
»الجوكر« األمريكي يؤجج التظاهرات.. قطع للطرق وحرق لإلطارات وغلق للمؤسسات الحكومية
استباقاً لالحتجاجات المليونية ضد االحتالل...

المراقب العراقي/ القسم السياسي...
بالتزام�ن م�ع التحض�رات الت�ي تج�ري 
لألع�داد الحتجاجات مليونية ضد االحتالل 
األمريكي، تندي�داً لجريمته الت�ي ارتكبها 
يف مطار العاصمة بغداد باس�تهداف نائب 
رئي�س هيأة الحش�د الش�عبي أب�و مهدي 
املهندس وقائد فيلق القدس اإليراني قاسم 
التظاه�رات  س�ليماني، تصاع�دت ح�دة 
يف العراق بعد ان ش�هدت يف األي�ام القليلة 
املاضية هدوءاً نس�بياً ، وجاء ذلك التصعيد 
بع�د يوم م�ن التوتر الذي لح�ق تظاهرات 
لبنان وال�ذي تمخض عن�ه تعديات طالت 
ق�وات الرشط�ة واملؤسس�ات الحكومي�ة 
وج�اءت تلك األس�اليب بذات األس�لوب يف 

العراق بعد يوم من لبنان.
غل�ق  الجنوبي�ة  املحافظ�ات  وش�هدت 
للمؤسس�ات الحكومي�ة يف الليل�ة املاضية 
ولحام األبواب، كما صحت العاصمة بغداد 
اليوم عىل قطع للطرقات وحرق لإلطارات 
عرقل�ة من عملية س�ر املواطن والوصول 

اىل أماكن عمله.
األمريك�ي  »الجوك�ر«  حمل�وا  مراقب�ون 
مس�ؤولية ذلك التصعي�د، مؤكدين ان اليد 
الت�ي تح�رك التظاه�رات يف املنطق�ة هي 
واح�دة، ولفت�وا اىل ان تظاه�رات الجمعة 
القادمة املليونية املستهدف األول فيها هو 
الجان�ب األمريكي، الن الجموع س�تطالب 
بخروج�ه ومن الطبيعي ان يرد عرب ادواته 

بإرباك الوضع ألفشال التظاهرات املليونية.
وبه�ذا الجانب يرى املحلل الس�يايس وائل 
الركابي ان اإلعالن عن انطالق التظاهرات 
الوج�ود  اخ�راج  اىل  الداعي�ة  املليوني�ة 
األمريكي، دفع اذناب الس�فارة االمريكية 
اىل التصعي�د م�ن احتجاجاته�م يف بغ�داد 
واملحافظات الجنوبي�ة، ومواجهة القوات 

األمنية والشعب.
وقال الركابي يف ترصيح خص به »املراقب 
العراقي« ان » االمريكان امام مشكلة، بعد 
ق�رارات الربمل�ان العراقي لس�حب القوات 
االمريكية، وهذا جعله�م امام خيارين اما 
االنسحاب او االس�تعدادات لنران فصائل 
املقاوم�ة اإلس�المية الت�ي اخرجت�ه عام 

.»2011
وأضاف ان »تظاه�رات لبنان وما تمخض 
عنه�ا م�ن تصعي�د اعقبه تصعي�د مماثل 
يف الع�راق، يدل�ل ع�ىل ان اليد الت�ي تحرك 
تلك االحداث واحدة وه�م االمريكان الذين 
يرون ان كل الشعوب التي فيها قوة ملحور 
املقاومة يج�ب اضعافها وتركه�ا يف اتون 

رصاع داخيل إلضعافها«.
ولف�ت اىل ان » بع�ض الس�ذج ال يدرك�ون 
لذل�ك  ومخططاته�ا،  أمري�كا  خط�ورة 
تجده�م يدافعون عن امل�رشوع األمريكي 
وينصه�رون مع�ه بعل�م او بغ�ر عل�م، 
ويتبعون ما يبثه السياسيني املتماشني مع 

املرشوع االمريكي من أكاذيب ».

ودعا الركابي« أبن�اء املحافظات الجنوبية 
اىل مزيد من الوعي وقطع الطريق امام من 
يح�اول ان يح�رف التظاه�رات الحقيقية 
التي دعمته�ا املرجعية الديني�ة، وجعلهم 
اىل  الداعي�ة  التظاه�رات  الفش�ال  أدوات 

خروج املحتل«.
من جانب�ه ي�رى املحلل الس�يايس عباس 
اح�داث  ملجري�ات  املتابع�ة  ان  حس�ني 
التظاه�رات يف املنطقة ي�درك جيداً ان اليد 

التي تمسك أداة التحكم واحدة«.
وقال حس�ني يف ترصيح خص به »املراقب 
العراقي« ان »اعمال الشغب التي حدثت يف 
لبنان جاءت بذات الش�كل يف العراق، وهذا 
أبرز دليل عىل ان تل�ك التظاهرات تدار من 

الخارج«.
وأضاف ان » املطالب املرشوعة ال يستطيع 
حظي�ت  وق�د  عليه�ا،  يختل�ف  ان  أح�د 
بمساندة املرجعية، اال ان تضييعها باعمال 
العن�ف والتخريب وقط�ع الطرقات وغلق 
املدارس واملؤسسات الحكومية، بدد جميع 
تل�ك املطالب وثبت جميع التهم التي توجه 
اىل بعض املتظاهرين املرتبطني بالخارج«.

يش�ار اىل ان العراق يش�هد ازمة تظاهرات 
األول ع�ام  من�ذ ع�ام ترشي�ن  انطلق�ت 
)2019( ، والزالت مس�تمرة، وقد ش�هدت 
للقت�ل  واح�داث  التج�اوزات  م�ن  ع�دد 
والتخري�ب ورسق�ة املمتل�كات الخاص�ة 

والعامة.

سان جيرمان يطمح للتعاقد مع جوارديوال

صحيفة تحذر 
من استخدام

 الروبوتات القاتلة 
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االحتجاجات
 في العراق

Almuraqeb Aliraqi Newpaperاالحد 19 كانون الثاين 2020 العدد 2243  السنة العاشرة صحيفة-يومية-سياسية-عامة

39

اك�دت قي�ادة عملي�ات الرافدي�ن، اليوم 
االحد، ان املتظاهري�ن اعلنوا براءتهم من 

ما يعرف ب�’’جهاز مكافحة الدوام’’.
وق�ال قائد العملي�ات الل�واء الركن جبار 
»املراق�ب  تابعت�ه  ترصي�ح  يف  الطائ�ي 
العراقي« إن »قادة املتظاهرين الس�لميني 
أبلغون�ا براءته�م مم�ا يس�مى )جه�از 

مكافحة الدوام(«.
واضاف ان »ممثيل املتظاهرين السلميني 
أك�دوا ان االفع�ال الت�ي تق�وم به�ا هذه 
املجموعات بغلق امل�دارس ومحاولة منع 
املوظفني من ممارس�ة عملهم يف الدوائر 
الخدمي�ة مس�تهجنة وال تم�ت للمطالب 
التظاه�رات  اجله�ا  الت�ي خرج�ت م�ن 

بتحقيق االصالح ومحاربة الفساد«.
تطب�ق  االمني�ة  »الق�وات  أن  اىل  واش�ار 
القانون بتوفر الحماية الالزمة ومنع اي 
محاولة لحرق او اغ�الق الدوائر الخدمية 

واملنشآت واملدارس«.

المتظاهرون يعلون 
براءتهم من جهاز 

مكافحة الدوام
المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

ما اثر مؤخرا بش�أن االتفاق الصيني العراقي 
من ترصيحات لبعض القوى السياس�ية التي 
تصطف اىل جانب بق�اء االحتالل األمريكي يف 
الب�الد ويدب ان تكون اكثر من دولة تش�ارك 
يف اعمار العراق وبال�ذات أمريكا التي احتلت 
البالد لسنوات طويلة وما زالت لم تقدم يشء 
العمار الع�راق , بل انها جاءت برشكاتها من 
اجل االستحواذ عىل أموال املشاريع ولم تقدم 
يشء , فما زالت البن�ى التحتية مدمرة ورغم 
ذلك هناك من ين�ادي ببقاء االحتالل وإعطاء 
الت�ي عاث�ت يف األرض  املش�اريع لرشكات�ه 

الفساد.
الحكوم�ة العراقي�ة خضعت البت�زاز لبعض 
السياس�يني ودعت دول مثل أمريكا واليابان 
وكوري�ا الجنوبي�ة لعق�د اتفاق�ات تجاري�ة 
ودخ�ول رشكاتها اىل العراق م�ن اجل احداث 
ت�وازن يف الس�وق العراق�ي , لك�ن املطبل�ني 
للم�رشوع األمريك�ي تناس�وا ان ال�رشكات 
االمريكي�ة تعم�ل يف العراق من�ذ 16 عام ولم 

تعم�ر محطة كهرب�اء واحدة او تق�وم ببناء 
محط�ة تصفية املياه , بل كان دورهم تآمري 
البق�اء الع�راق بل�د مدم�ر للتحك�م بثرواته 

واالستحواذ عليها.
الرشكات العاملية نوعان األوىل وهي الرشكات 
االعتيادي�ة الت�ي تعم�ل يف جمي�ع قطاعات 
االعم�ار التس�عى لدخ�ول الع�راق لكونه بلد 
غر مس�تقر ومحتل وتتخوف من استهداف 
عمالها ومشاريعها التتجاوز كلفته املليارين 
او اكث�ر بقليل او اقل وبذلك التتحمل التبعات 
األمني�ة لقل�ة أرباحها ورصانته�ا, اما النوع 
الثان�ي فه�ي رشكات الطاق�ة وهي رشكات 
ضخم�ة تعمل بمش�اريع النف�ط والكهرباء 
وعقوده�ا ضخم�ة بع�رشات امللي�ارات م�ن 
ال�دوالرات وربم�ا اكث�ر , وه�ذه ال�رشكات 
معظمه�ا تعم�ل يف العراق وتعط�ي 40% من 
قيم�ة العق�د لقضاي�ا تأم�ني ام�ن الرشكة 
ومنتسبيها .ويف نظرة شاملة نرى ان عرشات 
الرشكات االمريكية تعمل يف العراق وهي من 
الن�وع الثاني واخرها عقد حق�ن مياه البحر 

لحقول النف�ط التي اس�تحوذت عليه رشكة 
اكس�ون موبي�ل االمريكي�ة بمبل�غ 51مليار 
دوالر , ل�ذا ندع�و املطبل�ني لرف�ض الصفقة 
الصينية اىل مراجعة عمل الرشكات االمريكية 
وهي تس�تحوذ عىل عق�ود النف�ط العراقي , 
لذا ف�ال داعي لهذه الثرثرة وهم ال يعلمون ما 

يجري يف العراق.
يقول الخبر االقتصادي الدكتور عبد الرحمن 
املش�هداني  يف اتصال مع ) املراقب العراقي(: 
توجه�ات الحكومة الحالية ه�ي احداث نوع 
م�ن الت�وازن يف عم�ل ال�رشكات األجنبية يف 
الع�راق م�ن خ�الل دع�وة دول مث�ل أمريكا 
وكوري�ا الجنوبية والياب�ان اىل عقد صفقات 
م�ع الع�راق ع�ىل غ�رار االتف�اق الصين�ي , 
وه�ذه الدعوة جاءت ع�ىل خلفية قيام بعض 
السياسيني املحس�وبني عىل اجندات خارجية 
بتخويف الش�ارع العراقي وب�ث دعايات بأن 
االتف�اق ه�و احت�كار لل�رشكات الصيني�ة , 

والحقيقة عكس ذلك .

تفاصيل اوسع صفحة 3

حذرت النائبة ندى شاكر 
ج�ودت، اليوم االحد، من 
تأخر الكتل السياسية يف 
تسمية شخصية لرئاسة 
بديلة ع�ن عبد  ال�وزراء 
املهدي.وقال�ت جودت يف 
»املراقب  تابعته  ترصيح 
»تهديدات  ان  العراق�ي« 
يف  التظاه�ر  س�احات 
واملحافظات  بغ�����داد 
وتوس�يع  بتصعي����د 
يثر  ام�ر  االحتجاج�ات 
عامل  ويش�كل  املخاوف 
قل�ق للمواطن�ني، وعلية 
أصب�ح م�ن ال�روري 
ازم�ة  بح�ل  اإلرساع 
ال�وزراء  رئيس  تس�مية 
وذل�ك ملن�ع أي ظاه�رة 

س�لبية قد تؤدي االخالل 
او انفالت أمنى«.

وأضافت ان »تعنت الكتل 
باألخ�ص  السياس�ية 
الشيعية املعنية بتسمية 
وع�دم  ال�وزراء  رئي�س 
للتواف�ق،  الي�ة  إيج�اد 
ربم�ا س�تؤدي الذه�اب  
بالعملي�ة السياس�ية اىل 

املجهول«.
وطالب�ت ج�ودت زعماء 
الكتل السياسية املؤثرين 
يف  العاج�ل  ب�”التدخ�ل 
وتش�كيل  االزم�ة  ح�ل 
حكوم�ة انتقالية جديدة 
وصالحيات  معينة  وملدة 
اج�راء  لح�ني  مح�ددة 

انتخابات جديدة ” .

سياسيون يرفضون االتفاقية الصينية ويغضون الطرف عن سرقات الشركات االمريكية 

أك�د حركة عصائب اه�ل الحق، اليوم 
األحد ان أمريكا لديها أرش�يف اس�ود 

بخلق الفوىض يف املنطقة.
وقال القيادي يف الحركة عدي الخدران 
»املراقب  تابعت�ه  بترصي�ح صحف�ي 
العراق�ي« إن »امري�كا لديها ارش�يف 
اس�ود يف خل�ق الف�وىض بالكث�ر من 
بل�دان العال�م وه�ذا االم�ر موث�ق ال 
يختل�ف عليه اثنان ونرشت عنه اغلب 
وس�ائل االعالم الدولية خ�الل العقود 

املاضية«.
واض�اف، ان »امري�كا تض�م مراك�زاً 
بحثي�ة متخصص�ة يف كيفي�ة اث�ارة 
املجتمع�ات ومنه�ا  داخ�ل  الف�وىض 
الرشقي�ة س�واء يف الع�راق او بقي�ة 

البلدان«.
 ولف�ت اىل أن »امري�كا تس�عى إلثارة 

حري�ق كب�ر يف الب�الد لتنفي�ذ اجندة 
هدفه�ا االس�ايس الرتوي�ج ألف�كاره 
مح�ددة الغاي�ة منه�ا اث�ارة الفوىض 
ودفع االوضاع اىل حافة االنهيار وهذا 

ما تريده امريكا االن يف العراق«.
واشار إىل ان«استهداف مقرات الحشد 
االكاذيب  الش�عبي وقيادات�ه واث�ارة 
واالف�رتاءات كلها عالمات اس�تفهام 
تدلل بان هن�اك مخطط خبيث يجري 

تطبيقه يف العراق«.
 وتابع أن »التظاهر الس�لمي املطالب 
بالحق�وق املرشوع�ة موض�ع احرتام 
وتقدير لكن الس�عي إلث�ارة الفوىض 
وايق�اف الحياة ام�ر مختلف ال يمكن 
القب�ول ب�ه والجه�ات الحكومية هي 
املعني�ة بالت�رصف م�ع م�ن يح�اول 

االرضار بالصالح العام«.

اهل الحق: أمريكا لديها أرشيف 
اسود بخلق الفوضى

برلمانية تحذر من تأخر حسم 
تسمية رئيس الوزراء 

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

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/ احمد محمد...
تس�تبعد اوس�اطا سياس�ية التوص�ل اىل حس�م قضية 
تس�مية رئي�س ال�وزراء الجدي�د خ�الل األي�ام القليل�ة 
املقبلة، وذلك بس�بب عدم التوصل اىل شخصية مستقلة 
لش�غل املنصب، مس�تبعدة اإلبقاء عىل عادل عبد املهدي 
يف منصب�ه، فيما لفت�ت اىل أن االجتماع�ات األخرة التي 
جمع�ت الصدر والعام�ري تمح�ورت موضوعاتها حول 

ملف السيادة العراقية وانهاء الوجود األمريكي.
ويؤكد برملاني أنه ال يوجد أي فراغ دس�توري يف املش�هد 
الس�يايس حتى وإن لم يتم التوصل اىل شخصية لرئاسة 

الوزراء كون أن املنصب غر شاغر.
من جهته اكد النائب عن تحالف سائرون صباح العكييل، 
أنه »لم يطرأ أي جديد حول املفاوضات السياسية بشان 
تس�مية رئي�س وزراء جديد«، مبينا أن »الجلس�ات التي 
عقدت يف األيام املاضية لم تفيض اىل شخصية مرضية«.

وق�ال العكي�يل، يف ترصي�ح ل�� »املراق�ب العراق�ي« إن 
»اجتماعات الصدر األخرة لم تتطرق اىل مسألة التفاوض 
حول ش�خصية لرئاس�ة ال�وزراء وانم�ار اقترصت عىل 
مناقشة األوضاع العامة ومس�ألة الحفاظ عىل السيادة 

العراقية وطرد الوجود األمريكي«.
وأشار، اىل أن »كتلة س�ائرون الزالت متمسكة بموقفها 

ح�ول طرح ش�خصية مس�تقلة ملنصب رئاس�ة الوزراء 
بعيدة عن الطيف السيايس«.

واس�تبعد، أن »يتم حسم ملف رئيس الوزراء خالل األيام 
القليلة املقبلة«.

وح�ول قضية الفراغ الدس�توري التي ح�ذرت منه كتال 
سياس�ية فند العكييل، ذلك بقوله أن »الفراغ الدستوري 
يتك�ون نتيجة عدم تس�مية رئيس ال�وزراء يف حال كان 
املنص�ب ش�اغرا، ولكن مث�ل الوضع الح�ايل يف العراق ال 
يوجد أي فراغ دس�توري ألن رئيس الوزراء املس�تقيل ال 
ي�زال يف منصبه ويمارس مه�ام عمله بحكومة ترصيف 
أعمال«.ب�دوره اش�ار النائب عن تحال�ف البناء واملكون 
الش�بكي ق�ي عب�اس الش�بكي، اىل ان التق�ارب ب�ني 
تحالفي الفتح وس�ائرون سيس�فر ع�ن انفراجه قريبة 
بش�أن اختيار رئيس ال�وزراء الجديد، مس�تبعدا تجديد 
الثقة ب� “ عادل عبد املهدي” بعد الخالفات الحاصلة بني 

األطراف السياسية.
وق�ال الش�بكي يف ترصيح تابعته »املراق�ب العراقي« إن 
»املعلوم�ات املتوف�رة ل�دي تفيد بوجود ح�راك قوي بني 
الكت�ل السياس�ية املعني�ة بتكلي�ف رئي�س وزراء جديد 

وبتشاور مع رئيس الجمهوربة«.

تفاصيل اوسع صفحة 2

برلمانيون يكشفون عن سيناريوهات متعددة لوضع الحكومة وشخصية رئيس الوزراء

املراقب العراقي/ متابعة...
ع�اد اله�دوء إىل وس�ط ب�روت بعد صدام�ات بني 
متظاهري�ن والق�وى األمنية أس�فرت ع�ن إصابة 
الع�رشات يف صفوف الجانبني املتظاهرون رش�قوا 
بالحج�ارة واملفرقع�ات الق�وى االمني�ة التي ردت 
عليهم باالستخدام الكثيف للقنابل املسيلة للدموع 

وبخراطيم املياه.
وتزامن التصعيد يف الشارع مع املؤرشات االيجابية 

لقرب والدة حكومة حسان دياب.
واندلعت أمس الس�بت مواجهات ب�ني املتظاهرين 
والقوى األمنية يف وس�ط العاصمة اللبنانية بروت 

خالل تحرك تحت عنوان »سبت الغضب«.
واطلع�ت الق�وى األمني�ة اللبناني�ة الغاز املس�يل 
للدم�وع لتفري�ق املحتجني يف محي�ط الربملان، بعد 
ان�دالع مواجهات بني املحتجني والقوى األمنية عند 

أحد املداخل املؤدية إىل الربملان.
فرض القانون ... 

وأفاد مصدر أمن�ي بصدور »أوامر للجيش اللبناني 
بالتدخ�ل إلعادة اله�دوء اىل وس�ط العاصمة، الذي 

وصلت قوات منه إىل املكان«.
الرئي�س اللبنان�ي ميش�ال عون طلب م�ن وزيري 
الدف�اع والداخلية والقي�ادات االمنية املحافظة عىل 
أمن املتظاهرين الس�لميني ومنع اعمال الش�غب يف 

الوسط التجاري.
وتاب�ع ع�ون تده�ور الوض�ع االمن�ي يف الوس�ط 
التجاري يف ب�روت، واتصل بوزي�ر الدفاع الوطني 
الياس ب�و صعب ووزي�رة الداخلي�ة والبلديات ريا 
الحس�ن وقائد الجيش العماد ج�وزف عون واملدير 
الع�ام لق�وى االم�ن الداخيل الل�واء عم�اد عثمان، 
وطلب اتخاذ اإلج�راءات الرسيع�ة للمحافظة عىل 
أم�ن املتظاهرين الس�لميني ومنع اعمال الش�غب 
وتأمني س�المة األم�الك العام�ة والخاصة وفرض 

األمن يف الوسط التجاري .

تفاصيل اوسع صفحة 4

بعد ليلة من الخراب والدمار ..القوات اللبنانية 
تسيطر على شوارع بيروت

7



المراقب العراقي/ بغداد...
ق�ال النائ�ب عن تي�ار الحكمة عب�اس رسوط، 
ان الق�وات االمني�ة  العراق�ي وق�وات الحش�د 
الشعبي هي قوات قادرة تماما عىل مواجهة  اي 
جماع�ات ارهابية .  وأوض�ح رسوط يف ترصيح 
تابعته »املراق�ب العراقي« أن »الق�وات  االمنية 
العراقي وقوات الحشد الشعبي هي قوات قادرة 
تمام�ا عىل  مواجهة اي جماع�ات ارهابية دون 

الحاجة اىل مس�اعدة اي ق�وات  اجنبية وبالذات 
القوات االمريكية«، الفتا اىل انهم »قواتنا االمنية 
هم  م�ن حس�موا املعركة ضد داع�ش وضد اي 

جماعات إرهابية«. 
وب�ن رسوط ان »هن�اك ف�رق ب�ن التس�ليح 
االمريك�ي وتس�ليح ال�دول  االخ�رى، حي�ث ان 
االم�ريكان يتعاملون بالقروض كون ان واردات 
البن�ك  العراق�ي جميعه�ا يف  النف�ط   مبيع�ات 

الفي�درايل االمريكي، ام�ا بقية  ال�دول فتتعامل 
بالنق�د، والوضع االقتصادي العراقي ال يس�مح 
بذل�ك،  وبالتايل فان اغلب االس�لحة الجوية غري 
االمريكية جهوزيتها غري  كاملة، وهذا هو الخلل 

الذي كان عىل الحكومة العراقية معالجته«. 
واض�اف رسوط ان »العراق جاهز الي مواجهة 
املتط�ورة  االس�لحة  اىل  بع�ض  يحت�اج  لكن�ه 

والقدرات الجوية الحديثة«. 

المراقب العراقي/ بغداد...
الوطن�ي  االتح�اد  عض�و  اك�د 
الس�ورجي،  غي�اث  الكردس�تاني 
املقبل�ة  ان  االجتماع�ات  االح�د، 
الكردس�تاني  الوطن�ي  لالتح�اد 
س�تنهي قضية  رئاس�ته، مبينا ان 
فتح باب الرتش�يح س�يكون وفق 

رشوط معينة . 

وقال الس�ورجي يف ترصيح تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« ان »املجل�س 
 القي�ادي الجديد لالتح�اد عقد اول 
اجتماع�ه قبل ايام لكنه لم يتطرق 
 لرئاس�ة االتحاد بس�بب انش�غاله 

باالمور التنظيمية األولية«. 
واض�اف ان »االجتماع�ات املقبلة 
القليل�ة  االي�ام  خ�الل  لالتح�اد 

الرتش�يح  ب�اب  ستش�هد  فت�ح 
لرئاسة االتحاد ونوابه من ومن ثم 

التصويت عليه    «. 
واوض�ح الس�ورجي ان »االجتماع 
سيخصص لتوزيع االدوار القيادية 
 يف االتحاد واملهام وتسمية متحدث 
باس�م االتحاد وتفاصيل تنظيمية 

 أخرى«. 

نائب: القوات االمنية والحشد الشعبي قادران 
على مواجهة  الجماعات االرهابية

األيام المقبلة .. انتخاب رئيس لالتحاد الكردستاني

المحكمة االتحادية تجتمع »غدا« للبت بقرار حل مجالس المحافظات  

بتهمة اإلختالس .. صدور امر باستقدام أعضاء بلجنة 
توزيع رواتب  الصحوات

المراقب العراقي/ بغداد... 
أعلنت مديري�ة مكافحة اإلجرام، 
الي�وم األح�د، إلق�اء القبض عىل 
 القب�ض ع�ىل مته�م برسق�ة 49 
مليون دين�ار و33 ألف دوالر من 

 عجلة يف بغداد . 
وقال�ت املديري�ة، يف بي�ان تلقت 
»املراق�ب العراق�ي« إن »مف�ارز 
 مكت�ب البي�اع ملكافح�ة االجرام 

ألق�ت القبض عىل مته�م لقيامه 
بكرس  زج�اج عجلة ورسقة مبلغ 
م�ن املال ق�دره 49 ملي�ون دينار 
عراق�ي  و33 أل�ف دوالر أمريكي( 

من داخلها«. 
وأضاف�ت املديرية، أنه »تم عرض 
أوراق�ه التحقيقية ع�ىل القايض 
وف�ق  توقيف�ه  وق�رر   املخت�ص 

أحكام املادة )44٦ ق.ع(«. 

مكافحة االجرام تعتقل متهما سرق 
مبالغ مالية من داخل عجلة  ببغداد

2 صحيفة-يومية-سياسية-عامةمن احلدث

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

اذا تش�وف امريكا أفش�لت صفقة رشاء الس�الح من روسيا 
يعني  تريدك بدون جيش قوي

واذا تش�وف امريكا مرتيدك تستورد منظومة اس 400 يعني 
تريد  سمائنا مس�تباحة الهم ولالرسائيلين يرضبونا شوكت 

مايحبون  
اذا تش�وف امريكا ماتريد اتفاقيتن�ا وي الصن تتنفذ وتنجح 

يعني  تريد اقتصادنا يبقى خاوي
اذا تش�وف امريكا ماتعرتف بقرار الربملان ايل يخص اخراجها 
 من الع�راق فهذا يعني هي مامعرتفة بدس�تورك وال معرتفة 

باملكون  االكرب بالبلد
اذا تش�وف امري�كا ماتقب�ل تتعاق�د وي رشكة 

س�يمينز االملاني�ة  لتطوي�ر منش�آت الطاق�ة 
الكهربائي�ة ومبقي�ة رشك�ة جن�رال الكرتيك 
 محتك�رة موارد الطاق�ة وانتاجها  فهذا يعني 

تريدك بدون كهرباء  
حت�ى ش�وكت ماتري�د تگب�ب الش�ارع 

بالصيف دگببه
ع�د م�ا تغت�ال الح�اج املهن�دس يعني 

ماتريد الحشد وال تعرتف بيه
واذا هي متعرتف بالحشد يعني تريد ترجع داعش

من تغتال الحاج س�ليماني ع�ىل ارض العراق معناها تريد ايل 
 يطب ويطلع للعراق بكيفها ومزاجها

من تش�وف ش�بكات االتصال واالنرتنت رديئة وهي محتكرة 
العقود  املتعلقة باالتصاالت والتجس�س قائم عىل قدم وساق 
الزم تع�رف  امري�كا م�ن خ�الل رشكته�ا العمالق�ة ايرثلنك 

مسيطرة عليك وهذا كله  بسببها
 من تش�وف حكومة كوردس�تان تتمرد عىل املركز اعرف هي 

 متشجعة بامريكا
من تعرف ايران دكول مس�تعدة لنقل تجربتها بمجال الطاقة 

 النووية وامريكا تمانع اعرف ش�رتيد امريكا
من تش�وف امري�كا تهدد بف�رض عقوب�ات ودرس امكانية 
حرم�ان  الع�راق من النظام املرصيف س�ويفت اع�رف امريكا 

مجاية ملصلحتك  
اذا كل هذا تش�وفه وماتعرف امريكا ش�رتيد من�ك ال ومرات 

دكول  خلو امريكا تشتغل بالعراق حتى تسوينا مثل اليابان
اعرف ينطبق عليك قول املتنبي

وما انتفاع اخي الدنيا بناظره
اذا استوت عنده االنوار والظلم

مافكرت بهاي ؟

ماجد الشوييل

االحد 19كانون الثاين 2020 
العدد 2243 السنة العاشرة

الشريط 
األمين

المراقب العراقي/ بغداد... 
أعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد املهدي، االحد، عن ساعات 

 فتح املنطقة الخرضاء وسط بغداد امام حركة السري . 
وقال س�كرتري رئيس ال�وزراء الفريق محم�د حميد البياتي يف 
ترصيح  إلذاعة »س�ومر اف ام« تابعت�ه »املراقب العراقي« انه 
»تم تحديد  س�اعات فتح املنطقة الخرضاء وس�ط بغداد امام 

حركة سري  املركبات«. 
   واض�اف ان »فت�ح الخ�رضاء س�يكون يومي�ا م�ن الس�اعة 
السادسة  صباحا ولغاية ال�10 صباحا، ومن ال�2 ظهرا وحتى 

ال�5 مساء«. 
   وتابع ان »هذا االجراء سيس�تمر لح�ن فتح املنطقة بالكامل 
قريبا  امام حركة الس�ري«، الفتا اىل ان »هناك انسيابية بحركة 

السري بعد  فنح املنطقة«. 

ت�رصيح اإذاعي
مكتب رئيس الوزراء يحدد 

ساعات فتح المنطقة الخضراء

المراقب العراقي/ بغداد... 
كش�ف عض�و مجل�س محافظ�ة 
بغداد املنحل س�عد املطلبي، االحد، 
االتحادية  للمحكم�ة  عن  اجتم�اع 
العلي�ا للنظر بق�رار الربملان بالغاء 
ان  مبين�ا  مجال�س  املحافظ�ة، 
الحكوم�ة تواجه ازم�ة حقيقية يف 
املوازنة  وتوزي�ع موارد املحافظات 
بس�بب حل املجالس .  وقال املطلبي 
»املراق�ب  تابعت�ه  ترصي�ح  يف 
العراقي« إن »بعد تقديم  العديد من 
املحافظة طعون  اعضاء مجال�س 
باقرار الربملان بشأن  الغاء املجالس 
االتحادي�ة  املحكم�ة  س�تجتمع 

العلي�ا يوم غ�دا 20 كان�ون  الثاني 
للبت�ب بصح�ة الق�رار«.  واض�اف 
تتمن�ى  املحافظ�ات  ان »مجال�س 
ان يت�م انصافها من قب�ل  املحكمة 
االتحادي�ة العلي�ا بعد الق�رار الغري 
مدروس من قبل  الربملان«.  واوضح 
املطلب�ي ان »الحكوم�ة االتحادي�ة 
واجه�ت مش�اكل مالي�ة  جس�يمة 
ومخالفات ادارية كب�رية بعد الغاء 
املجل�س كونه�ا ال يمك�ن ان  تق�ر 
او  املحافظ�ات  جمي�ع  موازن�ات 
تسجل الحسابات الختامية  واملوارد 
وج�ود  لع�دم  للمحافظ�ة  املالي�ة 

مجلس مخول«. 

المراقب العراقي/ بغداد...
كش�فت هيئ�ة النزاه�ة، االحد، عن ص�دور أمر 
اس�تقداٍم بحقِّ أعض�اء  من لجن�ة توزيع رواتب 
أبن�اء الع�راق )الصح�وات(؛ الختالس�هم قرابة 

 أربعة مليارات دينار من الرواتب . 
وذك�ر بي�ان للهيئ�ة تلق�ت »املراق�ب العراقي« 
نس�خة من�ه، أن »محكمة  تحقيق ص�الح الدين 
املختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام 

  )27( ضابط�اً من مختل�ف الرتب 
العس�كرية األعض�اء يف لج�ان 

توزي�ع  روات�ب أبن�اء العراق 

)الصح�وات( لألف�واج التابع�ة لقي�ادة إح�دى 
الف�رق  س�ابقاً يف ص�الح الدين بتهم�ة اختالس 
روات�ب الصح�وات ملدة  ش�هرين بمبل�غ مقداره 

)3,789,344,000( مليار دينار«. 
أم�ر  أص�درت  »املحكم�ة  أن  البي�ان،  وأض�اف 
االس�تقدام بحق املتهمن  يف القضية التي حققت 
فيه�ا الهيئ�ة وأحالتها إىل القض�اء وفقاً ألحكام 

 )31٦( من قانون العقوبات«.  امل�ادة 

المراقب العراقي/ االنبار... 
تمكن�ت قوة من جه�از مكافحة اإلرهاب 
»املس�ؤول  األمن�ي«  ع�ىل  القب�ض  م�ن 
لجماع�ات داع�ش االجرامي�ة يف الفلوجة 
بمحافظ�ة األنب�ار .  وذكرت وكال�ة االنباء 
الرسمية يف خرب تابعته »املراقب العراقي« 
 عاجل تابعته الس�ومرية نيوز، أن »جهاز 
مكافح�ة االره�اب يلق�ي  القب�ض ع�ىل 
املسؤول االمني لعصابات داعش االرهابية 
لقاطع  الفلوجة«.  وتنف�ذ األجهزة األمنية 
عمليات يف مناط�ق متفرقة من محافظة 

األنب�ار  تس�فر ع�ن إلق�اء القب�ض ع�ىل 
داع�ش  جماع�ات  يف  وقي�ادات  عن�ارص 

 االجرامية ومطلوبن بقضايا مختلفة. 

المراقب العراقي/ بغداد... 
األح�د،  مطلع�ة،  مص�ادر  أف�ادت 
للتحقيق  بأربي�ل  بتش�كيل لجنت�ن 

بوفاة  منتسب بالبيشمركة . 
»حكوم�ة  إن  املص�ادر،  وقال�ت 
ش�كال  وبرملان�ه  كردس�تان  إقلي�م 
لجنت�ن  للتحقيق يف مالبس�ات وفاة 
الوطن�ي  االتح�اد  منتس�بي  اح�د 
الكردس�تاني  داخل مديرية اس�ايش 
اربي�ل بعد ث�الث ليايل م�ن اعتقاله، 

بع�د ان تم  نق�ل جثته م�ن اربيل اىل 
السليمانية لترشيحها«. 

وأضاف�ت، أن »تقرير الطب العديل يف 
الس�ليمانية يؤكد وج�ود اثار  تعذيب 
ع�ىل جس�ده«، الفت�ا إىل أن »عائلته 
تنفي رواية اس�ايش اربيل  بانتحاره 
وتؤكد ان�ه فارق الحي�اة تحت تأثري 

التعذيب«. 
وقال مصدر مطلع بوقت س�ابق، إن 
»املواط�ن مجيد ابراهي�م تم  اعتقاله 
من قبل اسايش الحزب الديمقراطي 

وتويف يف الس�جن فيما  تقول مديرية 
اسايش اربيل انه تويف منتحرا .» 

وأضاف انه »تم ترشي�ح جثة املتويف 
ي�وم ام�س يف الس�ليمانية  وبانتظار 
نتائ�ج التحقي�ق فيما ه�دد قادة يف 
االتح�اد الوطن�ي بتصعي�د  املوق�ف 
عرب رس�ائل تم ايصاله�ا إىل مديرية 
الح�زب  واملس�ؤولن  يف  االس�ايش 
الديمقراط�ي يف ح�ال تب�ن انه تويف 
نتيج�ة التعذي�ب او ت�م  قتل�ه داخل 

السجن«. 

القبض عىل »المسؤول األمين
 لداعش« يف الفلوجة

لجنتان بأربيل للتحقيق بوفاة منتسب بالبيشمركة.. 
وعائلته تنفي  انتحاره

ماهي حقيقة الفراغ الدستوري المزعوم ؟

برلمانيون يستبعدون حسم ملف رئاسة الوزراء واإلبقاء على 
عبد المهدي ..  ويكشفون مضامين اجتماع الصدر والعامري

المراقب العراقي/ احمد محمد...
تس�تبعد اوس�اطا سياس�ية التوص�ل اىل 
حسم قضية تسمية رئيس الوزراء الجديد 
خالل  األي�ام القليلة املقبلة، وذلك بس�بب 
عدم التوصل اىل ش�خصية مستقلة لشغل 
املنص�ب،  مس�تبعدة اإلبق�اء ع�ىل ع�ادل 
عب�د املهدي يف منصبه، فيم�ا لفتت اىل أن 
االجتماع�ات  األخرية الت�ي جمعت الصدر 
والعام�ري تمح�ورت موضوعاته�ا حول 
مل�ف الس�يادة  العراقي�ة وانه�اء الوجود 

األمريكي . 
ف�راغ  أي  اليوج�د  أن�ه  برملان�ي  ويؤك�د 
دستوري يف املشهد السيايس حتى وإن لم 
يتم  التوصل اىل ش�خصية لرئاسة الوزراء 

كون أن املنصب غري شاغر . 
من جهته اكد النائب عن تحالف سائرون 
صب�اح العكييل، أن�ه »لم يط�رأ أي جديد 
 حول املفاوضات السياسية بشان تسمية 
رئيس وزراء جديد«، مبينا أن »الجلس�ات 
 الت�ي عقدت يف األيام املاضية لم تفيض اىل 

شخصية مرضية .» 
وق�ال العكي�يل، يف ترصي�ح ل�� »املراقب 
العراق�ي« إن »اجتماع�ات الصدر األخرية 
ل�م  تتط�رق اىل مس�ألة التف�اوض ح�ول 
شخصية لرئاسة الوزراء وانمار اقترصت 
عىل  مناقش�ة األوض�اع العامة ومس�ألة 
الحف�اظ ع�ىل الس�يادة العراقي�ة وطرد 

الوجود  األمريكي .» 
أن »كتل�ة س�ائرون الزال�ت  اىل  وأش�ار، 
متمس�كة بموقفها حول طرح شخصية 
مستقلة  ملنصب رئاسة الوزراء بعيدة عن 

الطيف السيايس .» 
واس�تبعد، أن »يت�م حس�م مل�ف رئي�س 

الوزراء خالل األيام القليلة املقبلة .» 
وح�ول قضي�ة الف�راغ الدس�توري الت�ي 
ح�ذرت منه كتال سياس�ية فن�د العكييل، 

ذلك بقوله  أن »الفراغ الدستوري يتكون 
نتيج�ة عدم تس�مية رئيس ال�وزراء يف 
ح�ال كان  املنص�ب ش�اغرا، ولكن مثل 
الوضع الحايل يف العراق ال يوجد أي فراغ 
دستوري  ألن رئيس الوزراء املستقيل ال 
ي�زال يف منصب�ه ويمارس مه�ام عمله 

بحكومة  ترصيف أعمال .» 
ب�دوره اش�ار النائب عن تحال�ف البناء 
واملكون الش�بكي قيص عباس الشبكي، 
الفت�ح  تحالف�ي  ب�ن  ان  التق�ارب  اىل 
وس�ائرون سيس�فر عن انفراجه قريبة 
بش�أن اختي�ار رئي�س  ال�وزراء الجديد، 
مس�تبعدا تجدي�د الثقة ب� “ ع�ادل عبد 
امله�دي” بع�د الخالف�ات الحاصل�ة  بن 

األطراف السياسية . 
وقال الشبكي يف ترصيح تابعته »املراقب 
العراق�ي« إن »املعلوم�ات املتوف�رة ل�دي 
 تفي�د بوج�ود ح�راك ق�وي ب�ن الكت�ل 
السياس�ية املعنية بتكلي�ف رئيس وزراء 

جديد  وبتشاور مع رئيس الجمهوربة .» 
وأض�اف ان »من املؤمل ان نش�هد انفراج 
قريب واالتفاق عىل ش�خصية تكون أكثر 
 مقبولي�ة واقل جدلية من س�ابقاتها من 
الش�خصيات، خاصة بعد التق�ارب الذي 

حصل  بن تحالفي الفتح وسائرون .» 
واستبعد الش�بكي »االبقاء عىل عادل عبد 
املهدي يف رئاس�ة الوزراء او اعادة تكليفه 
 بتش�كيل الحكومة الجديدة”، الفتا اىل ان 
“التأخر يف تس�مية رئيس الوزراء الجديد 
 يعود السباب عديدة من اهمها ان الخالف 

مازال قائما بن الكتل السياسية .» 
وشهدت مفاوضات تسمية رئيس الوزراء 
رك�ودا سياس�يا واضحا، وذل�ك عىل األثر 
 االنته�اكات االمريكية املتكررة والتي كان 
أبرزها وأش�دها العملي�ة االجرامية التي 
 وقع�ت بالق�رب من مط�ار بغ�داد والتي 

اس�تهدفت قادة النرص واملقاومة الشهيد 
قاس�م  س�ليماني وأبو مه�دي املهندس، 
حيث توقفت املفاوض�ات والحوارات بن 
الكت�ل بع�د  أن خ�رق رئي�س الجمهورية 
بره�م صال�ح الدس�تور بع�د تنصله عن 
اس�عد  األك�رب  مرش�ح  الكتل�ة  تس�مية 

العيداني ملنصب رئيس الوزراء . 
وكان�ت النائب�ة ع�ن ائتالف الن�رص ندى 

ش�اكر جودت قد حذرت الكتل السياسية 
من  ذهاب العملية السياس�ية اىل املجهول 
يف ح�ال ع�دم تس�مية رئي�س حكوم�ة 
خ�الل  الش�ارع  انتقالي�ة  بمواصف�ات 
يومن، محملة القوى السياسية الشيعية 
مس�ؤولية تأخ�ر  حس�م تس�مية رئيس 
الوزراء املقب�ل، فيما طالبت زعماء الكتل 
السياس�ية املؤثري�ن  بالتدخ�ل العاجل يف 

ح�ل االزم�ة وتش�كيل حكوم�ة انتقالية 
جديدة ومل�دة معينة  وصالحي�ات محددة 

لحن اجراء انتخابات جديدة . 
يشار اىل أن عدد من أعضاء تحالف الفتح 
قد أشاروا اىل وجود تقارب كبري بن  زعيم 
التي�ار الص�دري مقتدى الص�در ورئيس 
منظم�ة ب�در ه�ادي العامري س�تفيض 
 باختيار شخصية مناسبة لرئيس الوزراء . 



كش�ف محافظ كربالء املقدس�ة نصيف جاس�م 
الخطاب�ي، االح�د، ع�ن الس�عي لتنفيذ ع�دد من 
املشاريع االس�راتيجية ضمن االتفاقية العراقية 
� الصيني�ة من بينها مش�اريع للطرق والس�كن 

والكهرباء واملدارس.
وقال الخطاب�ي ، إن “املحافظ�ة قدمت عددا من 
املش�اريع خالل االجتم�اع الذي عق�د مؤخرا بني 
رئي�س ال�وزراء و املحافظ�ني به�دف تنفيذ عدد 
من املش�اريع املهمة ضم�ن اتفاقي�ة العراق مع 

الصني”.
واضاف ان “من بني هذه املش�اريع تنفيذ املرحلة 
الثاني�ة من ال�دوار الثاني للطري�ق الحويل وكذلك 
مشاريع بناء 200 مدرس�ة”، داعيا جميع مدراء 
الدوائر اىل “اعداد كش�وفات ومخططات ملشاريع 
البنية التحتية ومش�اريع االعمار بهدف الحصول 

عىل تخصيصاتها املالية من بينها مرشوع إنشاء 
محطة إلنت�اج الطاقة الكهربائي�ة بقدرة 1200 
ميغ�اواط وكذلك مرشوع مدينة صناعية حديثة، 
اضاف�ة اىل انش�اء 10 االف وحدة س�كنية بكلفة 
تص�ل اىل 450 مليون دوالر، فضال عن مش�اريع 

الطرق والجسور والنقل والصحة”.
واك�د الخطاب�ي، ان “كرب�الء املقدس�ة ع�ىل أتم 
الجاهزية لل�رشوع بتنفيذ هذه املش�اريع املهمة 
والت�ي تح�دث طف�رة نوعي�ة يف مج�ال تقدي�م 
الخدم�ات ألهايل املحافظ�ة”، الفت�ا اىل “حصول 
املحافظة عىل املرتبة االوىل يف تنفيذ املش�اريع من 
قبل دائرة الرقابة املالية يف تقريرها الس�نوي عن 

محافظات بغداد والوسط والجنوب”.
وأوضح محاف�ظ كربالء، أن :نتائج ه�ذا التقييم 
ج�اءت لتكات�ف الجمي�ع يف تنفيذ املش�اريع من 
قب�ل الدوائر واملواطن�ني عىل حد س�واء”، مؤكدا 
أن “املحافظة ش�كلت منذ تموز من العام املايض 
لجن�ة خاصة لتنفيذ املش�اريع تمكنت من انجاز 
اكثر من 140 مرشوعا بمدة قياسية بعد ان كانت 

متلكئة خالل املدة املاضية”.

بعد رفضهم لالتفاق الصيني..  سياسيو االجندات الخارجية يغضون النظر عن احتكار النفط العراقي من قبل الشركات االمريكية
الحكومة تفاتح بعض الدول لدخول شركاتها لتحقيق التوازن

, بل انه�ا جاءت برشكاته�ا من اجل 
االس�تحواذ عىل أموال املش�اريع ولم 
تقدم يشء , فما زال�ت البنى التحتية 
مدم�رة ورغ�م ذلك هناك م�ن ينادي 
ببق�اء االحت�الل وإعط�اء املش�اريع 
األرض  يف  عاث�ت  الت�ي  لرشكات�ه 

الفساد.
الحكوم�ة العراقي�ة خضع�ت البتزاز 
لبعض السياس�يني ودع�ت دول مثل 
أمري�كا والياب�ان وكوري�ا الجنوبية 
ودخ�ول  تجاري�ة  اتفاق�ات  لعق�د 
رشكاته�ا اىل العراق م�ن اجل احداث 
لك�ن   , العراق�ي  الس�وق  يف  ت�وازن 
املطبلني للمرشوع األمريكي تناس�وا 
يف  تعم�ل  االمريكي�ة  ال�رشكات  ان 
الع�راق منذ 16 عام ولم تعمر محطة 
كهرباء واح�دة او تقوم ببناء محطة 
تصفية املياه , بل كان دورهم تآمري 
البق�اء الع�راق بل�د مدم�ر للتحك�م 

بثرواته واالستحواذ عليها.
الرشكات العاملية نوع�ان األوىل وهي 
ال�رشكات االعتيادي�ة الت�ي تعمل يف 

جمي�ع قطاع�ات االعم�ار التس�عى 
لدخول العراق لكونه بلد غري مستقر 
اس�تهداف  م�ن  وتتخ�وف  ومحت�ل 
عمالها ومش�اريعها التتجاوز كلفته 
املليارين او اكث�ر بقليل او اقل وبذلك 
التتحمل التبعات األمنية لقلة أرباحها 
ورصانته�ا, ام�ا الن�وع الثاني فهي 
رشكات الطاقة وهي رشكات ضخمة 
تعم�ل بمش�اريع النف�ط والكهرباء 
وعقودها ضخمة بع�رشات املليارات 
م�ن ال�دوالرات وربم�ا اكث�ر , وهذه 
ال�رشكات معظمها تعم�ل يف العراق 
وتعطي 40% من قيمة العقد لقضايا 

تأمني امن الرشكة ومنتسبيها .
ويف نظ�رة ش�املة ن�رى ان ع�رشات 
ال�رشكات االمريكية تعم�ل يف العراق 
وه�ي من النوع الثان�ي واخرها عقد 
حقن مي�اه البحر لحقول النفط التي 
استحوذت عليه رشكة اكسون موبيل 
 , االمريكي�ة بمبل�غ 51ملي�ار دوالر 
ل�ذا ندع�و املطبلني لرف�ض الصفقة 
الصيني�ة اىل مراجع�ة عمل الرشكات 

االمريكية وهي تس�تحوذ عىل عقود 
النف�ط العراقي , لذا ف�ال داعي لهذه 
الثرث�رة وهم ال يعلم�ون ما يجري يف 

العراق.
يقول الخبري االقتصادي الدكتور عبد 

الرحم�ن املش�هداني  يف اتصال مع ) 
املراقب العراقي(: توجهات الحكومة 
الحالية هي احداث نوع من التوازن يف 
عمل الرشكات األجنبية يف العراق من 
خالل دع�وة دول مثل أمريكا وكوريا 

الجنوبي�ة والياب�ان اىل عقد صفقات 
مع العراق عىل غرار االتفاق الصيني , 
وهذه الدعوة جاءت عىل خلفية قيام 
بع�ض السياس�يني املحس�وبني عىل 
الش�ارع  اجن�دات خارجية بتخويف 

العراق�ي وب�ث دعايات ب�أن االتفاق 
ه�و احت�كار لل�رشكات الصيني�ة , 

والحقيقة عكس ذلك .
وتابع املش�هداني: معظ�م الرشكات 
االمريكي�ة تعم�ل يف الع�راق بعق�ود 

نفطي�ة احتكارية تص�ل اىل 40 عاما 
ول�م يتكلم اح�د عنه�ا , لك�ن اليوم 
عندم�ا يري�د الع�راق جل�ب رشكات 
العم�ار الب�الد ب�دل االمريكي�ة التي 
األص�وات  ارتفع�ت  الع�راق  دم�رت 
املطالب�ة باح�داث ت�وازن يف الس�وق 
املح�ي , كم�ا ان االتفاقي�ة الصينية 
تعد احتكار كم�ا يدعون واليتكلمون 
ع�ن احت�كار الرشؤكال�ت النفطي�ة 

العراقية.
م�ن جهت�ه يق�ول املختص بالش�أن 
االقتصادي جاس�م الطائي يف اتصال 
االتف�اق  العراق�ي(:  املراق�ب   ( م�ع 
التج�اري العراق�ي الصين�ي محاولة 
حكومية للتخلص م�ن هيمنة بعض 
الرشكات االمريكية التي حصلت عىل 
عق�ود مش�اريع ومن ث�م احالتها اىل 
مقاول ثانوي وبالتايل يبقى املرشوع 
بال تنفيذ بس�بب ايادي الفس�اد التي 
ترسق أموال املش�اريع , فاليومهناك 
6000 م�رشوع وهم�ي رصف علي�ه 
مئ�ات امللي�ارات م�ن ال�دوالرات وتم 
اذرع  يس�عى  والي�وم   , رسقته�ا 
املرشوع األمريكي من السياسيني اىل 
رفض االتفاق الصيني بحجة احتكار 
رشكاته�ا , بينما يغض�ون النظر عن 
احتكار ال�رشكات االمريكي�ة للنفط 

العراق لفرة تتجاوز 40 عامال.
االقتص�ادي  الخب�ري  اعل�ن  ذل�ك  اىل 
املستشار املايل لرئيس مجلس الوزراء 
مظهر محمد صالح ان : العراق فاتح 
الوالي�ات املتح�دة والياب�ان وكوري�ا 
الجنوبي�ة لتوقي�ع اتفاقي�ات رشاكة 

مماثلة ملا تم توقيعه مع الصني.

،،
،،

ما اثير مؤخرا بشـــــأن االتفاق الصيني العراقي 
من تصريحات لبعض القوى السياسية التي تصطف 
الى جانب بقــــاء االحتالل األمريكي فــــي البالد ويدب ان 
تكــــون اكثر من دولة تشــــارك في اعمار العــــراق وبالذات 

أمريكا التي احتلت البالد لســــنوات طويلة وما زالت لم 
تقدم شيء العمار العراق 

سوق العراق: تداول 5.5 
مليار سهم بقيمة تجاوزت 6 

مليارات دينار خالل اسبوع
أعلن س�وق العراق لألوراق املالية، اليوم األحد، تداول 
أكث�ر م�ن 5.5 ملي�ار س�هم بقيم�ة مالي�ة بلغت 6 

مليارات دينار خالل األسبوع املايض.
وقال الس�وق يف بي�ان ، إن »عدد ال�رشكات املتداولة 
أس�همها خالل األس�بوع املايض بل�غ 44 رشكة من 
أص�ل 102 رشك�ة مدرج�ة يف الس�وق«، مضيفاً أن 
»عدد األسهم املتداولة بلغ 5.531 مليار سهم بقيمة 
مالي�ة بلغ�ت 6.346 مليار دين�ار تحققت من خالل 

2942 صفقة«.
وأش�ار إىل أن »م�ورش األس�عار املتداول�ة أغلق عىل 
ISX60 عىل 486.61 نقطة مسجال انخفاضاً بنسبة 
2.4% ع�ن إغالقه يف األس�بوع امل�ايض«، موضحاً أن 
»عدد الرشكات املرتفعة بلغت 6 والرشكات املستقرة 
17 رشكة، يف حني بلغ ع�دد الرشكات املنخفضة 21 

رشكة«.
يذك�ر أن س�وق الع�راق ل�ألوراق املالي�ة اس�تخدم 
أنظم�ة الت�داول االلكرون�ي واإلي�داع املرك�زي منذ 
ع�ام 2009 ويس�عى إلط�الق نظ�ام الت�داول ع�ر 
االنرنت للمستثمرين, وينظم خمس جلسات تداول 
أس�بوعياً من األح�د إىل الخميس, وم�درج فيه 102 
رشكة مس�اهمة عراقي�ة تمثل قطاع�ات املصارف 
واالتصاالت والصناعة والزراعة والتأمني واالستثمار 

املايل والسياحة والفنادق.

سوق العراق: تداول 5.5 
مليار سهم بقيمة تجاوزت 6 

مليارات دينار خالل اسبوع
أعلن س�وق العراق لألوراق املالي�ة، اليوم األحد، 
ت�داول أكث�ر من 5.5 مليار س�هم بقيم�ة مالية 

بلغت 6 مليارات دينار خالل األسبوع املايض.
وقال السوق يف بيان ، إن »عدد الرشكات املتداولة 
أسهمها خالل األسبوع املايض بلغ 44 رشكة من 
أصل 102 رشكة مدرجة يف الس�وق«، مضيفاً أن 
»ع�دد األس�هم املتداولة بلغ 5.531 مليار س�هم 
بقيم�ة مالية بلغت 6.346 ملي�ار دينار تحققت 

من خالل 2942 صفقة«.
وأش�ار إىل أن »مورش األسعار املتداولة أغلق عىل 
ISX60 ع�ىل 486.61 نقط�ة مس�جال انخفاضاً 
بنس�بة 2.4% عن إغالق�ه يف األس�بوع املايض«، 
موضح�اً أن »ع�دد ال�رشكات املرتفع�ة بلغت 6 
والرشكات املس�تقرة 17 رشكة، يف حني بلغ عدد 

الرشكات املنخفضة 21 رشكة«.
يذكر أن س�وق الع�راق لألوراق املالية اس�تخدم 
أنظم�ة التداول االلكروني واإلي�داع املركزي منذ 
ع�ام 2009 ويس�عى إلطالق نظام الت�داول عر 
االنرنت للمس�تثمرين, وينظم خمس جلس�ات 
ت�داول أس�بوعياً من األح�د إىل الخميس, ومدرج 
فيه 102 رشكة مساهمة عراقية تمثل قطاعات 
والزراع�ة  والصناع�ة  واالتص�االت  املص�ارف 

والتأمني واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

النزاهة تفصح عن تقريرها حول توطين رواتب موظفي الدولة
أفصح�ت دائرة الوقاية يف هيئ�ة النزاهة، االحد، عن 
تقريرها بخص�وص توطني روات�ب موظفي الدولة 
والتعاق�د مع رشكات الدفع اإللكروني، داعية البنك 
املرك�زي إىل عدم من�ح الرخيص لتل�ك الرشكات إال 
بع�د التثبُّت م�ن توافر جميع املتطلب�ات، خاصة ما 
يتعلق بإدارة عمليات مكافحة غسل األموال وتمويل 

اإلرهاب.
وقال�ت هيئة النزاهة يف بيان ، إن “الدائرة ، يف تقريٍر 
له�ا ع�ن  الزي�ارات التي قام به�ا فريقه�ا إىل البنك 
املرك�زي وم�ريف الرافدين والرش�يد، أوصت البنك 
املرك�زي بإيق�اف العم�ل بالرخي�ص وإلغائه بحقِّ 
الرشكات التي يثبت تقصريها استناداً إىل صالحياته 
املنصوص عليه�ا يف نظام خدمات الدفع اإللكروني 
�ة  املُختصَّ الجه�ة  بع�دِِّه  لس�نة 2014(،   3( رق�م 
بموض�وع الدف�ع اإللكروني”.وأض�اف البي�ان أن 

“التقرير، املُرس�لة نس�خٌة من�ه إىل األمان�ة العامة 
ملجلس ال�وزراء ولجنتي النزاهة واملالي�ة النيابيتني 
ومكتب�ي وزي�ر املالي�ة ومحاف�ظ البن�ك املرك�زي، 
اق�رح قيام البن�ك املركزي بإلزام املص�ارف بتزويد 
الزبائ�ن بأرقام )IBAN( حيث إن حس�اب التوطني 

هو حس�اٌب جاٍر إلنج�از عمليات الس�حب واإليداع 
وأن يبقى عىل ذات الحس�اب بعد إحالة املوظف عىل 
التقاعد، موضح�اً أنه تقع عىل عات�ق دائرة مراقبة 
الصريفة يف البنك املركزي مهمة تزويد مكتب غس�ل 
األموال بتقارير االش�تباه فيما يخصُّ غس�ل األموال 
وتموي�ل اإلره�اب؛ ليق�وم املكت�ب ب�دوره باتخ�اذ 

اإلجراءات الالزمة”.
وتاب�ع، “ورصد قيام وزارتي الربية والداخلية بعدم 
تطبي�ق مضم�ون قرار مجل�س ال�وزراء رقم )281 
ن حق املوظ�ف يف اختيار  لس�نة 2018( ال�ذي تضمَّ
م�رف معتمد لدى البنك املرك�زي يف عملية توطني 
الرواتب بعد إعمام عروض ال تقل عن )10( مصارف 
تعم�ل بنظام التوطني، داعي�اً األمانة العامة ملجلس 
ال�وزراء؛ للتأكي�د ع�ىل ال�وزارات ب�رورة االلتزام 

بذلك”.

 كربالء تعلن عن تقديم عدد من المشاريع االستراتيجية

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

اسعار الذهب

اسعار الدينار مقارنة بالدوالراسعار النفط

اسعار الذهب عيار 24    55,904 دينار

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

غرام الفضة عيار 95،8     544،46غرام الفضة عيار99،9     567،76اسعار الذهب عيار 18     41,929 ديناراسعار الذهب عيار 21     48,917 دينار اسعار الفضة
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طالب�ت النائب عن اتح�اد القوى العراقية زيت�ون الدليمي, 
االحد, حكومة تريف االعمال بارس�ال املوازنة اىل الرملان، 
محذرة من اس�تغاللها كورقة ضغط جديدة.وقالت الدليمي  
, ان “التحج�ج بعدم مرشوعية ارس�ال املوازن�ة اىل الرملان 
م�ن قبل حكومة تري�ف االعمال امر غري دس�توري طاملا 
ان�ه  ت�م التصويت عليه�ا من قب�ل مجلس ال�وزراء وكانت 
الحكومة كاملة الصالحية”، محذرة من “اس�تغالل املوازنة 
كورقة ضغط جديدة لغرض تجديد الثقة لحكومة عادل عبد 
املهدي”.وأضافت الدليمي، أن “املوازنة السابقة تم ارسالها 
م�ن قبل حكومة رئيس الوزراء حي�در العبادي وكانت آنذاك 

حكومة تريف اعمال فقط كان تكليف لعبد املهدي”.

الدليمي تطالب بعدم المماطلة في ارسال 
الموازنة واستغاللها كـ »ورقة سياسية«

وقع�ت الرشكة العام�ة للصناعات البروكيمياوية إحدى رشكات 
وزارة الصناع�ة واملع�ادن، االحد، عقد رشاك�ة مع رشكة االندلس 
للخدم�ات النفطية إلنش�اء مصنع إنت�اج املذيب�ات .وق�ال مدير 
ع�ام الرشكة عقيل عبد الزهرة يف بي�ان ، ان رشكته “وقعت عقداً 
للرشاك�ة إلنش�اء مصن�ع إلنت�اج مذيب�ات عضوية مث�ل ) مادة 
الصفوة البيضاء ومادة الزيلني ومادة الثنر واملذيبات االخرى كافة 
( وب�رأس مال يقارب تس�عة ملي�ارات وثمانمائ�ة وأربعة مليون 
دينار”.وأض�اف عب�د الزه�رةى، أنه “س�يتم من خ�الل املرشوع 
تدريب وتطوير موظفي البروكيمياويات لزيادة مس�توى اإلنتاج 
وتحس�ينه من خالل نق�ل املعرف�ة الفنية بأس�تخدام التكنلوجيا 
الحديث�ة واملعتمدة م�ن قبل ال�رشكات العاملية كما س�يتم توفري 
املنتجات املحلية بمواصفات دولية مطابقة للمواصفات القياسية 

العاملية بقيمة مضافة وبما سيعود باملنفعة عىل كال الجانبني”.

الصناعة توقـع عقـد شراكـة مـع القطاع 
االقت�صاديالخـاص إلنشـاء مصنـع النتاج المذيبـات

تقرير: الفقر والفساد واحدة من اكبر محركات االحتجاجات في العراق
اكد تقري�ر لوكال�ة الصحافة 
الفرنس�ية ، االح�د، أن�ه وعىل 
الرغم م�ن ان العراق هو ثاني 
أك�ر منت�ج للنف�ط الخام يف 
منظم�ة أوب�ك ، إال أن واح�د 
م�ن كل خمس�ة من س�كانه 
ونس�بة  فق�ر  يف  يعيش�ون 
البطال�ة ب�ني الش�باب تبل�غ 

الربع بحسب البنك الدويل.
وذك�ر التقري�ر  أن ” ما جلب 
يف  الش�وارع  اىل  املتظاهري�ن 
كل انح�اء الع�راق كان الفقر 
املتناق�ض لالح�وال يف واحدة 
م�ن أكث�ر دول العال�م غن�ى 
بالنفط، فيما يقرن االس�تياء 
من الظروف املعيشية القاسية 
بالسياس�يني  الثق�ة  بع�دم 
املتظاهرين  يتهمونه�م  الذين 
بالفشل يف القضاء عىل الفساد 
املتف�ي ال�ذي يحرمه�م من 

الوظائف والخدمات العامة”.

واض�اف أن ” الع�راق يعان�ي 
الرعاي�ة  نظ�ام  م�ن  ايض�ا 
 ، للغاي�ة  املتده�ور  الصحي�ة 
املستش�فيات  تعان�ي  حي�ث 
م�ن نق�ص ش�ديد يف املعدات 

م�ا يتع�رض األطباء  وغالب�اً 
للتهديد عىل أس�اس النزاعات 

السياسية أو القبلية”.
وتابع أن ” الحكومة العراقية 
تعت�ر اكر رب عم�ل يف البالد 
عىل مدار عقود لكنها كافحت 

مؤخ�رًا لتوفري وظائ�ف لعدد 
الخريج�ني، فيما  متزايد م�ن 
م�ن   %  60 الش�باب  يش�كل 
البال�غ عدده�م 40  الس�كان 
ملي�ون نس�مة ، وال�ذي م�ن 
املتوق�ع أن ينم�و 10 مالي�ني 

آخرين قبل عام 2030 “.
املتظاهري�ن   ” أن  وواص�ل 
مع�دالت  يف  بالل�وم  يلق�ون 
البطال�ة املذهل�ة ع�ىل نظ�ام 
العمل  الذي يقدم  املحس�وبية 
أو  الرش�اوى  أس�اس  ع�ىل 

الرواب�ط العائلي�ة أو االنتماء 
الحزب�ي ب�دالً م�ن الج�دارة، 
وبالنس�بة للمتظاهري�ن فان 
جذر املشكلة يكمن يف الطبقة 
السياسية املهتمة بكسب املال 
وتكري�م الداعم�ني االقليميني 
أكثر من اهتمامهم بتحس�ني 
أو  العراقي�ة  التحتي�ة  البني�ة 

حياة الناس”.
 ” أن�ه  اىل  التقري�ر  واش�ار 
الش�فافية  منظمة  وبحس�ب 
الدولي�ة ف�ان  الع�راق يحت�ل 
املرتب�ة 12 ب�ني أكث�ر البلدان 
فس�اًدا يف العال�م، حي�ث  قال 
تحقي�ق حكوم�ي حدي�ث إن 
أكثر م�ن 450 مليار دوالر من 
األم�وال العامة فقدت بس�بب 
االختالس أو العقود مزيفة أو 
رواتب م�ا يس�مى باملوظفني 

الفضائيني منذ عام 2003 “.
من جانبه قال أس�تاذ التاريخ 
االقتصادي يف الديوانية  موىس 
األوض�اع  تده�ور  إن”  خل�ف 
ه�و  للعراقي�ني  االقتصادي�ة 
الس�بب الرئييس لالحتجاجات 
، حيث يعيش 8 ماليني عراقي 

تحت خط الفقر”.
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المراقب العراقي/ متابعة...
صوت مجلس النواب األردن�ي، االحد، عىل مرشوع 
قرار بمنع  اس�ترياد الغ�از من إرسائي�ل واحاله اىل 

الحكومة . 
وذكرت وس�ائل إع�ام أردني�ة، أن »مجلس النواب 
ق�رر الي�وم احالة  م�رشوع قان�ون منع اس�ترياد 

الغ�از م�ن إرسائي�ل إىل الحكومة م�ع  منحه صفة 
االستعجال«  . 

وبالتزام�ن م�ع الجلس�ة اعتص�م ناش�طون أمام 
مجل�س الن�واب بدع�وة  م�ن حمل�ة “غ�از العدو 
احتال«.  وكانت رشكة الكهرباء األردنية قد أعلنت 
يف األول من الش�هر  الحايل عن بدء الضخ التجريبي 

للغ�از الطبيعي املس�تورد إرسائيل،  مش�رية إىل أن 
“الض�خ التجريبي يس�تمر ملدة ثاثة أش�هر، وفقا 

 للمتطلبات الفنية والعقدية بني الجانبني«. 
وال تلق�ى اتفاقي�ة الغاز ب�ني األردن وإرسائيل منذ 
توقيعه�ا قب�ل نح�و 4  س�نوات قبوال يف األوس�اط 

الشعبية والربملانية. 

المراقب العراقي/ متابعة...
اعل�ن موقع ائتاف 14 فرباير التابع 
للمعارض�ة البحريني�ة ع�ن  انطاق 
حملة التغريد تحت وس�م »السجناء 
امل�رىض يف البحرين«  بش�كٍل واس�ع 
ع�ىل مواق�ع التواص�ل االجتماعي، 
تضامًن�ا مع معتقيل  الرأي املرىض يف 

السجون الخليفّية . 
وقال املوقع، يف بيان تابعته »املراقب 
حمل�ة  انطلق�ت  »لق�د  العراق�ي« 
 التغريد تحت وسم »السجناء املرىض 
واس�ع  ع�ىل  بش�كٍل  البحري�ن«  يف 
مواقع التواصل االجتماعي، تضامًنا 
مع معتقيل الرأي املرىض  يف السجون 

الخليفّية«  . 
وق�ال البيان أن »س�جون آل خليفة 
معتق�ل   5000 م�ن  بأكث�ر  تع�ّج 
 س�يايّس يعان�ي املئ�ات منه�م م�ن 
األمراض التي ترتاوح ما بني العادّية 
الخطرية، والتي   والبسيطة واملزمنة 
ال يف�ّرق الكي�ان الخليف�ّي بينها«، 
يمع�ن بحرم�ان  »ذل�ك  أن   معت�ربا 
كّل امل�رىض م�ن حّقه�م الطبيع�ّي 
 واإلنس�انّي بالع�اج، انتقاًما منهم 

عىل مواقفهم الوطنّية«  . 
الكب�ري  »التفاع�ل  أن  اىل  وأش�ار 
الحمل�ة م�ن  والواس�ع م�ع ه�ذه 
النش�طاء  والحقوقّي�ني واملواطن�ني 

دفاًع�ا ع�ن املعتقل�ني السياس�ّيني 
امل�رىض  أّك�د م�دى زي�ف اّدع�اءات 
الكي�ان الخليف�ّي بحمايت�ه حقوق 
اإلنس�ان عاّم�ة  واملعتقل�ني خاّصة، 
وبّين�ت مق�دار كذب�ه يف الس�احات 
مؤّسس�اته  بغط�اء  م�ن  الدولّي�ة 
الحقوقّي�ة الزائفة التي ت�ؤّدي دور 

العاقات العاّمة«  . 
كش�فت  »التغري�دات  أن  وأوض�ح 
الذي�ن  امل�رىض  املعتقل�ني  معان�اة 
 يض�اف إىل حرمانه�م م�ن الع�اج 
بم�ا  الس�ّيئة  الس�جون  ظ�روف 
يتهّدد  حياتهم، حي�ث ذكرت نماذج 
مل�رىض بالرسطان والذئب�ة الحمراء 

 والتصلّب اللويحي والس�كلر الحاد، 
واألمراض الجلدّية، إىل جانب  الرموز 

القادة«  . 
وتابع »إّننا يف ائتاف شباب ثورة 14 
فرباي�ر إذ نحّيي كّل من  ش�ارك ولو 
بكلمة يف هذه الحملة، نخّص بالتحّية 
املعتقل�ني امل�رىض  الذي�ن يص�ربون 
واألوج�اع  اآلالم  كّل  ويتحمل�ون 
وال يخاف�ون م�ن إيص�ال  أصواتهم 
للمطالبة بحقوقهم، وال ننىس كذلك 
عوائلهم املجاهدة التي  تسعى حثيًثا 
إىل كش�ف مدى معاناتهم عىل الرغم 
من كّل التهدي�دات  التي تتعرّض لها 

من النظام الخليفّي املجرم«  . 

المراقب العراقي/ متابعة...
يقيم، منذ أيام، سكان منطقة ديار الحويطات 
الواقعة يف شمال غرب  السعودية حملة واسعة 
ع�ىل مواق�ع التواصل االجتماع�ي، معلنني عن 
 رفضهم بيع أراضيهم لتنضم إىل مرشوع مدينة 

»نيوم«. 
واستغرب السكان يف تغريدات عىل »تويرت« من 
محاولة ترحيل  س�كان ه�ذه املنطقة، واعتربوا 
أن حقهم الطبيع�ي البقاء يف األرض  التي ولدوا 

فيها، وولد وعاش عليها من قبلهم أجدادهم . 
وتوعدت الناش�طة علي�اء أبو تاي�ه الحويطي 
النظام الس�عودي بفضيحة  بالصوت والصورة 
قائل�ة: س�تبث حلقه االس�بوع الق�ادم تعرف 

حقيق�ة  ني�وم وتفض�ح م�ا وراء ني�وم م�ن 
وس�تتواىل التغطية الخاصة ومواكبة  ما يجري 

عىل االرض يف شمال اململكة . 
وقال�ت مح�ذرة القبائل املس�توطنة يف ش�مال 
محمية ابن س�عود:   “يجب ان تفهموا ما يحاك 
لألم�ة .. س�تكون وصم�ة ع�ار عليك�م وع�ىل 
 احفادكم ان ل�م تفهموا الخط�ة!«، ال للتهجري 
ال للتطبي�ع ال الس�تخدام  ارضنا لطع�ن األمه! 
ارضكم سيدنسها التطبيع وسيتحكم اإلرسائيل 

 بك�م وال ترج�و وظائ�ف فأنت�م آخ�ر همه�م . 
بدوره، كتب حس�اب س�امة الحويط�ي »املال 

يذهب ويعود لكن  االرض ان ذهبت لن تعود«. 
وقال حس�اب أبو منيف الخالدي »لليهودي حق 
التملك! ، ملاذا هذه  املحارضة يف هذا التوقيت ويف 

تبوك«. 
فيم�ا كش�فت صحيف�ة “جريوزاليم بوس�ت” 
العربي�ة يف وق�ت س�ابق،   ع�ن س�عي رشكات 
إرسائيلي�ة للحص�ول عىل عقود اس�تثمارية يف 
 مدين�ة “نيوم” الذكي�ة، التي أعلنه�ا ويل العهد 
الس�عودي، األمري محمد  بن س�لمان، األسبوع 

املايض . 
ال�رشكات  تل�ك  أن  إىل  الصحيف�ة،  وأش�ارت 
تتف�اوض للحص�ول عىل  عق�ود بقيم�ة مليار 

دوالر يف هذا املرشوع السعودي . 
وقال�ت »إن املدين�ة االس�تثمارية الجديدة التي 
أُعلن عنها تقع ع�ىل  ُبعد بضعة كيلومرتات من 
ميناء إيات )أقىص جنوبي األرايض  الفلسطينية 
ب�دأت  اإلرسائيلي�ة  ال�رشكات  وإن  املحتل�ة(، 
تتحدث  لجمهورها عن اس�تثمارات فيها، وهي 
تش�كل رضب�ة للجامعة العربي�ة،  التي تقاطع 

دولة إرسائيل منذ عقود طويلة«. 
وم�رشوع املدين�ة يق�ع ضم�ن أراٍض داخ�ل 
الح�دود املرصي�ة  واألردني�ة، وع�ىل تماس مع 
مين�اء “إي�ات” اإلرسائييل عىل خلي�ج  العقبة، 
وع�ىل تم�اس م�ع الس�عودية بش�كل مبارش؛ 
لكون الخليج ينتهي  بجزيرتي تريان وصنافري، 
اللتني أصبحتا ضمن الس�يادة السعودية،  العام 

املايض . 
رشكات  الذكي�ة  املدين�ة  تس�تضيف  وس�وف 
ميادي�ن  إضاف�ة  إىل  فائق�ة،  تكنولوجي�ة 
استثمارية أخرى، من ضمنها الطاقة الشمسية 
 والتكنولوجيا الحيوي�ة وتكنولوجيا الروبوتات 
والغ�ذاء، حي�ث تعت�رب  ال�رشكات اإلرسائيلي�ة 

األكثر نشاطاً باملنطقة يف تلك امليادين . 
وتش�ري الصحيفة إىل أنه و”بس�بب حساس�ية 
املوضوع، فإنه ال يمكن  أن تذهب االس�تثمارات 
أن  معت�ربًة  إرسائيلي�ة”،  لرشك�ة  مب�ارشًة 
  “الس�عوديني ليسوا عىل استعداد حتى للتعاون 

مع اإلرسائيليني  رسمياً .“ 
واس�تدركت الصحيفة العربية، نقاً عن مصدر 
إرسائييل )لم تس�ّمه(:   “لك�ن عندما يأتي رأس 
امل�ال الثابت إىل القطاع الخاص، فإنه  س�يكون 
من الس�هل إنش�اء نوع من التعاون، خاصة يف 

مجال  التكنولوجيا الحديثة .“ 
وكش�فت ألول م�رة ع�ن وجود مراس�ات بني 
دبلوماس�يني عرب  ورجال أعم�ال إرسائيليني، 
ركزت ع�ىل طبيعة التع�اون االقتص�ادي،  وأن 
هذه املراسات نجحت يف بيع رشكات إرسائيلية 
منتجاتها من  أدوات األمن الحاسوبي للحكومة 

السعودية. 

مجلس النواب األردني يمنع استيراد غاز الكيان  الصهيوني دولي دوليعربي  عربي 
الحريرييحذرمنتكرار»الفوضى«

عودة الهدوء إلى العاصمة اللبنانية بعد مواجهات بين القوى األمنية  ومتظاهرين 

المراقبالعراقي/متابعة...
قال امني املجلس األعىل لألمن القومي االيراني عيل ش�مخاني 
إن  قواتن�ا املس�لحة مات�زال تحقق يف مختل�ف جوانب حادثة 
تحط�م  الطائ�رة األوكراني�ة كالقرصن�ة واالخ�رتاق والحرب 

اإللكرتونية . 
واض�اف عيل ش�مخاني، يف ترصيح لوكالة مه�ر اإليرانية رًدا 
عىل  مزاعم البعض يف س�بب حادثة تحطم الطائرة األوكرانية، 
إن »القوات  املس�لحة تحقق يف جوانب مختلف�ة من الحادثة، 
بم�ا يف ذلك القرصن�ة  واالخ�رتاق والح�رب اإللكرتونية«  .  ويف 
سياق آخر اش�ار اىل وجود سفينة حربية بريطانية يف الخليج 
 الفاريس ووصفها باملتداعية واملنهك�ة واليحمل تواجدها أية 
رس�الة  اىل إي�ران .  ونوه اىل ان هذه الس�فن كان�ت متواجدة يف 

املنطقة عىل الدوام  والجدوى منها . 

المراقبالعراقي/متابعة...
أطل�ق القض�اء الفرن�ي، األح�د، رساح الصحفي 
»طه بوحفص«، بعد  توقيفه إثر نرشه عىل وس�ائل 
التواص�ل االجتماعي، حض�ور الرئي�س   «إيمانويل 
ماك�رون« مرسحي�ة يف باري�س.  وأف�ادت وس�ائل 
إع�ام فرنس�ية، أن الرشط�ة أوقف�ت »بوحفص« 
 الس�بت، بعدما تس�بب منش�وره بتجمع العرشات 
من معاريض   «ماكرون« أمام املرسح.  وأوضحت أن 
»بوحفص« مثل أمام القض�اء، الذي أطلق رساحه، 
بعد  توقيف دام يوما واحدا، مؤكدة أن نيابة باريس، 
أطلق�ت تحقيق�ا حول  منش�ور الصحف�ي.  وكانت 

السلطات الفرنسية أوقفت، السبت، صحفيا كشف 
ع�ن وجود  الرئي�س »إيمانويل ماك�رون« وزوجته، 
يف م�رسح بالعاصمة باريس،  ودع�ا املتظاهرين إىل 

القدوم إليه. 
وأمام محاول�ة املتظاهرين اقتح�ام املرسح، ُوضع 
»ماكرون«  وزوجته »بريجيت« اللذان كانا يحرضان 
الع�رض، يف م�كان »آم�ن«  لبض�ع دقائق، ث�م عادا 
ملتابع�ة الع�رض حتى نهايت�ه، قب�ل أن يضطرا  إىل 

مغادرة املرسح بسيارة تحت حراسة الرشطة. 
ومنذ 5  كان�ون األول املايض، تنفذ الرشكة الوطنية 
لس�كك الحدي�د   )إس إن يس إف( والرشكة الوطنية 

للنقل، إرضاًبا ش�ّل الحركة يف  الب�اد، احتجاًجا عىل 
قان�ون يمي�ز ب�ني املوظف�ني والعم�ال يف التقاعد، 
 ويلغي االمتيازات، ليكون بذلك هو اإلرضاب األطول 
يف تاري�خ الباد  منذ 1986.  وأمام اإلرضاب، س�حب 
رئي�س الحكوم�ة اإلج�راء »مؤقتا«، مقاب�ل  تنظيم 
»مؤتم�ر تمويل« يت�وىل حتى نهاية أبريل/نيس�ان 
املقبل، البحث  عن وسائل تضمن التوازن املايل يف عام 
2027.  ونظام التقاعد موضوع ش�ديد الحساس�ية 
يف فرنس�ا، حيث ال يزال  الس�كان متمسكني بنظام 
تقاع�د قائم ع�ىل التوزيع، ُيعترب م�ن أكثر  األنظمة 

التي تؤمن حماية للعاملني يف العالم. 

مهرنيوز:التحقيقجارفي
حادثةتحطمالطائرةاألوكرانية

المراقبالعراقي/متابعة...
الجي�ش  داخ�ل  القل�ق  م�ن  حال�ة  تس�ود 
اإلرسائييل، مع الكش�ف ع�ن  معطيات تفيد 
ب�أن نح�و ثل�ث الش�باب املق�رر التحاقهم 
بالخدمة  العسكرية اإللزامية، العام الجاري، 
س�يتم إعفاء بعضهم ألس�باب  نفسية، وفق 
إعام ع�ربي .  وكش�فت صحيف�ة »يديعوت 
أحرون�وت«، األح�د، ع�ن رس�الة بع�ث بها 
 رئي�س ش�عبة الطاق�ة البرشي�ة بالجي�ش 
اللواء »موتي أملوز« إىل  جميع ضباط الصحة 
النفس�ية بمكاتب التجنيد بعنوان »خطوات 
لوق�ف  االرتف�اع يف اإلعفاء النف�ي«.  وجاء 
يف ن�ص الرس�الة التي أرس�لها »أمل�وز« قبل 

أس�بوعني » مع  افتتاح ع�ام التجنيد 2020، 
ش�هد الجيش اتجاها واضح�ا ومقلقا يفيد 
 ب�أن الكث�ري م�ن الش�باب وخاص�ة الذكور 
س�يحصلون عىل إعفاء نفي  من الخدمة«.  
ودعا املس�ؤول العسكري إىل »التحقق من أن 
قرارات اإلعفاء  النفي يتم اتخاذها بش�كل 
مهني ومس�ؤول«.  وبحسب الصحيفة، فإن 
»ه�ذه املعطيات »املقلقة«، تنض�م إىل اتجاه 
 انخف�اض ع�ام يف ع�دد املجندي�ن«  .  ووف�ق 
معطيات الجيش؛ فإن ثلث )32.9%( الشبان 
الذك�ور  املفرتض آدائهم الخدمة العس�كرية 
س�يطلبون الحص�ول ع�ىل إعفاء  ألس�باب 

مختلفة يف 2020  . 

يديعوتاحرونوت:ثلثاإلسرائيليينيطلبون
اإلعفاءمنالخدمةالعسكريةألسبابنفسية

المراقبالعراقي/متابعة...
ن�رشت صحيفة »أوبزيرف�ر« افتتاحية عن حالة 
أوروبا ووضعها عىل  املرسح الدويل، أش�ارت فيها 
إىل أن املفوضية الجديدة فشلت يف  تفعيل األهداف 
الطموحة يف وقت تس�يطر الق�وى التدمريية عىل 

 العالم . 
وقال�ت الصحيف�ة إن »ع�ام 2020 ش�هد بداية 
صعبة لاتحاد األوروبي  واملفوضة األوروبية التي 
تسلمت منصبها الشهر املايض. وورثت  أورسوال 
ف�ون دير لين�ني منصبها من املفوضة الس�ابقة 
جني كلود  يونكر وه�ي مليئة بالطموحات، فهي 
تعتق�د أن عىل أوروبا تس�لم  القي�ادة يف القضايا 
“الجيوسياس�ية” ذات العاقة بالشؤون الدولية، 

 بش�كل يعكس وضعي�ة الق�ارة ككتل�ة تجارية 
ك�ربى، إال أن تحوي�ل  األقوال إىل أفع�ال يبدو أنه 

مشكلة«  . 
يف كل القضايا من س�وريا إىل أوكرانيا وفلسطني 
)الت�ي تجاه�ل  ترام�ب فيه�ا سياس�ة أوروب�ا( 

فاالتحاد األوروبي يتحرك بطريقة أقل  من وزنه
السياس�ات  مس�ؤول  ل�ني  دي  ف�ون  وأخ�ربت 
الخارجية جوزيف بوري�ل  قائلة: “تحتاج أوروبا 
ألن يك�ون لها دور إس�رتاتيجي أك�رب وأن تكون 
 حازمة وموح�دة يف مواقفها الخارجية”. وقالت: 
“علينا اس�تخدام  قوتنا التجارية والدبلوماس�ية 
لدع�م االس�تقرار واالزده�ار يف العال�م،  ولنكون 

قادرين عىل تصدير قيمنا ومعايرينا«. 

أوزبريرفر:أوروباضعيفةوتلعبدورالمراقب
الساخطفيشؤونالعالم

صحف 
عربية 

وعالمية

المراقب العراقي/ متابعة...
ع�اد اله�دوء إىل وس�ط ب�ريوت بع�د 
والق�وى  صدام�ات ب�ني متظاهري�ن 
 األمنية أسفرت عن إصابة العرشات يف 
صفوف الجانبني  املتظاهرون رش�قوا 
بالحج�ارة واملفرقعات الق�وى االمنية 
الت�ي ردت  عليهم باالس�تخدام الكثيف 
للقناب�ل املس�يلة للدم�وع وبخراطيم 

املياه . 
م�ع  الش�ارع  يف  التصعي�د  وتزام�ن 
املؤرشات االيجابية لقرب والدة  حكومة 

حسان دياب . 
واندلع�ت أمس الس�بت مواجهات بني 
املتظاهري�ن والقوى األمنية يف  وس�ط 
العاصم�ة اللبنانية بريوت خال تحرك 

تحت عنوان »سبت  الغضب .» 
واطلعت القوى األمني�ة اللبنانية الغاز 
املس�يل للدم�وع لتفري�ق  املحتجني يف 
محي�ط الربملان، بعد ان�دالع مواجهات 
بني املحتج�ني  والقوى األمنية عند أحد 

املداخل املؤدية إىل الربملان . 
فرض القانون ...  

وأف�اد مص�در أمن�ي بص�دور »أوامر 
للجيش اللبناني بالتدخل إلعادة  الهدوء 
اىل وس�ط العاصمة، الذي وصلت قوات 

منه إىل املكان«  . 
الرئي�س اللبناني ميش�ال ع�ون طلب 
من وزيري الدفاع والداخلية  والقيادات 
االمني�ة املحافظة عىل أمن املتظاهرين 
يف  الش�غب  ومن�ع  اعم�ال  الس�لميني 

الوسط التجاري . 
وتاب�ع ع�ون تدهور الوض�ع االمني يف 
الوس�ط التج�اري يف ب�ريوت،  واتص�ل 

بوزي�ر الدفاع الوطني الياس بو صعب 
ووزيرة الداخلية  والبلديات ريا الحسن 
وقائ�د الجي�ش العم�اد ج�وزف عون 
واملدي�ر  الع�ام لق�وى االم�ن الداخ�يل 
الل�واء عم�اد عثم�ان، وطل�ب اتخ�اذ 
 اإلج�راءات الرسيع�ة للمحافظ�ة عىل 
أمن املتظاهرين السلميني ومنع  اعمال 
الشغب وتأمني س�امة األماك العامة 
والخاص�ة وف�رض األم�ن  يف الوس�ط 

التجاري .  
ب�دوره، رأى رئي�س حكوم�ة ترصيف 
األعم�ال اللبناني�ة س�عد الحريري  أن 
مش�هد املواجه�ات والحرائ�ق وأعمال 
التخريب يف وسط بريوت  يعترب مشهداً 

مجنوناً . 
مش�هد املواجه�ات والحرائ�ق وأعمال 
التخري�ب يف وس�ط #ب�ريوت  مش�هد 

يه�دد  مجن�ون ومش�بوه ومرف�وض 
الس�لم األهيل وينذر بأوخ�م  العواقب. 
ل�ن تك�ون ب�ريوت س�احة للمرتزق�ة 
والسياس�ات املتعمدة  لرضب س�لمية 

التحركات الشعبية. 
وأض�اف يف تغري�دة ثاني�ة »لن يحرتق 

حلم رفيق الحري�ري بعاصمة  موحدة 
ل�كل اللبنانيني بن�ريان الخارجني عىل 
ول�ن  وس�لمية  التح�ركات.  القان�ون 
نس�مح ألي كان اعادة بريوت مساحة 
للدم�ار  والخ�راب وخط�وط التماس، 
والقوى العس�كرية واالمنية مدعوة اىل 

 حماية العاصمة ودورها وكبح جماح 
العابثني واملندسني«. 

اللبنان�ي  األحم�ر  الصلي�ب  وأعل�ن 
ع�ن 169 حال�ة صحي�ة ت�م نقلها إىل 
 املستش�فيات املجاورة، منها 80 حالة 
صحي�ة نقلها الصليب األحمر،  وقدمت 

فرق الصليب األحمر اإلسعافات األولية 
يف موقع اإلش�كاالت  لنح�و 140 حالة 
صحية، وتنوع�ت الحاالت بني ضيق يف 

التنفس  وكسور وإعياء وجروح . 
استباحة للفوىض... 

وأعطى املدعي العام التمييزي القايض 
غس�ان عوي�دات إش�ارة اىل  الجه�ات 
املعني�ة بتخلية موقويف األح�داث التي 
وقع�ت ليل أم�س يف  وس�ط العاصمة 
بريوت، بإس�تثناء من يف حقه مذكرات 
قضائي�ة  بجرائ�م أخ�رى. وبل�غ عدد 
املوقوف�ني 34 غالبيتهم يف ثكنة الحلو، 
 إضاف�ة اىل موقوف�ني يف ثكنت�ي ميناء 

الحصن والرملة البيضاء. 
»التنمي�ة  كتل�ة  عض�و  ق�ال  ب�دوره 
هاش�م  قاس�م  النائ�ب  والتحري�ر« 
االجتماع�ي  التواص�ل  ع�ىل  مواق�ع 
“م�ا يج�ري يف الس�احات والش�وارع 
 اس�تباحة وف�وىض تج�اوزت حق�وق 
الن�اس ومطالبه�م، وما نس�معه من 
 بعض القوى والش�خصيات تش�جيعا 
باالمن  واس�تغال  للمرتكبني واملخلني 
ما يجري، والتجارة بالدماء التي تسيل 
كل ليلة، وكأن  الوطن يحتمل بعد مزيدا 
من التوترات والكيديات، وأصبح لزاما 
عىل  بع�ض رعاة ح�االت الف�وىض ان 
ينتبهوا اىل خطورة ما وصلنا اليه،  النه 
ينذر باالس�وأ اذا ما اس�تمر التحريض 
وعلن�ا،  فاالس�تقواء  رسا  والش�حن 
به�ذه األس�اليب التخريبي�ة لتحقي�ق 
املكاسب واثبات القوة  والوجود يحقق 
غايات أعداء الوط�ن بأخذه اىل الخراب 

والفوىض  البناءة«. 

4

ائتالف 14 فبراير: حملة »السجناء المرضى في البحرين« 
كشفت  مقدار كذب الكيان الخليفّي حول حقوق اإلنسان

القضاءالفرنسييطلقسراحصحفيكشفمكانماكرونللمحتجين

جدل حول مدينة »نيوم«: بن سلمان ينوي بيعها
 واسرائيل تعلن  استعدادها  
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شهدت العملية السياسية يف العراق العديد من األزمات،  وخصوصا 
تلك املتعلق�ة بالحكومة  املركزية واإلقليم كردس�تان العراق،  برغم 
م�ن التع�اون يف مجاالت  ع�دة ،منها التع�اون بني  الق�وات األمنية 
االتحادية  وحرس اإلقليم البيشمركة عىل اإلرهاب، رغم ذلك االزمه  

 السياسية لم تنتهي بني املركز واإلقليم . 
يعود ذلك إىل اسباب  عدة منها :  

 ١   _ امل�ادة ١٤٠الخاص�ة باملناط�ق املتن�ازع عليها .  ٢  _ ع�دم الت�زام 
اإلقلي�م بقرارات الحكومة  املركزية .  ٣  _ الفهم الخاطئ لعالقة االقليم 
بالحكوم�ة االتحادية .  ٤  _ املصالح وامليول نح�و  التفرد.٥   _ اتفاقيات 

خارج  نطاق الدستور . 
ان ه�ذا العوام�ل  الت�ي أثرت ع�ىل العالقة ب�ني الحكوم�ة واإلقليم  
،والتفرد  واالرتجال ، يتحملها  النخب السياسية الحاكمة مسؤولية 
م�ا يحصل يف تدهور س�يايس واقتص�ادي خصوص�ا يف ملف  األمن  

والنفط، واألزمة كركوك  بني التعريب  والتكريد بشكل مكرر . 
حي�ث ت�رى الحكوم�ة املركزي�ة يف ما يخ�ص تصدير النف�ط،  من 
صالحيات تطوير حقول النفط  وعملية التسويق ولتصدير  محصور 
بيد وزارة النفط حرصا استنادا للقوانني النافذة بموجب   املادة١٢٢ 
الفقرة االوىل من الدستور العراقي التي  تنص عىل ) تقوم الحكومة 
االتحادية  بإدارة النفط والغاز املس�تخرج م�ن الحقول الحالية مع 
حكوم�ات األقالي�م واملحافظ�ات املنتجة،  ع�ىل أن ت�وزع وارداتها 
بشكٍل منصٍف يتناسب مع التوزيع السكاني يف جميع أنحاء البالد، 
 م�ع تحديد حصة ملدٍة محددة لألقاليم املترضرة، والتي حرمت منها 
بص�ورٍة مجحفة من قبل  النظام الس�ابق، والتي ترضرت بعد ذلك، 
بما يؤمن التنمية املتوازنة للمناطق املختلفة من  البالد، وينظم ذلك 
بقان�ون( ،ومن ناحية أخرى فيما يتعلق بآلية إيداع الواردات املالية 
 املتأني�ة من مبيعات النفط التي ان ت�ودع يف الخزانة  االتحادية من 
ثم توزع بحس�ب   تخصيصات  املوازن�ة العامة للدولة، وهذا عكس 
ما تراه  حكومة اقليم كوردستان التي لم  تلتزم  باي منها يف تصدير  

النفط  إىل العوائد املالية   . 
او االلت�زام بتصدي�ر ع�ر رشكة  س�ومو ، التي تزع�ج اإلقليم .   لم 
يتوقف  األمر  عىل  النفط  فقط ،بل تعدى  إىل إدارة  املنافذ  الحدودية  
بش�كل منفرد  من قبل  األقاليم  ،دون الرجوع   اىل  بغداد  او تس�ليم 
عائداته�ا املالية لوزارة املالية  االتحادية  وهذا مخالف  للمادة ١١٤ 
 من الدستور العراقي  الفقرة االوىل  التي تنص  عىل  )إدارة الجمارك 
بالتنسيق مع حكومات  األقاليم واملحافظات غري املنتظمة يف إقليم، 

وينظم ذلك بقانون(  .  
إضاف�ة  إىل حص�ة  االقليم  من املوازنة  التي يجب أن توزع  حس�ب 
النسب السكان ، بينما  االقليم    لم يسلم  دينار  واحد إىل بغداد لكن 
حس�ب االتفاقات  السياس�ية  يمن�ح  ١٧% من  املوازن�ة  االتحادية  
،وهذا يعد أكر أنواع  الظلم  والتميز  بني ابناء  املحافظات  االخرى .   

ان التمييز  وعدم اجراء  احصاء  شامل  للسكان  ،واالتفاقيات  التي 
تحصل  خارج  الدس�تور   كلها  ادت  اىل  ضياع  األموال العامة،  من 

أجل املصالح  الخاصة  ،
اذا كنت�م  تتفق�ون  خ�ارج  الدس�تور  فلم�اذا يطبق عىل الوس�ط  

والجنوب  بينما  ال يطبق  عىل   االقليم .!! 
هذا تس�ال  يجعل من املواطن  كرة  من نار  عىل النظام  الس�يايس  

والعقلية  التي يدير  بها   البالد .   
ان هذا التمييز  واالنبطاح  خرس العراق  كثريا  بسبب  عدم  الرجوع  
إىل الدستور  ،مما  جعل االقليم  يخرج  ويتعامل  كدولة  وليس جزاء  
من الع�راق إضافة اىل عدم تس�ليم   املحرضني واصح�اب األجندات 
التخري�ب  ،حي�ث أصبح اإلقليم وكر امن ل�كل  مخرب  ومجرم  قتل 
العراقي�ني ،وأخر موقف  لإلقليم  اعتر قرار الرملان  االخري  الخاص  
بإخراج  القوات  االجنبية  بانها  ال تمثل االقليم  بل ليس�ت  رشعية  
لك�ون  هذا القرار جاء  من الكتل  الش�يعية   املتفقة  واملتنازلة  عن 
حقوق  ابن لجنوب  لصالح  االقليم  الذي تعطى  نس�بته  من نفط 

 البرصة .   
ام�ا ح�ان الوق�ت  االنه�اء  ه�ذه العب�ة  ،ام الزلت�م  خائف�ني  عىل 

مصالحكم  ومواقعكم  وانتم  االقلبية .!   

الحكومة المركزية ، واإلقليم  
صراع خارج الدستور

كندي الزهريي ،،

بقلم / د . باسل عباس خضير  … 
 ومن األمور التي أقحمت يف قانون موازنة 
٢٠١٥ رق�م )٢( لس�نة ٢٠١٥ ما تضمنته 
امل�ادة   )٣٣ / أ ( الت�ي نص�ت عىل ) فرض 
رضيبة املبيعات عىل كارتات تعبئة الهاتف 
النقال  وش�بكات االنرتنيت بنسبة )٢٠%( 
م�ن قيمة الكاراتات وبنس�بة )١٥%( عىل 
رشاء الس�يارات  بكاف�ة أنواعه�ا وتذاكر 
الس�فر و ٣٠٠% عىل السكائر واملرشوبات 
إص�دار  وزارة  املالي�ة  وع�ىل  الكحولي�ة 
التعليم�ات الالزم�ة لتطبيق أح�كام هذه 
الفقرة يف عموم العراق ( ، والحق يقال  إن 
الظروف التي مرت بها البالد بعد انخفاض 
أس�عار النفط يف األسواق العاملية واحتالل 
 اجزاءا من العراق من قبل عصابات داعش 
استوجبت فرض مجموعة من اإلجراءات 
لتقن�ني  املرصوف�ات وزي�ادة اإلي�رادات ، 
ولك�ن واقع الحال ارش اس�تهداف الفئات 
بق�ت  فق�د  تل�ك  الق�رارات  يف  الفق�رية 
السيارات والسكائر واملرشوبات الكحولية 
بمأمن ع�ن التطبيق ال�وارد يف  نص املادة 
أعاله ، والعجيب إن الحكومة أوكلت مهمة 
اس�تيفاء رضيب�ة املبيعات ع�ىل كارتات 
 تعبئ�ة الهاتف النق�ال ب�رشكات املوبايل 
العامل�ة يف الع�راق التي عليه�ا الكثري من 
امل�ؤرشات  واملالحظات بخص�وص تأخري 
دفع املس�تحقات عن ج�والت الرتاخيص 
وغريه�ا م�ن األم�ور  الفني�ة التي س�مع 
الش�عب الكث�ري منه�ا بوس�ائل اإلعالم ، 
مما يجعل املواطن يتس�اءل هل أوفت  تلك 
الرشكات بدف�ع ما عليها من اس�تحقاق 
لك�ي تس�ند لها مهم�ة اس�تيفاء رضيبة 
املبيعات ؟ ،  وهل إن الجهات املعنية تعرف 
املبيع�ات الفعلي�ة لتل�ك ال�رشكات لك�ي 
تس�دد الرضيبة املس�توفاة  من املواطنني 
دون فس�اد ؟، والجواب مع�روف بالطبع 
الن غالبية الش�عب يتداول ه�ذا  املوضوع 
بس�خرية واس�تخفاف من�ذ ف�رض تل�ك 

الرضائب ووسائل جبايتها وحتى اليوم .  
نعم حتى اليوم ، الن املادة الخاصة بفرض 
رضيبة مبيع�ات املوبايل واالنرتنيت باتت 
صفة  مالزمة وتتكرر سنويا يف كل قوانني 
املوازن�ات االتحادية ، فق�د وردت يف نص 
امل�ادة ) ٢٣ (  ملوازن�ة س�نة ٢٠١6 كم�ا 
وردت يف ن�ص امل�ادة ) ٢٣ / أوال ( ملوازنة 
س�نة ٢٠١٧ ويف نص  امل�ادة ) ١٧/ أوال أ ( 
ملوازن�ة س�نة ٢٠١8 ويف نص امل�ادة ) ١8 
أوال / أ ( يف موازن�ة   ٢٠١9 ، وم�ن الغريب 
إن ه�ذه الرضيب�ة ال تزال مس�تمرة رغم 
تحس�ن أس�عار النفط وارتفاعه�ا  لثالثة 

للرمي�ل  دوالر   6٠ أضع�اف ألكث�ر م�ن 
أعل�ب  وتوق�ف  الس�نوات  ه�ذه  خ�الل 
إجراءات  التقش�ف بعد التحس�ن النسبي 
يف اإليرادات واإلعالن الرس�مي يف االنتصار 
ع�ىل داع�ش منذ  أكث�ر من ثالث س�نوات 
وتغري رئيس مجل�س الوزراء الذي اخرتع 
ه�ذه الرضيب�ة وأرص ع�ىل  اس�تمرارها 
بإلح�اح ، وغريه�ا م�ن التغي�ريات الت�ي 
كانت تس�توجب إلغاء هذه الرضيبة التي 
 تمثل ش�كال من أش�كال التعس�ف اتجاه 
املواطنني عموم�ا وإحدى أبواب الفس�اد 
رغ�م االدع�اءات  بمكافحة الفس�اد ، ولو 
كانت هذه الرضيب�ة مفروضة بالطريقة 
ذاته�ا يف دولة فيها حكوم�ة   تتعامل مع 
ش�عبها بالش�كل املطلوب لخرج رئيسها 
او م�ن يمثل�ه بلق�اء مبارش م�ع الناس 
 ليش�كرهم فيها عىل م�ا تكبدوه من عناء 
من ه�ذا اإلج�راء واالعتذار له�م ألنه قيد 
بع�ض  اتصاالته�م بإضاف�ة خمس قيمة 
األجور ع�ىل تكالي�ف اتصاالتهم واإلعالن 
عن إجم�ايل اإلي�رادات  الت�ي تحققت من 
ف�رض الرضيب�ة وأوج�ه رصفه�ا لك�ي 
يع�رف أبناء الش�عب بأي قطاع أس�هموا 

 عند دفعهم الرضيبة وبش�كل يش�جعهم 
ع�ىل القبول بالرضائب عندما يحتاج البلد 
ملثل هذا  اإلج�راء ، كما أن من املفرتض إن 
يعلن املس�ؤول للجميع ع�ن توقف فرض 
تلك الرضيب�ة نظرا  النتفاء الحاجة منها ، 
ويف بلدنا العزيز ال يعرف أحدا من بس�طاء 
الن�اس عن  حجم اإلي�رادات  التي تحققت 
من تلك الرضيبة وأوجه رصفها ) واملوعد 
ال�ذي س�ينتهي في�ه فرضه�ا ( ، ولك�ن 
 املؤك�د إن إيراداتها عالية او مجزية ولهذا 
ت�م االس�تمرار بالعمل به�ا يف ظل صمت 
الجميع ،  ونظرا لعدم وجود مصدر يمكن 
اللج�وء إلي�ه له�ذا الغ�رض فان الس�بيل 
الوحي�د للمعرفة القريبة  م�ن الواقع هي 
التخمني ، فحس�ب ما يشاع فان هناك ٣٥ 
مليون مشرتك يف خطوط املوبايل  كافة يف 
العراق وإذا  تم الفرض إن كل خط يشرتي 
كارت بقيمة ١٠٠٠٠دينار ش�هريا ) وهذا 
 الرق�م متواض�ع ج�دا ولك�ن ت�م وضعه 
لتجن�ب املبالغة ( فان املبيعات الش�هرية 
لرشكات الخلوي  هي ٣٥٠ مليار دينار أي 
٤,٢ تريليون س�نويا و ٢١ تريليون خالل 
الخمس س�نوات الت�ي تم  فيه�ا الرسيان 

، وقيم�ة الرضيب�ة م�ن إي�رادات املوبايل 
فقط عىل هذا االفرتاض هي ٤,٢  تريليون 
أي ٣,٥ ملي�ار دوالر ، وهناك من يقول أال 
يكفي هذا الرقم إليقاف رضيبة املوبايل  يف 

الحال ؟ .  
ونعم نقولها مرة أخرى بصوت مس�موع 
، فل�و كان�ت رشكات االتص�االت وطني�ة 
ويذهب هذا  املبلغ لحس�ابها لقال البعض 
) بالعافي�ة وأل�ف عافي�ة ( أم�ا أن يدفع 
الش�عب رضيبة عن  االتص�االت للحكومة 
وهي الت�ي عجزت عن تش�غيل الخطوط 
األرضي�ة وأنفق�ت املليارات يف  الش�بكات 
الالسلكية التي ذهبت أدراج الريح وعجزت 
عن تأس�يس رشكة حكومية او مختلطة 
 التص�االت املوباي�ل التي تع�ادل إيراداتها 
نصف موازن�ة دولة من دول الجوار ، فان 
ابس�ط م�ا  يقال ه�و كفى اس�تقطاعات 
عن رضيب�ة االتصاالت الن الش�عب يدفع 
أع�ىل األج�ور الس�ائدة يف  املنطق�ة ع�ن 
االتص�االت  كم�ا إن االتص�االت يف العراق 
ليس�ت بأفضل حال من بقي�ة الخدمات ، 
 إذ ال نزال يف الجيل الثالث وهناك من تقدم 
ع�ىل اتصاالتن�ا  بكثري من حي�ث الجودة 

ع�ىل  ويتوج�ب   ، واألس�عار  والخي�ارات 
الحكومة أن تجد الوسائل لتحسني نوعية 
اعب�اءا  وال  تحمله�ا  االتص�االت  وأج�ور 
وكأنه�ا صاحبة الفضل عىل املش�رتكني ، 
كما إن الرضيبة ع�ىل االتصاالت ال  تحقق 
العدال�ة ألنها ال تميز الغني عن الفقري ، يف 
وقت بات االتصال باملوبايل من الرضورات 
 وليس من الكماليات ألنه الوسيلة املتاحة 
ملحدودي�ة البدائ�ل او انعدامه�ا يف اغل�ب 
االحيان ،  واملطلوب أن يلغى النص املتعلق 
برضيبة االتصاالت الذي يتكرر كل عام يف 
املوازنة  االتحادية لع�ام ٢٠٢٠ إن صدرت 
هذه املوازنة بعون الله ألنه ال أس�اس لها 
سوى قانون  املوازنة االتحادية إذ أوجدها 
قان�ون موازنة ٢٠١٥ ، والن ما اس�تقطع 
م�ن رضائب عىل  االتصاالت هي من أموال 
الش�عب نلتم�س م�ن اللج�ان املعني�ة يف 
مجل�س الش�عب ) النواب ( فت�ح  امللفات 
بإي�رادات هذه الرضائب  خالل الخمس�ة 
سنوات املاضية من حيث مقدارها وأوجه 
 رصفها وإعالم الجمهور والجهات املعنية 
يف الدول�ة  فيم�ا إذا كان�ت فيها ش�بهات 

بالفساد ) ال  سمح الله ( . 

متى تلغى ضريبة المبيعات على كارتات الموبايل ؟؟
ما إن يذكر اسم الدكتور حيدر العبادي إال وتذكر معظم العراقيين توجهاته في التقشف وشد  األحزمة على البطون ، ففي 

أول موازنة اتحادية تم تشريعها بعد توليه رئاسة مجلس  الوزراء للسنوات 2014 – 2018 وهي موازنة 2015 ) ألن البلد 
بقى بدون موازنة في عام   2014 ( ، تم فرض العديد من األمور التي أوجدت حزما من القرارات التي تتضمن مزيدا من 
 الحرمان للشعب ، فقد تم تخفيض سلم الرواتب  ألغلب الموظفين وتم إيقاف التعيينات كما تم  فرض ضرائب ورسوم 

عديدة وتخويل الجهات الرسمية بفرض المزيد منها كيفما تشاء 

بقلم/ إيهاب شوقي
بني الرتق�ب الحذر ل�دول العال�م التي تعرف 
القراءة السياسية وتتمتع بمشاريع حقيقية 
ج�ادة  لألم�ن القوم�ي، وب�ني دول أخ�رى ال 
ت�كاد تفق�ه لألم�ن القوم�ي ق�وال، تتصاعد 
حدة املواجه�ة  الدولية واالقليمية يف منطقتنا 

وتتغري تكتيكاتها . 
تعرف جيًدا ال�دول الجادة خط�ورة الرصاع، 
بينم�ا هن�اك دول يف وطنن�ا العرب�ي تب�دو 
وكأنه�ا  مغيب�ة، وال تفص�ل ب�ني مصالحها 
االس�رتاتيجية وخياراته�ا التكتيكية الخائبة 
التي ألق�ت ب�أوراق  رهانها كلها ع�ىل العدو 

الصهي�و - امريك�ي . 
ويبدو أن هن�اك دواًل عربية لم تصدق بعد أن 
هناك مرحلة جديدة ق�د افتتحت يف املواجهة 
ب�ني  أمريكا ومحور املقاوم�ة، وال تزال تلعب 
لعبتها التقليدية يف التبعية العمياء وتش�ويه 

املقاومة  وتسفيه خطابها ومصداقيته . 
والعج�ب هن�ا، هو أن ه�ذه املمارس�ات من 
قب�ل كان�ت تح�دث إم�ا طمًعا يف اس�رتضاء 
االمريكي  والصهيوني، أو خوًفا من بطش�ه. 
واليوم وبعد املستجدات األخرية، حيث اتضح 
أن الع�دو ليس  ل�ه ال جزرة  ترج�ى وال عصا 
تخيف، فالسؤال عىل الرهان يخرج من دائرة 
التص�ور الرغمات�ي  الخ�ايل من املب�ادئ، اىل 
دوائر اخرى مثل الجهل او الس�كرة او الحقد 

االعمى ! 
والشاهد هو أن هناك مالمح بدأت يف التشكل 
و«ارسائي�ل«  املتح�دة  الوالي�ات  لتعاط�ي 
وذيولهما  مع املرحلة الجديدة، ويمكن رصدها 
من تواتر التقارير االمريكية والصهيونية ذات 
الصلة  باالس�تخبارات ومراك�ز الفكر، ومدى 
التق�ارب الواصل للتطابق، واتس�اق ذلك مع 
بع�ض  التط�ورات عىل االرض واالنعكاس�ات 
عىل بعض املمارس�ات العربي�ة، ونحاول هنا 

العرض  بإيجاز شديد : 
اوال: هن�اك تواتر للتقارير االمريكية الخاصة 
بمراك�ز الفك�ر، يف ش�كل توصي�ات ل�الدارة 

 االمريكي�ة بش�أن التعام�ل األمثل م�ع ايران 
ومحور املقاومة، بعد املواجهة االخرية والتي 
 اثبت�ت عدم ج�دوى الح�ل العس�كري. ولعل 
الجمع ب�ني هذه التقارير يمك�ن ان يرتكز يف 
نق�اط  رئيس�ية. ولي�س مصادف�ة ان مركزا 
   )csis(بحجم مركز الدراس�ات االسرتاتيجية
 والذي يعد أحد  أهم مراكز الفكر االمريكي قد 

لخص هذه النقاط : 
  * من�ع إي�ران م�ن أن تصب�ح ق�وة مهيمنة 
إقليميا، قادرة عىل الس�يطرة عىل دول أخرى 

يف  الرشق األوسط . 
  * وقف االنتش�ار الن�ووي يف املنطقة و«منع 
إيران من تطوير أس�لحة نووية«، بما يف ذلك 
 من�ع إيران م�ن متابعة تخصي�ب اليورانيوم 
املستخدم - حسب زعمهم - يف صنع األسلحة 
 وتطوي�ر ال�رؤوس الحربية وإع�ادة معالجة 

البلوتونيوم . 
الس�يايس  اإليران�ي«  »التوس�ع    * كب�ح 
واإليديولوج�ي الكبري يف املنطق�ة، بما يف ذلك 
»تصدي�ر«  اإليديولوجيا الثورية اإليرانية، عىل 

حد تعبريهم . 
  * تش�جيع عملي�ة التغيري داخل إي�ران نحو 
نظام سيايس واقتصادي أكثر تعددية يتم فيه 

 تخفيض سلطة املؤسسة الدينية تدريجياً . 
لالس�تخبارات  الس�نوي  التقدي�ر  ثاني�ا: 
العس�كرية الصهيونية »ام�ان« لعام ٢٠٢٠، 
ي�كاد يتطابق  مع التقديرات االمريكية، حيث 

أشار تقدير املوقف اىل نقاط رئيسية وهي : 
  * يزع�م التقرير أن بإمكان إي�ران أن تصنع 
قنبلة نووية خالل عام�ني، إذا ما أرادت ذلك، 

 وعززت من مرشوعها النووي بقوة . 
  * أن »س�وريا س�تظل أرضا خصب�ة للقتال 
عر الحدود. وستواصل تركيا احتالل األرايض 
 وستواصل روسيا تعزيز وجودها يف سوريا .» 

وأشارت التقديرات االستخباراتية اإلرسائيلية 
إىل أنه »س�ُيطلب من حكومة الرئيس بش�ار 
 األس�د خالل السنة الجارية اتخاذ قرار بشأن 

الوجود اإليراني يف بالده .» 

  * ع�ىل صعيد الوضع يف لبن�ان، فمن املرجح 
أن »يس�تمر عدم االس�تقرار السيايس نتيجة 
الدول�ة  وستس�تمر  االقتصادي�ة   للمش�اكل 
يف بن�اء قوة متقدم�ة ضد إرسائي�ل«. ويفيد 
التقرير بأنه   «سُيطلب أيضا من لبنان تحديد 
موقف�ه بش�أن التأث�ري اإليران�ي ومس�تقبل 
م�رشوع الصواري�خ  اإليراني�ة الدقيقة الذي 

يجري عىل أراضيه .» 
وقبل مناقشة الش�واهد التي تمثل تطبيقات 
له�ذه االفكار بما يؤكد انها بدأت عىل االرض، 
م�ن  امله�م أن نش�ري اىل تطاب�ق ترصيح�ات 
ترامب ونتنياهو بعدم السماح اليران بامتالك 

سالح  نووي . 
انن�ا امام عدو يئس من املواجهة العس�كرية 

لعلمه بقوة املحور، وحس�م أمره باستهداف 
 جبه�ات املقاوم�ة ودوله�ا بوس�ائل اخرى، 
بعضه�ا لي�س جدي�دا، وربم�ا يع�د وس�ائل 
مس�تحدثة،  عىل رأس�ها حلفائه من االعراب 
والذين علت لهجة الرصاع )العربي الفاريس( 
لديهم، وهناك  معلومات مؤكدة عن تمويالت 
جدي�دة اخرتق�ت بع�ض الح�ركات، فغريت 

لهجتها التي كانت  مساندة للمقاومة، وبدأت 
تتحدث عن )طائفية املقاومة(  ! 

ربما يظن كل هؤالء أن محور املقاومة سيقف 
صامًتا يتلقى لكمات متنوعة، وال يعلم هؤالء 
 أن املحور أعلن تدش�ني مرحلة انهاء الوجود 
االمريكي، وهو ال يتاجر بالشعارات واذا وعد 

 وىف، والصبح ليس ببعيد . 

خطة امريكية جديدة لمواجهة محور المقاومة



مسعود: عالقتي مع كرة القدم انتهت 
 «إن تقديم وإعداد أي برنامج ليس باألمر السهل، ولن ارشح لرئاسة االتحاد  

فقد أمتدَّ برنامج الرياضة في اسبوع قرابة  ثالثين 
سنة، وبسبب انشغالي فيه حرمُت من فرٍص 

دراسية وعائلية واجتماعية كثيرة نتيجة  إلتزامي 
بالحضور اليومي للتلفاز لتحضير مواد األسبوع، 

ولهذا فأنا )شاّيلك َدرْد يا حسام(  وأتمنى أن 
تحتفل بالذكرى 25 و50 سنة على تقديم 

برنامجك«. كلمات عفوية لشيخ اإلعالم  الرياضي 
المرئي مؤيد البدري في إحدى المناسبات خّص 

بها الزميل حسام حسن مقّدم  برنامج إستوديو 
الرياضة عبر شاشة الحرة عراق والذي أوقد قبل 
أيام الشمعة السادسة  عشرة من تاريخ بّث أول 

حلقة منه في 5 كانون الثاني 2005. 
يعلتم البتدري حجتم املعاناة ملتا قّدمته للفترة )1963-
1993( وتحّملته ضغوطتاً ال تطاق يف  أزمنتة صعبة عّدها 
رضيبة نجاحه املستتمر يف تقديتم برنامج جعل الجمهور 
من مختلف  األعمار يهرع ملشتاهدته حال ستماع مقّدمته 
املوسيقية املأخوذة من األوبرا الكوميدية )حالق  إشبيلية( 
عام 1816م ملؤلفها املوسيقي اإليطايل جواكينو روسيني، 
والحتال ذاته متع املبدع  حستام التذي أجتهد كثتراً وهو 
يوّظف خربتته يف الصحافة الرياضيتة التي عارص خاللها 
كبتار  الُخلتق واملهنية عتى متّر العقدين املاضيتن، وكان 
لبستاطة طرحه وتجنُّبه استفزاز الضيوف  وسعيه إليجاد 

حلتول واقعيتة لألزمتات ونبتذه كل متا يؤّجج 
والتمايتز  والحقتد  والعنتف  الكراهيتة 
 االجتماعتي بتن الرياضيتن خاصة يف 
2005و2006و2007 كان لكل  أعتوام 
ذلك تأثره  العميق لدى املشتاهدين، ما 

قرّبهم متن برنامجه ليفرِد له موقعاً 
بشخصيته الهادئة، مؤّيٌد  بالضاِبط 
املهني وبدُر حلقتِه ُييضء الحقيقة 

كاملة عى مدار القضية. 
يأتي استشهادنا اليوم بحديث الغائب الحارض البدري عن 
استوديو حستام مقصوداً للتعبر عن  ُسخطنا عى تحوير 
بعتض العاملن يف اإلعتالم الريايض املرئتي طاولة الحوار 
إىل )كتريس  حالّق( يجتّرون فيه أي كالم حتتى لو ضّيعوا 
بوصلة حلقته، ثم يوّجهون شتتى االتهامتات  ويتوّعدون 
بُمعاداة من يختلف معهم وال يتوّرعون عن شتيمتهم، كما 
ال يستلم ضيوفهم من  جترح كرامتهم بت)موس( االنفعال 
حينما يقلُّ أدبهم مستندين بذراعي الجرأة والحرية. أيعقل 

 هذا؟! 
نريد أعالماً يحّقق مع املستؤول وُيثبِّت الحقائق يف الساعة 
التلفازيتة وال يدعته يقتل الوقتت  ويهرب، نرّقتب أعالماً 
عتادالً ال يلتقي مع أحد طريف التراع إال عند نقطة إقناع 
املشاهد  بالحقيقة، ونستهجن تقّمص اإلعالم دور الواِعظ 
للّم شتمل فرقاء الرياضة وَيدرأ عنهم شبهات  الفساد ويف 

الوقت نفسه ينافق بحماسة طاِعناً بنزاهة زمالء مهنة! 
وإذا كانت وستائل اإلعالم تمثل السلطة الرابعة املولدة من 
رحم النظام الديمقراطي املحارب  للقهر والتعّستف لتكون 
أداة تقويتم الستلطتن التنفيذيتة والترشيعيتة بما يعزز 
سياستة آمنة  للدولة، فكيف يسمح بعض مقدمي الربامج 
الرياضيتة ألنفستهم أن يتستلّطوا ضتد مستؤويل  كيانات 
رياضيتة ويستهموا يف تحريتض الرياضين ضتد قرارات 

وإجراءات رسمية تستهدف  إصالح شؤونهم؟
إن املرحلتة القادمة تتطلّتب تكاتف اإلعالميتن لتصحيح 
األخطتاء وفضح الدختالء الذين يعبثون  باستم املهنة من 
أجتل الحصول عى املنافع الستيما يف البطوالت الخارجية، 
وينبغي توحيد  الخطاب اإلعالمي ستواء املكتوب أم املرئي 
أم املستموع أم اإللكروني لدعم مستعى اللجنتة  األوملبية 
الوطنية يف حملة ترميم بيتها بعد اصدار القانون من خالل 
االرساع يف اصدار  النظام االسايس الجديد، واألمر ذاته تذليل 
مشتكلة اتحاد كرة القدم املستتقيل بحلول سليمة  تجمع 
الهيئة العامة عى مصلحة اللعبة بمؤتمر استثنائي قريب 
ببغتداد تصادق عتى التقرير  املايل املنيس واملهّمش وستط 
مفاوضتات أربيل املحتدمة، وتستتدعى االندية الستتقراء 
 مستتقبلها وفقتاً لقانتون يفتتح نوافذ ختالص غالبّيتها 
متن تبعية املؤسستات الحكومية ويمّهد  بشتكل تدريجي 
لتحويل ملكيتها اىل الرشكات الخاصة كي تستقّل بأموالها 

وإداراتها أسوة  بأغلب أندية العالم. 
اإلعتالم رستالة إنستانية لتوعيتة النتاس وتنويتر رؤاهم 
وحّثهتم عى تحدّي املصاعب وتحقيق  أعى درجات العطاء 
والتستامح فيما بينهم.. وال ينبغي أن تقع تلك الرسالة يف 

يد من ال  يرحم! 

ت�سّلْط الإعالم
إياد الصالحي
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كشتف رئيس االتحتاد العراقي 
لكرة القدم عبد الخالق مستعود 
الستبت نيته عدم الرشح لوالية 
أعضتاء  إعتالن   جديتدة، غتداة 
املكتب التنفيذي عى االستتقالة 
لحتل نتزاع قضائي متع الالعب 

 الدويل السابق عدنان درجال. 
وقتال مستعود: »بعتد اآلن لتن 
أترشح ملنصب رئاسة االتحاد يف 
الفرة املقبلتة. مهمتي مع كرة 

 القدم انتهت«. 
وأضتاف مستعود التذي شتغل 
االتحتاد  يف  مختلفتة  مناصتب 
منذ العام 2004 ويتوىل رئاسته 
منذ  ستتة أعوام »عانينا كثراً يف 
الفرة املاضية، واجهنا مشتاكل 
عديدة ومصاعب. الكرة العراقية 

 أكرب مني وأكرب من الكل«. 
وشتدد عى أنه »لدينتا زمالء يف 

السجن نأمل إخراجهم«. 
وتأتي تريحات مستعود الذي 
يشتغل أيضتا عضويتة املكتتب 
اآلستيوي  لالتحتاد  التنفيتذي 
نتزاع  خضتم  يف  لكترة  القتدم، 
يخوضته االتحتاد العراقتي منذ 
أشتهر متع درجتال، بعتد تقدم 
األخر بدعتاوى  قضائية أحدثها 
ضد مستعود ونائبه عتي جبار 
عى خلفيتة اتهامهما بالتالعب 

بالنظام الداخي  لالتحاد. 
وأتتت هتذه الدعوى بعتد أخرى 
تقدم بها درجال يف وقت ستابق 
عى خلفيتة حرمانه املشتاركة 
 يف االنتخابتات التتي أقيمتت يف 
ستجن  اىل  وأدت  املتايض،  أيتار 
املسؤولن يف االتحاد صباح  رضا 

وستتار زوير. 
املاضيتة  األيتام  وشتهدت 
أربيتل،  مدينتة  يف  اجتماعتات 
متن أجتل التوصل اىل حتل لهذه 

املستألة،  كان آخرهتا بحضتور 
رئيس لجنة الشتباب والرياضة 
عبتاس  العراقتي  الربملتان  يف 

عليتوي. 
وتحتدث عتن »الستعي إلخراج 
األمتن العتام الدكتتور صبتاح 
رضا واألستتاذ ستتار زوير من 
الستجن  بعفو رئتايس«، عى أن 
ترسل االستقاالت لالتحاد الدويل 

موافقته  »واستتحصال  )فيفا( 
عليهتا  ومتن ثتم غلق وستحب 
القضية املتعلقة برئيس االتحاد 
ونائبته حتتى تنتهتي كل هتذه 

امللفات  بشكل نهائي«. 
وشدد مستعود عى أن »لجميع 
الحريتة  االتحتاد  أعضتاء 
الشتخصية يف ما لتو أبدوا رغبة 
التنفيتذي  للمكتتب   بالرشتح 

املقبتل )...( بالنستبة يل انتهتى 
األمر عند هذه الحدود«. 

من جهته، أبدى نائبه عي جبار 
نيتته »ترك العمتل يف مجال كرة 
القدم وعتدم العتودة إىل  مزاولة 

العمل اإلداري يف االتحاد«. 
وقتال يف تريحتات صحافيتة 
»واجهنا شتتائم وتهم. ما الذي 
يدفعنتا للبقاء؟ )...( استتمرار 

درجتال  عدنتان  متع   الختالف 
سيذهب بنا اىل عقوبات اإليقاف 
متن قبتل الفيفتا«، معتترباً أن 
 االستقالة »جاءت لحماية الكرة 

العراقية«. 
وبحستب االتفاق، من املقرر ان 
يبدأ درجال »بإجراءات إستقاط 
كل االجتراءات القضائيتة ضتد 
 االتحاد والتعهتد بعدم مالحقته 

مستتقبالً، وبعد التأكد من ذلك 
يصار إىل إرسال تلك االستقاالت 

 إىل االتحاد الدويل«. 
ويتهتم درجال مستعود وجبار 
األستايس  بالنظتام  بالتالعتب 
وتمريتر التقريتر االداري عتى 
أعضاء  الهيئة العامة واملصادقة 
عليته دون مناقشتته متن قبل 

الجمعية العمومية. 

وجه االتحاد الكويتي لك�رة القدم، دعوة 
رس�مية اىل االتحاد العراق�ي لكرة القدم، 
م�ن اج�ل اقام�ة  مبارات�ني وديت�ني بني 
الع�راق والكوي�ت.  وق�ال الناطق باس�م 
اتحاد الكرة حسني الخرساني إن »االتحاد 

الكويتي لكرة القدم، وجه الدعوه  ملنتخبنا 
الوطني بك�رة الصاالت، الج�راء مبارتني 
تجريبيتني مع منتخب الكويت«.  واوضح 
ان »املنتخب الوطني س�يخوض معسكراً 
داخلي�اً ملدة ثالثة اي�ام يف البرصة ومن ثم 

 س�يتوجه اىل الكويت للدخولل يف معسكر 
للفرتة من 21-26 كانون الثاني الجاري«. 

واض�اف الخرس�اني، ان »موعد املباراتني 
س�تقامان يوم�ي 23 و25 م�ن الش�هر 

الجاري«. 

منتخب الصاالت يواجه الكويت وديا

الق�دم ون�ادي  يم�ر نج�م املنتخ�ب الوطن�ي لك�رة 
بريس�بوليس اإليراني، بش�ار رس�ن يف فرتة  حاس�مة 

بمشواره االحرتايف يف إيران. 
رس�ن، انتق�ل إىل بريس�بوليس يف صي�ف 2017، لكن 
املش�اكل املالية للن�ادي اإليراني لم تنت�ِه  حتى االن، إذ 
لم يتس�لم رسن مستحقاته املالية من الفريق اإليراني 

للموسم الحايل حتى االن. 
وق�ال رس�ن إن »وكيل أعم�ايل بهروز دزهب�ود، منح 
الن�ادي 10 أي�ام م�ن أج�ل دف�ع مس�تحقاتي  املالية 

املتأخرة، من أجل االستمرار مع بريسبوليس يف املوسم 
الحايل«. 

وأوض�ح بالقول، »يف حال لم تم دفع مس�تحقاتي، لن 
اس�تمر مع النادي اإليراني«، مبين�اً أنه   «لديه عروضاً 
م�ن تركي�ا وإس�بانيا والس�عودية واإلمارات، س�يتم 

املفاضلة بينها الختيار وجهته  املقبلة«. 
تجدر اإلش�ارة إىل أن رسن توج مع بريسبوليس بلقب 
ال�دوري اإليراني، ووصل اىل نهائي  دوري أبطال آس�يا 

مع الفريق. 

أعلن ن�ادي الرشطة، الي�وم االحد، 
ع�ن فش�ل الالع�ب امل�ايل الحس�ن 
ديال�و، يف تج�اوز الفح�ص  الطبي 
الذي خاضه خالل اليومني املاضيني 
يف العاصمة االردنية عمان من قبل 
ادارة نادي  الرشطة تمهيدا لتوقيعه 

عىل كشوفات الكتيبة الخرضاء. 
وقال املدير االداري لنادي الرشطة، 
هاشم رضا يف بيان، تلقت »املراقب 
العراق�ي« نس�خة  من�ه، ان »ادارة 
ن�ادي الرشط�ة تش�رتط خض�وع 
الالعبني إلج�راءات الفحص الطبي 
قبل التوقيع  عىل كش�وفات فريقنا 
الكروي لتف�ادي اي جوانب صحية 

مستقبلية«. 
ان  املنتظ�ر  م�ن  »كان  واض�اف 
يوقع الالعب املايل، الحس�ن ديالو، 
ع�ىل كش�وفات الن�ادي، ولكن  بعد 
خضوع�ه للفح�ص الطب�ي تب�ني 
وجود اصابة  بحاجة من ش�هرين 
اىل ثالثة اشهر من العالج  والتأهيل. 
وب�ني »قدمن�ا تقري�را مفص�ال اىل 
الجه�از الفن�ي للفريق ع�ن حالة 
ديال�و، حي�ث ق�رر اليتي�ش ع�دم 
 التوقي�ع واالعتماد حاليا فقط عىل 

الالعبني املحلني«. 
واوض�ح »صدمنا حقيق�ة بتنصل 
ع�دد كبري م�ن الالعب�ني املحرتفني 

الذين ت�م التوصل معهم اىل  مراحل 
متقدم�ة من االتف�اق خالل الفرتة 
املاضي�ة، بذريع�ة ع�دم اس�تقرار 
الوض�ع االمن�ي يف  الع�راق اضافة 
اىل عدم وض�وح الصورة حول الية 

الدوري العراقي«. 
واك�د »ثقتن�ا كب�رية بالعبين�ا يف 

تقديم مس�توى فني يليق بس�معة 
وتاري�خ الك�رة العراقي�ة بص�ورة 
 عام�ة ون�ادي الرشطة ع�ىل وجه 
الخص�وص عندما نواجه الش�باب 
السعودي للخروج بنتيجة  ايجابية 
يف مباراة يعتربها الالعبني مواجهة 

رد االعتبار«. 

كش�ف عضو كتلة املعرتضني عىل 
انتخاب�ات االتح�اد العراق�ي لكرة 
القدم، الالعب الدويل  السابق نشأت 
اكرم، اليوم االحد، عن الشخصيات 
التي س�اهمت يف ح�ل االزمة التي 
عصف�ت  باالتح�اد خالل االش�هر 

السابقة. 
وق�ال اكرم ان�ه »بع�د االعالن عن 
اس�تقالة اتح�اد الك�رة يج�ب ان 
نذك�ر ال�دور الكب�ري الذي ق�ام به 
 وزي�ر الش�باب والرياض�ة احم�د 
الوزراء  رياض، ومستش�ار رئيس 
اياد بنيان، والنائب عباس  عليوي، 
من اجل الوص�ول اىل حلول تريض 

الطرفني وانهاء االزمة«. 
وأضاف بطل كاس اسيا 2007 انه 
»علين�ا احتواء االزمات الن الوضع 

يف البالد ال يتحمل  الرصاعات«. 
الك�رة  اتح�اد  ان »اعض�اء  وب�ني 
اس�تجابوا ألغلبي�ة االص�وات التي 

نادت باالستقالة وان قرارهم  هذا 
كان فيه شجاعة كبرية«. 

وأكد أكرم »اننا ال نمتلك الس�لطة 
ع�ىل القض�اء العراق�ي م�ن اجل 
اصدار عفو خاص ضد ستار  زوير 
وصب�اح رض�ا، وان رئي�س كتلة 
املعرتضني عدنان درجال سيتنازل 
عن الش�كوى ضد  رئي�س االتحاد 
ونائب�ه بعد مصادق�ة الفيفا عىل 

االستقالة«. 
ووج�ه اك�رم »ش�كره كذل�ك اىل 
ممث�ل اقلي�م كردس�تان الش�يخ 
ش�اكر احمد س�امو، للدور الذي 

لعبه  يف حلحلة االمور. 

ض�م املنتخب الوطني للتايكواندو، أربعة العبني من نادي 
الرشط�ة اس�تعداداً ملنافس�ات بطولة  ب�ريوت الدولية يف 

بريوت. 
وقال املنس�ق اإلعالمي التحاد التايكواندو، احمد الغراوي 
الرشط�ة  لفري�ق  ش�باب  ينتم�ون  العب�ني  »اربع�ة  إن 
للتايكواندو، تشكيلة املنتخب الوطني الذي يستعد للدخول 
يف منافسات بطولة  بريوت الدولية التي ستنظمها لبنان«. 
وأض�اف ان »انضمام الالعب�ني األربعة، ت�م بعد تفوقهم 
الواضح يف نزاالت تصفيات املنتخب  الوطني للشباب التي 

أجريت بأرشف االتحاد املركزي للعبة«. 
وب�ني أن »الالعب�ني الذي�ن تمكن�وا م�ن التواج�د ضمن 
التش�كيلة الدولية هم كل من يحيى سالم  وزن )63(كغ، 
ج�الل عيل وزن )6٨( كغ ، مصطف�ى محمود وزن )73( 

كغ، شكر محمود  وزن )٨7( كغ«. 

بشار رسن يقترب من مغادرة بيرسبوليس اإليراني

منتخب التايكواندو يضم أربعة العبين  اكرم: بعض الشخصيات شاركو بحل ازمة االتحاد

الشرطة يغض النظر عن التعاقد مع ديالو



يحتض�ن ملع�ب األنفيلد مس�اء اليوم األح�د، قمة 
مباري�ات الجول�ة رقم 23 م�ن ال�دوري اإلنجليزي 
 املمت�از، وذل�ك عندم�ا يس�تقبل ليفرب�ول غريمه 

مانشسرت يونايتد. 
ويحت�ل ليفربول صدارة ج�دول الرتتيب برصيد 61 

نقط�ة، بينما يتواجد مانشس�رت يونايت�د يف  املركز 
الخامس برصيد 34 نقطة. 

ومنذ أن تغلب ليفربول عىل مانشسرت يونايتد ذهاًبا 
وإياًب�ا يف موس�م -2013 2014، لم  يحق�ق الريدز 
بعدها س�وى انتصارا واحدا عىل الش�ياطني الحمر 

يف املواجه�ات ال��11 التالي�ة  بينهم�ا يف الدوري )5 
تعادالت- 5 هزائم(. 

ومن جانبه لم يحقق مانشس�رت يونايتد أي انتصار 
ع�ىل ليفرب�ول، يف آخر 4 زي�ارات مللع�ب  األنفيلد يف 
جميع املس�ابقات )تعادل�ني- هزيمتني(، وذلك منذ 

الفوز بهدف دون رد يف ش�هر  كانون الثاني من عام 
2016 يف ال�دوري. 

وخ�ر ليفرب�ول 28 مب�اراة يف الربيمريلي�ج أمام 
مانشسرت يونايتد، أكثر ب�8 هزائم من عدد  الخسائر 

التي تلقاها الريدز أمام أي فريق آخر. 

ويس�تقبل ليفربول نظريه مانشس�رت يونايتد عىل 
ملع�ب األنفيل�د يف ال�دوري وهو يف ص�دارة  جدول 
الرتتي�ب، للم�رة األوىل من�ذ ش�هر أيلول م�ن عام 
1990، وحينه�ا ف�از الريدز برباعي�ة  نظيفة تحت 

قيادة كيني دالجليش. 
وم�ن بني الفرق ال�31 التي واجهها يورجن كلوب، 
مدرب ليفرب�ول، 10 مرات أو أكثر طوال  مس�ريته 
التدريبي�ة، يمل�ك األملان�ي أس�وأ نس�بة انتصارات 
أمام مانشس�رت يونايتد، بنسبة   %20، بعدما واجه 
الش�ياطني الحم�ر يف 10 مباري�ات، حق�ق خاللها 

انتصارين و6 تعادالت  وتعرض لهزيمتني. 
وخر مانشس�رت يونايتد آخ�ر مباراتني خاضهما 
ال�دوري يف املريسيس�ايد  أم�ام  خ�ارج ملعب�ه يف 
ليفرب�ول وإيفرتون، ولم يخر 3 مباريات متتالية 

منذ شهر نيسان من عام 1979. 
اىل ذلك أكد األملان�ي يورجن كلوب، مدرب ليفربول، 
أن فريقه يصب كامل تركيزه عىل مباراة  مانشسرت 
يونايت�د، اليوم األحد، يف الجولة ال��23 من الدوري 

اإلنجليزي املمتاز. 
وق�ال كلوب، يف ترصيحات أبرزها املوقع الرس�مي 
لليفرب�ول: »كمدرب، يمكنني رؤي�ة تطور  يونايتد 
يف الف�رتة األخرية، حتى وإن ل�م يظهر ذلك واضًحا 
للجمي�ع. لقد تعاقد مع العب�ني  مميزين، وأرى أنه 

يمتلك أحد أقوى القوائم يف أوروبا«. 
وأضاف: »لدى يونايتد عنارص ممتازة يف كل املراكز، 
وأصبح فريًقا أقوى بعد األموال  الطائلة التي دفعها 
للتعاق�د مع العبني جدد. بالطبع سيس�تغرق األمر 
وقًت�ا، ونحن نعرف ذلك  جيًدا، ولكنهم يس�ريون يف 
مرحلة البناء بنتائ�ج إيجابية، وفوزهم األخري عىل 

وولفرهامبتون  خري دليل عىل خطورتهم«. 
وتاب�ع: »يونايتد ال ي�زال ينافس يف أرب�ع بطوالت، 
وه�ذا يربهن عىل ج�ودة الفري�ق العالي�ة. ال  تزال 
أمام�ه فرصة لالرتق�اء إىل املركز الراب�ع يف الدوري 
اإلنجلي�زي، ووصل إىل نصف  نهائ�ي كأس كاراباو 
وال�دور الراب�ع يف كأس االتح�اد، باإلضافة لألدوار 

اإلقصائية يف الدوري  األوروبي«. 
وواص�ل: »ال يمكن ألي فريق االس�تمرار يف القتال 
ع�ىل أرب�ع جبهات إذا لم يك�ن رائًع�ا. يف  الحقيقة، 
ال أهت�م بما يقال عن ه�ذه املواجه�ة يف الصحافة 
ووس�ائل اإلع�الم، فكل م�ا يهمني هو  االس�تعداد 
الجي�د للمباراة وإظه�ار القدر ال�كايف من االحرتام 

للمنافس«. 
وأكم�ل: »متأك�د أن البعض س�يتحدث عن فوزهم 
الرائع عىل مانشسرت سيتي خارج قواعدهم،  ولكننا 
ننظ�ر إىل األمور م�ن زاوية أبعد ونج�ري تحليالت 
أعمق، ونعلم أننا س�نكون أمام تح�د  صعب. نحن 
نكن كل االحرتام لليونايت�د، ولكننا نركز فقط عىل 

نقاط قوتنا«. 

اليوم.. ملعب االنفيلد يحتضن قمة البريمرليغ بين ليفربول واليونايتد

تلق�ى العب وس�ط باي�رن ميونخ عرًضا م�ن تول�وز الفرنيس، لضمه عىل س�بيل اإلع�ارة خالل  فرتة 
االنتقاالت الش�توية الجارية.  وذكرت إذاعة »مونت كارلو« الفرنس�ية التي تابعتها »املراقب العراقي« 
أن نادي تولوز تقدم  بعرض لضم مايكل كويسانيس، العب وسط بايرن، عىل سبيل اإلعارة حتى نهاية 
املوس�م  الحايل.  رغم ذل�ك قابل النادي الباف�اري العرض الفرنيس بالرفض، معرًبا عن تمس�كه بالعبه 
الشاب،  صاحب ال�20 عاًما، رغم قلة مشاركاته.  ومنذ انضمامه إىل بايرن الصيف املايض من بوروسيا 
مونشنجالدباخ األملاني، ظهر الالعب  الفرنيس ملدة 30 دقيقة فقط مع الفريق البافاري يف البوندسليجا. 

ميونخ يرفض بيع كويسانسي الى تولوز
كش�ف تقرير صحفي إس�باني، عن موقف برشلونة من دخول سوق االنتقاالت الشتوي، لضم 
 بديل للويس سواريز.  وبحسب صحيفة »ماركا«      التي تابعتها »املراقب العراقي« فإن برشلونة 
ال يس�عى لرشاء  مهاجم بديل للويس س�واريز يف كانون الثاني الجاري، خاصة يف ظل صعوبة 
العثور عىل  مهاجم رفيع املس�توى، والرغبة يف اس�تثمار مبلغ كب�ري لضم نجم كبري يف الصيف 
املقبل.  ويتذكر برش�لونة جيدا تجربته املريرة مع الغاني كيفني برينس بواتينج، الذي استعاره 

من  ساسولو يف كانون الثاني املايض، ولم يقدم أي جديد. 

برشلونة يرفض ضم بديل لسواريز
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كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم األحد، 
عن تمسك باريس سان جريمان، بالحصول 
عىل  خدمات اإلسباني بيب جوارديوال، املدير 

الفني ملانشسرت سيتي. 
ووفًقا لصحيفة »ميريور« الربيطانية التي 
تابعتها »املراقب العرقي«، فإن مالك سيان 
جريمان  لن يتوقفوا عن مطاردة جوارديوال، 

رغيم أن األخيري لدييه عقيد ميع السييتي 
حتيى نهايية املوسيم  املقبيل، باإلضافة إىل 
تأكييده مؤخرًا عىل أنه مسيتمر مع الفريق 

اإلنجليزي بنسبة %100. 
سيان  ميالك  أن  إىل  الصحيفية  وأشيارت 
جريمان سييعتمدون عىل اإلغراءات املادية 
عن طرييق  تقدييم عيرض ضخيم للغاية، 

إلقناع جوارديوال بتغيري قراره والرحيل عن 
السيتي بنهاية  املوسم. 

وأوضحيت أنهم ييرون عيىل التعاقد مع 
جواردييوال، ألنهيم يعتقيدون أنيه امليدرب 
القيادر عىل  جعل باريس أحيد أندية النخبة 
يف أوروبيا، ولذلك فإنهم مسيتعدون لتقديم 
كل ميا يتطلبيه األمر  لتأمين الحصول عىل 

خدماته. 
وأكيدت »ميريور« أن إدارة 
ستتحرك  سيتي  مانشسرت 
لتحصين جواردييوال، عن 
طرييق تقديم  عقيد جديد 
يربطه لفرتة أطول بالنادي 

اإلنجليزي. 

كشف تقرير صحفي بريطاني، 
الييوم األحيد، املوقيف النهائي 
ملاركيوس راشيفورد، مهاجيم 
 مانشسرت يونايتد، من املشاركة 

أمام ليفربيول يف الجولة الي23 
من الدوري اإلنجليزي  املمتياز. 

ويعاني راشيفورد مين إصابة 
الظهير، ولكين أويل جونيار  يف 

سولسيكاير، مدرب مانشسيرت 
 يونايتيد، لم يحسيم موقفه من 
املشياركة ضيد ليفربيول خالل 

املؤتمر الصحفي للمباراة. 
ووفًقا ملوقع »مانشسرت إيفننج 
نيوز« التيي تابعاهيل »املراقب 
العراقيي« فإن قائمية الالعبن 
إىل مدينية ليفربول،   املغادريين 
غيياب  شيهدت  األحيد،  الييوم 
راشيفورد عن مصاحبية بعثة 

 الشياطن الحمر. 
كل  تواجيد  القائمية  وشيهدت 
من: »دي خيا، رومريو، جرانت، 
جونز، وان بيسياكا، لينديلوف، 
ماجوايير،  باييي،   ويلياميز، 
دالوت، شاو، لينجارد، ماتيتش، 
فرييد، بريييرا، جومييز، ماتيا، 
مارسييال  جيميس،   شيونج، 

وجرينوود«. 

عياد مييالن ملطياردة أحد نجيوم خصميه إنرت، 
تحسًبا لضمه خالل املريكاتو الشتوي الجاري. 

ووفًقيا ملوقيع »كالتشييو مريكاتيو« اإليطيايل 
اليذي تابعتيه »املراقيب العراقيي«، فيإن ميالن 
اسيتعاد  نشياطه يف مطياردة ماتييو بوليتانيو، 
نجيم إنرت، بعد فشيل انتقيال األخيري إىل روما يف 
املريكاتو  الجياري.  وكان ميالن أجرى مفاوضات 
مع مسيؤويل إنرت مطلع الشيهر الجاري بشيأن 
بوليتانو، ولكن  النرياتزوري فضل بيع الالعب إىل 
روما خالل صفقة تبادلية.  وأشار املوقع اإليطايل 
إىل أنه رغم فشل الصفقة التبادلية عقب خضوع 
بوليتانو للكشيف  الطبي يف روما، لكن نجم إنرت ال 
يزال يحلم باالنتقال إىل الذئاب، حيث إنه مشجع 

لفريق  العاصمة منذ الصغر. 
يذكر أن تقارير إيطالية قدرت صفقة بوليتانو 
بيي25 مليون يورو، مؤكيدة أن إنرت يهدف لبيع 

 الالعب وسريفض أي عرض بصيغة اإلعارة. 

أحرز كواي ليونارد 39 نقطة، وأضاف لو وليامز 32 ليفوز لوس 
أنجليوس كليربز )133-  130( عىل نييو أورليانز بليكانز بدوري 

كرة السلة األمريكي للمحرتفن. 
وهيذه خامس مباراة عىل التوايل يسيجل فيهيا وليامز أكثر من 
30 نقطة يف غياب بول جورج،  ثاني املسيجلن يف الفريق، والذي 

إصابة  مين  يعانيي 
الفخيذ  عضيالت  يف 

الخلفية. 
ف  ضيا أ و
مونرتيزل هاريل، 

وسجل  نقطة،   24
نقطة. وسيجل   11 شياميت  النيدري 

كلييربز 31 من 39 رمية حيرة، بينما نجح 
بليكانز يف 23 مين 36 رمية حرة. وتفوق  كليربز 
)31-20( عيىل نييو أورليانيز يف الربيع األخيري.  
وأحرز ديريك فيفورز 22 نقطة، واستحوذ عىل 

11 كرة مرتدة مع نيو أورليانز. 
وأضياف برانيدون إنجيرام 21 نقطية وجيه.
جيه ريدييك 19 نقطية، بينما حقيق لونزو 
بيول 3  أرقيام مزدوجة إذ سيجل 18 نقطة 
واسيتحوذ عىل 10 كرات مرتدة، ومرر 11 

كرة حاسمة. 

أنهيى نيادي الزماليك إجيراءات قييد مهاجميه 
الكونغويل، كابونجو كاسيونجو يف قائمة الفريق 

 األبيض محلًيا وأفريقًيا. 
وعياد كاسيونجو للفرييق األبيض، عقيب إنهاء 

إعارته للوداد املغربي، التي لم يتم تفعليها  لخالف 
بن الالعب والنادي املغربي. 

وتوجه منيدوب من نيادي الزمالك التحياد الكرة 
الييوم، وأتم إجراءت قيد الالعيب ليكون الصفقة 
 الوحييدة للفرييق األبيض يف اإلنتقاالت الشيتوية 

الحالية. 
وال يمتلك الزمالك سيوى مقعد واحد لإلسيتبدال، 
بحسيب لوائيح االتحاد امليري، وهو ميا جعله 
 يسيتبدل كاسيونجو بيداًل مين التونيي حمدي 

النقاز. 
وأعلين النقاز فسيخ تعاقده مين جانب واحد مع 
الزمالك بسيبب عيدم حصوله عىل مسيتحقاته، 
 وقيام النيادي األبيض بإيداع شيكوى ضد الالعب 
يف االتحاديين امليري والدويل، مؤكيًدا أن  الالعب 

حصل عىل كافة حقوقه. 

انباء عن غياب راشفورد أمام ليفربول
ميالن يعود لمطاردة بوليتانو

ليونارد يقود كليبرز للفوز على بليكانز في الـNBAرسمًيا.. الزمالك يقيد كاسونجو بقائمته اإلفريقية

سان جيرمان 
يطمح للتعاقد 
مع جوارديوال
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مصطلحات ادبية
طرائف

مّر احدهم بأعرابي غبي وهو يحفر يف الرمل 
فقال له ألي يشء تحف�ر هنا؟ قال االعرابي: 
إن�ي دفن�ت يف ه�ذه الصحراء دراهم ولس�ت 
اهت�دي اىل مكانها.. فقال ل�ه: كان ينبغي ان 
تجع�ل له�ا عالمة ق�ال االعرابي: لق�د فعلت 
فقال السائل وما هي العالمة؟ قال االعرابي: 
سحابة يف الس�ماء كانت تظلها ولست ادري 

موضع العالمة اآلن.

طرائف من التراث 

أزهر جرجيس: الصراعات والحروب تصنع مرويات ال يمكن تركها بدون تدوين

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

أدرك الكاتب العراقي أزهر جرجيس خصوصية العالم الروايئ وانفتاحه عىل ش��تى المواضيع، لذا تمكن من تمرير أس��ئلة متش��عبة من خالل نصه 
ال��روايئ المعنون ب� »النوم يف حقل الكرز« ال��ذي وصل إىل القائمة الطويلة لجائزة البوكر، حيُث يضع المتلقي أمام واقع مثخن باحتماالت مرعبة، 
وما يضاعف من القيمة األدبية لهذا النص هو عنرص اللغة المشحونة بإيحاءات برصية، حول رؤيته لخصوصية كتابة الرواية وأدواته يف الكتابة، 

كان ل�)المراقب العراقي( الحوار التايل .

وصل إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية

حكاية شعبية
من املصطلحات التي يجب عىل الكاتب معرفته 
قب�ل الول�وج اىل عال�م الكتاب�ة ه�و مصطلح 
حكاية ش�عبية وهو قد يتناول خرافة )أو رسد 
قصة( ترضب جذورها يف أوس�اط شعب وتعد 
م�ن مأثورات�ه التقليدي�ة. وخاص�ة يف الرتاث 
الش�فاهي. ويغطي املصطلح مدى واسعا من 
املواد ابتداء من األس�اطري السافرة إىل حكايات 
الج�ان. وتعد أل�ف ليلة وليل�ة مجموعة ذائعة 

الشهرة من هذه الحكايات الشعبية.

 املراقب العراقي/ متابعة...
صدر حديثاً عن مؤسس�ة الدراس�ات الفلسطينية كتاب 
»الخ�روج إىل النور«؛ تأليف نبيل عناني، ومراجعة النص 

وتحريره رنا عناني.
ولد نبيل عناني يف الريف الفلسطيني يف أربعينيات القرن 
امل�ايض، عندما كانت فلس�طني تقف عن�د مفرتق طرق 
مصريي. عاش مع عائلته أوضاعاً اجتماعية وسياس�ية 
صعبة، ش�اقاً طريقه يف الفن، ع�ىل الرغم من الصعاب، 
يف ج�و عّم�ه الفقر واالضطراب الس�يايس، ولم يش�كل 
في�ه الف�ن أولوي�ة وال طريق�اً منطقياً نحو املس�تقبل. 
عارص نبيل النكبة والنكس�ة وأس�س مع زمالئه رابطة 
الفنانني التش�كيليني الفلس�طينيني يف السبعينيات التي 
كان لها األثر الكبري يف تشكيل مالمح الحركة التشكيلية 
الفلس�طينية الحالية. كان الفن بالنسبة إىل نبيل عناني 
وتحدي�اً  نض�االً 
وتثبيت�ًا  لالحت�الل 
الفلسطينية.  للهوية 
ف�رتة  وخ�الل 
األوىل،  االنتفاض�ة 
بع�ض  م�ع  انطل�ق 
زمالئ�ه إىل فض�اءات 
واإلب�داع  التجري�ب 
التي أث�رت يف األجيال 
الفنانني  من  الالحقة 
لفلس�طينيني  ا
الش�باب. وم�ن هن�ا 
ج�اءت مذكرات نبيل 
عنان�ي ش�اهداً ع�ىل 
التحوالت  من  جوانب 
ع�ىل  ط�رأت  الت�ي 
الفلسطيني  املجتمع 
خالل العقود املاضية، 
وه�ي ت�رد التاريخ 
من خ�الل كث�ري من 
القص�ص الش�خصية الت�ي تروى ب�روح م�ن الدعابة.

املؤل�ف نبيل عناني: ولد الفنان نبي�ل عناني يف اللطرون 
يف فلس�طني س�نة 1943. ويعترب أحد مؤس�ي الحركة 
الفنية التش�كيلية الفلس�طينية املعارصة. بعد حصوله 
عىل درجة البكالوري�وس يف الفنون الجميلة من جامعة 
اإلس�كندرية يف مرص سنة 1969، عاد إىل فلسطني وأقام 
أول معرض شخيص له يف القدس سنة 1972. ومنذ ذلك 
الحني ع�رض أعماله يف ع�دد كبري من ال�دول األوروبية 
يتمي�ز أس�لوب عنان�ي  والياب�ان.  والعربي�ة وأم�ريكا 
باس�تخدام امل�واد املحلي�ة يف أعماله الفني�ة، مثل الجلد 
والِحّن�ة واألصباغ الطبيعية. حصل عىل الجائزة الوطنية 
األوىل يف الفنون البرصية س�نة 1997، وكان له دور مهم 

يف تأسيس األكاديمية الدولية للفنون يف فلسطني.

»الخروج إلى النور« 
سرد التاريخ بقصص شخصية 

تروى بروح الدعابة

 »ال تنس ما تقول« التداخل بين الخرافي والمتخيل يجعل من بقعة أرضية أسطورة باذخة   
املراقب العراقي/ متابعة...

يف روايته الجديدة »ال تنس ما تقول« الصادرة 
ع�ن دار اله�الل القاه�رة 2019 ويف طبعتها 
الثانية يف الس�نة نفسها عن منشورات القلم 
املغربي، يعيد الكاتب والروائي املغربي شعيب 
حليف�ي الصدارة لعال�م األمكنة واألزمنة من 
جدي�د، ويمنحه�ا ق�وة االس�تمرار واالمتداد 
لتأخ�ذ الحي�ز الواس�ع يف رسديات�ه، مثلم�ا 
فع�ل يف رواي�ة »الس�طات« الصادرة الس�نة 
املاضي�ة. يف هذه املغام�رة الجديدة املغرقة يف 
ثناي�ا تاريخ مدينة الصالحي�ة، يحلق الكاتب 
يف أف�ق يس�ري فيه الواق�ع واملتخي�ل جنبا إىل 
جن�ب. تجع�ل م�ن بقع�ة أرضية أس�طورة 
باذخة ال تعيش يف ظ�ل القلعة الكربى، حيث 
تزخر يومياته�ا بمتعة رسية ومرارة مناجاة 
سحرالزمن املايض، املدثر بر أنشودة البعث 
وحل�م امليالد الجي�د. رواية تلج بج�رأة غمار 
التقلب�ات ورساديب ق�در الهج�رة والرحيل، 
ثم الع�ودة املوصودة بالبحث عن البدء وبعث 
االمتداد. يف لغة انس�يابية ذات اس�تعارات، ال 
تش�به الكالم، يجعل حليف�ي من هذا الهوس 

الفائ�ض بعش�ق أه�ل الصالحي�ة، لق�اءات 
برشي�ة وح�وارات حبىل بخط�اب همه األول 
نفض غبار تراكمات الدهر، عن أس�فار عهد 
توارى عن السجالت الرسمية، لكنه حارض يف 

غياهب الذاكرة الشعبية.
نف�ض نس�يج عنكب�وت ع�ن أل�واح غيبتها 
آي�ات االنتص�ار وغم�زات الع�ز واالنتش�اء. 
فعرب النبش يف السطوراملس�ترتة وراء واجهة 
الحكايات املزملة خلف أطراف التاريخ، خلف 
الدفاتر املدرس�ية الرس�مية، تنبلج أنش�ودة 
منس�وخة املنش�أ، مجثت�ة البدء م�ا لها من 
قرار، فيحيك حليفي خيوط مالءتها برس�وم 
ترش�ح بأل�وان محكي�ات املع�اش اليوم�ي 
ويمده�ا بص�ور من وح�ي الخي�ال، لتعانق 
واقع�ا حارضا يحوم حوله�ا كطيف، فيلملم 
أش�تاتها ليمنحه�ا رشاي�ني الحياة.يحملن�ا 
حليف�ي معه م�رة أخرى عرب امل�دن يف رحلة 
تس�تقي توجهها من فيض الفضاءات، التي 
تعي�ش بعيدة ع�ن األضواء، بعي�دة عن زخم 
الق�الع الكربى، ليعيد له�ا رس ملعان ماضيها 
املبعث�ر بني الكائن واملؤم�ل. يف رواية ال تنس 

ما تقول، يتداخل التاريخ املكتوب عىل عتبات 
ال�والة وتاري�خ ش�فوي مس�طورعىل ألواح 

حكاية صففتها الذاكرة الشعبية، مع تاريخ 
تناقلته خُزانات برشية متوارثة وخبأته رغما 
عن عيون الوشاة يف رساديبها الرية، ليبقى 
نرباس�ا لألجي�ال اآلتي�ة.يف ه�ذا التداخل بني 
الخ�رايف واملتخيل، الواق�ع باملتوقع، ينبث كم 
من الحكايات تفرتق وتتآلف فيها حياة أناس 
الصالحي�ة، وتتوالد منها أس�اطري ترحل مع 
الري�ح، ثم تعود مع الطيوراملهاجرة راس�خة 
ممج�دة، وكأنها ع�ني القني. فال�رد يف »ال 
تنس م�ا تقول« يش�به س�مفونية البولريو، 
تتصاعد، تتوالد تزداد قوة تخلق من الحكاية 
حكاي�ة وكل الرد يقوده ش�خصان، جعفر 
وشمس الدين، يف رباطهما الخاص بمدينتهما 
الصالحي�ة. فعن هذا الرب�اط باملدينة تتفرع 
حكاي�ات الح�ب والبغ�ض واألح�الم املؤجلة 
واآلمال والخيبات ذات الذيول امللتوية والعوز 
والير. كل يس�ائل تاريخا يحاول أن تجد له 
م�ن خالله وجودا يف الحي�اة اليومية، يحاول 
أن يس�تمد من ه�ذا التاريخ قوة االس�تمرار 
»م�ن ال تاري�خ له، لن يخطو نحو املس�تقبل 
بشكٍل طبيعي. ومن ال ذاكرة له، لن يستطيع 

التحدي�ق يف الش�مس«. هكذا يق�ول الراوية 
وهي تتنف�س الحكايات، تجع�ل منها منفذا 
تتخط�ى به عتب�ات الصالحي�ة، لتنفرج عىل 
منطق�ة خصوب�ة وث�راء حض�اري وتاريخ 
دم�وي، منطق�ة انس�ياب وجريان تامس�نا 
الواقعة بني يدي واد ام الربيع وواد بورقراق، 
هنا قامت دول�ة الربغواطية لزه�اء ثالثمئة 
س�نة مس�تقلة عن الس�لطة الرس�مية، هنا 
أقام صال�ح بن طريف، دينا وقانونا بلس�ان 
قوم�ه األمازيغ، هنا واعد الجد األكرب، املهدي 
املنتظ�ر، مؤس�س الصالحية بع�د رحيله إىل 
الرشق، بالعودة من جديد يف الدولة الس�ابعة 
املرابط�ني  أن  إال  املل�وك الربغواطي�ني.  م�ن 
أورث�وه غم�ة كربى حي�ث قضوا بع�د حرب 
طويل�ة ع�ىل دولت�ه، لك�ن وإن اختف�ى ابن 
طري�ف يف طيات التاري�خ، فالرواية تعيد هذا 
االختفاء يف ش�خص ش�مس الدين، كما تعيد 
املعتق�د يف الع�ودة املوعودة يف ث�وب جديد، يف 
خرافة عرصية تتحدث عىل لسان شخوصها، 
وعن معتقدهم بالع�ودة الروحية للجد األول 

طريف.

التعايش السلمي بين األديان زمن األزمات 
املراقب العراقي / متابعة...

الس�لمي  »التعاي�ش  عن�وان  تح�ت 
ب�ني األدي�ان زم�ن األزم�ات«، نظمت 
للجمهوري�ة  الثقافي�ة  املستش�ارية 
اإلس�المية اإليراني�ة لق�اء حواري�اً  يف 
مرك�ز »لق�اء« التابع لبطركي�ة الروم 

امللكيني الكاثوليك يف الربوة.
اللق�اء ح�رضه ممثل�ون ع�ن رئاس�ة 
الجمهورية اللبنانية ووزارة الخارجية، 
وكذل�ك املستش�ار الثقايف يف الس�فارة 
االيرانية عباس خامه يار، ومدير مكتب 
»وكالة االنباء االيرانية« يف بريوت حسن 
سالمي وعدد من رجال الدين واملشايخ 

وأعضاء يف أحزاب سياسية.
ورك�ز الحض�ور ع�ىل أهمي�ة الح�وار 
والتعاون الذي يفرتض أن يبقى جامعاً 

لكل األفكار والتوجهات. 
وش�ددوا عىل التقاء اإلسالم واملسيحية 
يف األهداف السامية، معتربين أن أزمات 

املرشق تعود إىل سوء استعمال الدين.
م�ن جانب�ه، أعل�ن خام�ه يار تمس�ك 
ب�الده بالتعاي�ش ب�ني االدي�ان، مذكراً 
بمكانة غري املس�لمني يف إي�ران ومنهم 
املس�يحيني، وانصهاره�م يف املجتم�ع 

الحي�اة  يف  ومش�اركتهم  اإليران�ي 
السياسية.

املستش�ار الثقايف يف الس�فارة االيرانية 
لف�ت أيض�اً إىل أن »دليل انفت�اح إيران 
مدرس�ة  يف  يتج�ىل  الديان�ات،  ع�ىل 
االدي�ان يف مدين�ة قم التي تص�در كتباً 
ع�ن املس�يحية كل ع�ام«، منوه�اً ب�� 

»االنفت�اح اإليراني عىل كل الحضارات، 
والدليل ش�بكة العالق�ات املتعددة التي 
تق�وم بها ايران مع العواصم االوروبية 

والرشق االوسطية«.
وش�دد عىل أن »كل املش�اكل مع ايران 
سياس�ية واقتصادي�ة ال دخ�ل له�ا يف 

الدين«.

 املراقب العراقي/ متابعة...
 نظمت »دار الرشوق«، حفل إطالق 
»الصندوق..  القصصي�ة  املجموعة 
وقصص أخ�رى« للكاتبة والقاصة 
العراقية ميس�ون مل�ك، وذلك يوم 
امس السبت، بمكتبة ديوان ىف 159 

شارع 26 يوليو بالزمالك.
وادار املناقش�ة: الكاتب�ة والناق�دة 
األدبي�ة اعت�دال عثم�ان، والدكتور 
سيف ضيف الله، بحضور نخبة من 

القراء واملثقفني.
وع�ن املجموع�ة القصصي�ة تقول 
الناق�دة  غ�زول،  فري�ال  الدكت�ور 
الكاتب�ة  األدب: »تق�دم  وأس�تاذة 
والقاص�ة العراقية ميس�ون ملك، 
تسع قصص قصرية أخاذة بطابع 
مح�ي وعربي وعامل�ي يف آٍن واحد. 
فقصة »الصندوق« تمثل رحلة إىل 
العراق الجواني أيام الحرب ، وإنما 
من وجهة نظر املرأة العراقية بكل 

معانتها ومقاومتها .
املجموع�ة  قص�ص  بقي�ة  تق�دم 
لقط�ات م�ن عالق�ات إنس�انية، 
يتقاطع فيها الحوار الحميمي مع 
اللغة الش�عرية، الوص�ف باملجاز، 
الواقع باملفارقة، ىف هذه القصص 
نقع عىل مشاهد �� وكأنها قصائد 
�� تش�كل صورة ع�ن زمننا، هذه 
املجموع�ة تحمل ش�جن مهاجرة 
وكفاح امرأة من أجل قيم إنسانية 

تكاد تتوارى من عاملنا.

الصندوق.. وقصص أخرى« عالقات إنسانية 
يتقاطع فيها الحوار مع اللغة الشعرية 

الطائف�ي  وال�رصاع  التغ�رب 
وتصاعد العن�ف، ثيمات تتكرُر يف 
الرواي�ة العراقية، م�ا هي اآلليات 
التي يجُب أن يعتمد عليها الكاتُب 
لتأسيس هويته اإلبداعية وتميزه 

يف ظل التضخم الروائي؟
حني تكون االنعطافات التاريخية 
ح�ادة واألح�داث جس�يمة، كم�ا 
يف الحال�ة العراقي�ة، فإنه�ا تلقي 
الحيات�ي  املش�هد  ع�ىل  ظالله�ا 
بشكل عام، واألدبي بشكل خاص. 
وه�و أم�ر طبيع�ي، فالرصاعات 
والح�روب وما يتبعه�ا من خراب 
وج�وع وهج�رة تصن�ع يف العادة 
مروي�ات ال يمك�ن القف�ز عليها 
وتركها بدون تدوين. ما من شعب 
خ�اض حرب�ا إال ودّون مروياته، 
خ�ذ األمل�ان مث�ال؛ ظل�وا يكتبون 
ع�ن الحرب وعن النازي�ة والدمار 
الروح�ي وامل�ادي، الذي تس�ببت 
به، لعق�ود طويلة، ول�م يقل لهم 
أحد: كفى لقد هرس�تم املوضوع. 
يف األدب الالتين�ي تجد ش�خصية 

الديكتات�ور حارضة حتى عرصنا 
الحدي�ث. الرواي�ة التش�يكية م�ا 
زال أبطاله�ا يعان�ون م�ن بطش 
الش�يوعية رغم انكفائه�ا البعيد، 
فم�ا بال�ك ببل�د ل�م يع�ش أهل�ه 
الس�الم لثالثة أي�ام متتاليات؟ ثم 
إن قص�ص الحرب لدين�ا لم تنته 
بعد، وم�ا زال الكثري من حكايات 
املوت والج�وع والتغرب لم يدّون. 
فاملأساة بش�كل عام تشكل مادة 
أولي�ة للرد، يبقى أن كل س�ارد 
ينظ�ر له�ا م�ن زاوي�ة معين�ة، 
تفصيل�ة  ع�ىل  الض�وء  ويس�لط 
منسّية منها، وكل سارد له أدواته 
التي يتس�لح بها لحي�ازة التميز. 
بالنس�بة يل أرى أن اللغ�ة أهم تلك 
األدوات، وأنه�ا كلم�ا كان�ت حية 
وحس�ية منحت الن�ص ديمومته 
ابت�كار  ينبغ�ي  كذل�ك  وتف�رده، 
تقني�ات رسدي�ة خاصة، ورس�م 
تضم�ن  بطريق�ة  الش�خصيات 
لها التنفس داخ�ل النص الروائي 
وجعلها شخصيات من لحم ودم.

تت�وارُد يف روايتك »الن�وم يف حقل 
الكرز« املصادفات التي تلعُب دورا 
يف مصري الش�خصية األساس�ية. 
ع�ىل ماذا يراه�ُن الروائ�ي إلقناع 

املتلقي بتلك الصدف؟
ال أظ�ن ذل�ك، فع�رض عم�ل يف 
وظيفة »صبّي مطعم« أو »جامع 
س�كراب« ال يمك�ن عّده�ا تواردا 
للمصادف�ات، ب�ل ال أعتق�د بأنها 
تس�تحق الوص�ف باملصادف�ات، 
إذ م�ن الطبيعي ج�دا أن يتحصل 

املهاج�ر يف بادئ حيات�ه الجديدة 
بس�يطة  خدمي�ة  أعم�ال  ع�ىل 
الصح�ون  وغس�ل  كالتنظي�ف 
والعمل يف ورش الس�كراب، وهذه 
ليست من املصادفة يف يشء، ثم إن 
هذه الوظائف لم تش�كل منعطفا 
يف حي�اة س�عيد بط�ل الرواية وال 
تأثري له�ا ُيذكر يف س�ري األحداث، 
ومع ذل�ك كان يعللها بما س�ماه 

»لفتات الحظ النادرة« 
  املفارق�ة هي عنرص آخر يف عالم 
»النوم يف حقل الكرز« تبدأُ باس�م 
البط�ل ومن ثمَّ انتماؤه الحضاري 
وعمق�ه التاريخ�ي، وال يورثه كل 
ذل�ك إال مزي�دا من الخيب�ات، هل 
أردت بذل�ك تمرير أس�ئلة بش�أن 
والحض�ارة  األصال�ة  مفاهي�م 

والهوية؟
  املفارق�ة واح�دة م�ن التقني�ات 
الفنية املهمة يف الكتابة، يعمد لها 
الكات�ب يف الع�ادة م�ن أجل كر 
أف�ق التوقع�ات، وخل�ق نهاي�ات 
مباغت�ة. بالنس�بة يل ل�م أقترص 

عىل ذل�ك، بل اس�تعملتها للتعبري 
ع�ن موقفي م�ن الحي�اة متجّنبا 
القوالب  املب�ارشة، وتقدي�م  بذلك 
فالكتاب�ة  الجاه�زة،  الوعظي�ة 
إح�دى  جم�ايل  فع�ل  الردي�ة 
وظائفه طرح األسئلة، السيما ما 
يخص املفاهيم الك�ربى كالهوية 
والحض�ارة والوج�ود. لم يش�فع 
ل�»سعيد« ههنا اسمه وال انتماؤه 
جعل�ه  يف  الحض�اري  عمق�ه  وال 
شخصا سعيدا، فالسعادة مفهوم 
بالهوي�ة  ل�ه  عالق�ة  ال  مش�كك 
واالنتماء والعمق الحضاري، وكم 
من شعب ال يدين للحضارة بيشء 
يعيش السعادة يف أقىص حدودها! 

هذا ما أردت قوله باختصار.  
ه�ل ينبغ�ي أن يتواف�ق الح�دث 

الروائي مع الحقيقة التاريخية؟
نط�اق  يف  األم�ر  يك�ون  عندم�ا 
الح�ق يف  للكات�ب  ف�إن  املتخّي�ل 
تل�ك  الس�يما  األح�داث،  تلفي�ق 
األح�داث املختلف فيه�ا والتي لم 
تبل�غ درج�ة القط�ع التاريخ�ي. 

ال يمك�ن للرواي�ة أن تح�ل محل 
كت�ب التاري�خ، كم�ا أنها ليس�ت 
املرجعي كي  للعال�م  استنس�اخا 
تحاكم وفقا للمطابقة التاريخية 

من عدمها. 
هل انت سعيد لوصول روايتك اىل 
القائمة الطويل�ة للبوكر العربية 

؟
للرواي�ة  العاملي�ة  الجائ�زة  إن 
العربي�ة )البوك�ر( تع�د األرفع يف 
العالم العربي، وينتظرها عش�اق 
الرواي�ة يف ه�ذا الوق�ت م�ن كل 
عام وال ش�ك أن الوصول للقائمة 
الطويل�ة للجائ�زة م�ن بني 128 
رواية يش�كل مبعث سعادة لدى 
املتأهلني، لكني أعتقد أن ما يميز 
ه�ذه ال�دورة، فضاًل ع�ن تنوع 
مضامني األعمال املرش�حة، هو 
اش�تمالها عىل ع�دد كبري ممن 
ش�اركوا يف الدورات الس�ابقة، 
ووصل�ت أعماله�م للقائمت�ني 
الطويل�ة والقص�رية، ب�ل وَمن 

فاز بها كذلك.

أزهر جرجيس

الثقافـي
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يحذر عدد من النشطاء من أن الزعماء العامليني 
يفش�لون يف منع ظه�ور »الروبوت�ات القاتلة« 
ال�ذكاء  يدعمه�ا  الت�ي  املس�تقلة  واألس�لحة 
االصطناعي، ويشعرون بالقلق من أن الجيوش 
يف جمي�ع أنحاء العال�م تقوم بتطوير أس�لحة 
متطورة تقنياً بش�كل أرسع من اللوائح الدولية 
املصممة ملنع وقوع كارثة، ففى حني أن العديد 
م�ن طائ�رات ب�دون طي�ار الي�وم، الصواريخ، 
الدبابات والغواصات تتمتع بشبه حكم ذاتي إال 
أن جميعها تحت إرشاف برشي، ليست مستقلة 

كالتى يتجه لها بعض الدول حاليا.
ووفقا ملا ذكرته صحيفة »دييل ميل« الربيطانية 
فإن هن�اك مجموعة جديدة من األس�لحة التي 
يت�م تطويره�ا م�ن جان�ب دول مث�ل الواليات 
املتحدة وروس�يا، والتي تسمى أنظمة األسلحة 
الفتاك�ة املس�تقلة )LAWS(، يمكنه�ا تحدي�د 
واستهداف وقتل ش�خص بمفردها، عىل الرغم 
من عدم وجود قوانني دولية تحكم استخدامها

وق�ال بي�ر موري�ر، رئي�س اللجن�ة الدولي�ة 
للصلي�ب األحم�ر: »هناك ن�وع من الس�يطرة 
اإلنس�انية رضوري، ف�إن الب�رش فق���ط هم 
الذين يس�تطيعون إص����دار أحك��ام خاصة 
بالسياق من التمييز والتناسب واالحتياطات يف 

القتال«.
وأرشف�ت اللجنة الدولية ع�ىل اعتماد اتفاقيات 
جني�ف لع�ام 1949 التي تحدد قوان�ني الحرب 
وحق�وق املدني�ني يف الحماية واملس�اعدة أثناء 
النزاعات وتشارك مع الحكومات يف تكييف هذه 

القواعد مع الحرب الحديثة.
ول�م تك�ن ه�ذه امل�رة األوىل الت�ى تص�در فيها 
تحذيرات بش�أن هذا األمر، فإن نش�طاء حذروا 
األم�م املتح�دة م�ن خط�ر اس�تخدام ال�ذكاء 
االصطناع�ى ىف الح�روب م�ن قب�ل، ولع�ل من 
بينهم ج�ودي ويليامز الناش�طة والحائزة عىل 
نوبل، التى عارضت هذه الفكرة بشدة يف نقاش 

باألمم املتحدة بمدينة نيويورك.

تبنى رجل اعمال بناء مائة سفينة فضائية جديدة، 
لنقل مليون شخص اىل املريخ.

وتح�دث رئي�س رشك�ة SpaceX ، املخ�رع إيلون 
ماس�ك، عن خططه للعقود القادمة، رجل األعمال 
واثق من أنه سيكون من املمكن قريًبا إرسال حوايل 

100 ألف شخص سنوًيا إىل املريخ.
وم�ن املف�رض أن يت�م ذل�ك من خ�ال بن�اء عدد 
كبري من الس�فن الفضائية، والتي س�تكون قادرة 
ع�ىل تنفيذ ث�اث رحات كل يوم. يف الوقت نفس�ه، 

يمك�ن لجهاز واحد يف رحل�ة واحدة حمل 100 طن 
م�ن البضائ�ع. وفًقا ملاس�ك ، إذا تم بن�اء مائة من 
هذه الس�فن خال 10 س�نوات، فس�يصبح السفر 

الجماعي إىل الكوكب األحمر حقيقة واقعة.
 SpaceX وهكذا، بحلول ع�ام 2050 ، يتوقع رئيس
نق�ل ح�وايل مليون ش�خص م�ن األرض إىل املريخ. 
وفق�ا لخطط�ه، بحل�ول ذل�ك الوق�ت س�يكون يف 
 LAD الكوك�ب بني�ة تحتية جدي�دة، حس�ب بوابة

.Bible

رغ�م تصني�ف الخس والج�زر عىل أنهما م�ن األطعمة 
الغنية باأللياف والفيتامينات الرضورية للجسم، فإنها 
يحتويان أيضا عىل عنارص توجد عادة بكثرة يف األغذية 

الغنية بالنشويات مثل الخبز واألرز.
ووج�د أطب�اء أن الخس والجزر يمكن أن يس�اعدا عىل 
تلبي�ة احتياجات الجس�م اليومية م�ن الكربوهيدرات، 
وف�ق ما أش�ارت بيانات خاص�ة باألنظم�ة الغذائية يف 

الواليات املتحدة.
وذكر موق�ع »هيلثي إيتن�غ« أن تن�اول كوبني ونصف 
الكوب من الخرضاوات يوميا كافيان ملد الجس�م بنحو 
ألفي سعرة حرارية، وهو املعدل الذي يحتاجه الشخص 

البالغ.
وعىل الرغم من أن الجزر والخس يوفران 

بع�ض الكربوهي�درات، ف�إن الخ�س 
يحت�وي ع�ىل ع�دد أق�ل بكث�ري من 

الكربوهيدرات مقارنة مع الجزر.
وفق�ا ل�وزارة الزراع�ة األمريكية، 

ف�إن كوب�ا واح�دا م�ن الج�زر 
 11 ح�وايل  يوف�ر  املبش�ور 

غراما م�ن الكربوهيدرات، 
ك�وب  يحت�وي  ح�ني  يف 
واح�د م�ن ال�ذرة، وهي 

غنية بالنش�ويات، عىل 
ح�وايل 27 غرام�ا م�ن 

الكربوهيدرات.
أن  ال�وزارة  وأف�ادت 

الخ�س  م�ن  كوب�ا 
يحت�وي  املبش�ور 

ع�ىل  فق�ط 
م�ن  غ�رام 
الكربوهيدرات، 
التي تعد املصدر 
للطاقة  الرئييس 

يف الجسم.
خرباء  وي�ويص 
ب�أن  التغذي�ة 

يس�تهلك 
ل  طف�ا أل ا
ال  ما  والبالغون 

يقل عن 130 غراما من الكربوهيدرات يوميا.
ويتوحب عىل النساء الحوامل استهاك 175 غراما عىل 
األقل من الكربوهيدرات، يف حني عىل النس�اء املرضعات 

تناول 210 غراما عىل األقل من الكربوهيدرات يوميا.
وإذا كن�ت تم�ارس التمارين الرياضي�ة بانتظام، فمن 

املحتمل أن تكون بحاجة للمزيد من الكربوهيدرات.
وبحس�ب دراس�ة أجرتها جامع�ة »ب�راون«، يجب أن 
يحص�ل الرياضيون عىل حوايل 65 باملئة من الس�عرات 
الحراري�ة اليومي�ة م�ن الكربوهي�درات، أو حوايل 325 
غرام�ا منها بش�كل يومي للحصول عىل 2000 س�عرة 

حرارية.

حقق�ت الص�ني إنج�ازا كب�ريا يف تطوير 
الحق�ول  يس�تخدم  أيون�ي«،  »مح�رك 
املغناطيس�ية، وه�ي تقني�ة مهمة لدفع 

وإطاق املركبات الفضائية.
وط�ور باحث�ون م�ن الرشك�ة الصينية 
 ،»CASC« لعل�وم وتكنولوجي�ا الفض�اء
أول مح�رك أيوني من نوع�ه يف الباد مع 
قوة تصل إىل 20 كيلوواط، يمكن أن تنتج 
ق�درة عىل الدف�ع تصل إىل واح�د نيوتن.

يش�ار إىل أن »نيوتن« هي وحدة القوة يف 
نظ�ام مر كيلوغرام ثاني�ة، وتمثل القوة 
الت�ي ل�و أث�رت ع�ىل كتل�ة 
كيلوغ�رام واح�د ألكس�بتها 
تس�ارعا مق�داره 1 مر لكل 
ثانية تربيع.ووفقا لصحيفة 
»غلوب�ال تايم�ز« الصيني�ة 
فإن  باإلنجليزي�ة،  الناطق�ة 
قف�زة  يمث�ل  اإلنج�از  ه�ذا 
بالنسبة إىل املحركات األيونية 
يف الصني من مس�توى »مييل 
نيوتن« )ألف من النيوتن( إىل 
»النيوتن«.وتتضمن  مستوى 
تطبيق�ات املحركات األيونية 
التحك�م يف اتج�اه وموض�ع 
األقم�ار الصناعي�ة املدارية، 
واس�تخدامها كمح�رك دفع 
رئييس للمركب�ات الفضائية 

الروبوتية متوسطة الحجم.
أظه�ر  االختب�ار،  وخ�ال 
عملي�ة  التش�غيل  مح�رك 
أو  دفع�ة  م�ع  مس�تقرة، 
»نبض�ة« مح�ددة من 3068 
ثانية وكف�اءة عمل أعىل من 
70 يف املئ�ة، لتص�ل بذلك إىل 

املستوى الدويل املتقدم.

الصين تحقق تقدما 
بتنكلوجيا الفضاء 

كش�ف بحث علمي جدي�د معاناة صامتة للمايني من أس�ماك القرش يف جميع 
البحار واملحيطات، من آالم وأخطار تهدد حياتها بسبب أجسام معدنية انغرست 
يف أجسادها.ووققا للبحث الذي أجراه معهد هاواي للبيولوجيا البحرية بجامعة 
هاواي مان�وا األمريكية، فإن خطاف�ات الصيد املعقوفة )الس�نانري( التي تعلق 
بالق�روش، تظل يف أجس�ادها وأفواهها ألع�وام عدة، مما قد يؤدي إىل مش�اكل 
صحية كب�رية كالنزيف الداخ�يل واإلصابة باألورام.وبني عام�ي 2011 و2019 
، تتب�ع فريق البحث أس�ماك قرش النم�ر يف مياه املحيط ق�رب جزيرة تاهيتي، 
ووج�د أن 38 باملائ�ة من تلك األس�ماك عىل األقل علق بخط�اف أو معدات صيد 

مماثلة.وقال كارل ماير، الباحث املشارك يف معهد هاواي لبيولوجيا األحياء 
البحري�ة، ملجل�ة »نيوزويك« األمريكي�ة: »هذه 

مش�كلة تؤثر عىل األرج�ح عىل مايني 
أس�ماك القرش يف مختل�ف أنحاء 

الكوكب«.وع�ادة ما تس�تخدم 
املعقوفة يف صيد  الخطافات 

األس�ماك الكب�رية، حي�ث 
يرميه�ا الصيادون يف قاع 
البحار بعد ربطها بس�لك 
طرف�ه  يك�ون  طوي�ل 
ع�ىل  بعوام�ة  مربوط�ا 
ملا  البحر.ووفق�ا  س�طح 

قاله ماي�ر، فإن الصيادين 
الذين يتبعون هذا األس�لوب 

صي�د  أساس�ا  يس�تهدفون 
أس�ماك التون�ة وأب�و س�يف ذات 

القيم�ة املادي�ة العالي�ة، لك�ن يمكن 
ويردف: أن ينته�ي األمر بأس�ماك غري مرغ�وب فيها.

»يف معظ�م الح�االت، ال يرغب الصيادون يف صيد أس�ماك الق�رش التي تنجذب 
ببساطة إىل نفس الطعم مثل األنواع املستهدفة من األسماك، لذلك تقوم السمكة 
املفرس�ة بقض�م الخطاف الذي يحت�وى عىل الطعم ليعلق يف فمها أو جس�دها 
دون أن تستطيع إزالته«.ويمكن أن يؤدي ذلك األمر، بحسب ماير، إىل إصابة تلك 
األس�ماك الضخمة بعدة أرضار، بدءا من التهيج البسيط وصوال إىل نزيف داخيل 
يف ح�ال ابتاع الخطاف ذي الرأس الحاد، كما أن الس�لك قد يلتف حول أجس�ام 
تلك األس�ماك مما يجعل الخطاف يعلق يف زعانفها وبالتايل يس�بب التهابات قد 

تودي الحقا بحياتها.

قال عم�اء لرشكة آبل إن تحديث 
للس�ماعات  الثابت�ة  الربمج�ة 
الاس�لكية، الذي أطلقته الرشكة 
مؤخ�را، يعط�ل عم�ل أح�د أبرز 
تل�ك  ل�رواج  أدت  الت�ي  املي�زات 
الس�ماعات بني محبي آبل؛ وهي 

خاصية حجب الضوضاء.
 ،The Verge موق�ع  وبحس�ب 
فهن�اك تقاري�ر تش�ري إىل تقلص 
حج�ب  ع�ىل  الس�ماعات  ق�درة 
عق�ب  املحيط�ة،  الضوض�اء 
تحديث�ني متعاقبني أجريا بش�أن 

السماعات.
التحديث  إن  وق�ال مس�تخدمون 
األخري جعله�م ياحظون فرقا يف 

أداء السماعات.
Rtings. موق�ع  ويق�ول 

بالتحلي�ات  املتخص�ص   ،com
التكنولوجية، إن�ه »بعد التحديث 
إىل النس�خة 2C54، قمن�ا بإعادة 
وأظه�رت  الس�ماعات،  اختب�ار 
النتائج انحدارا واضحا يف خواص 
العزل، وال س�يما يف املدى العميق 

للصوت«.
يعن�ي  ه�ذا  أن  املوق�ع  وأض�اف 
أن�ه »ل�دى تفعي�ل خاصي�ة عزل 
تق�م  ل�م  املحي�ط،  ضوض�اء 
الس�ماعات بمهمة ع�زل أصوات 
مح�ركات الطائ�رات والحاف�ات 
منخفض�ة الردد كما كانت تفعل 

قبل التحديث«.
ويف تقييم أجراه أحد مس�تخدمي 
موقع Reddit، اشتكى املستخدم 
م�ن س�ماعه األص�وات املحيطة 

بش�كل أك�رب يف م�رو نيوي�ورك 
وضوضاء الطائرات، عقب قيامه 

بالتحديث.
»ال يمكنني إثبات قيامهم )رشكة 
آب�ل( بخف�ض إلغ�اء الضوض�اء 
املحيطة، لكنني أستطيع إخباركم 
أنن�ي أس�تطيع س�ماع ضوضاء 
أكثر يف طريق�ي إىل املنزل. وبينما 
كان هن�اك صمت تام )س�ابقا(، 
أستطيع اآلن س�ماع أصوات أكثر 
يف محيطي. هل هي من عقيل؟«.

The Verge إىل أن  ولف�ت موق�ع 
رشكات أخرى واجهت الخلل ذاته 
بش�أن خواص حجب الضوضاء، 
مثل س�وني وب�وز، الت�ي بادرت 
بزيارة منازل عمائها ملساعدتهم 

يف تخطي املشكلة.

توص�ل فريق من املختصني يف علم املناخ 
القدي�م Paleoclimatology من جامعة 
مف�اده،  اس�تنتاج  إىل  األمريكي�ة  يي�ل 
أن س�بب انق�راض الديناص�ورات كان 

سقوط نيزك عماق عىل األرض.
أن   ،Phys.org موق�ع  وذك�ر 

العلم�اء  معظ�����م 
أن  يعتق�����دون 

انق�راض  س�بب 
الديناص�ورات، 
س�قوط  ك��ان 
ضخم  كويك�ب 

م�ه  ا ص��طد ا و
 66 قب�ل  ب�األرض 

مليون عام.
ولك�ن هناك ط�رح آخر، يتلخ�ص يف أن 
س�بب هذا االنقراض قد يكون مجموعة 
يف  الربكاني�ة  االنفج�ارات  م�ن  كب�رية 
منطقة مس�اطب دي�كان، وهي أرايض 

الهند الحالية.
وح�اول الباحثون تحدي�د الوقت الدقيق 
النبعاث�ات الغ�ازات الربكاني�ة الضخمة 

التي تحدث أثناء مثل هذه االنفجارات.
ولتحقي�ق ذل�ك، قارن�وا التغ�ري العاملي 

الش�امل يف درجة الحرارة وتحليل نظائر 
الكربون من الحفريات البحرية.

واتض�ح أن كمي�ة كبرية من غ�از ثاني 
أكسيد الكربون وصلت إىل الغاف الجوي 
ل�أرض، قب�ل وق�ت طويل من س�قوط 

النيزك املذكور.
ويق�ول العلم�اء، إن النش�اط الربكاني 
الع�ر  يف 

الطباش�ريي املتأخ�ر، تس�بب يف زي�ادة 
تدريجي�ة يف درج�ات الح�رارة العاملي�ة 
بمقدار درجت�ني تقريبا، ولكن لم يحدث 

انقراض جماعي للحيوانات.
ويضيف العلماء، أن ذلك تس�بب بهجرة 
بعض أنواع األحياء إىل القطبني الش�مايل 
والجنوبي، لكنها عادت قبل فرة طويلة 

من سقوط النيزك.

أربع فيتامينات احذر االفراط منها
يتن�اول كثري من الن�اس املكم�ات الغذائية 
كمصادر بديلة للفيتامينات واملعادن املهمة، 
لك�ن اإلف�راط ىف املكم�ات الغذائي�ة يمكن 
أن ي�رض صحت�ك، وُتظهر بعض الدراس�ات 
أن الطع�ام ه�و أفض�ل طريق�ة للحص�ول 
ع�ىل الفيتامين�ات واملعادن، ىف ه�ذا التقرير 
نتعرف عىل أرضار اإلفراط ىف تناول املكمات 
الغذائي�ة والفيتامينات، وفقاً ملا ذكره موقع 

»كايفند كلينيك« األمريكي.
الحديد والنحاس

يلع�ب الحديد دوًرا رئيس�ًيا لتعويض املعدن 
ال�ذى يحتاجه الجس�م بالنس�بة للنس�اء يف 
لك�ن توصي�ات  الحي�ض والحم�ل،  دورات 
الحدي�د بع�د انقط�اع الطم�ث تقل بش�كل 

ملحوظ. 
عىل الرغم م�ن أن منظم�ات الصحة توىص 
بتن�اول أق�ل )8 ملج يوميا بعد س�ن 50( ال 
يزال العديد من النس�اء بع�د انقطاع الطمث 
تتن�اول املكمات الغذائية الت�ي تحتوي عىل 

الحديد والنحاس.
الحديد  الدراسات  إحدى  ربطت 
الزائد والنحاس بزيادة حاالت 
الزهايم�ر  بم�رض  اإلصاب�ة 

وأمراض القلب.

بيتا كاروتني
بيت�ا كاروتني وفيتام�ني أ – من الفيتامينات 
الهامة لصح�ة العني،  لكن ارتبط اإلفراط ىف 
فيتامني أ مع زي�ادة خطر اإلصابة برسطان 

الرئة وزيادة خطر الوفاة بشكل عام.
يمكنك اس�تبدال املكمات الغذائية باألطعمة 
التى تحتوى عىل البيتا كاروتني مثل:البطاطا 
الحلوة والبطي�خ والش�مام والفلفل األحمر 

والجزر والسبانخ.
فيتامني يس 

عندم�ا يفكر معظم الناس يف تناول فيتامني 
تناول�ه  الربتق�ال، لك�ن  ، يفك�رون يف   )c(
كمكم�ل غذائ�ي واإلف�راط في�ه قد يس�بب 
أرضار، حي�ث وج�دت إحدى الدراس�ات أن 
الرج�ال الذي�ن يتناول�ون أق�راص فيتامني 
)يس( لديهم مخاط�ر أكرب لتطوير حصوات 

الكىل.
اس�تمتع باملأكوالت الشهية لأطعمة الغنية 
بفيتامني C مثل البابايا والفراولة والكرنب.

فيتامني د
نقص التعرض ألشعة الشمس يسبب نقص 
فيتام�ني د، ألن أفضل مصدر لفيتامني د هو 
الش�مس، والتعرض الزائد يمكن أن يزيد 
من خط�ر اإلصاب�ة بال�ورم امليانيني، 
فق�د تكون هن�اك حاج�ة إىل مكمات 

فيتامني د.
يج�ب فحص مس�تويات فيتامني د من 
قبل طبيبك قبل تحديد الجرعة املناس�بة، 
عندم�ا تب�دأ نظامك، خ�ذ فيتام�ني )د( مع 
الدهون، حيث أن فيتامني )د( 
هو فيتامني قابل للذوبان يف 
الده�ون ، مم�ا يعني أنه 
امتصاصه  األفض�ل  م�ن 

بوجود الدهون الغذائية.

مختصون: الداينصورات انقرضت بسبب نيزك هائل

مائة سفينة فضائية لنقل مليون 
شخص إلى المريخ

ابل تحدث سماعاتها لتعزيز خاصية العزل

بحث علمي: اسماك القرش تتعرض صحيفة تحذر من استخدام الروبوتات القاتلة في الحروب
الخطار تهدد حياتها بسبب ادوات الصيد

الخس والجزر فوائد عظيمة تغنيك عن الرز والخبز
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اعالن يجمع بين مسنة وعائلتها بعد 20 سنة من الفراق
املراقب العراقي/ متابعة...

س�اهم إعالن عىل »فيس�بوك« يف التق�اء نزيلة 
بأحد مراكز املسنني بالغرب الجزائري بعائلتها 

بعد قرابة العرشين عام من الفراق.
ب�دأت تفاصي�ل القص�ة عندم�ا الح�ظ  حفيد 
الحاج�ة الزهرة، ص�ورة لجدته تش�به الصور 

به�ا  يحتف�ظ  كان  الت�ي 
أف�راد العائل�ة، ليعرضه�ا 
عىل والده ال�ذي تأكد بأنها 
والدت�ه، وقد كان�ت ضمن 
إعالن عن بحث يف صفحات 
التواصل االجتماعي نرشتها 
مديرة دار املسنني لخصيبية 
يف  بق�ة،  خديج�ة  الس�يدة 
منه�ا  متع�ددة  مح�اوالت 
للبح�ث ع�ن عائل�ة الحاجة 
الزه�رة املقيمة منذ 2001 يف 
املركز الواقع بمعسكر، وهي 
الوالية التي وصلتها يف ظروف 
غ�ر معروفة، ش�أنها ش�أن 
اختفائه�ا ومغادرته�ا البي�ت 

هذين العائيل، حيث استعصت اإلجابة  عن 
الس�ؤالني، كون الزهرة فق�دت ذاكرتها بصفة 

جزئية.
لحظة اللقاء

صب�اح يوم الخمي�س الفارط دخل يوس�ف 
مرك�ز املس�نني، بحث عن املديرة وس�أل 

بلقاي�د  اس�مها  عج�وز  ع�ن 
الزهرة، التي يقارب سنها 

الثمان�ني، فأبل�غ أنها 

نزيلة باملركز، منذ قرابة 20 سنة.يدخل يوسف 
الغرفة الت�ي تتواجد بها والدته، يرسع نحوها، 
يحتضنه�ا، يقبلها ويتف�رس يف وجهها، ويجد 
أن مالمحها لم تتغر رغم تعاقب الس�نني، غر 
أن الزم�ن فع�ل فعلته يف ذاكرته�ا التي فقدتها 
الدموع  بصفة جزئية. تنسكب 
غزيرة  م�ن عينيه. ويف الوقت 
ذاته لم يكن أحد من العاملني 
باملرك�ز،  ليتمكن م�ن تمالك 
نفس�ه والتحكم يف انفعاالته 
أمام املش�هد، فالجميع كان 
يبك�ي بحرق�ة، والغري�ب يف 
األم�ر، بأن يوم التقاء الكهل 
بوالدت�ه تص�ادف م�ع يوم 
مي�الده، وكأن الل�ه أراد له 
أن يول�د م�ن جدي�د، كيف 
ال، وه�و ال�ذي قىض نصف 

عمره دون والدته.
أكد يوسف أن أفراد العائلة 
ل�م ينام�وا ليلته�م تلك يف 
انتظ�ار الصب�اح م�ن أجل 
التوج�ه م�ن برج مناي�ل نحو معس�كر، للقاء 
الوال�دة والع�ودة به�ا للديار، وهو م�ا تم فعال 
صبيحة الخميس، أين ذهب يوس�ف رفقة ابن 
شقيقته ملعس�كر والتقيا والدته وعادا بها إىل 
أحض�ان العائل�ة بعد 
أنها  ما ظن�وا 
قب�ل  توفي�ت 

20 عاما.

املراقب العراقي/ متابعة...
حبة رمال واحدة مقسمة إىل أجزاء تكفي النحات الربيطاني 
ويالرد ويجان البالغ م�ن العمر 56 ليجعل منها عمل فني 
ع�ىل رأس دبوس !يس�تغرق بنحتها حوايل ثمانية أس�ابيع 
إلكمال تمثال واحد يف عملية صعبة جسدًيا من شدة دقتها 
فقد علّم نفس�ه ع�ىل التحكم يف نظام�ه العصبي و عملية 
التنفس لضمان عدم قيامه حتى بأصغر حركة تعيق عمله 
، فعن�د البدء بالعمل يدخل يف حالة تأمل يتباطأ فيها نبض 

قلبه ، مما يس�مح له بالحد من أي هزات جسدية و ويركز 
عىل العمل بالوقت املتوفر له بني دقات قلبه .فأعماله يجب 
قياسها بامليكروميرت ) جزء من مليون من املرت( ، وبعضها 
أصغر من خاليا الدم.يس�تخدم ويجان مجموعة من املواد 
يف منحوتات�ه ، بم�ا يف ذلك النايلون وحب�وب الرمل وألياف 
الغبار والعناكب ، ولطالء أعماله يس�تخدم ويغان الش�عر 
املتبقي من ذبابة منزلي�ة ميتة ، فهو يحتفظ بالذباب من 
أجل عملياته الفنية.بإلضافة اىل مجهر لرى ما قد أنجزه.

»حبة رمال« 
عمل فني 
على رأس 

دبوس 

حفرية جديدة تحسم الجدل حول تشابه 
الديناصورات و الطيور 

طائرة مسيرة مصنوعة من 40 ريشة حقيقية
املراقب العراقي/ متابعة...

اق�رتب باحث�ون من تحقيق حل�م قديم بابتكار آالت ق�ادرة عىل الط�ران بخفة الطيور 
ورسعتها، إذ أعلنوا تطوير ما يشبه الطائرة املسّرة املجنحة مصنوعة من 40 ريشة طيور 

إىل حقيقية.وأعل�ن باحث�ون من جامعة س�تانفورد  توصل�وا  أنه�م  األمركي�ة 
أجنح�ة جي�ف حم�ام لصنع ه�ذا االبت�كار بعدما درس�وا بدقة 

ة  ب�وت«.هذه الطائرة املس�رّ »بيج�ن  املس�ماة 
ديفي�د  لينتينك، وهو أستاذ يف الهندسة وق�ال 

امليكانيكي�ة يف س�تانفورد ومع�د 
املقالت�ني اللت�ني توّصف�ان نتائج هذه 
الدراسة يف مجلة »ساينس روبوتيكس« إن 
»املهندس�ني املتخصصني يف الط�ران واملعدات 
بات�وا قادرين عىل الب�دء بإعادة التفك�ر بطريقة 
تصمي�م وتصنيع أجنح�ة ومعدات ق�ادرة عىل التحول 
لتصب�ح بالرباع�ة عينه�ا يف التحلي�ق كالطيور«.وتأت�ي كل 
الحيوان�ات الرباعي�ة القوائم، بم�ا فيها الديناصورات، من س�لف 
كانت له خمسة أصابع يف أطرافه وتحولت مع الوقت إىل أيٍد أو قوائم أو 
أجنح�ة أو زعانف.وبقيت لدى طيور اليوم، م�ن بينها الحمام، ثالثة أصابع. 
ومن خالل دراس�ة األجنح�ة، الحظ الباحث�ون أن معاصمها وأصابعه�ا تتيح لها 
التحكم بدقة بموقع ريشها وباع أجنحتها.كذلك اكتشف الباحثون كيف تكّيف الطيور 
أجنحتها خالل التحليق، إذ إن الريش�ات املتاخمة قد تلتصق سوية مع هيكل مصغر 

يجعل التحليق أكثر سالسة.

املراقب العراقي/ متابعة
تظه�ر حفرية     ديناص�ور رشس صغر، 
أُطلق عليه اس�م »وو لون�غ«، أي )التنني 
الراق�ص(، وعاش ع�ىل األرض قبل 120 
ملي�ون س�نة أن الري�ش كان ينمو عىل 
أجس�ام بع�ض الديناص�ورات بطريقة 

تختلف عن الطيور.      
ويقول الباحثون إن هذا الديناصور الذي 
ع�اش يف الع�ر الطباش�ري كان م�ن 
ذوات االثنني ومن أكل�ة اللحوم وخفيف 
ال�وزن، وكان أك�رب قلي�ال م�ن الغ�راب 
ويعي�ش قرب البحرات، وكانت أس�نانه 
حادة ولدي�ه مخالب كبرة وكان يعيش، 
ع�ىل األرج�ح، ع�ىل الثديي�ات الصغرة 
والس�حايل والطيور واألس�ماك، بحسب 

وكالة رويرتز.
وعثر ع�ىل حفري�ة الديناص�ور يف إقليم 

لياونينغ بشمال رشق الصني، واشتملت 
ع�ىل هيكل عظمي كامل، وأنس�جة لينة 
كالريش م�ن النادر العث�ور عليها بهذه 

الحالة الجيدة.
وللديناصور ذراعان وس�اقان طويلتان، 
كل منه�ا عليه ريش يبدو ش�بيها بريش 
أجنح�ة الطي�ور يف ح�ني يغط�ي الزغب 
ذيل�ه  نه�����اي�ة  بقي�ة،   ويف  معظ�م 
العظمي الطويل تظهر ريشتان طويلتان 

جدا.   
واالعتقاد السائد أن الطيور نشأت نتيجة 
تط�ور ديناص�ورات صغ�رة م�ن ذوات 
الري�ش قبل نحو 150 ملي�ون عام، لكن 
هن�اك العديد من الديناصورات التي كان 
لها ري�ش ولم تكن تطر مث�ل وو لونغ. 
ويس�عى العلم�اء لفه�م االختالفات بني 

الطيور وهذا النوع من الديناصورات.

يجمد دماغ أمه   

عملة نادرة بمليون جنيه إسترليني

توفيت امرأة روس�ية عن عم�ر يناهز 70 
عام�ا، فق�رر ابنها أليك�ي فوروننكوف، 
دفع مبل�غ من املال نظ�ر تجميد دماغها 
وحفظه م�ربدا عىل أمل أن يفس�ح العمل 
مستقبال مجاال إلعادتها للحياة.وتم حفظ 
دم�اغ األم م�ع 70 م�ن أدمغ�ة، يف رشكة 
»كريوروس« الروسية التي ير علماؤها 
عىل اعتبار هؤالء 
بأنهم  مرىض 
»م�رىض« 
وس�يتم 

عالجه�ا يوم�ا ما، حي�ث يت�م حفظها يف 
النيرتوجني السائل داخل عنرب مبني بألواح 
من املع�دن املتعرج خارج موس�كو.ويتم 
تخزين هذه األجس�ام واألجزاء البرشية يف 
درجة حرارة تبلغ 196 درجة مئوية تحت 
الصفر به�دف حمايتها م�ن التحلل، رغم 
أن�ه ال يوج�د حتى اآلن دليل ع�ىل أن العلم 
قد يتمكن من إعادتهم للحياة مرة أخرى، 
وفق�ا ملوقع »pikabu«وعل�ق رئيس لجنة 
العل�وم يف األكاديمي�ة الروس�ية، إيفغيني 
ألكس�ندروف، تجمي�د األعض�اء البرشية 
بالتربيد بأنه »نشاط تجاري بحت ليس له 

أي أساس علمي«.
وأكد أن هذا النشاط، يف تريحات لصحيفة 
»إزفس�تيا الروسية«، بمثابة »وهم يضارب 
بآم�ال الن�اس يف البع�ث من امل�وت وأحالم 
الحياة األبدية«.وكتبت صحيفة »دييل ميل« 
الربيطاني�ة، مقاال عن رشك�ة كريوروس 
معنون�ة »رشكة روس�ية تق�دم طريًقا 
إىل الخل�ود من خالل تجمي�د العقول 
بعد امل�وت، وقد أنف�ق أكثر من 70 
أكثر من  بالفع�ل  ش�خًصا 
جني�����ه   11000
للذه�اب  اس�رتليني 

عىل الجليد«.

 املراقب العراقي/ متابعة...
بثم�ن قيايس جديد بلغ مليون جنيه إس�رتليني 
)1.3 ملي�ون دوالر أمركي(، بيع�ت إحدى أندر 
العم�الت يف العال�م وه�ي قطعة ذهبي�ة تحمل 
ص�ورة ملك بريطاني�ا إدوارد الثامن قبل تنازله 

عن العرش.
وتظه�ر العملة التاريخي�ة الن�ادرة إدوارد، عم 
امللكة إليزابيث الثاني�ة، قبل التنازل عن العرش 
عام 1936 ليتزوج من املطلقة األمركية واليس 

سيمبسون.
مش�رتي العمل�ة كان جامع تحف خاص�ا أراد 
اإلبق�اء عىل هويت�ه رسا، وأبلغ املش�رتي هيئة 
اإلذاعة الربيطانية »بي بي يس« بأن هذه فرصة 

»تأتي مرة واحدة يف العمر«.
ويف السياق، قالت رئيسة خدمة جمع التحف يف 
مؤسسة دار سك العملة امللكية »رويال مينت«، 
ريبي�كا مورغ�ان، إن الثم�ن القي�ايس للعمل�ة 

النادرة ال يشكل مفاجأة.

شركة تقدم حاًل آلالم 
موظفيها: »اشتغل 

وأنت متمدد«

  أريكة غير مريحة 
تخبئ كنزا بداخلها     

 املراقب العراقي/ متابعة...
الجل�وس لس�اعات طويلة عىل 
املكات�ب يمك�ن أن يك�ون م�ن 
أكثر أسباب آالم الظهر والرقبة 
وغره�ا من األوج�اع عند كتر 

من الناس.
ع�ن  ال�رشكات  تتوق�ف  وال 
ألفض�ل  الوص�ول  مح�اوالت 
الط�رق والظ�روف الت�ي يعمل 
لتهيئ�����ة  املوظ�ف،  به�ا 
وتقديم طرق حماية فع����الة 

للموظف.
ويف هذا الس�ياق، وصلت رشكة 
أمركي�ة تدع�ى »آل�ت وورك« 
Altwork للح�ل عن طريق رفع 
ش�عار: »اشتغل وأنت متمدد«.. 
وب�دأت الرشكة يف تصميم وبيع 
بكراس�يها،  م�زودة  مكات�ب 
مبتك�رة،  بطريق�ة  ومجه�زة 
يتم�دد  أن  يس�تطيع  بحي�ث 

املوظف أثناء عمله.
ومؤخ�راً، أدخلت الرشكة بعض 
التعديالت ع�ىل مكتبها املبتكر، 
بحي�ث يس�تطيع املكت�ب حمل 
كمبيوت�ر ومع�دات ق�د يص�ل 
وزنه�ا إىل 20 كيلوغرام�ا، وقد 
طرحته بس�عر يتخطى 7 آالف 

دوالر أمركي.
يف  العم�ل  أن  الرشك�ة  وتؤك�د 
الدورة  التمدد« يحس�ن  »وضع 
الدموية، كم�ا يزيد من إنتاجية 

املوظف.

املراقب العراقي/ متابعة...
كش�فت رشكة »أب�ل« األمريكية، 
أنها تلقت 3619 طلب حساب من 
الحكوم�ة األمريكي�ة، يف النصف 
األول م�ن ع�ام 2019، وه�و م�ا 
يشكل قفزة بنسبة 36% باملقارنة 

مع الستة أشهر األخرة.
جاء ذلك يف تقرير »أبل« الس�نوي 
الجديد للشفافية، والذي يتضمن 
تفاصيل حول ع�دد ونوع طلبات 
الخاص�ة  والجه�ات  الحكوم�ة، 
للحص�ول عىل معلوم�ات العمالء 
التي تلقتها الرشكة عىل املستوى 

العاملي.
وبحس�ب التقري�ر، ف�إن طلبات 
إرس�الها،  يت�م  الت�ي  الحس�اب 
عندم�ا يش�تبه مس�ؤولو تطبيق 
القان�ون يف نش�اط غ�ر قانوني 
ع�ادة م�ا تبح�ث ع�ن تفاصي�ل 
حسابات العمالء عىل »آي تيونز« 
»آي كالود«، مثل االسم والعنوان، 
وأحيانا محتوى »آي كالود«، مثل 
الصور املخزنة والربيد اإللكرتوني 

والنس�خ االحتياط�ي لجهاز »آي 
أو  االتص�ال  وجه�ات  إس«  أو 

التقويمات.
وزودت »أبل« الحكومة األمريكية 
ببع�ض املعلومات ع�ىل األقل عن 
الحس�اب املعني بالنسبة إىل %90 
من ه�ذه الطلب�ات، مما يش�كل 
ارتفاع�ا ع�ن نس�بة 88% خ�الل 

الفرتة السابقة.
املصنع�ة  الرشك�ة  ذك�رت  كم�ا 
لهوات�ف »آيف�ون«، أن الطلب�ات 
تش�مل أكثر من 15301 حس�اب 

عميل، وهو رقم قيايس آخر.
ويأت�ي تقري�ر »أب�ل« الس�نوي، 
بعدما انتقدها الرئيس األمريكي، 
لرفضه�ا  ترام�ب،  دونال�د 
الوالي�ات  لحكوم�ة  الس�ماح 
املتح�دة بالوص�ول إىل املعلومات 
املخزن�ة ع�ىل أجه�زة »آيف�ون«، 
الت�ي يس�تخدمها القتل�ة وتجار 
الش�ديدة  والعن�ارص  املخ�درات 

اإلجرام.
وق�ال ترام�ب يف تغريدة، مس�اء 

الثالث�اء امل�ايض، إن�ه ينبغي عىل 
األمريك�ي  التكنولوجي�ا  عم�الق 
التدخل عندما يلزم األمر ملساعدة 
البالد، فيم�ا أعرب املدع�ي العام 
»وليام بار« عن انزعاجه من عدم 
ق�درة املحققني ع�ىل الوصول إىل 

جواالت أحد القتلة.
م�ن  ترام�ب  ش�كوى  وج�اءت 
»أبل«، بعد س�اعات م�ن رفضها 

الع�ام  املدع�ي  م�ن  طلب�ات 
الفي�درايل  التحقيق�ات  ومكت�ب 
ملن�ح املحقق�ني حري�ة الوص�ول 
اس�تخدمهما  آيف�ون  ج�وايل  إىل 
مهاج�م قت�ل ثالثة بح�ارة داخل 
قاعدة عسكرية يف فلوريدا الشهر 

املايض.
وتلت�زم »أبل« بمعاير خصوصية 
لجمي�ع  معلن�ة  صارم�ة 

املس�تخدمني، وه�و م�ا اعتمدت 
علي�ه الرشك�ة بش�كل رئيي يف 
الرتويج ملنتجاتها خالل السنوات 
املاضية، بحس�ب ش�بكة »يس إن 
الرئيس  الش�بكة عن  إن«.ونقلت 
ك�وك  تي�م  للرشك�ة  التنفي�ذي 
وصف�ه للخصوصي�ة بأنه�ا حق 
إنس�اني أس�ايس، وقوله إنه يريد 
من الحكومات حول العالم، تقييد 
حج�م البيان�ات الت�ي يمك�ن أن 

تجمعها الرشكات من عمالئها.
ودافع�ت الرشك�ة ع�ن نفس�ها 
ض�د ادع�اءات ع�دم تعاونها مع 
السطات يف قضية قاعدة فلوريدا 
قائل�ة يف بيان، االثنني: اس�تجبنا 
للطلب�ات ع�ىل الف�ور بتقديم كل 
املعلومات املتاحة لدينا، لكن منح 
الحكومة حق الوصول إىل األجهزة 

هو أمر ال يمكن قبوله.
جاء أيًضا يف بي�ان الرشكة: »لقد 
حافظن�ا دائًم�ا عىل ع�دم وجود 
وص�ول  )نقط�ة  خلف�ي  ب�اب 
إضافية(، فكما يمكن تخصيصه 

ألغراض صالحة، قد يس�تغل من 
قب�ل األش�خاص الذي�ن يهددون 

أمننا القومي وبيانات العمالء«.
وبحس�ب الرشكة، ف�إن القانون 
األمريكي الحايل يسمح للسلطات 
بالوص�ول إىل ق�در غر مس�بوق 
م�ن البيان�ات، قائل�ة إن�ه يجب 
ع�ىل األمريكي�ني االختي�ار ب�ني 
إضع�اف قدرته�ا ع�ىل التش�فر 
وبني إرض�اء املحققني، مضيفة: 
نش�عر بأن التش�فر الق�وي أمر 
الب�الد  حي�وي لحماي�ة بيان�ات 
واملس�تخدمني.ومع ذل�ك، يش�ر 
تقري�ر ش�فافية »أبل« الس�نوي 
الجدي�د، إىل أنها كانت تس�تجيب 
بش�كل عام إىل حد كب�ر لطلبات 
الحص�ول  أج�ل  م�ن  الحكوم�ة 
عىل املعلومات، ويق�ال إن بعض 
التحقيق�ات  مكت�ب  مس�ؤويل 
الفيدرايل اتخذوا جانب رشكة آبل 

يف الحالة األخ�رة، قائلني إن 
الرشكة قد قدمت مس�اعدة 

كبرة. 

 املراقب العراقي/ متابعة...
بعد أسبوعني، ينتهيان مس�اء 31 يناير الجاري 
بالتقاء العقربني عند الرقم 12 بميناء الس�اعة، 
ستجد بريطانيا نفس�ها بعد ثانية واحدة فقط، 
وق�د أصبحت خ�ارج االتح�اد األوروب�ي، وهي 
لحظ�ة تاريخية ال يريده�ا الربيطانيون أن تمر 
م�رور غر الك�رام، بل أن يض�ج صوتها يف أذني 

العالم.
 Bong أفضل ما اعتادوا عليه هو صوت يسمونه
يتك�رر إليه�م من برج بج�وار مبن�ى الربملان يف 
لن�دن، فيدرك�ون أنها دق�ات س�اعة »بيغ بن« 

الش�هرة، معلن�ة ع�دد الس�اعات، أو أن واحدة 
مرت من آخر 10 ثوان تسبق بدء حدث يحتفلون 
ب�ه، كما عند وداع آخر ليلة من العام واس�تقبال 
الجديد، اال أن بسماع الدقات العرش مشكلة هذه 

املرة
املش�كلة هي أن أش�هر س�اعة بالعالم، متوقفة 
منذ منتصف 2017 عن العمل، يف ترميم ش�امل 
ينتهي بعد عامني، ويش�مل جرسها البالغ وزنه 
14 طن�ا، وهو املحدث ص�وت »بونغ« بدقه دقا، 
ويس�بقه ع�ادة لح�ن جميل قصر، نس�معه يف 
الفيدي�و املرفق قبل دقائق من الب�دء برتميمها، 

وبالكاد تجد بريطانيا يعرف قصته، ويس�مونه 
Big Ben chime املك�ون من 4 مدرجات لحنية، 
تليها »بون�غ« التي يرغب الربيطانيون بس�ماع 
10 منه�ا، ترافق رحيل آخ�ر 10 ثوان من وجود 
الب�الد داخل ما انضمت إلي�ه يف 1975 وقررت يف 
يوني�و 2016 الخروج منه باالس�تفتاء، وها قد 

اقرتب موعد الرحيل.
وجدوا الحل الرسيع واملتوافر، ووجدوا أنه يكلف 
500 ألف إسرتليني، أي 650 ألف دوالر، من دون 
أن يجدوا من يدفعها، إال بطريقة نداء  وجهه من 
رئيس ال�وزراء الجديد بوريس جونس�ون، وهو 

bung a bob for a Big Ben bong أي »احتشد 
لجعل س�اعة »بينغ بن« تص�در صوت بونغ« 

وما ش�ابه، فلبى 8000 نداء صدر عن موقع 
ي�وم  أول  يف  وجمع�وا   Standup4Brexit

م�ا يع�ادل 130 ألف�اً، ويتوقعون جمع 
الباق�ي لدف�ع تكاليف إزالة الس�قاالت 

ع�ن ج�رس الس�اعة، وبن�اء أرضية 
 Bong جديدة مؤقت�ه تدعمه، في�دق
لعرش ث�وان فق�ط، وبالدقات تحتفل 
بريطانيا بالخروج م�ن رحم االتحاد 

وتبر النور بلدا مختلفة تقريبا.

»أبل« تفضح ما تقدمه للحكومة األمريكية من أنشطة غير قانونية

  650 ألف دوالر لسماع »بونغ« مدة 10 ثوان

رغم شكوى ترامب منها

 املراقب العراقي/ متابعة...
ن�رشت ص�ورة للعاصف�ة الضخمة عىل س�طح 
كوك�ب املش�رتي، ق�د تظ�ن للوهل�ة األوىل بأنها 
لوحة رسيالي�ة.ويف الواقع، فإن الصورة حقيقية 
والتقط�ت بواس�طة املركبة الفضائي�ة »جونو« 
التابع�ة لوكال�ة ناس�ا يف ع�ام 2018.الص�ورة 
تظهر سحبا عىل ش�كل دوامة عىل سطح كوكب 
املش�رتي، ضم�ن موق�ع ص�ورة الي�وم الفلكية، 
الذي ترشف علية وكالة ناسا وجامعة ميشيغان 

التقنية.

الس�حب الدوارة وق�د التق�ط ع�دد كبر من 
الش�مايل  الح�زام  يف 
يف  الحرك�ة  معت�دل 

املش�رتي، يف هذه  كوك�ب 
الص�ورة الت�ي التقط�ت من 

قبل مركبة الفضاء جونو التابعة 
لوكالة ناس�ا ويظهر يف املشهد العديد 

م�ن الس�حب البيض�اء املنبثق�ة، وكذل�ك 
عاصف�ة مض�ادة لإلعص�ار، واملعروف�ة باس�م 

األبيض البيضاوي«.

 املراقب العراقي/ متابعة...
تس�ببت أريك�ة غ�ر مريح�ة يف إح�داث 
مفاجئ�ة كب�رة لرج�ل أمريك�ي كان قد 

اش�رتاها من متجر لألش�ياء املس�تعملة.
تلق�ى ه�اورد كرب�ي مفاج�أة عم�ره، 
عندم�ا عثر عىل أكث�ر من 43 أل�ف دوالر 
داخل أريكة مس�تعملة اش�رتاها من أحد 
املتاجر، يف مدينة أوس�و بوالية ميشيغان 

األمريكية.
املفاجأة بدأت عندما شعر بأن األريكة غر 
مريحة وغريب�ة، لتقوم ابنت�ه بتفكيكها 
ولتكتش�ف كوم�ة م�ن ال�دوالرات الت�ي 

وصلت قيمتها ل�43,170 دوالر.
إال أن كرب�ي ل�م يش�عر براح�ة الضمر 
باالحتفاظ بهذه األم�وال، ليتجه عائدا إىل 
املتج�ر الذي اش�رتى منه األريك�ة إلخبار 
صاح�ب املتج�ر، يف الوق�ت الذي ق�ال له 
مستشاره القانوني بأنه غر ملزم بإعادة 

األموال من الناحية القانونية.
ليتم العث�ور عىل صاح�ب األريكة األصيل 
والت�ي كان�ت فت�اة ورث�ت األريك�ة ع�ن 
جدتها، لتتفاجئ مما حصل واصفة األمر 
بالجنوني، بحس�ب مانقل موقع »فوكس 

نيوز.

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

إال كان له بكل نظرة حّجة مربورة.
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