل أن 
ينتاب�ه إحس�اس غريب جاءه بمح�ض الصدفة 
عندما كان مع أطفال�ه يف متجر للوحات الفنية 
والح�رف اليدوي�ة، حي�ث تملكته رغبة ش�ديدة 
يف ممارس�ة الرس�م.ولدى عودت�ه إىل املنزل، بدأ 
الرجل بممارس�ة الرس�م ورسعان ما اكتش�ف 
لدي�ه موهب�ة فريدة،  ب�أن 
عىل الرغم من عدم وجود 
س�ابقة  فني�ة  خلفي�ة 
لديه، بحس�ب ما ذكرت 
صحيف�ة »الدي�يل ميل« 
الربيطانية.وقال األطباء 
إن س�كوت يع�د واح�ًدا 
من 33 شخًصا يف العالم 
يعانون م�ن حالة نادرة 
متالزم�ة  تس�مى  ج�دا 
والتي  املكتسبة،  سافان 
تحدث عندما يس�تيقظ 
بصدم�ات  املصاب�ون 
ال�رأس بقدرات جديدة 
يف مج�االت مثل الفن 
أو  املوس�يقى  أو 
الرياضي�ات، وفق ما 
نقل�ت صحيفة »دييل 

ميل«.

 املراقب العراقي/ متابعة...
ما ب�ني أواخ�ر القرن التاس�ع 
عرش ومطلع الق�رن العرشين، 
عرف متح�ف اللوف�ر الفرنيس 
واحدة من أسوأ فضائحه، حيث 
وق�ع القائم�ون علي�ه ضحية 
عملي�ة احتي�ال غر مس�بوقة 
ه�زّت ال�رأي الع�ام، وتناقل�ت 
أن  بع�د  الصح�ف  أخباره�ا 
عم�د املس�ؤولون لتقديم مبلغ 
مايل كب�ر مقابل قطع�ة أثرية 

مزيفة.
شيبس�ل  األخ�وان  واعت�رب 
 ،)Gokhman( وليب�ا غوكم�ان
املنحدران من قرية أوتش�اكيف 
 ْ بط�يليَ األوكراني�ة   )Ochakiv(
م�دار  فع�ىل  العملي�ة.  ه�ذه 
س�نوات، تمّي�ز ه�ذان الرجالن 
بعملي�ات  الحاف�ل  بس�جلهما 
االحتي�ال، حيث حق�ق األخوان 
غوكم�ان ث�روة هائل�ة بفضل 
األثري�ة  للقط�ع  تجارتهم�ا 
املزيف�ة التي لم ي�رتددا غالبا يف 
صنعها أو الحص�ول عليها من 

عند بعض الحرفيني.
وس�نة 1896، ع�رض األخوان 
اللوفر  غوكم�ان ع�ىل متح�ف 

نوعه�ا،  م�ن  فري�دة  قطع�ة 
وادعي�ا أنها تاج س�ايتفرناس 
مل�ك ش�عب   )Saitapharnes(
وتعود   )Scythes( الس�كوثيني 

للقرن الثالث قبل امليالد.
الت�اج  ه�ذا  تضم�ن  وق�د 
ح�ول  باإلغريقي�ة  نقوش�ا 
هوي�ة حامل�ه واتج�ه عدد من 
علم�اء اآلث�ار الفرنس�يني من 
دي  ه�رون  أنط�وان  أمث�ال 
 Antoine Héron( فيلف�وس 
وس�الومون   )de Villefosse
 )Salomon Reinach( رين�اخ 

للتأم�ل والتدقي�ق بالت�اج قبل 
أن يؤك�دوا حقيقته، وهو األمر 
الذي دفع مدي�ر متحف اللوفر 
 Albert( كايمبف�ن  أل�ربت 
( للتش�جيع ع�ىل   Kaempfen
اقتن�اء ه�ذه القطع�ة الفريدة 
من نوعها. وأم�ام هذا الوضع، 
بدأت املفاوض�ات بني األخوين 
غوكم�ان وإدارة اللوف�ر الت�ي 
قبل�ت بالحص�ول ع�ىل الت�اج 
مقاب�ل مبلغ ضخم يعادل 200 

ألف فرنك.
ويف حقيقة األمر، لم يكن التاج 

س�وى قطع�ة أخ�رى مزيف�ة 
اس�تعملها األخ�وان غوكم�ان 
حص�ل  حي�ث  امل�ال،  لجم�ع 
ه�ذان املحتاالن ع�ىل التاج من 
عن�د صائ�غ مجوه�رات مقيم 
إرسائي�ل  ويدع�ى  بأوديس�ا 
 Israïl( روخوموفس�كي 
مبلغ  مقابل   )Roukhomovski

ال يتعدى 7 آالف فرنك.
خالل الس�نوات التالية، ش�كك 
املؤرخ�ني  م�ن  كب�ر  ع�دد 
والباحث�ني يف حقيق�ة تاج امللك 
م�ن  كان  وق�د  س�ايتفرناس، 

ضم�ن املش�ككني عال�م اآلثار 
فرتفانغل�ر  أدول�ف  األملان�ي 
ال�ذي   )Adolf Furtwängler(
الح�ظ غي�اب تناس�ق وتطابق 
النقوش املوجودة عىل التاج مع 

التاريخ.
الوض���ع،  ه�ذا  وأم���ام 

ف�����ض  ر
متح����ف 

كل  اللوف�ر 
هذه الشكوك 
م�ن  خوف�اً 
لفضيح�ة  ا

بمكان�ة  تم�س  ق�د  الت�ي 
الثقافية ع�ىل الصعيد  فرنس�ا 
العامل�ي. وم�ع انتش�ار أخب�ار 
ه�ذه القطع�ة املزيف�ة بأرجاء 
أوروبا، حّل صائ�غ املجوهرات 
روخوموفسكي بباريس مؤكدا 
أن التاج من صنعه، وأنه حصل 
ع�ىل م�ا يق�ارب 7 آالف فرنك 
مقابل بيع�ه لتاجرين ينحدران 

من قرية أوتشاكيف.
اع�رتف متح�ف  س�نة 1903، 
اللوفر رس�ميا بوقوعه ضحية 
عملي�ة احتي�ال وحصوله عىل 
قطعة مزيفة. وعىل الفور بارش 
عمال املتحف بنق�ل التاج نحو 
قاعة األعمال الفنية املعارصة. 
ومن جه�ة ثاني�ة، ل�م يتمكن 
الفرنس�يون من العثور عىل أي 
أث�ر لألخوي�ن غوكم�ان اللذين 
غادرا فرنس�ا عقب حصولهما 

عىل مبلغ 200 ألف فرنك.

املراقب العراقي/ متابعة...
عرضت رشك�ة »مانديز 10« خ�الل معرض »يس إي 
إس« وس�ادة ذكية تقوم عىل تحريك رأس النائم ملنع 

الشخر ب�376 دوالرا.
وتسمى الوس�ادة الجديدة »ذا موشن بيلو« وتحتوي 
عىل تقنيات متطورة  و«نظ�ام مراقبة ضغط النوم« 
الخاص بالرشك�ة، والذي يتضمن أجهزة استش�عار 

رأس  موض�ع  اكتش�اف  يمكنه�ا  الوس�ادة،  داخ�ل 
الشخص.

وربط�ت الرشكة بني تقني�ة مراقبة صوت الش�خر 
وأكياس ه�واء تعمل ع�ىل تعديل وضع ال�رأس أثناء 

النوم دون إيقاظه، بحسب صحيفة »دييل ميل«
فف�ي حال رص�د نظ�ام املراقبة أي ثق�ل يف التنفس، 
يتواص�ل الجهاز م�ع الوس�ادة، التي تنف�خ بدورها 

رأس  وض�ع  لتعدي�ل  الهوائي�ة  األكي�اس 
املس�تخدم.وهكذا م�ن خ�الل تعدي�ل وضعية 

الرأس والعنق تحس�ن الوس�ادة تدفق الهواء 
م�ن األن�ف وتقل�ل م�ن احتمال الش�خر.

وعرض�ت الوس�ادة للبي�ع ع�ىل أمازون 
ب�376 دوالرا لتصبح بديال عن األقنعة 

الكبرة التي تمنع الشخر.

رجالن يخدعان متحف اللوفر ويحصالن على مبلغ ضخم

منع الشخير بـ376 دوالرا !

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

إال كان له بكل نظرة حّجة مربورة.

أقوال 
من

 نور 
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عملية احتيال غير مسبوقة 

املراقب العراقي/ متابعة...
تس�بب حري�ق اندلع يف مق�ر رشكة فرنس�ية تتوىل 
إع�داد الحيوانات ألداء أدوار يف األعم�ال التلفزيونية 
والسينمائية والومضات اإلشهارية يف نفوق 11 كلبا 
مشهورا س�بق لها أداء أدوار معروفة يف أعمال فنية 
ملسلسالت وأرشطة س�ينمائية وومضات إشهارية.

وقالت صحيفة لوباريس�يان الفرنسية التي أوردت 
الخ�رب، إن الحري�ق اندل�ع مس�اء يف مق�ر الجمعية 
الواقع يف مدينة لواري وسط فرنسا والبالغ مساحته 
300 مرت مربع، وإن النران التهمت برسعة جنونية 

جوان�ب عديدة من املقر وتس�ببت يف نف�وق الكالب.
وذك�رت الصحيف�ة نقال ع�ن تصيح�ات لصاحبة 
الرشكة ومؤسستها فرانس أورليان، أن الحريق نتج 
عىل م�ا يبدو عن خلل كهربائ�ي، وأن رجال اإلطفاء 
قض�وا س�اعات طويل�ة إلخماده.ونع�ت صاحب�ة 
الرشك�ة يف تدوين�ة ع�ىل فيس�بوك ال�كالب امليت�ة، 
ون�رشت جميع صوره�ا، وكتبت »فقدن�ا أصدقاءنا 
ومعاونين�ا ورشكاءن�ا الذين تقاس�منا معهم أوقاتا 
س�عيدة ومغامرات جميلة.. يتملكنا حزن كبر عىل 

نفوق الكالب يف الحريق الرتاجيدي الذي اندلع«.


