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اتفاقية الصين تدخل حيز التنفيذ وسط تفاؤل واسع «للنهوض» بواقع البلد االقتصادي
المراقب العراقي /سالم الزبيدي...

بع�د أي�ام قليلة م�ن ع�ودة الوف�د العراقي
برئاس�ة عادل عبد املهدي م�ن الصني نهاية
ع�ام  2019املنصرم ،اش�تعل وض�ع البل�د
الداخلي بأزم�ة التظاهرات الت�ي عملت عىل
تأخير االنطلاق الفعلي لالتف�اق ،الذي من
املتوق�ع ان ينه�ض بواقع البل�د االقتصادي
ويعمل عىل اعمار البنى التحتية التي شهدت
اهمالها واضحا ً منذ عام .2003
حيث ش�ملت االتفاقي�ة عدة مج�االت منها
 »:املط�ارات ،بن�اء امل�دارس ،تعبي�د الطرق
الخارجي�ة ،وم�د الس�كك ،معالج�ة تل�وث
دجلة والفرات وش�ط العرب ،بناء مجمعات
س�كنية ،مش�اريع البنى التحتية ،مش�اريع
الطاق�ة والتحلية ،ومش�اريع اخرى حس�ب
طلب الحكومة العراقية.
وتس�تمر هذه االتفاقية بني بغداد وبكني ملدة
( )20س�نة ،مقابل وهب الجانب الصيني ما
يعادل « »100ألف برميل يوميا ً من النفط.
وعارض�ت واش�نطن ذلك االتف�اق ألنها رأت
فيها خطرا ً يهدد هيمنتها عىل العراق السيما
م�ن قبل الصين املناف�س الصاعد ال�ذي بدأ
يؤرق واشنطن طيلة السنوات السابقة.
وبدأت بعض األطراف السياس�ية التش�كيك
بذل�ك االتف�اق على الرغ�م م�ن أهميت�ه
االقتصادي�ة للبل�د تماش�يا ً م�ع املعارض�ة
األمريكية .
وبه�ذا الجان�ب يرى املحلل الس�يايس صباح

العكيلي ان «صفقة الصين ال تمثل رشيحة
وال ح�زب وال كيان بل هي تش�مل مس�تقبل
الدولة العراقية» ،مبينا ً ان «األصوات الوطنية
حريصة على االنطالق به�ذه االتفاقية التي
هي بداي�ة صحيحة يف بناء الدول�ة العراقية
العرصية».
وق�ال العكييل يف ترصيح خص ب�ه «املراقب
العراق�ي» ان�ه «اذا دققن�ا ه�ذه الصفق�ة
يف تش�مل البل�د م�ن الش�مال اىل الجن�وب
وتلب�ي حاج�ات العراق عىل كل املس�تويات،
االقتص�ادي والصناع�ي والزراع�ي و كذل�ك
اعم�ار البن�ى التحتية التي يتمناها الش�عب
العراق وكل الدول املتقدمة « .
وأضاف انه « وبحس�ب ترصيحات الس�فري
الصين�ي يف بغ�داد ،اذا طبقت ه�ذه الصفقة
س�وف يكون هنالك عراق مختل�ف ،والعراق
الجديد سيكون له مكانته عىل كل املستويات
السياسية و االقتصادية».
ولف�ت اىل ان «م�ا يمي�ز ه�ذه الصفق�ة عن
الس�ابقات ،انه�ا س�تقطع الطري�ق على
الفاس�دين وس�توفر ف�رص عم�ل كثيرة
وفائضة وبالتايل ستعالج ملف البطالة املهم
جدا.
من جانبه أك�د النائب عام�ر الفائز أن «بدء
العم�ل باالتفاقي�ة الـعـراقـيـ�ة الصيني�ة
وعـلـ�ى املـس�ـتـوى الـدبـلـومـاس�ـي،
س�يحرر الع�راق م�ن قي�ود دول مح�ددة،
وسينفتح عىل الصني والعالم ،وسيتحرر من

بعض الدول التي تحاول أن تحتكر االقتصاد
الـعـراقـ�ي ،ويمتل�ك الـبـلـ�د ،قــ�راره
الـس�ـيـادي ،ويـعـ�زز تحري�ر االقتص�اد
العراقي من هيمنة الدول الكربى».
وقال الفائز يف بيان حصلت «املراقب العراقي»
عىل نس�خة منه ،ان «مجلس النواب يـدعـم
االتفاقية ألنها س�تصب يف الصال�ح العام ملا
فيه�ا من فوائ�د وإنع�اش اقتص�ادي للبلد،
إضاف�ة اىل تعزيز الق�وة االقتصادية للعراق،
وسـيـنـعـكـس تـطـبـيـقـهـا إيـجـابـا ً
عـلـى األوضـــاع الـسـيـاسـيـة واألمنية
واملجتمعية ،وس�تؤمن العمل لأليدي العاملة
لسنوات عديدة».
وأشـار إىل أن «االتفاقية املربمة مع الصني ،تعد
من االتفاقيات املهمة والتي سيحاول العراق
م�ن خاللها النه�وض بالقطاع�ات املختلفة
على مس�توى العراق كل�ه ،م�ن املحافظات
املــحــ�ررة الـــ�ى مــحــافــظــ�ات
الــوس�ــط والــجــنـوب ،والــنـهوض
بـالـقـطـاعـ�ات املجتمعي�ة ومـنـهـ�ا
التعليم والـصـحـ�ة والـزراعـة والصناعة،
إضـافـة الـى قطاع الـسـكـن».
يذك�ر ان رئيس الوزراء املس�تقيل عادل عبد
امله�دي ،كان قد وص�ف الزي�ارة بالناجحة،
وأنها رس�مت طريقا ً واضحا ً للبناء واإلعمار
من خلال مش�اريع واتفاق�ات مالية كبرية
لتحقيق فلس�فة (النفط مقابل البناء) ،بعد
جملة من االنتقادات التي رافقت الزيارة.

وزير المالية يرتكب مخالفات كبيرة ويغطي على سرقات حكومة اإلقليم
المراقب العراقي /مشتاق الحسناوي

يوما بعد آخر تنكش�ف حلقات جديدة من مسلسل
الفساد الس�يايس الكردي املتواطئ مع بعض الكتل
السياس�ية والتي تس�عى لتحقيق اهداف بدعم من
النواب االكراد .
وزي�ر املالية الحايل فؤاد حسين يعمل لصالح إقليم
كردس�تان بعيدا عن املصلح�ة الوطنية ويف مواقف
عدي�دة واهمها ما ق�ام به من تعمد يف ع�دم ادراج
ع�دد من حق�ول النف�ط يف املناطق املتن�ازع عليها
 ,بل اليوم تنكش�ف مخاطبات بش�أن الفساد الذي
يجري يف اإلقليم ويتسرت عليه وزير املالية االتحادي
من خالل توجيه كتب من قبل نواب اىل وزارة املالية
وع�دم اإلجابة عليها رغم م�رور عام كامل عىل تلك
الكتب ,من خالل عدم ادراج واردات معرب س�يميلكا
الح�دودي ما بين اإلقليم وس�وريا يف موازنة 2019
 ,فضلا ع�ن ع�دم ادراج حقول نفط أخ�رى يف تلك
املوازنة .
املخالفات املالية لوزير املالية يف حكومة عبد املهدي
كثيرة ج�دا وهناك تستر متعم�د من قب�ل رئيس
الحكوم�ة الحالية عىل الجرائم املالية  ,فوزير املالية
يترصف بطريقة قومية وهو يعمل القليم كردستان

برلماني :االجتماعات
جارية لتسمية شخصية
رئيس الوزراء
اك�د النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر
 ،اليوم الثالثاء ،ان عدة اجتماعات أجرتها
الكت�ل السياس�ية تمخ�ض عنه�ا تحديد
مجموعة شخصيات مقبولة لتويل منصب
رئيس الوزراء.
وق�ال جابر يف ترصي�ح تابعت�ه «املراقب
العراقي» ان ” اجتماعات ولقاءات القوى
الش�يعية خلال األس�بوع الح�ايل كانت
مكثف�ة لحس�م قضي�ة تس�مية رئي�س
وزراء خلفا لعبد املهدي ”  ,كاشفا عن أن
“االجتماع�ات افضت اىل اختيار مجموعة
من األسماء روعي فيها مقبولية الجميع
بما فيهم املحتجون ” .
وأضاف ان “القوى الشيعية بدأت بعرض
تلك األس�ماء على القوى السياس�ية من
املكونني الس�ني والك�ردي للحصول عىل
دعم ش�خصية محددة تتفق عليها جميع
األط�راف” ،مشيرا اىل ان “ق�وى تحالف
الفت�ح ليس�ت مجمعة عىل تجدي�د الثقة
لعادل عبد املهدي وانه بعيد عن التكليف”.

وليس للع�راق باعتباره وزي�ر بالحكومة االتحادية
وه�ذا االمر واض�ح للجميع من خلال ارصاره عىل
ارس�ال االم�وال بالرغ�م من ع�دم الت�زام حكومة
كردس�تان بارس�ال النفط وال�واردات االخرى كما
نصت عليه املوازنة االتحادية لهذا للعام املايض.
الصراع الك�ردي – الك�ردي فض�ح قي�ام األحزاب
الكردي�ة بتهري�ب النفط يومي�ا ً من كرك�وك تُجاه
الس�ليمانية  ,وكذل�ك س�يطرة ح�زب برزان�ي عىل
حق�ول نفطي�ة يف املناط�ق املتنازع عليه�ا ونينوى
واإلقليم و لم تذكر يف قانون املوازنة وبشكل متعمد
ويت� ُّم تهري�ب م�ا تنتج�ه اىل تركيا ويباع بأس�عار
زهي�دة .وزارة املالي�ة االتحادية تعمد بش�كل علني
ع�دم إدراج معابر حدودية وع�دم ذكر عوائد املعابر
املعروفة  ,فضلا عن حقول النفط لتذهب عوائدها
اىل حكومة برزاني ومن ثم اىل حس�ابات خاصة لهم
يف البن�وك االوربية او رشاء عق�ارات ضخمة الفراد
العائلة.يق�ول الخبري االقتص�ادي لطيف العكييل يف
اتصال م�ع ( املراق�ب العراقي) :مكافحة الفس�اد
وإيق�اف هدر املال العام عبارات رنانة يس�تخدمها
السياسيون يف الكثري من املناسبات.
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الخارجية اإليرانية تدين المواقف البريطانية
تجاه طهران وتدعوهم لترك االوهام
املراقب العراقي /متابعة...
أك�دت وزارة الخارجي�ة االيرانية أن النظ�ام الربيطاني
الي�زال يحمل أوهام�ا معادية إليران ويس�عى لتصعيد
التوت�ر يف املنطق�ة ،الفت�ة أن أيّ خط�أ جدي�د ترتكبه
بريطانيا سيواجهه رد قوي ومتناسب من قبل إيران.
وأفادت وكالة مهر لألنباء ،أن « الخارجية االيرانية حذرت
يف بيان ردا عىل االجراءات الربيطانية والترصيحات غري
املناس�بة من ان اي خطا جديد لربيطانيا س�يواجه برد
شديد ومتناسب واذا ما اس�تمرت مثل هذه الترصفات
فلن يجري االكتفاء باستدعاء السفري».
وأدان�ت الخارجية االيرانية يف بيان بش�دة الخطوة غري
القانونية وغري املهنية للس�فري الربيطاني لدى طهران
وتواجده املش�بوه يف تجمع داخلي وكذلك الترصيحات
غري املناسبة ملسؤولني آخرين يف بريطانيا «.
ون�ددت الخارجي�ة االيراني�ة بش�دة يف ه�ذا البيان من
جديد بالترصيحات غري املقبولة لرئيس الوزراء النظام
الربيطان�ي ووزي�ري خارجية ودفاع ه�ذا النظام فيما

يتعل�ق بالعمل االرهابي لرتامب يف اغتيال القائد الفريق
قاسم س�ليماني وأبو مهدي املهندس ورفاقهما والذي
يع�د بمثاب�ة تمايش ومش�اركة الكي�ان الربيطاني مع
االج�راء االرهابي االمريك�ي واكدت ان تواجد الس�فري
الربيطاني يف تجمع داخيل يعد تدخال صارخا يف الشؤون
الداخلي�ة للبلاد ويتع�ارض م�ع املبادئ الس�ائدة عىل
صعيد العالقات الدبلوماس�ية ويعزز ش�بهة مش�اركة
هذا البلد يف سياس�ة الضغوط القصوى الفاشلة لالدارة
األمريكية».
واش�ار البي�ان كذل�ك اىل التهديدات الت�ي اطلقها وزير
الخارجي�ة الربيطاني اليوم بف�رض املزيد من اجراءات
الحظر ضد الجمهورية االسالمية االيرانية واضاف ،من
الواض�ح ان النظام الربيطاني وبناء عىل خطأ خطري يف
الحس�ابات مازال يحمل يف رأسه اوهاما معادية اليران
ويس�عى لتصعي�د التوت�ر يف املنطق�ة ويف عالقاته مع
ايران.
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نائب سابق يحذر من عودة
البيشمركة لكركوك
حذر النائب الرتكماني الس�ابق جاس�م محمد
جعف�ر ،اليوم الثالث�اء ،من عودة البيش�مركة
اىل كرك�وك بع�د مفاوض�ات تش�كيل حكومة
جدي�دة او اع�ادة تكليف رئيس ال�وزراء عادل
عبد املهدي.
وق�ال جعف�ر يف ترصي�ح تابعت�ه «املراق�ب
العراق�ي» ان “اقليم كردس�تان يس�عى العادة
البيش�مركة اىل كركوك س�يما م�ع مفاوضات
تش�كيل حكومة بغداد وسيطرة الكرد عليها”،
مبين�ا أن “القرار الكردي ب�ات أكثر هدوءا ً بعد
تس�نم نيجرفان البارزاني رئاسة االقليم ومنح
املجال السياس�ية واملفاوضات مجاالت واسعة
مع بغداد دون تصعيد”.
واوضح جعفر ،ان “عبد املهدي ال يمانع مطلقا
بش�أن ع�ود الق�وات الكردي�ة او االح�زاب اىل
كركوك سيما مع مفاوضات تشكيل الحكومة
ووج�ود موافقة كردية مبدئية عىل عودة عادل
عبد املهدي اىل الحكومة”.

البرلمان يتهرب من تسمية رئيس الوزراء ويحزم امتعته للعطلة التشريعية
التعادل ينهي مشوار المنتخب االولمبي في بطولة اسيا
املراقب العراقي /صفاء الخفاجي...
ودع منتخبن�ا األوملب�ي نهائي�ات
اس�يا بك�رة الق�دم بع�د تعادل�ه
امام مس�تضيف البطول�ة املنتخب
التايلن�دي به�دف ل�كل منتخ�ب،
ليح�ل منتخبن�ا األوملب�ي يف املرك�ز
الثالث بثلاث نقاط جاءت من ثالث
تع�ادالت ويتأهل منتخبي استراليا
كأول املجموعة برصيد خمس نقاط
وتايلن�د يف املرك�ز الثان�ي بأربـــع
نقاط.
بدأ منتخبن�ا األوملبي املباراة بصورة
مرتبك�ة جدا وم�ن اول ركلة ركنية
للمنتخب التايلندي احتس�ب الحكم
األردن�ي املخادم�ة رضب�ة ج�زاء
لتايلند بعد ان ملست الكرة يد املدافع
العراق�ي نج�م ش�وان لينبري لها

الالعب وين غور مسجـــال الهدف
األول على يميـــ�ن حارس املرمى
العراقي علي كــــاظم يف الدقيقة
السادسة.
وبعده�ا ح�اول املنتخ�ب األوملب�ي
استعادة الس�يطرة والهدوء وتناقل
الك�رات حت�ى ش�هدت الدقيق�ة
الخامس�ة عشر إضاع�ة املهاج�م
محم�د قاس�م لرضب�ة رأس جاءت
بجان�ب القائ�م األيم�ن للمرم�ى
التايلن�دي ،وس�يطــــر املنتخ�ب
العراق�ي قليال على منتصف امللعب
وس�دد مراد محم�د ك�رة قوية من
خ�ارج منطق�ة الج�زاء ابعدهـــا
الحـــاس التايلندي ناري ش�ان اىل
رضبة ركنية.
وعادت السيطرة تدريجيا للمنتخب

التايلن�دي ال�ذي تعامل به�دوء من
مجري�ات املب�اراة مس�تفيدا م�ن
تقدمه بهدف حتى ش�هدت الدقيقة
الثاني�ة والعرشين انف�راد للمهاجم
التايلن�دي ابعده�ا ح�ارس املرم�ى
العراق�ي علي كاظ�م وع�اد كاظم
لينق�ذ املنتخ�ب األوملبي م�ن انفراد
ثاني رصي�ح يف الدقيقة السادس�ة
والعرشين ومرة أخ�رى تألق كاظم
وابعد تس�ديدة تايلندي�ة يف الدقيقة
الثالثة واألربعني واس�تمرت املباراة
سجال بني سيطرة تايلندية وتراجع
عراق�ي غير مبرر حت�ى ش�هدت
الدقيق�ة األربعين محاولة من مراد
محم�د ابعده�ا املداف�ع اىل رضب�ة
ركنية.
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المراقب العراقي /احمد محمد...

على الرغم م�ن أن أوضاع البالد تعي�ش األمرين،
يصر مجل�س الن�واب على التمت�ع بعطلت�ه
الترشيعية التي سبق له وأن قلصها اىل شهر واحد
بسبب الظروف السياس�ية الراهنة ،لكنه يرفض
فكرة التخلي عن عطلته بش�كل كامل خصوصا
م�ع الظ�روف الحالي�ة فم�ن جه�ة أن الحكومة
الحالي�ة ه�ي ترصيف أعم�ال ومن جه�ة أخرى
أن الس�يادة العراقي�ة منتهكة من قب�ل الواليات
املتح�دة االمريكي�ة خصوصــــا بع�د جريمتها
الت�ي ارتكبته�ا بحق ق�ادة املقاوم�ة بالقرب من
مطار بغداد.
ويصر برملاني�ون بحس�ب ترصيحاته�م على
«العطلة» رغم تلك املتغريات الصعبة التي يمر بها
البلد ،رامني الكرة بملعب رئيس الجمهورية ،فيما
دع�وا إي�اه اىل تقديم ش�خصية مقبولة لتش�كيل
كابينتها الوزارية خالل شهر واحد.
ويلفت الن�واب اىل أنه ال يوجد مان�ع قانوني عىل
تلك العطلة.
من جهته أكد النائب عن تحالف س�ائرون جمال

فاخ�ر ،أن «العطل�ة الترشيعية للربمل�ان بموجب
الدس�تور العراقي هي ش�هرين ،لكنه س�بق وأن
تنازل مجلس النواب عن ش�هر واحد منها نتيجة
الظروف السياسية واملتغريات الراهنة».
وق�ال فاخر ،يف ترصيح لـ «املراق�ب العراقي» إن
«مجلس النواب س�وف يتمتع بعطلته الترشيعية
املرتقبة».
وعند س�ؤالنا ع�ن إمكاني�ة التنازل ع�ن العطلة
بشكل كامل تقديرا للظروف الراهنة أشار فاخر،
اىل أن «املش�اكل السياس�ية املتعلق�ة بمس�ألة
تس�مية رئيس ال�وزراء البديل لع�ادل عبد املهدي
م�ن املمك�ن حلها خلال ي�وم واحد ع�ن طريق
رئي�س الجمهوري�ة من خالل تكليفه لش�خصية
تحظ�ى بمقبولية من س�احات التظاهر يف بغداد
واملحافظات عىل أن تقدم تلك الشخصية كابينتها
الحكومية وبرنامجها العميل خالل شهر واحد».
ولفت اىل أنه «يف حال تعذر ذلك فان األمر سيخضع
للمناقشات بعد انتهاء العطلة الترشيعية» ،معتربا
أن «العطلة ليست فيها أي مانع دستوري».

تفاصيل اوسع صفحة 2
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في ظروف داخلية ومتغيرات حساسة وصعبة   

مجلس النواب يصر على التمتع بعطلته التشريعية ويرمي كرة
رئيسالوزراء الجديد بملعب رئاسة الجمهورية
السياس�ية املتعلق�ة بمس�ألة
المراقب العراقي /احمد محمد...
عىل الرغ�م م�ن أن أوضاع البلاد تعيش تس�مية رئي�س ال�وزراء البديل
األمري�ن ،يرص مجلس النوابعىل التمتع لع�ادل عبد امله�دي م�ن املمكن
بعطلت�ه الترشيعي�ة التي س�بق ل�ه وأن حله�ا خلال ي�وم واح�د ع�ن
قلصه�ا اىل ش�هر واحدبس�بب الظروف طري�ق رئي�س الجمهوري�ة من
السياس�ية الراهن�ة ،لكن�ه يرفض فكرة خالل تكليفه لش�خصية تحظى
التخيل عن عطلته بشكل كامل خصوصا بمقبولي�ةمن س�احات التظاهر
م�ع الظ�روف الحالي�ة فم�ن جه�ة أن يف بغ�داد واملحافظ�ات على أن
الحكوم�ة الحالي�ة هي ترصي�ف أعمال تق�دم تل�ك الش�خصيةكابينتها
ومن جه�ة أخ�رى أن الس�يادة العراقية الحكومي�ة وبرنامجه�ا العملي
منتهك�ة م�ن قب�ل الوالي�ات املتح�دة خالل شهر واحد».
االمريكي�ة خصوصا بع�د جريمتها التي ولف�ت اىل أن�ه «يف حال تع�ذر ذلك
ارتكبتها بح�ققادة املقاومة بالقرب من فان األمر س�يخضع للمناقش�ات
بعد انته�اء العطل�ة الترشيعية»،
مطار بغداد. 
ويرص برملانيون بحسب ترصيحاتهم عىل معتربا أن «العطلة ليس�ت فيها أي
«العطلة» رغم تلك املتغرياتالصعبة التي مانعدستوري».
يمر بها البل�د ،رامني الكرة بملعب رئيس ويأتي ذلك يف الوق�ت الذي اكد فيه
الجمهوري�ة ،فيم�ادع�وا إي�اه اىل تقديم تحال�ف البن�اء عن وجود أس�باب
ش�خصية مقبول�ة لتش�كيل كابينته�ا موضوعية وراء طرح إعادة تجديد
الثق�ة لرئي�س ال�وزراء املس�تقيل
الوزارية خالل شهرواحد.
ويلف�ت الن�واب اىل أن�ه ال يوج�د مان�ع ع�ادل عبد امله�دي ،مشيرة إىل أن
التأخير يف تش�كيل الحكوم�ة ال
قانوني عىل تلك العطلة.
من جهته أكد النائب عن تحالف سائرون يصب بصالحالبالد».
جم�ال فاخ�ر ،أن «العطل�ة الترشيعي�ة وقال�ت النائبة ع�ن التحالف عالية
للربمل�ان بموج�ب الدس�تور العراقي هي نصي�ف ،يف ترصيح تابعته «املراقب
ش�هرين ،لكنه س�بق وأنتن�ازل مجلس العراقي» إن «تعقيدات عدم التوافق
الن�واب ع�ن ش�هر واح�د منه�ا نتيج�ة عىل رئي�س وزراء جدي�د التتحملها
الظروف السياسيةواملتغريات الراهنة ».الكتل السياس�ية لوحدها ،بل هناك
وق�ال فاخ�ر ،يف ترصي�ح ل�ـ «املراق�ب عدة عوامل ساهمت بتاخري االختيارلذلك
العراقي» إن «مجلس النواب سوفيتمتع دفع برئيس تحالف الفتح هادي العامري
اىل حشر قضي�ة تجدي�د الثق�ةلرئي�س
بعطلته الترشيعية املرتقبة».
وعن�د س�ؤالنا ع�ن إمكانية التن�ازل عن الوزراء املستقيل عادل عبد املهدي».
العطل�ة بش�كل كام�ل تقدي�را للظروف وكان مص�در نيابي قد اف�اد بأن مجلس
الراهن�ة أش�ار فاخ�ر ،اىل أن «املش�اكل الن�واب س�يدخل عطل�ة ترشيعي�ة مل�دة

المراقب العراقي /بغداد...

العدل تنفي نقل محكومين
من سجن الناصرية
المراقب العراقي /بغداد...

ش�هر ونصف بعد جلس�ته لهذا اليوم،
فيما أش�ار اىل أن «الربملان سيبقيلجانه
النيابية فقط».
وكان مجل�س النواب ق�د اعلن عن تمديد
فصل�ه الترشيع�ي الح�ايل ،وذلكبس�بب
األوضاع الراهنة واستقالة رئيس الوزراء
عادل عبد املهدي.

ويش�هد الع�راق تظاه�رات حاش�دة يف
العاصمة بغ�داد واملحافظ�ات الجنوبية
والوسطى للمطالبة باإلصالح ومكافحة
الفس�اد والحفاظ عىل السيادةالعراقية،
والتي عىل أثرها قدم رئيس الوزراء عادل
عبد املهدي اس�تقالتهم�ن منصبه ،وبعد
ذل�ك تعذر على الربملان تقديم ش�خصية

االول امل�ايض تزامن�ا مع انطلاقالتظاهرات
االحتجاجي�ة» ،مشيرا اىل ان «مديرية الرتبية
تس�تعدالس�تئناف الدوام يف باق�ي املدارس
املتوسطة واالعدادية».
وأض�اف محم�ود ان «النقابة س�تعلن
اس�تئناف االرضاب الش�امل لجمي�ع
م�دارس املحافظ�ة م�رة اخ�رى بعد
اداء امتحان�ات نصف الس�نة ،يفحال
تجاه�ل الحكوم�ة والربمل�ان للمطالب
الش�عبية» ،داعي�ا يف الوق�تنفس�ه اىل
«رضورة ادامة زخ�م التظاهرات من قبل
املالكاتالتعليمية والتدريس�ية والطلبة بعد
الدوام الرسمي».

المراقب العراقي /واسط...
اعلن�ت نقاب�ة معلمي واس�ط ،الثالث�اء ،عن
ع�ودة اس�تئناف ال�دوام يفجمي�ع املدارس
االبتدائي�ة بعد انقطاع اس�تمر الكثر من
 75يوم�ا،مؤكدة اس�تمرار التحضريات
لع�ودة ال�دوام يف امل�دارس املتوس�طة
واالعدادية.
وق�ال نائب رئيس فرع النقابة اس�عد
محم�ود يف ترصي�ح تابعت�ه»املراق�ب
العراق�ي» إن «نح�و  815مدرس�ة
ابتدائي�ة يف املحافظة،اس�تقبلت تالميذها
واس�تأنفت دوامه�ا بع�د انقط�اع اس�تمر
من�ذ الخام�سوالعرشي�ن من ش�هر ترشين

ً
ً
حكوميا
مسؤوال
النزاهة تعلن تقصيها أموال 130
ُّ
تضخميف األموال
املكلفني للبحث عن وجود حاالت
اس�تمارة ،الفتةً
ً
م�ن عدم�ه عبر تدقي�ق ()396
إىل كش�فها( )4مخالف�اتٍ يف موض�وع تض�ارب
يِّ
والتقص عن أموال
املصالح أثن�اء قيامها بالبحث
ً
( )130مُ كلَّ ً
شيرة إىل َّ
ف�ا» ،مُ
أن «ع�دد اس�تمارات
َّ
َّ
كش�ف الذمَّ ة املاليَّة املُ َّ
تس�لمة واملُدقق�ة واملُوثقة
ً
استمارة».
خالل الشهراملايض بلغ ()3534
وتابع�ت« :فيم�ا أج�رت ش�عبتا إع�داد ومتابع�ة
الوظيف�ي ()8
والس�لوك
الوظيف�ي
األداء
ِّ
ِّ
زياراتٍ إىل عد ٍد من دوائر
و ز ا ر ت�ي

التخطي�ط واملاليَّة،فضالً عن أمان�ة بغداد والبنك
ِّ
العراق�ي ،فيم�ا قام�ت ش�عبةمكافحة
املرك�زي
ِّ
الرش�وة بـ ( )7زي�اراتٍ خالل املُ َّدة ذاته�ا إىل عد ٍد
م�نتش�كيالت وزارت�ي النف�ط والزراع�ة وهيئة
االستثمار الوطنيَّة».
وأردفت الدائ�رة« :يف حني بلغ�ت الزيارات األخرى
ِّ
والصحَّ ة
( )17زي�ارتٍ إىلوزارات الدف�اع والرتبية
والكهرب�اء ،فضالً ع�ن هيئة اإلعلامواالتصاالت
ِّ
الفراهيدي
الوطني وجامع�ة
ومُ ستش�اريَّة األمن
ِّ
األهليَّةضمن الزيارات التي جاءت بنا ًء عىل الرصد
الصحفي ،وإنجازتقريرين خاصني به».
ِّ

بديل�ة نتيجةلرف�ض س�احات التظاهر
اليها.
يذكر ان املرجعية العليا قد دعت يف خطبة
س�ابقة له�ا اىل تقديم ش�خصيةملنصب
رئي�س ال�وزراء «غري جدلي�ة» ورضورة
اج�راء انتخاب�ات مبك�رةباعتبارها حل
امثل لألزمة الراهنة.

المراقب العراقي /بغداد...

أعلن�ت وزارة الداخلي�ة ،الثالث�اء ،إلق�اء القب�ض على عنصر يف تنظيم
»داع�ش» كان يعمل «مس�ؤول مذخر أدوية داعش» خالل فرتةس�يطرة
جماعات داعش االجرامية عىل املدينة.
وقال�ت الوزارة يف بيان تلقت «املراقب العراقي» نس�خة منه ،إن»مديرية
رشطة تل عبطة التابعة لقيادة رشطة نينوى وبنا ًء عىلمعلومات دقيقة،
تمكنت من القاء القبض عىل الداعيش (م ح م ا)يف مركز ناحية تل عبطة
غرب جنوبي مدينة املوصل».
وأضاف�ت الوزارة ،أن «الداعشي كان يعمل يف ما يس�مى بديوانالصحة
(مسؤول مذخر أدوية داعش) خالل فرتة سيطرته عىلمدينة املوصل».

نف�ت وزارة العدل ،الثالثاء ،إصدار ق�رار بنقل محكومني بقضايا
اإلره�اب م�ن س�جن النارصي�ة املرك�زي إىل س�جن سوس�ة يف
السليمانية.
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة ثائر الجبوري ،يف بيان تلقت
»املراقب العراقي» نس�خة منه إنه «ال توجد صحة لألنباء التي تم
تداوله�ا اليوم بنقل النزالء املحكومني بقضايا اإلرهاب إىل س�جن
سوسة الفيدرايل بحسب طلبات ذويهم».
ودع�ا الجب�وري ،إىل «توخي الدقة يف نقل اإلخب�ار واعتمادها من
مصادرها الرسمية».
يش�ار إىل أن الس�لطات األمنية ش�ددت ،خلال الفترة املاضية،
اإلجراءات األمنية حول سجن الحوت يف النارصية ،وقامت بتعزيز
القوات املكلفة بحمايته.

البرلمان يصوت على «اتفاقية» وينهي القراءة األولى لقانونمعادلة
الشهادات ويرفع جلسته الى األحد
المراقب العراقي /بغداد...

أنهى مجلس الن�واب ،الثالثاء ،القـراءة االوىل
ملقرتح قان�ون معادلةالش�هادات والدرجات
العلمية.
وق�ال مص�در نياب�ي ،إن «مجل�س الن�واب

ُينه�ي القـ�راءة االوىل ملقرتحقان�ون معادلة
الش�هادات والدرج�ات العلمي�ة» ،مشيرا اىل
أن�ه «ص�وتعلى مشروع قان�ون انضمام
جمهورية العراق اىل اتفاقي�ة تجارة الحبوب
لعام .»١٩٩٥

وأض�اف املصدر ،أن «نائب رئيس الربملان قرر
رفع الجلسة اىليوم األحد املقبل».
وعقد مجلس النواب يف وقت سابق من اليوم،
جلسته برئاسةالنائب األول لرئـيـس مجلس
النواب حسن الكعبي وحضور ١٧٤نائباً.

الحشد الشعبي :إدارة فيسبوك االمريكية مستمرة بتقييد
صفحةالمديرية الرسمية
المراقب العراقي /بغداد...

اعل�ن اعالم الحش�د ،الثالث�اء ،ع�ن أن إدارة
الفيسبوك االمريكية مستمرة بتقييد صفحة
املديرية الرس�مية .وقال اعالم الحشد يف بيان
تلقت «املراق�ب العراقي» نس�خة منه»نظرا
لتقييد اإللكرتوني املس�تمر م�ن ادارة الفيس
بوك االمريكيةعلى صفحة (مديرية االعالم)

الرس�مية التابعة إلعالم الحشد الشعبي ،الن
املديري�ة تمتلك قن�اة تلغرام رس�مية خاصة
بنرش املواداإلخبارية املصورة واملكتوبة».
واض�اف االعلام« ،ارتأينا انش�اء قناة آخرى
باس�م (ميدي�ا الحش�د) الخاص�ة بنشر
النش�اطات والتقاري�ر املص�ورة والفيديوية
فقط».

ت�رصيح �إذاعي
ايقاف تمديد الخدمة
الوظيفية لبعض المواليد
بعد احالتهم للتقاعد
المراقب العراقي /بغداد...

اك�دت اللجنة املالي�ة ،الثالثاء ،ايقاف تمدي�د الخدمة الوظيفية
لبعضاملواليد بعد احالتهم للتقاعد.
وقال مقرر اللجنة احمد الصفار يف ترصيح إلذاعة «س�ومر اف
ام»تابعته «املراقب العراقي» انه «تم ورود عدة طلبات اىل الجنة
املالي�ة الربملانية من قبل الحكومة لتغيري بعض املواد من قانون
التقاع�د الجديد بش�ان حاجة بعض الدوائر وال�وزارات لبعض
االختصاصات والذين احيلوا عىل التقاعد لبضعة س�نني» ،مبينا
انه»اللجنة رفضت ذلك النه سيفتح عدة ابواب اخرى ملطالبات
أخرى».
واض�اف الصف�ار ان «املقترح كان مدرج عىل ج�دول االعمال
ام�ساالثنين واليوم تم رفعه م�ن جدول االعم�ال» ،مؤكدا ان
«املقرتح تمايقافه حاليا وهو قيد النقاش».

الشريط
األمين
مسؤول مذخر أدوية داعش جنوب
غريب الموصل يف قبضة العدالة

النصر :جهات مفلسة تحاول الترويج
للتقسيم ومشروع بايدن

اتهم ائتالف النرص برئاسة حيدر العبادي ،الثالثاء« ،جهات مفلسة
سياس�يا» بمحاولة الرتويج ملرشوع نائب الرئيس األمريكي السابق
جو بايدن الس�ابق بش�اناالقلمة بهدف تسويق نفس�ها ،معتربا أن
الحديث عن انش�اء اإلقليم الس�ني ترويج اعالمي الهدف منه جس
النب�ض .وق�ال النائب عن االئتالف فالح الزي�ادي يف ترصيح تابعته
«املراقبالعراقي» إن «هناك جهات افلس�ت سياسيا تحاول ،اليوم،
الرتويجملرشوع بايدن بشأن تقسيم العراق واالقلمة بهدف تسويق
نفس�هامجددا لجمهورها» ،مبينا ان «غالبية الش�عب العراقي ضد
تقسيمالعراق». وأضاف الزيادي ،أن «العراق قدم تضحيات جسيمة
واليمكن أليسيايس القفز عىل تضحيات العراقيني من خالل طرح
فكرة االقلمةس�واء داخل املحافظات الغربية أو الجنوبية» ،مشريا
إىل أن�ه «التوجد لغاية االن ش�خصيات معينة أبدت رغبتها بش�كل
واضح انها معتوجه األقلمة بل هو مجرد جس نبض».

بعد انقطاع دام  75يوما  ..استئناف دوام المدارس
االبتدائية فيواسط

المراقب العراقي /بغداد...
أعلن�ت دائرة الوقاية يف هيئة النزاهة ،الثالثاء ،عن
نش�اطاتهاوفعالياتها يف عد ٍد من الوزارات لش�هر
ؤك ً
كان�ون األول امل�ايض ،مُ ِّ
دة ِّ
تقصيه�ا عن أموال
( )130مُ كلَّفا ً باإلفصاح ع�ن الذمَّ ة املاليَّة ملختلف
ً
()81زي�ارة إىل مصارف
الجه�ات الحكوميَّة عبر
حكوم َّي ٍة وس�وقالع�راق لألوراق املاليَّة ومُ ِّ
س�جل
الشركات ،ورشكات التحويل املايلِّومديريَّة املرور
العامَّ ة.
وأش�ارت الدائ�رة ،يف بي�ان تلق�ت
«املراق�ب العراقي» نس�خة منه،
إىل»تحليل معلومات ( )63من
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القبض عىل عدد من المطلوبين وفق المادة
4أرهاب يف االنبار
المراقب العراقي /األنبار...

اعلنت قي�ادة عملي�ات االنبار،
الثالث�اء ،القبض على عدد من
املطلوبين وف�ق امل�ادة اربع�ة
أرهاب.
وقال�ت القي�ادة يف بي�ان تلقت
«املراقب العراقي» نس�خة منه،
ان »ق�وة م�ن القي�ادة نف�ذت
واج�ب للبح�ث والتفتي�ش يف
قضاء الرطبة اس�فر عن إلقاء
القب�ض على ثالث�ة مطلوبين

وفق املادة  4إرهاب».
واضاف�ت ،ان «جمي�ع امللق�ى
القبض عليهم ينتمون إىل أشبال
الخالفةحس�ب اعرتافاتهمت�م
تس�ليمهم ميداني�ا اىل الجهات
املختصة ،وبعد ورود معلومات
اس�تخباراتيةتفيد بتح�رك احد
اإلرهابيين متج�ه م�ن مدينة
الرم�ادي اىل صح�راء الرطب�ة
خرجت قوة من مقر لواءاملشاة
الثان�ي الفرقة األوىل مع ضابط

اس�تخبارات الل�واء يف س�يطرة
الكيلو  70تم القاء القبض عىل
املطلوب».
واش�ارت القيادة انها «بارشت
بواجب لحماي�ة الرتل التجاري
الق�ادم م�ن منف�ذ طريبي�ل
الح�دودي اىل س�يطرة الصقور
ضم�ن قاطعاملس�ؤولية والذي
بلغ ()103عجلة محلية و()12
عجلة اردن�ي تمتامني الحماية
لها عىل الطريق الدويل».

اعتقال احد العناصر االرهابية يف السليمانية
المراقب العراقي /السليمانية...

اعلنت مديرية االس�تخبارات العس�كرية ،الثالثاء،
اعتقال أحد العنارصاإلرهابية يف السليمانية.
وقال�ت املديري�ة يف بي�ان
تلق�ت «املراق�ب العراق�ي»
نس�خة من�ه ،ان »مف�ارز
مديري�ة اس�تخبارات وامن
امليداني�ة
الس�ليمانية
التابع�ة اىل املديري�ة العامة
واالم�ن
لالس�تخبارات
وبالتع�اون م�ع مديري�ة
اسايشالس�ليمانية تمكنت

من القبض عىل أحد العنارص اإلرهابية خاللتواجده
يف محافظة الس�ليمانية». واضاف�ت ،ان «االرهابي
ص�ادرة بحقة مذكرة قبض وفق املادة٤ارهاب من
محكمة تحقيق بني س�عد،
حي�ث ان مف�ارز املديري�ة
العامة لالستخبارات واالمن
تقوم بالتنس�يق مع اسايش
االقلي�م لغ�رضالقبض عىل
العن�ارص اإلرهابي�ة الهاربة
م�ن القض�اء يف محافظات
االقلي�م وتس�ليمهم اىل
الجهات املختصة».

اسعار الذهب

اسعار الذهب عيار  55,904 24دينار

اسعار الذهب عيار  48,917 21دينار

اسعار الذهب عيار  41,929 18دينار

اسعار النفط
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برنت  70.10 -دوالر

غرام الفضة عيار٥٦٧،٧٦ ٩٩،٩

االقت�صادي

الرافدين :منتسبو الداخلية لهم
أولوية بالسلف والقروض
أعلن مصرف الرافدين ،الثالثاء ،أن منتس�بي
وزارة الداخلي�ة له�م اولوي�ة يف من�ح الس�لف
والق�روض بعد اختياره�م للمرصف يف توطني
رواتبهم وحصولهم عىل املاسرت كارد.
وق�ال املكت�ب االعالمي للمصرف يف بيان  ،إن
“امتيازات وتس�هيالت مالية وضعت ملنتس�بي
وزارة الداخلي�ة يف حصوله�م على الس�لف
والقروض”.
وأش�ار إىل ،أن “املصرف وض�ع خططا كفيلة
لتقدي�م افض�ل الخدم�ات املرصفية ملنتس�بي
وزارة الداخلية”.

اسعار الفضة

غرام الفضة عيار ٥٤٤،٤٦ ٩٥،٨

المالية النيابية :تمديد شرط العمر للسفراء
في قانون التقاعد لم يحظ بالمقبولية
بينت عضو اللجنة املالية النيابية س�هام العقييل ،الثالثاء،
سبب رفع التعديل الثاني لقانون التقاعد املوحد رقم ( ) ٩
لس�نة  ،٢٠١٤مؤكدة أن فقرة تمديد رشط العمر للسفراء
لم تحظ بمقبولية أعضاء مجلس النواب.
وقال�ت العقييل  ،إن “اس�تثناء الس�فراء م�ن رشط العمر
يفت�ح الب�اب أم�ام األطب�اء االختص�اص وغريه�م م�ن
االختصاص�ات األخ�رى” ،مبينة أن “مجل�س النواب عدل
املدد املحالة للتقاعد”.
وأكدت العقييل “مبارشة منهم بأعمار  ٥٧سنة إىل التقاعد
فيما س�يبارش منهم بأعمار  ٥٨األول من أيار املقبل بينما
س�يحال  ٥٩االول م�ن أيلول املقبل ومنه�م بعمر  ٦٠عاما
سيحالون للتقاعد نهاية السنة الحالية”.

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

Almuraqeb Aliraqi Newpaper
األمريكي 56.78دوالر للبرميل

اسعار الدينار مقارنة بالدوالر

الثالثاء  14كانون الثاين  2020العدد  2239السنة العاشرة
سعر شراء الدوالر =  123.000دينار.

سعر بيع الدوالر =  121.500دينار

اتهامات مباشرة لوزير المالية بـنهب ثروات المحافظات

الخائن فؤاد حسين يعمل بنفس قومي ويتهرب من االجوبة بشأن عدم ادراج عوائد اإلقليم في موازنة 2019

،،

المراقب العراقي /القسم االقتصادي...

يوما بعد آخر تنكشف حلقات جديدة من مسلسل
الفساد السياسي الكردي المتواطئ مع بعض الكتل
السياسية والتي تس����عى لتحقيق اهداف بدعم من النواب
االكراد .وزير المالية الحالي فؤاد حسين يعمل لصالح إقليم
كردستان بعيدا عن المصلحة الوطنية

ويف مواق�ف عدي�دة واهمها م�ا قام به
من تعمد يف ع�دم ادراج عدد من حقول
النف�ط يف املناط�ق املتن�ازع عليها  ,بل
اليوم تنكشف مخاطبات بشأن الفساد
ال�ذي يج�ري يف اإلقلي�م ويتستر عليه
وزير املالي�ة االتحادي من خالل توجيه
كت�ب م�ن قب�ل ن�واب اىل وزارة املالية
وع�دم اإلجابة عليه�ا رغم م�رور عام
كام�ل عىل تل�ك الكتب ,م�ن خالل عدم
ادراج واردات معرب س�يميلكا الحدودي
ما بني اإلقليم وسوريا يف موازنة 2019
 ,فضلا ع�ن ع�دم ادراج حق�ول نفط
أخرى يف تلك املوازنة .
املخالفات املالية لوزير املالية يف حكومة
عب�د امله�دي كثرية ج�دا وهناك تستر
متعمد من قبل رئيس الحكومة الحالية
على الجرائ�م املالي�ة  ,فوزي�ر املالي�ة
يتصرف بطريق�ة قومية وه�و يعمل
القليم كردستان وليس للعراق باعتباره

،،

وزي�ر بالحكومة االتحادي�ة وهذا االمر
واض�ح للجميع من خلال ارصاره عىل
ارس�ال االموال بالرغم من ع�دم التزام
حكوم�ة كردس�تان بارس�ال النف�ط
وال�واردات االخ�رى كم�ا نص�ت علي�ه
املوازنة االتحادية لهذا للعام املايض.
الصراع الكردي – الك�ردي فضح قيام
األحزاب الكردية بتهري�ب النفط يوميا ً
من كرك�وك ُتجاه الس�ليمانية  ,وكذلك
سيطرة حزب برزاني عىل حقول نفطية
يف املناط�ق املتن�ازع عليه�ا ونين�وى
واإلقلي�م و ل�م تذكر يف قان�ون املوازنة
وبش�كل متعمد ويت ُّم تهريب ما تنتجه
اىل تركيا ويباع بأسعار زهيدة .
وزارة املالي�ة االتحادي�ة تعم�د بش�كل
علني ع�دم إدراج معابر حدودية وعدم
ذك�ر عوائ�د املعاب�ر املعروف�ة  ,فضال
عن حق�ول النفط لتذه�ب عوائدها اىل
حكوم�ة برزان�ي ومن ثم اىل حس�ابات

خاصة لهم يف البن�وك االوربية او رشاء
عقارات ضخمة الفراد العائلة.
يقول الخبري االقتصادي لطيف العكييل
يف اتص�ال م�ع ( املراق�ب العراق�ي):

مكافح�ة الفس�اد وإيق�اف ه�در املال
الع�ام عب�ارات رنان�ة يس�تخدمها
السياس�يون يف الكثير من املناس�بات,
لكن يف حقيقة األمر أن الفساد يف البالد

هو من النوع العميق وقد تم ّدد بش�كل
كبري ليش�مل أحد أبواب�ه عمليات عدم
ادراج ملعابر كردستان مع سوريا وعدم
ادراج عوائ�د املناف�ذ يف اإلقلي�م  ,فضال

عن عدم ادراج حقول نفط من املناطق
املتنازعة عليها من اجل تس�هيل ذهاب
عوائد تل�ك األموال اىل كردس�تان بدون
علم بغ�داد ,كما ان وزي�ر املالية الحايل

متهم بتزوير نس�خة من موازنة 2019
عن كشفها يف مجلس النواب.
وتاب�ع العكيلي :ان ع�دم ادراج عوائ�د
معرب سيميلكا الحدودي مع سوريا كان
بشكل متعمد وهناك منافذ تفتح جديدا
دون علم بغداد وتعمد وزير املالية فؤاد
حسني بعدم ادراجها يف املوازنة من اجل
ع�دم مطالبة بغداد بعوائ�د املنفذ  ,كما
ان وزير املالية تعمد يف أيضا بعدم ادراج
حقول نفط يف قان�ون املوازنة من اجل
تسهيل رسقة عوائدها ومع ذلك يتغافل
ع�ن ع�دم تس�ليم كردس�تان لحصتها
املتفق عليها مع بغداد.
م�ن جهت�ه يق�ول املخت�ص بالش�أن
االقتص�ادي جاس�م علي�وي يف اتصال
م�ع ( املراق�ب العراق�ي) :األك�راد
يستغلون الرصاعات السياسية الحالية
لالستحواذ عىل مقدرات الدولة العراقية
وتس�خريها لحركته�م االنفصالي�ة
بالتع�اون مع وزير املالية فؤاد حسين
ال�ذي يرف�ض الرد على كت�ب مجلس
النواب بشأن عدم ادراج معرب سيميلكا
الحدودي ما بني اإلقليم وس�وريا  ,مما
يدل عىل انه يستخف بالربملان العراقي .
اىل ذل�ك طال�ب عض�و لجن�ة النف�ط
والطاق�ة النيابي�ة غال�ب محم�د علي
 ،وزي�ر املالي�ة بالكش�ف عن إي�رادات
معرب “س�يميلكا” الح�دودي بني إقليم
كردستان وسوريا.وأضاف ،أن “الوزارة
تجاهل�ت الكتاب بش�كل غير املقبول،
ولم تجب عليه.

خبير :موازنة  2020بحاجة إلى تعديل وتخفيض للنفقات االستثمارية
بني الخبري االقتصادي أس�امة النعيم�ي ،الثالثاء ،ان موازنة
 2020تحت�اج اىل تعديلات جوهرية فيما يتعل�ق بالنفقات
االس�تثمارية ،الفتا اىل ان عجز املوازنة سينخفض كثريا ً بعد
التوجه الحالة الكثري من املشاريع وادراجها ضمن االتفاقية
الصينية.

جودت :لم نطلع على االتفاقية الصينية
وجذورها تعود لحكومة العبادي
أكدت لجنة االقتصاد واالس�تثمار النيابي�ة  ,الثالثاء ,عدم
اطالعه�ا عىل االتفاقي�ة العراقي�ة الصينية الت�ي أبرمتها
حكوم�ة ع�ادل عبد املهدي يف وقت س�ابق ,مشيرة اىل ان
املعلوم�ات الت�ي تمتلكه�ا ه�ي أن االتفاقي�ة قديمة ولها
تفاهم�ات إبّ�ان حكوم�ة حي�در العبادي.وقال�ت عض�و
اللجن�ة النائب ندى ش�اكر ج�ودت  ,ان ” لجنة االقتصاد
واالس�تثمار النيابي�ة التمل�ك أي معلومات ع�ن االتفاقية
العراقية الصينية وتجهل تماما الس�ياقات القانونية التي
تم على ضوئها اب�رام تل�ك االتفاقية”.وأضاف�ت جودت،
ان “املعلوم�ات الت�ي تمتلكها اللجنة ع�ن االتفاقية بانها
قديمة ولها تفاهمات سابقة إبّان حكومة حيدر العبادي،
مبدي�ة اس�تغرابها من “عدم ارس�الها اىل مجل�س النواب
رغم مرور اكثر من ثمانية اشهر عىل إبرامها .وكان عضو
لجن�ة الخدمات النيابية النائب جاس�م البخات�ي اكد  ,ان
اللجنة ستلتقي اليوم الثالثاء وزير التخطيط لالستماع إىل
املشاريع التي ستس�تهدفها االتفاقية العراقية الصينية يف
بغداد واملحافظات وأمانة بغداد .

وق�ال النعيم�ي  ،ان “عجز املوازنة وبحس�ب آخر املعلومات
املتوف�رة فأنه س�يصل اىل  27تريليون دينار ،لكن هذا العجز
ق�د يكون اقل بكثير من هذا الرقم مع ب�دء تنفيذ االتفاقية
االقتصادية مع الصني”.

وأض�اف ان “موازن�ة  2020وعلى الرغ�م م�ن ع�دم قدرة
الحكومة عىل ارس�الها اىل الربملان ،ف�أن حكومة عبد املهدي
يج�ب ان تج�ري تعديلات جذري�ة على املوازن�ة وخاص�ة
االس�تثمارية ،من اجل تقليل املبالغ املخصصة للمش�اريع،
بع�د ان ت�م توجيه كت�اب اىل ال�وزارات واملحافظات بش�أن

النزاهة :ضبط «مستندات صرف» قاربت  12مليار دينار في جامعة كركوك
أعلنت دائرة التحقيقات يف هيئة النزاهة،
الثالثاء ،عن تمكنها من ضبط مستندات
رصف للمشتريات الخاص�ة بجامع�ة
ً
مشرية إىل وجود «شبهات فساد
كركوك،
وهدر» للم�ال العام فيه�ا قاربت الـ12
مليار دينار.
وقالت الدائرة يف بيان  ،إن «مالكات عمل
مكت�ب تحقي�ق كرك�وك التاب�ع للهيئة
ال�ذي انتقل إىل رئاس�ة جامع�ة كركوك

ق�ام بضب�ط  88مس�تند رصف خاص�ا ً
بمشتريات الجامع�ة وصيان�ة املباني،
إضافة إىل ضبط قيود حس�ابية تشوبها
شبهات فساد وهدر باملال العام».
وأضاف�ت الدائ�رة ،أن «التحقيق�ات
األولي�ة كش�فت ع�ن وج�ود مغ�االة يف
قيم�ة امل�واد الت�ي ت� َّم رشاؤه�ا ،فضالً
عن لج�وء الجامع�ة إىل تجزئ�ة األعمال
ً
خالف�ا لتعليم�ات تنفي�ذ
واملشتريات

املوازنة لع�ام  ،»2018الفتة إىل أن «هذه
املخالف�ات ت�م رصدها يف تقري�ر ديوان
الرقابة املالية االتحادي أيضاً ،وأن قيمة
مبالغ املس�تندات التي تم ضبطها بلغت
( )11,698,383,549مليار دينار».
وتابع�ت ،أن�ه «يف عملي�ة منفصل�ة،
ق�ام فريق من ملاكات مكت�ب تحقيق
كركوك ،بضبط ثالث�ة موظفني يعملون
يف مصارف أهلية باملحافظة ،وبحوزتهم

دفاتر صكوك صادرة ع�ن تلك املصارف
أثن�اء قيامه�م بتحري�ر صك�وك إصدار
ج�وازات الس�فر خالفا ً لتعليم�ات البنك
املركزي».أش�ارت إىل أن «املتهمني قاموا
بتوزي�ع صك�وك فارغ�ة عليه�ا تواقيع
املخولني بني مكاتب االستنس�اخ» ،الفتة
إىل أن «العملية أس�فرت أيضا ً عن ضبط
صاح�ب أحد مكات�ب االستنس�اخ الذي
كان يعمل برفقة املتهمني».

السوداني يكشف أسباب ارتفاع المبالغ المخصصة للرواتب في موازنة 2020
ذك�ر عض�و مجل�س الن�واب املهن�دس محم�د ش�ياع
الس�وداني ،الثالث�اء،أن الق�رارات االخيرة بإرج�اع
املفس�وخة عقوده�م من الجي�ش والرشطة والحش�د
الش�عبي وتعيين الخريجني أس�همت يف ارتفاع نس�بة
املبالغ املخصصة للرواتب اىل  14ترليون دينار.
واشار اىل أن “نسبة الرصف يف املوازنة لم تتجاوز الـ 70
 %بس�بب تأخر اقرار املش�اريع نتيجة للتظاهرات التي
حدث�ت يف بغ�داد واملحافظات والتي أوقف�ت الكثري من

املش�اريع وتسببت يف تعطيل الدوام يف بعض مؤسسات
الدولة”.وقد عبرّ السوداني عن امله يف أن تسهم املوازنة
االس�تثمارية يف تقدي�م الخدم�ات للمواطنين وتخل�ق
فرص عمل تخفض من البطالة”.
وأوض�ح أن “س�عر النفط حدد يف املوازن�ة بـ  56دوالر
للربميل” ،محذرا ً “من تأثري التوترات يف املنطقة السيما
التصعيد بين الواليات املتح�دة األمريكي�ة وإيران عىل
اس�عار النف�ط العاملية”وق�ال الس�وداني إن “املوازنة

الفتالوي :االتفاقية الصينية ستبعد المشاريع االستثمارية عن سطوة المتنفذين
أك�د النائ�ب عن تحال�ف الفتح
فاض�ل الفتلاوي ،الثالث�اء ،أن
االتفاقي�ة مع الجان�ب الصيني
س�تبعد املشاريع االس�تثمارية
عن س�طوة املتنفذي�ن وحاالت
الفس�اد ،الفت�ا اىل ان معظ�م
العمال�ة يف ه�ذه املش�اريع
ستكون من نصيب العراقيني.
وق�ال الفتلاوي  ،ان “االي�دي
العامل�ة يف املش�اريع الصيني�ة
س�تكون عراقي�ة باس�تثناء
الخرباء واملهندسين سيكونون
م�ن الصني” ،الفت�ا اىل ان “هذه
االتفاقية س�تبعد املشاريع عن
الفساد”.

إيضاح ماتحتاجه من مش�اريع ،لذا فأن الحكومات املحلية
والوزارات ستس�تغني عن بع�ض أموال املش�اريع لتنفذها
الرشكات الصينية وفقا لالتفاقية مابني البلدين”.
ولفت النعيمي اىل ان “ العراق بامكانه االعتماد بنس�بة %60
على فائض انت�اج النفط للتعاق�د مع دول أخ�رى وخاصة

وأضاف ان “االتفاقية مع الصني
س�تبعد املشاريع االس�تثمارية

من س�طوة األحزاب ،وس�توفر
ف�رص عم�ل كبيرة للعراقيني

وبالتايل فهي اتفاقية استثنائية
تصب يف مصلحة العراق”.
وبين ان “االتفاقي�ة نص�ت
على تس�ليم  100ال�ف برمي�ل
م�ن النف�ط العراق�ي اىل الصني
كمرحل�ة أوىل لتموي�ل 10
مليار دوالر للصن�دوق العراقي
الصيني”.
وأوضح ان “املش�اريع ستشمل
بن�اء م�دارس ومستش�فيات
وجس�ور ،إضافة اىل بن�اء اكثر
م�ن  30مدينة طبي�ة يف العراق،
كم�ا ان االتفاقي�ة تش�مل بناء
ماليني الوحدات السكنية”.

العامة لس�نة  2020تأخر ارس�الها اىل الربملان بس�بب
الظ�روف السياس�ية واس�تقالة الحكوم�ة ،وكذل�ك
التط�ورات املالية األخرية والتحدي�ات االقتصادية ،عىل
الرغم م�ن أن الحكومة يف آخر جلس�اتها أقرت املوازنة
وأحالته�ا اىل اللجن�ة الحكومي�ة” ،مبين�ا ً أن ” مجلس
النواب ينتظر تشكيل الحكومة الجديدة ملراجعة املوازنة
وارس�الها إليه وأنه بحس�ب الس�ياقات املعت�ادة يبقى
الرصف بنسبة 1عىل  12لحني اقرار املوازنة العامة.

روسيا للتزود بالسالح وانش�اء مصانع تصنيع العتاد داخل
الع�راق ع�ن طري�ق النفط ،يف حين تبق�ى أم�وال امليزانية
االس�تثمارية تدور داخل العراق يس�تفاد منها الس�تقطاب
خبرات عاملية لتنمي�ة الق�درات العراقية يف ش�تى املجاالت
وخاصة الصناعات الدوائية”.

اجتماع برلماني حكومي اليوم مع وزير
التخطيط لبحث المشاريع المتوقفة
أعلن�ت لجن�ة الخدمات النيابي�ة  ,الثالث�اء  ,أنها تجتمع
اليوم مع وزير التخطيط لالطالع عىل املشاريع املستهدفة
يف بغداد واملحافظات باالتفاقية العراقية الصينية ،مبينة
انها ستعقد مؤتمرا صحفيا بعد االجتماع وعرض نتائجه.
وقال عضو اللجنة جاس�م البخاتي  ,ان “لجنة الخدمات
النيابي�ة تلتق�ي الي�وم وزي�ر التخطي�ط لالس�تماع عن
املشاريع التي ستستهدفها االتفاقية العراقية الصينية يف
بغ�داد واملحافظات وأمانة بغداد” ،مشيرا إىل أن “اللجنة
س�تعقد مؤتم�را صحفيا الي�وم بعد االجتم�اع مبارشة
لعرض نتائجه ” .
وأضاف البخاتي ،ان “لقا ًء موس�عا سيتم تنظيمه لكافة
مدراء البلديات يف العراق عدا كردستان مع الوفد الصيني
وبحض�ور اللج�ان النيابية املالي�ة والقانونية والخدمات
حي�ث س�يتم جم�ع املعلومات لغ�رض التهيئ�ة لترشيع
قان�ون يغطي االتفاقي�ة ”  ,مؤكدا ان “االجتماع س�يتم
قريبا”.يذك�ر ان االتفاقي�ة العراقية الصيني�ة قد دخلت
حي�ز التنفيذ إال أن مجل�س النواب لم يصوت عليها لغاية
االن.

الذهب ينخفض ألدنى مستوى في أسبوعين بفعل اإلقبال على المخاطرة
انخفضت أس�عار الذه�ب ألدنى
مس�توياتها يف نحو أس�بوعني إذ
تحس�ن اإلقب�ال على املخاطرة
بفع�ل بيان�ات اقتصادية صينية
ج�اءت أفض�ل م�ن التوقع�ات
والتوقيع الوشيك التفاق تجاري
أويل بني الواليات املتحدة والصني.
ون�زل الذه�ب يف املعاملات
الفوري�ة  0.6باملئة إىل 1538.84
دوالر لألونص�ة ،ويف وقت س�ابق
من الجلس�ة ،المس�ت األس�عار
أدن�ى مس�توياتها من�ذ الثال�ث
م�ن يناير /كان�ون الثان�ي عند
 1535.75دوالر.

وهبطت العقود األمريكية اآلجلة
للذه�ب  0.7باملئ�ة إىل 1539.70

دوالر.ه�ذا وارتفع�ت األس�هم
اآلس�يوية يف ظ�ل إش�ارات عىل

حس�ن النية بني أكرب اقتصادين
يف العالم يف الوقت الذي يستعدان
في�ه للتوقيع عىل اتفاق س�يمثل
هدنة يف نزاع الرس�وم الجمركية
املس�تمر بينهم�ا منذ  18ش�هرا
وال�ذي تس�بب يف قل�ب وض�ع
االقتصاد العاملي رأسا عىل عقب.
وقب�ل ي�وم م�ن توقي�ع اتف�اق
املرحل�ة واح�د التجـــــ�اري،
أس�قطت وزارة الخزان�ة
األمريكي�ة أم�س االثنين وس�م
الصين كمتالع�ب بالعمل�ة ،ما
يشري إىل املزيد من التحســـــن
يف العالقات.
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قصف مدفعي لقوى العدوان تستهدف اليمنيين في عسير
المراقب العراقي /متابعة...

قصفت قوى العدوان الس�عودي ،خالل الـ 24س�اعة
املاضي�ة ،بأكثرم�ن  20قذيفة مدفعي�ة تجاه جنوب
مدين�ة التحيت�ا ،واس�تهدفت بأكث�رم�ن 13قذيفة
مدفعي�ة قرية الش�جن يف أط�راف مدين�ة الدريهمي
املح�ارصة ،يف خرق واضح التفاق وق�ف إطالق النار.
وذك�ر املص�در ،أن «الغزاة واملرتزق�ة أطلقوا أكثر من

 15ص�اروخكاتيوش�ا وقذيف�ة مدفعية على مثلث
العدي�ن وجرس الضم�ي بمديريةحيس ،واس�تهدفوا
بالرشاش�ات املتوس�طة حارة الضبيان�ي يف منطقة
7يوليو السكنية ،فيما حلق طريان العدوان التجسيس
يف أجواءمطار الحديدة». وأشار املصدر إىل أن «طريان
العدوان األمريكي الس�عودياإلماراتي الغاش�م ش�ن
غارة عىل مجازة الغربية قبالة عسري».

الخارجية اإليرانية تحذر بريطانيا :أي خطأ جديد بحق الجمهورية
سيواجه برد شديد ومناسب ونكتفي باستدعاء السفير
المراقب العراقي /متابعة...

أك�دت وزارة الخارجي�ة االيراني�ة
أن النظ�ام الربيطان�ي اليزال يحمل
أوهام�ا معادي�ة إلي�ران ويس�عى
لتصعي�د التوت�ر يف املنطق�ة ،الفتة
أن ّ
أي خطأ جدي�د ترتكبه بريطانيا
س�يواجهه رد قوي ومتناس�ب من
ن.
قب�لإي�را 
وأف�ادت وكال�ة مه�ر لألنب�اء ،أن «
الخارجي�ة االيرانية ح�ذرت يف بيان
ردا على االج�راءات الربيطاني�ة
والترصيح�ات غري املناس�بة من ان
اي خط�ا جديد لربيطانيا س�يواجه
ب�رد ش�ديد ومتناس�ب واذا م�ا
اس�تمرت مثل ه�ذه الترصفات فلن
يجري االكتفاء باستدعاء السفري».
وأدان�ت الخارجي�ة االيرانية يف بيان
بش�دة الخط�وة غير القانوني�ة
وغير املهني�ة للس�فري الربيطان�ي
ل�دى طه�ران وتواج�ده املش�بوه يف
تجمع داخلي وكذل�ك الترصيحات
غير املناس�بة ملس�ؤولني آخرين يف
بريطانيا ».
ونددت الخارجية االيرانية بش�دة يف
هذا البيان من جدي�د بالترصيحات
غري املقبول�ة لرئيس الوزراء النظام
الربيطان�يووزيري خارجية ودفاع
ه�ذا النظ�ام فيم�ا يتعل�ق بالعمل

االرهاب�ي لرتامب يف اغتي�ال القائد بمثاب�ة تم�ايش ومش�اركة الكيان الربيطان�ي يف تجم�ع داخلي يع�د
الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي الربيطان�ي م�ع االج�راء االرهاب�ي تدخال صارخا يف الش�ؤون الداخلية
املهن�دس ورفاقهم�ا وال�ذي يع�د االمريك�ي واكدت ان تواجد الس�فري للبالد ويتعارض مع املبادئ السائدة

تجدد االحتجاجات وقطع بعض الشوارع في بيروت
المراقب العراقي /متابعة...

بعد تس�عني يوم�ا عىل ب�دء االحتجاجات الش�عبية يف لبن�ان ،تجددت
االشتباكات اليوم الثالثاء وبشكل واسع يف كثري من املناطق حيثقطع
املحتجون الطرقات واش�علوا االطارات يف بعضه�ا احتجاجا عىلتأخر
تشكيل الحكومة.
و يف هذا االطار قام عدد من املحتجني يف العاصمة بريوت بقطعشوارع

يف مناط�ق الزلق�ا ،ف�ردان ،نهر امل�وت و فرل�ن الش�باك وايضا قطع
الطرقات يف الشمال و الجنوب و الرشق.
وب�دأت االحتجاج�ات اليوم بعد مرور ش�هر من تكليف حس�ان دياب
تش�كيل حكومة جديدة لكن الرئيس املكلف يواجه صعوبات بتش�كيل
الحكومة بس�بب عوائق سياس�ية من قبل األكثري�ة النيابية واالحزاب
التي سمته رئيسا للحكومة.

صحف
ومجالت
زمان التركية:السلطات تشن حملة اعتقاالت جديدة في صفوفالجيش
قائ�دي طائراتأف  ،16و 4م�ن قادة الدرك يف
املحافظات».
يشار إىل أنه يف  15تموز  2016قامت مجموعة
م�ن الضب�اطبمحاول�ة انقالب على الرئيس
الرتكي رج�ب طيب أردوغان ،قتلخاللها نحو
 250شخصا ،وأصيب أكثر من  2000آخرين. 
ومن�ذ ذلك الحين ،اعتقلت الس�لطات الرتكية
ح�وايل  77ألف ش�خص،وأقيل نح�و  130ألفا
آخري�ن م�ن وظائفه�م الحكومي�ة يف حمل�ة
مالحقةحكومية مس�تمرة عىل ش�بكة غولن
منذ املحاولة االنقالبية الفاشلة.

المراقب العراقي /متابعة...

اعتقلت السلطات الرتكية 115 ،جنديا ،يشتبه
بصلتهم بفت�ح اللهغولن ،ال�ذي تحمله أنقرة
مس�ؤولية محاولة االنقالب الفاش�لة يفالعام
2016.
وقال�ت صحيفة «زم�ان» الرتكي�ة لألنباء ،إن
«ه�ؤالء الجن�ود هم م�نبين  176جنديا أمر
االدع�اء باعتقالهم يف إطار تحقيق مس�تمر يف
ش�بكة غولن». وأضاف تقرير الوكالة الرتكية
أن « 108م�ن هؤالء الجن�ود ما زالوايف الخدمة
العس�كرية حالي�ا ،وم�ن بينه�م أيض�ا  6من

يديعوت احرونوت :الكيان الصهيوني غير جاهز ألي حرب
المراقب العراقي /متابعة...
أك�د الجن�رال اإلرسائيلي ،مائير
أل�ران ،ع�دم جهوزي�ة الكي�ان
الصهيون�ي ملواجه�ة ك�وارث
طبيعية مث�ل الفيضانات والهزات
األرضي�ة ،وبينهم�ا الح�روب
واملواجهات العسكرية الكبرية.
وذك�ر أل�ران يف مقال�ه بصحيفة
يديعوت أحرونوت ،أن «املسؤولني

صحيفة  :اتفاقية أردوغان والسراج مشبوهة
المراقب العراقي /متابعة...

أدان املحلل السيايس ،حاتم الكليم ،االتفاقية
املش�بوهة التي وقعهاالرئيس الرتكي رجب
طيب أردوغان ،ورئيس حكومة الوفاق فايز
الرساج.
وقال الكليم وفقا لصحيفة «املسار» الليبية،
إن «تلك االتفاقية بمثابةاس�تعمار لليبيا»،
مضيف�ا أن من يقاتل القوات املس�لحة هم

اعترافات تحت التعذيب وبعدها حكما باإلعدام !..
َ
المعتقلي ِْنالبحرينيين
قصة
المراقب العراقي /متابعة...

أيدت محكمة االس�تئناف العلي�ا البحرينية الكربى
حكم االع�دام الصادربح�ق املعتقلني السياس�يني
محم�د رمض�ان وحسين م�وىس واللذي�ن أدينايف
محاكمتين غري عادلتني ،اس�تندت على اعرتافات
انتزع�ت منهم�ا تح�ت التعذي�ب ذات خلفي�ات
سياسية.
ويف ه�ذا الش�أن ،اكد الناش�ط الس�يايس البحريني
علي الفاي�ز يفترصي�ح تابعته «املراق�ب العراقي»
ان «النظ�ام البحريني يصدراحكاما ً سياس�ية ضد
املعارضة وال وجود للعدالة يف البحرين»،مشيرا ً اىل
ان «الس�جينني السياس�يني رمض�ان وموىس كان
ت�م الغاءالحكم بحقهما س�ابقا ً م�ن قبل محكمة
التميي�ز بنا ًء على ان االدل�ةانتزع�ت منهما تحت
التعذيب».
وق�ال الفاي�ز «يجب ان تظه�ر ادلة جدي�دة دامغة
غير التي انتزعتتحت التعذيب ،حتى ال يصدر هذا
الحكم القايس باإلعدام عليهما مرةأخرى».
واوض�ح الفاي�ز ،ان «قضي�ة اته�ام الس�جينني
السياس�يني املظلومنيمفربكة ،باعتبار ان القضاء
يف البحرين�ي يس�تند على احكام سياس�يةكيدية،
كما ان النظام البحريني غري مس�تعد حتى للتعامل
بالقان�ون م�عاملعارض�ة البحريني�ة وذلك لس�بب
س�يايس ومحاول�ة انتقامية للضغطعىل الش�عب
البحرين�ي للرتاجع ع�ن مطالبه ،العط�اء الوالء اىل
القبيلة الحاكمة دون الحصول عىل اية حقوق».

من جانبه ،اكد الناش�ط البحريني عباس شبر ،ان
الجمي�ع يس�تغربعندما يش�اهد ع�دد االتهامات
الت�ي وجه�ت للس�جينيني السياس�يني،وطريق�ة
اعادة النظ�ر يف قضية محاكمته�ا والحكم الصادر
بحقهما.
وق�ال شبر :ان املش�كلة الت�ي يواجهه�ا املواط�ن
البحرين�ي هي ان هذهاملحاكم�ة ال تتمتع بالعدالة
الحقيقية وانما هي عدالة مزيفة ،مشريا ًاىل ان من
يحاكمون يف ه�ذه املحاكم وفقا ً لقوانني سياس�ية
تفتقراىل املصداقية .واوضح ،ان القضاء البحريني

وش�دد الكليم ،على أن معطيات سياس�ية
وأخرى عس�كرية عىلاألرض تقول إن األمر
قد حس�م لصالح الجيش الليب�ي يف معركة
العاصم�ة طرابل�س .مضيف�ا أن�ه بمجرد
الس�يطرة عىل العاصمةستسقط كل أحالم
الواهمني يف الس�يطرة عىل ليبيا والتحكم ىف
مقدرات الش�عب الليبي ،وأن�ه يجب اإلعداد
م�ن اآلن للمرحل�ة املقبلةلبناء دول�ة ليبيا
املدنية الجديدة.

مس�يس وال يمك�ن القب�ول ب�ه مادام�تالبحرين
تعيش حال�ة مضطربة والت�ي ادت اىل افراز الكثري
مناملحاكمات غري العادلة.
ه�ذا ودعا االتح�اد االوروبي يف بيان له ،الس�لطات
البحرينية اىلوقف تنفيذ حكم االعدام بحق رمضان
وم�وىس وضمان اع�ادةمحاكمتها وف�ق للقانون
واملعايير الدولي�ة ،كم�ا وصف�ت املنظم�ة العف�و
الدولي�ة محاكم�ة محمد رمضان وحسين موىس
بأنه�ا جائرة ،داعية اىلمحاكمة من قام بتعذيبهما
النتزاع اعرتافاتهما.

مغردون في “تويتر” يطلقون هاشتاغا جديدا يطالب السعودية
باإلفراج عن الفلسطينيين واألردنيين المعتقلين
المراقب العراقي /متابعة...

أطل�ق رواد مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي هاش�تاكا جديدا ،يطالبالس�لطات
الس�عودية باإلف�راج عن معتقيل ال�رأي األردنينيوالفلس�طينيني املوجودين يف
سجونها.
وش�ارك العديد م�ن املغردين الع�رب يف هاش�تاغ:“#فلس�طينيون_وأردنيون_
بسجون_السعودية”.
ويف  11أيار ،كش�ف حس�اب املغرد الش�هري “مجتهد” ،عن قيامسلطات األمن
يف الس�عودية بشن حملة اعتقاالت ضد املقيمنيالفلس�طينيني املتعاطفني مع

يف كي�ان االحتلال يتفاخ�رون
بانجازاته�م ،ويغمض�ون عينهم
عناإلخفاقات» ،مش ً
ريا إىل «أحوال
اإلرسائيليين الذي�ن تضرروا من
العاصفة األخرية».
وأض�اف ،أن «الجمهور اإلرسائييل
يجب أن ي�درك املخاطر الحقيقية
املرتتب�ة على أي حرب ق�د تعلنها
حكومته».

املرتزق�ةواإلخوانيني والعصابات الس�ورية
الت�ي كان�ت تقات�ل يف النظ�ام الس�وري
واحتضنهم اإلخواني أردوغان لريس�لهم إىل
ليبيا ليقاتلواأمام الجيش.
وأعرب الكليم ،عن استيائه من قرار الربملان
الرتكي املوافقة عىلإرس�ال قوات عسكرية
إىل ليبي�ا ،مشيرا إىل أن أي وجود عس�كري
على األرايض الليبي�ة يعن�ى ع�ودة تنظي�م
داعش اإلرهابي ،حسبوصفه.

لالدارة األمريكية .»
واش�ار البي�ان كذل�ك اىل التهديدات
الت�ي اطلقه�ا وزي�ر الخارجي�ة
الربيطان�ي اليوم بف�رض املزيد من
اج�راءات الحظ�ر ض�د الجمهورية
االسلامية االيراني�ة واض�اف ،من
الواضح ان النظام الربيطاني وبناء
عىل خطأ خطري يف الحسابات مازال
يحمل يف رأسه اوهاما معاديةاليران
ويس�عى لتصعيد التوت�ر يف املنطقة
ن.
ويفعالقات�هم�عاي�را 
وتابع البيان ،ان عىل حكام بريطانيا
ان يعلم�وا ب�ان توجي�ه االتهامات
ض�د اي�ران ال يمكن�ه التغطية عىل
التبعي�ة العمي�اء من قب�ل نظامهم
الميركا وعجزه�م املفض�وح يف
تنفي�ذ تعهداته�م يف اط�ار االتفاق
الن�ووي وحت�ى االمتن�اع بس�بب
الخوف م�ن امريكا ع�ن تنفيذ قرار
املحكمة الربيطانية القايض بتسديد
ع�دة مئات املاليين م�نالجنيهات
املس�تحقة على بالده�م لصال�ح
الشعب االيراني.
واكدت الخارجية االيرانية بان صدور
اي خط�أ جديد م�ن قب�ل بريطانيا
س�يواجه برد ش�ديد ومناس�ب من
عىل صعي�د العالقاتالدبلوماس�ية جانب اي�ران وان مس�ؤولية جميع
ويعزز شبهة مش�اركة هذا البلد يف تداعي�ات ذلك س�تكون على عاتق
سياسة الضغوطالقصوى الفاشلة الحكومة الربيطانية.

واش�ارت الخارجي�ة االيراني�ة اىل
م�ايض بريطاني�ا االس�تعماري يف
منطق�ة الرشق االوس�ط واضافت،
ان زم�ن تدخالت س�فراء بريطانيا
يف الش�ؤون الداخلي�ة للدول االخرى
واث�ارة التفرقة وتاجي�ج النزاعات
الداخلية قد وىل منذ امد بعيد وينبغي
على بريطانيا التخلي عن مثلهذه
االج�راءات املفضوحة وان تعلم بان
العهد الذي كانت الش�مس التغرب
عن االمرباطورية الربيطانية قد وىل
منذ عقود.
واك�د البيان ب�ان الش�عب االيراني
الواع�ي ب�كل اطياف�ه وتوجهات�ه
يرف�ض تدخلات االجان�ب خاصة
الحكوم�ات ذات مايض االس�تعمار
ودع�م الدكتاتوريين وال ينىس بان
الحكوم�ة الربيطاني�ة ه�ذه ه�ي
الداع�م الرئي�س واملس�لح لقصابي
جم�ال خاش�قجي وقاتلي اطف�ال
اليمن.
ودع�ت الخارجي�ة االيرانية يف ختام
البي�ان اىل االنه�اء الف�وري الي
اجراء تدخلي وتحرييض من جانب
الس�فارة الربيطاني�ة يف طه�ران،
محذرة بان�ه يف حال اس�تمرار مثل
ه�ذه الس�لوكيات ف�ان الخارجي�ة
س�وف لن تكتفي باستدعاء السفري
فقط.

املقاومة يف غزة. 
ويف ( 9أيلول  ،)2019أعلنت حركة املقاومة اإلسلامية يففلس�طني “حماس”،
اعتقال السعودية لعرشات الفلسطينيني املقيمنييف اململكة ،بينهم قيادي كبري
يفالحرك�ةم�عنجل� ه.
ويف وقت س�ابق اليوم ،كش�فت عض�و مجلس الن�واب األردنيالس�ابقة ،هند
حاكم الفايز ،عن اعتقال الس�لطات الس�عودية مجموعةم�ن األردنيني ،مبينة
أن أهايل املواطنني األردنيني املعتقلني يفالسعودية تظاهروا أمام سفارة اململكة
بالعاصمة عمان من أجلالضغط إلطالق رساحهم.

شهود عيان :الجيش األمريكي ينهب اآلثار السورية شرق الفرات
بالتعاون مع «قسد»
المراقب العراقي /متابعة...

عمل جيش االحتلال األمريكي ،بالتعاون مع
عنارص من تنظيم »قس�د» ،وعدد من الخرباء
األجان�ب على تنفي�ذ عمليات حف�ر وتنقيب
ورسقة لآلثار ،ضمن املواقع التاريخية األثرية
املعروفة يفمحافظة الحسكة السورية.
وذك�رت وس�ائل اعلام روس�ية أن «عمليات
تنقي�ب ورسق�ة منظمةتتعرض له�ا املواقع
األثرية الس�ورية ،حي�ث بدأ جي�ش االحتالل

األمريك�ي بالتعاون مع تنظيم قس�د وخرباء
أجانب من جنس�ياتمختلفة ،منذ عدة أيام،
عمليات تنقيب جديدة ،ضمن قرية «الغرة»يف
منطقة جبل عبد العزي�ز الواقعة عىل بعد 35
كم جنوب غربياملحافظة ،وذلك بهدف رسقة
اآلثار والكنوز السورية يف املنطقة».
وأضاف�ت نقالً ع�ن مصادر أهلي�ة يف منطقة
جب�ل العزي�ز ،أن »مجموع�ة م�ن الخبراء
األجانب تفق�دت «بحماية عس�كرية» موقع
قري�ة الغ�رة األثري من�ذ نحو األس�بوع ،قبل

التمرك�ز يف بناء املخفرالحراجي (س�ابقاً) يف
القري�ة ،لتب�دأ بالفعل عملي�ات حفر وتنقيب
بالتزام�ن مع منع الس�كان م�ن االقرتاب من
مواقع التنقيب».
وأش�ار املصدر ،أن «عمليات التنقيب والحفر
والرسق�ة تتم يف عددمن املواقع األثرية ضمن
قرية الغرة ،أهمها مس�جد الشيخ عبدالعزيز
األث�ري القدي�م ،ويف موق�ع الربغ�وث (آث�ار
القلع�ة القديم�ة)،ويف موق�ع العالج�ة (نبع
املياه والكنيسة القديمة) .»
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التسويات و«صراع النفوذ» تقود عبد المهدي للعودة إلى رئاسة الوزراء ..
و«حزام الطريق»طموحه األخير
بقلم /محمود الهاشمي

لي�س هنالك من دول�ة يف العالم ،صغ�رت أم كربت،
إال وتعان�ي م�ن رصاع النفوذ  ،بم�ا يف ذلكالواليات
املتح�دة  ،اىل الحد الذي ُيته�م فيه الرئيس االمريكي
الح�ايل (ترامب )بان روس�يادعمت�ه يف االنتخابات
واوصلته اىل السلطة .
رصاع النف�وذ هذا غالبا ما يكون س�لبيا عىل الدولة
(الضعيفة) حي�ث تتب�ارى االرادات الدوليةالكربى
على ارضه�ا لتصب�ح ثرواته�ا او موقعه�ا عرضة
للنهب واالبتزاز  ،واملشكلة ان هذا(الرصاع) ال يقف
عند حدود نهب الثروات واس�تغالل املوقع الجغرايف
بل يفرض ان تخضعالدول الضعيفة اىل نوع الحكم
وادارته بالش�كل الذي يوفر لالرادات الدولية فرصة
اس�هل يفالحص�ول على مآربه�ا  .رصاع النفوذ ال
يقف ايضا على ارادة واحدة تتحك�م يف هذه الدولة
او تلك بل تحت�دم(الرصاعات) عىل ارض تلك الدول
الضعيفة بني اطراف عديدة  ،فتتحول اىل س�احة ال
سلطانلها يف دفعه او التخلص منه.
وملا كان (رصاع النفوذ) حقيقي وواقعي ال مفر منه
 ..قديما ً حي�ث كان الرصاع تق�ودهاالمرباطوريات
وحديث�ا ً  ،حي�ث تصط�رع االقطاب  ،فلا مناص -
اذن -من البحث عن وس�ائللالستفادة او التخلص
منه!!
هنال�ك دول يصعب ان تتخلص من ذلك لذا س�لمت
زمام االمور اىل ارادة واحدة  ،واعتربت انذلك قدرها
عليه ان تتقبله فال تملك ان تدفع عن نفس�ها الرض
مثل دول الخليج  ،حي�ث تعاقبتعىل ادارتها الدول
االستعمارية وانتهت اىل سطوة الواليات املتحدة عىل
مقدراته�ا رغ�مامتالكها ادوات (التم�رد) يف املوقع
الجغرايف وسعة االرض وتنوع الثروات وعدد السكان
فيما هنالك دول اخرى ترفص (االستسالم) وترى يف
موقعه�ا وامكانياتها وثرواتها وتأريخهاما يؤهلها
ان تعيش حالة من االستقاللية مثل (العراق) ودول
أخرى متوزعة عىل القاراتالسبع. 
رصاع النف�وذ ال يعن�ي ان ينتهي يف حدود املس�احة
املعين�ة لل�دول (الضعيف�ة) ب�ل يتحول امل�كاناىل
منطل�ق لرصاع اكرب خارج الح�دود ملواجهة ارادات
اخ�رى  ،فالقواع�د العس�كرية واملوق�عالجغ�رايف
واالقتصادي يس�خر لذلك واحيانا ً لس�وق وتطويع
س�كان هذا البل�د للس�خرة او حتىلجي�وش تقتل
خارج حدود ارضها هنالك دول اس�تخدمت فطنتها
فحول�ت (رصاع النفوذ) لصالحها كما حدث للصني
ونهضتهااالقتصادية عام 1975م حيث استطاعت
ان تس�تفيد من رصاع القطبني االتحاد الس�وفيتي

والوالي�ات املتحدة حيث يح�اول كل قطب ان يدفع
به�ا ملواجهة الخصم االخر  ،ووس�ط هذا(التدافع)
حصل�ت الصني عىل عضوي�ة مجلس االم�ن الدويل
وح�ق الفيت�و  ،كم�ا حصلت علىفرص�ة النهضة
الكربى يف كافة املجاالت .
االن دول�ة فيتن�ام تحاول ان تس�تفيد م�ن (رصاع
النفوذ) عليها بين الواليات املتحدة والصنيملنطقة
املحي�ط اله�ادي املحت�دم بين الدولتني ومث�ل ذلك
نهضة كوريا الجنوبية واليابانوغريها ..
هذه املقدمة س�قناها يف وقت يشهد العراق (رصاع
نف�وذ) بني اقطاب عديدة  ،متمثالبالواليات املتحدة
واصدقائها والجمهورية االسلامية وعمقها روسيا
والصني .املعادل�ة يف ذلك تق�ول ان الواليات املتحدة
التي ش�يدت عىل ارض العراق اكرب سفارة يفالعالم
وعرشي�ن قاع�دة عس�كرية وترغ�ب ان تس�تفيد
م�ن موقع الع�راق الجغرايف اضاف�ة اىلاحتياطيات
النفط الهائ�ل وكذلك الغاز والفوس�فات وغريها ..
كم�ا ترغ�ب ان تقطع عىل الصنيوروس�يا الطريق
اىل البح�ر االبي�ض املتوس�ط وعلى اي�ران عمقه�ا
االسرتاتيجي (املقاومة) .ايران من جهة أخرى ترى
يف دنو (الش�يطان االكبر) من حدوده�ا التي تمتد
عىل مس�افة1450كم مع العراق خط�را كبريا عىل
مس�تقبلها يف الداخل والخارج ،خاصة وان التهديد
االكبر يكون حيث تتح�ول ارض الع�راق اىل قواعد
ومنشآت عسكرية امريكية يف معرتك هذه (املعادلة)
يكون (الضحية) العراق غري قادر عىل مواجهة هذا
(الصراع) يفظل تعاقب حكومات فاش�لة وفس�اد
ينخر جس�د البلد ويعطل الحياة ويف ظل انقسامات
عرقيةوطائفية ودينية حادة فتت من عضد الشعب
وحيدت�ه جغرافي�ا .ً ان املش�كلة االكرب الت�ي تواجه
العملية السياس�ية يف العراق ه�و فقدان (الرمزية)
حيث انجميع الش�خصيات السياسية هم باطوال
واح�دة  ،وان عقولهم لم ترق اىل مس�توى املواجهة
والتحديات فانقس�موا حيث (تنوع النفوذ) بل باتوا
يطلب�ون م�ن االرادات التي تقود الصراعبالتفكري
نيابة عنهم  .هذا النكوص يف الشخصية السياسية،
والذي ترك اثره عىل مجمل حياة االنسان العراقي يف
مجال التعليم وفرص العم�ل و الخدمات و غريها،
وجعله س�اخطا ً عىل جميع االسماء والعناوين من
طبقة السياسيني.
الظ�رف الذي يمر به البلد يحتاج اىل مهارة يف ادارته
وال تخلو من مغام�رة ،فجميع الذينقادوا النهضة
يف دولهم تعرضوا اىل انتقادات حادة وكادت ان تودي
بحياته�م ،بما يف ذل�كقائد نهضة الصين الحديثة

(دينغ ش�ياو بين�غ) ال�ذي اعتقل بل اوش�كوا عىل
اعدام�ه ،وق�ادتأمريكا ضده حملات يف مقدمتها
(تظاه�رات الطلب�ة) وغريه�ا لكن�ه أحس�ن إدارة
االزم�ة ونجحفأصبح رمزا ً لالنتص�ار و الصمود و
النهضة.
الس�يد ع�ادل عب�د امله�دي أراد ان يمت�ص (رصاع
النف�وذ) بين جمي�ع االط�راف الدولي�ة ،فلا يريد
ان يخسر ،أمري�كا مل�ا تملك م�ن ادوات الق�وة يف
الداخ�ل العراق�ي وقد جلب�ت العديد م�ن القيادات
السياس�ية اىل جانبها س�واء من القادة السياسيني
او العس�كر باإلضافة اىل فاعلي�ة منظماتاملجتمع
املدني(االنسانية التي أغرت فيها املئات من الشباب
و جعلته�م ط�وع مرشوعه�ا .يفذات الوق�ت فإنه
ال يرغ�ب يف أن يخسر اي�ران للمشتركات الكثرية
بني الش�عبني ،ولط�ولالحدود معه�ا ،باإلضافة إىل
مي�ول العديد من القي�ادات السياس�ية اىل جهتها،
ويف البعدي�نالس�يايس و االمن�ي و الدين�ي وكذلك
االجتماعي.
الس�يد ع�ادل عبد امله�دي يئ�س  -تمام�ا -من ان
الوالي�ات املتح�دة راغب�ة يف تقديم خدم�ةللعراق،
باعتبار ان ( القادة السياس�يني قريبون من إيران)
ث�م ان املشروع األمريكي يقضيان يبقى العراق

(( دول�ه فاش�لة)) أس�وة بجميع ال�دول العربية،
س�واء اولئك الذي�ن اجتاحهم (الربي�ع العربي) او
من مس�هم من بعيد!! أمريكا ستبقي هذا الوضع يف
البلدان العربيةمنشغلني يف مشاكلهم الداخلية حتى
تتحق�ق (صفقة القرن)  .بع�د ان تيقن عبد املهدي
به�ذا،اتج�ه اىل (الصني) و درس مشروع (الحزام
و الطريق) ال�ذي اعلنته الصني من�ذ عام(،)٢٠١٣
وبعد ان تكون الحكومات العراقية قد وقعت سلسلة
مذكرات اقتصادية معهم وفقهذا املرشوع.وآخرها
مات�م توقيع�ه يف  ٢٣/١١/ ٢٠١٩ضم�ن برنام�ج
يمكن تس�ميته ((النفطمقابل االعم�ار)) باعتبار
ان العراق يص�در مليون برميل نفط اىل الصني ،وان
املي�زانالتجاري بين البلدين يص�ل اىل ( )٣٠مليار
دوالر سنوياً ..ال شك أن هذه االتفاقية تمثلاملرحلة
االقتصادي�ة املهم�ة الع�ادة اعمار الع�راق .أمريكا
ازعجه�ا ذل�ك ،فس�ارعت بالضغط عىل ع�ادل عبد
املهدي ل((يستقيل)) ف(استقال).
ان الخط�أ الكبير الذي ارتكب�ه عبد امله�دي انه لم
يمه�د لزي�ارة الصين ،وال لعق�د االتفاقي�ة بغطاء
كاف ،حتى ان قناة العراقية الرسمية كانت
اعالمي ٍ
((كس�ولة)) يف تس�ويق أه�داف ه�ذا((االتفاق))
بل لم يفهم الش�عب مدلوالته ،كم�ا اخطأ من قبله

((ن�وري املالك�ي)) عندما عق�دذات االتفاقية مع
الشركات الكورية والصينية بما اس�موه ((قانون
البن�ى التحتي�ة)) ،وقدم�ه اىلالربملان ،ع�ام ٢٠١٢
ولك�ن األج�واء السياس�ية املش�حونة وقف�ت ضد
(القان�ون) بدع�وى (رهنالنف�ط العراقي) ثم ندم
من وقف ضد القانون وقال�وا فيما بعد (لقد ظلمنا
الش�عب العراقي) النهعىل االقل س�يبني االالف من
الوحدات السكنية للمواطنني!! ،وكان القانون سبب
يف اخراجهمن رئاس�ة الوزراء رغ�م حصوله عىل (
 )٧٢٠ال�ف صوت!! الكتل السياس�ية  ،ال تفهم هذه
(املع�ادالت) التي نتحدث عنه�ا  ،ومهما حاول عبد
املهدي ان يسترضيهم  ،لكنه وجد نفسه (وحيدا)
فاالحتجاج�ات على اوجه�ا  ،واملرجعي�ة تدع�وه
لالستقالة ،والحرائق يف كل مكان ،والربملان غاطس
يف الن�وم  ،والقوات االمنية مجرد ( خروعة خرضة)
 ،تتف�رج على املذابحومش�اهد االع�دام ،واحرتاق
املباني الحكومية واالهلي ة .
الس�يد عادل عبد املهدي ،فهم لعب�ة (رصاع النفوذ
) وراي ان كل االط�راف تحتاجه  ،وهناك(س�اتر )
يق�ف عنده الجمي�ع  ،فبات من يرغ�ب ان ينال من
خصمه يتصل به (للعلم فقط ) !!
ان رصاع النفوذ وصل على اوجه (تصادم االرادات

اإليمان والشهادة امتثال لواقع االنتصار الحتمي

،،

بقلم /عبد الخالق الفالح

خطة فرض التعليم
د .حسين القاصد

بعد أن سقطت کل االستراتيجيات األمریکیة کأوراق الخریف المحروقة على أرض االرادة
العظيمة للشعب االيراني  ،وأصبح العالم یتحدث بإعجاب عن ذکائه وحنكته وصالبته في
ايصال الرسالة بضرب القواعد االمريكية  ،فيما اثبتت الوقائع عن فشل السياسة االمريكية
وأيقنها االذالء والتابعون من الرجعية العربية ..

ففه�م الغرب واملغفل�ون أن الرس یكمن فی
ش�یء ال یقهر وال یباع وال یشرتى فی سوق
النخاس�ة السیاس�یة ،ویس�تحیل هزيمت�ه
بالقوةالعسکریة حتى لو اجتمعت ضده کل
قوى الرش فی الغرب واملنطقة ،شیء اسمه
“عقی�دةااليمان ” التی تعن�ی“ :عىل امريكا
ان تدرك  ،بأن عقیدة اللقطاء و املرتزقة التی
تقوم عىل“املنفعة” خارسة بأس�لوب القتل
والتدمري من أجل السلب والنهب واالغتصاب
واليمكن انتعتمد عليها يف ممارساتها مهما
تجحدت و تبجحت يف س�لوكها و سياساتها
يف املنطقة و الیمکنها أن تنترص عىل عقیدة
رجال الله التي تقوم عىل التضحیة وااليمان
بااله�داف ..االي�ةالقراَنية (( م�ن املؤمنین
رج�ال صدقوا م�ا عاهدوا الل�ه علیه فمنهم
من قضی نحبه و منهم منینتظر و ما بدلوا
تبدیلا )) 23اح�زاب ..وهنا یكم�ن الفارق
الکبیر بین القتال من أجل تحقیقمکاس�ب
غی�ر مرشوع�ة والقت�ال دفاع�ا ع�ن الحق
امتث�اال ألم�ر الس�ماء .أن من یمل�ك األرض
هومن سیحس�م الحرب مع اإلرهاب ..ومع
الخونة واملنافقین الذین یدعمون!
اإل ره�اب ..وأمری�کا وقفت عاج�زة تتفرج
على أفاعیه�ا تنف�ق ف�ی صح�راء الع�راق
وس�هولس�وریة  ،بلا حیاء وبلا کرامة و
فقط العمل على مصالحها يف رسقة خريات
الش�عوبوامتص�اص دم�اء ابنائه�م  ،الن
كي�ان مبني على جمع ش�تات العصابات و
االع�راق املخذولةمس�تندة على املصالح و
االطماع الش�خصية والفردي�ة بعيدا عن اي
س�مة اخالقية تجمعهم وخلوها عن الروح
االنسانية.
ان كل صفح�ات التاريخ تؤكد لنا ان امريكا
ليس�ت محل ثق�ة يف سياس�اتها يف املنطقة
ً
اصلااو يف اي نقط�ة م�ن العال�م والتعرف
الخير والصلاح للبرشية و تش�ن الحروب
املختلفة ،فتارةتسمع دوي مدافعها وهدير
غارات طائراتها وترى اشالء ضحاياها ،وإذا
م�ا صمتت مدافعهاتش�هر سلاح الحصار
والتجوي�ع لك�ن للش�عوب دائم�ا ً إرادته�ا
وكلمته�ا وش�عاراتها هي االعىلواالس�مى
و يجب االخ�ذ بنظر االعتبار م�ا تقدم عليه

) ولكل ادوات�ه (الفاعلة) فقصف معس�كرالقائم
للحش�د قابل�ه ح�رق الس�فارة ،واغتي�ال الح�اج
س�ليماني والحاج ابو مه�دي املهندس قابلهقصف
(عني االس�د )  ،واتفق االثنان ( كل يش عىل ما يرام
انتهى ) !!
والسؤال  -:هل يمكن للسيد عادل عبد املهدي بادواته
البس�يطة (حكومة ترصيف اعمال ومستقيلة ) ان
يميض بمرشوع (الحزام والطريق) مع الصني  ،بعد
ان بلغنا انه ارس�ل اىلجميع ال�وزارات طلبا لتقديم
املشاريع التي ترغبها.
 الواقع الس�يايس يؤكد صعوبة اختيار رئيس وزراء
جديد للبلد  ،ويبدو ان الس�يد عادل عبداملهدي الذي
توال�ت علي�ه مصائ�ب االم�س والي�وم  ،ال يريد ان
يخرج من الس�احة مهزوما وه�ويف اخريات عمره
السيايس  ،ولديه -حسب علمي  -حماس ان يحقق
حلم العراقيني بقانون(النفط مقابل االعمار ).. 
املفاوض�ات الجارية بش�أن تجديد عودته لرئاس�ة
الوزراء تقو ل :-
١-ان اي�ران ت�رى في�ه ش�خصية قادرة على عدم
االمتثال للضغط االمريكي يف العقوبات عليها .
٢- امريكا ترى فيه ش�خصية قابل�ة للتفاهم وغري
منخ�رط يف االح�زاب االسلامية القريبة م�نايران
وليس لديه عقدة م�ع (اصدقاء امريكا ) اعني دول
ج ..
الخلي 
٣- االحزاب (الشيعية) ترى فيه (مناسبا) للمرحلة
،ويمك�ن التفاه�م مع�ه ،خاص�ة وانه�ا تتحم�ل
املس�ؤولية يف فش�ل تعاق�ب الحكوم�ات .وانها من
الصعوبة ان تأتي بالبديل يف ظل الظروفالحالية .
٤-االحزاب(الس�نية )ت�رى في�ه لي�س لديه(عقدة
) طائفي�ة ،وان�ه ال ينزعج كثيرا عندما يخططون
ملرشوع (االقليم ) .
٥-االح�زاب الكردية ت�رى فيه ضمان�ة لالمتيازات
التي حصلوا عليها سواء يف املوازنة اوالنفط  ،وربما
هم االكثر حماسا ً لبقائه .
- ٦الس�يد عادل عبد املهدي يرى يف مرشوع اتفاقية
(ح�زام الطريق ) مع الصني ضمانةلجميع مناطق
الع�راق  ،فق�د طم�أن االك�راد ان (حصته�م ) من
االتف�اق (موج�ودة )وفق�ا لنس�باملوازن�ة ،كم�ا
ان مناط�ق الوس�ط والجن�وب هي االكثر حماس�ا
لتطبيقها كونهم االكثر رضراوسببا الحتجاجاتهم
 ..اما املناطق الغربية من البلد فس�وف يدخل معهم
الس�يد عادل عبدامله�دي يف حوار لضم�ان مصالح
مناطقه�م  ..واذا ما نجح يف مهمته هذه فس�يكون
قائداملرشوع نهضة العراق.

على العكس مم�ا تدعيه وتك�ون خطواتها
عىل حس�اب اهداف و امني�ات .املجردة من
اي�ة س�مة انس�انية يف فلس�فتها و نظرتها
اىل الحياةعىل الرغ�م من انها تدعي العكس
دوما .وإن إرصار واش�نطن النهم والجش�ع
للحص�ول على خيرات املنطق�ة والهيمنة
عىل الش�عوب وخاصة املس�لمة واالس�تيالء
على أرضه�ا ونه�بخرياته�ا يوض�ح زيف
ديمقراطيتها.
ان القيام بعمليات تصفية ضد ش�خصيات
قيادية عراقية أو من بلد ش�قيق عىل األرض
العراقية يعد خرقا س�افرا للسيادة العراقية
واعت�داء صارخا على كرامة الوط�ن والتي
قامت به�االواليات املتح�دة االمريكية وكل
ي�وم يتض�ح بش�كل جلي زي�ف ادعاءاتهم
واس�تهانتهم بس�يادةالعراق والعملية ادت
اىل استش�هاد ثل�ة مجاه�دة م�ن القي�ادات
والرجال الش�جعان ( قاسمس�ليماني وابو
مه�دي املهن�دس ) بي�د عصاب�ات الكف�ر
املجرم�ة و نالوا وس�ام الش�هادة عىلأيدي
أخس الخلق وبأقذر طرق الغدر ،والذين قال
عنه�م الله يف القراَن الكري�م «إ ِ َّن َّالذ َ
ِين َق ُالوا
اس َت َقامُ وا َت َت َن َّز ُل َعلَيْه ُم الْ َملاَ ِئ َكةُ
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حْ
اف�وا َولاَ ت زنوا وَأبِش�رِ وا ِبالجن ِة ال ِتي
ُك ُ
وع� ُد َ
نت� ْم ُت َ
ون « فصل�ت 30 :و املظلومي�ة
الثوري�ة الداعي�ة اىل االنتص�اف م�ن الظالم
تتج�رع ُ
الذل أبداً،
ال تعرفاالستسلام ،و ال
ّ
ألنه�ا تعي�ش روح اإلب�اء والع�زة والكرامة
 ،والش�ك ان ه�ذه الجريم�ة البش�عة الت�ي
ٌ
ْ
دول�ة اإلره�اب األوىل يف العالم ،قد
ارتكبته�ا
ْ
أثبت�ت مرةأخرى أنه�ا ﻻ تتعامل مع العراق
كدولة مستقلة ،إنما قاعدة عسكرية تنطلق
منها المتهانكرامة ش�عبه والس�يطرة عىل
مقدرات�ه والهيمن�ة عليه لذا يج�ب الوقوف
ضده�ا واخراجهاوانهاء العم�ل باالتفاقية
االستراتيجية املوقعة معها  ،وما جرى بعد
جريمتي القائم واملط�اريؤكد منها محاولة
احتلال جديدة وانقالب دم�وي عىل العراق،
مما وض�ع القوى السياس�ية يفالعراق عىل
املحك فإما التس�ليم والخضوع التام لتعبث
بمقادي�ر البلد ،او وضع الربمل�ان اماموقفة
مرشفة للطلب بالرحيل بموجب قرار شجاع
ْ
وضعت العراق
اتخذه وه�ذا ما كان بع�د ان

واملنطقة والعالم أمام منعطف خطري تدفع
تداعياته�ا إىل اﻻنزالق نحو حرب ال تبقي وال
تذر،وﻻ ش�ك أن عواقبها الوخيمة تتحملها
أمري�كا والكي�ان الصهيون�ي وممالك الرش
واإلج�رام الذي�نس�يدفعون الثم�ن باهضا
وهي سياس�ة خ�ارسة  الس�تعراض القوة
االمريكي�ة وبلطجته�ا وترهيب منافس�يها
وتعك�س سياس�ة املافي�ا الت�ي تمارس�ها
واس�تهتار بالقيم التي تدعي به�ا وانتهاك
خطير للمفاهي�م االممية والقان�ون الدويل
والتجاوزعلى الخطوط الحمرلي�س لها اية
عالقة بح�ادث تطويق الس�فارة االمريكية
من قبلالجماهري املنتفضة يف االيام املاضية
وهي امتداد للعملية العس�كرية التي قامت

بها منقصف معس�كرات ومقرات الحش�د
الش�عبي التابع�ة للمؤسس�ة العس�كرية
يف منطق�ة القائ�م ،ال ب�لمحاول�ة الع�ادة
ترتيب اوراقه�ا السياس�ية وتقوية نفوذها
الس�يايس يف الع�راق ويف املنطق�ة ،وتعتبر
هذه السياس�ة اذا اس�تمرت به�ا هي اعالن
حالة حرب وتعريض امن وسلامة جماهري
الع�راق واملنطقة اىل التهديدات العس�كرية.
وال تبتع�د عن سياس�ة االغتي�ال والتصعيد
العس�كري واالرع�اب واالره�اب ل�كل م�ن
يع�ارض سياس�تها فحس�ب بل س�تفرض
اج�واء الح�ربعىل مجم�ل املنطق�ة ولكن
الش�عوب ثبت عنده�ا حقيقة الصراع بني
الح�ق والباط�ل وبن�اء مس�ارالتاري�خ هو

انتص�ار الحق على الباط�ل يف النهاية ،وأن
حقق الباط�ل انتصارات هن�ا وهناك،فإنها
انتص�ارات آني�ة واهية ،وليس�ت انتصارات
حقيقي�ة واقعية كما يخربن�ا القرآن الكريم
حوله�ذه الحقيقة يف آيات كثيرة ،تبني أن
ً
دوم�ا يف جان�ب الطرف ال�ذي يدافع
النرص
ع�ن الحق،وأن الهزيم�ة يف النهاية واقعة يف
جان�ب الطرف املدافع ع�ن الباطل .نجد هذا
ا Ù!معن�ى يف قول�ه س�بحانه( فوق�ع الحق
وبطل ما كان�وا يعملون) (األع�راف،)118:
وقوله( ليحقالح�ق ويبطل الباطل ولو كره
املجرم�ون) األنف�ال ،)8:وقول�ه (:وقل جاء
الحق وزهق الباط�ل إنالباطل كان زهوقا)
اإلرساء. 81:

ش�اع مؤخ�را وانترش اس�م ملجموعة م�ن املندسين يف التظاهرات
يس�مون أنفس�هم ( جماعةمكافحة الدوام) ويرك�زون يف عملهم
عىل منع اس�تئناف العام الدرايس الجدي�د ؛ عجبا  ،هلصار الدوام
واس�تئناف الدراسة آفة يجب مكافحتها؟ الغريب يف األمر أن بعض
األس�اتذةالجامعيين يدع�ون إىل ع�دم اس�تئناف العام ال�درايس ،
واألغرب من هذا أن بعض املدارساالبتدائية واملتوس�طة واإلعدادية
 ،ال تس�تأنف ال�دوام بينم�ا ل�م ينقط�ع كوادره�ا ع�ن التدري�س
الخص�ويص !! فهم يتظاهرون ويرفضون ع�ودة الطلبة إىل مقاعد
الدراسة لكنهم الينقطعونعن التدريس الخصويص .
انته�ى نص�ف العام ال�درايس بالتم�ام والكمال ومازال�ت الجهات
الحكومي�ة تتف�رج على حمل�ةالتجهي�ل املنظم�ة  ،فحين ندعو
لع�ودة الطلب�ة ملقاعد الدراس�ة نفاجأ بردود عاصف�ة من جماعة
مكافح�ة العلم وش�عارهم ( ماك�و وطن ماك�و دوام) !! ؛ وبقيت
الجه�ات الحكومي�ة يف مرحل�ةاملح�اوالت  ،وحين ح�ددت وزارة
التعلي�م الع�ايل والبحث العلم�ي موعدا الس�تئناف الع�امالدرايس
 ،تعرض�ت بع�ض الجامع�ات إىل االعت�داء والح�رق ول�م ين�ج
االس�اتذة من االعت�داءات ؛هذا فضلا عن تجمهر بع�ض جماعة
مكافح�ة التعلي�م يف ب�اب أغلب جامعات الوس�ط
والجن�وبوب�اب وزارة التعلي�م الع�ايل والبحث
العلم�ي  .كل ه�ذا يح�دث على مرأى ومس�مع
الجه�ات املعني�ة ومنها الجه�ات األمني�ة التي
اشرتطت أماكنخاصة للتظاهر ومن يتظاهر يف
غريها يعام�ل معاملة اإلرهاب لكي يتم الفرز
بين املندسيناملخربين وبين التظاهرات
املطلبي�ة ؛ وس�ار األم�ر وفق ه�ذا الحال ،
وتم�ت حماية البنوكوبعض املؤسس�ات
الحكومية  .اآلن  ،وبعد تصعيد املندسين
م�ن ق�ادة حمل�ة التجهي�ل  ،وأغلبهم ممن فش�ل دراس�يا  ،ويريد
القف�ز عىل حقوق الناس ألج�ل مآربه الضيقة أو م�آرب مموليه ،
ص�ار لزاما على وزارةالتعليم أن تل�زم كوادرها بج�دول يلتزم به
جميع األس�اتذة ويتواج�دون يف القاعات حت�ى وإنكانت فارغة
 ،وتس�جيل أس�ماء الغي�اب وفصل جمي�ع املس�تمرين باالنقطاع
واعتبارهم راس�بنيبالغياب لهذا العام مع التش�ديد عىل األس�اتذة
لتجنب الخ�وض يف حديث التظاهرات داخل الحرمالجامعي ؛ وهذا
األمر ال تستطيع وزارة التعليم وحدها القيام به  ،كذلك ال تستطيع
وزارةالرتبية وحدها ؛ فعىل الجهات األمنية توفري كل سبل الحماية
لكوادر الرتبية والتعليم  ،لكييتم الرد عىل ش�عار جماعة مكافحة
التعليم  ،بشعار وطني حريص  ،هو  :ماكو علم ماكووطن وماكو
شعب  ،فاألمم ترتقي بعلمائها ال بالذين يقطعون الطريق إىل العلم
ويحرقونالجامعات  ،كما حدث يف جامعة واسط مؤخرا. 
اعذار واهية وأس�باب بعضه�ا مضحكة يرفعه�ا جماعة مكافحة
التعلي�م  ،فحني تطالبهمباس�تئناف الدراس�ة يك�ون ردهم  ،نريد
مدارس جديدة وبناي�ات حديثة وخدمات  ،وهياحتياجات مقنعة
ج�دا  ،لكن االنقطاع عن الدوام ال يس�هم بتوفريه�ا  ،كما أن توفري
بعض هذهاالحتياجات يستلزم وقتا ليس بالقصري ولنقل سنة عىل
أق�ل تقدير  ،اذا اس�تقر وضع البالد ،فهل نؤج�ل الحياة العلمية يف
الوسط والجنوب لسنوات بينما تستمر الدراسة يف بقيةمحافظات
العراق  .ال نريد س�نة دراس�ية عرجاء  ،لذلك عىل الحكومة االرساع
بتوفري كل س�بل عودة الطلبة إىلمقاعد الدراس�ة  ،مادام يف الوقت
متسع

ملعب الشعب جاهز لمباريات الممتاز
أعلنت وزارة الشباب والرياضة ،جاهزية
ملعب الش�عب الدويل الس�تقبال مباريات
الدوري املمتاز.
وق�ال مدير ع�ام دائرة األقالي�م يف وزارة
الش�باب ،طال�ب املوس�وي ،إن «ملع�ب
الش�عب اصبح جاهزا ً الستقبال مباريات

الثالثاء  14كانون الثاين 2020
العدد  2239السنة العاشرة

الدوري املمتاز لكرة القدم».
وأوض�ح أن «الوزارة أكملت جميع األمور
من زرع بذور شتوية وتصليحالحمامات
وغرف تغيير مالبس الالعبين باإلضافة
اىل األمور األخرى واصبحباإلمكان إقامة
املباريات عليه».

بعد غد اجراء انتخابات نادي الحدود
اعل�ن امين رس ن�ادي الح�دود الري�ايض ح�ازم
تيموز ،ان بعد غد الخميس سيكونموعدا ً إلجراء
انتخابات الهيئ�ة اإلدارية الجدي�دة لنادي الحدود
وفقاً لقانون االنديةرقم  ١٨لس�نة ١٩٨٦وتعديله
رقم  ٣٧لسنة ١٩٨٨ .
وقال تيموز يف بيان للنادي تلقت «املراقب العراقي»

Almuraqeb Aliraqi Newpaper
صحيفة-يومية-سياسية-عامة

كل هذا اجلنون!

بعد أداء مخيب وتراجع بدني كبير..

المنتخب األولمبي يودع بطولة آسيا بالتعادل
مع نظيره التايلندي

المراقب العراقي /صفاء الخفاجي

ودع منتخبن�ا األوملب�ي نهائيات اس�يا بكرة
الق�دم بعد تعادله امام مس�تضيفالبطولة
املنتخ�ب التايلندي بهدف لكل منتخب ،ليحل
منتخبنا األوملبي يف املركزالثالث بثالث نقاط
ج�اءت من ثلاث تعادالت ويتأه�ل منتخبي
اسرتاليا كأولاملجموعة برصيد خمس نقاط
وتايلند يف املركز الثاني بأربع نقاط.
بدأ منتخبنا األوملب�ي املباراة بصورة مرتبكة
جدا ومن اول ركلة ركنية للمنتخبالتايلندي
احتس�ب الحك�م األردن�ي املخادم�ة رضبة
جزاء لتايلند بعد ان ملس�تالك�رة يد املدافع
العراق�ي نج�م ش�وان لينبري له�ا الالعب
وين غ�ور مس�جال اله�دفاألول عىل يمني
حارس املرمى العراقي عيل كاظم يف الدقيقة

السادس�ة. وبعدها حاول املنتخ�ب األوملبي
اس�تعادة الس�يطرة والهدوء وتناقل الكرات
حتىشهدت الدقيقة الخامسة عرش إضاعة
املهاج�م محمد قاس�م لرضب�ة رأس جاءت
بجان�ب القائ�م األيم�ن للمرم�ى التايلندي،
وس�يطر املنتخب العراقي قليال عىلمنتصف
امللع�ب وس�دد م�راد محم�د ك�رة قوية من
خ�ارج منطق�ة الج�زاء ابعده�ا الح�اس
التايلندي ناري شان اىل رضبة ركنية.
وعادت السيطرة تدريجيا للمنتخب التايلندي
ال�ذي تعام�ل به�دوء م�ن مجري�اتاملباراة
مس�تفيدا م�ن تقدم�ه بهدف حتى ش�هدت
الدقيق�ة الثانية والعرشين انف�رادللمهاجم
التايلندي ابعدها حارس املرمى العراقي عيل
كاظم وع�اد كاظ�م لينقذاملنتخ�ب األوملبي

من انفراد ثاني رصيح يف الدقيقة السادس�ة
والعرشي�ن ومرة أخ�رى تألق كاظ�م وابعد
تسديدة تايلندية يف الدقيقة الثالثة واألربعني
واس�تمرت املب�اراة س�جال بين س�يطرة
تايلندي�ة وتراج�ع عراق�ي غري مبرر حتى
ش�هدت الدقيقةاألربعني محاول�ة من مراد
محمد ابعدها املدافع اىل رضبة ركنية.
بداية الش�وط الثاني كانت عبارة عن اندفاع
عراق�ي واضح نح�و مرمى الح�ارسناري
شان محاوال تسجيل هدف التعادل وخاصة
وان الفري�ق العراقي ال يخدمهس�وى الفوز
حت�ى اعلن�ت الدقيق�ة التاس�عة واألربعني
تس�جيل هدف التع�ادل عنطري�ق املهاجم
الهداف محمد قاس�م نصيف مس�تفيدا من
دربكة داخل منطقة الجزاءالتايلندي مسددا

رسن يفند انتقاله إلى الشرطة
كش�ف نج�م املنتخ�ب الوطن�ي لك�رة الق�دم ونادي
بريسبوليس اإليراني ،بشار رس�ن،حقيقة انتقاله اىل
صفوف نادي الرشطة يف االنتقاالت الشتوية الجارية.
وانتشرت عرب وس�ائل االعلام انباء تفيد بأن رس�ن
انتقل اىل صفوف الرشطة.
وق�ال رس�ن إن «االنباء الت�ي تحدثت ع�ن انضمامي
لصف�وف الرشط�ة ،هي عاري�ةعن الصحة وليس�ت
دقيق�ة» ،مشيرا ً إىل أن�ه «تم�ازح م�ع اح�د جماهري
الرشط�ةح�ول انتقال�ه ،ليتسرب الخرب اىل وس�ائل

االعالم».
وأوضح بالقول« ،احرتم عقدي مع نادي بريس�بوليس
وس�أبقى مع الفريق حتىنهاية عقدي نهاية املوسم
الج�اري ،بالرغ�م م�ن تأخر اس�تالمي للمس�تحقات
املالية ،لكن وفا ًء مني للجماهري سأس�تمر مع الفريق
األحمر».
يذكر ان رسن يلعب يف صفوف بريسبوليس منذ موسم
 2017وت�وج مع�ه بلقبال�دوري اإليران�ي ووصل اىل
نهائي دوري أبطال آسيا يف نسخة املوسم قبلاملايض.

تأجيل موعد اجتماع عمومية
اتحاد الكرة

أبلغ اتحاد الك�رة جمعيته العمومية
بقرار مجلس اإلدارة القايض بتأجيل
اجتم�اعالجمعية إىل  25من الش�هر
الجاري.
وكان مق�ررا أن يعق�د اتح�اد الكرة
اجتماعا لعموميته يف  18من الش�هر
الجاري،قب�ل أن تتم الدعوة الجتماع
ملجل�س اإلدارة يف أربي�ل يوم الجمعة
املقبل بعدتداعيات قرار إلقاء القبض
عىل رئيس االتحاد ونائبه عىل خلفية
شكوى عدناندرجال ضدهما بتهمة
التالعب يف النظام الداخيل لالتحاد.
ويأت�ي ق�رار التأجي�ل برغب�ة م�ن

نس�خة منه ،إن «قاعةمرسح الطليعة ستشهد يف
تمام الساعة العارشة من صباح بعد غد الخميس
العرس االنتخابي لنادي الحدود وبحضور رس�مي
م�ن قيادة قوات حرس الحدودوممثلني عن وزارة
الش�باب والرياض�ة واللجن�ة االوملبي�ة الوطني�ة
العراقيةووسائل االعالم املختلفة».

مجل�س اإلدارة لالتح�اد ال�ذي بدأ يف
البحث ع�نمخرج لألزم�ة التي يمر
به�ا وإصدار أمر إلق�اء القبض بحق
رئي�س االتحاد ونائب�هوحبس اثنني
من املوظفني بس�بب التالعب بأوراق
ترشيح درجال ومن املنتظرأن يصدر
حكما غيابي�ا بحق موظف ثالث يوم
غد.
وتنتظ�ر الجمعي�ة العمومي�ة نتائج
اجتماع مجلس إدارة االتحاد يف أربيل
قب�لاجتم�اع العمومي�ة ،حيث لوح
ع�دد م�ن األعض�اء بضرورة طرح
الثقة باملجلس.

الك�رة الت�ي ارتطم�ت بأحد مدافع�ي تايلند
لتسكن الشباك.
وم�ع تحقي�ق التع�ادل توق�ع الجمي�ع ان
يس�تمر املنتخب العراقي على اندفاعه نحو
املرم�ى التايلن�دي مح�اوال خل�ق الف�رص
لكس�ب املب�اراة ولكن على عك�س املتوقع
ش�هدت الدقائق املتبقية تراج�ع بدني كبري
لالعبي األوملبي مما استغله املنتخبالتالندي
متناقلا الك�رات باريحي�ة تام�ة يف منطقة
الوس�ط ومنطقة الج�زاء العراقيمع علمه
بان نتيج�ة التعادل س�تأهله لل�دور القادم
وم�ع تراج�ع الفري�ق العراق�ي والتعام�ل
بفردية مع مجريات املباراة شهدت الدقيقة
السادسة والس�تني اخطرتسديدة للمنتخب
التايلندي ابعدها ح�ارس املرمى العراقي اىل

ركلة ركنية.
وش�هدت الدقائ�ق العشر األخرية س�يطرة
عراقية واضحة عىل مجريات املباراةوتراجع
تايلن�دي ملنطقة الج�زاء للحفاظ عىل نتيجة
التع�ادل مع تركيز عراق�يواضح عىل جهة
اليمين ونق�ل الك�رات ع�ن طري�ق املدافع
مصطف�ى محمد الذياس�تطاع رفع كرتني
م�ن الجانب االيمين كادت احداه�ا ان تأتي
بهدف التقدمللمنتخب العراقي بعد رأس�ية
ممي�زة م�ن املهاج�م م�راد محم�د ابعدها
باعجوب�ةالحارس التايلن�دي يف الدقيقة 89
ومع اعالن الحكم األردني الربع دقائق كوقت
بدل ضائع لم ينجح الفريق العراقي بتحقيق
مبتغاه بتسجيل هدف التقدم لتنتهياملباراة
بالتعادل اإليجابي بهدف لكل منتخب.

مهاوي يغيب عن مواجهة الشرطة والشباب
سيغيب العب نادي الرشطة بكرة القدم ،عالء مهاوي،
ع�ن صف�وف الفري�ق يفلق�اء االي�اب امام الش�باب
السعودي.
وتلق�ى الن�ادي إش�عار
بغياب مهاوي عن اللقاء
بس�بب حصول�ه على
بطاقتنيصفراويتني.
وأض�اف ان الرشط�ة
س�يخرس جه�ود علاء

مهاوي أمام فريق الش�باب الس�عودي يفاملباراة التي
س�تقام بينهما يوم العرشين من ش�هر كانون الثاني
الج�اري علىملع�ب امللك عب�د الله
الثاني بمدينة القويسمة الرياضية
يف العاصم�ة األردني�ة عمان ضمن
منافسات جولة اإلياب من دور ربع
النهائ�ي م�ن بطول�ة كأس محمد
السادس لألندية األبطال لكرة القدم
.2020

انجاز  % 84من ملعب الزوراء
اكملت الرشكة املنف�ذة مللعب نادي الزوراء الريايض
س�عة  15ال�ف متف�رج ،نس�بة %84م�ن مجموع
النس�بة الكلي�ة لإلنج�از عق�ب اتمام مد الجس�ور
الحديدي�ةللجزئين الثال�ث والراب�ع واكم�ال عمل
الواجهات الجنوبية والغربية.
وق�ال مدير دائ�رة املهندس املقيم ن�زار عيل يف بيان
للوزارة ،تلقت املراقبالعراقي نسخة منه ان «وترية
العمل تتصاعد برسعة قياسية مع التواصل اليومي
لوزير الش�باب والرياضة احمد رياض مع العاملني

يف املرشوع عرب الخطالساخن ومتابعته لكل صغرية
وكبيرة ،م�ا اثمر ع�ن تذلي�ل الصعاب الت�ي تواجه
العمل ،فضالً عن تواجد مالكات الدائرة الهندسية يف
الوزارة بصورة مستمرة،وهذا وفر الكثري من الوقت
واختزل الروتني».
ٌ
تنس�يق عال م�ع امانة بغداد
وتاب�ع القول« :هناك
ايض�اً ،نتج عن�ه اكمال اعمالالرب�ط بخط مجاري
املياه الثقيلة خالل االس�بوع املايض الذي شهد ايضا
الوصولاىل مرحل�ة االنهاءات للس�قوف الثانوية يف

الج�زء االول وال�ـ vipتس�ليح الكابلاتالكهربائية
لنفس األجزاء».
واوضح علي ان «االس�بوع الحايل سيش�هد وصول
اثنان م�ن املصاعد الكهربائيةاس�بانية املنش�أ من
مجموع اربع�ة مصاعد تم اختبارها واكتملت تماما
الرافع�اتالجرسي�ة االفقي�ة والعمودي�ة الخاص�ة
بهما فضلا عن منظومات الحريق املتطورةالتي تم
نصبها بالكامل بجميع جوانب امللعب».
وفيم�ا يتعل�ق بالصفائ�ح الزجاجي�ة الت�ي يجري
العمل بها حاليا يف مواقع كبارالش�خصيات وقس�م
االعالم والتصوير والنقل الخارجي ،اش�ار عيل اىل ان
»االعم�ال الخاص�ة بالزجاج هي التثبي�ت فقط بعد
اكتم�ال نصب املقابض الحديدي�ةالخاصة بها ،كما
تم االنتهاء يف نفس الوق�ت من نصب اغلب الكرايس
الخاص�ةبامللعب عقب اج�راء فحوص�ات املتانة يف
ً
فضلا ّعن اتمام العم�لبتثبيت 176
امل�دة املاضية،
بلوجكت�ور متط�ور لالن�ارة الش�املة والشاش�ات
العمالقة بواقعشاشتني».
اىل ذل�ك اكد مدير موق�ع الرشكة املنف�ذة للمرشوع
فتح�ي مهدي ان «االيام املقبلةحتى منتصف ش�هر
شباط املقبل ستش�هد االنتهاء من االعمال الرئيسة
كاملاء والهي�اكل الحديدية ومنظوم�ات التربيد ليتم
الدخول رس�ميا يف مرحلة التش�طيب،مثمنا تعاون
ع�دد م�ن القطاع�ات الحكومي�ة مع سير االعمال
ومنها قيادة الرشطةوامانة بغداد ووزارة الكهرباء.
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علي رياح

ربما تكون الظواهر قريبة حد االلتصاق بنا ،بل
إلى الحد الذي نغفل فيه التعاطيمع أساسياتها
ْ
طرحت مجلة (األسبوع)
أو حتى مسمياتها ،وقد
التي تصدر فيلندن على قرائها وعلى عدد من
ً
سؤاال عن تلك األسباب
اإلعالميين في العالم،
غير الشائعة عن تعلـّق بني البشر بكرة القدم؟!

وأظن أن الس�ؤال كان مرتبطا ً بمداخل أو أبعاد فلس�فية ،بعد

أن رضب�ت الك�رةأطنابها يف كل مجتمع ،وص�ار النجاح فيها
مطمح�ا ً لكل أمة ،وأصبحت قضيةالعب أو هدف أو فوز واحد
تس�تدعي تدخالت اجتماعية سياسية تأخذ وعا ًءزمنيا ً طويالً
ربما ال تهدأ بعده األفكار ،وال يتفق فيه الجميع عىل رأي..
لكنن�ي حني ق�رأت هذا الس�ؤال ذهبت عىل الف�ور ـومن دون
ترتيب مس�بقـ إىلالفكرة واملضمون يف تس�مية (كرة القدم)..
وأرج�و أال أكون ثقيالً يف هذا التناول،وكل ما أريده من القارئ
أن يرتيّ�ث قب�ل أن يطلق حكم�ا ً ربما يكون قاس�يا ً ّ
عيلألنني
أعبث بالثوابت وأناقش ما ال لزوم إىل مناقشته..
أريد الق�ول إن كرة الق�دم تتفرّد بنمط اصطالحي اس�تثنائي
باكتس�ابها هذه التس�مية،فثمّة رياضات ُعرف�ت بارتباطها
ب�أدوات تدخ�ل طرف�ا ً يف مبارياته�ا كما ه�و الحالبالنس�بة
لـ(الس�لة) يف ك�رة الس�لة ،فلا يرتبط االس�م بطبيع�ة األداء
الجس�ماني..وهنال�ك األلع�اب التي اكتس�بت أس�ماءها من
الح�ال أو الصفة التي تكون عليهاخالل املباراة كما هو الحال
بالنس�بة للكرة الطائرة ،أي أن التس�مية ال ترتبطبممارس�ها
وال باألداة..
وثم�ة ألعاب تكتس�ب صف�ة اإلطالق يف
التس�مية كما نقول الجمباز التي تعني
يف اللغ�ات القديم�ة (الرياض�ة) أو
(الريايض)..
وهنال�ك ل�ون راب�ع م�ن التس�ميات
الرياضي�ة يقرتن بمج�رد فعل يف اللغة
كما ه�والحال بالنس�بة للتنس التي
تقول إحدى الروايات إنها مأخوذة
م�ن فعل األم�ر(خـُـ�ذ) يف اللغة
الفرنسية ،إذ كان الالعب يردد كلمة
ـــذ) حني يرسل الكرة إىلالنصف العائد لالعب الخصم..
(خ ُ
ً
طويلا وعميق�ا ً يف املس�مّيات الت�ي
وأس�تطيع أن أس�تطرد
تحمله�ا الفعالي�اتالرياضية ،لك�ن كرة الق�دم تتمتع يف هذا
امليدان بخصوصية استثنائية بالفعل،فالسؤال الوارد هنا ملاذا
(الق�دم) وهو جزء واحد م�ن الرجل التي تتعام�ل معالكرة..
القان�ون يبيح لعب الك�رة بالقدم وبالس�اق والفخذ وبالظهر
والرأس،والجزء الوحيد الذي ال يجوز اس�تخدامه هو اليد ،لكن
ه�ذا الجزء نفس�ه يحظىبالكثري من االس�تثناء ون�راه جزءا ً
فاعالً يف مباري�ات كرة القدم حني يتعلق األمربوظيفة حراس
املرمى أو حني يتوىل الالعب تنفيذ مهمة رمية التماس!
قد أجد معرتضين كثرا ً عىل هذا التناول ملوض�وع يبدو بديهيا ً
واىل الح�د الذي اليجوز معه مناقش�ة الثواب�ت أو العبث بها..
وجواب�ي إن ما أتناوله ليس س�وىجزء من الدراس�ة الطويلة
الت�ي كتبته�ا وأرس�لت به�ا إىل املجل�ة ..لكنن�ي ـباملقابلـلم
أنس أن إس�م ك�رة القدم جاء عىل هذا النحو مس�تن ٌد إىل فكرة
فيها الكثري منالفلس�فة والعبقرية كما أتص�ور ..هذه األداة
السحرية الجلدية التي تبهرنا إتخذتمن القدم إطارا ً للتسمية
لس�بب وحيد وهو أن القدم ه�ي -يف األغلب األعمّ -منيتعامل
م�ع الكرة وهي يف حالة الس�كون أو الثبات على األرض ..هل
يمكننا أننتصور أن الكرة يمكن أن تنتقل من س�كونها إذا لم
يوظف الالعب قدمه؟!
هذا اإلطار الفلس�في أو املعنى العميق لم يتجاهله أناس لعبوا
الك�رة وهي يف تلكالص�ورة البدائية قبل قرون عديدة من عمر
الزمن ..ومن دون هذا اإلطار أواملعنى ال تصبح تس�مية (كرة
القدم) مكتس�بة ذلك الوصف الكامل الدقيق الذييتناسب مع
طبيعة ممارستها أو مبارياتها..
ويبقى س�ؤال أخري :هل كان السؤال عن طبيعة التسمية التي
تكتس�بها كرة القدميس�تحق مثل هذه املس�احة؟ أتصوّر أن
ولع البرشية به�ذا اللون الريايض الحيات�ياملمتع البد أن يثري
يف أنفسنا كل األسئلة ملناقشة كل ما يرد يف الذهن منخواطر!

بوتيرا االندونيسي يفاوض
ياسر قاسم

يف�اوض ن�ادي باريتو بوتيرا االندونيسي ،العب املنتخ�ب الوطني
العراقي السابقيارس قاسم لضمه يف االنتقاالت الشتوية القادمة.
وقال مصدر مقرب من الالعب إن «يارس قاسم يستحوذ عىل اهتمام
ن�ادي باريتوبوتيرا االندونييس ،الذي دخ�ل يف مفاوضات لضمه يف
االنتقاالت الشتويةالحالية».
وأوضح ان «قاس�م ابدى موافقته مبدئيا ً لالنتقال ،حيث من املرجح
ان تش�هداأليام املقبلة تطورا ً يف الصفقة» ،مبينا ً ان «قاسم منفتح
للعب يف إندونيسيا،حيث يلعب العراقي بروا نوري».
تجدر اإلش�ارة اىل ان قاس�م من دون نادي االن بعد فسخ عقده من
قبل ناديهوبرو الوسيدي.

روما يخطط للتعاقد مع شاكيري

يوفنتوس يؤكد عدم اجراءه أي انتدابات شتوية

يتطلع روما ،إىل التعاقد مع العب ليفربول ،لتدعيم صفوفه خالل فرتة االنتقاالتالش�توية الحالية.
وذك�رت ش�بكة «س�كاي س�بورتس» الربيطانية الت�ي تابعتها «املراق�ب العراق�ي» ،أنروما حدد
الس�ويرسي شيردان ش�اكريي ،نجم ليفربول ،كهدف للتعاقد معه .وأضافت أن «ش�اكريي جذب
اهتمام العديد من األندية يف الفرتة املاضية ،مثلميالن ونابويل ،بجانب روما» .وانضم ش�اكريي إىل
صفوف ليفربول يف صيف  2018بعدما انتقل من ستوكسيتي يف صفقة بلغت قيمتها  14.7مليون
يورو ،إال أنه ظل حبيسً ا لدكة البدالءيف ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب ،املدير الفني للريدز.

كش�ف فابيو باراتيتشي املدير الريايض ليوفنت�وس موقف البيانكونريي مناالنتقاالت الش�توية
الجارية .وترددت أنباء عدة عن اهتمام بطل إيطاليا بالتعاقد مع عدد من النجوم ،قبل أنيكش�ف
باراتيتيش ،أن يوفنتوس يس�تبعد أي تحرك للنادي إلبرام صفقات جديدة،خالل س�وق االنتقاالت
الش�توية الجارية .وقال باراتيتيش ،خالل ترصيحاته لشبكة «سكاي سبورتس»« :نعتقد أن لدينا
مجموعة تنافس�ية للغاية ،ولفرتة من الوقت ،وأنتم يف وس�ائل اإلعلام أخربتمونابأننا نملك عد ًدا
كب ً
ريا من الالعبني ».وأضاف« :يبدو أنه من غري املرجح إضافة أي العبني جديد يف كانون الثاني».
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مانشستر يونايتد يسع لتجنب مفاجآت وولفرهامبتون بكأس االتحاد

حكيمي حائر بين ريال مدريد ودورتموند
يب�دو أن أرشف حكيم�ي ،يجد صعوب�ة كبرية يف
حسم مستقبله الكروي ،فقد فتحالدويل املغربي
الباب أمام كل االحتماالت املمكنة يف نهاية املوسم
الحايل،الس�يما وأن أكثر من فريق أوروبي كبري،
يرغب يف الحصول عىل خدمات الظهريالواعد.
فف�ي ترصيح�ات نقله�ا موق�ع «ش�بورت»
األملان�ي الت�ي تابعته�ا «املراقب العراق�ي»،قال
أرشف حكيمي« :قلبي منقس�م بين ريال مدريد
وبوروسيا دورتموند».
وأضاف« :ما أس�تطيع قوله هو أنني س�عيد جدا ً
لتواجدي م�ع بوروس�يا دورتموند .إنني أش�عر
براحة شديدة».
وواصل الدويل املغربي« :يف النهاية يجب أن أقارن
بني إيجابيات اللعب يفبوروسيا دورتموند وكذلك
ما ينتظرني يف ريال مدريد».
يش�ار إىل أن أرشف حكيم�ي ،يلعب يف بوروس�يا
دورتمون�د معارا ً م�ن ريال مدري�د.وتنتهي مدة
اإلعارة نهاية املوسم الحايل.
وأوضح موقع «ش�بورت» األملاني أن ترصيحات
أرشف حكيم�ي األخيرة ،تفت�حب�اب البقاء مع

بوروس�يا دورتموند ،إذ يرغب «الفريق األصفر»
يف اإلبق�اء عىلالدويل املغربي ألطول فرتة ممكنة،
خاصة وأنه من ركائز الفريق.

إنتر ميالن يقترب من ضم إريكسن

يأم�ل مانشستر يونايتد تجن�ب فخ ضيفه
وولفرهامبت�ون ال�ذي أصبح يش�كل عقدة
لفري�ق «الش�ياطني الحم�ر» ،وذل�ك عندما
يس�تضيفه غدا األربعاء يف مباراة معادةمن
الدور الثالث لكأس االتحاد اإلنكليزي.
ويلتق�ي فريق امل�درب النرويجي أويل غونار
سولشار مع وولفرهامبتون ويفذهن العبيه
املواجه�ة املرتقب�ة األح�د يف «أنفيل�د» ضد
املُحلّق ليفربول يف املرحلة الثالثة والعرشين
من الدوري املمتاز ،يف مباراة صعبة للغاية.
ويدرك سولش�ار أن املهمة لن تكون س�هلة
األربع�اء ض�د وولفرهامبتون ال�ذي فرض
التعادل الس�بيل عىل «الش�ياطني الحمر» يف
اللق�اء ال�ذي جمعهما يف الرابعمن الش�هر
الحايل وأجربهم عىل خوض اإلعادة.
وم�ا يزيد م�ن صعوب�ة مهم�ة يونايتد ،أن
وولفرهامبت�ون ش�كل له عق�دة يف األعوام
األخيرة إذ أخرجه م�ن ربع نهائ�ي الكأس
املوسم املايض كما أن «الشياطنيالحمر» لم
يحقق�وا أي فوز عىل «الذئاب» يف املواجهات

الخمس األخرية بينهما.
وبع�د خس�ارته يف ذه�اب نص�ف نهائ�ي
كأس الرابط�ة عىل أرضه أم�ام جاره اللدود
مانشستر سيتي  3-1قبل أسبوع ،أصبحت
مس�ابقة الكأس تش�كل الفرص�ةاملنطقية
الوحي�دة ليونايت�د من أجل انقاذ املوس�م يف
ظ�ل تقهقره يف ال�دورياملمتاز ،حيث يحتل
املرك�ز الخام�س بفارق  5نق�اط عن املركز
الراب�عاألخيراملؤه�لاىلدورياألبط�ا ل.
شكوك حول راشفورد
وقد يخوض سولشار لقاء األربعاء من دون
الثالثي ماركوس راشفورد ولوك شووأشيل
يونغ بسبب اإلصابة.
وخرج راشفورد يف الشوط الثاني من مباراة
نهاية األس�بوع التي ف�از به�ا يونايتدعىل
نوريتش سيتي  0-4يف الدوري بفضل ثنائية
من املهاجم الشاب ،ولدىسؤاله عما إذا كان
سيش�ارك األربعاء أجاب سولش�ار «ال أعلم
إذا س�يكون جاه�زا ًللعب وإذا كنت س�أزج
به ،س�نرى .خاض الكثري من املباريات وقد

أضطر إىلالنظر يف وضعه».
أم�ا ش�و ،فانس�حب من تش�كيلة مب�اراة
نوريت�ش بعدما ش�عر ب�آالم عضلي�ة قبيل
اللق�اء ،إضاف�ة إىل توعك�ه صحيا ً بحس�ب
ما أف�اد املدرب النرويج�ي تلفزيونالنادي،
مضيفا ً «كان مريضاً .قلت له حس�ناً ،عد إىل
منزلك .آمل أن يكون جاهزالألربعاء».
وب�دوره ،غ�اب يون�غ ع�ن املب�اراة األخرية
وعندما س�ئل سولش�ار عن الس�بب ،أجاب
النرويجي «لم يكن جاهزا ً بدنيا ً للمشاركة».
كما غاب عن لق�اء نوريتش جييس لينغارد
بس�بب امل�رض ،لينض�م بذل�ك إىلاملصابني
الفرنسي بول بوغبا واالس�كتلندي س�كوت
ماكتومين�اي .وعلى غ�رار يونايت�د ،يج�د
توتنهام نفس�ه مجبرا ً عىل خ�وض مباراة
مع�ادة اليومالثالثاء ضد ميدلسبره بعد أن
اكتف�ى بالتع�ادل م�ع فريق الدرج�ة األوىل
(شامبيونشيب)  1-1يف ملعب األخري.
ويدخ�ل فري�ق امل�درب الربتغ�ايل جوزي�ه
موريني�و لق�اء الي�وم على خلفي�ة أرب�ع

اليونايتد يسعى لمبادلة
روخو بفرنانديز

ذك�رت وس�ائل إعلام بريطاني�ة أن
مانشستر يونايت�د عق�د محادثات مع
س�بورتنجلشبونة ،بش�أن انتقال العب
الوس�ط برونو فرنانديز ،لكن الناديني لم
يتوصال بعدالتفاق حول القيمة املالية.
ويتطلع يونايتد ،صاحب املركز الخامس
يف ال�دوري اإلنجلي�زي ،إىل تدعي�م خ�ط
وس�طه يف الفترة املتبقي�ة من املوس�م،
مع اس�تمرار تعايف بول بوجبا أغىل العب
يف تاري�خ الن�ادي من جراح�ة يف الكاحل
ومعاناة س�كوت مكتوميناي من إصابة

�أتلتيكو مدريد
يفكر بالتعاقد
مع الكازيت

يفالركبة.
وذك�رت هيئ�ة اإلذاع�ة الربيطانية (بي.
بي.يس) أن س�بورتنج يرغب يف الحصول
عىل  60مليون جنيه إسترليني (77.97
ملي�ون دوالر) مقاب�ل االس�تغناء ع�ن
فرنانديز ( 25عاما).
بينما قالت سكاي سبورتس إن الصفقة
ق�د تتضم�ن انتق�ال مارك�وس روخ�و
مدافعيونايتد للنادي الربتغايل ،مع مبلغ
مايل سيتم االتفاق عليه.
وأحرز فرنانديز هدفني يف فوز سبورتنج
 1-3عىل فيتوريا س�يتوبال يوم السبت،
ول�م يكن مدربه س�يالس متأكدا إن كان
الع�ب منتخ�ب الربتغال س�يكون متاحا
ملواجهة بنفيكا يوم  17كانون الثاني.
ونقلت س�كاي س�بورتس عن س�يالس
قوله «ال أضمن أي من هذه األشياء ألنني
الأع�رف ،برونو العب كبري وكل الالعبني
مثله يمتلكون فرصة كبرية يف االنتقال».
وأض�اف «ال أريد التفكير يف األمر ،لكني
س�أفكر يف بدائ�ل يف حالة رحي�ل برونو،
أتمن�ى أال يحدث ذلك ،لك�ن علينا أن نبدأ
التفكري يف ذلك».

مباري�ات متتالي�ة م�ن دون ف�وز ،آخره�ا
الس�بت حني خرس عىل أرضه أمام ليفربول
يف الدوري.
وس�يكون على س�بريز ،املدع�و
ملو ا جه�ة

اقترب ن�ادي إنتر ميلان ،م�ن حس�م صفقة
التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن ،نجم
وسط توتنهام هوتس�بري اإلنجليزي ،خالل فرتة
االنتق�االت الش�تويةالجارية .وذك�رت صحيفة
«الجازيتا ديللو س�بورت» التي تابعتها «املراقب
العراق�ي» ،أنإريكس�ن ق�د ينض�م للنرياتزوري
يف غض�ون أيام قليلة ،خاص�ة بعدما تقدم اإلنرت
بعرض جديد ملحاولة ض�م الالعب يف أرسع وقت
إنرت من
ممك�ن .وأضاف�ت أن
أبدى
أجل ضم إريكس�ن
استعداده لتقديم
عرض بقيمة 10

س�اوثمبتون يف  25الشهر الحايل
يفح�ال تخطى ميدلسبره ال�ذي يعود
انتصاره األخري عىل النادي اللندني اىل  16اب
 1-2( 2008يف ال�دوري املمتاز) ،التأقلم مع
الحي�اة م�ن دون هدافه ه�اري كايناملهدد
بالغياب عن كأس أوروبا الصيف املقبل بعد
خضوعه لعملية جراحي�ة منأجل معالجة
تمزق يف أحد أوتار العضل�ة الخلفية لفخذه
األيرس خالل مباراةالدوري ضد ساوثمبتون
يوم رأس السنة.

إقالة فالفيردي وتعيين سيتين
في صحف إسبانيا
س�لطت الصح�ف اإلس�بانية الص�ادرة الي�وم
الثالثاء ،الضوء عىل إقالة إرنس�توفالفريدي من
تدريب برش�لونة ،وإس�ناد املهمة لكيكي سيتني
املدير الفني السابقلريال بيتيس.
وعنون�ت صحيفة «م�اركا»« :من املس�تحيل أن
تفعل ما هو أس�وأ». وأضاف�ت« :بارتوميو حول
رحيل فالفريدي إىل رعب كبري ،فاملدرب الذي تمت
إقالته قاد التدريب األخري قبل رحيله».
وتابعت« :فس�خ العقد ت�م تأجيله ،وكان وض ًعا

كش�ف تقرير صحف�ي إس�باني ،ع�ن اهتمام
أتلتيكو مدريد بالتعاقد مع الفرنيسألكس�اندر
الكازيت مهاجم آرسنال ،خالل سوق االنتقاالت
الشتوية الجارية.
وبحس�ب صحيف�ة «م�اركا» اإلس�بانية الت�ي
تابعتها «املراقب العراق�ي» ،فإن أتلتيكومدريد
وض�ع الكازيت كبديل ح�ال فش�ل التعاقد مع
إيدنسون كافاني مهاجم باريس سان جريمان

ً
مزعج�ا ،وتم وضع ب�دالء مث�ل بوكيتينو،
ً
وأخيرا كيكي س�يتن
وجارس�يا بيمينت�ا،
والذي سيوقع عىل عقد حتىتموز 2022».
وخرج�ت صحيف�ة «مون�دو ديبورتيفو»
بعنوان« :سيتني بدال من فالفريدي».
وأضاف�ت« :كيكي س�يتني ه�و بالفعل
م�درب برش�لونة الجدي�د ،ب�دال م�ن
فالفريديالذي أقالته إدارة النادي».
وتابعت« :سيتني سيوقع عىل عقد ملدة
موس�مني ونصف حتى ع�ام ،2022
والي�وم س�يتم تقديم�ه يف كامب
نو».
وعىل الصفحة الرئيسية لصحيفة
«س�بورت» جاء عن�وان« :كيكي
سيتني يتوىلاملهمة».
وأضافت« :برش�لونة اختار مدرب
بيتيس الس�ابق لتغيري ديناميكيات
الفري�ق والقت�ال م�ن أج�ل جمي�ع
األلقاب».
وتابع�ت« :س�يوقع امل�درب على عقد
حت�ى  ،2022وس�يتم تقديم�ه الي�وم
رس�م ًيا يفكام�ب نو ،وفالفيردي تمت
إقالت�ه ،وبارتومي�و أبلغ�ه بالرحيل بعد
آخر تدريب لهمع الفريق».

الفرنيس.
وعان�ى كافاني صاح�ب الـ 32عام�ا ،من أجل
الحص�ول عىل فرص�ة للعب مع الب�يأس جي
هذا املوسم ،بس�بب اإلصابة وزيادة املنافسة يف
الخ�ط الهجومي ،بعدماتعاقد بطل فرنس�ا مع
ماورو إيكاردي.
ولع�ب كافاني أساس� ًيا يف  4مباري�ات فقط يف
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مباراة ،معظمها كبديل.
وينتهي عقد كافاني مع س�ان جريمان الصيف
املقبل ،ويح�رص النادي الفرنسيعىل بيعه يف
يناي�ر الج�اري ،بدال من الس�ماح ل�ه بالرحيل
ً
مجانا.
وتلق�ى كافاني ع�دة عروض مؤخ�رًا من أندية
آرسنال ،مانشسرت يونايتد ،وإنرتميالن.

ماليني يورو باإلضاف�ة إىل املكافآت ،موضحة أن
الع�رض لم يتوافق مع رغبةتوتنهام الذي يطلب
 20ملي�ون يورو .ولفت�ت الصحيف�ة إىل أنه من
املمك�ن أن يقرر إنتر إدراج ماتياس فيتش�ينو،
العبوسط الفريق ،ليكون جزءا من الصفقة.
وأشارت إىل أن موافقة إريكسن موجودة بالفعل
بعدم�ا ّ
فضل الالعب االنضم�امإلنرت عىل باريس
س�ان جريم�ان ،موضحة أن األس�بوع املقبل قد
يشهد إتمامالصفقة.

الثقافـي

طرائف من التراث
القمي�ص الطائ�ر :م�ن اجم�ل الطرائ�ف
الت�ي تتح�دث عنم جح�ا العرب�ي يف كتب
التراث العربي التي وصلت الينا هي قصة
القمي�ص الطائ�ر حيث تق�ول القصة ان
قمي�ص جح�ا كان منش�ورا ً على الحبل،
فهب�ت الري�ح وقذفت�ه إىل األرض فق�ال
ً
فدي�ة وقربانا ً
لنفس�ه :يلزمن�ا أن نذب�ح
فسألته زوجته :وملاذا؟! فقال :العياذ بالله
لو كنت ألبسه لتحطمت.
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مصطلحات ادبية
حساسية

كان املصطلح يف القرن الثامن عرش يف إنجلرتا يعني صفة تلقي املديح
عادة ،فهي القابلية للمشاعر الرقيقة ،ولإلحساس باآلخرين وآالمهم،
واالس�تجابة ملا هو جميل .وكانت عقيدة الحساس�ية رد فعل للنزعة
العقالنية الصارمة يف القرن الس�ابع عرش ،والقول باألنانية الفطرية
لإلنسان .وكثريا ما دفعت الحساسية حتى أصبحت عاطفية  .ويعني
املصطلح اآلن إدراكا عاطفيا وعقليا عايل التطور ،وخاصة فيما يتعلق
باالس�تجابة للظواه�ر الجمالية .ويس�تخدم النق�د الجديداملصطلح
لوص�ف خصائ�ص األمزج�ة واالس�تعدادات الت�ي تنت�ج الش�عر أو
تتذوقه .ويعترب إليوت  T.S. Eliotأن الحساس�ية تمثل امللكة اإلبداعية
والخاصية املزاجية يف الش�اعر وعادة ما تعترب أن حساسية كاتب هي
طريقته املتميزة يف االستجابة للتجربة عقليا وانفعاليا.

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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يرى ان العراقي حزين لكنه عاشق للحياة في الوقت ذاته

محمد غازي األخرس :المثقف انعزل عن الجميع فضاعت عليه فرصة تحسس نبض الشارع
ً
مفتشا فيه عن ذوات العراقيني وطبائعهم،
منقب خرج تو ا من طريق ضيق،
بجزالة ورشاقة ،ومثل ُ
فصول طويلة ً
طريق حزني ومتعب أخذ من حياته اً
ُ
مثقفيه��م و»مكاريده��م» ،أغانيهم وحزنهم وش��عرهم؛ يأخذنا الكاتب والمؤلف محمد غ��ازي األخرس عرب حوار مع (المراق��ب العراقي) يف رحلة
إال عىل نحو عابر،
«جريئة» لمواجهة الذات العراقية وفرادتها التي لم ُ
يكتب عنها ّ
المراقب العراقي /القسم الثقايف...
ليقدم لنا أجوب�ة تنفض الغبار عن
ً
إلحاح�ا» ،أجوبة
األس�ئلة «األكث�ر
تجرحنا وأخرى تسعدنا ،كما يخربنا
ببع�ض أرسار م�ا خب�أه يف «دفاتره
العتيقة».
مالذي يميز املثقفين العراقيني عن
سواهم من اآلخرين؟
املثقف�ون العراقي�ون فئ�ة ظه�رت
منذ ق�رن أو أكثر ،وم�ا يميزهم عن
سواهم من الفئات أنهم يتقدمونها،
له�ذا يس�مونهم «الطليع�ة» ،وهذا
متأتِ من افتراض أنهم يخترصون
عرصه�م وآالم مجتمعهم وأحالمه،
غضب�ه إذا غضب وثورت�ه إذا ثار .يف
الب�دء أطلقوا عليه�م األفندية ،وهم
أولئ�ك الذي�ن تخرجوا م�ن املدارس
وارت�ادوا املقاه�ي ،الذي�ن اعت�ادوا
ق�راءة الصح�ف وإيص�ال م�ا فيها
لآلخري�ن .ه�ذه ه�ي مزيته�م التي
يفترض به�م أن يحوزوه�ا ،تقدم
الجموع وقيادته�ا للتنوير ،مع هذا
فإنه�م انفصلوا عن الن�اس وتعالوا
عليه�م .حمل�وا فان�وس التنوي�ر

وبحمله�م له بات�وا يعاملون الناس
كالعميان .يشء غري�ب لكنه أصبح
واق ًعا ال يمكن نكرانه ،والعلة تكمن
يف كونه�م صاروا يحتق�رون الفئات
األخرى ويعدون أنفسهم «أرفع» من
الجمي�ع .هذه الخصائ�ص تتفاوت
م�ن جي�ل آلخ�ر ،فه�ي م�ع جي�ل
املثقفني الرواد ت�كاد تختفي ،لكنها
تزداد ق�وة وظهورًا وص�ولاً إىل هذه
األي�ام ،والنتيج�ة أن املثق�ف انعزل
عن الجمي�ع وبانعزاله ضاعت عليه
فرص�ة تحس�س النب�ض الحقيقي
للشارع.
إذا س�ألك أجنب�ي ع�ن «ش�خصية
العراقي» ،كيف تخترص وصفه؟
العراق�ي غريب األطوار ،ش�خصيته
متطرفة «يفرط يف ّ
ش�حه والغنى».
حين يعش�ق يم�وت دون حبيبت�ه،
وحني يغضب رسعان م�ا ينقلب إىل
وح�ش .إذا صفا خاطره ص�ار نب ًعا
ً
رقراقا ،وإذا تك ّدرت نفسه تحول إىل
صحراء قاحلة .العراقي حزين لكنه
عاش�ق للحياة بنفس الوقت .صانع

تحوّالت السرد
في «بائع القلق»
املراقب العراقي/متابعة...
ُتتيح لن�ا مجموعة «بائع القلق» للقاص أنم�ار رحمة الله فرصة يّ
تقص
التح�وّالت يف النص .ولعل الفرص�ة التي أُتيحت لنا يف قراءة ثالث مجاميع
قصصية ،وضعتنا مبارشة ضمن حقل التحوّل يف البنية التي عالجناها يف
موضع آخر س�ابق .أذ رأينا أن القاص مهتم بالتحوّل يف كتابة النص وفق
رؤى جديدة ،وواقع مختلف .فالتحوّل يف أبسط ما يعنيه هو التأمل الدائم
يف تجرب�ة الكتاب�ة ،حيث تكون بموازاة ما اس�تجد من تح�وّالت القراءة،
ث�م تأثريات هذه القراءات عىل نمط الكتابة .فاالس�تقرار عىل نمط ثابت،
أمر فيه كثري من موت النص والعكس يصح .فممارس�ة املعرفة وتوّس�ع
ال�رؤى كفيلان بصناعة ن�ص ليس مغاي�را ً ملا س�بقه ،ب�ل أن يدخل إىل
الظواه�ر بكيفية مختلفة .هذه الكيفية يتوجب أن تكون مدروس�ة بدقة
ونق�د ذاتي .فاملراجعة الذاتية ،واحدة من أصعب املهام ملمارس�ة صناعة
النص ،خاصة الرسدي منه .فالش�عر لم يس�تقر عىل حال معني ،ولم يبق
صياغات�ه ثابتة ،وإنما مارس ش�تى أن�واع التغيري والتحوّالت ،س�واء يف
رؤية الشكل أو املعنى إن الجانب املعريف يلعب دورا ً بارزا ً يف تجربة الكاتب،
إضافة إىل املعينات املعرفية األخرى .كما هي اهتمامات القاص بالسينما
والرس�م واملوسيقى .هذه املعارف وسّ �عت دائرة رؤيته للظواهر .بمعنى
امتلك دربة الكاتب الس�ارد املثقف الس�اعي إىل تمييز األشياء واملتغريات.
وه�ذه االهتمامات نجدها مرتك�زة يف مجمل صناعة النص الرسدي لديه،
ابتداء من العتب�ة األوىل وعتبات
النصوص.
أما ما يخ�ص «بائع القلق»
فه�ي عتب�ة فيه�ا مظ�ان
كثيرة ،ودف�ع للبح�ث عن
مص�ادر القل�ق وطبيعت�ه،
س�واء عند الشخص َ
«القلِ ْق»
أو ال�ذي « ُيس�بب القل�ق».
فالبي�ع مداولة عط�اء وأخذ،
وفيها نمط الس�وق التجاري.
لذا نج�د أنها حرفة أس�قطها
القاص عىل نصوصه لتجس�يد
االس�تالب االجتماعي أو غريه.
غير أن�ه كق�اص حريص عىل
فنية نصوصه ،لم يبح بأسباب
العل�ل ،لك�ي ال يح�وّل نصه إىل
مجموع�ة ش�عارات مب�ارشة.
حي�ث يج�د رضورة للمش�اركة
فاألم�ر متروك للق�ارئ
والفه�م ثم تأويل ما يمك�ن تأويله وفق رؤية املتلق�ي ،وعدم أخذ األمور
مأخذ املبارشة ،إنما يّ
تقص بالغة القول يف الرسد.
أم�ا الس�مات الفنية للنص�وص ،فإنه�ا اتس�مت بالقصر ،مقرتبة من
نص�وص القص�ة القصرية جداً ،الت�ي كتبها» خالد حبيب ال�راوي ،أحمد
خلف ،حنون مجيد ،حمدي مخلف الحديثي ،س�عدون البيضاني ،حس�ب
الله يحيى ،نهار حس�ب الله» وغريهم .وهذا االقرتاب حقق صلته بمنهج
صاغت�ه أقالم ّ
الكت�اب العراقيين ،وميّزتهم عن فص�ص كل من «محمد
ُ
ً
عيتان�ي ،زكريا ثامر ،محمود ش�قري» مثال .فالقص�ص تميّزت بالكثافة
والجملة القصرية املوحية ،الجملة التي توصل املعنى بأقرص ُ
الطرق .كما
وأن نصوص املجموعة اتبع�ت خالل التكثيف ،التوفر عىل الرتاكم الكمي،
لغ�رض تحقي�ق تراكم نوعي ،وه�ي خاصية جدلية الن�ص مهما اختلف
جنس�ه .ولعله حقق ق�درا ً كبريا ً من هذا الرضب م�ن الكتابة القصصية.
ول�م تبتعد منظومت�ه القصصية العقلية عن حيثي�ات املخيّال يف صناعة
الن�ص ،بل بدا أكثر اس�تعماالً لها ،كذل�ك أجواء الفانتازي�ا التي تصل إىل
فض�اءات الغرائبية التي اقرتبت كثريا ً من نقد الواقع املرتهل بالس�لبيات
والخارج عن جا ّدة الصواب.

محمد غازي األخرس
للطغاة ومدمّ ر لهم .متعال نرجيس،
وم�ع هذا يزدري نفس�ه ويس�تهني
بقدرات�ه .له�ذا يجلد ذات�ه ويطيح
بها أم�ام املرآة .ش�جاع حد الجنون
إذا آم�ن بقضيت�ه ،غري أنه مس�تعد
لتس�ليم البل�د للغ�زاة إذا كان ناقمًا
على الس�لطة التي تحكمه .نس�يج
وح�ده ،عمي�ق وطري�ف ،ممل�وح
ومب�دع ،بي�د أنه رسعان م�ا ينقلب
إىل نقي�ض هذا كله يف لحظة تحيرّ يف
تفسريها.
يف «خري�ف املثق�ف العراق�ي»

تطرق�ت إىل محور الهوي�ة العراقية
والرصاع حوله�ا يف أكثر من حقبة..
م�ا الذي يكش�فه هذا الصراع ،وما
خصوصيته؟
الهوية العراقية أكرب مشكلة واجهت
أجدادن�ا وآبائنا وتواجهن�ا اآلن .بدأ
املأزق عندما انفصلنا عن العثمانيني
ووجدنا أنفس�نا مضطري�ن ملعرفة
من نحن .الساس�ة واملثقفون لعبوا
دورًا أساس� ًيا يف صن�ع املعضلة منذ
العرشيني�ات ،وم�ع الزم�ن تعم�ق
امل�أزق حت�ى وصلن�ا إىل لحظ�ة
االحرتاب الداخيل وضي�اع البوصلة.
يف الب�دء ،انقس�منا إىل عراقويين
وعروبيين ،ث�م اقتتلن�ا ثقاف ًي�ا بني
ضف�ة اليس�ارية والقومي�ة ،ثم بني
العس�كر واملدنيني ،وصولاً إىل تفجر
الرصاع بني املرتيفني واملتمدنني .ويف
نهاية املطاف وجدنا أنفس�نا نقتتل
باألي�دي واألس�نان طائف ًي�ا ودين ًيا
وعرق ًي�ا .م�ن ه�و العراق�ي؟ أه�و
اليس�اري أم القوم�ي؟ أه�و املطبل
للطاغي�ة أم املرتن�م بالديمقراطية؟

الشيعي أم السني؟ الكردي أم العربي
أم الرتكماني؟ والخ .هذا املنطق من
الصراع تجس�د أكث�ر ما تجس�د يف
الثقافة ،وقبل «خريف املثقف» ،ثمة
«ربي�ع املثقف» و»جحي�م املثقف»،
وكله�ا مراح�ل مررنا به�ا ً
بحثا عن
هويتنا .هل سنعثر عليها؟ ال أدري.
وأن�ت تطال�ع نص�وص الش�عراء
والكت�اب واملثقفني يف «فيس�بوك»..
مال�ذي يكتش�فه أب�و الطي�ب م�ن
نوازع خفي�ة للرش والعن�ف والكره
والطائفية؟
األم�ر عجي�ب ً
حق�ا ،إنن�ي أراه�م
وأملس�هم وأوش�ك أن أحرتق بنارهم
ً
بعضا.
وأصيح آه من لدغهم بعضهم
هذه ظاهرة تس�تحق وقفات ،فرغم
فوائ�د «فيس�بوك» الت�ي ال تعد ،ثمة
رضر نفيس يط�ال من يدم�ن عليه،
وهو تأث�ره بمق�دار الكراهية الكبري
املنب�ث م�ن بع�ض رواده ،ب�ل لنقل
الكثير منهم .إنهم عنيف�ون لفظ ًيا،
طائفي�ون مرعب�ون ،يكرهون حتى
أنفسهم ولو لم يجدوا أح ًدا يصيبونه

بسهامهم لصوبوها لقلوبهم .أعتقد
م�ن جهت�ي أن «فيس�بوك» أس�هم
يف إنع�اش ن�وازع الشر الت�ي كانت
تبح�ث ع�ن قن�اة تظهر به�ا ،وهو
يب�دو مناس� ًبا تمامً �ا لش�خصيتنا
االجتماعي�ة امليال�ة إىل الطع�ن يف
الظهر وإظه�ار العيوب وتحويل ما
هو ثقايف إىل شخيص.
ل�و أراد أبو الطيب أن يخربنا بجرأة
عن الذات العراقية ومكنوناتها كما
يف «دفاتر خردة ك�روش» ،ما الذي
س�يخرجه من «دفات�ره العتيقة»
ليقول لنا مالم يقله من قبل؟
هناك الكثري مما لم يقل وال يمكن
اختص�اره بدفرت أو دفات�ر .الذات
العراقي�ة بئر م�ن األرسار كلم�ا
حفرت فيها اكتشفت املزيد ،ولو
كان بيدي ل�درت يف البيوت ألدون
حكايا الناس ومن ثم اس�تخلص
منه�ا الخصائ�ص االجتماعي�ة
وس�يكولوجيا ال�ذات املقه�ورة
بنس�ختها العراقي�ة .أتمنى ذلك
وأعمل عليه جزئ ًيا.

«زيد النار» صنع األشياءً من العدم
املراقب العراقي /متابعة...
طب�ع القاص والروائي جاب�ر خليفة جابر
يف بصمت�ه األس�لوبية املمي�زة عىل خارطة
الرسد العراقي عرب فهم عميق لرسّ الحداثة
املنبثق�ة م�ن عمق التراب العراق�ي (تراب
البصرة تحدي�داً) .يذكرن�ا جه�د جاب�ر أو
مرشوع�ه بم�ا قال�ه الراح�ل الكبير “عبد
الرحمن منيف” يف رس�الة إىل املبدع “شاكر
خصباك”“ :النجف وحدها تضع مائة رواية
أهم وأخطر من ” مائة عام من العزلة”.
ىف مقدم�ة كتاب زيد النار أستش�هد املؤلف
برأي الناقد حسني رسمك حسن القائل :
ان مهم�ة التميي�ز ألى ق�اص ىف البصرة
تحدي�دا ً تواج�ه معضل�ة اس�مها ” محمد
خضير ” وقلة قليل�ة من حكائ�ى البرصة
الج�دد افلت�ت من تأثيرات محم�د خضري
الرسدي�ة وىف مقدمته�م جاب�ر خليفة )اما
رأيي املتواضع فأن أدب االستاذ جابر خليفة

جابر يندرج تحت يافطة ( الرسد املفتوح )
فمن خالل إطالعى على  :املواركة — جيم
جديد — زيد النار” ملس�ت معالم و مغايرة
ملا هو معلن ىف الس�احة البرصية والعراقية
فلا ثري�ا تنير الن�ص وال عق�دة تتوس�ط
الحدث وال نهاية تنتظرالحل ؛ بل إسرتس�ال
منبسط يسري الهوينا رشيق الخطى يطول
في�ه الحكى أو يقصر  ،فرسدياته التحدها
التخ�وم وال تعترف بالعقب�ات متش�عبة
مثقفة ش�مولية حبىل باملعرفة –وعىل حني
غر ٍة يضع الق�ارىء بني مفرقيني اما نهاية
صادمة أو إس�تدراج موصول – – وباملجمل
هى خطرات حاكها بشعرية متزنة .
حكاياته أو” قصص�ه ” التى إطلعت عليها
تنم�و تلقائيا ً بال تكل�ف — تذكرنى برواية
الغري�ب للبري كام�و التى إفتتحه�ا هكذا (
الي�وم ماتت ام�ي وربم�ا ماتت ام�س) أو
ش�طحات كولن ولسن ىف الالمنتمي باكورة

ُ
والنزوح نحو التجريب
الميتا سرد
في مجموعة «أنشوطة المطر»
املراقب العراقي /متابعة...
ُ
«أنشوطة املطر» ،منجزا
يع ُّد اإلصدار القصيص
إبداعيا جديدا فاز يف مس�ابقة «رونق املغرب»
للقصة القصيرة  ،2018و ُيبني تجربة تحاذي
التجرب�ة القصصي�ة الحديث�ة الت�ي تس�اهم
يف تطوي�ر القص�ة القصرية املغربي�ة ،وتنحو
منح�ى التجري�ب والتحدي�ث والتأصيل ،بحثا
ع�ن التميز الفن�ي والجمايل ،من خلال ُّ
تمث ِل
تقني�ات رسدي�ة جديدة أحدثت تح�وال َجذريا

يف مفهوم الكتابة الرسدية .حيث صار الش�كل
مركز العناية واالش�تغال ،ولم يعد مجرد وعاء
ملضمون ،أو «مجرد ناس�خ ُيوهم بنقل الواقع
وقول الحقيقة».
ومن هذا املنطلق تهدف هذه الورقة إىل اإلشارة
إىل «امليتا رسد» داخل قصص «أنشوطة املطر»،
باعتب�ار ه�ذه التقني�ة مظه�را م�ن مظاهر
التجريب والتجديد.امليتا رسد أو امليتا قص أو ما
وراء الرسد ،هو ٌ
نمط فني يف الكتابة القصصية
والروائية .يعط�ي الحق للقصة أن تتحدث عن
ذاته�ا وتنش�غل برتكي�ب بنيتها الفني�ة .وقد
عر ُ
َّف�ه ويليام غاس بأنه «الق�ص الذي يجذب
االنتباه إىل نفس�ه ،كونه صنعة ليطرح أس�ئلة
ع�ن العالقة بني القص والواق�ع» .وامليتا رسد
هو وجود إبداعي متخيل ،يرصد عوالم الكتابة
الحقيقي�ة واالفرتاضي�ة والتخيُّلية ،ويكش�ف
ع�ن العملي�ة اإلبداعية داخ�ل القصة ،ويؤرش
إىل صعوبات الحرف�ة الرسدية ،من خالل إبراز
االنشغاالت والهواجس الشعورية والالشعورية
للكت�اب واملؤلفين السراد وم�ا يواجههم من
مشاكل وعقبات .كما يصف العملية اإلبداعية
نظرية ونقدا أو كل ما يخص ويتعلق بالكتابة
اإلبداعية .وقد أشار ديفيد لودج يف كتابه «الفن
الروائ�ي» إىل أن تقني�ة امليت�ا رسد« :هي قصة
عن القصة :رواي�ات وقصص تلفت االنتباه إىل
وضعها الخي�ايل وإىل وقائع تأليفها» .كما يع ُّد
امليتا رسد «كتابة نرجسية ..تقوم عىل التمركز
مكتف بذاته.
الذاتي» أي أنه رسد
ٍ

فكره الفلس�في املتصاعد اواخر س�تينيات
الق�رن العرشي�ن فال حي�ز للتبئير والبيت
للقصيد بل أفق واس�ع يجوس الديار منقبا ً
عن املنزوي واملرتامي والقيص !
ام�ا موضوع�ة زي�د الن�ار الت�ى تس�مت
املجموع�ة به�ا :انها بلا اّرصة كع�ادة من
س�بقتها خلت من النواة ! اراه يصنع أشيا ًء
من ع�دم يتش�بث به�ذه وتلك و يت�كأ عىل
كل واردة و ش�اردة فيدونها فأن أقتنع بها
أمطره�ا بوابل من الوصف واالس�تطرادات
وم�ن ث�م يحيطه�ا بحزم�ة م�ن الدايل�وك
وتداعى االفكار – – املهم انها خصبة خيال
(ال تنك�ر) أو جرعاتٍ فكري�ة فاضت بفعل
القراءة واالطالع س�ماها قصصا ً –يستعني
بالعنون�ة وأن أبتعدت عن املتن عىل ش�اكلة
— اسم الوردة — دابادا — وليمة ألعشاب
البحر.
تص�ورت زيد النار ذلك العل�وي الثائر ( زيد

ب�ن عىل بن الحسين ع ) الذى ق�ام بالثورة
على بنى امية بع�د ان تمكن من جمع اثنى
عرش الف�ا من قبائ�ل الكوفة مؤي�دى ابيه
وج�ده – – ب�دأت الثورة اول اللي�ل وأنتهت
عند إنبالج الصباح بمقتله وتفرق أش�ياعه
مزقا ً وكانت كلمة الرس ( يامنصور أمت )
تصورته س�يغوص به�ذا الح�دث لكنه م ّر
مرسعا ً وبيده العنوان فقط ؟
صلب�وه بين نخلتين وبق�ى هك�ذا حت�ى
عشعش�ت الحمام�ة ىف جمجمت�ه فزائ�ر
مرقده قرب الحل�ة يرى نخلتني متجاورتني
عالمة ملكان الصلب .
التختل�ف رسدي�ة – زي�د – ع�ن أخواتها –
– ح�وت كالع�ادة أقف�اص االّرسى ووج�ه
املتوكل وبصمات العذارى امللدوغات بسياط
االتراك وابن الس�كيت وش�ط العرب وحفر
الباط�ن وم�زارع طماط�ة صح�راء الزبري
ورفحا وسلّم الغيبة ىف سامراء .

«بخفة رصاصة» أمساك الزمن بيد وكره النهاية الغامضة
املراقب العراقي/متابعة...
ع�ن دار س�ليكي أخوين للنرش
يف طنجة صدر للش�اعر املغربي
حس�ن بولهويش�ات دي�وان
ش�عري جدي�د حم�ل عن�وان
«بخف�ة رصاص�ة» ،ويضم 18
قصيدة تتوزع عىل  115صفحة
م�ن القط�ع املتوس�طُ ،
وتزي�ن
الغالف لوحة للفنان التش�كييل
خليف�ة الدرع�ي .على ظه�ر
الغالف الخلفي نقرأ هذا املقطع
الشعري:
أحب أن أمسك الزمن بيدي
ال أريده أن يتقدم
َ
خذالن يف املرآة
عروق
فأرى
ٍ
ً
مدسوس�ا
وال أن أصل إىل املقربة
يف صندوق
مثل مجوهرات امللكة
أكره ملعان الذهب
واالنكفاء داخل حفر ٍة لألبد
دون أن أرف�ع أصبع احتجاج أو
أمسح القيامة عن وجهي
أكره هذه النهاية الغامضة.
ّ
ف�إن دي�وان «بخفة
ولإلش�ارة
رصاص�ة» هو الثان�ي يف رصيد
بولهويش�ات ،بع�د ديوانه «قبل
القيامة بقلي�ل» الصادر ،2016

والذي وصل إىل القائمة القصرية
لجائ�زة أب�ي القاس�م الش�ابي
للش�عر يف تون�س يف الس�نة

نفس�ها ،الت�ي عرف�ت تتوي�ج
الش�اعر البحريني قاس�م حداد
بالجائزة.
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تعرف على خناق االطفال ومخاطره
الخناق أو الدفرتيا من أمراض
الجه�از التنفسي العل�وي
التي تصيب األطف�ال الرضع
والصغ�ار ،وأب�رز أعراض�ه
الس�عال ال�ذى يش�به النباح
وضي�ق التنف�س ،وع�ادة ما
يتحس�ن هذا املرض ويشفى
م�ن تلقاء نفس�ه ،ويس�مى
أيض�ا ً الته�اب الحنج�رة
الحاد ،حي�ث ينتج عن عدوى
فريوسية ،نتعرف يف السطور
التالية عىل تشخيص اإلصابة
بمرض الخناق وعالجه ،وفقا ً
ملوقع . radiologyinfo
ما هو مرض الخناق
الخن�اق أو م�ا يع�رف ً
أيض�ا
بالتهاب الحنج�رة الحاد ،من
أمراض الجهاز التنفيس التي
غال ًبا ما تحدث بس�بب عدوى
فريوس�ية تس�بب تورمً �ا يف
الحلق ح�ول الحبال الصوتية
والقصبة الهوائية أو القصبة
الهوائية.
األع�راض تمي�ل إىل أن تكون

أس�وأ يف اللي�ل ويمك�ن أن
تستمر ملدة ستة أيام.
تح�دث معظ�م الح�االت يف
امل�رىض الذين تق�ل أعمارهم

صحيفة  -يومية  -سياسية  -عامة

عن سنة واحدة.
تشخيص مرض الخناق
ع�ادة م�ا يت�م تش�خيص
األطف�ال الذي�ن يعان�ون من

كيف تنقص وزنك من خالل تكرار الطعام؟

الخناق عىل أس�اس الفحص
الرسي�ري ،حيث قد يس�تمع
الطبي�ب إىل تنف�س طفل�ك
من خلال الس�ماعة للصفري
وصوت التنفس.
قد يكش�ف الفحص البرصي
للحلق عن احم�رار يف مجرى
اله�واء العل�وي ورف�رف
األنس�جة يف الحلق الذي يمنع
الطعام والس�ائل م�ن دخول
القصبة الهوائية والرئتني.
فح�ص الص�در باألش�عةالس�ينية :األش�عة السينية يف
الرقب�ة أو الص�در ه�ي خيار
التصوي�ر األويل للمس�اعدة
يف التش�خيص واس�تبعاد
األس�باب املحتمل�ة األخ�رى
ألع�راض مماثلة مث�ل ابتالع
جسم غريب.
غال ًب�ا م�ا تظه�ر األش�عةالس�ينية مل�رىض األطف�ال
املصابين بم�رض الخن�اق
ً
ضيقا يف مجرى الهواء أس�فل
الحبال الصوتية.

إنق�اص ال�وزن يك�ون يف
الغال�ب م�ن خلال اتب�اع
نظ�ام حمي�ة غذائي�ة أو
دايت ،لكن هل س�معت أنه
يمكن�ك إنق�اص وزنك من
خلال تناول نف�س الطعام
كل ي�وم ،ه�ذا م�ا أكدت�ه
الدراسات واألبحاث العلمية
الت�ي يمك�ن أن تس�اعدك
ً
أيض�ا يف إنق�اص وزن�ك إذا
كن�ت تح�اول التخلص من
الكيلوجرامات الزائدة ،وفقا ً
ملا ذك�ره موقع «تايمز أوف
إنديا».
وهذا النظام الغذائي يعتمد
عىل تن�اول نفس الطعام يف
اإلفط�ار والعش�اء والغداء
ً
اتجاه�ا
كل ي�وم وأصب�ح
حديث�ا ً بين أنظم�ة الدايت
والحمي�ات الغذائي�ة يف
العالم.
ووفقا ً للخرباء ،قد يبدو من
املم�ل تناول نف�س الطعام
كل يوم ،ولكن هذه الطريقة

هي األفض�ل لفقدان وزنك،
فعندما ت�أكل نفس الطعام
كل ي�وم ،ي�ؤدي ذل�ك إىل
انخفاض اس�تجابة الجسم
للمحف�زات وه�ي الطعام،
وهذا بدوره يمكن أن يكون
أداة للتخلص من السمنة.
وأظه�رت األبح�اث أن
التن�وع يف النظ�ام الغذائي
يرتب�ط بزي�ادة الده�ون
وزيادة وزن الجس�م ،وهذا
صحي�ح بالتأكيد بالنس�بة
لألش�خاص الذي�ن لديهم
مجموع�ة متنوع�ة من
الوجب�ات الخفيف�ة
ب�دالً م�ن واح�دة
فقط.
أيض�اًُ ،تظه�ر
األبح�اث أن
ا أل ذ و ا ق
وا لق�وا م
ا ملختل�ف
للطع�ا م
يمك�ن

ً
رسميا تلسكوبها العمالق
الصين تطلق
ذك�رت وكالة أنب�اء الصني الجديدة (ش�ينخوا) ،أن
بكني بدأت رس�ميا تش�غيل أكرب تلس�كوب يلتقط
موج�ات الراديو يف العالم ،وستس�تخدمه يف أبحاث
الفضاء والبحث عن حياة خارج كوكب األرض.
ويبل�غ قطر التلس�كوب (فاس�ت)  500مرت ،أي ما
يعادل  30ملعبا لكرة القدم ،وهو مثبت عىل جبل يف
إقليم قويتش�و جنوب غربي البالد .ويعرف أيضا يف
الصني باسم (عني السماء).
ونقلت «رويرتز» عن وكالة شينخوا بأن التلسكوب
حصل عىل موافقة لبدء عملياته.
وانته�ت الصني من تش�ييد التلس�كوب عام 2016
ويخض�ع منذ ذلك الحني الختبارات ومراجعة لتاليف
ما قد يظهر من عيوب فنية.

ما هي تقرحات الفم
ومتى تختفي؟

وقال جيان�غ بينغ رئيس املهندسين القائمني عىل
التلس�كوب لش�ينخوا إن العمليات التجريبية تسري
بشكل جيد حتى اآلن ،وإن حساسيته تزيد أكثر من
مرتني ونصف عن ثاني أكرب تلسكوب يف العالم.
وجم�ع املشروع أيض�ا بع�ض البيان�ات العلمي�ة
القيّم�ة خالل تلك الفرتة ومن املتوقع أن يس�اعد يف
تحقي�ق بعض اإلنجازات يف مجاالت عدة ،مثل رصد
موجات الجاذبية ذات الرتدد املنخفض ،والجزيئات
بين النجوم خالل فترة ترتاوح بني ثلاث وخمس
سنوات.
ويمث�ل تطوير برنامج الفض�اء أولوية لدى الصني
التي تستهدف مواكبة روسيا والواليات املتحدة وأن
تصبح قوة عظمى يف مجال الفضاء بحلول .2030

بع�ض األدوية قد تس�بّب حص�ول تقرحات الف�م .يف حاالت كهذه
يمك�ن أن يظهر أيض�ا ً طفح جل�دى ( )Rashعىل الجس�م ويجب
ّ
التوجه للحصول عىل استش�ارة طبية ،وقد تكون هنالك حاجة إىل
التوقف عن تناول الدواء.
تقرحات الفم :ضوء انذار أحمر!
تقرح�ات الفم أو جروح الحرارة هي مش�اكل معروفة ناجمة عن
فريوس الهربس.
تظهر هذه الجروح والتقرحات،
بشكل عام ،عىل الشفتني،
بالرغ�م م�ن أنه�ا ق�د
تظه�ر ،أحيان�اً ،يف
داخل الفم .بشكل
ع�ام ،تنفج�ر
البث�ور فيم�ا
تك�ون بقاي�ا
الج�رح فقط
ه�ي الظاهرة
للعي�ان .كم�ا
تك�ون معظم
ه�ذه الح�االت
ب�ة
مصحو
بارتفاع يف درجة
ح�رارة الجس�م،
ولك�ن لي�س دائماً.
فريوس�ات
تعي�ش
الهرب�س يف داخل الجس�م
طوال سنوات وتؤدي إىل مشاكل
درج�ة حرارة
فقط عندما يس�بب م�رض اخر الرتفاع
الجس�م .بشكل عام ،تشفى البثور الناجمة عن الحرارة ،من تلقاء
نفسها بعد عدة أيام من اختفاء الحرارة.
وقد تظه�ر قرحة ( )Ulcerمؤملة أحيان�ا ً يف أعقاب حدوث الجرح،
كم�ا يف حال عض الجزء الداخيل من الش�فة أو اللس�ان عن طريق
الخطأ.

الكشف عن صورة مسربة لغاالكسي فولد الجديد
كشفت تقارير صحفية عن أول صور مرسبة لهاتف «سامسونغ» الجديد القابل للطي «غالكيس
زد فلي�ب» ،والت�ي أظهرت تصميم�ا جديدا مبتكرا.أش�ار موقع «ج�ي إس إم آرينا» التقني
املتخص�ص إىل أن تصميم «غالكيس زد فليب» يقدم نموذجا مختلفا تماما عن النس�خة
األوىل القابل�ة لطيل.وتع�ود «سامس�ونغ» يف تصميمه�ا إىل النمط التقلي�دي القديم
للهوات�ف القابلة للطي ،والذي يش�به بص�ورة كبرية هاتف «موت�وروال رازر».
ونقلت الرشك�ة الكورية الجنوبية مفاتيح التش�غيل والتحكم بالصوت إىل
الجهة اليمنى من الهاتف بحيث يكون مفتاح التش�غيل يف أعىل اليمني
فيما التحكم بالصوت أس�فل اليمني.وس�يوجد بالجه�ة الخلفية
كامريا مزدوجة رئيس�ية بفالش من ن�وع « ،»LEDباإلضافة
إىل مفصلات تش�به يف نوعيته�ا تلك املوج�ودة يف «غالكيس
فولد».وتتضم�ن الشاش�ة الداخلية كاميرا أمامية مخفية
داخ�ل الشاش�ة ،كما أن�ه س�يزود بمعالج رسي�ع من نوع
«س�نابدراغون  ،»855وبطارية مزدوجة لتشغيل الشاشتني.
ولم يتم الكش�ف رسميا عن سعة البطاريتني ،لكن التغيري يف الزجاج
املس�تخدم يف الشاش�ات ،حي�ث اعتم�دت عىل م�واد بالس�تيكية جدي�دة قابلة
لالنحناء.ومن املقرر أن تكون الشاش�ة اللمسية بسعتها الكبرية بقياس  6.7بوصة ،من دون
أن تشري إىل القياس املتوقع للشاشة الصغرية.

«شركة تويتر» تسمح ألول مرة بإرسال األموال
كشفت تقارير صحفية أن منصة «تويرت» سمحت ألول
مرة بإرسال مستخدميها األموال إىل بعضهم البعض.

وأش�ار موقع «تايمز نيوز ن�او» إىل أن «تويرت» أتاحت
ميزة دفع جديدة تس�مح للمستخدمني بإرسال األموال
إىل بعضهم البعض.
وتعمل تقنية «دفع تويرت» عىل استخدام العملة الرقمية
«بيتكوين» كوسيلة للدفع املبارش بني املستخدمني.
وستساعد «تويرت» يف تنفيذ تلك املهام رشكة «سكوير»
للخدم�ات املالي�ة ،الت�ي ترك�ز نش�اطها يف الخدم�ات
التجارية وخدمات الدفع بواسطة الهواتف املحمولة.
ويعد هذا القرار بمثابة إنعاش قوي من «تويرت» لعملة
«بيتكوين» الرقمية.
ق�ال ج�اك دوريس ،الرئي�س التنفي�ذي لـ»تويتر»:
«بيتكوي�ن س�تكون يوما ما عملة اإلنرتنت ،وس�ندمج
مدفوعات العملة املشفرة عرب اإلنرتنت».
وأوض�ح دوريس أنه يأمل أن ي�ؤدي تفعيل تلك امليزة إىل
زيادة انتشار عملة «بيتكوين» يف قارة أفريقيا.
وتوق�ع دوريس أن تكون تل�ك الخدمة جاهزة لالنطالق
رسميا يف منتصف عام  2020الجاري.

منافسة شديدة بين دولتين في مجال البحث العلمي
كش�ف تقري�ر حدي�ث للمؤسس�ة
الوطني�ة للعلوم بالوالي�ات املتحدة
عن نشر أكثر م�ن مليون�ي و500
مقال�ة عملي�ة ح�ول العالم
يف ع�ام  ،2018كان النصيب
األكرب منها للصين ،ومن ثم
أمريكا.
وبحس�ب التقري�ر ،فق�د
بل�غ ع�دد األبح�اث العلمية
والهندسية الصينية املنشورة
يف مجالت علمية حول العالم
يف  528 ،2018ألف�ا و263
بحث�ا ،مقارنة م�ع  422ألفا
و 808أبح�اث أمريكي�ة يف
العام نفسه.
وبذل�ك تزي�ح الصين -ألول
م�رة -الوالي�ات املتح�دة عن

املرتب�ة األوىل باعتباره�ا أكرب نارش
لألبح�اث يف العالم يف مج�ايل العلوم
والهندس�ة ،على م�دار عق�د م�ن

الزمن.
وأظهرت بيانات املؤسس�ة الوطنية
للعل�وم أن العالم ش�هد زي�ادة غري
مس�بوقة يف نشر األبح�اث
العلمية والهندس�ية إذ بلغت
مليونين و 555ألف�ا و959
بحث�ا يف  ،2018مقارن�ة مع
ملي�ون و 755ألف�ا و850
بحثا مس�جال عىل مدار عقد
م�ن الزم�ن ،أي من�ذ الع�ام
.2008
ويف ع�ام  ،2008نشرت
الوالي�ات املتح�دة  394ألف�ا
و 979بحث�ا ومق�اال ح�ول
العلوم والتكنولوجيا ،يف حني
نشرت الصني  249ألفا و49
بحثا فقط يف العام نفسه.

أن يش�جع على اإلف�راط
يف تن�اول الطع�ام ،فعندما
ُيعط�ي الن�اس خي�ارات
مح�دودة لتن�اول الطع�ام،
فإنه�م يميل�ون إىل تن�اول
كميات أقل.
أيض�اً ،إذا كن�ت تتن�اول
نف�س الوجب�ات كل ي�وم،
فل�ن تحت�اج يف الواق�ع إىل

الكثير م�ن التخطي�ط،
فعندم�ا تك�ون الخي�ارات
محدودة ،فمن السهل عليك
االنتباه إىل إش�ارات جسمك
ً
ممتلئا
ومعرفة متى تكون
وتش�عر بالش�بع ،ألن عدم
ً
ممتلئا
الفهم عندم�ا تكون
وتتناول الطع�ام الزائد هو
أحد أسباب زيادة الوزن.

طرق لتقوية الشبكة
في الهاتف
يعان�ي العدي�د م�ن مس�تخدمي
الهواتف الذكية من مشكالت ضعف
إشارة الشبكة الخلوية يف هواتفهم،
فما هي أفض�ل الطرق ملعالجة هذه
املش�كالت؟ ،وإحدى الخطوات التي
ينصح الخرباء باتباعها يف حال شعر
املس�تخدم بضعف إش�ارة الش�بكة
الخلوية يف جه�ازه هي إعادة تعيني
الش�بكة ،حيث يجب علي�ه التوجه
إىل قائم�ة اإلع�دادات يف الهات�ف
 ،Settingsومن ثم خيار الش�بكات،
وبعده�ا الضغ�ط عىل خي�ار إعادة
التعيين  ،Resetوم�ن ث�م Reset
.Network Settings
وم�ن الخطوات الت�ي يمكن اتباعها
أيض�ا الس�تعادة ق�وة اإلش�ارة
للش�بكات الخلوي�ة والالس�لكية يف
الهاتف ،التحول إىل «وضع الطريان»
 ،Airplane Modeوم�ن ثم االنتظار
مل�دة  30ثاني�ة تقريب�ا وبعده�ا
اس�تعادة وض�ع العم�ل الطبيع�ي
للهاتف من جديد.
كم�ا ينصح يف حال فقدان الش�بكة
يف الهات�ف أو اكتش�اف ضع�ف
إش�اراتها القيام بعملية إعادة إقالع
للجهاز ،فهذه العملية تنش�ط قدرة
مكون�ات ومس�تقبالت اإلش�ارة يف
األجه�زة الخلوي�ة أحيان�ا ،ويويص
الخبراء أيض�ا بوض�ع الهوات�ف
الذكي�ة بعي�دا عن شاش�ات التلفاز
واألجه�زة اإللكرتوني�ة يف املن�زل أو
املكتب ،فاإلشعاعات والرتددات التي
تصدرعن تلك األجهزة غالبا ما تؤثر
عىل اإلشارات الالس�لكية الواردة إىل
الهاتف.

شركة تصنع شريحة لحم نباتية !!
أعلن�ت رشك�ة متخصص�ة يف
صناع�ة اللحوم من م�واد نباتية
مؤخ�را ،أنه�ا تمكنت م�ن إنتاج
رشيحة لحم «ستيك» من البازالء
وعصري جذور الشمندر.
وبحسب ما نقلت صحيفة «دييل
مي�ل» الربيطانية ،ف�إن رشيحة
اللح�م الت�ي ج�رى إنتاجه�ا،
تتمي�ز بم�ذاق طي�ب ،على غرار
الـ»ستيك» الحقيقي.
واعتمد فريق الرشكة عىل التقنية
ثالثي�ة األبعاد للطباع�ة ،وذلك يف
تقطي�ع املكون�ات وتحويله�ا إىل
أجزاء صغيرة ،بغ�رض محاكاة
نسيج الـ»ستيك»الحيواني.
وأوضحت الرشكة أن منتجها
س�يوزع يف أسواق كل من
إس�بانيا وإيطالي�ا ،خالل
الع�ام  ،2021وه�و م�ا
يتيح بديال من «الس�تيك»
للنباتيني.
ورغ�م أن الش�كل يب�دو

مش�ابها تمام�ا للـ»س�تيك»،
إال أن امل�ذاق سيش�هد مزي�دا
من التحسين ،بحس�ب م�ا أكده
مس�ؤولو الرشك�ة ،يف ترصي�ح
صحفي.
وألج�ل إنت�اج ه�ذه الرشيح�ة
م�ن اللح�م ،اعتم�دت الرشك�ة
عىل تقني�ة متطورة تنت�ج أليافا
يتراوح قطرها بين  100و500
ميكرون.

أم�ا س�عر ه�ذه الرشيح�ة فلن
يك�ون باهظ�ا ،ب�ل س�يكون يف
متن�اول الجميع ألنه ل�ن يتعدى
 1.5دوالر ،ومن املرتقب أن يهبط
بشكل أكرب يف حال تطور اإلنتاج.
وتعد «نوفا ميت» واحدة من عدة
رشكات تعك�ف حالي�ا عىل إنتاج
لح�وم م�ن أص�ل نباتي ،س�وا ًء
إلرض�اء األش�خاص النباتيين،
أو م�ن يفضل�ون أكل الخض�ار
ألسباب صحية.

أقوال
من
نور

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

عن رس�ول الله (صىل الله عليه وآله وسلم):
«م�ا من ولد با ّر ينظ�ر إىل والديه نظر رحمة،
إال كان له بكل نظرة حجّ ة مربورة.
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أقدم مادة
على األرض عمرها
سبع مليارات سنة

مطعم جليدي يجذب الزوار
بـ «الطبق الساخن»

يعدان أكبر وأقدم حضارتين في العالم

تواصل اكتشاف المواقع االثرية في العراق ومصر

املراقب العراقي /متابعة...
يحظى «مطعم جليدي» بشعبية
كبيرة يف الصين ،إذ يق�دم يف
أج�واء ب�اردة جدا طب�ق طعام
يدعى «ه�وه ق�وه» ،أو «الوعاء
الساخن».
ويق�ع ه�ذا املطع�م الفريد من
نوع�ه يف حديقة هاربين للجليد
والثلج ،شمال رشقي الصني،
وقد ج�رى صنع جمي�ع الغرف
والطاوالت والكرايس والطاوالت
وحت�ى أك�واب الشراب م�ن
الجليد ،وفق�ا ملا ذكرت صحيفة
«الشعب» الصينية.
وأوضح�ت الصحيف�ة أن بن�اء
املطعم الجليدي تم باس�تخدام
امل�واد املركب�ة م�ن الجلي�د و
الثلج ،حيث ت�م امتالء بالون
ضخ�م م�ع هي�كل الغش�اء

نشر موقع المتحف
العراقي ،الثالثاء ،صورا
آلثار كبيرة تم اكتشافها
في محافظة دهوك شمال
العراق.
املراقب العراقي /متابعة...
ق�ال علم�اء إن فحص�ا ألدلة كيمائي�ة أجري
عىل غبار معدني لنيزك س�قط يف أسرتاليا عام
 ،1969كش�ف حبوبا مجهرية تعد أقدم املواد
عىل كوكب األرض ،إذ يبلغ عمرها حوايل سبعة
مليارات عام.
وأش�ار العلماء ،بحسب دراسة نرشت االثنني،
إىل أن ه�ذه الحب�وب عمرها أكبر من األرض
والقم�ر والنظام الش�ميس بأكمل�ه ،بل وتبلغ
نصف عم�ر الكون ،وفق صحيفة «واش�نطن
بوست» األمريكية.
واعتمد الباحثون عىل حبوب التي حملها نيزك
مورشيس�ون ،ال�ذي ينتم�ي إىل مجموعة من
النيازك الغنية باملركبات العضوية.
وكان الني�زك س�قط يف مزرع�ة يف أستراليا
وق�ام مزارعو ألب�ان بجمع الش�ظايا وباعوا
كيلوغرام�ات منه�ا إىل املتاح�ف والجامعات،
لذلك فهو أحد أكثر النيازك التي تمت دراستها.
ول�ه تكوي�ن نظائ�ري مختل�ف ع�ن امل�واد
املوجودة يف النظام الش�ميس ،لذلك فإن النيزك
سجل التاريخ قبل والدة املجموعة الشمسية.
وسحق فريق البحث جزءا من النيزك ووضعه
يف حمض ،ليذي�ب الحمض كل يشء تقريبا ما
عدا حبوب غبار النجم ،التي تتكون من معادن
صلبة تدعى «كربيد السيليكون».
ويع�د «كربيد الس�يليكون» مركب�ا قويا جدا،
لدرجة أنه يس�تخدم يف صناعة الدروع الواقية
من الرصاص ،كما يس�تخدم عىل نطاق واسع
يف التطبيق�ات الت�ي تتطلب ق�درة عالية عىل
التحم�ل ،وهو ن�ادر على األرض ،ويتوفر من
موت النجوم.

ونشر الموقع على
صفحته بالفيسبوك ان
«بعثة ايطالية اكتشفت
في دهوك آثار كبيرة
بالمحافظة».
املراقب العراقي /متابعة...
واضاف ان «اآلث�ار تضمنت عرشة
نقوش صخرية جديدة ُتظهر ملوك
اشوريون وآلهة آشور.
وكانت جامعة بابل أعلنت قبل مدة
قليلة اكتش�اف أقدم معبد يف مدينة
باب�ل األثرية يع�ود تاريخه إىل نحو
 1500عام قبل امليالد.
كم�ا عث�رت ف�رق التنقي�ب على
مجموعة من اللقى والقطع األثرية
بع�د فترة طويل�ة م�ن التنقيبات
والعم�ل الش�اق يف مدين�ة دلب�ات
األثرية جنوب بابل.
وق�ال رئي�س جامع�ة باب�ل عادل
البغ�دادي إن «املعب�د ه�و األقدم يف
وس�ط وجن�وب العراق على مدى
التاري�خ ويع�ود إىل العصر البابيل
الوسيط».
وم�ن خلال التنقيب�ات الجارية يف
املوقع تم اكتشاف أسس معبد اإلله
أوراش إضاف�ة إىل بع�ض الكتابات
املسمارية.
وأك�د رئي�س قس�م اآلث�ار يف بابل
كاظ�م جبر س�لمان أن

«أهمي�ة ه�ذا االكتش�اف تكمن يف
فك الغموض عن الجزء املفقود من
مدينة بابل األثرية».
ويف مصر كان�ت لحظ�ة مذهل�ة
لعلم�اء اآلث�ار ،الدكت�ور خيمينيز
سيرانو وفريق�ه م�ن خبراء علم
املرصي�ات ،عندم�ا أع�اق عمليات
التنقي�ب الت�ي يقوم�ون به�ا عىل
ضف�اف النيل جس�م غري�ب ،لكن
لحس�ن حظهم قادهم هذا الجسم
يف النهاي�ة إىل اكتش�اف مقبرة لم
ُتمس منذ أربعة آالف عام.
وحس�بما نقل�ت صحيف�ة
«إكسبريس» عن تلفزي�ون القناة
الرابع�ة الربيطاني�ة ،إن سيرانو
كان يعمل يف موقع بجبل الهوا عىل
الضف�ة الغربي�ة للني�ل يف أس�وان،
العام امل�ايض ،اً
أمل يف تحقيق إنجاز
يعادل اكتشاف هوارد كارتر ملقربة
توت عنخ آمون.
وقال�ت القن�اة إن املقبرة الت�ي لم
يص�ل إليه�ا أحد م�ن قب�لُ ،يعتقد
أنه�ا ألح�د النبلاء القدم�اء الذين
عاش�وا يف مصر قب�ل  4آالف عام،

مضيف�ة أن العث�ور وفت�ح
مقربة بهذه القيمة يعد أحد
األحالم التي ع�ادة ما تراود
علماء املرصي�ات لكن نادرًا
ما تتحقق.م�ن جانبه ،قال
سيرانو« :يتك�ون التابوت
من جزأين ،الخارجي منهما
تال�ف بش�دة بفع�ل النم�ل
األبي�ض ،واآلخ�ر الداخيل يف
حالة جي�دة ،نحمد الله ،كنا
محظوظني للغاية ،س�نقوم
بنق�ل الل�وح الحج�ري
بعناية كبيرة ،إذ يبلغ وزنه
نح�و  300كيلوج�رام».
واس�تعرضت القن�اة يف
فيلمه�ا الوثائق�ي كيف أن
هذا االكتشاف بدا متشاب ًها
مع مقربة ت�وت عنخ آمون
الت�ي اكتش�فها كارتر عام
 ،1922حي�ث احت�وت على
نم�اذج لق�وارب مماثل�ة
للت�ي ت�م العث�ور عليه�ا يف
مقربة آم�ون ،واصفة األمر
بـ»االكتشاف االستثنائي».

املراقب العراقي /متابعة...
بلون�ه األزرق الس�اطع،
ومنق�اره املفت�وح ،أصب�ح
طائ�ر أزي�رق الجبل ش�عارا
شهريا لتويرت ،استقرت إدارة
الرشك�ة على اختي�اره بعد
سنوات من عملها بشعارين
مختلفني كان�ا يظهران معا
صورة لطائر.
والتصمي�م الحدي�ث قدم�ه
املصمم دوغالس بومان ويش�به
طائر أزيرق الجب�ل الذي يعيش يف
املكسيك.

الديكور يؤثر بشكل كبير على الطاقة
اإليجابية لالنسان
املراقب العراقي /متابعة...
ً
وفق�ا لعل�م طاقة امل�كان «الفينج ش�وى»
فإن الديكور يؤثر بش�كل كبري عىل نفس�ية
األش�خاص بمج�رد دخول أى م�كان ،وألن
مدخ�ل املن�زل ه�و أو ما يق�ع علي�ه أعني
الضي�وف أو حتى أصحابه أنفس�هم ،يجب
علين�ا أثن�اء اختي�ار الديك�ور الخ�اص به
التفكير جي� ًدا الختي�ار مظه�ر ق�ادر عىل
امتصاص التوتر بمجرد رؤيته.
إذا كنتِ تبحثني عن اتجاهات ديكور املنازل
ىف  ،2020فق�د نشر موق�ع «»thespruce
نصائح تس�اعدك عىل تجن�ب األخطاء التى
تؤث�ر يف طاقة منزل�ك والتمتع بمس�تويات
أعىل من الرفاهية.

الحمام والباب األمامي
مواجهة باب الحم�ام للباب الرئييس للمنزل
ً
س�يئا ،ألن ذلك يتس�بب ىف هروب
يعترب أمرًا
الطاقة منه ،لذا فإنه إذا كان الحمام الخاص
ب�ك يواجه الب�اب األمامي ،فمعظ�م الطاقة
الجي�دة س�تهرب بس�هولة عبر الحم�ام،
وح�اويل تغيري موقعه أو موق�ع الباب فقط
عىل األقل.
الباب األمامي يواجه الخلفي
نظرًا ألن الفنج شوى يدور حول إنشاء تدفق
مت�وازن ومتناس�ق للطاقة يف منزل�ك ،فإن
وجود بابني بش�كل متقابل أمام بعضهما
البعض س�يؤثر بش�كل مزعج عىل طاقة
فنج شوي.
درج يواجه الباب األمامي
عندم�ا يواج�ه ال�درج الب�اب الرئيسي
ً
مب�ارشة ،تندف�ع طاق�ة فنج ش�وى
برسع�ة إىل الطاب�ق الس�فىل أو
األعلى ،وه�ذا يترك الطاب�ق
الرئيسي دون تغذي�ة جيدة
للطاقة ألنها تنطلق بعي ًدا.
مرآة تواجه الباب األمامي
امل�رآة التى تواج�ه الباب
الرئيسي ه�ي إح�د
العن�ارص الس�يئة الت�ي
تؤث�ر يف طاق�ة املن�زل،
وكذل�ك املرآة الت�ى تواجه
الرسي�ر ،والس�بب ىف أن�ه ال
ينص�ح أن تك�ون هن�اك مرآة
تواج�ه الب�اب الرئييس ه�و أنها
تدف�ع جمي�ع الطاق�ة الجي�دة التي
تكون عىل وشك دخول املنزل.

الرشق�ي م�ن املكس�يك ،كم�ا يوجد
أيضا يف أالسكا وكولومبيا وفنزويال.
وتملك ذكور هذا الطائر ريش�ا أزرق
أم�ا اإلن�اث تمل�ك ذي�وال وص�دورا
رمادي�ة .ويبلغ طوله  18س�نتمرتا،
لك�ن بعضه�ا يص�ل طول�ه إىل 20
سنتيمرت.
ويس�توطن الطائر الجبال الحرجية
والحقول األلبية ،وينصب أعشاش�ه
يف ق�وب يف األش�جار.ووفقا لالتحاد
الدويل لحفظ الطبيعة ،يبلغ عدد هذه
الطيور حوايل س�تة ماليني يف العالم
وتعيش بمتوسط  3.8سنوات.

مسلسل أمريكي يتنبأ بمقتل
الرئيس األمريكي في عام 2024

املراقب العراقي /متابعة...
أص�درت رشك�ة «»HBO
التلفزيوني�ة ،املألوف�ة ل�دى
املش�اهدين م�ن املسلس�ل
التلفزيون�ي «Game of
 ،»Thronesرشي�ط فيدي�و
دعائ�ي للموس�م الثال�ث
م�ن مسلس�لها الش�هري
« ،»WestWorldوفي�ه ع�دد
من التنبؤات.
اً
تمثيًل�
يف الفيدي�و ،ن�رى
تخطيط ًي�ا للك�رة األرضية أو
حلق�ة زمني�ة أول حدث يقع
يف  16كانون األول (ديسمرب)
 ،2019ح�دث حقيق�ي
للغاية  -أعمال شغب
يف هونغ كونغ.
18
يف
ث�م
ديس�مرب /كانون

املراقب العراقي /متابعة...
قرر مدي�ر إحدى رشكات التدريب تحفيز
غير املدخنين م�ن موظف�ي الرشك�ة،
بمكافئته�م بإضاف�ة أربع�ة أي�ام إىل
إجازاته�م الس�نوية.وقال املدير اإلداري،
دون براي�دن ،إن�ه الح�ظ أن املدخنين
يقض�ون م�ا يص�ل إىل س�اعة يومي�ا يف
استراحات التدخين ،بحس�ب ما نقلت
عنه صحيفة دييل ميل.
وأض�اف براي�دن ،الذي يدي�ر الرشكة
املتخصص�ة يف التدري�ب وحل�ول
التوظي�ف يف مدين�ة ستراتون
اإلنكليزية ،إنه قرر أن يبدأ العام الجديد
بسياسة جديدة كليا.
«كن�ت أرى أن املوظفين يدخن�ون أربع
أو خم�س وحت�ى  10س�جائر يومي�ا،

بائع شاي يطلق تطبيقا للمشروبات
املراقب العراقي/متابعة...
يف وس�ط القاهرة ،اتخذ الثالثيني املرصي قاسم أبو صالح
من بيع الش�اي والقهوة مهنة له منذ سنوات ،عرب التجول
يف الشارع ،لكنه قبل ثالثة أشهر أسس -بمساعدة أصدقاء
ل�ه -أول تطبيق يف مرص مخصصا للمرشوبات.واعتمد أبو
صالح عىل اس�تخدام تطبي�ق خاص بعمله لزي�ادة دخله،
وهو يقدم نموذجا للش�باب الذين يكافحون مثله من أجل
االنتش�ار والكس�ب الحالل.ويحرص أبو صالح -الذي يبدأ

يومه يف التاسعة صباحا -عىل الظهور أمام الناس بالشكل
الج�ذاب بارت�داء قميص وربط�ة عنق ،ويحم�ل عىل يديه
املرشوبات املتنوعة.يتضمن التطبيق خدمة الطلب وتحديد
وقت التس�ليم ،وأقىص مدة زمنية لتسليم املرشوب خمس
دقائق للمنطقة التي يتجول فيها.ومن خالل التطبيق ّ
وفر
أب�و صالح فرصة لخمس�ة من الش�باب للعم�ل معه ،كي
يتمكن من تلبية جميع الطلبات املتزايدة ،ويأمل أن تنترش
هذه الفكرة يف جميع املدن املرصية.

الصين تعلن الحرب على إدمان ألعاب اإلنترنت
املراقب العراقي /متابعة...
فرض�ت الحكومة الصينية مجموعة م�ن القواعد الجديدة
لتنظيم عالم األلعاب عىل اإلنرتنت ،ضمن س�عيها ملحاربة
ظاه�رة إدم�ان ألع�اب الفيديو.وتقضي
القواع�د الجدي�دة بمنع
أي ش�خص دون س�ن
 18عام�ا باللعب عىل
اإلنرتنت بعد الساعة
 10مس�اء وحت�ى
الثامن�ة صباح�ا،
و س�يكو ن
مس�موح له�ذه
الفئ�ة العمرية
اللع�ب ل�ـ

بالغاز بشكل كامل.
وبع�د ذل�ك ج�رى القي�ام برش
الجلي�د املرك�ب على س�طح
البالون لتش�كيل طبقة جليدية
بسمك 25س�نتيمرتا ،وأخريا تم
إزالة الغشاء إلكمال بناء الغرفة
الجليدية.

األول -ع�زل الرئي�س الخام�س
والثالثني للواليات املتحدة.
بعد ذل�ك تبدأ األح�داث التي من
املفرتض أن تحدث يف املس�تقبل
 الكارثة البيئية يف إندونيسيا يف 20ماي�و  ،2020اغتيال الرئيس
األمريك�ي يف األرجنتين يف ع�ام
 ،2024وحـــــ�ادث ن�ووي
حـــ�راري يف باري�س يف ع�ام
 ،2025حس�ب قن�اة «إن تي يف»
الروسية.
وأخريا ً  -الح�رب األهلية الثانية
يف روسيا ،التي تم تحديد بدايتها
من قبل مؤلفي السلس�لة يف 19
فرباي�ر  .2037وتقع األحداث يف
موسكو.
وس�يبدأ عرض الجزء الثالث من
املسلس�ل يف  15مارس /آذار من
هذا العام.

يكافئ الموظفين غير المدخنين بإجازة !

طائر تويتر األزرق يعيش في المكسيك
وب�دأت الرشكة بش�عار اشترته يف
س�بتمرب  ،2010م�ن موق�ع «أي
س�توك» ب�ـ  15دوالرا قدمه مصمم
الغرافي�ك الربيطان�ي س�يمون
أوكسيل.
ويف  2012انتقلت الستخدام تصميم
قدم�ه الري بريد ،الذي حاول تصغري
كلمة تويرت وإبراز صورة الطائر.
واس�تقرت يف  2012على تصمي�م
أزي�رق الجبل وه�و التصميم الحايل،
حيث ت�م اإلبقاء على «طائر تويرت»
فقط دون كتابة.
ويعي�ش أزي�رق الجب�ل يف الش�مال

م  .الليل
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االيداع يف نقابة ال�صحفيني
العراقيني ()753

االيداع يف دار الكتب والوثائق
ببغداد  1311ل�سنة 2009

هات ـ ـ ــف ال�شكاوي 07829981455
هات ـ ـ ــف العالقات 07722299319

�صالة املغرب
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 90دقيقة فقط يوميا خالل أيام األسبوع،
عىل أن تزيد إىل  3س�اعات يوميا خالل
العطلات الرس�مية وأي�ام نهاية
األسبوع.
ووضع�ت أيض�ا القواع�د
الجديدة ح�دا إلنفاق الصغار
على عملي�ات الشراء داخل
األلعاب ،عىل غرار رشاء األسلحة
والعملات االفرتاضي�ة ،فم�ن هم
بني س�ن  8إىل  16عاما يسمح لهم
إنفاق  200يوان ( 29دوالرا) شهريا،
أما م�ن ترتاوح أعماره�م بني  16إىل
 18عام�ا فيتضاع�ف املبل�غ ليبلغ
 400يوان ( 57دوالرا).

بم�ا يس�تغرق  10دقائ�ق لكل م�رة ()..
نظ�رت إىل اآلخري�ن خالل االستراحات،
كانوا دائم�ا ..يحاولون القي�ام بعملهم،
أ ن�ه
فا عتق�د ت

يجب تعويضهم» ،يقول برايدن.
ويضيف أن م�ا دفعه لتطبيق الفكرة هو
ما قرأه عىل وس�ائل التواصل االجتماعي
ع�ن أن املوظفين غير املدخنين يج�ب
منحه�م أربع�ة أي�ام عطل�ة إضافي�ة،
«الجميع كانوا يقولون إنها فكرة جيدة،
لكن ال أحد طبقها فعليا» ،فقرر أخذ
زمام املبادرة وتطبيقها بنفسه.
ويأم�ل براي�دن أن تحفز خطوته
الشركات األخرى على تطبيقها
ومكاف�أة موظفيه�ا وتحفي�ز
املدخنني على اإلقالع عن عادتهم
غري الصحية.
ومن الطريف أنه عندما أعلن األمر،
ق�ال البع�ض إنه�م ل�ن يدخن�وا مرة
أخرى!

خدعة ذكية تكشف عدد من يحفظ صورك على إنستغرام
املراقب العراقي /متابعة...
هل تري�د معرف�ة عدد األش�خاص
الذي�ن يقومون بحف�ظ صورك عىل
موقع إنستغرام؟ هناك خدعة تتيح
لك ذلك ،حسبما نرشت صحيفة «ذا
صن» الربيطانية.
ويع�د حف�ظ الص�ور وس�يلة
للمس�تخدمني اآلخري�ن لالحتفاظ
بص�ورك يف مل�ف خ�اص به�م،
وإذا تعرف�ت على ه�ذه الوس�يلة
فستكتش�ف أي م�ن ص�ورك
ش�ائعة بين أصدق�اءك
ومتابعيك.
يف كل م�رة يقوم ش�خص ما
بحف�ظ صورت�ك ،تظه�ر يف
ملف خ�اص به ،حت�ى تقوم
أنت بح�ذف الصورة ،أو يقوم
هو بإزالتها من خزانة الصور
الخاصة به.
ً
وع�ادة ال يكش�ف تطبي�ق
إنس�تغرام ،ال�ذي تمتلك�ه
رشك�ة فيس�بوك ،ع�ن
أي بيان�ات ح�ول الص�ور
املحفوظة للمستخدمني .لكن
هناك خدعة ذكية تمكنك من
معرف�ة ع�دد امل�رات التي تم
حفظ كل صورة فيها.
كل م�ا عليك فعل�ه هو تبديل
حس�اب إنس�تغرام الخ�اص
بك إىل حاس�ب خاص بالعمل
 .Business Profileوللقي�ام
بذل�ك ،انتق�ل إىل اإلع�دادات
الخاص�ة ب�ك وانق�ر ف�وق
«التبدي�ل إىل Business

.»Profile
ثم سيطالبك إنس�تغرام بالربط بني
هذا الحساب وحساب خاص بالعمل
مماثل عىل فيسبوك .ستحتاج ً
أيضا
إىل اختي�ار فئ�ة مللفك الش�خيص -
مثل «الصحة/الجم�ال» أو «مدونة
شخصية».
أض�ف بع�د ذل�ك عن�وان بري�دك
اإللكرتون�ي ورقم هاتف�ك وعنوانك
الش�خيص .ال تحتاج إىل ملء جميع
هذه الحق�ول – عليك إكم�ال واحد
منها فقط.
ه�ذا كل يشء ،فقد أصبح لديك ملف
خاص بنش�اطك التج�اري ،ويمكن
إعادت�ه م�رة أخ�رى إىل صفح�ة
شخصية يف أي وقت.
يمكنك بعد ذلك النقر فوق أي صورة
ومعرفة عدد األشخاص الذين قاموا
بحف�ظ إح�دى ص�ورك بالضب�ط.
لك�ن ال ت�زال هذه امليزة لن تكش�ف
بالضبط عمن قام بحفظ الصور.

