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إقليم كردستان يخالف قرارات الحكومة المركزية ويجري 
اتفاقات إلقامة قواعد  أمريكية على أراضيه   

...كرديةوشخصياتواشنطنبينمكثفةاجتماعات

المراقبالعراقي/سالمالزبيدي...
بعد االنتهاك الذي ارتكبت�ه الطائرات االمريكية 
ع�ى األرايض العراقي�ة، باغتيال  القائ�د البارز 
ونائب رئي�س هيأة الحشد الشعب�ي أبو مهدي 
املهن�دس، وقائ�د فيلق الق�دس  اإليراني، قاسم 
سليمان�ي ع�ى ارض مط�ار العاصم�ة بغداد، 
خ�رج الربمل�ان بجملة  م�ن الق�رارات ادان من 
خالله�ا الوج�ود األجنب�ي وطال�ب باخراج�ه، 
واوك�ل مهم�ة سحب  تل�ك الق�وات اىل الجهات 
التنفيذي�ة الت�ي اك�دت بدوره�ا ع�ى امليض يف 
سحب تلك  القوات الخرتاقها للس�يادة العراقية 
وامليض بوض�ع جدول زمني لذل�ك، السيما بعد 
 انتف�اء الحاجة اىل الوجود العس�كري األمريكي 

بهزيمة عصابات داعش االجرامية . 
ويف خض�م تل�ك االح�داث اك�د املتح�دث باسم 
القائد العام للقوات املس�لحة عبد الكريم  خلف، 
أن قرار إخراج الق�وات االجنبية سيشمل إقليم 
كردستان كذلك، مبين�اً أن   «قرار إخراج القوات 
جميع  ويشمل  سيادي  قرار  هو  األجنبية، 
األرايض العراقية ،  بما فيها إقليم كردستان ألنه 

جزء من العراق .« 
إعالمي�ة  وسائ�ل  يف  ن�رت  ترسيب�ات  ان  اال 
اك�دت وجود لقاءات رسية جمعت  ش�خصيات 
واش�نطن بشخصيات كردية ألج�ل بناء قواعد 
عس�كرية أمريكية عى  أراضيهم، متجاوزين يف 

ذلك قرار الحكومة املركزية . 
ويب�دو ان رئيس الوزراء املس�تقبل ع�ادل عبد 
املهدي لم تكن زيارته اىل كردستان  قد حس�مت 
قضي�ة سح�ب تل�ك الق�وات حتى م�ن أرايض 
اإلقليم، كونه جزء من الدولة  العراقية ويخضع 

لسيادتها . 
وبه�ذا الص�دد ي�رى املحلل الس�يايس حس�ن 
الكنان�ي ان »ق�رار الربمل�ان والحكوم�ة  مل�زم 
إلقليم كردستان وكل املحافظات العراقية، ومن 
الناحي�ة  القانونية و الدستوري�ة  ال يحق لهذه 
املحافظات ان تتفق بشكل منفرد عن الحكومة 
العراقي�ة وتب�دي  استعداداه�ا يف بن�اء القواعد 

للقوات االمريكية .«  

وق�ال الكنان�ي يف ترصي�ح خص ب�ه »املراقب 
العراقي« ان »اإلدارة األمريكية يف  الفرتة األخرية 
قام�ت بلق�اءات كث�رية ووفوده�ا العس�كرية 
والس�ياسية وصلت اىل إقليم  كردستان، وذكرت 
بأنه�ا ستق�وم بتعدي�ل العالق�ة فيم�ا بينه�م 

م�ن اج�ل الوص�ول اىل  تفاهمات أخ�رى وعقد 
اتفاقي�ات لبن�اء قواع�د عس�كرية بمعزل عن 

بغداد وتقوي  عالقتها مع اإلقليم .« 
وأض�اف انه »كما ذكرنا ان هذه اإلجراءات كلها 
مخالف�ة للقان�ون و باستطاع�ة  الحكومة ان 
تضغ�ط ليس ع�ى االكراد فقط ، ب�ل حتى عى 
االمريكان بهذا الجانب  كونهم يعقدون االتفاق 

بعي�داً ع�ن املرك�ز .«  ولف�ت اىل ان »كل ترصف 
واستعالئية واستكبار من قبل اإلدارة االمريكية 
م�ع  الحكوم�ة والربمل�ان مؤرش خط�ر يؤسس 

ملسألة تقسيم واضعاف الدولة . « 
م�ن جانبه يرى النائب عن تحالف الفتح، احمد 
الكناني، إن »لقاء وفود عس�كرية  امريكية مع 
رئي�س االقليم نيجرفان بارزاني لبحث انشاء 4 
قواعد عس�كرية جدي�دة  يف كردستان يتناقض 
م�ع رؤيتهم الس�ابقة التي تحدث�وا عنها أمام 
رئيس الوزراء  خالل زي�ارة األخري إىل كردستان 
والت�ي تق�ول إن اإلقلي�م م�ع اي ق�رار تتخذه 

الحكومة  االتحادية .« 
وق�ال الكنان�ي يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب 
والحكوم�ة  كردست�ان  »اقلي�م  أن  العراق�ي« 
الس�ياسية  العملي�ة  يف  رشك�اء   االتحادي�ة 
وترصفهم املتفرد سيض�ع الحكومة االتحادية 
 يف موق�ف ح�رج«، مبين�ا ان�ه »لي�س هنال�ك 
توضي�ح وترصيح رسم�ي حول لق�اء  بارزاني 
مع مس�ؤولن أمريكين وبحثه�م انشاء قواعد 

عسكرية امريكية .« 
ودع�ا النائب عن الفتح: »القي�ادات الكردية إىل 
مراجعة قراراته�م والتأني يف اتخ�اذ  الخطوات 

التي ال تصب يف مصلحة العراق عموماً .« 
يشار اىل ان القواعد االمريكية املنترة يف العراق 
تضم ما يقارب الع�رة االف  جندي او يزيدون 
بس�بب تض�ارب األرق�ام، كان�وا قد دخل�وا اىل 
العراق عى ش�كل  دفعات بعد سقوط محافظة 
نينوى بيد عصابات داعش االجرامية يف حزيران 
ع�ام   2014، بموجب تشكيل ما عرف بالتحالف 

الدويل ملقاتلة داعش يف سوريا  والعراق . 

المراقب العراقي/ متابعة...
كشفت حرك�ة عصائب اهل الحق اليوم الس�بت،عن 
ارتكاب قوى كردية جريمة ضد  اإلنس�انية عام 2014 

بعد تجريف قرى يف ناحية جلوالء بدياىل. 
وقال مدي�ر مكتب العصائب يف محافظ�ة دياىل احمد 
املوسوي، بترصيح صحفي  تابعته »املراقب العراقي« 
إن »بع�ض القوى الكردي�ة ارتكبت جريمة انس�انية 
يف ع�ام   2014 بح�ق 4 آالف من�زل سكن�ي، من خالل 
تس�ويتها مع االرض يف حي التجني�د  ومناطق قريبة 
من�ه بناحية جلوالء، خالل عملي�ات تحرير الناحية«، 
مبين�ا أن   «عمليات التجريف حصلت دون اي مس�وغ 

قانوني يذكر .« 
واض�اف أن »الحكوم�ة ش�كلت لجن�ة للتحقيق بهذا 
االم�ر، لكن حت�ى االن لم تعل�ن عن  نتائجه�ا، وحتى 
لج�ان التعويض ال يزال عملها متباطئا عى الرغم من 

فداحة ما  حصل آلالف العوائل من هذه الفعلة .« 
وطالب مدي�ر مكتب عصائب اه�ل الحق ب�«مالحقة 
واالرساع  بتعوي�ض  للعدال�ة  وتقديمه�م  الجن�اة 

املترضرين«، .

عصائب اهل الحق تكشف 
عن تجريف قوى كردية 

لقرى بديالى  

قانون االنتخابات »معطل« واإلرادة الكردية تجعله حبيس »المساومات« 

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي ... 
هن�اك مغالط�ات وافك�ار مشوش�ة تنت�اب 
املجتم�ع العراق�ي بشأن االتفاقي�ة التجارية 
م�ع  الصن والتي تصل مبالغها أكثر من 500 
ملي�ار دوالر وهو رقم يس�يل لع�اب  االحتالل 
األمريك�ي، مم�ا دف�ع جيوش�ه االلكرتوني�ة 
للتشويش ع�ى اهمية االتفاقي�ة  وتصويرها 
كأنه�ا احتالل جديد معتمدا يف ذلك عى أذرعه 
م�ن الس�ياسين الذين  يعتاش�ون م�ن بقاء 
قوات االحت�الل االمريك�ي واستغالله كورقة 

تخويف لخصومهم يف  العملية السياسية . 
االتفاق م�ع الصن واضح وبن�وده مكشوفة 
للعلن، فهو عكس ما تم الرتويج له بأنه  طويل 
االمد وانه احتك�ار صيني للنفط العراقي وان 

بك�ن ستك�ون املس�تفيد االول م�ن  االتفاق 
وغريها م�ن املواضيع الت�ي اصبحت هاجس 
مقلق للعراقين، رغ�م  التطمينات الحكومية 
الصادرة وبعضها من القوى الوطنية )محور 
املقاوم�ة( الذي  يس�عى لتخلي�ص العراق من 

هيمنة امريكا العس�كرية واالقتصادية . 
االتفاق ش�فاف وسيعمل عى تشغيل نس�ب 
عالية من العاطلن عن العمل واشرتط  العراق 
ان يكون العم�ل وفق أحدث التقنيات العلمية 
يف انج�از املشاريع، فضال عن  كونها مشاريع 
املدم�رة  التحتي�ة  البن�ى  ألعم�ار  حقيقي�ة 
بس�بب الحروب واالهمال  الحكوم�ي املتعمد .  
االتف�اق يشمل فق�رات تتيح للع�راق بنقضه 
يف اي ساع�ة يراه�ا ان العم�ل ال يؤتي  ثماره، 

عكس الركات االمريكي�ة التي دمرت البنى 
التحتي�ة واستنزفت اموال الع�راق  دون حق، 
كما ان االتفاق مع بكن يشمل تس�ديد اموال 
املشاري�ع ع�ن طري�ق النفط  من خ�الل دفع 
100 ال�ف برميل يوميا ومن االستهالك املحيل 
ولي�س له عالقة  بكميات التصدير او اتفاقات 

اوبك مع العراق ,  
االمريكان شعروا بالخوف من التنن الصيني 
يف ح�ال دخوله اىل الع�راق الن هناك  رغبة من 
بكن يف اعط�اء دروس للعال�م بأنهم قادرين 
عى احداث ث�ورة صناعية يف  العراق , الن ذلك 
قد يزعزع تواجدهم يف منطقة الخليج وكشف 
نواياهم  االستعمارية ورسقة ثروات الشعوب . 
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جهات سياسية تبث األكاذيب على االتفاقية 
مع الصين الجهضاها
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في هذا العدد

أك�د النائب ع�ن تحالف سائ�رون محمد الغ�زي، اليوم 
الس�بت ان الق�وات األمريكي�ة ل�م  يكن له�ا أي دور يف 
محارب�ة داعش، ومن حقق النرص ه�ي القوات األمنية 

والحشد  الشعبي. 
وقال الغ�زي يف ترصي�ح تابعته »املراق�ب العراقي« ان 
»هدف التظاهرة املليونية  يوم الجمعة املقبل هو اخراج 
الق�وات االجنبية م�ن االرايض العراقية وخاصة القوات 
 االمريكية«، مش�ريا اىل ان » موقف زعيم التيار الصدري 
من وج�ود هذه الق�وات  واضح منذ ع�ام 200٣ وحتى 
الي�وم ولم يطلق عى هذه الق�وات قوات التحالف  الدويل 

وبقي يسميها القوات املحتلة .« 
ولف�ت اىل ان » التظاه�رات املليونية«موح�دة« وصوت 
الشعب سينادي الجمعة املقبل  بإخراج هذه القوات من 
اراضينا بشكل مبارش وعدم الس�ماح ألي تدخل اجنبي 

 بالشأن العراقي من اي جهة او اي دولة كان«. 

نائب: االمريكيون 
لم يحاربوا داعش 

المراقب العراقي/ احم محمد...  
بعد م�يض 25 يوما عى التصويت 
عى قان�ون االنتخاب�ات الربملانية 
إلج�راء  وال�ذي  يمه�د  الجدي�د، 
الت�ي دع�ت  املبك�رة  االنتخاب�ات 
يف  التظاه�رات  ساح�ات  اليه�ا 
بغداد  واملحافظات وش�ددت عليها 
الزال  العلي�ا،  الديني�ة  املرجعي�ة 
القانون »غري مص�ادق«  عليه من 
قب�ل رئي�س الجمهوري�ة، فوسط 
تحف�ظ الكت�ل الكردي�ة وبع�ض 
النواب السنة  عى مسودة القانون، 
بسبب اعتماد القانون عى الدوائر 
املتعددة واالنتخاب الفردي  وعملية 
الطع�ن باملحكم�ة االتحادية التي 
تق�دم به�ا ه�ؤالء الن�واب يرجح 
برملاني�ون  ومختص�ون يف الش�أن 
الس�يايس ب�أن الضغ�وط الكردية 
وع�زم الرئي�س ع�ى تعديل  بعض 
الفقرات ح�ال دون مصادقته عى 
القان�ون  أن  معتربي�ن  القان�ون، 

ناف�ذا بع�د 15  يوم�ا وال أهمي�ة 
لتوقيع الرئيس.  

ويرى مراقبون يف الشأن السيايس 
رئي�س  أن  يؤك�د  األم�ر  ه�ذا  أن 
الجمهوري�ة بره�م  صال�ح يعمل 
بقومي�ة »الكرد« ولي�س بعنوانه 

رئيسا لجمهورية العراق.  
م�ن جهته�ا اك�دت النائب�ة ع�ن 
حس�ن،  دالل  الفت�ح  تحال�ف 
وبع�د  االنتخاب�ات  »قان�ون  أن 

 التصوي�ت عليه من قب�ل مجلس 
النواب يف الشهر املايض فأن عملية 
تفعيله والعمل  به امرا ال بد منه«، 
مشرية اىل أنه »ال مجال للتسويف 

واملماطلة بذلك«. 
ل��  النائب�ة، يف ترصي�ح  وقال�ت 
»ه�ذا  إن  العراق�ي«  »املراق�ب 
مطال�ب  أح�د  يمث�ل  القان�ون 
 املتظاهري�ن الرئيس�ية، وبالت�ايل 
فان من املس�تحيل أن يتم التنصل 

رئاس�ة  يف  املصادق�ة  علي�ه  ع�ن 
الجمهورية«. 

»تأخ�ر  أن  اىل  حس�ن  وأش�ارت 
املصادق�ة ع�ى القان�ون اىل يومنا 
ه�ذا يع�ود لس�بب اىل  أن الرئي�س 
يرغب بتعديل بعض فقراته بشكل 
يتناغم مع الشارع العراقي )ومن 

دون  الحديث عن تلك الفقرات(«. 
ورفضت التعليق عن »اذا ما كانت 
هن�اك ضغ�وط وتدخ�الت كردية 
حالت دون توقيع  القانون من قبل 
برهم صالح بغية نره يف الجريدة 

الرسمية«. 
بدوره اعترب املحلل السيايس يونس 
الكعب�ي، أن »قان�ون االنتخاب�ات 
املص�وت علي�ه  م�ن قب�ل الربملان 
بصيغته النهائية، ال يخدم مصالح 
الكتل الكردي�ة التي تريد  الحصول 
ع�ى مكاسبها م�ن دون النظر اىل 

املصلحة الجماهريية العامة«. 
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المراقب العراقي/ متابعة ... 
عننّ البي�ت األبي�ض أعضاء فري�ق الدفاع 
ترام�ب  دونال�د  األمريك�ي  الرئي�س  ع�ن 
رسمي�ا  ستب�دأ  الت�ي  خ�الل  محاكمت�ه، 
املقب�ل،  يف مجل�س »الشي�وخ« األسب�وع 
بعدما ق�رر مجلس  الن�واب توجيه تهمتي 
إس�اءة استخ�دام الس�لطة وعرقل�ة عمل 

»الكونغرس« للرئيس . 
ويف م�ا ييل أه�م املحط�ات بالتواريخ يف ما 

يتعلق بإجراءات محاكمة ترامب : 
الي�وم الس�بت سيك�ون بمق�دور مجلس 
النواب الذي يس�يطر عليه الديموقراطيون 
تقديم  موجز للمحاكمة يوضح حججه التي 
تدع�م اتهاماته للرئيس بإس�اءة استخدام 
السلطة  وعرقلة عمل »الكونغرس«، وأمام 
الديموقراطين حتى الخامس�ة من مساء 

السبت  للقيام بذلك . 
أم�ا ترام�ب فلديه مهل�ة حتى الس�اعة 6 

مس�اء م�ن ذات الي�وم، لل�رد كتاب�ة عى 
»الشي�وخ«  مجل�س  مذك�رات  استدع�اء 

إلخطاره باملحاكمة والتهم املوجهة إليه . 
ويف 20 كان�ون الثاني سيكون أمام مجلس 
الن�واب حتى ظهر اإلثن�ن لتقديم رده عى 
 رد ترامب عى استدع�اء املحاكمة، ويتعن 
ع�ى الرئي�س تقدي�م موج�ز للمحاكم�ة 

 يتضمن مواد مفصلة من محاميه، بحلول 
ذات الوقت . 

ام�ا يف 21 كان�ون الثان�ي إذا ق�دم البي�ت 
األبيض مذكرة تمهيدي�ة نيابة عن ترامب، 
 فأم�ام مجلس النواب حت�ى الظهر لتقديم 
طعن موجز إذا اختار ذلك، عى أن ُتستأنف 
 املحاكم�ة يف الس�اعة الواح�دة م�ن بع�د 

الظهر، ومن املتوقع أن تستمر ستة أيام يف 
 األسبوع، باستثناء أيام األحد . 

ويمك�ن إج�راء تصويت يف وق�ت ما خالل 
الي�وم ع�ى القواع�د املقرتح�ة م�ن زعيم 
 مجل�س »الشي�وخ« ميتشماكونيل، والتي 
تنظ�م املراح�ل األوىل من املحاكم�ة، والتي 
 من ش�أنها أن ترتك خيار التصويت يف وقت 

الحق بشأن الشهود وتقديم أدلة جديدة . 
م�دراء مجلس النواب الديمقراطيون الذين 
يشكلون فريق االدع�اء سيبدأون يف  عرض 
قضيته�م ض�د ترام�ب، وسيق�وم الفريق 
القانون�ي للرئي�س بال�رد، حي�ث يجل�س 

 أعضاء مجلس الشيوخ كمحلفن . 
وبع�د املرافع�ات االفتتاحي�ة، والت�ي ق�د 
تس�تغرق أيام�ا لتقديمه�ا، يمن�ح أعضاء 
مجل�س   «الشيوخ« وقتا لتقدي�م أسئلة إىل 

كل جانب . 

تفاصيل اوسع صفحة 4

إساءة استخدام السلطة تالحق ترامب .. وخيار اقالته وارد

المراقب العراقي/ بغداد...
حدد النائب رياض املس�عودي اليوم الس�بت مواصفات 
الشخصي�ة الس�ياسية التي  سيت�م اختياره�ا لرئاسة 
ال�وزراء كبدي�ل للمس�تقيل 

عادل عبد املهدي. 
وقال النائب املسعودي يف 
»املراقب  تابعته  ترصيح 
»الق�وى  ان  العراق�ي« 
الس�ياسية  الشيعي�ة 
وصل�ت اىل قناعة تامة 
اختي�ار  ب�رضورة 
شخصية تتناسب 
املرحلة  وطبيعة 

 وليس�ت برغبات األحزاب السياسية وبالتايل انتقلت من 
مرحلة الجمود الس�يايس اىل  ح�راك فعيل وجدي الختيار 

شخصية تقود املرحلة االنتقالية دون مشاكل«. 
وأضاف أن »تشهد األيام القليلة املقبلة حل ازمة اختيار 
رئيس الحكومة املقبل وفق  مواصفات يرتضيها الشعب 

واملرجعية«. 
ولف�ت اىل ان »املرحل�ة االنتقالي�ة التي سيت�م تحديدها 
ستكون باتفاق سيايس لكون  الدستور لم ير اليها وان 
االنتخابات املبكرة، اليمكن تحديدها مالم ينر القانون 
 يف الجري�دة الرسمي�ة”، مبين�ا أن “ن�ره متوق�ف عى 
استكمال املالحق التي كلفت بها  لجنة نيابية وحكومية 
لتحديد عدد االقضية والنواحي، فضال عن وجوب وجود 

 استقرار أمنى وسيايس«. 

نائب يحدد مواصفات الشخصية التي سيتم 
اختيارها لرئاسة الوزراء
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الشريط 
األمين

املراقب العراقي/ ذي قار...
نفت رشطة ذي قار، السبت، ما تناقلته 
التواصل االجتماعي  بعض ش�بكات 
يف  االمني�ة  الق�وات  دخ�ول  ح�ول 
املحافظة حال�ة االنذار )ج( مؤكدة 

أنه ال صحة لذلك.
وذكر بيان للرشط�ة تلقت »املراقب 
العراقي« نسخة منه، أن »محافظتنا 
تش�هد حال�ة م�ن االس�تقرار االمني 
بجه�ود ابنائه�ا م�ن رج�ال الرشط�ة 
وبإس�ناد الخريي�ن م�ن ابن�اء املحافظة 

واملتظاهرين السلمين وعشائرنا الكرام«.
»االلت�زام  اىل  الش�باب  الرشط�ة  ودع�ت 
بالضوابط والقوان�ن واالبتعاد عن الحاالت 
الس�لبية الت�ي ق�د تؤثر س�لبا ع�ى الحياة 
أنه�ا  املحافظ�ة  رشط�ة  العامة«.وأك�دت 
»ماضي�ة عى م�ا عاهدناكم يف ب�ذل كل ما 
نمل�ك من جه�ود وحكم�ة وص�ر ومهنية 
العام�ة  املمتل�كات  االرواح  ع�ى  للحف�اظ 
والخاص�ة ولدين�ا كل االمكاني�ات ملواجهة 
اي ق�وة او جهة تح�اول ان تزعزع االوضاع 

االمنية ومن الله العون والتوفيق«.

املراقب العراقي/ األنبار...
أعل�ن جه�از مكافح�ة اإلرهاب، 
الس�بت، اعتقال إرهابي والعثور 
عى كدس�ن لألس�لحة واألعتدة 
بمنطق�ة الخالدي�ة يف محافظ�ة 
باس�م  املتح�دث  األنبار.وق�ال 
الجهاز صب�اح النعم�ان يف بيان 
العراقي« نس�خة  تلقت »املراقب 
منه، إن »قوة من جهاز مكافحة 
اإلرهاب اعتقلت أح�د اإلرهابين 

املطلوب�ن، وعثرت عى كدس�ن 
منطق�ة  يف  وأعت�دة  أس�لحة 

الخالدية يف األنبار«.
وأض�اف النعم�ان، أن ذل�ك يأتي 
فل�ول  مالحق�ة  يف  »اس�تمراراً 
اإلرهاب�ي  داع�ش  عصاب�ات 
اإلرهابي�ة  الش�بكات  وتفكي�ك 
ووفق�ا العرتاف�ات إرهابي�ن تم 
إلق�اء القب�ض عليهم األس�بوع 

املايض«.

شرطة ذي قار تنفي دخول القوات 
األمنية حالة اإلنذار )ج( 

مكافحة اإلرهاب يعتقل إرهابيا ويعرث 
عىل كدسين لألسلحة يف األنبار

2 السبت 18 كانون الثاينمع احلدث
 2020 العدد 2242  السنة العاشرة

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

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

بعد 25 يوما من تصويت البرلمان عليه 

قانون االنتخابات.. ضغوط كردية أجبرت »صالح« على عدم مصادقته ودفعته الى تقديم تعديالت على بعض فقراته
المراقب العراقي/ القسم السياسي...

بعد م�ي 25 يوما ع�ى التصويت عى 
قان�ون االنتخاب�ات الرملاني�ة الجدي�د، 
وال�ذي يمهد إلج�راء االنتخابات املبكرة 
التي دع�ت اليه�ا س�احات التظاهرات 
يف بغ�داد واملحافظ�ات وش�ددت عليها 
املرجعي�ة الدينية العلي�ا، الزال القانون 
»غ�ري مص�ادق« علي�ه من قب�ل رئيس 
الكت�ل  تحف�ظ  فوس�ط  الجمهوري�ة، 
الكردي�ة وبع�ض الن�واب الس�نة ع�ى 
مسودة القانون، بسبب اعتماد القانون 
عى الدوائر املتع�ددة واالنتخاب الفردي 
وعملي�ة الطع�ن باملحكم�ة االتحادي�ة 
الت�ي تق�دم به�ا ه�ؤالء الن�واب يرجح 
برملانيون ومختصون يف الشأن السيايس 
ب�أن الضغ�وط الكردية وع�زم الرئيس 
ع�ى تعديل بع�ض الفقرات ح�ال دون 
مصادقت�ه ع�ى القان�ون، معترين أن 
القانون ناف�ذا بعد 15 يوم�ا وال أهمية 

لتوقيع الرئيس. 
ويرى مراقبون يف الش�أن الس�يايس أن 
ه�ذا األمر يؤك�د أن رئي�س الجمهورية 
بره�م صال�ح يعم�ل بقومي�ة »الكرد« 
وليس بعنوانه رئيسا لجمهورية العراق. 
من جهته�ا اك�دت النائبة ع�ن تحالف 
»قان�ون  أن  حس�ن،  دالل  الفت�ح 
االنتخاب�ات وبع�د التصوي�ت عليه من 
قب�ل مجل�س الن�واب يف الش�هر املايض 
فأن عملي�ة تفعيله والعمل به امرا ال بد 
منه«، مشرية اىل أنه »ال مجال للتسويف 

واملماطلة بذلك«.

وقال�ت النائبة، يف ترصيح ل�� »املراقب 
العراق�ي« إن »ه�ذا القان�ون يمثل أحد 
مطالب املتظاهرين الرئيس�ية، وبالتايل 
فان من املس�تحيل أن يت�م التنصل عن 

املصادقة عليه يف رئاسة الجمهورية«.
وأش�ارت حس�ن اىل أن »تأخر املصادقة 
عى القانون اىل يومنا هذا يعود لسبب اىل 
أن الرئيس يرغ�ب بتعديل بعض فقراته 
بش�كل يتناغ�م م�ع الش�ارع العراقي 
)ومن دون الحديث عن تلك الفقرات(«.

ورفضت التعليق عن »اذا ما كانت هناك 
ضغ�وط وتدخ�الت كردية حال�ت دون 
توقي�ع القانون م�ن قبل بره�م صالح 

بغية نرشه يف الجريدة الرسمية«.
ب�دوره اعت�ر املحل�ل الس�يايس يونس 
الكعب�ي، أن »قانون االنتخابات املصوت 
عليه من قبل الرملان بصيغته النهائية، 
ال يخ�دم مصال�ح الكتل الكردي�ة التي 
تري�د الحصول عى مكاس�بها من دون 
النظر اىل املصلحة الجماهريية العامة«.

وق�ال الكعب�ي، يف ترصيح ل�� »املراقب 
العراق�ي« إن�ه »وفق�ا لتل�ك املعطي�ات 
ف�ان هن�اك ضغ�وط كردي�ة مورس�ت 
الجمهوري�ة حال�ت دون  ع�ى رئي�س 
املصادق�ة علي�ه«، معت�ر أن »ذلك جزء 
من املساومات السياسية التي تمارسها 
كتل املكون الك�ردي بغية الحصول عى 
أن�ه »من  الكعب�ي،  مكتس�باتها«.وأكد 
الناحي�ة القانونية فأن القانون نافذ وال 
اهمية لتوقيع رئيس الجمهورية، وبذلك 
ف�أن االنتخاب�ات املقبلة س�تعمل وفق 

القانون الجديد«.
ورأى أن »ترصف رئيس الجمهورية هذا 
يؤك�د أن كرديته قد غلب�ت عى وطنيته 
ومنصبه رئيس�ا للجمهوري�ة العراقية، 
ألن�ه انس�اق اىل الضغ�وط الكردية ولم 
يعمل وف�ق رؤية وطني�ة مكنت اغلبية 

النواب من تمريره بصيغته النهائية«.
يذك�ر أن املستش�ار القانون�ي لرئي�س 
الجمهوري�ة ام�ري الكنان�ي ق�د أكد أن 
قان�ون االنتخابات لم يصل اىل الرئاس�ة 

من مجلس النواب.
وكان مجل�س الن�واب ق�د يف ال� 24 من 
الش�هر امل�ايض ع�ى قان�ون انتخابات 
الرمل�ان، يف الوق�ت ال�ذي أب�دت الكت�ل 
الكردية اعرتاضها عى فقرات القانون، 
فيم�ا أيدت الغالبي�ة العظمى من الكتل 
السياسية الس�نية منها والشيعية نص 
القان�ون الجدي�د. فيم�ا اتجه�ت الكتل 
الكردي�ة وبعض م�ن النواب الس�نة إىل 
الطعن بقانون االنتخاب�ات الترشيعية، 
الذي أُق�ر من قبل الرمل�ان بعد مخاض 
عسري، بس�بب اعتماده الدوائر املتعددة 
جلس�ة  الفردي.وش�هدت  والرتش�يح 
التصويت ع�ى القان�ون مقاطعة كتلة 
الكردس�تاني،  الديموقراط�ي  الح�زب 
إضاف�ة إىل بع�ض ن�واب الكتل الس�نية 
احتجاج�اً ع�ى مواد م�ن 15 إىل 38 من 
قان�ون االنتخاب�ات، الت�ي نص�ت ع�ى 
والرتش�يح  املتع�ددة  الدوائ�ر  اعتم�اد 
الف�ردي، والفائز ه�و صاحب األصوات 

األعى.

املراقب العراقي/ بغداد...
قال النائب عن تحالف الفتح، كريم املحمداوي، 
إن زعي�م التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس 
التحال�ف ه�ادي العام�ري، يتواص�الن لحس�م 
أختيار ش�خصية لرئاس�ة الوزراء يف األس�بوع 

الجاري.
وق�ال املحم�داوي، يف ترصيح تابعت�ه »املراقب 

العراق�ي« إن »هناك ب�وادر تمهد الختيار رئيس 
جديد للوزراء خالل االسبوع الجاري أو أكثر من 
ذل�ك بقليل«، مش�رياً إىل »وج�ود توافق عى هذا 
امللف بن القوى السياسية الشيعية، خاصة بعد 

توحدها«.
وأضاف املحمداوي، أن »أربعة اس�ماء سرتشح 
إىل رئي�س الجمهوري�ة بره�م صال�ح، ليخت�ار 

احده�ا ملنصب رئي�س الوزراء«، مبين�اً أن »تلك 
الش�خصيات غري مطروحة س�ابقاً ومس�تقلة 

وستكون مرضية لدى املتظاهرين«.
وأش�ار النائب عن تحالف الفت�ح يف الرملان، إىل 
»تواص�ل بن رئي�س التحالف ه�ادي العامري، 
وزعي�م التيار الص�دري مقتدى الصدر لحس�م 

اختيار رئيس الوزراء قريباً جداً«.

حراك نيابي يقوده الصدر والعامري الختيار رئيس وزراء خالل أسبوع
املراقب العراقي/ بغداد...

أكد عضو لجنة األم�ن والدفاع الرملانية كريم 
علي�وي، الس�بت، أن لجنة التحقي�ق باغتيال 
نائب رئيس هيئة الحش�د الش�عبي أبو مهدي 
املهن�دس وقائ�د فيلق القدس الجنرال قاس�م 
س�ليماني ومرافقيه�م وصل�ت إىل »مراح�ل 
متقدم�ة«، الفت�اً إىل أن اللجن�ة ستس�تكمل 
تحقيقاته�ا خالل األيام القليل�ة املقبلة.وقال 

علي�وي يف ترصيح تابعت�ه »املراقب العراقي« 
إن »اللجن�ة التحقيقي�ة املش�كلة م�ن قب�ل 
الحكوم�ة برئاس�ة وزي�ر الداخلي�ة للتحقيق 
بجريم�ة اس�تهداف القادة الش�هداء، وصلت 
إىل مراح�ل متقدم�ة يف التحقيقات«، موضحاً 
أن »اللجن�ة ما زالت تج�ري التحقيقات بغية 
اس�تكمال جميع جوانب التحقيقات للوصول 
إىل نتائ�ج نهائية وكش�ف املتورط�ن فيها«.

وأض�اف علي�وي، أن »هن�اك ب�وادر إيجابية 
ونتائ�ج س�تكون واضح�ة ودقيق�ة وس�يتم 
إط�الع ال�رأي الع�ام عليه�ا بش�كل ش�فاف 
وواضح حال اس�تكمال التحقيقات«، مش�رياً 
إىل أن »املعلوم�ات التي لدين�ا تفيد بأن اللجنة 
ستكمل كافة اإلجراءات املتعلقة بالتحقيقات 
خ�الل األي�ام القليل�ة املقبلة لكش�ف الجناة 

واألمور املتعلقة باغتيال القادة«.

عضو باألمن البرلمانية يحدد موعد استكمال التحقيق باستهداف الشهيدين المهندس وسليماني

تحالف القوى: مشروع اإلقليم السني لم يطرح بشكل رسمي

المالية النيابية: نسبة العجز بموازنة 2020 حالت دون ارسالها الى البرلمان 

نائب كردي: فساد النفط في االقليم وبغداد متفق عليه
املراقب العراقي/ بغداد...

اتهم النائب هوشيار عبد الله، السبت، 
الحكومة املركزية وحكومة كردستان 
بالسكوت عى عمليات الفساد بمجال 

النفط يف بغداد وأربيل.
وق�ال عب�د الل�ه، يف ترصي�ح تابعت�ه 
»الحكوم�ة  إن  العراق�ي«  »املراق�ب 
املركزية يف بغداد تتعمد الس�كوت عى 

الفس�اد الذي يجري يف إقليم كردستان 
خاص�ة يف مج�ال النفط”، مش�ريا اىل 
اإلقلي�م ويف  »الفس�اد يف حكوم�ة  أن 
الحكوم�ة املركزي�ة متف�ق علي�ه من 

الطرفن«.
التاريخي�ة  »العالق�ات  أن  وأض�اف، 
لألحزاب السياسية الحاكمة يف االقليم 
مع ساس�ة الحكوم�ة املركزي�ة وراء 

سكوت جميع األطراف عى الخروقات 
املالية يف ملفي اإليرادات والنفط«.

وخاطب رئيس لجن�ة النزاهة النيابية 
ثابت العبايس، االس�بوع املايض وزارة 
املالية بإيقاف مس�تحقات كردس�تان 
بس�بب »امتن�اع« اإلقليم ع�ن تحويل 
اإلي�رادات املرتتب�ة بذمت�ه إىل خزين�ة 

الدولة.

املراقب العراقي/ بغداد...
نف�ى تحال�ف الق�وى العراقي�ة بزعام�ة 
رئيس الرملان محمد الحلبويس، الس�بت، 
األنباء الت�ي تتحدث عن م�رشوع اإلقليم 
الس�ني بزعامة األخري، مؤكدا أن املرشوع 
ل�م يطرح داخ�ل التحالف ع�ى الرغم من 

قانونيته.
ل  ق�ا و

القي�ادي بالتحال�ف النائب لي�ث الدليمي 
يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« 
إن »موض�وع اإلقلي�م الس�ني ط�رح من 

ف�ردي بعض النواب بش�كل 
بش�كل  يطرح  ول�م 
رسمي داخل تحالف 
الق�وى«، مؤكدا أن 
»التحالف لم يصدر 

ي من�ه  أ
ق�ف  مو

رسمي بهذا الخصوص«.
تحال�ف  »رئي�س  أن  الدليم�ي،  وأض�اف 
القوى محمد الحلبويس ضد فكرة تقسيم 
العراق وما أثري بشأن اإلقليم السني مجرد 
زوبع�ة اعالمية تقف خلفه بعض الجهات 

السياسية«.
وكان الس�يايس العراق�ي عزت الش�ابندر 
أكدت يف وقت س�ابق من اليوم السبت، أن 
دوال عربي�ة ترفض االيحاء بمس�ؤوليتها 
عن اجتماعات مش�بوهة تبحث تقس�يم 

العراق.

التربية تؤكد قرب تحويل 
المحاضرين المجانيين إلى عقود

العثور على عبوات من مخلفات 
داعش في سامراء

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�دت وزارة الرتبية، اليوم الس�بت، قرب حس�م مل�ف تحويل املحارضين 

املجانين إىل عقود، معترّة ذلك جزءاً بسيطاً من حقوقهم.
وقال�ت الوزارة يف بي�ان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة من�ه، إن »وزيرة 
الرتبي�ة س�ها خليل الع�ي بك أكدت قرب حس�م ملف تحوي�ل املحارضين 
املجاني�ن إىل عقود، وذلك تثمين�ًا لدورهم الكبري يف دع�م العملية الرتبوية 

والتعليمية وسد الشواغر يف املدارس«.
وأك�دت العي بك، بحس�ب البي�ان، »التزامها وحرصها الدائ�م عى ضمان 
حق�وق رشيح�ة املحارضين والتأكيد من خالل جلس�ات مجل�س الوزراء 
ومخاطب�ة وزارة املالي�ة ب�إدراج التخصيص املايل للمحارضي�ن املجانين 
خ�الل موازنة عام 2٠2٠ لتحقيق مطالبه�م وتحويلهم اىل عقود وزارية«، 
معترًة أن »اإلرساع يف تحويلهم إىل عقود يعد جزءاً بسيطاً من حقوقهم«.

املراقب العراقي/ سامراء...
اعلنت قيادة عمليات سامراء، السبت، العثور عى عبوات من مخلفات 

داعش يف جزيرة مكيشيفة.
وقالت القيادة يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نسخة منه، ان »ابطال 
قيادة عمليات سامراء ومن خالل التفتيش واملسح لجزيرة مكيشيفة 
من العثور عى )1٦( عبوة ناس�فة و )13( عبوة قمعية و)3( عبوات 

جلكان سعة )2٠( لرتا من مخلفات داعش اإلرهابي«.
واضافت، ان »مفارزها اتلفت املخلفات تحت السيطرة«.

املراقب العراقي/ بغداد...
اك�د عضو تحالف الفتح طعمة مطري، الس�بت، ان اخراج القوات 
االجنبية من االرايض العراقية اصبح مطلب جماهريي 
يج�ب تطبيقه.وأوضح مط�ري يف ترصيح الذاعة 
»الرأي العام« ان »اخراج القوات االجنبية من 
االرايض العراقي�ة اصب�ح مطلب جماهريي 
يج�ب تطبيقه، وهو قرار طالب به مئة 
وتس�ع وس�بعون نائب ممن يمثلون 
الش�عب العراق�ي بكاف�ة مكوناته 
وليس املكون الش�يعي فقط«، الفتا 
اىل ان »اعض�اء الرمل�ان يناقش�ون 
القوانن التي تهم مصلحة الش�عب 
العراق�ي بكف�ة اطياف�ه وان اخراج 
الق�وات االجنبية قرار ي�ري ملصلحة 
الجميع«.واش�ار اىل ان »املماطالت التي نراها ونس�معها 
ح�ول ق�رار خروج الق�وات االمريكي�ة م�ن االرايض العراقية 
سواء من ترامب او غريه اخذت ترتاجع وتعي بان االجراءات التي 
س�تبدأ من احل تطبيق هذا القرار ليس بالرضورة تن يكون وفقا 
الج�راءات سياس�ية واضحة، لذل�ك فان االمور تس�ري اىل االتجاه 

الدبلومايس ووفقا للقوانن الدولية التي نراها مناسبة«.

اأذاعيت�صريح
نائب عن الفتح: اخراج القوات 

االجنبية اصبح مطلب جماهريي

املراقب العراقي/ بغداد...
كش�فت عض�و اللجن�ة املالي�ة النيابية 
ماج�دة التميمي، الس�بت، عن الس�بب 
الحقيقي لعدم ارسال الحكومة الحالية 
اىل  الح�ايل  للع�ام  االتحادي�ة  املوازن�ة 
مجل�س الن�واب، فيما اش�ارت اىل عجز 
يص�ل اىل 48 ترليون دينار، وهذا ماحال 

دون ارسالها اىل مجلس النواب
تابعت�ه  ترصي�ح  يف  التميم�ي  وقال�ت 
»املراق�ب العراقي« انه »بحس�ب قانون 
االدارة املالية ف�ان املوازنة من املفرتض 
انه�ا اآلن جاه�زة، فممك�ن ان تك�ون 

الحكوم�ة ق�د تلكئ�ت يف اجراءاتها ولم 
ت�ؤدي عمله�ا كم�ا يج�ب فه�ذا االم�ر 
تتحمل�ه الحكوم�ة«، مبين�ة ان »ع�دم 
ارس�ال الحكومة للموازنة اىل الرملان ال 
عالق�ة له بقضية ترصي�ف االعمال عى 
اعتب�ار ان تلك التس�مية لم يش�ار اليها 
بش�كل رصيح بالدس�تور بل هي كلمة 
اس�تخدمت بالنظ�ام الداخ�ي ملجل�س 
الوزراء«.وأضافت التميمي، أن »السبب 
الحقيقي لعدم ارسال الحكومة للموازنة 
هو حج�م العجز فيها الذي وصل اىل 48 
تريليون دينار، يف محاولة منها للتخلص 

والقاء الكرة بملعب الحكومة الجديدة«، 
الفتة اىل أن »الحكوم�ة مقرصة بعملها 
ألنها كان من املفرتض ان ترسل املوازنة 
يف الخامس عرش من شهر ترشين االول 

العام املايض«.
وكان عضو اللجنة املالية النيابية احمد 
الصفار، أكد ع�دم وجود مخرج قانوني 
للم�ي باملوازن�ة دون وج�ود حكومة 
جدي�دة، بالت�ايل ف�ان ترشي�ع موازن�ة 
2٠2٠ مرهون بتش�كيل الحكومة، الفتا 
اىل أن بحال عدم وجود حكومة فال توجد 

موازنة. 
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املراقب العراقي/ املوصل...
أعل�ن محافظ نين�وى نج�م الجبوري، الس�بت، عن اس�تحصال 
موافق�ة مجل�س ال�وزراء ع�ى افتت�اح ع�ر رشكات للصريفة 
وتحوي�ل األموال ع�ر املحافظات خارج العراق بع�د إغالق ملدة 3 
أعوام.وق�ال الجبوري يف بيان تلقت »املراقب العراقي« إن »مجلس 
ال�وزراء س�مح بفت�ح عرة مكات�ب صريفة ضمن خط�ة امنية 
وضعه�ا املجلس تهدف لتذليل العقوب�ات والدفع بعجلة االقتصاد 
يف املحافظة«.من جانبه ذكر النائب االول ملحافظ نينوى س�ريوان 
روز بيان�ي ان »لجن�ة التعويض�ات ب�ارشت رصف مبال�غ لنحو 
300 مت�رر قدم�وا طلبات للتعوي�ض عن ممتلكاته�م )منازل 
ومحال وس�يارات( التي تررت خالل س�يطرة عصابات داعش 

اإلرهابية«.

شركات الصيرفة تستأنف عملها
 في الموصل

املراقب العراقي/ بغداد...
ببورص�ة  ال�دوالر  رصف  اس�عار  اس�تقرت 
الكفاح واالسواق املحلية، السبت، )18 كانون 

الثاني 2020(.
وس�جلت أس�عار بورص�ة الكف�اح – بغ�داد 

121.650 دينار لكل 100 دوالر.
أسعار البيع والراء يف محالت الصريفة:

سعر بيع الدوالر = 122.000 دينار.
سعر رشاء الدوالر = 121.000 دينار.

أسعار سعر صرف الدوالر مقابل 
الدينار العراقي تشهد استقرارا

مختصون: االتفاق مع الصين سيعيد اعمار العراق ويسمح بدخول شركات عالمية اخرى 
جيوش السفارة االمريكية يشنون حربا إلفشاله

االتفاق مع الصني واضح وبنوده مكشوفة 
للعل�ن، فهو عكس ما ت�م الرتويج له بأنه 
طوي�ل االمد وان�ه احتكار صين�ي للنفط 
العراقي وان بكني س�تكون املستفيد االول 
من االتف�اق وغريه�ا من املواضي�ع التي 
اصبح�ت هاج�س مقل�ق للعراقيني، رغم 
التطمينات الحكومي�ة الصادرة وبعضها 
من القوى الوطنية )محور املقاومة( الذي 
يسعى لتخليص العراق من هيمنة امريكا 

العسكرية واالقتصادية.
االتفاق شفاف وسيعمل عى تشغيل نسب 
عالي�ة م�ن العاطلني عن العمل واش�رتط 
أح�دث  وف�ق  العم�ل  يك�ون  ان  الع�راق 
التقنيات العلمية يف انجاز املشاريع، فضال 
عن كونها مشاريع حقيقية ألعمار البنى 
التحتية املدمرة بس�بب الحروب واالهمال 

الحكومي املتعمد.
االتفاق يشمل فقرات تتيح للعراق بنقضه 

يف اي ساعة يراها ان العمل ال يؤتي ثماره، 
عك�س ال�ركات االمريكية الت�ي دمرت 
البن�ى التحتية واس�تنزفت ام�وال العراق 
دون حق، كما ان االتفاق مع بكني يش�مل 
تس�ديد اموال املش�اريع عن طريق النفط 
من خالل دفع 100 الف برميل يوميا ومن 
االستهالك املحيل وليس له عالقة بكميات 

التصدير او اتفاقات اوبك مع العراق ,
االمري�كان ش�عروا بالخ�وف م�ن التنني 
الصيني يف حال دخوله اىل العراق الن هناك 
رغب�ة من بك�ني يف اعط�اء دروس للعالم 
بأنه�م قادرين عى اح�داث ثورة صناعية 
يف الع�راق , الن ذل�ك قد يزع�زع تواجدهم 
نواياه�م  وكش�ف  الخلي�ج  منطق�ة  يف 

االستعمارية ورسقة ثروات الشعوب.
يقول الخبري االقتصادي لطيف العكييل يف 
اتصال مع ) املراقب العراقي(: ان املخاوف 
التي اثريت مؤخرا ع�ن االتفاقية العراقية 

الصينية هدفها التش�ويش ع�ى املواطن 
من قب�ل جي�وش الس�فارة االلكرتونية , 
والعجيب ان بعض السياس�يني املعروفني 
بميولهم نحو معس�كر الس�فارة بس�بب 

تأمني بقائهم يف مناصبهم واختالق بعض 
القص�ص لتخوي�ف العراقي�ني وتمزي�ق 
وحدتهم ومنها االقليم الس�ني الذي واجه 
رفض شعبي , مما اجر هؤالء السياسيني 

ع�ى ان�كار امل�روع خوف�ا م�ن التقمة 
الجماهريية , وداعش هو االخر مسلس�ل 
فاش�ل تس�عى االدارة االمريكية لتخويف 
الش�عب العراق�ي من�ه , علم�ا ان العراق 

يمتلك قوة عس�كرية , فضال عن الحش�د 
الش�عبي البطل , كل ذلك يمنع عودته من 

جديد.
التج�اري  االتف�اق  ان  العكي�يل:  وتاب�ع 

س�يخلق ف�رص عم�ل وس�يكون العراق 
بأكمل�ه ورش�ة عمل , مما يتي�ح للقطاع 
الخ�اص الع�ودة بق�وة للعمل م�ن جديد 
وف�ق االتف�اق , فضال ع�ن بن�اء مدارس 
ومستش�فيات ومحط�ات مي�اه وتولي�د 
كهرب�اء والنه�وض بالصناع�ة الوطني�ة 
واعادة اعمار الطرق والجس�ور وغريها , 
واالتف�اق هذا ليس وليد الي�وم وانما كان 
اف�كار , لكن االمريكان اليس�محون الحد 
بدخول رشكات غري رشكاتهم التي اعاثت 

باالرض الفساد.
يقول املختص بالش�أن االقتصادي س�الم 
عب�اس يف اتصال مع ) املراق�ب العراقي(: 
تأت�ي رغب�ة الص�ني يف تطوي�ر عالقاتها 
االقتصادي�ة مع العراق م�ن منطلق إطار 
برنامجه�ا العامل�ي الحياء طري�ق الحرير 
القديم يف مسعى لتحدي الرغبة االمريكية 
ببن�اء الع�راق , اما ط�رق تأم�ني االموال 
فانها س�تكون تحت رعاية البنك املركزي 
العراقي ويسلم النفط لبكني وفق االسعار 
العاملي�ة الس�ائدة وهناك ثالث حس�ابات 
توض�ع فيها االموال , كم�ا ان للصني دور 
يف توفري جزء من االموال بضمان استمرار 
تصدير النفط العراقي لها , وهي بذلك لن 
تؤثر عى موازنات العراق الس�نوية , وهذا 
االتفاق سيس�مح ل�ركات عاملية اخرى 
بدخول الس�وق العراق وس�يكون العراق 
محطة ملئات الركات الرصينة التي تأتي 
العم�ار الع�راق وبالط�رق الحديثة ووفق 

رشوط بغداد.

،،
،،
هناك مغالطات وافكار مشوشة ينتاب المجتمع العراقي 
بشأن االتفاقية التجارية مع الصين والتي تصل مبالغها أكثر 
من 500 مليار دوالر وهو رقم يسيل لعاب االحتالل األمريكي، مما 
دفع جيوشه االلكترونية للتشويش على اهمية االتفاقية وتصويرها 
كأنها احتالل جديد معتمدا في ذلك على أذرعه من السياس����يين الذين 

يعتاش����ون من بقاء قوات االحتالل االمريكي واستغالله كورقة 
تخويف لخصومهم في العملية السياسية.

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

املراقب العراقي/ متابعة...
أعل�ن محاف�ظ البن�ك املرك�زي االيراني عب�د النارص 
همتي، الس�بت، عن اطالق عمليات الس�وق املفتوحة 
يف اطار تنفيذ السياس�ة النقدية، وذل�ك الول مرة منذ 

تأسيسه.

وقال همت�ي يف ترصيح تابعته »املراق�ب العراقي« إن 
»عملي�ات الس�وق املفتوحة من أهم ادوات السياس�ة 
النقدي�ة للبنوك املركزي�ة يف العالم، حي�ث إن املركزي 
االيراني ومنذ تأسيس�ه قبل 60 عام�ا يتبنى الول مرة 
هذه االداة، بعد ما كان يتدخل بس�وق املال عر الطرق 

التقليدية«.
وأضاف، أن »املركزي االيراني يف الس�ابق يدير تقليديا 
االساس النقدي والس�يولة، اما السوق املفتوحة فهي 
عمليات يقوم فيها البنك املركزي ببيع ورشاء س�ندات 
الخزان�ة الحكومية ع�ر املصارف«، مؤك�دا أن “البنك 

املرك�زي س�ينظم س�عر الفائدة ب�ني البن�وك من االن 
فصاعدا عر بيع ورشاء س�ندات الخزان�ة الحكومية، 

لتحقيق اهداف التضخم املرسومة«.
وأعت�ر همت�ي، أن »إطالق عمليات الس�وق املفتوحة 
يف السياس�ية النقدية للمركزي االيراني يعد ثورة بهذا 

االتج�اه، حيث ستدش�ن اعتبارا من اليوم الس�بت 18 
كانون الثاني 2020، وستشكل تحوال هاما يف عالقات 
املص�ارف املحلية مع البنك املركزي، وس�توثر جديا يف 
السحب عى املكش�وف للبنوك ومديوناتها وااليداعات 

والعمليات بني املصارف أو ماشابه«.

المركزي االيراني يطلق عمليات السوق المفتوحة ألول مرة في تاريخه

ديالى.. االمطار تنقذ 30 الف دونم من المحاصيل الزراعية
املراقب العراقي/ دياىل...

يف  مح�يل  مس�ؤول  اك�د 
محافظ�ة دياىل، الس�بت، أن 
االمط�ار انقذت 30 الف دونم 
م�ن املحاصي�ل الزراعي�ة يف 
اك�ر ناحي�ة مح�ررة داخ�ل 

املحافظة.
وق�ال ري�س مجل�س ناحية 
العظي�م محم�د ضيف�ان يف 
»املراق�ب  تابعت�ه  ترصي�ح 
»االمط�ار  ان  العراق����ي« 
الغزيرة التي هطلت لساعات 
اس�همت يف انق�اذ اكث�ر من 
30 ال�ف دونم م�ن املحاصيل 
الزراعي�ة خاص�ة محص�ويل 
الحنط�ة والش�عري من هالك 

بسبب شحة املياه«.
ان »%80  العظي�م،  واض�اف 
من محاصي�ل العظيم تعتمد 

ع�ى املضخ�ات الزراعي�ة يف 
الس�قي«، مبين�ا أن »ت�ردي 
وضع�ف  الكهربائ�ي  التي�ار 
الفولتي�ة س�اهمت يف خل�ق 
للمزارع�ني  كب�رية  معظل�ة 
ه�ددت محاصيله�م بالهالك 
االمط�ار  هط�ول  ان  اال 
اعطت رس�الة طمانة بانقاذ 
وجي�زة  لف�رتة  محاصيله�م 
امط�ار  هط�ول  بانتظ�ار 
اخرى تس�هم يف عبور املوسم 

الزراعي اىل بر األمان«.
وتع�د ناحي�ة العظي�م اك�ر 
النواحي املحررة يف دياىل وهي 
ناحية زراعية تنتج محاصيل 
الحنط�ة  ابرزه�ا  كث�رية 
مس�احات  لوجود  والش�عري 
االرايض  م�ن  شاس�ع����ة 

الخصبة.

املراقب العراقي/ بغداد...
كش�ف مستشار رئيس الوزراء للش�ؤون املالية مظهر 
محمد صالح الس�بت، ع�ن حجم املديوني�ة الخارجية 

والداخلية للعراق.
وقال صال�ح، يف ترصيح تابعته »املراق�ب العراقي« إن 
»املديوني�ة الخارجي�ة للعراق أقل م�ن 30 مليار دوالر، 
وأن هن�اك مديونية خارجية معلق�ة عى اتفاقية نادي 
باري�س، التي خصم�ت نحو 80 % من دي�ون قبل عام 

1990، لم تجري تسويتها«.
وأض�اف أن »دي�ن الع�راق الخارج�ي ملرحل�ة م�ا قبل 
1990 والبال�غ 128 ملي�ار دوالر تم ش�طب 80 % منه 
بموج�ب اتفاقية ن�ادي باريس«، مش�ريا اىل ان »هناك 
م�ن 41 اىل 42 مليار دوالر تخ�ص دول الخليج وبعض 
ال�دول األخرى تعود اىل ما قبل العام 1990 ديون خارج 

اتفاقية نادي باريس«.
وتاب�ع انه�ا »ديون معلق�ة تحل عن طري�ق اللجوء اىل 
اتفاقية باريس بوصفها اتفاقية معيارية لجميع ديون 
الع�راق«، الفتا إىل أن »الدين املتبقي م�ن اتفاقية نادي 

باريس أٌقل من 9 مليارات«.

مستشار رئيس الوزراء يكشف حجم 
الديون الخارجية والداخلية للعراق

املراقب العراقي/ بغداد...
اطلق مرصف الرافدين، السبت، السلف التكميلية 
اإلضافي�ة ملوظفي دوائر الدولة التي ترتواح مابني 
) 5 ، 10 ، 15، 20، 25 ( ملي�ون دين�ار وحس�ب 
تقدي�ر رات�ب املوظ�ف وذلك ع�ن طري�ق بطاقة 
املاس�رت كارد الدولي�ة واملوطن�ة رواتبهم  حرصا 

لدى املرصف.
وق�ال املكت�ب اإلعالمي للم�رصف يف بي�ان تلقت 
نسخة منه، إنه »تم رصف سلف الضعف ضعفني 
ملوظف�ي دوائر الدولة الكثر م�ن 300 موظف من 
الذين سبق وان تم منحهم سلف شخصية وقدموا 
ع�ى الس�لفة الثاني�ة اإلضافية وت�م رصفها لهم 

بواسطة املاسرت كارد«.
وأوض�ح البي�ان، أن »رصف تل�ك الس�لفة تم عن 
طريق بصمة الزبون ثم ابالغ املوظف عر إرس�اله 
رس�الة نصية تخره بمنحه الس�لفة وذلك بعد ان 
اس�تكمل كافة اإلج�راءات القانوني�ة ملنحه اياها 
ورصفها عن طريق أدوات الدفع االلكرتوني والتي 

تمت تعبئة الرصيد املايل اليها«.

مصرف حكومي يطلق سلفا تكميلية 
تصل الى 25 مليون دينار للموظفين

التجارة تباشر توزيع الرز المحلي ضمن مفردات التموينية
املراقب العراقي/ بغداد...

الس�بت،  التج�ارة،  أعلن�ت وزارة 
عن مبارشتها تجهي�ز الرز املحيل 
ل�وكالء املواد الغذائي�ة يف عدد من 
ب�ني  توزيع�ه  ليت�م  املحافظ�ات 
املواطن�ني ضمن مفردات البطاقة 
التموينية.وقال مدير عام الركة 
العام�ة لتج�ارة الحبوب حس�نني 
مهدي علوان الزبيدي يف بيان تلقت 
»املراق�ب العراق�ي« إن »ال�وزارة 
وضمن خطتها لدعم املنتج املحيل، 
ب�ارشت يف توف�ري كمي�ات كبرية 
من ال�رز املنت�ج محلي�ا بصنفيه 
العن�ر والياس�مني وتجهي�زه اىل 
وكالء امل�واد الغذائي�ة يف ع�دد من 

ب�ني  توزيع�ه  ليت�م  املحافظ�ات 
املواطن�ني ضمن مفردات البطاقة 

التموينية«.

»ال�وزارة  أن  الزبي�دي،  وأض�اف 
رشعت فعال بتوزيع حصة ش�هر 
كانون الثاني له�ذا العام من هذه 

املادة السرتاتيجية واملهمة«، مبينا 
أن »ال�وزارة عمل�ت ع�ى اختزال 
الزمن واعداد الضوابط التصنيعية 
لل�رز واالرساع يف توقي�ع العق�ود 
م�ع اصح�اب املج�ارش االهلي�ة 
لتك�ون ثمرة هذه الجه�ود توزيع 
الرز املحيل يف الحصة االوىل للشهر 

االول من العام 2020«.
ولف�ت اىل ان »الوزارة تس�عى من 
خ�الل ه�ذا االج�راء اىل تش�جيع 
الفالح�ني واملزارع�ني ع�ى زيادة 
انتاجهم م�ن مادة الرز مل�ا يمتاز 
به املحصول املحيل عن باقي انواع 
الرز املستورد من خارج البالد من 

حيث الطعم والجودة واملذاق«.

المالية النيابية تخاطب الحكومة حول استقطاع قروض الموظفين المنفكين من رواتبهم التقاعدية
املراقب العراقي/ بغداد...

عن  النيابية،  املالي�ة  اللجنة  كشفت 
املوظف�ني  قروض  الستقطاع  مقرتح 
املنفك�ني من رواتبهم التقاعدية، بعد 
رشيحة  ب�ني  مالية  نزاعات  ظهور 

اللموظفني املقرتضني واملصارف.
وقال عضو اللجنة النائب ماجد الوائيل 
يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« إن 
»اللجنة املالي�ة تعتزم مخاطبة وزارة 
االلتزامات  تحويل  أجل  من  املالي�ة 
بالقروض الشخصية  الخاصة  املالي�ة 
للموظفني املحالني مؤخرا عى التقاعد 
ليتم استقطاعها من الراتب التقاعدي، 
مراعاة للظروف املعيشي�ة«، الفت�ا اىل 
أن »هذا املق�رتح جاء بالنظر لشمول 

عدد كبري من املوظف�ني باإلحالة عى 
التقاعد حسب التعديل األخري للقانون 
الذي خفض السن القانونية للتقاعد، 
مالية  نزاعات  وجود  بسبب  وكذلك 

بذمة كل موظف سبق وأن تسلم قرضا 
تسديد  ولتعذر  املص�ارف،  أحد  من 
سبب  ما  القروض،  تلك  من  تبقى  ما 
مشكلة حاليا كون املوظ�ف املنفك قد 

تم قطع راتبه الوظيفي، وباملقاب�ل ال 
بعد  إال  التقاعدي  راتبه  تسلم  يمكنه 
الوائيل،  املالية«.وأضاف  الذمة  تصفية 
وزارة  مخاطبة  بانتظار  »اللجنة  أن 
املالي�ة للعمل عى تنفيذ هذا املق�رتح 
للتخفيف عن كاهل املواطن، من خالل 
لتحويل  للمصارف  تعليمات  تعميم 
للموظفي�ن  الشخصية  املالي�ة  الذمم 
املحال�ني عى التقاعد بموجب التعديل 
اىل  وزاراتهم  من  للقانون  األخري 
استمرار  يتم  بحيث  التقاعد،  هيئة 
الراتب  من  الشهري  االستقطاع 
التقاعدي من دون املطالبة بتسديد ما 
تبقى من قروض بذمتهم دفعة واحدة 

عند اإلحالة عى التقاعد«.

االقت�صادي
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المراقب العراقي/ متابعة...
كشف تقرير صادر عن مجموعة فونكه اإلعالمية 
األملانية اليوم بأن  االتحاد األوروبي يعتزم تخفيض 
املس�اعدات املقدمة إىل النظ�ام  الرتكي عىل خلفية 
اس�تمرار عدوانه عىل األرايض الس�ورية وتنقيبه 
 بشكل غري رشعي عن الغاز قبالة سواحل قربص . 

وحس�ب التقرير، ف�إن »االتح�اد األوروبي يعتزم 
خفض املس�اعدات  بش�كل أكرب حيث يتم بحلول 
الع�ام الح�ايل إلغ�اء 75 باملئ�ة م�ن  املخصصات 
املخط�ط له�ا وذلك وفق�اً لرس�الة م�ن مفوض 
السياس�ة  الخارجي�ة باالتح�اد األوروبي جوزيف 

بوريل إىل الربملان األوروبي . 

ويش�ن النظام الرتك�ي منذ ترشي�ن األول املايض 
عدوان�اً عىل ع�دد من  م�دن وقرى وبل�دات ريفي 
الحس�كة والرق�ة م�ا أدى إىل استش�هاد  وإصابة 
املئ�ات من املدنيني ووق�وع أرضار مادية كبرية يف 
املراف�ق  الخدمية والبنى التحتية املهمة كالس�دود 

ومحطات الكهرباء واملياه. 

المراقب العراقي/ متابعة...
ع�نينّ البيت األبيض أعض�اء فريق الدفاع 
ع�ن الرئي�س األمريك�ي  دونال�د ترامب 
خ�الل محاكمت�ه، التي س�تبدأ رس�ميا 
يف مجل�س   «الش�يوخ« األس�بوع املقبل، 
بعدما قرر مجلس النواب توجيه تهمتي 
 إساءة اس�تخدام الس�لطة وعرقلة عمل 

»الكونغرس« للرئيس . 
ويف ما ي�ي أهم املحطات بالتواريخ يف ما 

يتعلق بإجراءات محاكمة  ترامب : 
بمق�دور  س�يكون  الس�بت  الي�وم 
علي�ه  يس�يطر  ال�ذي  الن�واب  مجل�س 
 الديموقراطيون تقديم موجز للمحاكمة 
يوض�ح حجج�ه الت�ي تدع�م  اتهامات�ه 
الس�لطة  اس�تخدام  بإس�اءة  للرئي�س 

وعرقل�ة عمل   «الكونغرس«، 
الديموقراطي�ني  وأم�ام 

م�ن  الخامس�ة  حت�ى 

مساء السبت  للقيام بذلك . 
أما ترام�ب فلديه مهلة حتى الس�اعة 6 
مس�اء م�ن ذات الي�وم، لل�رد  كتابة عىل 
مذك�رات اس�تدعاء مجلس »الش�يوخ« 
إلخطاره باملحاكمة  والتهم املوجهة إليه . 

أم�ام  الثان�ي س�يكون  كان�ون  ويف 20 
اإلثن�ني  ظه�ر  حت�ى  الن�واب  مجل�س 

 لتقديم رده عىل رد ترامب عىل اس�تدعاء 
املحاكم�ة، ويتع�ني عىل  الرئي�س تقديم 
موجز للمحاكمة يتضم�ن مواد مفصلة 

من محاميه،  بحلول ذات الوقت . 
ام�ا يف 21 كان�ون الثاني إذا ق�دم البيت 
نياب�ة  ع�ن  األبي�ض مذك�رة تمهيدي�ة 
ترامب، فأمام مجلس النواب حتى الظهر 

لتقديم طعن موجز إذا  اختار ذلك، عىل أن 
ُتستأنف املحاكمة يف الساعة الواحدة من 
بعد  الظهر، ومن املتوقع أن تس�تمر ستة 

أيام يف األسبوع، باستثناء أيام  األحد . 
ويمكن إجراء تصوي�ت يف وقت ما خالل 
الي�وم عىل القواع�د  املقرتحة م�ن زعيم 
مجل�س »الش�يوخ« ميت�ش ماكوني�ل، 

والتي تنظم  املراح�ل األوىل من املحاكمة، 
والتي من شأنها أن ترتك خيار  التصويت 
يف وقت الحق بشأن الشهود وتقديم أدلة 

جديدة . 
م�دراء مجل�س الن�واب الديمقراطي�ون 
الذين يش�كلون فريق االدعاء  س�يبدأون 
يف عرض قضيتهم ضد ترامب، وس�يقوم 
بال�رد،  القانون�ي  للرئي�س  الفري�ق 
حيث يجل�س أعض�اء مجلس الش�يوخ 

كمحلفني . 
وبع�د املرافع�ات االفتتاحي�ة، والت�ي قد 
تس�تغرق أياما لتقديمه�ا، يمنح  أعضاء 
مجلس »الشيوخ« وقتا لتقديم أسئلة إىل 

كل جانب . 
وس�وف يدف�ع الديمقراطي�ون لس�ماع 
الش�هود أثناء املحاكمة، إذا تم  تبني قرار 
ميتش ماكونيل بش�أن قواع�د املحاكمة 
األولية، كم�ا هو  متوقع، فمن املرجح أن 
يصوت أعض�اء مجلس »الش�يوخ« بعد 
 م�رور بعض الوق�ت عىل ب�دء املحاكمة 
بشأن تقديم شهادة الشهود  التي طلبها 

الديمقراطي�ون . 
ويف 4 ش�باط من املق�رر أن يلقي ترامب 
خطاب حالة االتحاد  الس�نوي إىل جلسة 
»الكونغ�رس«، ويص�وت  ل��  مش�رتكة 
بش�كل  »الش�يوخ«  أعض�اء  مجل�س 
منفصل عىل مادتي املس�اءلة املوجهتني 
 لرتامب وهما إساءة اس�تخدام السلطة، 
وعرقل�ة عم�ل »الكونغ�رس«،  ويف ح�ال 
»الش�يوخ«  مجل�س  أعض�اء  ص�وت 
الحاليني بأغلبي�ة الثلثني   )أي 67 صوتا( 
لصالح اإلقال�ة، فس�تكون كافية إلدانة 

ترامب وإبعاده  عن منصبه . 

لك�ن يف ح�ال تم�ت تربئ�ة ترام�ب، يتم 
عن�د هذه النقط�ة االنتهاء م�ن  العملية، 
باس�تثناء بعض التط�ورات غري املعتادة 
مثل قيام مجلس  النواب باتخاذ إجراءات 

إلقالته مرة أخرى . 
بومبيو ُيحاسب أيًضا...  

يف س�ياق متص�ل، ج�دد مجل�س النواب 
األمريكي طلبه ش�هادة وزي�ر  الخارجية 
مايك بومبيو بش�أن عملية قتل الجنرال 
اإليراني قاس�م  س�ليماني وهدده يف حال 

تخلفه ب� »إجراءات قاسية«. 
وحدد رئيس لجنة الش�ؤون الخارجية يف 
مجلس النواب األمريكي  إليوت إنجل يوم 
29 كان�ون الثاني الج�اري موعدا جديدا 
كي ُيديل  بومبيو بش�هادته ح�ول اغتيال 
القائد اإليراني البارز، بحس�ب ما ذكرته 

 صحيفة »واشنطن تايمز« األمريكية . 
وق�ال إنج�ل إن اللجن�ة تس�تعد التخاذ 
إج�راءات قانونية »قاس�ية« إذا لم  يلتزم 
وزي�ر الخارجية األمريك�ي بطلب اإلدالء 
بش�هادته، وتاب�ع   «أعت�رب أن لش�هادتك 
أهمية كب�رية للغاية، وأنا عىل اس�تعداد 
الس�تخدام  جمي�ع الوس�ائل القانوني�ة 

لضمان حضورك .» 
واس�تمر رئيس اللجنة بقول�ه »الغرض 
من الجلسة هو السماح  ل�«الكونغرس« 
والش�عب األمريكي بفهم مربرات اإلدارة 
بشكل أفضل  الستخدام القوة العسكرية 
ض�د س�ليماني وغ�ريه م�ن األه�داف يف 

 العراق والرشق األوسط«. 
وأوض�ح أن الجلس�ة س�تعقد يف تم�ام 
الس�اعة العارشة صباحا يوم 29  كانون 

الثاني يف مقر مجلس النواب. 

صفعة جديدة ألردوغان .. االتحاد األوروبي يعتزم خفض المساعدات  لتركيا دولي دوليعربي  عربي 

فوربس: ابن زايد ديكتاتور وجزء من مشاكل الشرق األوسط مجلة 

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
اإليرانية،  أفادت صحيفة »قدس« 
الس�بت، ب�أن مصري قاع�دة عني 
 األس�د ال�ذي تعرض�ت اىل قص�ف 
القواع�د  ينتظ�ر  إيران�ي  ج�وي 
وقط�ر  األردن  األمريكي�ة  يف 

والبحرين . 
مق�ال  يف  الصحيف�ة  وقال�ت 
نرشت�ه، إن »مص�ري ع�ني االس�د 
ينتظ�ر  قواع�د امريكية ب�االردن 
وقطر والبحري�ن«، مبينا أن »الرد 
 الصاروخي االيراني كرس بحد ذاته 

هيبة ومكانة وهيمن�ة امريكا يف 
 املنطقة، وهو رد استهدف قاعدة 
عني االسد يف العراق حيث  تتواجد 

قوات أمريكية«. 
وأضاف�ت، أن »ال�رد اإليران�ي ما 
كان�ت تجرؤ عىل القي�ام به حتى 
ق�وى  عظم�ى دولي�ة«، مبينة أن 
»ما يحدث يحمل يف طياته رسالة 
واضحة  ألمريكا بشأن قدرة ايران 
ع�ىل اس�تهداف جمي�ع قواعدها 
باملنطق�ة اذا  ما تجرأت عىل ش�ن 

عدوان عىل بالدنا«. 

: مصير عين األسد ينتظر القواعد األميركية في 3  دول اإليرانية  قدس 

العربي تكشف عن مذكرة سعودية تحث طالبها المتهمين  القدس 
 بجرائم على الفرار من الواليات المتحدة

المراقب العراقي/ متابعة...
رأى عض�و كتل�ة الوفاء للمقاومة النائب حس�ن 
فضل الل�ه أن العقوبات  التي تف�رض عىل بلداننا 
وع�ىل ح�ركات املقاومة هي واحدة م�ن  الحروب 
التي تش�ن علين�ا، وبالنس�بة إلينا ف�إن كل هذه 
املتح�دة  الوالي�ات  م�ن  الت�ي  تأت�ي  العقوب�ات 
وجماعته�ا والدول الس�ائرة يف فلكها ال  يمكن أن 
تؤث�ر عىل مقاومتن�ا يف قرارها وقوته�ا ومنعتها 

واستعدادها  الدائم للقيام بواجبها . 
وخالل احتفال تأبيني أقيم يف حس�ينية بلدة قانا 
الجنوبي�ة، أكد فضل  الله »أنن�ا يف مواجهة األزمة 
الداخلي�ة املالي�ة واالقتصادي�ة نبح�ث  دائًما عن 
الحلول، ألنه ليس م�ن وظيفتنا أن نأتي لنرصخ، 
ونحن  دائًما نقول للمس�ؤولني يف الجلس�ات التي 
نعقدها يف املجلس النيابي  أو مع املعنيني، إنه ليس 
من مهمة املسؤول أن يشتكي، فاملواطن  هو الذي 
يشتكي، وعىل املس�ؤول أن يجد الحلول املناسبة، 
وإالنّ  مل�اذا ه�و يف موقع املس�ؤولية يف الحكومة أو 

املرصف أو اإلدارة  أو يف املجلس النيابي؟«. 
وأوض�ح »وإن كان يف املجل�س النياب�ي يمكن أن 
يك�ون النائب  معارًض�ا، تماًما كما كنا لس�نوات 
طويلة منذ العام 1992 إىل س�نوات  قليلة يف صف 
املعارضة لكل النهج امل�ايل واالقتصادي، ولم نكن 
 رشكاء يف ي�وم م�ن األي�ام يف ق�رارات الحكومات 
املتعاقب�ة ع�ىل  الصعيد امل�ايل واالقتص�ادي، وإىل 
ه�ذه  الق�رارات،  يف  رشكاء  لس�نا  نح�ن  الي�وم 
ومعروف من هي الجهات التي تملك القرار، فمنذ 

 التس�عينيات إىل اليوم وجهة القرار لم تتغري إالنّ يف 
بعض الحكومات  لفرتات قصرية«. 

الخط�وات  م�ن  »واح�دة  أن  الل�ه  فض�ل  ورأى 
األساس�ية ملعالجة األزمة  تكمن يف وجود حكومة 
ألنها هي املس�ؤولة عن القيام باإلجراءات  وإدارة 
ش�ؤون البل�د، وم�ن دونه�ا ال يمكنن�ا أن نأخ�ذ 
القرارات وال  إجراء اإلصالحات، ومن هنا س�عينا 
بع�د اس�تقالة الحكومة ألن يك�ون  للبلد حكومة 

جديدة«  . 
وأمل فضل الله أن »تتشكل هذه الحكومة، وأن يتم 
ح�ل بعض  التفاصيل العالقة التي يفرتض أنها ال 
تشكل عائًقا مانًعا أمام تأليفها،  ونحن قمنا بكل 
ما علينا أن نقوم به يف الفرتة املاضية، ولم نتوقف 

 عن�د أي اعتبار خ�اص أو حزب�ي أو مناطقي، ال 
عند األس�ماء وال عند  التوصيف�ات التي يمكن أن 
تطلق عىل الحكومة، وال عند الحصص،  وس�عينا 
لتكون لدينا أوس�ع قاع�دة تفاه�م القتناعنا أن 
البل�د يحتاج إىل  جه�ود الجميع ولك�ن هناك من 
رف�ض التعاون مع الرئيس املكلف  ربما ألس�بابه 
الش�خصية أو الحزبية أو ألم�وره التي ال نريد أن 
نق�ف  عنده�ا اآلن، ولكن الذين رفض�وا التعاون، 
ه�م الذين كان�وا ينادون  باس�تقالة الحكومة ثم 
يطالبون بتش�كيلها، وقبل أن تتش�كل سيس�مع 
 الجمي�ع الكث�ري الكثري م�ن االعرتاض�ات قبل أن 
نعرف ما هي طبيعته�ا،  وبالتايل ما هو املطلوب، 

هل أن نبقى يف الفراغ عىل املستوى  الحكومي«  . 

المراقب العراقي/ متابعة...
جدد املئات يف مس�رية انطلقت من أمام املسجد 
�ان تنديدهم  الحس�يني، وس�ط  العاصم�ة عمنّ
باتفاقي�ة الغ�از اإلرسائي�ي الذي ب�دأ يصل إىل 
 اململك�ة االردني�ة اعتب�اراً م�ن مطل�ع الش�هر 

الجاري . 

وطالب املش�اركون يف مسرية دعت إليها أحزاب 
وقوى وفعاليات  ش�عبية إىل “إسقاط االتفاقية 
املوقع�ة مع الكيان”، وقالوا »لن نرهن  أنفس�نا 

لالحتالل لن نشارك يف الجريمة«. 
كما حملوا الفتات كتب عليها بالعربية: “ال لغاز 
العدو«. وهتفوا »اس�مع اس�مع يا رزاز تسقط 

اتفاقي�ة الغ�از”، “أردن ي�ا أرض  األح�رار غاز 
العدو إلنا عار«. 

كما طالبوا بإسقاط اتفاقية وادي عربة وإغالق 
الس�فارة اإلرسائيلي�ة  يف عم�ان، وقال�وا: “عي 
الصوت من عمان ال سفارة للكيان”، “ال  تطبيع 

وال تركيع”. 

المراقب العراقي/ متابعة...
اعتقلت قوات النظام البحريني عرشة مواطنني 
عىل األقل يف حملة  مداهمات واس�عة طالت عدة 

مناطق يف البالد . 
ووف�ق ملص�ادر محلي�ة وش�هود عي�ان، ف�إن 
زت بش�كل  خاص يف بلدة الدراز  »املداهمات تركنّ
إىل جان�ب بن�ي جم�رة، الق�دم، الدي�ه، العك�ر 

 واملعامري«  . 
وق�د اعتقلت الس�لطات األمنية من ال�دراز كالً 
من »حفيد آية الله الش�يخ  عيىس قاسم الشاب 
»عي نارص« الذي قال ش�هود عيان إنه تعرض 
 للرضب املربح أثناء اعتقاله، السيد »فالح السيد 

حس�ن«،« لي�ث  الدرازي« والش�قيقني »الس�يد 
ومحمد سيد باقر والسيد رضا سيد  باقر«. 

كم�ا ش�ملت املداهم�ات اعتقال الش�اب »عي 
حس�ن منصور« من بل�دة  بني جم�رة الذي تم 
نقل�ه إىل مبن�ى التحقيقات الجنائية، والش�اب 
  «حس�ن عي رضا« من املعامري، »يوسف أحمد 
منصور رسحان«  من العكر، »عي املطوع« من 

الديه و«عي جعفر فرت« من القدم . 
وتق�وم الس�لطات البحرينية بش�كل مس�تمر 
منذ العام 2011 بحملة  مداهمات غري قانونية 
تس�فر عن اعتقال عرشات املواطنني، فيما  يتم 
إجبارهم ع�ىل اإلدالء باعرتاف�ات تحت اإلكراه 
تكون أساس�اً  ملحاكمتهم الحقاً، وفق ما تؤكد 

منظمات حقوقية . 

كتلة الوفاء اللبنانية : العقوبات األميركية ال يمكن 
أن تؤثر على قوة  مقاومتنا

البحرين .. حملة مداهمات واسعة 6 بلدات

مسيرة في عّمان رفًضا التفاقية الغاز مع الكيان الصهوني

مع تعيين فريق الدفاع عنه .. إجراءات محاكمة ترامب تستمر 
 والتحقيقات تالحق بومبيو  

المراقب العراقي/ متابعة...
قال مكتب التحقيق�ات الفيدرايل  
ملذك�رة  وفًق�ا    )FBI(وذل�ك 
الرسية عنها  استخباراتية  ُرفعت 
مؤخرا، إن املس�ؤولني السعوديني 
يس�اعدون  مواطنيهم املتهمني يف 
جرائم عىل اإلف�الت من العدالة يف 

أمريكا . 
التحقيق�ات  مكت�ب  ويعتق�د 
الفيدرايل “بش�كل مؤك�د تقريًبا” 
العربي�ة  مس�ؤويل  اململك�ة  أن 

مواطنيهم  يس�اعدون  السعودية 
الوالي�ات  املتح�دة  يف  املقيم�ني 
ع�ىل الف�رار م�ن الب�الد، لتجنب 

املالحقات القانونية . 
وت�رشح املُذك�رة، الت�ي نرشه�ا 
مكت�ب الس�يناتور الديمقراط�ي 
إن ه�ذا  األمريك�ي  رون واي�دن، 
كب�رية،  بموثوقي�ة  ت�م  التقيي�م 
ولي�س م�ن املُرج�ح  أن يتغري ما 
ل�م “تعالج الوالي�ات املتحدة هذه 
القضي�ة مبارشة” م�ع  الحكومة 

السعودية . 
وأع�رب واي�دن، ال�ذي س�اعد يف 
الضغ�ط م�ن أج�ل ترشي�ع رفع 
الرسي�ة  ع�ن املعلوم�ات املُتعلقة 
بالنش�اط الس�عودي يف الوالي�ات 

املتحدة، عن  صدمته عرب تويرت . 
وق�ال واي�دن: “لقد دع�وت لرفع 
الرسية ع�ن ه�ذه املعلومات منذ 
 ش�هور، لق�د ُصدم�ت وش�عرت 
إزاء م�ا تصف�ه ه�ذه  بالذه�ول 
املذك�رة”،  َمضيف�ا أن “الحكومة 

الهاربني  السعودية تساعد هؤالء 
عىل اإلف�الت  م�ن العدال�ة… لقد 
ترام�ب  لدونال�د  الوق�ت  ح�ان 

محاسبة الحكومة  السعودية .“ 
وأش�ار واي�دن إىل أنه تلق�ى للتو 
مكت�ب  ع�ن  الص�ادرة  املذك�رة 
 التحقيقات الفي�درايل، التي تؤكد 
أن الحكوم�ة الس�عودية تس�اعد 
 الهارب�ني ع�ىل الفرار م�ن نظام 
العدال�ة األمريكي بعد اتهامهم أو 

 إدانتهم بارتكاب جرائم عنف . 

المراقب العراقي/ متابعة...
وصفت مجلة »فوربس« األمريكية ويل عهد 
أبو ظب�ي، محمد ب�ن زايد،  بأن�ه ديكتاتور 
س�اهم يف إذكاء املش�اكل بمنطق�ة الرشق 

األوسط . 
وبحس�ب كات�ب املق�ال، ولي�ام هارتونغ، 
فإن »ابن زايد اس�تخدم م�وارد  بالده املالية 
والعسكرية للقضاء عىل امليول الديمقراطية 
يف  املنطق�ة، تحت ذريعة محارب�ة التطرف 

اإلسالمي«. 
وق�ال هارتونغ إن »محمد ب�ن زايد كان إىل 
اآلن جزءا من املشكلة  التي يواجهها الرشق 
األوس�ط، وليس ج�زءا من الحل«، مش�ريا 
إىل   «ال�دور ال�ذي يؤدي�ه ابن زاي�د وبالده يف 

املنطقة وتورطهم يف دعم  مليشيات الجنرال 
املتقاع�د خليفة حف�رت يف ليبيا ضد حكومة 
معرتف  به�ا دوليا، فضال ع�ن ضلوع بالده 
يف الهجم�ات التي ترق�ى إىل جرائم  حرب يف 

اليمن«. 
وذكر الكاتب األمريكي يف املقال أن »اإلمارات 
مازال لديه�ا عالقات  وثيقة مع مليش�يات 
ومجموع�ات انفصالية ضالع�ة يف عمليات 
تعذيب  وقتل املدنيني يف اليمن، وس�اعدت يف 

دفع البالد إىل حافة  املجاعة«. 
وداخلي�ا، يضي�ف هارتون�غ، يدي�ر محمد 
ب�ن زاي�د دول�ة »ال تحتمل  معارضة س�واء 
بالكلم�ة أو بالفعل، وتقوم بس�جن نقادها 
وتتجس�س  ع�ىل مواطني الوالي�ات املتحدة 

وبريطاني�ا واإلم�ارات ودول أخ�رى .» 
ولفت إىل ش�هادة منظم�ة »هيومن رايتس 
ووتش« بس�وابق  اإلمارات، التي تظهر أنها 
دول�ة »تعتقل بش�كل عش�وائي ويف بعض 
 الحاالت مس�ؤولة ع�ن االختف�اء القرسي 

لألفراد الذين ينتقدون  السلطات«. 
وبحس�ب الكاتب، فان املغامرة العس�كرية 
لإلمارات أف�ادت كثريا  الواليات املتحدة التي 
ق�ال إنه�ا قدم�ت ألبوظبي أس�لحة بقيمة 
أكثر م�ن   27 ملي�ار دوالر عىل م�دار العقد 
املايض، تش�مل طائ�رات مقاتل�ة من  طراز 
 F- 16  ومروحيات أباتيش الهجومية، فضال 
ع�ن آالف العربات  املدرع�ة وعرشات اآلالف 

القنابل والصواريخ. 
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بقلم/حافظ آل بشارة
جاءت خطبة صلاة الجمعة اليوم يف طهران بامامة ويل 
امر املسللمني السليد عيل الخامنئي ،  عقب ١٢ سنة بعد 
آخلر صاة امها هنلاك ، يف مصىل االملام الخميني الذي 
يتسلع ملايني  املصلني ، وقد استعرض سماحته االحداث 
الكبلرة وملا فيهلا ملن تحديلات ومسلؤوليات اليران 
 وجمهور املقاومة وشعوب املنطقة ، واشار سماحته اىل 
اهم املحاور الجديدة والنشطة التي  ستشهدها املواجهة 
بلني محلور املقاوملة والصهيونيلة مسلتقبا ، مؤكدا 
ان فيللق القلدس وسلبب  وجلوده وتطوره انملا يرتبط 
بنرصة شعوب املنطقة ومساندة قضاياها العادلة ، وان 
انتصلارات  املقاومة يف املنطقة تتصاعد بدماء الشلهداء 

وتضحياتهم وارصارهم . 
واشار سلماحته اىل اهمية املعاني التعبوية الواضحة يف 
التشلييع املليوني للشهيدين قاسم  سليماني وابو مهدي 
املهنلدس ، وهلو التشلييع الذي لم تشلهد ايلران ودول 
املنطقلة مثيا له  منذ التشلييع املليوني لامام الخميني 
)قلدس( قبل ٣٠ عاما ، فهو تجديلد للبيعة لنهج االمام 

 الخميني واملقاومة والثورة االسامية . 
ويف اشارته اىل السلوك االستكباري للعدو اكد سماحته ان 
هذا السللوك العدواني مستمر  واثبتت التجارب ان اتخاذ 
نهج القوة مقابل القوة هو االسللم خاصة وان امركا ال 
تفهم سوى  هذه اللغة ، وقد اصبحت الدول االوربية ذيوال 
لهلا ، عندما اعلنت فرنسلا واملانيلا وبريطانيا  انحيازها 
للرؤية االمريكية يف قضية امللف النووي االيراني باعادته 

اىل مجلس األمن بغية  فرض عقوبات عىل ايران كما يريد 
تراملب . ان نهج اتخاذ القوة سليكون ردا مناسلبا عىل 

 طغيان امركا وحلفاءها االوربيني . 
كما اكد سلماحته عىل ان االرهاب اللذي يجري نرشه يف 
املنطقلة بدعم امريكي وارسائييل هلو  قتال بالنيابة عن 
االسلتكبار للقضاء عىل استقرار املنطقة وسلب ثرواتها 
واذالل شلعوبها ،  لذلك فان مقاتللة االرهاب وماحقته 
هو اللذي يمثل املواجهة الحقيقية مع االسلتكبار ، وان 
 القائد سلليماني واؤلئك الجنود املجهولون الذي خاضوا 
غمار املقاومة اىل جانبه انما  يتحركون يف جبهة واسلعة 

يف سوريا والعراق وغرب آسيا . 
ووصلف قائد الثلورة االسلامية الحلرب االعامية التي 
يشنها االسلتكبار عىل شعوب املنطقة  بأنها تمثل غطاء 

للعمليلات االرهابيلة معتمدة الكذب وتزويلر الحقائق ، 
واطللق عليها اسلم  االمرباطورية االعاميلة الصهيونية 
والتي كررت وصف الشلهيد سليماني باالرهابي مع انه 
 قىض عمره يف مقارعة االرهاب ، كما سعت تلك الرتسانة 
االعامية اىل ايجاد فجوة بني  الشلعبني االيراني والعراقي 

واختاق العداء بينهما . 
ولتوضيح هذا املسلعى الخطر اكد سماحته ان الوحدة 
والتآخي بني الشلعبني العراقي  وااليراني يؤدي اىل ظهور 
قلوة سلرتاتيجية تخيلف االسلتكبار وتهدد مشلاريعه 
يف املنطقلة ، للذا  يسلعى االسلتكبار اىل اسلتهداف هذه 
العاقة باسلاليب يف منتهى الخبلث والدهاء حتى اطلق 
 عليها سماحته اسم )الوسلاوس الشيطانية( مؤكدا ان 
استشلهاد القائدين سليماني وابو مهدي  ادى اىل افشال 

ملرشوع ايجلاد قطيعلة بلني الشلعبني وادى اىل تجديد 
التواصل واالخوة وردم اي  فجوة محتملة بني الشعبني . 

كملا اثنى سلماحته عىل قلرار مجلس النلواب العراقي 
اخلراج القلوات االمريكية ملن العراق ردا  علىل جريمة 
اغتيلال القائديلن الشلهيدين ، ورضب مواقلع الحشلد 
الشعبي رغم ان الشعب  العراقي كان ومازال يتعرض اىل 

حرب اعامية هائلة لعزله وابعاده عن نهج املقاومة . 
كملا اشلار سلماحته اىل الرضبلة الصاروخيلة التلي 
اسلتهدف بها حرس الثورة االسامية القاعدة  االمريكية 
وعدها من املواقف املشلهودة التي تجسلد القوة الرادعة 
التي هي ليسلت االخرة  لكنها تمثل تحوال سرتاتيجيا يف 
مواجهة االسلتكبار يف املستقبل يف اطار هدف اوسع هو 

طرد  القوات االمريكية من غرب آسيا . 

تونس ـ روعة قاسم
بعد فشل الرتكيبة الحكومية التي قدمها رئيس الحكومة 
التونسية املكلف الحبيب الجميل،  والتي قىض وقتا طويا 
يف إعدادهلا، يف نيلل تزكية الربملان للمرة األوىل منذ سلنة 
٢٠١١،  تاريلخ دخول تونس يف هذا املسلار الديمقراطي، 
تتجله األنظلار هلذه األيلام إىل ملا يعلرف  بل«حكوملة 
الرئيس«. إذ سليقوم رئيس الجمهورية، ساكن قرطاج، 
باختيار شلخص يرشحه  لرئاسلة الحكومة وعىل الكتل 
واألحلزاب أن تقبلل بهذا الشلخص لتشلكيل الحكومة، 
وكأن النظلام  الربملاني التونيس قد أصبح رئاسلياً بهذه 
اآللية بعد سلحب صاحية الرتشليح من الحلزب  الفائز 

باملرتبة األوىل. 
وقلد بلدأ رئيلس الجمهوريلة بمكاتبة رؤسلاء األحزاب 
السياسية وذلك قصد اقرتاح من يرون فيه  الكفاءة لتويل 
تشلكيل الحكومة، وطلب أن يقع الجواب عن ذلك كتابة 
أيضلاً، حتى تكون لديه  الحجة علىل اختيارات كل طرف 
من هلذه األطراف. فالتجربة مع الحبيلب الجميل أثبتت 
أن  األحلزاب التونسلية رسعان ما تتنصل ملن تعهداتها 
ثم تنكر الحقاً ملا تعهدت به، وبالتايل فقد  أصبح رئيس 
الجمهورية يحتلاط ويدفع باتجاه تحميل املسلؤوليات 

ألصحابها أمام الرأي العام  الوطني. 
ممنوع من الفشلل..وأمام ما تعيشله تونس اليوم، من 
أزمتني واحدة اجتماعية وأخرى  اقتصادية ومن شلل تام 
للديبلوماسية وغياب عىل الساحتني اإلقليمية والدولية، 
يبلدو رئيلس  الحكوملة الذي سليكلفه سلاكن قرطاج 

ممنوعاً من الفشلل يف نيل التزكية من قبل مجلس نواب 
 الشلعب. وبالتايل عىل الرئيس قيس سعيد أن يدقق جيدا 
يف اختيلار املرشلح لضمان الحلزام  الربملانلي الداعم له 
ولرتكيبته الحكومية التي سليتم اقرتاحها يوم الحسلم 
أملام الربمللان تجنبا  ملا حصلل للحبيب الجميل مرشلح 

حركة النهضة منذ أيام قليلة. 
ويتم الحديث عن عدد من األسماء يف هذا اإلطار عىل غرار 
وزير الخارجية األسلبق املنجي  الحامدي الذي أبىل الباء 
الحسن سابقا يف امللف الليبي وكان مبعوثا أمميا إىل مايل، 
 إضافلة إىل وزراء عملوا مع بن عيل من أصحاب الكفاءة 
يف املجلال االقتصادي عىل غلرار  محمد النوري الجويني. 
لكن العارفني بشلخصية رئيس الجمهورية قيس سعيد 
يتوقعلون أن  تحصلل مفاجأة ملن العيلار الثقيل ويتم 
اختيار شلخص غلر متوقع من قبل سلاكن قرطاج قد 
ال  يكلون محل إجملاع من قبل األحزاب السياسلية التي 

يناصب بعضها العداء للبعض اآلخر. 
حكومة ترصيلف األعمال..ويتحدث بعض السياسليني 
واملحلللني عن إمكانيلة أن ال تنال حكوملة  الرئيس ثقة 
الربملان أيضاً وأن يذهب الرئيس باتجاه حل الربملان وهو 
ما يعني ضمنياً  إجراء انتخابات ترشيعية سابقة ألوانها 
خال األشلهر القليللة القادمة. لكلن باملقابل هناك من 
 يسلتبعد هذه الفرضية لسلببني أولهما أن نواب الربملان 
قد يزكون الحكومة املفرتضة مكرهني  خوفا من خسارة 
مواقعهلم يف املجللس والحصانلة النيابيلة التلي تحمي 
كثلرا منهلم من  املسلاءلة، وثانيلاً ألن حلل الربملان من 

قبل الرئيس هو إمكانية وليس إجباراً بحسلب الدستور 
 التونليس الجديلد، أي أن الرئيلس ليس مجلرباً عىل حل 

الربملان وإنما له االختيار. 
وبالتلايل قلد ال يحل سلاكن قرطلاج الربمللان رغم عدم 
تزكيته للحكوملة للمرة الثانية ويف هلذه  الحالة تواصل 
حكومة ترصيف األعمال الحالية برئاسة يوسف الشاهد 
تسلير الباد إىل أجل  غر معلوم وقد يمتد عملها لخمس 
سلنوات قادمة، وهذا غر مخالف للدسلتور. وتبدو هذه 
 الفرضية ممكنة بالنظر إىل العاقات الشخصية الوطيدة 
التي تربط قيس سلعيد بيوسف الشلاهد  والتي تجلت يف 
استجابة ساكن قرطاج لصاحب القصبة بإقالة وزيري 
الخارجية والدفاع  السلابقني وبقاء تونس إىل اليوم دون 
وزير خارجية ووزير دفاع إرضاء للشاهد من قبل سعيد 
 املسلؤول دسلتوريا عن تسلمية وإقالة هذين الوزيرين 

خافا لبقية الوزراء. 
معارضة شلديدة..ويخىش عدد كبر من التونسليني من 
هذا السيناريو باعتبار األرقام  االقتصادية الكارثية التي 
تم تسلجيلها مع حكومة يوسلف الشلاهد يف السلنوات 
األخلرة  باإلضافلة إىل أن الشلاهد خللق علداوات كثرة 
خال ثاث سلنوات وقد يواجه بمعارضة شديدة  يف حال 
واصل رئاسة الحكومة. فقطاع املحاماة عىل سبيل املثال 
تعرض لحملة شلعواء خال  فرتة حكم يوسف الشاهد، 
وتمت خلال هذه الحملة شليطنة املحاملني واتهامهم 
بالتهلرب  الرضيبلي وبالفسلاد وأثلرت هلذه الحملة يف 

الشارع الذي سقط يف وقت ما يف التعميم. 

كملا أن العاقلة بلني يوسلف الشلاهد واالتحلاد العام 
التونيس للشلغل سليئة إىل أبعلد الحلدود وال  يتصور أن 
االتحاد سيدعم استمرار الحكومة الحالية بعد أن وصلت 
األمور إىل طريق مسلدود  بينه وبينها أكثر من مرة خال 
السنوات املاضية. وأسلوأ األزمات يف هذا اإلطار هي تلك 

 التي كان طرفاها وزارة الرتبيلة ونقابة التعليم الثانوي 
وتعطلت بسلببها الدروس مرارا  وتكرارا ولفرتات طويلة 
وهو ما خلق نفورا بني حكومة يوسف الشاهد واملركزية 
النقابية  سليجعل األخرة تعارض بشدة فرضية التمديد 

للشاهد وفريقه. 
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أحلد أبناء خلايل يعمل يف تركيلب وصيانة أجهلزة التكييف ..قال 
يل يوملا طلبوني  ألركب أجهلزة التربيد يف أحد البيلوت الواقعة يف 
املنطقلة الخرضاء .. أخذت معلي  عاملني بدأنا نعمل يف هذا البيت 
..كانلت موسلم الصيف والوقت تجلاوز الظهرة وأنلا  أعمل بكل 
جهلد ورسعة لكلي انتهي من العمل قبل الغلروب ..كان يجب أن 
نفتح  بعض األماكن يف الجدران .. مطارق ومثاقب واصوات عالية 

تصدر من عملنا. 
يقول .. رأيت رجا أشيب الشعر يخرج من البيت املجاور ويكلمني 

عرب السياج  الفاصل بيننا السام عليكم خويه الله يساعدك
وعليكم السلام والرحمة هله بالحجي,اذا ممكن تأجلون الشغل 
فد سلاعتني, اريد  أرتاح انام وبعدها اذهب لعميل,يقول ابن خايل 
أجبتله وأنا ال ألتفت اليله وكانت  نربة صوتي خشلنة قليا ألنني 
)زهلكان( من العمل ومن الحر وأريلد أن انتهي   ,الحجي ما أكدر 
.. الشلغل مسلتعجل وأريد انهيه واروح لهيل..براحتك ... تحتاج 

 مساعده .. 
وبعد سلاعه جلاء يحمل صينية عليها ابريق شلاي واسلتكانات 
وشلكر وغره..تفضللوا  رشبوا ورتاحلوا شلويه..من تخلصون 

بازحمة ودوها للبيت..اني رايح لعميل. 
ودعنا وخرج .. صادف خروجه مع دخول احد معاريف الذي يعمل 
معي..سمعت  صوت سام حار وترحيب من قبل صاحبي وجواب 
هادئ ومؤدب من الحجي.. دخل  صاحبي ... سلألني وعىل وجهه 

تعابر مختلفه..شنو كان يسوي الحجي هنا
احرض لنا صينية الشاي وانرصف لعمله .. انه جار هذا البيت هل 

عرفته..الوالله
اجابني صاحبي بتعجب واستنكار

انله ابلو مهدي املهنلدس ..كان قلادم يف اجلازة .. واآلن ذهب اىل 
الخطوط الدفاعية

يقلول ابلن خايل..خلارت رجيل .. جلسلت عىل األرض وسلقطت 
األدوات من يدي..هل  هذا الشيبة املتواضع هو أبو مهدي املهندس 

العظيم. 
كان ممكن ان يمسح بي األرض وأنا احرمه من اسرتاحته واسلبه 
راحته ثم ارد  عليه بأسلوب جاف جلف,لكن أبت أخاقه اإليمانية 

والرسالية إال التواضع والسمو
ال أدري مللاذا ... ولكننلي تخيلته مالك األشلرت بصفاتله ... قوي 
الشلكيمة والبأس  عىل األعداء .. ومتواضلع جدا عىل من اليعرفه 
وإن آذاه,روى يل ابلن خايل هذه  الواقعة قبل سلنة من استشلهاد 
الحاج املهندس,استشعرت حينها بالعز والفخار بأن  الزال هنالك 
رجلال الله وأوليائه املخلصني حقلا يحيون عىل أرض العراق رغم 
 انحلراف الكثر وضياعهلم يف لهاثهم خللف رساب الدنيا..حينها 
أطمأننت أن العراق  يحيى وينجوا بأوليائه الذين يعملون بأخاص 
ملئله اإليمان والتقوى ..رحمك اللله  أيها البطل القائد..ياخر من 
طبق وصية السليد الشلهيد محمد باقر الصدر حني أوىص  الدعاة 

وباقي املؤمنني جميعا. 
 ))ذوبوا يف األمام الخميني كما ذاب هو يف األسام(( 

واليوم يجب أن نطبق هذه الوصية مع خلف األمام الراحل ونذوب 
يف القائد السيد  عيل الخامنئي اطال الله يف عمره .. لكي نكون عىل 
الرصاط املسلتقيم بإذن الله  ونواصل املسلرة حتى تسليم الراية 

بيد إمامنا وقائدنا الحجة ابن الحسن أرواحنا  له الفداء. 

لمحة من تواضع الشهيد ابو 
مهدي المهندس   

ليث الكهفي

ربما كان الفشل االميركي في حماية قاعدة عين األسد مفاجئا للكثيرين، ليس ألن االيرانيين  أثبتوا امتالكهم لقدرات صاروخية 
باليستية متطورة، فهذا الموضوع أساًسا كان وما زال يمثل  الشغل الشاغل لالميركيين ولالسرائيليين مًعا، ويمكن اعتباره بمثابة 

نقطة التصويب األكثر  تركيًزا على ايران من قبل هؤالء في االعالم والديبلوماسية والسياسة الدولية، والتي ربطوا  فيها 
انسحابهم من االتفاق النووي، بتقييد الصناعات الصاروخية االيرانية، بل لعجز  منظومات الدفاع الجوي االميركية عن حماية 

القاعدة المذكورة، 

بقلم/  شارل ابي نادر... 
خاصلة وأن تللك املنظوملات  تحتلل حيزًا 
واسلًعا يف مجال تصنيع وتجارة األسللحة 
العاملية، وُتعترب )منظومات الدفاع  الجوي 
االمركية( باالضافة لكونها املنافس األول 
عاملًيا ملنظوملات الدفاع الجوي الروسلية 
 4٠٠ اس  واس   ٣٠٠ اس  )اس   املعروفلة 
وبانترس وغرها( فهي ايضا املصدر األكرب 
 لواشلنطن وللرشكات تصنيلع االسللحة 
االمركيلة ملن أملوال اللدول الخليجيلة، 
والتي لطاملا كانت  تنشد الحماية االمركية 
وتهلرول وراءها.  هلذا يف املوضوع التقني 
املتعللق بمميزات الصواريلخ االيرانية من 
جهة وبقلدرات منظوملات  الدفاع الجوي 
االمركيلة، وهو املوضوع اللذي أخذ حّيزا 
واسلعا ملن الدراسلة والتحليلل مؤخلرا 
 بعلد اللرد االيراني عىل قاعدة عني االسلد. 
ولكن ال بد ملن االضاءة عىل الجانب االخر 
املرتبلط  بالرد االيرانلي، والذي برهنت فيه 
الجمهوريلة االسلامية االيرانيلة، قيلادًة 
وحرسلاً ثوريلاً، علن  جلرأة الفتلة وربما 
صادملة، يف تنفيلذ الرد بوجله دولة كربى 
قلادرة عسلكريا وتقنيلا، وبشلكل  رسيع 
تجاوز التوقعات، وكان مقدرا لها ان تاخذ 
وقتا اطول للدراسلة ولتقدير املوقف جيدا، 
 قبل اتخاذ قرار عنيف وقوي وخطر، يحمل 
امكانية كربى النتاج تداعيات واسعة وغر 

 محسوبة. 
لناحية الجلرأة يف تنفيلذ الرد..لقد تجرأت 
ايلران وقاملت بتنفيلذ عمليلة اللرد عىل 
الوحلدات  االمركيلة، بعد أن اعتلربت أنه 
حتملي وال مفلر لهلا منله، أوال بسلبب 
كدوللة  سليادتها  ومكانتهلا  اسلتهداف 
اقليميلة فاعلة، حيث اغتيل قائد أسلايس 
لديهلا غلدرا وبعيلدا علن اي اشلتباك او 
 مواجهلة مبلارشة، وعرب اخلرتاق رصيح 
وواضح للقانون الدويل ولقواعد االشلتباك 
املفروضلة  بينها وبني واشلنطن، وثانيا ملا 

يمتلكه الشلهيد الفريق قاسلم سلليماني 
عىل الصعيد الشخيص  من قدرات وخربات، 
يف قيلادة فيللق القلدس كنقطلة ارتلكاز 
لقوتهلا الضاربلة، يف العمليلات  الخاصلة 
البحريلة او الربية او يف القلدرات النوعية: 
الصواريخ الباليستية او يف الطران  املسر، 
أو ملا يملكه من نقاط قوة يف تنسيق وادارة 

مناورة محور املقاومة يف املنطقة  بشلكل 
عام . 

ملن ناحيلة أخلرى، وبعلد تقديلر موقف 
رسيع وشلامل، اعتربت ايلران أن الرد عىل 

الوحلدات  االمركية مهما كانت خطورته، 
سوف تكون تداعيات عدم القيام به أخطر 
عىل سليادتها وعىل  مكانتهلا، ألنه يف عدم 
الرد والرضوخ لامركيني، سلوف تسقط 
مصداقيتهلا محليا واقليميلا  ودوليا، ومع 
ضخامة الضغوط السياسية واالقتصادية 
والعسلكرية التلي تتعلرض لهلا حاليلا، 

 سلتزداد هذه الضغوط أكثر بعد أن تظهر 
وسلتخرس  الضعيفلة،  الدوللة  بموقلف 
حينها الكثر من  حقوقها ومن مصالحها 
ح يف  القوميلة والسليادية، األمر اللذي رجَّ

قرارهلا كفلة الرد ملن عدمله  بالرغم من 
خطورته. 

لناحية الرسعلة يف الرد..لقد رد االيرانيون 
وبرسعلة عىل االعتلداء االمركي يف قاعدة 
عني  االسد، يف ذروة االستنفار االمركي ويف 
ظل أجواء أكيدة بحصلول الرد، ولم يدعوا 

الوقت يمر  كثرا، وذلك لاسلباب التالية: 

اوال: ألسلباب لهلا رمزيلة وجدانية وربما 
دينية، فقد اختلاروا أن يحصل الرد بنفس 
توقيت  عملية االغتيال، مبارشة بعد انتهاء 
مراسلم الدفلن وقبلل أن يلوارى جثملان 

الشهيد سليماني يف  الثرى. 
ثانيلا: تبني أن ايران تمللك خطًطا جاهزة 
ومحلرضة لكافلة السليناريوهات املمكن 
حدوثهلا اذا  تطور الرد وتدحلرج نحو اية 
مواجهة واسلعة، وقد ظهر ذلك من خال 
تهديداتها الجازمة  والصارمة باسلتهداف 
جميع القواعد االمريكة يف املنطقة، والتي 
تنترش يف اغللب  الدول  والبحار واملحيطات 
القريبلة ملن ايلران، ولذلك ربملا اعتربت 
ان اللرد رسيعا هلو ملصلحتهلا،  حتى من 
الناحية العسلكرية وملن ناحية جهوزية 
وحداتهلا، مقارنة مع جهوزيلة الوحدات 
 االمركيلة التي تحتاج لفرتة غر بسليطة 

لتحضر مناورتها يف اية مواجهة واسعة. 
ثالثلا: تبني ملن ردهلا الرسيلع، أن ايران 
وبقدراتهلا  بنفسلها  كبلرة  ثقلة  تمللك 
العسلكرية، والذي  أكد الحقا املوضوع هو 
الفشلل العسلكري والتقنلي االمركلي يف 
حمايلة قاعدة عني االسلد، حيلث  أظهرت 
الوحلدات الجلو - فضائية حزًملا كبرًا يف 
مسلتوى االسلتهداف وحجمله، وايًضا يف 
دقته  ورسائله الحساسة يف اختيار أهداف 
ذات معنى اسلرتاتيجي، بعيلًدا عن اختيار 
اهلداف ينتج  عنها اسلقاط أكلرب عدد من 
الجنود االمركيني، ملع اثبات قدرتها عىل 

ذلك لو أرادت. 
واخرًا، بعيًدا عن الفشلل التقني األمركي 
يف حماية عني األسلد، وبعيلًدا عن الصدمة 
بجرأتهلا  ايلران  أحدثتهلا  الدوليلة  التلي 
وبرسعلة ردهلا علىل االمركيني، سلوف 
تبقى عملية اسلتهداف  القاعدة االمركية 
تاريلخ  يف  الفتلة  نقطلة  األسلد  علني  يف 
املواجهلات االسلرتاتيجية، بلني الواليلات 
 املتحلدة االمركيلة كدوللة كلربى تمللك 
االمكانيات والقدرات الضخمة، وبني ايران 
كدولة  اقليمية صاعدة متوسطة القدرات، 
اسلتطاعت فرض معادلة ردع لن تستطع 

واشلنطن تجاوزها  يف املدى املنظور. 

أسباب الجرأة االيرانية في الرد والعجز األميركي 
عن حماية »عين األسد« 

خطاب السيد الخامنئي ... مفاتيح النصر في الحاضر والمستقبل

تونس: حكومة الرئيس .. الكرة في ملعب ساكن قرطاج



اكد املدير االداري لكرة الرشطة، هاش�م رضا، 
ان اخطاء الفريق يف املباراة  االوىل امام الشباب 
الس�عودي  يف ربع نهائي البطول�ة العربية  لن 
تتك�رر .  وق�ال رض�ا إن »االخط�اء يف املب�اراة 
الس�ابقة امام الشباب لن تكرر، فاملدرب  واجه 

الالعبني وس�لط الضوء عىل اخطائهم من اجل 
تالفيها يف مباراة اإلي�اب«.  واوضح ان »نتيجة 
مب�اراة الذه�اب والخس�ارة بسداس�ية كانت 
صادم�ة بالنس�بة  لجماه�ر الفري�ق وكذل�ك 

لالداريني والالعبني بشكل عام«. 

عل�ق النجم الدويل الس�ابق، يونس محمود، عىل اس�تقالة 
االتح�اد العراقي لكرة  الق�دم .  وكان اتحاد الك�رة قد أعلن 
اس�تقالته الجماعي�ة مقابل تن�ازل النجم الدويل الس�ابق 
 عدن�ان درجال، ع�ن جمي�ع القضايا يف املحاك�م العراقية 
ومحكم�ة النزاع�ات  الرياضي�ة الدولي�ة »كاس«.  ون�رش 

محم�ود تغريدة ع�ىل »تويرت« قائالً: »اله�دف األول تحقق 
اليوم بعد عام  ونصف تقريبا لرس�م خارطة طريق جديدة 
يف ك�رة الق�دم العراقي�ة«.  ومن املق�رر أن تجتم�ع الهيئة 
العام�ة لالتحاد يف ال�25 من كان�ون الثاني الحايل  من أجل 
اعتماد هيئة إدارية مؤقتة تمهيداً إلجراء انتخابات جديدة. 

رضا: اخطاء 
مباراة الشباب 

لن تتكرر

محمود: استقالة 
اتحاد الكرة 
خطوة اولى
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التقيت مع وزير شباب عربي كلّفني بإعداد صيغة 
لعقد مؤتمر وطني للنهوض  بالرياضة في بلده، 
وقّدمت ورقة عمل إبتداًء بشعار المؤتمر ومرورًا 

ببحوثه  وإنتهاًء بأهم التوصيات، وعندما جّرنا 
الحديث الى جوانب تمويل المؤتمر أبلغني  أن 

وزارته ال تمتلك المبالغ الالزمة للمؤتمر أو لتطوير 
الرياضة، قلت له إن لم  ترصد الدولة ميزانية 

للرياضة تساوي ما ُيرصد لوزارة الدفاع لن تتطّور 
 الرياضة في بلدكم، قال لي لو طرحُت هذا الكالم 

في اجتماع مجلس الوزراء رّبما  سيتم إعفائي 
من الوزارة وُأتهم بأنني ال أقّدر أهمية األمن 

وأولويته بالنسبة  للوطن . 
ه�ذا حال الرياضة العربية التي تس�تند بش�كل مطلق اىل 
ما تمنحه الدولة لها من  أموال ال تتناس�ب مع النشاطات 
واملشاركات وإعداد الفرق الرياضية. وعادة ما  تجود هذه 
األندية وتنفق ما يصل إليها عىل عقود الالعبني وال تبحث 
عن موارد  مالية تعّزز بها ميزانيتها، ولهذا أسباب عديدة 
أولها وأهمها فقدان ثقافة  االستثمار من قبل امليسورين 
الذين يوّظف�ون أموالهم يف مجاالت ش�تى غر  الرياضة، 
كذلك عدم قيام املتصّدين لقيادة الحركة الرياضة بالجهد 
الالزم يف  توضيح أهمية االس�تثمار يف هذا الوسط، كما إن 
مواقع األندية جغرافياً غر  مالئمة الس�تثمارها من قبل 
اآلخرين أو من قبل األندية نفسها لتدرَّ عليها مبالغ  تعّزز 

رصيدها املايل وتوّظفه يف تطوير الرياضة فيها .  
لقد ارتفعت أس�عار الالعبني بش�كل يفوق التصّور، ففي 
السبعينيات من القرن  املايض عندما كان يطلق عىل بيليه 

الربازي�ي الجوه�رة الس�وداء كان 
هن�اك م�ن  يقول أنه يس�تحق أن 
يلع�ب يف أي م�كان مقابل مليون 
دوالر يف ح�ني يرى فري�ق  آخر أن 
هذا الثمن مبال�غ فيه كثراً وعند 
مقارن�ة أبس�ط الع�ب يف الوقت 
الح�ارض  ربما لم يكن بمس�توى 
مهارة الجوهرة الس�وداء يجد أن 

املبال�غ أصبحت خيالية  تدفعها أعرق األندية لالس�تحواذ 
ع�ىل كبار الالعب�ني املوهوبني وتس�تطيع أن  تحصل عىل 
م�ردود مايل أكثر مّما تنفق، ب�ل وتحقق أرباحاً من جرّاء 
انضمام  هؤالء الالعب�ني اىل صفوفها، فإذا كان هناك من 
يرى مبلغ املليون دوالر كبراً  بحق بيليه الجوهرة السوداء 
ي�رى غره أن مبلغ ) 222 ( مليون يورو عادي  بالنس�بة 
ملواطن�ه الربازيي نايمار يف الوقت الحارض واألمثلة كثرة 

عىل ذلك . 
ال نغف�ل الالع�ب املرصي محم�د صالح ال�ذي بلغ عقده 
)150( مليون يورو وهو  أكرب مبلغ يتقاضاه العب عربي 
يف الوقت الحارض إذا ما استذكرنا الالعب زين  الدين زيدان 
الفرنيس من أصول جزائرية يوم أهدى بقدميه الذهبيتني 
كأس العالم  عام 1998 إىل فرنس�ا وكان عقده ال يتجاوز 

)75( مليون يورو .  
ت�رى األندية الكبرة وخاصة األوروبي�ة إن ما تقّدمه من 
مبالغ ه�و تقدير للمواهب  الت�ي يمتلكها بعض الالعبني 
والذي�ن يش�كل وجوده�م عام�ل ج�ذب للجماه�ر يف 
 متابعته�م كمتفرّجني يف املالعب وكمش�اهدين من خالل 
شاشات التلفزة والتي  نقلت الالعبني من مستوى النادي 
أو الدول�ة اىل مس�توى العاملي�ة فتوّزع الن�اس  يف أقطاب 
األرض بني ريايل وبرشلوني برغم املسافات النائية، ولهذا 
فإن  األندية تستثمر هذا االنتشار العاملي لتحّقق مكاسب 
مادية. فعىل سبيل املثال ال  الحرص تم بيع فانيالت تحمل 

اسم رونالدو ورقمه بوارد قدره )30( مليون يورو . 
تنفق األندية الكبرة ما يقارب )400( مليار دوالر سنوياً 
عىل نش�اطاتها  املختلفة عىل عقود الالعبني وبناء مالعب 
تتوفر فيها عنارص الراحة  واالس�تجمام وجذب املواطنني 
وتغط�ي رواتب املدرب�ني وعقود الالعب�ني وأجور  الحكام 
وتحص�ل مقابل ذلك ع�ىل مبالغ تس�ّد احتياجاتها وتزيد 
من أرباحها خاصة  أندية مانشس�رت يونايتد وبرش�لونة 
وري�ال مدري�د وباي�رن ميونيخ حي�ث ال تق�ل أرباح  كل 
منه�ا ع�ن )700( مليون دوالر س�نوياً وتعترب هذه أغنى 
أندي�ة العالم وهذه  األرباح تأتي من خالل إنش�اء املالعب 
اس�تثمارياً فيها مطاع�م متنوّعة ودور  اس�رتاحة ودور 
سينما ومسارح ومحالت التسوق وصاالت اللياقة البدنية 
وبناء  املصانع إلنتاج املالب�س واألدوات الرياضية ومبالغ 
التذاك�ر التي تحصل عليه�ا  كريع املباريات واش�رتاكات 
أعضاء األندي�ة وحقوق البث التلفزيوني وبيع  ش�عارات 
وأعالم األندي�ة وقمصان الالعبني وكذل�ك تنظيم لقاءات 
أس�بوعية بني  الالعبني والجماهر مقاب�ل تذاكر تحّددها 
إدارة الن�ادي إضاف�ة اىل جوائ�ز البطوالت  فبط�ل أوروبا 

يحص�ل ع�ىل )40( ملي�ون دوالر . 
نس�تنتج من ذلك أن علّ�ة الرياضة العراقي�ة والعربية يف 
عدم قدرتها ع�ىل التمويل  الذاتي واعتمادها عىل التمويل 

الحكومي الشحيح ما يجعلها تراوح يف مكانها. 

اال�ضتثمار يف الريا�ضة
  د.علي الهاشمي

همام طارق ينتظم بتدريبات الدراويش  

كاتانيتش معجب بثالثة العبين من األولمبي

رباعي األولمبي يلتحقون بالنوارس في طشقند

انطالق بطولة تصفيات فئات المنتخبات للتايكواندو

انتظم الدويل العراقي همام طارق يف مران 
العبي اإلسماعيي املس�تبعدين من  قائمة 
لق�اء س�موحة، بع�د عودت�ه من الس�فر 

خارج البالد . 
وطال�ب الالعب ال�دويل العراق�ي بالرحيل 
عن اإلس�ماعيي، إال أن مسؤويل  الدراويش 
رفض�وا ال�رد عىل طلب�ه، س�واء بالرفض 
أو باملوافق�ة .  وحص�ل الالعب ع�ىل راحة 
ع�دة أيام، يف ظل تعدد مش�اركاته املحلية 

والقاري�ة  عىل عكس باق�ي الالعبني، وهو 
ساهم يف معاناته من اإلرهاق . 

السكندري  ويواجه اإلسماعيي س�موحة 
اليوم الس�بت، يف الجولة 14 من مس�ابقة 

 الدوري . 
ويحتل اإلس�ماعيي املركز العارش برصيد 
انتص�ارات   5 م�ن  جمعه�ا  نقط�ة،   17
 وتعادلني و6 هزائم، خالل مبارياته ال� 13 

بالدوري املمتاز. 

اك�د مص�در يف املنتخ�ب االوملبي بكرة الق�دم، اليوم الس�بت، ان 
مدرب املنتخب  السلوفيني كاتانيتش اعجب بثالثة العبني من 

املنتخب االوملبي. 
وقال املصدر ان »اكثر العب اعجب كاتانيتش هو متوس�ط 
امليدان محمد مزهر  الذي سيكون له مستقبال مع الفريق«. 

وبني ان »الالعب االخر هو املهاجم الحاس�م محمد قاس�م 
نصيف الذي سجل ثالثة  أهداف يف البطولة«. 

وتاب�ع ان »الالعب الثالث هو  مراد محمد الذي 
يش�غل اكثر م�ن مركز س�واء يف قلب 

 الهجوم او عىل الجانب. 

مع انتهاء منافسات دور املجموعات يف بطولة آسيا تحت 23 
عام�اً 2020 يف  تايالند، نجحت أربع�ة منتخبات من منطقة 

غرب آسيا يف التأهل إىل الدور ربع  النهائي . 
وق�د برز خالل الدور األول العديد من النجوم املميزين، حيث 
نرش االتحاد  االس�يوي التقرير الت�ايل بإلقاء الضوء عىل أبرز 
الع�ب من كل فري�ق من منتخب�ات  غرب آس�يا التي تأهلت 
لل�دور ربع النهائي، إىل جانب العب واحد برز بقوة رغم  عدم 

نجاح فريقه يف تجاوز الدور األول . 
ومن ضمن االفض�ل يف غرب القارة الصف�راء، نجم املنتخب 
االوملب�ي محمد قاس�م،  حيث كتب االس�يوي عنه يف تقريره: 
»ب�رز املهاجم العراقي محمد قاس�م كأحد أفضل  املهاجمني 
يف البطولة خالل الدور األول، بعدما سجل هدفاً يف كل مباراة 

من  املباريات الثالث ملنتخب بالده«. 
واض�اف االس�يوي، »يف املب�اراة األوىل ش�ارك قاس�م كبديل 
ليس�جل ه�دف التع�ادل  للع�راق يف مرم�ى أس�رتاليا، وعاد 
ليش�ارك كبديل يف املباراة الثانية أمام البحرين  وخطف هدف 
التعادل يف الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني عندما كانت 

 البحرين تتقدم 1-2«. 

قاسم ضمن االفضل في بطولة 
آسيا األولمبية

افتتحت عىل قاعة نادي وسام املجد ببغداد 
بطولة تصفيات اختيار تش�كيلة  املنتخبات 
الوطني�ة للتايكوان�دو للفئ�ات كافة حيث 
ش�هدت ن�ازالت س�اخنة ونتائ�ج  مبه�رة 

لالبطال الصغار يف يومها االول . 
وق�ال رئيس اتحاد اللعب�ة ابراهيم البهاديل 
»الي�وم االول للفعالي�ات كان غنياً  بالنتائج 

املتقارب�ة ب�ني الالعب�ني مما دل ع�ىل قوة 
البطول�ة الت�ي س�تكون محط�ة  الختي�ار 

عنارص املنتخبات الوطنية«. 
واوض�ح ان طالبطول�ة ب�دأت بمواجه�ات 
رشس�ة لفئ�ة الناش�ئني حيث اف�رزت عن 
 مواهب جديدة يمكن اعتمادها يف املنتخبات 
الوطني�ة مس�تقبالً«، مبين�ا ان   «البطول�ة 

ش�هدت  مش�اركة واس�عة م�ن مختل�ف 
املحافظات واالتحادات الفرعية يف  العراق«. 

وتابع ان »البطولة تس�تمر ملدة س�تة ايام، 
سيتم من خاللها تشكيل عنارص  املنتخبات 
الوطني�ة تحض�راً لبطولتي اس�يا وبطولة 
ب�روت املقررة يف لبنان  منتصف ش�هر اذار 

املقبل«. 

وصل�ت بعثة نادي الزوراء إىل العاصمة األوزبكية طش�قند اليوم، 
تحضرا  ملواجهة بونيودك�ور األوزبكي ضمن ملحق دوري أبطال 

أسيا املقررة يف الثاني  والعرشين من الشهر الجاري . 
وق�ال عضو الهيئ�ة اإلدارية لنادي الزوراء عبد الرحمن رش�يد أن 
»املغ�ادرة  املبكرة إىل طش�قند، ج�اءت بهدف التأقل�م مع األجواء 
الب�اردة ج�دا يف هذا الوق�ت  من الس�نة، ورفع جاهزي�ة الالعبني 

بشكل مناسب للمباراة«. 
وأشار إىل العبي املنتخب األوملبي عالء رعد ونجم شوان ومصطفى 
محم�د جرب  ومحمد رضا جليل التحقوا أيضا بالفريق قادمني من 
بانكوك، بعد انتهاء مسرة  املنتخب األوملبي ومغادرته البطولة من 
ال�دور األول، الفت�ا أن الوافد الجديد  مصطف�ى محمود هو اآلخر 

التحق بالفريق وبالتايل الصفوف مكتملة تماما«. 
وتمنى رش�يد للفري�ق أن يتمكن من تحقيق نتيج�ة الفوز ويعرب 
املحط�ة األوىل من  امللحق اآلس�يوي كون فريق ال�زوراء من الفرق 

الكبرة ويستحق التأهل لدوري  املجموعات . 
يش�ار إىل أن الفائ�ز م�ن مب�اراة ال�زوراء وبونيوديك�ر األوزبكي 
س�يواجه فريق العني  اإلماراتي يف دولة اإلم�ارات، يف الدور الثاني 

من امللحق املؤهل إىل دور  املجموعات من دوري أبطال آسيا. 

الهيئة العامة تسعى لتشكيل هيئة مؤقتة الدارة
 االتحاد بعد موافقة  الـ »فيفا« 

بعد قرار ا�ضتقالة احتاد الكرة اجلماعية.. 

بدأ حراك واسع داخل الهيئة العامة لالتحاد 
العراق�ي، الختيار وترش�يح أس�ماء  الهيئة 

املؤقتة بعد استقالة مجلس اإلدارة . 
وق�ال مص�در م�ن داخ�ل الهيئ�ة العام�ة 
إن »الحدي�ث ع�ن الهيئ�ة املؤقت�ة يخ�ص 
 الجمعية العمومية وليس الفيفا أو االتحاد 

اآلسيوي«  . 
وأوض�ح أن »الهيئ�ة العام�ة هي الس�لطة 
العلي�ا يف اتحاد الكرة، ويحق لها اختيار  من 

يمثلها يف التشكيل املؤقت«  . 
ونوه »املس�ؤولية كبرة، يج�ب عىل الهيئة 

العام�ة أن تقوم بواجبها بش�كل مثايل  وأن 
تتخىل عن املصالح الش�خصية، وأن تعكس 
صورة مغايرة عن التي تكونت  لدى الشارع 

الريايض .» 
وكان اتح�اد الكرة أرس�ل اس�تقالة رئيس 
اتح�اد الكرة عب�د الخالق مس�عود وجميع 
 أعض�اء االتح�اد، اليوم الس�بت، إىل االتحاد 
ال�دويل »فيف�ا«، بع�د االتف�اق م�ع عدنان 
 درجال، مقابل س�حب الشكاوى ضد رئيس 

االتحاد ونائبه . 
وارتكب اتحاد الكرة خطأ كبرا يف محاولته 

امللتوي�ة إبعاد عدد من املرش�حني  لرئاس�ة 
وعضوي�ة االتحاد، حيث أبعد عدنان درجال 
ممثل الزوراء ع�ن االنتخابات،  بعد التالعب 
بأوراق ترش�يحه، ما دفعه ملقاضاة االتحاد 

محليا ودوليا . 
واهتز اتحاد الكرة بعد حكم القضاء العراقي 
بالحبس ملدة عامني عىل اثنني من  موظفيه 
بينهم أمني رس االتحاد الدكتور صباح رضا، 
باإلضافة إىل األمر بإلقاء  القبض عىل رئيس 
االتح�اد ونائب�ه بعد اتهامهم�ا بالتالعب يف 

النظام الداخي  واللوائح . 

وقال مصدر مقرب من االتحاد، إن »اجتماع 
عقد ب�ني أعضاء االتحاد وعدنان  درجال، يف 
أربي�ل، بحضور وزي�ر الش�باب والرياضة 
أحم�د ري�اض، ومستش�ار  رئيس ال�وزراء 
لش�ؤون الرياضة إياد بنيان، ورئيس لجنة 

الشباب والرياضة  النيابية عباس عليوي«. 
واض�اف املصدر، أن االجتماع انتهى باتفاق 
يف�ي باس�تقالة جماعي�ة ملجل�س  إدارة 
الدع�اوى  االتح�اد، يف مقاب�ل س�حب كل 

القضائية ضد مجلس إدارة االتحاد . 
وأرس�لت االس�تقاالت إىل االتح�اد ال�دويل، 

م�ن أج�ل االستفس�ار ع�ن تش�كيل هيئة 
 مؤقتة تدير االتحاد بالف�رتة املقبلة، واتباع 
الس�ياقات القانوني�ة الت�ي ين�ص عليه�ا 

 االتحاد الدويل . 
وأش�ار املص�در، إىل أن »ضغوط�ات كب�رة 
أج�ربت عدنان درج�ال عىل قب�ول  االتفاق 
الش�باب  لجن�ة  رئي�س  بضمان�ة  امل�ربم 
والرياض�ة الربملاني�ة عب�اس علي�وي،  عىل 
أن يكون تطبيق س�حب الش�كاوى بش�كل 
رس�مي بع�د رد االتح�اد ال�دويل لضم�ان 

 انسيابية تطبيق االتفاق بني الطرفني«. 



بات اإلس�باني باكو ألكاسري، مهاجم بوروسيا 
دورتمون�د، ع�ى أب�واب الرحي�ل ع�ن  ملع�ب 
سيجنال إيدونا بارك خالل األيام القليلة املقبلة . 

وتضاءلت فرص الدويل اإلس�باني يف املش�اركة 
أساس�ًيا م�ع أس�ود الفيس�تيفال،  خاصة بعد 
تعاق�د نادي�ه م�ع النرويج�ي إيرلين�ج هاالند 
يف كان�ون الثان�ي الج�اري     . ووفًق�ا لش�بكة 
»سكاي سبورت أملانيا«، التي تابعتها »املراقب 
العراقي« فإن  ألكاس�ري لم يسافر رفقة زمالئه 
إىل أوجس�بورج، ما يعني غيابه عن أول مباراة 

 لفريقه يف عام 2020  . 
ويستعد دورتموند ملواجهة أوجسبورج يف عقر 
داره، اليوم السبت، يف الجولة  ال�18 من الدوري 
األملاني .  وأفادت الش�بكة، بأن غياب ألكاس�ري 
ع�ن رحل�ة دورتموند يؤك�د بما ال ي�دع مجااًل 
 للش�ك أنه يف طريقه للرحيل والعودة إلس�بانيا 

مجدًدا . 
وتش�ري التقاري�ر إىل وجود اهتم�ام من جانب 
ناديي أتلتيكو مدريد وإش�بيلية؛  ملحاولة إعادة 

العب برشلونة السابق إىل الليجا. 

قال�ت صحيف�ة ل�وس أنجل�وس تايم�ز التي 
تابعتها »املراق�ب العراقي«، إن لوس  أنجلوس 
جاالكيس املناف�س يف الدوري األمريكي، تعاقد 
م�ع املهاج�م املخ�رم  خافي�ري هريناندي�ز 
تشيتش�اريتو، ه�داف منتخب املكس�يك، من 

إش�بيلية اإلس�باني . 
وم�ن املتوق�ع أن يعل�ن الن�ادي األمريكي عن 

الصفقة خالل األيام القليلة املقبلة . 
وعلق املهاجم املكس�يكي كارلوس فيال، الذي 
يلع�ب مع الج�ار لوس أنجل�وس أف  يس، عى 

التقرير قائال »إن�ه ماكينة أهداف. ودائما هو 
حارض من أجل التهديف  كما أنه يساهم بجهد 

كبري يف الدفاع مع فريقه«. 
وأضاف أفضل العب يف الدوري األمريكي حاليا 
»أنا س�عيد بذلك من أجل  املنافس�ة، وسيفرح 

الجمهور املكسيكي بذلك أيضا«. 
ويأتي الحديث ع�ن التعاقد مع هرينانديز بعد 
انضم�ام العب جاالكيس الس�ابق،  الس�ويدي 
زالت�ان إبراهيموفيت�ش إىل مي�الن اإليطايل يف 

الشهر املايض. 
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اليوم .. تشيلسي يسعى للتفوق على نيوكاسل في البريميرليغ

وض�ع ن�ادي برش�لونة، خطة 
للتعام�ل مع إح�دى الصفقات 
الت�ي اق�رب الن�ادي  الكتالوني 
من حسمها خالل األيام القليلة 

املقبلة . 
»مون�دو  لصحيف�ة  ووفًق�ا 
تابعته�ا  الت�ي  ديبورتيف�و«، 
»املراقب العراقي« فإن  برشلونة 
اقرب كث�ًرا من إضافة الطابع 
الرسمي عىل صفقة التعاقد مع 
ماتيوس  فرنانديز العب وس�ط 

باملراس . 
أن  إىل  الصحيف�ة  وأش�ارت 
نق�ل  ق�رر  برش�لونة 
س�يلتا  إىل  فرناندي�ز 
مب�ارشة  ع�ىل  فيج�و 
سبيل اإلعارة، فور إتمام 

الصفقة بشكل رسمي . 
وأوضح�ت أن س�بب قرار 
برشلونة يعود لعدم شغل 

فرناندي�ز، املقعد الثالث بقائمة 
 البارس�ا لالعب�ن الذي�ن لي�س 
لديه�م ج�واز س�فر أوروب�ي، 
م�ع  اللع�ب  أن  إىل  باإلضاف�ة 
 س�يلتا فيجو سيكس�به الكثر 
من الخربات للتكيف رسيًعا مع 

الليجا . 
أن  س�ابقة  تقاري�ر  وكش�فت 
 11 مقاب�ل  س�تتم  الصفق�ة 
مليون يورو، وسيدفع  برشلونة 
7 مالي�ن مقدًم�ا، ع�ىل أن يتم 
دف�ع 4 مالين يورو كمتغرات، 
تتعلق  بأداء الالعب وما يحققه 

مع البلوجرانا . 
ويجي�د فرناندي�ز )21 عاًما( يف 
مرك�ز االرت�كاز الدفاعي، حيث 
يمل�ك ق�درات هائل�ة  يف قط�ع 
الهجم�ات،  وإفس�اد  الك�رات 
التح�ول  يف  لتمي�زه  باإلضاف�ة 

الهجومي وبناء  الهجمة. 

برشلونة يطمح العارة 
ماتيوس فرنانديز

نادال يخشى المواجهات المعقدة ببطولة استراليا  

أتلتيكو مدريد يقدم عرض 
جديد لكافاني

روما يفكر بمقاضاة االنتر 
بسبب بوليتانو

يرحل تش�يليس ملواجهة نيوكاس�ل، مساء اليوم 
الس�بت ع�ىل ملعب س�انت جيمس  ب�ارك، وذلك 
ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري اإلنجليزي 

املمتاز . 
ويحتل تش�يليس املركز الراب�ع برصيد 39 نقطة، 
بينما يتواجد نيوكاسل يف  املركز ال�13 برصيد 26 

نقطة . 
وحص�د نيوكاس�ل 4 نق�اط فق�ط م�ن آخ�ر 8 
مواجهات أمام تش�يليس يف الربيمرليج   )انتصار 
وحي�د- تعادل وحي�د- 6 هزائ�م(، وخرس آخر 3 

مباريات عىل التوايل . 
ويتطل�ع تش�يليس للف�وز خ�ارج ميدان�ه ع�ىل 
نيوكاس�ل، يف مبارتن متتاليتن يف  الدوري، للمرة 
األوىل من�ذ أن ف�از بهدف�ن دون رد يف موس�مي 

2007- 2008  و2008- 2009  . 
ويع�د نيوكاس�ل، ثان�ي أكث�ر الفرق الت�ي تغلب 
عليها تش�يليس يف الربيمرليج بواقع   25 انتصار، 

خلف توتنهام هوتسبر ب�29 انتصار . 
وخ�رس نيوكاس�ل آخ�ر مبارت�ن خاضهما عىل 
ملعب�ه يف ال�دوري، واهت�زت ش�باكه  يف املبارتن 
ب�5 أهداف، وهو نفس عدد األهداف التي سكنت 
شباك الفريق يف  املباريات السبع التي سبقت تلك 

املواجهتن، عىل ملعب سانت جيمس بارك . 
وعىل الرغم من كون تش�يليس ثان�ي أكثر الفرق 
حصًدا للنقاط خارج ملعبه يف  الدوري هذا املوسم 
بواق�ع 22 نقط�ة، إال أن البل�وز ل�م يحافظ عىل 
نظافة ش�باكه  س�وى م�رة واحدة فق�ط خارج 
أرضه هذا املوس�م، واهتزت شباكه ب�19 هدًفا يف 

  11 مباراة بعيًدا عن ستامفورد بريدج . 
وس�جل 4 العب�ن إنجليز مختلفن م�ا مجموعه 
20 هدًفا يف الدوري لتش�يليس هذا  املوس�م، وهي 
الحصيلة التهديفية األعىل من نوعها منذ موس�م 

2012- 2013،  عندما سجل 5 العبن 23 هدًفا. 

قال اإلسباني رافائيل نادال املصنف األول عامليا، إنه راض عن استعداداته  لبطولة أسرتاليا املفتوحة، 
املقرر أن تبدأ بعد غد اإلثنني، مربزا أنه ال يستعد  ملواجهته األوىل بالبطولة أمام البوليفي هوجو ديلني 

من  هذا الدور يف أوىل البطوالت الجراند سالم األربع باملوسم .  وأضاف فحس�ب، بل للتقدم ألبعد 
مؤتمر  يف  صحفي: »ما زلت أعم�ل من أجل بدء البطولة الثالثاء  املقبل يف نادال 

أفضل حال وعندما يأتي يوم املباراة س�نحلل الخصم. نعرف 
جميع�ا أن  األدوار األوىل يف ه�ذا النوع م�ن البطوالت تكون 
معقدة«.  وأكد نادال، الذي خرس نهائي أسرتاليا املفتوحة 
النس�خة املاضي�ة أمام خصم�ه  اللدود الرصب�ي نوفاك 
ديوكوفيت�ش املصنف الثان�ي عامليا، أنه يتدرب بش�كل 
 مريض هذه األيام .  ورد ن�ادال عى االنتقادات التي وجهها 
له وللسويرسي روجيه فيدرير، الالعب  الكندي برايدن شنور 
لع�دم انتقادهما ج�ودة الهواء يف أس�رتاليا أثناء اللعب، 
األم�ر  الذي عان�ى هو من�ه خ�الل األدوار التأهيلية .  
وقال نادال الذي توج مرة واحدة بأسرتاليا املفتوحة 
ع�ام 2009: »هذا الش�خص  الذي وج�ه االنتقادات 
ع�دل عنها بش�كل مناس�ب«.  وأض�اف: »يجب أال 
نلقي مسؤولية أي يشء عى الدخان. أحيانا تكون 
الظ�روف  املناخي�ة صعب�ة وتحدث انس�حابات يف 
البطولة. ندرك أن أسرتاليا الطقس بها  حار للغاية 

وأنا أصبت يف سيدني بربة 
ش�مس أثن�اء مواجهة 

جوف�ني  )ديفي�د( 
في�ت  تعا  و

منها«. 

أك�د تقرير صحف�ي إيط�ايل، أن نادي 
روما يفكر يف اتخاذ إج�راءات قانونية 
تج�اه  إنرت مي�الن، بعد فش�ل الصفقة 

التبادلية بني الفريقني . 
وكان روم�ا ع�ى أعت�اب التعاق�د مع 
ماتيو بوليتانو الع�ب إنرت، ويف املقابل، 
إىل  س�بينازوال  ليون�اردو   س�ينضم 
النرياتزوري، قبل أن يفشل الفريقان يف 
التوص�ل  التفاق بعد رغبة إنرت يف تغيري 

بعض رشوط الصفقة . 
صحيف�ة  وذك�رت 

»كوري�ري 
يلل�و  د

س�بورت« التي تابعتها 
أن  العراق�ي«،  »املراق�ب 

 العالق�ة ب�ني نادي�ي روم�ا 
وإنرت ميالن تدهورت بش�كل 
كب�ري، مش�رية إىل أن محامي 
يقيم�ون   الجيال�ورويس 
إج�راءات  اتخ�اذ  إمكاني�ة 
قانونية ضد اإلنرت، بس�بب 
لحق�ت  األرضار  الت�ي 

بصورة سبينازوال . 
ولفت�ت إىل أن كال الالعب�ني 
أم�ل،  بخيب�ة  يش�عران 
موضحة أن سبينازوال 
ش�عر كأن�ه  الع�ب 
األي�ام  يف  إلن�رت 
ة  خ�ري أل ا

املاضية . 
ختم�ت  و

أن  الصحيف�ة، 
بوليتان�و  ماتي�و 

عندم�ا  بك�ى 
أخبار فشل  وصلته 
الصفق�ة،  وغادر إىل 

ميالنو، دون أن يديل 
بأي ترصيح. 

إدينس�ون كافان�ي، نجم  اق�رتب 
م�ن  جريم�ان،  س�ان  باري�س 
االنضم�ام إىل أتلتيك�و  مدري�د، يف 
فرتة االنتقاالت الش�توية الجارية .  
وينته�ي عق�د كافاني مع س�ان 
املقب�ل،  حزي�ران  يف  جريم�ان 
ويحق ل�ه التف�اوض م�ع  أي ناٍد 
خ�الل الش�هر الجاري .  وبحس�ب 
صحيفة »كوريريي ديلو سبورت« 
اإليطالي�ة التي تابعته�ا »املراقب 
 العراقي«، فإن أتلتيكو مدريد رفع 
عرضه لضم كافاني إىل 15 مليون 

ي�ورو،  وبالت�ايل ب�ات قريًب�ا م�ن 
االنضمام إىل سان جريمان . 

وكان أتلتيك�و ق�د ق�دم عرًضا يف 
البداي�ة بقيم�ة 5 ملي�ون ي�ورو، 
رفضه مس�ؤولو  س�ان جريمان، 
حيث تمس�كوا باس�تمرار الالعب 
لنهاية املوسم .  ومع زيادة العرض 
واإلرصار ع�ى ض�م كافان�ي هذا 
أن  املتوق�ع  م�ن  ب�ات  الش�تاء، 
جريم�ان  س�ان  إدارة   تستس�لم 
اله�داف  بي�ع  ع�ى  ويوافق�ون 

األوروجواياني. 

رسمًيا.. آشلي يونج ينضم للنيراتزوري
أعلن إنرت ميالن رس�مًيا، تعاقده مع ال�دويل اإلنجليزي، 

أشيل يونج، العب  مانشسرت يونايتد . 
وبحس�ب املوقع الرس�مي للنرياتزوري، فإن يونج وقع 

عقًدا حت�ى حزيران 2020،  مع 
إمكانية التمديد ملوسم آخر . 

وانض�م يون�ج )34 عاًم�ا( إىل إنرت 
ميالن، مقابل 1.5 مليون يورو فقط، 

حيث كان  م�ن املقرر انته�اء عقده مع 
مانشسرت يونايتد، بنهاية املوسم الجاري . 

ووص�ل يون�ج إىل ميالنو، وخض�ع ملجموعة من 
الفحوصات الطبية، قبل توقيع  العقد . 

وخاض الالع�ب اإلنجليزي املخ�رم 18 مباراة، 
بقميص مانشس�رت يونايتد هذا  املوسم يف جميع 

املسابقات، وكان يحمل شارة قيادة الفريق . 
وينخ�رط إن�رت مي�الن يف منافس�ة قوي�ة م�ع 
يوفنت�وس، ع�ى لق�ب ال�دوري اإليط�ايل،  حيث 
يحتل الوصافة حاليا برصيد 46 نقطة، متخلفا 

بنقطتني فقط عن غريمه  املتصدر. 

بايرن ميونخ يراقب موهبة أياكس
يستهدف نادي بايرن ميونخ، التعاقد مع أحد املواهب 

األملانية ضمن صفوف  أياكس أمسرتدام الهولندي . 
   وذكرت صحيفة »سبورت بيلد« التي تابعتها »املراقب 
العراق�ي«، أن الن�ادي  الباف�اري يخط�ط للتعاقد مع 
نيكوالس كوه�ن العب أياكس، خالل الف�رتة املقبلة .  
وأف�ادت الصحيف�ة ب�أن العم�الق األملان�ي يرغب يف 
التعاقد مع املهاجم الشاب،  البالغ من العمر 20 عاًما، 
مع إعارته ألياكس حتى نهاية املوس�م الجاري .  ويعد 

كوهن من أبرز املواهب الشابة يف أملانيا، إذ نجح 
يف الحص�ول عى  ميدالي�ة »فريتز والرت«، التي 

يمنحها االتحاد األملان�ي لكرة القدم ألفضل 
العب  صاعد عن عام 2019   .  وكان كوهن 

قد انضم إىل أياكس يف كانون ثان 2018، 
بعدما رحل ع�ن اليبزيج  األملاني، لكنه 
لم يتمكن حتى اآلن من اللعب للفريق 

األول بالنادي الهولندي. 

قال تقرير صحفي إنجليزي، إن العب وسط بايرن ميونخ، 
قد ينضم إىل مانشسرت  يونايتد عقب نهاية املوسم الجاري . 

وبحسب صحيفة »ذا صن« الربيطانية التي تابعتها »املراقب 
العراق�ي«، فإن عقد  تياج�و ألكانتارا )28 عاًم�ا( مع بايرن 
ميونخ، ينتهي عقب املوس�م املقبل،  وفشلت محاوالت النادي 

البافاري إلقناعه بالتجديد . 
وأش�ارت إىل أن الوجهة املقبلة لنجم برشلونة السابق، قد تكون 
إىل الدوري  اإلنجليزي، خاصة مع حاجة مانشس�رت يونايتد لضم 

العب وسط ذو قيمة كبرية . 
ويرغب أويل جونار سولس�كاير، املدير الفني ملانشس�رت يونايتد، 
يف بناء فريق  قادر عى إعادة الش�ياطني الحمر ملنصات التتويج 

من جديد . 
ومع إمكانية رحيل بول بوجبا بنهاية هذا املوس�م، س�يكون 

تياجو ألكانتارا بدياًل  مناسًبا له يف أولد ترافورد . 
ورح�ل ألكانت�ارا ع�ن برش�لونة يف صي�ف 2013، لينضم إىل 
باي�رن ميونخ، ال�ذي  لعب بألوان�ه 7 أعوام، وم�ن املرجح أن 
يكون هذا املوسم هو األخري له، حيث  يسعى لخوض تحٍد جديد. 

ألكانتارا على رادار 
مانشستر يونايتد  
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مصطلحات ادبيةالثقافـي مدمن اللحم كمدمن الخمر
يروي الجاحظ قصة أبي عب�د الرحمان الذي كان يحّب أكل الرؤوس 

إال أنه لم يكن يأكل اللحم إال يف عيد األضحى .
يق�ول الجاحظ إن أبا عبد الرحمن هذا ك�ان إذا اشرتى رأسا ال ُيقِعد 
ابنه األكرب معه عىل الخوان ) طاولة األكل ( إذ أن هذا االبن ربما رافق 
أباه إىل بعض الوالئم فيأكل اللحم هناك . أما االبن األصغر فكان يقعد 

عىل الخوان مع أبيه ولكن برشوط ووصايا كثرية منها :
– اعلم يا بني أن مدمن اللحم كمدمن الخمر .

– إياك ونهم الصبيان .
– اعل�م أن الشب�ع داعية البشم ) التخم�ة ( وأن البشم داعية الّسقم 
وأن السق�م داعية املوت . وم�ن مات هذه امليتة فقد مات ميتة لئيمة 
وهو قاتل نفسه . وقاتل نفسه أألم من قاتل غريه . ولو سألت ُحّذاق 

األطباء ألخربوك أن عامة أهل القبور إنما ماتوا بالتخمة .

طرائف من التراث 

هاشم شفيق: العرب ال يملكون اآلن من ثروات يتباهون بها أمام األمم سوى اآلداب  

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...
* ه�ل الثقاف�ة العربي�ة يف بداي�ات 
القرن الواح�د والعرشين يف نهوض 
 ، شام�ل  تراج�ع  يف  أم   ، شام�ل 
وإذا كان�ت الحال�ة سلبي�ة فكي�ف 
تف�ر الدع�وات املستم�رة للحداثة 
والتجريب يف قصي�دة النثر والرواية 

أو ما وراء الرواية ؟
 م�ن وجهة نظر خاص�ة ، العرب ال 
يملكون اآلن من ثروات يتباهون بها 
أم�ام األمم س�وى اآلداب والفنون  ، 
سوى الهاجس الثقايف وما عداه تبدو 
الص�ورة قاتم�ة وسديمي�ة ، فثروة 
النف�ط هي ث�روة عمي�اء ، ال نعرف 
كي�ف تس�ري واىل أي�ن تم�ي ومن 
يقودها وأين تصب وهي يف املحصلة 
ثروة آنية وليست مستقبلية ، بينما 
اآلداب والفن�ون هي الث�روة البعيدة 
والوحيدة ، الجلية والواضحة والتي 
تع�رف كيف تسري ومن ينتجها وملن 

تتوجه يف النهاية.
تح�ت ه�ذا املنظ�ور ويف ظ�ل ه�ذا 
األدب  ع�ن  أتح�دث  أن�ي  السي�اق 
الح�ر ، غ�ري املس�رّي ، غ�ري الدعائي 

، وأتح�دث ع�ن منتج�ه ذل�ك املبدع 
املب�دع   ، الخاض�ع  غ�ري   ، املتن�ّور 
الناقد لواقع�ه والساعي اىل التغيري، 
تغيري اإلنسان نح�و األفضل ، تغيري 
العقل العربي والفكر والفن وجميع 
النشاطات الجمالية واإلبداعية نحو 
الجدي�د واملتنّور والالمع ، القادرعىل 
 ، والتح�ّول  واإلبتك�ار  اإلكتش�اف 
من أج�ل مضاهاة ه�ذه املنتوجات 
اإلبداعية والعقلية والفكرية والفنية 

بالصنيع اإلنساني اإلبداعي لآلخر .
*  ه�ل ان مجموعت�ك قصائد أليفة 
كانت بمثاب�ة القوة الداعمة لتكملة 
مشوارك الشعري وتألقك فيه خالل 

سنوات املنفى الطويلة ؟
– لك�ل شاع�ر بصمت�ه ، ووسم�ه 
، ودمغت�ه ، الت�ي يسع�ى الشاع�ر 
واملبدع الحقيقي وضعها عىل نتاجه 
الجم�ايل والفن�ي » قصائ�د أليف�ة 
» كان�ت بالنسب�ة ايل الوس�م ال�ذي 
وسمن�ي حق�اً ، وم�ن هن�ا ظهرت 
تسمي�ات كث�رية به�ذا اإلتج�اه ، يف 
ندوات ومق�االت ومتابع�ات ونقود 

عديدة ،
منذ بدء نرش الدي�وان أدرجْت تحت 
افقه واتخّذْت م�ن سياقه تسميات 
مث�ل » ألفة القصي�دة » و » كيمياء 
األلف�ة » » الشعر األليف » القصيدة 
 « األلي�ف  الشاع�ر   « و   « األليف�ة 
وغريها من اشتقاقات تنتسب ألفق 

هذا الديوان .
* ه�ل وص�ل الشع�ر العراق�ي عند 
تخ�وم املعرفة حي�ث املعرفة احدى 
الرشوط الحديثة من رشوط الكتابة 

الشعرية ؟

  لي�س ثم�ة م�ن وجود لن�ص أدبي 
وشع�ري وحكائي ورسدي قد وصل 
اىل تخ�وم املعرف�ة فاملعرف�ة بذاتها 
ه�ي يشء مطلق ، ليس له حد وقعر 
وسطح وشكل وإناء ، انها يشء غري 
مرئ�ي ومحس�وس تجس�د يف عمل 
م�ا ، قد يطل�ق عىل بع�ض األعمال 
الخالدة كأعم�ال شكسبري وفلوبري 
وغوته ودانتي واملتنب�ي وأبي العالء 
والجاح�ظ وأبي حي�ان التوحيدي ، 
تطلق هذه الصف�ات ولكن من باب 
التوكي�د واإلشارة النسبي�ة لبلوغها 
نوع�اً م�ن درج�ات الكم�ال وليس 
بلوغه�ا تخ�وم املعرف�ة واإلحتي�از 
الكالن�ي للعل�وم الكوني�ة الشاملة 
وع�وداً اىل ب�دء ، ول�و افرتضنا جدالً 
أن األدب قد وص�ل اىل تخوم املعرفة 
كم�ا أرشت النته�ى يف الح�ال دوره 
، كون�ه قد أنج�ز مهمت�ه ورسالته 
الجمالي�ة ، حي�ث وص�ل اىل التخوم 
وأكمل م�ا أنيط به من دور ، وحقق 
الكم�ال املعريف .الشع�ر اآلن بحاجة 
اىل البساطة الدفينة ، اىل سرب األغوار 

البرشي�ة ، اىل كش�ف كن�ه الحياة ، 
ومعرف�ة لغ�ز اإلنس�ان يف وج�وده 

الدائب عىل األرض .
  ان�ت ال ت�رى العال�م إال م�ن خالل 
الشعر ، هذا ما اعرفه عنك ، وعندما 
جاء ع�ام 1979 حيث قمع السلطة 
آنذاك كنت اول الذين اعلنوا القطيعة 
م�ع النظام واخ�رتت املنفى لتشكل 
معارضة ثقافية ،ولم يكن اختيارك 
هذا سياسي�اً بقدر ما كن�ت شاعراً 
، كي�ف تص�ف لنا تل�ك املرحلة التي 
عصف�ت بالب�الد ومه�دت لح�روب 
ووي�الت كب�رية مازال�ت الب�الد تنئ 
منه�ا ،وانعكاساته�ا ع�ىل تجربتك 

الشعرية ؟
   الشع�ر ه�و م�الذي ، ه�و مكاني 
األلي�ف وناصيتي ايض�اً التي يحلو 
التسكع عىل جادته الطويلة ، الشعر 
ه�و الفطن�ة ، ه�و التأم�ل والحلم 
واملنطق�ة الواقعة م�ا وراء املجاهل 
وه�و ايض�اً » ذل�ك ال�رتدد م�ا بني 
الص�وت واملعنى » كم�ا قال الشاعر 
وحالت�ي  فال�ريي  ب�ول  الفرن�ي 

يمكن وصفه�ا بذلك ال�رتدد املتأتي 
من تالق�ح الص�وت باملعن�ى ، فإذا 
كان الشع�ر هو نب�ع فطنة وشالل 
هواج�س وتي�ار رؤى ونهر اشارات 
مصال�ح  شبك�ة  ه�ي  فالسياس�ة 

ومجموع مؤامرات
وسلسلة انقالبات ، وهي نفق يمر 
به العاطلون عن العمل واملنتفعون 
بالكوارث  واملبرشون  واإلنتهازيون 
وه�م   ، والح�روب  والجن�راالت 
قل�ة واستثنائي�ون اولئ�ك الذين ال 
يسع�ون اىل مصالحهم الشخصية 
وي�رون أنه�ا ف�ن املمك�ن لعم�ل 
يشء مفيد ملواط�ن قابع يف محنته 
اليومي�ة ،حني وقعت الحرب ، كنت 
خ�ارج الع�راق ، ولكنن�ي ، كن�ت 
أعي�ش ح�رب لبن�ان ، لق�د عشت 
خ�ارج  واح�دة  مزدوج�ة،  حرب�اً 
الحدود تمس ضلوعي كون العراق 
بالدي ، وأخ�رى تمس القلب كوني 
يف بل�د كأنه ب�الدي ، حربان حملت 
يف داخ�ي ، واستطعت أن أكتب عن 

اإلثنتني بحس واحد ، 

الشاعر هاشم شفيق واحد من أهم شعراء جيل السبعينات العراقي ومن يتعرف عليه عن قرب سيقف عىل تلة الشعر الصايف النابع من عمق اإلحساس ورقة الجملة الشعرية 
التي تحيلنا يف الكثري من األحايني إىل عوالم غاية يف الروعة والجمال ويف الوقت نفس��ه س��يتلَقى الحزن العميق الذي يخيم يف أسئلة الشاعر داخل قصائده المدججة بمآيس 

اإلنسان التي تخللتها فرتات مظلمة عرب االعتقاالت والحروب والحصار والموت عىل حد سواء.كان ل�)المراقب العراقي( معه هذا الحوار الذي تحدث فيه برصاحة وبصدق .

يرى عدم وجود نص أدبي قد وصل الى تخوم المعرفة 

حكاية خرافية
وهي الحكاي�ة التي تتناول موضوع�ا محددا عرب قصة 
قص�رية او مرحي�ة او رواي�ة يف عدد م�ن الصفحات 
قص�ة متداولة ع�ن األزمن�ة القديمة ومقبول�ة شعبيا 
بوصفها حقيقية. وكان التعبري يف األصل يشري إىل قصة 
تحكى ع�ن كرامات قديس. ولكنه ينطب�ق اآلن عىل أي 
قصة خيالية تتعل�ق بشخص واقعي أو حدث أو مكان. 
والحكاي�ة الخرافية أقل اعتناء بعال�م ما فوق الطبيعة 
أو عال�م الخوارق من األسطورة ولك�ن التعبريين وثيقا 

الصالت.

فيلم »جوكر«… السينما كتهديد سياسي
املراقب العراقي/ متابعة...

جوك�ر فيل�م سينمائي أمريكي صن�ف من األفالم 
الع�ام  فليب�س  ت�ود  أخرج�ه  النفسي�ة،  اإلث�ارة 
امل�ايض، طارحاً من خالله مجموع�ة من القضايا 
السياسية، م�ا سيجعله من األف�الم املثرية للجدل 
ملناقشة سياسة القوى الحاكمة، وهذا ما سيدفعنا 
لطرح مجموعة م�ن األسئلة من قبيل كيف تعالج 
السينما بمفهومها الحداث�ي القضايا السياسية؟ 

ومتى تصبح السينما تهديدا سياسيا؟
قصة الفيلم

ولإلجاب�ة عن هذه التساؤالت البد من معرفة قصة 
الفيل�م، الذي تدور أحداثه حول شاب يدعى »آرثر« 
يعم�ل بهلوان�ا، يسك�ن م�ع أمه يف بي�ت صغري يف 
وضعي�ة مزرية، ليصور املخرج لنا الوضع الصعب 
ال�ذي كانت تعيش فيه مدين�ة »جوثام« يف مرحلة 
السبعيني�ات، كما يعاني »آرث�ر« من مرض نفي 
يجعل�ه يضحك بطريق�ة هستريي�ة عندما يشعر 
باألل�م والح�زن. إذن كي�ف سيتحول ه�ذا الشاب 
الفق�ري إىل تهدي�د سي�ايس ع�ىل الرغ�م م�ن عدم 
انتمائ�ه السيايس؟ ه�ذا الس�ؤال سيجعلنا نبحث 

عن سبب تحول هذا الشاب إىل قاتل، فالفيلم صور 
لن�ا شخصية الش�اب »آرثر« الذي ط�رد من عمله 
أث�ر سق�وط مسدس من ي�ده وهو يق�وم بنشاط 
لألطف�ال، ويف هذه األثناء اتجه »آرث�ر« إىل القطار 
للعودة إىل املنزل بخيبة عارمة تمزق قلبه، لخسارة 
عمل�ه، ويف املكان نفس�ه سيلتقي بثالث�ة شباب، 
سيسخرون منه لتنكره يف زي البهلوان ويرضبونه 
رضبا مربح�ا، ويضطر للدفاع ع�ن نفسه بقتلهم 
جميع�ا بدون أن يرف له جفن، به�ذا السالح الذي 
ك�ان سببا يف فقدانه عمله، ولكنه تحول إىل وسيلة 

فعالة للثأر من الذين حاولوا آذيته.
م�ن هنا ب�دأت رحلة البح�ث عن املج�رم املجهول 
الهوية املتنكر يف زي بهلوان، لتتحول هذه القضية 
إىل قضي�ة رأي ع�ام، خاصة عندما يق�دم املرشح 
السي�ايس ملنص�ب عم�دة املدينة املدع�و »توماس 
واي�ن« تعليق�ا ع�ىل جريم�ة القط�ار يف ملتق�ى 
صح�ايف معربا عن غضبه من املجرم، ووصفه بأنه 
ينتم�ي لعامة الن�اس، الذين يشكل�ون خطرا عىل 
الطبق�ة الراقية، فبهذا الخط�اب العنيف واملتعايل، 
سيك�رس »توم�اس« نوع�ا م�ن الن�زوح الطبقي 

لدى الشع�ب األمريك�ي ويوضح ف�وىض الفوارق 
االجتماعي�ة، التي تقوم ع�ىل تعزيز الغني وتحقري 
الفق�ري، وإدانت�ه حت�ى إن ك�ان ع�ىل حق.ووفق 
هذا املنحن�ى التصاع�دي، انطلقت رحل�ة التهديد 
السي�ايس املنسوج�ة خيوطه�ا عىل غ�رار خطاب 
العن�ف العشوائي »لتوماس واي�ن«، الذي سيشعل 
حق�دا كان مدفونا يف غياه�ب الصمت، ولدته هذه 
الكلم�ات، مثل نريان حارقة ع�ىل مسامع متلقيها 
اجتماعي�ا  املسح�وق  الشع�ب  م�ن  وغالبيته�م 
وسياسي�ا، فكان البد م�ن رد فعل ين�دد بالغضب 
من هذا الرجل السيايس، الذي أهانهم بصوت عال. 
وك�أن نظرية العنف ال تولد س�وى العنف، تتحقق 
بشتى تجلياته�ا، فأخ�ذت مرشوعيتها وتجسدت 
يف الغض�ب املتسارع باالحتجاج�ات وسط املدينة، 
بشكل يخفي الوجه الحقيقي للمحتجني من خالل 
ماكي�اج أو قن�اع برم�ز )جوكر(، إلخف�اء املالمح 
الحقيقي�ة يف ص�ورة بهل�وان، ويشك�ل االختف�اء 
يف ه�ذا القن�اع البهلواني أكرب تهدي�د سيايس عىل 
مست�وى املمارس�ة السياسية، ألن ه�ذا االختفاء 
لم يأت صدفة ول�م يكن بريئا، وإنما يحمل رسالة 

سياسية ضمني�ة وسجالية عىل مستوى رد الفعل 
الجماهريي، كأن الشعب الذي يحتج يريد أن يجيب 
عن ه�ذا الخطاب املستفز، بطريق�ة تدين اختفاء 
رج�ل سياس�ة وراء سلطته ونفوذه، أم�ا املواطن 
الع�ادي ال حيلة لديه ال يحميه سوى االختباء وراء 
ه�ذا القناع البهلواني، إلخفاء هويته أمام السلطة 
الحاكمة ليحتج ويتم�رد أكثر، فاالختباء كان حال 
ملعضل�ة سياسة التقهقر والظل�م. وكان رسا وراء 
نجاح الثورة الشعبية أيضا املتوجة بقتل »توماس 
واين« وإثارة مشاعر الخوف عند أصحاب السلطة 
والنفوذ. فعىل الرغم م�ن أن »آرثر« لم يكن منظرا 
أو مخططا لفكرة ه�ذه الثورة، إال انه أيدها بقتله 
لصح�ايف استهزأ منه أم�ام الجمهور، وبه سيصري 
رم�زا شعبيا للطبقة املنبوذة، كم�ا أن هناك أفالما 
كث�رية تطرقت لشخصية جوك�ر وصورتها بشكل 
رشي�ر، جعلت الجمهور يدينه�ا، إال أن تود فليبس 
بهذه النسخة صالحنا مع هذه شخصية الرشيرة، 
وجعله�ا تنتمي لعامة الن�اس أو باألحرى للطبقة 
املظلومة اجتماعيا واملقه�ورة سياسيا، ما سيربر 

جرائمها وانتقامها ويعطيها مرشوعية.

املراقب العراقي/ متابعة...
عب�اس الزه�اوي فن�ان ينتمي إىل املك�ون الذات�ي واملوضوعي 
بت�وازن وث�راء مستمري�ن؛ االنتم�اء الذي من أه�م خصائصه 
التن�وع والحرفي�ة والحساسي�ة الفنية يف استخ�دام اللون، ثم 
قدرته عىل توظيف الرموز، بم�ا يواكب نظرته الجدلية للواقع. 
كذلك تعامله مع ما يرى بمنظور وجهة النظر واالنطباع الذاتي. 
فه�و غري معن�ي بنقل املشهد، بقدر ما ينق�ل املشهد ذاته الذي 
ي�راه الفنان بعني ثالث�ة، خالقاً عاملاً آخر ُيث�ري جدلية التلقي.. 

فهو إنم�ا يحاور )الطبيعة، الرموز، 
والرصاع�ات الدائرة وف�ن التجريد( 
من منطل�ق ذات�ي. بمعنى يؤسس 
لهويت�ه الفنية، الت�ي تتطلب رؤى 
ق�ارة تنتمي إىل الفك�ر، وتعمل عىل 
صياغة الجمال ملا هو مطروح عىل 
سطح اللوح�ة. فالرائ�ي الفاحص 
واملتأث�ر بمحتواه�ا ُي�درك بحسية 
الفن�ان،  اشتغ�ال  م�دارات  عالي�ة 
فال ُيف�رط بالصغرية م�ن السمات 
لحس�اب الكب�رية. فاللوح�ة لدي�ه 
وحدة متكاملة ومتناسقة، تتضافر 
ع�ىل سطحها األج�زاء م�ع ما هو 

مركزي. حني يدور الحديث عن الخيول كرمز قار، ُيذكر الفنان 
فائ�ق حسن، فنقول )خيول فائق حسن(. وهو قول تحكم فيه 
الزمان واملك�ان بأصالة شكلت حيزه النقدي ع�ىل مّر األزمنة. 
وه�ي خاصية جمالي�ة شديدة االرتب�اط بزمنه�ا العابر خالل 
فك�ر الفنان. وهن�ا يمكنني عرب نظراته املتوالي�ة للخيول التي 
احتوته�ا لوحات الزهاوي، أقول )خي�ول الزهاوي(. منطلقاً ال 
من اعتبارات مبارشة أحدثها االنطباع لريع، بقدر ما خلقتها 

النظ�رة الفاحصة ملتعدد متحرك. بمعنى أن الخيول يف اللوحات 
امتلكت حراكاً معرباً عن ظواه�ر تتعلق بالفكر حرصاً، مزيجاً 
بالفك�ر الفلسف�ي الذي يمك�ن خلق أيقونة كالمي�ة تقول )أنا 
متحرك إذن أنا موجود(. فخي�ول اللوحات ال تستقر عىل حال، 
بقدر م�ا تثابر وتواكب املبنى الفك�ري، لخلق وسائل وعالمات 
تعب�ري عن م�ا يجري. فالق�وة التي يمتلكها الجس�د هنا قابلة 
ع�ىل ترصني التعب�ري، فالحصان رمز راس�خ يف املخيلة الفردية 
والجمعي�ة، لذا يجري التعامل معه عىل أساس قدرته عىل خلق 
املعان�ي. فه�و يدع�و إىل استعارات 
متع�ددة، وتل�ك هي حيوي�ة الرمز 
وأُسطورت�ه، م�ن أنه غ�ري مستقر 

ومنتج ملعان متعددة.
تب�دو خي�ول الفن�ان ع�ىل تم�اس 
تعب�ريي  بدي�ل  فه�ي  بالظواه�ر، 
ألف�ه النت�اج اإلنساني ع�رب أزمنة 
سحيق�ة. وق�د تبل�ور يف األزمن�ة 
القديم�ة باملبالغ�ة يف رسم الجسد، 
وأق�رب مث�ل ع�ىل ه�ذا ضخام�ة 
املدارات يف املنحوتات القديمة، وهو 
تأكيد رمزي ع�ن األُمومة والعطاء 
والتخصي�ب الت�ي تمتلكه�ا األُنثى 
يف الحض�ارات القديم�ة.إن بنية الفن�ان الفكري�ة تلعب الدور 
يف تطوي�ر دالل�ة الرمز خالل اختيارات متع�ددة خاضعة لرؤى 
فكري�ة. وهذا الذي خلقه الفن�ان أعطانا حاالت مختلفة ضمن 
منظوم�ة ُتشري إىل دوافع فكرية. فالفن�ان ومنتج النص ينظر 
بفح�ص إىل م�ا يجري يف زمان�ه ومكانه، لكن ال�ذي يميزه هو 
خلق عالماته التي ُتميزه عن أقرانه من جهة، ومن جهة أُخرى، 

يمنحنا عطاء زمانه ومكانه.

خيول الزهاوي… حيوية الرمز واألسطورة
املراقب العراقي/ متابعة...

ع�ن دار العني للن�رش يف القاهرة صدرت 
رواية »املايسرتو« للروائي املرصي سعد 
الق�رش. ويبتع�د فيها كثريا ع�ن أجواء 
وأمكن�ة روايات�ه الخم�س السابقة، إذ 
تق�ع األح�داث ع�ىل شاط�ئ يف الخليج، 
ف�وق ق�ارب صغري صنعه خ�ادم هندي 
يف حديق�ة قرص سيده، ث�م صار القارب 

لعنة عليه، وبسببه طرد من القرص.

وخالل بضع ساعات من غروب الشمس 
إىل منتص�ف اللي�ل، يدور زم�ن الرواية، 
ولكن الزمن ليس ساكنا، إذ يمتد إىل أبعد 
وأعم�ق من ذلك، وفق�ا ألخيلة وذكريات 
أربع�ة رجال م�ن الع�رب واألجانب هم 
أبطال الرواية، فأوج�اع الغربة وحتمية 
تجعله�م  اللي�ل  منتص�ف  يف  الف�راق 
يتصارح�ون، يف م�ا يشب�ه االعرتافات، 
ومخاوفه�م  بخطاياه�م  ويبوح�ون 
وأشواقهم إىل العدل والحرية، وال يبالون 
باخت�الف األدي�ان والعقائ�د والثقافات 

والتقاليد.
من أجواء الرواية:يف العتمة تصعد أضواء 
م�ن داخ�ل اليخ�وت وم�ن سطوحه�ا، 
وتسيح يف أذان العشاء، وال تكفي إلنارة 
أف�ق الخليج األق�ى. ويح�زن »تسو« 
التبتي لسخرية رف�اق القارب من فكرة 
عالج اإلخطاء، إذا وقع إنسان عن طريق 
الخطأ ضحية له، وحسنت النية أصال يف 
العالج. ويغم�ض عينيه، ويعطي ظهره 
لليابس�ة، ووجهه إىل املياه، نحو بالده يف 
الرشق البعيد، يف أقى األرض وأسماها 
وأقدسه�ا كم�ا يعتقد ويؤك�د. ويحكي 
ما وقع ذات يوم لش�اب، واألدق ما وقع 
من ذلك الشاب، وك�ان يناهز العرشين، 
واستبرش بشمس ضنينة، فخرج لبعض 
االستمت�اع  إىل  فتوت�ه  تدع�وه  شأن�ه، 
بالصي�د، والعث�ور ع�ىل حي�وان ه�وى 
فرصعته الصخور، فال تلومه نفسه عىل 

الرجوع به إىل البيت.

»المايسترو« البوح بالخطايا والشوق الى العدل

هاشم شفيق

 املراقب العراقي/متابعة...
يتض�ح من خالل العنوان الذي توات�ر يف النص أن السارد 
ب�أر رسده عىل رشيح�ة من الب�رش تعرض�وا يف حياتهم 
النكس�ارات وإحباط�ات شت�ى يف زهرة عمره�م وميعة 
شبابه�م. وأصيب�وا بجراح جسدي�ة ونفسي�ة، ما جعل 

أداءهم يف الحياة ينحرص ويرتاجع.
وتتمظه�ر قدرة الرواية يف النف�اذ إىل نفسية الشخصيات 
واستط�الع طواياها ومقاصدها. فعالوة عىل سعة بنيات 
الراوي�ة الت�ي تلتق�ط تفاصي�ل الحي�اة اليومي�ة لهؤالء 
األبط�ال املكلومني، فهي تستطيع أيضا أن تبني ما يجول 
يف الوع�ي هؤالء. وهذا ما سارت عىل دربه رواية »جرحى 
الحياة« وأولته العناية املستحقة، ألن ما خفي من الجبل 
الجلي�دي أعظم مما نتوقع.تمثل »جرحى الحياة« يف نظر 
السارد تراجيديا الوجود ورجاته املوجعة، كاشفة النقاب 
ع�ن ظواه�ر اجتماعية ونفسي�ة يكتوي بناره�ا أبطال 

الرواي�ة، كما تشخص 
بالنظ�ر  أسقامه�م 
إىل أع�داد الجرح�ى يف 
مجتم�ع الرواية، كما 
وصفهم البطل السارد 
ب�»خريجي  )يقظان( 
والشق�اوات«  البالي�ا 
الحي�اة«،  و»بمتعب�ي 
مجمله�م  يف  وه�م 
أم�راض  م�ن  يعان�ون 
وأزم�ات نفسي�ة، ب�ني 
ح�وادث السري ومشاكل 
الطالق والحياة الزوجية 
الع�رشة  أو  الشاق�ة، 
النك�دة، أو الفراغ الناجم 
ع�ن التقاعد وم�وت أحد 
ه�ذه  اهتم�ت  األق�ارب. 
الردي�ة بح�ال رشائ�ح 

اجتماعي�ة جريح�ة، أو مهمش�ة مقصي�ة ع�ن الفع�ل 
تعي�ش يف الظل، أو جن�ح الدجى، متخبط�ة يف مشاكلها 
ومعاناته�ا م�ن دون أن تجد من يعتني به�ا. ومن خالل 
الحاالت الت�ي أوردها الس�ارد طغت ع�ىل الرواية موجة 
م�ن القتامة والتشاؤم لكثرة املصائ�ب التي انثالت تباعا 
ع�ىل الشخصي�ات. فبمج�رد أن تنته�ي تراجيدي�ا تلوح 
تباش�ري أخرى يف األفق. وهك�ذا دواليك إىل أن انتهت حياة 
الشخصي�ة الرئيسية بفاجعة، مؤرشة إىل نهاية متوقعة، 

بسبب اتساع الهوة بني الذات ومطالبها وحاجاتها.
وهك�ذا يتضح أن رواية »جرحى الحي�اة« تندرج يف إطار 
رسدي�ات العل�ة إلبرازها عل�ل املجتمع وأسقام�ه، وكذا 
قدرتها ع�ىل حكي قصة هؤالء التعساء، واصفة عجزهم 
ع�ن أداء أدوارهم عىل النحو املنشود، جراء تفاقم الفساد 
السي�ايس واالجتماع�ي والثق�ايف، ال�ذي أرغ�م املثقفني 
)يقظ�ان نموذج�ا( ع�ىل االنسحاب م�ن الحي�اة العامة 
واالنكف�اء عىل ذواتهم. ورغ�م كل هذه البالي�ا التي أملت 
بأبط�ال ه�ذه الرواية، ف�إن يقظان ح�اول أن يسرتجع 
توازن�ه يف الحياة، بالبح�ث عن ذاته الضائع�ة يف الكتابة 

واملرأة، كبديلني يجسدان فردوسه املفقود.

»جرحى الحياة« النفاذ إلى نفسية 
الشخصيات واستطالع مقاصدها
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الكشف عن تفاصيل هاتف غوغل خالل عام 2020

ت�زداد حاالت اإلصاب�ة باألنفلونزا م�ع فصل الش�تاء، حتى يكاد 
اليس�لم منها الكبري والصغري، إال أن ع�ددا من العوامل تلعب دورا 
يف اإلصابة بهذا امل�رض فالعمر باإلضافة لطبيعة الطقس يلعبان 

دورا يف اإلصابة.
كش�ف عدد من الدراس�ات أن ال�وزن قد يكون عام�ا يف اإلصابة 

باألنفلونزا.
فبحس�ب دراسة قام بها مركز التحكم ومنع األمراض بأمريكا يف 
عام 2011، توصلت إىل أن األش�خاص الذين يعانون من الس�منة 

معرضني أكثر من غريهم لإلصابة باألنفلونزا.
ي�ة كم�ا كش�ف بح�ث أج�ري يف ع�ام 2009 يف  ال و

كاليفورني�ا األمريكي�ة ح�ويل تف�ي 
أنفلون�زا H1N1، كان�ت الغالبي�ة 

العظمى من امل�رىض يعانون من 
السمنة وزيادة الوزن.

أن األش�خاص  الدراس�ات  وأكدت 
الذي�ن يعانون من زي�ادة يف الوزن 
ق�د يعان�ون م�ن الته�اب مزم�ن 
منخفض املس�توى يمكن أن يعيق 

الجه�از املناع�ي، فيزي�د ف�رص 
كم�ا  باألنفلون�زا،  اإلصاب�ة 

أكث�ر  األع�راض  يجع�ل 
أن ت�ؤدي  ش�دة.ويمكن 
إح�داث  إىل  الس�منة 
تغي�ري يف دورة الحي�اة 
والتس�بب  الفريوس�ية 
وتكون  املرض،  بتفاقم 
استجابة هذا النوع من 
األجس�ام مع لقاحات 
فاعلية  أق�ل  األنفلونزا 
م�ن األش�خاص الذين 

ن  يتمتع�و
بوزن مثايل.

قام العلماء بتجربة علمية، حيث 
وضعوا نظارة ثاثية األبعاد عىل 
حب�ار، ووضعوا شاش�ة لعرض 
)وه�ي  حلزون�ة  بطلت�ه  فيل�م 
إحدى األطعمة املفضلة للحبار( 

يف الحوض.
ونتيج�ة لذل�ك، ح�اول الحب�ار 
اف�راس الحلزون�ة ع�دة مرات، 

معتقدا أنها حقيقية.
ويشار إىل أنه شارك يف الدراسة، 
التي قادها العالم تريفور واردل 
من جامعة مينيس�وتا، 11 نوعا 

.»Sepia officinalis« من حبار
عي�ون  أن  الدراس�ة  وأظه�رت 

الحب�ار لديه�ا تص�ور متط�ور 
للعم�ق وتب�دو وكأنه�ا كامريا. 
القرني�ة والعدس�ة  ويمتلك�ون 
والحب�ار  والش�بكية.  وقزحي�ة 
ق�ادر ع�ىل التميي�ز املس�افات، 
حي�ث يمك�ن لعقله�م تفس�ري 
اإلش�ارات  ب�ني  االختاف�ات 

القادمة من كلتا العينني.
الحب�ار، مث�ل دم�اغ  إن دم�اغ 
اإلنس�ان، ق�ادر ع�ىل حس�اب 

باس�تخدام  املس�افة 
املعلوم�ات ال�واردة من 

كلت�ا العينني يف نفس 
الوق�ت. وم�ع ذلك، 

فإنه من املحتم�ل أن خوارزمية 
ثاثي�ة  والبني�ة  العم�ق  إدراك 
ع�ن  تختل�ف  للحب�ار  األبع�اد 

اإلنسان.
وقال وارديل: »الحبار قادر 

العم�ق  إدراك  ع�ىل 
أفضل  بشكل 

منا«.

كش�فت رشكة موغ�و فيجن 
األمريكية عن تطوير عدس�ة 
الصقة ذكي�ة، تدعى عدس�ة 
تفعيله�ا  يمك�ن  »موغ�و« 
العدس�ة  وتحت�وي  بالع�ني، 
الت�ي وصف�ت ع�ىل أنه�ا أول 
عدسة الصقة ذكية يف العالم، 
عىل شاش�ة مدمجة مثبتة يف 

زاويتها.
وت�م تطوي�ر العدس�ة الذكية 
بواس�طة رشكة موغو فيجن 
الت�ي تتخ�ذ م�ن كاليفورني�ا 
مق�راً له�ا، والت�ي ته�دف إىل 
تقليل اعتمادنا عىل شاش�ات 
اله��ات������ف والكمبيوت�ر 

الل����وحي.
أن�ه  الرشك�ة  وأوضح�ت 
باس�تخ��دام هذه العدس�ات 
ل�ن يضط���ر املس�تخدمون 
ه���واتفه�م  س����حب  إىل 
م�ن جيبه�م أو حقيبته���م 
لق�راءة الرس�ائل ال�واردة، إذ 
قادرين  أنه����م س�يكونون 
عىل ق�راءة هذه ال���رس�ائل 
ع�ر النظر إىل زاوية العدس�ة 

فقط.
كم�ا يمك�ن للعدس�ة الذكية 
أيضاً االتص�ال باإلنرنت، مما 
يعني بأنه يمكن للمستخدمني 
أي  إىل  الف�وري  الوص�ول 
معلوم�ات يرغب�ون بها، مثل 
م�كان  إىل  الطري�ق  معرف�ة 
يف  مطع�م  أق�رب  أو  مع�ني، 

الجوار.

عدسة تغني
 عن الموبايل

علماء يجرون اختبار على »الحبار« 

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة ع�ن 
بتفاصي�ل  خاص�ة  ترسيب�ات 
ومواصف�ات الهواتف التي تنوي 
أن  رشك�ة »غوغ�ل« األمريكي�ة 
 2020 ع�ام  خ�ال  تطرحه�ا 

الجاري.
ومن املق�رر أن تطلق »غوغل« 3 
هواتف دفعة واح�دة، خال عام 
الت�ي س�تخلف هاتف�ي   ،2020
»بيكس�ل 4 أيه« و«بيكسل 4 أيه 
إكس إل«، والتي س�يكون أبرزها 

هاتف جديد متوسط التكلفة.
موق�ع  ن�رشه  تقري�ر  وأوض�ح 
التقن�ي  آرين�ا«  إم  إس  »ج�ي 
املتخص�ص، أن هواتف »غوغل« 
الثاثة س�يتم دعمه�ا بمعالجني 
م�ن ن�وع »س�نابدراغون 730« 

و«سنابدراغون 765«.
وأش�ار التقري�ر إىل أن األس�ماء 
الكودي�ة للهوات�ف الثاث�ة ه�ي 
و«الزعانف  الش�مس«  »س�مكة 

العائدة« و«الراعم«.

هات�ف  إن  املص�ادر  وقال�ت 
بص�ورة  س�ينافس  »الراع�م« 
كب�رية كافة الهواتف متوس�طة 
التكلف�ة بس�عر معق�ول إىل حد 
الجديدة  الهوات�ف  ما.وس�تعمل 
بنظ�ام تش�غيل »أندروي�د 10«، 
فيما سيتم دعم هاتفي »الراعم« 
و«الزعان�ف« بمعال�ج م�ن نوع 
الت�ي   ،»765 »س�نابدراغون 
تحتوي عىل رشائح تدعم تقنيات 

الجيل الخامس لاتصاالت.

كش�فت مصادر من داخل رشكة »فيس�بوك« املزيد 
من خططها بش�أن تطبيق الراسل الفوري األشهر 

يف العالم »واتسآب«.
وأش�ار موقع »تايمز ني�وز ن�او« إىل أن مصادر من 
داخل »فيس�بوك« ردت عىل التقارير الواردة بش�أن 
نيتها دمج اإلعانات عر منصة »واتسآب« اململوكة 
لها.ونق�ل التقري�ر ع�ن أش�خاص مطلعني عىل 
تش�غيل »واتس�آب« م�ن داخل »فيس�بوك«، 
قوله�م: »لم يص�در أي بيان رس�مي بهذا 
بش�أن  أي خط�ط  توج�د  وال  الش�أن 
واتس�آب«. ع�ىل  اإلعان�ات  دم�ج 

وأوضح�ت املص�ادر أن اس�تقالة 
مؤس�س »واتس�آب« ليس لها 
عاق�ة ب�أي نواي�ا م�ن قبل 
اإلعانات،  بدمج  فيس�بوك 
الرئي�س  م�ع  وخافات�ه 
التنفيذي لفيس�بوك، مارك 
مرتبط�ة  زوكرب�ريغ، 
تحقي�ق  بإمكاني�ة 

الدخ�ل من »واتس�آب«، لك�ن ليس م�ن بينها فكرة 
»تقديم إعانات بني الدردش�ات«.وأوضحت املصادر 
أن الخ�اف ربما كان مرتبط بإمكانية إضافة خدمة 
»تحوي�ل األموال« عر واتس�آب، لخوفهم من ترضر 

خصوصية التطبيق بتلك الخواص الجديدة.
وقالت املصادر إن مؤس�س واتس�آب، براين آكتون، 
والرئيس التنفيذي جان ك�وم، تركا التطبيق، ألنهما 
شعرا أن زوكربريغ عىل عجلة من أمره من أجل كسب 
املال من تطبيق الراس�ل الفوري األش�هر يف العالم.

وكان أكتون، قد س�بق وقال: »يف نهاي�ة األمر، يبدو 
أنه عندما بعت رشكتي )واتس�آب( بعت خصوصية 
املستخدمني معها، يبدو أن زوكربريغ عىل عجلة من 
أمره من أجل كس�ب املال، حتى لو كان عىل حس�اب 

تقنيات التشفري الخاصة بالتطبيق«.
وتاب�ع »خطط اإلعان�ات املس�تهدفة، تجعلني غري 

سعيد عىل اإلطاق«.
وكان�ت فيس�بوك قد اس�تحوذت عىل »واتس�آب« يف 
ع�ام 2014 بمقابل م�ادي وص�ل إىل 22 مليار دوالر 

أمريكي.

فيسبوك بصدد تغييرات تجريها على »واتسآب«

تختر »س�بيس إك�س« نظ�ام إنقاذ 
 Crew فضائي�ة  مركب�ة  ألح�دث 
Dragon، وس�تجري االختب�ار الي�وم 
الس�بت يف كي�ب كاناف�ريال يف والي�ة 

فلوريدا.
اإلنق�اذ  نظ�ام  اختب�ار  وسيس�مح 

للطاقم بالع�ودة إىل األرض يف حالة 
ه�ي  ه�ذه  ح�ادث.  وق�وع 

األساسية  الخطوات  إحدى 
للس�ماح  الازم�ة 

الفضائية  للمركب�ة 
باإلنط�اق م�ع 

طاقم.
ل  ق�ا و

ن  بيا

نرش عىل توير سبيس إكس الرسمي 
 Crew ق�درة  االختب�ار  »س�يظهر 
Dragon عىل االنفصال عن فالكون 9 
وإيصال رواد الفضاء إىل مكان آمن يف 
حالة وقوع حادث طارئ غري محتمل 

عند اإلطاق«.
ومن املقرر إطاق 

الص�اروخ الناقلة يف الس�اعة 16.00 
بالتوقيت املح�ي. وفًقا لخطة العمل، 
يجب تنش�يط نظام اإلنقاذ خال أول 
دقيق�ة ونص�ف م�ن الرحلة. س�يتم 
 9 Falcon إيق�اف تش�غيل مح�ركات
من أجل محاكاة بداية للطوارئ، ومن 
ثم يجب تنش�يط محركات كبس�ولة 
اإلنقاذ، والتي ستأخذها إىل مكان آمن 
بعي�د عن الص�اروخ. يف حالة االنتهاء 
بنج�اح من االختبار، يمكن إجراء أول 
رحلة مأهولة يف غضون بضعة أشهر.

علماء: التدخين يزيد من ضعف القدرات الوظيفية
حديث�ة  دراس�ة  كش�فت 
عن خطر جدي�د للتدخني، 
وه�و أن املدخن�ني أو م�ن 
أقلعوا مؤخرا عن التدخني، 
احتم�االت  لديه�م  تزي�د 
اإلصابة بإعاقة يف القدرات 
الوظيفي�ة بع�د التع�رض 
لجلط�ة، مقارن�ة بمن لم 

يدخنوا عىل اإلطاق.
م�ن  العدي�د  وربط�ت 
ف�رة  من�ذ  الدراس�ات 
التدخ�ني  ب�ني  طويل�ة 
وزي�ادة احتماالت اإلصابة 
بأمراض األوعي�ة الدموية 
ته�دد  صحي�ة  ومخاط�ر 
األزم�ات  مث�ل  الحي�اة، 
القلبية والجلطات، بحسب 

وكالة »رويرز«.
لكن الدراسة الجديدة تلقي 
الض�وء ع�ىل كيفي�ة تأثري 
التدخني يف الفرة السابقة 
عىل اإلصابة بالجلطة، عىل 
تعامل املرىض مع حياتهم 

اليومية بعدها.

أن  إىل  الدراس�ة  وخلص�ت 
يصابون  الذي�ن  املدخن�ني 
لديه�م  تزي�د  بجلط�ة 
التع�رض  احتم�االت 
الوظائ�ف  يف  ملش�كات 
بنس�بة  بعده�ا  الحيوي�ة 
ال  بم�ن  مقارن�ة   ،%29

يدخنون.

الدراس�ة  وبينما لم تظهر 
دال�ة ب�ني  وج�ود ف�روق 
املدخن�ني الس�ابقني وغري 
يتعل�ق  فيم�ا  املدخن�ني، 
إال  الجلطة،  بحالتهم بع�د 
أن األم�ر ل�م ينطب�ق عىل 
الس�نتني  أقلعوا خال  من 
فحس�ب  الس�ابقتني 

لإلصاب�ة، إذ زادت لديه�م 
االحتماالت بنسبة %75.

وأض�اف فري�ق الدراس�ة 
دوري�ة  يف  ن�رشت  الت�ي 
»س�روك«، أن تلك النتائج 
تعني االعتم�اد وظيفيا يف 
شؤون الحياة اليومية عىل 
ش�خص آخر لثاثة أشهر 

تقريبا بعد الجلطة.
الذي  وقال تيتسورو آجو، 
ش�ارك يف قي�ادة البح�ث، 
وهو من جامعة كيوش�و 
بالياب�ان:  فوك�وكا  يف 
»التدخ�ني يمكن أن يكون 
عاما مهما وقابا للتعديل 
يعيق التعايف الوظيفي بعد 

اإلصابة بالجلطة«.
الري�د  ع�ر  وأض�اف 
»امل�رىض  اإللكرون�ي: 
ترتف�ع  مم�ن  وخاص�ة 
اإلصابة  احتم�االت  لديهم 
بجلط�ات عليه�م اإلق�اع 
عن التدخني يف أرسع وقت 

ممكن«.
وكل من شملتهم الدراسة 
أصيب�وا بجلط�ة دماغية، 
الس�بعني م�ن  وكان�وا يف 
عمره�م أو أك�ر، ونح�و 
مدخن�ني،  كان�وا  ربعه�م 
بينم�ا كان 32% مدخن�ني 
س�ابقني و43% لم يس�بق 

لهم التدخني.

اختراع طائرة برمائية تعمل على الطاقة الشمسية
اس�تطاع فري�ق علمي م�ن موظفي 
بطرس�رغ  س�انت  كلي�ة  وط�اب 
التقنية يف روسيا، تصميم أول طائرة 
برمائية تعمل عىل الطاقة الشمسية، 
تستطيع التحليق والعوم لوقت »غري 
محدد« يف حالة وجود أشعة الشمس.

وبحسب مدير مركز تطوير االبتكار، 
اليكيس مايسرو، فقد جذب االبتكار 
الجدي�د اهتم�ام ال�رشكات األجنبية 
والوطني�ة، والت�ي يمك�ن أن تفت�ح 

آفاق�ا جدي�دة يف عال�م الطريان 
واالستثمار يف الطائرات 

با طيار.
ود  ز و

الفري�ق البحث�ي الطائ�رة الرمائية 
»Storm-600« املتعددة االس�تخدام، 
ب�دارات كهربائي�ة ومعالجات ذكية، 
ق�ادرة ع�ىل التحك�م بحركته�ا، مع 

وخاي�ا  بطاري�ات 

هيدروجيني�ة، قابل�ة ع�ىل االحراق 
الداخي الهج�ني، والت�ي تعتر األوىل 

من نوعها يف العالم.
وبحس�ب مايس�رو، فإن هذه اآللية 
املع�دات  ع�رش  ع�ىل  س�تربع 
املستخدمة قريبا، خصوصا 
م�ع االبتع�اد التدريجي عن 
اس�تخدام الوقود يف الطائرات 

والسيارات.
»العي�ب  مايس�رو: 
أو  للس�يارات  الرئي�يس 
العامل�ة بالطاقة  املع�دات 
تتوق�ف  أنه�ا  الكهربائي�ة 
تفري�غ  بمج�رد  العم�ل  ع�ن 
البطاريات، لكن التصميم الجديد 
تف�ادى ه�ذه املش�كلة، م�ن خال 
تثبيت األلواح الشمسية عىل السطح 
الخارجي للهي�كل، مما يوفر مصدرا 
مستداما للطاقة، يخزن يف البطاريات 
التي يمكن اس�تخدامها عند الحاجة، 
»بوليتكس�بريت«  موق�ع  بحس�ب 
الرويس.وتزن بطاري�ات اآللية حوايل 
10 ك�غ، وه�ي أخ�ف بمرت�ني م�ن 
بطاري�ات الليثيوم التلقيدي، بس�عة 
10 كيلو واط/ساعة، بينما تبلغ قوة 
الطاقة املقدمة من األلواح الشمسية 

حوايل2.4 كيلو واط.

شركة تنتج نظام إلنقاذ المركبات الفضائية

دراسة تكشف الترابط بين زيادة 
الوزن والفالونزا 

االتح�اد  إن  إعامي�ة  تقاري�ر  اك�دت 
»أب�ل«  رشك�ة  يج�ر  ق�د  األوروب�ي 
األمريكي�ة عىل تغيري ش�احن هاتفها 
»آيفون« مرة أخرى، لجعله مش�ركا 

ومتناسبا مع جميع الهواتف الذكية.
وقال موقع »سكاي نيوز« الريطاني 
إن�ه ع�ىل الرغم م�ن توجي�ه رشكات 

التكنولوجي�ا يف الس�ابق للعم�ل مع�ا 
لتطوير شاحن عاملي »موحد« ، إال أن 
املسؤولني يف االتحاد األوروبي يقولون 
»إن االتفاق�ات الطوعي�ة بني مختلف 
الجهات الفاعلة يف الصناعة لم تحقق 
ملس�ؤويل  املرجوة«.ووفق�ا  النتائ�ج 
التغي�ريات  ف�إن  األوروب�ي،  االتح�اد 

ستجعل حياة العماء »أسهل وتساعد 
البيئ�ة«، حيث تش�ري التقديرات إىل أن 
الش�واحن القديمة تول�د أكثر من 51 
أل�ف طن من »النفاي�ات اإللكرونية« 
كل عام.ه�ذا ويخطط أعضاء الرملان 
األوروبي للتصويت عىل هذا اإلجراء يف 

إحدى الجلسات املقبلة.

االتحاد االوربي يجبر ايفون على تغيير شاحنه
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املراقب العراقي/ متابعة...
تنفس�ت ديني�س الصعداء بع�د مشاهدته�ا ألول مرة 
عينه�ا الصناعية الجديدة وجزء م�ن وجهها يعود من 
جدي�د، بعد أن دّمر مرض الرسط�ان أجزاء من وجهها 
وإح�دى عينيها.وظه�رت السعادة عىل وج�ه املريضة 
ألول م�رة، عندما شعرت باألمل م�ن إمكانية استعادة 
وجهها، وتخفيف حدة التشوه�ات التي أصابت أجزاء 

منه.
وبحسب الفيديو الذي نرشته »بي بي يس« فقد أصيبت 
دينيس باملرض قبل أعوام، وتغلبت عليه، لكنها خرجت 

من معركتها مع املرض الخبيث بوجه مدمر.
وأخ�ذ علم�اء برازيلي�ون ص�ورة لوجهها ع�ن طريق 
املوباي�ل، وقاموا بتصميم أج�زاء من وجهها من خالل 

الطابعات الثالثية األبعاد.
وبحسب األطباء، فقد ساهمت هذه التقنية بتخفيض 
التكاليف الكب�رة لعلميات تجمي�ل الوجه، وتخفيض 

الزمن الالزم لتنفيذ هذه القوالب.
وتن�وي دينيس الع�ودة إىل حياته�ا الطبيعية وقالت يف 
ترصيح لها »أنا سعيدة جدا لكوني استطعت أن أخرج 

إىل الشارع مجددا«.

التهم 
السرطان 
وجهها

 وتغلبت عليه !

املراقب العراقي/ متابعة...
أزاح رئيس رشكة مويت هنيس لوي 
فيت�ون »LVMH« الفرن�يس برنارد 
أرن�و ، مؤسس رشكة أمازون جيف 
بي�زوس م�ن املرتب�ة األوىل لقائمة 

األغنى يف العالم.
وبحسب تقرير مجلة فوربس، فإن 
نجاح أرنو يرج�ع إىل ارتفاع أسعار 

األسه�م يف رشكت�ه بنسب�ة 0.7 ٪ ، 
مم�ا جعله يتص�در القائمة برصيد 

1.9 مليار دوالر.
أما أسه�م أمازون فق�د انخفضت، 
لذل�ك 760  تبع�اً  وخ�رس بي�زوس 
ملي�ون دوالر.وبحس�ب املوقع فإن 
ث�روة أرن�و اآلن 117 ملي�ار دوالر، 
يف ح�ن تجمدت ثروة بي�زوس عند 

115.6 ملي�ار دوالر، ويأت�ي ثالث�اً 
مؤس�س رشك�ة »مايكروس�وف«، 
بي�ل غيت�س، بث�روة تق�در ب�113 

مليار دوالر.
يذك�ر أن مجموع�ة موي�ت هن�يس 
لوي فيت�ون الفرنسية تحتل املرتبة 
الرشك�ات  ترتي�ب  يف  عاملي�ا  األوىل 

املتخصصة باللباس الفاخر.

أغنى 
رجل 

في العالم

مشتر مجهول يدفع 1.3 مليون 
دوالر للحصول على عملة نادرة

املراقب العراقي/ متابعة...
بيعت عملة بريطانية نادرة تحمل 
نقًشا للملك إدوارد الثامن، لشخص 
مجهول الهوي�ة، مقابل مبلغ غر 
مسب�وق، مليون جني�ه إسرتليني 
أو م�ا يع�ادل 1.3 ملي�ون دوالر، 
م�ا يجعلها األغ�ىل يف تاريخ البالد.

وقال�ت دار س�ك العمل�ة امللكي�ة، 
وه�ي الهيئ�ة املن�وط به�ا إنت�اج 
العمالت املعدنية يف اململكة املتحدة، 
إن العملة التي تع�د من بن األكثر 
ندرة عىل اإلطالق، بيعت ألحد هواة 
جم�ع األشياء والذي ك�ان حريًصا 
ع�ىل الحص�ول عليه�ا، لكنه�ا لم 

تفصح عن هويته.وترجع األهمية 
التاريخية للعمل�ة إىل تنازل إدوارد 
الثام�ن ع�ن الع�رش يف ديسمرب/ 
األول ع�ام 1936، عق�ب  كان�ون 
أشهر م�ن اعتالئ�ه السلطة، ومنذ 
ذل�ك الحن لم يتم ت�داول أي عملة 
معدنية تحمل صورته.هذه العملة 
هي واحدة من ست قطع مشابهة 
صدرت بشكل تجريبي، وبيعت من 
قب�ل يف ع�ام 1984 مقابل 40 ألف 
جنيه إسرتليني، ثم أعيد بيعها مرة 
أخرى خ�الل م�زاد علن�ي يف لندن 
مقاب�ل 516 ألف جني�ه إسرتليني 

عام 2014.

هبط على مدرج غير مكتمل البناء 
فكاد ان يقتل ركابه

املراقب العراقي/ متابعة...
تفاجأ رك�اب طائ�رة »سوخ�وي سوبرجيت 
100« عندم�ا اكتشفوا أنهم قد هبطوا بالفعل 
ع�ىل أح�د املدارج ال�ذي م�ازال قي�د اإلنشاء، 
ولكنه�م عندم�ا الحظ�وا ذلك، ك�ان كل يشء 
ق�د ت�م بالفعل.وهبط�ت طائ�رة »سوخ�وي 
سوبرجي�ت 100« وع�ىل متنه�ا 99 شخصا، 
بك�ل أمان ع�ىل املدرج غ�ر املكتم�ل يف ثاني 
أكثر املط�ارات ازدحاًما يف العاصمة الروسية،  
يوم الخمي�س املايض، لم تقع أي إصابات بن 
الرك�اب وأفراد الطاقم، ولم تحدث أي مشاكل 

أخرى.
توضح اللقطات التي التقطها أحد الركاب من 
داخل الطائرة أنها تنحدر تدريجياً نحو مدرج 

ال يحت�وي ع�ىل خطوط أو 
عالم�ات، عىل الرغم 

م�ن أن عالم�ات 
غ�ر  امل�درج 
ل�م  املوج�ودة 
تث�ر أي شكوك 

الرك�اب،  ل�دى 
كم�ا أن الفيديو ال يظهر أي أثر 

للذع�ر أثناء الهب�وط الصعب.

وق�ال الطي�ار الذي يعم�ل لدى رشك�ة »إيرو 
إيرالين�ز«  وهي رشكة ط�ران روسية مقرها 
مدين�ة إيركوتسك يف سيبري�ا: »لم يكن هناك 
أي ط�ارئ ع�ىل مت�ن الطائ�رة كم�ا أن األمر 
برمت�ه كان خط�أه بسيط«.وأوض�ح الطيار: 
»إن األح�وال الجوية كان�ت سيئة يف العاصمة 
وكان ل�دي رؤية أفض�ل للممر غ�ر املكتمل، 

والذي يقع ع�ىل بعد 280 مرتًا فقط 
م�ن املس�ار القديم«.وأك�د الطيار 
أنه أجرى هبوًطا روتينًيا بدون أي 
أخط�اء، فاألمر يتعل�ق فقط بأنه 

هب�ط يف املك�ان الخط�أ عىل بعد 
أمت�ار بسيطة م�ن املهبط 

الحقيقي.

 باملراقب العراقي/ متابعة...
دأ القضاء املغربي ، أمس الجمعة النظر يف ملف 
عصابة مكونة م�ن 25 شخًصا، متهمة برسقة 
ساعات يدوي�ة خاصة بامللك محم�د السادس، 
م�ن داخ�ل الق�رص امللكي.وشه�دت محكم�ة 
االستئن�اف بمدين�ة الرب�اط، مس�اء الجمع�ة، 
استنفاًرا أمنًي�ا بسبب محاكمة املتهمن، الذين 
أُلقي القبض عليهم، األسبوع املايض، وتتابعهم 

وزارة القصور امللكية والترشيفات واألوسمة.
ورغ�م أن الجلس�ة علني�ة، إال أن مجموعة من 
األشخ�اص منعوا من حضوره�ا، قبل أن تقرر 

املحكمة تأجيل البت يف امللف لألسبوع املقبل.
وبحس�ب موقع ”فرباير“ املغرب�ي، تضم الئحة 
املتهم�ن ع�دًدا م�ن تج�ار الذه�ب، ومسؤواًل 
باالستخبارات العام�ة يف والية مراكش، إضافة 

إىل املتهمة الرئيسة التي تعمل بالقرص امللكي.
واعرتف�ت األخ�رة بالرسقة، لكنه�ا نفت باقي 

التهم من قبيل تكوين عصابة إجرامية.
ولع�دم انكش�اف أمرهم، عم�د املتهم�ون بعد 
رسقة الساع�ات إىل تذويبها واستخراج املعادن 
النفيس�ة منه�ا، ثم بيعها ملح�ال مختصة ببيع 

الذهب يف مدن مغربية مختلفة.

املراقب العراقي/ متابعة... 
ت�ويف خاغين�درا ثابا ماغار، أق�رص رجل قادر 
عىل امليش يف العالم، وذلك عن عمر ناهز سبعة 
وعرشي�ن عام�ا، يف أح�د املستشفي�ات نيبال.

وقال شقيق�ه ماهيس يف ترصي�ح لوكالة األنباء 
الفرنسية«لقد تويف يوم الجمعة«.

ووفقا للتقارير، ف�إن  خاغيندرا البالغ طول 
ج�راء  ت�ويف  سنتيم�رتا،   67,08 قامت�ه 
إصابت�ه بالته�اب رئ�وي يف مدين�ة 

بوخارا حيث كان يعيش مع أهله
وق�د أدخل املستشفى مرات عدة 
ج�راء االلته�اب الرئ�وي، لكن 
هذه امل�رة طالت اإلصابة قلبه.

ثاب�ا  خاغين�درا  اس�م  وأدرج 
ماغ�ار يف موسوع�ة غيني�س 
لألرقام القياسية للمرة أوىل يف 
2010 بعيد عيد ميالده الثامن 
ع�رش، بصفت�ه أق�رص رج�ل 

قادر عىل امليش يف العالم.

املراقب العراقي/ متابعة...
ويأتي القرار يف إط�ار مبادرات تعليب 
الطعام الفائض من التجمعات الكبرة 
أو الفنادق أو املطاعم وإعادة تقديمها 

للمحتاجن.
وكان تقرير ملنظم�ة األغذية والزراعة 
باألم�م املتحدة »الف�او«، قد كشف أن 
السعودية تحتل املرك�ز األول عامليا يف 
هدر الطع�ام، بمعدل 30٪ من األغذية 
املنتج�ة بقيمة تصل إىل 49 مليار ريال 
سنوي�ا )13 ملي�ار دوالر(، وبإجم�ايل 
ه�در يص�ل إىل 8.3 ملي�ون ط�ن م�ن 

الغذاء كل عام.  
م�ن املع�روف ان�ه ال يوج�د نصوص 
قانوني�ة يف العال�م العرب�ي ملكافح�ة 
إهدار األطعم�ة واألغذية أو الحد منها 
ع�ىل أق�ل تقدي�ر، ولعله م�ن األهمية 
بمكان، وأمام تفيش الجوع والحرمان 
يف الكث�ر م�ن املناط�ق العربي�ة، سّن 
مثل هكذا قوانن، ومن الجدير بالذكر 
يف ه�ذا السي�اق أن صحيف�ة عك�اظ 
السعودية يف عددها الصادر يف 12 آب/

أغسط�س 2018، ونقالً ع�ن تقارير، 
ذكرت أن 30 باملائة من األغذية املنتجة 
يتم إهدارها وتص�ل قيمتها حوايل 49 
مليار ري�ال )9.15 مليار يورو(، فيما 
يص�ل إجم�ال اله�در يف الغ�ذاء داخل 
اململك�ة إىل ح�وايل 8.3 مليون طن كل 
عام، لتتبوأ بذلك السعودية املركز األول 

عاملياً يف إهدار الطعام.
وم�ا يحص�ل يف السعودي�ة يحصل يف 
الكث�ر من ال�دول العربي�ة، وإن كان 
بنسب ومعدالت أق�ل، وعىل الرغم من 
وج�ود مؤسس�ات وجمعي�ات خرية 

وإنساني�ة تسع�ى إىل االستف�ادة من 
بقاي�ا الطع�ام يف املطاع�م واملنتجات 
الت�ي أوشك�ت صالحيته�ا  الغذائي�ة 
ع�ىل االنتهاء م�ن أج�ل توزيعها عىل 
تل�ك  أن  إال  والفق�راء،  املحتاج�ن 
املب�ادرات لم ترتق بع�د إىل درجة سّن 
قوان�ن تدعمها وتسهل عملها لتكون 
يف نهاية املط�اف جزءاً خطة متكاملة 

ترشف عليها الحكومة.
من جه�ة أخرى ق�ال برنامج األغذية 
العامل�ي إن مسح اليم�ن أظهر أن 65 
أل�ف شخ�ص، معظمه�م يف مناط�ق 
الرصاع، يعانون أحواال غذائية كارثية 

وأن العدد قد يزيد إىل 237 ألفا.
املدي�ر اإلقليم�ي لليونيسف يف منطقة 
الرشق األوسط وشمال أفريقيا خرت 
كاباالري ق�ال يف بيان ُنرش عىل املوقع 
الرسم�ي لليونيسي�ف عق�ب زيارت�ه 
لليمن »م�ن شأن الظ�روف املعيشية 
ألطف�ال اليم�ن أن تجل�ب الع�ار عىل 
البرشية. ال يوجد عذر ملثل هذا الوضع 
الس�وداوي يف القرن ال� 21. الحروب 

واألزم�ات االقتصادي�ة وعقود من 
الرتاجع يف التنمي�ة ال تستثني أي 
فت�اة أو فت�ى يف اليم�ن. معاناة 
األطف�ال ه�ذه كله�ا م�ن صنع 

اإلنسان«.
كاالب�اري أض�اف أيض�ا »اليوم 
يف اليمن، هنال�ك 7 مليون طفل 
يخل�دون للن�وم ك�ل ليل�ة وهم 
جي�اع. يف ك�ل ي�وم يواج�ه 400 

أل�ف طف�ل خط�ر س�وء التغذي�ة 
الح�اد، ويتعرضون لخطر املوت يف أي 

لحظة.«

أش�ار التقرير الذي نرشته اليونيسيف 
لشه�ر كان�ون األول إىل مقت�ل 2569 
طفل وإصاب�ة 4124 طفل آخر خالل 
الح�رب املستعرة يف اليم�ن. باإلضافة 
إىل 400 أل�ف طفل دون سن الخامسة 
شدي�د،  تغذي�ة  س�وء  م�ن  يعان�ون 
ويقاتل�ون م�ن أج�ل البقاء ع�ىل قيد 
الحياة، ومليون طفل تعرضوا للنزوح 

الداخيل أيضا.

السعودية تحرز المركز األول عالميا في إهدار الطعام
 سبعة ماليين طفل يمني ينامون وهم جياع 

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، قرارا يلزم المطاعم وقصور وقاعات األفراح بالتعاقد مع جمعيات »حفظ النعمة 
وقال��ت ال��وزارة يف تغري��دة عىل »توي��ر«، إن »الوزير المكل��ف الدكتور ماج��د القصبي وجه جمي��ع األمانات بإل��زام المطاعم وقصور 

وقاعات األفراح بالتعاقد مع جمعيات حفظ النعمة«.

  شاب يحول عينه إلى كاميرا تصوير 

بنك يفصل موظفة بسبب رد فعلها اإلنساني تجاه عميل 

املراقب العراقي/ متابعة...
روب  الكن�دي  الش�اب  تع�رض 
سبنس ال�ذي يبلغ من العمر 47 

لح�ادث  عام�اً 
ك�ان  عندم�ا 
طفالً أثناء عبثه 
ببندقي�ة والده، فقد 
بسبب�ه الب�رص يف عين�ه 
اليمنى.وق�رر سبنس يف عام 
2008 استب�دال عين�ه بع�ن 
اصطناعي�ة تحت�وي عىل كامرا 
فيديوهات�ه  تصوي�ر  به�دف  فيدي�و 
الخاص�ة، فق�رر القيام بعملي�ة إزالة 

عينه املترضرة.
وعىل الرغم من أن العن االصطناعية، ال 
تمكن سبنس من الرؤية، إال أنها قادرة 
عىل التقاط كل ما ي�راه ونقله إىل جهاز 
استقبال يمكنه تسجيله أو تشغيله عىل 

شاشة أو تحميله عىل اإلنرتنت. وتتميز 
ع�ىل  بمقدرته�ا  االصطناعي�ة  الع�ن 

ملدة  العمل 

إع�ادة  قب�ل  متواصل�ة  دقيق�ة   30
شحنها.وصم�م العن صان�ع األطراف 
االصطناعي�ة في�ل بوين م�ن تورنتو، 
يف حن ت�م تطوير النسخ�ة األوىل من 
ال�دارة اإللكرتونية وأجه�زة الكامرا 
املهندس�ن  قب�ل  م�ن  الالسلكي�ة 
كوست�ا غراماتي�س ومارت�ن لينغ، 
بحس�ب ما ذك�رت صحيف�ة »دييل 
الع�ن  الربيطانيو.وتض�م  مي�ل« 
م�ن  مكون�اً  غالف�ًا  االصطناعي�ة 
قسمن، ودارة إلكرتونية، وبطارية 
قابل�ة للشح�ن، وكام�را فيدي�و، 
وجهازا السلكي�ا، ويمتلك سبنس 
اصطناعيت�ن  عين�ن  حالي�اً 
كلم�ا  بالتن�اوب  يستخدمهم�ا 
نف�ذ الشح�ن يف إحداهم�ا، وفق 
م�ا نقلت�ه صحيفة »دي�يل ميل« 

الربيطانية.

 املراقب العراقي/ متابعة...
ق�ررت إدارة أح�د البنوك األمريكية، فص�ل موظفة بسبب رد 
فعله�ا اإلنسان�ي تج�اه عميل، منحت�ه 20 دوالرا م�ن مالها 
»نيوي�ورك بوس�ت«  مل�ا نرشت�ه صحيف�ة  الخاص.ووفق�ا 
األمريكي�ة،  تعم�ل إيم�يل جيم�س يف مرك�ز اتص�االت البنك 
األمريكي وتلقت اتصاال من أحد العمالء يشتكي من أن تأخر 
رصف شيك بمبلغ 1000 دوالر إىل ما بعد أعياد امليالد سيجعله 
مفلسا.وأوضح العمي�ل للموظفة، أنه حتى ال يملك ما يكفي 

من املال لدفع ثمن البنزين.
وشع�رت إيميل باألس�ف تجاهه وعندما أدرك�ت أنه يتحدث 

بالقرب منها، حصلت عىل إذن وتوجهت له ومنحته 20 دوالرا 
م�ن مالها الخاصوب�ررت إيميل رد فعله�ا، بشعورها بالفزع 
تج�اه العميل، لتق�رر مساعدت�ه، قائلة: »ق�ررت مساعدته 
ألنني كن�ت يف نفس املوقف،  لقد تقطعت بي السبل وانتابني 
شعور بالعجز. عيد امليالد هو اليوم الذي ينبغي أن نكون فيه 

لطفاء م�ع بعضن�ا البعض«.وعقب أسبوع م�ن فعلتها 
اإلنساني�ة، تم إب�الغ إيميل م�ن جانب البن�ك بفصلها 
بسب�ب »تفاعل غ�ر مرصح به مع عمي�ل«، حتى أن 

مل�رشف  الذي منحه�ا اإلذن بمغادرة العمل فقد ا
وظيفته أيضا.

تأمالت بخطاب االمام الخامنئي االخير 

اخر الكالم

   إن النظ�ر والتأم�ل بمفردات خطاب القائد الخامنئي امس من عىل منصة 
صالة الجمعة يف طهران ؛ بغية تحليله وسرب اغواره ، بمعزل دون االملام بما 
يحي�ط بالخطاب من ظروف ومالبسات ،يفقدنا الكثر مما يجدر بنا فهمة 

ومعرفة مغازيه . 
ول�ذا فان حضور القائد ليؤم املصلن بصالة الجمعة بعد ثماني سنوات من 

آخر صالة له فيها فان ذلك يعني 
 اوال : أن القائ�د حرص ع�ىل الظهور امام االمة وج�ه لوجه بارشف يوم يف 
االسبوع وهو يوم الجمعة . بما يحمله من دالالت روحية ومرتكزات فكرية 

، لها عالقة بالظهور املقدس لصاحب االمر عج  عند جميع املسلمن . 
ثاني�ا : إن اختي�اره ملشافه�ة االمة عرب الص�الة فيه معاني كث�رة يقف يف 
مقدمته�ا أن صالة الجماعة مظهر من مظاه�ر الوحدة والتالحم بن افراد 

االمة وهو االساس يف االستعداد ملواجهة املستكربين
ثالث�ا: حرص القائد عىل توجيه خطابه للشعوب العربية بلغة القرآن ، يرمز 
لتكري�م الشعوب العربية واحرتامها . وفيه اشارة عىل ان جغرافيتها تشكل 
امليدان الرئي�يس للمواجهة الحاسمة ، وان هذه الشع�وب بارثها الحضاري 
االسالمي وماتعاني�ه من ويالت الهيمنة والغطرس�ة االمريكية، واغتصاب 
ج�زء مهم من اراضيها ومقدساتها ينبغي له�ا ان تكون سباقة يف التصدي 

لطرد الوجود االمريكي من املنطقة وهي قادرة عىل ذلك
رابعا:ب�دا االم�ام الخامنئي وكأنه يحمل غصن الزيت�ون بيده االوىل  ليقدمه 
لشع�وب املنطقة وخاصة العربية منه�ا ، ويدعوهم للتكامل والتعاضد عىل 
ك�ل املستويات ويف اليد االخرى يحمل السالح ويوجه لصدور االعداء  ، وهو 

يتوعدهم بمصر اسود فيما لو فكروا بالبقاء يف املنطقة .
خامس�ا: يب�دو يل أن اختيار االم�ام الخامنئي لذكر االي�ات التي وردت عىل 
لسان موىس ع وهو النبي الذي يؤمن به املسيحيون واليهود واملسلمون عىل 
ح�د سواء ، وينتخب االية التي يدع�وه الله فيها لتذكر  قومه )بنو ارسائيل 
(باي�ام الل�ه اليقت�رص  فيها م�راد االمام الخامنئ�ي عىل تذك�ر ابناء االمة 
االسالمي�ة  فحس�ب ، وانما الجل تذك�ر اليهود واملسيحي�ن عىل حد سواء 

، بانه�م كانوا ضحي�ة الطواغيت) وخاصة 
اليه�ود وما واجهوه م�ن الفراعنه ( الذين 
ينبغ�ي عليه�م أن يكونوا رافض�ن للظلم 
و متصدي�ن ملقارع�ة املستكربي�ن ، ال ان 
يتحولوا هم اىل طغاة وجبابرة يستعبدون 

الشعوب ويمتصون خراتها
سادس�ا : أك�د القائ�د الخامنئ�ي أن يوم 
الح�اج  الكبري�ن  الشهيدي�ن  شه�ادة 
سليماني والحاج املهندس )رض( هو يوم 
من أيام الله فالبد أن يؤرخ له ، ويوضع له 
تقويما زمنيا خاصا  يبدأ فيه العد العكيس 

لخل�و املنطقة م�ن الوجود االجنب�ي اىل االبد 
بربكة دماء هذين الشهيدين   

سابع�اً: ذكر القائ�د أن خصائص وعنارص ق�وة املتغطرسن من االمريكان 
واذنابه�م تكمن بامتالكهم ناصية التقنيات والتط�ور التكنلوجي ،  اضافة 

للماكنة االعالمية الهائلة واملكر والخداع السيايس .
لك�ن دول املنطق�ة تمتل�ك ماه�و اقوى من ذل�ك بكثر رشيط�ة ان تتوحد 
مواقفها وتندمج قدراتها وتستحرض املد االلهي الذي الياتي دون االستقامة 

وااللتزام بقيم الدين االسالمي
ثامنا: نفى االمام الخامنئي مايسمى الحروب بالوكالة واوضح ان الشعوب 
تشه�د نهضة قيمي�ة وتنامي يف الوعي ال�ذي يرفض الغطرس�ة االمريكية 
.وم�ا دور ايران اال انها بصمودها وصالبتها حفزت عند هذه الشعوب روح 

املقاومة والثبات واضحت أُنموذجا يحتذى به 
تاسع�اً : ك�ان يبرش يف كالمه بق�رب انبالج فجر  حض�اري جديد عىل االمة 
وه�ذا الفجر مرهون بالقضاء عىل اسباب الفرق�ة ،ولم يرهن ذلك بالعلماء 

وحدهم بل كان يراه مسؤولية كل ابناء االمة
ع�ارشا : ظه�ور مصطلح غ�رب آسيا بق�وة ليحل مح�ل مصطلح }الرشق 
االوس�ط {الذي يشر ضمنا اىل مركزية اوربا للعالم وتابعية االقاليم االخرى 

له كالرشق االدنى واالقىص واالوسط 
ومصطل�ح الرشق االوسط مصطلح استعماري النشأة ،  والثورة االسالمية 
يف اي�ران ترفضه ملا فيه م�ن معنى التبعية للغ�رب وال تستعمله يف ادبياتها 

السياسية. 
وهاهو االمام الخامنئ�ي اليوم يؤكد عىل ان القرار الجدي قد اتخذ برضورة 
اخ�الء منطق�ة غ�رب اسيا م�ن املستعمري�ن الج�دد )التواج�د العسكري 

االمريكي(
الحادي عرش : اش�ار اىل أن الحرس الثوري تتسم خطواته بالتثبت والرتوي 
والصرب وكأنه يرد عىل من قلل من اهمية الرضبة وظن بانها نهاية املطاف

الثان�ي عرش: اك�د االمام الخامنئي أن هذه الرضبة اولي�ة ما يعني أن ايران 
تتح�ن الفرصة  النتقاء الزمان واملكان املناسب�ن لتوجيه الرضبة القادمة 

وال وجود للحرب بالوكالة.

  ماجد الشوييل

عن رسول الله )ص�ىل الله عليه وآله وسلم(: 
»م�ا من ولد باّر ينظ�ر إىل والديه نظر رحمة، 

إال كان له بكل نظرة حّجة مربورة.
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