
التهديد األمني يعود الى العراق بالتزامن مع اعالن التحالف األمريكي استئناف عملياته القتالية !
مشهد التصفيات الجسدية قد يعود مجدداً...

المراقب العراقي/ سالم الزبيدي...
ع�اود التحالف األمريكي حديثه عن اس�تئناف 
عمليات�ه العس�كرية يف الع�راق، بع�د اقل من 
ع�رة أي�ام من التوق�ف، بس�بب ردود الفعل 
الغاضب�ة الت�ي أعقب�ت جريمة اغتي�ال نائب 
رئيس هيأة الحشد الشعبي أبو مهدي املهندس 
وقائد فيلق القدس اإليراني قاس�م س�ليماني، 

من قبل الطريان األمريكي يف مطار بغداد.
ويف ظل ذلك االجراء يحذر مراقبون من خطورة 
ع�ودة مسلس�ل التصفي�ات ورضب الس�يادة 
الذي تمارس�ه واش�نطن، بحق قيادات الحشد 
الش�عبي ورجاالته، بع�د ان انطلقت عملياتها 

االجرامية من منطقة القائم اىل بغداد.
وتج�اوز التحال�ف األمريكي ق�رارات مجلس 
الن�واب الت�ي ادان م�ن خاللها جريم�ة مطار 
بغ�داد، وطالب ب�اإلرساع يف جالء تل�ك القوات 
التي تس�عى لتحويل العراق اىل س�احة لتنفيذ 
بوج�ه  يق�ف  م�ن  واس�تهداف  مخططاته�ا 

مخططاتها يف البالد.
كما ان اعالن اس�تئناف العمليات جاء من قبل 
التحالف األمريكي ولم يصدر عن الحكومة أي 
إيضاح حياله، ما يؤك�د ان تلك القرارات تتخذ 
بمعزل عن عل�م الحكومة، وهو انتهاك واضح 
ورصيح لس�يادة الدولة ونق�ض لالتفاق الذي 
نظم عمل تلك الق�وات بموجب اتفاقية اإلطار 

االسرتاتيجي املوقعة بني الجانبني.
وبه�ذا الجان�ب أكد املخت�ص بالش�أن االمني 
عباس الع�رداوي، ان »تصويت مجلس النواب 

عىل ق�رار اخراج الق�وات االمريكية من البالد، 
يوف�ر للحكومة املس�احة التريعي�ة يف تنفيذ 
ج�دول االنس�حاب لح�ني انه�اء وجودها من 
القواع�د الت�ي تش�غلها يف الب�الد«، مبين�ا ان 
ع�ىل  اإلبق�اء  يف  تتعك�ز  االمريكي�ة  »اإلدارة 
قواتها باالتفاقيات الس�ابقة التي ابرمتها مع 
الحكوم�ات العراقية الس�ابقة بحجة محاربة 
داعش والتي كرس�ت من خالل�ه وجود قواتها 

بشكل عشوائي يف عدد من املحافظات«.
ل�)املراق�ب  ترصي�ح  يف  الع�راداوي  وأض�اف 
العراق�ي(، ان »رد الربمل�ان ع�ىل انه�اء تواجد 
الق�وات األجنبي�ة يف الب�الد س�يجابه بإرصار 
الجان�ب األمريكي ع�ىل البقاء مل�دة أطول، ما 
يتطل�ب م�ن الحكومة ان تجرب واش�نطن عىل 
االس�تجابة لق�رارات الربمل�ان العراقي بقطع 
تواجده�ا النتف�اء  ام�ام مح�اوالت  الطري�ق 
الحاج�ة لها، وهذا االمر س�يفتح الطريق امام 
املقاوم�ة اإلس�المية املواجه�ة املس�لحة ضد 
الق�وات األجنبي�ة باعتبارها محتل�ة وخارجة 

عن القانون«.
ام�ام  االمريكي�ة  »الحكوم�ة  ان  اىل  ولف�ت 
إش�كالية قانوني�ة بارتكابه�ا جريم�ة اغتيال 
الش�هيدين )املهن�دس وس�ليماني(، ما دفعها 
لتحجي�م صالحيات دونالد ترامب، لكونه اتخذ 
قرارا فرديا باس�تهداف قيادات الحشد إضافة 
اىل قطعاته دون الرجوع اىل الكونغرس«، مبينا 
ان »الحكوم�ة العراقية ب�ارشت بتقديم طلبت 
اىل الجهات الدولي�ة وبينها األمم املتحدة إلدانة 

الحكوم�ة االمريكي�ة ج�راء ارتكابه�م جرائم 
ح�رب يف الع�راق وخرقه�ا س�يادته وتهديدها 

ألمنه املجتمعي«.
م�ن جانبه، قال الخبري األمن�ي د. معتز محي، 
ان الق�وات العراقي�ة قادرة عىل مس�ك األرض 
والحدود بدون دعم واس�ناد القوات االمريكية، 
لكونها شاركت مع الحشد الشعبي يف عمليات 
تحري�ر الب�الد م�ن تواج�د عصاب�ات داع�ش 
اإلرهابي�ة، وتمتلك قوة ضاربة تؤهلها ملحاربة 

أي قوة إرهابية او تهديد اخر.
وق�ال مح�ي يف ترصيح ل�«املراق�ب العراقي«: 
»تعتم�د الواليات املتح�دة يف جانب اإلبقاء عىل 
قواته�ا يف الع�راق بذريع�ة تواج�د عصاب�ات 
داع�ش، ويف حال فرض�ت الحكوم�ة العراقية 
انهاء تواجد قواتها من البالد، فأنها ستس�عى 
للدخ�ول م�ن بوابة حل�ف الناتو وال�ذي يتيح 
لقواتها التواجد لتدريب وتأهيل القوات األمنية 

العراقية وهذه كارثة كربى«.
يتح�رك  ان  الن�واب  »مجل�س  مح�ي  ودع�ا 
للتصوي�ت عىل قان�ون يتي�ح للحكومة تنويع 
س�الح وتدريب القوات األمني�ة وعدم االعتماد 
ع�ىل الناتو يف هذا الجانب وتحقيق االنس�حاب 

التام للقوات األمنية من العراق«.
يذكر ان الرئيس األمريكي السابق باراك أوباما 
كان قد أعلن عن تش�كيل ما يسمى بالتحالف 
ال�دويل آن�ذاك، بع�د أربعة أش�هر من س�يطرة 
عصاب�ات داع�ش االجرامي�ة ع�ىل املوص�ل يف 

العارش من حزيران عام )2014(.
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أكدت املتحدث باس�م املكتب السيايس لعصائب أهل 
الحق محم�ود الربيعي، اليوم الخمي�س، ان فصائل 
املقاومة اإلسالمية عىل اتم الجهوزية لهزيمة القوات 

االمريكية.
وق�ال الربيع�ي يف ترصيح صحفي تابعت�ه »املراقب 
بكاف�ة  املقاوم�ة  »فص����ائ�ل  إن  العراق�ي«، 
تش�كيالتها جاه�زة تمام�ا إللح�اق هزيم�ة كبرية 
بالق�����وات األمريكي�ة يف ح�����ال رفض����ت 
حك���وم�ة  الع����راق����ي�ني  إلرادة  الرض�وخ 

وشعبا«.
وأضاف، »أعتقد أن الواليات املتحدة تخىش املواجهة 
املب�ارشة م�ع ح�ركات املقاوم�ة الت�ي س�بق وأن 
خاض�ت معها تجرب�ة مريرة مع الف�ارق بني القوة 
األمريكي�ة التي كانت متواجدة وجاهزة للقتال بعدد 
كب�ري وأس�لحة وتجهيزات ضخمة قب�ل 2011 وبني 

وجودها الحايل«.
ومل�ح الربيع�ي إىل »وج�ود »تطور وجهوزي�ة عالية 
لحركات املقاومة املناهضة للوجود األمريكي، قياسا 

ملا كانت عليه قبل عام 2011«.

الربيعي: فصائل المقاومة 
جاهزة أللحاق الهزيمة 

بالقوات االمريكية
المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...

يخض�ع تذبذب اس�عار ال�دوالر لعوامل عديدة 
يف مقدمته�ا املضارب�ات بني اصح�اب رؤوس 
االم�وال م�ن املس�تثمرين والتجار يف الس�وق 
العراق�ي به�دف تحقي�ق األرب�اح، خاصة ان 
االسعار بقيت فرتة طويلة مستقرة ولم يحدث 
عليه�ا اية تط�ورات جدي�دة نتيجة اس�تقرار 

الوضع السيايس واالمني واالقتصادي .
اجن�دات خارجي�ة تعم�ل ع�ىل توتر الس�وق 
العراقي وبالتايل س�ينعكس عىل حياة املواطن 
العراقي من اجل بث روح االنشقاق والقلق بما 
يجري حوله من قضايا امنية اثرت س�لبا عىل 

واقعه اليومي .
امريكا وبعض دول الخليج اعطت اوامر براء 
كمي�ات كبرية من الدوالر م�ن اجل التأثري عىل 
االسواق املحلية رغم ان البنك املركزي العراقي 
ما زال يضخ اموال ضخمة من العملة الصعبة 
) ال�دوالر( م�ن اجل ع�دم تأث�ر رصف الدينار 

العراق�ي.
وي�رى مراقب�ون ان املواط�ن العراق�ي تأث�ر 

الس�فارة  اتب�اع  يطلقه�ا  الت�ي  بالش�ائعات 
واملنضوي�ن ضم�ن امل�روع االمريك�ي الذي 
يهدف اىل ابقاء الق�وات االمريكية ألطول فرتة 
من خالل الهاء الشعب العراقي عن حقيقة ما 
يجري خلف الكواليس السياسية من رصاعات 
م�ن اجل اج�الء قوات االحت�الل وهو املروع 
الذي يتبناه القوى الوطنية وبني اذرع املروع 

االمريكي من السياسيني.
انعكاس الوضع السيايس اصبح واضح للعيان 
عىل الوضع االقتصادي , فهناك مافيات الفساد 
السيايس هي االخرى اصبحت جزء من املعركة 
اليومي�ة التي يخوضها املواطن العراقي , فتلك 
املافيات تحتكر مزاد العملة الذي ينظمه البنك 
املركزي لبيع الدوالر وال يس�محون بعالقاتهم 
م�ع بعض االجه�زة االقتصادي�ة املرفة عىل 
امل�زاد من من�ع دخول اي جه�ة تحاول دخول 
م�زاد العملة م�ن اجل ضمان احت�كار الدوالر 
وع�دم بيع�ه يف مناف�ذ علني�ة بل هن�اك تعمد 

بتهريبه اىل الخارج .
ويق�ول لخب�ري االقتصادي جاس�م العكييل يف 

اتص�ال م�ع ) املراق�ب العراق�ي(: ان مافيات 
الفس�اد التي تس�يطر عىل عملي�ة بيع ورشاء 
الدوالر بالتواطئ مع جهات رس�مية تس�يطر 
عىل عمل البنك املركزي ه�ي التي وراء ارتفاع 
س�عر رصف ال�دوالر ,رغ�م ان البن�ك املركزي 
يضخ س�هريا م�ا يزيد ع�ن 800 مليون دوالر 

ضمن نافذته لبيع العملة.
وتاب�ع العكي�يل: أن الظ�روف الت�ي يم�ر بها 
الع�راق هي ظ�روف صعب�ة داخلي�ا وإقليميا 
وعاملية، مش�ريا اىل ان هن�اك ضغوط خارجية 
لطل�ب الدوالر منه الس�باب تتعل�ق باملضاربة 
والتأثري عىل الس�وق املحيل , إضافة اىل ظروف 
داخلية من خالل وجود مافيات كبرية مرتبطة 
باش�خاص لهم نف�وذ بالس�لطة العراقية من 
مصلحته���م الحص�ول عىل الدوالرفضال عن 
تعل�ل هؤالء ب�ان بيئة املن�اخ االس�تثماري يف 
الع�راق ال تس��،اعد عىل االس�تثمار يف العراق 
وانم�ا الكثري تح�اول الهروب باالس�تثمار اىل 

الخارج.

تفاصيل اوسع صفحة 3

حم�ل النائ�ب عب�اس 
الي��وم  علي�����وي، 
بع�ض  الخمي����س، 
والدوائر  ال����وزارات 
مس�ؤولية  الحكومية 
ع�دم تطبي�ق قان�ون 
التقاع�د املوح�د حتى 

اآلن.
وق�����ال علي�وي يف 
تابعت�ه  ترصي�����ح 
العراق�ي«،  »املراق�ب 
الن�واب  “مجل�س  إن 
اج�ل التصوي�ت ع�ىل 
تعدي�ل بع�ض فقرات 
لوجود  التقاعد  قانون 
مش�اكل فني�ة تعي�ق 
بم�ا  مج�ددا  تعديل�ه 

يخص بعض الدرجات 
املهم�ة”، الفت����ا إىل 
املالي�ة  “لجنت�ي  إن 
والقانوني�ة مس�تمرة 
االجتماع�ات  عق�د  يف 
تع���ديل  بش�����أن 
قان�ون  فق������رات 

التقاعد”.
“بع�ض  أن  وأض�اف 
والدوائ�ر  ال���وزارات 
الحكومي�ة ل�م تلت�زم 
حت���ى اآلن  بتطبيق 
التقاعد  قان������ون 
أن  املوح�د”، مبين���ا 
القانون  “تعدي�����ل 
للفص�ل  س�يح���ال 

التريعي الجديد”.

من يقف وراء التالعب بأسعار الدوالر وتأزيم الوضع االقتصادي ؟

املرجعّي�ة  وكي�ُل  أعل�ن 
س�ماحة  الُعلي�ا  الدينّي�ة 
السيد أحمد الصايف، اليوم 
الخميس، عن نجاح عملّية 
األع�ىل  الدين�ّي  املرج�ع 
آي������ة الل�ه العظم�ى 
الس������ّيد  سماح���ة 
الحس�ين���ّي  عل�����ي 

السيس���تانّي.
الص�ايف  الس�يد  ق�ال  و 
بمؤتم�ر صح�ايف تابعت�ه 
العراق����ي«،   »املراق�ب 
ان » عملّية املرجع الدينّي 
األع�ىل آي�ة الل�ه العظمى 
ع�يل  الس�ّيد  س�ماحة 
الحسينّي السيستانّي)دام 
تكلل�ت  ال�وارف(  ظلّ�ه 

بالنج�����اح، بع���د ان 
تع�رض لكس����ر بعظم 
الفخ�ذ نتيجة التواء قدمه 

اليرسى«.
واض����اف ان »العملي�ة 
الجراحي����ة اس�تغرقت 
نص�����ف س�اعة فقط 
وارشف  الوق�����ت  م�ن 
ع�ىل عالج�ه فري�ق طبي 

عراق�ي«.
وكان الف�����ريُق الطّبي 
ق��������د  الع����راقّي 
زف نب����أ نجاح العملية 
املرج�ع  لس�م�����احة 
االع�ىل  ب�رى للن�اس ، 
تماث�ل س�ماحته  مؤك�داً 

بالشفاء.

وكيل المرجع السيستاني يؤكد 
نجاح العملية الجراحية

نائب يحمل بعض الوزارات مسؤولية 
عدم تنفيذ قانون التقاعد

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 ...
الس�فارات يف العراق بش�كل ع�ام واألمريكية بصورة 
خاصة تعمل بعيدا عن الع�رف الدبلومايس وليس لها 
عالق�ة بالجهة التنفيذي�ة الحكومي�ة املتمثلة بوزارة 
الخارجي�ة يف عمله�ا، ففي ظ�ل االزم�ات املتوالية يف 
العراق وجدنا أن هناك دورا غري عاديا يمارس ضغطه 
وسطوته عىل املشهد املحيل ويتمثل ذلك بدور السفارة 
االمريكية الذي يتدخل بكل شاردة وواردة بل ويتحدث 

وكأنه دولة وليس جهة دبلوماسية.
ويحم�ل مراقب�ون يف الش�أن الس�يايس الحكوم�ات 
العراقي�ة املتوالي�ة بدأ م�ن حكومة اياد ع�الوي التي 
وضعت أس�اس للم�روع األمريكي الخبي�ث بعد ان 
منحت مس�احة شاسعة لتش�ييدها، فيما حمل أيضا 
الخارجي�ة العراقية وعدم اخذ دوره�ا يف التعامل مع 

تلك السفارة بالشكل القانوني.
من الذي أعطى 2500 مرت لبناء السفارة؟ ...

من جهته حمل املحلل الس�يايس مؤيد العيل »حكومة 
اياد عالوي الت�ي وصفها بأنها حكوم�ة غري منتخبة 
م�ن قب�ل الش�عب العراق�ي« بالوق�وف وراء تم�ادي 
الس�فارة االمريكي�ة يف دوره�ا بالش�أن العراقي من 
خ�الل إصداره�ا توصية بإعطاء مس�احة 2500 مرت 

يف املنطق�ة الخ�راء مم�ا تس�بب بزي�ادة دورها يف 
الع�راق وع�ىل مختلف األصع�دة وهذا انته�اك صارخ 
بحق الس�يادة العراقي�ة«. وقال الع�يل، يف ترصيح ل� 
»املراق�ب العراق�ي« إن »ذلك فتح الباب ام�ام أمريكا 
لتنفيذ مروعها الخبيث يف العراق بعد أن تمكنت من 
تثبيت قدمها عىل األرايض العراقية، مما ساعدها عىل 

السيطرة عىل املنطقة برمتها«.
دبلوماسية عديمة...

وأض�اف العيل، أن »وضع الس�فارة االمريكية لم يمت 
بصل�ة للعم�ل الدبلوم�ايس خصوص�ا وانه�ا تحتوي 
عىل م�دارج للطائرات االمركيي�ة وقناصني ومدرعات 
واليات عس�كرية«، معتربا أن »ذلك اش�به بفرع الل�� 
»CIA« او البنتاغون، وكذلك فهي تعد وكرا للتجسس 

وللمؤامرات من خالل احتضان العمالء واملرتزقة«.
اىل أن »الجان�ب األمريك�ي وبفض�ل وج�ود  وأش�ار 
الس�فارة بدأت تدخالته يف املش�هد الس�يايس العراقي 
واضحة للعيان خصوصا يف ملفات تش�كيل الحكومة 
والقرارات األمنية وتسليح الجيش العراقي«، مبينا أن 
»الس�فري األمريكي يحاول الرقص عىل جراح الشعب 

العراقي«.

تفاصيل اوسع صفحة 2

وكر التجسس يواصل إدارة الخراب من العاصمة بغداد والخارجية تصمت

املراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف تقرير لصحيفة الدييل مي�ل الربيطانية، 
الخمي�س، أن الجي�ش االمريك�ي فق�د االتصال 
بس�بع طائرات مس�رية يف س�ماء املنطقة خالل 
القواع�د  اإليراني�ة ع�ىل  الصاروخي�ة  الرب�ة 
العراقي�ة بع�د أن ُقطعت النار خط�وط القيادة، 
ع�ىل الرغم من اإلرصار األمريكي عىل عدم وجود 
قت�ىل يف صف�وف الجيش األمريك�ي القاطنني يف 

القاعدة العسكرية.
لك�ن والد احد الجن�ود األمريكيني يؤك�د فقدانه 
االتص�ال بابنه منذ أس�بوع كامل بع�د الحادثة، 
وه�ذا اكرب دليل عىل وجود اس�تهداف يف صفوف 

القوات االمريكية.
وذك�ر التقرير ال�ذي تابعته »املراق�ب العراقي« 
أن »الجيش االمريكي كان يحلق بس�بع طائرات 
مس�رية فوق العراق خالل الرب�ة الصاروخية 
االيراني�ة يف الثام�ن من الش�هر الج�اري، حيث 

اص�اب احد الصواريخ خًطا من األلياف البرصية 
يربط الطيارين بهوائيات األقمار الصناعية«.

واض�اف أن »من بني تلك الطائ�رات كانت هناك 
-MQ( طائ�رات مس�رية متط�ورة م�ن ط�راز

1C Gray Eagles( او الصق�ور الرمادي�ة وه�ي 
طائرات اس�تطالع متطورة يمكنها الطريان ملدة 
27 س�اعة و تص�ل حمولته�ا إىل أربعة صواريخ 

هيلفاير«.
وتاب�ع أن »واب�ل الصواري�خ االيراني�ة اس�تمر 
نح�و ث�الث س�اعات يف أماك�ن الن�وم املجاورة 
مبارشة لغرف عمليات الطيارين، حيث احرتقت 
خط�وط االلي�اف البرصية تربط ه�ذه الخطوط 
قمرات القيادة االفرتاضي�ة بهوائيات ثم األقمار 
إىل طائ�رات  إش�ارات  ترس�ل  الت�ي  الصناعي�ة 
الصق�ور الرمادية وُتغ�ذي كامرياتها مرة أخرى 

عىل شاشات قاعدة عني األسد«.

تفاصيل اوسع صفحة 4

الكشف عن جنود امريكان مفقودين خالل 
الضربة اإليرانية لـ »عين األسد«  
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المراقب العراقي/ بغداد...
اعت�ر عضو مجل�س الن�واب عب�اس يابر، 
اليومالخميس،إدراج فقرة  استثناء السفراء 
وبعض الدرجات ضمن تعديل قانون التقاعد 

الجديد  بأنه باب جديد ألبواب الفساد . 
»املراق�ب  تابعت�ه  ترصي�ح  يف  ياب�ر  وق�ال 
العراقي« إن »قانون التقاعد  الجديد سيسهم 
يف إحياء املؤسس�ات الحكومية عر توظيف 
الشباب  من ذوي الطاقات والخرات العلمية، 
فض�ا عن توف�ري درجات  وظيفي�ة كبرية«، 

الفتا إىل أن »القانون س�يفصل ب�ن التعليم 
الخ�اص  واألهيل وب�ن الكلي�ات الحكومية 

واألهلي�ة كون عدد كبري م�ن  املوظفن كبار 
الس�ن يعملون يف القطاع�ن الخاص والعام 
وهذا يؤثر  سلبا عىل تخفيف نسبة البطالة«.  
وأضاف أن »تضمن فقرة اس�تثناء السفراء 
وبع�ض الدرجات من  العمر املح�دد للتقاعد 
ضم�ن القانون الجدي�د يعد باب�ا جديدا من 
أب�واب  الفس�اد اإلداري«، مبين�ا أن »مجلس 
الن�واب س�ريفض تمدي�د العم�ر  الوظيف�ي 
للس�فراء ول�ن يم�رر تل�ك الفق�رة بش�كل 

مطلق«. 

المراقب العراقي/ بغداد... 
نف�ى وزي�ر التعلي�م العاليق�ي 
السهيل الخر الذي تداولتُه بعض 
مواقع  التواصل االجتماعي بشأن 
عدم اع�راف منظمة اليونس�كو 
التعام�ل  بالش�هادة  العراقي�ة يف 
واعتبار التعليم خارج القياس�ات 
العاملية يف حال  عدم انتظام الدوام 

الرسمي يف الجامعات .  
وأوضح املكتب االعامي للسهيل، 
يف بي�ان تلقت »املراق�ب  العراقي« 
نسخة منه أن »منظمة اليونسكو 

الدولي�ة أكدت بان ع�دم  االنتظام 
بال�دوام لطلب�ة وزارت�ي الربي�ة 
والتعلي�م العايل ال يع�د امرا  كافيا 
لعدم االعراف بالشهادة العراقية 
يف التعامل واعتبار التعليم  العراقي 

خارج القياسات العاملية«  .  
واض�اف البي�ان أن »املنظم�ة لم 
تبلغ الوزارة او الجامعات التابعة 
له�ا  بع�دم اعرافه�ا بالش�هادة 
ل�م  اذا  اع�وام  ألرب�ع  العراقي�ة 
ينتظم�وا بال�دوام  حت�ى 25 م�ن 

الشهر الحايل«  . 

البي�ان  الس�هيل بحس�ب  ودع�ا 
وس�ائل االع�ام اىل »توخي الدقة 

يف  نرش االخبار عن طريق القنوات 
الرسمية التابعة للوزارة«. 

المراقب العراقي/ ذي قار... 
أف�اد مص�در مح�يل يف محافظ�ة ذي قار، 

الخمي�س، بفتح جميع  الجس�ور يف 
املحافظ�ة أمام حرك�ة العجات 

باستثناء جرس الزيتون . 
وق�ال املص�در، إن«الق�وات 

افتت�اح  اع�ادت  االمني�ة 
الجس�ور  جمي�ع 
 لتس�هيل حرك�ة امل�رور 
ماعدا  املركب�ات،  ام�ام 
ج�رس الزيت�ون وس�ط 

 النارصية«. 
ان  اىل  املص�در  واش�ار 

»هناك تعاونا مس�تمرا بن 
االمني�ة  املتظاهري�ن  والق�وات 

الت�ي تعم�ل ع�ىل توف�ري الحماية 
الازمة لهم«. 

نائب: استثناء السفراء وبعض الدرجات الخاصة من قانون
 التقاعد  باب جديد للفساد

التعليم العالي تنفي أنباًء تداولت على التواصل االجتماعي بعدم
  اعتراف »اليونسكو« بالشهادة العراقية

جسور ذي قارتعود إلى وضعها الطبيعي
 باستثناء »الزيتون« 

المراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت دائ�رة التحقيق�ات يف هيئ�ة النزاهة، 
الخمي�س، عن صدور أمر  قب�ض جديد بحق 
محافظ بابل »املسحوبة يده«، مبينة أن األمر 

صدر  وفق�اً ألحكام امل�ادة )340( من قانون 
العقوبات . 

»املراق�ب  تلق�ت  بي�ان  يف  الدائ�رة  وقال�ت 
العراقي« نس�خة من�ه، إن   «محكمة تحقيق 
الحلة املختصة بقضاي�ا النزاهة أصدرت أمر 
قبض  وتحر بحق املحافظ وفقا ألحكام املادة 
)340( م�ن قانون العقوب�ات،  إضافة إىل أمر 
قبض وتح�ر بحق مدير بلدية الحلة الس�ابق 
وف�ق  الق�رار )160 لس�نة 1984(، لقيامهما 

بتوزيع قطع أراض خافاً  للقانون«. 
وأوضحت، أن »املحكمة أصدرت قراراً بتوقيف 
املستش�ار القانون�ي  ملحاف�ظ باب�ل؛ لقيامه 
بتج�اوز ح�دود وظيفته«، مبين�ة أن »القرار 
صدر  استنادا ألحكام املادة )331( من قانون 
العقوب�ات؛ لقي�ام املته�م  بإجب�ار موظف�ي 

مديرية العقود الحكومية عىل توقيع محارض 
الفتح  والتحليل وإحالة املش�اريع، فضا عن 
تس�يريه الكت�ب الص�ادرة عن  محاف�ظ بابل 
مس�حوب الي�د رغم إصدار محكم�ة جنايات 

بابل مذكرات  قبض وتحر بحقه«. 

المراقب العراقي/ بغداد...
أك�دت لجن�ة العاق�ات الخارجية يف 
مجلس النواب، الخميس، دعم  العراق 
ألي وس�اطة تس�هم يف خفض التوتر 
الذي تش�هده املنطقة،  مش�رية إىل أن 

بغداد تعمل مع الجميع عىل التهدئة . 
وقال�ت عض�و اللجن�ة آال طالباني يف 
ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب  العراقي« 
إنه »يف ظ�ل األزمة الحالية بن أمريكا 
الع�راق  يف  وتخوفن�ا  نح�ن  وإي�ران 
م�ن أن نك�ون س�احة رصاع، نعم�ل 
ع�ىل التهدئة م�ع  الجميع«، مش�رية 

إىل أن »هن�اك الكث�ري م�ن امل�ؤرشات 
ع�ىل انتهاك  الس�يادة العراقي�ة وهذا 
األم�ر يش�ري إىل أهمي�ة تح�رك الدول 
الش�قيقة  والصديقة لخف�ض التوتر 
قدر اإلم�كان«.  وأضافت طالباني، أن 
»العراق يدعم أي وساطة بهذا االتجاه 
م�ن قب�ل  أي بل�د«، مح�ذرة م�ن أن 
»التصعيد س�يكون مصدر خطر عىل 
الجميع  يف املنطقة«.  وشددت طالباني 
ع�ىل أن »الجمي�ع ب�ات ي�درك أن جر 
املنطق�ة إىل  ح�رب أمر كارث�ي ألنه ال 

يمكن ألحد أن ينجو من تبعاتها«. 

أمر قبض جديد بحق محافظ بابل .. وتوقيف مستشاره القانوني

الخارجية النيابية: العراق يدعم أي وساطة لخفض التوتر في  المنطقة

وكر الخبائث وضعت أسسه حكومة عالوي

السفارة األمريكية .. شيطان بقناع دبلوماسي و »سلبية« 
وزراء الخارجية  ساهمت على استقوائها   

2 صحيفة-يومية-سياسية-عامةمن احلدث
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الخميس 16كانون الثاين 2019 
العدد 2241 السنة العاشرة

المراقب العراقي/ احمد محمد ... 
السفارات يف العراق بشكل عام واألمريكية بصورة خاصة 
تعم�ل بعي�دا  ع�ن الع�رف الدبلوم�ايس وليس له�ا عاقة 
بالجه�ة التنفيذي�ة الحكومي�ة  املتمثلة ب�وزارة الخارجية 
يف عمله�ا، ففي ظ�ل االزمات املتوالي�ة يف  العراق وجدنا أن 
هناك دورا غري عاديا يمارس ضغطه وسطوته عىل  املشهد 
املحيل ويتمث�ل ذلك بدور الس�فارة االمريكية الذي يتدخل 
بكل  ش�اردة وواردة بل ويتحدث وكأن�ه دولة وليس جهة 

دبلوماسية . 
ويحمل مراقبون يف الش�أن الس�يايس الحكومات العراقية 
املتوالي�ة بدأ م�ن  حكومة اياد عاوي التي وضعت أس�اس 
للم�رشوع األمريك�ي الخبي�ث بع�د  ان منح�ت مس�احة 
شاس�عة لتش�ييدها، فيما حمل أيض�ا الخارجية العراقية 
 وع�دم اخذ دوره�ا يف التعامل مع تلك الس�فارة بالش�كل 

القانوني . 
من الذي أعطى 2500 مر لبناء السفارة؟ ...  

من جهته حمل املحلل الس�يايس مؤيد العيل »حكومة اياد 
ع�اوي التي  وصفه�ا بأنها حكومة غ�ري منتخبة من قبل 
الشعب العراقي« بالوقوف وراء  تمادي السفارة االمريكية 
يف دوره�ا بالش�أن العراق�ي من خ�ال إصداره�ا  توصية 
بإعط�اء مس�احة 2500 م�ر يف املنطق�ة الخ�راء مما 
تسبب  بزيادة دورها يف العراق وعىل مختلف األصعدة وهذا 

انتهاك صارخ  بحق السيادة العراقية  .» 
وقال الع�يل، يف ترصيح ل� »املراقب العراقي« إن »ذلك فتح 
الب�اب امام  أمريكا لتنفيذ مرشوعها الخبيث يف العراق بعد 
أن تمكن�ت من تثبي�ت قدمها  ع�ىل األرايض العراقية، مما 

ساعدها عىل السيطرة عىل املنطقة  برمتها .» 

دبلوماسية عديمة ... 
وأض�اف الع�يل، أن »وض�ع الس�فارة االمريكي�ة لم يمت 
بصل�ة للعم�ل  الدبلوم�ايس خصوص�ا وانه�ا تحتوي عىل 
م�دارج للطائ�رات االمركيية  وقناص�ن ومدرعات واليات 
عس�كرية«، معترا أن »ذلك اش�به بف�رع الل��  »CIA»    او 
البنتاغ�ون، وكذلك فهي تعد وكرا للتجس�س وللمؤامرات 

من  خال احتضان العماء واملرتزقة .» 
وأش�ار اىل أن »الجانب األمريكي وبفضل وجود الس�فارة 
بدأت تدخاته يف  املش�هد السيايس العراقي واضحة للعيان 
خصوص�ا يف ملفات تش�كيل  الحكومة والق�رارات األمنية 
وتس�ليح الجيش العراق�ي«، مبينا أن »الس�فري  األمريكي 

يحاول الرقص عىل جراح الشعب العراقي .» 

جيوش الكرونية مسلحة  ... 
وأوض�ح الع�يل أن »الس�فارة ب�دأت بتجني�د جيوش�ها 
االلكرونية نحو العمل  عىل كبح التظاهرات املليونية التي 
ستنطلق يف ال� 24 من الشهر  الجاري والتي ستشرك فيها 

فصائل املقاومة اإلسامية .» 
وأشار اىل أن »أمريكا الزالت تتبع سياسة التهديد واالبتزاز 
الس�يايس مع  الش�عب العراق�ي والحكوم�ة العراقية عند 
وجود حراك س�يايس او شعبي  يهدف اىل اخراج قواتها من 

العراق .» 
دور خبيث بالوقوف بوجه االتفاقية مع الصن ... 

وتابع العيل، أن »الس�فارة االمريكية تم�ارس دورا خبيثا 
يف محارب�ة  االتفاقي�ة االقتصادية مع الص�ن وهذا تدخل 

س�افر بالش�أن العراقي ومن ح�ق  الع�راق أن يتجاهله«، 
مش�ريا اىل أن »ذلك ه�و جزء من امل�رشوع  األمريكي الذي 

يريد أن يبقى العراق بلدا مدمرا ومهدما .» 
واس�تدل الع�يل ب�� »حماقة امل�رشوع األمريك�ي بحديثه 
م�ن أن واش�نطن قد  وقعت خال هذه الف�رة اتفاقية مع 
الصن، فلماذا ترفض توقيع اتفاقية بن  الصن والعراق .» 

تظاهرات فاصلة  ... 
وأكد العيل، أن »التظاهرات املليونية التي ستنطلق األسبوع 
املقبل  س�تكون فاص�ا حول ال�دور األمريك�ي يف العراق، 
باإلضافة اىل أنها  س�تعطي زخما ودعم�ا للرملان العراقي 
والحكومة يف اكمال خطواتهما  بانهاء الوجود األمريكي .» 

الخارجية وموقفها »الخجول ...» 
وش�دد العيل، عىل أن »موق�ف وزارة الخارجية العراقية لم 
تقم بواجبها  بشكل صحيح، حيث من املفرض أن تخضع 
الس�فارة االمريكية وباقي  السفارات اىل تعليمات وقوانن 
الخارجي�ة ولكن هذا ماال نجده عند الحديث  عن الس�فارة 

االمريكية .» 
واختت�م العيل، أن »الخارجي�ة عملها خجول جدا وخاضع 
ه�و األخري  ل�أرادات االمريكي�ة حيث لم يك�ن لها موقف 
بخصوص حادثة املطار،  لكن وجدناها رسعان مااصدرت 

ادانة حول استهداف مقر لأمريكان  .» 
وكان محتجون أمام الس�فارة األمريكية، وسط العاصمة 
العراقي�ة بغ�داد، ق�د  نظم�وا اعتصاما امامه�ا، مطالبن 
بإغ�اق الس�فارة وط�رد الس�فري م�ن الب�اد،  حي�ث أكد 
املحتج�ن أنهم لن يرح�وا مكانهم حت�ى تحقيق هدفهم 
املتمثل يف  إغاق الس�فارة نهائياً، وطرد الس�فري األمريكي 

من الباد . 

المراقب العراقي/ نينوى... 
أعلنت خلي�ة اإلعام األمني، الي�وم الخميس، إلقاء 
القبض عىل   «مفتي داعش« يف الجانب األيمن ملدينة 
املوصل، مش�ريًة إىل  مس�ؤوليته عن إصدار »فتوى« 
لتفجري جامع النبي يونس )عليه  الس�ام(  .  وقالت 
الخلي�ة يف بي�ان تلقت »املراق�ب العراقي« نس�خة 
منه، إن   «فوج س�وات التاب�ع لقيادة رشطة نينوى 
وبن�اًء عىل معلومات دقيقة  وبع�د البحث والتحري 
واملتابعة املس�تمرة، ألقى القبض عىل  مس�ؤول ما 
يعرف بمفتي داعش )ش�فاء النعم�ة( املكنى )ابو 
عبد  الباري( يف حي املنصور يف الجانب األيمن ملدينة 

املوصل«. 
وأضاف�ت أن�ه »كان يعمل إمام�اً وخطيب�اً يف عدد 
من جوامع املدين�ة  واملعروف بخطبه املحرضة ضد 
الق�وات األمني�ة والت�ي كان يحرض  ع�ىل االنتماء 
ل داعش ومبايعته ويثقف للفكر التكفريي املتطرف 
 خ�ال فرة س�يطرة داعش ع�ىل مدين�ة املوصل«.  
وتابع�ت، أن�ه »يعتر من القيادي�ن يف الصف األول 
لعصابات داعش  وهو املس�ؤول عن إصدار الفتاوى 
الخاصة بإعدام عدد من العلماء  ورجال الدين الذين 
امتنعوا عن مبايعة داعش، وهو املسؤول عن  إصدار 

فتوى لتفجري جامع النبي يونس عليه السام«. 

القبض عىل صاحب فتوى تفجري جامع 
النيب يونس بالموصل

الشريط 
األمين

المراقب العراقي/ بغداد... 
رأى عض�و تحال�ف الفتح غضنف�ر البطيخ، الخمي�س، أن موقف االدارة 
 االمريكي�ة واضح وم�ن خال ترصيحاته�ا حول عدم رغبته�ا يف  مغادرة 
الع�راق، معت�را أن الق�رار يعد ش�عبيا ويج�ب تطبيقه من قب�ل  اإلدارة 
االمريكي�ة.   وقال البطيخ يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« إن »موقف 
 االدارة االمريكي�ة واض�ح وم�ن خ�ال ترصيحاتها حول ع�دم رغبتها  يف 
املغ�ادرة او االنس�حاب من العراق، وهي منزعج�ة ايضا من قرار  مجلس 
الن�واب العراقي بهذا الش�أن«، الفت�ا اىل ان »هذا القرار ه�و  قرار عراقي 
شعبي يجب تطبيقه بطريقة او بأخرى«.  واوضح البطيخ ان »التباطؤ يف 
املوقف العراقي ضد رفض امريكا  لهذا القرار سيسبب االزعاج للشعب 
العراق�ي وس�يكون له تأثريات  س�لبية عىل املدى القري�ب والبعيد«، 
مش�ريا اىل ان »الس�لوك  الدبلومايس والقانوني ه�و املخرج الوحيد 
يف حال لم تس�تطع  الحكومة العراقي�ة طرد هذه القوات«.  واضاف 
البطي�خ ان »جمي�ع الخي�ارات مفتوح�ة ام�ام الرملان والش�عب 
 واملرجعية الرش�يدة إلخراج هذه القوات سيما بعد مطلب املرجعية 

 الواضح حول عدم بقاء هذه القوات يف العراق«. 

ت�رصيح اإذاعي
الفتح:قرار إخراج األمريكان من العراق 

شعيب ويجب تطبيقه

المراقب العراقي/ بغداد... 
أصدرت هيأة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، بياناً بخصوص  االصابة 
التي تعرض لها املرجع الديني األعىل عيل السيس�تاني، يف  مقر إقامته 
بالنجف .  وذكرت هيأة الحشد الشعبي، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« 
 نس�خة منه، أن »ابناء الحش�د الش�عبي تلقوا بقلق بال�غ وعميق نبأ 
 تعرض مرجعنا املفدى صاحب الفتوى العظيمة س�ماحة الس�يد عيل 
 الحس�يني السيس�تاني )دام ظله الوارف( اىل كرس يف عظم الفخذ بعد 
 تع�رض قدمه الي�رسى اىل الت�واء واجرائه عملية جراحي�ة«.  وأضاف 
البي�ان، أنه »من�ذ اللحظات األوىل يترع ابناؤه وجن�وده  االوفياء من 
مقاتلن ومنتس�بن وق�ادة وآمرين ومدراء تش�كيات  بالدعاء اىل الله 
عزوجل ان يحف�ظ والدانا الحنون وخميتنا التي  يس�تظل العراق بها، 
فلطاملا كان س�ماحته درع�ا حصينا لنا ويجهد  بالدع�اء والترع اىل 
ابنائ�ه املقاتل�ن يف س�احات القتال .»  وتاب�ع بيان الحش�دان »ابنائك 
وجنودك يا س�يدي سيبقون رهن  اشارتك يف الدفاع عن العراق وأرضه 
وشعبه ومقدساته، وكلنا  دعاء ورجاء بأن يمن الباري عزوجل عليكم 

بموفور الصحة  والعافية وان يطيل يف عمركم الرشيف«. 

المراقب العراقي/ كربالء... 
أعلن مكتب حقوق االنس�ان يف كرباء املقدس�ة، الخمي�س، عودة   700 
عائل�ة م�ن النازح�ن اىل مناطق س�كانهم .  وق�ال مدير املكت�ب ماجد 
املس�عودي، يف ترصيح تابعته »املراقب  العراقي« إن »العام 2019 ش�هد 
عودة 700 عائلة نازحة من  كرباء اىل مناطق سكناها بعد عودة الحياة 
اىل طبيعته�ا اىل  مناطقه�م املح�ررة«.  واض�اف املس�عودي ان »العوائل 
املتبقي�ة يف كرباء س�واء باالحياء  الس�كنية او بالحس�ينيات او مخيم 
النازح�ن بلغت 8351 عائلة ولم  تتمكن من العودة بس�بب عدم رصف 

التعويضات من قبل اللجنة  الفرعية يف مناطق سكناهم األصلية«. 

الحشد الشعبي للمرجع السيستاني: 
ابناءك وجنودك سيبقون رهن  اشارتك

 700عائلة نازحة في كربالء تعود
 الى مناطق سكناها

المراقب العراقي/ كركوك... 
أعلنت خلية اإلعام األمني، الخميس،استشهادآمر اللواء 45  بالجيش العقيد 
مازن الس�اعدي متأثراً بجراح أصي�ب بها أثناء عملية   «إرادة النرص الثامنة« 

يف كركوك قبل ثمانية أيام . 
وقال�ت الخلية، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه »نتقدم  بخالص 
العزاء واملواس�اة ألرسة وذوي الش�هيد العقيد الركن البطل  مازن عبود جواد 
الس�اعدي، آمر اللواء 45 الذي استشهد متأثرا  بجراحه التي أصيب بها خال 
عملي�ة إرادة الن�رص الثامنة ضم�ن  قاطع املقر املتق�دم يف محافظة كركوك 
ي�وم الثامن من كان�ون الثاني  الجاري«.  وأضافت الخلي�ة، »نعر عن فخرنا 
واعتزازن�ا بتضحي�ات ش�هداء  الوطن الذين س�طروا أس�مى معاني الرشف 

والبطولة يف الدفاع عن  ثرى العراق وأمنه واستقراره«. 

استشهاد آمر لواء متأثرًا بجراح 
أصيب بها قبل أيام

المراقب العراقي/ ديالى... 
كشف مجلس محافظة دياىل املنحل، 
الخميس، عن رس عودة نشاط  خايا 
جماعات داعش�االجرامية اىل خمس 

مناطق داخل املحافظة . 
وقال رئيس اللجن�ة االمنية باملجلس 
صادق الحس�يني يف ترصي�ح  تابعته 
»تنظي�م  ان  العراق�ي«  »املراق�ب 
اىل  حاف�ة  االرهاب�ي وص�ل  داع�ش 
االنهي�ار الكام�ل نهاي�ة 2017 بع�د 
االطاح�ة ب�كل قيادات�ه املهم�ة  من 

خال الكمائن والعمليات املبارشة يف 
مناطق متفرقة من  دياىل«. 

واض�اف الحس�يني،ان »داع�ش عاد 
مؤخرا اىل بعض مناطق دياىل  بش�كل 
خايا نائمة تش�ن بن ف�رة واخرى 
ان   «نش�اطه  اىل  الفت�ا  هجم�ات«، 
مح�دد يف 5 مناط�ق فق�ط فيما أكد 
ب�ان الس�بب الرئي�ي يف  عودته هو 
وجود خزين برشي للتنظيم يف بعض 
مناطق ص�اح  الدي�ن وخاصة قرب 
الح�دود م�ع دي�اىل ودف�ع العرشات 

منهم للتس�لل  صوب بع�ض مناطق 
نائم�ة  خاي�ا  لتش�كيل  املحافظ�ة 

أخرى«. 
»االم�ن  ان  اىل  الحس�يني  واش�ار 
اليجزي�أي بمعنى ان انتهاء داعش  يف 
دي�اىل وبقائه يف ص�اح الدين اليعني 
الن  عملي�ات  االس�تقرار  تحقي�ق 
التس�لل س�تعيد إحي�اء الخايا وهذا 
مايجب االنتباه له وان  تكون املعالجة 
االمنية ش�املة لكل املحافظات التي 

تنترش بها خايا  التنظيم اإلرهابي«. 

أمنية دياىل تتحدث عن أسباب عودة داعش 
إىل 5 مناطق



جهات تقف وراء تعطيل تذبذب اسعار الدوالر إلعطاء رسائل ان العراق ليس بيئة امنة لالستثمار .. والمواطن الضحية
اجندات امريكية تسعى لتدمير االقتصاد الوطني 

اجندات خارجية تعمل عىل توتر الس�وق 
العراق�ي وبالتايل س�ينعكس ع�ىل حياة 
العراق�ي م�ن اج�ل ب�ث روح  املواط�ن 
االنش�قاق والقل�ق بما يج�ري حوله من 
قضاي�ا امني�ة اث�رت س�لبا ع�ىل واقعه 

اليومي .
امري�كا وبعض دول الخليج اعطت اوامر 
برشاء كميات كب�رة من الدوالر من اجل 
التأثر عىل االس�واق املحلية رغم ان البنك 
املرك�زي العراق�ي م�ا زال يض�خ ام�وال 
ضخمة من العملة الصعبة ) الدوالر( من 

اجل عدم تأثر رصف الدينار العراقي.
ويرى مراقب�ون ان املواطن العراقي تأثر 
بالش�ائعات التي يطلقها اتباع الس�فارة 
واملنضوين ضمن املرشوع االمريكي الذي 
يهدف اىل ابق�اء القوات االمريكية ألطول 
ف�رة من خ�ال اله�اء الش�عب العراقي 
ع�ن حقيقة ما يج�ري خل�ف الكواليس 
السياس�ية من رصاعات م�ن اجل اجاء 
ق�وات االحتال وهو املرشوع الذي يتبناه 
امل�رشوع  اذرع  وب�ن  الوطني�ة  الق�وى 

االمريكي من السياسين.

انعكاس الوضع الس�يايس اصبح واضح 
للعيان ع�ىل الوضع االقتص�ادي , فهناك 
مافيات الفس�اد الس�يايس ه�ي االخرى 
اصبحت ج�زء من املعرك�ة اليومية التي 
يخوضها املواطن العراقي , فتلك املافيات 
تحتك�ر م�زاد العملة الذي ينظم�ه البنك 
يس�محون  وال  ال�دوالر  لبي�ع  املرك�زي 
بعاقاتهم مع بعض االجهزة االقتصادية 
املرشف�ة ع�ىل املزاد م�ن منع دخ�ول اي 
جهة تح�اول دخول مزاد العملة من اجل 
ضم�ان احت�كار ال�دوالر وع�دم بيعه يف 
مناف�ذ علنية بل هناك تعم�د بتهريبه اىل 

الخارج .
ويقول لخبر االقتصادي جاس�م العكييل 
يف اتص�ال م�ع ) املراق�ب العراق�ي(: ان 
مافيات الفس�اد التي تسيطر عىل عملية 
بي�ع ورشاء ال�دوالر بالتواطئ مع جهات 
رس�مية تس�يطر عىل عمل البنك املركزي 
هي التي وراء ارتفاع سعر رصف الدوالر 
,رغ�م ان البنك املركزي يضخ س�هريا ما 
يزي�د عن 800 مليون دوالر ضمن نافذته 

لبيع العملة.

وتاب�ع العكييل: أن الظروف التي يمر بها 
العراق هي ظروف صعبة داخليا وإقليميا 
وعاملي�ة، مش�را اىل ان هن�اك ضغ�وط 
خارجية لطلب الدوالر منه السباب تتعلق 
باملضارب�ة والتأثر عىل الس�وق املحيل , 

إضافة اىل ظروف داخلية من خال وجود 
مافيات كب�رة مرتبطة باش�خاص لهم 
نفوذ بالس�لطة العراقي�ة من مصلحتهم 
الحص�ول ع�ىل الدوالرفض�ا ع�ن تعل�ل 
ه�ؤالء بان بيئ�ة املن�اخ االس�تثماري يف 

العراق ال تساعد عىل االستثمار يف العراق 
وانما الكثر تحاول الهروب باالس�تثمار 
اىل الخارج.وأضاف العكي�يل: أن التجربة 
يف بي�ع ال�دوالر يف املصارف وامل�زاد أثبتت 
أن املبال�غ املطلوبة يف امل�زاد هي اكرب من 

عملي�ات االس�تراد لذا ف�أن الحل يكمن 
يف تنظي�م العملي�ة االقتصادي�ة برمتها 
وبالت�ايل نحتاج اىل حزم�ة من اإلجراءات 
للمس�اعدة يف تنظيم العملية االقتصادية 
وتنظيم االستراد وان يكون هناك تعاون 

م�ن جمي�ع الس�لطات البن�ك الداخلي�ة 
والتجارة والخارجية.

م�ن جانب�ه أوض�ح الخب�ر االقتصادي 
صال�ح الهماش، الخميس، أس�باب عدم 
اس�تقرار س�عر رصف الدوالر يف األسواق 
املحلية، الفت�ا اىل ان املواطن العراقي يعد 
املش�كلة األوىل يف تذبذب األس�عار إضافة 
اىل األوضاع السياس�ية وحكومة ترصيف 

االعمال.
وقال الهماش يف ترصيح )تابعته املراقب 
العراقي(، ان “البن�ك املركزي يلعب دورا 
كب�را يف اس�تقرار أس�عار ال�دوالر امام 
الدين�ار يف م�زاد العمل�ة، وخل�ق التوازن 

مابن العرض والطلب”.
وأضاف ان “مش�كلة تذبذب سعر رصف 
الدوالر يف األس�واق املحلية العراقية يعود 
اىل املواط�ن العراقي نفس�ه، حيث تلعب 
االخب�ار ووس�ائل االع�ام دورا كب�ر يف 
نرش االخب�ار عن األوض�اع الجارية وهو 
مايجعل املواطن اما يتوجه لرشاء الدوالر 

او االبتعاد عنه تبعا للظروف الراهنة”.
وأوضح ان “أس�عار الدوالر تشهد ارتفاع 
وانخف�اض مفاج�ئ، ونس�بة االرتف�اع 
كبرة عك�س ماموجود يف الدول األخرى، 
نتيجة املواطن واختال وفقدان االقتصاد 

العراقي لهويته”.
وب�ن ان “الطل�ب املفاجئ لل�دوالر يقف 
وانخف�اض س�عر  ارتف�اع  وراء  عام�ا 
رصف ال�دوالر”، الفت�ا اىل ان “حكوم�ة 
ترصيف االعمال س�ببا يف عدم اس�تقرار 
س�عر رصف الدوالر واالقتص�اد العراقي 
بس�بب ع�دم وج�ود موازنة ومش�اريع 
يمك�ن العمل به�ا وخلق بيئة مس�تقرة 

للدوالر”.

،،
،،

يخضع تذبذب اسعار الدوالر لعوامل عديدة في 
مقدمته����ا المضاربات بين اصح����اب رؤوس االموال 
من المستثمرين والتجار في السوق العراقي بهدف تحقيق 
االرباح , خاصة ان االسعار بقيت فترة طويلة مستقرة ولم 

يحدث عليها اية تطورات جديدة نتيجة استقرار الوضع 
السياسي واالمني واالقتصادي .

العمل: 1.3 مليون مقترض منذ 2015 ولغاية العام الماضي
املراقب العراقي/ بغداد...

بلغ ع��دد من منحته�م وزارة 
االجتماعية  والش�ؤون  العم�ل 
الباحثن عن العمل منذ النصف 
الثاني لعام 2015 ولغاية نهاية 
العام 2019 ، م�ا ي�ق�رب م�ن 
ال���ف  و288  م�ل�ي��ون   1
ش�خص، وبحس�ب االس�بقية 

الزمنية لكل متقدم.
وق�ال مدير عام دائ��رة العمل 
والتدريب املهن�ي بالوزارة رائد 
جبار باهض يف ترصيح تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« إن دائرته 
»تعتم�د يف من�ح القروض عىل 
االس�بقية الزمنية يف التسجيل 
لضمان الش�فافية يف الحصول 
ان  م�ؤك��دا  الق�رض”،  ع�ىل 
دائ�رت�ه “منح�ت منذ النصف 
الثاني لعام 2015 ولغاية نهاية 
العام املايض، مليونا و288 الفا 
ع�ن  للباحث�ن  قرض�ا  و854 

العمل«.
»منح�ت  دائرت�ه  ان  واردف، 
قرض�ا  و259  االف  خمس�ة 
خ�ال  العم�ل  ع�ن  لباحث�ن 
منوه�ا  امل�ايض«،  الع�ام 
خط�ة  »اع�دت  دائرت�ه  ب�أن 

ال�ق�روض  ملن�ح  س�راتيجية 
العم�ل  ع��ن  للباحث�ن 
اع���دت خاله�ا ق��اع���دة 

ل�ل�م�ت�ق�دم�ن  ب�ي�ان��ات 
ل�ل�ح�ص��ول ع�ىل الق�روض 
امليرسة القامة مشاريع خاصة 

بهم«.
ونوه باهض بان دائرته »تعمل 
ع�ىل اس�رجاع االم������وال 

ح���ة  مل��م��ن���������و ا
ل�ل�ع�اط�ل�ن امل�ق�ت�رض�ن 
واي�داع�ه��ا ف��ي ص�ن�دوق 
امل��درة  امل�ش��اري�ع  دع��م 
للدخل ليتم منحها ملس�تفيدين 
جدد بحسب ش��روط التسديد 
الخاصة ب�كل ق��رض«، الفتا 
ال�ب�اح�ث��ن  »ع��دد  أن  إىل 
ع��ن ال�ع�م��ل املس�جلن يف 
ق�اع��دة بيانات ال�دائ�رة منذ 
ترشين االول م�ن العام املايض 
ولغاي�ة االن، بل�غ اربع�ة االف 
و35 ب�اح�ث��ا ع�ن ال�ع�م�ل 
م�وزع��ن ب�واق�ع 2842 من 

الذكور، و1193 من االناث«.
ال�س��ي�اق  ف��ي  وذك���ر 
ن�ف�س��ه، ان »الدائرة منحت 
قس�ما كبرا منه�م ق�روض�ا 
ميرسة النشاء مشاريع خاصة 
به�م، فض�ا ع�ن ارشاكهم يف 
دورات تدريبية تؤهلهم لدخول 
س�وق العم�ل«، م�ش��ي�را إىل 
ال�ت�ن�س��ي�ق  »الي���زال  أنه 
ج�اري�ا م�ن اجل ايجاد فرص 
عم�ل لتش�غيلهم بغي�ة تقليل 
اىل  وص�وال  البطال�ة  نس�ب 

القضاء عليه«.

املراقب العراقي/ البرصة...
ناقش�ت جمعي�ة املطاح�ن العراقية 
املش�اكل واملعوقات التي تواجه عمل 
معامل الطحن يف عم�وم محافظات 
الع�راق خ�ال مؤتم�ر عق�د اليوم يف 

محافظة البرصة .
وقال نائب رئيس جمعية رباح مهدي 
يف ترصيح تابعت�ه »املراقب العراقي« 
يف  مطحن�ة  اربع�ن  م�ن  »اكث�ر  ان 
خط�ر  تواج�ه  الجنوبي�ة  املنطق�ة 
االغاق بس�بب تقليل حص�ص مواد 
الطحن وع�دم ايقاف اس�تراد مادة 

الطحن الصفر ».
وأض�اف »تعان�ي ه�ذه الصناعة من 
اج�راءات ق�د ت�ؤدي إىل انهي�ار هذه 
الصناع�ة وانعكاس�ها بش�كل كامل 
ع�ىل املواطن من خال تجهيزه بمادة 
الطحن«، مشرا اىل ان »اداء الجهات 
الحكومي�ة كان ق�ارصا باتجاه هذه 
الصناع�ة من خ�ال تقليل الحصص 
م�ن 12 اىل 8«، الفت�ا اىل »عدم وضع 
حد للطحن املستورد املنايف واملخالف 

للرشوط الصحية«.

مؤتمر في البصرة يناقش 
مشاكل ومعوقات عمل 

معامل الطحين في العراق

البنك المركزي اإليراني: 
االستقرار والنمو يعودان

 رغم العقوبات
املراقب العراقي/ متابعة...

أك�د محافظ البن�ك املرك�زي اإليراني، عب�د النارص 
همت�ي، اليوم الخمي�س، أن االس�تقرار والنمو عادا 
املفروض�ة  األمريكي�ة  العقوب�ات  رغ�م  لاقتص�اد 
ع�ىل إيران.وق�ال همت�ي يف افتت�اح أعم�ال ال�دورة 
ال��59 للجمعي�ة العامة للبن�ك املرك�زي يف طهران، 
ان »العام�ان املاضيان كانا قاس�ين ع�ىل االقتصاد 
اإليران�ي غر أنه بالتدابر املتخ�ذة من قبل الحكومة 
والبن�ك املركزي يف هذه الظروف، باتت األوضاع تتجه 

ملزيد من االستقرار«.
وأش�ار إىل أن »الب�اد تبن�ت إجراءات ق�ادت لتحرير 
اقتص�اد الب�اد م�ن ضغ�وط العقوبات خ�ال فرة 
قصرة«.وأض�اف إن »القطاع غر النفطي لاقتصاد 
اإليراني س�جل نموا يف الس�تة أش�هر األوىل من العام 
اإليران�ي )يب�دأ يف 21 آذار(، م�ا يعك�س التغلب عىل 
الركود«.وأع�رب ع�ن »أمل�ه بالتخل�ص م�ن آث�ار 
العقوب�ات النفطية عىل إيران خال الس�نة املقبلة«، 
مؤكدا أن »البنك املركزي امتص صدمة س�وق رصف 
النق�د األجنبي يف فرة وجيزة وفرض الس�يطرة عىل 

هذه السوق«.
وكانت الواليات املتحدة انسحبت عام 2018 بصورة 
أحادي�ة م�ن االتفاق الن�ووي ال�ذي كان يهدف ملنع 
طه�ران م�ن الحص�ول عىل ترس�انة نووي�ة مقابل 

تقديم مزايا اقتصادية لها.

نائب: أمريكا خسرت ثالثة محاور في العراق وتضغط إلفشال اتفاقية الصين
املراقب العراقي/ بغداد...

أك�د النائ�ب ع�ن تحال�ف الفت�ح 
محمد كريم، الخميس، أن خسارة 
الواليات املتح�دة األمريكية جميع 
محاوره�ا داخ�ل الع�راق دفعه�ا 
للضغ�ط ع�ىل الحكومة إلفش�ال 
االتفاقية االقتص�ادي مع الجانب 

الصيني.
وق�ال كري�م يف ترصي�ح تابعت�ه 
»أمري�كا  إن  العراق�ي«  »املراق�ب 
مهم�ة  مح�اور  ثاث�ة  خ�رست 
له�ا داخ�ل الع�راق أوله�ا املحور 
العس�كري القت�ايل بع�د تصويت 
الن�واب واملح�ور األخ�ر  مجل�س 
م�ع  االتف�اق  بع�د  االقتص�ادي 

الص�ن واملح�ور األخ�ر التدخ�ل 
بالعملية السياس�ية«، الفتا إىل إن 
»اإلدارة األمريكية تحاول الحفاظ 
ع�ىل وجوده�ا العس�كري داخ�ل 
الع�راق بذريعة عصاب�ات داعش 

اإلرهابية«.
تتح�رك  »واش�نطن  أن  وأض�اف 
بشكل كبر للضغط عىل الحكومة 
إلفش�ال االتفاقية االقتصادية مع 
الصن لاستحواذ عىل املشاريع«، 

مبين�ا أن »االتف�اق م�ع الص�ن 
كل�ف أمري�كا خس�ارة وجوده�ا 
ع�ىل  واالس�تحواذ  االقتص�ادي 

املشاريع الخدمية املهمة«.
وأك�دت لجنة التخطي�ط النيابية، 
ام�س األربع�اء، أن املعرضن من 
الكت�ل السياس�ية ع�ىل االتفاقية 
االقتصادي�ة مع الص�ن اعرضوا 
عىل تصويت مجلس النواب بشأن 
ق�رار إخ�راج الق�وات األمريكي�ة 
واألجنبية م�ن الب�اد، فيما بينت 
ب�ن  ينقس�مون  املعرض�ن  أن 
الوالء للواليات املتح�دة األمريكية 
وبن الفاسدين الخارسين للقعود 

االستثمارية.

التخطيط: المشاريع المتوقفة في البالد منذ 2014 بلغت أكثر من خمسة آالف مشروع
املراقب العراقي/ بغداد...

التخطي�ط،  وزارة  أعلن�ت 
املش�اريع  الخمي�س، اس�تئناف 
املتوقف�ة يف الس�نوات املاضي�ة، 
الفت�ة إىل أن عددها يصل إىل أكثر 

من خمسة آالف مرشوع.
وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة 
الهنداوي، بحس�ب  الزه�رة  عبد 
»املراق�ب  تابعت�ه  ترصي�ح 
املش�اريع  »ع�دد  إن  العراق�ي« 
املتوقفة بس�بب الظ�روف املالية 
واألمنية منذ العام 2014 إىل اآلن 
بلغ�ت اكثر من 5 االف مرشوع«، 
ال�وزارة  »خط�ة  أن  إىل  مش�راً 

للعام الحايل هي استئناف العمل 
أو  نس�بياً  املنج�زة  باملش�اريع 

املشاريع املتوقفة«.
بع�ض  »هن�اك  أن  وأوض�ح 
املش�اريع حقق�ت نس�ب إنجاز 
متقدم�ة يف الس�نوات املاضية«، 
الفتاً إىل أن »الظ�روف التي مرت 
بها الباد حالت دون اس�تكمالها 
والبن�ى  املج�اري  كمش�اريع 
والصح�ة  والكهرب�اء  التحتي�ة 
الهن�داوي  والتعليم«.وأض�اف 
»العام الحايل عازمون عىل انجاز 
عرشة مشايف سعة 400 رسير يف 

عرش محافظات«.

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

3
A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w p a p e r

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

الخميس 16 كانون الثاين 2020 العدد 2241  السنة العاشرة

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�د الجهاز املركزي لإلحصاء، الخميس، تقارب معدالت البطالة يف 
الح�ر والريف يف العراق، مبينة أن النس�بة املئوية للنس�اء الاتي 
ش�عرن بش�كل ش�خيص بالتميي�ز بل�غ 11.8%..وق�ال الجهاز يف 
التقرير االحصائي الرابع »أهداف التنمية املس�تدامة لعام 2019«، 
واطلع�ت عليه »املراق�ب العراقي« إن »مع�دالت البطالة يف مناطق 
الحر حس�ب آخر إحصاء تقارب ملعدالت البطالة يف الريف، حيث 
بلغ معدل البطالة يف الحر 14% ويف الريف 13.2%«.«.وأضاف، أن 
»معدل البطالة لألفراد بعمر 15 سنة فاكثر يف العراق بلغ %13.8«، 
مشراً إىل أن »النسبة املئوية للنساء يف الفئة العمرية 15- 49 سنة 
الاتي ش�عرن بش�كل ش�خيص بالتمييز أو االضطهاد عىل أساس 

ممارسة التمييز ضدهم بلغ %11.8«.

تقرير يكشف معدالت البطالة 
في الحضر والريف

املراقب العراقي/ بغداد...
اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد املهدي، الخميس، 
ع�ن انج�از 21 بنك�ر ط�ول 100م بالنجف الس�تام 
محصول الشلب والحنطة.وقال سكرتر رئيس الوزراء 
الفريق محمد حميد البياتي يف ترصيح تابعته »املراقب 
العراق�ي« ان�ه »دعما للم�زارع العراق�ي، انجز الجهد 
الفن�ي االختص�ايص 21 بنكر طول 100 م�ر بطاقة 
خزني�ة أضافي�ة تتج�اوز مئ�ة ألف ط�ن يف محافظة 
النج�ف االرشف بم�ا ينتج املرونة والنس�يابيه العالية 

بأستام محصول الشلب والحنطه من الفاحن«.
واض�اف ان »األعم�ال مس�تمرة يف باق�ي املحافظات 

ضمن املرحلة الثانية والثالثة«.

مكتب رئيس الوزراء: انجاز 21 بنكر طول 100م 
االقت�صاديبالنجف الستالم محصول الشلب والحنطة
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المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن�ت لجن�ة ص�اة الجمع�ة يف طه�ران 
أن قائ�د الثورة اإلس�امية آية  الله الس�يد 
ع�ي خامنئي، س�يؤم ص�اة الجمعة هذا 

األسبوع 17 كانون  الثاني يف طهران . 
وق�ال اللجنة يف بيان »ع�ى أعتاب الذكرى 
الس�نوية النتص�ار الث�ورة  اإلس�امية ويف 
طليعة الخطوة الثاني�ة للثورة، فإن صاة 
الجمع�ة ه�ذا  األس�بوع س�تكون بأمامه 
س�ماحة آي�ة الل�ه الخامنئ�ي وبحض�ور 
حمايس  للش�عب الواعي والثوري يف مصى 
اإلمام الخميني، وسيعرض  خالها الشعب 
اإليران�ي املؤم�ن والش�امخ م�رة أخ�رى، 

مشاهد من  التضامن واملجد والعظمة«. 
وكانت »آخر صاة جمعة أمها عي خامنئي 
يف طه�ران تعود إىل 3  ش�باط 2012، حيث 
تح�دث حول موضوع الصحوة اإلس�امية 
وقضاي�ا  تون�س وم�ر، وخطب�ة باللغة 
العربي�ة املوجهة إىل ش�عبي هذين  البلدين 

اشتهرت يف تلك األيام«. 

ألول مرة منذ 8 أعوام .. االمام خامنئي يؤم صالة 
الجمعة في طهران دولي دوليعربي  عربي 

والد أحد الجنود يؤكد فقدانه االتصال بابنه منذ اسبوع

تقرير بريطاني يكشف تفاصيل جديدة عن قصف 
عين األسد:  العناصر المتمركزة فقدت تفوقها الجوي

المراقب العراقي/ متابعة...
اتهمت الصح�ف اإليرانية الص�ادرة، اليوم الخميس، 
الوالي�ات املتح�دة  األمريكي�ة بقيادة س�يناريو جديد 
يف الع�راق لتش�كيل إقلي�م س�ني س�يمهد  الطري�ق 
أمام انش�اء م�روع األقاليم الثاث�ة، فيما أكدت أن 
العراق  يعيش نهضة سياس�ية وشعبية لطرد القوات 

األمريكية . 
وقال�ت صحيفة كيهان، يف خ�را تابعته »املراقب 

العراق�ي« إن   «الوالیات املتحدة تتحرك و 
بع�د ق�رار الرملان العراق�ي بإخراج 

 قواتها من العراق يف مس�ار یؤدي 
ال�ی تقطی�ع اوص�ال ه�ذا البلد 
م�ع  تلویحها بف�رض عقوبات 

ایضا«. 
وأضاف�ت أن »هناك انباء وثیقة 

عن بدء امریکا ترامب لسیناریو 
 يدف�ع نحو ایج�اد اقلیم س�ني يف 

غرب العراق کبدایة لتقس�یم الع�راق  الی ثاثة اقالیم 
وهي انباء عززتها تحرکات لقوی و تیارات سیاسیة 
 و برملانیة خاصة يف الساحة العراقیة يف االونة االخیرة 
م�ع تصاعد  االجواء الداخلیة ضد التواجد العس�کري 

االمریکي«. 
من جانبها اكدت صحيفة »جوان«، أن »امریکا ترامب 
تتحرك عر  س�یناریوهات مختلفة لتوطید اقدامها يف 
العراق اال ان هذا البلد  یشهد نهضة سیاسیة وشعبية 

واسعة لطرد القوات االمریکیة .” 
إىل ذلك کتبت صحیفة “خراس�ان” عن 
تهدی�د ترام�ب بمص�ادرة  عائ�دات 
نفطی�ة عراقیة مودع�ة يف امریکا، 
مبين�ة ان “ترام�ب ق�ال ان  عل�ی 
بغداد دفع غرامات کبیرة المریکا 
اذا م�ا ارادت تفعی�ل ق�رار  اخراج 
القوات االمریکیة و لوح بمصادرة 

اموال عراقیة تبلغ 35  ملیار دوالر«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
ح�ذرت صحيف�ة »الغارديان« 
الريطاني�ة، الي�وم الخمي�س، 
أوروبا م�ن  اتباع اس�راتيجية 
دونال�د  األمريك�ي  الرئي�س 
بعدم�ا  »الحمق�اء«  ترام�ب 
م�ن  امل�ايض  الع�ام   انس�حب 

االتفاق النووي . 
وقال الصحيفة يف مقال تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« إن »ع�ى 
أوروبا  عدم اتباع اس�راتيجية 

دونال�د  األمريك�ي  الرئي�س 
»الحمق�اء«  بعدم�ا  ترام�ب 
م�ن  امل�ايض  الع�ام  انس�حب 
االتف�اق الن�ووي«، مبين�ة إنه 
غ�ري  مج�د بينم�ا كان االتفاق 

بالفعل يؤدي دوره املطلوب«. 
وأضافت ان »األس�بوع القادم 
الساعة  إعادة ضبط  سيش�هد 
به�ا  يق�وم  النووي�ة  الت�ي 
العلماء لتوضيح  مجموعة من 
تقديرهم م�ن املخاطر  النووية 

التي تحيط بالبر«. 
الح�رب  »طب�ول  أن  وتابع�ت 
تق�رع ب�دوي ع�ال يف ال�رق 
األوس�ط”،  مش�رية إىل إع�ان 
وفرنس�ا  وأملاني�ا  بريطاني�ا 
األس�بوع امل�ايض تفعي�ل  آلية 
النزاع الخاص�ة باالتفاق  فض 
الن�ووي اإليران�ي بعدما أعلنت 
اغتي�ال  أعق�اب  يف   طه�ران، 
قاسم سليماني، أنها لن تلتزم 

ببنود  االتفاق«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
تنظ�م النقاب�ات الفرنس�ية املعارض�ة إلصاح 
أنظم�ة التقاع�د يوم�ا جدي�دا  م�ن التظاهرات 
بعد س�تة أس�ابيع من بدء التحركات، يف اختبار 
 للحرك�ة التي تحاول التوس�ع خ�ارج قطاعات 

النقل حيث بدأ اإلرضاب  يفقد زخمه . 
دعت التنس�يقية النقابية إىل »يوم تعبئة مهنّية 
ضخم وإرضابات  وتظاهرات” للمرة السادس�ة 
من�ذ 5 كان�ون األول وم�ن املنتظ�ر أن  تخ�رج 

تظاهرات يف مختلف أنحاء فرنسا«  . 
وتراه�ن النقاب�ات ع�ى تحقي�ق تعبئ�ة كبرية 

ملواصلة الضغط ض�د  اإلصاح املهم الذي يطمح 
الرئي�س الفرنيس إيمانويل ماك�رون أن   “يغرّي” 

فرنسا عره . 
ويس�عى الرئي�س الفرن�يس إىل مواءمة فرنس�ا 
م�ع أغلب البل�دان  األخ�رى عر تأس�يس نظام 
تقاعد “جام�ع”، ومن ثم إلغ�اء أنظمة  التقاعد 
الخاصة التي تس�مح مثا لعمال النقل بمغادرة 
الوظيف�ة يف  عمر أدنى، وكذلك للتوصل إىل توازن 
م�ايل يف نظام التقاعد عى  املدى الطويل عر حّث 
الفرنس�يني عى العمل لفرة أط�ول، وتنال  هذه 

النقطة النصيب األوفر من املعارضة . 

إيرانية: اإلقليم السني في العراق سيناريو  صحف 
أميركي يمهد  لمشروع األقاليم الثالثة

الغارديان تحذر أوروبا من اتباع استراتيجية ترامب 
وتصفها بـ »الحمقاء« 

العربي: تظاهرات فرنسا تعود من جديد القدس 

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف تقري�ر لصحيف�ة الديي ميل 
الريطاني�ة، الخمي�س، أن الجي�ش 
بس�بع  االتص�ال  فق�د   االمريك�ي 
طائ�رات مس�رية يف س�ماء املنطقة 
خ�ال  الرضبة الصاروخي�ة اإليرانية 
عى القواع�د العراقية بعد أن ُقطعت 
 الن�ار خطوط القيادة، عى الرغم من 
اإلرصار األمريك�ي ع�ى ع�دم  وجود 
قت�ى يف صف�وف الجي�ش األمريكي 

القاطنني يف القاعدة  العسكرية. 
لك�ن وال�د اح�د الجن�ود األمريكيني 
يؤك�د فقدان�ه االتص�ال بابن�ه منذ 
 أسبوع كامل بعد الحادثة، وهذا اكر 
دليل عى وجود استهداف يف  صفوف 

القوات االمريكية. 
وذك�ر التقرير ال�ذي تابعته »املراقب 
العراق�ي« أن »الجيش االمريكي  كان 
يحل�ق بس�بع طائرات مس�رية فوق 
الع�راق خ�ال الرضب�ة  الصاروخية 
االيرانية يف الثامن من الشهر الجاري، 
حيث اصاب احد  الصواريخ خًطا من 
الطيارين  األلي�اف البري�ة يرب�ط 

بهوائيات  األقمار الصناعية«. 
واض�اف أن »من بني تل�ك الطائرات 
كانت هناك طائرات مسرية  متطورة 
 1C Gray Eagles)-  (MQمن ط�راز
 او الصق�ور الرمادية  وه�ي طائرات 
اس�تطاع متطورة يمكنه�ا الطريان 
ملدة 27 س�اعة و  تص�ل حمولتها إىل 

أربعة صواريخ هيلفاير«. 
وتاب�ع أن »وابل الصواري�خ االيرانية 

اس�تمر نحو ثاث س�اعات يف  أماكن 
لغ�رف  مب�ارشة  املج�اورة  الن�وم 
عملي�ات الطياري�ن، حي�ث  احرقت 
خطوط االلي�اف البرية تربط هذه 
الخطوط قم�رات القيادة  االفراضية 
بهوائيات ثم األقم�ار الصناعية التي 
ترس�ل إش�ارات إىل  طائرات الصقور 
الرمادية وُتغذي كامرياتها مرة أخرى 

عى شاشات  قاعدة عني األسد«. 
رضبة كبرية ...  

وق�ال أحد الطياري�ن ويدعى الرقيب 
كوس�تني هريفيج »لقد كانت  رضبة 
كب�رية لنا ألن الطائرات كانت مكلفة 
للغاي�ة وهناك أش�ياء كث�رية  عليها 
ال نري�د أن يحص�ل عليها أش�خاص 

آخرون أو أن يحصل العدو  عليها«. 
والد احد الجنود يفقد ابنه ... 

وب�دوره ي�روي وال�د أح�د الجن�ود 
األمريكي�ني يف قاع�دة »عني األس�د« 
»ع�دم  ع�ن  الع�راق  يف   العس�كرية 
معرفت�ه أي معلومات ع�ن ابنه رغم 
 م�رور اس�بوع عى الرد مش�دداً عى 
جهل�ه م�ا إذا كان حي�اً أم ال يف  وقت 

الذي ال يجيب أحد عى اتصاالته«  . 
وأك�د آلني إلين�ور، والد أح�د الجنود 
األمريكي�ني يف قاع�دة »عني  األس�د« 
العس�كرية يف العراق، خ�ال اتصال 
برنام�ج   «واش�نطن  م�ع  هاتف�ي 
جورنال«، أنه لم يتل�ق أي معلومات 
ع�ن ابن�ه من�ذ ال�رد  اإليران�ي ع�ى 
القاعدة يف الثامن م�ن كانون الثاني 

الجاري«. 

وأش�ار آل�ني إىل أنه »ال يعل�م ما هي 
األوضاع هناك، مشدداً عى أنه  وحده 
يف ه�ذه الحال�ة، حي�ث ال يجيب أحد 
ع�ى اتصاالت�ه منذ أس�بوع.  وتوجه 
للمذيعة قائاً، »أنت قلت أن لنا أنه ال 
يوجد ضحاي�ا هناك،  لكن هناك ابني 
الوحي�د الذي ال أعل�م إن كان حياً أم 

ال رغم مرور  أسبوع عى الحادثة«. 
وأث�ار اغتي�ال األمريكي�ني للجن�رال 
ل�دى  مخ�اوف  س�ليماني  قاس�م 
العدي�د  من الناس ح�ول العالم حول 
إمكاني�ة حدوث حرب عاملي�ة ثالثة، 
لذل�ك  خ�رج الكث�ريون ح�ول العالم 
للتنديد بالخطوة التي قام بها ترامب 

 ورافضني للحرب بني البلدين . 
الدنمارك�ي،  التلفزي�ون  أن  يذك�ر 
تح�ّدث نق�ا عن ضاب�ٌط كان ضمن 
 الق�وة املتمركزة مع ق�وات االحتال 
األمريكي يف قاعدة عني االسد  بالعراق 
عن الرعب الذي عاشه الجنود بعد أن 
الصواريخ  اإليرانية تتس�اقط  ب�دأت 

فجر األربعاء املايض عى القاعدة . 
الق�وة  إىل  ينتم�ي  ال�ذي  الضاب�ط 
م�ع  انس�حبت  الت�ي  الدنماركي�ة 
باتج�اه  اخ�رى  ق�وات  أوروبي�ة 
الثان�ي  الي�وم  الكوي�ت مب�ارشة يف 
بع�د  االس�تهداف االيران�ي للقاع�دة 
األمريكي�ة، قال إن »القيادة أبلغتنا يف 
 الساعة الثامنة مساء ان إيران ستبدأ 
الهجوم الليل�ة، فدخلنا عى  الفور إىل 
ماجئ ُمحّصنة تحت األرض وبقينا 
ننتظ�ر بخ�وف ورعب  وترق�ب، وإذا 

بصاعق�ة تن�زل علين�ا من الس�ماء 
لتخنقنا يف ماجئنا  لشدة األتربة التي 
دخلت علينا عندها أطلقت صفارات 

اإلنذار«. 
يذكر أن طائرة الن�ر الرمادي تبلغ 
كلفته�ا حوايل 7 ماي�ني دوالر،  وفًقا 
لع�ام  الجي�ش  ميزاني�ة  لتقدي�رات 
2019، وتم تم اس�تخدامها يف  العراق 
من�ذ ع�ام 2017 عى األق�ل من قبل 

التحالف يف القتال ضد  داعش«. 
وحاول االع�ام األمريك�ي أن يكذب 
العملية البطلة التي نفذتها  صواريخ 
ايران، ول�م يقدر حي�ث أظهرت بعد 
ي�وم واح�د م�ن العملي�ة  مجموعة 
م�ن الص�ور التي تبني حج�م الدمار 
الحاص�ل يف القاع�دة يف  الوق�ت الذي 
نفت فيه القوات االمريكية وجود أي 

عنارص عسكرية  لها. 
يش�ار اىل أن عدة تقارير صحفية قد 
تحدثت عن وجود خسائر  جسيمة يف 
أرواح الق�وات االمريكية يف القاعدة، 
فيم�ا توع�دت  املقاوم�ة اإلس�امية 
للش�هيدين  ث�أرا  اق�وى  بعملي�ات 
القائدين قاسم  سليماني وأبو مهدي 

املهندس. 
املقاوم�ة  فصائ�ل  وتوع�دت  ه�ذا 
اإلسامية برد عس�كري عى املقرات 
ع�ى  ك�رد  االمريكي�ة   العس�كرية 
العملية الغاشمة التي نفذها الطريان 
 األمريك�ي وقت�ل من خاله�ا قائدي 
املقاومة اإلسامية بالقرب من  مطار 

بغداد الدويل. 

المراقب العراقي/ متابعة...
تس�تمّر عصاب�ات املرتزقة بحملة 
املداهمات السافرة التي بدأتها منذ 

 أّيام عى عدد من البلدات . 
وقد أس�فرت ه�ذه الحمل�ة اليوم 
الخميس 16 كانون الثاني 2020، 
 ع�ن اعتق�ال الفتى »الس�يد فاح 
الس�يد حس�ن« م�ن بلدة ال�دراز، 
 والش�اب »يوس�ف أحم�د منصور 
رسحان« من العكر، و»عي حسن 
 منصور« من بني جمرة، والش�اب 
»عي نارص« من مقابة وهو  حفيد 
الفقيه القائد آية الله قاس�م، وقد 

تعّرض لتعذيب شديد أثناء  اعتقال 
حيث شوهد محمواًل ال يقوى عى 

الحركة قبل اعتقاله . 
ه�ذا وتأّك�د اعتق�ال »حس�ن عي 
رضا« من بل�دة املعامري يف ظروف 

 غامضة قبل عدة أيام . 
ُيذكر أّن املختطفني غالًبا ما ينقلون 
إىل أوكار اإلره�اب والتعذيب،  حيث 
يخفيهم الكي�ان الخليفّي ألّيام أو 
أس�ابيع، يتعرّضون خالها  ألبشع 
أنواع التعذيب لنزع اعرافهم بتهم 
كيدّي�ة وجاه�زة وفق م�ا  يقّررها 

الج�ّادون . 

المراقب العراقي/ متابعة...
أدان رئي�س مجل�س الن�واب 
نبيه بري ما حصل يف ش�ارع 
الحم�را  مس�اء أم�س، وقال: 
املجل�س  وبإس�م  »بإس�مي 
إس�تنكارنا  نعل�ن  النياب�ي 
 الش�ديد مل�ا حصل يف ش�ارع 

الحمرا .» 
ووصف الرئي�س بري أحداث 
األمس ب�«األمر غري املقبول«، 
 مضيًف�ا: »ال أتهم اش�خاًصا 
الح�راك  اته�م  وال  معين�ني 
املدن�ي، وإن كان  هن�اك يشء 
مقصود ومستهدف من أناس 
غ�ري معروفني، س�ائًا:   «هل 

املطلوب تدمري البلد؟«. 
إن »ب�ريوت عاصمتنا  وق�ال 
عاصم�ة  ولي�س  جميًع�ا 

أح�د دون آخ�ر، وم�ا  حصل 
يشء ال يص�دق حقيق�ًة فإذا 
الش�كل  به�ذا  الح�راك  كان 

»ليس  ح�راًكا ولي�س ثورة«.  
أن  اىل  ب�ري  الرئي�س  ولف�ت 
الق�وى االمني�ة اعتقلت عدًدا 

م�ن املش�تبه  به�م، ُمطالًب�ا 
ألي  املرتكب�ني  بمحاس�بة 

طرف أو طائفة إنتموا . 

المراقب العراقي/ متابعة...
رشعت طائرات االحتال الصهيوني برش 
املبي�دات الكيميائية م�ن  الجو يف املناطق 
القريب�ة م�ن الس�ياج الرق�ي الفاصل 

رشقي قطاع  غزة . 
وقال مزارعون إن »عمليات الرش تجري 

بش�كل مفاج�ئ ودون  تحذي�ر أو إن�ذار 
مس�بق، وتك�ون يف الغال�ب يف الجان�ب 
اإلرسائيي من  الس�ياج الرقي الفاصل، 
ويف بع�ض األحيان تق�وم بعمليات الرش 
 داخل أرايض القطاع، وقبل عمليات الرش 
تتأكد قوات االحتال من  أن اتجاه الرياح 

يكون باتجاه أرايض القطاع غرب السياج 
الفاصل«. 

الطائ�رات ع�ى  تحل�ق  وأض�اف »كم�ا 
ارتفاع�ات منخفضة، قد تصل  ملس�توى 
20 مرًا فوق س�طح األرض، ويصل رذاذ 
رش املبيدات  إىل عمق يراوح ما بني (700 

-1200( مر داخل أرايض قطاع  غزة«. 
وتتك�ّرر عملي�ات ال�رش خ�ال فرت�ني 
س�نوًيا (نهاي�ة كان�ون األول أو  بداي�ة 
كانون الثاني وشهر نيسان(، وهي بداية 

زراعة املحاصيل  الشتوية والصيفية . 
ويتكّبد املزارعون الفلس�طينيون خسائر 
كبرية ج�راء هذه  املمارس�ات، من خال 
م�ا تخلّف�ه عملي�ات ال�رش م�ن تدمري 
للمحاصيل،  كما تجعل املزارعني يرددون 
أو يحجم�ون عن زراعة أراضيهم  الكائنة 
يف تل�ك املناطق، نظرًا لخط�ورة املنطقة، 
واحتمال تلف  محاصيلهم يف حالة وصول 

مواد الرش الجوي إليها . 

البحرين .. حملة مداهمات سافرة على 
البلدات واعتقاالت بين  صفوف الشّبان

الرئيس بري يدين ما حصل في »الحمرا«: إذا كان الحراك 
بهذا  الشكل فهو ليس ثورة

مزارعون فلسطينيون: العدوان الصهيوني 
قام برش مواد سامة  على أراضينا  
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بالدع�وات الت�ي أطلقه�ا ش�يوخ عش�ائر )الك�وت( يف إنق�اذ 
املحافظ�ة م�ن )التخري�ب( تك�ون الق�وات  األمنية ق�د فقدت 
معنى وجوده�ا وتحولت إىل صفوف العاطلني عن العمل ، ومن 
الرضوري  إيق�اف الرواتب املمنوحة ألولئ�ك الذين أوكلت إليهم 

مهمة حفظ األمن فتنصلوا عنها !! 
كيف لألستاذ الجامعي الذي كان يرى يف )الحرم الجامعي( مكانا 
آمن�ا ومركزا علميا مدعاة  للفخر واالعتزاز ، وكيف س�ينظر له 
الطلبة الذين طاملا حلموا أنهم سيحصلون عىل شهادات  علمية 
تميزهم يف الجانب الوظيفي واالجتماعي !! هذا الرصح العلمي 
)جامعة واسط( حرقها  ش�خص يدعى )عفلوك( فيما القوات 
األمنية تراقب النار وهي تش�تعل يف مرافق الجامعة  الواحد تلو 

األخر ، والنار تلتهم املكاتب واملؤلفات واألطروحات . 
إذا كانت العش�ائر هي من تتوىل )حفظ األمن ( فلماذا ال نحول 
رواتب القوات األمنية إىل  ش�يوخ الش�عائر ليت�م توزيعها وفقاً 
للمهمة املوكلة لكل شخص؟ السؤال :- ما هي الصالحيات  التي 
يمتلكها شيخ العشرية يف الجانب األمني وأي القوانني ستحميه 

يف حال إصدار إي  إجراء امني ؟
الكتل السياس�ية )سعيدة( بهذه الفوىض بالجنوب تحت شعار 
)يمغ�رب خ�رب( فق�د اتخم�وا  بالفس�اد وان الح�رق والدمار 
س�يضيع )مساويء( كثرية ومثلهم )املحبطون( الذين يرون يف 

 حرائق بلدهم )متعة( التماهي مع املشهد .  
املندسون يحس�نون حرفة الحرق والتدمري وتعطيل مؤسسات 
س�وف ال يتوقف�ون عن ذلك ،  وس�وف يزداد عدده�م يوماً بعد 
ي�وم فهناك من يعجب بأعمالهم وه�م يتجاوزون عىل القانون 
 ومنهم من يخش�اهم فيلتحق بهم وسيصبحون بعد حني كامل 
زمام األمور بأيديهم س�واء يف  البعد الس�يايس أو االجتماعي أو 
االقتصادي ، وعندها س�تصبح مواجهتهم )مش�كلة( الن لكل 
 منه�م عمق�ه االجتماعي وامل�ايل وغريه ، ناهي�ك إن قناة دجلة 
س�تجعل منه�م رم�وزاً وطني�ة  وثورية وق�ادة حرك�ة تحرر ، 

خاصة وان أعمالهم خارج جغرافيا مالكيها .  
إذا ت�رك الجن�وب وبع�ض محافظات الوس�ط عىل ه�ذا الحال 
فسوف تفقد هذه املحافظات قيمتها  سواء الدينية واالقتصادية 
وحت�ى االجتماعي�ة ، وان املطالب املرشوعة ل�م تعد يف أولويات 
 احد ، وما ش�هدته من حرائق لإلطارات وفوىض النار عىل مدى 
يومني يف س�احة ألخالن�ي ،  تيقنت ان قبض�ة األمن مقطوعة ، 
وان رجال األمن أش�به باملتقاعد يس�تلم راتب�ه ب�)كي كارت( 

 نهاية الشهر دون عمل .  
جمي�ع أصحاب املح�ال التجاري�ة واملخازن ، يندب�ون حظهم، 
ويتمن�ون لو تتوف�ر لهم فرصة نقل  أمواله�م إىل بلد آخر ولكن 

املشكلة مبالغ )املديونية( للتجار يف الداخل والخارج !  
ه�ذه )الفوىض( تذكرني بأيام االحتالل األوىل عندما انهار األمن 

  . ً وأصبحت دوائر الدولة نهباً  وحرقاً وتدمريا
ال اح�د ينجو من ه�ذه )الفاجعة( وال تنتظروا توقفها ، الن من 
يقوده�ا يملك ورقة )الجوك�ر(  التي تصالح جمي�ع األوراق يف 

اللعبة .  
إن )املطالب املرشوعة( التي خرج من اجلها املحتجون ما زالت 
قائمة ، وهي ذمة يف رقبة  كل من س�وف يتصدى للسلطة، لكن 

كيف لنا أن نقيم )انتخابات مبكرة( يف ظل الحرائق هذه؟

الجنوب يحترق ونحن 
عنه غافلون

محمود الهاشمي

بقلم/ محمد حسن الساعدي ... 
بينم�ا يق�ف الش�ارع العراق�ي مطالباً 
بحقوق�ه ،وتخ�رج الجماه�ري منادي�ًة 
بحقه�ا بالعي�ش الح�ر ،  تس�تعد ق�وى 
املخابرات واالجهزة املرتبصة بالعراق إىل 
حياكة املؤامرات والتآم�ر عليه ،  وتنفيذ 
مخططات كانت نائمة يف أدراج مكاتبها 
لسنوات طويلة ،حيث انطلقت تظاهرات 
 ترشين 2019 ، ونزلت الناس اىل الشارع 
وتب�ادل العن�ف وس�قط االبري�اء م�ن 
الجانب�ني ومنهم  االبرياء العزل املطالبني 
بحقوقه�م املرشوعة وبينه�م من يحمل 
ش�عار التآمر مقابل حفنة من  الدوالرات 
، فأي�ادي الرش ترتب�ص واملؤامرة تحاك 
والعم�الء ينفذون، واله�دف هو تحريف 
 التظاه�رات، ودفع الب�الد نحو الفوىض 
واجتم�ع االع�داء نح�و ه�ذا املخط�ط، 
فالتخطيط إرسائي�ي  والرعاية امريكية 
واالم�وال خليجية ، عىل ان يكون التنفيذ 

بأي�دي محلية ، وااله�داف عديدة  فمنها 
نح�و  والدف�ع   ، العس�كري  االنق�الب 
ح�رب اهلية واقتت�ال داخي ، ولكن هذه 
املؤامرات  جميعها س�قطت امام صخرة 
صلدة اسمها ) الحش�د الشعبي( والذي 
كان ل�ه ال�دور الكبري واملهم  يف إس�قاط 
أس�طورة »داع�ش«يف الب�الد ، لذلك كان 
لزام�اً الرتكيز عىل رضورة تكس�ري هذه 
 الصخ�رة ، من خالل اس�تهدافه ، وحرق 
وإقن�اع   ، قيادات�ه  واغتي�ال  مقرات�ه 
املتظاهري�ن أن  الحش�د م�ن يقتلك�م » 
الط�رف الثالث« يف ح�ني ان الترصيحات 
الرسمية لرئيس الوزراء السيد  عادل عبد 
املهدي أش�ارت وبصورة واضحة ان هذا 
الطرف ه�م الس�فارة االمريكية ، حيث 
 تواج�د قناصون متمرس�ون متواجدون 
اع�ىل الس�فارة مهمته�م إس�قاط اكرب 
عدد م�ن املتظاهري�ن  وإلص�اق التهمة 
بالحش�د الش�عبي وفصائله ، م�ا يعني 

إيجاد مواجهة داخلية بني القوى االمنية 
 والحش�د من جهة وبني املتظاهرين من 
جه�ة اخرى ، وان الحش�د الش�عبي هو 
من يس�تهدف  املتظاهرين وانه جزء من 

املؤامرة ضد التظاهرات .  
لقد س�عت املخابرات الغربية عىل أيجاد 
الثغرة بني املجتمع العراقي وبني الحشد 
الش�عبي ،  لذل�ك بدأ الس�عي نحو احراق 
مقراته واغتيال قياداته، ودفع الفصائل 
املسلحة نحو الرد من  أجل إيقاع أكرب عدد 
م�ن الضحايا ب�ني صف�وف املتظاهرين 
وإيهام الرأي العام بأن الحش�د  الشعبي 
قام�ع للش�عب ، وهو من يقت�ل االبرياء 
العزل يف س�احات التظاهرات ويتم فيما 
بعد  تجريمه دولياً لتثبت كل أقوال القوى 

الغربية واهمها »إرسائيل وامريكا . » 
قب�ل ف�رتة ليس�ت بالقصرية ت�م تجنيد 
جماع�ات مس�لحة لتقوم به�ذه املهمة 
وكان�ت محافظ�ة  ميس�ان يف مقدم�ة 

ه�ذه االهداف حيث تم تجنيد أش�خاص 
بمواصف�ات خاصة واهمها االس�تعداد 
 النف�ي للقت�ل وابت�دأ امل�رشوع فع�اًل 
يف محافظ�ة ميس�ان ومنه�ا اىل باق�ي 
محافظات الجنوب  والوس�ط ، وانهائها 
يف بغ�داد » س�احة التحري�ر« للتح�رك 
نحو إس�قاط مقر الحكوم�ة يف املنطقة 
 الخ�رضاء ، والس�يطرة عىل املؤسس�ات 

الترشيعية والتنفيذية هناك .  
خط�وات املخط�ط بعضه�ا ق�د س�قط 
وانته�ى ، والبعض االخر يتم تنفيذه عىل 
مراح�ل ع�رب مجندين  دربتهم الس�افرة 
االمريكية وفق دورات معدة س�لفاً ومنذ 
س�نوات ، من اج�ل توجيه ال�رأي العام 
 ان التظاهرات س�لمية وتع�رب عن واقع 
املجتم�ع العراقي ، وان االص�وات هذه ، 
هي االصوات  الحقيقية للشعب العراقي 
، يف حني ان أغلب املتظاهرين الس�لميني 
قد انس�حبوا النه�م  استش�عروا الخطر 

الواق�ع والش�بهات الكب�رية والخط�رية 
يف ه�ذه التظاه�رات ، اىل جان�ب خطاب 
 املرجعية الدينية العليا الذي كان واضحاً 
ورس�م خارط�ة الطري�ق للمس�تقبل يف 
الب�الد ، ومن�ع  الكث�ري م�ن املخططات 
الخبيثة الرامية إلح�داث فوىض يف البالد 
، وإسقاط العملية السياسية  فيه ، لذلك 
س�يبقى ه�ذا املخط�ط قائماً م�ا دامت 
س�فارة الواليات املتحدة تعمل بخططها 
هذه ،  وتجد من باع وطنه من اجل حفنة 
من الدوالرات لتنفيذ هذا املخطط ، وعىل 
الجميع  وخصوصاً القوى السياس�ية أن 
تكون ع�ىل ق�در املس�ؤولية الوطنية يف 
الحفاظ عىل أمن البالد  وس�يادتها ، وان 
تقف بوجه املخططات الرامية لتمزيقها 
وتقس�يمها ع�رب توحيد رؤاه�ا من اجل 
 اختي�ار حكومة وطنية تكون قادرة عىل 
العراقي  الش�عب  النه�وض بمتطلب�ات 

وتنفيذ مطالبه  املرشوعة . 

بقلم/ جورج حداد
ودخ�ل ترامب م�رح السياس�ة الدولية 
الك�ربى، كمض�ارب يدخل ن�ادي قمار أو 
يدخ�ل حلب�ة  البورص�ة، وكل همه جمع 
ملي�ارات ال�دوالرات لالنف�اق ع�ىل جهاز 
الدول�ة االمريكي الكب�ري  واملرتهل والذي ال 

تكفيه دوالرات العالم بأرسه . 
وكأي مضارب »لوذعي« والعب قمار »ابن 
كار« ل�م ين�س ترامب أن يض�ع اىل جانبه 
امرأت�ه  ميالني�ا، وابنت�ه ايفان�كا، وأخريًا 
صه�ره اليه�ودي املؤص�ل جاريدكوش�نر 

الذي جعله رجل  املهمات الخاصة . 
ومرحيات�ه  بهلوانيات�ه  خ�الل  وم�ن 
»الكراكوزي�ة« املس�تمرة خ�اض دونال�د 
ترام�ب املع�ارك  الدولي�ة »الدونكيخوتية« 

التالية : 
 1� وض�ع ترام�ب عينه عىل الص�ني، التي 
تمثل كابوًس�ا مرعًب�ا ل�الدارة األمريكية، 
بوصفه�ا  املرش�حة ك�ي تتق�دم أم�ريكا 
وتصب�ح أك�رب اقتصاد عاملي يف الس�نوات 
القليل�ة القادم�ة. ويف  س�اعة »جنون« أو 
»اخت�الل ت�وازن« ق�رر املض�ارب دونالد 
ترامب ارسال األساطيل الحربية  األمريكية 
ومحارصة الصني، تمهي�ًدا البتزازها فيما 
بعد. وألجل ايجاد حجة لحش�د األساطيل 
الصيني�ة،  الش�واطئ  ق�رب   األمريكي�ة 
ش�نت االدارة االمريكي�ة حمل�ة ش�عواء، 
ع�ىل حاف�ة الح�رب،  ض�د ج�ارة الصني، 
كوري�ا الش�مالية، املنطوية عىل نفس�ها، 
بحجة أن كوريا الش�مالية تطور  األسلحة 
الصاروخية والنووية وتهدد السلم العاملي. 
ويف الوق�ت ذاته كان�ت ادارة ترامب تدعو 
 القي�ادة الكورية الش�مالية اىل التفاوض، 
واجتم�ع دونالد ترامب نفس�ه مع الزعيم 
الك�وري  الش�مايل أكث�ر من م�رة. وكانت 
نتيجة هذه السياس�ة الهزلي�ة � الحربية 

لالدارةالرتامبية الفشل  التام : 
� ألن الص�ني الش�عبية عم�دت اىل تطوير 
سياس�تها الدفاعي�ة والتق�رب والتحالف 
العس�كري  الوثي�ق م�ع روس�يا، بحي�ث 
بدت األس�اطيل األمريكية عند الش�واطئ 
الصيني�ة كمجموع�ة م�ن  الج�رذان قرب 

قوائم فيل ضخم . 
� وألن كوريا الشمالية ذاتها، وبدعم رسي 
وعلن�ي من قب�ل الصني وروس�يا، طورت 
تماما  أسلحتها النووية والصاروخية التي 
ص�ارت ته�دد بالفع�ل االرايض االمريكية 

ذاتها   . 
العالق�ات  »توت�ري«  اىل  ترام�ب  عم�د   �2 
اىل أق�ى ح�د مع روس�يا وف�رض أقىس 
العقوبات  املالية واالقتصادية والسياسية 
عليها، وع�ىل كل من يتعاون معها، بقصد 
اضعافها اقتصاديا  وابتزازها ماليا. وأعلن 
الخ�روج م�ن اتفاقية اتالف وع�دم انتاج 
الصواري�خ النووي�ة متوس�طة  وقص�رية 
امل�دى، وألهب الحرب الباردة من جديد مع 
روس�يا هذه املرة بدال من الح�رب الباردة 
 السابقة مع االتحاد الس�وفياتي السابق. 
وال ش�ك ان العقوب�ات االمريكي�ة اث�رت 
نس�بيا ع�ىل  املعام�الت املالي�ة والتجارية 
الخارجية الروسية، اال ان روسيا انتهجت 
سياستها الخاصة يف  كل امليادين وخرجت 
من هذه املواجهة م�ع امريكا اقوى بكثري 
مم�ا كانت عليه س�ابقا، ماليا  واقتصاديا 
وتجارًيا وسياس�ًيا وعس�كرًيا. وكرد فعل 
ع�ىل السياس�ة الغبي�ة ألم�ريكا الرتامبية 
 ظه�رت عىل املرح الدويل نواة حلف جبار 

بني روسيا والصني وايران . 
 3� شن ترامب حرًبا تجارية غري مسبوقة 
ض�د الص�ني. كم�ا رف�ع حاجز الرس�وم 
الجمركي�ة ض�د  حلف�اء أم�ريكا بال�ذات. 
وه�ذا كله س�يؤدي اىل عواقب وخيمة عىل 

مستقبل االقتصاد االمريكي . 
 4� يف 2018 أعلن ترامب انس�حاب أمريكا 
من االتفاقية النووية مع ايران، وتش�ديد 
العقوبات  عليها وعىل كل من يتعامل معها 
بزع�م أنه�ا – اي اي�ران – تعم�ل لتطوير 
القنبل�ة النووي�ة. وق�د  حصل�ت أم�ريكا 
ع�ىل ع�رشات ملي�ارات ال�دوالرات بفعل 
العقوب�ات ضد اي�ران واملتعامل�ني معها. 
 ومن اهداف العقوبات التي اعلنهاترامب: 
تخفيض تصدير النفط االيراني اىل الصفر 
من أجل  الخنق االقتصادي التام لالقتصاد 
االيراني. وأعلنت السعودية انها ستعوض 
النقص يف اس�واق  النفط العاملية. وعملت 
املخاب�رات األمريكية عىل تحريك املعارضة 
الداخلي�ة يف ايران  مس�تفيدة من الضائقة 
االقتصادية التي انتجته�ا العقوبات. وقد 
قاوم�ت الجمهوري�ة االس�المية  االيرانية 

بش�دة السياس�ة االمربيالية املعادية لها. 
ولكن ماذا كانت النتيجة؟

ان اي�ران الي�وم هي أق�وى م�ن أي وقت 
مىض: سياسيا واقتصاديا وعسكريا. وقد 
تحولت اىل  قوة كربى يحسب لها الحساب 
ع�ىل الس�احة الدولي�ة بأرسه�ا. ومؤخرًا 
أجرت ايران باالشرتاك  مع روسيا والصني 
من�اورات بحرية � جوي�ة � صاروخية يف 
املحي�ط الهندي وبحر عمان. مما  يعني أن 
مضيق هرمز ومضيق باب املندب وجميع 
القواع�د العس�كرية االمريكي�ة يف االقليم 
 اصبح�ت تح�ت س�يطرة الق�وة الحربية 

االيرانية املتحالفة مع روسيا والصني . 
 5� بطريقت�ه املرحي�ة املضحك�ة ق�ام 
ترامب بتوجي�ه االهانات اىل حلفاء أمريكا 
التقليدي�ني م�ن  مل�وك وش�يوخ النف�ط 
ملي�ارات  بمئ�ات  وابتزه�م  الخليجي�ني 

ال�دوالرات بحج�ة حماية عروش�هم.  ويف 
املقاب�ل، وبالتفاهم التام م�ع »ارسائيل« 
والس�عودية وزعانفه�ا ت�م االع�الن عن 
ال�رشوع يف  تطبي�ق م�ا يس�مى »صفقة 
الق�رن« لتصفي�ة القضية الفلس�طينية، 
مس�تفيدين م�ن فش�ل »ح�ل  الدولت�ني« 
حس�ب م�رشوع اوس�لو، واالنقس�ام يف 
صفوف املنظمات الفلس�طينية. وفحوى 
هذه   «الصفقة« هو دف�ع بضعة مليارات 
الفلس�طينيني  تخ�ي  مقاب�ل  ال�دوالرات 
عن ح�ق ع�ودة  الالجئ�ني الفلس�طينيني 
املغتصب�ة  االرايض  وع�ن  الق�دس  وع�ن 
تحت اس�م »املس�توطنات  اليهودية«. ويف 
ه�ذا الس�ياق اعرتف�ت ام�ريكا بالق�دس 
كعاصم�ة ل�«ارسائيل« ونقلت الس�فارة 
 االمريكي�ة اىل الق�دس، واعرتفت برشعية 
الضف�ة  يف  اليهودي�ة«  »املس�توطنات 

الغربي�ة،  واعرتفت برشعي�ة ضم الجوالن 
اىل ارسائي�ل، واعرتفت برشعي�ة »يهودية 
الدول�ة  االرسائيلية« ورم�ي مرشوع »حل 
الدولت�ني« يف مزبل�ة »حل اوس�لو«. وماذا 

كانت النتيجة؟
الفلس�طيني ب�كل  الش�عب  لق�د رف�ض 
فصائله مرشوع »صفق�ة القرن«، بما يف 
ذلك منظمات   «س�لطة اوس�لو«، وبفضل 
الالمح�دود والالمرشوط،  االيران�ي  الدعم 
اصبح�ت املقاوم�ة  الفلس�طينية، بقيادة 
م�ىض،  وق�ت  أي  م�ن  أق�وى  حم�اس، 
وأصبح�ت صواري�خ املقاومة تط�ال »تل 
 ابيب« ذاتها، حي�ث إن املراجع االرسائيلية 
ذاته�ا تعلن ع�ن عجزها ع�ن رد صواريخ 

املقاومة . 
 6� أنفق�ت أمريكا والس�عودية وزعانفها 
ع�رشات ملي�ارات الدوالرات ألج�ل تجنيد 
التكف�ريي  »الجي�ش  وتدري�ب  وتس�ليح 
االرهاب�ي العامل�ي« ال�ذي اقتحم س�وريا 
والعراق وارتكب املجازر  وحارب باستماتة 
تحت اسم »داعش« وأخواتها، وكان هدفه 
تحطي�م جبهة املقاوم�ة املمتدة  من لبنان 
اىل ايران، واقام�ة »دولة خالفة« مزعومة 
لفرض الس�يطرة االمريكية � الس�عودية 
 االرسائيلي�ة � الرتكية عىل منطقة املرشق 
العربي وش�مايل افريقيا، ووضع اليد بقوة 
عىل  مكامن النفط والغاز العتيدة يف رشقي 
املتوس�ط، وتحوي�ل ش�عوب املنطق�ة اىل 
عبيد، باملعن�ى  الحريف للكلمة، لالحتكارات 
االمربيالي�ة العاملي�ة. ولكن ه�ذا املخطط 
الجهنمي فشل فشال  ذريعا، بفضل وحدة 
وصمود معس�كر املقاومة بقي�ادة الثورة 
االيرانية. وأصبحت القوات  األمريكية ذاتها 
تدعي زوًرا وبهتاًنا، وأمام س�خرية العالم 
ب�أرسه، انه�ا موجودة يف س�وريا  والعراق 
واملنطقة ملحارب�ة »االرهاب« الذي يعرتف 

دونالد ترامب نفس�ه بأن امريكا هي التي 
 أوجدته . 

الع�دوان  بش�دة  ترام�ب  ادارة  أي�دت   �7 
الس�عودي عىل الش�عب اليمن�ي املظلوم. 
ولكن األمور  بخواتيمها. والش�عب اليمني 
البطل س�يزعزع أس�س النظام السعودي 
والوجود السيايس  واالقتصادي والعسكري 

االمريكي يف منطقة الخليج كلها . 
 8� يف لي�ل 2 � 3 كان�ون الثان�ي الج�اري 
ارتكب�ت ادارة ترامب حماقة اس�رتاتيجية 
ك�ربى، وهي  اغتيال قائد املقاومة االيراني 
واالقليمي الكبري الجنرال قاسم سليماني، 
وال�ذي استش�هد مع�ه  القائ�د الش�عبي 
املهن�دس  مه�دي  اب�و  الح�اج  العراق�ي 
وع�دد آخر من ك�وادر املقاوم�ة االيرانيني 

 والعراقيني . 
واعت�ربت جمي�ع منظم�ات املقاوم�ة أن 
ه�ذه الرضبة موجهة اىل مح�ور املقاومة 
بمجمله من  اي�ران اىل فلس�طني. وأعلنت 
القيادة االيرانية وقيادات املقاومة األخرى 
أن ال�رد عىل هذا  التحدي االس�رتاتيجي لن 
يكون يف رضبة ثأرية منفردة، بل سيكون 
رًدا اس�رتاتيجيا شامال  ايضا وهو: النضال 
الجل اخ�راج الوجود العس�كري االمريكي 
م�ن املنطق�ة ككل. وال ب�د ان نذك�ر  ان 
الدولة الوحي�دة يف العالم الت�ي أيدت علنا 
واالس�تفزازية  االرهابي�ة  العملي�ة  ه�ذه 
االمريكي�ة  هي فق�ط »ارسائي�ل«. وبذلك 
ف�إن »ارسائي�ل« غامرت بمصريه�ا ذاته. 
الجي�وش  االمريكي�ة  اخ�راج  بع�د  الن�ه 
م�ن املنطق�ة، فإن ام�ريكا س�تتخىل عن 
»ارسائيل« ولن ترس�ل قواته�ا للدفاع عن 
 عنها ضد املقاومة الفلسطينية وحلفائها . 
وسيسجل التاريخ أن حماقة ترامب فتحت 
أب�واب الجحي�م أم�ام الوجود العس�كري 

االمريكي  واالرسائيي يف املنطقة . 

ترامب شخصية مضطربة تقود أميركا من هزيمة إلى أخرى

وكـــــر الضباعوكـــــر الضباع

في تشرين الثاني 2016 انتخب »البيزنسمان« دونالد ترامب رئيًسا للواليات المتحدة  االميركية، فتظاهر عشرات آالف االميركيين ضده في مختلف المدن االميركية، معتبرين أن  هذا 
االنتخاب سيكون كارثة على الواليات المتحدة االميركية، ورفع بعضهم شعار »الموت،  وال ترامب .»! 

وقال العديد من الخبراء حينذاك أن ترامب ليس أكثر من ملياردير غير متوازن، مهووس  بالدوالرات، مضارب متخصص في قطاع العقارات وبناء المالهي ونوادي القمار، يفهم  السياسة 
كلعبة قمار، وأنه سيدمر كل ما بنته الدبلوماسية االميركية في عشرات السنين  ويقود اميركا الى الحضيض! بينما رأى خبراء آخرون انه »كاوبوي« اميركي حقيقي،   «غانغستر« وقاطع 

طريق سيتمكن من ابتزاز العالم من أجل انتشال اميركا من االزمة  االقتصادية ـ االجتماعية الخانقة التي ال تستطيع ان تجد مخرجا منها . 



اليوم.. منتخب اليد يواجه الكويت في البطولة اآلسيوية

اىل  ال�زوراء  ن�ادي  وف�د  يغ�ادر 
دفعت�ن  ع�ى  اوزباكس�تان، 
بيندك�ور  يف  ملواجه�ة  تحض�راً 

ملحق دوري ابطال آسيا . 
وقال عضو الهيئة اإلدارية للنادي 
إن »وف�د  الرحم�ن رش�يد  عب�د 
الفري�ق سيس�افر  ع�ى دفعتن 
إىل أوزبكس�تان تحضراً ملواجهة 
بيندك�ور يف ملح�ق دوري أبطال 

 آسيا«. 
وأوضح أن »نصف الوفد سيسافر 
الي�وم الخميس ويص�ل الجمعة 
والقس�م االخر  سيسافر الجمعة 
ويصل السبت«، مبيناً ان »العبي 
األوملبي سيلتحقون بالفريق  يوم 

غد الجمعة«. 
يذك�ر أن موع�د املب�اراة هو يوم 

الثالثاء املقبل. 

اح�رز الع�ب منتخ�ب العراق 
باالس�كواش لفئ�ة املتقدمن 
محم�د فرم�ان لق�ب بطول�ة 
)الس�تاليت(   املحرتف�ن 
والنس�اء  للرجال  الدولي�ة 
والتي اختتمت مؤخرا عى 
القاه�رة   مالع�ب مجم�ع 
ال�دويل يف جمهوري�ة مرص 
30 العبا  العربية وبمشاركة 

 مرصيا . 
وقال االمن املايل التحاد اللعبة 
حس�ن ضي�اء اب�و العي�س يف 

بي�ان تلق�ت   «املراق�ب العراقي«نس�خة منه 
ان »الالع�ب محم�د فرم�ان تف�وق يف اللق�اء 
النهائي  عى منافس�ه املرصي محمد االلباني 
بنتيجة ثالثة اشواط لواحد يف واحدة من اقوى 

 مباريات البطولة .» 
واش�ار اىل ان »الالع�ب محمد فرم�ان وبقية 
زمالئ�ه يف املنتخ�ب الوطن�ي لفئ�ة  املتقدمن 
تنتظرهم مش�اركة يف غاي�ة االهمية اال وهي 
منافس�ات بطول�ة اس�يا التي  م�ن املقرر ان 
تق�ام يف العاصم�ة املاليزي�ة كواالملبور خالل 
ش�هر اذار املقبل  وبمش�اركة نخب�ة من ابرز 

املنتخبات القارية لكال الجنسن .» 

اعلن�ت االمان�ة العام�ة للجن�ة 
الي�وم  العراقي�ة،  الباراملبي�ة 
مش�اركة  ع�ن  الخمي�س، 
 املنتخب العراقي الوطني لتنس 
الطاولة يف بطولة مرص الدولية يف 

مدينة  االسكندرية املرصية. 
وقال�ت األمان�ة يف بي�ان، تلقت 
»املراقب العراقي« نسخة منه، 
ان »املنتخ�ب  العراق�ي لتن�س 
الطاول�ة سيش�ارك يف بطول�ة 

مرص الدولية التي من املقرر ان  تنطلق 
يف مدينة االس�كندرية املرصي�ة للمدة 
م�ن الثالثن من كان�ون الثاني ولغاية 

 السادس من شباط املقبل«. 
ال�ذي  العراق�ي  وأضاف�ت ان »الوف�د 
يرأسه االمن املايل التحاد اللعبة نسيم 
عب�د  زي�د يض�م رئي�س اتح�اد تنس 
الطاول�ة س�مر ع�ي لطي�ف وجمال 
ج�الل مدرب�ا وجاس�م  كات�ب مدرب�ا 
والالعب�ون: نجلة عماد وزينب حس�ن 
وع�ي عبد االمر وعبد الرحمن  حكمت 
ومنتظر فاروق وخضر عباس وهديل 

عي ورسل فاضل«. 
مؤهل�ة  »البطول�ة  ان  وبين�ت 
املقبل�ة  الباراملبي�ة  ال�دورة  اىل 
2020  وحس�ب  طوكي�و  يف 
النقاط حي�ث نأمل من العبينا 
الحصول ع�ى بطاقات التأهل  
اىل  الباراملبياد السيما الالعبتن 
نجلة عماد وزينب حس�ن اللتن 
بات�ن قريبات م�ن  التأهل بعد ان 
جمع�ن النق�اط التأهيلي�ة ويبقى 

تعزيز نقاطهن يف هذه البطولة«. 

تبقى الحقائق المسّربة عن اتحاد كرة القدم 
في السرِّ والعلن عّما ُيرّتب الجتماع  أربيل غدا 

الجمعة مبتورة حتى لو تجلّت قراراته مثلما 
يرغب طرفا األزمة رئيس  االتحاد عبد الخالق 

مسعود والمتضامنون مع استقالته من جهة 
وصاحب  الشكوى عدنان درجال الذي اشترط عقد 

االجتماع بحضور شاهدين من السلطتين  التشريعية 
والتنفيذية للدولة التي تواجه تحّديات كبيرة أكثر 

أهمية من مناكفات  أهل الكرةّ ! 
مل�اذا مبت�ورة وقد خرج رئي�س االتح�اد بصوته معلن�اً ملله العمل 
ط�وال الس�نن  العرشي�ن املاضية وأنه يعت�زم تقديم االس�تقالة يف 
اجتماع أربيل وفس�ح املجال  أمام أش�خاص آخرين لخدمة اللعبة؟ 
يف الترصي�ح نفس�ه ناقض مس�عود م�ا يؤمن  به ودفع�ه لالتصال 
بربنامج )س�توديو الجماهر( من قناة دجلة، مؤكداً رفضه أي  حل 
وس�طي بقوله )إما نستقيل كلنا.. أو نبقى كلنا(! ولم تكن تلك زلّة 
لس�ان أو  غفلة عّما يضمره قلبه من دواٍع لالس�تقالة التي ال يؤخذ 
ُحس�ن النية يف فه�م  موجباتها لدى أي مس�ؤول وغالب�اً ما تتغلّب 
يف نفس�ه النزعة الس�ّيئة بأنه ماٍض  لكرس عظام�ه بإرادته وليس 

للتعبر عن حرصه عى إخالء مسؤوليته يف الوقت  املناسب . 
األم�ر املبّيت اآلخر مصارح�ة رئيس نادي نف�ط الجنوب محمد ويل 
الجمه�ور  الريايض أن�ه ليس كل أعض�اء االتحاد يرغب�ون بتقديم 
االس�تقالة وهن�اك من س�يجّدد  حض�وره بالرغم من وجود ش�به 
اتف�اق ب�ن أعضاء الهيئ�ة العام�ة عى ع�دم دعم  عدن�ان درجال 
إذا م�ا ترّش�ح للتناف�س عى منصب رئي�س االتحاد نتيج�ة قيامه 
 بإي�داع موظفن يف االتح�اد اىل الحبس، ثم يدع�و ويل يف محور آخر 
إىل حماية  نائب الرئيس ع�ي جبار والكرة العراقية من خالل إجبار 
الجميع عى االس�تقالة!  أي توصيف يمكن أن نخرج به يتطابق مع 
حقيقة التقاليد التي أرس�اها ُحكم  العالقات الش�خصية ملؤسس�ة 
مهّم�ة أنهكته�ا الرصاعات وحامت حولها الش�كوك  بفعل الخروق 
يف اللوائ�ح والنظ�م اىل الدرجة التي تتحالف الس�لطة العليا لالتحاد 
 عالنية لإلطاحة بمرش�ح منافس نادى باإلصالح وكش�ف الخلل يف 

الحساب آلي�ة االنتخاب�ات  والنظام الداخ�ي وترك أمر 
للقضاء؟ ! 

إن كان البعض ال يعي مفهوم األمانة هي 
»الخوف من أن ُيضبط متلّبساً  بالخيانة« 
فه�ذا ش�أنه، وعلي�ه أجد أن هن�اك خرقاً 

فاضحاً بإقامة اجتماع أربيل قبيل  لقاء 
الهيئة العامة لالتحاد املُقّر سابقاً يف 
الثامن عرش من كانون الثاني الحايل 
 ويتحّم�ل عدن�ان درجال مس�ؤولية 

مش�رتكة يف ذلك، يتمثل أوالً بتأثر أي قرار  يصدر عن االجتماع عى 
رؤى العمومي�ة صاحبة الق�رار األول واألخر، وثانياً  وجود ُش�بهة 
مس�اومة يف ملف قضائ�ي خضع إلجراءات املحكمة أي االس�تقالة 
 الجماعي�ة مقابل ط�ي أوراق الدع�وى ومذكرة إلق�اء القبض عى 
رئي�س االتح�اد  ونائب�ه املّتهمن يف قضي�ة تزوير النظ�ام الداخي، 
وإن كان أمره�ا هّيناً ويمكن  معالجته�ا يف أروقة الفيفا أو مطالبة 
العمومي�ة بتغي�ر النظام فاألوىل أن يذهب  درج�ال فوراً اىل القضاء 
وُيس�هم يف إخراج د.صباح محمد رضا وس�تار زوير من  محبسهما 
كونهم�ا أتهم�ا بجرم التزوير م�ع غلق ملف وليد ط�ربة أيضاً ال أن 
يت�م  التعامل بمكيالن هنا وهن�اك، وثالثاً ع�ن أي ضمانات يبحث 
درج�ال من رئي�س  لجنة الرياض�ة الربملانية عب�اس عليوي ووزير 
الرياضة د.أحمد رياض ومستشار  رئيس مجلس الوزراء إياد بنيان 
وأي�ة هيبة ينش�دها درجال جرّاء توريط مس�ؤويل  الدول�ة ليكونوا 
شهوداً عى تسوية أزمة منظورة أمام القضاء مع استباقة  تصويت 
العمومي�ة عى كل ما جرى من أحداث ما بع�د املؤتمر االنتخابي يف 
أي�ار   2018 لتعلن موقفها الح�ازم بال محاباة أو ك�ره حفاظاً عى 

سمعة اللعبة التي  باتت بحاجة اىل تغير جذري يف كل املنظومة؟ ! 
أترك�وا الح�ل للهيئ�ة العامة، وتذّك�روا س�يناريو تكلي�ف الناطق 
الرسمي األس�بق  باسم الحكومة العراقية ومنس�ق ملف انتخابات 
اتح�اد الك�رة مع االتحاد ال�دويل   )فيفا( عي الدباغ ع�ام 2009 وما 
أجراه من لقاءات عدة محلية وقارية ودولية  بهدف حلحلة أزمة أقل 
خط�ورة وهي منع تمديد عمل االتح�اد ويومها طالب رعد  حمودي 
رئي�س اللجن�ة األوملبية الوطنية أعض�اء االتحاد باالس�تقالة، ماذا 
كانت  النتيجة؟ تم سحب امللف من الدباغ بعد تهديد األوملبية الدولية 
والفيف�ا  املؤسس�ات الرياضية العراقي�ة بإيقاف النش�اط، وظلّت 
تنفيذي�ة االتحاد عام ونيف  قبل أن ُيقرر الفيفا إقامة االنتخابات يف 

16 حزيران 2011 منترصاً إلرادة  العمومية . 

ُجرم الكرة و�شهود الدولة
إياد الصالحي

السيتي وسان جيرمان يسعيان للعالمة الكاملة

أعل�ن الحكم الدويل الس�ابق، صباح 
عب�د، ترش�حه النتخاب�ات رئاس�ة 

رابط�ة الح�كام  املقبل�ة . 
وقال عبد »سأرشح نفيس النتخابات 
رئاسة رابطة الحكام املقبلة وامتلك 

القاع�دة  لضم�ان تحقيق الف�وز«.  
واضاف »س�ادخل غم�ار انتخابات 
اتح�اد الك�رة ليك�ون هن�اك صوت 
ع�دم  العراق�ي  ولضم�ان  للحك�م 

تهميش دورهم كما يحدث حالياً«. 

وب�ن أن »ق�رار الرتش�ح لعضوي�ة 
اتح�اد الك�رة ج�اء ردا ع�ى صمت 
رئي�س لجنة  الحكام ح�ول األحداث 
األخ�رة التي طال�ت نزاه�ة الحكم 

العراقي. 

صباح عبد يرشح لرئاسة رابطة الحكام  

معسكر تدريبي لمنتخب األشبال في قطر  

الزوراء يغادر إلى أوزباكستان 
لمواجهة بيندكور

تنس الطاولة يشارك في بطولة مصر الدولية

فرمان يتوج ببطولة المحترفين الدولية باالسكواش
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ينتظ�م منتخب اش�بال العراق يف 
معس�كر تدريبي ملدة عرشة اّيام 
يف قط�ر بداية م�ن  الي�وم الثالث 
والعرشي�ن من الش�هر الحايل اىل 
الثال�ث من ش�هر ش�باط املقبل، 
 سيما وان الجهاز الفني للمنتخب 
قد اعد برنامجا خاصا للمعس�كر 
الذي يأتي  ضمن املنهاج السنوي 

للمنتخب . 
وقال مدرب حراس مرمى منتخب 
االش�بال، ع�ي حس�ن مرشبت: 
اعددنا جيال  س�يفتخر به الجميع 
مؤلف�ا م�ن ٣٣ العب�ا وبأعم�ار 
حقيقي�ة، فضال ع�ن املواصفات 
 واملهارات الت�ي يتملكونها، خالل 
تس�عة اش�هر تم صقلهم بشكل 
صحيح وتعليمه�م  أبجديات كرة 
الق�دم، خاض املنتخ�ب مباريات 
نت�الىف  ان  واس�تطعنا  ع�دة، 
الس�لبيات  ونعض�د االيجابي�ات، 
وأملنا ان نرف�د املنتخبات بهؤالء 

الفتية . 

واضاف مرشبت: معس�كر قطر 
س�يجهز الالعب�ن بش�كل كبر، 
له�م  الروت�ن  اليوم�ي  ويك�رس 
بعد تسعة اش�هر من التدريبات، 

ستتخلل املعس�كر ثالث مباريات 
 تجريبي�ة، فض�ال ع�ن الوح�دات 
التدريبي�ة الصباحية واملس�ائية، 
ح�راس  مرم�ى،  خمس�ة  ل�دّي 

الكافي�ة للذود  الق�درات  ولديهم 
االش�بال،  منتخ�ب  ش�باك  ع�ن 
وثالث�ة منهم  س�يكونون معنا يف 

معسكر الدوحة. 

أنهى منتخب العراق بكرة اليد تحضراته 
للدخول يف منافس�ات البطولة االس�يوية 
 التاس�عة ع�رشة يف دولة الكوي�ت والتي 
س�تقام ع�ى صال�ة س�عد العب�د الل�ه 
الرياضية،  واملؤهلة لنهائيات كاس العالم 
٢٠٢١ يف م�رص حيث أج�رى الفريق اخر 
وحداته  التدريبي�ة يف صالة نادي الكويت 

الكويتي . 
وقال م�درب املنتخب ظافر عبد الصاحب 
الرياضي�ة  الصحاف�ة  التح�اد  بي�ان  يف 
 وحصل�ت »املراقب العراقي« عى نس�خة 
من�ه، إن »اس�تعدادات الفري�ق اكتمل�ت 
 وهم جاهزون ملباراة اليوم الخميس امام 
الكوي�ت رغم غي�اب أبرز العب�ي الفريق 
 عي عدنان حيث كانت استشارة الطبيب 
املعال�ج يف قطر بان يبقى ملدة  اس�بوعن 

كي يتسنى له العودة اىل اللعب«. 
واك�د امل�درب »جاهزية الفري�ق للدخول 
يف املنافس�ات بعد ان وف�ر اتحاد كرة اليد 
 ثالث�ة معس�كرات تدريبي�ة خارجي�ة يف 
تون�س وم�رص والبحري�ن قب�ل ان يأتي 
اىل  الكوي�ت حيث ظهرت ال�روح املعنوية 
العالي�ة لالعبن وارصاره�م عى تحقيق 
 نتيج�ة ايجابي�ة يف ه�ذه البطولة وحجز 
احدى بطاقات التأه�ل اىل نهائيات كأس 

 العالم يف مرص«. 
   وب�ن، إن« مباراة اليوم س�تكون صعبة 
نوع�ا ما عى الفريقن فاملنتخب الكويتي 
 الذي س�يلعب عى ارضه وب�ن جمهوره 
ولدي�ه الطم�وح يف العودة مج�ددا ملنصة 
 البطوالت االس�يوية التي حققها س�ابقا 
وهذا ال يعني ان املنتخب العراقي سيكون 
 صيدا س�هال وس�تكون هذه املب�اراة هي 
مفتاح التأهل لدور الثمانية عن املجموعة 
 الرابع�ة التي ضمت اربع�ة منتخبات هي 
الكويت وهونك كونك واالمارات باإلضافة 
 اىل العراق بينما ضمت املجموعات االخرى 

ثالثة منتخبات لكل مجموعة .» 
وكان منتخبن�ا الوطن�ي بكرة الي�د اقام 

معس�كراً تدريبي�اً خارجي�اً يف العاصمة 
 املرصي�ة القاه�رة يف إط�ار تحضرات�ه 
النس�خة  منافس�ات  لخ�وض  النهائي�ة 
التاس�عة  عرشة م�ن بطولة كأس آس�يا 

املؤهل�ة ملوندي�ال م�رص 2021  . 
واختار امل�الك التدريبي للمنتخب الوطني 

لك�رة الي�د اخت�ار 18 العب�اً م�ن األندية 
 املحلي�ة العراقية للمش�اركة يف معس�كر 
القاه�رة ال�ذي تخلل�ه خ�وض ع�دد من 
 املباريات الدولي�ة الودية هناك، اىل جانب 
تكثيف الوح�دات التدريبية من أجل رفع 
 درج�ة الجاهزية الكامل�ة وإعطاء فكرة 

واضحة تسهم يف وضع اللمسات النهائية 
 ع�ى القائم�ة النهائي�ة التي س�تلعب يف 
البطول�ة  م�ن  األول  ال�دور  منافس�ات 
بمالق�اة  س�يفتتحها  اآلس�يوية  الت�ي 

املنتخب الكويتي«. 
وكان�ت القرعة أوقع�ت املنتخب العراقي 

يف املجموع�ة الرابع�ة اىل جانب منتخبات 
 االمارات وهونغ كونغ والكويت. 

يذك�ر ان مب�اراة منتخبن�ا م�ع الكويت 
س�تجري عن�د الس�اعة الثامن�ة مس�اء 
وس�تقوم  قن�اة ال�كأس وقن�اة الكوي�ت 

الرياضية بنقل احداث املباراة . 

همام طارق ينفي 
مغادرة اإلسماعيلي

كش�ف العب املنتخ�ب الوطني لكرة 
الق�دم، واملح�رتف يف صف�وف نادي 
 اإلس�ماعيي املرصي هم�ام طارق، 
حقيق�ة رحيل�ه ع�ن فريق�ه خالل 
الف�رتة املقبلة،  بعدما انتق�ل إليه يف 

بداية املوسم الجاري . 
وق�ال طارق إن�ه »ال توج�د لدي أي 

مش�كلة مع فريقي. أنا مس�تمر 
م�ع اإلس�ماعيي،  ول�دي عقد 

يس�تمر لعامن ويج�ب عيَّ 
احرتام بنود العقد«. 

وأضاف ال�دويل العراقي: »ال 
صحة ملثل هذه األخبار. لقد 
غب�ت ملباراتن ع�ن  فريقي 

بسبب اإلصابة وحاجتي 
وس�أعود  للراح�ة، 

الي�وم  للتدريب�ات 
الخمي�س،  تحضراً 

ملباراة سموحة يف 
ال�دوري املرصي 

املمتاز«. 
وكان�ت وس�ائل 

ق�د  مرصي�ة  إع�الم 
تحدثت خالل الساعات 
رغب�ة  ع�ن  املاضي�ة 
ال�دويل  العراق�ي 
بالرحي�ل ع�ن فريق 
اإلس�ماعيي وع�دم 
الالع�ب  ني�ة 
م�ع  االس�تمرار 

  «الدراويش«. 



وقع السويرسي روجر فيدرر، يف نفس النصف 
م�ن القرعة، مع الرصبي نوفاك  ديوكوفيتش، 
يف قرعة بطولة أسرتاليا املفتوحة، أوىل بطوالت 

الجراند سالم  األربع الكربى هذا العام . 
وتوج حامل اللقب ديوكوفيتش بلقب البطولة 
7 م�رات من قب�ل، مقاب�ل 6 ألق�اب  لفيدرر، 
وتواجد يف نفس نصف الثنائي أيًضا، اليوناني 

ستيفانوس تسيتسيباس . 
أم�ا املصن�ف أول عاملًيا رافائيل ن�ادال، حامل 
يف  2019،  فتواج�د  ع�ام  يف  البطول�ة  لق�ب 
نف�س النصف م�ع كل من دانيي�ل ميدفيديف 

ودوميني�ك ثي�م . 
طريق ديوكوفيتش

وحق�ق ديوكوفيتش 68 انتصاًرا وتعرض ل�8 
هزائم طوال مس�رته االحرتافية يف  أس�رتاليا 
البطول�ة  يف  مش�واره  ويس�تهل  املفتوح�ة، 
بمواجهة يان لينارد شرتوف،  وينتظره يف ربع 
النهائي مواجهة محتملة مع تسيتسيباس أو 

روبرتو باوتيستا  أجوت . 
أما تسيتسيباس الذي أطاح بفيدرر من الدور 
الرابع للبطولة العام املايض،  فيستهل مشواره 
بمواجهة س�الفاتور كاروس�و، وم�ن جانبه 

يواجه أجوت مواطنه  فيلسيانو لوبيز . 

ويتع�ادل ديوكوفيت�ش يف املواجهات املبارشة 
مع تسيتس�يباس )2-2(، ويتفوق  عىل أجوت  

 .)3-)8
مهمة نادال

وبدوره يس�تهل ن�ادال مش�واره نحو تحقيق 
لقب�ه الثان�ي يف البطولة ولقبه ال�20  بش�كل 

عام يف الجراند سالم، بمواجهة هوجو ديلني . 
مس�رته  ط�وال  اإلس�باني  النج�م  وحق�ق 
االحرتافية يف أس�رتاليا املفتوح�ة، 61  انتصاًرا 
وتعرض ل��13 هزيمة، ووص�ل إىل النهائي 4 

مرات . 
وينتظر نادال مواجهة محتملة يف الدور الثالث 
أم�ام كاري�ن خاش�انوف أو ني�ك  كري�وس، 
وينتظ�ره يف رب�ع النهائي مواجه�ة محتملة 

أم�ام دوميني�ك ثي�م . 
ويتف�وق ن�ادال يف املواجه�ات املب�ارشة عىل 

كريوس )4-3(، ويتفوق عىل  خاشانوف )7-
0(، وعىل ثيم9(  -4(. 

فرصة فيدرر
أما في�درر الذي حق�ق 98 انتص�اًرا وتعرض 
ل��14 هزيمة يف أس�رتاليا املفتوحة،  فينتظره 
يف ال�دور الثالث مواجه�ة محتملة مع أي من 
جريج�ور ديم�رتوف ال�ذي  أقص�اه يف أمريكا 
املفتوحة العام املايض، أو دينيس شابوفالوف . 

ويس�تهل فيدرر مشواره يف البطولة بمواجهة 
ستيف جونسون، وينتظره 

يف رب�ع  النهائي مواجه�ة محتملة أمام ماتيو 
بريتين�ي . 

ميدفيديف
وبالنظ�ر إىل املصن�ف الراب�ع ع�ىل البطول�ة، 
ال�رويس داني�ل ميدفيدي�ف، وال�ذي حقق   59 
انتصاًرا وتعرض ل�21 هزيمة املوسم املايض، 
ووص�ل إىل نهائي أمريكا  املفتوحة، فيس�تهل 
يف  تياف�وي  فرانس�يس  بمواجه�ة  مش�واره 

الدوري األول . 
وينتظره مواجهة محتملة يف الدور الرابع مع 

حامل لقب البطولة يف عام   2014، السويرسي 
ستان فافرينكا . 
رصاع السيدات

وتتأخر األمريكية املخرضمة سرينا ويليامز 
بلق�ب واحد فق�ط ع�ن الرقم القي�ايس  لعدد 
األلقاب الكربى لفردي السيدات وهو 24 لقبا، 

واملسجل باسم األسرتالية  مارجريت كورت . 
وس�تبدأ املصنفة الثامنة سعيها لحصد اللقب 
الثام�ن يف ملبورن بارك نس�خة الع�ام  الحايل 

بمواجهة الروسية أنستاسيا بوتابوفا . 

وستسعى أشيل بارتي ألن تصبح أول اسرتالية 
تح�رز لق�ب الف�ردي من�ذ 1978  وس�تواجه 

األوكرانية ليسيا تسورنكو يف الدور األول . 
وف�ازت الياباني�ة ناعوم�ي أوس�اكا املصنفة 
الثالث�ة بلقبه�ا الثاني يف البط�والت  الكربى يف 
أس�رتاليا املفتوح�ة يف العام املايض، وس�تبدأ 
مس�رة الدف�اع ع�ن اللق�ب  عندم�ا تواج�ه 

التشيكية ماري بوزكوفا . 
   أم�ا املوهب�ة األمريكية الواع�دة كوكو جوف 
املخرضم�ة  فين�وس  األمريكي�ة  فس�تواجه 

ويليامز التي س�بق لها التتوي�ج مرتني بلقب 
أسرتاليا املفتوحة . 

   وف�ازت جوف عىل فين�وس يف أول ظهور لها 
يف البط�والت الكربى خالل نس�خة  ويمبلدون 

بالعام املايض . 
   وستس�عى أش�يل بارتي املصنفة األوىل عاملًيا 
وعىل مس�توى البطولة إلنهاء  صيام أسرتاليا 
ع�ن التتوي�ج يف البطول�ة وال�ذي اس�تمر 42 
عاًم�ا، منذ أن فعلها  غر املصنف كريس أونيل 

يف كويونج. 

القرعة تضع فيدرر بمواجهة ديوكوفيتش في بطولة أستراليا المفتوحة
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عل�ق األملان�ي مس�عود أوزيل، 
نجم آرس�نال، عىل مصريه مع 
النادي اللندني خالل  املوسم 

الحايل . 
ارتب�ط  أن  وس�بق 
ي�ل  ز و أ
عن  بالرحيل 

آرسنال هذا املوسم وقت تواجد املدرب 
 الس�ابق أون�اي إيم�ري، إال أن وض�ع 
الالع�ب تغري بع�د تعاق�د الجانرز مع 

ميكيل  أرتيتا لقيادة الفريق . 
وق�ال أوزي�ل، يف ترصيح�ات أبرزته�ا 
صحيفة »مريور« الربيطانية وتابعتها 
  «املراق�ب العراقي«: »م�رور جًدا ألن 

عقدي مع آرسنال يجعلني أستمر هنا 
هذا  العام ويف العام املقبل«. 

وأض�اف: »ال يمكنن�ي التح�دث عم�ا 
س�يحدث يف املس�تقبل. أن�ا متحم�س 
م�ا  أع�رف  ال  للمس�تقبل،  ولكنن�ي 

سيحدث«. 
وتاب�ع الالعب األملاني: »م�ررت بفرتة 

صعب�ة م�ع أون�اي إيم�ري، ولكن كل 
يشء  تغ�ري اآلن، وأنا س�عيد بكل يشء 
وألع�ب بانتظ�ام وكل األم�ور ع�ىل ما 

يرام«. 
وواصل: »كما قلت يف مقابالت سابقة. 
م�ن املدهش تكي�ف أرتيتا م�ع النادي 
يف  هذا الوق�ت القصري. إنه يقوم بعمل 

جيد ومتشوق لتحقيق نجاحات«. 
وأتم أوزي�ل: »كل يشء يتعل�ق بأرتيتا 
يس�ري بش�كل إيجابي. إن الوضع معه 
 مختل�ف بعض اليشء، ألنن�ي ال أتذكر 
وقت اعتزاله لك�رة القدم، ولكنه ليس 
ببعيد،  ولهذا السبب يمكن لالعبني فهم 

طريقة التعامل معه بسهولة أكرب«. 

صفقة تبادلية محتملة بين أوندير وسوسو
يق�رتب مي�الن وروم�ا م�ن إب�رام 
صفق�ة تبادلية يف الهج�وم، خالل 

املركاتو الشتوي  الجاري . 
ووفًقا لش�بكة »س�كاي س�بورت 
إيطالي�ا«، الت�ي تابعته�ا »املراقب 
العراقي« فإن  ميالن ال يزال يضغط 

للتعاقد مع سينجيز أوندير، جناح 
روما، يف كانون الثاني  الجاري . 

وأشارت إىل ميالن يرى أوندير العًبا 
مثالًيا، ألنه يستطيع اللعب كجناح 
أو  مهاج�م ث�اٍن أو الع�ب وس�ط 

مهاجم . 

وأوضح�ت أن الصفقة قد تحس�م 
عن طريق عقد مبادلة مع سوسو، 
س�ينتقل  مي�الن،  حي�ث  جن�اح 
الالعبان بصيغة اإلعارة مع أحقية 

الرشاء . 

وقالت »س�كاي س�بورت إيطاليا« 
إن سوسو خرس مكانه يف التشكيل 
األس�ايس  ملي�الن عقب التح�ول إىل 
خط�ة 4-4-2، كم�ا ب�ات يتعرض 
لصافرات من جماهر  الروسونري 

بشكل مستمر. 

اعرتف تش�ايف هرنانديز، مدرب الس�د القطري، الي�وم الخميس، بأنه رفض 
قيادة  برشلونة، بعد إقالة مديره الفني السابق، إرنستو فالفردي . 

وق�ال تش�ايف، خالل املؤتم�ر الصحفي ملب�اراة فريقه مع الدحي�ل، املقررة يف 
 نهائ�ي كأس قط�ر: »تلقيت عرض�ا من برش�لونة يف حضور أبي�دال، واملدير 

 التنفيذي أوسكار جراو، لكني لم أوافق عليه«. 
وعن س�بب رفضه، أجاب أسطورة البلوجرانا: »أرى أنه من املبكر جدا تدريب 

 برشلونة حاليا، لكنه سيظل حلمي املفضل يف املستقبل« 
كيك�ي  س�يتني، مدرب برش�لونة الجديد، وح�ول 

تش�ايف:  »أحب�ه وأحب طريق�ة  عمله، ق�ال 
له  النجاح مع الفريق«. وأتوقع 

ع�رض وأضاف:  رف�ض  »ق�رار 
برش�لونة، أول م�ن عرف 
به عائلتي ثم العبو الس�د، 
 ألنهم األح�ق بذلك.. طوال 
الس�ابقة  الثالث�ة  األي�ام 
ل�م أك�ن يف أفض�ل حالة من 
 الرتكي�ز، لكن�ي اآلن يف كامل 
تركيزي مع الفريق عىل مباراة 

الدحيل املقبلة«. 

أك�د الربازييل أليس�ون بيكر، أن نجم ليفربول كان الس�بب األب�رز يف إقناع 
حارس  روما السابق باالنتقال إىل الريدز . 

وق�ال أليس�ون »من الرائ�ع اللعب بجان�ب روبرتو فرمين�و، كنت أعرفه 
منذ تواجدن�ا  بالربازيل، وأدرك التأثر ال�ذي يصنعه داخل 

امللعب«. 
وأض�اف: »أصبحنا بعد ذلك زمالء يف املنتخب 

الوطن�ي، وعق�ب ذل�ك ج�اءت فرص�ة 
 االنضم�ام إىل ليفربول، وكان له تأثر 

كبر عىل قراري .» 
وتاب�ع: »العالق�ة بات�ت مميزة بني 
عائلتينا، وه�ذا يشء عظيم، الكلمة 
التي تص�ف  عالقتنا ه�ي )الرشف(، 

يرشفني اللعب بجوار فرمينو«. 
وواصل: »م�ن خالل الكث�ر من العمل 

الش�اق والج�اد أصبحن�ا فريًق�ا قوًي�ا 
للغاي�ة،  خاص�ة ع�ىل مس�توى العقلي�ة، 
ه�ذا مه�م للحف�اظ ع�ىل املس�توى العايل 

باملواجه�ات  املختلف�ة، فريقنا ق�وي للغاي�ة، وعندما 
يغيب العب ويشارك آخر، ال يتغر  املستوى«. 

وأكمل: »هذا األمر مهم ملن يريد أن يحقق أش�ياء رائعة يف 
ك�رة القدم، نحن فريق  عمل مًعا لفرتة طويلة 

ويتحسن يف كل موسم«. 
وأردف: »الف�ارق ب�ني املوس�م الجاري 
وامل�ايض ه�و االس�تمرارية، وأيًضا 

العقلية  الراسخة«. 
يمتل�ك  »فريقن�ا  واس�تطرد: 
عقلي�ة االنتص�ارات، ونفك�ر 

دائًم�ا يف املب�اراة املقبلة،  وال 
نتطلع ملا هو أبعد من ذلك«. 

وأت�م: »نرك�ز ع�ىل الق�ادم 
فقط، ونبذل قص�ارى جهدنا 

امللع�ب  س�نغادر  أنن�ا  للتأك�د 
 منترصين، هذه هي األمور س�اهمت 

يف تحقيق نتائج رائعة هذا املوسم«. 

س�لطت الصحف اإلس�بانية، الص�ادرة اليوم 
الخمي�س، الض�وء ع�ىل اتف�اق ري�ال  مدريد 
نج�م  بي�ك،  دي  ف�ان  دون�ي  الهولن�دي  م�ع 
أياكس أمس�رتدام، لضم�ه بداية من 
 املوس�م املقب�ل، وخط�ة كيك�ي 
س�يتني املدير الفن�ي الجديد 
ترتيب  إلعادة  لربشلونة، 

 الفريق . 
صحيف�ة  وعنون�ت 

»ماركا«: »فان دي بيك مرتبط«. 
وأضاف�ت: »س�تعقد الصفقة يف )حزي�ران( مقابل 
55 ملي�ون يورو.. ت�م االتفاق مع  الالع�ب يف )آب( 
امل�ايض«.     وتابع�ت: »رف�ض أياك�س عروًض�ا من 
مانشس�رت يونايتد وتوتنهام، لوجود اتفاق  مع ريال 
مدري�د«.  ويف كتالوني�ا، خرج�ت صحيف�ة »موندو 
ديبورتيف�و« بعن�وان: »خط�ة س�يتني«.  وأردف�ت: 
»بداية مبرشة ملدرب البارس�ا كيكي س�يتني، حيث 

كسب ثقة مييس،  وقام بتصعيد ريكي بويج«. 

وواصلت: »استمرار فيدال وعدم تهميشه واالعتماد 
عليه بشكل أس�ايس، والتعاقد  مع مهاجم يف كانون 

الثاني لتعويض سواريز«. 
وع�ىل الصفح�ة الرئيس�ية لصحيف�ة »س�بورت«، 
برش�لونة،  جوس�يب  رئي�س  ترصيح�ات  ج�اءت 

بارتوميو: »سنلعب بشكل جيد للغاية«. 
واس�تكمل: »ال يوجد رشط جزائي لرحيل سيتني يف 
حزيران 2020.. تش�ايف  سيدرب برش�لونة يوًما ما، 

لكن اآلن كيكي سيتني هو املدير الفني«. 

لم يس�تبعد تيمو فرنر، مهاجم اليبزيج، 
خوض تجرب�ة خارج ب�الده يف الدوري 

 اإلنجليزي املمتاز مستقبال  . 
وارتبط ال�دويل األملاني طوال الفرتة 
باي�رن  إىل  باالنتق�ال  املاضي�ة 
ميونخ، قب�ل أن  يوقع عىل عقد 
جديد م�ع اليبزي�ج حتى عام 

 .  2023

   وخالل ترصيحات أبرزتها شبكة »سكاي 
»املراق�ب  وتابعته�ا  أملاني�ا«  س�بورت 
 العراق�ي«، قال فرن�ر: »يف الوقت الراهن، 

لم أتقدم بأي طلب للرحيل«.    
وأكم�ل: »ربما يف ي�وم ما تك�ون التجربة 
الخارجية مثرة الهتمامي، وبش�كل عام، 
 ل�ن تكون إنجل�رتا خياًرا س�يًئا بالنس�بة 
يل، فالربيمرليغ ببس�اطة ال�دوري األكثر 

 إثارة«.     ويف ختام ترصيحاته، عرب صاحب 
ال�23 عاًما عن رغبته يف إنهاء هذا املوسم 
 بالتتويج بلقب البوندس�ليجا، الذي يرتبع 
اليبزي�ج ع�ىل ع�رش صدارته م�ع نهاية 

 الدور األول.    
وأس�هم املهاجم األملاني يف احتالل اليبزيج 
الص�دارة بعدما س�جل 18 هدًفا وصنع   6 

أخرى خالل 17 جولة. 

تشافي: كيكي سيتين سينجح مع برشلونة

أليسون : فيرمينو وراء انتقالي إلى أنفيلد

صفقة فان دي بيك تهيمن على الصحف اإلسبانية

فيرنر يحلم بالفوز باللقب مع اليبزيغ

االلماني أوزيل 
يمتدح مدربه 
الجديد أرتيتا  

اع�رتف النرويج�ي أويل جون�ار سولس�كاير، مدرب 
مانشسرت يونايتد، أن قرار  الدفع بماركوس 

اليونايت�د  حس�مها  الت�ي  راش�فورد، 
به�دف دون رد ع�ىل  وولفرهامبت�ون 
بكأس االتح�اد اإلنجليزي، أتى بنتيجة 

عكسية، وذلك بعد تعرضه  لإلصابة . 
وأضاف سولسكاير عن راشفورد الذي 

س�جل 19 هدًف�ا لليونايتد هذا املوس�م: 
  «لذل�ك ل�م أكن أرغ�ب يف مش�اركته أمام 

وولفرهامبت�ون من�ذ البداي�ة، لكنن�ا كنا 
 بحاجة إىل الفوز، وبالفعل س�اهم يف الهدف 
الذي سجلناه وكان ذلك األمر إيجابًيا،  ولكنه 

أتى بنتيجة عكسية«. 
ويرحل مانشس�رت يونايتد ي�وم األحد املقبل، 
ال�دوري  اإلنجلي�زي  يف  ليفرب�ول  ملواجه�ة 

املمتاز، وسيواجه املهاجم اإلنجليزي سباق 
مع الزمن للحاق بتلك  املوقعة املرتقبة . 

وع�ن إمكاني�ة لح�اق راش�فورد بتل�ك 
»يتع�اىف  سولس�كاير:  عل�ق  املب�اراة، 
راش�فورد  برسعة جيدة، ولكنه سيلعب 
مع بعض اآلالم بكل تأكيد إذا كان قادًرا 
ع�ىل ذل�ك،  وإذا لم تك�ن تل�ك اإلصابة 

سيئة«. 
وتابع: »وصل راش�فورد إىل قمة مس�تواه 
ه�ذا املوس�م، وبالت�ايل س�نفعل أي يشء 

 وكل يشء كي يك�ون جاهزًا ليوم األحد، 
ولكن إذا لم نتمكن من ذلك، فس�نلعب 

 بدونه«. 

سولسكاير   يؤكد قلقه
 بشأن راشفورد  
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مصطلحات ادبية
حكاية بطولية )ساجا(

رسد قصيص طويل أو خرافة عن أحداث بطولية. والكلمة 
اإلنجليزية والفرنس�ية مش�تقة من أصل أيس�لندي يعني 
املثل الس�ائر.. وه�ي تنطبق خاصة ع�ى أي قصة تنتمي 
إىل العصور الوس�طى وتتناول مغامرات أفراد ذوي مكانة 
رفيعة مثل السرية الهاللية ولكنها تشري اآلن إىل أي خرافة 
أو أس�طورة أو حكاية تتضمن تج�ارب وإنجازات خارقة 
وق�د أطل�ق جال�زورذي Galsworthy ذل�ك املصطلح عى 
ثالثيته »آل فورس�ايت« الذين تتحدد شخصياتهم جميعا 
باملوق�ف من االمتالك دون بطول�ة من أي نوع يف أجيالهم 

املتعاقبة.

طرائف من التراث 

محمد حّياوي: حاولت في »خان الّشابندر« رصد المتغيرات التي حدثت بعد االحتالل

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

اوي خالل ثمانينيات وتس��عينيات القرن المايض، غري أن هذا االس��م كاد  عىل الرغم من معرفة الوس��ط الثقايف العراقي بالقاص والروايئ محمد حيَّ
ينىس بعد انقطاعه عن التواصل وعن الواقع الثقايف العراقي ألكرث من عرشني عامًا، ففي تسعينيات القرن المايض هرب حّياوي من بطش النظام 

الصدامي المباد ليستقر يف هولندا ثم عاد اىل العراق وعاد مرة أخرى اىل المنفى واصبح متنقال بينهما.

يرى ان الشخصية العراقية شهدت ازدواجاً نفسياً كبيرا منذ مطلع القرن العشرين 

طرائف 
هن�اك العديد م�ن طرائ�ف البخ�الء التي 
حوتها كتب الرتاث العربي ولعل اش�هر ما 
نقل عى لسان جحا العربي حيث يقال ان 
جح�ا واراد ان يقلد احد البخ�الء فأعطى 
خادم�ا ل�ه ج�رة ليمألها م�ن النه�ر، ثم 
صفعه عى وجهه صفعة شديدة وقال له: 
إياك أن تكس�����ر الج�رة، فقيل له: ملاذا 
ترضبه قب�ل أن يكس�������رها؟ فقال: 
أردت أن أريه ج�زاء كرسها حتى يحرص 

عليها .  

استعادة غالب هلسا تستدعي معها إثارة أسئلة األفكار، ورسديات 
البطول�ة املخذول�ة، إذ ال ينفك بطله الرسدي املُقنَّ�ع بقناع »املثقف 
العربي« أن يتورط فيها، أو أن يبحث عن مفاتيح لها، أو ربما يظل 
يعيش انس�داداتها وس�خريتها أو رعبها الوج�ودي والواقعي، فما 
ح�دث يف الوقائ�ع العربي�ة ال ينفصل عما يح�دث اآلن، وهو جوهر 

فكرة االستعادة..
ما كتبه غالب أو ما عاش�ه، أو ما فّكر فيه ليس بعيدا عن السياسة 
واألدلج�ة وأفكارهما، وال عن التاري�خ، أو الذاكرة، فهو يدرك جيدا 
أن الكتابة بعيدا عن النضال االجتماعي والس�يايس ستغدو محض 
»تخاري�ف«، كم�ا أن النضال ب�دون وعي أو بدون خط�اب أو رؤية 
س�يكون نوعا م�ن العبث باملصائر، وهو ما عاش�ه فعال، وما كتب 
فيه كثريا عن بريوت أو عن بغداد، أو عن القاهرة، أو عن فلسطني، 
فه�ذه األماك�ن/ املدن املس�حورة واملس�كونة بأش�باح املطرودين 
والحامل�ني ُتمّث�ل ل�ه العتب�ات النصي�ة، الت�ي تره�ص بالحكاي�ة 
وبالوجع، مثلما تس�ترشف جوهر الس�ؤال األنطولوجي عن رسائر 
ما هو خفي يف املكان العربي، الذي يظل مكانا مهددا، رغم س�حره 
باالغرتاب والحرب، وبالحكومات، والعزلة التي تعني النفي والخواء 
والالجدوى، وبرياح الخماس�ني تلك التي قد تش�به عصف االختناق 
الس�يايس.لعبة القلق يف روايات غالب هلس�ا هي التوصيف األقرب 
لرسدنة اغرتابه الدائم، ع�ن املكان، وعن الهوية، 
وعن الذات، وبوصف ه�ذا االغرتاب أيضا مجاال 
فكريا وفلس�فيا ملقاربة نظرت�ه للعالم ولعزلته 
عن »األمكن�ة الحميمة« فهو ال ي�رى العالم إال 
بوصف�ه فضاء لل�راع، ومج�اال ملعرفة القوة 
الت�ي يمك�ن أن يملكه�ا اإلنس�ان الرائ�ي عرب 
األفكار، ومجاال س�جاليا ملعرفة اآلخر، بوصفه 
أو  الرشي�ر  أو  الكولوني�ايل،  أو  األيديولوج�ي، 
املحت�ل أو املس�تبد، وه�ي توصيف�ات جعلت�ه 
أكث�ر تس�اؤال وحذرا وخوف�ا، وأكثر اس�تعدادا 
للمواجه�ة وللط�رد يف آٍن مع�ا، إذ ع�اش رهاب 
الع�زل والس�خرية، والبح�ث يف امل�دن املحكوم�ة 

ب�»الهؤالء« عى حّد قول مجيد طوبيا.
رهاب املدن املُس�تَبدة، هو الوجه اآلخر لرعبه الش�خيص، وألس�ئلة 
وعي�ه »الش�قي« ولرغبت�ه يف الكتاب�ة عنه�ا، ليس بوصفه�ا مدنا 
تاريخي�ة أو سياس�ية، أو أنثروبولوجية، بل بوصفه�ا مدنا تضيق 
فيها التفاصيل، وتتس�ع فيه�ا الرمزية الفائق�ة للرصيف واملقهى 
والغرفة وامللجأ والحانة، وهو ما عاشه فعال من نقائض يف يوميات 
م�دن كربى مثل بغ�داد، والقاهرة، وعند متاري�س الحرب يف بريوت 
التي عاش�ت رعب االجتياح اإلرسائييل بتفاصيله الدامية والطاردة، 
مثلما ع�اش معها وفيها الحلم والهزيم�ة والرحيل. رسديات املدن 
ه�ي رسديات البحث ع�ن ما تحمل�ه الرموز م�ن تفاصيل ضدية، 
وم�ن عالئق حميمة انغمرت فيها ش�خصياته، وه�ي تواجه فوبيا 
السلطة، ووحشة االغرتاب، واستالبات الرعب الدوستوبي يف املدينة 
العربية، تلك التي تطارد املثقف امللعون، وتوهمه بالخوف اليساري، 

والتوحش األيديولوجي.
املكان اليومي يف رسديات هلسا هو املكان السيايس واملكان النفيس 
ذات�ه بتفاصيله وحميميته وش�واظه، والزمان هو زمن الراعات 
والتحوالت والهزائم والشعارات واالجتياحات ذاته، كما أّن االحداث 
الت�ي اصطنع رسدياتها يف املكان/ املدين�ة لم تكن بعيدة عن ذاكرة 

الثوري والحزبي واملثقف.

سرود االستعادة وذاكرة 
البطل الثقافي

»الشيطان فوق التالل« يوميات بال معنى لمراهقين عاديين
املراقب العراقي/ متابعة...

رواية »الشيطان فوق التالل« هي الثانية يف 
ثالثية تش�يَزِره بافيزي »الصيف الجميل«. 
ال تراب�ط يف األح�داث أو الش�خصيات ب�ني 
الروايات الثالث، فكل واحدة منها مستقلة 
عن األخرى. لكنها تش�رتك يف كون الصيف 
هو املجال الزماني واملكاني لكل منها، كما 
يف كون الشخصيات فيها هم جميعا يف عمر 
ما قبل النضوج، أو يف عمر بدايات تحّققه.

هو الصيف إذن، ذاك الذي يف روايات وأعمال 
س�ينمائية كث�رية، يمّث�ل ح�ّدا فاص�ال يف 

مسرية شخصياتها.
نتذّكر دائما فيل�م The Go Between الذي 
اقتبس�ه جوزيف لوزي يف 1971 عن رواية 
وص�ف  يف  تس�هب  الت�ي  هارت�يل،  ب.  ك. 
مش�اعر صب�ي، مقبل عى املراهق�ة، فيما 
ه�و ُيدفع للقيام بدور حامل الرس�ائل بني 
. أما هنا، يف رواية »الشيطان فوق  عاشَقنينْ

التالل«، فأخذ الصيف الش�بان الثالثة، من 
حيث يقيمون يف مدين�ة تورينو إىل منطقة 
ريفية ه�ي »تل الكريّبو«. هن�اك، بضيافة 
أه�ل واحد منهم واس�مه أوريس�ته، قىض 
الش�بان الثالثة أيام�ا متنزهني يف الطبيعة، 
ومنّعم�ني بما تتيح�ه الحي�اة الريفية من 
حسن ضيافة وهدوء بال. لم يحدث يشء يف 
تلك اإلقامة. لم يصطدم أوريسته مع أهله، 
ولم ت�راود الش�بان الثالثة أف�كار ورغبات 
تنبو ع�ن طبيعة ذلك العي�ش الهادئ. كأن 
»الصي�ف الجمي�ل« ذاك أس�قط احتماالت 
الخطر الت�ي كادت الرواي�ة أن تضعنا عى 
شفري احتماالت حدوثه، وقت ما كان هؤالء 
مقيم�ني يف املدين�ة )تورين�و(. أم�ا الفتاة 
الوحي�دة التي ظه�رت لهم هن�اك، وهم يف 
الريف، فتلك التي بدا أنها حبيبة أوريس�ته، 
وربم�ا زوجت�ه املس�تقبلية، لذل�ك ال يعدو 
ظهوره�ا أن يك�ون تكملة للحي�اة الربيئة 

الوادعة.
هو صيف ه�ادئ أمعن الروائ�ي بافيزِه يف 
وصف يومياته، مطنب�ا يف التغّني باألماكن 
الطبيعي�ة الت�ي تنّقل بينها الش�بان، ثم يف 
رسد مجري�ات حياته�م اليومي�ة، الت�ي ال 
تِعد بتبّدل رسيع. هو صيف عادي يعيش�ه 
ش�بان عاقل�ون يلهون عى مس�افة كبرية 
م�ن أي احتمال خِطر ق�د يكون معرضا له 
كل َمن هم يف مثل أعمارهم، س�واء أتى هذا 
الخط�ر من الخارج أو أتى م�ن انفعاالتهم 
وهواجس�هم. صحي�ح أنهم كانوا، بس�بب 
العمر ال�ذي هم فيه، قريبني مما س�يكون 
نفس�ه  الوق�ت  يف  لكنه�م  مس�تقبلهم، 

متناسون لذاك املستقبل والهون عنه.
ه�و صيف ع�ادي يعيش�ه ش�بان عاقلون 
يلهون عى مس�افة كبرية م�ن أي احتمال 
خِط�ر قد يك�ون معرضا ل�ه كل َمن هم يف 
مث�ل أعمارهم، س�واء أتى ه�ذا الخطر من 

الخارج أو أتى من انفعاالتهم وهواجسهم.
لكن ذلك سيتغري عند انتقالهم، هم الثالثة، 
إىل منزل قريب للشاب »بويل« الذي كانوا قد 
التق�وه وه�م يف تورينو. كان ب�ويل هذا من 
أرسة واسعة الثراء، وهذا ما جعل رحالتهم 
يف الطبيعة أش�به بتنّق�ل يف حديقة ملحقة 
بمنزل�ه، الريف�ي أيضا. لك�ن ال أهل هنا يف 
هذه الجن�ة املعزولة، فق�ط صديقهم بويل 
وتلك املرأة التي رسيعا ما علموا، متفاجئني، 
أنه�ا زوجت�ه. وبمج�رد أن يتب�ني للثالث�ة 
أن عالق�ة ب�ويل وزوجته غري مس�تقرة، بل 
ومؤقت�ة، ذهبت براءة اإلقامة باتجاه الظّن 
والش�ك. بالتدري�ج اكتش�ف ال�راوي، وهو 
أح�د الثالث�ة، أن عالقة تربط ب�ني صديقه 
أوريس�ته وتلك املرأة. أما زوجها فكان غري 
مكرتث وال منتبه ملا يحدث حوله، النشغاله 
بالرشاب والتفكري بمعنى الحياة والجدوى 

من عيشها.

»قهقهات الفتى األخرس«: قصائد على قارعة الوطن المنكوب
املراقب العراقي/ متابعة...

مات�زال قصي�دة النث�ر العربي�ة ع�ى 
امت�داد تاريخه�ا، تتكرس يف نس�قها 
النوع�ي، م�ن خ�الل تج�ارب ضم�ن 
أجيال أجادتنْ االش�تغال عليها، بوعي 
ُي�درك ماهية وخصوصية ه�ذا الوعاء 
الش�عري. وقد اس�تطاعتنْ أجياُل هذه 
القصي�دة أن ُتق�دَم نتاجاً تج�اوز بها 
جدلية ش�عريتها، إذ أثبتوا أن الش�عر 
يبقى يف ما يأتي به الوحي عى لس�ان 
الش�اعر، أي�ا كان الوعاء، ب�ل إن هذه 
القصي�دة تبقى أكثر األوعي�ة امتحاناً 
إذ  الش�عر،  وجم�ال  الش�اعر  مله�ارة 
تواج�ه التح�دي ب�دون أوزان وقواٍف 

وإيقاع موسيقي.
ق�د يك�ون هن�اك ثم�ة استس�هال يف 
التعامل مع ه�ذه القصيدة لدى بعض 
الش�عراء الش�باب، لك�ن ه�ذا ال ُيقلل 
أو ُيلغ�ي م�ا تج�ى واقعاً، ب�ل إن من 
بني ه�ذه التج�ارب ما يؤك�د عبقرية 
وخصوبة هذه القصي�دة. واليمن مثل 
بقية البل�دان العربية م�رّت فيها هذه 
القصي�دة بمحط�اٍت ويتعاق�ب عليها 
أجياٌل، وبرز ويربز يف كل جيٍل أس�ماء 
َعزَزت م�ن حضورها، بمن فيهم جيل 
الش�عراء الشباب، ومن بني هؤالء يربُز 
الشاعُر محمد محمد اللوزي يف ديوانه 

الرابع الص�ادر حديثاً عن »دار ميارة« 
يف تون�س بعن�وان »قهقه�ات الفت�ى 
األخرس«، صاحب تجربة مغايرة نقرأ 
فيها قصي�دة النثر ب�روٍح جديدة جداً 
تحم�ل توقي�ع صاحبه�ا، إذ ال يش�به 

فيها أحدا.
عى عتبة عنوان الديوان نقف عى أبرز 
مالمح رؤيته، فهو لم يخرت عنوان أحد 
النص�وص عنواناً للدي�وان، بل اختاره 
م�ن س�ياق أح�د النص�وص، وأراد به 

التعب�ري عن محت�وى الدي�وان كامالً، 
فالديوان يبدو كأنه بوح س�اخر لفتى 
ال تتاح له حرية التعبري، فكان الش�عر 
وس�يلته لقول ما ال يس�تطيع قوله يف 
غ�ري الش�عر، وهن�ا س�نجد القصيدة 
حاملة ملوقف الش�اعر م�ن واقعه وما 
تعيش�ه بالده جراء الحرب، فالش�اعر 
لم يبتع�د عن اليمن، ول�م يقرتب منه 
كث�رياً، لُيبِق�ي للدالل�ة م�دًى أوس�ع 

للتحليق يف آفاق املعاناة.

املراقب العراقي / متابعة...
للنرش  ع�ن مؤسس�ة مقارب�ات 
والصناع�ات الثقافي�ة الكائنة يف 
مدين�ة فاس يف اململك�ة املغربية، 
ص�در حديثا  ه�ذا العم�ل األدبي 
للكات�ب العراقي املغ�رتب رحمن 
خضري عباس. ويتك�ّون »املغرب 

بعي�ون عراقية« من 234 صفحة 
وق�ام  املتوس�ط.  القط�ع  م�ن 
بتصميم الغالف الفنان الس�وري 
عب�د الرحم�ن املهن�ا، ورغ�م أّن 
الكت�اَب ُصّنف كمذك�رات، ولكنه 
يف الحقيقة مزيج من االنطباعات 
التي أخ�ذت طابًعا  واملش�اهدات 
تأملًيا، فقد تح�دث الكاتب عن 
املدن الت�ي مّر بها أو عاش بني 
جنباتها: ع�ن مراكش العصية 
ع�ى الوص�ف، ع�ن تارودانت 
الت�ي تختب�ئ خلف أس�وارها، 
ذات  وج�دة  مدين�ة  تن�اول 
املس�اجد والذكريات، عن فاس 
والرب�اط وطنجة وشفش�اون 
يالم�س  أن  والعرائش.ح�اول 
روح املدن ودبيب الحياة فيها، 
تحّدَث عن األسوار التي تطّوق 
ع�ن  كالقالئ�د،  امل�دن  أعن�اق 
التقالي�د الت�ي توارثه�ا الناس 
والتزم�وا به�ا، ع�ن املقاه�ي 
املغربي�ة والصالون�ات األدبية، 
ع�ن اإلنس�ان املغرب�ي، فنان�ا 
ومبدع�ا وكادح�ا. إّن�ه املغرب 
الجمي�ل، ليس بعي�ون الكاتب 
فقط، وإّنم�ا بعيون الكثري من 
زّواره وضيوف�ه أو م�ن ع�اش 

بني أحضانه.

المغرب بعيون عراقية
 لرحمن خضير عباس

)املراق�ب العراقي( التق�ت حياوي 
وخرجت معه بهذا الحوار.

يف  ومصم�م  كق�اص  ُعرف�ت   ■
ثمانيني�ات الق�رن امل�ايض، غري أن 
هرب�ك من العراق جعل�ك تبتعد عن 
الكتابة ألكث�ر من عرشي�ن عاماً.. 
مل�اذا كان هذا االبتعاد؟ وما الدوافع 

التي جعلتك تعود برواية جديدة؟
يف الواق�ع أخضعن�ي خروج�ي من 
العراق مطلع التس�عينيات إىل حالة 
مراجعة وتأم�ل لتجربتي يف الكتابة 
والتصمي�م، كم�ا أنَّن�ي انغمرت يف 
دراس�ة اللغة الهولندي�ة والتصميم 
دقي�ق  كاختص�اص  الغرافيك�ي 
وجديد تماماً يف عاملنا العربي، حّتى 
أنج�زت دراس�تي فيه ونل�ت درجة 
املعماري�ة  »البني�ة  يف  املاجس�تري 
للحرف الالتيني« و»توظيف الرموز 
الديني�ة يف التصامي�م الحديثة«، إالّ 
أن األم�ر أخذ مني الكثري، خصوصاً 
الكتاب�ة  يف  تجربت�ي  صعي�د  ع�ى 
باللغة العربي�ة التي انقطعت عنها 
لألس�ف عى مدى أكثر من عرشين 

س�نة، كن�ت خاللها أت�وق وأتحرق 
للعودة إىل عاملها اآلرس، حتى أتيحت 
يل فرصة العودة للعراق عام 2012، 
الع�ودة  تل�ك  نتائ�ج  أوىل  فكان�ت 
كتاب�ة روايت�ي »خ�ان الّش�ابندر« 
الت�ي حاول�ت أن أرصد بواس�طتها  

املتغريات التي حدثت بعد االحتالل.
■ سعيت يف روايتك »خان الشابندر« 
للبح�ث ع�ن الكم�ال الزائ�ف كم�ا 
كان  الكم�ال  مل�اذا  ذل�ك..  أعلن�ت 
زائفاً؟ وهل هنال�ك كمال يمكن أن 
يك�ون واقعياً وس�ط الفوىض التي 

نعيشها؟
الش�خصية  ش�هدت  املجم�ل  يف 
الرشقي�ة عموم�اً والعراقي�ة ع�ى 
نفس�ياً  ازدواجاً  الخص�وص،  وجه 
مريعاً منذ مطل�ع القرن العرشين، 
وما رافق�ه من متغريات سياس�ية 
وتقسيمات جغرافية، وقد ساعدت 
وتعدده�ا  الديني�ة  التداخ�الت 
وتناقضه�ا يف الكث�ري م�ن األحيان 
عى ترس�يخ تلك االزدواجية، وصار 
أغلب الن�اس ال يظهرون حقيقتهم 

يف املحي�ط الذي يعيش�ون فيه،. إن 
الكمال ال�ذي قصدته يف الرواية هو 
ذلك الوهم الذي يسعى له الكثريون 
لدواٍع اجتماعية أو ظاهرية مزيفة.

روايتك اسمها يحيل إىل مكان قديم 
مع�روف يف بغداد.. كي�ف ترى هذا 
املكان؟ وما الرؤى التي قدمتها من 

خاللها؟
مفهوم�ي لقضي�ة امل�كان يرتك�ز 
بالدرج�ة األساس�ية ع�ى املفاتيح 
املخيالتية التي يمنحها يل ذلك املكان 
تحديداً، ويف أغلب قصيص ورواياتي 

كنت ق�د حصلت عى الومضة األوىل 
لها بسبب زيارتي ملكان ما، فالزمن 
إحس�اس رسم�دي وم�رن يمك�ن 
التالع�ب به وتطويع�ه، لكن املكان 

هو الوعاء الواقعي للخيال.
■ بع�د اغ�رتاب تج�اوز العرشي�ن 
عام�اً ما التح�والت الت�ي رأيتها يف 
الع�راق عموم�اً وبغ�داد ع�ى وجه 
الخص�وص؟ وكيف اس�تعدت هذه 
التحوالت يف عملك هذا وستستعيده 

يف أعمالك املقبلة؟
كان�ت صدمت�ي كب�رية للغاي�ة يف 
كان�ت  الت�ي  فاألماك�ن  الواق�ع، 
مرس�ومة يف مخيلت�ي كم�ا تركتها 
هرم�ة،  وجدته�ا  التس�عينيات  يف 
واملدين�ة كما لو كان�ت قد تعرضت 
ألمط�ار حامضي�ة ق�رت ألوانها 
املبهج�ة وطغى لون ال�رتاب عليها، 
كم�ا تقلصت املس�احات الخرضاء 
واختفت األش�جار من الش�وارع أو 
كادت، أما العالقات االجتماعية فقد 
تغ�ريت تماماً نتيجة لتخريب البنية 
الذي  املدينة  الديموغرافية ملجتم�ع 

كان قائماً عى التكامل والتس�امح 
وتقب�ل اآلخ�ر واإليث�ار. نع�م.. لقد 
احتف�ظ الناس البس�طاء بطيبتهم 
وعفويته�م إىل حد م�ا، لكنهم باتوا 
متوجس�ني م�ن املس�تقبل، ويغلب 
الي�أس والح�ذر ع�ى س�لوكياتهم 
ك�رّدة فع�ل عفوية للش�عور بعدم 
والي�أس.  والخ�وف  االطمئن�ان 
اإلنس�ان العراقي تعرّض إىل عملية 
انس�حاق طاحنة وامتهنت كرامته 
منذ أيام الحصار االقتصادي الظالم 
ال�ذي ف�رض عى الع�راق ألكثر من 
ثالثة عرش عاماً، ث�م جاء االحتالل 
ليقيض عى البقية الباقية من ثقته 

يف نفسه.
■ ه�ل تعتق�د أن الك�م الهائ�ل من 
الرواي�ة العراقي�ة منذ ع�ام 2003 
س�ّجل وج�ود ه�ذه الرواي�ة فعالً؟ 
وه�ل ب�دأت تتش�ّكل لدين�ا تقاليد 

روائية حقيقية؟
عى الرغم من أن اإلفراط يف اإلصدار 
الروائي ليس عالمة عافية من حيث 
املب�دأ، لكنن�ي أرى األمر م�ن زاوية 

أخرى هي أن كثرة الكتابة الروائية، 
ع�ى عالته�ا، قد تخل�ق نوع�اً من 
الدرب�ة يف الواقع، لك�ن هذا ال يعني 
أن مئ�ات الرواي�ات العراقي�ة التي 
صدرت بعد عام 2003 مس�توفية 
لل�رشوط الفني�ة، ول�و تمكنا من 
تحدي�د عرشي�ن أو ثالث�ني رواية 
جي�دة من بينه�ا س�يكون إنجازاً 
مهماً للرواية العراقية، ويف جميع 
حاج�ة  الكتاب�ة  ظل�ت  املراح�ل 
إنس�انية قبل أن تك�ون إبداعية، 
وثمة الكثري من التفصيالت التي 
عاش�ها الناس تتطل�ب التدوين، 
وإن بط�رق مختلفة ومتباينة يف 
املس�توى، لكن لي�س بالرضورة 
أن تكون روايات محكمة تعتمد 
الش�كل الفني واللغة املتينة. إنَّ 
الزم�ن كفي�ل بف�رز الجيد من 
تلك التج�ارب يف حال صمودها 
أذه�ان  وبقائه�ا ش�اخصة يف 
الق�رّاء، ناهي�ك ع�ن تحقيقها 
والفح�ص  الجي�د  االنتش�ار 

النقدي الدقيق.

محمد حّياوي

الثقافـي
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كش�ف خرباء يف مجال مكافحة االتجار بالبرش، أن 
تطبيق Amobile ال�ذي تم إطالقه يف تايالند لتعزيز 
اإلبالغ عن مخاطر االتجار بالبرش قد يعوقه انعدام 
الثقة من قبل املس�ؤولن الحكومي�ن هناك، حيث 
ت�م تطوي�ر التطبيق من قبل جامع�ة ماهاناكورن 
للتكنولوجي�ا يف بانكوك ووزارة التنمية االجتماعية 
واألمن البرشي، وهي الوكالة الحكومية الرئيس�ية 
املسؤولة عن حماية ودعم ضحايا االتجار بالبرش.

وبحس�ب موق�ع TOI الهن�دي، فق�ال بوراميت�ى 
فيموليىس، الس�كرتري الدائ�م بال�وزارة: »نأمل أن 
يك�ون التطبي�ق أداة أخ�رى يس�تخدمها ضحاي�ا 
االتجار والش�هود إلخطار الس�لطات بالحوادث أو 

طلب املساعدة«.
ىف الع�ام املاىض، انتقدت وزارة الخارجية األمريكية 
ىف تقريرها الس�نوى الرائد ال�ذى صنف الدول حول 
جهوده�ا ملكافح�ة االتج�ار بالب�رش تايالن�د لعدم 

بذلها ما يكفى ملعالجة املشكلة، وقال بوراميتى إن 
التطبيق، ال�ذى كان متاًحا للتنزي�ل منذ يونيو من 
العام املاىض ولكن تم إطالقه رس�مًيا يوم األربعاء، 
تم تطويره اس�تجابًة لتقرير مختلف حول االتجار 

بالبرش أصدرته الواليات املتحدة ىف عام 2018.
وقد أوىص ه�ذا التقرير تايالند بزيادة عدد القنوات 
للضحاي�ا لإلبالغ ع�ن مخاطر أو ح�وادث االتجار 

مانيلي�ك،  راتش�اون  وق�ال  بالب�رش، 
مدير إدارة مكافح�ة االتجار بالبرش 
ىف تايالن�د، والذى يق�ع تحت إرشاف 
االجتماعي�ة:  الش�ؤون  وزارة 
املس�تخدمن  معظ�م  »يس�تخدم 
التطبيق لق�راءة املعلومات املتعلقة 
بحق�وق الضحاي�ا، والت�ى تتوف�ر 
بس�بع لغات وت�م قراءته�ا 1،201 

مرة«.

 Galaxy كش�فت سامس�ونغ مؤخرا عن هاتف
71، بمواصف�ات متط�ورة تجعل�ه أح�د أفضل 

الهواتف متوسطة الفئة يف العالم حاليا.
أكثر ما يش�د االنتباه يف هذا الهاتف هو الكامريا 
األساس�ية الت�ي أت�ت رباعي�ة العدس�ة بدق�ة 
)64+12+5+5( ميغابيكسل، وزودت بعدسات 
بفتحة f/2.2. مخصصة لل�� »تصوير الفائق« 
العرض، الذي يمكنها من احتواء مساحة كبرية 

يف الصورة.
كم�ا أت�ى Galaxy 71 بكام�ريا أمامية بدقة 32 
f/2.2، ومي�زة  ميغابيكس�ل، بفتح�ة عدس�ة 

التعرف عىل الوجوه لفك قفل الشاشة.

أم�ا هيكل ه�ذا الجه�از فأت�ى مقاوما 
للم�اء والغبار بس�ماكة 7.7 ملم ووزن 
179 غرام�ا، وبطاريت�ه جاءت بس�عة 
4500 مييل أمبري، تدعم خاصية الشحن 

الرسيع عرب شاحن )25 واطا(.
وزودت سامس�ونغ هذا الهاتف بشاشة 
 6.7 بمق�اس   Super AMOLED Plus
 )1080/2400( ع�رض  بدق�ة  بوص�ة 
بيكس�ل، إضافة لذاكرة وصول عشوائي 
8/6 غيغاباي�ت، وذاك�رة تخزين داخلية 
128 غيغاباي�ت، قابل�ة للتوس�يع حتى 

.microSD 512 غيغابايت عرب بطاقات

»الفايروس الغامض« يصل الى اليابان 

انف�ق أصحاب الهوات�ف الذكية ع�ام 2019 نحو 61.7 
ملي�ار دوالر لأللع�اب اإللكرتوني�ة ما يش�كل، حس�ب 

صحيف�ة Sensor Tower 74% م�ن إجم�ايل نفقاته�م 
اإللكرتونية.

وقال�ت الصحيف�ة إن نفقات الالعب�ن ازدادت 
بنس�بة 12.8% مقارن�ة بع�ام 2018  وضمنت 
األلع�اب اإللكرتونية، حس�ب الصحيفة ، %68 

من إيرادات iOS و84% من إيرادات أندرويد.
  Androidو  iOS عالوة عىل ذلك فإن مستخدمي
قام�وا بتحمي�ل ألع�اب أكث�ر حي�ث ازداد عدد 

عمليات التحميل إىل 42.1 مليار دوالر.
 Call of Duty لعب�ة   iOS إي�رادات  وتص�درت 
Mobile حيث تم تحميلها خالل 3 أش�هر فقط 
180 مليون مرة م�ن متاجر iOS وأندرويد. أما 
 Garena أندرويد فتصدرت إيراداتها لعبة العنف

.Free Fire
يذك�ر أن صناع�ة األلع�اب اإللكرتونية تش�هد 
حالي�ا نموا هائ�ال  ومنافس�ة غري مس�بوقة، 
م�ع العلم أن قائمة األلع�اب اإللكرتونية ال�20 

األكثر.

الياب�ان،  يف  الصح�ة  وزارة  اك�دت 
اليوم الخميس، إنها أكدت أول حالة 
إصابة بفريوس تاجي جديد ظهر يف 

الصن.
وأضاف�ت ال�وزارة يف 
بي�ان، أن الفح�وص 
أك�دت إصاب�ة رج�ل 
م�ن  الثالثين�ات  يف 
كاناج�اوا  منطق�ة 
م�ن  القريب������ة 
بالفريوس  طوكي�و، 

»الغامض«.
الرج�ل  أن  وذك�رت 
ووه�ان  مدين�ة  زار 
يوجد  الت�ي  الصينية 
لاللتهاب  تف�ي  بها 
الرئ�وي ال�ذي ُيعتقد 

أنه نتيجة اإلصابة بالساللة الجديدة 
من الفريوس التاجي، حسبما ذكرت 

»رويرتز«.

وأف�ادت منظم�ة الصح�ة العاملية، 
الثالث�اء املايض، بأن فريوس�ا تاجيا 
جدي�دا انتق�ل ب�ن الب�رش بش�كل 
»مح�دود« يف الصن، 
مجموع�ات  وس�ط 
صغ�رية،  عائلي�ة 
املحتم�ل  م�ن  لك�ن 
ع�ىل  ينت�رش  أن 
نطاق أوس�ع.وكانت 
الس�لطات ق�د قالت 
إنها  امل�ايض،  االثنن 
وضعت امرأة صينية 
الصح�ي  الحج�ر  يف 
يف تايالن�د إلصابته�ا 
يف  غامضة،  بس�اللة 
للفريوس  رص�د  أول 

خارج الصن.

طور الباحثون آل�ة لعالح الكبد البرشي 
املص�اب وإبقائه عىل قي�د الحياة خارج 
جسم اإلنسان ملدة أس�بوع تقريًبا، وقد 
تساعد هذه التقنية ىف إنقاذ حياة الكثري 
م�ن الن�اس، الذين يعانون م�ن أمراض 
الكبد أو الرسطان، ويمكن تخزين الكبد 
خ�ارج الجس�م ملدة تصل إىل 12 س�اعة 
فق�ط، وكان ال بد م�ن زرعها خالل هذا 

الوقت.
وقال لوفكيش أناند، استشاري أمراض 
الجهاز الهضمي يف مستش�فى مانيبال 
ىف نيودله�ى بالهن�د، »بالنظر إىل حدوث 
قص�ور ىف الكب�د ىف بلدن�ا وقل�ة تواف�ر 
األعضاء إلجراء عمليات الزرع، فإن مثل 
ه�ذا التطور الرائ�د ىف املس�ار يمكن أن 
يح�ول الطريقة التى نعالج بها أو نزرع 

الكبد«.
وأضاف أنه مع مرور أس�بوع س�يزداد 
ع�دد األعضاء املتاح�ة لعملي�ات الزرع 
ويمكن إنق�اذ حياة العدي�د من املرىض 
الذي�ن يعان�ون م�ن أم�راض الكب�د أو 

الرسطان.
وفقا للدراس�ة، التى ن�رشت ىف مجلة » 
Nature Biotechnology »، م�ع تقني�ة 
الرتوي�ة الجدي�دة، يمك�ن إبق�اء الكبد 
وحتى الجرحى، عىل قي�د الحياة خارج 

جسم اإلنسان ملدة أسبوع.
وقال الباحث، ىف الدراسة من مستشفى 
جامعة زيوريخ ىف س�ويرسا، »إن نجاح 
نظ�ام الرتوي�ة الفريد هذا ال�ذى طوره 
مجموعة م�ن الجراحن وعلماء األحياء 
واملهندسون سيمهد الطريق لتطبيقات 
وط�ب  األعض�اء  زراع�ة  ىف  جدي�دة 
الرسط�ان، ما يس�اعد امل�رىض الذين ال 

تتوفر لديهم ترقيعات الكبد«.

اكتشاف آلة لمعالجة 
الكبد المصاب

أثب�ت علماء جامعة أره�وس الدنماركي�ة، أن مفعول الس�كر يف الدماغ كاملواد 
 Scientific املخ�درة، فه�و يغري كيمي�اء الدم�اغ مس�ببا اإلدمان.وتفيد مجل�ة
Reports، ب�أن العدي�د من الناس يش�كون م�ن إقبالهم عىل تن�اول الحلويات، 
ما يتس�بب بزي�ادة وزنهم والس�منة. حيث يطل�ق عادة عىل الس�كر مصطلح 
»املخ�در الحلو«، ول�م تكن هناك إىل فرتة قريبة دراس�ات علمي�ة تؤكد اإلدمان 
عىل الس�كر.وقد أجرى علماء جامعة أره�وس الدنماركية تجربة عىل الخنازير 

كم�ادة مخدرة يف وتوصل�وا إىل نتيج�ة تفيد بأن الس�كر يؤثر فعال 
البرش.دماغها الذي يش�به إىل حد كبري دماغ 

ويقول الدكتور مايكل وينرتدال 
من قس�م الط�ب الرسيري 

يف الجامع�ة، »ل�م يك�ن 
هناك أدنى ش�ك، يف أن 

الس�كر بسبب آثاره 
جية  لو لفيس�يو ا
م�ر بالصح�ة. 
كن�ا  ولك����ن 
أن�ه  يف  نش�كك 
الدم�اغ  يؤث�ر يف 
الس���لوك«. ويف 

ويضيف خالل 12 
يوما كانت س�بعة 

تحصل  خنازي����ر 
ع�ىل لرتي�ن م�ن ماء 

ممزوج بالس�كر  يوميا، 
بواس�طة  العلم�اء  وكان 

املغناطييس  بالرن�ن  التصوي�ر 
للدم�اغ يحددون التغريات الحاصلة يف 

له�م نظ�م الدوبامن واملس�كنات األفيونية يف الدماغ.  واتض�ح 
أن املنظوم�ة األفيونية املرتبطة كيميائيا بالرسور واالرتياح، نش�طت بعد اليوم 
األول للتجربة«. وهذا يعني أن السكر يؤثر يف منظومة املكافآت يف الدماغ بنفس 
طريقة املواد املخدرة.ويمكن تنش�يط منظومة املكافآت يف الدماغ بطرق أخرى 
مث�ل التواصل مع اآلخرين والحصول عىل معلوم�ات جديدة مفيدة، ولكن تأثري 

املحفزات الصناعية أرسع وأقوى.

كشفت دراسة حديثة يف الواليات 
الذي�ن  األش�خاص  أن  املتح�دة، 
صعب�ا،  مالي�ا  وضع�ا  يعان�ون 
يصاب�ون باإلره�اق، كم�ا أنه�م 
يتعرضون لحاالت نفسية صعبة 

مثل البكاء والشعور بالذنب.
وبحس�ب الدراس�ة الت�ي أجرتها 
رشكة »كريديت سيسيم« املالية، 
ف�إن 82 يف املئ�ة مم�ن تراكم�ت 
عليه�م الدي�ون بس�بب بطاق�ة 
باإلره�اق  يش�عرون  االئتم�ان 

والضغط.
وأضاف�ت النتائ�ج أن 40 يف املئة 
م�ن ه�ؤالء املتعثرين يف الس�داد، 
يش�عرون بالعار، بينم�ا أكد ربع 
املس�تجوبن أنه�م بك�وا وذرفوا 
الدم�وع بس�بب وضعه�م امل�ايل 

»املعقد«.
وتقول املختصة يف العالج النفيس، 
إيمي داراموس، إن التوتر الناجم 
عن الوضع امل�ايل يؤدي إىل تبعات 
وآالم يف الجس�م، كم�ا أن�ه يؤث�ر 

أيضا عىل عمل الجهاز املناعي.
وح�ن يضع�ف الجه�از املناعي، 
فه�ذا يعن�ي أن اإلنس�ان يصبح 

عرضة  أكث�ر 
ب�ة  صا لإل

 ، ض ا م�ر أل با
ف�إن  وبالت�ايل، 
»نقص املال« قد 
ي�ؤدي إىل آالم يف 

الرأس واملعدة.
ويق�ول الخرباء إن 

اإلنسان الذي يتعرض 
لإلجهاد والضغط من جراء 

التفكري يف املال، يعاني من تراجع 
يف تدف�ق الدم عىل مس�توى عدة 

مناطق يف الدماغ.
وتضي�ف الباحث�ة أن الش�خص 
ال�ذي يمر بأزمة مالي�ة، ال يفكر 
كثريا يف العواقب املس�تقبلية، ألن 
األهم بالنس�بة إلي�ه هو الخروج 
م�ن امل�أزق املحدق ب�ه، إذ يكون 
مس�تعدا ألن يطلب قرضا بفوائد 

عالي�ة، ما دام�ت ه�ذه الخطوة 
قادرة ع�ىل التخفيف م�ن أزمته 

عىل املدى القصري.

الغذائي�ة  امل�واد  عب�وات  بع�ض  ت�زال  ال 
واملرشوبات البالستيكية تحتوى عىل ثنائى 
الفين�ول أ )BPA(، ال�ذي يمك�ن أن يش�به 
هرم�ون اإلس�رتوجن »هرم�ون األنوثة«، 
وع�ىل الرغم م�ن أن الخ�رباء يقول�ون إن 
الكمي�ات الصغرية من BPA املكتش�فة يف 
األطعمة من غري املرجح أن تسبب مشاكل، 

إال أن بع�ض الناس يش�عرون بالقلق 
م�ن أن التع�رض املنخفض املس�تمر 
يمك�ن أن يك�ون ل�ه آث�ار صحي�ة، 
الجن�ن  لتطوي�ر  بالنس�بة  خاص�ة 

والرضع واألطفال.
مجل�ة يف  الباحث�ون  وأبل�غ 

 Journal of
 P r o t e o m e
أنه    Research

ع�ىل  تجرب�ة  يف 
الف�ران، وجدوا 

أن ثنائ�ي الفينول 
يس�بب   )BPA( أ 
مشاكل يف الجينات 

تس�تمر لثالث�ة أجي�ال عىل 
األقل.

عن�د  الدراس�ات  ربط�ت  وق�د 

التع�رض ل�� ثنائ�ي الفين�ول أ )BPA( يف 
الرحم مع بداية الرب�و يف مرحلة الطفولة، 
وأظهرت دراس�ات أخ�رى أن عالج الفران 
الحام�ل بامل�ادة يس�بب أعراًض�ا ش�بيهة 

بالربو لدى األمهات وحديثى الوالدة.
وباستخدام القياس الطيفي الشامل، قارن 

ن  حث�و لبا ا

الربوتين�ات الت�ي تنتجه�ا بع�ض الخالي�ا 
  BPA��املناعي�ة م�ن الف�ران املعرض�ة ل

وذريتهم.
ويف الف�ران املعرض�ة ل�� BPA واألجي�ال 
الربوتين�ات  بع�ض  إنت�اج  ت�م  الالحق�ة 
املرتبطة بنظام املناعة الفطري املنش�ط - 
وال�ذي يلعب دوًرا رئيس�ًيا يف الدفاع املضاد 
للفريوس�ات والذي يرتبط أيًض�ا بأمراض 

الحساسية.
وباإلضاف�ة إىل ذل�ك تس�بب 
التعرض ل� BPA تغيريات 
يف اإلنزيم�ات التي تعدل 
املرتبط�ة  الربوتين�ات 
الن�ووي  بالحم�ض 
»هيس�تون«،  تس�مى 
وه�ذا النوع م�ن التعديل 
يمك�ن أن يس�بب تغيريات 

وراثية يف التعبري الجيني.
وأك�د الباحثون أن نس�ل 
الف�ران املعرض�ة ل�� 
BPA كان م�ن املمكن 
يف  تغي�ريات  يرث�وا  أن 
تعبري ال� DNA الذي يسبب 

تنشيط نظام شذوذ املناعة.

علماء: شيخوخة الجسم ابطأ لدى من يتناول حليب البقر
كتش�ف علم�اء جامع�ة بريغه�ام يانغ 
األمريكية، أن شيخوخة الجسم بيولوجيا 
الذي�ن  األش�خاص  عن�د  أبط�أ  تك�ون 

يتناولون حليب البقر منخفض الدسم.
 Oxidative Medicine and وتفيد مجلة
الباحث�ن  ب�أن   ،Cellular Longevity

تاك�ري  الري  الربوفيس�ور  برئاس�ة 
اس�تخدموا بيان�ات ع�ن 5834 مواطنا 
أمريكي�ا بالغ�ا، يتناول�ون حليب�ا قلي�ل 
الدسم )1% أو خال من الدسم(، أو حليبا 
بدسم )2% أو 3.25%( . باإلضافة إىل هذا 
13% من املشمولن بالدراسة ال يتناولون 

الحليب.
وق�د درس الباحث�ون العالق�ة املتبادل�ة 
)نهاي�ات  التيلوم�ريات  ط�ول  ب�ن 
أح�د  تعت�رب  الت�ي  الكروموس�ومات، 
اإلنس�ان(  لعم�ر  الرئيس�ية  امل�ؤرشات 
ونسبة الدهون يف الحليب وتكرار تناوله.

ويش�ري تاكري، إىل أن النتائج التي حصلوا 
عليه�ا كان�ت مذهل�ة، فق�د اتض�ح أن 
زيادة دس�م الحليب بمقدار نسبة مئوية 
واحدة، يس�بب تقلص طول التيلومريات 
بمق�دار 69 زوج�ا م�ن النوكليوتي�دات 
األساس�ية، وهذا يع�ادل أكثر م�ن أربع 
س�نوات بيولوجية، وأن الذي�ن يتناولون 
حليب بقر نس�بة الدهون في�ه %3.25 ، 
كانت التيلوم�ريات عندهم أقرص بمقدار 
145 زوجا من النوكليوتيدات الرئيس�ية 
مقارن�ة بالذين يتناول�ون الحليب الخايل 

من الدسم.
واتضح أيضا أن التيلومريات لدى الذين ال 
يتناولون الحليب، أق�رص مما عند الذين 

يتناولون الحليب الخايل من الدسم.
ووفق�ا لتاك�ري، ه�ذه النتائ�ج تؤكد عىل 
صح�ة التوصيات بإضاف�ة الحليب قليل 

الدسم إىل النظام الغذائي الصحي.

البالستك في عبوات المواد الغذائية قد تتسبب بآثار جينية

سامسونغ تكشف عن هاتفها 
الجديد من الفئة المتوسطة

دراسة: المشاكل المالية تسبب اضطرابات نفسية وعقلية

دراسة: مفعول السكر للدماغ تطبيق يحارب عمليات االتجار بالبشر
اشبه بالمخدرات
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة

  رقم قياسي جديد
 في صنع كعكة الفانيال !

 املراقب العراقي/ متابعة...
يف محاول�ة لكرس الرق�م القيايس بموس�وعة 
»غيني�س« لألرق�ام القياس�ية، ش�ارك حوايل 
1500 خب�از وطاه يف والية كرياال جنوب غربي 
الهن�د يف إع�داد وصناع�ة كعكة فانيلي�ا تمتد 
عىل مس�افة 6.5 كيلومرت وت�زن نحو 27000 

كيلوغرام.
ووض�ع الخب�ازون والطه�اة الهن�ود كريم�ة 
الش�وكوالتة عىل الحلوى املمتدة بش�كل أفعى 
ملتوي�ة فوق آالف الط�اوالت واملكاتب يف أرض 
مدين�ة  يف  املج�اورة  وبالط�رق  املهرجان�ات 
تريش�ور بوالي�ة ك�رياال املطل�ة ع�ىل املحي�ط 

الهندي.
ووفقا للتقارير، يبلغ وزن كعكة الفانيال، والتي 
يقدر عرضها وس�مكها 10 سنتيمرتات، حوايل 
27000 كيلوغ�رام، وق�د اس�تخدم يف إعدادها 
12000 كيلوغرام من الس�كر والدقيق بحسب 
ما ذك�رت صحيف�ة »الغاردي�ان« الربيطانية.

وقىض الخبازون والطهاة، الذين كانوا يرتدون 
ال�رداء األبي�ض التقلي�دي والقبع�ات البيضاء 
الخاص�ة بالطه�اة، م�ا يقرب من 4 س�اعات 

األربعاء املايض يف جمع وترتيب الكعكة.
وقال األمني الع�ام لجمعية الخبازي�ن الهنود، 
نوشاد، إن موسوعة غينيس لألرقام القياسية 
قيّم�ت طول الكعكة بأن�ه يصل إىل 6500 مرت، 

لكن تأكيدها للطول الدقيق كان معلقا.
ومن ش�أن ه�ذه الكعكة أن تتف�وق عىل الرقم 
القي�ايس العامل�ي يف س�جل غيني�س لألرق�ام 
الخب�ازون  ب�ه  يحتف�ظ  ال�ذي  القياس�ية، 
الصيني�ون يف منطقة زيكيس، الواقعة ش�مال 
رشقي مقاطعة جيانغيش، الذين صنعوا كعكة 

فواكه بطول 3.2 كيلومرتات يف عام 2018.

كشف لغز حزم النقود !

املراقب العراقي/متابعة...
كش�فت الرشطة عن املص�در الغامض 
لحزم النقود، التي بدت يف بعض االحيان 
وكأنها تس�قط من السماء عىل شوارع 
بل�دة إنكليزية، حيث وجدت الس�لطات 
أن اثن�ني من أصح�اب النوايا الحس�نة 
قام�ا بوضع ح�زم امل�ال، والت�ي غالباً 
م�ا كانت تزي�د قيمتها ع�ن ألفي يورو 
)2600 دوالر( ح�ول البلدة يف محاولة ” 

إلعادة يشء للمجتمع”.
يف  ش�يل  ب�الك  قري�ة  أصبح�ت  وق�د 
مقاطعة دورهام مش�هداً عامليا عندما 
بدأت مبالغ كبرية من املال تظهر بشكل 

ئي  ا لق�رب عش�و با
م�ن 

الش�ارع الرئييس يف عام 2014، وقد تم 
اكتش�اف ما يصل إىل 26 ألف يورو عىل 
مدار السنوات الست املاضية، ولكن بدالً 
من االحتفاظ باألم�وال، قام العديد من 
سكان البلدة بتسليم األموال، التي عثروا 

عليها يف الشوارع، إىل السلطات.
وكان يت�م ترك ه�ذه الحزم ع�ىل مرأى 
من الجميع مثل االرصفة، ويف نوفمرب/ 
تس�فر  ل�م  امل�ايض،  الثان�ي  ترشي�ن 
التحقيق�ات الت�ي اجريت مع الس�كان 
واملنظم�ات االجتماعي�ة ومكتب الربيد 
والبن�ك يف البلدة التي يقل عدد س�كانها 

عن 500 شخص عن أي شئ.
وتق�دم املتربعان لكش�ف اللغ�ز، ولكن 
هويته�م  إن  قال�ت  دوره�ام  رشط�ة 
س�تبقى رسية، إىل درج�ة أن املحقق 
يع�رف  ال  للتحقي�ق  الرئي�يس 

هويتهم.
وأك�د املحقق�ون أن�ه تم 
ترك األم�وال عن عمد يف 
أماك�ن يمك�ن العثور 
قب�ل  م�ن  عليه�ا 
املحتاجني، بما فيهم 
أولئك  أو  السن  كبار 
يف  س�قطوا  الذي�ن 
أوقات عصيبة، وفقا 

لصحيفة الغارديان.
صحيف�ة  وأف�ادت 
“نيوي�ورك تايم�ز” من 
جهتها أنه تم التحقق من 
هوي�ة املتربع�ني م�ن خالل 
س�ؤالهم ع�ن طريق�ة تغلي�ف 
الح�زم، وتفاصي�ل صغ�رية ل�م يتم 

الكشف عنها للجمهور.

»جامع أموال وهمي«   
املراقب العراقي/ متابعة...

تع�رّض آالف الس�وريني م�ن دمش�ق 
ومن م�دن أخرى ألكرب عملي�ة احتيال 
شهدتها سوريا منذ عقود، حيث تمكن 
الوهمي�ة  ال�رشكات  إح�دى  صاح�ب 
ومقره�ا العاصمة دمش�ق م�ن جمع 
عدة مليارات س�ورية م�ن أكثر من 25 
أل�ف س�وري بحج�ة تش�غيل أموالهم 
لق�اء  ش�هرية  مبال�غ  وإعطائه�م 

تشغيلها.
زاه�ر  ل�دى  أمواله�م  ه�ؤالء  وأودع 
زنربكج�ي ال�ذي أس�س رشك�ة قالت 
وهمي�ة  إنه�ا  الس�ورية  الس�لطات 
األعم�ال  “مرك�ز  باس�م  ومزعوم�ة 
الك�وري” ليتب�ني له�م الحق�اً أن هذه 
الرشك�ة غ�ري مرخص�ة وأنه�ا أُقفلت 
قبل عدة أيام بالش�مع األحمر من قبل 
السلطات املحلية ولتذهب أموالهم عىل 

األغلب هباءاً منثوراً.
قيم�ة  وتف���اوت�ت 
الت����ي  األم�وال 
كل  أودعه����ا 
هؤالء  م����ن 
ل�دى املحت�ال 
ح�ب  ص���ا
لش���ركة  ا
مئات  مابني 
ف  ال آل ا
وعش���رات 
 . . ي�ني ملال ا

حي�ث 
ىض  تق�ا
ه����ؤالء 
ل�غ  مب���ا

ش�هرية ع�ن أموالهم كل واح�د منهم 
بحس�ب املبلغ ال�ذي أودع�ه، لكن هذا 
األم�ر اس�تمر لعدة أش�هر ث�م اختفى 
صاح�ب الرشك�ة الوهمي�ة وبع�د ذلك 
فوجئ املودعون بأن الس�لطات املحلية 
قد أقفلت الرشكة تماماً.الرشطة ألقت 
القب�ض ع�ىل زاهر زنربكج�ي صاحب 
مؤسس�ة “مرك�ز األعم�ال الك�وري” 
املزعوم�ة، وقال�ت صحيف�ة الوطن إن 
زنربكج�ي ل�م يك�ن ل�ه أي حس�ابات 
مرصفي�ة، وقد عثر يف منزله عىل مبالغ 
نقدية بمئات ماليني اللريات الس�ورية، 
منوهة ب�أن زنربكجي قام بتوزيع املال 
ع�ىل بع�ض من�ازل أصدقائ�ه وذويه، 
والعم�ل جاٍر ع�ىل اس�تعادتها، ليصار 
وزارة  ألصحابها.وقال�ت  إعادته�ا  إىل 
الداخلي�ة وحماية املس�تهلك  التج�ارة 
أن�ه ليس يف س�جالتها ترخيص باس�م 
أو باس�م صاح�ب  الكوري�ة  الرشك�ة 
الرشك�ة زاهر زنربكج�ي، وكذلك األمر 

بالنسبة لوزارة اإلدارة املحلية.

غرامة تاريخية لموظف في الكويت

حاول تهريب 200 عقرب حي في حقيبته !
املراقب العراقي/ متابعة...

ألقت س�لطات أمن املط�ار يف رسيالنكا، القبض عىل 
مسافر صيني حاول تهريب 200 عقرب حي.

وق�ال املتح�دث باس�م جم�ارك رسيالنكا، س�ونيل 
األمريكي�ة،  إن«  إن  »يس  لش�بكة  جاياراثن�ا، 
متوجه�ا  كان  عام�ا  ال��30  صاح�ب  الرج�ل  إن 
إىل مدين�ة غوان�زو يف جن�وب الص�ني م�ن مط�ار 

م�ا باندارني�ك ال�دويل يف مدين�ة كوملب�و،  عند
اكتشفت السلطات العقارب الحية يف 

حقيبته.
وأظهرت ص�ور العقارب معب�أة داخل 

سبعة صناديق بالس�تيكية، وتم جمعها من 
عدة مناطق يف رسيالنكا.

وأطلقت الس�لطات رساح الرج�ل بعد أن دفع غرامة 
قدره�ا 100 ألف روبية رسيالنكي�ة، بما يعادل 552 

دوالرا أمريكيا.
يذكر أن�ه يتم اس�تخدام العقارب يف الط�ب الصيني 
الش�عبي، حيث يزعم ممارس�وه أن سمها قادر عىل 

املساعدة يف تخفيف آالم العضالت واألعصاب.
وتعد رسيالنكا موطنا للعدي�د من الحيوانات الربية، 
وهذه ليست املرة األوىل التي يتم فيها توقيف مسافر 

ه�و  حيوان�ات و تهري�ب  يح�اول 
حية.

املراقب العراقي/متابعة...
قض�ت محكم�ة كويتي�ة يف القضي�ة املعروف�ة 
إعالميا ب�«الس�طو عىل الرمال« بالسجن لقيادي 

يف البلدية وغرامة تاريخية يف البلد.
وقضت املحكمة بحبس وعزل قيادي يف »البلدية« 
غيابيا ملدة 7 س�نوات مع الشغل والنفاذ، وبنفس 
الحكم عىل متهم آخر س�وري الجنسية محبوس 
ع�ىل ذم�ة القضي�ة الت�ي أث�ارت جدال كب�ريا يف 

الكويت.
وبحس�ب موق�ع صحيف�ة »القب�س« الكويتي�ة 
»ألزمت املحكم�ة املتهمني برد قيمة ما اس�توليا 
عليه، من خ�الل جريمة التزوير املس�ندة إليهما 
يف تقري�ر االتهام، وهو مبل�غ 370 مليون دينار، 

كم�ا قض�ت بإلزامهم�ا متضام�ني دف�ع ضعف 
املبل�غ، بقيمة 740 مليون دينار، ومن ثم يتجاوز 

اإلجمايل املليار دينار«.
ونقل�ت الصحيفة عن مص�در قانون�ي: إن هذه 
الجريم�ة، ووفق املبلغ الذي حكم�ت به املحكمة 
أمس، تس�تحق أن ُيطل�ق عليها »رسقة العرص«؛ 

ألن هذا املبلغ لم تشهده قضايا التزوير من قبل.
وأكد املصدر عىل أن املتهم الهارب يف حال القبض 
علي�ه أو تس�ليمه من قب�ل »االنرتب�ول« يحق له 
الطعن عىل ه�ذا الحكم، وتقدي�م دفاعه مجدداً، 
أما بالنسبة إىل املتهم السوري املحبوس فتبقى له 
درجتان أمام املحاكم للطعن يف هذا الحكم، وهما 

»االستئناف« و«التمييز«.

املراقب العراقي/ متابعة...
ويأت�ي اختي�ار س�تة عجائب فق�ط ح�ول العالم، 
ع�ىل الرغم ملا يتمتع به الرق�م 7 من أهمية ورمزية 
خاصة لدى اليونانيني القدماء، حيث كان يستخدم 

بشكل رئييس يف الطقوس الدينية الخاصة بهم.
خليج البعوض- بورتوريكو

جاء خليج بورتوريكو الشهري أوال يف قائمة العجائب 
وأن الخلي�ج افضل مكان يف العالم لرؤية واحدة من 
أكث�ر املناظ�ر الطبيعي�ة الرائعة، حي�ث أن الخليج 
يعت�رب موطن لنوع خاص م�ن العوالق ينبعث منه 
ض�وء أزرق عندما ينترش، ما يجع�ل منه أعجوبة 
نادرة للغاية، كما تم تسجيله يف موسوعة غينيس 
لألرقام القياسية ألملع تأللؤ بيولوجي مسجل عىل 

اإلطالق.
كهف فيتنام العمالق

يضم هذا الكهف العمالق حفرة عىل الس�طح مليئة 
باألش�جار الخرضاء الكثيف�ة. داخل الكهف يمكنك 

أن تجد جناحاً يبعد 400 مرتاً فقط عن الشاطئ.
يمك�ن لوص�ول إىل الكهف س�رياً عىل األق�دام، هو 
أكرب كهف عىل هذا الكوك�ب ويقع يف أعماق غابات 
متن�زه فونج نها كي بانج الوطني يف فيتنام وتوجد 
يف الكهف غابة غني�ة بالنباتات النادرة والحرشات، 
حتى إن هناك مجموعة من القرود تعيش يف الغابة.

حفرة النيزك- أريزونا

ويعت�رب أفضل موق�ع لبي�ان تأثري الني�ازك، يرجع 
عم�ره لنح�و 50 ألف ع�ام، وق�د أح�رق 300 ألف 
طن م�ن الصخور ح�ني رضب األرض بقوة. وتزيد 
ق�وة النيزك عىل قوة القنبلة النووية يف هريوش�يما 

ألف  ر بمق�دار  وف�و . ة مر

م  ا صط�د ذابت ا النيزك 
األرض ع�ىل الفور تارك�ة حفرة بعم�ق 550 قدماً 
وقطر نحو ميل تقريب�اً وال يزال من املمكن رؤيتها 

حتى يومنا هذا.

خندق ماريانا
أعمق نقط�ة يف جمي�ع محيطات العال�م، معروف 
باس�م Challenger Deep، ويبل�غ عمق�ه املذه�ل 
35787 قدماً تحت الس�طح ويمكن مش�اهدته من 
ناف�ذة الطائ�رة، وهو عمي�ق لدرجة أن تس�تطيع 

إسقاط جبل إفرست بداخله.
وبداخ�ل الخن�دق العديد م�ن عجائ�ب الدنيا، حيث 
الكائن�ات الغريبة الت�ي تتوهج يف الظ�الم والتي ال 

توجد يف أي مكان آخر يف العالم.
أالسكا- دون شيلدون

يس�مى املوقع عىل اس�م طيار أالسكا األسطوري 
دون ش�يلدون، الذي اكتشف هذا املكان ألول مرة 
قب�ل أكثر م�ن 50 عام�اً. وهو عب�ارة عن نصف 
دائ�رة ش�به مثالية م�ن قمم الثل�وج، وهي أكثر 
املناظ�ر الطبيعية املذهلة يف أمريكا، وتقع يف عمق 
متن�زه Denali الوطن�ي. ولس�نوات طويل�ة كان 

يتعذر الوصول إىل هذا املوقع.
كاراكول -حضارة املايا

تمكن شعب املايا منذ آالف السنسن بدون أي أدوات 
متقدم�ة من بناء مدن حجرية شاس�عة يف وس�ط 
واح�دة من أكثر الغابات عمق�اً عىل األرض، مقرها 

حالياً يف املكسيك.
كاراك�ول تقع يف الغابات املط�رية يف غرب بليز، هذا 

املوقع الهائل الذي تبلغ مساحته 30 ميالً مربًعا .

تعود تسمية عجائب 
الدنيا السبع إلى مئات 

السنين قبل الميالد، 
عندما تمكن اليونانيون 

القدامى من غزو 
مساحات شاسعة من 

العالم، مما أعطى 
للسياح اليونانيين فرصة 

للتجوال بحرية في 
مراكز الحضارات في 

ذلك الزمان، كالحضارة 
الفرعونية والبابلية 
والفارسية وغيرها.

عجائب الدنيا الستة لعام 2020 

ازدياد عمليات تهريب األسلحة في أمريكا  
املراقب العراقي/ متابعة...

ذك�رت وس�ائل إع�الم أمريكي�ة، 
الس�لطات  أن  الخمي�س،  الي�وم 
بحماي�ة  املكلف�ة  األمريكي�ة 
املط�ارات ضبطت آالف األس�لحة 
الحربي�ة خ�الل عملي�ات تفتيش 

املسافرين يف عام 2019.
ذك�ر موقع »ياه�و« األمريكي أن 
ق�وات حف�ظ األم�ن يف املط�ارات 
األمريكي�ة ضبط�ت نح�و 4500 
عملي�ات  خ�الل  س�الح  قطع�ة 
التفتي�ش األمن�ي يف املطارات عام 
2019 واعت�رب ذل�ك رقما قياس�يا 

بالنسبة للسنوات السابقة.

وبحسب الس�لطات األمنية 
املضبوط�ات  نس�بة  زادت 
نحو 5% مقارنة بالعام الذي 
األع�ىل خالل  س�بقه، وهو 
18 عام�ا من تاري�خ إدارة 

سالمة النقل األمريكية.
وبحس�ب م�ا أعلن�ت إدارة 
س�المة النق�ل يف بيان، فإن 
من بني 4432 قطعة سالح 
عث�ر عليه�ا إم�ا يف حقائب 
أو م�ع  املحمول�ة  األمتع�ة 
الركاب أنفسهم، كان 87 يف 
املئة منها محش�وا وجاهزا 

لالستعمال.

سر عضالت رونالدو... 6 وجبات في اليوم وطبق »سحري«
املراقب العراقي/ متابعة...

ص�ن«  »ذا  صحيف�ة  كش�فت 
الربيطانية عن رس الجس�م 
املثايل ال�ذي يتمتع به نجم 
الربتغ�ايل  الق�دم  ك�رة 
كريستيانو رونالدو، 
وال�ذي انتقل لفريق 
العج�وز«  »الس�يدة 
صي�ف 2018 مقابل 
جني�ه  ملي�ون   99

إسرتليني.
الالع�ب  إن  الصحيف�ة  وقال�ت 
يتناول 6 وجب�ات يف اليوم بمعدل 
ك�ي  س�اعات،   4-3 كل  وجب�ة 

يحص�ل ع�ىل احتياجات جس�مه 
من العنارص الغذائية الالزمة التي 

يحتاجها العب الكرة.
وأوضحت الصحيف�ة أن رونالدو 
يتناول س�مك أبو س�يف وس�مك 
التونة وس�مك القد، وهي تش�كل 
م�ع الس�لطة ج�زء ال يتج�زأ من 
نظام�ه الغذائي، ووصف رونالدو 
طبق لحم الدجاج عىل حس�ابه يف 
»إنس�تغرام« بالطبق »السحري« 
بس�بب نس�بة الربوت�ني العالي�ة 

واملنخفضة من الدهون.
ويتن�اول رونال�دو وجب�ة إفطار 
والجب�ن  اللح�م  م�ن  مكون�ة 

والزبادي قليل الدسم، فيما تشكل 
ثمرة األفوكادو جزء رئيس�يا من 
مكونات وجبات�ه الخفيفة خالل 
الي�وم إضافة للفواك�ه الطازجة. 
ويأت�ي طب�ق لح�م الدج�اج مع 
السلطة رقم 1 يف خيارات وجبتي 
الغ�داء والعش�اء أو طبق س�مك 
والبي�ض  الس�لطة  م�ع  التون�ة 
والزيت�ون خي�ار ث�ان، ويحرص 
ع�ىل  الربتغ�ال  منتخ�ب  نج�م 
نظام�ه الغذائي، ويمتنع بش�كل 
مطلق ع�ن تناول اللحوم الحمراء 
واألطعمة املجم�دة أو املرشوبات 

الغازية.

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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فقد وحياشة النصر 

اخر الكالم

كث�رية هي املرادف�ات للفقدان يف لغة الضاد الت�ي ما فتئت تتحفنا 
بمدلوالت ش�تى ملعنى او اسم واحد ، بصياغات يجنح الذهن فيها 
الحتساء تأويالتها غرفة بعد غرفة بنشوة وتلذذ كبريين.ولعل من 
مرادفات الفقدان هو الضي�اع ،والحرمان ،والغياب ،وحتى البذل ، 

واالنفاق يف جانب من جوانبه .
كل غ�زارة الوصف ه�ذه يعييه�ا أن تمنح الفقدان معن�ى االيجاد 
والربح ، كما يفعل الواقع وأالثر الوضعي ،حني يكون الفقد بذال يف 
س�بيل الله ، وحني تكون الخس�ارة نحو من انحاء التأديب وإعادة 

لصياغة الذات واملكنون عىل االسس الصحيحة .
))ل�ن تنالوا الرب حتى تنفقوا مماتحبون(( 92آل عمران ، ومن هنا 
نفهم كيف أن الله سبحانه قد حبس النرص عن املسلمني يف معركة 
حنني بش�كل وقت�ي،  لعلة ماكان يمكن عالجه�ا اال )بالفقد( ولو 
كان ذل�ك الفقد آني�اً ومؤملا، فالغرور والزهو الذي رافق املس�لمني 
، واستصحابهم الش�عور بالغلبة والتفوق والركون للكثرة، مرض 
فتاك وداء عضال البد من استئصاله قبل استفحاله ، وقبل أن ياتي 

عىل الروح االيمانية ويقيض عليها بشكل نهائي.
فكان�ت تلك العقوبة التأديبية مدعاة الن يلتفت املس�لمون الهمية 
تخلصه�م م�ن داء الغرور والخيالء ، النها ليس�ت من س�جاياهم 
والينبغ�ي لهم  ،وليعودوا بعدها لرش�دهم وينطلقوا نحو مارس�م 

لهم من سبيل يرقى بهم ملراتب رفيعة .  
ق�ال تعاىل)َوَيوَْم ُحَن�نْيٍ  إِْذ أَْعَجَبْتُكْم َكْثرَُتُكْم َفلَْم ُتْغِن َعنُكْم َش�ْيًئا 

ْدِبِريَن( التوبة )25( َوَضاَقْت َعلَْيُكُم اأْلَْرُض ِبَما َرُحَبْت ُثمَّ َولَّْيُتم مُّ
إن الفق�د يحف�ز باالنس�ان غريزة التعوي�ض ويدفع ب�ه لتكثيف 
طاقات�ه تماما كما يحصل الغلب االيتام ، فنجدهم يف العادة اش�د 
اعتمادا عىل انفس�هم من االوالد الذين يعيش�ون الدعة والرخاء يف 

احض�ان ابويه�م ،ولعل تذك�ري القرآن 
للنبي االك�رم )ص(باليتم فيه اش�ارة 
له�ذا املعنى،  كما هو واضح يف س�ياق 
التذكري باليتم وكأنه نعمة ومنة )وهو 
كذلك مادام يف كنف الله ورعايته(فقال 
س�بحانه )الم يج�دك يتيما ف�آوى(6 

الضحى.
الصح�راء  بنبات�ات  مايك�ون  اش�به 
لكنه�ا   ال�دوام  للم�اء ع�ىل  العط�ى 
))اصل�ب ع�ودا وق�وى وق�ودا وابطأ 

خمودا((كم�ا ورد يف النه�ج الرشي�ف 
ب�ل لوال الفقد ماكان لالنس�ان ان يتعرف 

ع�ىل مايتمتع به من نعم وافضال .وقد ورد يف حديث االمام عيل ع 
)تجهل النعم ما اقامت فاذا ذهبت عرفت(

فياترى م�ا الذي غفلنا عنه بوجود الحاج قاس�م س�ليماني وابي 
مهدي املهندس وكان لزاما علينا فقدهما حتى نعرف ما كنا نتمتع 

به من نعمة بوجودهما ؟!
الش�ك أن لفقدهما وقع كب�ري يف النفوس س�يلفتنا حتما ألثرهما 
البال�غ يف صناع�ة النرص ويحفز فين�ا البحث الج�اد عن تعويض 
ه�ذه الخس�ارة .فلعلنا ق�د اصبنا بآف�ات النرص الت�ي اصيب بها 
املس�لمون ي�وم حن�ني ، وكان الب�د لنا م�ن صعقة قوي�ة تهز بنا 
الوجدان وتس�تثري فينا دفائن ال�روح الجهادية من جديد ، وتلفتنا 
الهمية اعادة تنظيم صفوفنا مرة اخرى  ومغادرة الروح االتكالية 
والتوج�ه ل�رضورة أن تكون لنا رح�م قيادية ول�ود تصنع االفذاذ 
وتنجبهم . وان نوطن انفسنا عىل الهزات العنيفة ونكيف اوضاعنا 

للتعامل معها بثبات وحزم .
إن لفق�د الش�هيدين الكبريين الحاج قاس�م س�ليماني واملهندس 
رض�وان الله عليهما لوع�ة وحرسة لكنه كذل�ك ذو بركات عجيبة 
ماكان ملس�رية الحش�د بل لعم�وم قوافل االح�رار يف ه�ذا البلد أن 
يضمن�وا بقائه�ا دون ه�ذه الدفعة املعنوي�ة التي س�فهت الدنيا 

وزخرفها باعني الجميع 
واث�ارت فين�ا الغبطة للش�هداء ، وفتح�ت اعيننا ع�ىل حقيقة أن 
املعرك�ة لم تنته بعد وأن املواجهة الحاس�مة لم تب�دأ والبد لها من 

متاع شاء الله سبحانه يكون فيها متاعنا الفقد العزيز .
رحم الله الشهيدين )الحاج قاس�م سليماني( والحاج )ابو مهدي 
املهندس( واس�كنهما فس�يح جناته واخذ بايدين�ا ملواصلة دربهم 

والطريق الذي س�اروا عليه انه س�ميع مجيب.

  ماجد الشوييل


