
»اللص« األمريكي يروع الشارع بأكاذيب »سرقة« أموال العراق في البنك الفيدرالي في حال انسحاب قواتها
واشنطن تتبع طريقة »البلطجة« في التعامل مع العراق...

المراقب العراقي/ سالم الزبيدي...
تمارس واشنطن ضغطاً عىل الحكومة 
العراقي�ة بع�د موقف الربمل�ان األخري 
الذي طال�ب بإخراج القوات االمريكية 
من العراق، ع�ىل خلفية االنتهاك الذي 
ارتكب�ه الط�ريان األمريك�ي باغتي�ال 
نائب رئيس هيأة الحش�د الشعبي أبو 
مهدي املهن�دس، وقائ�د فيلق القدس 
اإليران�ي قاس�م س�ليماني يف مط�ار 

العاصمة بغداد.
واحدث�ت تلك الش�ائعات ردود فعل يف 
الش�ارع، لرتويجه�ا من قبل وس�ائل 
اع�ام مأج�ورة، بالرغ�م م�ن ع�دم 
رشيعته�ا، كونه�ا ال تحم�ل أي اط�ر 
قانونية تس�تند عليها، انم�ا اعتمدت 
طري�ق »االبتزاز« والتخويف، لتجييش 
الش�ارع ضد أي ق�رار حكومي يصدر 
بالضد م�ن الوج�ود األمريك�ي او أي 
انتهاك تمارسه واشنطن عىل األرايض 

العراقية.
أس�لوب  ترام�ب  إدارة  وتم�ارس 
دول  م�ع  اتبعت�ه  ال�ذي  »البلطج�ة« 
الحكوم�ة  ع�ىل  الضغ�ط  يف  الخلي�ج 
العراقي�ة، يف خط�وة عده�ا مراقبون 
للشأن السيايس بانها أساليب الرسقة 
التي اعتمدتها واشنطن يف التعامل مع 

الدول.
وبه�ذا الجان�ب يرى املحلل الس�يايس 

منهل املرش�دي ان ه�ذه املواقف تؤكد 
قباحة السياسية االمريكية الطاغوتية 

التي تعتمد االبتزاز والرسقة.
وق�ال املرش�دي يف ترصي�ح خ�ص به 
»املراق�ب العراق�ي« ان » أمريكا تلعب 
عىل وت�ر التقاطع�ات واالختافات يف 
الطي�ف العراق�ي، لذلك ش�هدنا كيف 
اختل�ف مجل�س الن�واب ع�ىل قضية 
اخ�راج القوات االمريكي�ة من العراق، 
وهذا يؤكد عىل ان واشنطن استطاعت 

ان تشق وحدة الصف العراقي«.
وأض�اف ان » حدي�ث ترام�ب بوض�ع 
يده عىل«35« ملي�ار دوالر من األموال 
العراقية املودعة يف البنك الفيدرايل، هو 
دليل عىل افتخ�ار أمريكا بلصوصيتها 

ورسقاتها«.
ولفت اىل ان »هذا األس�لوب اتبعته مع 
دول املنطقة وعىل راس�ها الس�عودية 
التي جعلت منه�ا بقرة حلوب«، مبيناً 
ان »املطل�وب م�ن القوى السياس�ية 
السياس�ية  بوج�ه  املوق�ف  وح�دة 

االمريكية«.
وأش�ار اىل ان »الحكوم�ة مطالب نوع 
من القوة والثبات، لتطمني الشارع ما 
قبل هذه الش�ائعات والحرب النفسية 

التي تمارسها واشنطن«.
م�ن جانب�ه ي�رى املحل�ل الس�يايس 
حسني عباس ان التهديدات االمريكية 

غ�ري واقعية ومجرد خدعة تمارس�ها 
للضغط عىل الحكومة والشعب.

وق�ال عب�اس يف ترصي�ح خ�ص ب�ه 
»املراقب العراقي« ان »األموال املودعة 
يف البن�ك الفي�درايل، محمي�ة بموجب 
القانون، السيما وان العرق لم يرتكب 
أي خط�أ يبيح لواش�نطن وضع يدها 

عىل تلك األموال«.
وأض�اف ان »تلك الترصيح�ات عبارة 
عن حرب نفس�ية تمارسها واشنطن 
ضد الشعب لرتهيبه ودفعه عن اتخاذ 
مواقف مضاد ألي اجراء حكومي يحد 
من تدفق الق�وات األمريكي اىل العراق 

او سحب قواتها من الباد«.
يشار اىل ان مختصون بالقانون الدويل 
أكدوا إن واش�نطن ال تمل�ك أي حق يف 
مصادرة ودائع العراق يف البنك املركزي 
األمريك�ي لك�ون ان اتفاقي�ة اإلط�ار 
االس�رتاتيجي ب�ني البلدي�ن يف فقرتها 
الخامس�ة تعف�ي الع�راق م�ن تقديم 
أي تعويضات مالية ع�ن األموال التي 
يرصفه�ا الجانب األمريك�ي يف تطوير 
بالقواع�د  ومنش�آت  مراف�ق  وبن�اء 
األمريكي�ة يف الع�راق يف ح�ال خ�روج 
قواته�م من الع�راق أو انته�اء العمل 
باالتفاقية املذكورة بحس�ب ما أكدته 
صحيف�ة »ووس�ل س�رتيت جورنال« 

االمريكية. 

الملكي يتفوق على اليونايتد بضم فان دي بيك

ابتكار كلى 
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أكد مستش�ار األمن القوم�ي األمريكي 
روب�رت أوبراين، االح�د، أن باده تنوي 
س�حب قواته�ا م�ن الع����راق وفق�ا 
لنظ�ام وتوقي�ت ح�دده االتف�اق م�ع 

وبغداد.
وق�ال أوبراي�ن، يف مقابل�ة م�ع قن�اة 
تعليق�ا  األمريكي�ة،  ني�وز«  »فوك�س 
عىل مس�تقبل وج�ود الوالي�ات املتحدة 

العس�كري يف العراق: »م�ا يتعني علينا 
التفاقن�ا  وفق�ا  املغ�ادرة  ه�و  فعل�ه 
وبطريق�ة يتم فيها القضاء عىل داعش 

تماما«.
القوم�ي  األم�ن  مستش�ار  وأض�اف 
بالخاف�ة،  اعتنين�ا  »لق�د  األمريك�ي: 
ونعم�ل بجدية اآلن للتخل�ص من بقايا 

داعش«.

اإلعامي�ة يف مجل�س  الدائ�رة  اعلن�ت 
النواب الي�وم االحد، عن ج�دول اعمال 
جلس�ة مجل�س الن�واب لي�����وم غد 

االثنني.
وأف�ادت وثيق�ة ص�ادرة ع�ن الدائ�رة 
اإلعامي�ة تابعته�ا »املراق�ب العراقي« 
ان »الجلس�ة س�تتضمن التصويت عىل 
م�روع قان�ون انضم�ام جمهوري�ة 

الع�راق اىل اتفاقي�ة النقل ال�ربي الدويل 
لعام ».

»الجلس�ة  ان  الوثيق�ة  وأضاف�ت 
س�تتضمن كذل�ك اس�تكمال التصويت 
عىل مق�رتح قانون الضم�ان الصحي، 
والق�راءة األوىل ملق�رتح قان�ون األندية 
الرياضية، والقراءة األوىل ملقرتح قانون 

االتحادات الرياضية«.

مستشار ترامب: ما علينا فعاًل هو 
االنسحاب من العراق 

جدول اعمال جلسة مجلس النواب
 ليوم غد االثنين

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
الع�راق دخ�ل ع�ام 2020 ب�� »موازن�ة 
مؤقتة«، بس�بب تأخر إرس�الها من قبل 
حكوم�ة ترصي�ف األعم�ال الحالية عىل 
خلفي�ة إش�كال قانون�ي إجرائ�ي ك�ون 
الرع�ي  الغط�اء  تمتل�ك  ال  الحكوم�ة 
ألرس�ال املوازن�ة , مما س�يضطر العمل 
بنظام 1/12  كما حدث يف موازنة 2014.

العج�ز امل�ايل الكب�ري ال�ذي يص�ل اىل 48 
يع�د  دين�ار يف موازن�ة 2020  تريلي�ون 
خيايل وبالتايل سيعطي رشعية للحكومة 
باالقرتاض الخارجي وبالتايل فرض فوائد 
كبرية أخرى يدفعها العراق , مما يش�كل 
عبء جديد عىل موازنات العراق وعىل كل 
مول�ود جديد س�يكون مديون�ا بأكثر من 

100مئة الف دوالر.
الفوىض يف رصف األموال يف موازنة العام 
اذا اق�رت ع�ىل 1/12 ستس�بب  الح�ايل 
بضياع األم�وال وتحكم مافيات الفس�اد 

السيايس وتسلطها عىل أموال العراق.

هن�اك تدخ�ات من قب�ل صن�دوق النقد 
ال�دويل يف اعداد جمي�ع موازن�ات العراق 
بس�بب الروط الت�ي فرضه�ا صندوق 
الع�راق  مش�اكل  وراء  ال�روط  وه�ذه 
الحالي�ة حيث منع التعيين�ات وهي وراء 
زي�ادة موازن�ة اإلقليم التي تج�اوزت ال� 
25% م�ن املوازن�ة العامة,مم�ا افقدته�ا 
الكث�ري من االمتي�ازات التي كان يس�عى 
له�ا املواط�ن .ان تأخ�ر اق�رار املوازنة يف 
ظ�ل الخاف�ات السياس�ية بس�بب عدم 
االتفاق عىل رئيس وزراء جديد ,اضطرت 
الحكوم�ة الحالي�ة اىل اص�دار تعليم�ات 
بالعم�ل بموازنة العام الح�ايل وفق نظام 
12/1 وحسب قيمة موازنة العام املايض 
بس�بب عدم اق�رار املوازن�ة , وهناك كتل 
سياس�ية تس�عى لع�دم ارس�ال موازنة 
رشعي�ة من اج�ل التاعب به�ا ,وموازنة 
2020 تش�مل اإلنف�اق التش�غييل فق�ط 
دون االس�تثماري وم�ا ن�راه ان النفقات 
التش�غيليَّة ب�دأت تتوس�ع عىل حس�اب 

املتزاي�د  اإلنف�اق  بس�بب  االس�تثماريَّة 
وخصوص�اً الدرجات الوظيفيَّ�ة الجديدة 

وإطاق املُنح املالية للعاطلني.
يق�ول الخبري االقتص�ادي هيثم الخزعيل 
يف اتصال مع )املراقب العراقي(: املش�كلة 
الحالي�ة الت�ي تقف ام�ام إق�رار موازنة 
2020  ه�ي حكوم�ة ترصي�ف االعم�ال 
الحالي�ة والت�ي يمن�ع القانون ارس�الها 
مل�روع موازن�ة 2020 , اال ان الربمل�ان 
يح�اول جاه�دا بالضغط ع�ىل الحكومة 
الحالية ألرس�ال قانون املوازنة من خال 
منحه�ا صاحي�ات به�ذا الش�أن وه�و 
االمر الذي يعرتض عليه خرباء الدس�تور 
العراق�ي , كم�ا ان موازن�ة الع�ام الحايل 
تركز كثريا عىل الجانب التش�غييل بسبب 
كثرة التعيينات الجديدة , فضا عن تقليل 
األموال للجانب االس�تثماري وبذلك تفقد 
املوازن�ة قيمته�ا املعنوية ولن تس�هم يف 

تعزيز االعمار والبناء.

تفاصيل اوسع صفحة 3

أك�د النائ�ب ع�ن الفت�ح 
فاض�ل الفت�اوي، الي�وم 
االح�د، عزمه ط�رح ملف 
امله�دي  عب�د  تخوي�ل 
بالتوقيع ع�ىل االتفاقيات 
والعق�ود ضم�ن اتفاقي�ة 
الص�ني بعد ان دخلت حيز 
التنفي�ذ، مبينا انه س�يتم 
ط�رح امللف خال جلس�ة 

الغد.
وقال الفتاوي ان “اتفاقية 
الصني دخلت  العراق م�ع 
وبحاج�ة  التنفي�ذ  حي�ز 
اىل مصادق�ة ع�ىل العقود 
الت�ي تتضمنه�ا االتفاقية 
وحكومة ترصيف االعمال 

غري قادرة عىل ذلك”.

“الربمل�ان  ان  وأض�اف 
يجري تحركاته للتصويت 
ع�ىل قرار يخ�ول بموجبه 
ع�ىل  للتوقي�ع  الحكوم�ة 
العقود واالتفاقيات ضمن 
اتفاقي�ة العراق والصني”، 
ان “امللف  اىل  مش�ي����را 
خ�ال  س�يط������رح 
جلسة مجلس النواب ليوم 

غد”.
وأوض�����ح ان “اتفاقية 
الص�ني ال يمك�ن تأجيلها 
للحكوم�ة املقبل�ة بعد ان 
دخلت حي�ز التنفي�ذ مما 
يج�رب الربملان ع�ىل تمرير 
الحكوم�ة  تخوي�ل  ق�رار 

للتوقيع عليها”.

باس�م  الناط�ق  نف�ى 
تحال�ف الفت�ح احم�د 
االس�دي، الي�وم االحد، 
إع�ادة تكلي�ف رئي�س 
عادل  املستقيل  الوزراء 
برئاس�ة  امله�دي  عب�د 

الحكومة مجددا.
وق�����ال االس�دي يف 
صح�����في  ترصيح 
»املراقب  علي�ه  اطلعت 
إنه “ال يوجد  العراقي« 
اتفاق عىل اعادة تكليف 
لرئاس�ة  امله�دي  عب�د 

الحكومة”.
“لي�س  أن�ه  وأض�اف 
جدي�د  مرش�ح  لدين�ا 

م�ع  ونح�ن  للرئاس�ة 
اإلجم�اع الوطن�ي عىل 
وطني�ة  ش�خصية  اي 
تنج�ز  جدلي�ة  غ�ري 
امله�ام يف ه�ذه املرحلة 

الحساسة”.
يذكر ان كتلة صادقون 
الربملاني�ة نف�ت وجود 
سياس�ية  تح�ركات 
الع�ادة الثق�ة برئي�س 
عادل  املستقيل  الوزراء 
عبد امله�دي، ولفتت اىل 
السياس�ية  الق�وى  ان 
ف�����ي  أخفق����ت 
بديلة  شخصية  اختيار 

عنه.

نظام )1/12( خيار بديل لتسيير األمور االقتصادية بعد تعطل موازنة »2020«
عبد المهدي يخول بالمضي 

في االتفاقية مع الصين

الناطق باسم الفتح: لم نكلف 
رئيس الوزراء المستقيل 

بإدارة الحكومة مجددًا

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

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/ احمد محمد...
مؤرش خط�ري عىل التظاه�رات القائمة يف بغ�داد واملحافظات 
اال وهو ع�ودة عمليات الحرق التي تطال املؤسس�ات الرتبوية 
والتعليمي�ة واملتمثل�ة بالجامعات واملدارس م�ن خال جهات 
مندس�ة هدفه�ا حرف مس�ار التظاه�ر اىل الدم�ار والتخريب 
والقض�اء عىل س�ليمتها، حيث ش�هد يوم ام�س عملية حرق 
ملدرس�ة يف ذي قار فيما ش�هد اليوم األحد عملية حرق للبوابة 

الرئيسية لجامعة واسط من قبل أولئك املندسني.
ويؤكد مراقبون يف الش�أن الس�يايس أن املحور األمريكي  يقف 
وراء عمليات الحرق بعد شعوره باإلفاس بعد ارتكاب جريمته 

الغاشمة بحق قادة املقاومة. 
من جهته اكد الكاتب واملحلل الس�يايس س�عود الس�اعدي، أن 
»هناك جهات مندس�ة تركب موج�ة االحتجاجات تتعمد حرق 
املؤسسات الحكومية وخصوصا التعليمية منها، وذلك للوقوف 

بوجه محاوالت إيجاد مخرجا سياسية لألزمة الراهنة«.
وأضاف الس�اعدي، يف ترصيح ل� »املراقب العراقي« أنه »ال احد 
يس�تطيع أن ينك�ر أن التظاهر حق كفله الدس�تور خصوصا 
يف الوق�ت الذي وصلت فيه مس�تويات الفس�اد يف مؤسس�ات 
الدول�ة اىل مراح�ل ال تط�اق، لكن برط الحف�اظ عىل الحراك 
من املندسني واملخربني الذي يحرقون مسار التظاهر من خال 
إش�اعة العنف وه�ذا امر مرفوض من قب�ل املرجعيات الدينية 

واملجتمع العراقي«.
وأشار الساعدي اىل أن »هدف تلك العمليات هو ارجاع الباد اىل 

املربع األول وخلخلة الوضع األمني العام«.
وب�ني، أن »ال�دور األمريكي وبعد وصوله اىل طريق مس�دود يف 
العب�ث بأم�ن العراق ب�دًء يح�رك جماعاته التخريبي�ة مجددا 
ك�ي يطب�ق اجنداته وهذا يت�م من خال عودة مسلس�ل حرق 

املؤسسات التعليمية كاملدارس والجامعات«.
وأوضح ان »الطرف األمريكي يش�عر باإلفاس وانغاق جميع 
األب�واب من حول�ه بعد تنفيذه للعملية الغاش�مة باس�تهداف 
قائ�دي املقاوم�ة اإلس�امية قاس�م س�ليماني وأب�و مه�دي 

املهندس«.
واعت�رب الس�اعدي، أن »محاوالت الع�دوان األمريكي ماهي اال 
»حمق�اء« امام الوعي الجماهريي العراقي الن هدفها إش�اعة 

الفوىض يف عموم الباد«.
وش�دد عىل أن »يكون دور حيوي للقوات األمنية يف مسألة فرز 
املخربني عن املندس�ني اثناء التظاهر«، مش�ريا اىل أن »اضعاف 

الدولة ال يصب بمصلحة أحد«.
ب�دوره دعا النائب عن كتلة صادق�ون نعيم العبودي، إىل وقفة 
»حكومي�ة واجتماعية« ج�ادة إلنهاء االعتداء ع�ىل الجامعات 

واملدارس.
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»عصابات الجوكر« تواصل مراهنتها على تعطيل الدوام الرسمي في واسط والمحافظات

املراقب العراقي/ متابعة...
أكد األمني العام لحزب الله سماحة السيد حسن 
ن�رص الل�ه أن الحاج قاس�م س�ليماني ل�م يكن 
يمثل نفس�ه ب�ل ممث�ل للجمهورية اإلس�امية 
وقيادته�ا، موضح�اً ع�ن عاقة الش�هيد بحزب 
الل�ه التي بدأت ع�ام 1998 حيث أس�س لعاقة 
مميزة ومتينة كأنه أحد أفراد الحزب، فيما أشار 
اىل أن كل م�ا تملكه املقاوم�ة اليوم من قوة ردع 
وإمكان�ات وخربات وتطوير باتت تهديد وجودي 
ل�«إرسائيل«،وخ�ال اإلحتف�ال التكريم�ي الذي 
يقيم�ه ح�زب الله يف ذكرى أس�بوع الش�هيدين 
س�ليماني واملهن�دس ورفاقهم�ا، وال�ذي يق�ام 
بالت�وازي يف كل م�ن بعلب�ك، الهرم�ل، النبطية، 
البقاع الغربي، صور، وبنت جبيل، لفت سماحته 
إىل أن الشهيد س�ليماني كان أحد أسباب التطور 
املقاوم�ة يف نهاي�ة  الكم�ي والنوع�ي يف عم�ل 
التسعينيات، وأن اهتمامه وعمله أدى إىل انتصار 

عام 2000، والتي تحولت بعدها املقاومة إىل قوة 
تملك قدرة وردع لقطع يد العدو »اإلرسائييل« عن 
لبنان بمواكبته.وذكر الس�يد نرص الله أنه خال 
عدوان تموز 2006 جاء الحاج قاس�م سليماني 
إىل الضاحي�ة الجنوبّية وظ�ّل إىل جانب املقاومة 
كّل أّي�ام الح�رب يف غرفة العملّي�ات رغم الخطر 
الش�ديد وتحت القصف، وصوالً إىل نهاية الحرب 
حيث أخربنا أننا بحاجة إىل مبالغ كبرية من أجل 

التعويض عىل الناس وهو أمن هذا الدعم. 
وش�دد الس�يد ن�رص الله ع�ىل أن كل م�ا تملكه 
املقاوم�ة اليوم من ق�وة ردع وإمكانات وخربات 
وتطوي�ر بات�ت تهدي�د وج�ودي ل�«إرسائي�ل«، 
قائ�ًا »نحن لم نك�ن نتوقع أن يأت�ي يوم ينظر 
في�ه الع�دو إىل مقاومتن�ا اللبنانية أنها تش�كل 
تهديد وجودي ل�ه وهذا بربكة ايران قيادة اإلمام 

الخامنئي والحاج قاسم سليماني«.

تفاصيل اوسع صفحة 4

السيد نصر اهلل: التواضع وحب الناس سمات 
تلتصق بالشهداء القادة المهندس وسليماني
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المراقب العراقي/ بغداد...
كشف النائب عن تحالف سائرون رياض املسعودي، 
االحد، عن  تفاصيل االجتماع الذي جرى بني الس�يد 
مقتدى الصدر ورئيس  تحالف الفتح هادي العامري 
يف اي�ران، مبينا ان االجتماع ركز عىل  ثالثة مواضيع 
رئيسية ومهمة للمرحلة املقبلة .  وقال املسعودي يف 
ترصيح تابعته »املراقب العراقي« إن   «االجتماع الذي 
جمع السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري مع 
 رئي�س تحالف الفتح ه�ادي العامري تن�اول ثالثة 

مواضيع رئيسية  ومهمة للمرحلة املقبلة«.  وأضاف 
أن »املواضيع التي تم تناولها هي مناقشة مستقبل 
تواج�د  القوات األجنبية يف العراق وامليض بتأس�يس 
ق�رار عراقي وطني  بعيدا ع�ن املؤثرات الخارجية«، 
مبينا أن »املوضوع الثالث ركز  عىل رضورة التعامل 
مع املتظاهرين بش�كل إيجابي«.  وحذر املس�عودي 
من ان »اس�تمرار التظاهرات مل�دة 90 يوما وبدون 
 حلحلة يش�كل خطرا عىل العملية السياس�ية والبد 

من حصول اتفاق  وتنفيذ املطالب املرشوعة«. 

المراقب العراقي/ بغداد...
أدى أعضاء مجلس املفوضية العليا لالنتخابات، 
اليوم األحد، اليمني  أم�ام رئيس مجلس القضاء 

األعىل  القايض فائق زيدان. 
يف  القض�اء  ملجل�س  اإلعالم�ي  املرك�ز  وذك�ر 
بي�ان تلق�ت »املراق�ب  العراق�ي« نس�خة منه، 
أن »األعض�اء  الج�دد ملجل�س املفوضي�ة العلي�ا 
 املس�تقلة لالنتخاب�ات أدوا اليم�ني أم�ام  رئيس 

مجلس القضاء األعىل  القايض فائق زيدان لتويل 
مهامهم بشكل  رسمي«. 

وأض�اف البي�ان، أن »رئي�س مجل�س القض�اء 
األعىل بارك ألعضاء  مجلس املفوضني تس�نمهم 
مهامهم، وأكد عىل أنها مهم�ة تاريخية  بالنظر 
للدور الذي سوف يقوم به املجلس خالل املرحلة 
املقبل�ة يف  إج�راء انتخابات حرة نزيهة تؤس�س 

ملرحلة سياسية جديدة يف  العراق«. 

ونق�ل البيان عن زيدان تأكيده عىل »اس�تقاللية 
الس�لطات  كاف�ة  املفوض�ني  ع�ن  مجل�س 
وحت�ى  والتنفيذي�ة  الترشيعي�ة  واملؤسس�ات 
 القضائية ألن مجلس املفوضني وإن كان معظم 
أعضائ�ه هم قضاة اال  أنهم من اليوم مس�تقلني 
تمام�اً عن مجلس القضاء األع�ىل وال  يرتبطون 
به بأي ش�كل م�ن أش�كال االرتب�اط الوظيفي 

واإلداري«. 

سائرون:اجتماعالصدروالعامريركزعلى3مواضيعرئيسية

أعضاءمجلسمفوضيةاالنتخاباتيؤدوناليمينأمامرئيسالقضاءاألعلى

الفتح:الكتلمتجهةلحسمملفمرشحرئاسـةالوزراء
خاللهذااألسبوع

نائب:رئيسالجمهوريةيتحملمسؤوليةتأخيراختيار
بديللـ»عبدالمهدي«

المراقب العراقي/ سامراء... 
رشعت قوات الحش�د الش�عبي والرشطة 
االتحادي�ة، االحد، بعملي�ة  امنية ملالحقة 
وق�ال  س�امراء .   جن�وب  داع�ش  فل�ول 
مديرية الحش�د يف بي�ان تلق�ت »املراقب 
العراق�ي« نس�خة من�ه،  إن »ق�وة م�ن 
الل�واء 41 يف الحش�د الش�عبي والرشطة 
االتحادي�ة  واالس�تخبارات نف�ذت عملية 
ده�م وتفتيش لألح�راش و البس�اتني و 
 األنه�ر و املبازل يف ناحي�ة يثرب ومنطقة 

الس�علوة ضمن قاطع  املس�ؤولية جنوب 
س�امراء«.  واضاف�ت، ان »العملية تهدف 
لتعزيز األم�ن واإلس�تقرار ضمن قواطع 
 املسؤولية وتفويت الفرصة عىل املجاميع 
اإلرهابية الستهداف امن  املواطنني جنوب 

سامراء«. 
هذا وكثفت قيادة عمليات الحشد الشعبي 
يف اآلون�ة األخرية من  جوالتها التفقدية يف 
جمي�ع قواطع املس�ؤولية لتعزيز وتأمني 

املدن  املحررة وسالمة املدنيني. 

الحشد واالتحادية يشرعان بعملية أمنية 
لمالحقة فلول داعش  جنويب سامراء

2 صحيفة-يومية-سياسية-عامةمن احلدث

A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r
االحد 12 كانون الثاين 2020 
العدد 2237 السنة العاشرة

الشريط 
األمين

المراقب العراقي/ بغداد... 
عثرت قوات الحش�د الش�عبي، اليوم االحد، عىل اكرب مضافة 
للتفخي�خ  تح�وي م�واد متفج�رة وعبوات ناس�فة واس�لحة 

واعتدة يف جزيرة  الحرض جنوب غرب املوصل . 
وقالت هيئة الحش�د يف ترصيح إلذاع�ة »الراي العام« وتابعته 
  «املراق�ب العراق�ي« إن »ضمن عملي�ات عيل ويل الل�ه الثالثة 
عث�رت  ق�وات الحش�د الش�عبي بمش�اركة مف�ارز مكافحة 
املتفج�رات عىل اك�رب  املضاف�ات وأخطرهالداع�ش يف جزيرة 
الحرض«، مبينة ان »املضاف�ة  كانت تحوي عىل ٣000 صاعق 
للتفخي�خ واكثر من 100 عبوة  ناس�فة و 10 رمانات يدوية و 
11 صاروخا نمساويا ثقيال و 1٣  حزاما ناسفا و ٣0 صاروخ 

دروع ومواد شديدة االنفحار و اسلحة  واعتدة كثرية«. 
واضاف�ت ان »ه�ذه املضاف�ة تعت�رب املق�ر املرك�زي لتموي�ل 
العملي�ات  االرهابي�ة يف جمي�ع القواط�ع الجنوبي�ة والغربية 

لنينوى إذ تم التخلص  منها بشكٍل آمن«. 

ت�رصيح اإذاعي
العثور عىل أكرب 

مضافة تفخيخ لداعش
 يف جزيرة الحضر

المراقب العراقي/ بغداد... 
أكد النائب عن تحالف الفتح أحمد الكناني، األحد، أن الكتل متجهة  لحسم 

ملف مرشح رئ�اس�ة ال��وزراء بحلول هذا األس�ب�وع . 
وق�ال الكناني، يف ترصيح تابعت�ه »املراقب العراقي« إن�ه »بعد  األح�داث 
األخ�رية والتجاذب�ات التي تخ�ص انس�حاب ال�ق�وات األجنبي�ة،  نحتاج 
ال�ى أن تنهي القوى السياس�ية املعنية هذا امللف«.  وأضاف ال�ك�ناني، أن 
»خ�ط�اب املرج�ع�ية الرش��يدة ك��ان واضحا  ج�داً ف�ي ال�رس��ائ�ل 
ال�ت�ي قدم�ته�ا للسياس�يني إلنه�اء ملف اختيار  رئي�س ال��وزراء، ألن 
بقاء البلد من دون رئ��اس���ة وزراء وب�وج���ود  ه��ذه ال�ت�ح�ديات؛ 
أم�ر غ�ري صحيح«، الفت�اً ال��ى أن »الكتل متجهة  لحس�م ملف مرش�ح 
رئ�اس��ة ال��وزراء بحلول هذا األس��ب�وع«.  وأضاف، أن »تحالف الفتح 
ال يتخذ أي ق��رار إال ع�ن ط�ري�ق  املش�اورات، ل�ذل�ك فإننا ندعو جميع 

الكتل السياسية ال�ى أن تكون  لهم كلمة لحسم امللف«. 

المراقب العراقي/ بغداد...
حم�ل النائب ع�ن تحال�ف الفتح محم�د كريم، 
مس�ؤولية  بره�م  صال�ح  الجمهوري�ة  رئي�س 
تأخري اختي�ار بديل لعادل عبد املهدي يف رئاس�ة 
 الحكوم�ة، مبين�ا ان الف�رة الراهن�ة تحتاج اىل 
رسعة يف اختيار  ش�خصية جديدة مرشحة الدارة 

البالد . 
وق�ال البلداوي يف ترصي�ح تابعته 

»املراق�ب العراق�ي« ان »الكثري 
م�ن  األس�ماء ت�م تداوله�ا يف 

األيام املاضية لكن لم يحدث توافق عليها  لتقديم 
احدها كمرش�ح لرئاس�ة الوزراء، وماحصل من 
احدث فهي  تدفع الكتل السياس�ية بش�كل كبري 

لإلرساع بحسم املوضوع«. 
وأض�اف ان »الكت�ل السياس�ية ل�م تض�ع م�دة 
محددة لحس�م مرشح  رئاس�ة الوزراء«، مشددا 

رضورة  »التزام رئيس الجمهورية ع�ىل 
تكليف   بالدستور بشأن 
لشخصية  ا

املرشحة لرئاسة الوزراء«. 
وأوض�ح ان »رئي�س الجمهوري�ة أح�دث رشخا 
بالدس�تور فيما يتعلق  باختيار مرش�ح لرئاسة 
ال�وزراء، وبالت�ايل ف�أن بره�م صال�ح يتحم�ل 
 املس�ؤولية األك�رب بتأخ�ري اختي�ار بدي�ل عب�د 
امله�دي«.  ولف�ت البل�داوي اىل »أهمي�ة الف�رة 
الراهن�ة وحاجته�ا اىل رئي�س  وزراء قوي يمكنه 
قي�ادة البلد وتنفي�ذ القرارات املهم�ة التي تصب 

 بمصلحة العراق لحني اجراء االنتخابات«. 

المراقب العراقي/ نينوى... 
اعلنت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، 
االح�د، نتائ�ج عملية  ع�يل ويل الل�ه الثالثة يف 

جزيرة الحرض جنوب املوصل . 
وقالت القيادة يف بيان تلقت »املراقب العراقي« 
نسخة منه إن   «نتائج عملية يل ويل الله الثالثة 
يف الحرض جنوب املوصل اسفرت  عن تم تدمري 
ع�دد من املضافات كان أبرزها تدمري مضافة 
تحت�وي  ع�ىل صواريخ نوع نمس�اوي ومواد 
متفجرة وعبوات ناس�فة وفتيل  اشتعال كان 
يخطط العدو الستخدامها لشن هجمات ضد 

املواطنني  والحشد الشعبي والقوات األمنية«. 
لجه�د  »اس�تناداً  ان�ه  القي�ادة  واضاف�ت 
استخباري دقيق من قسم  استخبارات قيادة 
العمليات رشعت ألوية 44,25 وأقسام قيادة 
 العملي�ات الس�اندة باالش�راك م�ع مديرية 
مكافحة املتفجرات للحش�د  الش�عبي بعملية 
عسكرية واسعة لتطهري باقي جزيرة الحرض 
الواقعة  جن�وب املوصل إذ تمكنت القوات من 
تدم�ري ٣ مضاف�ات جديدة  لداع�ش اإلرهابي 
فض�اًل ع�ن العث�ور ع�ىل دراجت�ني ناريت�ني 

للعدو«. 

المراقب العراقي/ نينوى... 
اعلن�ت وزارة الداخلي�ة، االحد، ع�ن اعتقال عصابة 
مكون�ة من 1٣  ش�خصا تتاجر باالعض�اء البرشية 
يف نين�وى .  وقال�ت ال�وزارة يف بيان تلق�ت »املراقب 
العراقي« نس�خة من�ه ان   «فريق عمل مش�رك من 
مكت�ب مكافح�ة رسق�ة الس�يارات التاب�ع  ملديرية 
مكافح�ة اجرام قي�ادة رشطة نينوى وبإس�ناد من 
ف�وج طوارئ  الرشطة الثاني عرش وبإرشاف مبارش 
م�ن قبل قائد رشط�ة نينوى  وبعد جم�ع املعلومات 
والبحث والتح�ري واخذ موافقات ق�ايض  التحقيق 
املخت�ص، يتمك�ن م�ن الق�اء القبض ع�ىل عصابة 

وش�بكة من  املجرمني الذين يقوم�ون بتجارة وبيع 
االعضاء البرشية تتكون من   1٣ متهما«. 

واضاف�ت انه »ت�م القب�ض عليهم جميع�ا وضبط 
بحوزتهم هويات  ومستمس�كات مزورة«، مش�رية 
اىل ان�ه »بعد التعمق بالتحقي�ق معهم  اعرفوا ايضا 

بأنهم يقومون ببيع وترويج الحبوب املخدرة«. 
ابتدائي�ا  باالع�راف  دون�ت  »اقواله�م  ان  واك�دت 
وقضائيا وجرى  توقيفهم وفق املواد )1٧ من قانون 
التجارة باألعضاء البرشية و   2٨9 ق ع و 2٦1 ق ع و 
249 ق ع (، وقد تم القبض عليهم يف  عدد من مناطق 

واحياء الجانب االيمن وااليرس ملدينة املوصل«. 

اإلعالن عن نتائج عملية »عيل ويل اهلل« الثالثة 
جنوب الموصل

اعتقال عصابة مكونة من 13 شخصا تتاجر 
باألعضاء البشرية يف  نينوى

  بعد حرق مدرسة في ذي قار وبوابة جامعة واسط

الجوكراألمريكيينفذمحاوالت»حمقاء«لحرفمسار
التظاهراتمنجديدلشعورهباإلفالسبعدالجريمةاألخيرة

المراقب العراقي/ احمد محمد...
م�ؤرش خطري ع�ىل التظاه�رات القائمة 
يف بغ�داد واملحافظ�ات اال وه�و  عودة 
عمليات الحرق التي تطال املؤسس�ات 
واملتمثل�ة  والتعليمي�ة  الربوي�ة 
خ�الل  م�ن  وامل�دارس   بالجامع�ات 
جه�ات مندس�ة هدفها حرف مس�ار 
التظاهر  اىل الدمار والتخريب والقضاء 
ع�ىل س�ليمتها، حيث ش�هد يوم امس 
عملي�ة  حرق ملدرس�ة يف ذي ق�ار فيما 
ش�هد اليوم األحد عملي�ة حرق للبوابة 
 الرئيس�ية لجامع�ة واس�ط م�ن قبل 

أولئك املندسني . 
ويؤكد مراقبون يف الش�أن السيايس أن 
املح�ور األمريكي  يق�ف وراء  عمليات 
الح�رق بع�د ش�عوره باإلف�الس بع�د 
ارت�كاب جريمته الغاش�مة بحق  قادة 

املقاومة  . 
من جهته اكد الكاتب واملحلل السيايس 
س�عود الس�اعدي، أن »هن�اك جهات 
 مندس�ة ترك�ب موج�ة االحتجاج�ات 
تتعم�د ح�رق املؤسس�ات الحكومي�ة 
وذل�ك  منه�ا،  التعليمي�ة   وخصوص�ا 
للوقوف بوجه محاوالت إيجاد مخرجا 

 سياسية لألزمة الراهنة .» 
ل��  ترصي�ح  يف  الس�اعدي،  وأض�اف 
»املراقب العراقي« أنه »ال احد يستطيع 
 أن ينكر أن التظاهر حق كفله الدستور 
خصوص�ا يف الوق�ت ال�ذي وصلت  فيه 
مستويات الفساد يف مؤسسات الدولة 
اىل مراحل ال تطاق، لكن برشط  الحفاظ 
ع�ىل الحراك م�ن املندس�ني واملخربني 
ال�ذي يحرق�ون مس�ار  التظاه�ر من 

خالل إش�اعة العنف وهذا امر 
مرف�وض من قب�ل املرجعيات 

 الدينية واملجتمع العراقي .» 
وأشار الس�اعدي اىل أن »هدف 
تلك العملي�ات هو ارجاع البالد 
اىل املربع  األول وخلخلة الوضع 

األمني العام .» 
وبني، أن »الدور األمريكي وبعد 
وصول�ه اىل طري�ق مس�دود يف 
العب�ث  بأمن الع�راق بدًء يحرك 
مج�ددا  التخريبي�ة  جماعات�ه 
ك�ي يطب�ق اجنداته وه�ذا  يتم 
من خالل عودة مسلس�ل حرق 
املؤسس�ات التعليمية كاملدارس 

 والجامعات .» 
وأوض�ح ان »الط�رف األمريكي 
يش�عر باإلفالس وانغالق جميع 
األب�واب  م�ن حوله بع�د تنفيذه 
باس�تهداف  الغاش�مة  للعملي�ة 
قائدي املقاومة اإلسالمية  قاسم 
سليماني وأبو مهدي املهندس .» 

واعترب الس�اعدي، أن »محاوالت 
اال  ماه�ي  األمريك�ي  الع�دوان 
»حمقاء«  امام الوعي الجماهريي 
إش�اعة  هدفه�ا  الن  العراق�ي 

الفوىض يف عموم  البالد .» 
وش�دد عىل أن »يكون دور حيوي 

للقوات األمنية يف مسألة فرز املخربني 
 عن املندسني اثناء التظاهر«، مشريا اىل 
أن »اضع�اف الدولة ال يصب  بمصلحة 

أحد .» 
ب�دوره دعا النائب ع�ن كتلة صادقون 
نعي�م العب�ودي، إىل وقف�ة »حكومية 

 واجتماعي�ة« ج�ادة إلنه�اء االعتداء 
عىل الجامعات واملدارس . 

تابعت�ه  ترصي�ح  يف  العب�ودي  وق�ال 
»املراق�ب العراق�ي« إن »االعت�داء عىل 
 الجامع�ات وامل�دارس وإجب�ار الطلبة 

عىل اإلرضاب يتطلب وقفة جادة .» 
واض�اف أن »ه�ذه الوقفة ليس�ت من 

الحكوم�ة فقط إنما م�ن كل فعاليات 
 املجتم�ع ألن ذلك ييسء إىل املتظاهرين 

السلميني وإىل بلدنا .» 
   وش�هدت صباح الي�وم األحد عمليات 
اغالق للطرق العامة والجسور  والدوائر 
ومحافظ�ات  بغ�داد  يف  الحكومي�ة  
واس�ط وكربالء وواس�ط وبابل،  فيما 

قام عدد من املندس�ني من املتظاهرين 
بحرق البوابة الرئيسية لجامعة  واسط 

واالشتباك مع القوات األمنية . 
ويأت�ي ذل�ك بعد ي�وم واحد م�ن قيام 
مجموعة م�ن املخربني الذين يحملون 
 عنوان »ق�وات مكافحة الدوام« بحرق 

مدرسة يف محافظة ذي قار . 

المراقب العراقي/ بغداد...
صادقت هيئة الرأي يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي عىل  التقويم 
الجامعي الجديد لتعويض الطلبة عن االيام التي تم تعطيل  الدوام فيها 

بسبب االحتجاجات . 
ووجه�ت ال�وزارة، يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب العراقي«نس�خة منه أن 
  «يكون موعد املبارشة يف الدوام الرس�مي ابتداًء من اليوم االحد ،  فيما 

قررت الغاء عطلة يوم السبت وكافة العطل األخرى«. 
وأش�ارت ال�وزارة اىل »من�ح صالحي�ات واس�عة لرؤس�اء الجامعات 
 وعم�ادات الكليات لتمديد س�اعات الدوام من أجل اس�تمرار العملية 

 التعليمية وكما موضح يف الكتاب الرسمي ادناه«  . 

المراقب العراقي/ بغداد...
أك�د القيادي يف تحالف الن�رص النائب فالح الزي�ادي ، االحد، ان اغلب 
 األسماء املرشحة لرئاس�ة الوزراء التي طرحت يف ساحات  التظاهرات 

ورفعت لهم صور مدفوعة الثمن . 
وقال الزيادي يف ترصيح ل�/املعلومة/، إن “بعض األسماء بدأت  تدفع 
بانصارها داخل ساحات التظاهرات عرب استفتاء ال قيمة له وال  يمكن 
التعام�ل معه سياس�يا”، مؤكدا ان “رفع الصور الذي يتم يف  س�احات 

التظاهر مدفوع الثمن .“ 
وأض�اف، أن “بع�ض الجهات املدعوم�ة داخليا وخارجي�ا بدأت تروج 
 لنفسها بأنها مرشحة لرئاسة الوزراء وتحظى برضا الشعب”،  مشريا 
إىل أن “ه�ذه الجهات بدأت س�وق نفس�ها عرب الجي�وش  املتواجدة يف 

ساحات التظاهرات .“ 
يش�ار إىل أن س�احات التظاهر يف بغداد واملحافظات والس�يما ساحة 
 التحرير تش�هد بشكل مستمر رفع صور لشخصيات سياسية وأخرى 
 مس�تقلة م�ع ش�عارات “مقب�ول بأمر الش�عب” او “مرف�وض بأمر 

 الشعب”.

التعليمتلغيعطلةالسبتوتمنح
صالحياتواسعةلتمديدساعاتالدوام

النصر:صورالمرشحينالمرفوعة
فيساحاتالتظاهرمدفوعةالثمن



العمل بنظام 1/12 لصرف األموال واتهامات لعبد المهدي بسبب بوابات صرف اإلقليم غير القانونية
تحركات للضغط على الحكومة إلرسال موازنة 2020

اىل  يص�ل  ال�ذي  الكب�ر  امل�ايل  العج�ز 
 2020 موازن�ة  يف  دين�ار  تريلي�ون   48
يع�د خي�ايل وبالت�ايل س�يعطي رشعية 
للحكومة باالق�راض الخارجي وبالتايل 
فرض فوائد كبرة أخرى يدفعها العراق 
, مما يش�كل عبء جديد ع�ى موازنات 
العراق وع�ى كل مولود جديد س�يكون 

مديونا بأكثر من 100مئة الف دوالر.
الفوىض يف رصف األموال يف موازنة العام 
الح�ايل اذا اق�رت ع�ى 1/12 ستس�بب 
بضياع األموال وتحكم مافيات الفس�اد 

السيايس وتسلطها عى أموال العراق.
هن�اك تدخالت م�ن قبل صن�دوق النقد 
ال�دويل يف اعداد جميع موازن�ات العراق 
بس�بب الرشوط التي فرضه�ا صندوق 
وه�ذه ال�رشوط وراء مش�اكل الع�راق 
الحالي�ة حيث منع التعيينات وهي وراء 
زي�ادة موازنة اإلقليم الت�ي تجاوزت ال� 
25% م�ن املوازنة العامة,مم�ا افقدتها 

الكث�ر من االمتيازات التي كان يس�عى 
لها املواطن .

ان تأخر اق�رار املوازنة يف ظل الخالفات 
السياس�ية بس�بب ع�دم االتف�اق عى 
رئيس وزراء جدي�د ,اضطرت الحكومة 
الحالي�ة اىل اص�دار تعليم�ات بالعم�ل 
بموازنة العام الح�ايل وفق نظام 12/1 
وحس�ب قيم�ة موازن�ة الع�ام امل�ايض 
بس�بب عدم اقرار املوازن�ة , وهناك كتل 
سياس�ية تس�عى لعدم ارس�ال موازنة 
رشعي�ة من اجل التالع�ب بها ,وموازنة 
2020 تش�مل اإلنف�اق التش�غييل فقط 
دون االس�تثماري وما ن�راه ان النفقات 
التش�غيليَّة بدأت تتوس�ع عى حس�اب 
االس�تثماريَّة بس�بب اإلنف�اق املتزاي�د 
وخصوصاً الدرج�ات الوظيفيَّة الجديدة 

وإطالق املُنح املالية للعاطلني.
يقول الخب�ر االقتصادي هيثم الخزعيل 
العراق�ي(:  )املراق�ب  م�ع  اتص�ال  يف 

املش�كلة الحالية التي تق�ف امام إقرار 
موازن�ة 2020  ه�ي حكوم�ة ترصيف 
االعم�ال الحالي�ة والتي يمن�ع القانون 
ارس�الها ملرشوع موازنة 2020 , اال ان 

الربمل�ان يح�اول جاه�دا بالضغط عى 
الحكومة الحالية ألرسال قانون املوازنة 
من خالل منحها صالحيات بهذا الش�أن 
وه�و االم�ر ال�ذي يعرض علي�ه خرباء 

الدستور العراقي , كما ان موازنة العام 
الحايل تركز كثرا عى الجانب التشغييل 
بس�بب كثرة التعيينات الجديدة , فضال 
عن تقليل األموال للجانب االس�تثماري 

وبذل�ك تفق�د املوازنة قيمته�ا املعنوية 
ولن تسهم يف تعزيز االعمار والبناء.

وتابع الخزعيل: الفس�اد يجب ان ينظر 
الي�ه ع�ى ان�ه جان�ب مه�م يف تدم�ر 

املوازن�ات م�ن خ�الل تغلغ�ل مافي�ات 
الفس�اد يف وزارات الدولة للحصول عى 
مناقص�ات ملش�اريع جدي�دة وم�ن ثم 
التعم�ل ع�ى اكمالها , فهن�اك اكثر من 
ستة االف مرشوع متوقف بفعل الفساد 
, لذل�ك ل�و ارص الربمل�ان ع�ى تمري�ر 
املوازنة يج�ب ان التمنح للوزارات وانما 
للمشاريع وعى أساس اإلنجاز من اجل 

ضمان عدم رسقة تلك األموال .
م�ن جانب�ه يق�ول املخت�ص بالش�أن 
االقتصادي حس�ني عالوي يف اتصال مع 
) املراق�ب العراق�ي(: إنَّ قان�ون اإلدارة 
املالية أل�زم الحكومة بإرس�ال مرشوع 
قانون املوازن�ة اىل الربملان يف 10 ترشين 
األول من كل عام، إال أنَّ املوازنة قد تأخر 
إرس�الها اىل الربملان بس�بب ما يش�هده 
البلد م�ن تظاهرات وأحداث متس�ارعة 
وتحوي�ل  الحكوم�ة  اس�تقالة  اىل  أدت 

الحكومة اىل ترصيف أعمال.
 وأضاف أنَّ :الحكوم�ة ماضية بتطبيق 
 12/1 بنس�بة  املوازن�ة  م�رشوع 
لألش�هر الثالثة األوىل من الع�ام املقبل، 
تش�مل اإلنف�اق التش�غييل فق�ط دون 
االس�تثماري«. وبش�أن حج�م موازن�ة 
2020 اوضح عالوي انه : خالل اتصالنا 
ببع�ض أعضاء لجن�ة املوازنة برئاس�ة 
مجلس الوزراء أكدوا لنا أنَّ املوازنة تقدر 
بنح�و 162 ترليون دين�ار كمرصوفات 
ة، وإيرادات تبلغ 114 ترليون دينار  عامَّ
بمعنى أنَّ هناك عجزاً كبراً يصل اىل 48 

ترليون دينار.

،،
،،

العــــراق دخل عام 2020 بـــــ »موازنة مؤقتة«، 
بسبب تأخر إرسالها من قبل حكومة تصريف األعمال 
الحالية على خلفية إشــــكال قانونــــي إجرائي كون الحكومة 
ال تمتلك الغطاء الشــــرعي ألرســــال الموازنة , مما سيضطر 

العمل بنظام 1/12  كما حدث في موازنة 2014.

كش�فت النائب عن دولة القان�ون عالية نصيف ، 
االح�د، عن قي�ام العراق بتس�ليم 100 الف برميل 
اىل الجان�ب الصين�ي كأول دفع�ة ضم�ن االتفاق 
االقتص�ادي بني الطرف�ني، داعية رئي�س الوزراء 
ع�ادل عبد امله�دي اىل الحض�ور وتقدي�م ايضاح 

ش�امل ملجلس النواب بش�أن االتفاقي�ة من أجل 
دعمها.

وقال�ت نصيف  ان ” العراق س�لم امس اول دفعة 
م�ن نفط�ه اىل الجان�ب الصيني ضم�ن االتفاقية 
االس�راتيجية االقتصادية بني البلدين التي دخلت 

حيز التنفيذ”.
واضاف�ت ان “املحافظات جميعها بدأت بتس�ليم 
مئ�ات املش�اريع االس�راتيجية اىل الحكومة التي 
الصيني�ة  ال�رشكات  اىل  وتس�لمها  ستناقش�ها 
لتنفيذها بش�كل عاجل ضم�ن االتفاقية”، مبينة 

االهمي�ة  غاي�ة  يف  االقتصادي�ة  “االتفاقي�ة  أن 
والع�راق بحاجة اليها س�يم�����ا مع مل����ف 
اخ�راج القوات االمركية من الع��راق والرصاع يف 

املنطقة”.
وطالبت نصيف رئيس الوزراء ب�”الحضور ملجلس 

الن�واب ومناقش�ة االتفاقي�ة وتوضي�ح اهميتها 
والغ�رض منه�ا، فضال ع�ن التصوي�ت عليها اذا 
كانت اتفاقية اس�راتيجية م�ن الربملان وتوضيح 
آليات تنفيذ م�رشوع ميناء الفاو الكبر الذي يعد 

أبرز النقاط ضمن االتفاقية”.

العراق يسلم أول دفعة نفطية إلى الصين وفق االتفاق االستراتيجي

الصناعة تعلـن بـدء اإلنتـاج الفعلـي لمشـروع تدويـر اإلطارات المستهلكـة وطـرح المنتجـات للبيـع
للصناع�ات  العام�ة  الرشك�ة  أعلن��ت 
رشكات  إح�دى  واإلط�ارات  املطاطي�ة 
وزارة الصناع�ة واملعادن، االحد، عن بدء 
اإلنت�اج الفعيل مل�رشوع تدوير اإلطارات 
املس�تهلكة أو التالف�ة يف مصنع إطارات 
الديوانية التابع لها وفق عقد املش�اركة 

مع رشكة أبراج الكوت .
وق�ال مدي�ر مصن�ع إط�ارات الديوانية 
نعمان محم�د خضر يف بي�ان ، إنه “تم 
إنت�اج ثالثة أن�واع من حبيب�ات املطاط 
او مف�روم املطاط والبالط�ات املطاطية 
بأنواعه�ا وطرحه�ا للبي�ع يف مع�ارض 
الرشك�ة بمحافظت�ي الديوانية والنجف 
االرشف م�ع تجهي�ز ع�دد م�ن التج�ار 
بنم�اذج منها وال�رشوع بإنتاج املطبات 
خ�الل  بأنواعه�ا  والزي�وت  املطاطي�ة 

األسبوع القادم”.
وأض�اف خض�ر، أن “م�رشوع تدوي�ر 
اإلط�ارات التالف�ة من املش�اريع البيئية 
يف  الت�ي ستس�هم  والواع�دة  الناجح�ة 

التخلص من اإلط�ارات التالفة يف جميع 
أنحاء البالد واالس�تفادة منها من خالل 
تدويرها وفرمه�ا وتحويلها اىل منتجات 
مطاطي�ة مختلفة ذات فائدة وبدون اية 
مخلفات سيما وان هناك اكثر من )10( 

مليون إطار يدخل اىل العراق سنوياً”.
وأش�ار إىل أن “امل�رشوع يع�د االول م�ن 
نوعه من حي�ث طاقته اإلنتاجية العالية 
ومكائنه الحديثة والتكنولوجيا املتطورة 
املستخدمة فيه حيث يحتوي عى ماكنة 

فرم رئيس�ية بطاقة ) 10طن/س�اعة ( 
ومكابس ومكائن حديثة وثالثة خطوط 
إنتاجي�ة إلنتاج حبيبات ومفروم املطاط 
والبالط�ات  طن/س�اعة(   5( بطاق�ة 
واملطب�ات املطاطية بطاق�ة )300 مر/ 
ي�وم( إضاف�ة اىل خ�ط إنت�اج الزي�وت 
بأنواعه�ا فض�اًل ع�ن إنت�اج منتج�ات 

أخرى”.
ولفت مدير املصنع اىل ان “هذه املنتجات 
تس�تخدم يف املالع�ب الرياضية ورياض 
األطفال ومرائب السيارات ويف الساحات 
والش�واطئ واس�تخدامات أخرى كثرة 
وتك�ون حس�ب الطلب من حي�ث القوة 
والنوعي�ات  والقياس�ات  والصالب�ة 
واالس�تخدامات”، مؤك�داً يف ذات الوقت 
ان “ه�ذه املنتج�ات منافس�ة ملثيالته�ا 
املس�توردة الس�يما املنت�ج الرك�ي من 
حيث النوعية والصالبة العالية واألسعار 
املناس�بة مع توفر االمكانية لسد حاجة 

السوق املحلية بالكامل”.

أكدت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية، االحد، أن رصف 
روات�ب “املع�ني املتف�رغ” الذي اكم�ل اج�راءات الفحص 
الطبي مؤخ�را مرهون باقرار املوازنة العامة للعام 2020، 
بينم�ا اعدت خط�ة لتنفيذ توصي�ات لجنة االم�م املتحدة 

الخاصة باتفاقية ذوي االعاقة.
وق�ال رئي�س هيئ�ة رعاي�ة ذوي االعاق�ة واالحتياج�ات 
الخاصة يف الوزارة عص�ام عبد اللطيف يف بيان ان “اطالق 
روات�ب املعني املتفرغ الذي اكم�ل اجراءات الفحص الطبي 
س�يتم ح�ني اق�رار املوازن�ة العام�ة للع�ام 2020 وتوفر 
التخصيص�ات املالي�ة، مبين�ا ان الهيئة تعمل ع�ى تهيئة 

االمور الفنية الكمال اجراءات شموله”.
وأض�اف عب�د اللطيف، أن “اقس�ام الهيئ�ة يف املحافظات 
تعد املس�ؤولة عن وضع الجدول الزمني ملراجعة املواطنني 
الصدار بطاقة )املاس�ر كارد( بما يتناسب مع امكانياتها 
والحصص املخصص�ة لكل محافظة، الس�يما بعد تحديد 
املصارف لتسلم استمارة اصدار هذه البطاقة ضمن مرصيف 

)آشور( و)الرافدين( وفروعهما يف بغداد واملحافظات”

العمل: صرف رواتب المعين 
المتفرغ متوقف حاليا

نائب عن ديالى يدعو الستثمار 6 
مواقع نفطية مهملة في المحافظة
دع�ا النائب عن محافظة دياىل عب�د الخالق مدحت، االحد، 
اىل اس�تثمار 6 مواق�ع نفطي�ة مهمل�ة داخ�ل املحافظة، 
مشرا إىل أن حقول الغاز يف املنصورية هي االخرى بحاجة 

ملساع كبرة الستثمارها.
وق�ال مدحت ، إن “محافظ�ة دياىل تتمي�ز  بوجود ثروات 
نفطي�ة كبرة مح�ددة يف 6 مناطق لكنها لالس�ف مهملة 
دون اي اض�واء عليه�ا رغ�م انه�ا يمك�ن ان تحوله�ا اىل 
محافظة نفطية تغر من واقعها االقتصادي وتوفر فرص 

عمل كبرة”.
واضاف مدحت، ان “اس�تثمار الث�روات النفطية والغازية 
الكب�رة يف دي�اىل يجب ان يحظ�ى باهتمام كب�ر من قبل 
وزارة النف�ط باعتباره�ا الجهة الرس�مية املختصة بامللف 
واعطاء اهتمام اكرب”، مبينا أن “حقول الغاز يف املنصورية 
هي االخرى بحاجة ملس�اع كبرة الس�تثمارها واالستفادة 

منها يف دعم االقتصاد الوطني”.
وتتمي�ز دي�اىل باحتوائه�ا ع�ى مناط�ق نفطي�ة واخ�رى 
غازي�ة لم يدخل اغلبه�ا يف خانة االس�تثمار رغم انها ذات 

احتياطيات جيدة وفق التأكيدات الرسمية.

خبير اقتصادي: الثروة السمكية بحاجة إلى تنمية اقتصادية ونحذر من المفترسة
أك�د عض�و املجل�س االقتص�ادي 
العراق�ي غدير العط�ار، ان الثروة 
الس�مكية تع�د من أه�م مفاصل 
قط�اع الذه�ب األخ�ر وبحاجة 

لسياسيات تطويرية جديدة«.
وقال العط�ار يف بي�ان أن »الثروة 
الغذائي�ة  ألهميته�ا  الس�مكية 
واالقتصادي�ة يجب ع�ى الجهات 
السياس�ات  وض�ع  العالق�ة  ذات 
والربام�ج الخاص�ة لتنميته�ا بما 
يحق�ق إنتاجاً يلب�ي الطلب املحيل 

املتزايد عى األسماك«.
وش�دد العطار عى »أهمية وضع 
املطلوب�ة  والربام�ج  السياس�ات 
لتنمي�ة إنت�اج األس�ماك يف املي�اه 

الداخلي�ة م�ن خالل إع�ادة النظر 
بتأج�ر  الخاص�ة  بالتعليم�ات 
يل�زم  بم�ا  املائي�ة،  املس�طحات 
املس�تثمر تنمية الناتج الس�مكي 
الصي�د  ط�رق  اس�تخدام  وع�دم 
املحرمة الت�ي تؤدي إىل قتل جميع 
األجه�زة  وب�إرشاف  األس�ماك 

املختصة«.
 وح�ذر العطار م�ن »خطر أدخال 
املفرس�ة  األس�ماك  م�ن  أن�واع 
للس�وق العراقية كأس�ماك زينة، 
األمر الذي يهدد الثروة السمكية يف 
العراق حال ترسبها من األحواض 

إىل األنهر وجداول املياه«.

المالية النيابية تحدد الطريق الوحيد إلرسال موازنة 2020
أك�دت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة،  
األح�د ، أن�ه ال يوج�د أي مخرج 
قانوني الرسال املوازنة االتحادية 
العام�ة لعام 2020  اال بتش�كيل 
ان  مبين�ة  جدي�دة،  حكوم�ة 
س�تميض  الحالي�ة  الحكوم�ة 
برصف االموال التشغيلية “1 عى 
12” لحني املصادقة عى التعديل 

األول لقانون اإلدارة املالية.
وقال مقرر اللجنة احمد الصفار 
، إن�ه “ال يوج�د س�ند قانون�ي 
م�ن   2020 موازن�ة  بارس�ال 
قب�ل حكوم�ة ترصي�ف أعم�ال 
اليومية”، مش�را إىل أن “املوازنة 

تتعل�ق بلغ�ة األرق�ام وحكوم�ة 
ترصيف األعمال مهمتها اإلنفاق 

اليومي فقط”.
وأضاف الصف�ار، أن “اإلرساع يف 
املصادقة عى قانون اإلدارة املالية 
الذي صوت علي�ه مجلس النواب 
أم�س س�يمنح الحكوم�ة إعادة 
العم�ل باملش�اريع االس�تثمارية 

لحني تشكيل حكومة جديدة”.
وكان مجلس النواب صوت خالل 
جلس�ته االعتيادية التي عقدها، 
امس السبت، عى قانون التعديل 
املالي�ة  االدارة  لقان�ون  االول 

االتحادية.

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

اسعار الذهب

اسعار الدينار مقارنة بالدوالراسعار النفط

اسعار الذهب عيار 24    55,904 دينار

سعر شراء الدوالر = 123.000 دينار.سعر بيع الدوالر = 121.500 ديناراألمريكي  56.78دوالر للبرميل برنت - 70.10 دوالر

غرام الفضة عيار 95،8     544،46غرام الفضة عيار99،9     567،76اسعار الذهب عيار 18     41,929 ديناراسعار الذهب عيار 21     48,917 دينار اسعار الفضة
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أعل�ن الجه�از املركزي لالحص�اء، االح�د، ان عدد خطوط 
الهاتف يف العراق بلغ 39 مليون خط.

وق�ال الجهاز يف بيان له ان »عدد خطوط الهاتف يف العراق 
لع�ام 2018 بل�غ 39 ملي�ون خ�ط«، مبين�ا ان »الكثاف�ة 

الهاتفية لتلك الهواتف لكل 100 شخص بلغت 102.7«.
واض�اف ان »عدد خطوط خدمة االنرني�ت للهاتف النقال 
لل�رشكات العامل�ة يف العراق بلغ 15.3 مليون خط لس�نة 

.»2018
يذك�ر ان املواطن�ني اس�تعانوا بخدمة الهات�ف النقال بعد 
ان دم�رت اغلب البداالت العمومية املس�ؤولة عن الهواتف 
األرضية بعد عام 2003 ما تسبب بتوقف الخطوط يف اغلب 

املناطق.

المركزي لإلحصاء: عدد خطوط الهاتف 
في العراق بلغ 39 مليونا

اعترب البنك املركزي العراقي، األحد، أنه »من الخطأ« املراهنة 
ع�ى ارتفاع س�عر رصف ال�دوالر، مبيناً أن املبالغ�ة يف اآلثار 
املحتمل�ة للعقوب�ات غ�ر موجودة.وق�ال مدير ع�ام دائرة 
العمليات املالي�ة وادارة الدين يف البنك محمود داغر ، إن »من 
الخطأ املراهن�ة عى ارتفاع الدوالر ألنها س�تنتهي مع زيادة 
العرض وستش�هد األي�ام املقبلة ذلك م�ع رد الفعل االيجابي 
للبنك لتغطية الطلبات كافة«.وأش�ار داغر، إىل أن »البنك قام 
أيض�اً ببيع مبالغ إضافي�ة لعملة الدوالر، كما قام بتوس�يع 
املناف�ذ واتخ�اذ إج�راءات اس�تثنائية باعتباره�ا ج�زءاً من 
السياس�ة النقدية يف مثل هذه األحداث«.وأضاف، أن »عملية 
املبالغة يف اآلثار املحتملة أو املبالغة يشء اسمه العقوبات غر 

موجود إطالقاً يف نموذج التعامل للبنك«.

البنك المركزي: من الخطأ 
االقت�صاديالمراهنة على ارتفاع الدوالر
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المراقب العراقي/ متابعة...4
كش�ف موق�ع ث�وار النم�ر املق�رب م�ن املعارضة 
الش�يعية يف الس�عودية  ع�ن وفاة طفل�ة تبلغ من 
العمر سبع س�نوات وذلك بعد حرمانها من  العالج 

من قبل الكيان السعودي. 
وق�ال املوقع، يف بيان تابعته »املراقب العراقي« »إن 

»الطفلة  فاطمة أحمد حس�ن املط�رود البالغة من 
العمر س�بع س�نوات توفيت  بس�بب حرمانها من 
العالج واالهتمام الطبي الرضوري بس�بب نش�اط 
 والده�ا القابع خلف زنازين الس�جن من�ذ 9 أيلول 
2015«.  وأش�ار البيان اىل أن »السلطات السعودية 
اعتقل�ت وال�د الطفلة فاطم�ة  يف 9 أيل�ول 2015، 

بس�بب نشاطه يف الدفاع عن حقوق اإلنسان،  حيث 
طالب�ت النياب�ة العام�ة بعقوبة اإلع�دام للمعتقل 
املطرود، ومنذ  اعتقاله ُحرم�ت الطفلة من العالج، 
يف خط�وة انتقامية تمارس�ها  الس�لطة عىل عوائل 
املعتقل�ن، ويف انته�اك ص�ارخ لجمي�ع القوان�ن 

 الدولية واملحلية والرشائع الدينية والحقوقية«. 

ُحرمت من العالج ألن والدها عارض النظام .. طفلة قطيفية تفارق  الحياة دولي دوليعربي  عربي 

السيد نصر اهلل : المقاومة تطورت بخبرات الشهيد سليماني
 وباتت  االن تشكل تهديدا السرائيل

المراقب العراقي/ متابعة...
»اإلندبندن�ت  صحيف�ة  ن�رشت 
أن  في�ه  ج�اء  مق�اال  أونالي�ن« 
البعض ي�رى  أن القص�ف اإليراني 
األخري لقواعد تس�تخدمها القوات 
ال�رد  ه�و  يف  الع�راق  األمريكي�ة 
النهائي، لكن إيران لديها الكثري من 

األدوات لرتد  عىل الواليات املتحدة. 

وأضافت، الصحيف�ة أن »ترامب ال 
يس�عى إىل إش�عال حرب ضد إيران 
 بم�ا يؤث�ر ع�ىل فرص�ه يف الف�وز 
املقبل�ة،  الرئاس�ية  باالنتخاب�ات 
لكنه  رغم ذلك أم�ر بقتل قائد بارز 
ومؤثر، وكان اس�مه يث�ري الخوف 
ب�ن  حلف�اء الوالي�ات املتح�دة يف 

الرشق األوسط«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
تحت عن�وان »الس�لطان العماني 
الجدي�د يتعه�د بمواصل�ة طري�ق 
السالم  يف البالد«.. سلطت صحيفة 
»نيويورك تايمز« األمريكية الضوء 
 ع�ىل السياس�ات الت�ي س�يتبعها 
الس�لطان العمان�ي الجدي�د الذي 
توىل  الحكم خلفا للسلطان قابوس 

بن سعيد الذي وافته املنية . 
وأوضحت الصحيفة أن »السلطان 
هيث�م ب�ن ط�ارق تعه�د بامل�ي 
ش�قه  ال�ذي  الطري�ق  قدم�ا  يف 
الراحل قابوس بن س�عيد باتباعه 
دبلوماسية  هادئة متوازنة تساعد 
الوس�يط  دور  لع�ب  ع�ىل  الب�الد 
ال�ذي تجي�ده  وس�ط منطقة تعج 
أن  إىل  مش�رية  بالرصاع�ات«، 
»التح�دي ال�ذي يواجه  الس�لطان 

الجدي�د لن يأت�ي من الخ�ارج بل 
م�ن الداخ�ل وخصوص�ا  األوضاع 

االقتصادية«  . 
   وقال�ت الصحيفة إن »الس�لطان 

هيثم بن طارق الذي توىل السلطة 
 بعد وفاة السلطان قابوس، وتعهد 
باتباع دبلوماس�ية سلفه الهادئة، 
 كان له مس�رية طويلة يف الحياة 
العام�ة، وهو ابن عم الس�لطان 

 الراحل«  . 
   وأضاف�ت أن »الس�لطان الجديد 
وصل إىل الس�لطة م�ع تزايد عدد 
 الرصاع�ات يف ال�رشق األوس�ط، 
ضغوًط�ا  حكومت�ه  ومواجه�ة 

اقتصادية  متزايدة يف الداخل . 
ُعم�ان ، بل�د يبل�غ عدد س�كانه 
4.6 مليون نس�مة يقع يف الركن 
ش�به  م�ن  الرشق�ي   الجنوب�ي 
الجزي�رة العربي�ة، وكانت لفرتة 
طويلة  جزيرة حيادية يف منطقة 
الطائفي�ة  بالرصاع�ات  تع�ج 

والسياسية . 

المراقب العراقي/ متابعة...
انطلق�ت تظاه�رة غاضب�ة يف بلدتي أب�و صيبع 
والش�اخورة، غرب  املنام�ة، تضامًنا مع األرسى 

السياسين واستمراًرا بالحراك  الثوريّ . 

ويف ه�ذه التظاه�رة الت�ي حملت ش�عار »ثورتنا 
باقي�ة«، وش�ارك يف  األهايل رجال ونس�اء، رفعت 
اليافطات الثورّية، ونادى املتظاهرون  بالشعارات 
املؤّكدة لالستمرار يف الثورة حتى تحقيق املطالب  

ويف بل�دة بن�ي جم�رة ازدان�ت الج�دران بص�ور 
الش�هيدين القائدي�ن   «قاس�م س�ليماني« و«أبو 
مهدي املهندس« وفاًء لدمائهما الزكّية  وتمس�كاً 

بالّثأر من القتلة املجرمن . 

المراقب العراقي/ متابعة...
واصل�ت ق�وى العدوان الس�عودي عىل 
اليم�ن اس�تهداف محافظ�ة  الحدي�دة 
غربي البالد يف خرق واضح التفاق وقف 
إط�الق الن�ار،  وكذل�ك قص�ف املناطق 
الحدودي�ة بمحافظ�ة صع�دة ش�مايل 

اليمن خالل  ال� 24 ساعة املاضية . 
اليمني�ة ع�ن  ونقل�ت وكال�ة االنب�اء 
مص�در عس�كري أن »مرتزقة  العدوان 
استهدفوا بتسع قذائف مدفعية جنوب 

رشق مثلث مقبنة يف  مديرية حيس«. 
الع�دوان  »ق�وى  أن  املص�در  وأف�اد 
بثماني�ة صواريخ كاتيوش�ا  قصف�ت 
الدريهم�ي،  بمديري�ة  الش�جن   قري�ة 
واس�تهدفت بش�كل مكث�ف باملدفعية 
 ومختل�ف األس�لحة الرشاش�ة مدينة 

الدريهمي املحارصة«. 
وأش�ار املص�در إىل أن »قصف�اً مدفعياً 
سعودياً اس�تهدف منطقة بني  صياح 

بمديرية رازح يف محافظة صعدة«  . 

تايمز: سلطان ُعمان الجديد يواجه تحديا اقتصاديا نيويورك 

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد وزير الدف�اع الربيطاني، روبرت 
ب�الده  ع�ىل  يتوج�ب  أن�ه  واالس، 
 االس�تعداد لخ�وض الح�روب بدون 
الوالي�ات  مس�اعدة  ع�ىل  االعتم�اد 
 املتح�دة، ألن األخرية قد تفقد دورها 

يف قيادة العالم . 
وأض�اف واالس يف حوار مع صحيفة 
»صن�داي تايمز« أنه يش�عر  بالقلق 
م�ن إمكاني�ة انس�حاب »الوالي�ات 
املتحدة من قيادتها للعالم«،  وأن مثل 
هذا االحتمال يبقيه “يقظا يف الليل«. 
الحكوم�ة  تس�تخدم  أن  واق�رتح 

الدفاعي�ة  املراجع�ة  الربيطاني�ة 
مع�دات  رشاء  أج�ل  املقبل�ة   “م�ن 
لضمان أن اململكة املتحدة لن تعتمد 
األمريكي�ة  الجوي�ة  ع�ىل  الق�وات 

وطائراتها للتجسس يف الرصاعات 
 املستقبلية«. 

وتأت�ي تعليقات واالس يف أعقاب 
مناقش�ات األس�بوع املايض بن 
 وزي�ر الخارجية األمريكي، مايك 

الربيطان�ي،  ونظ�ريه  بومبي�و، 
مخ�اوف  بش�أن  راب،   دوميني�ك 

الدولت�ن م�ن برنام�ج الصواري�خ 
 اإليراني.    

تايمز: أمريكا فقدت دورها الدولي صنداي 

 االندبندنت: لدى إيران العديد من الوسائل إلزعاج أمريكا

المراقب العراقي/ متابعة... 
أكد نواب مجلس الشورى االسالمي 
االيران�ي يف بي�ان دعمه�م الح�ازم 
 لح�رس الثورة االس�المية وبرامجه 
والجمهوري�ة  الش�عب  حماي�ة  يف 
 اإلسالمية، فيما أكد الحرس الثوري 
ملواجه�ة  خاص�ا  اجتماع�ا  عق�ده 

 القرارات االمريكية األخرية. 
وقال النائب محم�د عيل بور مختار 
يف ترصيح تابعته »املراقب  العراقي« 
إن »الن�واب بتوقيعه�م بيان�ا أعلنوا 
دعمه�م الح�ازم للح�رس  الث�وري 
الثوري�ة  املؤسس�ة  ه�ذه  وبرام�ج 
الش�عب  والجمهوري�ة  حماي�ة  يف 

االسالمية يف ايران«  . 
»الهج�وم  اىل  البي�ان  واش�ار 
الصاروخ�ي للح�رس الث�وري الذي 
اذه�ل  العالم بك�ر هيب�ة واقتدار 
امريكا وال�ذي كان الثمرة االوىل لدم 
واحد  من اكرب ق�ادة الحرس الثوري 
الذي ك�رس حياته مع رفاقه عقودا 
م�ن  الزم�ن للحفاظ عىل اس�تقالل 
هذا الشعب والبالد وشهد العالم هذا 
 العمل الش�جاع واملقت�در واملدروس 
البط�ل  الث�وري  والدقي�ق للح�رس 
 للم�رة االوىل م�ن نوع�ه )م�ن قب�ل 
قوة ما( بعد الح�رب العاملية الثانية 
 ض�د النظ�ام االمريكي املج�رم الذي 
ش�ن منذ تلك الح�رب لغاية االن 53 
 هجوما واجتياح�ا يف مختلف انحاء 

العالم«  . 

واوضح البيان ان�ه »وبعد ان 
تذوق الش�عب االيراني البطل 
ح�الوة ه�ذا  االنتص�ار الكبري 
ح�ل الخ�رب االلي�م واملح�زن 

عىل نفوس�نا بس�قوط طائرة 
 ال�ركاب االوكراني�ة الت�ي راح 
ضحيته�ا عدد م�ن االعزاء من 
اي�ران  االس�المية ودول اخ�رى 

بما جعل العيون دامعة والقلوب 
كسرية«  . 

واع�رب الن�واب ع�ن »التعاطف 
االرس  م�ع  الع�زاء  ومش�اطرة 

املفجوع�ة  لهذه الحادث�ة االملية«، 
داع�ن »الش�عب االيران�ي االب�ي 
للمش�اركة  املهيبة يف مراسم تابن 

هؤالء االعزة«  . 
رف�اق  ترصيح�ات  الن�واب  وثم�ن 
الس�الح للش�هيد الش�امخ الشهيد 
 الفريق قاسم سليماني الذين اعلنوا 
بمنته�ى النزاه�ة والصدقي�ة ب�ان 
 اس�قاط الطائرة االوكرانية جاء اثر 
خطأ برشي وانه�م يتحملون كامل 

 املسؤولية عن هذا الخطأ«  . 
واشار البيان اىل ان »امريكا واذنابها 
يستغلون كل فرصة لرضب  الشعب 
االيران�ي البط�ل واض�اف، ال ننىس 
بانن�ا اليوم يف مواجهة  مقتدرة امام 
النظام االمريكي املجرم وس�وف لن 
نس�مح بان يس�تغل  االعداء الخطأ 
اعض�اء  اح�د  قب�ل  الحاص�ل م�ن 

االرسة«  . 

ك�د  وا
الن�واب يف الخت�ام دعمه�م 
الثورة االس�المية  الح�ازم لح�رس 
وبرامجه�ا  ثوري�ة   كمؤسس�ة 
واجراءاتها يف دعم وحماية الش�عب 

 والجمهورية االسالمية االيرانية . 
مجل�س  عق�د  متص�ل  س�ياق  ويف 
الش�ورى االس�المي، الي�وم األح�د، 
ابع�اد  ملناقش�ة  مغلق�اً   اجتماع�اً 
االحداث االخ�رية، بحضور قادة من 

 حرس الثورة االسالمية . 
وعق�د اجتم�اع مجل�س الش�ورى 
االسالمي املغلق بحضور قائد حرس 
حس�ن  الل�واء  االس�المية   الث�ورة 
سالمي وعدد من قادة حرس الثورة، 
 ملناقش�ة مختل�ف ابعاد استش�هاد 

لش�هيد  ا
والرضب�ة  س�ليماني  قاس�م 
 الصاروخي�ة االيراني�ة ع�ىل قاعدة 
أمريكي�ة يف العراق وكذلك س�قوط 

 الطائرة األوكرانية . 
ويف هذا الس�ياق، قال رئيس مجلس 
الش�ورى االس�المي عيل  الريجاني، 
قدم اللواء س�المي يف ه�ذا االجتماع 
توضيحات حول  االستعداد ملواجهة 
االجراءات االمريكية وكيفية االجراء 

الذي تم  وأدى اىل سقوط الطائرة . 
وكانت السلطات اإليرانية قد أعلنت 
يوم امس السبت عن أن خطأ  برشي 
تسبب بإس�قاط الطائرة األوكرانية 
والت�ي راح ضحيتها 167  ش�خصا، 
متوع�دة بإج�راء تحقيق�ات عادلة 

بالحادثة. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد األم�ن العام لحزب الله س�ماحة 
السيد حسن نرص الله أن الحاج  قاسم 
سليماني لم يكن يمثل نفسه بل ممثل 
اإلس�المية  وقيادته�ا،  للجمهوري�ة 
موضح�اً عن عالق�ة الش�هيد بحزب 
الله التي بدأت عام   1998 حيث أسس 
لعالقة ممي�زة ومتينة كأنه أحد أفراد 
الحزب، فيما  أشار اىل أن كل ما تملكه 
املقاومة اليوم من قوة ردع وإمكانات 
 وخ�ربات وتطوير باتت تهديد وجودي 

ل�«إرسائيل«،
ال�ذي  التكريم�ي  اإلحتف�ال  وخ�الل 
يقيم�ه ح�زب الل�ه يف ذكرى أس�بوع 
واملهن�دس  س�ليماني   الش�هيدين 
ورفاقهما، والذي يقام بالتوازي يف  كل 
من بعلب�ك، الهرمل، النبطي�ة، البقاع 
الغرب�ي، ص�ور، وبن�ت جبي�ل،  لفت 
سماحته إىل أن الشهيد سليماني كان 
أحد أسباب التطور الكمي  والنوعي يف 
عم�ل املقاومة يف نهاية التس�عينيات، 
وأن اهتمام�ه  وعمل�ه أدى إىل انتصار 
ع�ام 2000، والت�ي تحول�ت بعده�ا 
املقاوم�ة  إىل ق�وة تمل�ك ق�درة وردع 
لقطع يد العدو »اإلرسائييل« عن لبنان 

 بمواكبته. 
وذك�ر الس�يد ن�رص الل�ه أن�ه خ�الل 

عدوان تموز 2006 جاء الحاج قاس�م 
 س�ليماني إىل الضاحية الجنوبّية وظّل 
إىل جان�ب املقاوم�ة كّل أّيام  الحرب يف 
غرف�ة العملّيات رغم الخطر الش�ديد 
وتح�ت القص�ف،  وص�والً إىل نهاي�ة 
الح�رب حيث أخربن�ا أنن�ا بحاجة إىل 
مبال�غ كبرية  من أج�ل التعويض عىل 

الناس وهو أمن هذا الدعم  . 
وش�دد الس�يد نرص الله عىل أن كل ما 
تملك�ه املقاوم�ة اليوم من ق�وة  ردع 
وإمكان�ات وخ�ربات وتطوي�ر بات�ت 
تهدي�د وج�ودي ل�«إرسائي�ل«،  قائالً 
»نح�ن ل�م نكن نتوق�ع أن يأت�ي يوم 
ينظر فيه العدو إىل مقاومتنا  اللبنانية 
أنها تش�كل تهدي�د وجودي ل�ه وهذا 
بربك�ة ايران قي�ادة اإلم�ام  الخامنئي 

والحاج قاسم سليماني«. 
ويف السياق أوضح سماحته أن الشهيد 
س�ليماني كان ح�ارضاً  بش�خصه يف 
املعرك�ة مع تنظي�م »داع�ش« والتي 
دفعت األخط�ار عن  لبنان واللبنانين، 
والت�ي ل�م تكن معرك�ة يف السلس�لة 
الرشقية أو يف  جرود عرس�ال بل كانت 
معرك�ة واح�دة ممتدة من السلس�لة 
البادي�ة ورشق الف�رات  الرشقي�ة  إىل 
ودي�ر ال�زور. مش�رياً إىل أن البع�ض 
عندم�ا  ينظ�ر إىل املعركة يف السلس�لة 
الرشقي�ة يف اخراج »داعش«  وأخواتها 

يف جرود عرسال يحاول أن يسخف كل 
اإلنجازات  الكبرية«. 

بنم�وذج  الل�ه  الس�يد ن�رص  وأش�اد 
بأن�ه  الصحي�ح،  اإلس�المية  الدول�ة 
أو  االنس�ان  يق�ف  عندم�ا   يتحق�ق 
الدولة أو الش�عب إىل جانب الش�عوب 
الش�هيد  أن  موضح�اً   املس�تضعفة، 
س�ليماني لم يمنن املقاومة بما قدمه 
 ولم يطلب منها شيئاً له وإليران، لكن 
طل�ب ك�ودار م�ن املقاومة  ملس�اعدة 
الع�راق م�ن أج�ل مس�اعدة الع�راق 
ملحاربة »داع�ش«، مبين�اً   «أن أمريكا 
وم�ن معه�ا ال يس�تطيعون اليوم أن 
يتقبلوا بأن ايران  تساعد وال تريد أخذ 

مقابل عىل ذلك«. 
ورأى الس�يد ن�رص الل�ه أن التواض�ع 
وح�ب الن�اس الت�ي كان�ت الس�مات 
 تلتص�ق بالش�هداء الق�ادة املهن�دس 
وس�ليماني، مش�رياً إىل تش�ابه كب�ري 
 يف الصف�ات بن الش�خصيتن،  حيث 
عم�ل املهندس ألخر لحظة يف  الحش�د 
الش�عبي ملواجه�ة تنظي�م »داع�ش« 
الت�ي إن لو انت�رصت يف  العراق لكانت 
كل دول املنطقة يف خطر، مش�دداً عىل 
»أن ش�عوب  املنطق�ة ودولها يجب أن 
تشكر الحشد الشعبي وقادته والحاج 
أب�و  مه�دي املهن�دس والحاج قاس�م 

سليماني ألنهم دافعوا عنها«. 

مؤكدا دعمه للحرس الثوري وبرامجه
البرلمان اإليراني يعقد جلسة لمناقشة تداعيات اغتيال

 الشهيد »سليماني« وحادثة الطائرة األوكرانية  

تظاهرة غرب المنامة وصور الشهداء تعلّق في بني جمرة

اليمن .. العدوان يواصل خرق اتفاق الُحديدة  
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بمج�رد أن تنته�ي خطب�ة الجمع�ة السياس�ية املباركة تظهر 
التأوي�ات والتفس�رات لها وكل  يفرس ويؤوِّل حس�ب اتجاهه 
الس�يايس وحس�ب رأي الغرباء الذين يتوالهم، باألمس إشارت 
 بوصل�ة التأويات ع�ى أن الغرب�اء هم الجمهورية االس�امية 
االيرانية وبناًء عى هذا التفسر  األبرت رفعت الشعارات وضجت 

مواقع الغرباء االعداء بالضجيج والصياح . 
لك�ن عندما يتجرد االنس�ان من نزعة التبعي�ة والحقد والعداء 
ويس�تخدم العقل واملنطق لقراءة  االمور ق�راءة دقيقة يجد أن 
الجارة الكريمة إيران هي العمق الس�رتاتيجي للشعب العراقي 
 وباألخ�ص أتباع آل محمد،وإن موقف االمام السيس�تاني منها 
اليختل�ف ع�ن موقفه م�ن الع�راق  بلح�اظ كونه مرجع�اً وله 
ماي�ن املقلدي�ن يف إيران،ومن باب وظيفت�ه الرشعية يف حفظ 
كيان  االس�ام والدفاع عن مصالح املس�لمن وكان موقفه دام 
ظل�ه واضحاً م�ن االعتداء اآلثم الذي  اس�تهدف أبطال االنتصار 
عى داعش االرهابي الشهيدين السعيدين قاسم سليماني وابو 
مه�دي  املهندس رض�وان الله عليهما بل أرس�ل رس�الة تعزية 
اىل الس�يد الخامنئي عزّى فيها الش�عب  االيراني وأرسته،ولكي 
نكون منصفن البد من تس�ليط الضوء عى الغرباء يف ما س�بق 

 االحتال : 
 1  - الغرب�اء ه�م الذين ج�اؤوا باعت�ى نظام وهو نظ�ام صدام 
وس�لطوه عى الش�عب العراقي با  عدل ظاهر وال احرتام بارز 
وقد ارتكب بحق الشعب جرائم يندى لها جبن االنسانية قابلها 

 سكوت الغرباء الذين جاؤوا به . 
 2  - الغرباء-أمريكا والصهاينة والس�عودية والكويت-هم الذين 
ش�جعوا املقبور صدام لش�ن  اعت�داء عى إيران اس�تمر ثماني 

سنوات . 
 3  - الغرباء-أمريكا-ه�م الذي�ن أعط�وا الض�وء األخرض لصدام 
لغ�زو الكويت وتدمر العراق ومن  ث�م فرض حصار جائر عليه 

أذاق الشعب العراقي الويل والثبور . 
 4  - الغرباء-أمري�كا وحلفاؤها-احتلوا الع�راق ودمروه ونرشوا 
فيه الطائفية والفساد والتدمر  حتى ماعاد هناك أمل يف إصاح 

االوضاع . 
 5  - الغرب�اء ه�م الذي�ن يهيمنون ع�ى جوكر التخري�ب يف هذه 

التظاهرات والتخفى الجرائم التي  ارتكبوها . 
ه�ؤالء ه�م الغرباء،وعندما يش�ر االمام السيس�تاني دام ظله 
اىل اس�تقال الع�راق قراراً  ومس�تقباً من خ�ال وحدة املوقف 
وترجيح املصلحة العامة ع�ى الخاصة هو املدخل القويم  الذي 

يغلق الباب عى الغرباء وحتى عى الجارة الكريمة إيران . 
بالنس�بة للجمهورية االس�امية االيرانية لي�س لديها هدف يف 
إخضاع العراق والش�عب العراقي  لهيمنتها بل تريد هذا الشعب 
ان يس�تقل ويرتق�ي اىل مكانت�ه املرموق�ة يف منطق�ة ال�رشق 
 االوسط وهذا ما أشار اليه كبار مسؤوليها،بل أكثر من ذلك انها 
دفعت الثمن بس�بب وقوفها  اىل جانب الشعب العراقي،نعم هي 
الترت�ي ان يهيمن أو يعن الحلف الخليجي-االمريكي  العملية 
السياسية يف العراق ألن من يأتي به هذا الحلف نسخة قد تكون 

أسوأ من نسخة  املقبور صدام. 

َمْن هم الغرباء 
في خطبة الجمعة ؟

عيل عبد سلمان

،،

،،

بقلم: إيهاب شوقي
وألن طبيع�ة اللحظة الراهنة تش�هد مفصا 
تاريخي�ا هام�ا، ف�إن هن�اك ش�خصية من 
املؤكد دخوله�ا  التاريخ، ونرى هناك رضورة 
لتحليله�ا يف مي�زان السياس�ة الدولي�ة، الن 
هناك حربا فرضت  عى االحرار، ومن الواجب 
االجته�اد يف تحلي�ل عدوه�م بش�كل دقيق، 

لتحديد الطرق الناجحة يف  التعاطي معه . 
بالطبع هذه الشخصية هي الرئيس االمريكي 
دونالد ترامب، والذي يشتهر بن املحللن بأنه 
 التاجر، ولكننا نرى االمر بحاجة اىل توس�يع 
دائرة التحليل، طاملا تطورت االمور لتصل اىل 
 ح�رب رصيحة تقودها هذه الش�خصية ضد 

محور املقاومة . 
وقب�ل البدء يف هذا االجته�اد التحلييل، ينبغي 
القول، ان بلد مثل الواليات املتحدة االمريكية، 
ال  يمك�ن ان تختزل يف ش�خص، وال يمكن ان 
يقوده�ا ف�رد، بل م�ا يقودها ه�و  محصلة 
ملجم�ل  مصالحه�ا السياس�ية واالقتصادية 
الت�ي تبلوره�ا مؤسس�ات املال والس�اح يف 
مرحلة بعينه�ا،  وتبحث عن الش�خص الذي 
يتمت�ع بإمكانية تجس�يدها، اي تش�خيص 
املصال�ح وفق�ا للتوازنات  واختي�ار من يعرب 

عنها او يمثلها . 

ويش�كل هذا مدخا هاما يف تحليل شخصية 
ترام�ب ووض�ع تص�ور للطريق�ة االنس�ب 

للتعاطي  معه، وبالتايل التعاطي مع امريكا . 
وبتوصيف مخترص للمرحلة التي وصل فيها 
ترامب لسدة الحكم يف امريكا، فيمكن القول 
 باختصار، انها لحظة شهدت تراجعا مخيفا 
لامرباطوري�ة االمريكي�ة، وت�آكا لقوته�ا 
الناعمة،  من حيث النزول من عرش االحادية 
القطبية اىل بوادر تعددية  قطبية، ومن حيث 
فق�دان  املمي�زات الحرصي�ة التكنولوجي�ة، 
ناهيك عن الرتاجع املزعج يف التجارة الدولية، 
اىل جان�ب  تهديد تمركزاتها االس�رتاتيجية يف 
مناطق تش�كل ب�ؤرا مركزية الس�رتاتيجية 
امريكي�ة ثابت�ة   تت�وارد عليه�ا سياس�ات 
مختلفة، وهي االس�رتاتيجية االوراسية وما 

لحق به�ا من تهدي�دات بفعل  تنام�ي القوة 
الصينية والكورية الشمالية والروسية . 

م�ن هنا ج�اء ترامب ليعيد عقارب الس�اعة 
الدولية اىل الوراء كمحاولة الس�تعادة املكانة 
 االمريكي�ة، وهنا يمكننا رص�د اربع عامات 

هامة، وهي : 
 1� االرت�داد اىل مدرس�ة الواقعي�ة القديمة يف 
السياس�ة .  2� الع�ودة اىل سياس�ات الثنائية 
القطبي�ة  التقليدية .  3� العبث بمي�زان الردع 
الفعال .  4� عرقل�ة معالجة األزمات بالقضاء 
عى التحالفات  املرنة . ويمكننا هنا رشح هذه 

العامات باختصار كبر . 
اوال: هناك مدرسة واقعية حلت محل املدارس 
املثالي�ة يف السياس�ة الدولي�ة من�ذ بداي�ات 
الق�رن  العرشي�ن، وتبعتها مدرس�ة واقعية 
جدي�دة، ويعد هانس مورجنتو أكثر منظري 

املدرس�ة  الواقعية وضوحا، وه�و من أكد أن 
السياسات الدولية عبارة عن عملية لتسوية 
املصال�ح  القومي�ة املختلف�ة الت�ي تفرتض 
رصاعا مس�تمرا وتهديدا مس�تمرا بالحرب، 
ويس�تخدم العمل  الدبلومايس للمساهمة يف 
تقليل احتماالته من خال التسوية املستمرة 

للمصالح املتعارضة . 
ملفه�وم  اهم�اال  ي�رى  لرتام�ب،  واملراق�ب 
االط�ر  كل  يك�رس  حي�ث  لدي�ه،  الرشعي�ة 
القانونية  وي�رضب بالقرارات الدولية عرض 
الحائط، وهي ردة واضحة للواقعية القديمة 
والتي تجاوزها  العالم، عى األقل، منذ انشاء 

االمم املتحدة . 
ثانيا: يف املرحلة التي ش�هدت بزوغا لتعددية 
قطبي�ة، نج�ح هن�ري كيس�نجر يف وص�ف 
دقيق  للنظام الدويل بها، حيث قال انه يتس�م 

بالثنائية القطبية عى املس�توى العس�كري 
ع�ى  القطبي�ة  االس�رتاتيجي  وبالتعددي�ة 

املستوى السيايس واالقتصادي . 
بينم�ا يح�اول ترامب ك�رس ه�ذه التعددية 
عرب افش�ال االتحاد االورب�ي وتهديد التجارة 
العاملي�ة،  وبالت�ايل الع�ودة اىل نم�ط الثنائية 
القطبية عس�كريا وسياسيا واقتصاديا، مع 

عودة واضحة  للحرب الباردة . 
ثالث�ا: يف العل�وم العس�كرية، ف�إن مي�زان 
القوى العام، يش�مل امليزان النووي وامليزان 
 التقلي�دي، ويش�مل املي�زان الن�ووي بدوره 
امليزان االسرتاتيجي الذي يقوم عى احتساب 
 االس�لحة النووية البعي�دة امل�دى او العابرة 
للق�ارات »امل�رسح الكوني«، ويش�مل أيضا 
املي�زان  التكتيك�ي الذي يقوم عى احتس�اب 
األسلحة النووية املتوسطة املدى أو »املرسح 

املفه�وم  ال�ردع  اإلقليم�ي«،  حي�ث يش�كل 
األسايس يف النظام الجديد . 

وال�ردع الفع�ال هن�ا، ه�و الت�وازن الكوني 
واالقليم�ي، والذي ن�رى تخريبا ل�ه من قبل 
ترام�ب،  وخرق�ا للمعاه�دات االس�رتاتيجية 
مع ال�روس، وحصارا للمرشوع�ات النووية 
االخرى مث�ل كوريا  الش�مالية، وكذلك ايران 
رغ�م اعانها عدم ال�رشوع يف تصنيع قنابل 

نووية . 
رابع�اً: هناك نظ�ام للتحالف�ات املرنة والتي 
تشهد مرونة لبعض القوى والدول بالتأرجح 
بن  املعس�كرات املتباينة، وهو ما يسمح لها 
بلعب ادوار لتخفيف االزم�ات الدولية، بينما 
يرم�ي  ترام�ب لك�رس ه�ذه املرون�ة والعمل 
بمنط�ق »من ليس معنا فهو علينا«، وهو ما 

يضع االزمات  املختلفة عى حافة الهاوية . 

ترامب في ميزان السياسة الدولية
ال يشترط التأريخ على الداخلين به جوازا أخالقيا محددا، حيث ال يقتصر على الشخصيات  العظيمة والمثالية، فهناك شخصيات دخلت 

التاريخ من باب الطغيان والقتل واللصوصية، كما  دخلت شخصيات أخرى من باب التندر  وغرابة األطوار . 
وال شك ان الحكم على الشخصيات يكون دوما مرتبطا بعصرها وادبياته وقواعده، كي يكون  الحكم دقيقا وعادال، وفي المجمل العام، 

تكون ابرز شخصيات التاريخ هي  الشخصيات التي  محضت الشرف والبطولة محضا، أو تلك التي محضت الطغيان والخسة محضا . 

بقلم/ سامي جواد كاظم
عندما تس�تهدف أمري�كا والق�وى الصهيووهابية 
ش�خصا مث�ل أب�ي مه�دي املهن�دس فه�ذا يدلعى  
 انهأقض مضاجعهم واباد دواعش�هم وانترص عى 
اذنابهم واالكثر اس�تدالال بقوة الرج�ل انه لم  يقتل 
يف جبه�ات القتال ب�ل غدر وخيانة وه�و اعزل من 

الساح .  
ه�ذا الرج�ل ق�د ال تعرف�ه س�ابقا ولكن اكي�د انك 
سمعت او قرات عنه بشكل مكثف بعد سقوط  ثاث 
محافظ�ات بي�د داعش�االمريكية ،� ان�ا ال اتهمهم 
باالمرك�ة الرجل ترامب والس�يدة هي�اري  كلنتون 
هم�ا ق�اال انن�ا اسس�نا داع�ش � ، والعق�ول التي 
تمتدح امري�كا فهم طبق االصل م�ن اقزام  داعش، 
هذا الرجل تابعته من عى شاش�ات التلفاز فتظهر 
عى مامحه القوة والبساطة ،  الكربياء والتواضع، 

االرصار والهدوء .  
هذه االفام الحقيقة مع مئات الشهود عى بطوالته 
يف ساحات املعارك تجعلنا عى دراية  كاملة بماهية 
ه�ذا الرجل وبم�اذا يؤمن وهذا يعن�ي ان الدواعش 
ومن عى ش�اكلتهم يقفون ع�ى  نقيض ابي مهدي 

املهندس ومن عى شاكلته .  
وام�ا الرواية التي تلفقه�ا امريكا ومعه�ا الكويت 
بخص�وص تفج�رات س�فارة امريكا وفرنس�ا يف 
 الكوي�ت او محاول�ة اختطاف طائ�رة فانها رواية 
ودائم�ا الدراية تدحض الرواية ، وان صحت  الرواية 
فاننا بش�هادة الدراي�ة يثبت لدين�ا انهم من صنف 

الدواعش الن الرجل يقاتل الدواعش .  

وعندم�ا نعل�م بان�ه مهن�دس فع�ا تخ�رج م�ن 
التكنولوجي�ا العراقي�ة ودرس العل�وم السياس�ية 
وحصل  عى املاجس�تر ودرس الدكتوراه فانه يدل 
عى ثقافت�ه العلمية وذكائه املمي�ز ومما يزيد من 
 جمال وبهاء عقلية هذا الرجل انه احد طلبة السيد 

محسن الحكيم قدس رسه .  
الطريق�ة ه�ي اروع ص�ور  وان ش�هادته به�ذه 
الش�هادة النه�ا اقرتن�ت بالع�ار االمريك�ي ال�ذي 
 استخدمت الخسة والغدر فيه ولربما هنالك اذناب 
خون�ة يف مطار بغداد او دمش�ق لربم�ا وان  كانت 
االش�ارات تدل عى االعتقاد معهم لقتل هذا البطل . 

هذا الرجل ترك العراق سنة 1980 اىل ايران وانتمى 
اىل حزب الدعوة ثم املجلس االعى  سنة 1984 وبعد 
س�قوط الطاغية اصبح مس�تقا ول�م ينتم اىل اي 

حزب اال انه تربطه عاقات  طيبة مع الجميع .  
ه�ذا املجاهد لم يطمع او يطمح بمنصب س�يايس 
ولم يشارك بمهزلة الربملان العراقي . واما  تشييعه 
ف�ان الص�ورة الت�ي عرضته�ا كل وس�ائل االعام 
ع�ن املاين التي ش�يعته يف الع�راق  وايران لتعطي 
صورة واضحة وجلية عى مكانة هذا الرجل واقول 
المريكا والكوي�ت ان صحت  روايتكما فأنتما محل 
س�خط وغضب هذه الجماهر التي ش�يعته وهذا 
الس�خط والغضب ال يأتي  من فراغ بل ضد مواقف 

تأمري�ة صهيوني�ة وهابي�ة .  
البعض يعتقد انه يدين ابا مهدي املهندس ألنهيأمل 
زوال آل سعود ، وهذا رشف ما من بعده  رشف فاذا 
كان اهل الحجاز ونجد فيهم الكثرون يأملون زوال 
ال سعود بل احرار العالم يف  كل دول حتى يف امريكا 

وبريطانيا ياملون القضاء عى ال س�عود فهذا امر 
شائع وادانة  املهندس ال مانع بل انها امر رائع .  

هذا الرجل اس�مه جمال وعندم�ا اتمعن بتفاصيل 
وجه�ه فان�ي رايت ان�ه يس�تحق لق�ب … جمال 
اراد اجم�ل ص�ورة تتج�ى به�ا   الش�هداء…فمن 

الشهادة فلينظر اىل صورة ابي مهدي املهندس
اضافة واشارة بخصوص الدراية والرواية. 

ُيروى: أن الش�يخ املفي�د ) 336-413( حرض الول 
مرة درس أس�تاذه ع�يل بن عي�ى الرماني،  فقام 
رج�ل من البرصة وس�أل الرماني عن خ�رب الغدير 

والغار . 
فق�ال له الرمان�ي: إن حدي�ث الغ�ار دراية، وخرب 
الغدي�ر رواية، والرواية ال توجب ما توجبه  الدراية، 

فس�كت البرصي ولم يكن عنده يشء . 
فلما خف املجلس تقدم املفيد إىل الرماني، ولم يكن 

يعرفه قبل هذا، وسأله عمن قاتل االمام  العادل . 
فق�ال الرماني: إن�ه كافر، ثم اس�تدرك، فقال: إنه 

فاسق . 
فق�ال املفيد: ما تقول يف ع�يل بن أبي طالب � عليه 

السام � ويوم الجمل وطلحة والزبر ؟
فقال الرماني: إنهما تابا . 

فقال: أما خرب الجمل فدراية، وخرب التوبة فرواية، 
فأفحم الرماني، ولم يأت بيشء .  

واش�ارتي كان يس�تطيع الش�يخ املفي�د ان يجيب 
اس�تاذه بان الغدير ايضا دراية النها حادثة  حدثت 
بامر اله�ي واية قرانية) يا ايه�ا النبي بلغ ما انزل 
الي�ك (وحدث حرضه االف الصحاب�ة  والحجيج اال 

انه اجابه بنفس حجته .  

أبو مهدي المهندس .. جمال الشهداء

بقلم / عزيز الخزرجي … 
طبيع�ة العراقي أنه ال يح�رتم وال يعر أهمية 
إالّ أله�ل القوة والس�اح و الس�طوة و التكرب 
حي�ث  يخضع أمامه بذل�ة, و يعتقد َمْن يدعي 
الثقاف�ة و الفكر؛ ب�أن حّل املش�كلة تكمن يف 
الحص�ول  عى املنصب أوالً بأي حال و وس�يلة 
و تواف�ق و بعدها يحص�ل الخر! لكننا رأينا و 
بعد ما  جرّب الجميع ذلك و أصبحوا رؤوساء و 
ق�ادة و إئتافات بحدوث العكس – أي الخراب 

–  تماما ؛
وعلّ�ة العلل و أّس املش�كلة لم تكن كما تصور 
الفاس�دون, وإّنم�ا تكم�ن يف فق�دان الفك�ر 

والثقاف�ة  واألدب الهادف يف العقلي�ة العراقية 
خصوص�ا املنتم�ن لألح�زاب الت�ي عوّق�ت و 
و  العش�ائري  و  بنهجه�ا  الجاه�يل  أفس�دت 
التحاص�ي قلوب الناس من خال الس�يطرة 
عى حركة السياس�ة و  األقتص�اد و الرتبية و 
الواق�ع األجتماع�ي, و النتيج�ة كم�ا ترونها 
جلياً, ش�عب معّوق إما جس�ديا  أو نفس�يا أو 

روحياً أو الكل معاً ! 
فآألزم�ات التي يم�ّر به�ا العراق اآلن ليس�ت 
وليدة يوم أو ش�هر أو سنة أو عرشة – بل هي 
من  نتاج الثقافة الحزبية و العش�ائرية ونهج 
الكتل والتي�ارات و الرؤوس�اء الذين يمّجدون 

امل�ايض  و يتوّزرون الش�هداء و األس�ام لنرش 
الفاس�د و الظلم – و هذا هو الس�بب يف تدمر 
و تحمر  وإنهاء الشعب و جعله شيعاً و قبائل 
وص�ل الح�ال به�م ل�ن يتصارع�وا ليس عى 
كريس  الرئيس فحس�ب .. ب�ل حتى عى وجبة 

عشاء!؟
من هن�ا ال أعتقد بأن وضع العراق سيس�تقر 
يوماً .. إال برشطن أساسين طاملا أرشت لهما 

 يف كل مقال سيايس تقريبا, و هما : 
أألول: إلق�اء القب�ض ع�ى جميع ألرؤوس�اء 
والوزراء وآلنوابوآملستشارين حتى املدراء وهم 
 بحدود 500 عتوي كبر مع 5000 عتوي صغر 

ومحاكمته�م ومص�ادرة جمي�ع ممتلكاته�م 
 املنقولة والغر املنقولة ألنها مرسوقة بعناوين 
وتدابر ش�تى من حقوق الشعب واألمة, ألتي 
 لي�س فقط ل�م ُيقّدم لها املس�ؤول ش�يئاً؛ بل 
خرب�وا ودّمروا الوطن و املواطن معاً بهدر 1.5 

 ترليون دوالر لجيوبهم و ملن يحيط بهم . 
ألثاني: تحكيم العدال�ة الكونية يف توزيع ثروة 
النفط بآلتساوي بن أبناء الشعب واألمة بمن 
 فيه�م أملتصدين الصالح�ن – إن وجدوا و هم 
قلة – لفقدان أملثقف أملنصف ألرشيف ألس�ليم 
 الفطرة أساس�اً يف العراق, بسبب لقمة الحرام 
التي أفس�دت وجودهم و الت�ي تناولوها بتلذذ 

 وش�هوة ب�ل و إس�تتقتلوا ألجله�ا م�ن خال 
أملناص�ب و كم�ا تش�هدون وعلّ�ة الخاص يف 
م�كان  آخر.. ع�ى ي�د املجاهدين الذي�ن آمنوا 
بآلفلس�فة الكونية و إستشهد معظم قادتهم 
ول�م يبق يف  العراق إال النطيح�ة و املرتدية وما 

أكله الس�بع . 
وأقسم بآلله .. أنُه بغر هذا الحل عى يد اللجان 
الجهادي�ة الثورية بقي�ادة املرجع العادل الذي 
 يعيش وأبنائ�ه كأي فقر يف األّمة؛ فأّن العراق 
س�يقع عى يد االحزاب عاجا أم آجا يف جهنم 
 حقيقّي أسوء من جهنم اآلخرة وقد أرشف عى 
حافتها, أللهم إني قد بلّغت .. أللهم فإشهد . 

العيون على المناصب و العلة في مكان آخر



دوري الكرة يقترب من اإللغاء

أنباء عن تنحي مسعود وجبار مقابل سحب 
شكوى درجال

تتصاعد استعدادات فريق الشرطة لكرة القدم في 
معسكره المتواصل منذ السابع  من كانون الثاني 

الجاري في العاصمة األردنية عّمان لمواجهة فريق 
الشباب  السعودي ضمن جولة اإلياب لمنافسات الدور 
ربع النهائي من بطولة كأس محمد  السادس لألندية 
األبطال موسم 2020-2019، وسط ترقب انصاره 

ومتابعي  الكرة العراقية لما ستؤول اليه جولة رّد 
االعتبار تحت ضغط فارق النتيجة  القاسية بقبول 

ست كرات بال رد . 
أمر طبيعي أن يس�ود التفاؤل معس�كر عّمان لتعويض الخسارة 
املري�رة ولو بأداء  مرّشف ليس صعباً عىل العبي الرشطة الس�عي 
لتقديمه يف خاتمة املش�اركة، لكن  من تابع إجراءات إدارة النادي 
عقب تع�ّرض الفريق اىل االهتزاز يف س�معته  الكروية يقف حائراً 
أمام غراب�ة القرار الفني بمنح الضوء األخ�ر للمدرب  الرصبي 
اليكس�ندر أليتي�ش ما بعد أمس�ية الثالث والعرشي�ن من كانون 
األول   2019، وكانت هناك فرتة مناس�بة تقُرب من الشهر إلعادة 
ترتيب أوراق الفريق  بش�كل مؤثر ومنسجم داخل املنطقة الفنية 
ليتحّم�ل امل�اك الفن�ي املس�ؤولية  الكامل�ة بدالً من ح�ل نصفي 
بالرهان عىل تس�مية م�درب الحراس عماد هاش�م ابن  الرشطة 
البار لتخفيف حّدة االنتقادات القاس�ية التي واجهتها اإلدارة من 

اإلعام  والجمهور . 
وما زاد الوضع حرجاً للمدرب أليتيش أن إدارة نادي الرشطة تدرك 
جي�داً مدى  تأثري العامل النفيس ع�ىل أي عنرص متصل باللعبة يف 
هك�ذا اختب�ار يس�تحيل  التكهن بمص�ريه وفقاً لظ�روف مباراة 
الذه�اب، فمن جهة منحته الثقة الصطح�اب  الاعبني اىل موقعة 
إحياء أمل مّيت مهما تصّنعنا املكابرة للثأر والوقوف بندية  وتهديد 

مرمى الشباب ومحاولة الفوز عليه، ومن جهة أخرى 
وضع�ت يف جيبه  قرار االس�تغناء عنه ليتذّكر 
ط�وال دقائق املباراة أنه س�يحزم حقيبته ال 
محال،  ويف الحالتني يصبح خارج حسابات 

اإلدارة بع�د الع�ودة اىل بغ�داد . 
إن مس�ارعة اإلدارة لاتفاق م�ع الدكتور 

صال�ح رايض ك�ي يعم�ل بصف�ة مدير 
الكرة  يف النادي ليس حاً س�حرياً ألزمة 
الفري�ق، فه�ذه املهم�ة تب�دأ قبي�ل بدء 

املوس�م  ليتمكن رايض من رسم سرتاتيجية ش�املة لفرق النادي 
جميعاً ويعطي رأيه حتى  يف نوعية الاعبني املستقطبني ويناقش 
املدرب يف أمور كثرية تستهدف تقويم  األداء والنتائج، وكان القرار 
الصحيح هو إنهاء عق�د املدرب الرصبي ُبعيد العودة  من الرياض 
عطف�اً ع�ىل الخس�ارة الكبرية ولي�س تجريب�ه يف املهم�ة ذاتها، 
ومن ثم  تش�كيل ماك فني منقذ يضم رايض نفس�ه ومن تش�اء 
تس�ميته اإلدارة من أبناء  الن�ادي ذوي الخربة يف حال رفض األول 
قيادة الاعبني بصفة مس�تقلّة وهو ما  أرّجحه ملا ُعرف عنه بعدم 

املغامرة للعمل كمدرب طوارئ ! 
الص�واب الفن�ي ال�ذي ُيحس�ب إلدارة الرشط�ة هو اس�تعانتها 
الفوري�ة بامل�درب عم�اد  هاش�م صاح�ب الش�خصية التدريبية 
الرصين�ة والتاري�خ الك�روي الفاخر ليأخذ بأي�دي  حراس مرمى 
الفريق إىل برنامج خاص كانت أوىل مهامه معهم تهِدئة نفوسهم 
 وتخليصهم من فزع النقد الجارح وتعظيم الثقة لديهم بإمكانية 
تجاوز األخطاء  الس�يما أن )العمدة( يمتل�ك معرفة تامة بكيفية 
إع�ادة روحية العطاء للح�ارس األول  محمد حمي�د وتحذيره من 
زي�ادة وزنه وتنبيه�ه عن أخطاء متك�ّررة داخ�ل الصندوق  دفع 
ثمنها س�واء مع فري�ق الرشط�ة أم املنتخب الوطن�ي، ودرجات 
تقييم العمل  معه لأليام الفائتة تبرّش بحصوله عىل عامات جيدة . 
نأم�ل أن يس�تفيد فريق الرشطة من معس�كره يف عّمان برغم أن 
مّدت�ه الطويل�ة من   7-19 كان�ون الثاني أي أثنى ع�رش يوماً أمر 
مبالغ فيه لخوض مباراة محس�ومة  مبدئي�اً ملنافس قطع تذكرة 
العب�ور اىل الدور نصف النهائي ويعيش اس�تقراراً فنياً  بعد تنفيذ 
إلتزاماته املالية والقانونية بخصوص تس�جيل الاعبني املحرتفني 
 الُجدد، لذا نعتقد أن فرتة أسبوع ُقبيل اللقاء كانت كافية للرشطة 
بتأمني الجاهزي�ة  الفنية وتقنني نفقات املعس�كر، واإلدارة تعلم 
أن أج�واء األردن تش�هد يف هذه  الفرتة موجة برد ش�ديدة وأمطار 
كثيفة أثرتا عىل املباراة التجريبية األوىل مع  الفيصيل وأوقفتها عند 
الدقيقة 60، كل هذه األمور ال بّد أن تؤخذ يف الحس�بان  مس�تقباً 

أماً باستعادة بطل الدوري قوة الحضور وهيبة التاريخ . 

!ُمقالمدربجتريب
إياد الصالحي
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أشار العديد من األنباء عن اتفاق 
وش�يك بني عدن�ان درج�ال من 
جهة واتحاد الك�رة  متمثا بعبد 
االتحاد  الخالق مس�عود رئي�س 

ونائبه عيل جبار. 
وق�ال مصدر م�ن داخ�ل اروقة 
االتح�اد إن »هن�اك اتفاقا يلوح 
باالفق بني عدنان  درجال ورئيس 
اتحاد الكرة عبد الخالق مس�عود 
ونائب�ه عيل جب�ار فيم�ا يخص 
 القضية الت�ي رفعها درجال ضد 

االتحاد«. 

واوض�ح ان »درج�ال واف�ق عىل 
س�حب ش�كواه ضد اتحاد الكرة 
مقابل تنحي مسعود  وجبار عن 
منصبهما يف االتحاد وطرح الثقة 
عنهما يف اجتم�اع الهيئة العامة 

 املقبل خال الشهر الجاري«. 
وكان درج�ال ق�د رفع ش�كوى 
ضد مسعود وجبار بتهمة تزوير 

النظام االسايس  لاتحاد . 
يذك�ر ان الهيئة العامة س�تعقد 
اجتماعه�ا يف ال��18 م�ن ش�هر 

كانون الثاني الجاري  يف أربيل. 
اىل ذلك قرر االتحاد العراقي لكرة 
الق�دم، اع�ادة النظر يف مس�ألة 
استئناف الدوري  العراقي املمتاز 

 .  2020 /2019
وق�ال مصدر يف االتح�اد العراقي 
لكرة الق�دم إن »إتح�اد الكرة ال 
يري�د اقام�ة دوري  لك�ي ال تأتي 
اللجن�ة الخماس�ية م�ن الفيف�ا 
والخاص�ة بالتحقيق يف خروقات 

انتخابات  اتحاد الكرة«. 
واض�اف ان »اتح�اد الك�رة ابلغ 
الفيف�ا ب�أن الوض�ع غ�ري آم�ن 

ملج�يء اللجن�ة وتوق�ف  الدوري 
جاء بس�بب ذلك الوضع«، مشرياً 
إىل أن »الش�هر املقب�ل لن يش�هد 

 استئناف املباريات مجدداً«. 
ق�رر  ق�د  الك�رة  اتح�اد  وكان 
اس�تئناف الدوري املمتاز يف االول 

من شباط املقبل. 
م�ن جان�ب آخ�ر اعل�ن االتحاد 
العرب�ي لكرة الق�دم، عن اعضاء 

لجان�ه، الي�وم االح�د  بعدما عقد 
الجمع�ة  ملجلس�ه،  اجتماع�اً 

املاضية . 
وكان االتح�اد قد عق�د اجتماعاً 
برئاس�ة امللكي األمري عبدالعزيز 
بن ترك�ي الفيصل  رئيس االتحاد 
العربي لكرة القدم، مس�اء امس 
ب اململك�ة  ج�دة  مدين�ة  يف  االول 
اجتم�اع  الس�عودية   العربي�ة 

مجل�س االتحاد ال�� 71 بحضور 
أعضاء االتحاد . 

وأطلع الرئي�س وأعضاء مجلس 
االتح�اد ع�ىل التقاري�ر اإلداري�ة 
والفني�ة واملالية  املقدم من األمني 
العام لاتحاد رجاءالله الس�لمي، 
باإلضاف�ة إىل اس�تعراض تقارير 
 مس�ابقة كأس محمد الس�ادس 
لألندي�ة األبطال للموس�م الحايل 

حي�ث  ت�م   ،2020  /  2019
اعتماد محر االجتماع السابق 

لاتحاد . 
وتواجد عراقيان يف لجان االتحاد 
العربي لك�رة القدم، حيث تواجد 
الدكت�ور قاس�م  محم�د ش�اكر 
كعض�و يف اللجن�ة الطبية، بينما 
تواج�د ش�امل كام�ل كعضو يف 

لجنة  التطوير باالتحاد العربي. 

قرر االتحاد العراقي لكرة القدم، تكريم 
العبي املنتخ�ب االوملبي يف حال تأهل اىل 

 ربع نهائي كأس آسيا 2019 بتايلند . 
مب�اراة  االوملب�ي  املنتخ�ب  ويواج�ه 
حاس�مة ام�ام صاحب�ة االرض تايلن�د 

يوم الثالثاء  املقبل يف الجولة االخرية من 
دور املجموع�ات .  وق�ال الناطق باس�م 
اتحاد الكرة حس�ن الخرساني إن »وفد 
املنتخ�ب االوملب�ي، ق�رر  تكري�م العبي 
املنتخ�ب يف ح�ال حقق�وا الف�وز ام�ام 

تايلند يوم الثالثاء املقبل«. 
واوض�ح ان »خط�وة االتح�اد تأتي من 
اج�ل تحفيز العبي االوملب�ي لبذل اقىص 
 طاقاته�م لبل�وغ ربع نهائي املس�ابقة 
الوملبي�اد  التأه�ل  مش�وار  واكم�ال 

طوكيو«. 
يذك�ر ان االوملبي يحت�ل املركز الثالث يف 
املجموعة االوىل برصي�د نقطتن،  خلف 
اس�راليا وتايلند والفوز فقط سيؤهله 

اىل ربع النهائي. 

اتحاد الكرة يقرر مكافأة األولمبي في حال التأهل

أعل�ن االتحاد العراقي لكرة الس�لة، إج�راء تغيريات يف 
مواعيد الجولة الثامنة من  الدوري املمتاز . 

وقال امن رس االتح�اد خالد نجم إن »االتحاد العراقي 
لكرة السلة، اجرى تغيريات  يف مواعيد مباريات الجولة 

املقبلة والتي ستقام يف مدينة زاخو«. 
واوض�ح أن »املباري�ات س�تقام غ�دا االثن�ن، حي�ث 

س�يواجه املين�اء نفط الجن�وب  عند الس�اعة الثانية، 
بينم�ا يالع�ب التضامن فري�ق الرشطة عند الس�اعة 
الرابع�ة  فيما يالق�ي النفط فريق دهوك عند الس�اعة 
السادس�ة، بينم�ا يواجه زاخو الكهرباء  عند الس�اعة 
الثامن�ة«.  يذك�ر ان مباريات الجولة الس�ابعة انتهت 

امس السبت، عىل قاعة دهوك. 

تواجد ثنائي املنتخب الوطني لكرة 
القدم، عالء عباس وأمجد عطوان، 
ضمن  قائمة فري�ق الكويت ملباراة 
الفيص�ي يف امللح�ق املؤه�ل ل�دور 
املجموع�ات  ب�دوري أبط�ال آس�يا 

لكرة القدم . 
يف  تحضريات�ه  الكوي�ت  ودش�ن 
االردني�ة عم�ان، ف�ور  العاصم�ة 
وصوله اس�تعدادا  ملالق�اة الفيصي 
الثالث�اء املقبل ضمن امللحق املؤهل 

لدوري ابطال اسيا . 

وكان الجه�از الفني بقيادة املدرب 
الوطني وليد نصار قد استدعى 24 
العًبا يف  رحلته إىل األردن، حيث رأس 
الوفد وليد الراشد أمن الرس العام، 
إىل جانب  الجهازين الفني واإلداري 
للفريق، وذلك عق�ب تأجيل مباراة 
الفري�ق مع الش�باب  ضمن الجولة 

التاسعة من الدوري املحي املمتاز . 
وج�اءت قائم�ة الالعب�ن كالتايل: 
س�امي الصانع، مش�اري العنزي، 
الهاج�ري،  يوس�ف الخبيزي،  فهد 

فه�د العن�زي، عب�د الل�ه الربيكي، 
فيص�ل زاي�د، عب�د العزي�ز ناجي، 
 يوس�ف ن�ارص، فهد حم�ود، عالء 
رشي�دة  الق�الف،  حمي�د  عب�اس، 
الرشي�دة، حس�ن  الحرب�ي، أمجد 
ف�واز  حاك�م،  حس�ن  عط�وان، 
الخمي�س،  ش�اهن  الفض�ي، 
عب�د الواح�د  سيس�وكو، يعق�وب 
عب�د  الزنك�ي،  أحم�د  الط�راروة، 
خال�د  الحس�ينان،  الرحم�ن 

 القحطاني، بيسمارك فيريا. 

أف�اد مص�در الي�وم االح�د، بتعثر 
انضم�ام مدافع املنتخ�ب الوطني 
بك�رة الق�دم مصطف�ى  ناظ�م اىل 

الهالل السوداني. 
وقال املص�در ان »ناظم كان قريبا 
م�ن االنضم�ام للهالل الس�وداني 
بش�كل كب�ري  واملفاوض�ات كانت 
تسري بش�كل جيد لكنها تعثرت يف 

اللحظات االخرية«. 
ولم يذكر املصدر س�بب عدم اتمام 

الصفقة بيت الجانبن. 
وس�بق ان ضم الفريق الس�وداني 
مهاجم نادي الزوراء عماد محسن. 
من جانب اخر أعل�ن نادي الزوراء 
بك�رة الق�دم، الي�وم االح�د، ع�ن 
تعاق�ده م�ع  املهاج�م مصطف�ى 
محم�ود لتمثيل الفريق يف املوس�م 

املقبل. 
»تعاق�د م�ع  ان�ه  الن�ادي  وذك�ر 
املهاجم مصطف�ى محمود ليكون 

مع الفريق يف الفرة  املقبلة«. 
كش�وفات  ع�ىل  محم�ود  ووق�ع 

الصناع�ات  م�ن  قادم�ا  الفري�ق 
الكهربائي�ة وسيش�ارك يف  امللح�ق 

االسيوي. 

وس�بق ملحم�ود ان لعب يف صفوف 
الزوراء وسجل معه بعض األهداف 

أهمها  امام الجوية . 

أك�د عضو لجن�ة الش�باب والرياض�ة الربملاني�ة ديار 
برواري، االحد، ان الذهاب اىل  املحاكم املدنية او الجزائية 
لحل خالفات رياضية قد يعرض الرياضية العراقية  اىل 
خطر كبري وعقوبات دولية، مشددا عىل اهمية االرساع 
يف تش�كيل محكم�ة او  مركز قضائي يختص بالش�أن 

الري�ايض فق�ط خاصة ان االرضي�ة متوفرة 
لهذا االمر  والقانون الخاص بها جاهز 

والتوجد فيها اي مش�اكل . 
وقال برواري ان »اللجنة س�بق 

ان اك�دت بمناس�بات عدي�دة 
عىل اهمي�ة ان يك�ون  هناك 
محكم�ة او مرك�ز للتحكيم 
الري�ايض عىل غ�رار محكمة 

وان  تك�ون  الدولي�ة  ال�كأس 
بالش�ان  مختص�ة ومس�تقلة 

ان  مبين�ا  فق�ط«،  الري�ايض 
»اللجنة كان لها  جلس�ات عديدة مع 

القضاء للتاكي�د عىل قضية تش�كيل محكمة رياضية 
مختصة وتم  ارس�ال كتاب رس�مي لهم قب�ل ايام بهذا 
الخصوص«.  واضاف برواري، ان »جميع الش�خصيات 
والجه�ات التي لديها مش�اكل او خالف�ات  او نزاعات 
رياضي�ة عليه�ا ع�دم الذه�اب اىل املحاك�م املدنية او 
الجزائية كونها  غ�ري مختصة بهذه القضايا 
وه�ذا التداخل ق�د يع�رض الرياضية 
العراقية اىل خط�ر  كبري وعقوبات 
دولي�ة«، مش�ددا ع�ىل »اهمية 
االبتعاد عن هذه السياسة وان 
يتم  الذهاب للمحاكم الدولية 
املختص�ة به�ذا الش�ان دون 
املرتبط�ة  االم�ور  ش�خصنة 
العراق�ي  الري�ايض   بالش�ان 
خاصة بظل وجود استحقاقات 
للرياضية العراقية دوليا  وقاريا«. 

انتق�ل العب املنتخب الوطني لك�رة القدم، فرانس بطرس، اىل فريق 
فيبورغ  الدنماركي الناشط يف دوري الدرجة االوىل . 

وق�ال بط�رس »اكملت صفق�ة انتق�ايل اىل صفوف فري�ق فيبورغ 
الدنماركي  املشارك يف دوري الدرجة األوىل ». 

واوض�ح بالق�ول، »اطم�ح اىل مس�اعدة الفريق من اج�ل تتويجه 
ب�دوري الدرج�ة  االوىل، واتمن�ى ان اكون عند حس�ن ظن جماهري 

الفريق لتحقيق الهدف  املنشود«. 
يذك�ر ان بطرس انتقل من صف�وف هوبرو يف االنتقاالت الش�توية 

الحالية ويأمل  يف العودة اىل صفوف املنتخب الوطني قريباً. 

فرانس بطرس ينضم
 إلى فيبورغ الدنماركي  

اتحاد السلة يجري تغييرا بمواعيد الجولة الثامنة

عباس وعطوان ضمن قائمة الكويت للبطولة اآلسيوية

تعثر انضمام مصطفى ناظم إلى الهالل السوداني

برواري يحذر من تعرض الرياضة العراقية للعقوبات  



يحتض�ن ملع�ب الجوه�رة املش�عة بجدة، 
اليوم األحد، نهائي كأس الس�وبر اإلسباني 

 الذي سيجمع ريال مدريد بجاره أتلتيكو . 
وكان ريال مدريد قد رضب ش�باك منافسه 
فالنس�يا يف اللق�اء املايض بنتيج�ة )-3  1(، 
فيم�ا قل�ب أتلتيك�و مدري�د الطاول�ة عىل 
برشلونة بعد أن خرج فائزًا بنتيجة )-3  2(، 

ليتأهل الفريقان مًعا إىل املباراة النهائية. 
وبالحدي�ث ع�ن القم�ة املرتقب�ة »ديرب�ي 
مدريد«، ف�إن الفريقني لم يس�بق لهما أن 

 التقي�ا ع�ىل لقب كأس الس�وبر اإلس�باني 
س�وى يف مواجهت�ني »ذهاًب�ا وإياًب�ا« من 

 نسخة عام 2014  . 
األول  اللق�اء  يف   )1-1( التع�ادل  وس�يطر 
وكسب أتلتيكو مدريد اإلياب )1-0(،  ليعلن 
نفس�ه بط�ً� للس�وبر تحت قي�ادة املدرب 

دييجو سيميوني . 
وتعد مب�اراة الي�وم خري مناس�بة للمدرب 
الفرنيس زين الدين زيدان وفريقه لرد  الدين 
ع�ىل خصم�ه العنيد، وانت�زاع أول لقب من 

كأس الس�وبر خارج إسبانيا، وهو  الذي لم 
يخرس أي نهائي كمدرب لريال مدريد . 

ويه�دف ري�ال مدريد إىل التتويج بالس�وبر 
اإلس�باني هذا املوس�م، إلضافة اللقب رقم 
  11 إىل دوالب بطوالت�ه، واالق�راب خط�وة 
من برشلونة صاحب الرقم القيايس يف  رفع 

اللقب )13 مرة(  . 
ويس�عى س�يميوني لكتابة ملحمة كروية 
أخرى مع فريقه وحمل ثاني كأس لبطولة 
 الس�وبر اإلس�باني للمرة الثاني�ة يف تأريخ 

تدريب�ه املمت�د ل��9 س�نوات م�ع النادي، 
 وتقدي�م هدي�ة اللق�ب الثال�ث لجماه�ري 
أتلتيكو مدري�د، الذي يملك يف رصيده لقبني 

 سابقني فقط . 
وعىل الرغم من افتق�اد ريال مدريد لجهود 
3 م�ن أبرز نجوم�ه وهم البلجيك�ي إيدين 
 ه�ازارد وهداف�ه الفرن�يس كري�م بنزيم�ا 
والويل�زي جاريث بي�ل، إال أن امللكي تمكن 
 من فرض هيمنت�ه يف املوقعة املاضية أمام 

فالنسيا. 

اليوم.. ديربي مثير بين مدريد واألتلتيكو في نهائي كأس السوبر

أك�د تقرير صحف�ي بريطاني، اليوم األحد، أن ميكيل أرتيتا، مدرب آرس�نال، يرغ�ب  يف ضم أحد العبي 
مي��ن خ�ل املريكاتو الش�توي الجاري .  ووفًقا لصحيف�ة »مريور« الربيطانية الت�ي تابعتها »املراقب 
العراقي«، فإن أرتيتا  يس�عى لضم الركي هاكان كالهانوجلو، العب وس�ط مي�ن، عىل س�بيل اإلعارة 
 حتى نهاية املوسم .  وأشارت الصحيفة إىل أن آرسنال يريد استغ�ل رغبة مي�ن يف االستغناء عن  ال�عب 
خ��ل املريكاتو الش�توي الجاري .  وع�ىل الجانب اآلخر، فإن كالهانوجلو يبحث عن فريق يش�ارك معه 
بانتظ�ام يف  املباري�ات، حتى يحافظ عىل موقعه يف تش�كيلة منتخب تركيا خ�ل ي�ورو 2020  .  ذكر أن 

ميزانية آرسنال محدودة باملريكاتو الشتوي، ويركز أرتيتا عىل ضم  كالهانوجلو عىل سبيل اإلعارة. 

األرسنال يطمح لضم هاكان كالهانوجلو
أعلن حس�ن صالح حميديتش، املدي�ر الريايض لنادي بايرن ميونخ، نهاي�ة الخ�ف  بينه وبني 
هانز فليك، مدرب الفريق، عىل خلفية خروج األخري بترصيحات  تضغط عىل إدارة ناديه إلبرام 
صفقت�ني جديدت�ني يف املريكاتو الش�توي  .  وخ�ل ترصيح�ات لصحيفة »بيلد« الت�ي تابعتها 
»املراق�ب العراق�ي«، أك�د  حميديتش انتهاء الخ��ف مع فلي�ك، مضيًفا: »ما يحدث يف س�وق 
االنتقاالت  س�يكون من خ�يل، وهو رأي هانز أيًضا«.     وكان املدرب األملاني قد أعرب عن رغبته 
يف تدعيم صفوف فريقه بصفقة  دفاعية وأخرى هجومية يف كانون الثاني الجاري، وذلك خ�ل 

تواجده يف معسكر  شتوي بمدينة الدوحة، مما أغضب حميديتش، إلع�ن ذلك عىل املأل  . 

حميديتش يعلن نهاية خالفه مع فليك
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أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم األحد، أن 
ريال مدريد تفوق عىل مانشستر  يونايتد يف 

سباق التعاقد مع العب مميز . 
ووفًقتا لصحيفة »ذا صتن« الربيطانية التي 
تابعتهتا »املراقب العراقي«، فإن  مانشستر 
يونايتد كان يستطيع الحصول عىل خدمات 

الهولنتدي دونتي فان دي  بيك، العب وستط 
أياكس، يف الصيتف املايض مقابل 20 مليون 

إسترليني فقط . 
وبعتد أن عقد الشتياطني الحمتر الكثري من 
املحادثات مع الالعب يف الصيف  املايض، قرر 

النتادي إيقتاف الصفقتة . 

وأشتارت إىل أن يونايتتد عتاد ملطتاردة فان 
دي بيك باملريكاتو الشتتوي الجاري،  بسبب 
حاجة املدرب أويل جونار سولسكاير إىل ضم 

العبني أصحاب جودة  عالية بخط الوسط . 
وأوضحتت »ذا صتن« أن يونايتد فوجئ بأن 
ريتال مدريتد حستم الصفقتة ووافتق عىل 

 ضتم الالعتب الهولنتدي مقابتل 47 مليون 
إسرليني . 

وقالتت الصحيفتة إن راتتب فتان دي بيك 
برفقتة ريتال مدريد ستيصل إىل 100 ألف 
 إسرليني أسبوعًيا، وهو أربعة أضعاف ما 

يحصل عليه حالًيا برفقة أياكس. 

الملكي يتفوق 
على اليونايتد 

بضم فان دي بيك

حس�م نوفاك ديوكوفيت�ش، صدامه م�ع رافاييل 
ن�ادال، بالتغلب عليه اليوم األحد  بمجموعتني دون 
رد بواق�ع )6-2(، و)7-6( يف غضون س�اعة و55 
دقيق�ة، يف  سلس�لة لق�اءات نهائ�ي كأس رابطة 

محريف التنس . 
ومنح ديوكوفيتش، املصن�ف الثاني عاملًيا، رصبيا 
النقط�ة األوىل يف النهائ�ي،  ويع�دل النتيجة )1-1( 
مع إس�بانيا، بع�د فوز روبرت�و باوتس�يتا أجوت 

باملباراة  األوىل عىل دوسان الجوفيتش . 
ب�دأ ديوكوفيت�ش، املب�اراة بركي�ز كب�ري، ففي 

ل الرصبي  الش�وط األول عىل إرسال نادال،  تحصَّ
ع�ىل نقطة للكرس، أنقذها اإلس�باني بإرس�ال 
ل  مميز .  وواص�ل ديوكوفيتش، الضغط وتحصَّ

ع�ىل نقط�ة أخ�رى للك�رس أهدره�ا بخطأ 
 مبارش، وحاول نادال بعدها مباغتة الرصبي 

بالصع�ود عىل الش�بكة، إال أنَّ�ه ارتكب  خطأ 
مبارًشا من�ح الرصبي الفرص�ة الثالثة 

للكرس، وفاز1(  -0(. 
وارتف�ع مس�توى نادال 

بشكل ملحوظ باملجموعة الثانية، واستعاد بريقه 
عىل  اإلرس�ال بالش�وط األول، ليحس�مه بأريحية 
دون معان�اة ليتقدم )1-0(، ليع�ادل  ديوكوفيتش 
النتيجة )1-1( بفوزه بشوط نظيف عىل اإلرسال . 

األش�واط  يف  إرس�اله  ع�ىل  الع�ب  كل  وحاف�ظ 
الث�ثة التالية، وبالش�وط الس�ادس،  وعىل إرسال 
ديوكوفيت�ش، تحصل ن�ادال ع�ىل 3 فرص لكرس 
إرس�ال الرصب�ي، إال  أنَّ ديوكوفيتش أظهر ص�بة 

ذهنية، وأنقذ النقاط الث�ث . 
ويف النقط�ة التاس�عة وبع�د 
تب�ادل طوي�ل م�ن الخ�ط 
الخلفي، أطلق ديوكوفيتش 
هان�د  بالب�اك   صاروخي�ة 
ليتحصل  الخ�ط  بمح�اذاة 
عىل ك�رس صغري لإلرس�ال، 
بعده�ا  ليحس�م  الرصب�ي 
التع�ادل )4-7(  ش�وط كرس 

ويحسم املباراة لصالحه. 

كش�ف تقري�ر صحفي إس�باني، 
اليوم األحد، تطور بش�أن اقراب 
تش�ايف هريناندي�ز،  مدرب الس�د، 

من قيادة برشلونة . 
وس�بق أن كش�فت تقاري�ر ع�ن 
وجود اجتماع عقد أمس الس�بت، 
بني وفد برشلونة  وتشايف، وحصل 
األخ�ري ع�ىل مهل�ة حت�ى الي�وم 
األحد، لحس�م قراره بشأن خ�فة 

 فالفريدي . 

»مون�دو  لصحيف�ة  ووفًق�ا 
الت�ي  اإلس�بانية  ديبورتيف�و« 
تابعته�ا »املراق�ب العراقي«،  فإن 
التنفيذي  املدي�ر  أوس�كار ج�راو 
لربش�لونة وإريك أبيدال السكرتري 
اليوم، االجتماع  الفني،  سيعقدان 
األخري مع تش�ايف، إلقناعه بقيادة 

البارسا هذا املوسم . 
وأشارت إىل أن الرد املبدئي لتشايف 
ع�ىل برش�لونة ه�و املوافقة عىل 

قي�ادة  الفري�ق ولك�ن يف الصيف 
املقبل . 

وأوضح�ت مص�ادر قريب�ة م�ن 
املفاوضات ل�«موندو ديبورتيفو« 
أن باب التف�اوض  بني الطرفني ال 

يزال مفتوًحا  . 
النج�وم  أن  الصحيف�ة  وأك�دت 
الكبار يف غرفة م�بس برشلونة ال 
يعارضون قرار  التعاقد مع تشايف 
لخ�فة املدرب إرنستو فالفريدي. 

وض�ع مس�ؤولو باي�رن ميون�خ أح�د 
نجوم برشلونة ضمن قائمة اهتمامات 

البافاري  يف املريكاتو الصيفي املقبل . 
ووفًق�ا لصحيفة »مون�دو ديبورتيفو« 
»املراق�ب  تابعته�ا  الت�ي  اإلس�بانية 
املدي�ر  فلي�ك،  هان�ز  العراق�ي«،  ف�إن 

الفن�ي لباي�رن ميونخ، طلب ع�دًدا من 
التعزي�زات للباف�اري  خ��ل املريكات�و 

الشتوي الجاري. 
أدرج�ت  باي�رن  إدارة  أن  إىل  وأش�ارت 
ظه�ري  س�يميدو،  نيلس�ون  الربتغ�ايل 
برشلونة،  ضمن قائمة ال�عبني املطلوب 

الحصول عىل خدماتهم، ولكن البافاري 
لن يتحرك  إال يف الصيف املقبل . 

ص�وب  باي�رن  تح�رك  أن  وأوضح�ت 
س�يميدو يع�ود إىل أن الظهري جوش�وا 
كيميتش  يش�ارك كثريًا يف خط الوسط، 
بينم�ا يجمع بنجامني بافارد بني اللعب 

كظهري أيمن  وقلب دفاع . 
وأكدت »مون�دو ديبورتيف�و« أنه حتى 
اآلن ل�م يتقدم بايرن ميونخ بأي عرض 

 رسمي لضم سيميدو . 
وقال�ت الصحيفة إن الظه�ري الربتغايل 
ب�ات خ�ارج قائمة »ال�عب�ني املحظور 

 بيعهم« يف برش�لونة، كما أن األخري 
يضعه كأحد العنارص التي يس�عى 
ل�س�تغناء  عنه�ا، للمس�اهمة يف 
جم�ع ما يقرب م�ن 124 مليون 
ي�ورو باملريكات�و الصيف�ي م�ن 

 أموال الراحلني. 

يرحل مانشس�ر س�يتي، مس�اء الي�وم األحد إىل 
ملع�ب في� ب�ارك، ملواجهة أس�تون  في��، ضمن 
مباري�ات الجول�ة رقم 22 من ال�دوري اإلنجليزي 

املمتاز . 
ويحتل مانشس�ر س�يتي املرك�ز الثال�ث برصيد 
44 نقط�ة، بينم�ا يتواجد أس�تون في��  يف املركز 
ال�17 برصي�د 21 نقطة، ويف حال حقق الس�يتي 
الثان�ي،  املرك�ز  إىل  الي�وم  فس�ريتقي  االنتص�ار 
مس�تغً� تعثر ليس�ر س�يتي الوصيف وخسارته 

أمام  ساوثهامبتون بنتيجة 1  .  2 
وخ�رس أس�تون في�� 9 مباري�ات م�ن آخ�ر 11 
مواجهة خاضها أمام مانشسر سيتي  يف الدوري، 
وحق�ق انتص�اًرا وحي�ًدا بنتيجة )3-2( يف ش�هر 
أيلول من عام 2013  وتعادل سلبًيا يف شهر ترشين 

الثاني من عام 2015  . 
كم�ا حاف�ظ مانشس�ر س�يتي ع�ىل نظافة 

ش�باكه يف 8 مباري�ات من آخ�ر 10 لقاءات 
 خاضها يف الدوري أمام أس�تون في�، ومن 
بينها آخ�ر 3 مباريات، كما حقق  الس�يتي 
بمجم�وع  مواجهت�ني  آخ�ر  يف  االنتص�ار 

املبارتني 0-7  . 
وجم�ع أس�تون في�� 6 نق�اط م�ن آخ�ر 3 

مباري�ات خاضه�ا يف ال�دوري، أكث�ر بنقطت�ني 
 م�ن إجم�ايل النق�اط الت�ي جمعه�ا يف املباري�ات 

ال�9 التي س�بقت تلك املواجه�ات  الث�ث )انتصار 
وحي�د- تعادل وحيد- 7 هزائم(  .  وتحت قيادة بيب 
غوارديوال، خرس مانشس�ر سيتي 3 مباريات من 
أصل 4  لق�اءات خاضها يف الدوري خ�ارج ميدانه 
يف ش�هر كانون الثاني، وحقق انتصاًرا  وحيًدا كان 
عىل حس�اب هيديرس�فيلد العام امل�ايض بنتيجة 
3-0  .  واس�تقبلت شباك مانشسر سيتي 14 هدًفا 
يف 10 مباريات خاضها خارج ملعبه  بالدوري هذا 
املوس�م، أكثر ب��3 أهداف، من ع�دد األهداف التي 
س�كنت ش�باك  الفريق يف كل املباريات ال�19 التي 

خاضها خارج ملعبه املوسم املايض . 
ت كم�ا  هت�ز ا

ك  ش�با
مانشسر 

س�يتي 
أهداف  ب��3 

عىل األق�ل يف 3 
خارج  مباري�ات 

املوس�م،   ملعبه هذا 
ع�دد  نف�س  وه�و 

املباري�ات الت�ي اهتزت 
فيه�ا ش�باك الفريق ب�3 

 أه�داف ع�ىل األق�ل خارج 
مواس�م،   3 آخ�ر  يف  ميدان�ه 

األوىل تحت قيادة بيب  غوارديوال .  
وس�جل س�ريجيو أجويرو، مهاجم 

مانشسر س�يتي، 6 أهداف يف آخر 4 
مباريات  خاضها كأسايس يف الدوري 

أمام أس�تون في�، ومنذ بداية موس�م 
-2011   2012، ال يوج�د الع�ب س�جل 

أهداًفا يف ش�باك الف�رق الصاعدة حديًثا 
أكثر من  أجويرو )31 هدًفا(  . 

ويمل�ك األرجنتيني بش�كل ع�ام يف رصيده 
174 هدًف�ا يف الدوري، بفارق هدف  وحيد عن 
تيريي هنري )175 هدًفا( كأفضل هداف أجنبي 

يف تأريخ الربيمريليغ. 

تشافي يوافق على تدريب برشلونة

سيميدو يدخل حسابات بايرن ميونخ

اليوم .. السيتي يسعى لالنقضاض على الوصافة 
من بوابة أستون فيال  

ديوكوفيتش يهزم نادال ويمنح التعادل لصربيا
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مصطلحات ادبيةالثقافـي
حكاية الجان »الكائنات السحرية«

حكاية عن الجنيات ضئيالت الحجم أو عن التنني الهائل أو 
األشباح الصغرية الخبيثة أو الغيالن البشعة أو املخلوقات 
السحرية األخرى. وتصور هذه »األرواح« الغيبية يف العادة 
كما لو كانت سيئة الطوية، فائقة الحكمة والقوة، قادرة 
عىل تشكيل مصائر اإلنسان عىل النحو الذي تختاره. ومن 
أش�هر كت�اب )أو جامعي( قصص الج�ان األخوان جريم 
Grimm يف أملانيا وهانز كريس�تيان أندرسون )الدنمرك(. 
وتحفل ألف ليلة وليلة بحكايات الجان وينطبق مصطلح 
قص�ص الجان عىل أي قصة أو اعتق�اد مضلل أو ال يقبل 

التصديق.

طرائف من التراث 

برهان المفتي : أتقمص الشخصيات التي أكتبها و »كذلك« تكسير لقوالب السرد التقليدية

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...
َمثَّ�ل اختي�ار مجموعت�ه القصصية 
“كذل�ك”، ضم�ن القائم�ة الطويل�ة 
يف مس�ابقة »امللتق�ى« له�ذا الع�ام، 
مجموع�ة   200 نح�و  بمش�اركة 
قصصية من مختلف البلدان العربية، 
إنج�ازاً مهماً ل�� )املفت�ي( وللقصة 
العراقية، والسيما أنها مثلت مغامرة 
مهم�ة للكاتب ال�ذي ك�ر القوالب 
واس�تخدم  للقص�ة  الكالس�يكية 
أس�لوب القص والتش�ويق واإلمتاع، 
يف  للفك�رة،  حّمال�ة  اللغ�ة  وجع�ل 

املفردة والجملة والصياغة.
تق�ول لجنة جائزة »امللتقى« العربية 
إنه�ا اختارته�ا، لقدرتها ع�ىل تمّثل 
اللحظة العربية واإلنس�انية الراهنة، 
وانتمائه�ا للعيش مع هم�وم وآمال 
اإلنس�ان. وتأكيدها عىل وجود رؤية 
فكرية وراء رسم مالمح الشخصيات 
القصصية، وتجس�يد البعد اإلنساني 
العم�ل  يف  املتوخ�اة  والرس�الة 

القصيص.
ح�واراً  أج�رت  العراق�ي(  )املراق�ب 
مع الكات�ب والقاص بره�ان املفتي 

وتوقف�ت مع�ه يف محطات�ه املهم�ة 
مش�اريعه  م�ن  جوان�َب  وكش�فت 

الجديدة، حوار ابتدأناه بسؤال:
* كي�ف تقيِّم وج�ودك ضمن أفضل 

القصاصني العرب لهذا العام؟
أعت�ر تأهيل للمنافس�ة عىل الجائزة 
بمثابة إنجاز شخيص مهم، والسيما 
أنه�ا املجموعة القصصي�ة األوىل يل، 
ع�ىل الرغم من أني ب�دأت النرش منذ 
الع�ام  ويف  بغ�داد،  يف   2001 الع�ام 
مس�تمراً  ومازل�ت  دب�ي،  يف   2003
بالن�رش يف املجالت والدوريات األدبية 
واملواق�ع العربي�ة املعروفة.وبالطبع 
فإن للجائزة ثقلها املهني يف األوساط 
األدبي�ة العربية، وترشف عليها لجنة 
تحكي�م دولي�ة وتأهيل يعن�ي نجاح 
ملغامرت�ي يف كر القال�ب التقليدي 

للقصة.
إىل  النج�اح  ه�ذا  س�يدفعك  ه�ل   *
تحظ�ى  لكونه�ا  للرواي�ة  االنتق�ال 

باهتمام أدبي أكر؟
– بالطب�ع ال، س�وف أظ�ل يف ميدان 
القصة ول�ن تغريني الرواية لالنتقال 

إليها عىل الرغم من أن جوائز الرواية 
أعىل مادياً من جوائز القصة، كما أن 
فرصة تحويل الرواية إىل عمل درامي 

تعُد كبرية أيضاً قياساً بالقصة.
وأتف�ق ع�ىل أن الرواية كانت س�بباً 
يف شهرة األس�ماء العربية الناجحة، 
والس�يما يف الس�نوات األخ�رية، لكن 
بالنس�بة يل أفض�ل التكثي�ف وليس 
الرد الطويل، وأعش�ق القصة، ويل 
قصص التتج�اوز كلم�ات معدودة، 
الش�خصيات  أتقم�ص  وألن�ي 

الت�ي أكتبه�ا ف�إن مش�اغيل وعميل 
والتزامات�ي تجاه رشكت�ي، التتيح يل 
االستمرار بتقمص هذه الشخصيات 

ملدة طويلة.
والواقع أن ثمة عامالً مهماً يجعلني 
وه�و  أال  القص�ة  بكتاب�ة  أتمس�ك 
التجدي�د فيه�ا، كم�ا أن التغي�ري يف 
قواع�د اللع�ب واألس�لوب يف القصة 
تك�ون مس�احته أك�ر، وأن�ا أح�ب 
كر القوال�ب، وال أحب القيود أينما 
وج�دت، حتى لو كانت قيوداً وقوالَب 

ثمينة، وتمثل موروثاً أدبياً مهماً.
القص�ة يف  تقّي�م مس�توى  *كي�ف 

العراق؟
القص�ة القصرية يف العراق متميزة يف 
أسلوبها وثيماتها، ويف الفرتة األخرية 
ب�رز تيار متجدد يف القص�ة العراقية 
له ش�خصية مس�تقلة عن األساليب 
األخ�رى، وال أري�د أن أذك�ر أس�ماء 
بقدر اإلش�ارة إىل األس�اليب الحديثة 
التي تحررت من التقليدية، وخطوات 
هيكلة القص�ة، وقد عمل�ت كل هذا 
يف مجموعت�ي “كذل�ك” وكن�ت م�ن 

الداعني لكتابة قصة بنهايات، لنرتك 
للقارئ مس�احة من الخي�ال ليكتب 
ه�و البداي�ة واملت�ن، وه�ي تجرب�ة 
واهتمام�اً  تقدي�راً  ونال�ت  ممتع�ة 
الفتني.ومع انحيازي الشديد للتجديد 
فإن ذلك اليمنع من االعتزاز بأس�ماء 
كب�رية يف مي�دان القص�ة، ويل معهم 
نقاش�ات طويل�ة، والس�يما معل�م 
القص�ة محمد خضري، ال�ذي كان له 
دور كب�ري يف ذل�ك، فضالً ع�ن كاتب 
القص�ص محم�ود س�عيد، وه�ذان 
االسمان لهما مكانة كبرية، واليمكن 
أن نتحدث عن القصة دون ذكرهما، 
وبالنسبة يل اليمكنني إغفال تشجيع 
الروائ�ي الكب�ري الدكتور ط�ه حامد 
الش�بيب ال�ذي حثن�ي ع�ىل التوجه 

والرتكيز عىل كتابة القصص.
* يرى العديد م�ن النقاد أنك تأخرت 
كثرياً يف ن�رش مجموعتك القصصية، 

ماذا تقول؟
– تأخري يف نرش نتاجاتي، والس�يما 
مجموع�ة »كذل�ك«، له أس�بابه، من 
بينها أني لم أرغ�ب أن اطرح قصتي 

للق�راء دون الحص�ول ع�ىل إج�ازة 
أس�اتذتي وهم كب�ار معلمي القصة 
القص�رية مثلم�ا يفع�ل الخطاطون 
تمام�اً وأعتقد أن تأخري كان مفيداً، 
إذ أن وج�ود مجموعتي ضمن أفضل 
املجامي�ع القصصية العربي�ة، دليل 
ع�ىل نج�اح خط�وة التأن�ي وع�دم 

االستعجال يف النرش.
*وماذا عن مشاريعك الجديدة؟

ع�ىل  االخ�رية  اللمس�ات  وضع�ت 
جديدت�ني  قصصيت�ني  مجموعت�ني 
جاهزت�ني للطبع، وكت�اب عن ذاكرة 
املدينة، وآخر ع�ن الحرب والحصار، 
فض�اًل عن كتاب�ة املنج�ز يف التنمية 
املس�تدامة، وبالرغ�م من مش�اغيل 
وحيات�ي العملي�ة كمهن�دس والتي 
تجع�ل التف�رغ للعم�ل األدب�ي امراً 
صعب�اً، لكن�ي كن�ت اس�تغل الوقت 
إلنج�از تل�ك الكت�ب، وأحاف�ظ عىل 
اس�تمرار أعمايل كرس�ام محرتف يف 
الكاريكات�ري، ويف الواق�ع ما أحتاجه 
اآلن ه�و الوق�ت لدف�ع كتب�ي لدور 

النرش.

لم يش��غله عمله يف مجال هندس��ة الكيمياء عن اهتماماته اإلبداعية المتنوعة، فهو قاص متمزي وضع بصمة يف هذا المجال، وهو رس��ام الكاريكاتري 
الج��ريء ذو األس��لوب العميق، والباحث المهتم يف مجاالت عدة وضع لها مؤلفات قيد الطبع إنه بره��ان المفتي، الذي لفتت أوىل مجموعاته القصصية 

المطبوعة “كذلك” األوساط األدبية العربية ورشحت لجائزة “الملتقى”، لتكون واحدة من أفضل النتاجات العربية يف هذا المجال.

مهندس كيمياء ورسام كاريكاتير وقاص ال يقترب من الرواية

من كنت ولده
م�ن الطرائ�ف الجميلة يف كت�ب ال�رتاث العربي الكثري 
وهي طرائف ال يمكن نس�يانها بس�هولة ان مرت ذات 
يوم عىل بال احد من س�مع بها او قرأها يف كتاب ومن 
هذه الطرائ���ف اخت������رت لكم هذه الطرفة قال 
رج����ل ل�������ول�ده وه�و يف دور الق�رآن : يف أي 

سورة تقرأ ؟
فقال : ‘ ال أقسم بهذا البلد ‘ ووالدي بال ولد .

فقال : لعمري من كنَت ولده فهو بال ولد

»الذئاب على األبواب« محنة الفوضى بعد االحتالل األمريكي
أحمد عواد الخزاعي

واألح�داث  املش�اهد  يف  تداخ�ل 
جانبي�ة،  قص�ص  )امل�رودات(، 
س�ري ذاتي�ة، مقتطف�ات حياتي�ة 
واقعية م�ن الحي�اة البغدادية بعد 
االحت�الل األمريك�ي 2003، يجري 
بتقني�ات  باالس�تعانة  ه�ذا  كل 
مبتك�رة، تعتم�د يف إطاره�ا العام 
ع�ىل أس�لوب الحكوات�ي الس�ارد 
العلي�م، ال�ذي يحدث ع�ن األخبار 
واألح�داث بوجهها الع�ام ويطرح 
واالجتماعي�ة،  السياس�ية  آراءه 
ويرتك الكثري من التفاصيل للسارد 
الضمن�ي البط�ل يوس�ف النجار، 
وس�ارد آخ�ر مجه�ول يط�ل عىل 
الن�ص برشوح�ات وتعليقات بني 
طيات السطور، بانوراما رسدية لم 
تخل من االنزياحات واالستعارات، 
س�ارد خارجي يخاط�ب الجمهور 
أخ�رى  وت�ارة  ت�ارة،  )الق�راء( 
بطريق�ة  الن�ص  بط�ل  يخاط�ب 
اس�تفهامية، ث�م يوج�ه الحدي�ث 
له بدال من الق�ارئ، تقنية رسدية 
حداثي�ة تض�ع القارئ أم�ام رؤية 
جدي�دة للفن الروائي، مع انتقاالت 

رسيعة يف املش�اهد، وتب�ادل أدوار 
ال�رد.. ه�ذا م�ا يلمس�ه القارئ 
»الذئ�اب  لرواي�ة  مطالعت�ه  عن�د 
ع�ىل األبواب« للروائ�ي أحمد خلف 
دار  عن�د   2018 س�نة  الص�ادرة 

النخبة.
ن�ص يخاط�ب الضمري اإلنس�اني 
ويس�لط الضوء ع�ىل حقبة مهمة 
من تاريخ العراق الحديث، أراد من 
خالل�ه أن يبني أحم�د خلف حجم 
املأس�اة التي عاش�ها بطله والذي 
يمث�ل أيقونة لرشيح�ة مهمة من 
الش�عب العراق�ي، عاش�ت محنة 
الف�وىض بعد االحت�الل األمريكي، 
مس�تعينا بأكث�ر م�ن راو ليغطي 
تلك املساحة الكبرية املفتوحة عىل 
الفوىض والقتل والخوف والفس�اد 

بكل أنواعه وأشكاله.
مواط�ن  النج�ار  يوس�ف  البط�ل 
عراق�ي يعي�ش حالة م�ن التعالق 
م�ع امل�ايض، بطريق�ة مش�يمية، 
يس�تحرضه ع�ر تسلس�ل زمني 
خاض�ع للظرف النف�ي الذي يمر 
ب�ه، والوع�ي اآلن�ي الذي يعيش�ه 
ب�دءا بطفولته املضطرب�ة وانتهاء 

بمقتل زوجته وابنته عىل يد إحدى 
املجهول�ة،  املس�لحة  الجماع�ات 
مرورا بحيات�ه الجامعية وخدمته 
العسكرية وس�احات الحروب، كل 
هذا الكم من الذكري�ات ترتد عليه 
بطريقة تجع�ل من حياته القائمة 
مح�ض لغز وتس�اؤالت ومش�اعر 
ومحبط�ة،  محطم�ة  إنس�انية 
يسودها )الخوف والرتقب واإلثارة 

والشك(.
إن إحاط�ة الكات�ب له�ذا البط�ل 
بهالة من الغموض وعدم الوضوح 
وغي�اب ع�دة تفاصي�ل مهم�ة قد 
تس�اعد القارئ يف معرفة أس�باب 
مالحق�ة املجموع�ة املس�لحة ل�ه 
وقتله�ا لعائلته، ل�م يكن اعتباطيا 
أو خارج�ا ع�ن إرادت�ه، وال يحمل 
نزع�ة بوليس�ية، بق�در م�ا ه�و 
غم�وض مفتع�ل تعم�ده الروائي 
ألسباب أش�ار إليها السارد الثالث 
املجهول بقوله )ويرجح إن الراوي 
العلي�م هو ال�ذي تدخ�ل يف إعطاء 
يوسف النجار حالة من الغموض، 
لكي يدفع عنه أي تهمة طائفية أو 

حزبية أو فئوية(.

هذه الخلطة من املشاعر اإلنسانية 
جعلت م�ن يوس�ف النج�ار بطال 
إشكاليا، حس�ب تصنيف لوكاش، 
برؤية  امل�ايض والح�ارض  يعي�ش 
ه�ي أق�رب إىل الهذي�ان يف بع�ض 
محط�ات حيات�ه، لكنها اتس�مت 
بالغال�ب بوع�ي قائ�م رافض لكل 
م�ا هو حوله، اس�تطاع من خالله 
البطل تشخيص كل مواطن الخلل 
التي أدت إىل هذا التداعي، والس�وء 
يف الوض�ع العراق�ي، فق�د جع�ل 
أحمد خلف من بطله ش�ماعة علق 
عليها آراءه وتصوراته عن الش�أن 
السيايس واالجتماعي واالقتصادي 
العراقي الحايل، وانتقد الوضع الذي 
نش�أ بعد االحتالل األمريكي بجرأة 
ومصداقية عاليتني، وهذا هو دور 
األدب الحقيق�ي يف الحي�اة، كم�ا 
عرف�ه املفكر الفرني فرنس�يس 
أيديولوجي�ة  بوصف�ه  أيغلت�ون، 
واعي�ة تعم�ل من أجل إع�ادة بناء 
س�نوات  يف  االجتماع�ي  النظ�ام 
واالنهي�ار  االجتماع�ي  التم�زق 
االقتصادي واالضطراب الس�يايس 

الذي ييل الحروب.

املراقب العراقي/ متابعة...
الس�ورية  الجدي�دة  ع�ن دار أم�ل 
صدرت الطبعة األوىل  من املجموعة 

يومّي�ة  مزام�ري   ” القصصّي�ة 
العراق�ي  والناق�د  لألدي�ب   ”
عب�اس داخل حس�ن،التي كتب 
يف مطلعه�ا :” ل�م ُيخل�ق بع�د 
من يف�ّك مغالي�ق الوج�ود،كّل 
م�ا هو مطل�وب مّن�ا أغنية من 
الفصول”.وه�ذه  ل�كّل  القل�ب 
املجموع�ة القصصّي�ة تق�ع يف 
59 صفحة من القطع الصغري، 
وتتك�ّون املجموع�ة القصصية 
صديق�ي  م�ن  كّل  إىل  امله�داة 
س�بهان  ش�اكر  الكاتب:إي�اد 
ورزاق داخل حسن من القصص 
مزم�ور  التالي�ة:  القص�رية 
3،مزم�ور  1،مزمور2،مزم�ور 
س�بعة  ، ن نو ،5 ر مو مز ،4
س�طح  تح�ت  أق�دام 
تح�ت  ، هة متا ، ن هقا د ، لقمر ا
الحكاي�ة،  واحد،أص�ل  س�قف 
الكالب  افرتاضية،ره�ان  صالت 

الضال�ة، ش�تيمة، آله�ة الش�مس 
،س�ؤال ،املش�هد األخ�ري ،صفاقة، 
،مس�ار  ،كاب�وس  وط�ن  هم�وم 

،مؤامرة ، امل�رآة ،لعنة مورفيوس ، 
س�فر األحالم ،الواع�ظ ،برق ،قلق، 
أثر، مش�اعر صدئة ،عدوى، جوع، 
ضحك أش�به بالب�كاء، الطابور 
ن�واس  ،أب�و  املظال�م  ،دي�وان 
،م�وت مؤجل ،عّش، حس�بان، 
أش�باح.»مزامري يومّي�ة« ه�ي 
الّتجرب�ة  جمعّي�ة  إىل  إحال�ة 
اإلنس�انّية ب�كّل م�ا فيه�ا من 
خصوصّي�ة الفردّية،ه�ي حالة 
الكثريون،وهي  معيشة يحياها 
يكاب�ده  يوم�ّي  وج�ع 
املكابدون،وه�ي وثيق�ة تجريم 
بح�ّق كّل من أس�اء إىل األوطان 
،وخان ضمريه،وضّيع إنسانيته 
وهويته،إّنها باختصار يومّيات 
والب�ؤس  األل�م  واف�ر  إنس�ان 
وخيب�ات األمل يف ه�ذا الكوكب 
والقب�ح  باألل�م  يع�ّج  ال�ذي 
الص�دف وتحالف�ات  وترّه�ات 
ش�ديد-  -باختصار  الرّش.ه�ي 
حلمن�ا الباقي األثري ب�أن تأتي 

الّسعادة مهما طال انتظارها.

»مزامير يومّية« وثيقة تجريم بحّق كّل من أساء إلى األوطان
املراقب العراقي/متابعة...

بص�دور الرتجم�ة العربي�ة لرواية »متاه�ة األرواح« 
الج�زء األخري م�ن رباعية »مق�رة الكتب املنس�ية« 
لإلس�باني كارل�وس زافون، بعد »ظ�ل الريح« 2016 
و»لعب�ة امل�الك« 2017 و»س�جني الس�ماء« 2019، 
ترس�و هذه امللحم�ة الروائية الرائعة، بع�د أن أقلعت 

يف بحار اإلبداع والجمال واإلثارة والتش�ويق، ويف أزقة 
ودهاليز ومتاهات وظلمات برشلونة القرن العرشين.

منش�ورات  األرواح«  »متاه�ة  إن  قل�ت  إن  أبال�غ  ال 
الجم�ل، 2020، ه�ي الج�زء األجم�ل واألروع يف هذه 
الرباعي�ة املجنونة، ألنها كش�فت معظ�م ما خفي يف 
األجزاء السابقة، وأظهرت ألغاًزا وأحداًثا وشخصيات 
جديدة، وأعادتن�ا إىل أرسار تأليف الرباعية »املتخيلة« 

ومخاضها وسريتها األوىل.
وقد أبدع زافون عىل لس�ان خوليان عندما وصف هذا 
الجزء بأنه »س�يكون مذهاًل بطريقة مروعة ومعطرًا 
بعب�ق األج�زاء الس�ابقة. س�يقتادنا أخ�رًيا إىل قل�ب 
اللغز ليكش�ف بقي�ة األلغاز املتعلقة ب�ه بفضل مالك 
الظلم�ات خاصتي، أليثيا غريس. س�يكون يف امللحمة 
أخيار وأرشار، وألف دهليز يتسنى للقارئ من خاللها 
أن يستكش�ف الحبكة الش�بيه باملشكال الذي يعكس 

رساًبا نظرًيا متعدد الوجهات.
وثمة قص�ص عديدة يف ثنايا »متاه�ة األرواح« منها: 
اعرتاف�ات إيزابي�ال  . وقص�ة نجاة فريم�ني من القتل 
والتغريق، وفريمني هو شخصية ال تأبه بيشء، تذكرنا 
بزورب�ا كازانتزاكي، له فلس�فته الخاصة يف كل يشء 
مما يخالف الس�ائد، يترصف عىل هواه وس�جيته، ال 
تقيده األعراف والتقاليد، وقد استلم مسؤولية حراسة 
»مق�رة الكت�ب املنس�ية« خلًفا الس�حق ال�ذي أحال 

نفسه عىل التقاعد.

»متاهة األرواح« ظلمات برشلونة في القرن العشرين

برهان المفتي

املراقب العراقي/ متابعة...
يف كتاب�ه األخري »الدين واالغرتاب امليتافيزيقي« يكش�ف 
عبدالجب�ار الرفاعي عن جدل االيم�ان واالعتقاد وصلته 
العضوية بالحرية والعبودية يف الحياة، بعيًدا عن متاهات 
املتكلمني، فينس�ج نس�يجه الش�اعري ذا الُبع�د الروحي 
الته الدينية واألخالقية  حول اإليمان، وينثر أف�كاره وتأمُّ
قب�ل أن يتوّح�د معرفي�ا ووجداني�ا مع مفه�وم اإليمان 
وحقيقته، مستلِهًما مباهجه الرُّوحية التي ما إن تستقّر 
يف القل�ب، وتأوي إىل الروح، فإنها تختزن فيهما، وتنطلق 
كن�ور يكش�ف لإلنس�ان معن�ى وج�وده، لذلك ل�م يجد 
الرفاعي مناًصا من وصف اإليمان بأنه »حالة ديناميكية 
حية«؛ فهو لي�س فكرة أو معرفة أو معلومة، لكنه حالة 
روحي�ة يتذوقها الوجدان، أو هو ج�ذوة متوهجة، كأنها 

طاقة ُمشّعة.
معنى اإليمان وعالقته بالُحب

اللغ�وي  الج�ذر    
الفعل  هو  لإليمان 
)أِم�ن(،  امل�ايض 
نقي�ض  واألم�ن 
الخ�وف، والرعب، 
والفَزع،  وال�ّرْوع، 
األم�ني  والرج�ل 
هو الرج�ل الثقة، 
الحافظ، واإليمان 
التصديق  لغة هو 
القلب�ي، بخ�الف 
هو  الذي  اإلسالم 
إذعان واستسالم 
من دون تصديق 
م�ا  بالقل�ب، 
الِجذر  أّن  يعن�ي 
)أِم�ن(  اللغ�وي 
إنما ي�دور حول 

معاني: األمان والطمأنينة والسكينة 
والراح�ة النفس�ية والس�كون القلب�ي، وه�و م�ا أدركه 
الدكتور الرفاعي عندما تناول، باختصار، مبحث اإليمان 
واالعتقاد، كأحد مباح�ث كتابه األخري: )الدين واالغرتاب 
امليتافيزيق�ي(، رابطا بني اإليمان والروح من جهة، وبني 
اإليمان والح�ب من جهة أخرى؛ فالروح ألنها وديعة الله 
ورّسه عن�د اإلنس�ان، ف�إن اإليمان يفي�ض عليها طاقًة 
ملِهمة، فيتبادالن السكن واالرتواء؛ »ذلك أن اإليمان عودة 
ال�روح إىل أصلها اإللهي، أودَع الله لدى كل إنس�ان روحا 
منه«، وهذه الروح/ الوديعة تغيب متى غاب اإلنسان عن 

الله، وال يسرتدها إال اإليمان.
  وأم�ا الربط بني اإليم�ان والحب، فيفره انبثاق كليهما 
من أصل واحد، فال إيم�اَن دون ُحب وال ُحبَّ دون إيمان، 
فكالهم�ا يف »صريورة، وتفاُعل، وفَوران«، وكالهما مؤثر 
يف اآلخ�ر؛ فاإليم�ان عندما يقَوى ف�إن الحب يقوى كذلك 
تبع�ا ل�ه، والعك�س صحي�ح، فاإليم�ان – إذن – ج�ذوة 
ُح�ب متوهجة، لذل�ك كان منبع�ه القلب، وم�ن لوازمه: 
األمن، والثقة، والطمأنينة، والس�الم، وكل معاني الراحة 

والسكون والسالم.

 »الدين واالغتراب الميتافيزيقي« 
اإليمان مفتاح السالم بين األديان
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التق�ط علماء سلس�لة من أصوات الهمهم�ة »الزلزالية« 
يف مناط�ق مختلفة من العالم، وتعقبوه�ا ليجدوا أن لها 
عالق�ة بميالد بركان تحت س�طح البح�ر، وبذلك توصل 
العلماء إىل تفس�� للغموض الذي ح��رّ »املجتمع العلمي 
األكاديم�ي« ط�وال ش�هور.ففي 11 نوفم�ر 2018، تم 
تس�جيل سلس�لة م�ن أكث�ر م�ن 400 »نبض�ة« غريبة 
استمرت عىل مدى 40 دقيقة، بالقرب من شاطئ جزيرة 
مايوت بني مدغشقر وموزمبيق يف املحيط الهندي.ورغم 
أن أحدا لم يش�عر بهذه النبضات أو االهتزازات، فقد زرع 
العلماء مجسات يف العديد من دول رشق أفريقيا، قبل أن 
تتك�رر هذه »النبضات« يف مواقع مختلفة من العالم مثل 
تش�ييل وهاواي وكندا، وعىل بعد حوايل 18 ألف كيلومرت، 

يف نيوزيلندا.
وأب�دى العلماء اهتمامه�م بهيكلية »األش�كال املوجية« 
به�ذه  املرتبط�ة  ال�رتدد  ومنخفض�ة  الحرك�ة  بطيئ�ة 
االهتزازات، والت�ي ترتافق يف العادة مع ال�زالزل الكب�ة، 
الت�ي تعد أكثر فوضوي�ة، وهو ما زاد من ح��ة العلماء 

ودفعهم لبذل مزيد الجهد ملعرفة ماهيتها.
وعن�د البحث عن مصدر النبضات، ق�ام فريق من علماء 
الجيولوجي�ا يف أملاني�ا، بإعادة بن�اء »عملي�ة انهيار« ما 
يعتق�د أنه أحد أك�ر خزان�ات الصهر يف طبقة الوش�اح 
العلوي لألرض.ووقع االنهيار جراء والدة بركان ضخم يف 
قعر البحر، األمر الذي يقول فريق العلماء إنها املرة األوىل 

التي يالحظون فيها مثل هذا الحدث.

أعلن مركز خراء مصائد األسماك يف الصني انقراض أحد 
أقدم أس�ماك املياه العذبة وأكرها يف العالم، وهي سمكة 
القنفذ الصيني »أبو س�يف الصيني« بعد أن عاش�ت عىل 
األض أكث�ر من 200 ملي�ون عام.ويصل طول الس�مكة 
املنقرض�ة، والتي عاش�ت يف نه�ر اليانغت�ي إىل 7 أمتار 
ويبل�غ وزنه�ا تقريبا 450 كلوغراما، ويش�تهر الس�مك 
بلون جس�ده املميز املائل إىل الف�ي، وقد رصد آخر مرة 
يف عام 2003.وفشل العلماء عىل مدى سنوات من البحث 
يف ح�وض النه�ر بالعثور ع�ىل أي دليل يفي�د بوجودها، 

ويقدرون أنها قد انقرضت بني عامي 2005 و 2010.
لس�مكة  الت�ي تعرف أيضا باس�م ا
س�يف  »أب�و 
 » لصين�ي ا

من أقدم األس�ماك التي عاش�ت عىل وجه األرض، والتي 
يعود تاريخها إىل العرص الجورايس السفيل، أي قبل 200 

مليون عام.
وكان هذا الس�مك ش�ائعا يف نهر اليانغتي يف سبعينات 
الق�رن املايض، لكن أعدادها انخفض�ت بعد بدء عمليات 
الصي�د الجائر، وتدم� أماكن عيش�ها، بحس�ب »يس إن 
إن«.وت�م إدراجها عىل قائمة األس�ماك املهددة بانقراض 
منذ ع�ام 2009، بعد دراس�ة اس�تقصائية أجرها نفس 
العلماء، لكنهم أعلنوا اليوم عن انقراض هذا الصنف بعد 

سنوات من البحث.

ناسا تنشر صورة لظاهرة مناخية نادرة

ص�دم العلم�اء م�ن ردة فعل حب�ار بحري، بع�د تركيب 
عدس�ات ثالثي�ة األبع�اد ع�ىل رأس�ه، وب�ث فيديوهات 

مطابقة ألعماق املحيط، ولحركة الحيوانات يف األسفل.

وأش�ارت ردة فعل الحبار بعد تركيب العدسات إىل إدراكه 
العميق ومشاهدته ملحيطه، واستجابته الدقيقة ملحتوى 

املشاهد التي تم بثها عليه.
وبحسب ترصيح األستاذ املساعد يف علوم البيئة والتطور 
والس�لوك يف جامعة مينيس�وتا، تيفور وردي�ل، فقد قام 
الفريق بإلصاق العدسات عىل رأس الحبار، واحدة زرقاء 
وأخرى حمراء، واستغرق األمر فرتة طويلة من التجارب 

لجعل الحبار يتقبل وجود النظارات، واالستجابة لها«.
وأض�اف ورديل »قام الفريق بتش�غيل فيديو عن حيوان 
الروبي�ان، وه�و الوجب�ة املفضلة لدى الحب�ار، لكن عند 
ترصف هذا املخلوق حدث يشء سحري، فقد فتح الحبار 
مخالب�ه وهاجم الروبيان بنف�س الطريقة التي يهاجمه 

بها يف الرية«.
وقام الفريق العلمي بتوثيق الدراس�ة من خالل تطبيقها 
ع�ىل 11 حبارا أوروبيا، والتي تمتل�ك عيون متطورة مع 
قرني�ة وعدس�ة وقزحية وش�بكة الع�ني، والحظوا قدرة 
الحبار الكب�ة عىل تقدير املس�افات من خالل العني، بعد 
مطابقة اإلش�عاعات واالنعكاسات القادمة بني العينني، 

بحسب »يس إن إن«.
وأثب�ت العلم�اء أن الحب�ار لدي�ه الق�درة ع�ىل »التصور 
العمي�ق« وتقدي�ر املس�افات من خ�الل النظ�ر أكثر من 

اإلنسان.
واعتر الباحثون أن أدمغة الحبار مثل اإلنسان قادرة عىل 
تقدير املس�افات، لكنها أكثر تطورا حي�ث تعطي نتائج 
أكثر دقة من البرش، وأرجعوا ذلك إىل تمتع الحبار بقدرات 
دماغي�ة وخوارزميات يتفوق خالله�ا عىل البرش بقدرته 

عىل تقدير املسافة.

والفض�اء  الط��ان  إدارة  التقط�ت 
األم�كي�ة )ناس�ا( ص�ورة لظاه�رة 
مناخي�ة نادرة، تجعل من الس�ماء ما 
يش�به اللوحة الفني�ة املتقن�ة بألوان 
زاهية.ونرشت »ناسا«، صورة لظاهرة 
»سحاب السرتاتوسف� القطبي« التي 
تعرف أيضا ب�«أم السحب املتأللئة« أو 

»السحب الصدفية«.

وتظهر الص�ورة، الت�ي التقطت فوق 
الس�ويد،  غرب�ي  تاندال�ني  منطق�ة 
الس�حب يف الس�ماء، وقد ب�دت براقة 

ومرشقة وملونة.
و«س�حاب السرتاتوس�ف� القطب�ي« 
ظاه�رة فيزيائي�ة، تظه�ر األس�طح 
بأل�وان مختلف�ة عندم�ا يت�م تغي�� 

الزاوية التي ينظر إليها.

اكتش�ف فري�ق دويل م�ن العلم�اء 
نوًعا خاًصا م�ن البكت�يا يف الرتبة 
تمتلك مادة تس�اعد ع�ىل التخلص 

من الضغط النفي.
درس متخصص�ون م�ن بريطانيا 
والواليات املتحدة األمريكية واملجر 
نوًع�ا خاص�ا م�ن البكت�ي�ا التي 
تعي�ش يف الرتب�ة، وهي م�ن نوع » 
Mycobacterium vaccae« ق�ادرة 
ع�ىل إنتاج حمض دهن�ي معني له 

تأث� مضاد لاللتهابات.
ومع ذلك، فإن فوائده ال تنتهي عند 
هذا الحد، فالحمض الدهني املفرز 
» ثالثي الغليرسي�د« يمنع اإلصابة 

بالتوتر والضغط النفي.
وتمكن العلماء أيًضا من إنتاج هذه 
املادة مختريا، حيث تم إيجاد هذه 
الدهون يف الخالي�ا املناعية للفرئان 
الت�ي تتمت�ع بقدرة عىل اكتش�اف 
وابت�الع امل�واد الض�ارة يف الجس�م 
وتس�اهم يف تطه�ه م�ن البكت�يا 

والفطريات والطفيليات.
الحم�ض  ب�ني  الراب�ط  وبس�بب 
الدهن�ي والروت�ني داخ�ل الخلي�ة 
املناعي�ة، يتم حظر املس�ارات التي 
تساهم يف مختلف االلتهابات، وفق 

موقع »وان«.
وعندم�ا تدخ�ل بكت�ي�ا الرتبة إىل 
تطل�ق  فإنه�ا  املناعي�ة،  الخالي�ا 
حمًضا مض�اًدا لاللتهابات، لتمنع 
االلته�اب وبنفس الطريق�ة تمنع 

التوتر والضغط النفي.

بكتريا تساعد
 في التخلص

 من الضغط النفسي

قال�ت رشك�ة مايكروس�وفت إن مكامل�ات خدمة الرتاس�ل س�كايب التابعة لها 
ُتنس�خ اآلن يف »منش�آت آمنة يف عدد صغ� م�ن الدول«، وذلك بع�د تقرير جديد 
نرشته صحيفة »الغارديان« الريطانية، بش�أن اس�تخدام الرشك�ة للمتعاقد يف 
الصني لالس�تماع إىل بع�ض املكاملات للتأكد من أن برنامج النس�خة الخاص بها 
يعم�ل بصورة صحيحة.وأك�دت عمالقة الرمجيات األمريكي�ة ملوقع )ذا ف�ج( 
The Verge التقني�ة أن الصني ليس�ت حالًيا واحدًة من البلدان التي ُتنس�خ فيها 
مكاملات س�كايب.وقال متعاقد س�ابق كان يعيش يف بك�ني لصحيفة الغارديان: 

األمنية بسبب تدخل إنه نس�خ مكاملات س�كايب مع القليل من الحماية 
محتمل من الدولة.

ال�ذي  الس�ابق  املتعاق�د  وق�ال 
هويت�ه  ع�ن  ُيكش�ف  ل�م 

إنه استعرض  للصحيفة 
اآلالف من التسجيالت 

الصوتي������ة من 
س�كايب واملساعد 
كورتانا  الرقم�ي 
حاس�وبه  ع�ىل 
املحم�������ول 
م�ن  الش�خيص 
بك�ني  يف  منزل�ه 

عىل مدار عامني.
ووفًق�����ا لتقرير 

الغارديان، فقد تمكن 
الذين كانوا  املتعاق�دون 

ج�زًءا من عملي�ة املراجعة 
التس�جيالت  إىل  الوص�ول  م�ن 

ع�ر تطبيق وي�ب يف متصف�ح كروم 
يف ع�ر اإلنرتن�ت يف الص�ني. وقد كان هن�اك القليل  التدقي�ق  م�ن 

املوظفني، وعدم وجود تداب� أمنية معمول بها لحماية التس�جيالت الصوتية من 
الدولة أو التدخ�ل الجنائي.وقال املتعاقد لصحيفة الغارديان: إنه س�مع »جميع 
أن�واع املحادثات غ� العادية« أثناء قيامه بالنس�خ. وأضاف: »بعد تثقيف نفي 
بشأن األمن اإللكرتوني، أجد األمر جنونًيا بعض اليشء اآلن، أنهم قدموا يل عنوان 

URL واسم مستخدم وكلمة مرور أُرسلت عر الريد اإللكرتوني«.

يعان�ي أكث�ر من 10% من س�كان 
العال�م من أمراض ال�كىل وتتفاقم 
الحاالت بشكل رسيع حيث يضاف 
مري�ض فش�ل كل�وي إىل القائمة 
أع�داد  وتحت�اج  دقائ�ق،   10 كل 
كب��ة منه�م لعملي�ات زرع كىل، 
وفقا إلحصائي�ات منظمة الصحة 

العاملية.
ملي�ون   850 م�ن  أكث�ر  وهن�اك 
مريض كىل ح�ول العالم، ويضاف 
مرىض الفش�ل الكلوي إىل القائمة 
أع�داد  وتحت�اج  دقائ�ق،   10 كل 
كب��ة منه�م لعملي�ات زرع كىل، 
وفقا إلحصائي�ات منظمة الصحة 

العاملية.
 The موق�ع«  ن�رشه  مل�ا  ووفق�ا 
Hearty Soul«، أطلق وليام فيسيل 
م�ن جامع�ة فاندربيلت وش�وفو 
روي من جامعة كاليفورنيا بسان 
ال�كىل  »م�رشوع  فرانسيس�كو 
لح�ل  محاول�ة  يف  االصطناعي�ة« 
مش�كلة نق�ص ترعات ال�كىل يف 

الواليات املتحدة.
ونجح�ا يف تطوير كلية اصطناعية 
تس�تخدم خاليا ال�كىل الحية جنًبا 
الدقيق�ة  الرقائ�ق  إىل جن�ب م�ع 
املتخصصة التي تعمل بالطاقة من 

ألداء  القل�ب 
الكىل  أعمال 

السليمة.
ض�ح  و أ و

مقال  يف  فيسيل 
يف  مؤخ�را  ن�رشه 

 Research دوري�ة 
News Vanderbilt قائال: 

»يمكننا االس�تفادة بالبحث 
والتطوير م�ن الطبيعة األم من 

خالل اس�تخدام خاليا الكىل، التي 
أمكن لحسن الحظ متابعة نموها 
بش�كل جي�د يف املخت�ر، وتعديلها 
كي تصبح مفاع�ال حيويا للخاليا 

الحية«.
ويمكن أن تميز الكلية االصطناعية 
ب�ني  موث�وق  بش�كل  املبتك�رة 

النفايات الكيميائية واملواد املغذية 
التي يحتاجها جس�م اإلنسان، وال 
يتطلب اس�تخدامها س�وى إجراء 
عملي�ة جراحية بس�يطة لتثبيتها 

داخل الجسم.

أول  الفل�ك  علم�اء  اكتش�ف 
كويك�ب يبق�ى داخ�ل م�دار 
كوكب الزهرة، وهو يستغرق 
ح�وايل 151 يوًما للتنقل حول 
الش�مس، وت�م الحصول عىل 
الكائ�ن  ح�ول  ملحوظ�ات 
وم�داره الن�ادر ألول مرة من 
خ�الل مس�ح فلك�ي أج�ري 
ت�م  حي�ث  كاليفورني�ا،  يف 
تأكيده باستخدام بيانات من 
تلس�كوب يف إيطالي�ا، وبع�د 
إط�الق مس�بقا علي�ه اللقب 
حص�ل   ،ZTF09k5 املؤق�ت 
الكويك�ب الذي يبل�غ عرضه 
1.2 مياًل عىل االس�م الرسمي 
AV2 2020 يف 8 يناير املايض.

 ووفق�ا مل�ا ذكرت�ه صحيفة 
»دي�ىل مي�ل« الريطانية فتم 
العث�ور عىل دلي�ل عام 2020 
 AV2 �عىل املدار غ� العادي ل
ألول م�رة يف البيان�ات الت�ي 
ت�م جمعه�ا بواس�طة مرفق 
Zwicky العاب�ر، وهو مس�ح 
فلكي أجري يف مرصد بالومار 

دييج�و  س�ان  مقاطع�ة  يف 
بكاليفورنيا يف 4 يناير 2020.
ق�د  الفل�ك  علم�اء  وكان 

األولية  التسمية  منحوه 
ذل�ك  ىف   ZTF09k5

قال  حيث  الوق�ت، 
الفيزي�اء  عال�م 
لفلكي�����ة  ا
نل����وكا  جيا
 : يس م�����ا
أن  »بمج�رد 
ب�ه،  علم�ت 
مراقبة  أردت 
ال�يشء،  ه�ذا 
يف  واملساهمة 

اكتشافه«.
»لسوء  وأضاف: 

اضطررت  الحظ، 
إىل مواجه�ة الغيوم 

مم�ا  أي�ام،  لع�دة 
املس�تحيل  م�ن  يجع�ل 

ه������ذا  مث�ل  مالحظ�ة 
اليشء املنخف�ض للغاية عند 

الغسق«.

الصين تطلق أضخم تليسكوب
أفادت وس�ائل إعالم صينية، 
الي�وم األح�د، أن بك�ني بدأت 
رسميا تشغيل أكر تلسكوب 
يف  الرادي�و  موج�ات  يلتق�ط 
العالم والذي ستس�تخدمه يف 
أبح�اث الفض�اء والبحث عن 

حياة خارج كوكب األرض.

وبحس�ب وكالة أنب�اء الصني 
الجديدة )شينخوا( يبلغ قطر  
 التلس�كوب )500 مرت( أي ما 
يعادل 30 ملعب�ا لكرة القدم، 
وهو مثب�ت عىل جبل يف إقليم 
قويتشو بجنوب غربي البالد.  

وأف�ادت وكال�ة ش�ينخوا أن 

التلسكوب حصل عىل موافقة 
لبدء عملياته. وانتهت الصني 
 2016 ع�ام  تش�ييده  م�ن 
الح�ني  ذل�ك  من�ذ  ويخض�ع 
الختبارات ومراجعة لتاليف ما 

قد يظهر من عيوب فنية.
وق�ال جيان�غ بين�غ رئي�س 

ع�ىل  القائم�ني  املهندس�ني 
التلس�كوب للوكالة الصينية: 
التجريبي�ة  »العملي�ات  إن 
تس� بش�كل جيد حتى اآلن، 
أكث�ر  وإن حساس�يته تزي�د 
من مرت�ني ونص�����ف عن 
تلس�ك�������وب  أكر  ثاني 

يف العالم«.
وقال�ت الوكال�ة إن »املرشوع 
جم�ع أيض�ا بع�ض البيانات 
العلمي�ة القيرّم�ة خ�الل تل�ك 
الفرتة ومن املتوقع أن يساعد 
يف تحقيق بعض اإلنجازات يف 
مج�االت مثل رص�د موجات 
الجاذبية ذات الرتدد املنخفض 
والجزيئ�ات بني النجوم خالل 
فرتة ترتاوح بني ثالث وخمس 

سنوات«.
برنام�ج  تطوي�ر  ويمث�ل 
الفض�اء أولوي�ة ل�دى الصني 
التي تستهدف مواكبة روسيا 
والوالي�ات املتحدة وأن تصبح 
ق�وة عظمى يف مجال الفضاء 

بحلول 2030.

علماء فلك يجدون كويكب داخل مدار كوكب الزهرة

انقراض اقدم اسماك المياه العذبة

ابتكار كلى اصطناعية تغني عن الغسيل الكلوي

سكايب تسرب مكالمات أصوات تكشف عن والدة بركان جديد
مستخدميها 

معلومات صادمة تكشفها عدسة على رأس حبار
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ببغاء يقلد صوت
 امرأة ويطلب

 من الشرطة »النجدة«

تشنق نفسها تقليدا لممثلة في مسلسل !

رحلة طفل تنتهي بموته متجمدا 
في تجويف عجالت طائرة

املراقب العراقي/ متابعة...
يف واقع�ة طريفة، ق�ام ببغاء بتقليد 
ص�وت امرأة وهي ترصخ وطلب من 

الرشطة ان يأتوا إلنقاذه. 
طالب�اً  الببغ�اء  وأس�تغ����اث 
النّج�دة عىل أنّه ام�����رأة تتعّرض 
للعن�ف م�ن قب���ل زوجه����ا يف 
أنجل�������وس  ل�وس  والي�����ة 

األم����ريكي����ة.
وهرع رجال الرشطة مرسعني إلنقاذ 
“امل�رأة” املفرتض�ة، وعق�ب تحديد 
عن�وان املنزل، نفذت الرشطة عملية 

اقتحام للمكان، ليصعقوا بأّن 
ه��ي  املس�تغيثة  امل�رأة 

ببغ�اء  ع�ن  عب�ارة 
تعّل�م  ق�د  كان 

كلمتَْي »النجدة، 
 املراقب العراقي/ متابعة...ساعدوني«.

وأوردت املجل�ة أن زراعة امل�وز توجد يف أكثر 
م�ن 130 دولة، وقالت إن بعض األش�خاص 
يعتق�دون أنه كان أول ثمرة ظهرت عىل وجه 
األرض، وأن�ه عثر عليها يف جنوب رشق آس�يا 

وخاصة يف الهند.
وانتقلت زراعة املوز من آسيا الصغرى إىل أفريقيا، 
األرايض  إىل  الكاريب�ي  منطق�ة  م�ن  انتقل�ت  كم�ا 
األمريكي�ة، وبدأ إنتاجه بكميات كبرية يف س�نة 1834 
قبل أن يبدؤوا يف أواخر ثمانينيات القرن التاسع عرش 

يف استغالله.
ويحتوي كل مئة غ�رام من املوز عىل حوايل 0.3 غرام 
من الدهون الكلية والكولسرتول، وعىل نحو مليغراما 
واحدا من امللح وحوايل 360 مليغراما من البوتاسيوم، 
ونحو 2.6 غرام من األلياف الغذائية، ونحو 12 غراما 

من السكر و1.1 غرام من الربوتني.
وأضاف�ت املجلة أن هناك س�ببا آخر يجع�ل املوز من 
أكث�ر الفواك�ه اس�تهالكا يف العالم يتمث�ل يف حمض 
الرتيبتوف�ان، وه�و حم�ض أمين�ي ناق�ل لهرم�ون 
الس�ريوتونني أو هرم�ون الس�عادة، حي�ث ترتب�ط 
املستويات العالية من هذا الهرمون بالشعور بالراحة 

وتعديل املزاج.
ويوف�ر املوز دفع�ة كبرية م�ن الطاقة بفض�ل كمية 
الس�كريات الت�ي يحتوي عليه�ا، وهو أيض�ا مصدر 

جي�د لفيتام�ني يس وب�ي 6، ويتن�اول صباحا خالل 
وجب�ة اإلفطار، حيث يعد غذاء أساس�يا يف العديد من 
البل�دان النامية.أب�رزت املجلة أن اإلك�وادور تعد أكرب 
مصدر للموز، تليها كوستاريكا وكولومبيا وغواتيماال 
وجمهورية الدومينيكان وهندوراس واملكسيك، بينما 
تع�د الهن�د والفلب�ني يف آس�يا وغان�ا وس�احل العاج 
والكامريون يف القارة األفريقية أكرب الدول املنتجة له.

وأوضحت املجلة أن شجرة املوز تحتاج إىل مدة ترتاوح 
من ثمانية إىل 10 أشهر إلنتاج ثمارها األوىل، وتستمر 
حيات�ه اإلنتاجية من ثالث س�نوات إىل عرشين س�نة 
تقريبا، وتعد زراعته مصنعا للغالل، إذ يمكن أن تصل 
طاقته اإلنتاجية إىل 40 أو 50 طنا لكل هكتار سنويا.

وأوردت املجل�ة أن هن�اك حوايل ألف ن�وع من املوز يف 
جميع أنحاء العالم، وأنه يمكن االس�تفادة من أوراق 
هذه الش�جرة للطب�خ أو لل�ف بعض أن�واع األطعمة 

والحصول عىل نكهة مميزة. 
يف س�ياق متص�ل اخرتع املزارع�ون الياباني�ون نوعا 
جدي�دا من امل�وز ي�ؤكل بقرشت�ه باس�تخدام تقنية 
مبتكرة تس�مى »التجمي�د العمي�ق«. وصاحب فكرة 
هذا النوع من املوز املس�مى »مونغي« هو سيتسوزو 
تان�اكا، مدي�ر التطوي�ر الفني بمزرع�ة »دي آند تي« 

بوالية أوكاياما يف غرب اليابان.
وهذا املوز يصنع باس�تخدام تقنية زراعية خالية من 
املبيدات تقوم عىل استنساخ عملية معروفة يف العرص 

الجلي�دي من خ�الل الحفاظ ع�ىل الثم�ار يف درجات 
حرارة منخفضة تصل إىل ناقص ستني درجة مئوية.

ويعتق�د ب�أن هذه الربودة الش�ديدة تحف�ز حالة من 
النمو الرسيع يف الثم�رة، وبذلك تخترص فرتة الزراعة 

التقليدية إىل نحو أربعة أشهر بدل أكثر من سنتني.
والنتيجة النهائي�ة هي موز يبدو عاديا للوهلة األوىل، 
لكنه أحىل بكثري من التقليدي، باإلضافة إىل أن قرشته 
صالح�ة لألكل 100%.وهذا النوع م�ن املوز لم ينترش 
تسويقه بعد يف أوكاياما، ويباع بأعداد صغرية محليا 
كل أس�بوع، وتبلغ قيمة الع�رشة منه 4.20 جنيهات 
إس�رتلينية، وتدرس الرشكة حاليا توس�يع نش�اطها 

مستقبال خارج اليابان.
ي�ر  لجد بالذكر أن اليابان ليس�ت غريبة ا

االبت�كارات ع�ىل  ه�ذه  مث�ل 
م�ا  األم�ر عند يتعل�ق 
لفاكهة؛  با

فه�ي 
ة  ر مش�هو
بأنها  أيض�ا 

ط�ن  مو
املربع  البطي�خ 

يف  ي�زرع  ال�ذي 
قوال�ب مربع�ة مم�ا 
يسهل تخزينه ونقله.

يعد الموز الفاكهة األكثر استهالكا 
في العالم وبلغت صادرات هذه 
الفاكهة -كانت في األصل من 

جنوب شرق آسيا.
وقالت مجلة ريسبويستاس تيبس 

اإلسبانية في تقرير نشرته إن الموز 
يعد أحد الفواكه التي تعتبر بسيطة 

االستهالك بفضل سهولة إزالة 
قشرتها، وأن هناك نوعين منها، 

الموز الحلو الذي يستهلك خام 
والموز الصالح للطبخ الذي عادة ما 

يكون أكبر حجما وأكثر رطوبة 
ويحتوي على كميات أكبر 

من السكر والنشا.

»طائرات الجزر والبطاطا« 
املراقب العراقي/ متابعة...

لجأت السلطات األسرتالية إىل طريقة 
مبتكرة إلطعام اآلالف من الحيوانات 
الربي�ة الجائع�ة الت�ي تقطع�ت بها 
الس�بل، وس�ط أزمة حرائق الغابات 

التي تعم القارة.
وب�دأت حكوم�ة والية »نيو س�اوث 
آالف  بإلق�اء  الس�بت،  ويل�ز«، 
الكيلوغرام�ات من الج�زر والبطاطا 
الحلوة م�ن الطائرات به�دف إطعام 
الحيوان�ات الت�ي تواج�ه العديد من 

األخطار الطبيعية.
وإجم�اال فقد ت�م إس�قاط أكثر من 
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)2.2 طن( من الخرضاوات الطازجة، 
وق�ال وزي�ر البيئ�ة يف ني�و س�اوث 
ويل�ز م�ات كني، إن�ه بينم�ا تمكنت 
الحيوانات م�ن الفرار م�ن الحرائق، 

فإنها تركت دون مصدر للغذاء.
صغ�ار  تنج�و  م�ا  »ع�ادة  وق�ال: 
الكانغرو من الحريق، لكن ُترتك بعده 
يف مواجهة خطر نقص الطعام، وذلك 
بتأث�ري الحرائ�ق الت�ي تب�دل الغطاء 
الحيوان�ات  ببيئ�ة  املحي�ط  النبات�ي 

الصحراوية«.
وتابع: »عانت حيوانات الكانغارو من 
الجفاف املس�تمر، مما يجعل بقاءها 
عىل قيد الحياة تحديها عسريا يف حال 
غابت املساعدة )اإلنسانية(«، بحسب 

صحيفة »دييل ميل« الربيطانية.
وكشف كني إن السلطات سرتاقب 
املحلي�ة  الحيوان�ات  أن�واع 
للتحق�ق م�ن تق�دم عملية 
التع�ايف يف أعق�اب حرائ�ق 

الغابات.
»عندم�ا  ك�ني:  وق�ال 
 ، ذل�ك  نس�تطي����ع 
أيض�ا  س�نن����صب 
ملراقب�ة  كام����ريات 
األغذي�ة،  امتص�اص 
الحيوانات  وع������دد 

وتنوعها«.
أن�ه  إىل  اإلش�ارة  تج�در 
يستعر حاليا أكثر من 200 
حري�ق يف واليتي نيو س�اوث 
ويلز وفيكتوري�ا يف جنوب رشق 
أس�رتاليا، تؤججها درجات الحرارة 

املرتفعة والرياح العاصفة.

املراقب العراقي/متابعة...
بع�د ثورة بركان وقذفه دخانا ورمادا 
وصخورا مما دفع السكان إىل الفرار، 
أعلن�ت هيئ�ة مط�ار ماني�ال الدويل، 
األحد، وقف جمي�ع الرحالت من وإىل 

العاصمة الفلبينية.
وذكر موق�ع »إينكواي�رر«، نقال عن 

الرباك�ني  لعل�م  الفلبين�ي  املعه�د 
وال�زالزل، أن ب�ركان »ت�ال« ثار يف 
مقاطعة باتانغاس جنوبي مانيال، 
حي�ث قذف الدخ�ان والرم�اد عىل 

ارتفاع كيلومرت يف السماء.
ورف�ع املعهد مس�توى الخطر حول 

»ت�ال« بمع�دل درجتني إىل املس�توى 
الثالث، مما يش�ري إىل »تحرك صخري 

من املحتمل أنه يقود النشاط الحايل«.
يش�ار إىل أن املس�توى الخامس، وهو 

يش�ري  ث�وران األع�ىل،  إىل 

مستمر.
املص�در  »إينكواي�رر«  ونص�ح  ه�ذا 
رشكات  م�ع  بالتنس�يق  املس�افرين 
الط�ريان الخاصة به�م للحصول عىل 

تحديثات الرحالت الجوية.
ولم ت�رد تقارير فوري�ة عن وقوع 
الط�رق  تقط�ع  أو  إصاب�ات 
بالس�ياح يف الق�رى املت�رضرة 
الت�ي يرتادها ال�زوار األجانب 

واملحليون.
بي�ان،  يف  املعه�د،  وكش�ف 
أيض�ا  س�جلت  الس�لطات  أن 
مجموع�ة من الزالزل، ش�عر يف 
بعضها بأصوات هشة، وتضخما 

طفيفا يف حجم الربكان.

بــركـــان يـــوقــف حـــركـــة الطيـــران

  النسور تحتل برج اتصاالت امريكي !
املراقب العراقي/ متابعة...

إىل  أمريكي�ون  مس�ؤولون  یس�عى 
معالج�ة مش�كلة تش�كلها مئ�ات 
النس�ور الت�ي تجثم عىل ب�رج تابع 
لس�لطات حماي�ة الح�دود يف والية 

تكساس.
وبحس�ب ما أفادت وكال�ة »يونايتد 
نح�و  ف�إن  إنرتناش�ونال«،  ب�رس 
300 ن�رس رقد ع�ىل ب�رج اتصاالت 
يف  م�رت   100 نح�و  طول�ه  يبل�غ 
مدين�ة كينغزفيل الجنوبي�ة التي ال 
تبتع�د كث�ريا عن الح�دود األمريكية 

املكسيكية.
وباتت الس�لطات أم�ام معضلة، إذ 
إن النس�ور تش�وش ع�ىل العمال يف 
امل�كان، فيم�ا ال تس�تطيع قتلها إذ 
يحم�ي قان�ون أمريك�ي ص�در قبل 

100 عام هذه الطيور من القتل.
وتق�ول الس�لطات األمريكي�ة إنه�ا 
تبح�ث ع�ن حل يبع�د الس�نور عن 
ب�رج االتص�االت ال�ذي تس�تخدمه 
هيئة حماية الحدود والجمارك، مثل 
شباك كبرية تنصب حول الربج، لكن 
الفكرة لم تطب�ق لغاية اآلن.وتظهر 
الص�ور الطيور الكب�رية وقد رقدت 
ع�ىل قضبان ال�ربج، وبن�ى بعضها 

أعشاشا عليه.
ويش�وش وج�ود الطي�ور الجارحة 
ف�وق ال�ربج ع�ىل أعم�ال الصيانة 
املس�تمرة أسفله، بس�بب الفضالت 

الذي تخرجها.
وقال متحدث باسم مكتب الجمارك 
وحماي�ة الح�دود إن النس�ور تحط 
رحالها فوق الربج منذ سنوات، لكن 

األم�ر تفاق�م أخريا مع تزاي�د أعداد 
هذه الطيور.

وأضاف أن هذه الطي�ور التي تحتل 
ال�ربج تلق�ي فضالتها يف األس�فل، 
لكن األخطر من ذلك س�قوط بعض 
فرائس�ها فوق رؤس�اء امل�ارة، مما 

يخلق وضعا مرعبا.

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

إال كان له بكل نظرة حّجة مربورة.

أقوال 
من

 نور 

مواقيت 
ال�سالة

�سالة املغرب

م . الليل

�سالة الظهر

4:48�سالة ال�سبح

11:47

5:23

11:83

املراقب العراقي/ متابعة... 
غي�ب امل�وت طفل�ة س�ورية، بع�د أن 
ش�نقت نفسها، تقليدا منها ملمثلة من 
الطفل�ة  تلفزيوني.وقام�ت  مسلس�ل 
»بت�ول« برب�ط نفس�ها بالخزانة، ثم 
ش�نقت نفس�ها، وفارق�ت الحياة عن 
عم�ر 9 س�نوات، مثلما فعل�ت املمثلة 
السورية، كندة حنا، يف مشهد انتحارها 

باملسلسل التلفزيوني »خاتون«.
ويف أول تعلي�ق له�ا، رصح�ت املمثل�ة 
كن�دة حنا يف حديث إذاعي عرب »ش�ام 

إف إم«: »الحادث�ة موجع�ة وصادمة، 
تخونن�ا الكلم�ات يف ه�ذه اللحظ�ات، 
ولكن م�ا يمكن قول�ه أن حادثة وفاة 

الطفلة بتول أثرت يف كثريا«.
»رضورة  ع�ىل  حن�ا  كن�دة  وش�ددت 
وضع اإلرش�ادات العمري�ة قبل عرض 
املسلس�الت يف القن�وات العربي�ة ع�ىل 
غرار القن�وات األجنبية، فالطفل ليس 
لديه الوعي الكايف أثناء مشاهدة أعمال 
مخصصة مل�ا فوق ال��18 عاما، ألنها 

تتضمن مشاهد عنف«.

املراقب العراقي/ متابعة...
عث�رت الس�لطات يف مط�ار »ش�ارل 
ديغول« بالعاصمة الفرنس�ية باريس، 
ع�ىل طف�ل ق�ادم من ك�وت ديف�وار، 
تجم�د حتى امل�وت عند درج�ة حرارة 
تق�رتب م�ن 50 مئوية تح�ت الصفر.

ووج�دت الس�لطات يف مط�ار ش�ارل 
ديغول التلميذ اإليفواري، آني عيباهي 
ل�وران بارتيليمي، البالغ من العمر 14 
عام�ا، ميتا يف م�كان تموضع عجالت 
الطائ�رة عن�د الهي�كل الس�فيل له�ا.

وكانت الطائ�رة وهي من طراز بوينغ 
777 تابع�ة لرشكة الخطوط 
ق�د  الفرنس�ية،  الجوي�ة 
أقلع�ت يف وقت متأخر من 
الليل يوم الثالثاء، 
إىل  ووصل�ت 
ش�ارل  مط�ار 
ديغ�ول يف وقت 
مبكر من يوم 
األربع�اء، 
رحلة  بعد 
اس�تمرت 
6 س�اعات 
نص�ف  و
الساعة.وقالت 
يف  النق�ل  وزارة 
إن  ديف�وار،  ك�وت 

لقط�ات تلفزيوني�ة مغلق�ة أظه�رت 
أن الطف�ل »تش�بث بالهيكل الس�فيل 
للطائرة بينما كانت تس�تعد لإلقالع«، 
وفقا مل�ا ذكرته صحيف�ة »دييل ميل« 
أن  إىل  ال�وزارة  الربيطانية.واش�ارت 
الطف�ل، وه�و م�ن منطق�ة  وال�دي 
يوبوغون الفقرية يف أبيدجان التي تعد 
املرك�ز االقتص�اد للبالد، أك�دا هويته.

ويش�تبه املحققون أن الطفل تويف إما 
بس�بب الربد الق�ارس، حيث تنخفض 
درج�ات الح�رارة إىل ح�وايل 50 درجة 
مئوي�ة تحت الصف�ر ع�ىل ارتفاعات 
م�رت،  و10000   9000 ب�ني  ت�رتاوح 
أو بس�بب االختناق.ونقل�ت صحيف�ة 
»فراتينيي�ت مات�ان« املحلية عن وزير 
النقل اإليف�واري أمادو كوني قوله »يف 
الفيديو، نرى ش�خصا يرتدي قميصا. 
نعتق�د أن�ه تمك�ن م�ن الوص�ول إىل 
منطقة الطريان بالتسلق فوق الجدار.

الموز .. الفاكهة األكثر استهالكا في العالم 

غوارديوال مخرب السيارات !

السمكة األكبر سنا في العالم
املراقب العراقي /متابعة...

أمريكي�ون  باحث�ون  عث�ر 
»هام�ور«  س�مكة  ع�ىل 
ضخم�ة، يبل�غ وزنه�ا أكثر 
م�ن 150 كيلوغرام�ا، قبالة 
وفقم�ا  فلوري�دا،  س�احل 
ذك�رت وكالة »يونايتد برس 

إنرتناشونال«.
وق�ال املص�در إن الباحث�ني 
يف معه�د أبح�اث األس�ماك 
والحي�اة الربي�ة يف فلوريدا، 

عثروا عىل سمكة الهامور 
يوم 29 ديسمرب املايض، 

الس�واحل  إح�دى  يف 
الوالية  غرب�ي  جنوب 

األمريكية.
الباحثون،  ويعتق�د 
الهامور  أن سمكة 
يبل�غ  الضخم�ة 
نح�و  عمره�ا 
مم�ا  عام�ا،   50
أك�رب  يجعله�ا 
يتم  سنا  سمكة 
عليه�ا  العث�ور 

من قبل املعهد.
ن�رش  وج�رى 
صورة الس�مكة 
عىل  »العمالقة« 
حس�اب املعه�د 
يف »إنس�تغرام«، 
بتعليق  مرفق�ة 
عجوزة  »سمكة 

وضخمة«.
املعه�د:  وأض�اف 

»العث�ور ع�ىل ه�ذه 

أمرا  الكب�رية كان  الس�مكة 
مهما وقيما للغاية، ألن ذلك 

يحدث نادرا«.

اليابانيون يخترعون نوعا جديدا منه 

  املراقب العراقي/متابعة
قد يكون جوس�يب غوارديوال الق�وة الدافعة وراء تألق 
مانشس�رت س�يتي اإلنجلي�زي، لك�ن املدرب اإلس�باني 
الش�اب يحت�اج إىل دروس عدة خارج امللع�ب، وتحديدا 
فيم�ا يتعل�ق بعجل�ة قي�ادة الس�يارات املدي�ر الفن�ي 
املوه�وب، الذي يع�ده الكثريون بني األفض�ل يف العالم، 
ال يس�تطيع قي�ادة س�ياراته الفارهة بش�كل طبيعي، 

والدليل ما يحدث له يف مدينة مانشسرت اإلنجليزية.
ووفقا لصحيف�ة »صن« الربيطاني�ة، اقتنى غوارديوال 
)48 عاما( 4 س�يارات منذ انتقاله إىل قيادة مانشس�رت 
س�يتي يف فرباير 2016، أي قبل 4 سنوات بالتمام، لكن 
األم�ور لم تمض أب�دا عىل ما ي�رام ع�ىل الطرقات منذ 
ذلك الحني.فقد ألحق غوارديوال أرضارا مؤخرا بس�يارة 

مرس�يدس GLE س�وداء تبل�غ قيمتها 80 أل�ف جنيه 
إس�رتليني )105 آالف دوالر أمريك�ي(، وقبله�ا رين�ج 
روفر قيمتها 150 ألف جنيه إس�رتليني )نحو 200 ألف 
دوالر(، وبنت�يل GTX700  فضي�ة اللون س�عرها 200 

أل�ف جنيه إس�رتليني )260 أل�ف دوالر(، وأخرى ميني 
كوبر بقيمة 30 ألف جنيه إسرتليني )40 ألف دوالر(.

ويق�ول املؤلف�ان لو مارت�ني وبول بال�وس يف كتابهما 
»مدينة بيب: صناعة الس�وبر ستار«: »اشتهر منذ أيام 
برش�لونة بأنه س�ائق تعيس وهذه هي سيارته الرابعة 

التي يمتلكها منذ مجيئه إىل مانشسرت«.
وتابعا: »مرايا الجانب )يف سيارات غوارديوال( ال تصمد 
لف�رتة طويل�ة، وقد م�أل بالبنزين س�يارة رين�ج روفر 
تعمل أصال بالدي�زل«.. إىل جانب »مصائب أخرى« عىل 
ما يب�دو. ولم يتضح إذا كان تغيري غوارديوال املس�تمر 
لس�ياراته ملج�رد التغي�ري، أم أن األمر يرتب�ط بحوادث 
ت�ؤدي إىل ت�رضر الس�يارات بطريق�ة ال يمك�ن معها 

استخدامها مرة أخرى.


