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المزمار االمريكي يوقد »افعى« الفتنة ودعوات انشاء 
االقليم السني تعود الى  الواجهة

ضعفالحكومةيفسحالمجالامامعمالءودعاةالتقسيم..

المراقب العراقي / سالم الزبيدي... 
وسط ازمة التظاهرات التي يمر بها البلد وما 
تمخ�ض عنها من توت�رات اثرت  عىل الوضع 
الس�يايس العام يف العراق، وتس�ببت بضعف 
الحكوم�ة، نتيجة  الس�تقالة رئي�س الوزراء 
ع�ادل عب�د امله�دي وأرصار املتظاهرين عىل 
طرح اسم  جديد للمنصب باإلضافة اىل فشل 
الكتل السياس�ية يف تس�مية شخصية بديلة، 
 عادت دعوات التقسيم والتجزئة من جديد اىل 
الس�احة، حيث يس�عى بعض الساسة  الذين 
فشلت محاوالتهم الس�ابقة يف انشاء اإلقليم 
الس�ني اىل اعادة طرح ذلك  امللف اىل الس�احة 

مجدداً. 
ورسبت اخب�ار تناقلتها وس�ائل اع�ام بان 
مؤتمراً اقيم يف دبي شارك فيه كل من  محمد 
الحلب�ويس ، س�عد الب�زاز، جم�ال الكربويل ، 
محم�د الكرب�ويل ، أبو م�ازن، محم�د  تميم، 
ف�اح الزيدان، رعد الدهلك�ي ، زياد الجنابي 
ومحم�د إقب�ال، يهدف اىل مناقش�ة  انش�اء 

االقليم السني. 
وج�اءت دع�وات التقس�يم يف التزام�ن م�ع 
الح�راك األمريك�ي ألرباك الش�ارع وس�عيه 
 بديموم�ة االزم�ة يف املحافظ�ات الجنوبي�ة، 
ورفع س�قف املطال�ب للمتظاهري�ن  لجرها 
االذه�ان  اىل  أع�اد  م�ا  وه�و  الف�وىض،  اىل 
م�روع »جو بايدن« الذي طرح  قبل احتال 
عصاب�ات داع�ش االجرامي�ة للمحافظ�ات 
الغربي�ة الس�اعي اىل تقس�يم  البل�د اىل ثاث 
دويات صغرية.  ويلعب رئيس الربملان محمد 
الحلب�ويس دوراً يف ذل�ك الحراك، الس�يما مع 
وج�ود  اتهامات س�ابقة موجهة ل�ه اتهمته 

باملوافقة املبدئية عىل تمرير صفقة القرن. 
ويرى مدير ش�بكة االتحاد للتحليل السيايس 
محمود الهاشمي ان يؤكد ان  االمرباطوريات 
الك�ربى والدول تبدأ باالنش�طار والتش�ظي 
كلم�ا ضعف�ت إدارة  املركز، فتأخ�ذ األطراف 
باالنقس�ام عن الدولة االم والش�واهد كثرية 

يف ذلك«. 
وقال الهاش�مي يف حديث خ�ص به »املراقب 
العراقي« ان »تجدد دعوات اىل   )نظام اإلقليم( 
يف العراق يف الوقت الحايل، يأتي لعدة أس�باب 
منه�ا ضع�ف اإلدارة  املركزية للدولة بس�بب 
استقالة رئيس الوزراء وتحويل الحكومة اىل 

ترصيف  اعمال«. 

واضاف ان » ما ش�جع ع�ىل الرتويج لإلقليم 
الس�ني هو ما خلفته ازم�ة التظاهرات  من 
ف�وىض يف املحافظ�ات الجنوبي�ة، وتوق�ف 

حركة الحياة بسبب الحرق والقتل«. 
ولف�ت اىل ان »م�روع التقس�يم يأتي ممهدا 
مل�روع صفق�ة الق�رن الت�ي ج�اء ضمن 
 مخططاته�ا اقتطاع جزء من أرايض املناطق 

الغربية إلسكان الشعب الفلسطيني«. 
س�يحكم  م�ن   »: الهاش�مي  وتس�اءل 
إقلي�م املناط�ق الغربي�ة، الي�س ه�م ذاتهم 
  «الفاس�دون« الذي�ن مازالوا ضم�ن العملية 
السياس�ية وهم س�بب يف فش�ل الحكومات 

 املتعاقبة؟«. 
  من جانبه يرى األس�تاذ يف العلوم السياسية 
الدكت�ور أن�ور الحي�دري ان »م�ا حص�ل  يف 
الطبق�ة السياس�ية العراقية مؤخراً بس�بب 
ازم�ة التظاهرات، وما تاها من  انقس�ام يف 

الشارع قبيل االعتداءات األمريكية عىل قوات 
وش�خصيات عراقي�ة وما  تىل ذل�ك من ردود 
فعل سياسية واضحة دفع بالواليات املتحدة 
اىل إعادة طرح  فكرة اإلقليم وتقس�يم العراق 
و من ث�م الوصول اىل فدرالي�ات ذات قرارات 
اقوى من  قرارات الحكوم�ة االتحادية تؤدي 
باملحصلة اىل استبقاء القوات االمريكية ومن 

 ثم الدفاع عنها«. 
وقال الحي�دري يف ترصيح خص به »املراقب 
العراقي« ان »القوى السياس�ية  رحبت بهذه 
الفكرة ألنها ليس�ت لديها بع�د وطني كامل 
يف إدارة دول�ة عراقية  واح�دة اذ تفضل ارض 
إقليمي�ة مجزئة من الع�راق تحكمها بمظلة 
أمريكية أفضل  لديها من الحكم او إدارة دولة 

عراقية متحدة باستقال كامل«. 
وأض�اف ان »ه�ذا م�ا دفعه�ا اىل الذهاب اىل 
خ�ارج الع�راق ملناقش�ة تلك املش�اريع  التي 

س�بق وان وطرحتها الوالي�ات املتحدة ابتداًء 
من مروع التقسيم ومروع  بايدن  مرورا 
بتح�ركات أمريكي�ة ل�م يكتب له�ا النجاح , 
وه�ا هي تعاود الكرة من  جديد هنالك حديث 
عن تقس�يمات إدارية وتقس�يمات جغرافية 
يراع�ى فيها الت�وازن  الطريف والس�كاني بني 
رق�ع جغرافي�ة معينة، ت�رتك فيه�ا كاقليم 
لوح�ده ، ع�ىل ان  تك�ون صاحي�ات اإلقليم 
كصاحيات كردس�تان اقوى م�ن الحكومة 

االتحادية«. 
ولف�ت اىل ان »مف�ردة املواط�ن غيب�ت وحل 
محله�ا مف�ردة املك�ون، الذي يدع�ي  بعض 
الساس�ة قيادت�ه وحمايت�ه بوس�اطة دولة 
خارجي�ة من ذات املكون لكنه�ا ال  تنتمي اىل 

ذات الدولة«. 
يش�ار اىل ان دعوات تقس�يم العراق اىل ثاثة 
دول كان�ت قد طرحت منذ عام 2013  عندما 

اججت تظاه�رات »الفتنة« الت�ي خرجت يف 
املحافظ�ات الغربي�ة ودعا  املش�اركون فيها 

آنذاك اىل انشاء اإلقليم السني. 

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�فت لجنة األم�ن والدف�اع النيابية، الي�وم االثنني، عن 
موع�د وصول نتائج تحقي�ق  اغتيال  رئيس هيئة الحش�د 
الش�عبي “أبو مهدي املهندس” وقائد فيلق القدس قاس�م 

 سليماني للربملان. 
وقال عضو اللجن�ة مهدي تقي يف ترصيح تابعته »املراقب 
العراق�ي«، ان “لجنة  تق�ي الحقائق الوزارية مس�تمرة 
بالتحقي�ق بش�أن اغتي�ال الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة 
 للمهندس وسليماني قرب مطار بغداد الدويل”، الفتا إىل إن 

“األيام املقبلة سيتم  أكمال نتائج التحقيق بشكل كامل .“ 
وأضاف أن “لجنة تقي الحقائق سرتس�ل النتائج األولية 
بش�أن عملي�ة االغتيال  ملجلس الن�واب األس�بوع املقبل”، 
مبينا أن “مجلس النواب س�يناقش النتائج بشكل  تفصييل 

ملعرفة أسباب تنفيذ الهجوم”. 

المراقب العراقي/ متابعة...
طالبت النائب عالية نصيف، اليوم االثنني، اىل اإلرساع حسم تكليف 
رئي�س وزراء  جديد، فيما لفتت اىل ان رئيس الوزراء الجديد مطالب 

بفتح ملف التجاوزات  االمريكية منذ عام 2003. 
وقال�ت نصيف يف ترصي�ح تابعته »املراقب العراق�ي« ان »عىل من 
يمتلك قرار  تكليف رئيس الوزراء اإلرساع بحس�م التكليف ملواجهة 
التحديات الراهنة، وأهمها  توكيل رشكة محاماة دولية إلعادة فتح 
ملف�ات التجاوزات األمريكي�ة منذ 2003  ولغاي�ة 2020 واملطالبة 
بتعويض�ات ع�ن كل الرضر الذي لح�ق بالعراق بدءاً م�ن  احتاله 
دون رشعية دولية وإعانه كدولة خاضعة لاحتال، وقيام سلطة 
االحت�ال  بخ�رق القوان�ني الدولية وتدم�ري البن�ى التحتية وحرق 
الوزارات واملؤسس�ات الحكومية  ورسقة ونهب مليارات الدوالرات 

وسبائك الذهباىل يومنا هذا .» 
  وأضاف�ت، ان »مقاض�اة اإلدارات األمريكي�ة الس�ابقة والاحق�ة 
يتضم�ن مطالبتها  بتعويضات عن إعاقة تس�ليح العراق واعرتاف 
ترام�ب بأن من أوجد داعش هما  اوباما وكلينتون، وملف الضحايا 
م�ن قواتن�ا العراقية الذين قصفته�م القوات األمريكي�ة  وأبادتهم 
تحت مس�مى ن�ريان صديقة، وص�وال اىل مجزرة القائ�م وجريمة 

املطار«. 

نائبة: رئيس الوزراء الجديد
 مطالب بفتح ملف التجاوزات 

االمريكية منذ 2003 

الدفاع النيابية تكشف 
عن موعد وصول نتائج تحقيق 

حادثة المطار

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي... 
الصفق�ة  افش�ال  اىل  أمري�كا  تس�عى 
العراقي�ة الصينية بعدة ط�رق من اجل 
ادخ�ال  رشكات أمريكي�ة مش�بوهة ال 
تعم�ل ع�ىل تنفي�ذ املش�اريع بص�ورة 
صحيحة وانما تس�عى  لاس�تحواذ عىل 
أمواله�ا وبدعم من بعض الش�خصيات 
ع�ىل  امل�روع  املحس�وبة  السياس�ية 

األمريكي. 
واش�نطن الي�وم اتخذت ع�دة طرق من 
اجل افش�ال الصفقة م�ع الصني والتي 
يأم�ل  الع�راق منه�ا الكث�ري, خاصة يف 
إعادة بناء البنى التحتية واملستش�فيات 

وامل�دارس  ومش�اريع امل�اء وم�ن ه�ذه 
الط�رق محاول�ة ادخ�ال مجامي�ع من 
عصاب�ات داعش   لتم�ارس اعمال حرق 
وتفجريات من اج�ل خلق بيئة غري أمنة 
خاص�ة يف مناط�ق  الوس�ط والجن�وب 
ال�ركات  س�رتتكز  والت�ي  العراق�ي 

الصينية فيها . 
االمر لم يتوقف عند ذلك بل ان واشنطن 
دست مجاميع مسلحة داخل التظاهرات 
 واالحتجاجات الش�عبية من اجل الحرق 
والقت�ل وخلق حرب ش�يعية ش�يعية , 
فضا  عن حملة تمارس�ها ش�خصيات 
سياس�ية منخرطة يف مروع واشنطن 

ملنع سحب  القوات االمريكية املحتلة من 
العراق . 

العراق الذي يحاول الخروج من الهيمنة 
االمريكي�ة عىل امن�ه واقتص�اده والتي 
دمرت�ه  ول�م تس�مح بدخ�ول رشكات 
رصين�ة للعمل يف الباد , بل ان الركات 
االمريكي�ة التي  عمل�ت يف العراق دمرت 
البيئة االس�تثمارية للباد واس�تحوذت 
ع�ىل وزارات وعمل�ت  كظ�ل له�ا ومنها 
رشكة جن�رال الك�رتك التي عشعش�ت 
يف وزارة الكهرب�اء ومنع�ت م�ن  تطوير 
اإلنت�اج  وخاص�ة  الطاق�ة  مش�اريع 
وتوزيع�ه من خال حرم�ان محافظات 

 الجن�وب والوس�ط منها ,مما تس�ببت 
بمش�اكل ال حرص لها ومعاناة مستمرة 

للمواطن  العراق يف كافة املدن. 
الوف�د العراقي الذي ذهب اىل الصني كان 
كبريا ليش�مل عدة قطاع�ات اقتصادية 
م�ن  اج�ل ت�ايف االنتق�ادات م�ن اذرع 
املروع األمريكي الرافض إلعادة اعمار 
الع�راق ,  وبرغ�م م�ن االتف�اق يش�مل 
بناء واعمار قطاعات فش�لت الركات 
االمريكي�ة يف  اجازه�ا , اال ان املطبل�ني 
مل�روع واش�نطن م�ا زال�وا يرفضون 

االتفاقية بحجج  واهية.  
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المراقب العراقي/ متابعة... 
يف مقابل�ة مع التلفزي�ون الدنماركي، تح�ّدث ضابٌط كان 
ضم�ن الق�وة املتمرك�زة مع  ق�وات االحت�ال األمريكي يف 
قاعدة عني االس�د بالعراق عن الرعب الذي عاش�ه  الجنود 
بع�د أن ب�دأت الصواريخ اإليرانية تتس�اقط فج�ر األربعاء 

املايض عىل  القاعدة . 
الضاب�ط الذي ينتم�ي إىل القوة الدنماركية التي انس�حبت 
م�ع قوات أوروبية اخرى  باتج�اه الكويت مبارشة يف اليوم 
الثاني بعد االس�تهداف االيراني للقاعدة  األمريكية، قال إن 
»القيادة أبلغتنا يف الس�اعة الثامنة مس�اء ان إيران ستبدأ 

 الهج�وم الليلة، فدخلنا عىل الفور إىل ماجئ ُمحّصنة تحت 
األرض وبقين�ا ننتظر  بخوف ورعب وترقب، وإذا بصاعقة 
تن�زل علينا من الس�ماء لتخنقنا يف ماجئنا  لش�دة األتربة 

التي دخلت عليناعندها أطلقت صفارات اإلنذار«. 
ولف�ت الضابط يف املقابلة التي تابعته�ا »املراقب العراقي« 
إىل أن »الصواري�خ  التي تس�اقطت علينا مجّه�زة بأجهزة 
تش�ويش عالية الدقة، بدليل أن صف�ارات  االنذار لم تطلق 

قبل وصول الصاروخ األول«. 
وتابع«بعد ذلك توالت علين�ا الهجمات الصاروخية املرعبة 

وكان عددها 13  صاروخا تقريبا«. 

ونف�ى الضاب�ط م�ا س�ّوق ل�ه البعض ع�ن »اس�تهداف 
الصواري�خ للماجئ، وقال »لو  فعل�وا لحدثت كارثة القرن 
ب�كل املقاييس، بس�بب وج�ود آالف الجن�ود والضباط من 
 مختلف الجنس�يات داخله�ا، يبدو إن اي�ران تريد رضبات 
نوعي�ة ومعنوي�ة وال تبحث  عن رضب�ات ذات طابع كمي 
يذه�ب ضحيتها جنود، باإلضافة اىل أنها رس�الة إىل  العالم 
مفاده�ا أن ايران تريد ان تقول نحن املس�لمني لس�نا قتلة 
كم�ا يصور لك�م  االمريكيون، ولو كنا كذل�ك لطمرنا آالف 

الجنود والضباط تحت االرض«. 
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شركات أمريكية مشبوهة تدخل للعراق تحت »سترة« الحلبوسي

المراقب العراقي/ احمد محمد ... 
الزال عم�ل مجل�س الن�واب العراق�ي ال يرتقي اىل 
املس�ؤولية حي�ث ل�م تصدر من�ه  قرارات تناس�ب 
حجم األزم�ة القائم�ة يف الباد من حي�ث التعامل 
مع االنتهاكات  االمريكية التي اس�تهدفت السيادة 
العراقي�ة وق�ادة املقاومة اإلس�امية، حيث يعترب 
 مراقب�ون يف الش�أن الس�يايس أن دور الربمل�ان ال 
يرتقي لحجم املس�ؤولية، معربني  عن اس�تغرابهم 
م�ن ادراج فق�رات ع�ىل ج�دول أعم�ال لي�س لها 
عاقة مع متغريات  الش�ارع العراق�ي المن بعيد و 
المن قريب.   وانتقدوا املراقبون زيادة س�فر رئيس 
مجل�س النواب محم�د الحلبويس وبع�ض النواب، 
 متهم�ني إياهم بالوقوف وراء عدم اكتمال النصاب 

لعدد من الجلسات النيابية. 
دور ال يرتقي للمسؤولية...  

م�ن جهت�ه اعت�رب املحل�ل الس�يايس خال�د حرب 
الطائ�ي، أن »مايمر ل�ه البلد من عدم  اس�تقرار يف 
أوضاعه هو امر ناتج عدم وجود استقرار سيايس 
وهذا ما تس�بب بحالة  من االمتعاض الشعبي لدى 
املواطن�ني«، مبين�ا أن »مجل�س الن�واب باعتباره 
صوت  الش�عب ال يرتقي للمسؤولية وال يأخذ دوره 

بش�كل كايف ومناس�ب لحجم املعاناة التي  يعيشها 
املواطن العراقي وتسبب بعدم نجاح عمل الحكومة 
س�واء يف هذه الدورة او  الدورات السابقة وذلك أدى 

بدوره اىل عرقلة وصول الخدمات اىل املواطنني«. 
اخراج القوات األجنبية... 

الراهن�ة  املرحل�ة  أن »يف ظ�ل  الطائ�ي،  وأض�اف 
واالنته�اكات الس�يادية تج�اه الع�راق  فأن�ه م�ن 
املف�رتض ع�ىل الربمل�ان أن يتخ�ذ ق�رارات ويعقد 
جلس�ات نقاش�ية خاصة  بسلسلة االس�تهدافات 
املتكررة ع�ىل األرايض العراقية، إضافة اىل التعجيل 
 بالتصويت عىل قانون اخراج القوات االمريكية من 

العراق كرد عىل تلك  االستهدافات األجنبية«. 
استمرار االنتهاكات والحلبويس كثري السفرات!!  

واعرب الطائي عن »اس�تغرابه من زيادة السفرات 
الخاصة برئيس الربملان محمد  الحلبويس وعدد من 
أعض�اء مجلس الن�واب خصوصا يف ظ�ل الظروف 
الحرجة  التي يواجهها الش�عب العراقي«، مبينا أن 
»ذلك تسبب بتأجيل الجلس�ات النيابية التي  كانت 

من املفرتض أن تناقش املستجدات األخرية«. 
تأكيد عىل الامباالة...  

تفاصيل اوسع صفحة2

البرلمان.. جدول اعمال »خاِو« 
ورئيس ال »يبالي« 

ضابط دنماركي يتحدث عن »ليلة الجحيم« في عين األسد 
عندما  اجتاحتهاالصواريخ اإليرانية

كش�ف النائب حس�ن الكناني، الي�وم اإلثنني، ع�ن وجود هدر 
بقيم�ة 500 ملي�ون دوالر  يف مل�ف بناية البنك املرك�زي.  وقال 
الكناني يف بيان تابعته »املراقب العراقي« أنه »كش�ف عن هدرا 
يف امل�ال مل�ف  بناية البن�ك املرك�زي الجديد ح�وايل بقيمة 500 
مليون دوالر بحسب ضوابط الحذف  واالستحداث التي يمكن أن 
يعتمدها الفاس�دين كغطاء قانوني إلستنزاف ثروات  الشعب«.  
وأض�اف، أن »ج�واب هيأة النزاه�ة املرق�م 10733 بتاريخ 22 
ايلول 2019 وكان  الرد ولألس�ف عدم صح�ة املعلومات الواردة 

م�ن قبلن�ا، والزلن�ا نناش�د الجميع االبتع�اد  ع�ن املحاصصة 
ومحارب�ة الفاس�دين ومن�ع صفقاته�م املش�بوهة«.  وأوضح 
الكنان�ي »تفاصي�ل ه�ذه الصفقة، وه�ي أن مس�احة األرض 
20,000م مرب�ع  ومس�احة البن�اء بح��دود 90,000 م مرب�ع 
وس�عر اإلحال�ة 771 ملي�ون دوالر أي  مايع�ادل تقريباً 8500 
دوالر للمرت املربع الواحد فقط«، مش�ريا اىل انه »كان من  األجدر 
من هيأة النزاهة أن تخاطب الجهة املرفة عىل إحالة املروع 

وليس عن  صحة املعلومات املقدمة من قبلنا«. 

نائب يتحدث عن هدر بقيمة 500 مليون دوالر بملف 
بناية البنك المركزي

5 السياق اإلسرائيلي الغتيال 
سليماني والمهندس ..

 رهانات فاشلة ونتائج صادمة

اإلصابة 
ُتغيِّب 

راموس عن 
ريال مدريد  

حماس تحذر االحتالل من 
االستمرار بسياسة اإلهمال 

4الطبي تجاه  األسرى

في هذا العدد
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املراقب العراقي/ بغداد...
أك�د عض�و اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة احم�د الصفار، 
االثنني، عدم وج�ود مخرج قانوني للم�ي باملوازنة 
دون وج�ود حكوم�ة جدي�دة، بالت�ايل ف�ان ترشي�ع 
موازنة 2020 مرهون بتش�كيل الحكومة، الفتا اىل أن 
بح�ال عدم وجود حكومة فال توج�د موازنة.وقال 
الصفار يف ترصيح إلذاعة »سومر اف ام« 
وتابعته »املراقب العراقي« إن »الدولة 
العراقية س�تعمل وبحس�ب قانون 
املالي�ة بموازن�ة مؤقت�ة  االدارة 
يت�م رصف فيه�ا 12/1 م�ن 
املوازن�ة العامة للعام 2019 
كل ش�هر لتوف�ر الروات�ب 
اليومي«،  االنف�اق  واج�ور 
»التعدي�ل ع�ى  ان  مبين�ا 
اح�د م�واد قان�ون االدارة 
تدوي�ر  يتضم�ن  املالي�ة 
املبال�غ املخصصة للمش�اريع 
ع�دم  لضم�ان  االس�تثمارية 

ايقافها«.

اأذاعيت�صريح
المالية النيابية: عدم وجود حكومة 

جديدة يعين ال توجد موازنة

2 االثنين 13 كانون الثاينمن احلدث
 2020 العدد 2238  السنة العاشرة

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

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

صدور أمر استقدام بحق وكيل وزير ومدير 
عام أسبقين في وزارة الصحة

الفتح: االمريكان سيواجهون 
مقاومة اذا اصر ترامب على ابقائهم

الشريط 
األمين

املراقب العراقي/ األنبار...
أفاد قائممقام قضاء الرطبة بمحافظة االنبار عماد الدليمي، االثنني، 
ب�ان القوات االمنية ن�رشت العديد من الس�يطرات عى الطريق 
ال�دويل الرسيع امل�ؤدي اىل منف�ذ طربيل الح�دودي مع االردن 
غرب�ي االنبار.وق�ال الدليم�ي، يف ترصي�ح تابعت�ه »املراقب 
العراقي« إن »القي�ادات االمنية من عمليات االنبار والرشطة 
نرشت أكثر من 60 س�يطرة امنية عى الطريق الدويل الرسيع 
وصوال اىل منفذ طربيل الحدودي مع االردن، يف خطوة تهدف اىل 
زي�ادة التحصينات االمنية للحيلولة دون وقوع اي خرق امني«.

وأضاف، أن »زيادة الس�يطرات االمنية عى الطريق الدويل الرسيع 
حصلت لتمديد افتتاح منفذ طربيل الحدودي مع االردن اىل الس�اعة 

العارشة ليال بدال من اغالقه عند الساعة الخامسة مساء«.

نشر أكرث من 60 سيطرة أمنية لتأمين 
منفذ طربيل يف االنبار

املراقب العراقي/ بغداد...
أفاد مص�در يف الرشطة، االثنني، بأن فرق 
الدفاع املدني س�يطرت ع�ى الحريق الذي 
اندل�ع داخ�ل مخ�زن يف منطق�ة املي�دان 

وسط بغداد.
وق�ال املص�در، إن »ف�رق الدف�اع املدن�ي 

سيطرت عى حادث حريق امليدان«.
وكان مص�در يف الرشطة أفاد، ظهر اليوم 
االثن�ني، بأن حريق�ًا اندل�ع داخل مخزن 
يف منطقة امليدان وس�ط العاصمة بغداد، 

بسبب انفجار محولة كهرباء.

املراقب العراقي/ دياىل...
اعلنت قي�ادة رشطة دياىل، االثنني، ضب�ط 4 عجالت محملة 

بمواد غر قانونية يف املحافظة.
وذكرت القيادة يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه، 
إن »س�يطرة الس�الم ش�مال قضاء الخالص التابعة لقس�م 
شؤون الس�يطرات والطرق الخارجية يف قيادة رشطة دياىل، 
تمكن�ت من ضبط اربعة عجالت محمل�ة بمواد ممنوعة من 
االس�تراد العجلت�ني االوىل والثاني�ة محملة بم�ادة مرشوب 
الطاق�ة املمنوع م�ن االس�تراد والعجلتني الثالث�ة والرابعة 

محملتني بمادة بيض املائدة املمنوع من االسترا«.
واضافت، انه »تم تسليم املواد املضبوطة والعجالت وسائقيها 

اىل الجهات املختصة التخاذ ما يلزم«.

الدفاع المدين يسيطر 
عىل حريق الميدان

ضبط 4 عجالت محملة بمواد 
مخالفة للقانون يف دياىل

البرلمان يرجئ التصويت على قانون الضمان الصحي ويرفع جلسته الى غد الثالثاء 
املراقب العراقي/ بغداد...

ص�وت مجل�س الن�واب، اإلثن�ني، ع�ى 
مرشوع قانون انضمام العراق إلتفاقية 
النقل الربي الدويل، فيما ارجئ التصويت 
ع�ى بعض مواد قانون الضمان الصحي 
للجلس�ة املقبلة، فيما قرر رئاسته رفع 

الجلسة اىل يوم غد الثالثاء. 
وقال مصدر نياب�ي، إن »مجلس النواب 

ص�وت ع�ى م�رشوع قان�ون انضم�ام 
جمهورية العراق اىل اتفاقية النقل الربي 

الدويل لسنة 19٧٥«.
وأش�ار املص�در اىل أن »الربمل�ان أرج�ئ 
قان�ون  م�واد  بع�ض  ع�ى  التصوي�ت 

الضمان الصحي للجلسة املقبلة«.
وأكد املرصد أن »الربملان قرر رفع جلسته 
اىل يوم غد الثالثاء«.وتأتي أهمية قانون 

انضم�ام جمهوري�ة الع�راق إىل اتفاقية 
النقل الربي الدويل لس�نة 19٧٥ لتسهيل 
املرور الربي ملتعهدي النقل ووكالئهم من 
خالل حركة البضائع الخاضعة لالختام 
الكمركري�ة بنظ�ام بس�يط وفع�ال من 
الحيث التكلفة والحد من حاالت التأخر 
ع�ى املعاب�ر الحدودية وم�رور حاويات 

الشحن واملركبات يف التجارة الدولية.

التعليم تتوعد باتخاذ إجراءات ادارية بحق الطلبة المتغيبين

العثور على كدس للعتاد في بساتين الطارمية شمالي بغداد

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت وزارة التعلي�م الع�ايل، 
االثنني، أنها ستتخذ اإلجراءات 

اإلدارية بحق املتغيبني.
وذك�رت ال�وزارة يف بيان تلقت 
نس�خة  العراق�ي«  »املراق�ب 
منه، انها »ت�ويل اهتماماً كبراً 
واهمي�ة  ال�دوام  بموض�وع 
الطلب�ة يف جمي�ع  ينتظ�م  ان 
الجامع�ات الحكومية واالهلية 
الس�يما يف ه�ذا الوق�ت ال�ذي 
الجه�ود  مضاعف�ة  يتطل�ب 
واملواظبة من اجل تطوير واقع 
التعليم«.وأضافت، أن »الوزارة 
تتاب�ع موضوع غي�اب الطلبة 
لكنها ال تستطيع ارغام الطلبة 
عى الحض�ور وتكتفي باتخاذ 
اجراءات ادارية وفقا للضوابط 

والتعليمات  القانوني�������ة 
االمتحانية الجارية«.

وأك�دت ال�وزارة، انه »حس�ب 

االجتم�اع االس�تثنائي االخ�ر 
ال�وزارة  يف  ال����رأي  لهيئ�ة 
وكتابها املعمم عى الجامعات 

كاف�ة وحس�ب قرار رق�م )٥( 
تق�رر تطبي�ق امل�ادة )9( من 
التعليم�ات االمتحانية الجارية 
رق�م 134 لس�نة 2000 والتي 
الطال�ب  يعت�رب  ع�ى:  تن�ص 
راس�با يف أي م�ادة او درس إذا 
تجاوزت غياباته )10%( عرش 
من املائة من الساعات املقررة 
بدون عذر م�رشوع أو )%1٥( 
خمس ع�رشه من املائ�ة بعذر 
مرشوع يقره مجلس الكلية أو 

املعهد«.
إىل  الطلب�ة،  ال�وزارة  ودع�ت 
»املبارشة بالدراس�ة«، مطالبة 
والفن�ي  التدري�ي  امل����الك 
واالداري ب�� »ب�ذل املزي�د من 
لتعويض  االس�تثنائية  الجهود 

املدة املاضية«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت دائرة التحقيقات يف هيئة 
النزاه�ة، االثن�ني، ع�ن صدور 
أمر اس�تقدام بح�ق وكيل وزير 
الصحة للشؤون اإلدارية واملدير 
الع�ام لدائ�رة صح�ة محافظة 
لتس�ببهما  األس�بقني  نين�وى 

بإهدار املال العام.
وقال�ت الدائ�رة يف بي�ان تلقت 
السومرية نيوز نسخة منه، إن 
»الهيئ�ة التحقيقي�ة القضائية 
املختص�ة بقضاي�ا النزاه�ة يف 
باس�تقدام  نينوى أصدرت أمراً 
وكي�ل وزي�ر الصحة للش�ؤون 
لدائرة  الع�ام  اإلداري�ة واملدي�ر 
صح�ة نين�وى األس�بقني؛ عن 
تهم�ة إلحاقهما ال�رر باملال 

الع�ام من خ�الل إنش�اء بناية 
م�رىض  إس�كان  وجمعي�ة 
الثالس�يم��يا داخل مستشفى 
ل�وزارة  التاب�ع  األث�ر  اب�ن 

الصحة«.
وأضاف�ت الدائ�رة، أن »إنش�اء 
البناي�ة ت�م بناًء ع�ى طلٍب من 
الع�ام لصح�ة املحافظة  املدير 
الوزير للشؤون  وموافقة وكيل 
اإلدارية ع�ى ذل�ك، بالرغم من 
أن جمعي�ة مرىض الثالس�يميا 
موضح�ًة  حكومي�ة«،  ليس�ت 
أن »أم�ر االس�تقدام يف القضّية 
الهيئ�ة  فيه�ا  ق�ت  حقَّ الت�ي 
وأحالتها إىل القضاء صدر وفقاً 
ألحكام املادة )331( من قانون 

العقوبات«.

املراقب العراقي/ بغداد...
اك�د النائب عن تحال�ف الفتح 
ان  االثن�ني،  الكنان�ي،  احم�د 
تلج�أ  ق�د  املقاوم�ة  فصائ�ل 
الخ�راج  الس�ابقة  الط�رق 
العراق  الق�وات األمركية م�ن 
ع�ى  ترام�ب  إرصار  ح�ال  يف 
بقائه�ا، مش�ددا ع�ى رضورة 
اتباع األس�اليب السياسي����ة 
الخ�راج ه�ذه الق�وات بع�د ان 
اصبح وجوده�ا غ��ر مرحب 

به.
وقال الكناني يف ترصيح تابعته 
ان »اإلدارة  العراق�ي«  »املراقب 
األمركي�ة كان�ت تتحجج بأن 
وجوده�ا ه�و بناء ع�ى طلب 
من الحكوم�ة العراقية يف حني 
ان األخ�رة قررت اخ�راج هذه 

القوات ومجل�س النواب طالب 
بذل�ك النتف�اء الحاج�ة له�ذه 

القوات«.
ان »الوج�ود األمركي  وأضاف 
اصبح غر رشع�ي خاصة بعد 
ترصيحات ترامب تجاه العراق، 
الطبق�ة  ع�ى  ف�أن  وبالت�ايل 
اإلدارة  التعامل مع  السياس�ية 
األمركي�ة من اجل انهاء وجود 

قواتها داخل العراق«.
وأوضح ان »الق�وات األمركية 
اصبح وجودها غر رشعي ولم 
يعد العراق مرحباً بهذه القوات 
وم�ن املمك�ن ان تلج�أ فصائل 
الس�ابقة  للط�رق  املقاوم�ة 
إلخ�راج الق�وات األمركية من 
الع�راق، ويبق�ى ل�كل ح�ادث 

حديث«.

سياسة من اتفاقية الصين ...

إصبع عىل الجرح

مم�ا ال ش�ك في�ه ان الحدي�ث ه�ذه األيام ع�ن تفعيل 
اتفاقية العراق مع الصني بش�أن اإلعمار مقابل النفط 
أخذ اهتماما واس�عا يف الشارع العراقي مع اإلعالن عن 
البدء بتنفيذ اإلتفاقية وتصدير ش�حنات النفط العراقي 
اىل الص�ني .. بعيدا ع�ن الطائفية والتط�رف والتعصب 
نقول لقد كان يف موقف النواب األكراد والس�نة الغريب 
العجي�ب من قرار الربملان العراقي ح�ول اخراج القوات 
األجنبي�ة م�ن العراق وع�دم حضورهم الربمل�ان والذي 
وصف�ه محم�د الحلبويس بإنه ق�رار ش�يعي يؤكد اننا 
ازاء حال�ة التجزيئ والتبعيض والتحديد والتخصيص .. 
م�ن هنا نقول وبعيدا عن التط�رف والتعصب والتطرق 
ملفهوم الوطن والوطنية ازاء هذا املوقف الكردي والسني 
ازاء قضية تخص س�يادة العراق ومكانته ودماء ابنائه 
إن االتفاقي�ة العراقية الصينية يف صل�ب فحواها تعني 
نف�ط الجنوب نع�م نفط الجن�وب وليس غ�ره مقابل 

إعم�ار الغربية واالقلي�م حيث تم 
عن البدء بتطبي�ق اتفاقية الصني 
النفط مقابل األعمار  منذ العارش 
ال�ف   100 تس�تلم   2020/  1/  1
برميل يوميا وت�ودع املبالغ بالبنك 
الوطن�ي الصين�ي  حي�ث عممت 
وزارة التخطي�ط كتاب�ا اىل جميع 
بقائم�ة  تطالبه�ا  املحافظ�ات 
م�ن  االس�راتيجية   باملش�اريع 
واملستش�فيات  املتوقفة  املصان�ع 

وم�دارس وبن�ى تحتي�ة ومجمع�ات 
سكنية وغرها .لقد س�لمت وزارته محافظات الغربية 
واالقلي�م قوائ�م جاه�زة ملش�اريعها فيم�ا م�ا زال�ت 
محافظاتن�ا الجنوبي�ة والوس�طى ت�رزخ تح�ت وطئة 
الفوىض والال دولة  والحرق والقتل والخطف مما سيكون 
حائال أمام مجيء الرشكات الصينية وس�تكون املعادلة 
نف�ط الجن�وب يف مقابل إعم�ار الغربية وكردس�تان.. 
ابتداءا البد ألهاليالوس�ط والجن�وب ان بقفوا ويتوقفوا 
وينظ�روا ابعد مما ينظروا لتدارك هذه الظليمة الجديدة 
التي تحاك ضد محافظاتنا واستثمار االتفاقية الصينية  
التي س�تقي ع�ى الفس�اد والكمش�يونات  والبطالة 
النص�اف اهلن�ا ورفع الحي�ف الحقيقي. وهنا اتوس�م 
خرا باإلعالم الحر والنخب الوطنية بعدم االنجرار وراء 
اجندات موجه من الخارج الس�تغالل  الحراك الش�عبي 
الص�ادق  للوص�ول للس�لطة وان كان هذا ح�ق يكفله 
الدس�تور والقانون  حيث تكاملت مقومات التغير من 
قان�ون انتخابات  جدي�د ومفوضية جدي�دة وبالتايل ال 
طريق لتغير النظام اال بالنظام نفس�ه بإنتظار التغير 
القادم من خ�الل صندوق االنتخاب�ات. ختاما اقول ما 
رض لو تم تس�ديد النفط للصني من ش�مال العراق من 

منطقة كردستان .. مجرد سؤال ...

منهل عبد األمري المرشدي 

المراقب العراقي/ القسم السياسي...
الزال عم�ل مجل�س الن�واب العراق�ي ال 
يرتقي اىل املس�ؤولية حيث لم تصدر منه 
ق�رارات تناس�ب حجم األزم�ة القائمة يف 
البالد من حي�ث التعامل م�ع االنتهاكات 
الس�يادة  اس�تهدفت  الت�ي  االمريكي�ة 
العراقية وقادة املقاومة اإلس�المية، حيث 
يعت�رب مراقب�ون يف الش�أن الس�يايس أن 
دور الربمل�ان ال يرتقي لحجم املس�ؤولية، 
معربني عن اس�تغرابهم من ادراج فقرات 
ع�ى ج�دول أعمال لي�س له�ا عالقة مع 
متغ�رات الش�ارع العراقي الم�ن بعيد و 

المن قريب. 
وانتق�دوا املراقب�ون زي�ادة س�فر رئيس 
مجل�س النواب محم�د الحلبويس وبعض 
الن�واب، متهم�ني إياه�م بالوق�وف وراء 
عدم اكتمال النصاب لعدد من الجلس�ات 

النيابية.
دور ال يرتقي للمسؤولية... 

من جهت�ه اعت�رب املحلل الس�يايس خالد 
ح�رب الطائ�ي، أن »مايم�ر ل�ه البلد من 
ع�دم اس�تقرار يف أوضاعه ه�و امر ناتج 
ع�دم وجود اس�تقرار س�يايس وه�ذا ما 
تس�بب بحال�ة م�ن االمتعاض الش�عبي 
»مجل�س  أن  مبين�ا  املواطن�ني«،  ل�دى 
النواب باعتباره صوت الش�عب ال يرتقي 
للمس�ؤولية وال يأخ�ذ دوره بش�كل كايف 
ومناس�ب لحج�م املعان�اة التي يعيش�ها 
املواطن العراقي وتسبب بعدم نجاح عمل 
الحكومة س�واء يف هذه الدورة او الدورات 
السابقة وذلك أدى بدوره اىل عرقلة وصول 

الخدمات اىل املواطنني«.
اخراج القوات األجنبية...

املرحل�ة  ظ�ل  »يف  أن  الطائ�ي،  وأض�اف 
تج�اه  الس�يادية  واالنته�اكات  الراهن�ة 
الع�راق فأن�ه م�ن املفرض ع�ى الربملان 
أن يتخذ قرارات ويعقد جلس�ات نقاشية 
خاص�ة بسلس�لة االس�تهدافات املتكررة 
عى األرايض العراقية، إضافة اىل التعجيل 
بالتصوي�ت ع�ى قان�ون اخ�راج القوات 
االمريكي�ة م�ن الع�راق ك�رد ع�ى تل�ك 

االستهدافات األجنبية«.
اس�تمرار االنته�اكات والحلب�ويس كث�ر 

السفرات!! 
واعرب الطائي عن »اس�تغرابه من زيادة 

الس�فرات الخاصة برئيس الربملان محمد 
الحلب�ويس وع�دد م�ن أعض�اء مجل�س 
الن�واب خصوصا يف ظل الظروف الحرجة 
التي يواجهها الشعب العراقي«، مبينا أن 
»ذل�ك تس�بب بتأجيل الجلس�ات النيابية 
الت�ي كان�ت م�ن املف�رض أن تناق�ش 

املستجدات األخرة«.
تأكيد عى الالمباالة... 

واعت�رب الطائي أن »عم�ل مجلس النواب 
خ�الل هذه الف�رة الحرجة ي�دل عى أنه 
مؤسس�ة ال ترتق�ي لحج�م املس�ؤولية 
امللق�اة ع�ى عاتقه�ا، باعتب�اره مجلس 

الش�عب الذي ينتظر منه الكثر«، منتقدا 
أن »هن�اك م�ن النواب ل�م ي�ؤدوا اليمني 

الدستورية«. 
وش�دد عى »دور أهمية أن يكون مجلس 
الن�واب باملس�توى املطل�وب، بغي�ة أخذ 
دوره الصحيح خصوصا يف ظل اس�تمرار 

حكومة ترصيف االعمال«.
دورة هزيلة للغاية...

وتابع ان »االختالفات والتناحر الس�يايس 
ادي�ا اىل أن تكون ال�دورة الحالية للربملان 

ضعيفة وهزيلة جدا«.
إبقاء عبد املهدي »ازمة جديد«...

واعت�رب أن »نوايا بعض الكتل السياس�ية 
باإلبق�اء عى ع�ادل عبد املهدي س�تخلق 
أزمة جديدة باملش�هد الس�يايس والشارع 
العراقي ألن�ه يخالف توجه املرجعية التي 
ناشدت عى إعادة الربملان لخياراته بعمل 

الحكومة«.
وكان جدول أعمال مجلس النواب قد خال 
من أي فق�رة أو قانون او مناقش�ة مللف 
يخص السيادة العراقية التي انتهكت من 

قبل أمريكا.
وشهدت الفرة األخرة انتهاكات أمريكية 
ع�ى الس�يادة العراقي�ة كان من اش�دها 

االعتداء الغاش�م الذي اس�تهدف شهيدي 
املقاوم�ة اإلس�المية قائ�د فيل�ق القدس 
اللواء قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة 
الحش�د الش�عبي أبو مه�دي املهندس يف 
عملي�ة اس�تهداف بصاروخ ق�رب مطار 
بغ�داد غ�رب العاصمة بغ�داد، بع�د أيام 
قليلة من اس�تهداف مقر للحشد الشعبي 
يف مدين�ة القائم بمحافظ�ة األنبار غرب 
العراق، األمر ال�ذي دعا الربملان اىل اصدار 
ق�رارات ال�زم فيه�ا الحكومة ع�ى عدم 
االستعانة بالقوات االمريكية يف العمليات 

العسكرية التي تستهدف اوكار داعش.

اجتماعات خارجية مشبوهة لرئيسه وبعض أعضائه 
مجلس النواب ال يرتقي لمستوى المسؤولية وطريقة تعامله مع االنتهاكات األخيرة أكدت عدم »مباالته« 

املراقب العراقي/ بغداد...
اعلن�ت وزارة الدف�اع، االثن�ني، العث�ور 
عى ك�دس للعتاد يف بس�اتني الطارمية 
ش�مايل بغداد.وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان 

تلق�ت »املراق�ب العراقي« نس�خة منه، 
السادس�ة  املش�اة  فرق�ة  »ابط�ال  ان 
والقطع�����ات امللحقة به�ا عثروا عى 
ك�����دس عت�اد يحت�وي ع�ى عبوات 

ناسف���ة وصواريخ ومقذوفات وقنابر 
ه�اون واس�لحة مختلفة«.واضافت، ان 
»العملي�ة جاءت خ�الل تنفيذهم عملية 

السالم الواعد يف بساتني الطارمية«.
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االثنين 13 كانون الثاين 2020 العدد 2238  السنة العاشرة

أعل�ن مرصف الرافدي�ن ، االثنني، أن س�لف موظفي الدولة 
املوطنة رواتبهم لدى املرصف وسلف املتقاعدين االلكرتونية 
والتقديم عليه�ا عن طريق فروع املرصف املنترشة يف بغداد 

واملحافظات ال تحتاج اىل تدخل شخيص او واساطة.
وق�ال املكتب االعالم�ي للمرصف يف بيان ان ” الس�لف التي 
تمن�ح للموظف�ني واملتقاعدي�ن التحت�اج اىل املحس�وبية 
واملنسوبية والتدخل الشخيص والوساطات من قبل البعض 
عليه�ا  والحص�ول  التقدي�م   ” ان  ترويجها”.واض�اف  يف 
بطريقة سهلة ومبسطة وعن طريق البطاقة االلكرتونية يف 
اجراء اليستغرق سوى دقائق  يف اَي فرع من فروع الرافدين 
وبإم�كان املوظ�ف او املتقاعد التوج�ه ألي فرع والحصول 

عليها”.

الرافدين يصدر توضيحا بشأن سلف 
الموظفين والمتقاعدين

أعلن قائّمقام قض�اء الحبانية بمحافظة االنبار عيل 
داود الدليم�ي ، االثن�ني، عن قيام الحكوم�ة املحلية 
برص�د نح�و 25 مليار دين�ار إلعادة اعم�ار وتأهيل 
عرشات املش�اريع الخدمية املت�ررة رشقي مدينة 
الرمادي.وقال الدليم�ي ، إن “حكومة االنبار املحلية 
وبالتنس�يق مع املنظمات االممي�ة تمكنت من اعادة 
اعم�ار وتأهي�ل الع�رشات م�ن املش�اريع الخدمية 
املتررة جراء العملي�ات االرهابية يف مناطق قضاء 
الحبانية والخالدية ومناط�ق مختلفة رشقي مدينة 
الرمادي ، ضمن خط�ة دعم جهود االمن واالعمار يف 

املناطق املحررة “.

األنبار ترصد 25 مليار دينار إلعادة إعمار 
وتأهيل عشرات المشاريع المتضررة

الحلبوسي يدخل شركات أمريكية مشبوهة من اجل االستحواذ على أموال المشاريع
العقرب ينفذ أوامر واشنطن بأسقاط الصفقة الصينية

م�ن اج�ل خل�ق بيئة غ�ر أمن�ة خاصة يف 
مناط�ق الوس�ط والجنوب العراق�ي والتي 

سرتتكز الرشكات الصينية فيها .
االم�ر لم يتوق�ف عند ذلك بل ان واش�نطن 
دس�ت مجاميع مس�لحة داخل التظاهرات 
واالحتجاج�ات الش�عبية م�ن اج�ل الحرق 
والقتل وخلق حرب ش�يعية شيعية , فضال 
عن حملة تمارس�ها ش�خصيات سياس�ية 
منخرطة يف مرشوع واش�نطن ملنع س�حب 

القوات االمريكية املحتلة من العراق .
الع�راق الذي يح�اول الخروج م�ن الهيمنة 
االمريكية عىل امنه واقتصاده والتي دمرته 
ولم تس�مح بدخ�ول رشكات رصينة للعمل 
يف الب�الد , ب�ل ان ال�رشكات االمريكية التي 
عملت يف العراق دمرت البيئة االس�تثمارية 
للب�الد واس�تحوذت ع�ىل وزارات وعمل�ت 
كظ�ل لها ومنها رشكة جن�رال الكرتك التي 
عشعش�ت يف وزارة الكهرب�اء ومنع�ت من 

تطوي�ر مش�اريع الطاقة وخاص�ة اإلنتاج 
وتوزيع�ه م�ن خ�الل حرم�ان محافظات 
تس�ببت  ,مم�ا  منه�ا  والوس�ط  الجن�وب 
بمش�اكل ال حرص له�ا ومعاناة مس�تمرة 

للمواطن العراق يف كافة املدن.
الوف�د العراقي ال�ذي ذه�ب اىل الصني كان 
كبرا ليش�مل عدة قطاع�ات اقتصادية من 
اج�ل ت�اليف االنتق�ادات م�ن اذرع املرشوع 
األمريك�ي الراف�ض إلع�ادة اعم�ار العراق 
, وبرغ�م من االتفاق يش�مل بن�اء واعمار 
قطاع�ات فش�لت ال�رشكات االمريكي�ة يف 
اجازه�ا , اال ان املطبلني ملرشوع واش�نطن 
ما زالوا يرفضون االتفاقية بحجج واهي�ة. 

يق�ول الخبر االقتصادي حافظ ال بش�ارة 
يف اتص�ال م�ع ) املراق�ب العراقي(:هن�اك 
اهتمام امريكي بأبط�ال الصفقة العراقية 
مع الصني ألنها ال تخدم تطلعات االمريكان 
الذي�ن يفضلون بقاء الع�راق دولة متخلفة 

رغم األموال الت�ي رسقوها بحجة االعمار, 
لذا فاليوم تسعى واشنطن اىل تعبئة اذرعها 
يف العراق من الطبقة السياس�ية لتس�قيط 
االتفاق مع الصني فتارة يقولون ان الصني 

س�تحتل نفط الع�راق ملدة خمس�ني عاما , 
بينم�ا تناس�وا ان رشكاتهم م�ن احتكرت 
نف�ط الع�راق ألربع�ني عام�ا وف�ق عق�ود 
مجحفة , فضال عن اعداد مش�اريع أخرى 

منه�ا الجان�ب األمني والعبث به بواس�طة 
اىل  االجرامي�ة لأليح�اء  عصاب�ات داع�ش 

االخرين بأن العراق بيئة غر امنة.
وتاب�ع ال بش�ارة : ان تهدي�دات الرئي�س 

عقوب�ات  بف�رض  ترام�ب  األمريك�ي 
اقتصادية عىل العراق رغم انها غر قانونية 
, اال ان اله�دف منه هو من�ع خروج قوات 
االحت�الل م�ن الع�راق لتكون ق�وة مهددة 

المن واستقرار العراق وخلق بيئة غر امنة 
لالس�تثمار, فامريكا تريد ادخال رشكاتها 

من اجل تخريب العراق وليس بنائه.
بالش�أن  املخت�ص  يق�ول  جهت�ه  م�ن 
االقتص�ادي س�الم عب�اس يف اتص�ال م�ع 
)املراق�ب العراقي(: ان رحلة رئيس مجلس 
النواب اىل أمريكا يف زيارة غامضة ليس لها 
اهداف واضحة هو من اجل الرتويج لرفض 
االتفاقي�ة العراقي�ة الصيني�ة م�ن خ�الل 
تعليق�ات الش�خصيات املنتمي�ة لتحالف�ه 
اللذي�ن يخضون النظر عن ق�وات االحتالل 
ادخ�ال  ويرفض�ون  العلني�ة  ورسقاته�ا 
ال�رشكات الصينية وفق اتف�اق رصني من 
اجل اعم�ار العراق , فرئي�س الربملان جلب 
مع�ه رشكات أمريكية مش�بوهة يف صفقة 
غ�ر واضح�ة م�ن اج�ل العم�ل يف العراف 
وإبقاء البلد وامن�ه واقتصاده تحت هيمنة 

االمريكان.
اىل ذل�ك اتهم نائ�ب رئيس الوزراء األس�بق 
سالم الزوبعي، رئيس مجلس النواب محمد 
اس�تثمارية  رشكات  بجل�ب  الحلب�ويس، 

أمركية مشبوهة للعمل يف العراق.
وقال الزوبع�ي ، إن “الحلبويس جلب خالل 
زيارت�ه إىل واش�نطن األخ�رة، ع�ددا م�ن 
الرشكات االس�تثمارية املش�بوهة للعمل يف 

العراق”.
ولفت الزوبعي إىل أن “املنظومة السياس�ية 
يف الع�راق ال تمثل إرادة الش�عب وتطلعاته، 
لكونه�ا هي املس�ؤولة عن الفس�اد وجلب 

املحتل إىل البالد”.

،،
،،
تس���عى أمريكا الى افش���ال الصفقة العراقي���ة الصينية بعدة 
طرق من اجل ادخال شركات أمريكية مشبوهة ال تعمل على تنفيذ 
المشاريع بصورة صحيحة وانما تسعى لالستحواذ على أموالها وبدعم من 
بعض الشخصيات السياسية المحسوبة على المشروع األمريكي.واشنطن اليوم 
اتخ���ذت عدة طرق من اجل افش���ال الصفقة مع الصين والت���ي يأمل العراق 

منها الكثير, خاصة في إعادة بناء البنى التحتية والمستش���فيات والمدارس 
ومش���اريع الماء ومن هذه الطرق محاولة ادخال مجاميع من عصابات 

داعش  لتمارس اعمال حرق وتفجيرات

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

 استهلت األسهم األوروبية، اليوم االثنني، بتعامالت 
مكبوح�ة يف ظ�ل انتظ�ار األس�واق توقي�ع اتفاق 
تجاري صيني أمريكي يف وقت الحق هذا األس�بوع، 
بينما صعدت أسهم رشكات التكنولوجيا بدعم من 
تحديثات رشكات وساطة وتغيرات يف مستهدفات 

األس�عار.
األوروب�ي  القي�ايس  امل�ؤرش س�توكس 600  بل�غ 
مستوى قياسيا جديدا األسبوع املايض بعد انحسار 
التوترات األمريكية اإليرانية.وبحلول الساعة 0810 
بتوقي�ت غرينتش، كان املؤرش صاع�دا 0.02% مع 

ارتفاع األس�هم يف أملانيا، أكرب اقتص�ادات املنطقة، 
بح�وايل 0.2%، إذ أن املس�تثمرين يف حالة حذر قبيل 
اتف�اق املرحلة-واح�د التج�اري املتوق�ع أن يجري 

توقيعه بواشنطن يف وقت الحق هذا األسبوع«.
وكانت أس�هم التكنولوجيا صاحب�ة األداء األفضل 

ع�ىل املؤرش داك�س األملان�ي، إذ صعد س�هم مزود 
خدمات الربمجيات س�اب، وهو األكرب عىل املؤرش، 
نح�و 0.2% بع�د أن رفع�ت س�يتي جروب الس�عر 
املس�تهدف.كما زاد س�هم مجموع�ة التكنولوجيا 
س�يمنس 0.3% بعد أن اس�تأنف جولدمان ساكس 

تغطي�ة الس�هم بتوصي�ة بالرشاء.وارتف�ع مؤرش 
التكنولوجي�ا األوروب�ي ح�وايل 0.4%، إذ قاد س�هم 
أفاست الربيطانية املتخصصة يف برمجيات الحماية 
املكاس�ب بع�د رف�ع تصنيفها من جان�ب جيه.بي 

مورغان.

أسهم أوروبا تستقر مع تحول االنتباه نحو اتفاق التجارة األمريكي الصيني

النفط: سنبلغ مرحلة االكتفاء الذاتي من المشتقات بحلول 2022
 2022 الع�ام  أن  ُالنف�ط  وزارة  كش�فْت 
مص�ايف  تأهي�ل  أعم�ال  إنج�از  سيش�هد 
الصم�ود بيج�ي وادخ�ال مصف�ى كربالء 
للخدمة مما يس�هم يف س�د الحاجة املحلية 
من مختلف املش�تقات النفطية واالستغناء 
عن اس�تراد مادت�ي البنزي�ن والكازأويل.

وقال وكي�ل الوزارة لش�ؤون املصايف حامد 
حريص�ة  “ال�وزارة  ان  الزوبع�ي  يون�س 
ع�ىل توف�ر مختل�ف املش�تقات النفطي�ة 
للمواطن�ني مع حس�اب حجم التوس�ع يف 
الطل�ب، وعليه تمت املب�ارشة بجهود ذاتية 
باالعتم�اد ع�ىل امل�الكات التابعة لل�وزارة 
وبع�ض ال�رشكات املتخصصة م�ن وزارة 
الصناع�ة باج�راء اعم�ال التاهي�ل ملصايف 
الصمود )بيج�ي( التي تعرضت لدمار كبر 
خالل سيطرة عصابات “ داعش” االرهابية 
عليه�ا وخروجها بش�كل كامل مما ادى اىل 
حرم�ان الع�راق من م�ا يق�ارب 50 باملئة 
من املش�تقات النفطية التي كانت توفرها 

املصايف قبل العام 2014.

واض�اف ان ” ال�وزارة عدت خط�ة العادة 
اعمار املصفى التي تجاوزت نس�بة الرر 
في�ه 80 باملئة واملكون اساس�ا من مصايف 
صالح الدين 1 بطاقة تصل اىل 70 الف برميل 
يوميا وصالح الدين 2 الذي يعمل بطاقة 70 
ال�ف برميل يوميا ايضا، ومصفى الش�مال 
ال�ذي يعمل بطاقة 140 ال�ف برميل يوميا، 
حيث كانت هذه املص�ايف تنتج ما يقارب 9 
ماليني ل�رت من مادة )البنزي�ن(، اضافة اىل 
ما تنتجه من املش�تقات النفطية األخرى”.

وب�ني الزوبع�ي ان ” الخط�ة تتضمن اربع 
مراحل، وان املالكات التابعة للوزارة نجحت 
بانجاز املرحلة االوىل املتضمنة اعادة تاهيل 
مصفى ص�الح الدي�ن 1 ومع�اودة االنتاج 
في�ه اىل 40 الف برميل يوميا، ومن ثم تمت 
املبارشة باملرحل�ة الثانية التي كانت تهدف 
اىل اع�ادة انتاج مصفى ص�الح الدين 1 اىل 
م�ا كان علي�ه، وفعال تم تحقي�ق ذلك وهو 
االن ينتج 70 الف برمي�ل يوميا، اضافة اىل 
املب�ارشة بتاهي�ل مصف�ى ص�الح الدين 2 

الذي من املتوقع ان يتم انجازه بشكل كامل 
خ�الل املرحل�ة الثالثة م�ن اع�ادة التاهيل 
بنهاية العام الحايل ليعاود هو االخر انتاجه 
بواقع تكري�ر يصل اىل طاقت�ه التصميمية 
االولي�ة والبالغ�ة 70 ال�ف برميل”.واكد ان 
” املرحل�ة الرابع�ة تتضم�ن اع�ادة تاهيل 
مصفى الش�مال، اذ تمت املب�ارشة بتقييم 
االرضار في�ه ومن املتوقع ان ينجز بش�كل 
كامل ووفق الخطة املوضوعة بحلول العام 
2022 لتع�اود مص�ايف الصم�ود )بيج�ي( 
عمله�ا م�ن جدي�د باالعتم�اد ع�ىل جهود 
الوزارة الفنية واملالية”.وتابع وكيل الوزارة 
ان” مصايف الصمود )بيج�ي( توفر االن ما 
يق�ارب ملي�ون و300 ال�ف ل�رت يوميا من 
م�ادة )البنزي�ن( وم�ن املتوق�ع ان ترتفع 
اىل 4 مالي�ني ل�رت يوميا نهاية الع�ام الحايل 
بالتزامن م�ع ادخال مصفى ص�الح الدين 
2 وم�ن املتوق�ع ان يرتف�ع االنت�اج اىل 9 
مالي�ني لرت يومي�ا بحلول الع�ام 2022 مع 
ادخال مصفى الش�مال اىل العم�ل، اضافة 

اىل الكميات الكبرة من املش�تقات النفطية 
األخرى”.وع�ن االعم�ال يف مصفى كربالء، 
كش�ف الزوبع�ي ان “االعم�ال يف املصف�ى 
تس�ر وفق الخط�ط املوضوعة وان نس�بة 
االنج�از في�ه بلغ�ت حالي�ا 80 باملئة ومن 
املتوق�ع ان يدخ�ل اىل العمل بحل�ول العام 
2022 مم�ا يس�هم بتوف�ر م�ا يق�ارب 9 
ماليني لرت من مادة )البنزين( عايل الجودة، 
اضافة اىل املش�تقات االخرى عالية الجودة 
الس�يما وان املصف�ى مصمم اساس�ا وفق 
تقني�ات متطورة جدا وقياس�ية، وعليه ان 
ال�وزارة س�ائرة باالتجاه الصحي�ح لتوفر 
املشتقات النفطية للمواطنني مع حسابات 
التوسع السكاني والعمراني يف البلد”.يذكر 
ان العراق يستهلك كميات ترتاوح بني 18 � 
25 مليون لرت من مادة )البنزين( وحس�ب 
موس�مي الصي�ف والش�تاء، وان ما توفره 
املصايف املحلية االن ما يقارب من 15 مليون 
لرت يوميا وتعمد الوزارة اىل استراد كميات 

من هذه املادة لسد النقص الحاصل فيها.

بني عضو لجنة االقتصاد واالس�تثمار النيابي�ة، عباس يابر، 
االثنني، ان مشكلة الكهرباء باإلمكان حلها عن طريق االهتمام 
بالنق�ل والتوزيع، الفت�ا اىل ان الوزارة املعني�ة التهتم بهذين 
الجانب�ني وتضع جل تركيزه�ا عىل اإلنتاج بس�بب الرسقات 
الكب�رة يف عق�ود اإلنتاج.وق�ال يابر ، ان “مش�كلة الكهرباء 
ش�ائكة ولكنها ليس�ت بالصعب�ة، وينبغي إيق�اف الرسقات 
والفاس�د يف داوئر الوزارة، اىل حاج�ة الوزير من التقرب اكثر 
من الدوائر والفنيني وعدم االكتفاء باالوامر اإلدارية”.وأضاف 
ان “معظم الوزراء الذين تعاقبوا عىل وزارة الكهرباء يهتمون 
باإلنتاج، حي�ث تعمل الرشكات األجنبية املوج�ودة يف العراق 
ع�ىل زيادة اإلنتاج الكهربائي وانش�اء محطات جديدة لتوليد 
الطاقة”.وأوضح ان “الوزارة يجب ان تهتم بأربع ركائز وهي 
النق�ل والتوزي�ع واإلنت�اج واملواطن، حيث ان ال�وزارة تركت 

ثالث ركائز وركزت عىل ركيزة اإلنتاج”.
وبني ان “مشكلة الكهرباء باإلمكان انهائها عن طريق رشكة 
اور للقابل�وات ودياىل للمحوالت لك�ن املعنيني اليلجأون لهذه 
الرشكات كونهم اليحصلون عىل )كومش�نات( منها، وبالتايل 
فهم يركزون عىل عقود اإلنتاج الن فيها الكثر من الرسقات”.

االقتصاد النيابية تتحدث عن فساد 
وسرقات بعقود الكهرباء

اس�تقرت أس�عار النف�ط، اليوم االثن�ني، مع انحس�ار املخاوف 
بش�أن النزاع بني الواليات املتحدة وإيران، يف حني تحول اهتمام 
املس�تثمرين للتوقي�ع املق�رر التفاق تج�اري أويل ب�ني الواليات 
املتحدة والصني األس�بوع الجاري ما س�يعزز النمو االقتصادي 
والطلب.وارتف�ع خ�ام القي�اس العامل�ي مزيج برنت س�نتا إىل 
64.99 دوالرا للربمي�ل بحلول الس�اعة 0737 بتوقيت غرينتش 
بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط خمسة سنتات إىل 59.09 
دوالر للربمي�ل مقارن�ة بالجلس�ة الس�ابقة. وارتفعت أس�عار 
النفط ألعىل مس�توياتها يف نحو أربعة أشهر عقب غارة بطائرة 
مسرة أمريكية قتلت قائدا عسكريا إيرانيا ورد طهران بإطالق 
صواري�خ ع�ىل قواع�د أمريكية يف الع�راق. لكن األس�عار نزلت 
مجددا مع تراجع واش�نطن وطه�ران بعدما أرشفا عىل االنزالق 
لن�زاع مبارش.والمس خ�ام القياس العاملي برن�ت 71.75 دوالر 
للربميل األس�بوع املايض قبل أن يغل�ق يوم الجمعة املايض دون 
65 دوالرا.وقال محلل الس�لع األولية يف سامس�ونغ فيوترشز يف 
س�ول كي�م كوانج راي ان »احتمال نش�وب حرب ب�ني الواليات 
املتحدة وإيران تالىش بالنس�بة لهذا األسبوع، فإن توقيع اتفاق 
التج�ارة بني الص�ني والواليات املتحدة س�يقود لصعود أس�عار 

النفط بفضل توقعات بزيادة الطلب«.

استقرار أسعار النفط
 في األسواق العالمية

الزراعة: تسلمنا طلبات من شركات عالمية لشراء العنبر العراقي
كش�فت وزارة الزراع�ة ، االثنني، 
تلقيه�ا طلب�ات م�ن قب�ل  ع�ن 
رشكات عاملية لرشاء الرز العراقي 
العنرب والياسمني، مبينة ان انتاج 
الرز للع�ام الحايل هو نقلة نوعية 

يف تاريخ العراق.
ال�وزارة  باس�م  املتح�دث  وق�ال 
حمي�د النايف يف بي�ان ، إنه “عىل 
الرغم من ميول الوزارة اىل اعتماد 
توزيع الرز عىل السوق املحلية اال 
انها تلق�ت عروضا م�ن رشكات 
عاملي�ة الس�تراد ال�رز العراق�ي 

ومازال املرشوع قيد الدراسة”.
“وزارة  ان  الناي�ف،  واض�اف 
التجارة مطالبة بانشاء سايلوات 

جديدة من اجل استيعاب الفايض 
م�ن ال�رز ال�ذي س�يكفي لنح�و 
60% م�ن االنت�اج املحيل بش�كل 
اويل وبواق�ع 5000 دون�م زراعي 
العن�رب  وبأصن�اف نوعي�ة مث�ل 

والياسمني”.
وتاب�ع ان “ العراق حقق االكتفاء 
الذاتي وسجل فائضا يف محصول 
والتم�ر، فض�ال ع�ن  الطماط�م 
امل�واد االخرى”،  الس�مك وبعض 
“انش�اء  اىل  املس�تثمرين  داعي�ا 
مخازن مربدة لحفظ الخروات 
االس�تثمارات  وزيادة  وتصديرها 
الخاص�ة يف الصناعات التحويلية 

الزراعية”.

العمل: إطالق منحة الطوارئ الثانية مرتبط بإقرار الموازنة
أك�دْت وزارُة العم�ل والش�ؤون 
االجتماعية، االثن�ني، أن اطالق 
منح�ة الطوارئ للش�هر الثاني 
بتوف�ر  مرتب�ط  للعاطل�ني 
ضم�ن  املالي�ة  التخصيص�ات 

موازنة العام 2020.
العمل والش�ؤون  وق�ال وزي�ر 
االجتماعية باس�م عب�د الزمان 
يف بي�ان ، إن “ال�وزارة خاطبت 
الجه�ات املعني�ة لغ�رض رصد 
الخاصة  املالي�ة  التخصيص�ات 
الثاني�ة  الط�وارئ  بمنح�ة 
للعاطل�ني”، نافي�ا “اي اط�الق 
للمنح�ة يف الوقت الح�ايل لعدم 
املالي�ة  التخصيص�ات  توف�ر 

الخاصة بها”.
وأضاف عبد الزمان، أن “منحة 
الط�وارئ االوىل تضمنت تس�ع 
به�ا،  للمش�مولني  دفع�ات 

ال�وزارة  بع�د رص�د  واطلق�ت 
مبالغها من موازنتها الخاصة”.

واكد عبد الزمان ان “الوزارة من 
املؤم�ل ان تعاود اط�الق منحة 

الطوارئ بعد توفر التخصيص 
امل�ايل ضم�ن موازن�ة 2020، اذ 
تسعى لشمول اكرب عدد ممكن 
م�ن العاطلني ع�ن العمل ممن 
قدموا ولم تظهر اسماؤهم، بيد 
ان ذل�ك يعتمد ع�ىل املبالغ التي 

سرتصد بهذا الصدد”.
الجه�ات  العم�ل  وزي�ر  ودع�ا 
ن�رش  “تجن�ب  اىل  االعالمي�ة 
دون  الخاطئ�ة  املعلوم�ات 
الرج�وع اىل املواق�ع الرس�مية 
املعتمدة م�ن قبل ال�وزارة، الن 
هن�اك مواق�ع وهمي�ة تدع�ي 
وت�روج  بال�وزارة  ارتباطه�ا 

أخبارا كاذبة”. 

االقت�صادي
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العدد 2238 السنة العاشرة

المراقب العراقي/ متابعة...
حلّذرت حركلة حملاس االحتلال اإلرسائيلي من 
االسلتمرار يف سياسة  اإلهمال الطبي بحق األرسى 
العلدو كل  تبعاتهلا  يف سلجونه، محمللة كيلان 

ونتائجها . 
وقلال فوزي برهوم املتحدث باسلم حركة حماس 
إن »االرسى للن  يكونوا وحدهلم يف معركة الحرية 

وانتزاع الحقلوق، ولن نرتك  حياتهم لحسلن نوايا 
العلدو، فهلم عناويلن ورملوز مقاوملة شلعبنا 
 الباسللة، فخوض معاركهم والدفاع عن حقوقهم 

وحريتهم واجب  علينا جميعا«. 
واسلتهجن برهلوم الصمت الذي وصفله باملريب 
للمؤسسلات الحقوقيلة  واإلنسلانية والدولية إزاء 
هذه الجرائم النكلراء للعدو اإلرسائيي بحق  هؤالء 

األرسى والتي أودت بحياة أكثر من سلتني أسلرا، 
وملا زال  حلوايل 700 أسلر يعانلون ملن أمراض 
مزمنلة وخطلرة، وتدهلور يف  حالتهلم الصحية، 
وبعضهلم دخل يف مرحللة الخطر الشلديد نتيجة 
 إرضابه الطويل عن الطعام احتجاجا عىل استمرار 
االعتقلال اإلداري  بحقهلم، ويف مقدمتهم األسلر 

أحمد زهران . 

حماس تحذر االحتالل من االستمرار بسياسة اإلهمال الطبي تجاه  األسرى دولي دوليعربي  عربي 
الهروب إلى المالجئ حال دون وقوع كارثة بصفوف القوات

ضابط دنماركي يتحدث عن ليلة وقوع الصواريخ اإليرانية
 على عين  األسد : عشنا رعًبا حقيقًيا

المراقب العراقي/ متابعة...
أفادت وسلائل اإلعام العربية، أن الفيضانات 
التلي شلهدتها فلسلطني  املحتلة، تسلببت يف 
إغلراق قاعدة جوية وتدملر حوايل 8 طائرات 

 من نوع أف 16  . 
واضطلر جيش االحتال اإلعلان عن األرضار 
بعلد تعذر إصلاح  الطائرات والتي سليتكلف 

إصاحها عرشات املايني من الدوالرات . 
أوف إرسائيلل«،  »تايملز  وحسلب صحيفلة 

قال جيلش االحتال إن امليلاه  غمرت مرابض 
الطائلرات املحصنلة تحلت األرض يف إحلدى 
الواقعلة يف الجلزء  قواعلد  القلوات الجويلة 
الجنوبلي ملن البلاد. يف الوقلت  نفسله، للم 
يتمكنلوا من وضلع الطائرات يف ملكان آمن. 
ونتيجلة لذلك،  تعرضت عدة طائلرات مقاتلة 
ألرضار، مملا اضطر وزارة الدفاع إىل  االعرتاف 
بهذا بعد محاولتها عدم تقديم هذه املعلومات 
للعلن«  .  وقلال الجيش اإلرسائيلي: »تعرضت 

عدة طائرات للتلف. سيتم  إصاحها وإعادتها 
إىل الجلو يف األيام القادمة«، ولم يحدد الجيش 
 علدد ونلوع املعدات التلي لحقت بهلا أرضار 
   «Channelنتيجة للفيضانات .  ونلرشت قناة
12»  اإلرسائيلية، صلورة ملقاتلة »أف-  16« يف 
مربلض غمرتله املياه وانتلرشت الصورة عىل 
الشلبكات  االجتماعية مساء يوم أمس األحد، 
وأوضحت القناة أن مسلتوى املاء  ارتفع أكثر 

من مرت ونصف . 

المراقب العراقي/ متابعة...
أشارت هيلني كوبر يف صحيفة نيويورك تايمز 
األمريكيلة إىل أّن  بعلض الشلخصيات داخلل 
إدارة الرئيلس األمركي دونالد ترامب تشلّكك 
 يف املنطق الذي دفع االخر التخاذ قرار اغتيال 
قائلد فيلق القلدس  اللواء قاسلم سلليماني، 
حيلث أّن املعلوملات االسلتخباراتية أشلارت 
 حينهلا إىل »يوم عادي يف الرشق األوسلط وأّن 

سفر سليماني كان  مواصلة لعمله املعتاد«. 
العسلكريني  »القلادة  أّن  الكاتبلة  وأضافلت 

األمريكيلني وضعوا يف األيلام  الفوضوية التي 
سلبقت مقتلل سلليماني خيلار اغتياله عىل 

أجندة  الرئيس ترامب«. 
ونقلت الكاتبة عن مسلؤولني يف وزارة الدفاع 
واإلدارة، قولهلم إّن   «ترامب قلّرر تبّني الخيار 
املتطلرف، وهو ملا صعقهم، مشلرين إىل  أّن 
تراملب اتخذ قراره رغم الخلاف داخل اإلدارة 
حول أهمية  املعلومات األمنية التي حّذرت من 
تهديدات جديدة ضد السلفارات  والقنصليات 

والجنود األمريكيني يف العراق وسورية«  . 

المراقب العراقي/ متابعة...
تحت عنلوان »اضطلراب لرتكيا 
بعدما حققت األحزاب املنشلقة 
مكاسلب  ضد أردوغان«، نرشت 
التقرير  صحيفلة “الغارديلان” 
ماكرنلان  أعدتله  بيثلان  اللذي 
وقاللت فيله إن حكلم الرئيلس 
رجلب طيب أردوغان الذي  مىض 
عليله 17 عاما يواجله تهديدات 
القلوات  إرسلال  ملع  داخليلة 

 الرتكية إىل ليبيا . 
»تركيلا  إن  ماكرنلان  وقاللت 
تحرض نفسلها لعلام مضطرب 
آخر سواء  عىل مستوى السياسة 

الداخلية أو املرسح الدويل«  . 
»تحديلات  أردوغلان  ويواجله 
جديدة من خال إرسلال القوات 

الرتكية  إىل ليبيا وتحديا آخر من 
األحلزاب الجديدة التي انشلقت 
علن حلزب  العداللة والتنميلة. 
ففي جلسلة طارئة أثناء عطلة 
السلنة املياديلة ملرر  الربمللان 
الرئيس  الرتكلي قانونلا يمنلح 

صاحية إرسلال القوات الرتكية 
 ملسلاعدة الحكوملة املحلارصة 
التي تعلرتف بها األملم املتحدة 
يف  طرابلس، وهو قرار نظر إليه 
كنوع من اسلتعراض العضات 
 الدبلوماسية والعسكرية ويهدد 

بالتصعيد يف الحلرب التي مىض 
 عليها تسعة أعوام، التي اندلعت 
بعلد اإلطاحلة بالزعيلم معملر 

 القذايف«  . 
وقال أردوغان إن باده لم ترسل 
سلوى 35 جنديلا بمهمة تقديم 
العسكرية   النصح واالستشلارة 
لحكومة طرابلس. لكن صحيفة 
  “الغارديلان” علملت أن حلوايل 
السلوريني  املقاتللني  ملن   300
تركيلا  رواتبهلم  الذيلن  تدفلع 
وصلوا إىل طرابلس لدعم حكومة 
رئيس  الوزراء فائز الرساج الذي 
يقاتلل قلوات يدعمهلا الجنرال 
املتقاعلد  خليفلة حفلرت والذي 
يحاول السليطرة عىل العاصمة 
منذ شهر نيسان   )إبريل( 2019  . 

الغارديان: أردوغان يدخل عام 2020 بمشاكل مع أحزاب جديدة  

صحف 
ومجالت

أوف: الفيضانات تدمر 8 طائرات إسرائيلية »أف 16«  تايمز 

تايمز: ترامب قّرر تبّني الخيار المتطرف نيويورك 

المتحدث باسم الحكومة اإليرانية: المواقف بشأن الطائرة 
األوكرانية  نابعة من عدم االطالع

المراقب العراقي/ متابعة...
للمواثيلق  مسلتمر  تحلد  يف 
واألعراِف الدولية يستمر تحالف 
العدواِن  السعودي بمنع عرشات 
باملشلتقات  املحمللة  السلفِن 
والغذائيلة  والدوائيلة  النفطيلة 
من دخول مينلاء الحديدة غربي 
اليملن. وانعكس ذللك عىل  حياة 
املواطنلني، وزاد ملن معاناتهلم 

االنسانية .    
علىل الرغم من خطلاب املبعوث 
االمملي اىل اليملن، يف احاطتله 
املام  مجللس االملن يف اكتوبلر 
دخلول  حلول  امللايض،  العلام 
السلفن النفطيلة  لتفلادي ازمة 
دول  تواصلل  البلاد،  يف  لوقلود 

امعانهلا  وحصارهلا،  العلدوان 
عرب القرصنلة البحرية لعدد من 
السلفن النفطية، واحتجاز  اكثر 
ملن 231 اللف طن ملن مادتي 

البنزين والديزل .  

وقال نائب رئيلس مجلس إدارة 
موانئ البحر األحمر يحيى رشف 
 الديلن اىل مراسلل العالم:«هناك 
يتلم  وقملح  غذائيلة  ملواد 
احتجازها  لفلرتات تختلف، عدد 

السلفن يزيلد وينقلص بسلبب 
اىل  منطقلة  السلفن  وصلول 
االحتجاز وإطاق بعض السلفن 
ولكن بشلكل عام يمكلن القول 
 بأن ال تقل عن 10 او 12 سفينة 
التزال محتجزة وهذا الرقم يصل 
 اىل 16 سفينة يف بعض األحيان«. 

للحصار  السللبية  االنعكاسلات 
والقرصنة التلي تقوم بها قوات 
تحاللف  العلدوان خاصلة قوات 
علرض  اماراتيلة  و  سلعودية 
ملن  تفاقملت  وزادت  البحلر، 
واالوبئلة  االملراض  معلدالت 
التلي فتكلت بالسلكان وسلط 
 املدينة جلراء منع دخول االدوية 

واملحاليل الطبية .  

اليمن.. استمرار األزمة اإلنسانية نتيجة الحصار البحري

الحركة اإلسالمية النيجيرية: صحة الشيخ الزكزاكي متدهورة 
 والسلطات منعت وصول األطباء اليه

المراقب العراقي/ متابعة...
يف مقابلة مع التلفزيون الدنماركي، 
تحلّدث ضابلٌط كان ضملن القلوة 
االحتلال  قلوات  ملع   املتمركلزة 
األمركي يف قاعدة عني االسد بالعراق 
 علن الرعب الذي عاشله الجنود بعد 
أن بدأت الصواريخ اإليرانية  تتساقط 

فجر األربعاء املايض عىل القاعدة . 
القلوة  إىل  ينتملي  اللذي  الضابلط 
ملع  انسلحبت  التلي  الدنماركيلة 
باتجلاه  اخلرى  قلوات  أوروبيلة 
الكويلت مبلارشة يف اليلوم الثانلي 
بعلد  االسلتهداف االيرانلي للقاعدة 
األمركيلة، قال إن »القيلادة أبلغتنا 
يف  السلاعة الثامنلة مسلاء ان إيران 
سلتبدأ الهجلوم الليللة، فدخلنا عىل 
 الفلور إىل ماجلئ ُمحّصنلة تحلت 
األرض وبقينلا ننتظر بخوف ورعب 
 وترقلب، وإذا بصاعقلة تنلزل علينا 
من السماء لتخنقنا يف ماجئنا  لشدة 
األتربلة التلي دخللت علينلا عندها 

أطلقت صفارات اإلنذار«. 
التلي  املقابللة  يف  الضابلط  ولفلت 
تابعتهلا »املراقلب العراقلي« إىل أن 
  «الصواريلخ التلي تسلاقطت علينا 
مجّهلزة بأجهلزة تشلويش عاليلة 
 الدقلة، بدليل أن صفلارات االنذار لم 

تطلق قبل وصول الصاروخ  األول«. 
علينلا  تواللت  ذللك  »بعلد  وتابلع 
الهجملات الصاروخية املرعبة وكان 

 عددها 13 صاروخا تقريبا«. 
ونفلى الضابط ما سلّوق له البعض 

الصواريخ  للماجئ،  عن »استهداف 
وقلال »للو فعللوا لحدثلت كارثلة 
القرن بكل املقاييس، بسلبب  وجود 
آالف الجنلود والضبلاط من مختلف 
الجنسليات داخلهلا، يبلدو إن  ايران 
تريلد رضبلات نوعيلة ومعنوية وال 
تبحث عن رضبلات ذات  طابع كمي 
يذهب ضحيتهلا جنود، باإلضافة اىل 
أنها رسالة إىل العالم  مفادها أن ايران 
تريد ان تقول نحن املسللمني لسلنا 
قتلة كما يصلور  لكلم االمريكيون، 
ولو كنلا كذلك لطمرنلا آالف الجنود 

والضباط تحت  االرض«. 
دقيقلة  كانلت  »الصواريلخ  وأردف 
جدا، فقد رضبت أهدافها املرسلومة 
او  يسلقط  أن  دون  عاليلة   بدقلة 
ينحرف منهلا صاروخ واحد«، مبينا 
خرائلط  يمتلكلون  أن   «االيرانيلني 
دقيقة عن ثكنلات وباحات ومراكز 
واملاجلئ  اإلدارة  قيلادات  وأروقلة 
ومرابض الطائرات، وكان بوسلعهم 
قملة  يف  وهلم  املاجلئ   اسلتهداف 

الهدوء واالستمكان«. 
أن  الدنماركلي  الضابلط  وذكلر 
»الجنلود األمركيلني خرجلوا ملن 
املاجئ  بعلد انتهاء اإلنلذار، أي بعد 
سلاعة من الرضبة تقريبا، وحينها 
هرعت  سيارات اإلطفاء واإلسعاف«، 
مضيفلا »أملا نحلن فبقينلا داخلل 
املاجلئ  نسلمع أصلوات طائلرات 
ورصاخ  العسلكرية  الهيلكوبلرت 
الجنود، لكننلا لم  نخرج بأمر قادتنا 

خشلية تعرضنلا لرضبلات اخرى، 
وعند خروجنا  صباحا وجدنا النران 
تلتهم أكثر من سلبعة مواقع مهّمة 

وآليات  متفحمة وبنايات تحولت إىل 
ركام .»!!  

وفيما يتعللق بطبيعية هذه املواقع، 

علن  الدنماركلي  الضابلط  تحلّدث 
أن   «الجنلود األجانلب يف القاعلدة ال 
يعرفون علن املقلرات االمريكية إاّل 

 القليلل وبعضهلا مواقع مشلرتكة، 
وقلال »هنلاك مواقلع ال نعرفها وال 
 ُيسلمح لنا بدخولها كقوة دنماركية 

تابعة للتحالف الدويل، لكن ما  أعرفه 
بالتأكيلد هو أن سليطرة اللرادارات 
العماقلة ُدّملرت بكافلة  اجهزتها، 
كما جرى تدمر مقّر االسلتخبارات 
االمريكيلة  بالكاملل،  العسلكرية 
باإلضافة إىل تدمر مخازن األسلحة 
التلي بقيلت تتفجلر بعلد  الهجلوم 
بنصلف سلاعة تقريباًلا، فضلااً عن 
تدملر مدرجات الطائلرات  املُقاتلة، 
الجلوي  للرصلد  منّصلات  وتدملر 
وقواعلد إطاق صواريلخ  أرض جو 
بالكامل، مع تدمر أجهزة التحّسس 

واالستشعار الجوي  والحراري«. 
وأضلاف أن »إيلران للم تسلتهدف 
الجناح العراقلي وال جناح التحالف 
الصحيلة  املراكلز  وال  املاجلئ   وال 
والخدميلة، فقلد ركلزت فقلط عىل 
أهلداف  وعلىل  االمريكلي   الجنلاح 
منتخبة وهذا يشلر إىل ان االيرانيني 
 يمتلكلون مسلحا كاملا وخرائلط 
العسلكرية  القواعد  دقيقة لجميلع 
 واألجنبية االخرى يف العراق ومنطقة 

الرشق االوسط بصورة  عامة«. 
علدم  أسلباب  حلول  سلؤال  ويف 
االعرتاف األمركي بحجم الخسلائر، 
قلال  الضابلط إن »هلذا االملر يعود 
لسياسلتهم ولظروفهلم، أنا ال أفهم 
بماذا  يفكرون ربما ال يريدون اقاق 
شلعبهم، وهذا واضح ملن قرارهم 
بمنع  الصحفيني من دخول القاعدة 
حتلى هلذه اللحظلة كملا سلمعت 

منكم«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
قلال املتحدث باسلم الحكوملة عي ربيعلي، ان كل من أطلق 
ترصيحات  يف الوقت الذي كانت امريكا تشلن حربها النفسية 
ضد الشلعب  االيراني، كانت ترصيحاتهم تستند اىل معلومات 
اولية انطلقت يف  اللحظات االوىل وبالتايل فان هذه الترصيحات 

تنطلق من عدم  االطاع عىل الحقائق . 
ويف لقائه الصحفي االسبوعي اليوم االثنني، اعرب ربيعي عن 
  «حزن الجمهورية االسامية واسفها لحادث سقوط الطائرة 
 االوكرانية ومقتل 176 مسلافرا«، وقلال ان »معظم الضحايا 
هم  ايرانيون والباقون هم اخواننا يف االنسانية، واالكثر اياما 
ملن ذلك  هو ما أعلن بعد 3 ايام وهو سلقوط الطائرة بنران 

دفاعاتنا الجوية  وهذا ما ضاعف املصيبة«  . 
وتابلع قائلا »لقد اثلرت انتقلادات كثرة خال هلذه االيام 
الحزينلة  بحيث اتهمونا بالكذب واخفلاء الحقائق يف حني ان 
االمر للم يكن  كذلك«، موضحلا ان »املعلوملات االولوية التي 

اعلناهلا، كانلت ردا  عىل الحرب النفسلية 
الواسلعة المريكا عىل الشعب االيراني، 
كملا انهلا  تسلتند اىل املعلوملات التي 
ابلغلت اىل الحكومة، والتي تفيد بنفي 
 اصابلة الطائلرة بصلاروخ، ولكلن يف 
يوم الجمعلة قام املجلس االعىل  لألمن 
القومي بدراسلة التحقيقات النهائية 
للقلوات  املسللحة  العاملة  للاركان 
وابلغلت اىل رئيلس الجمهوريلة ثم اىل 

للجميلع،  وكانلت  صادملة  الحكوملة 
وبعلد ذللك تقلرر صلدور البيلان 

اللذي صدر ملن االركان  العامة 
للقوات املسللحة ثم بيان من 

رئيلس الجمهوريلة بهلذا 
 الخصوص«  . 

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن مكتب زعيم الحركة االسامية يف نيجريا 
الشيخ ابراهيم  الزكزاكي بان صحته تدهورت 

يف السجن . 
جلاء يف عدة تغريدات ملكتب الشليخ الزكزكي، 
انه وفقلا للمعلومات  اللواردة الينلا من افراد 
التقوا الشليخ الزكزكي فلان ظروفه الصحية 

 متدهورة«  . 
واضاف: ان »مسؤويل السجن يمنعون االطباء 

ملن معاينلة وعاج  الشليخ الزكزكلي لذلك ال 
يمكننلا معرفة وضعه الصحلي ومدى تدهور 

 حالته الصحية«  . 
وتابلع املكتب، وفقا الرنا، انله بناء عىل البيان 
الصادر عن عائشلة  ديككو، فان املدعي العام 
قلال بلان مصلر الشليخ الزكزاكلي هلو بيد 
 املحكملة وليس بيلد حكومة املقاطعلة، لذا ال 
شلك ان هلؤالء الظاملني  يبيتلون نوايا خطرة 

تجاه الشيخ . 

واكد البيان ان املسلؤولني النيجريني يريدون 
استغال املحكمة  الصدار الحكم عليه باالعدام . 

يذكر ان القوات العسكرية النيجرية هاجمت 
يف العام 2015  حسلينية “بقية الله )عج(” يف 
مدينلة زاريا ومنزل الشليخ الزكزاكي  يف والية 
كادونلا شلمال نيجريلا حيث جلرى اعتقاله 
مع عقيلته واحد  ابنائه فيما استشلهد يف هذه 
العمليات املئات من املسللمني الشليعة  وربما 

بلغ العدد 2000 حسب بعض وسائل االعام . 
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اعتدنا عىل وس�ائل االع�ام املتناحرة أنها تتاب�ع خطب الجمعة 
وتبدأ تنتقي ما  يحلو لها لكي تسلط الضوء عليه بقوة وتموه ملن 

يتابعها بأن املرجعية تؤيده  وتنتقد اآلخر .  
وم�ن الطبيعي ان خطبة الجمعة تتفاعل م�ع ما يمر به العراق 
وعىل كل االصعدة  ولهذا فان خطاب الس�يد السيستاني دام ظله 
ال�وارف يقس�م اىل اربعة اتجاه�ات ،  االول النصيح�ة وبضمنها 
حلول للمش�اكل ، والثاني الثن�اء او النقد ، والثالث  التعاطف مع 
الح�دث من حيث تقدي�م التهنئة او التع�ازي او التنديد ، واخريا 

 التحذير من أمور قد تحدث يف املستقبل .  
وبعدم�ا توقف�ت املرجعي�ة  م�ن توجي�ه خطابه�ا اىل الطبق�ة 
السياس�ية تحديدا وذلك  يف خطبة »بح صوتنا« ، عادت لتتفاعل 
مع احداث التظاهرات وذلك المرين  االول ان التظاهرات مرشوعة 
والثان�ي هنالك من يريد ان يحرفها عن مس�ارها  ليحقق غايات 
تدمريي�ة للبل�د ، وهنا حقيقة نق�ف امام التعاط�ي مع خطاب 
املرجعي�ة  ال�ذي كان عىل ش�كل بيانات تقرا نص�ا من عىل منرب 

الجمعة .  
لاسف الشديد اىل االن لم يكن التعاطي مع ما طالبت به املرجعية 
بمس�توى  املس�ؤولية ولكن الذي طغى عىل الساحة االعامية ان 

كل طرف ياخذ مقطعا من  الخطبة الذي يتفق وما يدعيه .  
فاملرجعي�ة عندما تق�ول يجب املحافظة عىل امل�ال العام ويجب 
ع�دم االعتداء عىل  القوات االمنية نجد ان وس�ائل االعام التابعة 
للحكومة تردد هذا املطلب وبشكل  مكرر، وعندما تقول املرجعية 
اننه�ا تدعم التظاهرات الس�لمية وعىل الحكوم�ة  اجراء تحقيق 
بخص�وص قتل املتظاهرين وتقديمهم للعدالة فتبدا املواقع التي 

 تؤيد التظاهرات برتديد هذه العبارة .  
واخ�ر خطب�ة ذك�رت املرجعي�ة مس�الة س�يادة الع�راق وعدم 
الخض�وع للغرب�اء وب�دات  مواق�ع التواصل االجتماع�ي برتديد 

السيادة وطرد الغرباء .  
فهذا يق�ول الغرباء ايران واالخر يقول امري�كا وثالث يقول من 
لديه اكثر من  جنس�ية وهكذا ، واملؤس�ف ان من يعلم انه املعني 
بالخط�اب ال يكلف نفس�ه يف  اتخ�اذ ما يلزم من خط�وات تلبية 
لخط�اب املرجعي�ة ، وهن�اك من الح�ول وال قوة ل�ه  يف امكانية 

تحقيق ما مطلوب منه .  
فف�ي الوقت الذي ي�رى الجميع ان االخر ه�و املقصود فهذا يدل 

عىل شمولية  الخطاب وانه موجه للجميع .  
واالكث�ر حرية هو التاويل ل�كام املرجعية بينم�ا كامها واضح 
وال يحتم�ل التاوي�ل  بحك�م الجهة الت�ي تتلقى الخط�اب فهي 
ليس�ت مكلفة بقراءة بني السطور وكذلك  املرجعية ال تجعل من 
خطابه�ا صعوبة الفهم ، كما وال يج�وز االماء عىل  املرجعية ما 

يجب ان تقوله وما اليجب . 
ويف نفس الوقت فان الجه�ات املعنية بخطاب املرجعية حكومة 
وبرملان�ا وش�عبا  تماط�ل يف التنفي�ذ فاملرجعية تق�ول االصاح 
ومنع الفس�اد ومحاس�بة الفاس�دين ولم  يحصل أي اجراء بهذا 
الخص�وص ، وتق�ول ونطال�ب األجه�زة القضائي�ة بمحاس�بة 
 ومعاقب�ة كل من اقرتف عماً اجرامياً، فهل هذا الكام يس�تحق 

اىل تاويل وعدم  مفهومية ؟ فلم ينفذ كما يجب. 
والنتيج�ة النهائية انه طاملا ان الجمي�ع ينتقي ما يروق له فهذا 
يعني ان املرجعية  شملت الجميع بخطابها داخل وخارج العراق. 

يسمعون خطاب المرجعية وكٌل 
يقوُل لآلخر أنت المقصود

سايم جواد كاظم

الفشل األمريكي في حماية »عين األسد«

بقلم/ شارل ابي نادر
تط�رق الجن�رال حاج�ي زادة يف مؤتم�ره 
الصحايف مس�تعيًنا بخرائط خاصة ملرسح 
 العملي�ة الواس�ع، ع�ن ظ�روف وتفاصيل 
عملية ال�رد عىل القاعدتني، مركزًا بش�كل 
 أس�ايس ع�ىل عملي�ة ع�ني األس�د كونه�ا 
األساس�ية. ولك�ن بمع�زل ع�ن املعطيات 
 السياس�ية أو االس�رتاتيجية الت�ي رافقت 
العملي�ة أو س�بقتها، أو ع�ن تل�ك املمكن 
والت�ي  به�ا،  واملرتبط�ة  الحق�ا   حدوثه�ا 
س�تكون لها دراس�ة أخ�رى خاص�ة بها، 
فم�ن  ال�روري االض�اءة ع�ىل املعطيات 
العس�كرية التقني�ة الت�ي مي�زت العملية، 
وأب�رزت  أس�باب نج�اح ال�رد الصاروخي 
االيراني من جهة ، واس�باب فشل الوحدات 
 العس�كرية االمريكية يف حماية قاعدة عني 
االس�د، من تل�ك الصواري�خ املدم�رة التي 

 اصابتها بشكل فعال من جهة اخرى . 
اس�تهداف  ع�ن  عب�ارة  ه�ي  العملي�ة 
قاع�دة ع�ني االس�د بأكثر م�ن ثاثة عرش 
االمريكي�ون  اع�رتف   صاروخاباليس�تيا، 
بس�قوط احد ع�رش منها داخ�ل القاعدة، 
)  تقري�ر وكال�ة يس أن أناالمرييكية األخري 
م�ن داخ�ل القاعدة أوض�ح واثب�ت ذلك(، 
 وحي�ث لم يتطرق الجن�رال حاجي زادة اىل 
أن�واع الصواريخ املس�تعملة أو العدد  الذي 
تم اطاقه بش�كل تفصييل - والسبب طبعا 
يتعلق برورة االبقاء عىل اكثر  من معطى 
تفصييل خاص بتلك الوحدات بهدف خدمة 

ية مناورة  املواجهة الواس�عة  وحماي�ة رسِّ
الحق�ا - فقد أش�ارت بع�ض املعلومات اىل 
اس�تخدام صاروخي   «ذو الفقار« و »قيام 
» الباليس�تيني، حيث يبل�غ مدى االول 700 
كلم والثاني 800  كلم، ويبلغ وزن الحشوة 
املتفج�رة لص�اروخ ذو الفق�ار 400 كلغ، 
ويتج�اوز وزنه�ا  يف صاروخ »قي�ام« 650 

كلغ .  
األهم يف مميزات الصاروخني )النموذجني( 
هو ليس فقط م�دى الرمي، مع أهميته  يف 
اس�تهداف قاعدة تبعد أكثر م�ن 500 كلم 
عن الحدود االيرانية يف أقرب منطقة  ممكنة 
غرب ايران يف ُخرَّم آباد او كرَمانشاه، وليس 
بالرورة أن االطاق قد تم  عن الحدود، إذ 
من املمكن ان يك�ون قد حصل من مناطق 
أبع�د رشقا نح�و الداخ�ل  باتج�اه مناطق 
اصفه�ان مث�ا، وايضا ليس األه�م هو يف 
وزن الحش�وات املتفج�رة،  م�ع رضورتها 
يف اس�تهداف القواعد الجوي�ة التي تحوي 
عادة منشآت محصنة  ومحمية جداً، ولكن 
يف الحقيقة، األه�م يف مميزات الصاروخني 
املس�تعملني هو  منظومة التوجيه والثبات 
عىل املسار نحو الهدف، ومنظومة الحماية 
واالف�ات  م�ن الصوراي�خ املض�ادة، وهذه 
ه�ي النقطة الرابح�ة يف أي�ة مواجهة بني 

الصواريخ  وبني منظومة الدفاع الجوي . 
تبني يف اختيار قاع�دة أمريكية بعيدة )هي 
االبع�د ربما م�ن ب�ني القواعد الت�ي كانت 
 مرشحة لاستهداف(، أن منظومة التوجيه 

ل�دى الصواري�خ املس�تعملة، ه�ي فعال�ة 
 بش�كل كاف لتج�اوز مس�ار طوي�ل ميلء 
بقواعد عس�كرية امريكية مجهزة بقدرات 
 الكرتوني�ة لرصد االهداف الطائرة ولتحديد 
مسارها وللتش�ويش عليها، وحيث   تكون 
ع�ادة املس�افة البعي�دة هي نقط�ة قوة يف 
من�اورة املداف�ع ونقطة ضع�ف يف  مناورة 
الرص�د  وق�ت  الن  بالصواري�خ،  املهاج�م 
والتعرف عىل اله�دف والتجهيز  والتحضري 
والرم�ي يك�ون اك�رب يف حاالت مس�افات 
الرم�ي البعي�د منه يف املس�افات  القصرية، 
فق�د نجحت منظوم�ة التوجي�ه يف الثبات 

حتى الوصول اىل الهدف . 
أما لناحية منظومة االفات من الصواريخ 
املضادة، فقد تب�ني أن هذه املنظومة  تعمل 
يف اتجاه�ني، األول ذاتي ويتعلق بتجهيزات 
عضوي�ة موج�ودة م�ع الص�اروخ،  تعمل 
من خال بث اش�ارات خادعة للتش�ويش 
عىل اش�ارات الرادارات الع�دوة  وتضييعها، 

واالتج�اه الثان�ي خارجي ويتعل�ق بتنفيذ 
اج�راءات س�يربانية خارجي�ة،  عملت عىل 
الرقم�ي  االتص�ال  منظوم�ة  اس�تهداف 
وااللكرتون�ي بني عن�ارص منظومة  الدفاع 
الج�وي، فأخرج�ت بعضه�ا م�ن الخدمة، 
وخلقت لدى أخرى ستارا الكرتونيا  أفقدها 
القدرة عىل تحديد الصاروخ والتعرف عليه 
واس�تهدافه، والذي جاء الحق�ا  ليؤكد هذا 
العمل السيرباني االيراني، ترصيح الجنرال 
حاج�ي زادة ع�ن قي�ام القوة  الس�يربانية 
لوحدات�ه بتحيي�د ثماني طائرات مس�رية 
امريكي�ة، كان�ت مهمته�ا حماي�ة  أجواء 
القاع�دة الكرتوني�ا ومس�اعدة منظومات 
أي  الس�قاط  عمله�ا  يف  الج�وي  الدف�اع 

 صاروخ معادٍ . 
واخريًا، تبق�ى نقطة أخ�رى ال تقل أهمية 
ع�ن فعالية الصوراي�خ االيرانية ومنظومة 
 التوجي�ه لديه�ا، والت�ي س�اهمت بنجاح 
عملي�ة ال�رد، وتتعل�ق بضع�ف مس�توى 

 جهوزية منظومة الدفاع الجوي االمريكية 
الباتريوت، فكما يبدو، ال يمكن  لامريكيني 
تغطية وحماية كافة مواقعهم وقواعدهم 
يف املنطقة والت�ي تنترش يف  عدة دول منها، 
باالضاف�ة النتش�ارهم البح�ري يف الخليج  
وبحر العرب وخليج  عدن وش�مال املحيط 
الهن�دي، فه�ذا يتطل�ب مئ�ات بطاري�ات 
الدفاع الجوي، والت�ي  عليها مواجهة آالف 
املنت�رشة  االيراني�ة  الصورايخالباليس�تية 
قواعدها ع�ىل كافة  ارجاء الب�اد يف ايران، 
وحيث س�تكون مس�ارات اطاقه�ا عبارة 
عن ش�بكة ضخمة  من كاف�ة االتجاهات، 
لن تفلح منظومات الباتريوت بمواجهتها، 
خاص�ة ان  املنظوم�ة االخ�رية اثبتت عدم 
فعالية كافية بمواجهة رزمة بس�يطة من 
الصواريخ  الباليس�تية اليمني�ة )صواريخ 
الجي�ش واللج�ان الش�عبية( أو بمواجهة 
رزم�ة بس�يطة  جًدا أخ�رى م�ن صواريخ 

املقاومة الفلسطينية يف غزة . 

كان الفًتا أن يتولى الجنرال أمير علي حاجي زاده  قائد 
القوة الجوفضائية لحرس  الثورة اإلسالمية، وخالل مؤتمر 
صحافي الفت بوجود رايات كل فصائل محور  المقاومة، 
شرح مسار وتفاصيل عملية الرد الصاروخي االيراني على 

قاعدتين  أميركيتين في أربيل وفي عين االسد، كرد 
أولي »صفعة«، على استشهاد اللواء  قاسم سليماني 

قائد قوة القدس وابو مهدي المهندس مسؤول الحشد 
الشعبي  العراقي ورفاقهما بصواريخ اميركية. وما أعطى 
هذا االنطباع الالفت هو  اختصاص القائد صاحب المؤتمر 

الصحافي )جو فضائي(، وكأنها إشارة متعمدة  للقول 
ان المنازلة في الرد الذي حصل، أو في نواة المواجهة 

ضد االميركيين  اعتبارا من االن فصاعدا، سيكون عمادها 
،،الصواريخ الباليستية والطيران  المسير . 

بقلم/ جهاد حيدر
ال يعن�ي الحديث عن الس�ياق اإلرسائييل ألي حدث تبادر 
الي�ه الواليات املتح�دة  األمريكية كما لو أنه�ا تقوم بذلك 
بمع�زل عن مصالحه�ا واطماعها يف املنطق�ة. وال  يعني 
الحدي�ث عن املصالح األمريكية يف منطقة غرب آس�يا أن 
مصالح كيان  العدو تأت�ي يف مرتبة تالية. بل إن مصالح 
»إرسائي�ل« ه�ي يف رأس اولوي�ات  املصال�ح األمريكي�ة. 
أضف إىل أن السياس�ة األمريكية يف هذه املنطقة، تتحرك 
 فيم�ا يس�مى البيئ�ة اإلقليمي�ة لكي�ان الع�دو وبالتايل 
ف�إن أولوياته�ا يف هذه املنطق�ة  متماهية م�ع مصالح 
»إرسائي�ل«. وال يتع�ارض ه�ذا التوصي�ف م�ع وج�ود 
تباين�ات  بينهم�ا يف محطات، لها س�ياقها وتفس�ريها، 
ترى فيها الواليات املتحدة  مصالحها، ويف نفس الس�ياق 
مصالح »إرسائيل«، وفق منظور مختلف عن  الرؤية التي 

يرونها يف تل أبيب   . 
انطاقا م�ن هذه الحقيق�ة يمكن أيض�اً، مقاربة حدث 
االغتي�ال وتوقيت�ه وأس�لوبه وم�ا  أعقبه م�ن تهديدات، 
من زاوية الس�ياق اإلقليمي املتصل بكيان العدو بش�كل 
 مب�ارش. فضا عن كونه جزءا مبارشا من املعطيات التي 

حرت يف خلفية  القرار األمريكي . 
ينبغ�ي التمييز بداية بني مس�تويني م�ن التحليل، االول، 
أصل قرار التصعيد  العس�كري املبارش ضد إيران ومحور 
املقاوم�ة، والثاني قرار اس�تهداف الفريق  الحاج قاس�م 
البع�د  س�ليماني تحدي�داً. ويف كا املس�تويني يح�ر 

اإلرسائييل يف  أعىل درجاته أيضاً . 
عىل املس�توى االول، أتى التصعي�د األمريكي املبارش ضد 
الجمهورية االسامية  يف الس�احة العراقية، بعد سلسلة 
رهان�ات وخي�ارات فاش�لة يف مواجه�ة إي�ران  ومحور 
املقاوم�ة. نقطة االنطاق يف هذا املس�ار الذي حقق فيه 
محور املقاومة  املزيد من الصم�ود واالنتصارات، تمثلت 
يف الف�رتة االخرية، بفش�ل خي�ار   «الضغ�وط القصوى« 
يف اس�قاط النظ�ام االس�امي واخضاعه عرب ج�ّره إىل 
 املفاوضات من موقع ضعيف إلم�اء الرشوط األمريكية 

عليه . 
بعد ذل�ك، انتقلت إيران إىل مرحلة الرد املتدرج عرب إعادة 
تفعي�ل برنامجها  الن�ووي ودفعه إىل االم�ام، وصوال إىل 
ما ش�هدته املنطقة م�ن تطورات أمنية  وسياس�ية رأت 
فيها تل أبيب مؤرشاً قوياً عىل ارتفاع منس�وب الحافزية 

واالندفاع  لدى الجمهورية االسامية . 
ل�م يعد هذا املفهوم مجرد تقدي�ر مطابق للواقع بل عرب 
عن�ه ايض�ا، رئي�س أركان  جيش العدو »أي�ف كوخايف«، 
بالقول »طامل�ا ال يوجد رد عىل توس�ع الربنامج  النووي 
اإليران�ي، وطاملا أن العلماء يعمل�ون حالياً عىل الرؤوس 
الحربي�ة... دون  رد عليهم، ففي وق�ت ما قد يخرج هذا 

عن مجال الحوار االس�رتاتيجي )م�ع اوروبا(  وينتقل إىل 
قدرة فعلية خال عدة اش�هر«. ومن الواضح أن تل أبيب 
ترى يف ذلك  خطا أحمر ينبغي التحرك واملبادرة ملواجهته 

قبل تبلوره عىل أرض الواقع . 
تزامن ذلك، مع تصاعد يف قدرات وترابط محور املقاومة 
يف الع�راق وس�وريا  ولبن�ان، وأبلغ من ع�ربَّ عن حضور 
ه�ذا املعطى لدى املؤسس�ة االمنية يف كي�ان  العدو، كان 
كوخ�ايف ايض�ا ال�ذي رأى يف تط�ورات البيئ�ة اإلقليمية 
تفاقما للتهديدات  وتغيريا يف املش�هد اإلقليمي إلرسائيل، 
مضيفاً أن الجبهات كلها نشطة ضد   «إرسائيل«. ومحذرا 
من أنها س�تبادر إىل خط�وات عمانية مضادة، حتى مع 
 علمها ب�أن ذلك ينط�وي عىل مخاطر مرتفعة بنش�وب 

مواجهة مبارشة . 
يف نفس السياق أتى اقرار كوخايف بمواصلة إيران تطوير 
قدراتها النوعي�ة  والكمية التي تش�كل تهديداً جدياً عىل 

»إرسائي�ل«، بالرغم من قس�اوة العقوب�ات  االقتصادية 
والضغوط التي تمارس بحقها، وهو ما حر أيضاً عىل 
لس�ان  كوخايف، عندم�ا اعترب أن »إي�ران تواصل تصنيع 
صواري�خ تص�ل إىل االرايض  اإلرسائيلي�ة... ه�ذا التهديد 
موجود ويتطور، والصناعة العسكرية اإليرانية أكرب  من 

كل الصناعات العسكرية لدولة إرسائيل .» 
يف مواجه�ة ه�ذا املس�ار اإلقليم�ي، كان ع�ىل الوالي�ات 
املتحدة و«إرسائي�ل« أن  تبادرا إىل خيارات مضادة تهدف 
إىل محاول�ة ايجاد قدر م�ن التوازن وتحد من  اس�تمرار 
تق�دم مح�ور املقاوم�ة، وص�وال إىل اع�ادة انت�اج بيئة 
إقليمية مغاي�رة  تكرس الهيمنة األمريكي�ة وتوفر االمن 

ملستقبل »إرسائيل .» 
لكن هذا التحدي ينطوي ع�ىل مخاطر مرتفعة بحصول 
تصعي�د نتيجة ال�رد املضاد.  من هن�ا كان ال بد أن تكون 
املب�ادرة العماني�ة رادعة ايضا، تجنبا ل�رد قد ال تتحمل 

  «إرسائي�ل« تداعيات�ه. وبما أن »إرسائيل« ليس�ت قادرة 
لوحده�ا عىل تحمل  مس�ؤولية مبادرة به�ذا الحجم عىل 
املستوى اإلقليمي يف مواجهة محور  املقاومة، انربت لهذا 

التحدي الواليات املتحدة بنفسها . 
أم�ا عن قرار اس�تهداف الحج قاس�م، ومع�ه ابو مهدي 
املهن�دس واخوتهم، فه�و  يعود إىل الدور ال�ذي لعبه عىل 
مس�توى املنطق�ة يف مواجه�ة الهيمن�ة األمريكي�ة  ويف 
مواجه�ة االحت�ال اإلرسائي�يل. وبعدم�ا أدرك الطرفان 
حقيقة أن ش�خصه يمثل  أحد أهم عن�ارص القوة ملحور 
املقاوم�ة... وب�ات يمثل مص�در تهديد مب�ارش  للهيمنة 

األمريكية وعىل األمن القومي اإلرسائييل . 
إىل ذلك، ينطوي اس�تهدافه بش�كل مبارش عىل الرس�الة 
املطلوب�ة املدوي�ة يف ه�ذه  املرحل�ة، والت�ي حاول�ت من 
خالها الواليات املتحدة االثبات بالنسبة لصانع  القرار يف 
طهران، أنها عازم�ة عىل الذهاب بعيدا يف خيارها بهدف 

اع�ادة انت�اج  معادل�ة وبيئة جدي�دة حتى ل�و كلف هذا 
الخي�ار الصدام العس�كري املبارش مع إيران.  واس�تندت 
يف ذل�ك ايضا إىل الرهان عىل مفاعي�ل االزمة االقتصادية 
القاس�ية التي  تعان�ي منها والتي كان يفرتض بحس�ب 
رهاناته�م وتقديراته�م، أن تجع�ل مؤسس�ة  الق�رار يف 
طهران أكثر ح�ذراً وارباكاً وتردداً يف اتخاذ أي قرار بالرد 
ي�ؤدي إىل رد  مض�اد وبالتايل إىل مواجهة س�وف تؤدي إىل 

مزيد من االستنزاف االقتصادي عىل  االقل . 
يف املقابل، أتى الرد الصاروخي املبارش انطاقا من األرايض 
اإليراني�ة وباعان  مس�ؤولية رس�مية ب�ّددت الكثري من 
الرهانات التي اس�تندت اليها الوالي�ات املتحدة،  وتحديدا 
ما يتعلق منها بفرضية أن القيادة يف إيران س�تمتنع عن 
ال�رد بهدف  تجن�ب التدحرج نح�و ردود متبادلة تضعف 
النظ�ام الذي هو أوىل من أي عن�وان  آخر. ثأر مرشوع... 

أو رسائل ردعية.. أو غري ذلك من العناوين . 
لك�ن الرد الصاروخي كش�ف عن أن الرؤية التي س�ادت 
يف مؤسس�ة الق�رار  اإليران�ي، انطلقت م�ن أن مفاعيل 
وخط�ورة عدم الرد أخطر م�ن أي رد أمريكي  مضاد عىل 
الرد اإليراني. وأظهرت بذلك اس�تعدادها، وبشكل عميل، 

للذهاب بعيدا  يف عمليات الرد والرد املضاد . 
الواض�ح أن ه�ذا املفه�وم ح�ر بق�وة لدى مؤسس�ة 
القرار األمريك�ي. وادركت معها  أن أي محاولة رد مضاد 
ستؤدي إىل ردود متدحرجة نحو مواجهة عسكرية. وهو 
 ما دفعها بالدرج�ة االوىل لارتداع عن هذا الرد الذي كان 
واجباً بهدف التأسيس  للمعادلة التي سعت وتسعى اليها 

الواليات املتحدة يف العراق واملنطقة . 
يف ض�وء هذه النتائج السياس�ية والردعية، يمكن القول 
إن إيران استطاعت أن  تبدد رهانات وتقديرات ومساعي 
الوالي�ات املتح�دة يف ف�رض معادلة جدي�دة تقيد  محور 
املقاوم�ة، ونجح�ت ايض�ا يف احباط محاولة التأس�يس 
ملسار جديد عىل  مستوى املنطقة. وكشفت املواقف التي 
أطلقه�ا قائد الثورة االس�امية اإلمام  الخامنئي حول أن 
ما ج�رى هو مج�رد صفع�ة، وأن الرد يكم�ن يف اخراج 
الوالي�ات  املتح�دة من املنطقة، كش�فت ع�ن أن املنطقة 
دخل�ت مرحلة جدي�دة من ال�رصاع،  مع اغتي�ال الحاج 
قاس�م. لكن ه�ذه املرة مبارشة يف مواجه�ة امرباطورية 
الرش  العامل�ي، الواليات املتحدة األمريكية، وبهدف تحرير 

املنطقة من نفوذها . 
املش�كلة بالنس�بة لتل أبيب أن محاولة التأسيس النتاج 
بيئ�ة إقليمي�ة خالية م�ن  التهديد عىل واقع ومس�تقبل 
»إرسائي�ل« فش�لت حت�ى االن. وأن الرهان ع�ىل ارتداع 
 إيران تبدد. وبدال من ذلك انطلق مس�ار جديد يف املنطقة 
يهدد الوجود األمريكي  ويؤسس ملسار إقليمي سيصب يف 

نهاية املطاف يف فلسطني. 

السياق اإلسرائيلي الغتيال سليماني والمهندس ..
 رهانات فاشلة ونتائج صادمة



أعلن كاظمة تعاقده مع املهاجم العراقي محمد 
ش�وكان، يف صفق�ة انتقال حر، لنهاية  املوس�م 
الج�اري .  وبات ش�وكان رابع مح�ريف الربتقايل 
إىل جان�ب الربازي�ي أندري�ه ومواطن�ه برون�و 
 والنيج�ري ب�ول أنوبي، ال�ذي التح�ق بالفريق 

مؤخرا .  واس�تغنى كاظمة ع�ن خدمات الثالثي 
أتاك�ور  أنتوني�و فيليب�ي والتوج�ويل الالوي�ي 
 والتوغ�ويل س�ادات، بعدم�ا أخفق�وا يف تمثي�ل 
اإلضاف�ة املطلوب�ة للس�فر خالل  مش�اركتهم 

بالجوالت السبع األوىل من عمر الدوري . 

ق�ررت اللجن�ة الباراملبية العراقي�ة إقامة معس�كر تدريبي 
للمنتخ�ب الوطن�ي العراق�ي  يف العاصم�ة بغ�داد للمدة من 
28 كان�ون الثاني الجاري وحتى 12 ش�باط املقبل.  وذكرت 
اللجنة ان »املعس�كر يأتي اس�تعدادا للمش�اركة يف البطولة 
العربية باللعبة  والتي تقام يف  جمهورية مرص العربية خالل 

ش�هر اذار املقبل«.  وبينت »س�يتألف وفد املعسكر التدريبي 
من عبد املنعم حس�ن اداريا واحمد عبد  محمد مدربا وهادي 
عب�د الكريم مدربا مس�اعدا والالعبني، أحمد هاش�م وأحمد 
رياض  ورحيم عي وحس�ني هليل وأحمد عبد الرحمن ووعد 

يوسف وعباس عي نوام  ومؤيد هاشم وإبراهيم نارص.

رسميا ً.. كاظمة 
الكويتي يضم 
محمد شوكان  

منتخب الكرة 
الطائرة جلوس 

يستعد لبطولة العرب
6الرياضية

اليوم.. الشرطة يواجه التضامن في أبرز مباريات الدوري السلوي  الممتاز

االثنين 13 كانون الثاين 2020 
العدد 2238 السنة العاشرة

تنطلق منافس�ات الجولة الثامنة من الدوري 
املمتاز لكرة الس�لة، اليوم االثنني  بإقامة أربع 

مباريات . 
وق�ال أم�ني رس االتح�اد العراق�ي خالد نجم 
الجول�ة  »منافس�ات  ان  العراق�ي  للمراق�ب 
الثامن�ة من  البطولة س�تنطلق الي�وم االثنني 

بإقامة أربع مباريات يف مدينة زاخو«. 
وأوضح ان »املباراة االوىل س�تجمع بني امليناء 

ونف�ط الجنوب فيم�ا يالق�ي  التضامن فريق 
الرشطة ام�ا النفط فس�يواجه دهوك وأخرا 

يالعب زاخو فريق  الكهرباء«. 
تجدر اإلش�ارة اىل ان مباريات الجولة ستقام 
يف مدين�ة زاخو بعدما اقيم�ت  الجوالت الثالث 

املاضية يف دهوك. 
اىل ذل�ك أك�د مدرب النف�ط لكرة الس�لة خالد 
يحيى، أن الف�وز الذي حققه عىل  الرشطة، يف 

قمة منافس�ات الدوري املمت�از جعل الفريق 
يحسم صدارة الدوري يف  املرحلة األوىل . 

وق�ال يحي�ى: »املب�اراة كان�ت مهم�ة ج�دا 
وعصيبة ع�ىل الفريقني وحس�مت يف  الثواني 

األخرة«. 
وأض�اف »اللق�اء لم يكن س�هال ك�ون فريق 
الرشط�ة يض�م نخبة م�ن الالعب�ني  املحليني 
املميزي�ن، باإلضافة إىل محرف عىل مس�توى 

عاٍل«.  وأوضح: »النفط تأثر بتوقف التدريبات 
يف وق�ت س�ابق، حيث عل�ق النادي نش�اطه 
 ملدة ش�هر ما أثر بش�كل كبر عىل تحضرات 
الفري�ق للدوري، ورغم ذلك تمكنا  من تحقيق 

الفوز وضمان الصدارة«. 
وتابع: »نس�عى ملواصل�ة النتائ�ج اإليجابية، 
وهن�اك مرحلت�ان مقبلتان، الثانية  س�تكون 
س�هلة بحكم تأهلن�ا كبطل لل�دوري وبالتايل 

سنواجه صاحب املركز الثامن  مباراتني لبلوغ 
املربع الذهبي«. 

وأكمل: »علينا أن نحافظ عىل السر بخطوات 
واثقة ونحافظ عىل االرتفاع الجيد  باملس�توى 

الفني من مباراة إىل أخرى«. 
يش�ار إىل أن النفط فاز عىل الرشطة يف دوري 
السلة املمتاز بنتيجة 86 - 84  لينفرد بصدارة 

الدوري. 

هل تشهد التصفيات األولمبية 
اآلسيوية نهاية العالقة الروحية بين 
الكابتن عبد  الغني شهد والمنتخبات 

األولمبية التي رهن بها طموحه 
التدريبي وتمّسَك بكل  الخيارات إلثبات 

قدرته على تطويع خبرته وبعض هبات 
الحظ في التغلّب على  َمْن يظن أنهم 

خصومه خارج الميدان والعبور بالمنتخب 
األولمبي الى حيث  أجواء طوكيو 

الساحرة؟
س�ؤال تبادر اىل ذهني وأنا أتابع العبينا يف مباراتهم 
الثاني�ة أمام املنتخب  البحرين�ي الضعيف فنياً وهم 
يتس�ابقون ع�ىل إه�دار الف�رص ومعه�ا الس�ماح 
 ملهاجمي األحمر البحريني يف اصطياد مرمانا بكرتني 
برغم هجومهم العقيم،  وهي إشارات ُتنذر بهشاَشة 
اإلعداد وضع�ف الجانب التكتيكي مع إرتباك واضح 
 يف منطقة القي�ادة الفنية التي باَن تأثرها باألحداث 
وظروف ما جرى قبل انطالق  البطولة مع خش�يتها 
من ِس�هام النقد والتش�ّفي بها يف حال�ة أي إخفاق 
أكثر من  الركيز عىل ضبط األداء وتحقيق التوازن يف 

املي�دان وامل�ي به�دوء نح�و  األدوار املتقدم�ة . 
ال نري�د بحديثن�ا أن نرم�ي باملنديل مبّك�راً أو نضع 
س�كني االس�باب عىل رقاب  املالك التدريبي وخاصة 
أن األم�ل م�ازال موج�وداً رشط أن نقل�ب الطاولة 
ع�ىل  املنتخ�ب التايالن�دي العني�د أم�ام جمه�وره 
املجن�ون بح�ب املؤازرة والتش�جيع بق�در  ما نضع 
الحقائ�ق أم�ام أنظ�ار البعث�ة والالعب�ني ليدرك�وا 

 تثق�ل حج�م املس�ؤولية الت�ي بات�ت 
كاهلهم بإرادتهم حني اضاعوا 
فوزاً كان بمتناول اليد وعّقدوا 
املهّمة يف  وقت كانت الجماهر 

النف�س  ُتمّن�ي  العراقي�ة 
بالفوز واقتناص النقاط 
أم�ام  منتخ�ب  الث�الث 
قادم من خس�ارة ثقيلة 

بخمسة أهداف وال نقول 
إن لكل مباراة ظروفها أو  كما قال ش�هد يف مؤتمره 
الصحفي قبل يوم املباراة أن خس�ارة البحرين بهذه 
 النتيجة ال تعني أنه منتخب ضعيف، بل ما ش�هدناه 
يثبت أن خس�ارته األوىل كانت  طبيعية، وكان يمكن 
أن تتّك�رر ب�ذات النتيج�ة عطفاً عىل ضع�ف األداء 
ووجود خلل  واضح يف خطوطه الدفاعية التي يمكن 
اخراقه�ا بس�هولة وهو ليس انتقاص�اً من  األحمر 
الش�قيق الذي يبدو أنه لم يس�تعد بالشكل املطلوب 

لكن قراءة ما جرى يف  امليدان تؤكد ذلك . 
منتخبنا األوملبي يمتلك خامات جيدة وأدوات مناورة 
كثرة إال أنه يفتقد اىل روح  األداء الجماعي والركيز 
يف بن�اء الهجم�ة والتمري�ر الدقيق وه�و يأخذنا اىل 
حقيق�ة  أن التوّت�ر واملس�حة االنفعالي�ة ه�ي م�ن 
تسيطر عىل أقدام وأذهان الالعبني، ولم  ُيحسن املالك 
التدريبي التعامل معها ومنع أي تأثر يعانيه ينتقل 
اىل تفك�ر  العبيه قب�ل املب�اراة، وكان من املفرض 
أن يكون لقاؤه األول أمام املنتخب  االس�رايل فرصة 
للوق�وف عىل تلك املعطيات وتصحيحها رسيعاً وهو 

مالم  يحدث . 
نق�ول، إن مباراتنا القادمة م�ع املنتخب التايالندي 
ستكون بالتأكيد حاسمة وال  خيار أمامنا غر الفوز، 
ومن ثم التفكر بق�ادم املباريات، واعتقد جازماً أن 
 املالك التدريبي والالعب�ني قادرين عىل تفادي املأزق 
متى ما أدركوا ما هو  املطلوب الركيز عليه وإيقاف 
طم�وح اصح�اب االرض ع�رب اس�تخدام الرويض 
 اله�ادئ وع�دم االنج�رار وراء الت�ّرع واالرتباك أو 
مس�ايرة األداء الري�ع،  وبالتايل اس�تنزاف الجانب 

البدني لصالح املنافس . 
املب�اراة تحتاج اىل الهدوء والفكر العايل مع اس�قاط 
لوث�ة األناني�ة يف التس�جيل  عن�د بع�ض الالعب�ني 
والذه�اب نحو تعضي�د األداء الجمع�ي، واألهم من 
ذل�ك أن يدخل  الالعبني اىل أرضية امللعب وهم يف قّمة 
الثق�ة بالنفس وأن األْغالل التي تقّيدهم  قد تكّرْت 
بِحكم�ة الحرص والتحدّي، وكلم�ا ينظرون اىل دّكة 
االحتياط ال يجدون  إال املالك التدريبي أكثر ثقة بهم 

وأقّل انفعاالً! 

اأَْغالل الأوملبي

رعد العراقي

أكد مدافع املنتخب االوملبي لكرة القدم، مصطفى محمد، 
ان الفريق ينقصه انهاء  الهجمات بنجاح يف بطولة آسيا . 

وقال محمد إن »املنتخ�ب االوملبي، يفتقد إنهاء الهجمات 
بنج�اح وهذا االمر تس�بب  بضياع العديد م�ن االهداف يف 

املباراتني السابقتني«. 
واضاف ان »االوملبي س�يصحح االخطاء يف املباراة املقبلة 
ام�ام تايلن�د التي  نس�عى من خالله�ا اىل تحقي�ق الفوز 

والعبور اىل الدور املقبل«. 
يذكر ان االوملبي سيواجه تايلند يف الجولة الثالثة من دور 

املجموعات بنهائيات  آسيا تحت 23 عاماً. 

ق�رر االتح�اد اآلس�يوي لك�رة الق�دم 
تغي�ر موعد مب�اراة ال�زوراء العراقي 
وبونيودكور  األوزبكي ضمن منافسات 
ملحق دوري أبطال آس�يا والتي كانت 
مقررة يف الحادي  والعرشين من الشهر 
الج�اري يف طش�قند  .  وخاطب االتحاد 
برغب�ة  رس�ميا  ال�زوراء  اآلس�يوي، 
الفريق األوزبكي يف تغير  موعد املباراة 
وتأجيلها ليوم واحد وهو ما وافق عليه 

الن�ادي العراق�ي  .  وجاء طل�ب النادي 
األوزبك�ي بس�بب تزام�ن املب�اراة مع 
مواجهة مواطنه  لوكوموتيف طشقند 
الذي س�يالقي اس�تقالل دوش�نبه من 
طاجيكس�تان بنفس امللع�ب  املقرر أن 

يحتضن مباراة الزوراء وبونيودكور . 
   يش�ار إىل أن الفائز من مباراة الزوراء 
وبونيودكور سيواجه العني اإلماراتي يف 

 اإلمارات بامللحق الثاني لذات البطولة. 

بات حس�ني عي نجم ال�زوراء جاهزا 
للمش�اركة بعد انتهاء مرحلة التأهيل، 
إث�ر  اإلصاب�ة التي تعرض له�ا وغيبته 
عن الفريق وعن بطولة الخليج 24 مع 

 املنتخب العراقي . 
وقال عضو مجل�س إدارة الزوراء عبد 
الرحمن رش�يد، إن »عي أكمل مرحلة 
 التأهيل البدني ودخل بش�كل رس�مي 
بتدريبات الفريق، وبات جاهزا لخوض 

 املباريات الرسمية«  . 

وب�ني أن ع�ي العب ممي�ز ومؤثر، وأن 
عودته للفريق ستشكل إضافة نوعية، 
 الفتا أنه س�تتم إضافته لقائمة الفريق 
ال�ذي س�يخوض مباراة ملح�ق دوري 

أبطال  آسيا . 
وأوضح أن فريق الزوراء س�يغادر يوم 
الخميس املقبل إىل أوزبكستان للدخول 
 بمعس�كر تدريب�ي قص�ر يف طش�قند 
قبل مواجهة بونيودك�ور األوزبكي، يف 

امللحق  اآلسيوي . 

األوملب�ي،  الع�راق  منتخ�ب  يخ�وض 
دور  يف  واألخ�رة  الثالث�ة  املواجه�ة 
املجموع�ات  أم�ام نظ�ره التايالن�دي 
املضيف يف بطولة آس�يا دون 23 عاًما، 

غدا الثالثاء . 
ويتوجب ع�ىل األوملبي العراقي تحقيق 
الف�وز لضمان تأهله للدور الثاني، بعد 
أن  تع�ادل يف املبارات�ني املاضيتني أمام 

أسراليا والبحرين . 
ولن تكون املهمة س�هلة ع�ىل األوملبي 
العراق�ي رغم أنها ليس�ت مس�تحيلة 
طاملا  أن منتخب�ات املجموعة جميعها 

تحتفظ بحظوظ التأهل . 
البلد املضيف

عبد الغني شهد سيدخل املباراة ويعلم 
جيدا أنه سيواجه صاحب األرض الذي 

 يحظى بدعم جماهره . 
وسيبحث منتخب تايالند عن الفوز بعد 
تعثره يف املباراة املاضية أمام أسراليا، 
 كم�ا أن التعادل ربم�ا يضمن لصاحب 

األرض التواجد يف الدور الثاني . 
ومن املرجح أن يدخل شهد اللقاء دون 
ترع، لذا سيعد العبيه نفسًيا بصورة 

 جيدة قبل املواجهة . 
تغير التشكيل

يف املباراتني املاضيتني تمكن البدالء من 
تعديل النتيجة وخلق فارق فني واضح 
املهاج�م  خاص�ة  املنتخ�ب  أداء   ع�ىل 
الشاب محمد قاسم نصيف الذي سجل 

يف  املباراتني املاضيتني . 

ه�ذا باإلضاف�ة إىل أمر العم�اري الذي 
ش�كل أيًضا إضاف�ة مهم�ة للمنتخب 
بعد  اش�راكه يف الش�وط الثان�ي أمام 
البحرين، وربما يش�ارك الثنائي بشكل 

أسايس  أمام تايالند . 
ضعف الدفاع

يعان�ي األوملب�ي العراق�ي م�ن ضعف 

واض�ح بالخ�ط الخلفي وه�ذا ظهر يف 
املباراتني  املاضيتني، لذا س�ركز ش�هد 
ع�ىل تنظيم صفوف�ه ومعالجة أخطاء 
خط الدف�اع الذي  يعيبه البطء وس�وء 

التغطية بجانب غياب لغة االنسجام . 
الجانب البدني

رغم توقف منافسات الدوري املحي يف 
الع�راق، إال أن اللياق�ة البدنية لالعبني 
األوملب�ي  املنتخ�ب  أن  ويب�دو   جي�دة، 
اس�تفاد كثرًا من معسكر اإلمارات يف 

رفع  الجاهزية البدنية . 
وم�ا يدل ع�ىل ذلك عودت�ه يف املباراتني 
النتيج�ة،  يف  التأخ�ر  بع�د  املاضيت�ني 
 وس�يعتمد املدي�ر الفني ع�ىل املخزون 
البدني لالعبيه من أجل حسم املواجهة . 

خيار واحد
اللعب بخيار واح�د فقط وهو تحقيق 
الفوز لضمان التأهل س�يمنح الجهاز 
الفن�ي  والالعب�ني فرص�ة الركيز عىل 
الهدف، دون التش�تت وبالتايل سيعتمد 
األمام�ي  الخ�ط  ع�ىل  تنظي�م  ش�هد 
وس�يلجأ للعب بمهاجم�ني عىل خالف 

املباراتني املاضيتني . 

شهد يراهن على البدالء والجانب البدني أمام تايالند

مصطفى محمد: األولمبي 
يفتقد إنهاء الهجمات  

علي صباح.. أول حكم عراقي 
  «VAR» يستخدم تقنية

النوارس تضيف مصطفى 
محمود للقائمة اآلسيوية

حكم أردني يقود مباراة 
األولمبي أمام تايلند

  «كاس» تقرر تأجيل النطق 
بقضية درجال واتحاد الكرة

اآلسيوي يقرر تغيير موعد مباراة
 الزوراء وبونيودكور

حسين علي جاهز للمشاركة مع الزوراء

دخ�ل الحك�م العراقي عي صب�اح، التأري�خ كأول حك�م عراقي 
يس�تخدم تقنية الفيديو  املس�اعد  »VAR«  خالل منافس�ات كأس 
آس�يا تح�ت 23 عاماً بتايلند .  صب�اح قاد مباراة س�وريا واليابان 

والتي انتهت بفوز سوريا 2-1 يف الجولة  الثانية من كأس آسيا . 
ويف الدقيق�ة الثامن�ة، لجأ صب�اح اىل تقني�ة »VAR«  ، للرجوع اىل 
حالة مش�كوك  فيها، ليحتسب بعدها ركلة جزاء تسببت بتسجيل 

الهدف األول ل سوريا . 
يذك�ر أن صباح من الحكام الدولي�ني، الذين يعتمد عليهم االتحاد 

االسيوي يف  جميع مسابقاته الكبرة. 

تمكنت إدارة ن�ادي الزوراء من 
إضاف�ة الوافد الجديد مصطفى 
محم�ود لقائم�ة  الفري�ق التي 
ستشارك يف ملحق دوري أبطال 
آس�يا أمام بونيودكور األوزبكي 

يوم   22 من الشهر الجاري . 
وق�ال عض�و الهيئ�ة اإلداري�ة 
لن�ادي ال�زوراء عب�د الرحم�ن 
نجح�ت  يف  »اإلدارة  إن  رش�يد 
إضافة الالع�ب الجديد للقائمة 

القارية بع�د التعاقد معه بفرة 
االنتق�االت  الش�توية قادما من 
الصناع�ات الكهربائي�ة«  .  وبني 
أن الفريق ألغى معس�كر تركيا 
وعوضه بمعسكر يف أوزبكستان 
للتطب�ع ع�ىل  األج�واء هن�اك .  
وزاد: »م�ن املنتظ�ر أن يغ�ادر 
الفريق نهاية األسبوع الحايل إىل 
طشقند، واإلدارة  تسعى لتأمني 

مباراة تجريبية هناك«. 

أعلن االتحاد االس�يوي لكرة القدم، عن حكم مباراة األوملبي امام 
تايلند يف  الجولة األخرة من دور املجموعات بنهائيات آس�يا تحت 
23 عاماً .  واناط االس�يوي مهمة قيادة املب�اراة اىل الحكم االردني 

أدهم مخادمة ليقود  املواجهة الحاسمة غداً الثالثاء . 
وس�تقام املباراة بني الفريقني يف تمام الساعة الرابعة و15 دقيقة 

بتوقيت بغداد . 
يذك�ر ان نتيجة الف�وز فقط هي التي تؤه�ل األوملبي لربع نهائي 

املسابقة . 

قررت محكم�ة النزاع�ات الدولية 
»كاس«، تأجي�ل النط�ق بالقضية 
التي رفعه�ا النجم  الدويل الس�ابق 
عدنان درجال ضد االتحاد العراقي 

لكرة القدم . 
وكان من املقرر ان تصدر املحكمة 
قرارها الي�وم بعد تأجيل الكثر من 
مرة .  وق�ال مصدر يف اتح�اد الكرة 

إن »محكم�ة النزاعات الرياضية، 
كاس اجلت النطق  بقضية درجال 
واتحاد الكرة اىل السابع من شهر 

شباط املقبل«. 
وكان درج�ال ق�د تقدم بش�كوى 
ض�د االتحاد العراق�ي لكرة القدم 
االتحاد  بتهمة تزوي�ر  انتخاب�ات 

والنظام األسايس التحاد الكرة. 



األمريكي�ة  النجم�ة  حقق�ت 
س�رينا ويليامز تقدما يف نسخة 
التصنيف العاملي  لالعبات التنس 
الي�وم  الص�ادرة  املحرتف�ات، 
اإلثنني، حي�ث صعدت من املركز 

 العارش إىل التاسع . 
وجاء صعود املخرضمة ويليامز، 
بعد أن توجت بأول لقب لها خالل 
نحو 3  أعوام، حيث أحرزت لقب 
بطولة أوكالن�د النيوزيلندية، إثر 

الفوز يف النهائ�ي عىل  مواطنتها 
جيسيكا بيجوال . 

وكان آخر لقب س�ابق لويليامز، 
يف بطولة أس�رتاليا املفتوحة عام 
2017، حيث  غابت لفرتة طويلة 

عن املالعب . 
املرك�ز  إىل  ويليام�ز  وصع�دت 
التاس�ع عىل حس�اب الهولندية 
كيكي برتنز، وذلك  قبل أس�بوع 
واح�د م�ن انط�الق منافس�ات 

أس�رتاليا املفتوحة، أوىل بطوالت 
»جراند  س�الم« األربع الكربى يف 

املوسم . 
وحافظت األسرتالية أشيل بارتي 
عىل موقعها يف صدارة التصنيف 
وتليه�ا  نقط�ة  برصي�د   7547 
التش�يكية كارولين�ا بليس�كوفا 
برصي�د 5940 واليابانية ناومي 
 أوس�اكا حام�ل لق�ب أس�رتاليا 

املفتوحة. 

وافق الدنماركي كريستيان إريكسن العب 
وس�ط توتنهام هوتسبر، عىل االنتقال  إىل 
إنرت ميالن خالل املركاتو الشتوي الجاري . 
ووفًقا لصحيفة »الجازيتا ديللو سبورت« 
اإليطالية التي تابعتها »املراقب  العراقي«، 
فإن إريكسن اتفق مع مسؤويل إنرت ميالن 
عىل رشوط العقد الذي يمتد  ألربعة مواسم 

ونصف، ويبدأ من كانون الثاني الجاري . 
وأش�ارت إىل أن إريكس�ن اضط�ر لخفض 
جني�ه  ملي�ون   6.5 إىل   8.5 م�ن  راتب�ه 

 إسرتليني، لتس�هيل مهمة انتقاله إىل إنرت 
ميالن خالل املركاتو الشتوي الجاري . 

وأوضحت أن ما ينقص الصفقة فقط هو 
االتفاق بني إنرت ميالن وتوتنهام  هوتسبر، 
ال س�يما أن األخر يطلب الحصول عىل 17 

مليون جنيه إسرتليني . 
يذكر أن عقد إريكس�ن مع توتنهام ينتهي 
يف الصي�ف املقب�ل، وبالت�ايل يح�ق  لالعب 
الدنمارك�ي التوقيع م�ع أي فريق باملجان 

بداية من الشهر الجاري. 

االثنين 13 كانون الثاين 2020 
العدد 2238 السنة العاشرة
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لسيرينا 
بتصنيف 

العبات التنس

إريكسن 
يوافق على 

االنتقال 
إلنتر ميالن

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم اإلثنني، أن نادي برشلونة 
يراقب أحد الالعبني  تحسًبا لضمه يف املوسم الحايل . 

وكان برش�لونة قد أعل�ن أن املهاج�م األوروغوياني لويس 
سواريز سيغيب عن  املالعب لفرتة تصل إىل أربعة أشهر . 

ووفًق�ا لربنامج »الش�رنجيتو« اإلس�باني، فإن مس�ؤويل 
برش�لونة يراقب�ون  األرجنتين�ي إزيكيي�ل أفي�ال مهاج�م 
أوساس�ونا، تحس�ًبا لضم�ه إىل الفري�ق الكتالون�ي  خالل 

املركاتو الشتوي الجاري  . 
وأج�رى نجم أوروغواي جراحة يف غرضوف الركبة اليمنى، 
بعد ش�عوره بآالم،  داهمته قبل مباراة إس�بانيول يف الليغا، 
وتج�ددت خ�الل مواجهة أتلتيكو مدريد )2-  3( يف الس�وبر 

اإلسباني  . 
وكان�ت تقارير صحفية قد أك�دت أن الن�ادي الكتالوني ال 
ين�وي التعاقد مع بديل  ملهاجمه األبرز، نظرا ألن مدة غيابه 

لن تزيد عن 6 أسابيع. 
م�ن جه�ة أخرى ب�ات الفرنيس ج�ان كلر توديب�و مدافع 
برش�لونة، ع�ى أعتاب  مغ�ادرة ملع�ب الكام�ب نو خالل 

املركاتو الشتوي الجاري . 
ووفًقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو«، التي تابعتها »املراقب 
العراق�ي« ف�إن توديبو  س�افر إىل أملانيا، وس�يخضع اليوم 

للكشف الطبي، تمهيًدا لالنضمام إىل صفوف  شالكه . 
وأش�ارت الصحيفة إىل أن صيغة انتقال ج�ان كلر توديبو 
س�تكون إعارة حتى  نهاية املوس�م الح�ايل، دون أي أحقية 

للرشاء يف الصيف املقبل . 
وأوضحت »مون�دو ديبورتيفو« أن هذه 

املفضلة لالع�ب والنادي،  الصيغ�ة 
حيث  يتمسك توديبو بعدم الرحيل 
عن صف�وف برش�لونة بش�كل 

نهائي . 
ويرى النادي الكتالوني أن جان 
كل�ر توديب�و س�يكون خي�اًرا 
مميزًا للمس�تقبل،  وستس�اعد 
اإلعارة عى إع�ادة تقييمه مرة 
أخ�رى، قب�ل الع�ودة إىل ملع�ب 

الكامب نو  يف الصيف املقبل. 

بعد اجراءه عملية جراحية .. برشلونة يحدد 
أفيال لتعويض سواريز

أكد تقرير صحفي إس�باني، الي�وم اإلثنني، أن ريال مدريد 
س�يخرس جه�ود العب�ه  س�رجيو راموس خ�الل الفرتة 

املقبلة . 
وش�ارك راموس يف لق�اء أتلتيكو، أمس األح�د، بنهائي 
الس�وبر اإلس�باني، كما س�دد  ركلة الجزاء الحاس�مة 

للقب . 
ووفًقا لربنامج »الشرنجيتو« اإلسباني، فإن راموس 
س�يغيب عن ريال مدريد  لفرتة ت�رتاوح بني 10 و15 

يوًما، بسبب إصابة يف الكاحل . 
ورصح رام�وس بع�د املباراة »تس�ديد ركلة الج�زاء عىل طريقة 
بانينكا؟ نعم فكرت،  لكن كاحيل لم يكن مستعًدا بسبب الركض 

كثرًا .» 
وأض�اف: »ش�عرت بألم يف الكاح�ل، وكنت خائًف�ا للغاية، ومع 
مرور الوقت أصبح  الجو أكثر برودة وازداد األلم، لكن يف النهاية 
هناك الكثر من األمور تنس�يك  األوجاع، واآلن أنا مرهق للغاية، 

وآمل أال يستمر ذلك لفرتة طويلة«. 

اق�رتب بيب�ي رين�ا حارس مرم�ى ميالن 
اإليط�ايل، م�ن االنتق�ال إىل أس�تون فيال 
 اإلنجليزي، عىل سبيل اإلعارة حتى نهاية 

املوسم الجاري . 
وذكرت شبكة »س�كاي سبورتس«، التي 
تابعته�ا »املراق�ب العراق�ي« أن مي�الن 
 واف�ق عىل إتمام الصفق�ة، وأن رينا كان 
متواج�دا يف مدرجات ملع�ب »فيال بارك« 
 ملتابعة مباراة أستون فيال أمام مانشسرت 

سيتي والتي خرسها الفريق 6-1  . 

وأضافت أن رينا سيكمل الفحص الطبي 
م�ع الفري�ق الي�وم اإلثن�ني، الس�تكمال 

 إجراءات انضمامه إىل أستون فيال . 
وأصب�ح رين�ا خيارا ألس�تون في�ال الذي 
س�يغيب حارس مرماه توم هيتون حتى 
 نهاية املوسم بسبب اإلصابة التي تعرض 

لها وأنهت موسمه مع الفريق . 
وس�بق لرينا أن لعب يف الدوري اإلنجليزي 
املمتاز لفريق ليفرب�ول، حيث انضم  إليه 

قادما من فياريال يف صيف عام 2005. 

ق�ال ه�اري ماغواي�ر مداف�ع 
مانشس�رت يونايت�د، إن زميل�ه 
يتط�ور  راش�فورد  مارك�وس 

 برسعة لكي يصبح هدافا خطرا . 
وس�جل راش�فورد، هدفني يف فوز املان 
يونايت�د 4-0 ع�ىل نوريت�ش س�يتي يف 
 الدوري اإلنجلي�زي، لرفع رصيده إىل 19 
هدفا يف آخر 23 مباراة مع ناديه  ومنتخب 

بالده . 
وأضاف ماغواير لوس�ائل إعالم بريطانية »أنا 

س�عيد من أجله هذا العام، لقد بدأ  يف تس�جيل 
أال  وأتمن�ى  الت�ي يس�تحقها  األه�داف  ع�دد 

يتوقف .» 
وشدد »أنه يملك القدرة عىل تسجيل املزيد 

من اآلن وحتى نهاية املوسم  الجاري«. 
وتاب�ع »أس�تطيع أن أتذكر أن�ه منذ عدة 
مواسم، عندما ذهبت للمران مع إنجلرتا، 
 لق�د لفت نظري بس�بب قدرته وأس�لوبه 

الفن�ي. ه�و يمل�ك كل يشء ليواصل امليض 
 قدما ويحقق مسرة هائلة«. 

بي�ب  اإلس�باني  أع�رب 
مانشس�رت  مدرب  غوارديوال 
س�يتي، ع�ن رأي�ه يف اختي�ار 

 أفضل مهاجم يف العالم . 
وكان امل�ان س�يتي ق�د ف�از عىل أس�تون فيال 
بنتيجة 6-1، أمس األحد، يف إطار  الربيمرليغ، 
ونجح س�رجيو أجويرو يف تس�جيل هاتريك، 
ليصبح أفضل هداف  أجنبي يف تأريخ البطولة . 
أبرزته�ا  ترصيح�ات  يف  غواردي�وال  وق�ال 
صحيف�ة الدي�يل مي�ل وتابعته�ا »املراق�ب 

 العراقي« »أفضل العب يف العالم هو مييس«. 
وأض�اف »ه�ل هذا يعن�ي أن مييس هو ببس�اطة أفضل 
الع�ب رق�م 9 )مهاج�م  رصي�ح(؟ ليوني�ل األفضل عىل 

اإلطالق«. 
وتابع املدرب اإلسباني »لكن عىل مستوى باقي الالعبني، 

فإن أغويرو يظل  واحًدا من األفضل أيًضا«. 
وواصل »أرقام أغويرو القياسية؟ جميع الالعبني قدموا 
التهنئ�ة ل�ه يف غرفة خلع  املالب�س، ألن كرس رقم قيايس 

ألسطورة مثل تري هنري هو أمر ال يصدق«. 
وأكم�ل »أن تكون الالع�ب األجنبي صاحب أكرب عدد من 

األه�داف والهاتريك، فهذا  األم�ر يتحدث عن 
نفسه«. 

وأردف »إنه لرشف يل أن أكون هنا يف اليوم 
ال�ذي حقق فيه ه�ذا اإلنج�از، نأمل  أن 

يسجل املزيد«. 
وأتم »هناك العبون س�يذكرون عرب 
التاري�خ املذه�ل للك�رة اإلنجليزية، 
وأغوي�رو  واح�د منهم، فهو يس�اعد 

ع�ىل جع�ل الك�رة اإلنجليزي�ة تس�ر 
بشكل أفضل«. 

اإلصابة ُتغيِّب راموس عن ريال مدريد  

رينا يقترب من العودة إلى البريميرليغ

ماغواير يتوقع استمرار تألق راشفورد

غوارديوال يمدح أرقام أغويرو القياسية

انضم ميالن اإليط�ايل، إىل األندية 
الراغبة يف الظف�ر بتوقيع مدافع 
ف�رتة  ميون�خ،  خ�الل  باي�رن 

االنتقاالت الشتوية الجارية . 
وبحسب شبكة »سكاي سبورت 
أملاني�ا« الت�ي تابعته�ا »املراقب 
العراق�ي«، فإن  الن�ادي اإليطايل 
ميون�خ  باي�رن  م�ن  اس�تفرس 
عن م�دى إمكانية ض�م مدافعه 
ويس�عى  ج�روم  بواتين�ج  .  
مس�ؤولو ميالن لتعزيز صفوف 
الفريق اإليط�ايل بمدافع صاحب 
خ�ربة  كب�رة، ملحاول�ة انتش�ال 
يف  كبوات�ه  م�ن  الروس�ونري 

النصف الثاني من املوسم  . 
ول�ن يتمك�ن مي�الن م�ن ض�م 
بواتين�ج بعق�د دائ�م يف كانون 
الثان�ي الج�اري، إذ أن  الخيار 
األول يكم�ن يف اس�تعارته مع 

وضع بند خيار الرشاء . 
   كما أن رات�ب املدافع األملاني، 

صاح�ب ال��31 عاًما، ق�د يقف 
عائًق�ا أم�ام انتقال�ه  إىل ملع�ب 
سان سرو، نظرًا الرتفاعه، وهو 

ما ال يقدر ميالن عىل دفعه . 
وتأتي هذه األنباء يف ظل التقارير 
التي تؤكد ق�رب تعاقد ميالن مع 
املدافع  الدنماركي سيمون كاير، 
معاًرا من إش�بيلية اإلسباني بعد 
تجرب�ة قص�رة غ�ر  ناجحة يف 
أتالنتا  .  وكان�ت تقارير صحفية 
قد أفادت مؤخرًا برغبة آرس�نال 
بواتين�ج،  ض�م  يف 
مس�تغاًل  ع�دم 
قدرة الالعب 
عىل حجز 
م�كان يف 
تش�كيلة 
ن  ي�ر با
األساسية 
من�ذ بداية 

املوسم. 

م�درب  أرتيت�ا  ماي�كل  ينتظ�ر 
آرس�نال، الكث�ر م�ن مهاجم�ي 
فريق�ه لتعوي�ض غي�اب  القائ�د 
بس�بب  أوباميان�ج  واله�داف 
اإليق�اف .  وس�يغيب أوباميانج، 3 
مباري�ات بس�بب اإليق�اف بعدما 
ارتك�ب خط�أ عنيف�ا أس�فر عن 

 طرده أمام كريستال باالس . 
وقال مايكل أرتيتا إنه س�يكون من 

الصع�ب بكل تأكي�د تعويض غياب 
الهداف  الجابوني . 

وأضاف أرتيتا لوسائل إعالم بريطانية 
»فق�دان تقريبا أهم الع�ب ليس باألمر 

 الس�هل. نمل�ك العب�ني آخرين بوس�عهم 
اللعب يف هذا املركز«. 

وتاب�ع »اآلن عليه�م تحس�ني مس�تواهم 
ألنه لن يس�تطيع مس�اعدتنا يف تس�جيل 
 األه�داف. الع�ب آخ�ر س�يكون مطالب�ا 

بالقيام بذلك«. 

ميالن يبدأ تحركاته لضم بواتينج

أرتيتا يعترف 
بصعوبة 
تعويض 
أوباميانج
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مصطلحات ادبيةالثقافـي
حبكة فرعية

وال نجد عند تلك النزعة احتفاء بما يمتلئ به 
األدب، الذي تعتربه قديما، من حكمة األجيال 
الس�ابقة التي تته�ادى عىل طرقه�ا املعبدة، 
بل نجد احتف�اء بالهاوية واألعم�اق املعتمة 
الوعرة. فهنا نجد الكاتب يقرتح ويستكشف 
األس�لوب الحداث�ي الف�ذ »للخ�اص«، وهو 
خ�اص تقوم به ذات الفرد من أجل نفس�ها 
لك�ي تتحرر من ذاتها الجاهزة أيضا يف غمرة 

ما تتحرر منه.

طرائف من التراث 

رجب الشيخ: اكتبوا على قبري احدى قصائدي وأعلنوا موت الذي عاش من دون اعداء

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...
كان�ت ش�ديدة ف�رىض بموقعه بني 
املتزاحمني لكنه اكثر من )الومضات 
( لتجاور الق�وايف يف مركبه املبحر يف 
لجة الشعر . وكان بودي مشاكسته 
من�ذ زمن ليس بعيد لكن الفرصة لم 
تحن اال الي�وم ففرضت نفيس عليه 
عن�وة ورش�قته بوابل اس�ئلتي من 
خال )املراق�ب العراقي(وقد خرجنا 

معه بهذا الحوار.
من ه�و رجب وموجبات الوحدة مع 

الشيخ ؟
اتح�اد  …عض�و  الش�يخ  رج�ب 
االدب�اء والكت�اب يف الع�راق رئي�س 
مؤسس�ة قلم الثقايف نائب مؤسسة 
تجدي�د االدبي�ة …دكت�وراه فخرية 
العلم�اء واملؤرخ�ني يف  م�ن معه�د 
جامع�ة اوزبكس�تان …عضو اتحاد 
الصحفي�ني العراقيني .. عضو اتحاد 
ال�دويل بصفة عض�و ..ل�ه انجازات 
كتب�ت  ش�عرية  ودوواوي�ن  ادبي�ة 
دي�وان   .١ ومنه�ا  النث�ر  بقصي�دة 
غوايت�ك له�ا آث�ر ٢٠١٥ /٢.نهارات 
…  ٢٠١٧  … وامل�اء   .٣  /٢٠١٦

وديوان�ني تحت الطب�ع …كتب عنه 
الدكت�ور جم�ال خض�ر الجبوري ) 
كتابا نقديا بأسم ….الرتكيب اللغوي 
عند الش�اعر رجب الش�يخ ( ٢٠١٧ 
ول�ه جوائز ودروع كث�ره كتب عنه 
نقاد كث�رون يمزج مابني فلس�فة 
انتع�اش  القبيل�ة واالدب فكاهم�ا 

للذات
رج�ب مش�تت يف دروب االدب ب�ني 

القصيدة والومضة واالدارة .. اين
مستقرك ؟

نح�ن نوف�ق ماب�ني الش�عر واالدب 
واالدارة وذلك الهتمامي الكبر الداء 
رس�الة فكرية آلي�ت فيها عن نفيس 
ان اكون ناجحا واطبق كل مرتكزات 
النج�اح بأيح�اءات ايجابية وس�بل 
االرتق�اء لخدم�ة االخري�ن …وهذه 
الرس�الة الزالت لم تكتم�ل وتحقيق 
العاملي�ة بالرغم ف�وزي يف املؤتمرات 

الدولية والعاملية .
افراط�ك يف الومض�ة ه�ل الغ�رض 
منه تسجيل اس�مك يف سجل التعداد 
او عج�ز ع�ن  للفيس�بوك  اليوم�ي 

معالجة النص الشعري ؟
الومض�ة …هي القصي�دة او النص 
املنزلق م�ن نص كبر لك�ن تخضع 
لضواب�ط م�ن التكثي�ف وانحس�ار 
املعن�ى بش�كل مكث�ف ولل�ه الحمد 

وفقت بكتابتها .
تس�تضيف  ثقافي�ة  مؤسس�ة  ل�ك 
االدباء وتحاورهم وتعرف بمنجزهم 
لكن س�جات االس�تضافة تخلو من 
اس�م رجب الشيخ ألم يكن لك منجز 
يس�تحق االس�تضافة ليحاورك من 

خلف منصتها احدهم ؟
حني قررنا ان نؤس�س مؤسسة قلم 
الثقافي�ة كان هدفن�ا ه�و تطوي�ر 
والفن�ون  والش�عر  واالدب  الفك�ر 
الش�بابي  بالجان�ب  واالهتم�ام 
ادارة  مجل�س  وش�كلنا  والنس�وي 
وهيئة مستش�ارين والعمل بش�كل 
جماع�ي لتطوي�ر عجلة املؤسس�ة 
..و الينا عىل انفس�نا ان نكون خدما 
لادباء نعمل به�دوء ملصلحة االخوة 

الشعراء واستضافتهم .
كتب�ت الش�عر حت�ى ك�ى رأس�ك 
البي�اض .. اين يضعك النقاد والقراء 

والشعراء بني مجايليك ؟
انا من يضع نفس�ه ولس�ت منتظرا 
النق�اد وم�ن يق�رتب م�ن املضمار 
يس�مع بوضوح صهيل ق�وايف رجب 

الشيخ وهي تطوي اديم الشعر .
للجنوب موروث ولقبيلة )الس�واعد 
( فيه س�هم وافر )تجن�ا لو نجيجن 
يابنيات علوه ونصصنها الساعديات 

( هل غرفت منه ؟ وماذا كان ؟.
ان�ا ابن الجنوب م�ن العمارة وكتبت 

كثرا عن مدينتي من خال نصويص 
النثرية والشعرية واهتمامي بالرتاث 
واالنس�اب وامل�وروث العراقي حيث 
ولدت يف بغداد لكن جذوري وامتدادي 
العش�ائري يف ميس�ان والزال عندنا 
مضي�ف عمي )ابو تري�كات ( قائما 
عىل نهر املرشح ونستقبل الزوار من 
العشائر.جمع بعضهم يف املايض بني 
الفروسية والش�عر وانت تجمع بني 
املش�يخة والش�عر .. بم�اذا يختلف 

ادب شيوخ العشائر عن غرهم ؟.
يدهش�ني تاري�خ أج�دادي يف حقب 
كان العال�م الكون�ي راضخ ملش�يئة 
األق�دار حينما كان اس�ايف يعرفون 
يف  الس�ماء  قوان�ني  م�ع  التعام�ل 
العصور الحجري�ة ليصنعوا  تاريخا 
مجي�دا فه�م اول من صن�ع العجلة 

والكتابة.
النع�رف ل�ك عدوا يف العل�ن .. هل لك 

اصدقاء يف الرس ؟.
اح�ب الجميع واالخ�رون يبادلونني 
الزع�ل  الش�عور …الاع�رف  نف�س 
مطلق�ا وقلبي يس�ع البح�ر …هذا 

ماقال�ه االديب جواد الش�ال وبقية 
الشعراء واالدباء لذلك حزت محبتهم 

بامتياز ليس يل اعداء .
م�ن ه�و الش�اعر ال�ذي حس�دته ؟ 
وم�ن الذي غبطته ؟ وه�ل تعرف ابا 

العتاهية؟
ان�ا متأثر بالش�اعر حس�ني مردان 
وق�رأت كل ماكتب عن�ه الني اعتربه 
س�يد القصي�دة النثري�ة …لك�ن يف 
الوقت الحارض متأثر بالشاعر عادل 

قاسم واتابع كتابته .
رأي لم تجاهر به سابقا ؟.

ال جواب …. وال تعليق احتفظ به .
ماهو النع�ي الذي تتمن�ى ان يكتب 

عند موتك ؟.
ان تكتب اح�دى قصائدي عىل قربي 
وان يكتب�وا عليه�ا م�ات أب�ي الذي 

عاش من دون اعداء .
امني�ة خاصة لرج�ب الزالت مؤجلة 

حتى اآلن ؟.
طبع اعمايل الكاملة وترتجم اىل اللغة 
االنكليزية او الفرنس�ية …او يمد يف 

عمري الحقق بهذه االمنية .

رجب الشيخ ..رجل ضحك المشيب برأسه فقابل ضحكته بابتسامة فتحول الشيب اىل تاج وقار زاده رونقا وقبوال عند االخرني , طبيعته الهدوء وقبول 
االخر ولو ظاهريا بعد ان اجاد لغة االبتسامة وقدمها عىل كل اللغات . ركب )مشحوف ( ورثه عن اهله وتهادى به بني بحور الشعر معاكسا التيار مرة 

ومماشيا له مرات وحاول ان يتقدم الجميع لكن المنافسة 

يمزج ما بين فلسفة القبيلة واالدب 

طرائف
أبي��ات ال مثي��ل له��ا

الوم صديقي وهذا محال 

صديقي أحبه كام يقال

وهذا كام بليغ الجمال

محال يقال الجمال خيال

الغريب أنك تستطيع قراءته أفقيا ورأسياً!

»أدرَكها النسياُن« رواية نقد سياسي واجتماعي وأخالقي
 فاضل عبود التميمي

تس�عى ه�ذه املقال�ة إىل الوق�وف عند 
عتبات رواي�ة »أدرَكها النس�يان« التي 
أصدرتها الروائية األردنية سناء شعان 
ع�ام ٢٠١8 ع�ن دار أم�واج للطباع�ة 
وق�د  عم�ان،  يف  والتوزي�ع  والن�رش 
وصفتها الروائية بأنها انتصار للذاكرة 
اإلنس�انية، حيث يقبع الدرس البرشي 
ب�كل تفاصيل�ه القبيح�ة، والجميلة يف 
الحياة، لكن النرص والبقاء يكون حليف 
الح�ق، والحقيقة مهما طغت األكاذيب 
عىل التفاصيل، فهي رواية نقد سيايس، 
واجتماع�ي، وأخاقي، فض�ا عن أنها 
رواي�ة )عتبات نصية( ملا تش�تمل عليه 
من ش�يفرات تحظى بقيمة تشكيلية، 
ورسدية عالية أس�همت يف رسم صورة 
امل�رسود، وتوجي�ه الق�راءة نح�و فهم 
عمي�ق لطبيع�ة اإلش�كالية يف مجتمع 

الرواية.
أوىل عتب�ات الرواي�ة: الغ�اف الذي ُيعد 
أيقونة تحيل عىل مضمون، وتعمل عىل 
ترسيع الدخول إىل القراءة، فهي تمتلك 

شكا برصيا يمكن االهتداء إىل عاماته 
اللس�انية التي تنفتح عىل جملة عتبات 
هي: العنوان واأليقونة، واس�م املؤلف، 
واسم الدار النارشة… كان غاف الرواية 
قد أش�بع باللون الصح�راوي املائل إىل 
الصف�رة، ليذكر بمايض الش�خصيتني 
عاش�ا  اللذي�ن  و)به�اء(  )الضح�اك( 
اليت�م  صح�راء  يف  األوىل  طفولتيهم�ا 
والفاق�ة، ويف أعىل جانب�ه األيمن برزت 
كلم�ة )رواي�ة( محيل�ة ع�ىل مرجعية 
أجناس�ية لها موقعها الي�وم يف الكتابة 
الرسدي�ة وتلقيه�ا، وتحته�ا مب�ارشة 
ظهر عنوان الرواية »أدرَكها النس�ياُن« 
بحجم كبر أسود اللون دال عىل الحزن 
واملوت، وهو ينفتح عىل تركيبية نحوية 
مؤداه�ا تقدم املفعول ب�ه )الهاء( التي 
تعود ع�ىل )البطلة( عىل الفاعل يف لعبة 
التقديم والتأخر، التي تحيل عىل إدراك 
للنس�يان عجي�ب، وللعن�وان وظائ�ف 
أربع تمكن منها النقد السيميائي هي: 
التعيني: أي تعيني اس�م الكتاب الذي به 
سيشتهر وُيتداول، والوصف: أي تحديد 

مضم�ون الكت�اب، واإلغ�راء: أي إغراء 
القارئ باقتن�اء الكت�اب، واإليحاء: أي 
التلميح بالقيمة اإليحائية للكتاب التي 
تس�هم يف تقبله، وه�ذه الوظائف تبدو 
واضحة يف عن�وان الرواية، الذي ينتمي 
دالليا إىل عدم االستذكار الذي يتهاون يف 
اس�رتجاع الذكرى، أو املناسبة فيدعها 
تتهاوى ب�ني غياهب الضي�اع، والفقد، 

والبؤس.
وإذا كان النس�ياُن معل�وم الداللة عند 
املتلق�ي، فإن ضم�ر اله�اء يف العنوان 
يحيل�ه عىل ام�رأة يس�كت العنوان عن 
تحديد اس�مها بسبب إيجازه، وافتقاره 
إىل التوضي�ح، لي�رتك أم�ر تفصيل�ه إىل 
املت�ن الذي أخربنا أنه�ا )بهاء( مريضة 
بالرسط�ان، وق�د آن له�ا أن ترت�اح يف 
مرحلة من عمره�ا األخر، وأن يدركها 
نس�يان املايض، يف ظل حض�ور مكثف 
للحبيب، ويظهر العنوان ثانية يف أقىص 
اليس�ار م�ن أس�فل الصفح�ة الثانية 
للغاف الداخيل، ليكون س�يد النقش يف 
الصفح�ة كلها، ت�اركا للروائية يف قابل 

األيام تس�جيل إهداء الرواية ملن تش�اء 
عىل بياض الصفحة الواس�ع، وللقارئ 
أن يجد الغاف األخر للرواية، مش�تما 
عىل ص�ورة الروائية، وهي س�اهمة يف 

أمر ما.

توس�طت  فق�د  الغ�اف  أيقون�ة  أم�ا 
املس�احة الكائنة ب�ني العنوان، واس�م 
الروائية، وهي تشتمل عىل صورة منزل 
أوروبي محاط بالثلج، وأش�جار كثيفة 
يس�تدل املتلق�ي يف م�ا بع�د أن�ه منزل 
)الضحاك( يف منفاه الجميل، وللمتلقي 
أن ي�وازن ب�ني اللون�ني: الصح�راوي، 

والثلجي ليدرك مقدار املفارقة.
وإذا كان النس�ياُن معل�وم الداللة عند 
املتلق�ي، فإن ضم�ر اله�اء يف العنوان 
يحيل�ه عىل ام�رأة يس�كت العنوان عن 
تحديد اس�مها بسبب إيجازه، وافتقاره 
إىل التوضي�ح، لي�رتك أم�ر تفصيل�ه إىل 
املت�ن الذي أخربنا أنه�ا )بهاء( مريضة 
بالرسط�ان، وق�د آن له�ا أن ترت�اح يف 

مرحلة من عمرها األخر.

 املراقب العراقي/ متابعة...
لم يحدث يشء كثر يف إجازة الصيف. األم، 
الت�ي كان ترَكها زوُجها بادئا حياة جديدة 
م�ع أق�رب صديقاتها، كان�ت محتاجة إىل 
ذلك التغي�ر املؤقت لتتعاىف م�ن صدمتها، 
وه�ي تعافت، ب�ل إنها يف إقامة الش�هرين 
عن�د والدته�ا، حي�ث املنتج�ع الصح�ي، 
تبادل�ت نظ�رات كث�رة م�ع ذل�ك الرجل 
اللطي�ف الذي اس�مه »داندي«. أم�ا أمها، 
الجدة املضيفة، فقد حّققت يف ذلك الصيف 
م�ا كانت خّطط�ت له، وهو إراح�ة ابنتها 
من صدمتها. االبن مارتن، وهو الشخصية 
األوىل يف الرواية، وراويتها، حدث له ما كان 
سيحدث عىل أّي حال لفتى يف الثالثة عرشة 
من عمره: تمكن من طبع أول قبلة له عىل 
شفتي فتاة. تلك كانت سيلفيا التي أعجب 
بجمالها، س�واء كانت مطلية كلها بالطني 
الصح�ي الذي يمتاز ب�ه املنتجع الصيفي، 
أو كان�ت قد اغتس�لت من بع�ده. لم يكن 
مارتن قد أكثر من التس�اؤل حول ارتدائها 
الدائ�م لتلك النظ�ارة الس�وداء، فهو أدرك 
رسيعا أنها عمياء ال َترى. لكن ذلك لم يكن 
مأس�اويا، ال يف م�ا خّص�ه وال يف ما خّص 
محبوبته. وح�ني افرتقا ليذهب كل منهما 
إىل م�كان إقامت�ه األص�يل، يف آخ�ر إجازة 
الصيف، حرصا عىل أن يرتاس�ا متواعدين 

مس�بقا عىل اللقاء يف املكان نفسه الصيف 
املقبل.لم يحدث يشء يعّكر املجرى العادي 
للحي�اة. املفاجآت التي يمك�ن لوقعها أن 
يكون عنيفا وقاسيا ، مثل رحيل الزوج أو 
األب، تم�ّر هكذا مثل أع�راض عابرة قابلة 
للش�فاء الرسيع، ذلك راجع عىل األغلب إىل 
ظّن الكاتب�ة، أن األمور تق�ع خفيفة عىل 
وع�ي من ه�م يف عمر الفت�ّوة ذاك، لكنها، 

مع ذل�ك، ال تش�ر إىل أي يشء يقبع تحت 
ذلك الس�طح، حني تكون هن�اك نار، ال بّد، 
مشتعلة تحت الرماد، بل إن الكاتبة ترسم 
العال�م، بكل ما فيه، س�ها وطّيعا. فحني 
علم املصطافون أن بلدية املنطقة ستحّول 
منتجعهم إىل ناد خاص يجري الدخول إليه 
بأج�ر، لم يحتج ه�ؤالء إىل أكثر من القيام 
بتظاهرة صغرة ق�ّرر املحافظ يف نهايتها 
أن يزي�ل ذلك القرار، كأنه ل�م يكن، بل إنه 
أتاح للمحتجني الدخول إىل مبنى املحافظة 
ملّوث�ني الس�جاد األحم�ر بالط�ني العالق 
يف أرجله�م. كم�ا أن�ه، إىل ذل�ك، ش�اركهم 
انتصارهم بأن أخذ يرقص محتفا مثلهم.

النهايات الس�عيدة للِمَح�ن تعاكس كلمة 
الناق�د األدب�ي ميتك�و نوك�وف املعرّف�ة 
»تغط�ي  أنه�ا  ي�رى  حي�ث  بالرواي�ة، 
االحتجاجات السياسية والبيئية، واالرتباك 
يف القي�م األخاقي�ة والفق�ر يف املجتم�ع 
البلغاري املع�ارص«. ذاك الناقد، الذي نقرأ 
كلمت�ه تلك عىل غ�اف الرواي�ة، أقبل عىل 
الق�راءة باحثا ع�ن االحتج�اج أو الضّدية 
وهما، حس�به، املعنى الضمن�ي الذي يربّر 
للرواي�ة وجوده�ا. وإذ ل�م يهت�ِد إىل يشء 
من ذل�ك، عمد إىل جعل مس�رة االحتجاج 
تل�ك، معربة عن احتجاج البلغارعىل س�وء 

واقعهم.

»ريشة طائر البجع« الحياة كما يراها مارتن الفتى العاشق
املراقب العراقي/ متابعة...

ضم�ن إصدارات اتحاد األدب�اء والكتاب 
يف الب�رصة.. وع�ن دار كي�وان للطباعة 
والن�رش والتوزي�ع يف س�وريا ص�درت 

املجموع�ة القصصي�ة )لعب�ة الص�رب( 
للق�اص والروائ�ي محم�د عبد حس�ن. 
وج�اءت املجموع�ة يف ١٣١ صفحة من 
القطع املتوسط لتضم ١٣ قصة قصرة 
كتبت ع�ىل مراحل مختلف�ة من حياة 
الكات�ب. ولوح�ة غ�اف املجموع�ة 
باق�ر  )باس�م  الفن�ان  م�ن  مه�داة 

الفضل(.
و)محمد عبد حس�ن( قاص وروائي 
عراق�ي ول�د يف البرصة ع�ام ١9٦4.. 

صدر له:
• الطوفان وقص�ص أخرى )قصص 
قصرة(/ الطبع�ة األوىل ٢٠٠٢/ دار 
أزمنة للنرش والتوزيع/ عّمان األردن.

• خرائط الش�تات )رواي�ة(/ الطبعة 
األوىل ٢٠١4/ دار ضف�اف للطباع�ة 

والنرش والتوزيع/ الشارقة- بغداد.
• أن تنتظ�ر ال يشء )قصص قصرة 
جدا(/ الطبعة األوىل ٢٠١4/ إصدارات 

إتحاد األدباء والكتاب يف البرصة.
القصصي�ة  اإلص�دارات  يف  ش�ارك   •
التالي�ة الص�ادرة ع�ن اتح�اد األدباء 

والكتاب يف البرصة:
– ذاكرة مقهى )قصص قصرة جدا(

– العبو الرسد )قصص قصرة(
الحكاي�ات  يصنع�ون  برصي�ون   –

)قصص قصرة جدا(.

»لعبة الصبر« للقاص والروائي  محمد عبد حسن 

رجب الشيخ

كاظم حسن 
يفتتح القاص لؤي حمزة عب�اس مجموعته القصصية بقوله: 
»إنه�ا واح�دة من مهمات القص�ة: أن تعيد حكاي�ة العالم عىل 
نحو يليق بأحامنا لذلك تش�كل األح�ام دوراً واضحاً يف معظم 
قصصه, ففي حكاية)أعم�ى بروغل(ابتدأ الراوي برسد حكاية 
الش�خص الذي تنبأ بعماه, ولم يكتف بذل�ك بل تصالح مع تلك 
النبوءة قبل وقوعها, فاالستس�ام لألحام املنطفئة خلقه واقع 
مر تعيش�ه الش�خصية, وبالتايل تتبلور هذه األحام يف الفضاء 
الذي ترزح تحت وطأته الشخصيات, ففي تلك الحكاية ال تملك 
الشخصية س�وى متس�ع من املايض الجميل, وقد حدد الراوي 
ه�ذا امل�ايض بع�ام )١9٧8(, فف�ي هذا الع�ام وما قبل�ه كانت 
البرصة يف ذروة ش�بابها, لكن نذير الخراب دق ناقوسه بعد هذا 
التاريخ, تبدت قمة ذلك الخراب بحرب القادسية, وما قادته من 

تبعات عىل االنسان العراقي, لم ينج منها حتى االن.
  ويتك�رر حضور الحل�م يف حكاية فاطمة, فه�ذه الطفلة التي 

كان�ت تعي�ش حالة 
ن�ادرة,  مرضي�ة 
ح�رارة  تح�س  اذ 
كلم�ا  عينيه�ا  يف 
اغمضتهما, ورسيعاً 
م�ا تتح�ول الحرارة 
اىل حك�ة الهبة, وما 
عينيه�ا  تفت�ح  إن 
نمل  حت�ى يزح�ف 
ب�ني  م�ن  رم�ادي 
عاب�را  رموش�ها 
املحم�رة  أجفانه�ا 
ع�ىل  منت�رشا 
وه�ذه  وجهه�ا, 
الطفل�ة إنما كانت 
ولي�دة أح�ام ذاك 
ش�ارك  الجن�دي 
ف�ا  الح�رب  يف 

أح�ام م�ع الحروب س�وى أح�ام املوت 
والدم�ار, فقد انتهت هذه الحرب لكن مضاعفاتها لم تنتِه, فقد 
عاش�ها االنس�ان العراقي يف تس�عينيات الحصار املقيت, وكان 
ذل�ك الجندي الذي طاملا حلم بفتاته, إنما يتوعد بلس�ان الحرب 
م�ا س�تنتهي اليه من م�آس, لذلك تجد الراوي يق�ارن بني أنني 
الجندي وص�وت آالت الح�رب. ويفتتح ال�راوي حكاية فاطمة 
بقص�ة ذل�ك الكلب املعاق, ويش�بهه بانس�ان مع�اٍق يمكن أن 
ُيص�ادف يف أي مكان, وهذا التش�بيه يصّور فجائع الحرب التي 
انهكت ش�عباً عاش تحت ظالها, رغماً عنه. ويس�تثمر الحلم 
أيض�اَ يف قصة )حامل املظلة( حني ترى الش�خصيُة مس�لحني 
يقدم�ون عىل اع�دام ش�خصني أمام ب�اب الفندق ال�ذي يعمل 
في�ه, وهن�ا يقف كل يشء بوجه الش�خصية, فمن�اخ املدينة ال 
يحوي غر فصلني مجنونني احدهما صيف قاهر شمسه تذيب 
الحدي�د وش�تاء اهوج امط�اره ال تكل. فمعظم ه�ذه القصص 
تلق�ي ضوءاً عىل جيل الحروب العراقية, وما عاناه من واقع مرٍّ 
حارص الش�خصيات بالدواهي كلها, وبني أحام تنبئه بالخراب 
الق�ادم. وبالتايل فان هذه املجموع�ة القصصية تحفل بزمنني؛ 
زمن األحام الذي تبلور يف خضم الحرب, وهذه األحام بني حلم 

جميل مقتول, وحلم مظلم خلقته عجلة الحرب. 

ثيمة الحلم في المجموعة 
القصصية »حامل المظلة«
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ما هي مواصفات الكوكب الصالح للعيش؟

ب�دأ الن�اس يموت�ون بش�كل أكثر 
بس�بب اإلصاب�ات البس�يطة 

الت�ي كان يمك�ن عالجها 
من قبل ببضع حبوب. 
وه�ذا يش�ر إىل قدرة 

البكتريا عىل التكيف 
مع أنواع جديدة من 
املض�ادات الحيوية، 
يمك�ن  ال  الت�ي 
للعلم�اء مواكبته�ا.

وأعل�ن الخ�راء أن�ه 
لذل�ك تظه�ر  نتيج�ة 

م�ن  جدي�دة  أن�واع 
البكتري�ا أطلق�وا عليه�ا 

اسم البكتريا الخارقة.
ويعت�ر الخ�راء أن أحد أس�باب 

ظهور البكتريا الخارقة، احتواء الغذاء 
للمض�ادات الحيوي�ة. حيث يتم اس�تخدامها عىل 

نطاق واس�ع يف الزراع�ة لرتبية املاش�ية والدواجن.ويتم إعط�اء الحيوانات 
والنبات�ات املض�ادات الحيوية بش�كل غر منضبط. ووفق�ا ملنظمة الصحة 
العاملي�ة، ف�إن واحد من كل ش�خصني يمتلك مزرع�ة لرتبي�ة الحيوانات أو 
الخض�ار، يق�وم باس�تخدام املضادات الحيوية بش�كل خاطئ وب�دون أدلة 
طبي�ة كافية.ه�ذا وأعلن رئيس الجمعي�ة العلمية الطبية الروس�ية، أناتويل 
مارتينوف، أن املثال األكثر ش�يوعيا هو العدوى الفروسية التنفسية الحادة 
ون�زالت الرد عند الحيوانات، حيث ال تحت�اج إىل العالج باملضادات الحيوية، 
ولك�ن بم�ا أن ه�ذه األدوية تب�اع بحري�ة يف الصيدلي�ات، فإن األش�خاص 
يش�رتونها ويس�تخدمونها بش�كل مس�تمر، باإلضاف�ة إىل أن األطباء أيضا 
يصفونه�ا دون تفكر، وفق موقع »نيوز رو«.وينص�ح األطباء بالتحول إىل 
نظ�ام غذائي صحي قدر اإلمكان، والتوق�ف عن تناول املضادات الحيوية إال 
يف الحاالت الحرجة، واتباع قواعد النظافة الش�خصية من غسل اليدين باملاء 
والصاب�ون وتجنب األماكن الت�ي يمكن حصول العدوى منه�ا، والحذر عن 

السفر إىل بلدان أخرى.

أظهرت دراس�ة طبية أن األطفال 
الذين تعرضوا لتل�وث الهواء وهم 
ال يزال�ون يف األرح�ام معرض�ون 
الرتفاع مستوى س�كر الدم خالل 
الطفولة مقارنة بغرهم، مضيفة 

أن التلوث بالجسيمات الدقيقة قد 
يكون م�ن عوامل الخط�ر البيئية 

وراء اإلصابة بالسكري.
ورك�ز الباحث�ون عىل ما يس�مى 
بالجس�يمات الدقيق�ة 2.5 وه�ي 
مجموعة من الجسيمات 
والس�ائلة  الصلب�ة 
قطرها أق�ل من 2.5 
ومنها  ميكروم�رت 
واألتربة  الغب�ار 
م  لس�خا ا و
والدخ�����ان. 
هذه  وارتبط�ت 
ت  لجس�ي��ما ا
يف الس�����ابق 
ب�ة  إلص����ا با
الرئة  يف  ب�أرضار 
مخاط�ر  وزي�ادة 
بأمراض  اإلصاب���ة 
القل�����ب والس�كتة 
والس�كري؛  الدماغي�ة 

وفقا ل� »رويرتز«.
وش�ملت الدراس�ة 365 طفال يف 
مدينة مكس�يكو سيتي تعرضوا 
بالجس�يمات  تل�وث  ملس�تويات 
ميكروغ�رام   22.4 بلغ�ت   2.5

يوميا يف املتوس�ط لكل مرت مكعب 
م�ن اله�واء يف فرتة الحم�ل وهي 
 12 مس�توى  م�ن  بكث�ر  أع�ىل 
ميكروغراماً التي تحددها الجهات 

التنظيمية املكسيكية.
تع�رض  أن  الباحث�ون  وأوض�ح 
للتل�وث  أجن�ة  وه�م  األطف�ال 
بالجس�يمات بهذا املستوى ارتبط 
بزي�ادة س�نوية بنس�بة 0.25 يف 
الهيموغلوبني السكري لديهم بعد 
تجاوزهم س�ن الخامس�ة وحتى 

السابعة.
وقال�ت الدكت�ورة إيمي�ي أوكن يف 
جامعة هارفارد يف بوس�طن التي 
شاركت يف إعداد الدراسة إنه توجد 
ع�دة تفس�رات محتمل�ة للتأثر 
املبارش للتلوث عىل مس�توى سكر 
الدم لدى األطفال منها أن »التلوث 
يس�بب ق�درا كبرا م�ن االلتهاب. 
ونحن نعلم أن التعرض ملس�ببات 
التهاب أخرى ق�د تؤثر عىل تطور 
امل�خ  مث�ل  األعض�اء ووظائفه�ا 
والبنكري�اس والكب�د والعض�الت 
والدهون - وكلها تشارك يف تنظيم 
نس�بة الس�كر يف الدم بط�رق لها 

آثار طويلة األمد«.

»التأت�أة وع�دم الق�درة ع�ىل نطق 
الحروف والكلمات بشكل صحيح«، 
جميعها م�ن العالم�ات التي تظهر 
وتس�مى  األطف�ال  بع�ض  ع�ىل 
االضطراب�ات  بالتلعث�م وه�و م�ن 
التي يعانى منه�ا األطفال وقد تؤثر 
عىل حالته النفس�ية بسبب سخرية 
املحيطني ب�ه وخصوص�ا زمالئه يف 
املدرس�ة، وحس�ب ما ذك�ره موقع 
healthychildren فأن هناك العديد 
م�ن االس�باب الت�ي ت�ؤدى إلصابة 

االطفال بالتلعثم وهي: 
1:ق�د يكون التلعثم ناتج عن اصابة 
الطفل بمشاكل عصبية عديدة تؤثر 
عىل النط�ق والكالم وعضالت الوجه 
والدم�اغ، لذل�ك ينص�ح بالفح�ص 
الش�امل واجراء االش�اعات الالزمة 

ملعرفة سبب التعلثم عند الطفل.
2 :للعوام�ل الوراثي�ة دور كب�ر يف 
إصابة الطفل بالتعلثم وذلك يف حالة 
إصابة أحد االبوي�ن أو أفراد العائلة 

بالتلعثم فهي تنتقل لألبناء.
3: الضغ�ط النف�ي والعصبي الذى 
يتعرض له الطفل قد يؤثر عىل نطق 
الكلم�ات وتك�ون جم�ل وخصوصا 
املش�اكل االرسية التي يتعرض لها، 
لذل�ك ينص�ح األبوين بتعزي�ز حالة 

الطفل النفسية وثقته بنفسه.
4: مش�اكل يف اللس�ان والف�م أدت 
لع�دم النطق بش�كل صحيح ومنها 
ارتخاء اللسان، وهنا ال بد من عرض 
الطفل عىل طبي�ب مختص وعالجه 

فورا، مع تأهيله نفسيا.

األسباب التي
 تقف وراء »تلعثم« 

االطفال

تعرف على أسباب ارتفاع نسبة السكر
 لدى االطفال

كشف علماء الفلك يف جامعة 
فيالنوف�ا بالوالي�ات املتح�دة 
األنس�ب  الكواك�ب  مواق�ع 
للحياة، حي�ث ينبغي أن تدور 
الكواك�ب ح�ول نج�وم م�ن 
التي  الن�وع »K« الرتقالي�ة 
تص�ل درج�ة حرارته�ا إىل 

3500 - 5000 كلفن.
وراق�ب العلم�اء النج�وم 
أن�واع  إىل  تنتم�ي  الت�ي 
مل�دة  مختلف�ة  طيفي�ة 
ثالث�ني عام�ا ابت�داًء من 
النوع F )النجوم البيضاء-

األق�زام  إىل  الصف�راء( 
الحم�راء كما قام�وا بتحليل 
واألش�عة  الس�ينية  األش�عة 

فوق البنفس�جية املنبعثة من 
النج�وم املضيئة لتقييم ما إذا 
كان يمكن أن تكون حياة عىل 
كواكبه�ا، بحس�ب صحيف�ة 

»سيانس ألرت«.
واتض�ح أنه ع�ىل الرغ�م من 
أن منطق�ة الصالح�ة للعيش 
أصغ�ر حول النج�وم من فئة 
املوج�ودة  بتل�ك  مقارن�ة   K
حول النج�وم الشمس�ية، إال 
أن هذه النج�وم املضيئة أكثر 
شيوًعا، حيث يوجد حوايل ألف 
نجمة برتقالي�ة تقع عىل بعد 
مئة س�نة ضوئية من األرض. 
ويقدر متوس�ط عم�ر النجم 
K بم�ا ي�رتاوح ب�ني 25 و80 

مليار سنة ضوئية، وهي أكثر 
هدوءاً م�ن األق�زام الحمراء، 
فعىل س�بيل املثال تملك إحدى 
 Kepler« النج�وم الرتقالي�ة
صخري�ا  كوكب�����ا   442«
»442b-Kepler«، وه�و يقع 
الص����الح�ة  املنطق�ة  يف 

للعيش.
عث�ر  متص�ل،  س�ياق  يف 
تلسكوب »تيس« الذي يسمى 
»صي�اد الكواك�ب« ع�ىل أول 
كوك�ب بحج�م كوكب األرض 
م�ن املحتم�����ل أن توج�د 
عليه حي�اة وأن يكون صالحا 

للحياة.

طائ�رة  الصيني�ون  العلم�اء  أبتك�ر 
مس�رة تحت املاء عىل ش�كل سمكة 

قرش ألهداف عسكرية.
وعرضت رشك�ة »روبويس« الصينية 
روبوتا مائيا يشبه ويتحرك كسمكة 
ق�رش يف مع�رض »CES-2020« يف 
الس فيغاس ومن املقرر اس�تخدامه 

ألغراض عسكرية.
ويبلغ ط�ول الجه�از أكثر م�ن 1.8 
م�رت بقلي�ل، ووزنه 59 ك�غ تقريبا، 
وال يص�در صوتا عن�د الحركة تحت 
املاء ويعرف كيفي�ة تجنب العقبات، 
األم�واج  مقاوم�ة  أيًض�ا  ويمكن�ه 

الصغرة.
 »Shark« تش�غيل  ويت�م 
بطاري�ات  بواس�طة 
تتي�ح  الت�ي  الليثي�وم، 
مل�دة  الس�باحة  للروب�وت 
القرش  س�اعتني، ويتمكن 
م�ن تخط�ي مس�افة 2 كم 
عىل عم�ق 300 مرت برسعة 

قدره�ا 18 كم يف الس�اعة 
ويت�م التحك�م بالجهاز 
وح�دة  باس�تخدام 
ألجهزة  معدل�ة  تحكم 

إكس بوكس 360.

علماء صينيون يبتكرون طائرة 
غريبة مسيرة تحت الماء 

يعان�ي الكثر م�ن الناس من الش�خر أو النوم املتقطع، 
ال�ذي قد يكون مرتبط�ا بمجموعة من املس�ببات، إال أن 
دراسة جديدة كشفت أن »اللسان السمني« قد يكون أحد 
تلك األس�باب.ويرجع الشخر والنوم املتقطع إىل عدد من 
األس�باب، أبرزها زيادة الوزن، أو انقط�اع التنفس أثناء 

النوم، وهما أمران مرتبطان ببعضهما بشكل كبر.
ويعد انقطاع النفس االنسدادي النومي، اضطرابا خطرا 
يحدث أثناء النوم، يؤدي إىل انقطاع النفس بشكل متكرر، 

الشخر أحد ويب�دأ أثناء الن�وم. ويعد 
ض  ا ع�ر أ

هذا االضطراب.
باحث�ون يف جامع�ة  أجراه�ا  دراس�ة جدي�دة  وقال�ت 
بنسلفانيا األمركية، إنه عندما يخرس الناس الوزن، فإن 

وزن اللسان يقل أيضا.
ووج�د الباحثون أنه مع كل واح�د باملئة من الوزن الذي 
يخرسه اللس�ان، فإن�ه يواجه خط�را أقل بنس�بة واحد 

باملئة لإلصابة بانقطاع التنفس أثناء النوم.
وق�ال رئي�س قس�م طب الن�وم يف جامع�ة بنس�لفانيا، 
ريتشارد ش�واب: »معظم األطباء، وحتى املتخصصني يف 
توقف التنفس أثناء النوم، لم يركزوا عادة عىل الدهون 

يف اللسان، لعالج توقف التنفس أثناء النوم«.

طريقة تؤثر في الخاليا الجذعية للدماغ 
طريق�ة  العلم�اء  ابتك�ر 
تس�مح بالتأثر يف الخاليا 
الجذعي�ة للدم�اغ وزيادة 
العصبي�ة،  الخالي�ا  ع�دد 
إبط�اء  إىل  ي�ؤدي  م�ا 
عملي�ة ش�يخوخة الدماغ 
واس�تعادة بع�ض قدراته 

الفكرية املفقودة.
 Nature مجل�ة  وتفي�د 
 ،C o m m u n i c a t i o n s
بأن�ه م�ع التق�دم بالعمر 
تضع�ف املرونة الوظيفية 
القدرات  وتضعف  للدماغ، 
الفكري�ة والذاكرة، وكذلك 
االتجاهات.  تحدي�د  قدرة 
وه�ذا نات�ج ع�ن ضع�ف 
وانخف�اض والدة الخالي�ا 
العصبي�ة الجدي�دة الت�ي 
تولده�ا الخالي�ا الجذعية 

للدماغ.
أمل�ان  علم�اء  ق�رر  وق�د 
الروفيس�ور  برئاس�ة 
كاليغ�اري  فيديريك�و 
الع�الج  مرك�ز  م�ن 

بجامع�ة  التجدي�دي 
التأكد  التقني�ة،  درس�دن 
اس�تعادة  إمكاني�ة  م�ن 
بزيادة  الفكري�ة  القدرات 
الجذعي�ة  الخالي�ا  ع�دد 
يف الدم�اغ، مث�ل التعل�م، 

والذاك�رة وغرها. وتمكن 
باس�تخدام  الباحث�ون، 
حقن خاص�ة، من تحفيز 
الخاليا الجذعية يف حصني 
الف�ران املخري�ة وزيادة 
وتكاثره�ا،  نش�اطها 

خالي�ا  والدة  إىل  أدى  م�ا 
عصبي�ة جدي�دة، وبالتايل 
انخفاضه�ا  تعوي�ض 
بس�بب الش�يخوخة، م�ا 
س�اعد عىل تحسن قدرات 

الفران الدماغية.

واتضح للباحثني، أن هذه 
الخالي�ا العصبية الجديدة 
بتحس�ني  تكت�ف  ل�م 
القدرات الفكرية فقط بل 
وكونت أوارص مع الخاليا 
املجاورة يف دماغ الفران. 
م�ا س�اعد ع�ىل تحس�ني 
قدرة الفران املس�نة عىل 
تحديد االتج�اه كما تفعل 

الفران الفتية.
الروفيس�ور  ويق�ول 
كاليغ�اري، »ل�دى الب�ر 
خالي�ا جذعي�ة يف الدم�اغ 
أيضا، ينخفض عددها مع 
التق�دم بالعم�ر. ومعرفة 
أس�باب ذل�ك ل�ه أهمي�ة 
العج�ز  لتحدي�د  كب�رة 
املعريف بسبب الشيخوخة. 
نتائ�ج  وق�د اس�تعرضت 
إمكاني�ة  دراس�تنا، 
الق�درات،  هذه  اس�تعادة 
تأهي�ل  طري�ق  ع�ن 
إمكانيات الخاليا العصبية 

وبالتايل تنشيطها«.

التطبيقات المثبتة مسبقًا في االندرويد تجعلك عرضة لالختراق 
مجموع�ة   50 م�ن  أكث�ر  دع�ت 
اتح�اد  ذل�ك  يف  بم�ا  للخصوصي�ة، 
 )ACLU( الحريات املدنية األمريكي
 Privacy International وجمعي�ة 
ومقره�ا اململك�ة املتح�دة، س�اندر 
بيتش�اي رئي�س جوج�ل إىل اتخ�اذ 
إجراءات ضد الرامج املثبتة مسبًقا 
ع�ىل أجه�زة أندروي�د ألنها تش�كل 

مخاطر أمنية عىل العمالء.
 Privacy International وقال�ت   
يف  بي�ان: »يصن�ع رشكاء أندرويد - 

أندرويد  الذين يس�تخدمون عالم�ة 
التجارية- األجهزة التي تحتوى عىل 
تطبيق�ات مثبت�ة مس�بًقا ال يمكن 
حذفه�ا، والت�ي ُتعرف غالًبا باس�م 
bloatware ، والت�ى يمكن أن تجعل 
املستخدمني عرضة لالخرتاق، وترتك 

بياناتهم عرضة للرسقة«.
تحم�ل  الهوات�ف  ه�ذه  أن  ورغ�م 
 Google Play»التجاري�ة العالم�ة 
Protect« ، لك�ن األبحاث توضح أن 
91 ىف املئ�ة م�ن التطبيق�ات املثبتة 

مس�بًقا عىل هذه الهواتف، ال تظهر 
ىف متج�ر التطبيق�ات، كم�ا تتمت�ع 
بأذون�ات مخصصة مميزة تس�مح 
له�ا بالعم�ل بعي�دا عن آلي�ة األمان 
بنظ�ام  أندرويد.وقال�ت مجموعات 
مفت�وح  خط�اب  ىف  الخصوصي�ة 
أن  يعن�ى  »ه�ذا  جوج�ل:  لرئي�س 
األذون�ات يمكن تعريفها بواس�طة 
الوص�ول  ذل�ك  ىف  بم�ا   - التطبي�ق 
إىل امليكروف�ون والكام�را واملوق�ع 
األم�ان  مطالب�ات  إط�الق  دون   -
القياس�ية لنظام أندروي�د، وبالتاىل 
فإن املس�تخدمني ىف حالة خوف تام 
م�ن ه�ذه االخرتاق�ات الخط�رة ». 
وطالبت مجموعات الخصوصية من 
بيتشاي السماح ملستخدمي أندرويد 
بإلغ�اء تثبي�ت أي تطبيق�ات ع�ىل 
هواتفهم بشكل دائم، بما يف ذلك أي 
خدم�ات ق�د تس�تمر يف العمل حتى 
إذا ت�م تعطي�ل التطبيق�ات، ويجب 
أن تلتزم التطبيقات املثبتة مس�بًقا 
بنفس التدقي�ق مثل تطبيقات بالى 
ستور، خاصة فيما يتعلق باألذونات 
املخصص�ة، كم�ا يج�ب أن تحتوى 
التطبيقات املثبتة مسبًقا عىل بعض 
آلي�ات التحديث، ويفض�ل أن يكون 
ذلك م�ن خالل جوجل ب�الى وبدون 

حساب مستخدم.

علماء يكتشفون سبب جديد للشخير

األطباء يعترفون بعجزهم 
عن صد البيكتريا الخارقة

حدث األطباء األجانب عن العالمات 
الثالث املبكرة مل�رض الكىل. يمكن 
أن يتطور هذا املرض دون أعراض، 

ولهذا السبب يصبح مزمنا.
إحدى العالمات الرئيس�ية للمرض 
هو الضغط الكلوي، الذي يدل عىل 

تده�ور يف حال�ة ج�دران األوعية. 
انخفاضه املف�رط أو الزيادة يعني 

وجود مرض.
والعالم�ات األخرى الت�ي تدل عىل 
الحك�ة  ه�ي  ال�كىل  يف  املش�اكل 
وجف�اف الجل�د. وتظه�ر بس�بب 

تراكم كمية كبرة من الفوس�فور 
التس�مم  بع�د  أو  الجس�م،  يف 

باملنتجات.
وكذلك ي�دل التع�ب واألرق وضيق 
التنف�س عىل الخط�ر، وفقا ملوقع 

»برايت سايد«.

عالمات مبكرة الكتشاف مرض الكلى
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املراقب العراقي/ متابعة...
بعد س�نوات م�ن العذاب، س�يتمكن صبي أصي�ب بالعمى من 
جراء حال�ة مرضية أدت إىل نزيف عينيه، أن يرى النور مجددا، 
فيما يش�به املعجزة الحقيقية.وكان ساجار دورجي، يبلغ من 
العمر 4 أعوام فحسب، حني تسبب رسطان الدم »اللوكيميا« يف 
إصابة عينيه بنزيف بالغ وتضخمها بشكل مفجع، حتى أنهما 
خرج�ا من محجريهم�ا بطريقة مفزعة.ما ح�دث أن الوالدين 
املكلوم�ني، األب براكاش واألم كوس�وم دورجي، أبلغا صحيفة 
»دييل مي�ل« الربيطانية بظروف ابنهما املؤمل�ة، التي وصفاها 

باللعنة، وذلك يف عام 2016.

القصة الحزينة بلغت مسامع وزير دولة من والية آسام شمال 
رشق�ي الهن�د حيث تعي�ش األرسة، ليت�م نقل الطفل مس�افة 
1800 مي�ل إىل بنغال�ور يف الجن�وب، لتلقي الع�اج الكيماوي.

وبعد ذل�ك بادر مرصيف بريطاني يدعى نيثا ش�يفا، الذي عرف 
مع أرسته بمأساة س�اجار، وتكفل بمصاريف عملية جراحية 
معقدة أعادت له البرص من جديد.واآلن ، بات بإمكان س�اجار، 
ال�ذي تج�اوز الس�ابعة، أن ي�رى بعني واح�دة، ويعي�ش اآلن 
حياة ش�به طبيعة، حيث يعش�ق الكريكيت واملوسيقى وأفام 
بوليوود، واألهم أنه شفي من مرض رسطان الدم وبات يتطلع 

إىل بدء حياته الدراسية.

من »اللعنة« 
إلى »المعجزة«.. 
ساجار يرى العالم 

من جديد

األميران هاري وميغان يربطان اقامتهما 
بأمريكا بمغادرة ترامب لمنصبه  

املراقب العراقي/ متابعة...
أفاد تقرير ص�در يوم أمس األحد أن األمري هاري 
وميغ�ان م�اركل يخطط�ان للعي�ش يف الواليات 
املتح�دة األمريكي�ة، لك�ن لي�س قب�ل أن يغ�ادر 
الرئي�س ترام�ب منصبه.ذكرت صحيف�ة »دييل 

الزوج�ني  أن  مي�ل« 
يخططان للعيش حاليا 
يف كن�دا ولك�ن يف نهاية 
املطاف هم�ا يخططان 
خ�اص  من�زل  إليج�اد 
وأعم�ال لهم�ا يف ل�وس 

أنجلوس.
»هذا  الصحيفة  وذك�رت 
ليس شيًئا فورًيا عىل أية 
ح�ال، لك�ن هن�اك خطة 
طويل�ة األم�د للعي�ش يف 
الواليات املتحدة مع وجود 
من�زل ث�اٍن يف كن�دا، حيث 
ب�ني  الوق�ت  س�يقضون 

املكانني«.
وكان�ت ميغ�ان ق�د قال�ت 
س�ابقا إنه�ا ل�ن تع�ود إىل 
بينم�ا  املتح�دة  الوالي�ات 
منص�ب  يش�غل  ترام�ب 

الرئيس هناك، وفًقا لصحيفة 
»دييل ميل«، نقاً عن أصدقائها.

فقب�ل انتخابات ع�ام 2016، وقبل أن تتزوج من 
األم�ري ه�اري، انتق�دت املمثلة الس�ابقة ترامب 
عىل أنه مثري للكره النس�ائي يف برنامج كوميدي 

سنرتال »ذا نايتيل شو«.

قالت يف ذلك الوقت إنها تفكر يف البقاء يف تورنتو، 
حيث صورت الحلقة ولن تعود إىل الواليات املتحدة 
األمريكي�ة إذا ف�از ترامب، وهو فع�ا ما حصل.

وأثن�اء الزي�ارة التي ق�ام بها ترام�ب إىل اململكة 
ة  ملتح�د يف يوني�و امل�ايض، ُس�ئل عن ا

وانتقدها،  م�ريكل  تعليقات 
ف�رد ترامب »ل�م أكن أعرف 

أنها كانت سيئة«.
وأوض�ح يف وق�ت الحق أنه 
التعليقات كانت  أن  يعن�ي 
س�يئة.يذكر أن مريكال لم 
الوالئم  باملش�اركة يف  تقم 

الرسمية يف قرص باكن.

املراقب العراقي/ متابعة...
دفع ش�اب صغري يبلغ من العمر ثاثة عرش عاًما أجرة 
حافل�ة المرأة م�ع ولدها البال�غ عمره ثاث س�نوات، 
وبس�بب هذا املوقف اإلنس�اني تم تنظي�م حملة لجمع 
التربعات لعائل�ة الصبي، وارتفع املبل�غ تدريجيا حتى 

بلغ مليون روبل )16400 دوالر(.
ويعيش الش�اب الصغري فاني�ا ووالدت�ه تاتيانا يف بلدة 
كام�ني أون أوب، يف الش�مال الغرب�ي من إقلي�م ألتاي 

يف روس�يا، وتعمل والدت�ه بائعة يف مح�ل بقالة، ولكن 
من�ذ وقت لي�س ببعيد، م�رت العائلة بظ�روف صعبة، 
واضط�رت إىل التخ�يل ع�ن بعض األش�ياء، ع�ىل وجه 
الخصوص، توقفت فانيا عن الذهاب إىل املدرسة.ولكن 
عىل الرغم من قل�ة املوارد املالية، قرر الفتى مس�اعدة 
امرأة يف الحافلة مع طفلها البالغ عمره ثاث س�نوات، 
فدف�ع أجرة الحافلة، لم يكن يعرف أن اس�م الفتاة هو 
نتاليا ميش�ينا، وه�ي مدّونة عىل »إنس�تغرام« ولديها 

بالفع�ل نح�و 600 أل�ف متاب�ع، فن�رشت القصة عرب 
حس�ابها الش�خيص، فانترشت القصة ب�ني متابعيها، 
وقرروا مساعدة الفتى.قالت ميشينا إنها يف أيام عطلة 
األعياد جاءت هي وابنها من س�ان بطرسبورغ لزيارة 
مدينته�م الس�يبريية. لك�ن الصبي كان يش�عر بامللل، 
ف�رأت رك�وب الحافلة يمكن أن يس�تمتع ب�ه، وعندما 
جلس�وا يف أماكنه�م، اتض�ح أن ش�خًصا آخ�ر قد دفع 

للسائق، بحسب ما ذكر موقع »nsk« الرويس.

يجني آالف 
الدوالرات ألنه 

دفع أجرة الحافلة 
ألم وطفلها 

يجني آالف الدوالرات ألنه دفع أجرة الحافلة ألم وطفلها 

 فيل يتسلق الجدران  

املراقب العراقي/ متابعة...
دفع شاب صغري يبلغ من العمر ثاثة عرش 
عاًما أج�رة حافلة المرأة م�ع ولدها البالغ 
عمره ثاث س�نوات، وبس�بب ه�ذا املوقف 
اإلنس�اني تم تنظيم حمل�ة لجمع التربعات 
لعائلة الصب�ي، وارتفع املبلغ تدريجيا حتى 

بلغ مليون روبل )16400 دوالر(.
ويعي�ش الش�اب الصغ�ري فاني�ا ووالدت�ه 
تاتيان�ا يف بلدة كامني أون أوب، يف الش�مال 
الغرب�ي من إقلي�م ألتاي يف روس�يا، وتعمل 
والدته بائعة يف محل بقالة، ولكن منذ وقت 
ليس ببعي�د، مرت العائلة بظ�روف صعبة، 
واضطرت إىل التخيل عن بعض األشياء، عىل 
وجه الخصوص، توقف�ت فانيا عن الذهاب 
إىل املدرس�ة.ولكن عىل الرغم من قلة املوارد 
مس�اعدة  الفت�ى  ق�رر  املالي�ة، 
ام�رأة يف الحافلة م�ع طفلها 
البالغ عمره ثاث س�نوات، 
فدف�ع أج�رة الحافل�ة، لم 
يكن يعرف أن اس�م الفتاة 
نتالي�ا ميش�ينا، وهي  هو 
مدّون�ة ع�ىل »إنس�تغرام« 
ولديه�ا بالفع�ل نحو 600 

أل�ف متابع، فن�رشت القصة عرب حس�ابها 
الش�خيص، فانترشت القصة بني متابعيها، 

وقرروا مساعدة الفتى.
قال�ت ميش�ينا إنها يف أي�ام عطل�ة األعياد 
ج�اءت ه�ي وابنها من س�ان بطرس�بورغ 
لزيارة مدينتهم السيبريية. لكن الصبي كان 
يش�عر بامللل، فرأت ركوب الحافلة يمكن أن 
يس�تمتع به، وعندم�ا جلس�وا يف أماكنهم، 
اتض�ح أن ش�خًصا آخر ق�د دفع للس�ائق، 

بحسب ما ذكر موقع »nsk« الرويس.
وقالت ميش�ينا »ال يمكنك الجلوس برسعة 
ويوجد الطفل برفقتك، وبدأ الس�ائق يشعر 
بالتوت�ر ألننا ل�م ندفع األجرة ظن�ا منه أننا 
لن ندف�ع، وعندما جلس�ت، أخرج�ت املال، 
وذهب�ت إىل الس�ائق، وفاجأن�ي بالقول أن 

شخصا ما دفع األجرة بالفعل«.
وتح�دث له�ا املراهق قلياً ع�ن أرسته وعن 
والده املت�وىف وعن والدته الت�ي تعمل بائعة 
وع�ن م�ا كان يفعل�ه يف مدرس�ة للفن�ون، 
وقالت ميش�ينا إن »هذه القصة أثرت يف من 
الداخل«.وقال فاني�ا يف الحافلة »من املعتاد 
يف عائلتن�ا أن الرج�ل يتحم�ل املس�ؤولية يف 

املواقف املحرجة«.

نحت كلمة »النجدة« فنجا من الموت !

191.3 مليون نسمة سكان مصر
 عام 2025 !  

املراقب العراقي/ متابعة...
ق�ى رج�ل 23 يوم�ا صام�دا يف منطقة 
متجم�دة بوالية أالس�كا األمريكية، بعد أن 
اح�رتق منزل�ه هن�اك، وفقما ذك�ر موقع 

»سكاي نيوز« الربيطاني.
أن  املص�در  وأوض�ح 
تاس�يون ستييل،  منزل 
العم�ر 30  البال�غ م�ن 
عام�ا، اح�رتق بع�د أن 
وض�ع بالخطأ كرتونا يف 
للمساعدة  الحطب  موقد 
إال  اإلض�اءة،  تعزي�ز  يف 
الن�ريان رسع�ان م�ا  أن 
اشتعلت والتهمت البيت.

وف�ّر س�تييل م�ن منزل�ه 
املحرتق حاما معه بضعة 
ومعاط�ف،  بطاني�ات 
إضاف�ة إىل »أكياس النوم« 
م�ن  مح�دودة  وكمي�ة 

الطعام.
وذك�ر س�تييل، ال�ذي كان يحك�ي بح�زن 
وم�رارة م�ا وقع ل�ه يف منتصف ديس�مرب 
املايض يف منطقة نائية يف وادي سوس�يتنا: 

»كنت آم�ل أن يتبعن�ي كلب�ي إىل الخارج، 
لكنه لألسف لم يفعل«.

وأض�اف: »ال كلمات ل�دّي للتعب�ري عن ما 
ح�دث. ش�عرت وكأن رئتي تمزق�ت. كان 
حظي س�يئا يف ذل�ك اليوم، 
حتى إن هاتفي لم يعمل«.

نح�ت  »حاول�ت  وتاب�ع: 
كلم�ة )النجدة( عىل الثلج 
إلث�ارة االنتب�اه لك�ن من 
قضي�ت  ج�دوى.  دون 
معظ�م الوق�ت يف الن�وم 
داخ�ل كه�ف ثلج�ي. لم 

أكن أحاول الخروج«.
وبعد مرور 23 يوما من 
االنتظ�ار والصم�ود، تم 
إنقاذ الرجل بعد إش�عار 
تقدم ب�ه صديقه، الذي 
الختفائ�ه  اس�تغرب 
من�ذ ع�دة أس�ابيع، إىل 

السلطات األمنية للوالية األمريكية.
ووصلت املس�اعدة األمنية، ي�وم الخميس 
امل�ايض، وقالت الس�لطات إن س�تييل »بدا 

بصحة جيدة«. 

املراقب العراقي /متابعة...
كش�ف الجهاز املركزي للتعبئ�ة العامة 
واإلحص�اء يف مرص ع�ن توقعات�ه لعدد 
س�كان مرص بحلول ع�ام 2052، والذي 
ق�دره ب�� 191.3 مليون نس�مة يف حال 
بقيت مع�دالت اإلنجاب كم�ا هي، أي 3 

أطفال لكل سيدة.
وأش�ار الجه�از إىل أن الزي�ادة املتوقعة 
س�تؤدي إىل ارتفاع كبري يف أعداد الطاب 
يف مراح�ل التعلي�م املختلف�ة وه�و م�ا 

يس�تلزم زيادة عدد املدرس�ني واملدارس 
التعليم�������ي�ة  واملس�تلزمات 

املختلفة.
وبن�اء ع�ىل ذل�ك يتطل�ب بن�اء 27 ألف 
مدرس�ة  أل�ف  و12  ابتدائي�ة  مدرس�ة 
إعدادية و4 آالف مدرس�ة ثانوية جديدة 
يف ع�ام 2052، إىل جان�ب توف�ري زه�اء 
27 ملي�ون وظيفة جدي�دة، وزيادة عدد 
املمرض�ني واملمرضات م�ن 214 ألفا يف 

2017 إىل 429 ألفا يف عام 2025.

»جمل عنيد« يصربؤرة »الفيروس الغامض«
 على الركض فوق القضبان 

ويؤخر القطار ساعة !

املراقب العراقي/ متابعة...
قال�ت منظمة الصح�ة العاملي�ة إنه 
االلته�اب  م�رض  ظه�ور  أن  يب�دو 
الرئوي الذي أودى بحياة ش�خص يف 
الص�ني وأص�اب 40 آخري�ن مرتبط 
بسوق واحدة لبيع املأكوالت البحرية 

يف مدينة ووهان.
وأش�ارت منظم�ة الصح�ة العاملي�ة 
يف بي�ان إىل أن »األدل�ة تش�ري بق�وة 
إىل أن ظه�ور املرض مرتبط بس�وق 

للمأكوالت البحرية يف ووهان«.
وتابع�ت: »ال توج�د يف ه�ذه املرحلة 
الرعاي�ة  موظف�ي  ب�ني  إصاب�ات 
الصحي�ة وال يوجد دلي�ل واضح عىل 

انتقال املرض من إنسان آلخر«.
وأثارت سلس�لة إصاب�ات بااللتهاب 
الرئوي مخاوف من تفيش هذا املرض 
بش�كل وبائي بع�د أن قال�ت الصني 
األسبوع املايض إن الفريوس املسبب 
للم�رض من ن�وع غري مع�روف من 
قب�ل، ولكنه م�ن عائلة الفريوس�ات 
نفس�ها التي س�ببت وبائ�ي التهاب 
الجه�از التنف�ي الح�اد )س�ارس( 
ومتازمة الرشق األوس�ط التنفسية 
منظم�ة  كورونا(.ولك�ن  )ف�ريوس 
الصح�ة العاملي�ة قال�ت إن املرض لم 
ينترش، وإن�ه تم حاليا إغاق س�وق 
املأكوالت البحرية يف ووهان، ولم يتم 
اإلباغ عن حدوث إصابات يف مناطق 
أخرى بالصني أو عىل الصعيد الدويل. 
وتع�د ووهان مرك�زا رئيس�يا للنقل 
عىل الصعيدي�ن املحيل والدويل.وقالت 
إن م�ن  امل�ايض  املنظم�ة األس�بوع 
املرجح أن يكون عضو ظهر حديثا يف 
عائلة الفريوس�ات التي سببت تفيش 
فريويس س�ارس وكورون�ا القاتلني، 
ه�و ال�ذي س�بب ظه�ور االلته�اب 

الرئوي يف الصني.

املراقب العراقي/ متابعة...
تأخر قطار يف جنوب روسيا عن الوصول 
لقراب�ة  املح�دد  موع�ده  يف  وجهت�ه  إىل 
الس�اعة، بس�بب »جمل عنيد« أرص عىل 

الركض فوق القضبان.
ويف مش�هد ال يخل�و م�ن الطرافة، حقق 
املش�اهدات،  ماي�ني  مص�ورا  مقطع�ا 
حيث يظه�ر جما يركض أم�ام القطار 
وفوق القضبان بكل هدوء، رغم محاولة 
الس�ائق إقناعة باالبتعاد وإفساح املجال 
له.وبحس�ب صحيفة »موس�كو تايمز« 
الروس�ية الناطق�ة باللغ�ة باإلنجليزية، 
ج�رى  ق�د  الطري�ف  الفيدي�و  ف�إن 
تصوي�ره مؤخرا قرب حدود روس�يا مع 

كازاخستان.
ويف الفيديو يمكن س�ماع صوت السائق 
وهو يقول بالروس�ية: »القطار يمكن أن 
يس�ري برسع�ة 22 كليومرتا يف الس�اعة، 
لكنن�ي اآلن أق�وده برسع�ة 13 كليومرتا 

فقط«.
 وحاول الس�ائق إبع�اد الجمل العنيد عن 
طري�ق قطاره، غري أن الحيوان النش�يط 
أبى واس�تمر يف الهرولة البطيئة غري آبه 

بأي يشء.
وذكرت رشكة السكك الحديدية اإلقليمية 
أن مث�ل هذه الح�االت أصبحت ش�ائعة 
أس�رتاخان، جنوب�ي  كث�ريا يف منطق�ة 

االتحاد الرويس.
الروس�ية  األنب�اء  وكال�ة  ونقل�ت 
باس�م  املتح�دث  ع�ن  »نوفوس�يتي« 
رشكة »بريفولغس�كايا ريل�واي«، إحدى 
الرشكات التابعة لرشكة السكك الحديدية 
الروسية الحكومية، قوله: »هذه الحاالت 
تنطوي ع�ىل مخاطر محتملة بالنس�بة 

لركاب القطارات وأطقمها«.

املراقب العراقي/ متابعة...
أبو س�يف ال�ذي تج�اوز الثمانني من عم�ره بقليل، ال 
يتوقف عن مداعبة حبات س�بحته التي يصل س�عرها 
إىل 450 ألف دوالر واملصنوع�ة من الكهرمان البولندي 
ذائ�ع الصي�ت، ويف ذات الوق�ت ال يقبل املس�اومة عىل 
س�عرها وقد صحبها لس�نني طويلة، وال يرى نفس�ه 
بدونها، واس�مه مشهور يف س�وق الكهرمان بالكويت 
والخليج، كم�ا أن خربته مطلوبة لتميي�ز تلك الدموع 

التي ذرفها الصنوبر منذ مايني السنني.
يف املع�رض ال�دويل للكهرم�ان الذي تنظمه املؤسس�ة 
العام�ة للحي الثقايف »كت�ارا« واملنعقد من 8 حتى 11 
من الش�هر الج�اري، يختار أبو س�يف أن يتحدث عن 
مي�زات حجر الكه�رب )باللهج�ة الكويتي�ة( قبل كل 
يشء، وقدرت�ه عىل التخفيف من القلق وتحفيز الحالة 
املزاجية لحامله والتخلص من حاالت التفكري السلبي، 

بحسب رأيه.
ب�ل أكثر من ذلك، يتحدث أبو س�يف ع�ن عادات )غري 
مثبت�ة علمي�ا( عرف�ت يف الكوي�ت، وه�ي اس�تعمال 
الكهرب املس�مى أيضا »العنرب األشهب« يف عاج بعض 
األمراض العضوية مث�ل الريقان، وتأثريه يف امتصاص 

ما يخلفه من اصفرار يف الوجه والعينني.
ولسنني عديدة، ظل املوروث الشعبي بالكويت والخليج 
يت�وارث معتق�دات عن أثر حجر الكهرم�ان يف الوقاية 
من الحس�د والع�ني واألمراض، خاصة ل�دى األطفال. 

وق�د تناقلت الحكايات تأث�ريه يف صد الرشور، ودفع 
األذى عن صاحبه، رغم تراجعها مع ازدياد مستوى 

التعليم والتطور العلمي.
بابتس�امته املعهودة، يغرف أبو س�يف من ذاكرة 
الكهرم�ان  تج�ارة  ازده�ار  مراح�ل  ع�ارصت 
بالخليج وعدد من الدول العربية، ليرسد تاريخها 
واملرتبعني عىل س�وقها، وهنا يشري بشكل خاص 

إىل صناعة الس�بح التي غزاها الكهرمان الس�نوات 
األخ�رية، بعدم�ا تفنن�ت فيه�ا أي�ادي الصن�اع صقا 
وتزيينا، ويرجح أبو سيف أن يكون هناك رابط روحي 

بني الكهرب والس�بحة وما يخلفانه من س�ام داخيل 
وصفاء.

هواية أم تجارة؟
الحدي�ث ع�ن ه�ذه املمي�زات -غ�ري املثبت�ة علمي�ا- 
وتأثريه�ا يف النفس يبدو س�بيا ل�دى البعض لرتويج 
تج�ارة الكهرم�ان، خاصة الخليج واملنطق�ة العربية، 
إال أن أبو س�يف -يف حديثه للجزيرة نت- يقلل من هذا 
اله�دف، ويرى أنه ال يخ�رج عن إط�ار الهواية التي ال 
يمن�ع أن تجر منافع مادي�ة. وكونه بضاعة تخصص 
لها مع�ارض يأتيها األثرياء واملرتف�ون، ال يحول دون 
اغتنام املناس�بة لتعريف الجمهور بهذا الحجر وتبادل 
الخ�ربات والتجارب بني الهواة والصناع من دول العالم 

كافة.
وله�ذا الحج�ر -ال�ذي يف�وق س�عره س�عر الذه�ب- 
خصائص جمالية يف أيدي الرجال والشباب الخليجيني، 
ويح�رص كثري منهم عىل اقتناء أجوده وأغاه ثمنا، بل 
صار من متطلبات »الكش�خة« )املظهر الفاره( تماما 
كالس�اعات الفخمة، وهو الذي كانت له اس�تخدامات 
أخرى يف املايض ال تتعدى مقابض العيص وحيل النساء.

ليس للزينة والتباهي فقط.. معتقدات شعبية عديدة وراء شهرة الكهرمان

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

إال كان له بكل نظرة حّجة مربورة.
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ارتبط بصناعة السبح وتفننت أيادي الصناع في تزيينها 

لطالما كان مثار اهتمام الناس فربعوا يف اس��تخدامه بالزينة وصناعة الحيل والّس��بح، لكن البعض وعىل رأس��هم عميد هواة 
الكهرمان الخليجيني، ش��مالن المس��لم )أبو س��يف(، يذهب إىل االعتقاد بأنه مصدر طاقة إيجابية لإلنس��ان، له تأثري خفي يف 

شخصية حامله.

 املراقب العراقي/ متابعة...
التق�ط فت�ى من النكش�اير، مقط�ع فيديو لفيل يتس�لق جدارا بطول خمس�ة 
أقدام ليقطف ثمرة مانجو.كش�فت لقطات مثرية لفيل يتس�لق برش�اقة جدارا 
طول�ه خمس�ة أقدام يف محاولة لاس�تياء ع�ىل ثمرة مانجو من أعىل ش�جرة.

وكان مجموعة من الس�ائحني يف حديقة 
جنوب لوانجوا الوطنية ، زامبيا ، يف رحلة 
السفاري عندما صوروا الفيل وهو يقوم 
بت�رصف غ�ري املتوقع.ووفًق�ا لصحيفة 
»دييل ميل » رأى السائح إيان ساليسربي 
البال�غ م�ن العم�ر 68 عاًم�ا كي�ف كان 
يحس�ب الفيل الضخ�م خطوات�ه لعبور 
الج�دار الحجري بأقدام�ه العماقة دون 
ان يس�قط اثن�اء محاولت�ه قطف إحدى 

ثمرات املانجو من شجرة داخل حديقة.
وتظه�ر اللقط�ات املرحة الت�ي التقطها 
الفي�ل الضخ�م وه�و يثبت س�اقيه عىل 
الحائط بنفس الطريق�ة التي يجتاز بها 

اإلنسان أي جدار حوله .


