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تواصل الدعوات الخراج القوات االمريكية من العراق 
يقابلها مساومات سياسية للحصول  على المكاسب

....الحمراءالخطوطوتجاوزهاواشنطنجريمةبعد

المراقب العراقي/ القسم السياسي ... 
بع�د الجريمة الت�ي ارتكبتها الق�وات القتالية 
االمريكية يف خرق س�يادة العراق، واس�تهداف 
 قي�ادات عس�كرية بمط�ار العاصم�ة بغ�داد، 
الق�وات  باخ�راج  املطالب�ة  الدع�وات  ازدادت 
االمريكي�ة  من الع�راق، رفضاً للتح�ركات التي 
قامت به�ا لتصفية قادة املقاوم�ة، الذين كان 
له�م دور كبري  يف صناعة النرص ضد العصابات 

االجرامية داعش . 
كم�ا ان ذلك التح�رك جاء كرضيب�ة الجهاض 
املشاريع التقسيمية يف العراق، وافشال سيطرة 
 املجاميع االجرامية ع�ى املحافظات املغتصبة، 
والعمل عى ديمومة بقائها الطول مدة  ممكنة، 
اذ كان لفصائل الحشد الشعبي والقوات االمنية 
دوراً بدعم واس�ناد من الجمهورية  االس�امية 

االيرانية يف تحقيق النرص . 
ويف ظل تواصل دعوات اخراج القوات االمريكية 
من الع�راق ، رف�ض سياس�يو الس�نة والكرد 
 تل�ك الدع�وات ووضعوها عى خانة املس�اومة 
للحصول عى املكاس�ب، ع�ر معارضة قرارات 
 مجلس النواب التي ادان من خالها االنتهاكات 
االمريكي�ة ودع�ا اىل رضورة اخراجها والتي لم 
 تش�هد مش�اركة نواب الس�نة والكرد، وهو ما 
دفع رئيس الوزراء املس�تقيل عادل عبد املهدي 
 اىل الذهاب اىل اقليم كردس�تان لبحث ذلك امللف 

املهم مع الكرد . 
وبه�ذا الجان�ب ي�رى مراقب�ون، ان ال�ركاء 
املتمثلني بنواب الس�نة والك�رد، يريدون وضع 
مل�ف  اخ�راج الق�وات االجنبي�ة ع�ى طاول�ة 

املساومات . 

املراقب�ون يف ترصيح�ات خص�وا به�ا  وق�ال 
»املراق�ب العراق�ي« انه » يف القضاي�ا الوطنية 
يجب  وض�ع الخاف�ات جانباً والوق�وف صفاً 
واح�داً الج�ل تمري�ر قان�ون اخ�راج الق�وات 

االجنبية .» 

واضاف�وا ان » اخ�راج الق�وات االمريكي�ة هو 
رشف يجب ان يناله الجميع وال يكون جزءاً من 

 الرصاعات السياسية عى تقاسم املكاسب .» 
ولفت�وا اىل ان�ه » م�ن املقرر ان تخ�رج القوات 
االجنبية منذ اعان النرص عى عصابات  داعش 

االجرامية، يف عام 2017  .» 
واش�اروا اىل ان »االمري�كان اس�تغلوا عن�وان 
االستش�ارة الجل ضمان بقاء قواتها يف العراق 

 ،المد غري معلوم .» 
من جانبه يرى عضو تحالف س�ائرون، س�ام 

الش�مري، أن رف�ض الوالي�ات املتح�دة الطلب 
 العراق�ي بانس�حاب قواتها من الع�راق أمر ال 
يمك�ن القبول به، وس�يزيد من ح�دة االزمة يف 

 املنطقة . 
وقال الشمري يف بيان تابعته »املراقب العراقي« 
إن »الرملان والحكومة ومعهما للش�عب  بكافة 
أطيافه مع تعزيز أمن واستقرار وسيادة الباد 
وضد أي محاوالت إقليمي�ة ودولية لخرق  هذه 

الثوابت .» 
وأضاف أنه »عى بعض الدول االبتعاد من اتخاذ 
العراق س�احة لتصفية الحسابات وعليها  عدم 
التج�اوز يف ظل ح�ق العراق وحس�ب القانون 

الدويل اتخاذ خطوات ضدها .» 
وطال�ب عض�و تحال�ف س�ائرون »الحكوم�ة 
والرمل�ان باتخ�اذ موق�ف حاس�م م�ن رفض 
الواليات  املتحدة مناقش�ة انسحاب قواتها من 
الب�اد«، داعي�ا »الرملان بجميع كتل�ه الوقوف 
صف�ا واحدا  رافضا ومس�تنكرا التجاوزات عى 
س�يادة الباد وعدم الس�كوت عنها اس�تجابة 
ملطال�ب الش�ارع  بحفظ أم�ن الباد وس�يادته 

واستقراره .» 
يشار اىل ان القوات االمريكية اعادت تواجدها يف 
الع�راق بعد احتال عصابات داعش  االجرامية، 
ملحافظة نينوى يف حزيران )2014( ، اذ شكلت 

ما عرف آنذاك بالتحالف الدويل . 
يذك�ر ان االمري�كان وبموج�ب اتفاقية االطار 
االس�راتيجي انس�حبت يف نهاية عام )2011( 
م�ن  الع�راق بموج�ب االتف�اق الذي اب�رم بني 
الجانب�ني وال�ذي بموجب�ه اعل�ن االنس�حاب 

القوات  االمريكية القتالية من العراق . 

المراقب العراقي/ متابعة...
حذرت لجنة األمن والدفاع الرملانية، السبت، من 
أن سكوت الحكومة عى الرضبات  اإلرسائيلية أو 
األمريكية قد يدفع الستهداف شخصيات عراقية 

مهمة . 
وق�ال النائ�ب ع�ن اللجن�ة، كريم املحم�داوي، 
»رضورة حص�ول تح�رك حكوم�ي رسيع نحو 
مجل�س  األم�ن ال�دويل واألم�م املتح�دة، إليقاف 
الرضب�ات اإلرسائيلي�ة أو األمريكية ضد فصائل 

الحشد  الشعبي .» 
واعت�ر، أن »اس�تمرار تلك الرضب�ات، يعني أن 
ع�ى الحكومة العراقي�ة التحرك رسيع�اً، وعدم 

 االكتفاء ببيانات االستنكار .» 
وح�ذر املحم�داوي، م�ن أن »س�كوت الحكومة 
العراقية عى الرضب�ات اإلرسائيلية أو األمريكية 
 م�ؤرش خطري ج�داً، فه�ذا الس�كوت ق�د يدفع 
إىل اس�تهداف ش�خصيات مهم�ة يف عموم مدن 

 العراق«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
النيابي�ة،  العم�ل  لجن�ة  كش�فت 
الس�بت، تقدي�م طلبا نيابي�ا ملنح 
الحكومة 3 صاحيات بينها ارسال 

 املوازنة والتعيينات . 
وقال عضو اللجنة فاضل الفتاوي 
ان«الطلب املقدم  لرئاس�ة مجلس 
الن�واب يتضمن من�ح   الصاحيات 
لحكوم�ة ترصيف األعمال إرس�ال 
مروع قانون املوازنة والتصويت 
ع�ى االتفاقية  م�ع الصني وتفعيل 

مجلس الخدمة االتحادي .» 
واض�اف، انه«س�يتم العم�ل كذلك 
الخدم�ة  مجل�س  تفعي�ل  ع�ى 
االتحادي ليرع بمنح الوظائف يف 

 الدولة وفق االستحقاق«. 

مجلس النواب يدعو لمنح 
الحكومة 3 صالحيات 
بينها ارسال الموازنة 

والتعيينات

لجنة األمن: السكوت على 
العدوان االمريكي قد يدفع 
الستهداف شخصيات مهمة

المراقب العراقي/ بغداد...
أربي�ل أجن�دات مختلف�ة    ت�رّوج 
مرّك�زة   ، مغرض�ة  وش�ائعات 
ع�ى أنھا ل�م تع�د مكان�ا مفضا 
والس�یايس،  الدبلوم�ايس  للعم�ل 
)عاصم�ة  ألربي�ل  تس�ّوق  بینم�ا 
للعاصم�ة  كبدي�ل  كردس�تان(، 
االتحادية .  وتح�رض تلك األجندات 
ع�ى رضورة، أن تدفع بغداد الثمن 
غالیا � سیاسیا  ودبلوماسيا وحتى 
 مالیا � من خال الرويج لعزم عدد 
م�ن املنظم�ات الدولیة، ع�ى ترك 
بغ�داد، وتتجه اىل مدن اإلقليم، بعد 
احداث السفارة  االمريكیة يف بغداد . 
وتس�ارع الوالي�ات املتح�دة، بع�د 
اقتح�ام  متظاھري�ن  مح�اوالت 

الس�فارة األمريكیة يف بغداد، ببناء 
 قنصلی�ة ُتعت�ر األك�ر يف العال�م 
بمحافظة أربیل بعد التنس�یق مع 

حكومة إقلیم كردستان . 
إن  اعامی�ة،  مص�ادر  ونقل�ت 
األمیركی�ة  املتح�دة  »الوالي�ات 
إقلی�م  وبالتنس�یق م�ع حكوم�ة 
 كردستان، تس�تمر يف إنجاز أعمال 
بن�اء قنصلی�ة جدي�دة يف مدين�ة 
أربیل، بديلة عن املكان  الحايل الذي 
يقع يف منطقة عین�كاوه التجارية 

واملزدحمة بالسكان .» 
واش�نطن  ان  مراقب�ون،  وي�رى 
س�وف تم�ي يف تركی�ز تمثیلھ�ا 
الدبلوم�ايس والس�یايس يف  أربي�ل، 
بسبب الخشیة من األوضاع األمنیة 

يف العاصمة االتحادية بغداد، فضا 
ع�ن ان ھناك  رغب�ة يف التقلیل من 
ش�أن بغ�داد، انتقاما م�ن احداث 
اقتح�ام  ومح�اوالت  التظاه�رات 
الس�فارة  االمريكیة فیھا، وااليحاء 
بان أربی�ل عى ال�دوام بديل مائم 
ومس�توعب للوج�ود الدبلوم�ايس 

 واألمني األمريكي . 
ض�د  املؤام�رة  خط�ة     وضم�ن 
العاصم�ة بغ�داد، ف�ان ع�ددا من 
املنظمات الدولیة األمیركیة، أعلنت 
 أنھا ستقوم بنقل نشاطھا إىل مدن 
اإلقلیم، بعد األح�داث األخیرة التي 
ش�ھدتھا بغداد، فیما يت�م  اختیار 
الفن�ادق واألماكن األكثر أمنا ملحل 

إقامتھم . 

أربيل تروج أجندات بالضد من بغداد بانها غير 
امنة للعمل الدبلوماسي

تحركات سياسية  إلعادة تكليف عبد المهدي برئاسة الحكومة المقبلة

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
يف ظ�ل التدهور االقتص�ادي الكبري وتفيش 
البطال�ة والعجز يف البنى التحتية والفس�اد 
والفيتو  لبعض السياس�يني املنطوين تحت 
امل�روع األمريك�ي لدخ�ول اي�ة رشكات 
رصين�ة  , كل ذل�ك  دف�ع رئي�س ال�وزراء 
لحكومة ترصيف االعمال عادل عبد املهدي 
ألب�رام اتفاقي�ة كب�رية مع  الصني تش�مل 
ثمانية اتفاقات ألعمار البنى التحتية وبناء 
مستش�فيات وم�دارس وبن�اء مجمع�ات 
 س�كنية ومن ضمنها التوقي�ع عى االتفاق 
املايل املش�رك بني البلدين لتمويل املشاريع 
ب�ني  وزارة املالية العراقية ومؤسس�ة دعم 

الصادرات الصينية “سايناشور . 

اال ان هذا االتفاق لم يروق لألدارة االمريكية 
والتي شغلت جيوش�ها االلكرونية ألرسال 
رس�ائل  اىل املحي�ط ال�دويل بأن الع�راق بلد 
ليس امن من خال الع�دوان األمريكي عى 
س�يادة الع�راق  واس�تغال التظاهرات من 
اجل الضغ�ط عى حكومة عب�د املهدي من 
اج�ل تقديم اس�تقالته  وبالفعل قدم الرجل 
اس�تقالته والي�وم الع�راق يعي�ش ف�وىض 
سياس�ية بس�بب الفيت�و املوج�ود  الختيار 

رئيس للوزراء جديد . 
اتفاقي�ة الع�راق م�ع الص�ني دخل�ت قي�د 
التنفي�ذ، وهي اتفاقي�ة  ال مثيل لها عى مر 
الزمن يف  تأريخ العراق االقتصادي والسيايس 
لم يحص�ل عى مثل هك�ذا اتفاقية )النفط 

يعل�م دور  الجمي�ع  البن�اء(،  وإن  مقاب�ل 
الصني يف االقتصاد العاملي وهي تمتلك أكر 
حضور يف جمي�ع  القطاع�ات االقتصادية، 

وتعتر ثاني أكر اقتصاد عاملي .  
االتفاقي�ة رغم تكلفته�ا التي تصل اىل 500 
ملي�ار دوالر اال ان الع�راق ال يدف�ع دين�ار 
واحد وانم�ا  من دفع 300 الف برميل يوميا 
للصني كثمن لعم�ل رشكاتها وهذه الكمية 
من النفط التدخل  ضمن حسابات التصدير 
حس�ب اتف�اق منظم�ة أوب�ك وانم�ا م�ن 
االس�تهاك املحيل وبذلك س�يضمن  العراق 
انتقال�ه اىل مص�اف ال�دول املتقدمة خال 

بضعة سنوات . 

تفاصيل اوسع صفحة 3

رغم التهديدات االمريكية .. االتفاق الصيني 
العراقي  يدخل حيز التنفيذ

المراقب العراقي/ متابعة ... 
حادث�ة الطائ�رة األوكراني�ة التي س�قطت يف مطار االم�ام الخميني 
  )رحم�ه الله( ي�وم األربعاء املايض والتي راح ضحيتها 176 ش�خصا 

 وذلك إثر خطأ بري غري مقصود، 
اثارت أس�ف وغضب الس�لطات 
 اإليراني�ة، مقدم�ة التع�ازي اىل 
ذوي الضحاي�ا متوع�دة باجراء 
تحقيقات  الزمة ملعرفة أس�باب 
بش�كل  واعانه�ا  الح�ادث 
واضح، فيم�ا توعدت  املقرصين 

بالحادثة. 
وتؤك�د الخارجي�ة اإليراني�ة أن 
للمغام�رة  األمريكي�ة  النزع�ة 

كانت وراء  الكارثة. 

واىل ذك أوع�ز قائد الثورة االس�امية الس�يد عيل الخامنئ�ي، باتخاذ 
 االج�راءات الازم�ة إثر ثب�وت الخطأ الب�ري للدفاع الج�وي والذي 
 اس�فر ع�ن اس�قاط الطائ�رة االوكراني�ة وم�رصع جمي�ع ركابها 
وطاقمه�ا  صباح األربعاء امل�ايض .  وذكرت وكالة انب�اء »فارس« انه 
الركاب  »وبعد س�قوط طائ�رة 
 االوكراني�ة، بدأ املس�ؤولون عى 
الازم�ة  بالتحقيق�ات  الف�ور 
ملعرفة  اسباب الحادث، وبعد ان 
ثبت لكب�ار القادة العس�كريني 
حدوث خطأ  بري بعد اقل من 
48 ساعة من الحادث، تم اطاع 
قائ�د الثورة  االس�امية ورئيس 

الجمهورية باألمر . 

تفاصيل اوسع صفحة 4

المغامرات األمريكية الطائشة وراء حادثة 
سقوط الطائرة األوكرانية
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  نائب أمين عام حزب اهلل: شهادة اللواء 
قاسم سليماني رسخت  الثَّورة

»الصفعة األولى« 
هكذا ُأضعفت واشنطن

نادال يواجه ديوكوفيتش 
في نهائي كأس الرابطة
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في هذا العدد

المراقب العراقي/ بغداد...
اعلن نواب تحال�ف “الفتح” بزعامة ه�ادي العامري 
تبن�ي اعداد طلب نياب�ي ل� “اتخاذ  إج�راءات قانونية 
بح�ق رئي�س قائم��ة ائت�اف الوطني�ة اي�اد عاوي 

بسبب انتقاده ملجلس  النواب” حسب تعبريهم . 
وذك�ر نواب م�ن التحالف يف ترصيح�ات صحافية أن 
“الطلب النيابي يتضمن توصية اىل هيئة  الرئاسة لعدم 
قبول اس�تقالة عاوي وتحويلها اىل اقالة، وإحالته اىل 

لجنة االنضباط وقواعد  السلوك النيابي .“ 
يذك�ر ان زعيم ائت�اف “الوطنية” إياد ع�اوي، أعلن 
اس�تقالته من عضوية مجلس الن�واب  العراقي معلا 
ان اس�تقالته جاءت نتيجة فشل املجلس يف أداء دوره 

التريعي والرقابي. 

تحالف “الفتح” يهدد عالوي: 
سنحّول استقالتك إلى إقالة 
ونحيلك إلى لجنة االنضباط

المراقب العراقي/ احمد محمد... 
تق�ود بعض الكتل السياس�ية حراكا إلعادة 
تكليف رئيس ال�وزراء املس�تقيل عادل عبد 
املهدي  لرئاس�ة الحكوم�ة الجديدة التي من 
مهمته�ا إدارة املل�ف االنتخابات اس�تعدادا 
لانتخابات  املبكرة، حيث تعمل بعض الكتل 
ع�ى توحي�د الكلمة واملوق�ف بهذا الش�أن 
ب�ني الكتل الك�رى  خصوصا وأن س�احات 
التظاهر لم تقدم اسما لشغل املنصب بشكل 

رسمي. 
ولكن هذا الح�راك يواجه تحفظا من بعض 
الكتل األخرى التي عدت ذلك بأنه سيؤدي اىل 
 غليان الش�ارع العراقي ومخالف لتوجهات 

الجماهري
م�ن جهتها أكدت النائب�ة عن ائتاف النرص 
ندى ش�اكر جودت، أن »قضي�ة اإلبقاء عى 
رئي�س  ال�وزراء ع�ادل عب�د امله�دي إلدارة 
الحكومة املقبلة والتي س�تتوىل مهمة إدارة 
االنتخابات  املبكرة لم يطرح بش�كل رسمي 

لغاية اآلن«. 
وقالت ج�ودت، إن »ائتاف النرص له تحفظ 

كب�ري عى ذل�ك خصوص�ا وان عب�د املهدي 
مرفوض  من قبل الشارع العراقي وساحات 
التظاه�ر«، مش�رية اىل أن »إع�ادة تكليف�ه 
ستؤدي اىل غليان  الشارع فضا عن تشكيك 

الناس بالعملية االنتخابية«. 
وأشارت جودت، اىل أن »حكومة عبد املهدي 
فق�دت رشعيتها من�ذ تنصلها ع�ن حضور 
جلس�ة  اس�تجواب رئيس�ها بالتنس�يق مع 

رئيس الرملان محمد الحلبويس«. 
وبين�ت أن »تش�كيل حكوم�ة عب�د امله�دي 
رافق�ه أمور غري مقبولة وغري قانونية منها 
ما ه�و  متعل�ق بعملية بيع املناص�ب العليا 

والدرجات الخاصة بني الكتل السياسية«. 
بدوره كش�ف االمني العام لاتحاد االسامي 
لركم�ان الع�راق جاس�م محم�د جعف�ر، 
السبت، عن  وجود مباحثات سياسية إلقناع 
زعي�م التيار الصدري مقت�دى الصدر إلبقاء 
رئيس الوزراء  عادل عبد املهدي يف الحكومة، 

مبني�ا ان رئي�س ح�زب الديمقراطي 
مس�عود البارزاني يقاتل من  اجل 

ابقاء عبد املهدي. 

وق�ال جعف�ر يف ترصي�ح تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« ان »املباحث�ات السياس�ية ب�ني 
الكت�ل  تتلخ�ص حاليا بش�أن ابق�اء رئيس 
حكومة ترصيف االعمال ع�ادل عبد املهدي 

يف السلطة لحني  اجراء انتخابات مبكرة«. 

تفاصيل اوسع صفحة 2



الشريط 
األمين

املراقب العراقي/ نينوى...
اعلنت مديرية الحشد الش�عبي، السبت، عن تدمري مضافة 
لداعش ضمن عمليات عيل ويل الله الثالثة جنوب املوصل.

وذكرت املديرية يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نسخة 
منه، إن »قوات الحشد الشعبي التي تنفذ عمليات عيل 
ويل الله الثالثة يف جزيرة الحرض جنوب املوصل، دمرت، 
صباح اليوم، مضافة كبرية لداعش اإلرهابي واستولت 
عىل دراج�ة نارية«.واضاف�ت، انه »تم انطل�ق اللواءان 
44 و25 بالحش�د الش�عبي، صباح اليوم السبت، بعملية 
ع�يل ويل الله الثالثة إلكم�ال تطهري جزيرة الحرض )جنوب 

املوصل( من فلول داعش«.

املراقب العراقي/ بغداد...
اعلن�ت وزارة الداخلية، الس�بت، الق�اء القبض عىل 

متهمني اثنني يف بغداد.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نسخة 
من�ه، ان »مف�ارز اس�تخبارات الرشط�ة االتحادية 
العاملة ضمن وكالة االس�تخبارات يف وزارة الداخلية 
القت القبض عىل متهمني أثنني يف العاصمة بغداد«.

واضاف�ت، ان »املتهم�ني من املطلوب�ني وفق أحكام 
امل�ادة 4 اره�اب النتمائهم�ا اىل عصاب�ات داع�ش 
اإلرهابي�ة، وق�د ت�م تدوي�ن أقوالهم�ا وإحالتهم�ا 

للجهات املختصة«.

املراقب العراقي/ دياىل...
افاد مصدر أمنى، الس�بت، بإخماد حريق اندلع 

يف محل بقضاء بلدروز رشقي دياىل.
وقال املص�در، ان »حريقا اندلع يف محل بقضاء 
بل�دروز رشقي دياىل«، الفت�ا اىل ان »فرق الدفاع 
املدن�ي تمكنت من اخم�اد الحري�ق ومنعه من 

التوسع اىل باقي املحالت«.
واض�اف، ان »اس�ب����اب ان�دالع الحري�ق لم 
تع�رف حت�ى االن«، مبينا ان »الخس�ائر التزال 

مجهولة«.

الحشد الشعيب يدمر مضافة لداعش ضمن 
عمليات »عيل ويل اهلل الثالثة« جنوب الموصل

القاء القبض عىل 
متهمين اثنين يف بغداد

دياىل: اخماد حريق 
اندلع يف قضاء بلدروز 
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A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w p a p e r

بسبب الفشل بتقديم البديل من ساحات التظاهر وغيرها 

تحركات نيابية لتوحيد مواقف الكتل الكبرى إلعادة تكليف عبد المهدي برئاسة الحكومة المقبلة
المراقب العراقي/ القسم السياسي...

تق�ود بع�ض الكتل السياس�ية 
ح�راكا إلع�ادة تكلي�ف رئي�س 
ال�وزراء املس�تقيل ع�ادل عب�د 
الحكوم�ة  لرئاس�ة  امله�دي 
الجديدة التي م�ن مهمتها إدارة 
اس�تعدادا  االنتخاب�ات  املل�ف 
لالنتخاب�ات املبكرة، حيث تعمل 
بعض الكتل ع�ىل توحيد الكلمة 
واملوق�ف بهذا الش�أن بني الكتل 
الك�رى خصوصا وأن س�احات 
التظاهر لم تقدم اس�ما لش�غل 

املنصب بشكل رسمي.
ولكن هذا الحراك يواجه تحفظا 
م�ن بعض الكت�ل األخ�رى التي 
اىل  س�يؤدي  بأن�ه  ذل�ك  ع�دت 
غليان الشارع العراقي ومخالف 

لتوجهات الجماهري
م�ن جهته�ا أك�دت النائب�ة عن 
ائتالف النرص ندى شاكر جودت، 
أن »قضي�ة اإلبق�اء ع�ىل رئيس 
الوزراء عادل عب�د املهدي إلدارة 
الحكوم�ة املقبلة والتي س�تتوىل 
مهم�ة إدارة االنتخاب�ات املبكرة 
لم يطرح بش�كل رس�مي لغاية 

اآلن«.
وقالت جودت، إن »ائتالف النرص 
له تحفظ كبري عىل ذلك خصوصا 
وان عب�د امله�دي مرف�وض من 
العراقي وساحات  الش�ارع  قبل 
التظاهر«، مش�رية اىل أن »إعادة 

غلي�ان  اىل  س�تؤدي  تكليف�ه 
الشارع فضال عن تشكيك الناس 

بالعملية االنتخابية«.
وأشارت جودت، اىل أن »حكومة 
عب�د امله�دي فق�دت رشعيته�ا 
منذ تنصلها عن حضور جلس�ة 
اس�تجواب رئيس�ها بالتنس�يق 
محم�د  الرمل�ان  رئي�س  م�ع 

الحلبويس«.
وبينت أن »تش�كيل حكومة عبد 
املهدي رافقه أم�ور غري مقبولة 
وغري قانونية منها ما هو متعلق 
العلي�ا  املناص�ب  بي�ع  بعملي�ة 
والدرج�ات الخاص�ة ب�ني الكتل 

السياسية«.
بدوره كشف االمني العام لالتحاد 
االسالمي لرتكمان العراق جاسم 
محمد جعفر، السبت، عن وجود 
مباحثات سياس�ية إلقناع زعيم 
التي�ار الصدري مقت�دى الصدر 
ع�ادل  ال�وزراء  رئي�س  إلبق�اء 
عبد امله�دي يف الحكوم�ة، مبنيا 
الديمقراط�ي  ان رئي�س ح�زب 
مسعود البارزاني يقاتل من اجل 

ابقاء عبد املهدي.
وق�ال جعفر يف ترصي�ح تابعته 
»املراقب العراقي« ان »املباحثات 
السياس�ية ب�ني الكت�ل تتلخص 
حاليا بشأن ابقاء رئيس حكومة 
عب�د  ع�ادل  االعم�ال  ترصي�ف 
املهدي يف الس�لطة لح�ني اجراء 

انتخابات مبكرة«.
واضاف ان »بقي�ة الكتل تحاول 
اقناع زعيم التيار الصدري السيد 
مقتدى الص�در حاليا إلبقاء عبد 
املهدي يف الس�لطة عىل ان يجري 
اس�تبدال 17 وزيرا من حكومته 
الحالية فضال عن تعهده بإجراء 
االنتخابات يف نيس�ان او ترشين 

االول املقبلني«.
»رئي�س  ان  جعف�ر،  واوض�ح 
حزب الديمقراطي الكردس�تاني 
مس�عود البارزان�ي غ�ري مقتنع 
باألص�ل يف قضية اس�تقالة عبد 
املهدي وهو يقاتل بكل قوته من 
اجل ابقاء عبد املهدي يف السلطة 

حتى لساعة واحدة«.
يش�ار اىل أن كتال سياسية كانت 
ق�د تحدث�ت ع�ن نيته�ا إع�ادة 
تكليف عادل عبد املهدي بتشكيل 
الحكومة املقبل�ة التي تأخذ عىل 
عاتقها تحديد موعد االنتخابات 

املبكرة وادارتها.
وتشهد العاصمة بغداد وعدد من 
تظاهرات  سلس�لة  املحافظ�ات 
منذ ترشين األول املايض مطالبة 
باإلص�الح ومحاربة الفس�اد، يف 
الوقت ال�ذي أعلن رئيس الوزراء 
خلفي�ة  ع�ىل  اس�تقالته  ع�ن 
مطالبة املرجعية العليا برضورة 
أن يعي�د الرمل�ان خيارات�ه فيما 

يتعلق بالحكومة.

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�د عضو تحالف س�ائرون، س�الم الش�مري، 
الس�بت، أن رف�ض الوالي�ات املتح�دة الطل�ب 
العراق�ي بانس�حاب قواته�ا من الع�راق أمر ال 
يمك�ن القبول به، وس�يزيد من ح�دة االزمة يف 
املنطقة.وقال الش�مري يف بي�ان تلقت »املراقب 
العراق�ي« نس�خة منه، إن »الرمل�ان والحكومة 

ومعهما للش�عب بكافة أطياف�ه مع تعزيز أمن 
واس�تقرار وس�يادة الب�الد وض�د أي محاوالت 
إقليمي�ة ودولية لخ�رق ه�ذه الثوابت«.وأضاف 
البي�ان أنه »عىل بعض ال�دول االبتعاد من اتخاذ 
العراق س�احة لتصفية الحس�ابات وعليها عدم 
التج�اوز يف ظ�ل حق الع�راق وحس�ب القانون 
الدويل اتخاذ خطوات ضدها«.وطالب الش�مري، 

الحكوم�ة والرمل�ان ب�� »اتخاذ موقف حاس�م 
م�ن رفض الواليات املتحدة مناقش�ة انس�حاب 
قواتها من الب�الد«، داعيا الرمل�ان بجميع كتله 
إىل »الوق�وف صف�ا واح�دا رافض�ا ومس�تنكرا 
التج�اوزات ع�ىل س�يادة البالد وعدم الس�كوت 
عنها استجابة ملطالب الشارع بحفظ أمن البالد 

وسيادته واستقراره«.

سائرون: رفض أمريكا انسحاب قواتها أمر ال يمكن القبول به
املراقب العراقي/ بغداد...

كري�م  الفت�ح  تحال�ف  ع�ن  النائ�ب  اك�د 
املحمداوي، الس�بت، أن رفض حكومة إقليم 
كردستان االلتزام بقرار مجلس النواب بشأن 
طرد الق�وات األمريكية واألجنبي�ة من البالد 

سيدفع الحكومة االتحادية ملقاطعة اربيل.
وقال املحمداوي يف ترصي�ح تابعته »املراقب 
العراق�ي« إن »تصوي�ت مجل�س النواب عىل 

ق�رار طرد الق�وات األمريكي�ة واألجنبية من 
الب�الد ملزم لجمي�ع القوى السياس�ية كون 
وجوده�م يع�د انته�اكا للس�يادة«، الفتا إىل 
إن »الحكوم�ة االتحادي�ة س�تقاطع إقلي�م 
كردس�تان يف ح�ال رفض�ه االلت�زام بق�رار 

الرملان«.
وأض�اف أن »حكوم�ة إقلي�م كردس�تان تعد 
ج�زء من الب�الد وليس�ت حكوم�ة منفصلة 

وعدم التزامه�ا بالقرارات االتحادية تعرضها 
للمس�اءلة القانوني�ة«، مبين�ا أن »مجل�س 
الن�واب ماض يف طرد الق�وات األمريكية عر 

الوسائل الدبلوماسية والقانونية«.
وأكد النائب عن التحالف الكردس�تاني سليم 
همزة، أول أم�س الخميس، أن حكومة إقليم 
كردس�تان ال تؤيد إخراج الق�وات األمريكية 

والتحالف الدويل من العراق.

تحالف الفتح: رفض كردستان لقرار طرد األمريكان سيدفعنا لمقاطعتها

البرلمان ُيصوت على التعديل االول لقانون االدارة المالية االتحادية 

التعليم النيابية تدعو العتبار العام الدراسي السابق عدم رسوب

استمرار مجالس العزاء على روح الشهيدين سليماني والمهندس 
املراقب العراقي/ بغداد...

تستمر مجالس العزاء عىل أرواح الشهيدين 
القائدين املجاهدين قاس�م سليماني وأبو 
مهدي املهندس التي تقيمها هيئة الحش�د 
الش�عبي يف بغداد واملحافظات وذلك لقراءة 

الفاتحة عىل ارواحهم.
حي�ث أقي�م ه�ذا الي�وم مجلس�ا تأبيني�ا 
ع�ىل روح الش�هيدين يف بغ�داد بحض�ور 
ش�خصيات سياس�ية ووجه�اء العش�ائر 

وعدد كبري من املواطنني.

وع�ر الحارضي�ن ع�ن حزنه�م وادانتهم 
أرواح  طال�ت  الت�ي  االمريكي�ة  للجريم�ة 
الش�هيدين الس�عيدين، مطالبني الحكومة 
والرملان باتخاذ إجراءات اكثر جدية النهاء 

الوجود األمريك�ي ع�ىل األرايض العراقي�ة.

املراقب العراقي/ بغداد...
ص�وت مجلس الن�واب، الس�بت، ع�ىل قانون 
التعديل االول لقان�ون االدارة املالية االتحادية، 
فيما اعتر نائب بأنه سيعالج مشكلة التأخري 

الحاصل يف اقرار موازنة العام املقبل.
وق�ال مصدر نيابي إن »مجل�س النواب صوت 
ع�ىل قانون التعديل االول لقانون االدارة املالية 

دي�ة  رقم ٦ لسنة 2٠1٩«.االتحا
أكد  ذل�ك  اىل 
لنائ�ب  ا

محم�د البل�داوي، الس�بت، ان التصوي�ت عىل 
تعديل قانون االدارة املالية س�يعالج مش�كلة 

التأخري الحاصل يف اقرار موازنة العام املقبل.
وق�ال البل�داوي يف ترصي�ح تابعت�ه »املراقب 

»التعدي�ل  ان  ج�اء بن�اء عىل العراق�ي« 
املوازن�ة  اق�رار  بسبب تأخ�ر 
ع�دم تش�كيل حكومة 
جدي�دة وع�دم ق�درة 
ع�ىل  املالي�ة  وزارة 

ف  رص
ل�غ  ملبا ىل ا ا

املحافظ�ات وال�وزارات، لذل�ك ف�ان التصويت 
س�يعالج مش�كلة تأخر اق�رار موازن�ة العام 
املقب�ل وفت�ح اب�واب الرصف«.واض�اف، ان�ه 
»وفقا للقانون، فانه س�يتم االستمرار بتمويل 
املشاريع املس�تمرة ودفع مستحقات املقاولني 
بحس�ب اب�واب موازن�ة ع�ام 2٠1٩ وتدوي�ر 
االم�وال ب�ني ال�وزارات واملحافظ�ات إلتم�ام 
انج�از بعض املشاريع«.واش�ار اىل، ان »بعض 
املحافظ�ات لم ترصف 25% م�ن تخصيصاتها 
ولذل�ك كان يجب ان يت�م التصويت عىل تعديل 
قان�ون االدارة املالية«.وعق�د مجل�س الن�واب 
جلس�ته الحالية برئاس�ة نائب رئيس املجلس 

حسن الكعبي وحضور 185 نائبا.

 امانة بغداد تنوه الى قطع أحد 
جوانب مجسر ساحة بيروت

حادث سير يودي الى مصرع 
واصابة 4 اشخاص

املراقب العراقي/ بغداد...
بارشت امانة بغداد، اليوم السبت، بقطع أحد جوانب مجرس ساحة بريوت 
ألغ�راض الصيانة.وذك�رت االمانة يف بي�ان، تلقته »املراق�ب العراقي« عن 
»قي�ام مالكاتها يف دائ�رة املش�اريع باملبارشة بقطع أح�د جوانب مجرس 
س�احة بريوت )تحديداً الجانب املتوجه من حي املهندس�ني باتجاه تقاطع 
الصخ�رة( ألغ�راض الصيانة«.وأوضحت »حيث تتضم�ن صيانة مفاصل 
التم�دد الطولي�ة والعرضي�ة ومعالج�ة س�طح املج�رس الحدي�دي بمادة 
ايبوكسية وتخش�ينه ومن ثم اعادة االكساء بطبقة اسفلتية«.واشارت اىل 
انه »حال انتهاء من الجانب املذكور س�يتم نقل العمل اىل الجانب اآلخر من 
املجرس وبالتنس�يق مع مديرية املرور العامة«.يشار اىل أن امانة العاصمة 
ق�د أعلن�ت يف األيام القليل�ة املاضية عن اغالق بعض أج�زاء مجرس ملعب 

الشعب، وجرس محمد القاسم الرسيع ألغراض الصيانة.

املراقب العراقي/ السليمانية...
افاد مصدر أمني، الس�بت، بمرصع واصابة 4 اش�خاص بحادث سري 

عىل طريق زراين � دربنديخان جنوبي السليمانية.
وق�ال املص�در، إن »ح�ادث وقع صب�اح الي�وم، عىل طري�ق زراين � 

دربنديخان جنوبي السليمانية«.
واضاف، ان »الحادث أس�فر عن مرصع 3 اشخاص واصابة رابع من 

اهايل دياىل«.

املراقب العراقي/ بغداد...
اكد املتح�دث باس�م العمليات املش�رتكة 
الل�واء تحس�ني الخفاجي، الس�بت، ان 
عملية الس�الم الوعد الت�ي انطلقت 
ي�وم ام�س مهم�ة ج�دا لتطهري 
بع�د  س�يما  الطارمي�ة  قض�اء 
م�ا قام�ت ب�ه بع�ض العنارص 

االرهابية يف الفرتة األخرية .
ترصي�ح  يف  الخفاج�ي  وق�ال 
ان  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه 
»عملية السالم الواعد التي انطلقت 
يوم أمس عملية مهمة جدا لتطهري قضاء الطارمية 
بع�د قيام بعض العن�ارص االرهابية باس�تغالل الظروف 
الراهن�ة للبلد وقيامهم بأعم�ال ارهابية يف داخل القضاء 
واملناطق املحيطة به«، مشريا اىل ان »استغلوا كثافة هذه 
املناطق والبس�اتني املوجودة فيها واملمتدة اىل مس�افات 

طويلة للقيام بأعمالهم اإلرهابية«.

اأذاعيت�صريح
العمليات المشرتكة: العملية 
األمنية يف الطارمية جاءت 
بعد رصد نشاط لإلرهابيين

املراقب العراقي/ بغداد...
دع�ت لجن�ة التعلي�م الع�ايل النيابية، 
الس�بت، وزير التعليم الع�ايل والبحث 
اعتب�ار  اىل  الس�هيل  ق�ي  العلم�ي 
الع�ام الدرايس الس�ابق عدم رس�وب 

للجامعات واملعاهد.
وق�ال رئي�س اللجنة غي�داء كمبش يف 
بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة 
من�ه، »تلقين�ا مناش�دات م�ن مئات 
الطلبة ومن مختلف جامعات ومعاهد 
الب�الد تدع�و اىل اعالن الع�ام الدرايس 
2٠18-2٠1٩ س�نة عدم رس�وب من 

الطلب�ة  االف  مس�تقبل  انق�اذ  اج�ل 
مادت�ني  او  بم�ادة  قيوده�م  املرقن�ة 
واعطاءه�م ح�ق تحميله�ا للموس�م 

الدرايس الحايل«.
وأضاف�ت كمبش، أن »ظ�روف الطلبة 
صعب�ة جدا يف ظل ما تمر به البالد من 
ازمات متع�ددة«، داعية، وزير التعليم 
العايل والبحث العلمي قي السهيل اىل 
»اعالن املوس�م الدرايس 2٠18-2٠1٩ 
عدم رسوب للجامعات واملعاهد إلنقاذ 
مس�تقبل االف الطلبة ودفعهم للعودة 

اىل مقاعد الدراسة من جديد«.

لمعالجة تأخر إقرار الموازنة .. 

بعد محمد القاسم و ملعب الشعب ..
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السبت 11 كانون الثاين 2020 العدد 2236  السنة العاشرة

أطل�ق م�رف الرافدين، الس�بت، الس�لف التكميلي�ة  اإلضافية 
ملوظف�ي دوائ�ر الدولة  التي ترتواح مابني ) 5 ، 10 ، 15، 20، 25 ( 
مليون دينار وحس�ب تقدير راتب املوظف وذلك عن طريق بطاقة 
املاس�رت كارد الدولية واملوطنة رواتبهم  حرا لدى املرف.وقال 
املكت�ب االعالمي للمرف يف بيان ، انه “تم رصف س�لف الضعف 
والضعف�ني  ملوظفي دوائر الدولة الكثر من 500 موظف من الذين 
س�بق ان تم منحهم سلف ش�خصية وقدموا عىل الس�لفة الثانية 
اإلضافية وتم رصفها لهم بواس�طة املاسرت كارد”.وأضاف البيان 
ان “رصف تل�ك الس�لفة ت�م ع�ن طريق بصم�ة الزبون ث�م ابالغ 
املوظف عرب  رس�الة نصي�ة تخطره بمنحه الس�لفة وذلك بعد ان 
استكمل كافة اإلجراءات القانونية ملنحه اياها ورصفها عن طريق 

أدوات الدفع االلكرتوني والتي تمت تعبئة الرصيد املايل اليها”.

الرافدين يطلق السلف التكميلية التي 
تصل إلى 25 مليون دينار للموظفين   

أعلنت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية، السبت، إطالق 
منحة الطوارئ للشباب العاطلني عن العمل للشهر الثاني.

وذكرت الوزارة يف بيان ، أنه “س�يتم البدء بإرسال الرسائل 
النصية للمش�مولني بمنحة الطوارئ من الشباب العاطلني 
ع�ن العمل الخاصة بالش�هر الثاني يف الفرتة ما بني )10 – 

20 كانون الثاني 2020( من قبل رشكة سويج”.
واوضح�ت ان “منح�ة الطوارئ تس�تمر ملدة ثالثة أش�هر 
والبالغ�ة )1٧5( ال�ف دينار ، حيث ان اس�ماء املش�مولني 
باملنح�ة تنرش عىل موقع ال�وزارة اإللكرتون�ي عرب الرابط 
التواص�ل  وصفح�ات   )www.molsa.gov.iq( الت�ايل 

االجتماعي املعتمدة من قبل الوزارة”.

العمل تطلق منحة الطوارئ 
للشهر الثاني

االتفاق مع الصين يدخل حيز التنفيذ.. وبغداد على موعد مع ثورة استثمارية لتغيير واقعها الخدمي
التهديد األمريكي وخلق االزمات لم يمنع الصفقة 

اال ان ه�ذا االتف�اق ل�م ي�روق ل�أدارة 
جيوش�ها  ش�غلت  والت�ي  االمريكي�ة 
االلكرتوني�ة ألرس�ال رس�ائل اىل املحيط 
الدويل بأن العراق بلد ليس امن من خالل 
الع�دوان األمريك�ي ع�ىل س�يادة العراق 
واس�تغالل التظاهرات م�ن اجل الضغط 
عىل حكومة عبد امله�دي من اجل تقديم 
اس�تقالته وبالفعل قدم الرجل استقالته 
والي�وم الع�راق يعيش فوىض سياس�ية 
بس�بب الفيت�و املوج�ود الختي�ار رئيس 

للوزراء جديد.
اتفاقي�ة العراق م�ع الص�ني دخلت قيد 
التنفي�ذ، وهي اتفاقي�ة  ال مثيل لها عىل 
م�ر الزم�ن يف تأريخ الع�راق االقتصادي 
والس�يايس ل�م يحص�ل عىل مث�ل هكذا 
اتفاقي�ة )النف�ط مقاب�ل البن�اء(، وإن 
الجمي�ع يعل�م دور الص�ني يف االقتصاد 
العاملي وهي تمتلك أكرب حضور يف جميع 

القطاعات االقتصادية، وتعترب ثاني أكرب 
اقتصاد عاملي .

االتفاقي�ة رغ�م تكلفته�ا الت�ي تصل اىل 
500 ملي�ار دوالر اال ان الع�راق ال يدف�ع 
دين�ار واح�د وانما م�ن دف�ع 300 الف 
برميل يوميا للصني كثمن لعمل رشكاتها 
وه�ذه الكمية من النف�ط التدخل ضمن 
حس�ابات التصدير حسب اتفاق منظمة 
أوب�ك وانما من االس�تهالك املحيل وبذلك 
سيضمن العراق انتقاله اىل مصاف الدول 

املتقدمة خالل بضعة سنوات.
يق�ول الخب�ر االقتصادي الدكت�ور عبد 
 ( م�ع  اتص�ال  يف  املش�هداني  الرحم�ن 
املراقب العراق�ي(: ان االتفاقية الصينية 
العراقي�ة تأت�ي يف الوق�ت ال�ذي تفتع�ل 
واش�نطن االزم�ات السياس�ية واألمنية 
من اجل ارس�ال رس�ائل ب�أن العراق بلد 
غر ام�ن من ناحي�ة االس�تثمار , اال ان 

معظ�م الدول تعل�م جي�دا ان العراق بلد 
غني ومؤه�ل لالس�تثمارات وان أمريكا 
تفتعل تلك االزمات ملنع دخول الرشكات 
الصيني�ة , لك�ن هناك�م إرصار صين�ي 
عىل العمل يف الع�راق بموجب االتفاقات 

املربمة ما بني الجانبني , واالمر لم يتوقف 
عند ذلك فهناك اكثر من ستني دولة أبدت 
رغبتها باالس�تثمار يف حال خروج قوات 
االحت�الل األمريكي وحس�ب تريحات 

الرئيس الرويس.

وتابع املش�هداني: ان االتفاقية الصينية 
 2003 من�ذ  األوىل  ه�ي  الع�راق  م�ع 
ولغاية االن فهي تش�مل بن�وداً كثرة يف 
معالج�ة جمي�ع القطاع�ات وباألخص 
البن�ى التحتي�ة والخدمي�ة يف مش�اريع 

ش�بكات تريف املي�اة الكبرة والطرق 
والجس�ور وأيض�اً يف مج�ال الصح�ة يف 
وحديث�ة  كب�رة  مستش�فيات  إنش�اء 
ومستشفيات تعليمية ويف مجال الرتبية 
والتعلي�م بإنش�اء م�دارس وجامع�ات 

ومعاه�د تعليمية ويف مج�ال االتصاالت 
الفس�اد  ع�ىل  للقض�اء  والتكنلوجي�ا 
والبروقراطية، ويف مجال تطوير الزراعة 
وتفعي�ل القط�اع الصناع�ي، وتضمنت 
هذه االتفاقية العمالقة جميع املش�اريع 
االس�رتاتيجية منه�ا تنفيذ مين�اء الفاو 
الكب�ر ومش�اريع أخرى تق�دم من قبل 
حكوم�ة الع�راق ضم�ن دراس�ة جدوى 
تخدم املصلحة العامة , لذا فهي ستخرج 
العراق من القمق�م األمريكي ليكون بلد 
اس�تثماري تتنافس دول كثرة للعمل يف 

البالد.
بالش�أن  املخت�ص  يق�ول  جهت�ه  م�ن 
االقتص�ادي س�الم عب�اس يف اتصال مع 
) املراق�ب العراق�ي(: دخ�ول ال�رشكات 
الصينية للع�راق هو ما تخش�اه أمريكا 
النها ستفقد الجانب االقتصادي وبالتايل 
ف�أن رشكاته�ا الت�ي ل�م تعم�ل بجد بل 
هدفه�ا رسق�ة الع�راق س�تكون خارج 
اللعب�ة االقتصادي�ة , مم�ا دف�ع أمريكا 
اىل التلويح بف�رض عقوبات ظاملة وغر 
م�ربرة قانونا عىل الع�راق من اجل منعه 
من تنفيذ االتفاق مع الصني , لكن هناك 

إرصار عراقي عىل تنفيذ االتفاق  
ال�ذي يع�د  طوي�ل األم�د ب�ني البلدي�ن 
الصيني�ة  ال�رشكات  وس�يتيح  دخ�ول 
املعروف�ة عىل املزيد من االس�تثمارات يف 
الع�راق , واالم�ر ل�م يتوقف ع�ىل الصني 
فهناك عرشات ال�رشكات الرصينة أبدت 

رغبتها يف العمل داخل العراق.

،،
،،
في ظل التدهور االقتصادي الكبير وتفش���ي البطالة والعجز 
في البنى التحتية والفس���اد والفيتو لبعض السياسيين المنطوين 
تحت المش���روع األمريكي لدخول اية ش���ركات رصين���ة  , كل ذلك دفع 
رئي���س الوزراء لحكومة تصريف االعمال ع���ادل عبد المهدي ألبرام اتفاقية 
كبي���رة مع الصي���ن تش���مل ثمانية اتفاق���ات ألعم���ار البنى التحتي���ة وبناء 

مستش���فيات ومدارس وبناء مجمعات س���كنية ومن ضمنها التوقيع على 
االتفاق المالي المش���ترك بين البلدين لتمويل المش���اريع بين وزارة 

المالية العراقية ومؤسسة دعم الصادرات الصينية “سايناشور.

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

حققت رشك�ة أيرباص ارتفاعا يف طلبي�ات الطائرات 
لع�ام 2019، لكنه�ا أخفقت يف أن تواكب التس�ليمات 
للعام الثاني عىل التوايل بعد أن ألغت برنامجها للطائرة 
العمالقة إيه 380، وقام�ت بتنقية دفاترها من بعض 

الصفق�ات غر النش�طة، التي خلفه�ا تداعي ازدهار 
الطلبيات يف القطاع.وحققت الرشكة األوروبية إجمايل 
طلبيات ق�دره 1131، بارتف�اع 36 باملئة وهو األقوى 
يف 6 س�نوات.ويأتي ذل�ك بع�د طل�ب ل�رشاء 40 م�ن 

طائراته�ا طراز إيه 330-نيو عريضة البدن من جانب 
عميل لم ُيعلن اس�مه يف األيام األخرة لعام 2019.وزاد 
ص�ايف الطلبيات بعد اإللغاءات 3 باملئة إىل ٧68 طائرة.

وأكدت إيرباص أنها سلمت عددا قياسيا من الطائرات 

بل�غ 863 يف 2019، بزي�ادة ٧.98 باملئة، بعد أن ذكرت 
روي�رتز يف تقري�ر ح�ري اإلجمايل الس�نوي يف بداية 
الش�هر الجاري وتضع تلك األرقام إيرباص عىل مسار 
التف�وق عىل بوين�غ يف كل من الطلبيات والتس�ليمات 

للم�رة األوىل من�ذ 2011، يف الوق�ت ال�ذي تكاب�د فيه 
الرشكة األمركية املنافس�ة إليرب�اص مصاعب جراء 
أزمة وقف تحليق طائرتها ٧3٧ ماكس.ومن املقرر أن 

تعلن بوينغ عن أرقامها الثالثاء القادم.

شركة بوينغ للطائرات تسجل خسائر كبيرة ..وزيادة في إنتاج األيرباص 

خبير مالي يؤكد ضرورة تفعيل عمليات التحوط في المصارف العامة والخاصة

هبوط أسعار النفط بسبب انحسار التوتر في الشرق األوسط 

أكد الخبر يف الش�ؤون املالية صفوان 
ق�ي ، عىل رضورة تفعي�ل عمليات 
املص�ارف  ف�����ي  امل�ايل  التح�وط 
العامة والخاصة يف العراق لكي تزداد 
العراق�ي  بالدين�����ار  الثق�����ة 
االخ�����رى  العم�����الت  مقاب�ل 

مستقبال .
وق�ال  : العراق يش�هد حالي�ا تذبذبا 
العراق�ي  الدين�ار  رصف  اس�عار  يف 

يف الس�وق املوازي بس�بب اس�تمرار 
واالقتص�ادي  الس�يايس  التصعي�د 
والعس�كري ب�ني الوالي�ات املتح�دة 
اح�رتام  وع�دم  واي�ران  األمريكي�ة 
س�يادة الع�راق عىل أراضي�ه ، وعليه 
لج�أ معظ�م التج�ار اىل التحوط من 
الدينار العراقي ورشاء الدوالر تفاديا 
الي ظ�روف وانعك�س ذل�ك التخوف 
عىل قيمة الدينار العراقي يف الس�وق 

املوازي ».
واضاف : ان » سياس�ة البنك املركزي 
العمل�ة  بض�خ  مس�تمرة  العراق�ي 
الصعب�ة يف الس�وق للس�يطرة ع�ىل 
الس�عر وهن�ا ت�ربز حاج�ة الس�وق 
العراق�ي ل�رشكات التأم�ني لتفادي 
تقلب�ات االس�عار كما ن�رى رضورة 
تفعي�����ل عملي�����ات التح�وط 
امل�ايل يف املص�ارف العام�ة والخاصة 

لكي ت��زداد الثق�ة بالدينار العراقي 
مستقبال ».

وش�دد الخبر املايل عىل«رضورة عدم 
الت�رع يف تبني قرارات مس�تعجلة 
بإخراج الق�وات األجنبي�ة وتعريض 
االقتص�اد العراق�ي لخط�ر مواجهة 
الذكي�ة خاص�ة والعراق  العقوب�ات 
يتبنى سياس�ة الحياد ب�ني األطراف 

املتنازعة .

تراجعت أس�عار النف�ط الجمعة، مع 
انحس�ار خطر اندالع حرب يف الرشق 
األوس�ط، وتحّول انتباه املس�تثمرين 
إىل ارتفاع مخزونات الخام واملنتجات 

بالواليات املتحدة.
بتوقي�ت   ٧:32 الس�اعة  وبحل�ول 
غرينت�ش، كان خام برن�ت منخفضا 
أربعة سنتات إىل 65.33 دوالر للربميل، 

متجه�ا ص�وب أول تراجع أس�بوعي 
ل�ه يف س�تة أس�ابيع، بخس�ائر نحو 
5 باملئة.وهب�ط خ�ام غرب تكس�اس 
الوس�يط ثماني�ة س�نتات إىل 59.48 

دوالر، متجه�ا أيضا صوب أول تراجع 
أسبوعي يف ستة أس�ابيع، بانخفاض 
حوايل س�تة باملئة عن إغ�الق الجمعة 

املاضية.

الب�رة م�ع رشكت�ني   وقع�ت مديري�ة بلدي�ة 
ع�ددا م�ن العق�ود االس�تثمارية الس�كني���ة يف 

املح�����افظة .
وقال مدير البلدية املهندس عيل اس�ماعيل جاسم  
:« تضمنت العقود ، مرشوع مجمع االمل السكني 
)3( ال�ذي س�يقام ع�ىل مس�احة )189( دونم�ا 
ويض�م )14٧8( وحدة س�كنية افقي�ة وعمودية 
متكاملة البنى التحتية خلف امل����دينة الرياضية 
يف الب�رة, مش�ي����را اىل ان م�دة العم����ل يف 
امل�رشوع تس�تغ���رق ثماني س�نوات وبمراحل 

متعددة ».
اآلم�ال  )مدين�ة  تش�مل  العق�ود  ان   « واض�اف 
 )1120( و  دونم�ا   )160( بمس�احة  الس�كنية( 
وح�����دة س�كنية وبم�دة عمل س�ت س�نوات 
، تس�لم ع�ىل عدة مراح�ل »، الفت�ا اىل انه س�يتم 
التعاق�د عىل عدد آخر من املش�اريع االس�تثمارية 
بعد اس�تكم����ال جميع املس�تلزمات القانونية 

واالدارية الخاص������ة بها ».

بلدية البصرة توقع عقودا 
استثمارية لبناء مجمعات سكنية

 أعل�ن محافظ النجف االرشف لؤي اليارسي عن 
ش�مول اطفال املصابني بامراض الثالس�يميا يف 
املحافظ����ة بإعان����ة الرعاي�ة االجتماعية 
التابع�ة ل�������وزارة العم�����ل والضم�ان 

االجتماعي .
وق�ال الي�ارسي يف بي�ان ان ” الوزي�ر وافق عىل 
شمولهم بعد ارسال فريق الباحثني االجتماعيني 
لالطالع ع�ىل ح����االته����م وب�ني اليارسي 
ان ه�ذا الق������رار س�يق�����لل من معاناة 

العوائل”.
وبارك اليارسي “ملنظمة الربيع االخرض للتنمية 
و االغاث�ة بالجهود الكب�رة التي بذلتها لتحقيق 
ه�ذا الق�رار ومرشوعهم لرعاية ه�ذه الرشيحة 

الكبرة من املجتمع”.
مؤك�دا ان” الحكوم�����ة املحلي�ة عمل�ت من 
خالل تواصلها م�ع وزي�����ر العمل والضمان 
االجتماع�ي والتنس�يق املب�ارش النج�اح ه�ذه 

الخطوة”.

محافظ النجف: شمول أطفال المصابين 
بالثالسيميا بإعانة وزارة العمل

غاز بروم: أنتجنا ثالثة ماليين طن نفط من حقل سرقلة في كردستان
أعلنت رشكة غازبروم نفت الروسية 
انه�ا انتج�ت ثالثة مالي�ني طن من 
النف�ط الخام م�ن حق�ل رسقلة يف 
اقلي�م كردس�تان العراق من�ذ بداية 

االنتاج التجاري يف الحقل .
 ” أن  تقري�ر   يف  الرشك�ة  وذك�رت 
االنتاج الرتاكمي يف حقل رسقلة  قد 
بل�غ ثالثة ماليني ط�ن او 23 مليون 
برميل م�ن النفط الخام حتى نهاية 
ش�هر كانون االول من عام 2019 ، 
فيما يج�ري انتاج 4000 طن او 30 
ال�ف و500 برمي�ل يومي�ا يف الوقت 

الحايل”.
واضاف�ت أن ” البنى التحتية للحقل 
قد تم توسيعها بشكل كبر يف سياق 

تطوي�ر هذا الحقل وم�ن املتوقع ان 
يبل�غ اإلنت�اج 35000 برميل يومًيا، 
فيم�ا يتم بالتزامن م�ع ذلك تحديث 

نظ�ام معالج�ة خط�وط األنابيب ، 
وتحديث نظ�ام التحكم اآليل لعملية 
اإلنتاج و سيتم إنشاء البنية التحتية 

الس�تخدام املي�اه )بطاق�ة إنتاجية 
تبلغ 5000 برميل يف اليوم( بالحقل 

يف املستقبل القريب”.
وقال الرئي�س التنفيذي لرشكة غاز 
ب�روم نفت س�رجي ب�رتوف ” لقد 
س�مح لنا عملن�ا يف بل�وك غارميان 
بتجمي�ع معلوم�ات مفصل�ة ع�ن 
الهي�كل الجيولوج�ي لحقل رسقلة 
– مم�ا أت�اح لنا ليس فق�ط تطوير 
األصول بفعالية ، ولكن أيًضا تحديد 
املس�تقبل،  يف  تطويره�ا  إمكان�ات 
حيث تجري االستعدادات اآلن لحفر 
ب�ر أخ�رى تتيح لن�ا ه�ذا التكليف 
الحف�اظ عىل أحجام إنتاج النفط يف 

كردستان “.  

ألول مرة منذ 17 سنة.. انخفاض البطالة في صفوف مزارعي ديالى
أكد عضو الجمعيات الفالحية يف 
دياىل أحمد الشمري ، أن تسجيل 
انخف�اض البطالة ه�واالول من 
نوع�ه من�ذ 1٧ س�نة يف صفوف 

مزارعي املحافظة.
وقال الش�مري ،ان”دياىل تشهد 
تحوال ايجابيا هو االول من نوعه 
منذ 1٧ س�نة يتضمن انخفاض 
مزارع�ي  بطال�ة  مع�دالت  يف 
املحافظة بس�بب تحس�ن ملف 
الزراع�ة وب�دء ع�ودة الكثرين 
ملهن�ة اآلباء واالج�داد خاصة يف 

املناطق املحررة”.
واض�اف الش�مري،ان” الزراعة 
كان�ت قطاع�ا خارسا لس�نوات 

طويلة بس�بب عوام�ل متداخلة 
الخارج�ي  االس�تراد  ابرزه�ا 

لك�ن هن�اك تغ�را ملموس�ا يف 
االش�هر املاضية بس�بب تشديد 

اج�راءات منع دخول املس�تورد 
ودعم االهايل للمنتج املحيل لسد 
احتياح�ات االس�واق دفع�ت اىل 
ع�ودة اآلالف اىل مهن�ة الزراعة 
وبالتايل تس�جيل انخفاض الفت 

يف معدالت بطالة املزارعني”.
ان”دي�اىل  اىل  الش�مري  واش�ار 
ق�ادرة ع�ىل تحقي�ق االكتف�اء 
املحاصي�ل  كل  م�ن  الذات�ي 
الزراعي�ة خ�الل ف�رتة وجي�زة 
ل�و اس�تمر دع�م املنت�ج املحيل 
وتوف�ر جه�د حكوم�ي لتام�ني 
االس�مدة والقروض املالية وفق 
آليات تس�هم يف احي�اء االرايض 

والبساتني الزراعية”.

االقت�صادي
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المراقب العراقي/ متابعة...4
أعل�ن موق�ع ث�وار النمر املق�رب من 
القطي�ف  يف  الش�يعية  املعارض�ة 
 السعودية، االفراج عن أحد املعارضني 
املعتقل�ني منذ س�بع س�نوات.  وقال 
»املراق�ب  تابعت�ه  بي�ان  يف  املوق�ع، 

العراق�ي« انه »تم اإلفراج  عن املعتقل 
د. عيل عبدالل�ه الحاجي، بعد اعتقال 
م�دة 7 س�نوات يف  س�جن املباح�ث 
البي�ان  العام�ة بالدم�ام«.  وأض�اف 
أن »املعتق�ل ه�و م�ن ضم�ن خلي�ة 
الكف�اءات وتم اعتقال�ه  يف تاريخ 17 

آذار من العام 2013«. 
واعرب البي�ان عن »امنيته بأن تكون 
الحري�ة إىل كل املعتقل�ني  والحرائر يف 

سجون آل سعود«  . 
وتمارس حكومة آل س�عود عملياتها 
التعس�فية بح�ق معتق�يل ال�رأي يف 

 الس�عودية خصوصا يف املدن الشيعية 
ومنها القطيف واإلحساء،  حيث تعمل 
عىل قم�ع الحريات الديني�ة واعتقال 
لفك�ره  وعقيدت�ه،  ي�روج  م�ن  كل 
باإلضافة اىل وضع آخرين يف السجون 

بتهم كيدية ال  صحة لها. 

المراقب العراقي/ متابعة...
حادثة الطائرة األوكرانية التي سقطت يف مطار 
االمام الخميني   )رحمه الله( يوم األربعاء املايض 
والت�ي راح ضحيته�ا 176 ش�خصا  وذل�ك إث�ر 
خط�أ برشي غري مقصود، اثارت أس�ف وغضب 
الس�لطات  اإليراني�ة، مقدم�ة التع�ازي اىل ذوي 
الضحايا متوعدة باجراء تحقيقات  الزمة ملعرفة 
أس�باب الحادث واعالنها بش�كل واض�ح، فيما 
توعدت  املقرصي�ن بالحادثة.  وتؤك�د الخارجية 
اإليراني�ة أن النزع�ة األمريكي�ة للمغامرة كانت 

وراء  الكارثة. 
واىل ذك أوعز قائد الثورة االس�المية الس�يد عيل 
الخامنئ�ي، باتخاذ  االج�راءات الالزمة إثر ثبوت 
الخط�أ البرشي للدفاع الجوي والذي  اس�فر عن 
اس�قاط الطائ�رة االوكراني�ة وم�رصع جمي�ع 

ركابها وطاقمها  صباح األربعاء املايض . 
وذكرت وكالة انباء »فارس« انه »وبعد س�قوط 
طائ�رة ال�ركاب  االوكرانية، بدأ املس�ؤولون عىل 
الف�ور بالتحقيق�ات الالزم�ة ملعرف�ة  اس�باب 
الحادث، وبعد ان ثبت لكبار القادة العس�كريني 
حدوث خط�أ  برشي بعد اقل من 48 س�اعة من 
الحادث، تم اطالع قائد الثورة  االسالمية ورئيس 

الجمهورية باألمر . 
وفور اطالع اإلم�ام الخامنئي عىل حدوث الخطأ 
الكارث�ي يف منظوم�ة الدفاع  الج�وي، اوعز يوم 

أم�س )ظه�ر الجمع�ة( بعق�د اجتم�اع عاجل 
للمجلس  االع�ىل لألمن القوي ودراس�ة القضية 
واك�د انه ف�ور االنتهاء م�ن  دراس�ة الحادث يف 
هذا املجلس االعالن عن اس�اس الحادث ونتائج 
 التحقيق�ات بصورة رصيح�ة وصادقة من قبل 

املؤسسات املعنية  للشعب. 
م�ن جهت�ه، أع�رب وزي�ر الخارجي�ة اإليراني، 
محم�د ج�واد ظريف، عن  أس�فه واعت�ذاره عن 
إس�قاط الطائرة األوكرانية غري املتعمد، وأش�ار 
 إىل أن “النزعة األمريكية للمغامرة” كانت سبب 

الكارثة . 
وق�ال ظري�ف يف تغريدة ع�ىل “توي�ر” تابعته 

ن »املراقب العراق�ي«   «يوم حزين  أ
النتائ�ج املبدئي�ة للتحقيق 

أجرت�ه  ال�ذي  الداخ�يل 
القوات  املسلحة تشري إىل 

أن خط�أ برشي�ا، أثناء 
أزمة نجمت عن نزعة 

ت  لوالي�ا  ا

املتحدة للمغامرة، أدى لهذه الكارثة«. 
وكذلك أع�رب الرئيس اإليراني حس�ن روحاني، 
الس�بت، عن »أس�فه  الشديد« لتس�بب بالده يف 
عملي�ة إس�قاط الطائ�رة األوكراني�ة التي راح 
 ضحيتها 176 شخصا«  .  وقال روحاني يف تغريدة 
ع�ىل صفحت�ه يف موق�ع التواص�ل االجتماع�ي 
  «توي�ر« تابعته�ا »املراق�ب العراق�ي« »خلص 
تحقي�ق للقوات  املس�لحة إىل أنه، لس�وء الحظ، 
أدت الصواريخ التي أطلقت بس�بب  خطأ برشي 
إىل كارثة مروعة للطائرة األوكرانية ومقتل 176 
 ش�خصا بريئا. وسيس�تمر التحقيق يف أس�باب 

هذه املأساة الكبرية  والخطأ الذي ال يغتفر«. 
وأضاف روحاني، أن »جمهورية إيران اإلسالمية 
تأس�ف بش�دة له�ذا  الخط�أ الكارث�ي«، مقدما 

تعازيها لعائالت الضحايا«  . 
أن  الس�بت  الي�وم  إي�ران  وأعلن�ت 
أس�قطت  األوكراني�ة  الطائ�رة 
قرب  طهران “عن غري قصد”، 
ي�وم األربعاء امل�ايض، وذلك 

نتيجة “خطأ  برشي«. 
الطائ�رة  تحطم�ت  وق�د 
-737    ”Boeingاألوكرانية

800”  فجر  األربعاء املايض، 
خ�الل تنفيذه�ا رحل�ة من 
طهران إىل العاصمة  األوكرانية 
كييف، عق�ب إقالعها بدقائق، يف 

كارثة أودت بحياة 176  شخصا. 

كيان آل سعود يفرج عن معتقل قطيفي قضى 7 سنوات في السجن دولي دوليعربي  عربي 

هآرتس: اإلمارات والسعودية أتت بالحروب األهلية للمنطقة

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�دت صحيفة الوط�ن العمانية 
أن هيثم بن طارق آل س�عيد أدى 
اليم�ني  القانوني�ة أم�ام مجلس 
الس�بت،  الي�وم  صب�اح  عم�ان، 
س�لطانا لعم�ان خلف�ا  للراح�ل 
قابوس بن س�عيد، وذلك بموجب 

النظام األسايس للدولة . 
وعق�د مجل�س الدف�اع يف عم�ان 

جلسة طارئة يف مقره بالبستان، 
 حيث تم أداء القسم . 

ونقلت وكال�ة »رويرز« عن قناة 
ُعم�ان  أن  القطري�ة  »الجزي�رة« 
 عين�ت هيث�م ب�ن طارق س�لطنا 
خلفا البن عمه السلطان قابوس . 

وتويف س�لطان ُعم�ان قابوس بن 
س�عيد مس�اء الجمع�ة ع�ن 79 

عاما. 

العمانية: تعيين هيثم بن طارق سلطانا لعمان  الوطن 
خلفا للراحل  قابوس

بعد سقوط حكومة الجملي .. صحيفة تونسية تكشف عن تشكيل 
 جبهة برلمانية واسعة تضم 93 نائبا

المراقب العراقي/ متابعة...
ق�ال نائب األمني العام لحزب الله الش�يخ نعيم 
قاس�م إن األمريكّي�ني  أرادوا من خ�الل اغتيال 
الح�اج قاس�م س�ليماني والح�اج أب�و مهدي 
 املهندس وم�ن معهما أن يحدثوا معادلًة جديدة 
يف املنطقة تثّبُت  هيمنتهم وتفوقهم وقراراتهم، 
وأرادوا م�ن خ�الل االغتي�ال أن ُيضعفوا  محور 
املقاوم�ة، وأن يعملوا من أج�ل إيذاِء هذا املحور 
تمهي�ًدا  ألعم�ال أخ�رى ولنتائ�ج س�لبيَّة، لكن 
تحوَّلت ش�هادة الحاج قاس�م إىل  إحي�اء للثَّورة 
بم�ٍد جماه�ري منقط�ع النَّظ�ري، ال مثيل له يف 

التاريخ  الحديث، بل ربما يف التاريخ كله . 
ويف الكلم�ة الت�ي ألقاه�ا خ�الل افتت�اح دورة 
ال�دورات  ضم�ن  سلس�لة  بالح�ب«  »الربي�ة 
الثقافي�ة لع�ام 2020 الت�ي تقيمه�ا الهيئ�ات 
اض�اف  )ع(،  املجتب�ى  مجم�ع  النس�ائية  يف 
الش�يخ قاس�م إن أهداف أمريكا  انقلبت هزائم، 
ويف املقاب�ل تحقق�ت انتص�ارات للجمهوري�ة 

االسالميَّة  ومن معها . 
قاس�م   الح�اج  ش�هادة  بع�د  »الي�وم  وتاب�ع: 
س�ليماني املنطقة أمام مرحلٍة  جديدة، وقواعد 
اش�تباك جديدة ال يس�تطيع األمريكي معها أن 
يف�رض  خيارات�ه، وال يس�تطيع أن يعتمَد عىل 
إرهابه العس�كري ليفرَض  قرارات�ه ورشوطه، 
فوجوده لم يع�د مقبوالً والبيئ�ة املحيطة به يف 
 منطقتن�ا ترفضه وتري�د طرده، فلق�د حققت 
شهادة الحاج قاس�م والحاج  أبو مهدي ما كان 
س�ت  بحاجٍة لس�نواٍت طويل�ة من العمل، وأسَّ
ملس�اٍر  ودوٍر أكث�ر تأث�رًيا باملقاوم�ة يف حماية 

االستقالل والتحرير«. 
واردف »لقد ظهرت نتائج الش�هادة رسيًعا بما 
أذهل العالم،  فاملس�ريات املليونية تجديٌد للبيعة، 
وق�رار الربملان العراق�ي طوى  مرحل�ة الوجود 
األمريك�ي يف املنطق�ة، وقص�فُ قاع�دة »ع�ني 
األسد«  أس�قط هيبة أمريكا وأظهر جرأة وعزَّة 
إيران وتصميمها عىل  املقاومة«، مش�رًيا اىل أننا 
اآلن أمام خياراٍت جديدة سرسم مستقبل  هذه 

املنطقة عىل العزَّة والكرامة«  . 
ا يف لبنان، فحزب الله  واضاف الش�يخ قاسم »أمَّ
قدَّم ويقدِّم كلَّ  املساهمات والتسهيالت املطلوبة 
لتشكيل الحكومة، وبذَل وسيبذل  جهوًدا مضنيًة 
من أج�ل أن ترى الن�ور، وال يمك�ن اآلن الُحكم 

ع�ىل  نتائج املش�اورات من أجل التأليف بش�كٍل 
قاطع، ويوجد عقبات  تتطلب تذلياًل ومسؤولية 
عىل قاع�دة أنَّ الناس هم األولوية، وأنَّ  األوضاع 
االقتصادية واالجتماعي�ة واملالية تتطلب إنقاًذا 

وال تحتمل  الراخي واإلهمال«. 
وأكد »س�نتابع باهتماٍم وحرص كما عرفتمونا 
بب  بمعزٍل عن تطورات  املنطقة التي لم تكن السَّ
يف عدم والدة الحكومة، بل كلُّ األسباب  داخلية، 
وه�ي غ�ري عصي�ة ع�ىل الح�ل إذا ت�مَّ االلتزام 
بقواع�د لها طابع  وطني ع�ام، وُمتفاهم عليها 
ب�ني املعنيني وتراعي حساس�ية الواقع  اللبناني 
الخاص. ونأم�ل أن يتمكن الرئي�س املكلَّف من 

إنجاز تشكيل  الحكومة يف أرسع وقت«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
نرش موقع »ميدل إيس�ت آي« الربيطاني تقريرا 
حول قرار أصدرته  محكمة خليفية بتأييد إعدام 
ناش�طني بحريني�ني، عىل الرغم م�ن نقضه  من 

قبل  
ونق�ل املوق�ع عن جماع�ات حقوقي�ة قولها إن 
»الس�لطات »أع�ادت  فرض عقوب�ة اإلعدام عىل 
اثن�ني م�ن الناش�طني املؤيدي�ن للديمقراطي�ة 
 باس�تخدام اعرافات كاذبة ت�م الحصول عليها 

تحت التعذيب«. 
ووصف املوقع كل من محمد رمضان ،) 37 عاًما( 
، وحس�ني م�وىس  ،) 33 عاًم�ا(، بالش�خصيات 
الب�ارزة خ�الل االحتجاج�ات البحريني�ة يف  عام 
2011 ، التي تم سحقها بوحشية بدعم سعودي 

وإماراتي«  . 
وأش�ار التقرير إىل القبض عليهما يف عام 2014، 
بتهم�ة قتل ضابط  أمن ومحاولة قتل أش�خاص 

“من خالل تفجري إرهابي«. 

وأن محكم�ة النق�ض ألغ�ت يف ترشي�ن األول/
اكتوب�ر 2018 األح�كام  الس�ابقة ض�د رمضان 
وم�وىس بناًء عىل أدلة تضمن�ت تقريراً طبياً. ثم 
 طلبت محكمة النقض مراجع�ة أحكام اإلعدام، 
لكن محكم�ة االس�تئناف  الجنائي�ة العليا أيدت 

الحكم السابق األربعاء . 
ولف�ت التقري�ر إىل أن�ه »كان من املق�رر صدور 
األحكام يف يوم عيد  امليالد، ولكن بعد ضغوط من 
جماعات حقوق اإلنس�ان، تم تأجيل  القرار حتى 

األربعاء«. 
وم�ن جانب�ه وقال س�يد أحم�د الوادع�ي، مدير 
الدعوة يف معه�د  البحرين للحقوق والديمقراطي  
  )BIRD(، إن »الحكم ليس أقل من  عملية اغتيال 

سيايس وسخرية كاملة من العدالة«. 
وأض�اف أن »رمض�ان وموىس تم تأكي�د أحكام 
اإلع�دام الص�ادرة  عليهم�ا ع�ىل الرغم م�ن أدلة 
دامغة عىل تعرضهم�ا للتعذيب«، والتي  قال إنها 

»تكشف فساد القضاء يف البحرين«. 

وقالت هارييت ماكولوتش، نائب مدير مجموعة 
حقوق اإلنس�ان   )ريربيف(، إن »دافعي الرضائب 
يف اململكة املتحدة يمولون  مؤسس�ات يف البحرين 
وأن دور بريطاني�ا يف قضيت�ي رمض�ان  وموىس 
مقل�ق للغاي�ة ، ويتع�ارض كلي�ا م�ع سياس�ة 
الحكومة  الربيطانية املعلن�ة يف معارضة عقوبة 

اإلعدام يف جميع الظروف«. 
وقال حس�ني عبد الل�ه، املدير التنفي�ذي ملنظمة 
األمريكيني من أجل  الديمقراطية وحقوق اإلنسان 
يف البحري�ن  )ADHRB(  ، إن »هذه  القضية تمثل 
نظام العدالة الفاسد وغري اإلنساني يف البحرين«. 
وأض�اف عبدالل�ه إن�ه »يأمل من خ�الل الضغط 
ع�ىل البحرين ورشكائه�ا  مثل الوالي�ات املتحدة 
واململك�ة املتح�دة، إنق�اذ رمضان وم�وىس من 

 اإلعدام التعسفي وغري القانوني«. 
واختتم التقرير باإلشارة إىل أن ثمانية بحرينيني 
س�يواجهون أحكاًما  باإلعدام، م�ع انتظار اثنني 

لقرار محكمة النقض النهائي. 

  نائب أمين عام حزب اهلل: شهادة اللواء قاسم سليماني
 رسخت  الثَّورة

تقرير بريطاني: محكمة بحرينية تعيد فرض عقوبة اإلعدام 
على  ناشَطين مؤيدين للديمقراطية

متهمة النزعة األمريكية وراء وقوع الكارثة

السلطات اإليرانية : خطأ بشري تسبب بحادثة الطائرة األوكرانية 
 وسنجري تحقيقات الزمة ونعلن نتائجها

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن رئيس ح�زب »قلب تونس«، 
نبيل الق�روي، اليوم الس�بت، أنه 
 اتفق مع كتلة »اإلصالح الوطني«، 
وح�زب »تحي�ا تون�س«، وكتل�ة 
  «املس�تقبل« ع�ىل تقدي�م مبادرة 
وطنية خالل األيام القليلة املقبلة . 

وق�ال القروي، بحس�ب »الجريدة 
األح�زاب  »ه�ذه  إن  التونس�ية« 
يف  الس�بت  الي�وم   س�تنطلق 
مش�اورات بتنس�يق م�ع رئي�س 

الختي�ار  قي�س  س�عّيد  الب�الد، 
لرئاس�ة  املناس�بة  الش�خصية 
الحكوم�ة املقبل�ة، بع�د  س�قوط 
الحكوم�ة التي اقرحه�ا الحبيب 
الجم�يل يف »اختب�ار ني�ل الثقة  يف 

الربملان«. 
ولم يكش�ف القروي عن تفاصيل 
املب�ادرة، لك�ن مصدرا ب�ارزا من 
أن  أف�اد  تون�س«،  »قل�ب   ح�زب 
املشاورات تركز عىل إطالق جبهة 
 برملاني�ة واس�عة تض�م 93 نائبا 

م�ن كتل »قل�ب تون�س« وحركة 
  «الشعب« و »اإلصالح الوطني« و 

»املستقبل« ومستقلني . 
رئي�س  أم�ام  وس�يكون 

قي�س  الجمهوري�ة 
س�عيد عرشة أي�ام لبدء 
 مش�اوراته مع األحزاب 
الختيار  النيابية  والكتل 
األق�رب  الش�خصية 

إىل  ت�ويل منص�ب رئي�س 
الحكومة، عىل أن ُيمنح مدة 

شهر واحد لتشكيل  الحكومة . 

المراقب العراقي/ متابعة...
ال�رشق  يف  االس�تقرار  »ع�دم  عن�وان  تح�ت 
األوس�ط«، قالت صحيفة   «هآرت�س« العربية، 
الكث�ري م�ن  املاضي�ة ش�هدت  »الس�نوات  إن 
 االحتجاجات والثورات، وال يبدو أن العقد املقبل 

يبرش بالهدوء يف  العالم العربي. 
أطاح�ت  امل�ايض،  الع�ام  »يف  ان�ه  وأضاف�ت 
االحتجاج�ات الجماهريي�ة  بح�كام الس�ودان 
والجزائ�ر ولبن�ان والع�راق، وم�ن ب�ني ه�ذه 
 االحتجاج�ات أدت واحدة فق�ط والتي جرت يف 

السودان إىل عملية  تغيري حقيقي للنظام«. 
ولفتت إىل أنه »بذلت كل من السعودية واإلمارات 
جه�وًدا من أجل  كب�ح اإلنج�ازات الثورية التي 
تحقق�ت يف العق�د األخ�ري، وفش�لت يف  تحقيق 
ذل�ك يف تونس، لكنها أتت بالجنرال الس�ييس يف 

مرص  والحروب األهلية القاتلة يف ليبيا واليمن«، 
مضيفة: »الحرب يف  اليمن أرضت بشكل خطري 
بصورة الرياض، وكش�فت ع�ن الجانب  املظلم 

لحكام أبو ظبي«. 
وقال�ت »هآرت�س«، إن »مواصل�ة النضال ضد 
األنظم�ة القمعي�ة  ستش�كل الرشق األوس�ط 

ع�ىل مدار العقد القادم؛ ف�ال تزال االحتجاجات 
 الناجحة كما هي الحال يف الس�ودان وتلك التي 
وصلت إىل طريق  مس�دود مثل الجزائر ولبنان- 
حس�ب الصحيفة-، ال ت�زال معرضة  لخطر رد 
الفع�ل املضاد من املؤسس�ات العس�كرية بتلك 
ال�دول، مم�ا ق�د  ي�ؤدي إىل قمع ش�ديد وحتى 

الوصول إىل الحرب األهلية«. 
املس�تفاد  »ال�درس  أن  الصحيف�ة،  واعت�ربت 
م�ن ث�ورات العق�د امل�ايض  ه�و أن موج�ات 
االحتجاج�ات ليس�ت مس�ألة بضع�ة أي�ام أو 
ش�هور أو  حتى عام واحد، إنه�ا عملية طويلة 
ومستمرة قد تستغرق أحيانا  عرشات السنوات، 
وعام 2011 كانت مج�رد البداية لحقبة عاملية 
 جديدة من املقاومة ضد األنظمة »الديكتاتورية 

واملستبدة« حسب  زعم الصحيفة .    
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أتذك�ر أحد زمالئ�ي يف ايام الدراس�ة الجامعي�ة كان مدافعا 
رشس�ا عن امريكا, وعن مرشوعها  يف العراق, ويذكرني دوما 
بانها صاحبة فضل عىل العراق! ألنها هي التي اسقطتصدام, 
 ويق�ول ع�ن امري�كا: » بانه�ا حلم االنس�انية حي�ث االمان 
والعي�ش الرغي�د«! فيم�ا بعد س�معت  بأخباره بان�ه هاجر 
ألمري�كا، وامتأل جوفه م�ن دوالرات العم س�ام, لكن نهايته 
كان�ت رسيعة  بظروف غامضة, يف احد ش�وارع امريكا حيث 

االمان الذي كان ينشده ! 
امري�كا ه�ي امريكا الت�ي ال تتغ�ر, وكما يعرب عنه�ا بانها 

الشيطان االكرب او الدجال املوعود ذو  العني الواحدة . 
بل�د ول�د عىل جثث الس�كان االصلي�ني ألرض امري�كا, هكذا 
كان�ت الوالدة عرب اغتصاب ودماء!  وم�ع نمو الكيان الجديد 
واشتداد عوده تغلغل يف داخله الدم االزرق )اليهود الصهاينة( 
ليتحك�م  يف بوصلته, ليم�ارس الصهاينة الش�ذوذ مع الوليد 
الش�اذ, ليصبح الكيان االمريكي وفيا ومطيعا  لليهود, ليقوم 
بكل فعل خس�يس ضد االنس�انية, كيان ش�اذ منزوع القيم 
عاش�ق للجريم�ة, لذلك  نجد ع�ىل مدار ثمانني عام�ا امريكا 
وراء كل ح�رب وجريمة واغتيال, وهي الداعم االول  النتش�ار 
املخدرات واالم�راض الفتاكة عرب القارات, وهي الداعم االول 
للدكتاتوري�ات, وكان  دوم�ا ع�ىل الض�د من االنظم�ة الحرة 

الطالبة للعدل . 
قراءة بس�يطة ألحداث الرشق االوسط ولنقل من عام 1980 

اىل اليوم, نجد خلفها جميعا  امريكا ! 
الدف�ع بصدام لحكم العراق تس�هيل س�يطرته ع�ىل الحكم, 
ث�م دفع صدام لحرب ايران, ث�م الدفع  بدويالت الخليج لدعم 
الحرب وصدام, ثم الدفع بالخليج إلغراق السوق النفطية كي 
يهبط سعر  النفط, دعم الوهابية يف املنطقة, دعم الجهاد ضد 
االتحاد السوفيتي يف افغانستان, دفع صدام  الحتالل الكويت, 
تحش�يد العالم إلخراج صدام من الكويت, وبعد اخراج صدام 
من الكويت تم  دعم صدام للقضاء عىل االنتفاضة الشعبانية 
وتس�هيل استمرار حكم صدام, ثم محارصة  الشعب العراقي 
دون ص�دام اقتصادي�ا, بعدها دعم القاع�دة الوليد االرهابي 
الجدي�د, ثم تحش�يد  قواتها الحت�الل العراق ودعم سياس�ة 
الفوىض والفساد ومنع اعمار العراق, واخرا والدة ابنها  البار 

داعش لينرش الخراب يف الرشق االوسط . 
جرائ�م امريكا ال تنتهي وال تعد فهي يف تكاثر عجيب, وحتما 
سيس�قط كيان الرش فهو يحفر  قربه بي�ده, فمهما ملك من 
الق�وى فالس�طوة ال ت�دوم والتاريخ خر ش�هاد ع�ىل ذلك, 
عىس ان  ترشق ش�مس العدل قريبا, وتعيد البس�مة لش�فاه 

املحرومني يف كل بقاع املعمورة

أمريكا وحريق 
الشرق األوسط

أسعد عبد اهلل عبد عيل

تباينت اآلراء بشأن التركيبة التي أعلن عنها رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب  الجملي والتي تضم عدًدا كبيًرا من الوزراء وكتاب ،،
الدولة وقيل إنها حكومة كفاءات مستقلة  عن األحزاب السياسية. لكن األسماء التي تم اإلعالن عنها تؤكد أن هذه الحكومة تتشكل من 

 الحزبين األول و الثاني، أي حركة »النهضة« وحزب »قلب تونس«، إضافة إلى »ائتالف  الكرامة« القريب من »حركة النهضة« والذي مثل 
مفاجأة االنتخابات التشريعية األخيرة  بحصوله على قرابة عشرين مقعدا . 

بقلم/  روعة قاسم
وبالت�ايل فم�ن املتوق�ع أن تص�وت األطراف املش�اركة يف 
الحكومة ملنح الثقة لها يف الربملان  وس�تنال هذه الحكومة 
النص�اب القانوني املتمث�ل يف 109 نواب ع�ىل األقل. لكن 
الس�ؤال الذي  يطرح، هو ما مدى قدرة هذه الحكومة عىل 
الصمود يف ظل األوضاع االقتصادية واالجتماعية  الكارثية 
الت�ي تعاني منه�ا البالد والتي ق�د تدفع بالتونس�يني إىل 

الخروج مجدًدا إىل الشارع؟
غي�اب التنمي�ة.. املتمع�ن يف قان�ون املالي�ة ويف امليزانية 
املرص�ودة لس�نة 2020 يلحظ أن  املبلغ املرص�ود للتنمية 
زهي�د جداً وال يتجاوز 8 مليارات دينار تونيس، وهو مبلغ 
ال يكفي  لبعث مش�اريع تنموية ل�دى الجهات املحرومة. 
كم�ا أن هذا املبلغ الزهيد لن يس�اهم يف رفع  نس�بة النمو 
الت�ي يتوق�ع خ�رباء أن تبقى ع�ىل حالها وهي نس�بة ال 
تس�اهم يف القض�اء ع�ىل  البطالة وال تخل�ق مواطن عمل 

جديدة . 
تبًعا لذلك، ستواجه الحكومة التونسية الجديدة صعوبات 
جم�ة يصع�ب ع�ىل أعت�ى الحكوم�ات  الخ�روج منه�ا، 
وس�تتحمل وزر أخط�اء الحكوم�ات التي س�بقتها طيلة 
الس�نوات املاضية والتي  تعددت وأغرق�ت البالد يف أزمتني 
اقتصادي�ة واجتماعية خانقتني. وتحت�اج هذه الحكومة 
لتنجح  إىل عصا سحرية أو إجراءات تقشفية مؤملة تحتاج 
إىل كس�ب ثقة الش�عب حتى ينخرط فيه�ا  بتلقائية كأن 
يعل�ن أعضاء الحكومة ع�ن تنازلهم ع�ن رواتبهم أو عن 

نصفها . 
احتم�االت وتوقع�ات .. يتحدث كثر م�ن املحللني عن أن 
نيل الحكومة لتزكي�ة الربملان ليس  مضمونا خالفا ملا يتم 
ترويج�ه من أنها قادرة عىل الوصول إىل النصاب القانوني 
خاص�ة بعد  أن ع�رب حزب »قل�ب تونس« ع�ن امتعاضه 
من بعض األس�ماء التي اقرتحه�ا رئيس الحكومة  املكلف 
الحبيب الجميل. كما انزعج الحزب املذكور الذي حل ثانًيا 
يف االنتخابات من س�يطرة   «حرك�ة النهضة« عىل وزارات 
الس�يادة وتعيني قض�اة املقربني من وزير العدل األس�بق 

نور  الدين البحري . 
بالت�ايل، و يف ح�ال رفض حزب »قلب تون�س« تزكية هذه 
الرتكيبة الحكومية فإنها لن تمر،  وس�ننتقل إما إىل جولة 
مفاوض�ات جديدة قبل نهاية اآلجال الدس�تورية أو إىل ما 
اصطلح عىل  تس�ميته »حكومة الرئيس«. أي يقوم رئيس 
الجمهورية باختيار ش�خصية توافقية ويكلفها  بتشكيل 

حكومة كف�اءات من خارج األحزاب ويلع�ب دور الحكم 
ب�ني من عليهم القبول بهذا الحل  بع�د العجز عن التوافق 
وال�ذي كلف الب�الد غاليا طيلة األش�هر التي تل�ت إجراء 

اإلنتخابات . 
كابوس االنتخابات..ولعل الس�يناريو األسوأ الذي يخشاه 
أغلب التونسيني هو الذهاب إىل  انتخابات ترشيعية جديدة 
س�ابقة ألوانها من أجل حصول أحد األحزاب عىل األغلبية 
أو ع�ىل  نس�بة مريح�ة م�ن املقاع�د تمكنه من تش�كيل 
الحكومة مع حزب آخر ال غر. وهذا الس�يناريو  ستكون 
عواقبه وخيمة عىل االقتصاد التونيس ألن البالد بحاجة إىل 
تشكيل حكومة يف أرسع  اآلجال ملعالجة املشاكل واألزمات 

واالستحقاقات وسداد الديون إىل املقرضني وغرها . 

كم�ا أن إجراء انتخابات جدي�دة مكلف عىل خزينة الدولة 
خاص�ة والتونس�يون خارج�ون لتوه�م  م�ن انتخاب�ات 
ترشيعية وأخرى رئاس�ية عىل دورت�ني وانتخابات محلية 
وقبل ذل�ك انتخابات  املجلس األعىل للقضاء. كل ذلك جعل 
الدول�ة ترصد مبالغ هائل�ة للهيئة املس�تقلة لالنتخابات 
 وال يب�دو أن قانون املالية للس�نة الجدي�دة رصد ميزانية 
النتخاب�ات ترشيعي�ة س�ابقة ألوانه�ا أو  توق�ع حدوثها 
خاص�ة مع االرتف�اع املتوقع يف س�عر البرتول ه�ذا العام 

والذي سيكلف امليزانية  التونسية أعباء إضافية . 
يف ه�ذا اإلط�ار يرى خب�ر القانون والناش�ط الس�يايس 
باديس الكوباكجي املرشح السابق  لالنتخابات الترشيعية  
أن الذهاب إىل انتخابات ترشيعية س�ابق ألوانه، وإن كان 

ح�ال من  الحلول املقرتحة من قبل البعض يف حال فش�لت 
الحكوم�ة يف ني�ل تزكية الربمل�ان، عدا أنه  مكل�ف لخزينة 
الدولة ويضيع الكثر من الوقت والجهد. فالبالد بحس�ب 
محدثن�ا بحاجة إىل  حكوم�ة قوية تنطلق ف�وًرا يف العمل 
والقي�ام باإلصالح�ات الرضورية إلنقاذ الب�الد من خطر 

 اإلفالس . 
ويضيف الناش�ط الس�يايس التونيس قائ�ال: »تمنياتنا أن 
تن�ال الحكوم�ة التزكية ويف أس�وأ  الحاالت يت�م املرور إىل 
حكوم�ة الرئيس الذي س�يكون الحكم وه�و الفائز بعدد 
معترب من  أص�وات الناخبني باالقرتاع العام الحر واملبارش 
وع�ىل دورتني، أي أن لديه قيمة اعتبارية  تؤهله للعب هذا 

الدور«. 

الحكومة التونسية والسيناريوهات الممكنة

بقلم/ عبد الكاظم حسن الجابري
أصب�ح اس�م الح�اج س�ليماني يمثل ص�ورة من صور 
مقاوم�ة امري�كا التي مارس�ت البلطجة يف  سياس�تها 
تجاه الدول, فأمريكا تحاول فرض نفسها وارادتها عىل 
كل دول العالم من خالل  سياس�ة القوة التي تستخدمها 

إلرهاب العالم . 
وجود الحاج س�ليماني صار أرقا لإلدارة االمريكية, فهو 
القائ�د الهمام ال�ذي ال يتخفى بل يظه�ر  يف العلن عىل 
الس�واتر, ويف اش�تداد النران ال يب�ايل باملوت أوقع 

عليه أم هو من وقع عىل  املوت . 
الح�اج س�ليماني قائ�دا عاب�را  لق�د أصب�ح 
للح�دود والق�ارات, فه�و يدافع ع�ن قضايا 
املس�لمني بكل  طوائفه�م هن�ا وهناك,وعن 
القضاي�ا االنس�انية أينم�ا كان�ت كدفاع�ه 
العدو  ع�ن  اآليزيديينواملس�يحيني,ويحارب 
االرسائييل والثور االمريك�ي الهائج, ويذيق 

املحتل  مرارة الهزيمة . 
لم تكن للقومي�ة والديناثرا حاجزا يف تصدي 
الحاج سليماني للمحتل االمريكي واالرسائييل 
 فه�و املخط�ط هن�ا واملنفذ هن�اك يص�ل الليل 

بالنهار مجاهدا مدافعا عن القضايا النبيلة . 
ش�ارك الجن�رال س�ليماني العراقي�ني واللبناني�ني 
واليمنيني والفلسطينيني والسوريني يف  دفاعهم, وكان 
وجوده باعثا للهمة واالقدام يف نفوس املقاتلني, واصبح 

وجوده حجر عثرة  امام مخططات امريكا وحلفائها . 
لم يك�ن القائد س�ليماني ايراني�ا فقط, ب�ل كان عربيا 
عراقيا, وعربيا لبنانيا, وعربيا فلسطينيا,  وعربيا سورياً 
وعربيا يمنينا, كان س�ليماني رمزاً لنك�ران الذات وترك 
االنا, فهو دوما كان  بشوش�ا مبتسما, يصف نفسه بانه 
تلمي�ذ عن القادة االخرين, وخادم�ا للمجاهدين, كقوله 
عن  رفيق دربه الش�هيد الحاج ابو مهدي املهندس حيث 

ق�ال »انا اتعلم من الحاج اب�و مهدي  املهندس« ولعمري 
ان كالمه وس�لوكه هذا, هو س�لوك االولي�اء الصالحني 

الذي يؤثرون عىل  انفسهم ولو كان بهم خصاصة . 
لتفخر اي�ران بقائدها الش�هيد, ولتفخ�ر املقاومة بهذا 

القائ�د, ولنفخر نح�ن العرب األباة, به�ذا  القائد الهمام 
الذي عاش همومنا وقاتل معنا . 

شارل أبي نادر
ل�م تتأخر اي�ران يف الب�دء بال�رد انتقاًما م�ن الوحدات 
العس�كرية االمركية، لقيامه�ا باغتيال  الش�هيد اللواء 
قاس�م س�ليماني قائد فيلق القدس يف الح�رس الثوري 
االيراني، ورفيق دربه  املقاوم الشهيد ابو مهدي املهندس 
نائب رئيس الحشد الش�عبي العراقي ورفاقهما. وحيث 
 اخت�ارت توقي�ت ال�رّد برمزيت�ه الوجداني�ة، يف نف�س 
توقي�ت عملية االغتيال )الواحدة وعرشين  دقيقة فجراً( 
ومبارشة قبل أن يوارى جثمان الشهيد سليماني الثرى، 
فقد اس�تهدفت بعرشات  الصورايخالباليس�تية قاعدتي 
عني األسد يف االنبار وهفالن يف اربيل، مركزة عىل جناحي 

 تواجد الوحدات األمركية فيها . 
ال ش�ك أن لعملي�ة ال�رّد الكثر م�ن األبعاد العس�كرية 
والسياسية واالس�رتاتيجية، ملا تحمله من  أهمية كبرة 
تس�تدعي التوقف عندها ودراس�تها، خاصة أنها سوف 
تفرض )عملية الرد(  تغيراً مفصلياً يف مس�ار الرصاع يف 
املنطق�ة، ويف العالم ربما، وخاص�ة بني الواليات املتحدة 
 االمركية وحلفائها الغربيني واالقليميني من جهة، وبني 

محور املقاومة بقيادة ايران من  جهة أخرى . 

قد تكون املرة األوىل يف تاريخ الواليات املتحدة األمركية، 
التي تتعرض فيها قواعدها  العسكرية وخاصة الجوية، 
لعملي�ة اس�تهداف صاروخ�ي واس�عة ومرك�زة )غ�ر 
عش�وائية(، بع�د  أن يت�م تهديده�ا من دول�ة معروفة 
)اي�ران( بكل جرأة ورصاحة ووضوح، وتعجز )الواليات 
 املتحدة االمركي�ة( عن الرد املب�ارش أو الالحق، وتظهر 
غ�ر قادرة عىل التعامل مع عملية  االطالق، ال عس�كرًيا 
وال سياس�ًيا، يف الوقت ال�ذي تعترب في�ه  الدولة االقوى 
عاملي�ا يف مج�ال  القدرات العس�كرية والتقني�ة النوعية 

املتطورة . 
رغم عدم اعرتاف األمركيني بسقوط اصابات، وهو انكار 
منتظر ومرتبط بقبولهم الحقا  بالصفعة املغمسة بدماء 
جنوده�م، فإن�ه بمجرد وص�ول الصواريخ الباليس�تية 
االيراني�ة اىل  داخل القواعد االمركي�ة وانفجارها، يعترب 
ذلك انجاًزا عسكرًيا مهما يجب التوقف عنده، ملا  يحمله 
ذل�ك من مع�اٍن وعربرَ وم�ؤرشات، فكي�ف اذا كانت هذه 
الصواريخ ق�د أصابت االه�داف  النقطي�ة النوعية التي 

حددتها غرفة العمليات الصاروخية االيرانية لها؟
 1   -  أن تعج�ز منظوم�ات الدفاع الج�وي األمركية عن 

اس�قاط أي من الصواري�خ االيرانية، فهذا  يعترب فش�اًل 
صادًم�ا، ألن�ه باملب�دأ ال يمكن الق�ول ان ه�ذه القواعد 
خالي�ة م�ن منظومات الدف�اع  الجوي، حيث انه س�الح 
اجباري واس�ايس يف هيكلية كل تنظيم جوي لدى الدول 
العادية  املتوس�طة القدرات، فكيف بالنسبة لالمركيني، 
والذي�ن ينرشون وحداتهم الجوي�ة يف منطقة  من العالم 
هي األكث�ر خطرا، عىل االقل بمواجه�ة ايران وحلفائها 
املتهمني بامتالكهم أس�لحة  نوعية، هي سبب التصويب 

الواسع ارسائيليا وامريكا عليهم . 
اس�تهدفت  الت�ي  االيراني�ة  اعتربناالصوراي�خ   2   -  اذا 
بنج�اح القواع�د االمركية، ه�ي بمس�توى  متميز من 
التقني�ة والتط�ور والرسع�ة، بحي�ث اس�تطاعت م�ن 
خالل�ه اصابة أهدافها قبل اكتم�ال  جهوزية املنظومات 
الدفاعي�ة االمركي�ة للتدخ�ل، فلماذا لم نش�هد تعامال 
عس�كريا مب�ارشا او  الحقا  بع�د االطالق مب�ارشة مع 
قواع�د الصواريخ االيرانية، االم�ر الذي يجب ان يحصل، 
اذا  اعتربنا انه م�ن املفرتض امتالك االمركيني منظومة 
التدخ�ل االس�تباقي، والت�ي أصبح�ت تميز  وس�ائطهم 
القتالية مثل أغلب الدول املتطورة )دول الناتو وروس�يا 

والص�ني(، بمعن�ى التعامل  مع الوس�ائط الع�دوة قبل 
اعطائه�ا الفرص�ة كامل�ة الط�الق قدراته�ا النوعي�ة 
االس�رتاتيجية، واال م�ا  الفائدة من التفرج عىل س�قوط 
الصواريخ عىل القواعد واملواقع الصديقة وغياب املبادرة 

 لتأمني الحماية االستباقية؟
لقواع�د  الناج�ح  االيران�ي  االس�تهداف  ه�ذا    -  بع�د 
أمركي�ة يف العراق، وفش�ل منظوم�ات الدفاع  الجوي يف 
حمايتها، أين هو امل�ربر بعد اليوم لتمويل وتغطية نرش 
الوح�دات والقواعد  األمركية يف املنطق�ة بهدف حماية 
االنظم�ة املوالية، والتي ترع�ى املصالح االمركية املالية 
 والسياسية واالسرتاتيجية، اذا كانت عاجزة عن حماية 
وحداته�ا؟ وليأت�ي هذا التطور يف كش�ف  وفضح العجز 
االمركي بعد فضيحة العجز األخرى سابقا يف حمايتهم 
ملنشآت النفط السعودية  يف ارامكو، بما تمثله من موقع 

ودور وحيثية عاملية يف انتاج وتصدير الطاقة . 
  - ال يمك�ن بعد اليوم ألي نظام حك�م عربي خليجي أن 
يعتم�د عىل القدرات االمركية لحمايت�ه،  أو أن يثق بها، 
األمر الذي سوف يخلق تباعدا مع واشنطن، لن تستطع 
ه�ذه االنظمة تج�اوزه،  عىل االق�ل أمام ش�عوبها التي 

أصبحت تفهم جيًدا االستغالل االمريكي لثروات بالدها 
دون اي�ة  فعالية يف األوقات الحرجة، واالمر الذي س�وف 
ي�ؤدي أيًضا بعد اليوم - وربما بدأنا نلمس�ه منذ  فرتة - 
اىل تطوي�ر عالق�ات هذه األنظمة م�ع دول كربى اخرى 
غ�ر امركا، به�دف الحصول  ع�ىل حمايته�ا، بطريقة 
مبارشة من خالل نرش قواعد عس�كرية لها، أو بطريقة 
غ�ر مبارشة  عرب تحقي�ق عقود رشاء أس�لحة وقدرات 

عسكرية متطورة . 
بمع�زل عم�ا حققته عملية ال�رد االيراني ع�ىل القواعد 
االمركية، يف الش�ق املعنوي أو  الس�يايس أو العسكري، 
والت�ي تص�ب جميعه�ا يف تدعي�م وتوس�يع األهمي�ة 
االس�رتاتيجية للحدث  التاريخي، فإن م�ا خلقته عملية 
ال�رد هذه عىل صعي�د تثبيت معادلة ال�ردع )االقليمية - 
الدولية(  بمواجهة االمركيني واالرسائيليني مًعا، س�وف 
يش�ّكل نقطة مفصلية يف ال�رصاع واملواجهة،  لن تكون 
بأقل من إجبار االمركيني عىل االنس�حاب من املنطقة، 
وم�ا لذلك م�ن تداعيات عىل  الكي�ان الصهيوني، لناحية 
إش�كالية وج�وده وقدرت�ه ع�ىل االس�تمرار والثبات يف 

احتالله  الراضينا العربية . 

قفز 
اسم الجنرال قاسم 

سليماني القائد في الحرس 
الثوري اإليراني إلى الواجهة 

الدولية في  بداية نهاية العقد األول 
من األلفية الثالثة, وتعاظم هذا الدور 

في بداية العقد الثاني وخصوصا 
 اثناء حصول االضطرابات في 

سوريا عام 2011  . 

قاسم سليماني أنت لسَت أيرانيا

»الصفعة األولى« هكذا ُأضعفت واشنطن



أعل�ن االتح�اد العراقي لالس�كواش، ان املنتخب الوطني سيش�ارك 
بالعبني اثنني يف بطولة  فرنسا الدولية. 

وق�ال االمني املايل لالتحاد حس�ني ضي�اء ابو العي�س ، ان “ العراق 
سيش�ارك بالعب�ني اثنني  يف منافس�ات بطولة فرنس�ا الدولية لفئة 
الشباب والتي من املقرر ان تقام يف مدينة ليل خالل  املدة من التاسع 

والعرشين من ش�هر ش�باط وتس�تمر حت�ى الثالث من ش�هر اذار 
املقبلني  وبمش�اركة عدد كبري من الالعبني والالعبات الذين يمثلون 

خرية منتخبات العالم برياضة  االسكواش”. 
وأضاف أن “الالعبني اللذين س�يمثالن العراق يف منافس�ات البطولة 
الدولية يف فرنس�ا هما  جعفر فرمان وذو الفقار كريم تحت ارشاف 

امل�درب اي�اد عب�اس”،  موضحا يف الوق�ت ذاته ان   “فرم�ان وكريم 
انتظم�ا قبل ايام قليلة يف معس�كر تدريبي يق�ام بجمهورية مرص 
العربية، حيث  سيس�تمر املعسكر التدريبي ملدة شهر كامل من اجل 
الوص�ول بالالعبني اىل اتم الجاهزية  الفني�ة والبدنية قبل خوضهما 

غمار منافسات بطولة فرنسا الدولية  نهاية الشهر املقبل”. 

فرمان وذو الفقار 
يشاركان ببطولة 

فرنسا باالسكواش
6الرياضية

�ضهد: اأ�ضعنا نقاط املباراة باإرادتنا
األولمبي العراقي ينجو من الخسارة ويحقق 

التعادل أمام البحرين

السبت 11كانون الثاين 2020 
العدد 2236 السنة العاشرة

اك�د وزير الش�باب والرياض�ة، احمد رياض، 
اثناء اللقاء بممثيل الرشكات املنفذة لعدد من 
 املالعب والقاعات الرياضية والجهد الهنديس 
للوزارة ، ان تذليل املعوقات التي كانت تواجه 
 اكمال املنش�ات الرياضية ال تعني ابدا البحث 
عن رسعة االنجاز عىل حس�اب الجودة ودقة 
 العمل يف هذه املنشات االسرتاتيجية والعكس 

هو الصحيح. 
وق�ال ري�اض »انن�ا مقبل�ون خ�الل الع�ام 
الحايل عىل إنج�از مالعب ومنش�ات رياضية 
عدة،  ويس�تحق ان نطلق عليه عام املنش�ات 
الرياضية التي س�تدعم موق�ف العراق بقوة 
يف  اس�تضافة االحداث والبط�والت الرياضية 
الدولي�ة ع�ىل جمي�ع املس�تويات فض�ال عن 
املطالبة  برفع شامل للحظر او االيقاف وليس 

بصورة جزئية«. 
واض�اف ان »اش�رتاطات الج�ودة للمالع�ب 
حس�ب التعليم�ات الدولية وبص�ورة خاصة 
تعليم�ات   )فيف�ا( يجب ان تك�ون حارضة يف 
كل جزئية وإن كانت بس�يطة من البوابات اىل 
املقاعد اىل  املراكز االعالمية وصوال اىل الخروج 
االم�ن للجماه�ري وهو م�ا س�يكون واضحاً 

بالدالل�ة التامة  والتطبيق يف مالعب الش�هداء 
وال�زوراء واملين�اء وكركوك والقاع�ة املغلقة 

»بغداد ارينا«  وبقية املالعب قيد التشييد«. 
وأهاب رياض حضور وسائل االعالم املختلفة 
خالل االيام الحالية واملقبلة التي تسبق افتتاح 

 مالعب الشهداء والزوراء وتسجيل املستجدات 
الت�ي تحصل عىل مدار الس�اعة وحجم العمل 
 وقيمته النوعية إلط�الع جماهرينا الرياضية 
العزي�زة عليه�ا، كونه�ا تتطلع دوم�ا لرؤية 

املنجز  عىل مستوى املنشات الرياضية. 

أعرب الالعب العراقي عماد محسن عن سعادته بإتمام تعاقده 
رسميا مع نادي الهالل  السوداني،. 

ورصح الالع�ب الذي ب�ات أول أجنب�ي بقائمة الهالل 
يف املوس�م الجاري، لقناة ناديه الجديد،  كاش�فا أن 

املفاوض�ات مع النادي الس�وداني ب�دأت قبل 10 
أي�ام، عن طري�ق األمني العام باإلناب�ة  الدكتور 

حسن عيل عيىس. 
ووقع محس�ن عىل عقد يمتد لع�ام واحد مع 
الهالل، مع إمكانية التجدي�د، بناء عىل اتفاق 

 الطرفني. 
وأكد عماد محس�ن أنه متابع ملعظم الدوريات 
العربية ومن بينها الدوري الس�وداني، مضيفا 

 أنه يعرف فري�ق الهالل وتاب�ع مباراته األخرية 
أمام النجم الساحيل بدوري أبطال أفريقيا. 

وأكم�ل: »الهالل أظهر أنه فري�ق جيد ومنظم أمام 
النجم الساحيل، وأعرف الكثري عن النادي  ونتائجه«. 

وواصل محسن: »قضيت 7 مواسم بالدوري العراقي، وقد 

حان الوقت املناس�ب ألغادره من  أجل خوض تحٍد جديد«.  
وح�ول االنتق�ال م�ن الك�رة اآلس�يوية إىل األفريقية 
وتأثري ذلك عليه، قال: »الالعب يجب أن  يتأقلم مع 
ثقافة الغري، وبذلك يستطيع أن ينجح، كما أنه 
يج�ب أن يثق يف نفس�ه وإمكانياته،  وتجربة 
اله�الل س�تكون مهم�ة يل، وإن ش�اء الله 

سوف أنجح فيها«. 
وتابع: »س�أكون تحت إم�رة املدير الفني 
للهالل، وسوف أقدم كل املساعدة املطلوبة 
مني  داخل امللعب، وأسعى ألن أكون أفضل 
الع�ب«.  وأكد محس�ن أن�ه وج�د ترحيبا 
كبريا من العبي فريق الهالل وعىل رأس�هم 
قائدهم عبد اللطيف  بويا، ومن املدير الفني 

حمادة صدقي، والجماهري. 
وعن مش�اركته يف املب�اراة املقبلة أم�ام النجم 
الس�احيل، ق�ال: »ه�ذا األم�ر يتحدد وفق�ا لقرار 

 الجهاز الفني للهالل«. 

وزير الشباب يؤكد اعتماد تعليمات »فيفا« بانشاء المالعب  

عماد محسن يعد بتقديم االفضل مع الهالل السوداني

الزوراء يعسكر في اوزبكستان بداًل من تركيا

أفل�ت املنتخ�ب العراقي م�ن الهزيمة 
أم�ام نظ�ريه البحريني، بتع�ادل مثري 
ملع�ب  الس�بت،  ع�ىل  الي�وم   )2/2(
»ثاماس�ات« يف تايالند، ضمن الجولة 
الثانية من مباري�ات املجموعة األوىل، 
 ببطول�ة كأس آس�يا تح�ت 23 عاما، 

املؤهلة إىل أوملبياد طوكيو 2020. 
التس�جيل  عي�ىس  هاش�م  وافتت�ح 
أدرك  ث�م   ،44 الدقيق�ة  يف  للبحري�ن، 
الالع�ب البديل أمري العم�اري  التعادل 

للعراق، يف الدقيقة 66. 
وبعده�ا، تق�دم املنتخ�ب البحرين�ي 
مجددا بهدف س�جله محم�د مرهون 
جاس�م، يف الدقيق�ة 85، لك�ن  نظريه 

العراق�ي خط�ف التع�ادل ع�ن طريق 
البديل محمد نصيف، يف الدقيقة 91. 

ورف�ع املنتخب العراق�ي رصيده بذلك 
إىل نقطتني، إثر التع�ادل الثاني، بينما 
حص�د املنتخب  البحريني أول نقطة يف 

املجموعة. 
وكانت البحرين قد استهلت مشوارها 
يف البطول�ة، بالهزيم�ة أم�ام تايالن�د 
م�ع  تع�ادل  الع�راق  بينم�ا   ،)5/0(

أسرتاليا )1/1(. 
ويلتقي يف املب�اراة الثانية ضمن نفس 
املجموعة، منتخب أسرتاليا مع نظريه 
التايالن�دي،  عىل ملعب »راجامانجاال« 

يف بانكوك. 

وتختتم منافس�ات املجموعة، الثالثاء 
املقب�ل، بلق�اء تايالن�د م�ع الع�راق، 

وأسرتاليا مع  البحرين. 
اىل ذل�ك أك�د م�درب منتخ�ب الع�راق 
االوملبي بكرة القدم عبد الغني ش�هد، 
أن فريق�ه اض�اع  النق�اط الثالثة مع 
البحري�ن بإرادت�ه، والخ�روج بنتيجة 
التعادل 2-2 من مباراة الجولة الثانية 
بالنهائي�ات  االوىل  املجموع�ة   لف�رق 
اآلس�يوية للمنتخب�ات تحت س�ن 23 

الجارية يف تايلند . 
وقال ش�هد يف املؤتم�ر الصحفي الذي 
اعقب اللقاء البحرين�ي »كل من تابع 
املباراة شاهد كم  الفرص التي اضاعها 

الفريق العراقي بس�بب قلة الرتكيز يف 
نهاي�ة الهجم�ة وهذا نت�اج قلة  خربة 
الالعب�ني وتوقعن�ا ان تك�ون االخطاء 
ح�ارضة، فالفري�ق ال�ذي يضيع هذا 
الكم من الفرص  البد ان يزيد من روح 
الفريق املقابل وهذا ماحدث للبحرين، 

لذا فريقنا اضاع الفوز بارادته .» 
واض�اف »يف الش�وط الثان�ي عالجن�ا 
كثري من االخطاء بس�بب االس�تعجال 
وكنا نتوقع ان نحس�م  اللقاء بس�بب 
الوض�ع البدن�ي للفري�ق البحرين�ي، 
وحت�ى فريقنا ل�م يكن بوض�ع بدني 
جي�د، الب�دالء  للم�رة الثاني�ة هم من 
بع�ض  وتفك�ري  اللق�اء،  يحس�موا 

الالعبني باالستدعاء للمنتخب الوطني 
كان  سببا يف قلة الرتكيز باملباراة .» 

وبني ش�هد »املب�اراة املقبلة س�تكون 
الفيص�ل وس�نعمل لتج�اوز اخط�اء 
مباراة اليوم وسنلعب  امام تايلند بعدة 
خيارات وباس�لوب مختل�ف عن لقاء 
البحرين واس�رتاليا، وعلينا العمل بجد 

 لكسب نقاط تايلند .» 
وكان منتخب�ا البحري�ن والع�راق ق�د 
خرج�ا بنتيج�ة التع�ادل 2-2 يف لقاء 
الجول�ة الثانية لف�رق  املجموعة االوىل 
بالنهائي�ات االس�يوية تحت س�ن 23 
الجارية يف تايلن�د حتى 26 من كانون 

 الثاني الجاري. 

اعل�ن ن�ادي ال�زوراء الري�ايض، ان فريق 
الن�وارس لكرة القدم، س�يدخل معس�كراً 
جدي�داً بدالً من  معس�كر تركيا اس�تعداداً 
ملواجهة بيندكور االوزبكي يف ملحق دوري 
ابط�ال آس�يا وكان م�ن املق�رر ان يدخ�ل 
النوارس يف معس�كر تدريبي ب رتكيا ابتداًء 
من يوم امس، لكن تم  الغاؤه بس�بب تأخر 
التمويل.  وقال عضو الهيئة اإلدارية للنادي 
عبد الرحمن رش�يد، إن »معسكر تركيا تم 
الغاؤه وسيخوض  الفريق معسكراً بديالً يف 

أوزبكستان استعداداً مللحق االبطال«. 
فائدت�ه  تكم�ن  »املعس�كر  أن  وأوض�ح 
بالتوج�ه يف وق�ت مبك�ر، لتك�ون فائدته 
افضل وخصوصا  اجواء اوزبكستان باردة 
ج�دا«.  وتابع »ننتظ�ر القرار م�ن االتحاد 
االس�يوي، بتحدي�د توقيت املب�اراة اما 21 
الي�وم املثب�ت او   22 حس�ب طل�ب النادي 

االوزبكي«. 

ميمي يرفض العروض القطرية

الكهرباء يهزم دهوك 
في الدوري السلوي

بعد تزايد االتهامات.. االتحاد 
يبحث عن مخرج لقضية درجال

منتخب اليد يتلقى 
خسارة جديدة  

اك�د مص�در مق�رب م�ن العب 
ع�يل  مهن�د  الوطن�ي  املنتخ�ب 
ميمي انه رفض بعض العروض 
ان  املص�در  وق�ال   القطري�ة. 
»ميم�ي رفض بع�ض العروض 
ومنها الس�يلية القطري وفريق 

قطري  اخ�ر«.  وب�ني ان »ميمي 
يفض�ل التواجد يف فري�ق عربي 
قوي او ناد أوربي ولكن لم يحدد 
وجهته«.  واش�ار اىل ان »الدحيل 
بش�كل  ميم�ي  ابل�غ  القط�ري 
رسمي للبحث عن ناد جديد له«. 

تلق�ى املنتخ�ب الوطني لك�رة اليد، خس�ارة جديدة يف معس�كره 
التدريبي املقام يف البحرين  استعداداً للبطولة االسيوية يف الكويت. 

وقال املنس�ق االعالمي التحاد اليد حسام عبد الرضا إن “املنتخب 
الوطني يواصل استعداداته  يف املعسكر املقام يف اململكة البحرينية 
تحضرياً للمش�اركة يف البطولة اآلسيوية ال )19(  والتي ستقام يف 

دولة الكويت منتصف الشهر الجاري”. 
واوض�ح أن “منتخب اليد التق�ى عرص اليوم يف ثالث مبارياتة مع 
املنتخ�ب البحريني لكرة  اليد وعىل صال�ة االتحاد البحريني حيث 

انتهت املباراة بفوز املنتخب البحريني ب ) -26  33(”. 
تجدر االشارة اىل ان البطولة االسيوية ستقام خالل الفرتة 27-16 

كانون الثاني الجاري. 

حققت س�لة الكهرباء، ف�وزا مهما عىل دهوك ضمن منافس�ات 
ال�دوري املح�يل. الكهرب�اء تغل�ب  ع�ىل ده�وك صاح�ب األرض 
والجمه�ور بنتيج�ة  67 - 59 ضمن مواجهات الدوري الس�لوي 
 املمتاز.ويبتع�د الفريق�ان ع�ن املنافس�ة نوع�ا م�ا الس�يما مع 

انحسارها بني الرشطة والنفط. 
اىل ذلك اكد مدير نادي الرشطة لكرة الس�لة، عباس خضري، اليوم 

السبت، جاهزية الفريق  بغية تحقيق لقب الدوري. 
وق�ال  خض�ري ان »توقف الدوري لفرتة طويلة بالتأكيد اثر س�لبا 
ع�ىل الفريق«.  واضاف انه »مع اس�تمرار املباري�ات فان الالعبني 
ع�ادوا اىل جاهزيتهم الطبيعية ونطمح  للوصول اىل الحالة املثالية 
يف املس�تقبل«.  وبني ان »املنافس�ة شديدة ونطمح اىل تحقيق درع 

الدوري بعدما كنا يف الوصافة يف املوسم  املايض«. 
يذك�ر ان نادي الرشط�ة حقق الف�وز يف اول مباراتني له يف دوري 

السلة هذا املوسم. 

يبحث اتح�اد الكرة العراقي عن مخرج ألزمته بعد قرار محكمة الرصافة 
القايض بإلقاء القبض  عىل رئيس االتحاد عبد الخالق مسعود، ونائبه عيل 
جبار.  وكان نجم منتخب العراق الس�ابق عدن�ان درجال قد تقدم بدعوى 
ضد مس�عود وجب�ار، اتهمهم�ا  فيها بالتالع�ب بالنظام الداخ�يل التحاد 
الك�رة.  وق�ال مصدر من داخل االتح�اد: »نبحث بعدة اختي�ارات من أجل 
الخروج من ه�ذه األزمة، من  أجل حل األمور بودية وضمان تنازل عدنان 
درجال عن قضيته«.  وأوضح: »من بني الحلول املطروحة استقالة االتحاد 
وتش�كيل هيئة مؤقتة إلدارته، والتحضري  النتخابات مبكرة«.  يشار إىل أن 
عدنان درجال س�بق أن كس�ب قضية س�ابقة، ُحبس عىل إثرها اثنني من 

العاملني  باالتحاد فيما فر الثالث خارج البالد، وتمت محاكمته غيابيا. 



ب�ات ري�ال مدريد ع�ى أعت�اب إع�ان التعاقد م�ع رينري 
جيسوس، نجم فامنجو، خال املريكاتو  الشتوي الجاري. 
ووفًق�ا لصحيفة »مون�دو ديبورتيف�و« اإلس�بانية، فإن 
جيس�وس اجت�از الكش�ف الطب�ي يف ري�ال  مدري�د أثناء 
تواجده م�ع املنتخب الربازييل األوملب�ي، وبات الاعب عى 

أعتاب االنتقال إىل  املرينجي بشكل رسمي. 
وأش�ارت إىل أن ريال مدريد س�يدفع لفامنجو 30 مليون 
يورو لحس�م الصفقة، ولكن ال يمكن  اإلعان عنها بشكل 
رسمي قبل يوم 19 كانون الثاني الجاري، حتى يبلغ رينري 

18 عاًما. 
وأوضح�ت أن�ه تم صياغة العق�ود بن النادي�ن واالتفاق 
عليه�ا، وما ينقص فقط هو توقي�ع  الاعب عقب إتمامه 

ال�18 عاًما. 
وقالت »موندو ديبورتيفو« إن رينري قد يصل »س�انتياجو 
برنابيو« يف شهر فرباير/شباط  املقبل، وسينضم إىل فريق 

الكاستيا حتى نهاية املوسم الحايل. 
وأضاف�ت أن م�دة عق�د رينري م�ع ريال مدريد س�تبلغ 6 

مواسم ونصف، ألن النادي يراه خياًرا  مميزًا للمستقبل. 
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يجتاز الكشف 
الطبي في 
ريال مدريد

الموسمقديكوناالخيرله..

فالفيردي يقترب من نهاية رحلته مع النادي الكتالوني

حقق اإلس�باني رافائي�ل نادال املصن�ف األول عامليا، ف�وزا صعبا 
عى األس�رايل الشاب أليكس  دي مينياور؛ ليضمن إلسبانيا التأهل 
لنهائي كأس رابطة محريف التنس، حيث س�تواجه  رصبيا بقيادة 

نوفاك ديوكوفيتش املصنف الثاني عامليا. 
ليف�وز  ن�ادال  انتف�ض   6-4 األوىل  املجموع�ة  خس�ارته  وبع�د 
باملجموعتن الاحقتن 7-5 و6-1  ويحصد بطاقة عبور إس�بانيا 
للنهائي قبل مباراة الزوجي املتبقية.  وبعد فوز نادال تكون إسبانيا 

ق�د تقدمت عى أس�راليا 2-0 بعدما كان روبرتور 
باوتيس�تا قد  حص�د النقط�ة األوىل بتغلبه عى نيك 

كرييوس بنتيجة 6-1 و4-6. 
وتصط�دم إس�بانيا يف النهائ�ي برصبيا، غ�دا األحد، 
حي�ث س�يلتقي أوال ربوترو باوتيس�تا مع  دوس�ان 
اليوفيت�ش، ثم س�تقام مباراة من العي�ار الثقيل بن 

نادال وديوكوفيتش. 

قض�ت محكم�ة يف مدينة مانشس�ر اإلنكليزية 
بمنع حضور مش�جَعن لس�يتي، بط�ل الدوري 
 املمت�از لك�رة الق�دم يف املوس�من املاضين، أي 
مب�اراة لخمس�ة أع�وام ع�ى خلفي�ة اس�اءات 

 عنرصية. 
ومنع النادي بدوره املش�جَعن من دخول ملعبه 
إس�تاد االتحاد م�دى الحياة، بع�د إدانة أحدهما 
 باإلس�اءة العنرصي�ة لاعب�ه رحيم س�رلينغ، 
والثان�ي لتوجي�ه إس�اءات مماثل�ة اىل عن�ارص 

 مولجن حفظ األمن يف امللعب. 

وتعرض الع�ب الجناح الدويل إلس�اءة عنرصية 
من مشجع فريقه إيان بالدري )58 عاماً(  خال 
احتفاله بتسجيل هدف لفريقه يف مرمى ضيفه 
بورنموث )3-1( ضمن الدوري املمتاز  يف كانون 

األول 2018. 
وأقر املته�م أمام املحكمة يف أيلول املايض، بذنبه 
بتوجيه إس�اءة عنرصية إىل الاع�ب ذي  البرشة 
الس�وداء، وقض�ت محكمة يف مدينة مانشس�ر 
الي�وم بحرمان�ه م�ن حض�ور مباري�ات ك�رة 
 القدم خمس�ة أعوام، و200 س�اعة من الخدمة 

املجتمعية، إضافة إىل غرام�ة مالية قدرها   170 
جنيه اس�رليني )200 دوالر أمريك�ي( لتغطية 

تكاليف املحاكمة. 
ونقلت وس�ائل إعام إنكليزية عن بالدري قوله 
إنه ن�دم عى ما قام ب�ه، وأن تعليقاته املس�يئة 
 بح�ق س�رلينغ أت�ت ج�راء انفعاله وحماس�ه 

لهدف فريقه. 
يف املقابل، أفاد شهود أمام املحكمة ان ما قام به 

املشجع كان »مقيتا«. 
ويف وقت الحق، قضت املحكمة بعقوبة مماثلة 

بح�ق جيم�س ماكون�ل، صدي�ق بال�دري، عى 
 خلفية توجهه بإس�اءات عنرصي�ة إىل اثنن من 
عنارص األمن يف امللعب. وأفاد ش�هود ان  ماكونل 
)57 عام�ا( كان ثم�ًا ووجه أيضاً إس�اءات إىل 

العبن عى أرضية امللعب. 
وبع�د حك�م املحكمة، أعل�ن س�يتي يف بيان انه 
»تماش�ياً م�ع سياس�ته بع�دم التس�امح ضد 
التمييز،  ت�م إصدار عقوبتن بمن�ع دخول مدى 
الحياة من قبل الن�ادي« إىل ملعبه بحق املدانن، 
موجها  ش�كره إىل »املش�جعن لقيامهم باإلباغ 

عن الحادثن وتعاونهم خال التحقيق«. 
ودان س�يتي الش�هر املايض قيام أحد مشجعيه 
ب� »حركات عنرصية« ضد العبي الغريم  يونايتد 
خ�ال »درب�ي« املدينة ضم�ن ال�دوري املمتاز، 

والتي أدت إىل توقيف شخص من قبل  الرشطة. 
وكان سرلينغ بدوره من الاعبن الذين واجهوا 
هتاف�ات عنرصي�ة اس�تهدفت أف�راد املنتخ�ب 
 اإلنكلي�زي خ�ال مبارات�ن ضم�ن التصفي�ات 
املؤهل�ة اىل كأس أوروب�ا 2020، أم�ام بلغاري�ا 

 ومونتينيغرو، يف العام املنرصم. 

نادال يواجه ديوكوفيتش في نهائي كأس الرابطة

حذر ماوريس�يو س�اري، املدي�ر الفن�ي ليوفنت�وس، العبيه من 
خط�ورة روم�ا، قبل املب�اراة  املرتقبة ب�ن الفريقن، غ�ًدا األحد، 
بملعب األوليمبيكو، ضمن لقاءات الجولة 19 من الدوري  اإليطايل. 

وقال س�اري يف مؤتمر صحفي: »مباراة روما س�تكون مختلفة، 
علينا أن نواصل بنفس النسق  بعد مباراة كالياري، لدينا إمكانات 

هجومية كبرية جًدا وبإمكاننا مواصلة التحسن«. 
وتاب�ع: »أتوق�ع أن نواج�ه فريقا جي�دا، حيث يلعب�ون بطريقة 
رائع�ة، كم�ا أن فونس�يكا مدرب  جي�د، فريق روم�ا لديه العبن 
بإمكانات كبرية، إنهم مميزون يف اس�تعادة الك�رة بعد فقدانها، 

 من املمكن أن يكونوا يف قمة الخطورة علينا«. 
وأضاف س�اري: »ماتياس دي ليخت يتحس�ن بشكل أفضل لكنه 
م�ازال يعاني م�ن إصابة يف  الكت�ف، لكننا نأمل يف اس�تعادته يف 

أرسع وقت ممكن«. 
وأردف »بالنظ�ر إىل جودة الاعبن الذين تحت ترصيف، فإن عملية 

تدوير الاعبن ال تغري  من طريقة لعبنا أو فلسفتنا كثريًا«. 
وخت�م: »يمكنن�ا أن نك�ون أفض�ل يف اس�تغال املس�احات التي 
يصنعها رونالدو وديباال بش�كل  أفض�ل. راميس وخضرية ورابيو 

لديهم هذه امليزة للقيام بهذا األمر«. 

أعل�ن ن�ادي برش�لونة، الي�وم الس�بت، أن األوروجوياني لويس 
سواريز مهاجم الفريق  الكتالوني، سيخضع لعملية جراحية. 

ووفًقا لبيان عى املوقع الرس�مي لربش�لونة، فإن الطبيب رامون 
كوجات سيجري عملية  جراحية لسواريز، غًدا األحد، يف غرضوف 

الركبة اليمنى. 
وأش�ار برش�لونة إىل أن النادي الكتالوني س�يصدر بياًنا آخر عن 

حالة لويس سواريز فور  انتهاء العملية الجراحية. 
وسبق أن قالت تقارير إسبانية إن سواريز ظهر يف التدريبات التي 
سبقت مباراة إسبانيول  يف الليجا، وهو يتحسس موضع اإلصابة 
القديم�ة يف الركبة، وبدت ع�ى وجهه مامح األل�م،  لكن ذلك لم 

يمنعه من املشاركة يف اللقاء. 
وأضاف�ت أن يف لق�اء أتلتيك�و مدري�د بنص�ف نهائ�ي الس�وبر 
اإلسباني، شارك لويس سواريز يف  املباراة كاملة، وقدم أداًء جيًدا. 

وأوضحت أن سواريز شعر باأللم من جديد يف لقاء أتلتيكو مدريد، 
ولذلك تم عرضه عى  الطبيب، التخاذ اإلجراء الازم. 

أعار إشبيلية إليه يس ميان العبه سيمون كيري، الذي كان يلعب بصفوف 
أتاالنت�ا اإليط�ايل،  معارا من النادي اإلس�باني.  وكان الاع�ب الدنماركي 
)30 عام�ا(، ق�د طلب الرحيل عن أتاالنتا كونه لم يخض هناك س�وى   6 
مباريات رسمية منذ انضمامه يف آب املايض.  وأشارت مصادر مطلعة عى 
الصفقة إىل أن ميان احتفظ بحق رشاء الاعب، والذي يربطه  بإش�بيلية 
عقد حتى حزيران 2021، وس�يبقى بن صف�وف النادي اإليطايل مقابل 
مبلغ يقدر  بنحو 10 ماين يورو.  وخاض املدافع الدنماركي، الذي وصل 
لصفوف إشبيلية يف صيف 2017 قادما من فنربخشة  الركي، 64 مباراة 
رسمية طوال املوسمن الذي لعب خالهما بن صفوف الفريق  األندليس. 

ساري: مواجهة روما ستكون 
غاية في الصعوبة  

عملية جراحية تبعد سواريز 
عن برشلونة

مدرب بايرن: كوتينيو لم يندمج 
تماًما مع الفريق

منع مشجعين من حضور مباريات لخمسة أعوام  

كش�ف تقرير صحفي إس�باني، 
الي�وم الس�بت، عن تط�ور جديد 
إرنستو  املدرب  بش�أن مس�تقبل 

 فالفريدي مع برشلونة. 
التقاري�ر  م�ن  العدي�د  وكان�ت 
تحدثت عن إقال�ة فالفريدي، بعد 

خس�ارة البارس�ا أم�ام أتلتيك�و 
مدري�د  بنتيج�ة 2-3، يف نص�ف 

نهائي السوبر اإلسباني. 
»مون�دو  لصحيف�ة  ووفًق�ا 
ديبورتيفو« اإلس�بانية، فإن قرار 
إقال�ة فالف�ريدي ل�ن يص�در يف 

اجتم�اع،  اإلثن�ن املقب�ل، ملجلس 
أح�د  ال  ولك�ن  برش�لونة،  إدارة 
يضمن بقاء املدرب يف »كامب نو« 

هذا  املوسم. 
وأش�ارت الصحيفة إىل أن خروج 
ليونيل مي�ي ولويس س�واريز، 
بترصيح�ات  برش�لونة،  نجم�ي 
 لدع�م فالف�ريدي عقب خس�ارة 
الس�وبر، لم يغري نية إجراء تغيري 

جذري عىل مقاعد بدالء  البارسا. 
اإلدارة  م�ن  مص�ادر  وقال�ت 
ل�«موندو ديبورتيفو«، إن رصيد 

فالف�ريدي نف�د يف برش�لونة بعد 
 ث�اث مباريات )روم�ا وليفربول 
وأتلتيك�و(، لدرجة أن لم يعد أحد 
يدع�م اس�تمراره م�ع الفريق  يف 

موسم 2021-2020. 
وأض�اف املص�در إنه�م يدركون 
أن الوض�ع مث�ري للقل�ق وأنه�م 
يخ�رون بالفع�ل حت�ى عندما 
يلعب  الفريق بشكل جيد، مشريًا 

إىل أن الحالة قد تزداد سوًءا. 
وأوضح�ت الصحيف�ة أن بع�ض 
املسؤولن التنفيذين يف برشلونة 

اآلن،  فالف�ريدي  إقال�ة  يؤي�دون 
 بينما ي�رص آخرون ع�ىل أنه من 
التهور االس�تغناء ع�ن مدرب يف 
وس�ط املوس�م بس�بب خسارته 
أن  س�يما  ال  الس�وبر،   ل�كأس 
الفري�ق يتصدر الليج�ا ويلعب يف 
ثم�ن نهائي دوري األبط�ال، وما 
 يزال ينافس يف كأس ملك إسبانيا. 
وفيما يتعلق بفالفريدي نفس�ه، 
فإنه ي�درك جي�ًدا أن االنتصارات 
هي ما ستبقيه فقط يف  برشلونة 
يوًما بعد يوم، وذلك رغم حصوله 

عىل دعم م�ن الاعب�ن الكبار يف 
غرفة املابس. 

وأب�دى س�يميوني أس�فه تج�اه 
وضع مدرب برش�لونة، إرنس�تو 
فالفريدي، الذي يواجه أزمة عقب 
 تعرض فريق�ه لإلقصاء يف نصف 
نهائي كأس سوبر إسبانيا عىل يد 

الروخي بانكوس. 
»فالف�ريدي  س�يميوني  وق�ال 
م�درب عظيم، لقد أثبت عىل مدار 
الس�نوات املاضي�ة أنه ق�ادر عىل 

 اإلمساك بزمام الفريق. 

اشبيلية يعير سيمون إلى ميالن  

طال�ب هانز فليك، مدرب بايرن ميونخ، اليوم الس�بت، العبه الربازييل فيليب 
كوتيني�و بتقديم  املزيد، خال الفرة املقبلة، مؤكًدا أن األخري لم يظهر بأفضل 
مس�توياته، حتى هذه اللحظة.  ونرشت صحيفة »ش�بورت بيلد« ترصيحات 

امل�درب األملان�ي، الذي ق�ال: »فيلي�ب العب  موه�وب، لكن�ه ال زال بحاجة 
للتفاع�ل أكثر مع باقي الاعبن.. ال أعتقد أنه اندمج بش�كل كامل 

 مع الفريق، حتى اآلن«.  
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مصطلحات ادبية
حرفيا

تعبري يعني »بنف�س الكلمات عىل وجه الدقة«، 
حيث تماث�ل كل كلمة نظريها يف النص األصيل. 
وكان النساخ يف العصور الوسطى وقبل مجيء 
الطباعة ينفقون س�اعات طويلة يف إعداد نسخ 
م�ن أي كت�اب تطاب�ق األص�ل حرفي�ا. وتضم 
كتب املخت����ارات أو املقتطفات نس�خا طبق 
األصل حرفي���ا من النص���وص األدبي�����ة 

األصلية.

طرائف من التراث 

نصيف فلك: بعض الروايات ترسم اللحظة التاريخية العراقية ولكن بوجه زماني واحد  

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

يكتب الش��عر والقصة والرواية والمذكرات، بلغة تس��هم بشكل واضح يف تمزي أسلوبه ، المفردة يطوعها إليصال فكرته بشكل دقيق حتى يضطر 
يف مواض��ع إىل أن يس��تخدم المفردة العامية المتداولة عىل أدىن مس��توى التداول ، تتواصل حفرياته إىل أماكن غ��ر مرئية من الواقع المعاش .. 

انه القاص نصيف فلك الذي التقه )المراقب العراقي( عرب الحوار التايل:

أكد ان األعمال السردية في حقبة المقبور انحدرت إلى الرمزية 

دخل أحد النحويني الس�وق ليش�ري حمارا 
فقال للبائع : أريد حماراً ال بالصغري املحتقر 
وال بالكبري املش�تهر ،إن أقلل�ت علفه صرب ، 
وإن أكثرت علفه شكر ال يدخل تحت البواري 
وال يزاح�م بي الس�واري ، إذا خال يف الطريق 
تدف�ق وإذا أكث�ر ال���زحام ترف�ق. فقال له 
البائع : دعني إذا مس�خ الل�ه القايض حماراً 

بعته لك.

قاسم مايض
صدر عن منش�ورات االتحاد العام لألدباء والكت�اب ، كتاب بعنوان ” من 
أوراق س�احة األندل�س ” ملؤلف�ه العراقي “عدنان منش�د ” وهي مقاالت 
نقدية ، ويقع الكتاب يف 231 صفحة من القطع املتوس�ط واملقاالت التي 
إش�تغل عليها ” منش�د ” متنوعة ومقصودة .تضم هذه األوراق إبداعات 
مزكاة ومن أس�ماء له�ا رنة الذهب الص�اغ ، ومنهم ” غابرييل غارس�يا 
ماركيز،شكس�بري عزازيل ، محم�ود أمني العالم ،إدغ�ار ألن بو، وغريهم 
من األس�ماء الت�ي كان لها تأثريا واضح�ا يف حياتنا الثقافي�ة . يبدو من 
خالل التمحيص يف هذه املقاالت املتنوعة إنها ذات طابع فلس�في وفكري 
وفيها الكثري من الجهد واملتابعة ،وبهذا يحسب لهذا الكاتب ” منشد ” من 
خ�الل الدخ�ول يف الجزئيات املهمة والغائبة ، والت�ي من الصعب إيجادها 
يف هذه املوضوعات املهمة أو األس�ماء التي نع�رف البعض منها والبعض 
األخ�ر ال نعرفه ، مؤكدا من خ�الل مقدمة الكتاب والتي يقول فيها ” هي 
موضوع�ات متنوعة حديثة تمتل�ك حيويتها وأهميتها الراهنة بالنس�بة 
للحياة الثقافي�ة والفكرية ” ص6واليشء الذي أدخلني يف حرية من أمري 
ملاذا كان اإلهداء مستفزا للكثري وانا منهم ، يف بداية الصفحة وهو معنون 
” إىل مرتادي ساحة األندلس يف بغداد 

….ومثقفيها ” ص5
وال�ذي   ” “منش�د  الكات�ب 
يظه�ر منج�زه الثق�ايف من 
خ�الل هذا الكت�اب بأنه من 
،وه�و  النارصي�ة  موالي�د 
وإعالمي  ومرسح�ي  ق�اص 
، مل�اذا ش�خصن ه�ذا الكتاب 
إىل مجموع�ة مح�ددة وم�اذا 
يري�د القول بهذه الش�خصنة 
، وه�ل أن�ه ينتم�ي إىل ه�ذه 
الجه�ة املعروف�ة لدين�ا .وهل 
هذه املجموعة التي أشار إليها 
انه�ا تمتل�ك وعي�ا خاص�ا عن 
بقية رشائح املجتم�ع ،أو أنهم 
يتمي�زون يف ما يقدم�وه للحياة 
الثقافي�ة للمجتمع�ات ، وهو يف 

أن�ه  البس�يط  تميز واضح مقصود وفيه الكثري رأي 
من الغب�ن واإلجحاف للكثري من املبدعني الذين ال يرتادون هذه الس�احة 
الت�ي أصبح�ت معروفة بعد ع�ام 2003، وأنا ممتن منه مل�ا تحتويه هذه 
املق�االت من فلس�فة معتمدا عىل اس�تخدامه مناهج تق�وم عىل التحليل 
واالستنباط واالستقراء ،حيث نجد يف هذا الكتاب القيم أن معظم املقاالت 
التي طرحها ” منش�د ” يف هذا الكتاب إنها تمتاز بالتمسك بني مواضعها 
والت�درج بها من فقرة إىل أخرى ،وذلك من إيص�ال ما يريده إلينا.وبالتايل 
عمل هذا الكاتب ومن خالل سعيه إىل التعادل بني ما هو ذاتي وموضوعي 
م�ن أجل االّ يك�ون النص جافاً أو فاقدا للطراوة كم�ا يقول النقاد العرب 
، وه�و يغوص كالبّحار باحثا عن الثيمة األساس�ية عرب لغة مكثفة ذات 
دالالت عميقة وتناقش فكرة واحدة هو اختارها بعد جهد جهيد واليتفرع 
إىل موضوعات كثرية كما نجدها يف الكتاب ” من أوراق س�احة األندلس ” 
كما قال عن الفنان الكبري واملبدع ” خليل شوقي ” رحمه الله “بني الوطن 
والغرب�ة ” خليل ش�وقي كان يف محنتني ” فهو ال يجعل من ش�خصياته 
ترم�ز إىل حقائ�ق معين�ة تخفيها هذه الش�خصيات يف أعماقه�ا ، بل هو 
يخت�ار بعضا منها ، وينش�أ بينها وبني أحد الرم�وز عالقة تماثل ، بحيث 

يصبح الرمز بديال عن الشخصية .ص181

 » من أوراق ساحة األندلس« 
االختالف في المنهج واالتجاه والرؤية 

» شبح نصفي« بين سلطة الروائي وسلطة الراوي
 احمد الشيخ

  ويبدو يل ان محمد خضري سلطان يف روايته 
)ش�بح نصف�ي( كان يق�ف يف حال�ة )البني 
بني( من جدلية م�وت املؤلف، وتقنعه بقناع 
الراوي، فهو تارة يمنح الراوي كامل الحرية 
يف رسد مرويات�ه دون ان يظه�ر اية اش�ارة 
دال�ة ع�ىل وج�وده او وج�ود آرائ�ه الذاتية، 
وت�ارة يظهر لنا متخفيا تح�ت قناع الراوي؛ 
ليط�رح آراءه واف�كاره من خالل اإلش�ارات 
التأويلية لبعض االحداث او االماكن التي ترد 

يف الحكاية.
ان مس�ألة تجري�د املؤل�ف من س�لطته عىل 
الن�ص ام�ر ال يمك�ن التس�ليم ل�ه، كما ان 
تمتعه بالسلطة التامة هو ايضا امر ال يمكن 
الرك�ون اليه، ومن هنا فإنن�ا نذهب مع من 
ي�رى ان للمؤل�ف ثم�ة حضور نس�بي وفقا 
لطبيع�ة الن�ص وهو يف النص ال�رسدي تارة 
يستس�لم لالختفاء التام وتارة اخرى يتجىل 
من خلف قناع الراوي يف مس�احات تضيق او 

تتسع تبعا لثيمة النص وطبيعة الرسد.
واذا كان ال�راوي يف ش�بح نصف�ي كما يبدو 

يمتلك مواصفات عالية من الوعي فان املروي 
له تارة يكون بمستوى تلك املواصفات وتارة 
اخرى يكون بمس�توى منخفض من الوعي 
يحتاج معه اىل التفس�ري والتأويل ليستوعب 
الدالالت الرمزية لإلش�ارات واملرموزات التي 
تتضمنها بعض املش�اهد الرسدية بافراض 
ع�دم القدرة ع�ىل ادراك دالالته�ا ذاتيا. وهو 
ام�ر ذو حدي�ن، فه�و م�رة يح�د م�ن اف�ق 
التلقي ومرة اخرى يكش�ف للمتلقي املس�ار 
ال�داليل للثيمة الرسدية، وخل�ق عملية توازن 
ب�ني الحدين يحت�اج اىل ذهني�ة واعية قادرة 
ع�ىل ضب�ط خط�وات املس�رية الرسدية من 
االنح�راف اىل املس�ار التعليم�ي، وبظني ان 
محمد خضري سلطان قد نجح يف اقامة حالة 
م�ن التوازن من خ�الل اللغة الش�عرية التي 
هيمنت عىل فض�اءات الرواي�ة اوال وتوجيه 
املنحى التفس�ريي او التأوييل باتجاه الطرف 

املقابل يف الرصاع وليس باتجاه املروي له.
“اش�اعوه نرسا ثم اس�تدركوا، بان�ه عقاب 
ألنهم س�معوا همس�ا من حكيم املعارك بان 
النس�ور تأكل الجيف ولكن العقبان تعافها، 

اراد حكي�م املعارك بذلك ان يجمع بني ارعاب 
واعج�اب الخص�م بالطريق�ة الت�ي تجع�ل 

االجهاز عليه سهلة وسالكة..” 96
خض�ري  محم�د  الروائ�ي  محاول�ة  ورغ�م 

سلطان باإليحاء للقارئ بان الراوي هو احد 
ش�خوص الرواية مما يعني انه سيس�تخدم 
تقني�ة ال�راوي املش�ارك وف�ق م�ا ن�راه يف 
الصفح�ات االوىل اال انن�ا س�نلحظ ان�ه ق�د 
تخىل عن هذا الراوي س�واء عن قصد او دون 
قصد؛ ليس�تخدم تقني�ة الرؤية م�ن الخلف 
وه�ي التي يك�ون فيها ال�راوي محيطا بكل 
م�ا ي�دور يف النص من احداث، او ما يس�مى 
بالراوي الغائب او الراوي العليم الذي يتحدث 
بصيغة ال�)هو( وبموج�ب هذه التقنية يتم 
فص�ل زم�ن الحكاية عن زم�ن الحكي وهي 
التقنية األكث�ر ارتباطا برسدياتن�ا املتوارثة 
تلك “الت�ي ترتكز عىل الفعل)كان(” وهي ما 
مكنت الراوي م�ن التنقل عرب ازمنة متعددة 

ومتباعدة.
وم�ن هنا ف�ان املذك�رات الت�ي اري�د لها او 
هك�ذا ح�اول الروائ�ي ان يوح�ي لن�ا بانها 
س�تكون مصدر الحكي لم يكن لها يف الواقع 
اي اث�ر يف مجريات االحداث، وم�ا نقل عنها 
م�ن مقتطف�ات يف الصفح�ة)99( وبع�ض 
الصفح�ات الت�ي تلته�ا، ال تع�دو ان تكون 

الفت�ات او ومض�ات خاطف�ة ال تمتل�ك اثرا 
فعليا يف مس�ري االحداث، ويب�دو يل ان تأكيد 
الروائ�ي عىل موضوعة املذك�رات يف اكثر من 
م�كان هو مقصد يراد من�ه االيحاء للمتلقي 
ب�ان للحك�ي مص�درا تدويني�ا ينطل�ق منه 
الراوي وليس فعال تخيليا، ولذلك نرى ان ثمة 
حضورا واضحا لش�خصيات واقعية س�واء 
كان ذلك بأس�مائها أو أفعالها وهي محاولة 
إلضفاء بعدا واقعيا عىل املتخيل الرسدي.كما 
اننا سنلحظ ان ثمة اشارة تكاد تكون عابرة 
او مراوغ�ة اىل ان التاريخ الغاب�ر لعائلة )أل 
فالح( مس�نودا اىل مرويات )الجدة نيسانة( 
باعتبارها راوية العائلة، عىل اننا سنلحظ ان 
كال املصدرين اللذان اراد الروائي او الراوي ان 
يوحيا لنا بانهما مصدر الحكي لم يكن لهما 
اثر ساند لذلك الحكي سوى اشارات ضبابية 
مغرق�ة يف االيهام. بيد اننا يف الحقيقة ال نرى 
يف محاولة االيهام بمسند الحكي فعال سلبيا 
ب�ل اننا نحس�ب انه ين�م عن تمك�ن واضح 
عىل ادارة األحداث بأس�لوب اكثر قربا إلقناع 

املتلقي بواقية الحدث.

  »رجال العتمة« عامل المنجم والكفيف والمعتقل السياسي والفلسطيني
املراقب العراقي/ متابعة...

  عن دار الكلمة للنرش والتوزيع يف غزة 
يف فلسطني؛ صدرت الطبعة الثالثة من 
رواية »رج�ال العتمة« يف 300 صفحة 
من الحجم املتوس�ط لألديب�ة املغربية 
حليمة اإلسماعييل، بعد صدور الطبعة 
األوىل من الرواية ع�ن مطبعة مراكش 
يف املغرب سنة 2017. والطبعة الثانية 
بطريقة »الربايل« عن مدرسة الرشوق 
للمكفوف�ني ومطبع�ة األهلي�ة يف بيت 

لحم يف فلسطني سنة 2019 .
تع�رض الرواي�ة حيوات أربع�ة رجال 
يقض�ون أوقاته�م يف العتم�ة: عام�ل 
املنجم الذي يقيض معظم حياته تحت 
األرض، الكفي�ف الذي يح�اول التغلب 
عىل الظ�الم بالعل�م واإلب�داع، املعتقل 
الس�يايس الذي عان�ى عتم�ة الزنزانة 
دفاعا عن آرائه وأفكاره، والفلسطيني 
الذي عاش معاناة االحتالل الصهيوني 
وم�ن الحص�ار املف�روض ع�ىل قطاع 

غزة.

املراقب العراقي / بغداد ...
ع�ن دار درابني الكتب يف بغداد صدرت  كتاب 
للكات�ب  االفي�ون(  متعاط�ي  اعراف�ات   (
االنكلي�زي توم�اس دي كوين�ي ترجمه اىل 

العربي�ة الكات�ب والصحف�ي واملرجم عمار 
كاظم محمد . 

يمث�ل الكتاب واحدا من الحلقات املهمة التي 
اثرت يف الحركة الرومانسية وادب االعرافات 
باإلضاف�ة اىل تأث�ريه يف  اربع�ة م�ن كب�ار 
الشعراء الفرنس�يني كشارل بودلري وتيوفيل 
غوتيه والفرد دي موس�ية وجرياد دي نريفال  
باإلضاف�ة اىل كبار كتاب الحرك�ة الرسيالية 

فيما بعد . 
لق�د كت�ب دي كوين�ي كتاب�ه »اعراف�ات 
متعاط�ي األفي�ون«، ليربر لنفس�ه وللناس 
عكوف�ه ع�ىل اإلدم�ان القات�ل، فق�د أحس 
إحساًس�ا قوًيا بأثر املخدر يف إنهاك جس�مه، 
وتدهوره إىل الهاوية، كم�ا أراد أن يجعل من 
اعرافات�ه وس�يلة للدفاع ع�ن مذنب يلمس 
آثار جريمته يف كيانه الذاتي قبل أن يلمس�ها 
يف نقد الس�اخر، وتهكم الشامت، بلغة تمزج 
بني االبداع والحلم وبني العقالنية والهلوس�ة 
وب�ني الذاتي�ة املطلقة واالنفتاح ع�ىل العالم 
ب�كل ما في�ه من وض�وح وخفاي�ا«. و يقع 
الكتاب يف 160 صفحة من القطع املتوس�ط  
تمث�ل اضاف�ة جدي�دة للمرج�م  وللمكتبة 

العراقية والعربية .

»اعترافات متعاطي االفيون« تظهر في بغداد

*هل تمكن�ت الرواية العراقية من 
رص�د الواقع وتجس�يده من خالل 

اإلمساك باللحظة التاريخية؟
الرواي�ات  بع�ض  اس�تطاعت   _
العراقية  التاريخية  اللحظة  رس�م 
ولك�ن بوج�ه زماني واح�د وليس 
ه�و  فالزم�ان  وجوه�ه  بكاف�ة 
اآلخ�ر له أبع�اد مثل امل�كان تماما 
خاصة عندما يتداخل مع النس�يج 
الرسدي وأتذك�ر هنا رواية)القلعة 
الخامس�ة( لفاضل الع�زاوي التي 
س�بحت بعكس تيار الزمن الثقايف 
الس�ائد وس�خرت م�ن رصامت�ه 
وتزمت�ه ما جع�ل الكث�ري يقفون 
وكذل�ك  يتجاهلونه�ا.  أو  ضده�ا 
رواية)امرأة القارورة( لسليم مطر 
البح�ر(  ورواية)وليم�ة ألعش�اب 
لحي�در حي�در فهي تتمت�ع بهوية 
عراقي�ة مثل هوي�ة رواية)الرشق 
املتوس�ط( لعب�د الرحم�ن مني�ف 
ورواية )صيادون يف شارع ضيق( 
لج�ربا إبراهي�م جربا. لك�ن جميع 
األعم�ال الرسدية يف حقب�ة البعث 
وخاص�ة بعد ت�ويل املقب�ور صدام 
الرمزي�ة  إىل  انح�درت  الس�لطة 
واإلشارات والطالسم واالستعارات 
خوفا من س�يف الرقيب، واملخجل 

حق�ا ه�و ع�دم كتاب�ة أي رواي�ة 
تمس�ك اللحظة التاريخية وترسم 
القمع طوال خمس وثالثني س�نة، 
بينم�ا نق�رأ الكث�ري ع�ن الروايات 
الرسي�ة الت�ي كتبه�ا أصحابها يف 
زم�ن النازية والفاش�ية والس�تار 
ودكتاتورية  االس�تاليني  الحديدي 
فرانك�و، ال ت�زال متوهجة مقرؤة 

لحد اآلن.
ف�ن الرواي�ة ه�و الحق�ل الوحيد 
ال�ذي يتحم�ل ع�بء املجازفة من 
دون جمي�ع حقول األدب والفن يف 
الرصاع مع التاري�خ، وهو الوحيد 
من يمتلك فعل املغامرة يف الدخول 
إىل دهاليز وكواليس التاريخ، ويبدأ 
األب�واب الرسي�ة وكش�ف  بفت�ح 
عملي�ات التزوي�ر الهائل�ة وفضح 
محاوالت طمر حياة زاخرة كونها 
تخال�ف س�رية امل�دون م�ن خالل 
العث�ور عىل وثائق تدحض التاريخ 
امل�ؤرخ  بي�د  املكت�وب  الرس�مي 
الرشط�ي أو امل�ؤرخ املرت�زق. هنا 
تتجس�د طاق�ة ال�رسد يف الرواي�ة 
وهي تحاول زعزعة اليقني الصارم 
ل�دى عامة الن�اس يف كون التاريخ 
مق�دس وامل�ايض ح�ق ال يدخل�ه 
الباط�ل. فت�رسد الرواي�ة تاريخ�ا 

مغاي�را يختل�ف ويتناق�ض م�ع 
خ�ط التاريخ الرس�مي العام الذي 

يدرسونه يف املدارس والجامعات.
* أيمك�ن الق�ول بأن هن�اك تيارا 
رسدي�ا يتش�كل من خ�الل بعض 
الرواي�ات التي ص�درت يف املرحلة 
األخ�رية وكي�ف ت�رى تأث�ريه عىل 

الرواية العراقية بشكل عام؟
_ لم يربز عندنا أسم ينافس نجيب 
الخوري  محفوظ وماركيز وخليل 
واورهان بام�وك وكونديرا،وهؤالء 
جميعه�م من بلدان تش�به العراق 
م�ن نواح�ي عديدة ما عدا قس�وة 
ال�ذي  الس�يايس  النظ�ام  وجه�ل 
حكم الع�راق ألربعة عقود ظالمية 
أنتج فيه�ا روايات هابطة وتافهة 

مثل رواية)األي�ام الطويلة(، ولكن 
عندنا أس�ماء مهمة خانها الرواج 
الثقافي�ة  األس�واق  يف  واالنتش�ار 
مثل الروائي الراح�ل فؤاد التكريل. 
املشكلة عندنا تركز يف عدم وجود 
آباء روائيني لألجيال القادمة وعدم 
وج�ود مكتب�ة رسدي�ة يمكنها أن 

تشكل رحما لوالدة روائيني جدد.
*كي�ف تن�اول النق�د روايتيك وما 
ال�درس الكب�ري ال�ذي قدم�وه لك 

وللقراء؟
_ النق�د غ�ري موج�ود يف حياتن�ا 
الثقافية فكثري من الروايات تصدر 
وتن�ى و)النق�اد( نيام يف س�ابع 
)نوم�ه( حتى لم يجر التعريف بها 
وال بكاتبه�ا ومن أي�ن صدرت ويف 
أي زم�ان. هناك س�ياقات ثقافية 
يف امل�دن الحضاري�ة يتم فيها نرش 
خرب ثق�ايف عن الرواي�ة ومخترص 
بس�يط ع�ن أحداثه�ا ضم�ن اطر 
ترغيب الق�راء من أجل رشاءها أو 
اس�تعارتها، ث�م يأت�ي دور النقاد 
الذين يش�علون نار شهوة القراءة 
س�واء كانت تس�تحق أو ال فربما 
رأي الق�ارئ يختل�ف ع�ن الناقد، 
وه�ذا ال�كالم يقوله الناقد نفس�ه  
ولق�د كتبوا كثريا عن رواية)خرض 

ق�د والع�رص الزيتون�ي( حتى إن 
ه�ذه الكتابات يمكنها أن تش�كل 
كتاب�ا كام�ال، لك�ن معظمه�ا ال 
يمكن عده ضمن حقول النقد فهو 
قراءات وانطباع�ات ورؤى تحمل 

حب الرواية وتقديرا لها.
* تجربتك الكتابية حافلة بالتنوع 
يف حقول القصة القصرية والشعر 
والرواية ث�م الصحافة، أيهم اقرب 

إىل نفسك؟
_ بدأت بكتابة القصة القصرية لكن 
الشعر رسقني ألن ثقافة مجتمعنا 
ش�عرية يخضع لها الجميع بشكل 
طوعي وكأن النثر ال قيمة له ويأتي 
بع�د الش�عر بدرجات كث�رية. وكم 
أشعر باألس�ف عىل ضياع موهبتي 
الرسدية كل هذه الس�نوات الطوال 
الت�ي أرهقته�ا يف كتاب�ة القصائد 
الش�عرية، كم رواية قتلت يف نفي 
وحولتها إىل جثث ش�عرية، لم أكن 
أع�رف آن�ذاك إن الش�عر ال يع�ول 
عليه يف أغن�اء ثقاف�ة املجتمع ويف 
تقديم شهادة للعرص وكتابة تاريخ 
الرس�مي  التاري�خ  يفض�ح  رسي 
م�ع رف�د املكتبة الرسدي�ة الفقرية 
بكتب تراوغ املوت الجماعي، وهي 
يف النهاي�ة تصوي�ر حي�اة الن�اس 

وهمومهم وقذارة اللعبة السياسية 
وكي�ف كان الفرد املس�كني يعيش 
ويم�وت وه�و ال ي�دري بأن�ه ذات 
الكون  وجودية تحم�ل مس�ؤولية 
عىل عاتقها. كان اإلنس�ان يعش�ق 
الحي�اة لكن�ه يم�وت مث�ل ميت�ة 
الكالب التي هي أيضا تحسد حياة 
كالب الغ�رب. امله�م تنبه�ت أخريا 
وعوضت ش�يئا مما ف�ات فكتبت 
والع�رص  “ق�د”  خ�رض  رواي�ة) 
ال�دود(  الزيتون�ي( ورواية)ع�ني 
ومجموعة قصصية بعنوان)لحية 
اللقلق( م�ع كتب رسدية وأخرى 
ش�عرية قديمة ومق�االت كثرية 
من�ذ س�قوط البع�ث، و)الرقيب 
الجاهل(  يف حقبة املقبور صدام 
ال�ذي أدخلنا يف عرص أكلة لحوم 
الب�رش. لك�ن الصحاف�ة مهن�ة 
ش�اقة وتتل�ف يف مش�غلها كل 
مش�اريع ال�رسد، أنه�ا تنور ال 
تخم�د ن�اره، الصحاف�ة حريق 
أزيل للذات اإلبداعية واس�تهالك 
للعقل وللروح، استهالك جائر 
ال يش�بع وال يقن�ع، لكنها مع 
كل ذل�ك تبق�ى فاتن�ة الغواية 
ومهن�ة ممتعة وخط�رة مثل 

رسقة جنة من النار.

نصيف فلك

الثقافـي



يعاني الكثريون من مش�اكل يف النوم 
األم�ر الذي قد ينعك�س عىل صحتهم 
ويجعلهم معرضني لإلصابة بأمراض 
تتعل�ق بالقل�ب والس�كتة الدماغي�ة 

وارتفاع الكوليسرتول يف الدم.
تح�ول عدد م�ن األم�ور الخاطئة اىل 
من�ع الكثريي�ن من الحص�ول عىل 
ليل�ة هادئة والتمت�ع بنوم عميق، 
يف الوق�ت ال�ذي يتفق في�ه أغلب 
الن�وم  رضورة  ع�ىل  املختص�ني 
لفرتة ترتوح بني 7 اىل 9 س�اعات 

يوميا.
موق�ع  مانش�������ر  وبحس�ب 
mindbodygreen، فإن 6 عادات أو 
سلوكيات خاطئة تمنع أصحابها من 

التمتع بنوم عميق، وهي:
حيث  النه�ار:  1-قيلولة 

م�ن  الكث�ري  يق�وم 
بأخ�ذ  األش�خاص 

قيلول�ة يف النه�ار، 
ال�ذي  األم����ر 

س�لبا  ينعك�س 
عملية  عل���ى 

النوم ليال.
تؤث�ر  حي�ث 

ه  ه�����ذ
القيلولة 

ع�ىل امل�دى الطويل ع�ىل م�دة النوم 
وعمقه ليال، كما ويمكن ان يؤدي ذلك 
إىل زيادة الش�عور بالنعاس واإلرهاق 

الجسدي يف أثناء النهار. 

فقيلول�ة النه�ار ق�د تمنح�ك بع�ض 
اإلشباع اللحظي.

2-تفق�د الهاتف قبل الن�وم مبارشة: 
وه�ي من الع�ادات املؤث�رة عىل عمق 

أجه�زة  م�ن  ينبع�ث  حي�ث  الن�وم، 
الهواتف الذكية والحاس�وب والتلفاز 
مايع�رف ب�«الض�وء األزرق«، حي�ث 
إىل  املوج�ات  لتل�ك  التع�رض  ي�ؤدي 

التوق�ف عن إفراز هرمون امليالتونني، 
الذي يساعد عىل النوم.

الف�راش عندم�ا  3-االس�تلقاء ع�ىل 
التس�طيع النوم: حيث ينصح الخرباء 
بالنهوض من الرسي�ر يف حالة العجز 
عن الن�وم، بل ومغ�ادرة غرفة النوم، 
وممارسة أي نشاط يبعث عىل الراحة 
واإلسرتخاء، كسماع موسيقى هادئة 

أو قراءة كتاب.
أو  الكحولي�ة  املرشوب�ات  4-تن�اول 
الكافيني: فالكافيني منبه يساعد عىل 
منحك ش�عورا باليقظة، وهو يعرقل 

النوم ليال بدرجة كبرية.
ويفضل االمتناع عن تناول املرشوبات 
الت�ي تحتوي عىل الكافيني قبل س�ت 
س�اعات ع�ىل األقل م�ن اس�تعدادك 

للنوم.
5-إنج�از بع�ض امله�ام يف الف�راش: 
حيث يقوم عدد من األشخاص بإنجاز 
بع�ض امله�ام الوظيفي�ة يف الف�راش 
بإستخدام الحاس�وب، يف الوقت الذي 
ح�ذر فيه ع�دد م�ن علم�اء بجامعة 

هارفارد من هذا االمر.
ك�ون ذل�ك يعم�ل ع�ىل إلغ�اء الوقت 

الفاصل بني أوقات العمل والراحة.
6-وجبة عش�اء دس�مة: فق�د أثبتت 
عدي�د التجارب دور العش�اء الدس�م 
يف إح�داث مش�اكل يف الن�وم، فبعض 
أن  يمك�ن  البيت�زا،  مث�ل  األطعم�ة، 
تس�بب ع�رس هض�م ي�ؤدي إىل عدم 
الش�عور بالراح�ة وه���و م�ا يدفع 
إىل االس�تيقاظ بمنتصف الليل، ويؤثر 

سلبا يف نومك.
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اسباب تعمل على التاثير باضطرابات النوم

كش�فت تقارير تقنية، مؤخرا، 
»سامس�ونغ«  رشك�ة  أن 

تتجه لطرح هاتف ذكي 
بش�كل  طي�ه  يمك�ن 

وس�ط  عم�ودي، 
يحمل  بأن  توقعات 
»غاالك�ي  اس�م 
بل�وم«، يف فرباي�ر 
بحس�ب  و . ملقبل ا
موق�ع »مش�ابل«، 

الهاتف  اس�م  ف�إن 
نوع�ه،  م�ن  جدي�د 

بمثابة ش�ائعة  وظ�ل 
امل�ايض،  أكتوب�ر  من�ذ 

لك�ن ت�م تأكي�ده، مؤخرا، 
خالل اجتماع بني مس�ؤولني يف 

الرشك�ة م�ع رشكاء له�م يف معرض 
CES للتقنية بوالية نيفادا األمريكية.

وقد اس�تلهم تصميم هذا الهاتف من ش�كل علبة »املاكياج« التي يمكن 
طيه�ا، وه�و ما يجع�ل الرشك�ة الكوري�ة الجنوبية تراه�ن عىل جذب 

مستخدمات يف العرشين من أعمارهن عرب طرح هذا املنتج.
وعىل صعيد آخر، كشف التقرير أن األجهزة التي ستيل هاتف »غاالكي 
إس 10«، س�تحمل اس�م »غاالك�ي إس 20«، وتبع�ا لذلك، فإن ش�هر 
فرباير املقبل سيشهد طرح كل من »غاالكي إس 20« و«غاالكي إس 
20 ب�الس« و«غاالكي إس 20 إلرتا«.ويتوق�ع الخرباء أن يجري تعزيز 
أجه�زة »غاالكي بلوم« و«غاالك�ي إس 20«، بميزة »8K« ذات الدقة 
العالية يف تس�جيل الفيديو.أما حجم شاشة العرض يف »غاالكي بلوم« 
فس�تصل إىل 6.7 بوصات، كما س�يضم الجهاز نظام تش�غيل من نوع 
»أندرويد 10«.ويف ديس�مرب املايض، انترشت ش�ائعات بأن سعر هاتف 
»غاالكي بلوم« سيكون مناسبا جدا ولن يتجاوز 845 دوالر، ويف حال 
ص�ح هذا األمر، فإن الهاتف املرتقب س�يكون أرخص بكثري من هاتف 

»غاالكي فولد« القابل للطي، والذي يبلغ سعره 1980 دوالر.

توصل علماء من الواليات املتحدة 
ملكافح�ة  جدي�دة  طريق�ة  إىل 
التقلي�دي،  باملل�ح  الرسط�ان 
يمك�ن أن تبطئ انتش�ار األورام 

الرسطانية بنسبة 66 %.

درس الباحث�ون، خالل التجربة، 
تأثري جزيئات كلوريد الصوديوم 
)امللح( عىل الخالي�ا الرسطانية، 
الف�ران  اس�تخدام  ت�م  حي�ث 

املخربية املصابة بالرسطان.
املصاب�ة  الخالي�ا  أن  واتض�ح 
بالفع�ل ع�ىل نس�بة  تحت�وي 
عالية من الصوديوم، 
تتعرض  وعندما 
ت  يئ�ا لجز
املل�ح 

النانوية، يتم تدمريها.
ويف الوق�ت نفس�ه، ف�إن مواقع 
املتأثرة  الس�ليمة وغري  األنسجة 
ال تعان�ي ع�ىل اإلطالق م�ن هذا 
التأثري، ألنه بالنسبة للجسم هو 

مجرد ملح عادي.
وأش�ار العلم�اء إىل أن الطريق�ة 
الجدي�دة يف مكافح�ة الرسطان 
سوف تبطئ بشكل كبري انتشار 
املرض عند املرىض الذين يعانون 
املثان�ة والربوس�تات  آف�ات  من 

والكبد، حسب موقع »وان«.
اآلن،  إىل  العلم�اء،  يج�ر  ول�م 
التج�ارب عىل البرش، حيث توجد 
حاج�ة إىل مزي�د م�ن البح�وث 
لهذه  الجانبي�ة  لآلث�ار 

الطريقة.

تم الخلط بس�هولة ب�ني أعراض 
أحد أمراض األورام الخبيثة األكثر 

شيوًعا مع التهاب املعدة.
وتح�دث الخ�رباء ع�ن العالم�ات 
الت�ي تش�ري إىل تط�ور واح�د من 
أكثر األمراض الرسطانية شيوعا 
- رسطان املع�دة. تخلط أعراضه 
املع�دة  الته�اب  م�ع  بس�هولة 
أو القرح�ة، لذل�ك يج�ب اتخ�اذ 
املناس�ب  الوق�ت  يف  اإلج�راءات 

للوقاية من املرض.
م�ن ب�ني العالم�ات الت�ي تش�ري 
إىل تط�ور رسطان املع�دة ظهور 
الش�عور باالنتف�اخ بع�د تن�اول 
الطع�ام، واضطراب�ات يف املعدة، 
باالمت�الء حت�ى بع�د  والش�عور 
تناول كمية صغ�رية من الطعام، 
وحرق�ة املعدة، والغثيان، وفقدان 
ال�وزن املفاج�ئ، وأل�م يف البطن، 
املراح�ل  يف  بالتع�ب.  والش�عور 

املتقدمة، قد يحدث نزيف.
م�ن أج�ل من�ع تط�ور رسط�ان 
الس�يطرة  امله�م  م�ن  املع�دة، 
الفواك�ه  ال�وزن، وإدخ�ال  ع�ىل 
الغذائي،  النظ�ام  والخرضوات يف 
والتوقف عن التدخني وممارس�ة 
النش�اط البدني ، بحس�ب موقع 

»آيف«.
يزيد احتم�ال اإلصاب�ة برسطان 
العم�ر: يت�م  املع�دة م�ع تق�دم 
تس�جيل عدد أكرب من الحاالت يف 
الفئ�ة العم��ري�ة م�ن 50 إىل 70 

عاًما.

سرطان المعدة 
اعراضه وطرق عالجه

فائدة لن تتوقعها لملح الطعام

هناك العديد من األرضار التي تنتج عن اس�تخدام الدفاية، 
والهدف من هذا األمر هو الشعور بالتدفئة نتيجة للتعرض 
لربودة الطقس بشكل كبري،  وذلك بعد تعرض البالد لربودة 
الطق�س وتحذيرات هيئة األرص�اد الجوية من موجة من 
الطقس البارد، وخالل هذا التقرير التايل سنتعرف أكثر عن 

طرق طبيعية للش�عور بالتدفئة يف الشتاء، وذلك 
وفقا ملوقع »webmed«.قدم التقرير 

العديد م�ن النصائح الطبيعية 
التي تس�اهم بش�كل كبري 

بالتدفئ�ة،  الش�عور  يف 
ومنها ارت�داء املالبس 

من  فه�ي  الثقيل�ة، 
التي  أه�م النصائح 
تزي�د من ش�عورك 
الالزم�ة  بالتدفئ�ة 
بالجس�م، وتحد من 

تعرض�ك لل�ربودة يف 
الجسم.

العديد  التقرير  كما قدم 
م�ن النصائ�ح الطبيعي�ة 

التي تساهم بش�كل كبري يف 
التقلي�ل م�ن الش�عور بالربودة 

يف الطق�س، ومنه�ا االهتمام بتناول 

األطعم�ة واملرشوب�ات الس�اخنة، ومنها التايل:-ش�وربة 
الع�دس تعد م�ن أفضل األن�واع التي تمد الجس�م بجميع 
العن�ارص الغذائي�ة الهامة الت�ي يحتاجها الجس�م، فهي 
غني�ة بالعديد من العن�ارص الهامة وهذا األمر يتس�بب يف 
زيادة ش�عورك بالتدفئة.-ش�وربة الدج�اج أو اللحوم تعد 
من أفضل األطعمة الس�اخنة التي تس�اهم 
بش�كل كب�ري يف تدفئ�ة الجس�م 
والحد من التعرض لربودة 

الطقس.
-بعض املرشوبات 
تس�اهم  الت�ي 
بش�كل كب�ري 
من  الح�د  يف 
ض  لتع�ر ا
ر  للش���عو
 ، ة ود ل�رب با
عليك  ول���ذا 
ل  و تن�������ا
أو  الزنجبي����ل، 
القرفة ، أو الينسون 
مرشوبات  فجميعه�م 
تس�اهم بش�كل كب�ري يف 

الشعور بالتدفئة.

روبوت ياباني يلعب التنس والطاولة
ش������ركة  عرض�ت 
الياباني�ة  الروبوت�ات 
روبوته����ا   Omron
يمكن�ه  ال�ذى  الجدي�د 
تن�س  يلع����ب  أن 
أك�رب   CES ىف  الطاول�ة 
مع�رض لاللكرتوني�ات 
وال�ذي  االس�تهالكية، 
 ،Forpheus يس�مى 
حي�ث تمكن�ت الرشكة 
من خالل نظام التعرف 
العاطف�ي الجدي�د الذي 
يقيس مس�توى إحباط 
ومهارته�م،  الالعب�ني 
من جعل الروبوت يقلل 
من مهاراته ويخرس إذا 
الالعب  بإحب�اط  ش�عر 
وخفض حالته املزاجية.

ذكرت�ه  مل�ا  ووفق�ا 
صحيف�ة »دي�ىل مي�ل« 
نظ�ام  إن  الربيطاني�ة، 
الروب�وت ال�ذي يراق�ب 
الالعبني عن قرب، وهم 
ينافس�ون الروبوتات يف 

لعبة كرة الطاولة، لديه 
القدرة ع�ىل قراءة وجه 
الالعب�ني وحت�ى معدل 

ث�م  القل�ب،  رضب�ات 
تفس�ري تل�ك املعلومات 
لجعل االس�تدالالت عىل 

املهارة والحالة الذهنية.
ل��  يمك�ن  أن�ه  كم�ا 
ذل�ك  بع�د   Forpheus

لتالئم  ضب�ط وظائف�ه 
الالعب�ني،  مس�توى 
وهي ق�درة قد تس�مح 
الخرباء  بتدري�ب  للبوت 
واملبتدئني عىل حد سواء 
كل منهم�ا عىل حس�ب 

مهاراته.
وقالت كيث كريس�تني ، 
مدير مجموعة التسويق 
كن�ت  »إذا   Omron يف 
محبًط�ا بع�ض ال�يء 
فسيش�عر  البداي�ة،  يف 
ث�م  بذل�ك  الروب�وت 
يرتاج�ع قلي�اًل، ويجعل 
م�ن األس�هل كث�رًيا أن 

يبقيك متشجع«.
وأض�اف »الروبوت مثل 
أي م�درب جي�د، فلديه 
القدرة ع�ىل إلقاء نظرة 
ع�ىل مس�توى مهاراتك 
وأيضا عىل كيفية أدائك 
ه�و  ه�ذا  العاطف�ي.. 
ما ت�ربز ب�ه األفضل يف 

الناس«.

تصميم جديد من »فيسبوك«... ماذا يتضمن؟
تس�تعد منص�ة التواص�ل االجتماعي 
األش�هر يف العال�م »فيس�بوك« لطرح 
تصمي�م جدي�د كليا لنس�خة س�طح 

املكتب والهواتف الذكية.
أشار تقرير نرشه موقع »إنغادجيت« 
التقن�ي املتخص�ص إىل أن التصمي�م 
الجدي�دة من »فيس�بوك«، بات متاحا 
املس�تخدمني  م�ن  مح�دود  لع�دد 
لتجربت�ه، قبل طرحه بص�ورة كاملة 

لكل مستخدمي موقع التواصل.
لع�دد  الجدي�د  التصمي�م  وس�يظهر 
مح�دود م�ن املس�تخدمني يف »نافذة 
منبثق�ة« تظه�ر للمس�تخدم، تض�ع 
أمامه خي�ار تجربة »اإلصدار الجديد« 

من فيسبوك.
ويظهر يف واجهة املس�تخدم الجديدة 
تشوش�ا،  أق�ل  أنه�ا  ل�«فيس�بوك« 

وبألوان أكثر إرشاقا.
بخلفي�ة  »فيس�بوك«  وس�يظهر 
ذات وض�ع »داك�ن«، تس�هل تصفح 

املنشورات وكتابة التعليقات.
املس�تخدمني  »فيس�بوك«  وس�تمكن 
م�ن كتابة تعليقاتهم ح�ول التصميم 
م�ن  اإلدارة  تتمك�ن  حت�ى  الجدي�د، 

إصالح أية عيوب تظهر يف التصميم.
وم�ن املق�رر أن يت�م ط�رح التصميم 
الجديد لكافة مس�تخدمي »فيسبوك« 

قبل حلول الربيع املقبل.

اطعمة تغنيك عن اجهزة التدفئة في الشتاء

بسعر غير متوقع سامسونغ تعيد 
طرح هاتفها القابل للطي 

كش�فت رشك�ة موزيال ع�ن إصدار 
جدي�د م�ن متصف�ح فاي�ر فوك�س 
التابع لها، وال�ذى جاء إلصالح ثغرة 
تم اس�تغاللها يف وقت س�ابق بشكل 
نش�ط، والت�ى تس�مح للمهاجم�ني 
بالس�يطرة ع�ىل أجه�زة الضحاي�ا، 
فيم�ا قالت الرشك�ة يف تدوين�ة لها: 
علمن�ا  وق�د  خط�رية،  الثغ�رة  »إن 
بح�دوث حاالت اس�تغالل لها«، فيما 
قالت وكالة األمن الس�يرباني والبنية 
ش�هدت  إنه�ا  األمريكي�ة  التحتي�ة 
اس�تغالل الثغرة م�رة أو مرتني، وقد 
حذرت الوكالة م�ن أن تلك الهجمات 
قد ت�ؤدى إىل الس�يطرة ع�ىل أجهزة 

الضحايا.

وبحس�ب موقع decipher األمريكى 
فقد أشارت موزيال ىف تدوينتها إىل أن 
 Qihoo رشكة أمن املعلومات الصينية
360 ه�ي من أبلغته�ا بالثغرة، فيما 
قد أصلح�ت موزي�ال الثغ�رة – التى 
 17026-2019-CVE تع�رف باس�م
– يف اإلص�دار 72.0.1 م�ن متصف�ح 
فايرفوكس، والذى تم إطالقه الثالثاء 

املايض.
وجاء اإلص�الح بعد ي�وم واحد فقط 
من إط�الق اإلص�دار 72، والذى جاء 
ب�دوره هو اآلخ�ر إلص�الح 11 ثغرة 
أخرى ىف اإلصدار األق�دم منه، والذى 
ت�م تصني�ف 6 م�ن ه�ذه الثغ�رات 
بأنه�ا عالي�ة الخط�ورة، إذ إن 3 من 

تل�ك الثغ�رات ال��6 كان�ت تس�مح 
للمهاجمني بتش�غيل شفرات خبيثة 

عىل أجهزة الكمبيوتر املصابة.
-CVE فيم�ا يأت�ى اكتش�اف ثغ�رة

2019-17026 بع�د حواىل 7 أش�هر 
من إصالح الرشكة لثغرتني سابقتني، 
تم استغاللهما من قبل املهاجمني يف 
محاول�ة لتثبي�ت أب�واب خلفية غري 
مكتش�فة ع�ىل أجه�زة م�اك، والتى 
كان يتم استخدامها لتعديل العمالت 
الرقمي�ة Coinbase، ورغ�م أن�ه لم 
يتم اإلعالن عن تفاصيل الثغرة حتى 
اآلن، لك�ن يج�ب ع�ىل املس�تخدمني 
الرتقية إلصدار 72.0.1 وذلك لتفادي 

الوقوع ضحية لهذه الثغرة.

فاير فوكس يعالج ثغرة خطيرة
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    املراقب العراقي/ متابعة...
ش�هري  س�عودي  مراه�ق  ن�ر 
قطت�ه  يض�ع  وه�و  فيدي�و  مقط�ع 
أث�ار اس�تياء  املايكرووي�ف، مم�ا  يف 

متابعيه.
ويحظ�ى دايل�ر، وه�و أحد مش�اهري 
“يوتيوب”، بمتابعة أكثر من 6 ماليني 
متابع يف “س�ناب ش�ات” أغلبهم من 
املراهقني، وقد تأث�ر بعضهم بفعلته، 
إذ انت�رت مقاط�ع فيدي�و ملراهقني 

قططه�م  ووضع�وا  بتقلي�ده  قام�وا 
مطالب�ات  لتخ�رج  املايكرووي�ف،  يف 
بمعاقب�ة دايلر لتعذيبه القّطة واقتداء 

املراهقني به.
ونشط “هاشتاغ” حمل عنوان “دايلر 
البع�ض أن  يع�ّذب قّطت�ه”، واعت�ر 
ش�عبية دايلر تدّنت وانخفضت نسبة 
املش�اهدة لدي�ه، وه�و م�ا دفع�ه إىل 
اللج�وء إىل مثل هذه الحركة ليزيد عدد 

املشاهدات عىل منشوراته.

   سعودي 
يضع قطته في 
المايكروويف !

مارك زاكربرغ يستبدل تحدياته السنوية 
بمخطط للعقد المقبل

املراقب العراقي/ متابعة...
   تخ�ىّل الرئي�س التنفي�ذي لفيس�بوك م�ارك 
زاكرب�رغ ع�ن عادت�ه الس�نوية بوض�ع الئحة 
بالتحّدي�ات التي يعتزم مواجهتها خالل كل عام 
جديد، لصال�ح الئحة طويلة األم�د من األهداف 

والتوّقعات ونرها عىل 
االجتماعي�ة،  الش�بكة 
وه�ي تتضّمن توقعات 
االفرتايض  الواقع  بنمو 
والرتكي�ز ع�ىل خدم�ة 

املجتمع.
الس�نوات  وخ�الل 
رائ�د  تعه�د  املاضي�ة، 
األعم�ال األمريك�ي تعلم 
وتن�اول  جدي�دة  لغ�ة 
الت�ي  الحيوان�ات  لح�وم 
يقتله�ا بنفس�ه وزي�ارة 
األمريكي�ة،  الوالي�ات  كل 
تكّهن�ات  أث�ار  م�ا  وه�و 
امتالك�ه طموحات  ح�ول 

رئاسية.
الع�ام  إىل  بالنس�بة  أم�ا 
الحايل، فكتب زاكربرغ عىل 
صفحته يف فيسبوك »خالل 

العق�د املقب�ل، س�أرّكز عىل 
أهداف طويلة األمد بدال من التحديات السنوية، 
لق�د حاول�ت التفك�ري بما آم�ل أن يك�ون عليه 
العال�م وحياتي الخاصة يف العام 2030، للرتكيز 

عليها«.
لدين�ا  »س�يكون  أن�ه  إىل  زاكرب�رغ  وأش�ار 

التكنولوجي�ا التي تتيح لنا اإلحس�اس بوجودنا 
فعليا مع ش�خص آخ�ر أينما كان، وستس�اعد 
البح�وث العلمية يف معالجة األم�راض وتجّنبها 
لزيادة معّدل حياتنا بحواىل س�نتني ونصف سنة 

إضافية«.
مّكن�ت  ح�ني  »يف  وتاب�ع 
اإلنرتنت مالي�ني البر من 
التواص�ل معا أينم�ا كانوا 
وساعة شاؤوا، فإن املنصة 
االجتماعية املقبلة ستكون 
للتفاع�الت  مخصص�ة 
يف  وملس�اعدتنا  الخاص�ة 
بن�اء املجتمعات الصغرى 
الت�ي نحتاج إليها كلنا يف 

حياتنا«.
وتوق�ع أن�ه يف نهاي�ة 

هذا العقد، س�يتخىل 
ع�ن  الن�اس 

تفه�م  ا هو
ص�ة  لخا ا
ل�ح  لصا
نظ�ارات 
ق�ع  لوا ا

املعزر.
وختم »لنتخّيل أن بإمكاننا العيش 
يف أي م�كان نخت�اره والوص�ول 
إىل أي عم�ل يف أي م�كان آخر. إذا 
تمّكنا م�ن تحقيق ما نخّطط له، 
سيكون كل ذلك قريبا من الواقع 

بحلول العام 2030«.

املراقب العراقي/ متابعة...
اكتش�ف القمر الصناعي »TESS« التابع لوكالة »ناسا«، 
كوكبا خارج املجموعة الشمس�ية يدور حول نجمني بدالً 
م�ن نجم واح�د، وقد تم التعرف عليه م�ن قبل متدرب يف 

املدرسة الثانوية ال يتجاوز عمره 17 عاما.
لكن حجم الكوكب الذي تم اكتش�افه حديًثا، أكر ب�6.9 
مرة من حج�م األرض، أي بحجم زحل تقريبا، ما يجعله 
بنس�بة كبرية غري صالح للعيش.وُيعرف الكوكب الجديد 

باس�م »b 1338 TOI«، وه�و الكوك�ب الوحي�د املعروف 
يف نظ�ام »TOI 1338«، ال�ذي يقع عىل بعد 1300 س�نة 
ضوئي�ة ع�ن األرض يف مجموع�ة »Pictor«، الت�ي تدور 
كواكبها حول نجومها كل 95 يوما، بحسب ما ذكر موقع 
»cbsnews«.ي�دور النجمان كل منهما حول اآلخر كل 15 
يوما، وأحدهما أكر بحوايل 10 يف املئة من شمسنا، بينما 
اآلخر هو أكثر برودة، وحجمه فقط ثلث حجم الشمس.

وق�ال وولف كوك�ري الطالب ذو ال�17 ع�ام »كنت أبحث 

يصف�ون  املتطوع�ون  كان  يشء،  كل  ع�ن  البيان�ات  يف 
ه�ذا النظ�ام بأن�ه ثنائي ويتف�وق عىل نظ�ام املجموعة 
الشمسية، حيث يدور نجماه حول بعضهما البعض ومن 
وجه�ة نظرن�ا، يتفوق كل منهما عىل اآلخ�ر يف كل مدار، 
وبعد حوايل ثالثة أيام من التدريب، رأيت إشارة من نظام 
يس�مى TOI 1338. يف البداي�ة اعتقدت أنه كان كس�وف 
نجمي، لكنه كان تقديرا خاطًئا، واكتشفنا يف النهاية أنه 

كوكب«.

في الـ17 
من عمره 
ويكتشف 

كوكبا جديدا !

أكبر هجرة بشرية على وجه األرض !

أقدم قطعة شطرنج أثرية في 
طريق العودة بعد عقدي غياب

املراقب العراقي/ متابعة...
ب�دأت الصني تحضرياتها لالس�تعداد لبداية العام 
القم�ري الجديد ال�ذي يبدأ بعد أس�بوعني، والذي 

يمتاز بخصوصية كبرية لدى الصينني.
يص�ادف الع�ام القم�ري الجديد ي�وم 25 يناير/

كان�ون الثان�ي، وهو أبكر عام قم�ري جديد منذ 
عام 2012.

مناس�بة  الع�ام م�ع  وال�ذي س�يتصادف ه�ذا 
»تش�ونيون« والت�ي توص�ف بأنه�ا أك�ر هجرة 
برية عىل كوكب األرض، وهي مناس�بة تستمر 
ل�40 يوم�ا يس�تغلها الصينيون يف 
اىل موطنه�م لإلحتفال  العودة 
القمري�ة  الس�نة  بعي�د 

الجديدة.

األمر الذي يعني أن الصني ستشهد ازدحاما كبريا 
يف الربيع، حيث س�يتداخل ذل�ك مع فرتة عطالت 
 cnn الطلب�ة الش�توية، بحس�ب مانق�ل موق�ع

العربي.
وم�ن املتوقع أن يت�م القيام ب�3 ملي�ارات رحلة 
خالل فرتة مناس�بة »تش�ونيون« يف عام 2020، 
ويع�د ذلك زي�ادة طفيفة عن عدد رح�الت العام 
املايض ال�ذي وص�ل إىل 2.99 مليار رحل�ة. ويعد 
خط »بكني-تشانغجياكو«، الذي يتميز بقطارات 
ب�دون س�ائق، وخ�ط  الت�ي تعم�ل  الرصاص�ة 
»تشنغدو-غوييانغ« عايل الرسعة، من اإلضافات 
التي س�تخفف من حرك�ة امل�رور يف الطرق التي 
ع�ادة ما تك�ون مزدحم�ة يف املناط�ق الغربية يف 

الصني.

في 2020.. أول ظاهرة تسيطر 
على القمر في شبه الظل

 يهدي 9 ماليين دوالر لمتابعيه 
على«تويتر !

املراقب العراقي/ متابعة...
شهد العالم مع بداية عام 2020 أول ظاهرة فلكية 
س�يطرت عىل القمر وهي ظاهرة »ش�به الظل«.

نرت وكالة الفضاء الروسية »روس كوسموس« 
س�مية بيان�ا يف صفحته�ا  لر ا

ع�ىل 

»فيسبوك«، جاء فيه أن العالم شهد امس الجمعة 
الس�اعة 22:10 بتوقي�ت موس�كو أول خس�وف 
»ش�به ظل« يف عام 2020. وقد أشار املركز الدويل 
للفل�ك إىل أنه م�ن املتوقع دخ�ول 90% من القمر 
يف منطقة ش�به الظل، مما يعني أن بعض أجزاء 
القم�ر س�تكون معتمة أكث�ر من غريه�ا نتيجة 
لقربها من منطقة ظل األرض، وبالتايل س�يكون 
الخس�وف واضحا وبشكل ملموس وقت الذروة 
ع�ىل هذا الج�زء م�ن القمر وق�د أورد موقع 
»س�كاي إي�رث« أن س�كان األمريكتني لن 
يتمكن�وا من رؤية هذا الخس�وف املرتقب 
بس�بب ف�ارق التوقي�ت الزمن�ي، حي�ث 
إن حدوث�ه يتواف�ق م�ع س�اعات النهار 
هناك، بينما س�يتمكن قاطنو قارات آسيا 
وأفريقي�ا وأوروب�ا م�ن رؤيت�ه بوض�وح. 
وس�يقدم موقع »فريتش�وال تليس�كوب« يف 
روم�ا عرض�ا مجانيا له�ذا الخس�وف يبدأ من 

الساعة الخامسة مساء وفق التوقيت العاملي.

املراقب العراقي/ متابعة....
قدم امللياردير الياباني، يوس�اكو ميزاوا، عرضا 
س�خيا ملتابعيه عىل منصة التواصل االجتماعي 

»تويرت« بمنح ألف شخص 9 ماليني دوالر.
عرض املياردير الياباني املشهور بطريقة رصفه 
وبذخ�ه، عىل متابعيه عىل »تويرت« إمكانية فوز 
كل ش�خص ) من مجموع ال� 1000( ب�9 آالف 

دوالر برط بسيط.
وحدد ميزاوا، رشطه بأن يقوم الراغبون بالفوز 
به�ذا املبلغ بإعادة نر تغري�دة كان قد نرها 
يف 1 يناير/كان�ون الثاني، حيث س�يتمكن ألف 
ش�خص من الحصول عىل هذا املبلغ بعد القيام 

بسحب.

م�ن جهته امللياردير وصف ه�ذه الخطوة بأنها 
بمثاب�ة »تجرب�ة اجتماعي�ة جادة«، ل�ريى إذا 
كان�ت »األم�وال املجاني�ة« تع�زز م�ن ش�عور 
األف�راد بالس�عادة، بحس�ب م�ا نق�ل موق�ع 

.businessinsider
يذك�ر ب�أن مي�زاوا جم�ع ثروت�ه م�ن عمله يف 
مجال املوضة واألزياء، واشتهر بطريقة رصفه 
لألم�وال حيث أنفق 57 ملي�ون دوالر عىل إحدى 
لوح�ات باس�كيات، وحج�ز كل مقاع�د رحلة 

SpaceX األوىل إىل القمر.
ويأت�ي عرض�ه األخ�ري بعد ش�هرين م�ن بيع 
ميزاوا رشكت�ه، Zozo Inc، للموضة واألزياء إىل 

SoftBank مقابل 900 مليون دوالر.

»المطوية األولى« 
لشكسبير تتراوح ما بين 

أربعة وستة ماليين دوالر 

 العب كرة قدم 
تلتهمه أسماك القرش

املراقب العراقي/ متابعة...
أعلنت دار كريس�تيز للمزادات أنها 
س�تعرض للبيع للم�رة األوىل كتابا 
ن�ادرا يجم�ع أعمال الكات�ب وليام 
شكس�بري ويعود لعام 1623 خالل 
مزاد يقام يف ش�هر أبريل/ نيس�ان 

املقبل.
وقال�ت ال�دار، أمس الجمع�ة، إنها 
تتوق�ع أن يب�اع الكت�اب املع�روف 
األوىل«  »املطوي�ة  باس�م  عاملي�ا 
بس�عر ي�رتاوح ب�ني أربعة وس�تة 
مالي�ني دوالر. وهذا واحد من س�ت 
نس�خ كاملة معروف أنه�ا بحيازة 
أشخاص أو مؤسسات خاصة، كما 

نقلت وكالة »رويرتز«.
ع�ىل  األوىل«  »املطوي�ة  وتحت�وي 
مرسحيات شكس�بري البالغ عددها 
36 مرسحي�ة. ولوال ه�ذه املطوية 
التي جمعه�ا أصدق�اء للكاتب بعد 
وفات�ه ملا كان لبع�ض املرسحيات، 
مثل »ماكبث« و«العاصفة« و«كما 

تشاء«، أن ُتنر أو ترى النور.
وستخرج هذه النسخة يف جولة تبدأ 
األس�بوع املقبل يف لندن ثم تتجه إىل 
نيويورك وهون�غ كونغ وبكني قبل 
أن تع�ود إىل نيويورك لعرضها للبيع 

يف مزاد يف 24 أبريل/ نيسان.
وه�ذا الكت�اب بحيازة كلي�ة ميلز، 
وه�ي كلية فن�ون ليرالي�ة خاصة 
كاليفورني�ا  بوالي�ة  أوكالن�د  يف 

األمريكية.
وقالت دار كريس�تيز إن أعىل سعر 
بيعت به نسخة من »املطوية األوىل« 
كان يف م�زاد يف ع�ام 2001 ح�ني 

بيعت بنحو 6.2 مليون دوالر.

 املراقب العراقي/ متابعة...
ع�ىل  األس�رتالية  الس�لطات  عث�رت 
جثم�ان الالع�ب األمريك�ي الش�اب، 
إيري�ك برييجيت�ي، عق�ب اختفائه يف 
الثاني م�ن يناير/كانون الثاني خالل 

قضائه عطلة.
ووفقا ملا نرته صحيفة »نيوزوييك« 
األمريكي�ة، برييجيتي ه�و العب كرة 
الجامع�ات  دوري  يف  ينش�ط  ق�دم 
بالوالي�ات املتح�دة، ويبلغ م�ن العمر 

21 عاما.
وذك�رت الس�لطات األس�رتالية أنه�ا 
كانت تبحث عن جثمان غواص يدعى 
جاري جوناث�ان وأثناء البحث وجدت 
ثالث�ة أس�م�����اك ق�رش متجمعة 
ح�ول جث�ة تبني أنه�ا لش�اب صغري 
وليس�ت ل���ج�اري صاح�ب ال� 57 

عاما.
وقررت الس�لطات غلق الش�اطئ بعد 
األح�داث الدامية التي م�رت به خالل 

األيام املاضية.
يذكر أن إجمايل عدد الهجمات القاتلة 
ألس�ماك الق�رش قبالة س�احل والية 

أس�رتاليا الغربي�ة منذ ع�ام 2000 
والتي تم توثيقها، وصل إىل 16.

 املراقب العراقي/ متابعة....
 ش�هد عام 2019 أحداًث�ا حافلة ومن أب�رز األحداث عىل 
املس�توى األمني، كان اس�تهداف مقار ومخازن أس�لحة 
للحش�د الش�عبي وسلس�لة هجم�ات واغتي�االت طالت 

ناشطني ومتظاهرين.
أما عىل املس�توى الس�يايس، فتتصدر التظاه�رات والتي 
أدت إىل اس�تقالة حكوم�ة ع�ادل عب�د امله�دي، وتريع 
قان�ون انتخاب�ات جدي�د، واختيار مفوضي�ة جديدة من 

القضاة.
رياضًي�ا، هيمن�ت تصفيات كأس العالم ع�ىل اهتمامات 
العراقيني، حيث يتصدر املنتخ�ب الوطني مجموعته بعد 
سلس�لة نتائج إيجابي�ة، كان آخرها الف�وز عىل إيران يف 

مباراة حماسية، والتعادل أمام البحرين.
وهن�ا نس�تعرض لكم أكث�ر س�تة مواضيع بح�ث عنها 
العراقيون عىل محرك البحث »جوجل« خالل عام 2019:

نتائج السادس اإلعدادي
يس�ارع العراقي�ون باهتمام بال�غ إىل البحث ع�ن نتائج 
طلب�ة املرحلة اإلعدادية، املصريية، والتي تحدد مس�تقبل 
أبنائه�م وذويه�م عىل مس�توى الدراس�ة الجامعية، مع 
نهاية املوس�م الدرايس من كل عام، يف ظل تراجع القطاع 
التعليمي والرتبوي عىل وقع األحداث التي تش�هدها البالد 

منذ عقود.
نتائج مباريات الدوري اإلنجليزي

يتابع العراقيون بشغف مسابقات كرة القدم حول العالم، 
خاصة مع تراجع الدوري املحيل وش�بهات الفس�اد التي 
تحيط باملؤسس�ات الرياضية، حيث يحرصون عىل تتبع 
نتائج الفرق الكرى كأندية الدوري اإلنجليزي واإلسباني 
واإليط�ايل، فيما ش�هدت البالد تأس�يس روابط تش�جيع 

لبعض تلك الفرق كريال مدريد وبرشلونة وغريها.
تصدرت نتائج الس�ادس اإلعدادي قائم�ة املواضيع التي 

بحث عنها العراقيون يف جوجول خالل العام 
العراق ضد البحرين

بح�ث العراقيون أيًضا، بش�كل كبري ع�ن نتائج املنتخب 
الوطن�ي العراق�ي ض�د نظ�ريه البحريني، بعد سلس�لة 

مواجهات جمعتهما ضمن تصفيات كأس العالم وبطولة 
كأس الخليج، حيث ودع أسود الرافدين البطولة برضبات 

الرتجيح أمام البحرين.
ببجي

عىل مس�توى الرتفيه، اس�تحوذت لعبة »بالير أنونز باتل 
غراون�دز« املعروف�ة باس�م ببج�ي PUBG، أو س�احات 
مع�ارك الالعب�ني املجهول�ني، ع�ىل اهتم�ام العراقي�ني، 
حتى وصل الحال يف بعض األحيان إىل تس�ببها بمش�اكل 
اجتماعي�ة وعش�ائرية، قب�ل أن يعل�ن الرمل�ان حظرها 
بحج�ة »خطرها« عىل املجتم�ع، وهو ما أث�ار انتقادات 

وسخرية واسعتني.
وتش�ري إحصائية »جوجل« إىل أن العراقي�ني بحثوا كثريًا 
عن كلمة »ببجي«، التي اقرتنت بالش�بان اليافعني الذين 
كان�وا ن�واة االحتجاج�ات العارم�ة بع�د أن اس�تخدمت 
النتقاده�م بوصفهم »جي�ل الببجي«، يف إش�ارة إىل عدم 

اهتمامهم بالواقع واالنشغال باأللعاب اإللكرتونية.
فيسبوك

ل�م يعد خافًيا ما باتت تمثل�ه مواقع التواصل االجتماعي 
من أهمية للمجتمعات، لجهة اتساع استخدامها وتأثريها 

عىل مستوى العالم.
تضمن�ت القائم�ة عمليات البحث األبرز اس�مي »س�ايه 
كري�م« و«أم�ري ب�روز« فضاًل ع�ن لعبة ببج�ي  وموقع 

التواصل فيسبوك 
يف الع�راق، يتص�در فيس�بوك، قائم�ة مواق�ع التواص�ل 
املستخدمة، حيث يحرص العراقيون عىل متابعة األحداث 
والتطورات والش�خصيات املؤثرة والنج�وم، عر النافذة 
الزرق�اء، كما كان له دور فع�ال يف االحتجاجات الجارية 
والكش�ف ع�ن ممارس�ات الس�لطات املنافي�ة لحق�وق 

اإلنسان وغريها.
أمري بروز

صانع محتوى شاب عر موقع يوتيوب، يمارس تحديات 
تتعل�ق بتن�اول وجب�ات طعام كب�رية، حاز ع�ىل اهتمام 
العراقي�ني يف 2019 ليدخ�ل قائم�ة أكث�ر م�ا بح�ث عنه 

العراقيون عر »جوجل« خالل العام.

ستة مواضيع اشغلت العراقيين للبحث عنها بـ »جوجل« في 2019

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 مرورة.

أقوال 
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أهمها »نتائج السادس« ومباريات المنتخب الوطني

ع��ام حافل باألحداث السياس��ية واالجتماعية والرياضي��ة، يودعه العراقيون، يف ظل أوضاع مضطرب��ة وتحديات كربى تواجه 
الب��اد ع��ى وقع االحتجاج��ات المس��تمرة والمخاوف م��ن التورط بح��رب إقليمية، بانتظ��ار آخر جدي��د يأملون أن يش��هد تحقق 

مطالبهم.

املراقب العراقي/ متابعة...
   واف�ق عالم اآلثار الكندي جون أوليس�ون، عىل إع�ادة أقدم قطعة 
ش�طرنج أثري�ة يف العال�م إىل األردن، عثر عليه�ا، يف 1991، أثناء 
تنقيبه يف منطقة الحميم�ة التابعة ملحافظة العقبة )جنوب(.

جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة األنباء األردنية الرسمية »برتا«، 
يف رد للعال�م الكن�دي ع�ىل دائرة اآلث�ار العام�ة )حكومية(.

واملحتمل أن يعيد أوليسون أيضا قطعتي شطرنج تم العثور 
عليهم�ا خالل عملي�ة تنقيب يف حس�بان )جن�وب عمان( 
ووادي فين�ان )جن�وب البحر امليت(، ويع�ود تاريخهما إىل 
الق�رن الثالث عر.ووفق أوليس�ون، الناش�ط يف جامعة 
فيكتوري�ا الكندية، يف رده عىل مخاطب�ة دائرة اآلثار، فإن 
»القطع�ة من الحجر الرميل، وأول قطعة ش�طرنج موثقة 

يف العالم من خالل الحفريات األثرية«.
ولفت إىل أنها »من تصميم إسالمي ُمبكر نموذجي، ومؤرخة 
بني الفرتة 680-749 ميالدًيا«، وهي الفرتة التي كانت األرسة 
العباس�ية تقيم فيها بالحميمة.    ونقلت الوكالة األردنية، عن 
مديرة املتاحف والتوعية األثرية يف دائرة اآلثار العامة، سامية 
خوري، قولها بخص�وص كيفية خروج القطعة من األردن، 
إن »هناك نظاما يف دائرة اآلثار قبل عام 2000، يسمى نظام 
القس�مة«.وأضافت أن�ه بموج�ب النظام املذك�ور، والذي 
جرى إلغاؤه، يتم إعطاء الحق للبعثات األجنبية التي تنقب 
عن اآلث�ار يف األردن، بإخ�راج نصف املكتش�فات األثرية، 
إلجراء الدراسات والبحوث عليها يف الجامعات العاملية، أما 

النصف اآلخر فتعود ملكيته لدائرة اآلثار العامة.


