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تصاعد غير مبرر بوتيرة تظاهرات بغداد والمحافظات 
الجنوبية مع تحريض للشباب على العنف

..ًمجدداالفتنةإلشعالمحاولةفي

المراقب العراقي/ القسم السياسي... 
تصاعدت وترية التظاهرات خالل اليومني 
املاضي�ني بش�كل غ�ري م�رر، الس�يما يف 
ظل امل�ي  بتنفيذ مطال�ب املتظاهرين يف 
تغيري رئاس�ة الوزراء واملفوضي�ة وإقرار 
قانون جديد لالنتخابات،  ولم يتبق س�وى 
القليل الختي�ار رئيس وزراء جديد يحظى 

بمقبولية الشارع والكتل السياسية . 
اال ان االع�الم املغرض لعب دوراً س�لبياً يف 
تحري�ض الش�باب ع�ى العنف ، وس�اهم 
يف تأجي�ج  الوض�ع الداخ�ي من�ذ بداي�ة 
التظاه�رات يف ترشي�ن امل�ايض اىل اليوم، 
اذ دأب�ت وس�ائل اع�الم عربي�ة  ومحلي�ة 
اىل الدف�ع باتجاه اش�عال الوض�ع الداخي 
يف البل�د، وح�رف مس�ار التظاه�رات عن 

سلميتها  والذهاب بها نحو التصعيد . 
خطبه�ا  يف  الديني�ة  املرجعي�ة  وش�ددت 
املتك�ررة عى س�لمية التظاه�رات ودعت 
كذل�ك الكتل السياس�ية  اىل رضورة النظر 
بمطالب املرشوعة، اال ان الخالف السيايس 
املحتدم حال دون اإلرساع  بتس�مية رئيس 
وزراء جدي�د وه�و ما س�اعد ع�ى تأزيم 
الوض�ع بس�بب ضعف حكوم�ة ترصيف 
 االعالم يف اتخاذ اإلجراءات الالزمة التي من 
شأنها تهدئة الشارع وانهاء التظاهر، كما 
اوجدت  مرراً للمخربني يف تنفيذ خططهم . 

وبهذا الش�أن يرى املحلل السيايس صباح 
العكي�ي ان م�ا يج�ري اليوم هو بس�بب 
املندسني  واملخربني الذي يتبعون االجندات 
الخارجية، لخلط األوراق واش�عال الوضع 
اخ�راج  يف  ق�رارات  الحكوم�ة  وتطبي�ق 
القوات األجنبية وتعقيد املش�هد السيايس 
بخص�وص اتف�اق الكتل ملرش�ح رئاس�ة 
 ال�وزراء البدي�ل عن املس�تقيل ع�ادل عبد 

املهدي . 
وقال العكيي يف حدي�ث خص به »املراقب 
العراق�ي« ان »املتظاهرين أعلنوا براءتهم 
م�ن غل�ق  الش�وارع وتوقيف املؤسس�ات 
الحكومية وح�رق اإلطارات يف الش�وارع، 
ألنهم يدركون بان هذه  املمارسات تريدها 

جهات خارجية ومنها أمريكا .» 
بع�د  التصعي�د ج�اء  »ذل�ك  ان  وأض�اف 
التح�ركات النط�الق تظاه�رات مليوني�ة 
مطالب�ة بإخ�راج الق�وات  االمريكي�ة من 

الع�راق، وهذا ما كش�ف حقيقة املخربني 
الذين يعملون للخارج .» 

وأش�ار اىل ان »املطالب املرشوعة ال يمكن 
تش�كيل حكوم�ة،  ظ�ل  يف  اال  تطبيقه�ا 
كتقديم درجات  وظيفية وخدمات وتمرير 
املوازن�ة وغريه�ا«، مبين�اً ان »من يقطع 
الطرق ويحرق املؤسسات  ويغلق املدارس 
ويس�عن  مطال�ب  لديه�م  لي�س  ه�ؤالء 

للتخريب فقط .» 
وتاب�ع ان »إج�راءات الق�وات األمني�ة يف 
اعتقال جميع من يسعى للتخريب وقطع 
الطرق ه�و اجراء  صحيح، ألن�ه ال يمكن 
ان يرتك املخربون يعملون عى مزاجهم يف 

التعدي عى القانون .» 

م�ن جانبه ي�رى املحل�ل الس�يايس منهل 
املرشدي، ان العامل الخارجي بدى واضحاً 
يف ح�رف  مس�ار التظاه�رات من�ذ بداي�ة 
انطالقه�ا اىل الي�وم، وهنال�ك دالئ�ل عى 
ذلك االنحراف عر عملية  اس�تهداف مقار 
الحش�د الش�عبي وتمزي�ق ص�ور القادة 

الشهداء .» 
وقال املرشدي يف ترصيح خص به »املراقب 
العراقي« ان »املخرب�ني يف التظاهرات هم 
بعيدي�ن  كل البعد ع�ن املطالب املرشوعة، 
ويتحركون بعشوائية بإشارة من الخارج، 
وه�م بذل�ك يعط�ون  ص�ورة س�يئة ضد 

التظاهرات .» 
وأض�اف ان » الكت�ل السياس�ية تتحم�ل 

جزء من املسؤولية كونها اوجدت مررات 
للمخربني، عر  تأخريها حسم ملف رئيس 
ال�وزراء، واإلبق�اء عى حكوم�ة ترصيف 
االعمال التي ال تس�تطيع اتخ�اذ  إجراءات 
قوية من ش�أنها السيطرة عى من يحاول 

حرف التظاهرات .» 
يش�ار اىل ان بداي�ة التظاه�رات كانت قد 
انطلق�ت يف )1 ترشي�ن 2019( والزال�ت 
األولي�ة  املطال�ب  مس�تمرة،  وانح�رت 
بإصالح النظام السيايس وتغيري مفوضية 
االنتخابات والحكوم�ة  واملي بانتخابات 
مبك�رة اال انه�ا رسع�ان م�ا تصاع�دت 
لتتح�ول ألعم�ال عن�ف وتخري�ب وحرق 

 وقتل. 

المراقب العراقي/ متابعة...
اكد مص�در مطلعبمحافظة النجف، الي�وم االثنني، ان أهايل 
املحافظ�ة ش�كلوا لجان ش�عبية لط�رد  عصاب�ات الجوكر 

االمريكي التخريبية من مناطقهم . 
وقال املصدر يف ترصيح إعالمي تابعته »املراقب العراقي«، انه 
“بحس�ب توجيهات املرجعية  الدينية العليا فان اهايل النجف 
قاموا بتشكيل لجان ش�عبية لطرد املجاميع التخريبية التي 

تعمل  ضمن الجوكر االمريكي من مناطقهم .“ 
وأض�اف املص�در ال�ذي رفض الكش�ف عن اس�مه ان »هذه 
اللج�ان الش�عبية اش�تبكت يف أكثر م�ن  م�كان وزمان مع 
العصاب�ات التخريبي�ة كونه�ا عمل�ت ع�ى ح�رق وس�لب 
املؤسسات الحكومة وغلقت  الطرق الرئيسية يف املحافظة«. 

وتابعان “شباب النجف تصدوا وبالقوة للمجاميع التخريبية 
وقطاع الطرق واخرجوهم من مناطقهم  وأعلنوا استعدادهم 

لحمايتها من اي شخص يعتدي او يحرق او يخرب”. 

المراقب العراقي/ متابعة...
نفى النائب عن حركة التغيري هوشيار عبد الله، اليوم االثنني، 
حص�ول النواب عى أي بالغ  بخصوص انعقاد جلس�ة األربعاء 

املقبل. 
وقال عبد الله يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« إن »رئاسة 
مجلس النواب أبلغت النواب الس�نة  والك�رد بأن الرملان دخل 
يف عطلته الترشيعية رس�ميا«، مشريا اىل أن »هيئة الرئاسة لم 

توجه  النواب بعقد جلسة رسمية االربعاء املقبل لغاية اآلن«. 
وأض�اف، أن “جلس�ة األربعاء املقبل غ�ري واضحة نتيجة عدم 

 مجلس النواب«. تبليغنا بش�كل رسمي من هيئة رئاسة 
وأش�ار عبد الله اىل أن “النواب 
الك�رد س�يحرضون الجلس�ة 
املقبل�ة يف حال�ة كان هن�اك 
تبليغ رسمي  وواضح ولكن 
اذا لم يتحقق هذا األمر فبكل 

تأكي�د لن نحرض اس�وة بباقي 
النواب”. 

برلماني ينفي
 ابالغ النواب بانعقاد جلسة 

األربعاء المقبل

اهال النجف يشكلون لجان 
لمالحقة العصابات التخريبية

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي... 
ال يخفى عى احد ان التواطىء واملصالح الخاصة 
لبع�ض منتس�بي وزارة النفط  وراء ع�دم الغاء 
 جوالت الرتاخيص النفطية الخامسة التي ابرمت 
عن�د انتهاء عمر حكومة العبادي الس�ابقة وهي 
تع�د  جوالت تراخي�ص باطلة قانون�ا , لكن يبدو 
ان هناك مس�تفيدين من هذه العقود التي ابرمت 
م�ع  رشكات اجنبي�ة من اجل الحفر واس�تخراج 
النف�ط والغ�از , فالوزارة ه�ي املتهم�ة األوىل يف 
تمش�ية  عقود ابرمت بشكل غري قانوني .  كما ان 
الكويت لم تتوقف منذ عقود عن سياس�تها التي 
تسعى من خاللها االستحواذ عى األرايض  واملنافذ 

البحري�ة , فض�ال عن رسق�ة النفط الع�راق عر 
الحف�ر املائل قرب الحق�ول العراقية ضاربًة  املثل 
بالجار اليسء للعراق , وهناك  بعض السياس�يني 
العراقي�ني قام�وا بتس�هيل الرق�ات الكويتي�ة 

 والتغطية عليها . 
مجل�س محافظة البرصة املنحل حذر يف اكثر من 
مرة من خطورة الرقات التي يقوم بها الجانب 
 الكويتي كويت من خالل قيامها بحفر آباراً مائلة 
عديدة قرب املنطقة الحدودية وتسحب حوايل   250 
ألف برميل من النفط الثقيل القريب من الس�طح 
يومي�ا، معلنا عن إع�داد تقرير به�ذا  الخصوص 
س�يتم رفعه اىل الحكومة العراقية متهما الكويت 
باستنزاف الثروة النفطية العراقية بهذا  األسلوب 

م�ن الحف�ر يف منطق�ة يس�هل فيها اس�تخراج 
النف�ط لطبيعته�ا الجيولوجي�ة, اال ان الحكومة 
 العراقية لم تأخذ االمر بجدية بسبب تدخل بعض 
السياس�يني العراقيني العاملني ضم�ن االجندات 
 الكويتية ملنع اتخاذ العراق اية إجراءات او تقديم 
ش�كوى يف املحاف�ل الدولية عن جرائ�م الكويت .  
يق�ول الخبري االقتصادي هيثم الخزعي يف اتصال 
م�ع ) املراقب العراق�ي(: من الناحي�ة القانونية 
 تع�د الجولة الخامس�ة للرتاخي�ص النفطية غري 
قانونية كونها ابرم�ت يف الفرتة التي انتهت عمر 
 حكومة العبادي وبذلك التمتلك االهلية القانونية 

لعقد اتفاقات مع رشكات اجنبية . 
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المراقب العراقي/ احمد محمد... 
بع�د حديث تداوله نواب�ا عن كتل سياس�ية مختلفة حول 
حسم ملف رئاسة الوزراء وتسمية مرشحها  بشكل نهائي 
م�ن قبل رئي�س الجمهورية برهم صالح من بني خمس�ة 
ش�خصيات جميعها كانت قد  تس�ملت مناصب�ا يف الدولة 
ولها عالقة بالكتل السياسية، حيث يأتي ذلك يف الوقت الذي 
تؤكد فيه  س�احات التظاهر بتسمية شخصية مستقلة او 

غري جدلية كما أسمتها املرجعية الدينية. 
يتحدث برملانيون عن اجماع سيايس عى هؤالء الشخصيات 
الخمسة، مستبعدة حسمها يف  القريب العاجل، فيما تلفت 

اىل أن االجتم�اع الس�يايس اقترص ع�ى »القادة« الش�يعة 
والس�نة والكرد  وغريه�م، ومن دون حضور ن�واب الكتل، 
معتري�ن أن س�احات التظاهر باتت مسيس�ة ولن ترىض 

 بأي شخصية بما فيها املستقلة. 
من جهتها اكدت النائبة عن تحالف الفتح سناء املوسوي، 
أن »هناك أس�ماء مطروحة عى طاولة  رئيس الجمهورية 
لشغل منصب رئيس الوزراء ومن دون أن تشري اسماؤهم«، 
مش�رية اىل أن   «تلك الش�خصيات ج�رى االتف�اق عليها يف 

اجتماع بني قادة الكتل بشكل خاص«. 
وقالت املوس�وي، »إننا نرتقب عملية تكليف احد املرشحني 

الخمس�ة م�ن قبل رئي�س الجمهورية«،  مبين�ة أنه »حتى 
هذه اللحظة ال يوجد مرش�ح قري�ب من نيل املنصب وآخر 

مستبعد تسميته من قبل  الرئيس برهم صالح«. 
وأشارت اىل أن »أعضاء الرملان ليست لديهم أي موقف من 
حيث قبول او رفض األسماء  املطروحة، وانما اقترص االمر 
ع�ى توافق جرى ب�ني قادة الكتل ومن كل الكتل الش�يعية 

والسنية  والكردية وغريها«. 
واس�تبعدت أن »يتم التوصل اىل طرح اس�م نهائي لش�غل 

املنصب اليوم او غدا«. 
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وسط صمت حكومي ..الكويت »تنهب« النفط العراقي عبر »الحفر المائل« 

المراقب العراقي/ متابعة ... 
رأت رابط�ة الش�غيلة يف لبن�ان أنه م�ن الرضوري 
لفت انتباه شعبنا وس�ائر القوى الوطنية اللبنانية 
 إىل ان املنطق�ة دخل�ت فصال حاس�ما بع�د اغتيال 
واملهن�دس وه�ي  الكبريي�ن س�ليماني  القائدي�ن 
 الجريمة األمريكية التي حسمت استحالة التعايش 
ب�ني محور املقاوم�ة والتحرر واالس�تقالل ومحور 

 الهيمنة االستعمارية الصهيونية الرجعية . 
الع�ام  أمينه�ا  برئاس�ة  قيادته�ا  اجتم�اع  وبع�د 
زاه�ر الخطي�ب، ناقش�ت خالل�ه آخ�ر التطورات 
 واملس�تجدات، اعت�رت الرابطة أن »دماء الش�هداء 
الق�ادة ال تذهب هدرا بل هي تروي وترس�خ القيم 
 الثوري�ة التحرري�ة الت�ي استش�هدوا يف س�بيلها، 
وه�ذا هو املعنى الذي نعيش�ه باس�تمرار يف ذكرى 
 استش�هاد القائ�د ظاف�ر الخطيب وس�ائر رفاقنا 
الش�هداء وهو ما برهنت عليه الوقائع والتطورات 
يف  البلدين الش�قيقني إيران والعراق منذ استش�هاد 
بط�ل مح�ور املقاومة وحرك�ة التح�رر الوطني يف 

 املنطقة القائد الفريق قاس�م سليماني والقائد أبو 
مهدي املهندس نائب رئيس هيئة الحش�د الش�عبي 

يف  العراق .» 
ولفت�ت الرابط�ة إىل أن »تداعيات ما بع�د الجريمة 
اآلثم�ة أثبتت ان دماء القائد س�ليماني جددت قوة 
 الثورة اإليرانية وهويتها التحررية ورسخت دورها 
الكب�ري والحاس�م يف دعم النضال التح�رري  العربي 
وتمسكها باألخوة العربية اإليرانية كما برهنت عى 
ان تحرير املنطقة من الوجود  العس�كري األمريكي 
ه�و طريق التح�رر والتكام�ل االقتص�ادي لجميع 
بل�دان املرشق كما ج�اء يف  كلمة القائد الس�يد عي 
الخامنئي .»  وأكدت رابطة الشغيلة أن »هذه املعركة 
املصريية التي تعه�د قادة محور املقاومة بخوضها 
املنطق�ة  يف  تح�رري  وطن�ي  مناض�ل  تعن�ي  كل 
والسيما يف لبنان الذي يعاني من الحصار األمريكي 
 بالعقوبات الضارية وبمنع الحكومات املتعاقبة من 
أي تطوير لعالقة لبنان مع سورية والعراق  وإيران. 
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رابطة لبنانية : دماء شهداء النصر 
على داعش اثبتت ان التحرر اليتحقق 

اال بالخالص من  الوجود األميركي

خمس شخصيات تتسابق على منصب رئاسة الوزراء 
في أخطر مرحلة يمر بها العراق

كش�فْت لجن�ُة األم�ِن والدف�اع يف مجل�س النواب، 
الي�وم االثنني، ع�ن التح�رك لرشاء منظوم�ة دفاع 
 ج�وي متطورة، مبينة تش�كيل وفود لزي�ارة ثالثة 
دول حي�ال ذلك.  وقال عضو اللجن�ة بدر الزياديفي 
ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن »وف�وداً 
تعتزم زيارة دول  روس�يا والصني وأوكرانيا للتعاقد 
عى منظوم�ة دفاع جوي متط�ورة وتحديد نوعية 
الصواريخ   300 اس أو 400 اس، يف حني بينت وجود 
فك�رة ملقايض�ة النفط العراقي بالس�الح عى غرار 

 اتفاقي�ة »النفط مقابل البن�اء« التي أبرمت مؤخراً 
م�ع الصني، باإلضاف�ة اىل إكمال نص�ب الكامريات 
 الحراري�ة الحديثة عى الحدود لكش�ف أي تحركات 
إرهابي�ة تحاول االخ�رتاق .»  ولف�ت إىل أن »مجلس 
الن�واب بص�دد تأليف وفد مش�رتك من الس�لطتني 
الترشيعية والتنفيذية لزيارة  الدول املتقدمة للتعاقد 
عى رشاء أس�لحة متطورة .»  وأض�اف الزيادي، أن 
»هناك الكثري من الدول التي أعربت عن استعدادها 
لتجهي�ز العراق بالس�الح  الحديث مقاب�ل النفط«، 

مؤكداً أن »هذه أفضل طريقة لضمان توريد س�الح 
جي�د اىل العراق م�ن   دون أن تكون هن�اك عمليات 

فساد أو رىش تمنح للوسطاء من الجانبني .» 
ولف�ت اىل ان »ع�دم اكتمال تس�ليح ق�وات الحدود 
بأس�لحة متطورة يأتي من خالل الخطأ يف االعتماد 
 ع�ى االتفاقي�ة م�ع الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة، 
الت�ي رصفت له�ا مبالغ هائل�ة ولم تكتم�ل، لذلك 
ع�ى  العراقي�ني االعتماد عى أنفس�هم والذهاب اىل 

املعسكر الرشقي لتسليح الجيش العراقي«. 

لجنة االمن تكشف عن التحرك لشراء منظومة دفاع جوي متطورة

5 لهذه األسباب انكفأت أميركا 
عن االنتقام لهيبتها في 

»عين األسد« 

التوتر يعود إلى غزة بعد 
تملص االحتالل من تنفيذ 

4»تعهداته«   

في هذا العدد

7
دي ليخت 

يمتدح 
مستوى 
رونالدو



الشريط 
األمين

املراقب العراقي/ البرصة...
االثنين،  البيرصة،  عملييات  قييادة  اعتيرت 
أن املروجين للتظاهيرات هدفهيم إربياك 
الوضيع االمني وخلق حاجيز بن القوات 
األمنيية واملواطين البيرصي، فيما دعت 
لعيدم اللجيوء اىل قطيع الطيرق واعمال 
العيام  امليال  عيى  والتجياوز  الفيوىض 
واملمتليكات العامية والخاصية واملنشيآت 
الحكوميية واألهلية.وقالت القييادة يف بيان 
تلقيت »املراقيب العراقيي« نسيخة منيه إنه 
»يف ظل هيذه املرحلة التي تشيهد تصعيد ملوقف 
املظاهرات وازدياد وترية التصعيد نؤكد أن الجهات 

التيي قاميت بالرتوييج لخيروج املتظاهرين كان 
الهيدف منهيا إرباك الوضيع االمني وخليق حاجز 
بن القيوات األمنية واملواطين البرصي«.وأضافت 
القييادة، أن »قائد عمليات البيرصة الفريق الركن 
قاسم جاسيم نزال أكد يف أكثر من موقع ومناسبة 
بيأن القييادة والوحيدات العاملة بأمرتها تسيعى 
وبشيكل جدي عى تأمن الحمايية الالزمة ألماكن 
تواجيد املتظاهريين وكذلك فرض سيلطة القانون 
وتوجيهاتنا املسيتمرة يف التعامل املهني واالنساني 
واألخالقي ميع إخوتنا املتظاهرين وعدم اللجوء إىل 
وسيائل العنف مما ينعكس سلبا عى واقع البرصة 

االمني بصورة عامة«.

املراقب العراقي/ بغداد...
اعلنيت قييادة عملييات بغيداد، االثنن، 
عين اصابية 15 ضابطا بينهيم آمر لواء 
اثر »رمي الحجير املقرنص« عى القوات 

االمنية وسط العاصمة.
وقاليت القييادة يف بيان تلقيت »املراقب 
العراقي« نسيخة منيه انه »اثنياء تأدية 
لحمايية  واجباتهيا  االمنيية  قواتنيا 
سياحة  مدخيل  وتأمين  املتظاهريين 
التحريير مين تقاطيع قرطبية، أقدميت 
مجموعة من مثيريي العنف عى تخريب 

أرصفة الشوارع واقتالع الحجر املقرنص 
ورمي القوات االمنية به«.

 14 جيرح  اىل  ادى  »ذليك  ان  واضافيت 
ضابطاً، حيث كانت إصابتهم يف الرأس«، 
مشرية اىل ان »آمر اللواء الثالث يف الفرقة 
االوىل بالرشطة االتحادية تعرض اىل كرس 

ساق قدمه اليرسى«.
وتابعيت انه »تيم نقلهم للمستشيفيات 
القريبة«، الفتة اىل انه »رغم هذه األفعال 
اسيتمرت قواتنا بضبط النفس ومتابعة 

واجباتها االمنية املكلفة بها«.

عمليات البصرة: المروجون للتظاهرات 
هدفهم إرباك الوضع األمين

اصابة 15 ضابطا بينهم آمر لواء اثر 
قيام مندسين بريم »الحجر المقرنص«

2 االثنين 20 كانون الثاينمن احلدث
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة

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

ساحات »التسييس والرفض«! 

قادة الكتل السياسية يجمعون على 5 شخصيات لرئاسة الوزراء والحسم بيد »صالح« 
المراقب العراقي/ القسم السياسي...

بعد حديث تداوله نوابا عن كتل سياسية 
مختلفة حول حسم ملف رئاسة الوزراء 
وتسمية مرشحها بشكل نهائي من قبل 
رئيس الجمهورية برهيم صالح من بن 
خمسية شيخصيات جميعهيا كانت قد 
تسيملت مناصبيا يف الدولة ولهيا عالقة 
بالكتيل السياسيية، حييث يأتيي ذلك يف 
الوقت الذي تؤكد فيه سياحات التظاهر 
بتسمية شخصية مستقلة او غري جدلية 

كما اسمتها املرجعية الدينية.
يتحدث برملانيون عن اجماع سيايس عى 
الخمسية، مستبعدة  هؤالء الشخصيات 
حسيمها يف القريب العاجيل، فيما تلفت 
اىل أن االجتمياع السييايس اقتيرص عيى 
»القادة« الشيعة والسنة والكرد وغريهم، 
ومن دون حضور نيواب الكتل، معترين 
أن سياحات التظاهر باتت مسيسة ولن 

ترىض بأي شخصية بما فيها املستقلة.
مين جهتهيا اكيدت النائبة عين تحالف 
الفتح سناء املوسيوي، أن »هناك أسماء 
مطروحة عيى طاولة رئيس الجمهورية 
لشيغل منصب رئيس اليوزراء ومن دون 
أن تشري اسيماؤهم«، مشرية اىل أن »تلك 
االتفياق عليهيا يف  الشيخصيات جيرى 

اجتماع بن قادة الكتل بشكل خاص«.
وقاليت املوسيوي، »إننيا نرتقيب عملية 
تكليف احد املرشيحن الخمسة من قبل 
رئييس الجمهوريية«، مبينة أنيه »حتى 
هيذه اللحظة ال يوجد مرشيح قريب من 
نيل املنصب وآخر مسيتبعد تسميته من 

قبل الرئيس برهم صالح«.
وأشيارت اىل أن »أعضاء الرملان ليسيت 
لديهم أي موقف من حيث قبول او رفض 
األسيماء املطروحة، وانميا اقترص االمر 
عيى توافق جرى بين قيادة الكتل ومن 
كل الكتيل الشييعية والسينية والكردية 

وغريها«.
واسيتبعدت أن »يتيم التوصيل اىل طيرح 
اسم نهائي لشغل املنصب اليوم او غدا«.

وبخصوص إرضاء الشارع واملتظاهرين 
لفتت املوسيوي، اىل أن »الكتل السياسية 
الزاليت تجهيل ميا يرييده املتظاهريين 
وماهي الشخصية القادرة عى ارضائهم 
كيي يتيم منحهيا الثقية مين مجليس 
النواب«، معترة أن »التظاهرات حققت 
املتعلقية  خصوصيا  مطالبهيا  غالبيية 
بمجلس النواب مثل اسيتقالة عادل عبد 
املهدي من رئاسية الوزراء وإقرار قانون 

االنتخابات«.
وأوضحت أن »الشارع العراقي وساحات 
وخيروج  »مسيسية«  التظاهيرات 
املتظاهريين اىل االحتجياج هيو خيروج 
سييايس، ولم ولن يقبلوا بأي شيخصية 
يتم تقديمها من قبل السياسين ملنصب 

رئيس الوزراء«.
وتابعيت، أن »التظاهرات لين تقبل بأي 

شخصية مستقلة أيضا«.
بيدوره كشيف النائب عن حركية الجيل 
الجديد رسكوت شيمس الديين، االثنن، 
رئييس  بين  الخيالف  اسيتمرار  عين 
الجمهورية وتحالف البناء بشأن اختيار 

رئيس الوزراء املقبل، مسيتبعدا تسيمية 
رئيس الحكومة خالل الساعات املقبلة.

وقال شيمس الديين يف ترصييح تابعته 
»املراقب العراقي« إن »رئيس الجمهورية 
برهيم صالح ميازال مرصا عيى اختيار 
شيخصية مقبولة من قبيل املتظاهرين 
وغيري متحزبة رغم اعرتاض بعض الكتل 

السياسية«.
واضياف ان »الخالف بن صالح وتحالف 
البناء يتلخص باعرتاضه عى مرشيحن 
متحزبن او تسمية الكتلة االكر من قبل 

الرملان«.
»الحدييث  ان  الديين،  وأوضيح شيمس 
عن اختييار رئيس اليوزراء املقبل خالل 
السياعات املقبلية مبالغ فييه وال يمكن 
حدوثيه يف ظيل اسيتمرار الخيالف بين 
جميع االطيراف وعد صيدور حل يريض 

الجميع«.
وكانت مصادر سياسيية قد اشيارت اىل 
طرح خمسية مرشيحن لشيغل منصب 
رئييس اليوزراء وهيي ) محميد توفييق 
عالوي، عيل الشكري، عبد الغني األسدي، 
قاسيم االعرجي و مصطفى الكاظمي(، 
مرجحة حسيم تسيمية رئييس الوزراء 

مساء اليوم.
يشيار اىل أن رئييس الجمهوريية برهيم 
صاليح كان قيد رفيض يف وقيت سيابق 
ترشييح مرشيح الكتلية النيابيية األكر 
اسيعد العيدانيي، األمر اليذي عدته كتلة 
الفتح بأنه حنثا لليمن وخرقا للدسيتور 

العراقي.

املراقب العراقي/ بغداد...
اتهم رئيس كتلة بدر النيابية حسين شاكر، 
االثنين، الواليات املتحيدة األمريكية بدعم ما 
تسيمى بي«عصابات الجوكر« بأموال طائلة 
مين اجيل ادامية عملييات التخرييب واثارة 

الفوىض يف البالد.
وقيال شياكر يف ترصييح تابعتيه »املراقيب 

العراقيي« إن »الوالييات املتحيدة األمريكية 
تعميل عى اثيارة الفوىض داخيل العراق من 
خالل حرق املؤسسيات العامية والخاصة”، 
مشريا إىل أن “واشينطن دعم أجندات تعرف 
بي)الجوكير( بأموال طائلية الدامة عمليات 

التخريب«.
وأضياف أن »جهيات داخليية لديهيا ارتباط 

وثيق بامريكا تستغل بعض الفئات الشبابية 
من اجل حرف مسري التظاهرات السلمية عن 
سيلميتها إلشعال الفوىض من جديد يف البالد 

تزامنا مع انطالق التظاهرات املليونية«.
ولفت شياكر اىل انيه »مع كل حيدث وطني 
ُيتخذ ضد امريكا تشهد البالد تصعيد وفوىض 

وهذا ال يخلو من وقوف أمريكا خلفه«.

كتلة بدر: أمريكا تدعم »الجوكر« بهدف ادامة التخريب
املراقب العراقي/ بغداد...

أكد النائيب عن كتلة النهج الوطني حسين 
العقابيي، االثنين، ان االداء الحيايل ملجليس 
النيواب فييه خيبية اميل كبيرية، مؤكيد أن 
املجلس ضعييف واليلبي طموحات الشيعب 

العيييراقي.
وقيال العقابيي يف ترصيح تابعتيه »املراقب 
العراقي« إن »اداء مجلس النواب ضعيف جدا 

وال يلبي طموحات الشيعب العراقي«، مبينا 
»نيرى معدل الغياب يف داخيل مجلس النواب 
عيايل جيدا كما ان جيدول االعميال خايل من 

قضايا اساسية وجوهرية«.
وأضياف العقابيي، ان »هناك كيم هائل من 
مقرتحات ومشياريع القوانين داخل اروقة 
مجليس النواب، ومين املمكن امليض بترشيع 
وسن قوانن تغطي حاجة الدولة بكل املديات 

واملسياحات«، الفتيا اىل أن »االداء الحايل فيه 
خيبية أميل كبيرية وكان مين املفيرتض ان 
يسيتثمر الرمليان التمديد لشيهر واحد بغية 

اقرار القوانن املهمة«.
وكان مجليس النيواب عقيد جلسية تداولية 
اميس االحد، بعد الفشيل يف اكميال النصاب 
القانوني لعقد جلسة اعتيادية نتيجة لتغيب 

اغلب اعضائه.

نائب: البرلمان ضعيف وال يلبي طموحات العراقيين

المحكمة االتحادية تؤجل النظر بطعون إنهاء عمل مجالس المحافظات واالقضية والنواحي

االنواء الجوية: امطار رعدية وانخفاض محسوس لدرجات الحرارة

صدور امر استقدام نائب سابق ومديري شركتين أهليَّتين للمقاوالت

املراقب العراقي/ بغداد...
توقعت هيئة االنواء الجوية، االثنن، عن تساقط 
امطيار رعديية وانخفاض محسيوس لدرجات 
الحرارة.وقالت الهيئة يف بيان لها تلقت »املراقب 
العراقيي« نسيخة منه ان »الطقس سييكون يف 
املنطقة الوسيطى ليوم غيد الثالثاء غائم جزئي 
واحيانياً غائيم مع تسياقط امطيار خفيفة اىل 
متوسيطة الشيدة يف اماكن متعددة منها تكون 
رعدية احيانا، درجات الحيرارة تنخفض قليال، 
فيميا سييكون الطقيس يف املنطقة الشيمالية 
غائيم جزئيي اىل غائيم ميع تسياقط أمطار يف 

اماكين متفرقية منها كميا تتسياقط الثلوج يف 
االقسيام الجبلية فيها«، مبينية ان »الطقس يف 
املنطقة الجنوبيية صحو اىل غائم جزئي يتحول 
تدريجيا اىل غائم بعد الظهر مع تسياقط امطار 
خفيفة اىل متوسيطة الشيدة يف اماكين متعددة 
منهيا تكون رعديية أحيانا«.واضافت الهيئة ان 
»الطقيس يف املنطقية الوسيطى لييوم االربعاء 
سييكون غائم ممطر تكون االمطار متوسيطة 
الشيدة يف بعيض االماكين مع حيدوث عواصف 
رعديية احيانيا، درجات الحيرارة تنخفض عدة 
درجيات ويكيون االنخفياض محسيوس، فيما 

سييكون الطقيس يف املنطقية الجنوبية طقس 
غائم ممطر تكون االمطار متوسيطة اىل غزيرة 
الشيدة ميع حيدوث عواصيف رعديية احياناً ، 
درجات الحرارة تنخفض قليال«.واشارت الهيئة 
اىل ان »الطقيس سييكون يف املنطقة الوسيطى 
والجنوبية لييوم الخميس صحو اىل غائم جزئي 
ويكيون غائم ممطر يف االقسيام الرشقية منها 
يتحسين تدريجيا خالل النهار، درجات الحرارة 
ترتفيع قليال، فيما سييكون الطقس يف املنطقة 
الشيمالية طقيس صحو مع بعيض القطع من 

الغيوم، درجات الحرارة تنخفض قليال«.

املراقب العراقي/ بغداد...
كشيفت هيأة النزاهة، عن صدور أمر استقداٍم 
بحقِّ أحد أعضياء مجلس النواب عن محافظة 
صيالح الدين للدورة السيابقة عى خلفية عدم 
تسيوية سيلفة تشيغيلية تصل إىل قرابة ستة 
التحقيقيات  دائيرة  دينار.وأشيارت  ملييارات 
يف النزاهية، يف معيرض حديثهيا عين تفاصيل 

القضيية، إىل أن »محكمية التحقييق املختصة 
بقضاييا النزاهية يف صالح الديين أصدرت أمر 
اسيتقداٍم بحيقِّ أحيد أعضياء مجليس النواب 
للدورة السيابقة، إضافة إىل املديرين املفوضن 
الثنتين من رشكات املقياوالت العامة؛ لضلوع 
املتهمن الثالثة بعدم تسوية السلفة التشغيلية 
املسيحوبة مين قبلهم مليرشوع إنشياء طريق 

)اليدور – العليم – الفتحة( املتلكيئ البالغة 5 
مليارات و775 مليون دينار«.وأوضحت الدائرة 
أن »املحكمية أصيدرت أمير االسيتقدام بحيق 
املتهمن وفقيًا ألحكام املادة )319( من قانون 
، علمياً أن املتهم األول كان  العقوبيات العراقيِّ
يشيغل منصب املدير املفيوض إلحدى رشكات 

املقاوالت خالل مدة توقيع العقد«.

املراقب العراقي/ بغداد...
قررت املحكمة االتحادية العليا، االثنن، تأجيل 
النظر بالطعون الخاصة بعدم دستورية قانون 
التعدييل الثانيي لقانون مجاليس املحافظات 

واالقضية رقم )12( لسنة 2018.
إيياس  للمحكمية  الرسيمي  املتحيدث  وقيال 
السياموك، يف بيان تلقيت »املراقيب العراقي« 
نسخة منه، إن »املحكمة االتحادية العليا عقدت 
جلسة برئاسة القايض مدحت املحمود وحضور 
ة  لقضيا ا
االعضياء 
كافة، 

ونظرت طعوناً بعدم دسيتورية قانون التعديل 
الثانيي لقانون انتخابيات مجالس املحافظات 
واالقضيية رقيم )12( لسينة 2018«.وأضاف 
السياموك، أن »املدعين طلبيوا الحكيم بعيدم 
دستورية القانون املتضمن انهاء عمل مجالس 
املحافظيات واالقضية والنواحيي التابعة لها، 

مخالفتيه  د بداعيي  للميوا
التيي  الدسيتورية 

ذكروها يف لوائحهم«.
أن  إىل،  وأشيار 
االتحادية  »املحكمية 

لعلييا  ا
ت  جيد و

مين 

خالل استقراء االمور املتعلقة بمحل الطعن، أن 
املادة )4( من قانيون مجالس املحافظات غري 
املنتظمة يف اقليم رقم )21( لسنة 2008 حددت 
مدة الدورة االنتخابية بأربع سينوات تقويمية 
تبيدأ مين أول جلسية، وأن امليادة )14( مين 
قانون تعديل هذا القانون نصت عى اسيتمرار 
مجالس املحافظيات واالقضية الحالية بعملها 
لحن صدور نتائج انتخابات املجالس الجديدة، 

وكذلك الحال بالنسبة ملجالس النواحي«.
وبين، أن »املحكمة االتحاديية العليا ذكرت أن 
قانيون مجاليس املحافظيات واالقضيية رقم 
)12( لسينة 2018، رسيم اليية لتحديد موعد 
االنتخابيات ويكون ذلك يف قرار مجلس الوزراء 

بناء عى مقرتح مفوضية االنتخابات«.

باستثناء الطريق الدولي .. 
ذي قار تعلن فتح جميع طرق المدينة

اغالق عدد من العيادات والصيدليات 
غير المجازة في ديالى

املراقب العراقي/ ذي قار...
أكيد قائد رشطة ذي قار اللواء ريسيان كاصد االبراهيميي، االثنن، أن 
جمييع الطرق والجسيور مفتوحة ماعيدا الطريق اليدويل بالقرب من 

جرس فهد.
وقيال االبراهيميي يف بييان تلقيت »املراقيب العراقي« نسيخة منه، إن 
»جميع الطرق والجسيور مفتوحية ماعدا الطريق اليدويل بالقرب من 

جرس فهد«، مؤكدا أن »الوضع آمن ومستتب يف املحافظة«.
وأكيد االبراهيميي، أن »املتظاهريين املعتصمين تعاونوا ميع الرشطة 
وسيمحوا للعجيالت املحملة بامليواد الغذائيية والطبية بامليرور وكذلك 
الحاالت االنسانية«، داعيا املواطنن، اىل »التعاون واإلبالغ عن اي حاالت 

يشتبه بها او مثريه للشك للتدخل الفوري«.

املراقب العراقي/ دياىل...
أعلن جهاز االمن الوطني، االثنن، عن غلق عدد من العيادات واملخترات 

والصيدليات الغري املجازة صحيا يف بعقوبة.
وذكير الجهاز يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نسيخة منه، إن »مفارز 
االمن االقتصيادي التابع لجهاز االمن الوطني يف ديياىل، وبالتعاون مع 
دائيرة صحة دياىل، تمكنت من اغالق عييييدد من العيادات واملخترات 

والصيدليات الغري مجازة صحياً يف قضاء بعقوبة«.
واضاف، انه »تم احالة املخالفن اىل الجهات القضائية«.

املراقيب العراقيي/ االنبيار...
افاد قائيد رشطة محافظة االنبار الفرييق الحقوقي هادي رزيج 
كسيار، بيأن قواتيه تمكنت مين اعتقال 3 سيورين 
ضمين 7 معتقلن يعمليون بتجارة الحشيشية 
والكرسيتال والحبيوب املخيدرة بعملية امنية 
اسيتباقية تركزت عيى مناطق مختلفة من 

مدن املحافظة.
ل  كسيار يف ترصييح إلذاعية »العهيد« وقا

تابعتيه »املراقيب العراقي« إن »قوة 
امنية من قيادة رشطة االنبار نفذت 
حملة امنية اسيتباقية لتعقب تجار 
املخدرات اسيتهدفت مناطق اقضية 
غربيي  والرطبية  وهييت  الرميادي 
االنبار، تمكنت مين خاللها من اعتقال 

7 من تجار املخدرات بينهم ثالثة سورين«.
وأضياف أن »القوة االمنية ضبطيت بحوزة املعتقلن مواد من 
الحشيشية والكرسيتال والحبوب املخدرة وبكميات كبرية يرمون 
املتاجيرة بهيا يف مناطيق مختلفة مين ميدن االنبيار«، مبينا ان 
»معلومات اسيتخباراتية دقيقة مكنت القوات االمنية من اعتقال 

التجيار دون وقيوع أي مقاومية تذكير«.

اأذاعيت�صريح
اعتقال 3 سوريين يتاجرون 

بالمخدرات يف األنبار



حي�در  القانون�ي  الخب�ر  أك�د 
الصويف، االثن�ن، ان الربملان قادر 
ع�ى تمري�ر موازن�ة 2020 ع�ن 
طريق اس�تالمها من وزارة املالية 
كمق�رح  للتصوي�ت  وتقديمه�ا 
الحكوم�ة  ان  اىل  الفت�ا  قان�ون، 
مقي�دة الصالحي�ات واليمكن ان 
ترس�ل املوازن�ة اىل الربملان كونها 
حكوم�ة ترصيف اعم�ال يومية.

“الحكوم�ة  ان   ، الص�ويف  وق�ال 
مقيدة بصالحيات وفق الدس�تور 
وهناك ضغوط يمارس�ها الربملان 
يتعل�ق  فيم�ا  الحكوم�ة  ع�ى 

باملوازنة لكن ذلك اليتيح واليمنح 
الحكومة صالحية ارسال املوازنة 
كونه�ا حكومة ترصي�ف اعمال، 
ويف حال خضوعها للضغوط فهي 
ان  الدس�تور”.وأضاف  س�تخرق 
“مجلس النواب بامكانه الحصول 
عى مس�ودة مرشوع املوازنة من 
مق�رح  ويعده�ا  املالي�ة،  وزارة 
قانون  ويص�وت عليها”.وأوضح 
ان “الحكوم�ة ولكونه�ا مقي�دة 
ترف�ع  ان  اليمك�ن  الصالحي�ات 
مرشوع قانون املوازنة اىل الربملان 

من اجل التصويت عليها”.

اسعار الذهب

اسعار الدينار مقارنة بالدوالراسعار النفط

اسعار الذهب عيار 24    55,904 دينار

سعر شراء الدوالر = 121.000 دينارسعر بيع الدوالر = 122.000 دينار.األمريكي:  59.09 دوالر للبرميلبرنت: 64.99 دوالر للبرميل

غرام الفضة عيار 95،8     544،46غرام الفضة عيار99،9     567،76اسعار الذهب عيار 18     41,929 ديناراسعار الذهب عيار 21     48,917 دينار اسعار الفضة
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االثنين 20 كانون الثاين 2020 العدد 2244  السنة العاشرة

أعلن مرصف الرافدين، االثنن، عن توفر السلف والقروض 
رواتبه�م  توط�ن  يت�م  الذي�ن  الداخلي�ة  وزارة  ملنتس�بي 

وحصولهم عى املاسر كارد.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للم�رصف يف بيان ، ان “منتس�بي 
الداخلية اصبحوا مش�مولن بكافة القروض والس�لف التي 

يمنحها املرصف”.
ودع�ا امل�رصف منتس�بي الداخلي�ة اىل “اغتن�ام الفرص�ة 
واالس�تفادة من الخدمات املرصفية الت�ي يقدمها املرصف 
وذلك كون مرصف الرافدين من املصارف الحكومية الرائدة 
والعريقة ولدي�ه امكانات كبرة يف تقدي�م افضل الخدمات 

وبتكنولوجيا وتطور وحداثة توازي تطورات العالم

الرافدين يعلن عن توفير السلف 
والقروض لمنتسبي الداخلية

أعل��ن وزي�ر العمل والش�ؤون االجتماعية باس�م 
عبدالزمان، االثنن، عن اط�الق الوجبة الثانية من 
منح�ة الط�وارئ من الذي�ن تم ش�مولهم بالوجبة 
االوىل.وقال عبدالزمان يف بيان انه تم “اطالق الوجبة 
الثاني�ة من منح�ة الطوارئ بواق�ع ٩٥ الفاً و٧٦٤ 
مس�تفيداً من الذين تم ش�مولهم بالوجبة االوىل”.

واض�اف ، ان” الوزارة س�تعتمد ذات التسلس�الت 
الزمني�ة الت�ي اعتمدته�ا يف إع�الن الدفعات ضمن 
الوجبة األوىل”، مش�را اىل ان “املستفيدين ستصل 
اليهم رس�ائل عرب ارقام هواتفهم تعلمهم بإطالق 

مبلغ املنحة”.

إطالق الدفعة األولى من منحة 
الطوارئ للشهر الثاني

الكويت تستمر بسرقة حقول النفط العراقي عن طريق الحفر المائل .. ومافيات الوزارة تتستر على الجرائم
جوالت التراخيص الخامسة باطلة  وغير شرعية !

كم�ا ان الكوي�ت ل�م تتوقف من�ذ عقود 
عن سياس�تها التي تس�عى من خاللها 
االستحواذ عى األرايض واملنافذ البحرية 
, فض�ال ع�ن رسق�ة النفط الع�راق عرب 
الحف�ر املائ�ل ق�رب الحق�ول العراقي�ة 
ضارب�ًة املث�ل بالج�ار ال�يء للع�راق , 
وهن�اك  بع�ض السياس�ين العراقي�ن 
الكويتي�ة  الرسق�ات  بتس�هيل  قام�وا 

والتغطية عليها.
مجل�س محافظ�ة الب�رصة املنحل حذر 
يف اكثر م�ن مرة من خط�ورة الرسقات 
التي يق�وم بها الجان�ب الكويتي كويت 
م�ن خ�الل قيامه�ا بحف�ر آب�اراً مائلة 
عديدة قرب املنطقة الحدودية وتس�حب 
ح�وايل 2٥0 ألف برميل من النفط الثقيل 
القري�ب من الس�طح يومي�ا، معلنا عن 
إعداد تقرير بهذا الخصوص سيتم رفعه 
اىل الحكوم�ة العراقي�ة متهم�ا الكويت 

باس�تنزاف الث�روة النفطي�ة العراقي�ة 
به�ذا األس�لوب م�ن الحف�ر يف منطق�ة 
يسهل فيها اس�تخراج النفط لطبيعتها 
الجيولوجي�ة, اال ان الحكوم�ة العراقية 
لم تأخذ االمر بجدية بسبب تدخل بعض 
السياس�ين العراقي�ن العامل�ن ضمن 
االجن�دات الكويتي�ة ملنع اتخ�اذ العراق 
اية إجراءات او تقديم شكوى يف املحافل 

الدولية عن جرائم الكويت.
يقول الخبر االقتص�ادي هيثم الخزعيل 
يف اتص�ال م�ع ) املراق�ب العراقي(: من 
الناحية القانونية تعد الجولة الخامس�ة 
للراخيص النفطي�ة غر قانونية كونها 
ابرمت يف الفرة التي انتهت عمر حكومة 
العبادي وبذلك التمتلك االهلية القانونية 
لعق�د اتفاقات م�ع رشكات اجنبية , اال 
ان هن�اك ضغوط�ات خارجي�ة أرغمت 
الحكوم�ة التي ج�اءت بعدها بالرضوخ 

وعدم اثارة اية مش�اكل قانونية لتفادي 
الحرج .

 وتاب�ع الخزع�يل : ان رسق�ات الكويت 
وتجاوزها عى الحقول النفطية العراقية 

لي�س وليد الي�وم وانما تمت�د لعقود من 
الزم�ن واليوم يع�اود الجان�ب الكويتي 
رسقاته للنفط العراق�ي بالتواطىء مع 
مافيات الفس�اد يف وزارة النفط التي لم 

تحرك س�اكنا ملنع ه�ذه الرسقات , كما 
ان الحكومة ووزارة الخارجية متهمتان 
بالتواط�ىء م�ع الجان�ب الكويت�ي من 
خ�الل ع�دم تقدي�م ش�كوى يف املحافل 

الدولي�ة لفضح جرائ�م الكويت , فضال 
عن س�جل جرائمها بح�ق العراق يطول 
ل�أرايض  متعم�دة  رسق�ات  فهن�اك   ,
واملنافذ البحري�ة دون وجود اعراضات 

من الحكوم�ات العراقية املتعاقبة , مما 
يدل عى وجود لوبي سياسيعراقي يعمل 

لصالح الكويت.
بالش�أن  املخت�ص  اك�د  جهت�ه  م�ن 
االقتصادي جاس�م عليوي يف اتصال مع 

) املراقب العراقي(:
الحدود العراقية مع الكويت تحتوي عى 
مجموع�ة آبار نفطية تم حفرها يف زمن 
النظام املقب�ور ولم يتم اس�تغاللها من 

قبل الجانب العراقي”.
غني�ة  املذك�ورة  “االب�ار  ان  واضاف�ت 
بالنف�ط وباإلم�كان اس�تغاللها، اال ان 
املث�ر لالس�تغراب ه�و ترك ه�ذه االبار 
وع�دم االس�تفادة م�ن كمي�ات النف�ط 

الكبرة التي تحتويها”.
االب�ار  اس�تغالل  ان “ع�دم  واوضح�ت 
الحدودية يتيح للكويت اس�تغاللها وقد 
تكون من خالل الحفر املائل الس�تخراج 
النف�ط، حيث هناك الكث�ر من عالمات 
االس�تفهام عى عدم االستفادة من تلك 
االب�ار، والذهاب نحو االب�ار النفطية يف 

شمال البرصة”.
واك�دت ان “ال�رشكات االجنبية العاملة 
يف الحق�ول النفطي�ة بمحافظة البرصة 
تذهب باتجاه الشمال للبحث واستخراج 
النفط، يف ح�ن ترك آب�ار جاهزة غنية 
العراقي�ة م�ع  الح�دود  بالنف�ط ق�رب 
الكويت، كم�ا انها ترك�ت االبار االخرى 
ق�رب الح�دود م�ع الس�عودية يف حف�ر 

الباطن”

،،
،،
ال يخفى على احد ان التواطىء والمصالح الخاصة لبعض 
منتس����بي وزارة النف����ط  وراء عدم الغاء ج����والت التراخيص 
النفطي����ة الخامس����ة التي ابرمت عن����د انتهاء عمر حكوم����ة العبادي 
السابقة وهي تعد جوالت تراخيص باطلة قانونا , لكن يبدو ان هناك 
مس����تفيدين من هذه العقود التي ابرمت مع ش����ركات اجنبية من اجل 

الحفر واستخراج النفط والغاز , فالوزارة هي المتهمة األولى في 
تمشية عقود ابرمت بشكل غير قانوني.

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

أعل�ن مس�اعد رئيس منظم�ة منطقة أرون�د الحرة 
للشؤون الثقافية واالجتماعية والسياحية بمحافظة 
خوزس�تان جنوب غرب ايران ق�درت الله طميميان، 
االثنن، عن تس�هيل دخول الس�ياح االجانب خاصة 

العراقين اىل مدينتي آبادان وخرمشهر.

وخ�الل اجتم�اع مش�رك م�ع امللح�ق االقتص�ادي 
ومس�اعد القنص�ل االيران�ي يف الب�رصة عق�د االحد 
يف منظم�ة منطق�ة ارون�د الح�رة، قال ق�درت الله 
طميميان إن من اج�راءات منظمة أروند الحرة ازالة 
العقب�ات امام الس�ياح االجان�ب خاص�ة العراقين 

لزيارة مدينتي آبادان وخرمشهر.
واضاف أن “السياحة الطبية والدينية وأسواق آبادان 
وخرمش�هر تعت�رب جذابة للس�ياح العراقين خاصة 
محافظة الب�رصة وان ازالة العقبات الراهنة يمكنها 
ان ت�ؤدي دورا مميزا يف س�ياق اس�تقطاب املزيد من 

السياح لهذه املنطقة”.
وأش�ار املس�ؤول اىل أنه “س�يتم قريبا افتتاح بنك او 
مرك�ز رصاف�ة يف حدود ش�لمجة واضاف س�يجري 
م�ن خالل ه�ذه الخطوة حل مش�كلة تب�ادل العملة 
للناش�طن يف القط�اع الس�ياحي والرصافن يف هذه 

الحدود الدولية”.
وأكد “رضورة وضع الحل�ول العملية لكل التحديات 
املطروحة يف االجتماع وان يتواجد مندوب عن منظمة 
منطقة أروند يف حدود شلمجة لحل ومعالجة مشاكل 

السياح العراقين”.

تسهيل سفر السياح العراقيين لمنطقة »أروند« اإليرانية الحرة

الحكومة: قانون التقاعد سيقضي على 40 % من البطالة
أكد املستش�ار املايل يف رئاسة 
الوزراء مظهر محمد صالح، 
االثن�ن، أن قان�ون التقاع�د 
الجدي�د ال�ذي اق�ره مجلس 
الن�واب س�يقيض ع�ى ٤0% 
من البطالة، مشرا إىل وجود 
أربع�ة مالي�ن موظ�ف ب�ن 

املالك الدائم والعقود.
“نح�و  إن   ، صال�ح  وق�ال 
أربع�ة مالي�ن موظ�ف ب�ن 
والعق�ود،  الدائ�م  امل�الك 
ونح�و ثالثة مالي�ن متقاعد 
يتقاضون رواتب من املوازنة 
“ع�ى  أن  مبين�ا  العام�ة”، 
الحكوم�ة ومجل�س الن�واب 
للعامل�ن  ضمان�ات  توف�ر 
يف القط�اع الخ�اص من اجل 
الح�د من االقبال عى القطاع 

الحكومي”.

“القان�ون  أن  وأض�اف، 
الجديد للتقاعد سوف يسهم 
بمعالجة ٤0 باملئة من نسبة 
البطال�ة املس�ترشية خ�الل 
االعوام االربع�ة املقبلة، لكن 
بخ�ربات  يف�رط  القان�ون 
وظيفية ال يمكن تعويضها”.

يذكر أن مجلس النواب صوت 
يف ترشي�ن الثاني املايض عى 
قان�ون التعديل االول لقانون 
التقاعد املوحد رقم ٩ لس�نة 
201٤ ال�ذي تضم�ن يف ابرز 
فقراته خفض س�ن التقاعد 
عام�ا   ٦3 م�ن  ب�دال   ٦0 اىل 
ويأت�ي ه�ذا التعدي�ل ضمن 
حزم�ة اج�راءات اصالحي�ة 
ته�دف يف اح�د جوانبه�ا اىل 
من�ح ف�رص عمل للش�باب 

العاطلن.

أعل�ن البن�ك املرك�زي العراق�ي، االثنن، عن الس�ماح 
لرشكات الصرفة بممارس�ة نشاط بيع كارتات شحن 

خطوط االتصال.
وق�ال البنك يف بيان له ، »بن�اًء عى مقتضيات املصلحة 
العام�ة تق�رر الس�ماح لل�رشكات الراغبة بممارس�ة 
نش�اط بيع كارتات ش�حن خطوط االتص�ال الخاصة 

بالرشكات )آسيا سيل، زين، كورك(«.
واضاف، »يش�رط يف ذلك فتح س�جل مستقل له يثبت 
بموجب�ه االي�راد املتحق�ق من�ه ليظه�ر يف حس�ابات 

رشكاتكم الختامية«.
وتأس�س البنك املركزي العراقي كبنك مستقل بموجب 
قانون�ه الصادر يف الس�ادس من آذار م�ن العام 200٤، 
كهيئ�ة مس�تقلة، وه�و مس�ؤول ع�ن الحف�اظ ع�ى 
اس�تقرار األس�عار وتنفيذ السياس�ة النقدية، ويرشف 
ع�ى 10 مص�ارف تجاري�ة و2٦ مرصف�ا اهلي�ا و1٦ 
مصارف اسالمية ، اضافة اىل 1٩ مرصفا اجنبيا ، فضال 

عن ٦ مؤسسات مالية و31 رشكة للتحويل املايل.

البنك المركزي يسمح لشركات 
الصيرفة ببيع كارتات شحن 

أعلن الجهاز املركزي لالحصاء، االثنن، ان انتاج التمور يف خطوط االتصال
العراق للعام 201٩ ، بلغ ٦3٩ الف طن، مبينا ان متوسط 
انت�اج النخل�ة الواحدة بل�غ ٥٩.٧ كغم.وق�ال الجهاز يف 
تقري�ر ل�ه، إن انت�اج التم�ور للموس�م 201٩ ولجمي�ع 
االصناف للمحافظات باستثناء محافظة االنبار لصعوبة 
الوض�ع االمني فيه�ا، بل�غ ٦3٩.3 الف ط�ن بانخفاض 
قدرت نس�بته 1.1% عن انت�اج العام امل�ايض والذي قدر 
٦٤٦.2 ال�ف طن، مبين�ا ان صنف الزه�دي يعترب الصف 
الرئيي والذي يشكل مركز الثقل النتاج التمور يف العراق 
ويس�اهم بح�وايل ٥2.2% م�ن مجم�وع انت�اج العراق«.

واضاف ان »متوس�ط انتاجية النخل�ة املنتجة بلغ ٥٩.٧ 
كغم للمحافظات املش�مولة وان اعى متوس�ط النتاجية 
النخل�ة تحققت يف محافظة صالح الدين حيث قدر ٦.88 
كغم واقل متوس�ط انتاجية للنخلة هو يف محافظة دياىل 

حيث قدر 3٦ كغم«.
واش�ار اىل ان »مجموع انتاج الزهدي يف العراق 33٤ الف 
طن للمحافظات املشمولة بانخفاض قدر نسبته ٥% عن 
انت�اج الزه�دي العام املايض والذي ق�در 3٥1.٦ الف طن 

وبنسبة بلغ ٥2.2% من مجموع انتاج التمور«.

اإلحصاء يعلن كمية إنتاج التمور 
خالل العام الماضي

قانوني: بإمكان البرلمان تمرير موازنة 2020 دون استالمها من حكومة تصريف األعمالاالقتصادية النيابية: الحكومة ملزمة بتعويض 200 ألف موظف متقاعد خالل العام الحالي
االس�تثمار  لجن�ة  كش�فت 
االثن�ن،  النيابي�ة،  واالقتص�اد 
عن وج�ود بع�ض املس�اوئ يف 
قان�ون التقاعد الجدي�د، مبينة 
بتعي�ن  ملزم�ة  الحكوم�ة  أن 
200 أل�ف درج�ة موظ�ف بع�د 
تطبي�ق التقاعد.وقال�ت عض�و 
اللجن�ة ندى ش�اكر ج�ودت  ان 
“الدرجات الوظيفية بعد الحذف 
واالستبدال يف الدوائر الحكومية 
س�تكون بنحو 200 الف درجة 

خالل العام الجاري”.
وأضاف�ت جودت، ان “الحكومة 

ملزمة بتعويض النقص يف اعداد 
املوظفن خ�الل الع�ام الجاري 
وه�ي ال تحت�اج اىل قانون كون 
الدرجات ليس�ت اس�تحداثا بل 
ح�ذف واستبدال”.واش�ارت اىل 
ان “القان�ون الجدي�د للتقاع�د 
فيه الكثر من االخطاء بس�بب 
انهاء عم�ل الكثر من املوظفن 
يف درج�ات خاص�ة وامكانيات 
علمية فريدة ال يمكن تعويضهم 
بس�هولة”، مبين�ة ان “اللج�ان 
املختصة ستبحث يف تلك الفقرة 

خالل املرحلة املقبلة”.

االقت�صادي
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المراقب العراقي/ متابعة...
أكلد آيلة اللله العظملى السليد اإلملام علي الخامنئي أن 
»صملود  الجمهوريلة اإلسلامية اإليرانية وعلدم خضوع 
شلعبها ألمريكا هو  حقيقة شّيقة للعالم، يجب االستفادة 
منها لنرش حقائق اإلسلام  والشلعب اإليراني«، مشلرا إىل 
ان »صمود الشلعب واسلتقالية الدوللة  يغضبان الواليات 
املتحلدة«.  وشلدد على »التنسليق والتلآزر بلن مختللف 

القطاعات إلقامة مراسلم  الحج بشلكل جيد والئق مدعاة 
للتقديلر والشلكر«، وأكد أهميلة هذه  الفريضلة »كحركة 
سياسلية عقائدية واجتماعيلة«.  وختم اإلملام الخامنئي 
قائاً إن »الكثر من البلدان تتغافل عن أهمية  هذه الفريضة 
وما يمكن ان تؤديه«، موضحا ان »اإلمام الخميني   )قدس( 
علمنلا ان الحج هو نقطة بداية لحركلة عاملية جادة وبها 

 يحقق العالم االسامي الكثر من اإلنجازات«. 

اإلمام الخامنئي : صمود الشعب اإليراني يغضب أمريكا دولي دوليعربي  عربي 

رابطة لبنانية: دماء الشهيدين سليماني والمهندس أدخلت المنطقة
  فصال حاسما وجددت قوة الثورة اإلسالمية

المراقب العراقي/ متابعة...
هاجمت صحيفلة إرسائيلية صباح اليوم، وزيلر الحرب نفتايل بينيت، 
 اللذي يتاعب بشلكل »رخيلص« بلوزارة األملن ويسلتخدمها كمقر 

 انتخابي لليمن اإلرسائيي الجديد . 
وقاللت صحيفلة »هآرتس« العربيلة يف افتتاحيتها اليلوم، إن »الوزير 
 بينيت يواصل استغال وزارة األمن باستخدامها كمقر انتخابي  لليمن 

اإلرسائيي الجديد«. 
وأشارت إىل أن »بينيت يريد أن يبقى اإلرسائيليون يف البؤر  االستيطانية 
هادئلن، وها هو يتعهد بمعالجة اليسلارين بقبضة من  حديد، بهدف 
تفريلق التظاهرات وتقليص املس بجنلود الجيش  اإلرسائيي«، معتربة 
أن »محاولة عرض نشلطاء اليسلار كتهديد  أمنلي، هو تاعب رخيص 
ملن سليايس متهكم، يرص عى إدخلال  الجيش إىل املعمعة السياسلية 

وجعل املراسيم دعاية انتخابية«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلنلت صحيفلة الغارديلان الربيطانيلة، أن 
رئيس اللوزراء الربيطاني  بوريس جونسلون 
التعديلل  يف  باإلقاللة  حكومتله  وزراء  هلدد 
اللوزاري  الشلامل، يف غضون أسلابيع بحجة 

ضعف أدائهم. 
وقاللت الصحيفلة أن »يف خطوة اسلتثنائية، 
ملن املقرر أن يقول  جونسلون لكبلار وزرائه 
إن عليهم الرتكيز على »إنجاز املهام«  والعمل 

الجلاد الذي سيسلاعد على »رفع مسلتوى« 
البلاد، بدالً ملن   »التنقلل بن اسلتوديوهات 
التلفزيلون« ومحاولة جذب انتبلاه الجمهور 

 عى وسائل اإلعام«. 
وأشلارت اىل ان » العلادة جلرت أن يرفلض 
رئيس الوزراء التعليق  عى التعديات الوزارية 
الوشليكة، لكنه يف هلذه املرة، وضلع  الوزراء 
تحلت االختبار، وأصلدر تعليمات حول أفضل 
السلبل للحفاظ  عى مكانتهم إذا أرادوا تجنب 

اإلقالة«  . 
وكشلفت مصادر حكومية السبت 18 كانون 
الثانلي، أن رئيسلة وحدة  السياسلة يف مكتب 
رئيلس الوزراء، منلرة مرزا، سلتكتب قريباً 
بلأن  إلباغهلم  الحكوملة  وزراء  إىل  جميلع 
تنفيذ أجندة رئيس الوزراء  سليكون »املطلب 
الرئييس« لرئيس الوزراء. وأكد املسلؤولون أن 
 التعديل الوزاري سليحدث قبل عطلة شلباط 

الربملانية . 

المراقب العراقي/ متابعة...
نرشت صحيفلة القدس العربي 
برللن  مؤتملر  علن  تقريلرا 
وأشلارت فيله  إىل أملر الحرب 
الليبلي خليفة حفلرت الذي بات 
معضللة من الصعب  السليطرة 

عليها . 
وتحلت عنلوان »الرجلل اللذي 
أوقف إنتاج النفط أصبح عصيا 
على  السليطرة«، جلاء فيه »ال 
أحلد يبدو أنه قادر عى التفاهم 
مع خليفة  حفرت، حتى لو كانت 
فكلرة جملع علدد ملن الرموز 
الثقيللة للضغط عليله  وتركيع 

الجنرال العسكري الليبي البالغ 
ملن العملر 76 عاملا فهلي لم 

 تنجح عى ما يبدو«. 

فعشية مؤتمر برلن الدويل يوم 
األحد نفلذ حفرت تحذيراته التي 
 يتحدث عنها منذ أشلهر وشلل 

القطاع النفطي من خال وقف 
نصف  اإلنتاج. وحلدث هذا بعد 
أقل ملن أسلبوع عندملا غادر 
موسلكو بلدون  التوقيلع على 
اتفلاق اقرتحتله روسليا لوقف 
إطلاق النلار يف الحلرب  الليبية 
املستمرة، ويف الوقت الذي اتفق 
القلادة يف برللن على  رضورة 
الطرفلن  لجنلة ملن  تشلكيل 
للتفلاوض يف جنيف حيث طلب 
من  رئيس وزراء حكومة الوفاق 
الوطنلي فائلز اللراج وحفرت 
لهلذا  اقلرتاح  خمسلة أسلماء 

الغرض . 

العربي: هل أفشل حفتر مؤتمر برلين؟ القدس 

صحف 
ومجالت

هآرتس« تهاجم وزير الحرب اإلسرائيلي.. «متهكم ورخيص « 

الغارديان: جونسون يهدد وزراءه باإلقالة

التوتر يعود إلى غزة بعد تملص االحتالل من تنفيذ »تعهداته«   

أمام ترحيب من قبل حقوقيين مصريين .. محاولة جديدة 
لمحاكمة  السيسي وعزله دوليا

البحرين .. ارتفاع حصيلة االعتقاالت منذ بداية كانون الثاني 
إلى  أكثر من 20 معتقال

المراقب العراقي/ متابعة...
رأت رابطلة الشلغيلة يف لبنلان أنه من 
الرضوري لفت انتباه شلعبنا  وسلائر 
القوى الوطنية اللبنانية إىل ان املنطقة 
دخللت فصلا حاسلما  بعلد اغتيلال 
القائدين الكبرين سليماني واملهندس 
وهي الجريمة  األمركية التي حسلمت 
اسلتحالة التعايش بن محور املقاومة 
الهيمنة   والتحرر واالسلتقال ومحور 

االسلتعمارية الصهيونية  الرجعية . 
وبعلد اجتماع قيادتها برئاسلة أمينها 
العلام زاهلر الخطيب، ناقشلت  خاله 
آخر التطلورات واملسلتجدات، اعتربت 
الرابطلة أن »دملاء  الشلهداء القادة ال 
تذهب هدرا بل هي تروي وترسخ القيم 
الثوريلة  التحرريلة التلي استشلهدوا 
يف سلبيلها، وهلذا هلو املعنلى اللذي 
نعيشله  باسلتمرار يف ذكرى استشهاد 
القائد ظافلر الخطيب وسلائر رفاقنا 
 الشلهداء وهو ما برهنت عليه الوقائع 
والتطورات يف البلدين  الشلقيقن إيران 
والعلراق منلذ استشلهاد بطلل محور 
املقاوملة وحركلة  التحلرر الوطني يف 
املنطقة القائد الفريق قاسم سليماني 
والقائد أبو  مهدي املهندس نائب رئيس 

هيئة الحشلد الشلعبي يف العراق«  . 
ولفتلت الرابطلة إىل أن »تداعيلات ملا 
بعلد الجريملة اآلثملة أثبتلت ان  دماء 
القائلد سلليماني جلددت قلوة الثورة 
اإليرانية وهويتها التحررية  ورسلخت 
دورها الكبر والحاسم يف دعم النضال 
التحلرري العربلي  وتمسلكها باألخوة 
العربيلة اإليرانيلة كملا برهنت عى ان 

تحرير  املنطقة من الوجود العسلكري 
األمركي هو طريق التحلرر والتكامل 
امللرشق  بللدان  لجميلع   االقتصلادي 
كملا جلاء يف كلملة القائد السليد عي 

 الخامنئي«  . 
»هلذه  أن  الشلغيلة  رابطلة  وأكلدت 
املعركة املصرية التي تعهد قادة  محور 
املقاوملة بخوضها تعنلي كل مناضل 
وطنلي تحرري يف  املنطقة والسليما يف 
لبنان الذي يعاني من الحصار األمركي 
 بالعقوبات الضارية وبمنع الحكومات 
املتعاقبلة من أي تطويلر لعاقة  لبنان 
مع سورية والعراق وإيران ومن البحث 
عن اللرشاكات املمكنة  مع دول الرشق 
والسيما روسليا والصن وفيها فرص 
كبلرة وواعدة  إلنقلاذ لبنلان وإلحياء 
قطاعاتله املنتجلة وتوفلر حاجاته يف 
مجاالت  عديدة لحق بها الخراب نتيجة 
التبعية للغرب ونظام التقاسم الريعي 

 الطائفي«  . 
كما أشلارت إىل أن هذه املعركة تتطلب 
زمنا رضوريا وتضحيات البد  منها من 
جميلع أبنلاء منطقلة اللرشق العربي 
والسليما يف العلراق  وسلورية ولبنلان 
واليمن وهي سلتكون معقلودة اللواء 
ملحلور  املقاوملة القلادر على تحقيق 
منطقتنلا  يف  العظيلم  التحلول  هلذا 
وتدشلن  مرحللة جديدة تفتلح أبواب 
الفرص الثمينلة للتنمية وإلعادة البناء 
 الوطني وللتشلابك األخوي املجدي بن 
بلداننا يف اإلنتلاج والتكامل  االقتصادي 
واالسلتقال السليايس فطلرد الوجود 
االسلتعماري األمركي  من املنطقة هو 

نقطلة بدايلة لتأريخ جديد سليبدل يف 
واقعنلا  االقتصادي والسليايس جذريا 

ومن جميع ظروف العيش يف بلداننا . 
وكان األمن العلام لحزب الله قد توعد 

برد على الجريملة االمريكيلة  النكراء 
التي استهدفت قادة املقاومة اإلسامية 
قاسم سلليماني وأبو  مهدي املهندس، 
الشلهيدين  دملاء  أن  اىل  أشلار  فيملا 

سلتوحد جهود  املقاومة اإلسلامية يف 
الوقوف ضد العدوان األمريكي الغاشم. 

الغاشلمة  أمريلكا  قلوات  وارتكبلت 
جريملة بالقرب من مطار بغداد  الدويل 

قاملت من خالها باغتيال الشلهيدين 
وأبلو  قاسلم  سلليماني  املجاهديلن 
املهنلدس اثنلاء قدومهملا ملن مطار 
بغلداد، األمر الذي  حتم على الحكومة 

والربملان العراقي عى السلعي بشلكل 
جلدي لطلرد  القلوات االمريكيلة ملن 
األرايض العراقيلة وعدم اللجوء اليها يف 

 الحرب ضد داعش.  

المراقب العراقي/ متابعة...
عاد التصعيد بشكل تدريجي إىل قطاع غزة بعد 
تملص االحتلال من  تنفيذ تفاهملات التهدئة 

التي أبرمت برعاية مرصية وقطرية أممية . 
إطلاق  فلسلطينيون  شلبان  اسلتأنف  وقلد 
باتجلاه  املسلتوطنات  الحارقلة  البالونلات 
املحاذيلة لقطاع غزة، بسلبب تلكؤ االحتال يف 

تنفيذ  تفاهمات التهدئة . 
وقلال القيادي يف حركلة »الجهاد اإلسلامي« 
أحمد املدلل يف ترصيح  تابعته »املراقب العراقي« 
إن »اسلتمرار الضغط عى الشعب  الفلسطيني 
يدفع الشباب إىل اسلتخدام كل أدواتهم إلعادة 
اإلربلاك إىل  العدو للضغط عليه لتنفيذ اجراءات 

كر الحصار«. 
بدوره، قلال القيادي يف »الجبهلة الديمقرطية 

لتحرير فلسلطن«  محمود خلف إنه »ال يوجد 
قرار قيلادي يف هيئة مسلرات العلودة  وكر 
الشلعبي«،  النضلال  أدوات  بعلودة  الحصلار 
مضيفلا : »ولكلن نحلن  ال نمانع قيام شلباب 

متحملس ولديله ردة فعلل ملن ممارسلات 
االحتلال  اسلتخدام كل أدوات النضال«.  وتابع 
خلف أن »االحتال االرسائيي يتحمل مسؤولية 
ملا يجلري على  حلدود قطلاع غلزة«، مؤكدا 
ان »ملن حلق شلعبنا الفلسلطيني ان يكافح 
 بالشلكل الذي يراه مناسلبا ردا عى سياسات 
االحتلال القائمة عى  اغتصلاب األرض وبناء 
املسلتوطنات وتوسليعها، إضافلة إىل إصلدار 
 قرارات بإنشلاء محميات طبيعية تمهيدا لضم 

األرايض«. 
وتابلع أن »على االحتلال أن يلتزم بملا تعهد 
به أملام الوسلطاء  املرصين باجلراءات كر 
الحصار«، مشلرا إىل اننا »يف حالة  اشتباك مع 
االحتال وال يمكن أن نتعايش معه وسنقاومه 
بكل السبل  والطرق وفقا لإلمكانيات املتاحة«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
محاوللة جديلدة نحلو محاكملة 
رئيس سللطة االنقاب عبد الفتاح 
 السلييس، وعزلله دوليلا، ومنعله 
من دخلول دول االتحلاد األوروبي 
 وفرض عقوبلات أمريكيلة عليه، 
وذللك عى خلفيلة وفلاة عرشات 
النظلام  بسلجون   املعتقللن 
أمريكي  بينهم معتقل  العسلكري 

الجنسية . 
تللك املحاولة، جاءت عرب »املجلس 
الثلوري امللرصي«، أحلد كيانلات 
 املعارضة يف الخارج، ويسلتكملها 
املرصيلون املعارضلون بأمريلكا، 
 بخطوات مماثلة، بجانب انتقادات 
نلواب  ملن  غاضبلة  ودعلوات 

 بالكونغرس األمريكي . 
والسلبت املايض، وقبيل مشلاركة 

الربيطانيلة  بالقملة  السلييس 
 األفريقيلة بلنلدن االثنلن، طللب 
املدعلي  ملن  الثلوري  املجللس 
العلام  الربيطاني تقديم السلييس 
للمحاكمة، مكلفا مكتب »جرنكا 
لقسلم  بالتقلدم  37«  للمحاملاة 
بالرشطلة  اإلرهلاب  مكافحلة 
الربيطانيلةSO15»    «  إلصلدار 
مذكرة توقيف ضد السييس؛ بتهمة 
التعذيلب، التلي  ال تخضلع لقيلد 

املكان حسب القانون الربيطاني . 
   والخميس املايض، دعت »مجموعة 
العمل الوطني«، االتحاد  األوروبي، 
وبريطانيا، لوقف االنتهاكات بحق 
املعتقللن بملرص، حيلث  وجهت 
مجموعة رسلائل ملمثل الخارجية 
األوروبلي،  والرئيلس  باالتحلاد 
الفرنيس، ورئيلس وزرائه، ووزير 

واملستشلارة  األملانية،  خارجيتله، 
ووزير خارجيتها، ورئيس الوزراء 
ووزيلر  خارجيتله،  الربيطانلي، 
الرئيسلية  املجموعلات  ورؤسلاء 

بالربملان األوروبي . 
ويف نفس السلياق، دعت صحيفة 
»التايملز« الحكوملة الربيطانيلة 
لعلدم  الرتحيلب بالسلييس، ألنله 
ديكتاتلور يقلود نظاما وحشليا، 
ورأت أن  السلييس أمكنله اإلفات 
من العقاب عى انتهاكاته لحقوق 
اإلنسلان  حتى اآلن، ألن بقية دول 

العالم تغض الطرف عما يفعل . 
تللك الخطلوات سلبقتها دعلوات 
من نلواب بالكونغلرس األمريكي 
بينهلم   السليناتور كريلس فلان 
باتريك ليهي،  هولن، والسليناتور 
والنائلب بيلرت  كينلغ علن الحزب 

الرئيس  إدارة  لدفلع  الجمهلوري، 
دونالد ترامب  لفرض عقوبات عى 

نظام السييس . 
واألربعلاء املقبل، يقيلم املرصيون 
تجمعلا  بواشلنطن  املعارضلون 
 إلحيلاء ذكلرى املعتقلل األمريكي 
قلى  اللذي  قاسلم  مصطفلى 
نحبه،  االثنن املايض، يف محبسله، 
ولفضلح مماسلات السلييس ضد 

 املعتقلن . 
حقوقي مرصي تحدث عن أهمية 
تلك الخطوات يف محاكمة السييس 
 دوليلا وعزله عن العالم ومنعه من 
دخلول دول االتحلاد األوروبلي أو 
 فرض عقوبلات دوليلة وأمريكية 
على نظامه، لكن خبلر بالقانون 
 الدويل أكد أنها خطوة غر قانونية، 

وأن الغرب لن يضحي  بالسييس. 

المراقب العراقي/ متابعة...
الخليفلي حمللة  النظلام  مرتزقلة  يواصلل 
البللدات  العشلوائّية يف  مختللف  املداهملات 
الغضلب  اسلتمرار  ملن  تخوًّفلا  البحرانّيلة 
الشلعبّي، بسلبب  القملع والتعسلف، ومنع 
الرعاية الطبّية للمعتقلن يف سلجون النظام، 
 إضافة اىل األحكام الجائرة بحّق الكثر منهم . 

وقلد تركلزَّت املداهملات منلذ أّيلام يف بلدات 
الدراز وبنلي جمرة،  والقلدم، والديه، والعكر 
واملعامر، حيث وصلل عدد املعتقلن منذ  أول 
كانون الثاني إىل 21، بينهم خطيب حسليني، 
هم »عي جعفر  فرت، أحمد حسن، عي املطوع 
، عي نارص، السليد محمد والسليد  رضا سيد 
باقلر، ليلث اللدرازي، علي حسلن منصور، 

ويوسلف أحملد  منصلور رسحان، وحسلن 
عي رضا، السليد فاح السليد حسن،  سلمان 
أمن، حبيب عيىس عي، يارس حسن، وأحمد 
حسن، أحمد  جواد ريض، وعي حسن املغني، 
وجاسم أحمد حسلن، إبراهيم  يوسف الوني، 
وعلي عبد الجليلل الونلي، املا عبلد الزهراء 

 السماهيجي«. 
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ان من حس�ن حظ ترامب ان االعالم العربي خصوصا واالسالمي عموما 
لم يكن باملستوى  املطلوب يف تسليط الضوء عىل راي الساسة االمريكيني 
واالع�الم االمريكي بالسياس�ة  االمريكية وانها الفضل اس�لوب يف ادانة 
االدارة االمريكية والتي ال تستخدم معيارين بل عدة  معايري ووفق املزاج 

يف رؤيتها للعالم .  
نع�م امريكا لديه�ا قوة اقتصادية وقوة عس�كرية ولو س�النا انفس�نا 
ه�ل هذا جاء بحد ذاته م�ن  الداخل االمريكي ام من قب�ل بعض الحكام 
املتخاذل�ني او الذي�ن تم تنصيبهم من قبلهم ع�ر  التاريخ فهنالك عوائل 
تعهدت بان يكون خضوعه�ا وتبعيتها اىل االجندة االمريكية وملصالحها 
 حتى ولو عىل حس�اب ش�عوبها، لنقول انها اكتس�بت قوتها من تخاذل 

حكام العرب وتحديدا  عربان اكثرية دول الخليج
لم تشهد امريكا خطابا رئاسيا هزيل يجمع الكذب والوقاحة كالخطاب 
الذي يعتمده ترامب ،  واملشكلة ان نعت خطاب ترامب بهذه الصفات هو 
لي�س من نتاج�ات االعالم العربي بل من  نتاج�ات االعالم االمريكي وكم 
من مؤسسة بحثية او اعالمية او احصائية رصدت اكاذيب  ترامب وانها 
فاق�ت املعق�ول وبالرغم من ذلك فان الرئي�س ترامب ال يجد أي حرج يف 
الك�ذب  معترا ذلك انه من اصول السياس�ة ، بعد الرضبة االيرانية ظهر 
ع�ىل املال ليتحدث بطريقة  الواثق من كذب�ه ويقول ان الرضبة لم تصب 
وال جن�دي امريكي وبعد ذل�ك يظهر تقرير امريك�ي  يتحدث عن اصابة 
11 جن�دي امريكي واخ�ر يتحدث عن وقوع قتىل فغ�رد احد االمريكيني 
عىل  التويرت يبدو ان امريكا ستعلن خسائرها بالتقسيط ، وهنا احب ان 
اضيف له ان التقسيط  يضاف له ارباح فما هي االرباح التي ستضاف اىل 

خسائر امريكيا ام انها استلمت االرباح  مقدما بذلة هيبتها .  
يع�ود مستش�ارو ترام�ب والذي�ن اختصاصه�م اي�ران ، ليتحدث�وا عن 
السياس�ة االيراني�ة ب�ان  حكومة اي�ران ت�رف اموالها ع�ىل الحروب 
وجعلت شعبها يعيش الفقر وهنالك مظاهرات ضد  الحكومة ، والعجب 
انه ال يلتفت اىل سياس�ة امري�كا التي انتقدها االمريكي�ون فان امريكا 
افضل  من ايران بانها تش�ن حروبها العدوانية وتبتز دول الخليج لتدفع 
لها الخس�ائر وان كان�ت يف  اآلونة االخرية حربها خ�ارسة فأنها رصفت 
ما يقارب خمس�ة تريليون عىل حروبها يف املنطقة  باس�تثناء الخس�ائر 
البرشية ، اما ايران فأنها تساهم يف حروب تحررية بموافقة قادة الدول 
 التي تطلب املس�اعدة بعدما يأس�وا من عربان الخلي�ج يف مؤازرة العرب 
واملس�لمني ، واما  مستوى الفقر فان نسبته يف تصاعد يف امريكا بحسب 
مس�ؤول أممي يؤك�د عىل ارتفاع  مس�تويات الفقر يف الوالي�ات املتحدة 
األمريكية يف ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، داعيا إىل   «حماية اجتماعية 

قوية« للفقراء . 
ومن خطابات ترامب الحمقاء عندما يش�تم من ال يروق له فبالرغم من 
ان�ه يعرتف بانه  صاحب ص�االت قمار ونوادي ليلية وهذا ش�انه اما انه 

يصف قاسم سليماني بابن ال�.... فهذا  دليل عىل خسة االخالق .  
واخ�ر نقل يل خط�اب لرتامب اثق به انه مغرم ببنته وجمالها ولو ال انها 
ابنت�ه لض�ا..... فهل  هذا منطق رجل يحكم دولة تقول عن نفس�ها انها 
االق�وى يف العالم ؟ اكتب ه�ذه العبارة يف  بحث اليوتيوب )فضائح ترامب 
مع ابنته ايفانكا.. سُتصدم؟(وسرتى ما تستحي من مشاهدته  وتسمع 

ما يقزز النفس
اس�أل االعالم العربي  ملاذا تصدقون االكاذيب عىل العرب واملسلمني التي 
تنرشها الوس�ائل  االعالمي�ة االمريكية وتداولوها برسع�ة دون التحقق 
منها وال تسلطون الضوء عىل ما  يعرتفون به من جرائم وفضائح تخص 
سياس�تهم مع فض�ح عمالئهم انها االنتكاس�ة االعالمي�ة  التي خدمت 

السياسة امريكية . 

خطاب ترامب 
بين الكذب والوقاحة

سايم جواد كاظم

لهذه األسباب انكفأت أميركا عن االنتقام لهيبتها في »عين األسد« 

بقلم/ شارل ابي نادر
ه�ذا م�ن الناحي�ة التقني�ة والعس�كرية 
املرتبط�ة بال�رد م�ن جه�ة، وبالتداعيات 
الت�ي كانت محتملة  لو حصل الرد عىل الرد 
م�ن جهة أخ�رى، ولكن ماذا ع�ن الدالالت 
والت�ي  س�ببت  وغريه�ا،  االس�رتاتيجية 
االقتن�اع بعدم ال�رد؟ وهل م�ن ارتباطات 
دولي�ة أو داخلي�ة س�اهمت يف الرض�وخ 

األمريكي  لهذه الصفعة؟
إنها ليس�ت الصفع�ة األوىل الت�ي تتعرض 
له�ا الوح�دات العس�كرية األمريكي�ة من 
قبل االيرانيني،  وتس�كت و«تبلع واشنطن 
امل�وس« كم�ا يق�ال، فهناك ع�دة حوادث 
الثب�ات  والتماس�ك  وأظه�رت  حصل�ت 
االيران�ي بمواجه�ة تلك الوح�دات، ومنها 
عىل سبيل املثال اسقاط الطائرة االمريكية 
 املس�رية األكثر تطوًرا ع�ىل الصعيد العاملي 
لهذه التقني�ات )آر كيو -4 غلوبال هوك(، 
والت�ي  كانت قد خرقت األج�واء فوق املياه 
االقليمية االيراني�ة، وأثبتت الصور الجوية 
ذل�ك، باالضاف�ة  لع�دة عملي�ات التق�اط 
لطائ�رات أمريكية مس�رية ف�وق األرايض 
واملي�اه االيراني�ة، واس�تطاعت  الوح�دات 
االيرانية مصادرتها حينها، بعد أن اخرتقت 
ع�ىل  وحصل�ت  االلكرتوني�ة  منظومته�ا 
 الكثري م�ن تقنياتها، وهن�اك أيًضا الكثري 
من حوادث توقيف بحارة وسفن عسكرية 
أمريكي�ة يف  مضيق هرمز، بع�د اخرتاقهم 
للس�يادة االيراني�ة، ع�ن طري�ق الخطأ أو 
ضم�ن خدع�ة مخابراتي�ة  للحص�ول عىل 

معطي�ات اس�تعالمية، وكل ذل�ك ل�م يكن 
يقاب�ل ب�أي ردة فع�ل أمريكي�ة مناس�بة 
 للحدث، توح�ي بأن دولة عظم�ى وقادرة 

هي املستهدفة يف تلك الحوادث . 
مرشوعية تل�ك االج�راءات االيرانية والتي 
اس�تهدفت القدرات االمريكية، كانت دائًما 
مصدر  حجة طهران وتهديدها برد مناسب 
فيم�ا ل�و تعرض�ت الوح�دات األمريكي�ة 
لس�يادتها، وكان ح�زم  االيراني�ني يظه�ر 
دائًما وبوضوح، أنهم ال يخش�ون املواجهة 
األم�ور،  وه�ذه  تدحرج�ت  ل�و  الواس�عة 
املواجه�ة الواس�عة الت�ي كان�وا يلوحون 
باللج�وء اليه�ا لحماي�ة س�يادتهم، كانت 
تش�مل حتًم�ا  فرضي�ة اس�تهداف الكيان 
الصهيون�ي وجمي�ع القواع�د  واملصال�ح 
االمريكي�ة يف املنطق�ة، وهنا  بي�ت القصيد 
الذي فهمه األمريكي�ون جيًدا وابتعدوا عن 
الرد عىل استهداف الحرس الثوري  االيراني 

لقاعدة »عني االسد .« 
وحيث تعتر »ارسائي�ل« يف حالة املواجهة 
الواس�عة بني مح�ور املقاومة واالمريكيني 
 وحلفائهم، نقطة الضعف األكثر هشاشة 
وتعرًضا لالس�تهداف، فقد كانت حمايتها 
من أس�باب  عدم الرد االمريكي، والذي كان 

سيكون منتًجا حتًما للمواجهة الواسعة . 
ايًضا، تش�كل القواع�د األمريكية املنترشة 
باملئ�ات يف املنطق�ة، نق�اط ضع�ف غ�ري 
محمي�ة بش�كل  أكي�د عن�د أي�ة مواجهة، 
وال�ذي أثب�ت لألمريكي�ني ذلك، فش�لهم يف 
حماي�ة القاعدة األبعد عن  اي�ران واألقوى 

واألكث�ر تحصيًن�ا »ع�ني األس�د«، فكيف 
سيكون مستوى تعرض قواعدهم  األخرى 
املنت�رشة ع�ىل مس�افات قريبة ج�دا من 

السواحل واالرايض االيرانية؟
الت�ي  االمريكي�ة  للقواع�د  باالضاف�ة 
س�وف تتع�رض لخس�ائر ضخم�ة عن�د 
اي�ة مواجه�ة واس�عة،  س�وف تتع�رض 
لذل�ك ايض�ا مصالحهم االخرى املش�رتكة 
م�ع ال�دول الخليجي�ة الت�ي تحض�ن تلك 
 القواع�د، ك�رشكات النف�ط والغ�از ونقل 
واس�تخراج الطاق�ة، باالضافة اىل عرشات 
آالف املدنيني  األمريكيني، من االستشاريني 
واالختصاصي�ني الذين يعملون يف املنطقة، 
والذين سوف  يصبحون يف خطر وسيصعب 
اخالؤهم بالرسعة املناس�بة بع�د تدحرج 

املواجهة العسكرية  الواسعة . 

أم�ا يف املوض�وع الداخيل األمريك�ي، وبعد 
أن تندل�ع املواجهة الواس�عة م�ع ايران يف 
املنطق�ة،  فس�وف يتأثر هذا الداخل س�لبا 

بعدة عنارص : 
  - اية مواجهة واس�عة سوف تسبب حكًما 
خس�ائر كبرية يف أرواح الجنود االمريكيني، 
األم�ر  الذي س�وف يش�كل رضب�ة قاضية 
للرئي�س ترام�ب يف االنتخابات الرئاس�ية 

االمريكية املرتقبة . 
  - سوف ترتفع أسعار النفط عاملًيا حكًما، 
وربما تصل ملستويات جنونية بعد خسارة 
الس�وق  العاملي ملصادره من الخليج، وهذا 
س�وف يش�كل ضغط�ا قوًي�ا ع�ىل ترامب 
وادارت�ه كنقط�ة  مؤث�رة ايًض�ا س�لًبا يف 

االنتخابات الرئاسية املوعودة . 
كل تلك األسباب، االقليمية املتعلقة بحماية 

الرعاي�ا  وبحماي�ة  الصهيون�ي  الكي�ان 
واملصال�ح  األمريكي�ة، باالضاف�ة لحتمية 
ارتفاع أسعار النفط وبخطورة وحساسية 
تاث�ري الخس�ائر البرشي�ة  األمريكي�ة عىل 
االدارة وع�ىل الرئي�س ترامب ش�خصًيا يف 
االنتخاب�ات، باالضاف�ة أيًضا مل�ا يمكن  أن 
تخ�رسه واش�نطن ع�ىل الصعي�د العاملي 
وخاص�ة عىل صعي�د القانون ال�دويل، بعد 
أن تتدحرج  املواجهة الواس�عة والتي ربما 
تس�بب حرًبا عاملية، نتيجة جريمة اغتيال 
موصوف�ة ارتكبته�ا  وحداتها العس�كرية 
دف�ع  ذل�ك  كل  واض�ح،  رئ�ايس  بق�رار 
بواش�نطن المتص�اص الصفع�ة يف »عني 
 األس�د« واحت�واء املوض�وع والبح�ث عن 
مناورات أخرى تع�ّوض عرها ما خرسته 

معنوًيا  وعسكرًيا نتيجة الرد االيراني . 

اختلطت األمور بعض الشيء، بين أسباب الفشل 
األميركي في حماية قاعدة »عين االسد« من  الصواريخ 

الباليستية االيرانية، وبين أسباب الجرأة االيرانية في 
الرد الحساس الخطر،  وبسرعة لم يكن ينتظرها أحد، غير 

االيرانيين طبًعا. وسبب هذا االختالط هو تداخل أسباب 
 الفشل األميركي من الناحية العسكرية والتقنية، مع 

أسباب الجرأة االيرانية في الرد، والتي  من ضمنها الثقة 
بالقدرات الصاروخية وباالمكانيات العسكرية المرتبطة 
بها، وأيًضا مع  أسباب الخوف أو الخشية االميركية من 

تعرض قواعد أخرى الستهدافات محكمة ومدروسة،  مع 
االمكانية المرتفعة لحصول اصابات كبيرة وبشكل أكيد 

،،في صفوف وحداتها . 

بقلم /ماجد الشويلي
واح�دة من ابداع�ات االم�ام الخمين�ي )رض( الفكرية 
والثورية انه تمكن من ارس�اء مفاهيم  سياسية جديدة 
وفقا للمنه�ج القرآني وتوصيفاته لطبيعة الراع االزيل 
بني معس�كر الخري  والرش تختلف جذريا عما أَلَِفُه العالم 
م�ن مفاهيم ومصطلحات كانوا ق�د ابتكروها وتوافقوا 
 عليه�ا وتداولوه�ا يف مواثيقه�م ومعاهداته�م وحتى يف 

حروبهم وسلمهم . 
وبالطب�ع كان للعال�م الغرب�ي اليد الطوىل واالث�ر البالغ 
يف صياغ�ة تلك املفاهيم واملصطلحات  السياس�ية والتي 
جاء االعم االغل�ب منها خدمة الطماعهم االس�تعمارية 

والتوسعية .  

وم�ن جمل�ة املصطلح�ات واملفاهيم التي كان�ت رائجة 
يف الجامع�ات واالروق�ة السياس�ية  العاملي�ة مصطل�ح 

>>الرشق االوسط << 
وال�ذي ت�م صكه يف مكت�ب الهند الريطان�ي عام 1850 
ولقى رواجا كبريا عىل يد السرتاتيجي  البحري  االمريكي 
الفري�د ماهان منذ 1902 وهو يحم�ل مضمونا ازدرائيا 
بش�عوب العال�م  ونظرة فوقي�ة يف التعاط�ي معها حني 
اعتر أن اوربا هي قلب العالم وعقله وان الرشق يقس�م 
 اىل رشق اق�ى واوس�ط وادنى ففيه م�ن داللة الهيمنة 

واالستحواذ الشئ الكثري كما هو  واضح .  
وعق�ب نهاية الح�رب العاملي�ة الثانية وظه�ور االتحاد 
السوفيتي والواليات املتحدة االمريكية  كقوتني عظيمتني 
س�اد مفه�وم الح�رب الب�اردة كتعب�ري ع�ن تدافعهما 

وتس�ابقهما للسيطرة عىل  العالم وس�اد  اىل وقت قريب 
مصطلح املعسكر االشرتاكي واملعسكر الرأسمايل او كما 
يسمى  احيانا >>باملعسكر الرشقي واملعسكر الغربي << 

أما املصطلح الذي كان رائجا يف توصيف الدول التي تعمل 
عىل توسيع هيمنتها االستعمارية  عر الطرق العسكرية 

وغريها فهو >>االمريالية << 
وهك�ذا بالنس�بة >>المريكا <<فرغ�م جرائمها الكرى 
بحق البرشي�ة لم يكن بمقدور احد أن  يصمها بما يلحق 

بها العار دوليا
وكذل�ك >>ارسائي�ل <<الت�ي كان يتم دمجه�ا باالرسة 
الدولية  بش�كل تدريج�ي كدولة طبيعية  ماكان بوس�ع 
اح�د ان يجد لها توصيفا دقيقا يكش�ف ع�ن خطورتها 
وبش�اعتها ويتحول اىل  مصطل�ح ينرف لها بمجرد أن 

يذكر قبل االمام الخميني )رض( الذي جاء بمصطلحات 
 ومفاهي�م طغ�ت ع�ىل م�اكان يت�م اس�تخدامه م�ن 

مصطلحات .  
فقد غرس مفهوما جديدا لطبيعة الراع العاملي وقسمه 
اىل معس�كرين بدال من املعس�كر  االش�رتاكي واملعسكر 
الراسمايل الذي يقسم العالم عىل اساس اقتصادي اسماه 

>>معسكر  املستضعفني ومعسكر املستكرين ! << 
واما تعبري االمريالية فق�د تمت مغادرته تقريبا بعد ان 

ارىس مفهوم>> االستكبار العاملي<>  بدال عنه . 
وبالنسبة المريكا فقد عر عنها >>بالشيطان االكر<< 

وهو مفهوم يستحق كالما كثريا ليس  هذا محله
وكان الرسائي�ل نصيبه�ا م�ن االصط�الح ال�ذي يعريها 
ويكش�ف ع�ن بش�اعتها ح�ني اطل�ق عليه�ا   >>غ�دة 

رسطانية << 
أم�ا يف مايخ�ص ال�رشق االوس�ط فل�م يك�ن االم�ام 
الخمين�ي يس�تعمله وال يق�ره حت�ى يف مع�رض  حديثه 
ع�ن >>الق�دس<< وه�ذا االم�ر ه�و عينه ال�ذي جعل 
االم�ام الخامنئي يتغاىض عن ذكره   ))الرشق الوس�ط((  

ويستعيض عنه بغرب آسيا .  
صحيح أن دول غرب اس�يا هي اوس�ع م�ن دول الرشق 
االوس�ط لكنه يشملها ويشري للرابطة  الروحية بني دوله 

واملتمثله باالسالم  .  
وه�و مايؤك�د اس�تمرار القائ�د الخامنئ�ي ع�ىل نه�ج 
االم�ام الخمين�ي )رض( وكل االح�رار يف  منطقتن�ا هذه 
والعالم,فس�الم لروح روح الله وخلفه الصالح الف الف 

سالم

بقلم/ايهاب زكي
كان�ت الس�مة الرئيس�ية يف منطقتن�ا والعالم 
يف النص�ف الثاني م�ن القرن امل�ايض، ما عرف 
وخضع�ت  العربي-اإلرسائي�يل«،   ب�«ال�راع 
املنطقة ط�وال تلك الفرتة لقوان�ني ذلك الراع 
 وتجرعت آث�اره. وكما مرَّ عىل مدى ذلك الراع 
محط�اٍت مفصلي�ة، فقد مرت في�ه مراحل من 
 الرتاب�ة والجم�ود، ولك�ن م�ع بداي�ات الق�رن 
الجدي�د خضع الراع ألش�د لحظات�ه تصاغراً 
 وتضاؤالً، فقد ص�ار ُينظر إليه باعتباره رصاعاً 
فلس�طينياً-«إرسائيلياً«، ث�م م�ن كونه رصاعاً 
 سياس�ياً تاريخياً ومصريياً، إىل أن يكون مجرد 
مشكلٍة إنس�انية مع »إرسائيل«، أو أزمة عقار 
 معها يف أحس�ن الظ�روف. وبالتزام�ن مع هذه 
الزاوية تخللها رصاٌع فلس�طيني - فلس�طيني، 
 ويف الس�نوات األخرية وصل األمر ألكثر لحظاته 
ومفاهيمه انحطاطاً، حي�ث بدا يف مكاٍن ما أّنه 
 رصاع »عربئييل-فلس�طيني«، حي�ث اصطفت 
ع�روش عربية مع حق »إرسائي�ل« يف البقاء بل 
 والتس�يد، ولم تعد فلس�طني هي نقطة العبور 
نح�و تح�رر األم�ة، ب�ل أصبح�ت ه�ي العقبة 
يف  طري�ق املهرول�ني نحو«ت�ل أبي�ب«، وأصبح 
التخل�ص م�ن ه�ذه العقب�ة هو اله�دف بغض 
النظر  عن الوس�يلة. ويف ه�ذه اللحظة بدا وكأن 
هذا ال�راع انتهى عملياً، والجميع يأخذ وضع 

 الجهوزية لإلعالن عن تلك النهاية فقط . 
يف ذل�ك املس�ار التاريخي الطويل، ب�دا يف بعض 

محطاته أّن الراع هو جزء من الحرب  الباردة، 
وأّن الراع م�ع »إرسائيل« يتطلب قوة عظمى 
لخلق التوازن مع الواليات املتحدة  الداعم األكر 
للكيان، ولم تكن الواليات املتحدة بحد ذاتها عدواً 
قابالً لالس�تهداف املبارش، ثم  شيئاً فشيئاً وعىل 
ض�وء نتائج الحرب الب�اردة، تحولت إىل الراعي 
الرس�مي ملا يس�مى  ب�«عملية السالم«، وكانت 
الوس�يط املنح�از غ�ري اآلم�ن وغري النزي�ه، ثم 
أصبح الحل�م العربي  هو محاولة انتزاع مواقف 
أمريكي�ة تلحظ ولو م�ن بعيد بع�ض الحقوق 
الفلس�طينية، وكانت ه�ذه  املح�اوالت العربية 
والفلس�طينية بتقديم املزيد من التنازالت، بدءاً 
باتفاقيات الس�الم املنفردة  والثنائية وصوالً إىل 
ما يس�مى ب�«مبادرة الس�الم العربية«، وليس 
انته�اًء بم�ا يع�رف ب�«مب�دأ  االقتص�اد مقابل 
السالم« و«التطبيع قبل السالم« و«األمن مقابل 
األم�ن«، ثم يف عر ترام�ب  لم يعد هناك ما هو 
قاب�ل للتف�اوض، وما يتم ترسيبه ع�ن بنود ما 
ُيع�رف ب�«صفقة الق�رن« هو  تصفي�ٌة كاملة 

للقضية الفلسطينية وإعالن رسمي للنهاية . 
يف ه�ذا ال�راع الدام�ي كان�ت »إرسائيل« هي 
الهدف ال س�واها، رغ�م تطور ذل�ك الهدف ولو 
 بالش�كل العكيس، فقد ب�دأ بمحاولة إزالتها من 
الوج�ود، إىل فك�رة االعرتاف بالواق�ع، ثم فكرة 
 التعايش مع وجودها وصوالً إىل فكرة تس�يدها 
وبالت�ايل  وتكنولوجي�اً  اقتصادي�اً  للمنطق�ة 
سياسياً  وعس�كرياً، رغم أّن هذه العصابة التي 

تحت�ل فلس�طني، هي مج�رد حامل�ة طائرات 
أمريكي�ة يف  ال�ر، وحصل�ت ه�ذه الحاملة عىل 
مس�مى دولة ألهداٍف اس�تعمارية ال عالقة لها 
بحقوق تاريخية  أو دينية أو تضامن إنساني مع 
اليهود، ف�«بلفور« مثالً صاحب الوعد املشؤوم 
والش�هري كان  معادياً ملا ُيعرف بالسامية، وبما 
أّن ه�ذه »الدولة« هي مجرد وكيٍل اس�تعماري، 
فمهما أوتيت  من أسباب القوة والتفوق ستظل 
بال عوامل قوة ذاتية، وس�يبقى الفضل لبقائها 
كم�ا كان  لوجودها للمظلة االس�تعمارية التي 

ترعاها، وه�ذا خالفاً ملا كتب�ه مارتن أنديك من 
أّن   «إرسائي�ل« بعد عقود من الدعم العس�كري 
واالقتص�ادي األمريكي والتع�اون األمني قادرة 
ع�ىل  الدفاع عن نفس�ها، حيث يب�دو أنديك غري 
م�درٍك للحد الفاصل ب�ني الرغبة والقدرة، فهذه 
  «الدول�ة« اللقيطة ال تس�تطيع حماية نفس�ها 
من غزة املحارصة واملنهك�ة، وترى فيها خطراً 
 اس�رتاتيجياً متعاظماً، فكيف بمح�وٍر متكامٍل 
م�ن صنعاء إىل بريوت فدمش�ق وبغ�داد وصوالً 
إىل  طه�ران. وأبس�ط مث�اٍل ع�ىل هشاش�ة هذا 

الكيان، رغبته الجامحة باغتيال الجنرال قاسم 
 س�ليماني، ولكن خش�يته من رّد الفعل جعلته 
يحج�م، ولن�ا أن نتخيل م�اذا ل�و كان الجنرال 
 س�ليماني يف س�بعينيات أو ثمانيني�ات الق�رن 
امل�ايض، هل كان الكيان ليحج�م أو حتى يرتدد 

يف  اغتياله؟
اعت�رت »إرسائيل« أّنها املس�تفيد األكر واألول 
من اغتي�ال الجنرال س�ليماني، ألّنه�ا رأت فيه 
 الع�دو األلّد ع�ىل مدار وجودها، وأّنه الش�خص 
الذي أحاطه�ا بحزاٍم من الصواري�خ التي تهدد 

 وجوده�ا. ولكن ه�ذه النظرة اآلني�ة هي نظرة 
ق�ارصة، ألّن اغتي�ال الجن�رال س�ليماني نق�ل 
ال�راع  إىل النور، ولم يع�د - الراع - مع أحد 
األوج�ه القبيح�ة للواليات املتح�دة »إرسائيل«، 
بل مع  الع�دو الحقيقي بال أقنع�ة، وهذه قفزة 
عمالق�ة يف تاريخ الراع ولي�س مجرد خطوة 
يف االتج�اه  الصحي�ح. كما أّن ه�ذه القفزة بحد 
ذاتها مفاجأة صادمة، حيث اكتشفنا متأخرين 
أّن ال�راع م�ع  ه�ذا الكيان الذي رزح لس�بعة 
عقود عىل الجغرافيا وس�طا ع�ىل التاريخ وقتل 
ورّشد وب�دا يف  لحظ�ٍة ما ال ُيقهر، اكتش�فنا أن 
ال�راع مع�ه أضح�ى مج�رد تكتي�ك، وأّن أي 
صداٍم مس�تقبيٍل مع�ه  س�يكون موضعياً، عىل 
قاع�دة اس�تهداف مص�در الن�ريان فق�ط، أّما 
ال�راع الحقيقي فهو مع  مالك ه�ذه الحاملة 
الري�ة، فإخ�راج الواليات املتحدة م�ن املنطقة 
يعن�ي بالرضورة الحتمي�ة  زوال«إرسائيل« كما 
قال الس�يد نر الله مع احتمالية عدم الحاجة 
لحرٍب أخ�رية، لذلك فإّن   «إرسائيل« ستس�تفيد 
م�ن اغتي�ال الجنرال س�ليماني أماناً ش�خصياً 
ملس�توطنيها طامل�ا التزم�ت  الصم�ت الن�اري 
واألمني، وإن أرادت االس�تفادة م�ن هذه امليزة 
أن تراق�ب املعركة إلخ�راج  الواليات املتحدة عر 
الشاشات بحياد، كما فعل نتن ياهو وحكومته 
عقب عملية االغتيال،  ولتنتظر النهايات حرصاً 
ع�ىل حياة يهوده�ا ال حياة كيانه�م، فاألموات 

رسيرياً قلما يعودون  للحياة. 

»غرب آسيا«  ومعجم االمام الخميني »رض« السياسي

من »صراع عربي - اسرائيلي« الى أزمة »عقار« 



ب�دأ وفد عراقي يتكون من ممثل اتحاد الكرة 
وعدن�ان درج�ال وممثل�ن قانوني�ن  لهما، 
ورئي�س لجنة الش�باب والرياض�ة النيابية، 
عب�اس عليوي، يف االستفس�ار  ع�ن إمكانية 

س�حب جميع الش�كاوى املقدمة ضد رئيس 
اتحاد الكرة ونائبه .  وق�ال مصدر مقرب من 
الوفد، إن الوفد سيزور مجلس القضاء األعىل، 
لالستفسار  عن مدى إسقاط عدنان درجال، 

شكواه املقدمة وإمكانية العفو عن املحكوم 
 عليهم، صباح رضا وستار وزير ووليد طربة .  
وأوض�ح أن إس�قاط تل�ك الش�كاوى، حلقة 
مهمة يف رف�ع االس�تقاالت إىل االتحاد  الدويل 

للعبة، ويف حال عدم قدرة درجال عن التنازل، 
س�يتم إلغاء االتفاق بن  الطرفن بشكل تام، 
ومتابعة القضية يف املحاكم املختصة .  يش�ار 
إىل أن أعضاء اتحاد الكرة، قدموا اس�تقالتهم 

لجن�ة  الش�باب  لرئي�س  جماع�ي  بش�كل 
والرياضة الربملانية، عباس عليوي، يف انتظار 
إرس�الها لالتح�اد الدويل،  يف حال تم إس�قاط 

الش�كاوى من جانب درجال. 

اتحاد الكرة 
يخاطب مجلس 
القضاء األعلى

6الرياضية

اليوم.. الشرطة يسعى للثأر من الشباب السعودي في البطولة العربية

االثنين 20 كانون الثاين 2020 
العدد 2244 السنة العاشرة

أكم�ل فري�ق الرشط�ة العراق�ي تحضرياته 
ملواجه�ة إي�اب رب�ع نهائ�ي بطول�ة كأس 
محمد  السادس لألندية األبطال أمام الشباب 
الس�عودي، املقررة اإلثنن املقبل يف  العاصمة 

األردنية عمان . 
وتع�د مهم�ة الرشط�ة معقدة بعد خس�ارة 
بسداس�ية  الس�عودية  يف  الذه�اب  مب�اراة 
 نظيف�ة، رغم أن الفري�ق العراقي يضم عدًدا 

من النجوم املميزين . 
وُيرصد  يف السطور التالية أبرز العوامل التي 

تجعل من املباراة أم�ام الرشطة  مهمة يجب 
القتال للفوز بها . 

تغيري امللعب
كان مق�رًرا للمب�اراة أن تق�ام يف البحري�ن 
قب�ل أن تلجأ إدارة ن�ادي الرشطة عىل  تغيري 
األرض املفرتضة لتنقل املباراة يف عمان، األمر 
الذي يرج�ح كفة الرشطة  من حيث اختصار 

املسافة ولسهولة السفر إىل األردن . 
ولج�أ الرشطة للدخ�ول يف معس�كر تدريبي 
هناك ويبارش يف التحضريات للمباراة  بش�كل 

أفض�ل وقرار نق�ل املباراة يع�د إيجابًيا وفًقا 
للمعطيات . 

عبور االنتكاسة
يف  النف�ي  الجان�ب  ع�ىل  يرك�ز  الرشط�ة 
التحضري كون الخسارة يف مباراة اإلياب   )6-
0(، أثرت بشكل واضح عىل معنويات الفريق 
وبالتايل س�عى الطاقم اإلداري  والطبي إلبعاد 
الالعب�ن ع�ن التأث�ريات النفس�ية وتحضري 
الفريق بشكل جيد  ملباراة اإلياب رغم صعوبة 

املهمة . 

رد االعتبار
الرشط�ة ُمطال�ب ب�رد االعتب�ار حت�ى وإن 
عجز عن املنافس�ة عىل التأهل بحكم  نتيجة 
الذه�اب الكب�رية، لكن عىل األق�ل يبحث عن 
فوز اعتباري يف املب�اراة يعيد  التوازن للفريق 

ويحافظ عىل تماسكه. 
وبالتايل س�يكون الجميع مطالب بالتعويض 
ع�ىل األق�ل بالنتيج�ة، إن لم يك�ن بحًثا  عن 
املنافسة عىل بطاقة املرور إىل نصف النهائي . 

استمرار املدرب

العب�و الرشط�ة أم�ام تح�ٍد آخر م�ن نوعه 
بع�د أن رصح عدد م�ن أعض�اء الفريق بأن 
 مب�اراة العودة تمثل الفرصة األخرية للمدرب 

الرصبي ألكسندر إليتش . 
وسيكون الفريق مطالب بأداء مقنع للحفاظ 
عىل مدرب الفريق من اإلقالة،  فاإلدارة تبحث 

عن أداء مقنع بغض النظر عن النتيجة . 
وبالتايل تقع املسؤولية عىل الالعبن بالدرجة 
األوىل للحف�اظ ع�ىل مدربه�م  وكذل�ك ع�ىل 
الجهاز الفني للحفاظ عىل موقعه بالرشطة. 

كرة القدم العراقية مازالت تنتظر نهاية 
عادلة ألزماتها االدارية والتي تفاقمت 

 أخيرا بعد مسلسل الدعاوى القضائية 
واالشتباكات االعالمية واللفظية بين 

 معسكري: عدنان درجال واتحاد كرة 
القدم !. 

اتفاق موقع بين الطرفين يقضي باستقالة 
جميع اعضاء االتحاد الكروي مقابل  تنازل 

درجال عن الدعاوى التي رفعها عراقيا 
ودوليا للطعن في االنتخابات التي  جاءت 

باالدارة الحالية؟ هل ينهي الخالف بين 
الفريقين؟ هل نتوقع ان تمضي  االمور 
كما سعى لها الوسطاء من رئيس لجنة 

الشباب والرياضة في مجلس  النواب  عباس 
عليوي ووزير الشباب والرياضة أحمد 

العبيدي؟
الجمي�ع ينتظ�ر االن وص�ول اس�تقاالت اعض�اء 
االتحاد اىل االتحادين الدويل  واالسيوي ومن بعدها 
تس�مية هيئة مؤقتة تمثل املوافقة الرس�مية من 
املؤسس�تن  الدوليت�ن عىل نهاية االزم�ة الكروية 

العراقية دون زيادة )النار( حطبا!! 
فاملخاوف قائمة أن ال يعرتف الفيفا بما حدث من 
اتفاق ويرس�ل لجنة تحقيقية  لكش�ف مالبس�ات 
املوضوع أو يرس�ل استفسارات اىل اعضاء االتحاد 

يسأل فيها  عن خفايا ما جرى؟ ! 
االس�يوي  واالتح�اد  الفيف�ا  يته�م  ان  الخش�ية 

بالتدخل  العراقي�ة  الحكومة 
ع�ىل  اعض�اء  والضغ�ط 
االتحاد لالستقالة مستشهدا 
م�ن  مس�ؤولن  بحض�ور 
الحكومة هما وزير  الش�باب 
اي�اد  الرياض�ة  ومستش�ار 
بني�ان لالجتم�اع ال�ذي عقد 

ب�ن املعارض�ة واالتح�اد  والجواب ال�ذي يجب ان 
يرس�له ممثلو الحكومة والربمل�ان: ان حضورهم 
ج�اء بن�اء  عىل طل�ب من رئي�س االتحاد نفس�ه 
عب�د الخالق مس�عود للتوس�ط يف انه�اء الدعوى 
 القضائي�ة التي تهدد بالقاء القب�ض عىل الرئيس 
مس�عود ونائبه عيل جبار بتهمة  تزوير الوقائع يف 

انتخابات االتحاد !! 
االفرتاض ان يكون كت�اب طلب التدخل )مكتوبا( 
ولي�س ش�فهيا موجودا ل�دى  الوزير واملستش�ار 
واعض�اء لجنة الش�باب الربملانية دلي�ال عىل انهم 
جاء  كوسطاء وليسوا ضاغطن، واالمر الثاني هو 
متى يبدأ عدنان درجال اج�راءات  ايقاف الدعاوى 
القضائية التي س�جن بس�ببها امن ع�ام االتحاد 
الدكت�ور صب�اح  رضا ورئي�س لجنة االس�تئناف 
س�تار زوير؟ فهو ينتظر موافقة الفيفا الرسمية 
كي  ينهي الدعاوى التي أقامها يف املحاكم العراقية 

والدولية ! 
الجمي�ع ينتظ�ر االن واآلم�ال ح�ارضة يف انته�اء 
االزم�ة فعليا وب�دء صفح�ة االع�داد  لالنتخابات 
الجديدة من قبل الهيئة املؤقتة بتوس�يع الجمعية 
العمومية ومنح  الفرصة للجميع للرتش�ح ملواقع 
ادارة االتح�اد وف�ق معايري الكف�اءة والقدرة عىل 
 انقاذ الكرة العراقية بعيدا عن املجامالت والوالءات 
التي دفعت الكرة العراقية  ثمنها يف ادارات ضعيفة 

لم تحقق شيئا نافعا طوال عقود من الزمن. 

عدنان لفتة

ينطل�ق ال�دوري العراق�ي املمتاز لكرة الس�لة، 
مجدداً يف ال�27 من شهر كانون  الثاني الجاري، 

بنظام التقاطع . 
وانتهت املرحلة االوىل للدوري الس�لوي، بتصدر 
النفط برصيد 14 نقط�ة، يليه  الرشطة برصيد 
12 ث�م املين�اء ب�ذات الرصي�د وده�وك ونفط 
الجنوب برصيد 10  نقاط، ثم التضامن 9 نقاط 
والكهرباء 8 نقاط وأخريا زاخو برصيد 7 نقاط . 

ال�دور املقبل س�يقام بنظ�ام التقاط�ع، حيث 
سُيلعب بنظام الذهاب واالياب ويف حال  التعادل 
باملواجهات يحتس�ب فارق النق�اط، وفيما ييل 

مباريات الدور املقبل : 
النفط  X  زاخو

الرشطة  X  الكهرباء
امليناء  X  التضامن

دهوك  X  نفط الجنوب
وبع�د انته�اء املباريات يت�م تحدي�د املتأهلون 
للمرب�ع الذهب�ي، بعده�ا س�يتوقف  ال�دوري 
مجدداً، حي�ث يغادر املنتخ�ب الوطني اىل قطر 

لخوض معسكر تدريبي  اس�تعدادي مكثف قبل 
خوض مباراة تصفيات كاس آسيا امام املنتخب 

اللبنان�ي  ي�وم 21 ش�باط املقبل وام�ام الهند يف 
ال�24 من الشهر ذاته. 

   أف�رزت منافس�ات بطولة التايكوان�دو عدداً من 
الالعب�ن، والتي اقامها االتح�اد  العراقي املركزي 

للعب�ة يف ن�ادي وس�ام املج�د والتي تع�د باكورة 
نش�اطاته بعد  تش�كيل الهيئة االداري�ة الجديدة، 

الختي�ار العب�ي املنتخ�ب الوطني لفئة الش�باب 
 واملتقدمن لتمث�ل املنتخب الوطني باملنافس�ات 

الخارجية. 
اذ تمكن تس�عة العبن، س�تة من فئة املتقدمن 
وثالث�ة من الش�باب من ن�ادي  االمان�ة، حجزوا 
مقاعده�م يف املنتخ�ب الوطن�ي للتايكواندو بعد 
منافس�ات قوي�ة  فيم�ا بينه�م وب�ن نظرائهم 

باالوزان التي شاركوا فيها. 
واس�تطاع الالعب�ون مهدي عب�د الجليل، ويارس 
عقيل، بوزن 58كغم، وناطق هالل  بوزن 78كغم، 
ومصطفى نارص بوزن 74كغم، وجاس�م قاسم 
ب�وزن 63كغ�م،  وعيل عب�د الكري�م ب�وزن زائد 

78كغم، التأهل لالدوار النهائية للبطولة. 
فيم�ا اس�تطاع ثالثة العبن ش�باب م�ن االمانة 
الحص�ول ع�ىل املراك�ز االوىل  والثاني�ة أهلته�م 
للتواجد ضمن صفوف املنتخب الوطني للش�باب 
وه�م م�وىس  الكاظ�م حس�ن ب�وزن 55كغ�م، 
وعباس محمد بوزن 59كغم، ومصطفى حس�ن 

كريم  بوزن 45كغم. 

أك�د رئيس االتح�اد العراق�ي لكرة 
الق�دم، عب�د الخال�ق مس�عود، ان 
االتف�اق ال�ذي تم  مع النج�م الدويل 
السابق عدنان درجال، ال زال قائماً 

وستتم االمور كما هو متفق  عليه. 
وكان اتح�اد الكرة، قد اعلن توصله 
التفاق مع درجال، بتقديم استقالة 
جماعي�ة  مقابل تن�ازل درجال عن 
جميع الشكاوى التي تقدم بها ضد 
االتحاد يف املحاكم  املحلية ومحكمة 

»كاس«. 
م�ع  »االتف�اق  إن  مس�عود  وق�ال 
درج�ال ال زال قائماً وس�تتم االمور 

كما هو متفق  عليه بتقديم استقالة 
جماعية لجميع اعضاء االتحاد«. 

واوض�ح ان »االنب�اء الت�ي ترش اىل 
الغاء االتف�اق غري صحيحة اطالقاً، 
االم�ور حتى  االن تس�ري كما يجب، 
س�نقدم االس�تقالة مقاب�ل انه�اء 
جمي�ع الش�كاوى ض�د االتحاد  من 

الطرف االخر«. 
ومن املقرر ان يتم ارسال االستقالة 
الق�دم  لك�رة  ال�دويل  االتح�اد  اىل 
»فيف�ا«، م�ن  اج�ل تش�كيل هيئة 
مؤقت�ة تدي�ر االتحاد لح�ن اجراء 

انتخابات جديدة. 

أجريت، الي�وم االثنن، يف الرياض، 
مراس�م قرعة بطولة كأس العرب 
للمنتخب�ات  تح�ت 20 عام�اً التي 
لك�رة  العرب�ي  االتح�اد  ينظمه�ا 
الق�دم والتي س�تقام منافس�اتها 

 بمشاركة 16 منتخباً . 
وتق�ام البطول�ة خ�الل الفرتة من 
17 ش�باط القادم حت�ى الخامس 
م�ن آذار الق�ادم يف  م�دن الرياض 

والدمام والخرب . 
وأس�فرت القرعة عىل النحو اآلتي 

للمجموعات األربع : 

 -املجموع�ة األوىل: الع�راق وتونس 
وموريتانيا والكويت

املغ�رب  الثاني�ة:   -املجموع�ة 
والبحرين وقطر وجيبوتي

الس�عودية  الثالث�ة:   -املجموع�ة 
وفلسطن والجزائر ومرص

 -املجموعة الرابعة: السودان وليبيا 
واإلمارات وجزر القمر

وتحض�ن مدينة الخرب منافس�ات 
م�ن  الرافدي�ن  لي�وث  مجموع�ة 
املس�ابقة عىل اس�تاد  مدينة األمري 

سعود بن جلوي الرياضية .

المراقب العراقي/ صفاء الخفاجي
اك�د الكابتن غانم عريبي عضو كتلة املعرتضن عىل 
اتحاد الكرة ان الفرتة  املقبلة ستش�هد تشكيل هيئة 
مؤقتة لقي�ادة االتحاد العراقي لكرة القدم والتهيئة 
 لالنتخاب�ات املقبل�ة بعد ارس�ال اس�تقالة االتحاد 

الجماعية اىل االتحاد الدويل  واملوافقة عليها. 
وأضاف عريبي ان »عملية تشكيل الهيئة املؤقتة غري 
واضحة حتى االن وذلك  الن البعض يقول ان االتحاد 
الدويل سوف يرسل كتاب رسمي اىل االتحاد  االسيوي 
يكلفه بتشكيل الهيئة املؤقتة التحاد الكرة والبعض 
االخر يق�ول ان  الهيئ�ة املؤقتة هي م�ن صالحيات 
الهيئة العامة وهذا األخري يذهب باتجاه كيف  يحدد 
االتحاد الدويل األسماء التي ستقود الهيئة املؤقتة«. 

وتاب�ع »ان االتح�اد ال�دويل غ�ري ق�ادر ع�ىل رفض 

االس�تقالة الجماعي�ة التحاد الك�رة  النه غري معني 
بها فع�ىل وفق النظ�ام الداخيل فان االتح�اد الدويل 

ملزم بقبول  االستقالة«. 
وأش�ار اىل ان »قرار محكمة »كاس« سيكون عبارة 
عن إعادة انتخابات اتح�اد  الكرة ومطابقة ملا اتفق 
عليه الطرفان يف اجتماع أربيل يوم الجمعة املايض«. 

وب�ن ان »كتل�ة املعرتض�ن تنتظ�ر ارس�ال كتاب 
االستقالة الجماعية من قبل اتحاد  الكرة اىل االتحاد 
الدويل وانتظار املوافقة عليه�ا ومن ثم تطبيق بنود 

االتفاق«. 
وخت�م عريبي حديثه بالقول ان »ان من حق أعضاء 
االتحاد املس�تقيلن الرتش�ح  يف االنتخابات املقبلة« 
منوه�اً اىل ان »بع�ض أعض�اء االتحاد مث�ل يحيى 
كري�م  ورئيس االتح�اد عبد الخالق مس�عود ونائبه 
عيل جب�ار اكدو عدم نيتهم الرتش�ح يف  االنتخابات 

املقبلة. 

عريبي: المعترضون بانتظار ارسال االستقالة الجماعية الى »فيفا«  القرعة تضع منتخب الشباب في 
المجموعة االولىب كأس العرب  

نفط الوسط  يضم عصام ياسين  

منتخب التايكواندو يضم ستة العبين جدد

مسعود: ال صحة ألنباء إلغاء االتفاق مع درجال

النفط ينهي المرحلة األولى متصدرا للدوري السلوي

انض�م الع�ب النجف الس�ابق عصام 
لتمثي�ل  الوس�ط،  نف�ط  إىل  ياس�ن 
بف�رتة  الح�ايل  يف  املوس�م  الفري�ق 

االنتقاالت الشتوية . 
وق�ال ياس�ن »س�عيد ج�دا بعودتي 
لصف�وف نفط الوس�ط، حي�ث أملك 

ذكري�ات جميل�ة  تتلخ�ص بتتويجنا 
م�ع   2015 موس�م  ال�دوري  بلق�ب 
العندليب، وأسعى لتكرار هذا  اإلنجاز 
يف املوس�م الح�ايل مع امل�درب الكبري 

رايض شنيشل«. 
أرض  ال�دوري  توق�ف  أن  وب�ن 
باملنافس�ة، وأش�ار إىل أنه سينخرط 
بتدريب�ات الفري�ق  ويأم�ل أن يحقق 
االنس�جام الرسي�ع مع زمالئ�ه وأن 

يشكل إضافة نوعية للفريق . 
يشار إىل أن عصام ياسن من الالعبن 
الذي�ن مثلوا نفط الوس�ط يف املوس�م 

الذي  توج به الفريق بلقب الدوري. 

هل انتهت الأزمة؟



يواصل نادي إنرت ميالن، سعيه 
نح�و التعاق�د م�ع الدنماركي 
إريكس�ن  الع�ب  كريس�تيان 
هوتس�بري،  توتنه�ام  وس�ط 
خالل فرتة االنتقاالت الش�توية 

الجارية . 
وينته�ي عق�د إريكس�ن م�ع 
توتنهام بنهاية املوسم الجاري، 
كل  مح�اوالت  رف�ض  حي�ث 

السبريز للتجديد، سعًيا لخوض 
تجربة جديدة خارج إنجلرتا . 

»الجازيتا  صحيف�ة  وبحس�ب 
ديللو س�بورت«، الت�ي تابعتها 
»املراق�ب العراق�ي« فإن�ه  من 
املحتمل أن يكون هذا األسبوع 
لس�وق  بالنس�بة  حاس�ًما 

االنتقاالت يف إنرت  ميالن . 
إن�رت  أن  الصحيف�ة  وأضاف�ت 

ميالن ليس لديه أي نية لتقديم 
أكث�ر م�ن 15 مليون  ي�ورو، يف 
ظ�ل رغب�ة الن�ادي اللندن�ي يف 
الحصول ع�ى 20 مليون يورو 
للسماح  برحيل العبه إريكسن . 

أعم�ال  وكي�ل  ب�أن  وختم�ت 
كريس�تيان إريكس�ن، متواجد 
حالًيا يف لندن، ملحاولة  التوصل 

التفاق مع إدارة السبريز. 

املدي�ر  باراتيت�ي،  فابي�و  كش�ف 
حقيق�ة  ليوفنت�وس،  الري�ايض 
مفاوضات ناديه مع  نظريه برشلونة، 
حول إمكانية إج�راء صفقة تبادلية 
الش�توية  االنتق�االت  ف�رتة  خ�الل 

 الجارية . 
وخرج�ت تقارير صحفي�ة عى مدار 
األي�ام املاضي�ة، تؤك�د أن يوفنتوس 
يتفاوض  مع برش�لونة حول صفقة 

تبادلية، ينتقل بمقتضاها فيديريكو 
إىل  البارس�ا، مقاب�ل  برينارديس�كي 
انتقال إيفان راكيتيتش إىل يوفنتوس . 

وعن ه�ذا، رصح باراتيت�ي يف لقاء 
مع ش�بكة »س�كاي إيطاليا«، قائال: 
»إنها  أخبار ص�درت يف نهاية الصيف 
امل�ايض، لك�ن لي�س هن�اك اهتم�ام 
ملم�وس م�ن  جانبن�ا، أو حت�ى من 

برشلونة«. 

االثنين 20 كانون الثاين 2020 
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7الرياضية إنتر ميالن 
يقترب من 

حسم صفقة 
إريكسن

يوفنتوس 
ينفي إجراء 

صفقة تبادلية 
مع برشلونة  

تتجه أنظار محبي املنتخبات العربية واألفريقية، صوب 
العاصمة املرصية  القاهرة، غ�ًدا الثالثاء، ملتابعة نتائج 

قرعة تصفيات أفريقيا املؤهلة ملونديال قطر   2022  . 
وش�هد موندي�ال روس�يا 2018، أكرب تواج�د عربي يف 
البطول�ة، بمش�اركة 4  منتخب�ات عربي�ة وه�ي مرص 

وتونس واملغرب من أفريقيا، والسعودية من آسيا . 
وتتطلع املنتخبات العربية، إىل تجنب املواجهات النارية، 
يف ظ�ل تواجد  منتخب�ات كربى يف املس�توى الثاني مثل 

كوت ديفوار وجنوب أفريقيا  . 
النظام  

تقام قرعة الغد بمش�اركة 40 منتخًبا، يتم تقس�يمهم 
إىل 10 مجموع�ات، وتض�م  كل مجموع�ة 4 فرق، يقام 
بينهم دوري من دورين، ويتأهل املتصدر فقط  للمرحلة 

النهائي�ة . 
ويت�م تقس�يم املنتخب�ات الع�رة املتأهل�ة للمرحل�ة 
النهائية إىل قسمني، يضم كل  منهما 5 منتخبات حسب 
التصني�ف ال�دويل، ويقاب�ل كل منتخ�ب م�ن التصنيف 
 األعىل نظريه من التصنيف األقل بنظام الذهاب واإلياب، 

ويتأهل الخمسة  الفائزون مبارشة للمونديال . 
التصنيف  

أعلن االتحاد األفريقي، تصنيف املنتخبات األربعني التي 
ستجرى بينها قرعة  الغد، وجاءت كالتايل : 

املس�توى األول: الس�نغال - تونس - نيجرييا - الجزائر 
- املغ�رب - غانا - م�رص -  الكامريون - مايل - الكونغو 

الديمقراطية. 
املستوى الثاني: بوركينا فاسو - كوت ديفوار - جنوب 
أفريقيا - غينيا - أوغندا   - كاب فريدي - الجابون - بنني 

- زامبيا – الكونغو. 
الثال�ث: مدغش�قر - موريتاني�ا - ليبي�ا -  املس�توى 
موزمبي�ق - كيني�ا - أفريقي�ا  الوس�طى - زيمبابوي - 

النيجر - ناميبيا - غينيا بيساو. 
املس�توى الرابع: ماالوي - أنجوال - توجو - السودان - 
روان�دا - تنزاني�ا - غينيا  االس�توائية - إثيوبيا - ليبرييا 

– جيبوتي. 
مواعيد  

ال�كاف ق�ام بتغي�ري املواعي�د املقرتح�ة للع�ب جوالت 
التصفي�ات، بع�د ق�راره بتغي�ري  موع�د بطول�ة األمم 
األفريقية التي س�تقام يف الكامريون العام املقبل لتقام 

يف  الشتاء بداًل من إقامتها صيًفا . 
وأرس�ل الكاف، إخطاًرا للمنتخبات األفريقية باملواعيد 

املحددة لتصفيات مونديال   2022 وجاءت كالتايل : 

الجولة األوىل: من 5 إىل 13 ترين األول 2020 
الجولة الثانية: من 9 إىل 17 ترين الثاني 2020 

الجولت�ان الثالث�ة والرابع�ة: م�ن 22 إىل 30 آذار 2021 
الجولة الخامسة: من 30 آب إىل 7 أيلول 2021 

الجولة السادسة: من 4 إىل 12 ترين األول 2021 

كما س�تقام مباراتا الدور اإلقصائ�ي النهائي يف الفرتة 
من 8 إىل 16 ترين  الثاني 2021  . 

األفيال واألوالد
القرعة وضعت رباعي عربي عىل رأس املجموعات، وهو 
تونس والجزائر  واملغرب ومرص، مما يعزز حظوظهم يف 

التأهل للمرحلة النهائية  . 
وس�تكون مهم�ة أي م�ن املنتخب�ات األربع�ة، صعب�ة 
يف حال�ة الوق�وع مع املنتخ�ب  اإليفواري ال�ذي وضعه 

التصنيف يف املستوى الثاني  . 
كما لن تكون مواجهة جنوب أفريقيا سهلة أيًضا، وهو 

ال�ذي أقىص منتخ�ب  الفراعنة بني جماه�ريه يف بطولة 
األمم األفريقية األخرية  . 

املنتخ�ب الليب�ي ج�اء يف التصني�ف الثال�ث، فيما جاء 
املنتخب الس�وداني يف  التصنيف الرابع، وهو ما يصعب 

مهمة كل منهما يف التصفيات. 

غدًا.. منتخبات العرب أمام مهمة صعبة في قرعة
 تصفيات أفريقيا  المونديالية

انهال ماتياس دي ليخ�ت، مدافع يوفنتوس باملديح 
عى زميل�ه كريس�تيانو  رونالدو، هداف 
الي�ويف، بعد الفوز ع�ى بارما )1-2(، 
بمنافس�ات الجولة 20 م�ن  الدوري 
الس�يدة  رونال�دو  وق�اد  اإليط�ايل .  
العجوز النتص�ار صعب، بعدما أحرز 

ه�ديف اللقاء، ليوس�ع  يوفنتوس الف�ارق يف الصدارة 
م�ع إنرت مي�الن )املركز الثان�ي( إىل 4 نق�اط .  وقال 
دي ليخ�ت يف ترصيحات لش�بكة »س�كاي إيطاليا« 
الت�ي تابعته�ا »املراق�ب  العراق�ي«: رونال�دو رائع، 
يعرف كيف يلعب وكيف يفوز، بإمكانه أن يعلمنا«.  
وأضاف »كريس�تيانو هو األق�وى، لديه خربة كبرية 

ورائع�ة، أحاول أن أتعلم منه  كل يوم .»  وعن تقييمه 
لش�هوره األوىل يف يوفنت�وس، رصح ماتي�اس »أن�ا 
س�عيد حًقا، أعتقد  أنني نموت كثريًا يف الشهور ال�6 
املاضي�ة، ليس م�ن املهم ما أنت علي�ه اآلن،  لكن ما 
تريد أن تكون عليه يف املستقبل، وكم يمكنك أن تنمو 

يف عمرك هذا،  أعتقد أنني أتحسن أكثر وأكثر«. 

أثن�ى هان�ز فلي�ك، م�درب 
باي�رن ميون�خ، عى نجاح 
فريق�ه يف الخ�روج فائزًا 
م�ن  امللع�ب األوملب�ي، 
هريت�ا  حس�اب  ع�ى 
نظيفة،  برباعية  برلني 
م�ن  ال��18  الجول�ة  يف 

 الدوري األملاني . 
وخ�الل ترصيح�ات أبرزه�ا املوقع 
الرس�مي لباي�رن، قال فلي�ك: »أنا 
راٍض عن  بدايتنا للدور الثاني بهذه 
الطريقة، فالف�وز )4-0( ال يمكن 

ألي فريق تحقيقه يف  برلني«. 
النتيج�ة  أنه�ا  »أعتق�د  وأض�اف: 
املناس�بة للمباراة، وليس من الس�هل 

تحقي�ق ذل�ك  يف أول لق�اء، بع�د فرتة 
تحضري قصرية، لذا هي بداية رائعة«. 

وع�ى الجان�ب اآلخ�ر، ق�ال يورج�ن 
كلينس�مان، م�درب هريتا برل�ني: »4 

أهداف  كث�رية للغاية، ألنن�ا قدمنا أداًء 
جيًدا عى مدار 60 دقيقة، وكانت لدينا 

3 فرص  تقريًبا يف الشوط األول«. 
   وتاب�ع »باي�رن نج�ح يف الهيمنة عى 
اله�دف  اس�تقبلنا  وبعده�ا  املب�اراة، 
األول..  لكن ركلة الجزاء هي التي أنهت 

كل يشء، وتسببت يف سقوطنا«. 
وختم كلينسمان بقوله: »نحن بحاجة 
اآلن لحص�د أكرب عدد من النقاط، أمام 

 منافسينا يف قاع جدول الرتتيب«. 
وبه�ذا الفوز، تمك�ن بايرن ميونخ من 
القف�ز للوصافة، بع�د وصوله للنقطة 
36،  متأخرًا بفارق 4 نقاط عن اليبزيج 
املتصدر، بينما يحتل هريتا برلني املركز 

 ال�14، برصيد 19 نقطة. 

يفكر جوزي�ه موريني�و مدرب 
توتنهام هوتس�بري، يف ضم نجم 
لتعويض  غي�اب هاري  عرب�ي، 
ك�ني، خ�الل املريكاتو الش�توي 

الجاري . 
وأب�دى توتنه�ام، رغبته يف ضم 
الجزائري إس�الم سليماني )31 
عاًم�ا( مهاجم  ليس�رت س�يتي، 

املعار حالًيا ملوناك�و الفرن�ي . 
وذك�رت صحيف�ة »تيليغ�راف« 
التي تابعته�ا »املراقب العراقي« 
أن موريني�و يح�اول  تعوي�ض 
غياب املهاجم األسايس للفريق، 
هاري كني، والذي سيغيب حتى 
تعرض�ه  بع�د  نيس�ان  املقب�ل، 

إلصابة يف أوتار الركبة . 
وكان ه�اري ك�ني ف�د تع�رض 
لإلصاب�ة أم�ام س�اوثهامبتون 

منتصف الشهر الجاري . 

هوتس�بري،  توتنه�ام  ويحت�ل 
املرك�ز الثام�ن يف ترتيب الدوري 
اإلنجلي�زي املمت�از  برصي�د 31 

نقطة . 

وكان س�ليماني ق�د انض�م إىل 
م�ن  قادم�ا   ،2016 يف  ليس�رت 
س�بورتينج لش�بونة  مقابل 29 
ملي�ون جني�ه إس�رتليني، وهو 
رقم قي�ايس يف تأري�خ انتقاالت 
الالعبني  يف ليس�رت، حيث س�جل 
13 هدف�ا يف 46 مب�اراة خاضها 
م�ع الفري�ق، لتت�م إعارت�ه  إىل 

موناكو مطلع املوس�م الجاري . 
أن  إىل  الصحيف�ة  وأش�ارت 
مهاج�م  بيونتي�ك  كريس�توف 
مي�الن، كان ع�ى رأس  أولويات 
الس�بريز  أراد  حي�ث  توتنه�ام، 
ضمه عى س�بيل اإلعارة، بينما 

أراد ميالن  رحيله بشكل دائم. 

أك�د ليون�اردو املدير الريايض لن�ادي باريس 
س�ان جريمان، أن إدينس�ون كافاني  مهاجم 
الفري�ق، طل�ب الرحي�ل عن صف�وف النادي 

خالل فرتة االنتقاالت الشتوية  الجارية . 
وق�ال ليون�اردو ع�رب صحيفة 

»لو باريزي�ان« التي تابعتها 
»املراق�ب العراق�ي«:   «أؤكد 
دائما أن كافاني أو أي نجم 
بالفري�ق، إما يبقى س�عيدا 

أو يرح�ل يف ه�دوء،  بالفع�ل 
الرحي�ل  كافان�ي  طل�ب 

ع�ن الن�ادي خ�الل 
االنتقاالت  ف�رتة 

 ، ي�ة ر لجا ا
س  ر ن�د و

 املوق�ف، وبالفع�ل تلقينا عرضا م�ن أتلتيكو 
مدريد، ولم نقبله«. 

بقيم�ة  يلي�ق  ال  امل�ايل  »الع�رض  وأش�ار: 
كافاني، ويجب أيضا أن نتش�اور مع  الالعب، 
واملحادثات مس�تمرة، ولألمانة ال أعلم إىل أين 
س�تنتهي، وحاليا  املس�افات ابتعدت نس�بيا 
مع أتلتيكو مدريد، ألن التواصل بني الناديني 

انقطع منذ  عدة أيام«. 
وبس�ؤاله عن إمكانية بيع إدينسون كافاني 
حال تلقى عرًضا جيًدا، رد املس�ؤول  الباريي 
»نحل�ل املوق�ف م�ن كل جوانبه، وال 
نفك�ر يف رغبة كافان�ي بالرحيل 
ع�ن  الفري�ق، املش�اورات معه 

قائمة«. 
س�ان  »باري�س  وأش�ار 

جريمان فري�ق متكامل، لديه وفرة يف الحلول 
الهجومية،  وخططنا ال تشمل رحيل كافاني، 
لكن العب مثل دراكسلر يمكنه اللعب يف الخط 
 األمامي، وبش�كل عام م�ن الصعب تعويض 

كافاني«. 

ق�ال تقرير صحف�ي، إن الربازييل 
نيم�ار دا س�يلفا مهاج�م باريس 
س�ان جريمان  الفرني، بات عى 
أعتاب البقاء داخل صفوف النادي 

الباريي . 
وارتبط نيمار بالرحيل عن باريس 
يف الف�رتة املاضية، خاص�ة بعدما 
أبدى رغبته  يف العودة إىل برشلونة . 
»دي�يل مي�ل«  وذك�رت صحيف�ة 
الربيطانية الت�ي تابعتها »املراقب 
العراق�ي«، أن  ممثيل نيم�ار بدأوا 
مناقش�اتهم م�ع باري�س س�ان 
عق�د  تجدي�د  بش�أن  جريم�ان، 

 الالعب . 
ال�ذي بق�ي  أن نيم�ار  وأضاف�ت 

عامني يف باريس، استقر يف املدينة 
كما يس�عده  البقاء لفرتة أطول يف 

الوقت الحايل . 
وأش�ارت إىل أن النج�م الربازي�يل 
يب�دو أنه أصل�ح عالقت�ه املتوترة 
مع النادي هذا  املوسم، خاصة بعد 
أدائه املميز السيما وأنه سجل 13 
هدًفا وس�اهم بتقديم 7  تمريرات 

حاسمة . 
جدي�ر بالذك�ر أن نيم�ار أمل�ح يف 
الف�رتة املاضي�ة ألن�ه يبح�ث عن 
تحديات جديدة  للفوز بها، خاصة 
الباري�ي يفش�ل يف  وأن فريق�ه 
الوصول ملراحل متقدمة من  دوري 

أبطال أوروبا. 

دي ليخت يمتدح مستوى رونالدو

فليك يشيد بالعبيه بعد رباعية هيرتا برلين  

مورينيو يسعى للتعاقد مع سليماني رسمًيا.. كافاني يطلب الرحيل  

نيمار يفاوض سان جيرمان
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مصطلحات ادبيةالثقافـي
كثيرة هي الطرائف التي تتحدث عن املواد 
واالكالت يف االدب العربيي القديم والحديث 
ومن هيذه الطرائف ما كتب عن الباذنجان 
حييييييث قييل إلعرابيي  : ميا تقيول يف 
الباذنجيان؟ فقيييييال: أذنياب املحاجيم 
الزقيوم،  وبيذور  العقيييييارب  وبطيون 
فقاليوا ليه: انيييه يحيى باللحم فيكون 
طيباً فقال لو حيي بالتقوى واملغفرة ما 

افلح.

طرائف من التراث 

حميد الساعدي : العالقات الشخصية تحرك بعض »مدعي النقد« دون االهتمام بجودة النص 

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...
العراقيي(   (املراقيب  ألتقتيه    
يف حيوار  وخرجنيا منيه بهذه 

املحصلة .
_ كييف تيرى املشيهد الثقيايف 
بصيورة  والشيعر   العراقيي 

خاصة؟
ظهيور  شيهد  الييوم  الشيعر 
الكثير من التجارب الشيعرية 
املهمة وخصوصا ً بعد ما أتيح 
مين وسيائل تواصيل ورسعة 
هائلة يف إيصال املنتج الشعري 
ولكين ال يمكن الجيزم بأن كل 
التجيارب الشيعرية املطروحة 
هيي تجيارب ناجحة شيعريا ً 
إذ أن الكثير مين الكتابيات ال 
ترقيى إىل مسيتوى الخواطير 
لكين  العاديية  واليومييات 
باملقابل هناك تجارب تستحق 
التأميل واملتابعية مليا لهيا من 
خصوصيية وتفيرد لهيذا نرى 
أن األسيماء املميزة يف ساحتنا 

الشعرية قليلة جدا ً
 _ حينميا تكيون لدييك أدواتك 

الشعرية الجاهزة هل يحق لك 
أن تبحث عن الشهرة ؟

ليم يكن من دأبيي وال يجول يف 
خاطيري أبيدا ً أن اكتيب نصا 
ًليحوز الشيهرة عملية الكتابة 
عندي هي عملية توصيل فكرة 
وتواصيل ميع املتلقيي ...متى 
ميا نجحيت يف إيصيال فكرتي 
عير النيص بوسيائيل الفنيية 
والتعبريية والجمالية هذا هو 

انجازي الحقيقي.
_ ملن تكتب وملن تخاطب وأنت 
الشياعر الذي يعييش تفاصيل 

الحياة اليومية؟
الذي  اإلنسيان  لهيذا  خطابيي 
العنيارص  كل  مين  يعانيي 
الضاغطية التيي تكبيل فكره 
وحريتيه يف عاملنا اليذي أصبح 
فيهيا  يسيتويل  غابية  وبحيق 
القوي عىل الضعيف ...خطابي 
الظليم  بوجيه  صيوت  هيو 
واالسيتالب والوقيوف ضد كل 
محياوالت تفريغ اإلنسيان من 

إنسيانيته وجعليه مجيرد أداة 
ومطاميع  منافيع  لتحقييق 
لييس غر  سياسيية وماديية 
...ومحنتيي هيي هيذا الرتدي 
واإلفقيار والحرمان الذي صار 
سيمة ظاهيرة يف أيامنيا رغم 
بعيض مظاهير اليرتف لفئات 
محددة يف حني أن املعدمني هم 

أغلبية.
_ كيف ييرى حميد السياعدي 
قصيدة النثير اليوم وهل هناك 
مين يتواجيد مين الشيعراء يف 

ساحتنا العراقية
يتناغم  النثر ميروع  قصيدة 
التيي  التغيرات  طبيعية  ميع 
تحصل يوميا ً يف واقعنا املعاش 
وهيي بذليك تخيرتق الحواجز 
الكثيرة وتتمرد عيىل القوالب 
املألوفية يف الحركية الشيعرية 
وبجنوحهيا نحو عاملية الكلمة 
وفاعليية أدائهيا فقيد حققت 
والتواصل  االسيتمرار  ديمومة 
بشيكل كبر ولدينيا يف العراق 
يف  وباهيرة  كبيرة  تجيارب 
قصييدة النثير التيي رسيخت 

حضورها وأكدت هويتها
 _ كيف يرى السياعدي املشهد 

النقدي العراقي ؟
لألسيف لم يعد النقد كما كان 
وكما قرأنا من دراسات نقدية 
كان جل اهتمامها الكشف عن 
الجيد وبييان مكنوناته  النص 
يف  النقديية  املناهيج  وإتبياع 
تنياول النيص .... النقيد جهد 
اال  نيرى  وال  وأخالقيي  أدبيي 

بضعة أسيماء تعمل بتجرد يف 
حني أن الكثر من مدعي النقد 
تحركهم العالقات الشيخصية 
دون االهتمام بجودة النص بل 
أن هنياك كتابات بأجر مدفوع 
وهذا ليس اتهاما ً بل هو واقع 

ملموس.
شيارع املتنبي \ املركز الثقايف 
البغيدادي وهذا النشياط الذي 
نشهده كل  جمعة كيف تراه  ؟

دخلت لشارع املتنبي منذ أعوام 
طويلة األمر الذي جعلني قريبا 
ً من شخصيات أدبية كنت أقرأ 
لها وتقرأ يل وأتواصل معها عر 
) الفيسبوك ( وهي عامل مهم 
يف ديمومية التواصيل وحضور 
الجلسيات األدبيية والشيعرية 
يف املركيز الثقيايف، إال أن عاليم 
املتنبيي لم يضيف يل كثرا ً ألن 
تجربتي تمتد لسينوات طويلة 
ويل مشيغيل الشيعري الخاص 

بي.
_ املرأة شياغلت الشعراء كيف 

يف  السياعدي  حمييد  تناولهيا 
تجربته ؟

كانت املرأة وما زالت وستبقى 
قضيية شيعرية مهمية تحرك 
ال  وربميا  الشيعراء  قرائيح 
تكون باملعنيى الحيس املبارش، 
بيل ربما هيي الرمز الشيعري 
واملعادل املوضوعي لقيم الحب 
والجميال مليا تبثيه مين دفيق 
شيعوري ومسياحة إنسيانية 
واسيعة ولهذا فهيي مؤثرة يف 
كتاباتي منيذ اقرتاني بالحرف 

إىل اللحظة الحارضة.
_ هل لديك مشاريع قادمة  ؟

امليايض  العيام  يف  أصيدرت 
ييدق  أرق   ( األوىل  مجموعتيي 
الباب( ولدي مجموعة شعرية 
قييد الطبع ليدي حضيور مع 
زمالئي يف أنشطة املركز الثقايف 
يف  أنشييييييير  أننيي  كميا 
صحف عديدة ربما صحيفتكم 
هيي مين تمنحني املسياحات 

الواسعة . 

 حميد الساعدي الممزي بني اآلخرني كتب الشعر منذ ثمانينات القرن المايض ولدية رحلة طويلة مع الشعر يتواجد اليوم والصمت رفيقه الدائم 
يكتب بعيدا عن الضجة ويتواجد بكل ثقة حني تراه تحس��به رحلة من حزن لكنه ممتلئ باألحالِم والفرح ال يهمه س��وى مرشوعه الش��عري يمض 

عىل مهل ويقرأ كثريا .

الشاعر الذي يعيش تفاصيل الحياة اليومية 

حكاية )أقصوصة(
مين املصطلحات التي يتم اسيتخدامها يف االعمال 
األدبيية هو مصطلح االقصوصية التي هي عبارة 
عن قصية مختيرة ببضيع كلميات واملصطلح 
فرنييس ينطبيق أصال عيىل أيية حكايية أو قصة 
قصرة وعىل األخص تليك التي تتعامل مع أحداث 
أسيطورية خارقية ذات طابيع مغيرق يف الخيال. 
ولكنهيا اآلن يف االسيتخدام العيام تعنيي أي قصة 

قصرة ترتبط أجزاؤها فيما بينها ارتباطا وثيقا.

 » رأس لإليجار« الشخصيات تطارد الزمن المستقبلي وتحاول استشرافه  
املراقب العراقي/ متابعة...

بني عنوان مشحون بالضجر ومتن مزدحم 
مجموعية  قصيص  صيغيت  بالتفاصييل 
)رأٌس لإليجيار( بأناميل القياص العراقيي 
)كرييم صبح( اليذي راح ينثر بغيداده بني 
ثنايا مجموعته فتتمظهر شيهورها )تموز 
بغيداد(، وُعملتهيا املحليية )خمسية آالف 
دينار(، ومؤسسياتها )طالبته مجلة أدبية 
عراقية(. وظروفها السياسية واالجتماعية، 
واإلقتصاديية، و الكثير من ربيوع العراق 
الخطرة منها أو اآلمنة )كتكريت، وكركوك، 
وتيازة، ودجلية، والبيرة، والرحمانية(، 
وبأشباحها اإلرهابية الداعشية املتموضعة 

يف فضاءات املضمومة املكانية، والزمنية.
التخييييل  وأسيلوبه  )الواقعيي(  بتيياره 
الرهييف، والعجائبي املائيز، وبموضوعاته 
التي تدرجت ويف اتسياع مطيرد من الذاتية 
لألرسيية للمجتمعيية للوطنيية والقومية 
بدا )كرييم صبح( كمن يسير عىل صفيح 

سياخن متعايشياً ببطليه املشيخصن مع 
الحارض ومسيترفاً املسيتقبل غير قادر 
عيىل النظير إىل اليوراء إال إلتفاتياً من فرط 
املالحقية، فكانت دالة )الزمين( هي األكثر 
وضوحياً وحضيوراً بتليك املضمومة حيث 
راح يغير مالميح الشيخوص فيضييف إىل 
أعمارهم سينوات يف غضون أسابيع وينزع 
طفولتهم بني عشية وضحاها، كما ظهرت 
الشيخوص كمن يركيض ويركيض خلفه 
الحدث مين خالل الجميل واملفيردات التي 
تحمل تليك الدالة حيث نجيده يقول يف غر 
موضع: “ميا نثرته يف وقت، ميرور الوقت، 

عىل عجالة، تجربة لكل العصور..الخ”.
زمن مستقبيل

املسيتقبيل  الزمين  الشيخصيات  تطيارد 
وتحياول اسيترافه مدفوعة بمأسياوية 
الزمين اآلنيي، فنجيد الكاتب يقيول يف غر 
موضيع: “ويطيارد التنبؤات، امليدى، كتاب 
ابيراج ابتاعه ببقية املبليغ.. الخ(، وتتقلب 

أحوالها عيىل كل وجه ومن دون اسيتقرار 
بني الصباح واملسياء فيقول: “استشياطت 
غضبياً ألنه غازلهيا صباحاً، واستشياطت 
غضباً ألنه اهملها مسياًء”، “نهار قائظ، يف 
صباح مثل هذا:استقبله مساؤه بانراح”، 
حتيى أن الفصيول ال ترتكيه دون أن تضع 
بصمتها عليه: “مسياءات الشتاء، الصيف 

الالهب، انقالبهن الربيعي”.
اسيتحرض الكاتب مجموعية من املوتيفات 
الشيخوصية املتنوعة والالفتة التي تعكس 
تمزق الشخصية العراقية الوسطية وصلبها 
يف املجتمعيات املعيارصة بفعيل الظيروف 
املتضاربية التيي تتجاذبهيا بيني االتجياه 
ونقيضه، تبعاً لألهواء املسييطرة ألصحاب 
السييادة، موتيفات ال تنفع وال تشيكل أي 
تغير ملحيوظ مثل موتيفة )دون كيخوتي 
لثربانتس( فعىل الرغم من صالحها إال أنها 
ضعيفة يف مقابيل املوتيفية )امليكيافيلية( 
موتيفيات سيائدة  املستأسيدة، وكالهميا 

باملجتمعات غير املتوازنة لغيياب املوتيفة 
املتوسيطة بينهما، وانسيحاقها بني شقي 
رحيى )اليوتوبييا، والديسيتوبيا( اللتان قد 
يمثلهميا أفراد أو ظيروف أو قوى وجودية 
كميا يف قصة )افيراط(، وموتيفية )جالل( 
صاحب العقلية الفلسفية والتفكيكية التى 
تتحول باألسلبة إىل موتيفة عاجزة معطلة 
غر منجزة تعانيي )الصمم والبكم( وتثور 
يف خرس كما يف قصة )نجم(، هذا باالضافة 
إىل الشيخصيات التى تعاني مين )الفوبيا( 
مين ركيوب الطائرات كرمز لنيوع عام من 
الفوبييا العربيية التي تخيى التحليق كما 
يف قصية )نذيير( التي صور فيهيا املجتمع 
العربي برمتيه من الراكب إىل القائد مصاب 

بتلك الفوبيا املعطلة.
ظهيرت وبقوة موتيفية القياص والروائي 
والصحفي واملفكر الذي يحاول تغير ذاته، 
وبيئتيه ومجتمعه بيل والعالم بيأرسه من 

خالل كتاباته دون جدوى.

 املراقب العراقي/ متابعة...
يف اللحظية، أي لحظية، تكون الروح هائجية أو هادئة أو 
غاضبة أو منتشيية يف الجسيد كما البحر يف تتبع أجوائه، 
تتعيارك يف داخليك وقد تنهشيك أو قيد تحمليك راقصا أو 
منطرحيا أرضا أو مندهشيا فاغر فاه مين كل ما خلفتها 
تلك اللحظة فيك، سيواء مرت عر شيخص أو منه أو من 
موقيف أو مين ذكيرى طيف أو مين حيدث أو صيف حلم 

عابر.. روحيك تغدو رشارة لهب 
يحيرق فيك الجسيد أو ينتشيله 
من قر أو يبعثه راقصا منتشيا، 
بأحاسييس  حالتيك  ملتبسية 
روحيك يف صدى ما ارتد من روح 

تلك اللحظة.
يف روايته »التباس األحاسييس« 
مين  زفاييغ  سيتيفان  يغيزل 
األحاسيس سجادة حياة يخلقها 
مداهيا  توسيعة  يف  ويتميادى 
وكل  مفاجئية  كل  مسيتوعبة 
غموض يعرتض أيامها والسيبل 

املتاحة يف السير باتجاهها.شاب 
وتلبية لرغبة والده يف اسيتحصال شيهادة دراسية تؤهله 
إىل مركيز ذي قيمية يف املجتميع هو مزيج من الحماسية 
واالندمياج يف كل ما يمس داخله أو يتوهج يف فكره لدرجة 
تتحكيم فيه بكليتهيا الرغبية أو الغاية أو املغاميرة: »إن 
الحماسة التي كنت أسلم بها نفيس ملغامرات هذا الوجود 
الجديد، باحثا دوما عن األحاسييس الجديدة، بدل أن أهتم 
بدراستي، كانت حقا حماسة املأخوذ املفتون«. هكذا يعر 

عن البيئة الجديدة التي وصلها للدراسة، وهكذا من خالل 
هيذا الجموح، يعييش الحدث أو املوقف أو الرغبة بشيكل 
يجعله يهرسيها كطعام: »أثناء انكبابيي عىل ما أقوم به، 
أعض بنواجذي بعامة عىل مشكل واحد، بهمة، حتى أنني 
ال أتركيه إال بعد أن أشيعر يف فمي بأشيالئه األخرة، وبما 
تبقيى من نخاعه«، بهيذه امليزة الكامنية يف بطل الرواية، 
التيي هي ذو قيدر جلل بإعطاء كل حواسيه حق ما يقوم 
بيه، يبيدأ زفايغ بنسيج خيوط 
اليروح فييه لييرد ويحليل ما 
يالقيي ويمير بيه الشياب، وكم 
مين األميور واملواقيف التيي قد 
تهزه وتجعله يغيوص عميقا يف 
ميا يالقيه، أول هيذه األمور هو 
الصميت املطبيق الذي بيدر من 
واليده، كيرد فعل عىل ميا وجده 
فييه مين موقيف محيرج، حني 
أتيى إىل زيارته فجيأة، ومغادرة 
الوالد بيدون أن ينبس بأي كلمة 
وبدون غضب صاخب سيوى ما 
ارتسيم عىل مالمحه لوحة قابلة 
للهروب من وجهه كإعصار أعادت الشياب إىل نفسيه، إىل 
ميزته الكامنة فيه بإعطائه كل ما يعيشيه حقه، وبالتايل 
إىل دراسيته، وأخذها سيبيال يف رد االعتبار لذاته واحرتامه 
لرغبية وشيخص والده، بدافيع الخجل من صدمية والده 
مسيتحكمة فيه: »أحسسيت بطاقة قويية بفضل إرادتي 
التي كانت قد مسيت يف جوهرها، مستعدا للتخيل عن كل 

الرغبة املتدنية القيمة.

 »التباس األحاسيس«  سجادة حياة يخلقها 
الكاتب ويتمادى في توسعة مداها املراقب العراقي/ متابعة...

أختتميت امس فعالييات جائزة 
بدورتهيا  العراقيي  اإلبيداع 
الخامسية لعيام ٢٠١٩، خيالل 
فنيدق  يف  أقييم  كبير  حفيل 
املنصيور ميلييا، بحضور كثيف 
لشيخصيات سياسيية وثقافية 
وإعالميية وممثلني عن  نقابات 
ومؤسسيات ثقافيية  وميدراء 
ومراسييل  ومندوبيي  عاميني 

وسائل اإلعالم املختلفة.
وقيال وزير الثقافة والسيياحة 
األمير   عبيد  الدكتيور  واآلثيار 
كلمتيه  مسيتهل  يف  الحمدانيي 
بهذه املناسيبة:إن هذه الجائزة 
بدأت بحيثياتها وتفاصيلها منذ 
منتصف ألعيام املايض و تختتم 
باإلعيالن عين فائزيهيا  الييوم 

لعيام ٢٠١٩، مبينياً ان جمييع 
املشاركني بأعمالهم هم فائزون 
عيىل حد سيواء ، فالييوم فازت 

الثقافة والعراق. 
وأضياف الحمدانيي إن يف نيية 
اليوزارة هذه السينة ان تتحول 
جائيزة اإلبيداع مين ثقافية اىل 
جائزة دولة، مؤكيداً ان الثقافة 
العراقيية تسيتحق ان يحتفيى 
رئاسية  مسيتوى  عيىل  بهيا 
الجمهورية، وهذا ما نسعى إليه  
بيأن تتحول مين جائيزة وزارة 
الثقافية لجائزة تحتفي بجميع 
املبدعني وليس فقيط بالحقول 
رضورة  اىل  الفتياً  الثقافيية، 
املعرفيية  بالحقيول  االحتفياء 
واالبيداع،  والرياضية  للشيباب 
وأن تشتمل عىل املنجز اإلبداعي 

والتلفزيوني والصحفي، مشراً 
إىل أن هيذا العيام سيتكون هي 
األول  شيقني  يف  دولية  جائيزة 
واآلخير  للمنافسية  تشيجيعي 

تقديري للرواد. 
وقيد حصد جوائيز اإلبيداع عن 
الثقافيية العرة لعام  الحقول 
وزيير  قدمهيا  والتيي   ،٢٠١٩
واآلثيار  والسيياحة  الثقافية 
الحمداني  األمير  الدكتور عبيد 
للفائزيين باليدورة الخامسية، 
بعد أن أثنى عىل جهود القائمني 
بالجائيزة  واملشياركني  عليهيا 
مين   كل  وهيم  والفائزيين، 
)أجيود مجبيل يف حقل الشيعر، 
وحمييد الربيعي يف حقل القصة 
القصيرة، وطالب كاظم محمد 
يف حقيل أدب الطفيل، وصيادق 
نيارص العكيييل يف حقيل النقد 
األدبي والثقايف، والدكتور عقيل 
مهدي عن حقل النص املرحي 
املؤليف، وصاليح هيادي عيل يف 
و  )النحيت(،  التشيكيل  حقيل 
عونيي عيادل عبياس يف حقيل 
العربي، وسيامي نسييم  الخط 
املوسييقى،  التألييف  حقيل  يف 
حقيل  يف  نيارص  ومصطفيى 
الرتجمة األدبية، فيما تم حجب 
حقيل الفلم القصر لهيذا العام 

إلسباب فنية  . 

أختتام فعاليات جائزة أالبداع العراقي بدورتها الخامسة لعام 2019

حميد الساعدي

احمد عواد الخزاعي 
إن نيص كوميدييا العاليم السيفيل للكاتيب  املبيدع القياص 
عبدالكريم السياعدي؛ من النصوص التي أعترها رئيسيية /

ثوريية يف النثر العربيي؛ واألدب العربيي عموما..وهي تجربة 
فريدة سييكون لها الشيأن العظييم يف السياحة األدبية _كما 
هيي جل نصوص هيذا الكاتيب العراقيي املتميز_اليذي يتقن 
العزف عىل أوتار الحرف ؛بآليات متفردة و »نوتات«لم يسيبق 
إليهيا؛ حتى ليكأن تحت لسيانه هاروت ينفث فيه سيحرا. يف 
تجربية القاص عبد الكريم السياعدي يف مجموعته القصصية 
»كوميديا العالم السفيل« التي احتوت عىل خمس عرة قصة 
قصرة، حاول فيها القاص ان يرسخ مفهومي الزمان واملكان 
والقفز عىل النمطية الكالسيكية يف الرد القصيص، مستعينا 
بأسيلوب حكائيي جعل من اللغية التي اقرتبت مين القصيدة 

النثريية يف الكثر مين املحطات، أداته يف 
إيصال ميا يريد إيصاله 
إىل املتلقي عر انتقاالت 
تحمل  متنوعية  لغويية 
دالالت نفسيية غايية يف 
وتنم  والتعقييد،  العميق 
عن نضوج معريف وثقايف 
القياص  بهميا  تمتيع 
واسيتطاع مين خاللهما 
الوليوج إىل أدق تفاصييل 
يف  اإلنسيانية،  النفيس 
الحيزن  حاالتهيا  جمييع 
والفرح الخوف والطمأنينة 
واليأس واألميل والالمباالة 
»اليوالدة«:  والدهشية.* 
عمد القاص عىل اسيتخدام 
تراكييب لغويية تقفيز عىل 
لحظية  لتصويير  املأليوف 

اليوالدة، تليك الرحلة الخطرة التيي تقود إىل املجهيول، لحظة 
االنسيالخ من العيدم إىل الوجيود ..«كنت وحيدي حني هبطت 
من ذلك الشياهق، أراوغ غيبتي وانتظر«، ويسيتمر القاص يف 
تصوير هذه املشيهد الدراماتيكي بنوع من الدهشية والرتقب 
..«دثار من أطياف الذر يلتف حويل، يوقع عهدا بنفحة بيضاء، 
يمسيح غبار العتمة عن وجهي، أتلو بنوده فأتوهج بشيهقة 
تكوينيي«، لوحة رسيالية يحاول القاص فك رموزها، وجدلية 
فلسيفية فيسيتوقفنا عند بعض مفاصلها وأسيئلتها املهمة 
واملبهمية، إنهيا جدليية الوجيود، ماهيته، هل هو فعيل إرادة 
أم فعيل خضوع وانقيياد؟ ليختمها برخية رفض تضيع يف 
صخيب الحياة ..«أطلق رصختي يف املدى، لكنها تضيع وسيط 

موجة من الهالهل مألت الفضاء«.
* »كوميديا العالم السيفيل«: نص استخدم فيه القاص تقنية 
التضياد اللفظي يف سيياق الجملية الواحدة، وهو االسيتعانة 
بصفة تقف إىل الضد من املوصوف، أي وصف االشياء بصفات 
متناقضية مع حقيقتها، أو اسيتخدام مفردتيني ذات معنيني 
متعاكسيني، وهذا دال عىل الحالة السيكولوجية املأزومة التي 
يعيشيها البطل، ويبدو هيذا واضحا من خيالل عنوان القصة 

املستمد من عمق التاريخ وأساطره. 

»كوميديا العالم السفلي« 
ترسيخ مفهومي الزمان والمكان 

والقفز على الكالسيكية في السرد
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علماء يكتشفون طريقة الستخراج االوكسجين من تراب القمر

العام�ة التفاقي�ة  عرض�ت األمان�ة 
التابع�ة  البيولوج�ي  التن�وع 
املتح�دة  األم�م  لربنام�ج 
خط�ة  م�روع  للبيئ�ة، 
العم�ل املق�رر تنفيذه�ا 
خ�ال العري�ة املقبلة 
للحد م�ن تدهور التنوع 
الحي�وي، والت�ي تن�ص 
عىل  الرئيس�ية  فكرته�ا 
رضورة حماية عىل األقل 
30% من األرايض و10% من 

مياه املعمورة.
عرض�ه  س�يتم  امل�روع 
للمناقشة، ومن ثم املصادقة عليه 
خال املفاوضات الدولية التي س�يتم 
عقدها خال ش�هر تري�ن األول املقبل 
بالصني، عىل أمل أن تش�كل ه�ذه الوثيقة ورقة 
ضاغط�ة للخروج من مرحلة 2030 بنتائج ملموس�ة، تس�مح لدول 
العالم باس�تقبال العرية الرابعة والخامس�ة من هذا القرن بارتياح 
كبري.وتقرتح الوثيقة تقليص كل أش�كال وأن�واع التلوث البيئي الذي 
يتس�بب يف تدهور التنوع الحي�وي عىل غرار النفايات الباس�تيكية، 
واألس�مدة واملبيدات املستعملة يف الفاحة )الزراعة( وغريها من املواد 

امللوثة إىل النصف.
وس�يكون ه�ذا املروع بدي�ا التفاقية »أييش« التي تم�ت املصادقة 
عليه�ا يف اليابان ع�ام 2010 وانتهت صاحياته�ا بنهاية عام 2019 
بفش�ل أغلب ال�دول يف بلوغها، خاص�ة فيما تعلق بحماي�ة أراضيها 

ومياهها.
وقد وضع املروع يف الحس�بان بلوغ تعداد السكان عام 2030 حوايل 
8.6 مليارات نس�مة و9.5 مليارات نس�مة عام 2050، وهذه الزيادة 
تقابلها نظريا زيادة يف اس�تهاك املوارد والطاقة، وهي معادلة يعتقد 
أغلب الباحثني أنها صعبة التحقيق، بسبب التغريات املناخية والخطر 

املحدق بحوايل مليون نوع حيوي عرب العالم.

إىل  غوغ�ل  رشك�ة  تس�عى 
توظيف نظ�ام ذكاء اصطناعي 
ابتكاره�ا  م�ن  وخوارزمي�ات 
لتطوير خدمات تنبؤات الطقس 
لتصب�ح أكثر رسعة ودقة، وفقاً 
مل�ا نرته صحيف�ة »دييل ميل« 
الربيطاني�ة، نق�ًا عن منش�ور 

بمدونة ل�«غوغل«
النم�وذج  غوغ�ل  وتص�ف 
باس�م  ال�ذي طورت�ه  الجدي�د، 
»nowcasting«، بمعن�ى التنب�ؤ 
اآلن�ي، وتقول إن�ه أظهر نجاحاً 
أولياً يف القدرة ع�ىل التنبؤ بدقة 
بأنماط الطقس بنتائج »فورية 
تقريباً«.ووفق�اً لورق�ة بحثي�ة 
جديدة، فإن التقنية املبتكرة تعد 

ق�ادرة عىل إص�دار توقعات ملدة 
تصل إىل 6 ساعات مقدماً خال 
ف�رتة ترتاوح من 5 إىل 10 دقائق 
فقط، بم�ا يعني أن خوارزميات 
ال�ذكاء االصطناع�ي س�تتفوق 
ع�ىل النم�اذج التقليدي�ة للتنبؤ 
بأحوال الطقس حتى يف املراحل 
املبك�رة، باإلضافة إىل حقيقة أن 
بعض التوقع�ات التقليدية تنتج 
كمي�ات هائلة م�ن البيانات، إال 
أنها ربما تستغرق ساعات حتى 
تكتمل.وذك�رت غوغل: إن هناك 
»ميزة كب�رية للتعل�م اآليل وهي 
أن االس�تدالل قليل التكاليف من 
الناحية الحسابية بالنظر إىل أنه 
نموذج )ناو كاستنغ( تم تدريبه 

بالفعل، مما يتيح تنبؤات فورية 
تقريب�اً وبنف�س الدق�ة العالية 

األصلية لبيانات اإلدخال«.
وأضاف�ت: »إذا اس�تغرق األم�ر 
6 ساعات لحس�اب التنبؤ، فإن 
ذلك ال يسمح إال ب� 3-4 عمليات 
تش�غيل يومي�اً وينت�ج تنبؤات 
القديم�ة  البيان�ات  إىل  اس�تناداً 
الت�ي تزي�د عن 6 س�اعات، مما 
يح�د م�ن معرفتن�ا بم�ا يحدث 
اآلن. وعىل النقيض من ذلك، يعد 
التنبؤ اآلني مفيداً بشكل خاص 
م�ن  ب�دءاً  الفوري�ة  للق�رارات 
توجيه حركة املرور، والخدمات 
التخطيط  وحت�ى  اللوجس�تية، 

لإلخاء«.

كش�فت إحدى رشكات الس�يارات 
الربيطاني�ة ع�ن تصمي�م مقع�د 
مس�تطيل الش�كل يجع�ل عقل�ك 
تق�ود  وأن�ت  تس�ري  أن�ك  يعتق�د 
س�يارتك، وذل�ك ملعالج�ة املخاطر 
الصحي�ة للجل�وس لف�رتة طويلة 
املش�غات  تحف�ز  حي�ث  ج�ًدا، 
الصغ�رية داخل الحش�وة الداخلية 
للمقعد ساق واحدة تلو األخرى من 
أجل محاكاة إيقاع امليش، املعروف 
باسم »التذبذب الحويض«، فيمكن 
أن ي�ؤدي ع�دم النش�اط لفرتة إىل 
الس�اقني  يف  العض�ات  تقص�ري 
والفخذي�ن، ويف النهاي�ة يؤدي إىل 
ألم يف الظهر وزيادة خطر اإلصابة 
م�ن الس�قوط. ووفق�ا مل�ا ذكرته 
صحيف�ة »ديىل مي�ل« الربيطانية 
فإن التعديات الجزئية املستمرة يف 
املقعد الذي يغري ش�كله، ويحاكى 
التذبذب الحويض يمكن أن تساعد 
يف تخفيف بعض اآلثار املرتتبة عىل 
الذهاب ىف رحات طويلة بالسيارة.

وقال�ت الرك�ة املصنع�ة للمقعد 
الذك�ى أن الحركة ل�م يكن لها أي 
تأثري ع�ىل الراحة، ويمكن تصميم 
حركات املقاعد املتقدمة لتناس�ب 
ح�دة.  ع�ىل  وراك�ب  س�ائق  كل 
ويش�مل املقع�د إمكاني�ة ضب�ط 
الوظائ�ف  متع�ددة  االتجاه�ات 
واس�تخدام  التدلي�ك،  ووظائ�ف 
الخربات الهندس�ية لتطوير مقعد 
تقني�ات  باس�تخدام  املس�تقبل 
مبتكرة لم تكن من قبل يف صناعة 

السيارات.

في تطور علمي جديد.. 
تصميم مقعد سيارة لمعالجة 

مخاطر الجلوس الطويل

غوغل تطور نظامًا لمعرفة الطقس

م�ن  طبق�ة  القم�ر  يغط�ي 
والناع�م  الدقي�ق  الغب�ار 
تس�مى »ريغولث« أو الحطام 
يس�بب  وال�ذي  الصخ�ري، 
مش�كات تقني�ة للمركب�ات 
الفضائية، غ�ري أن هذا الغبار 
الصخري يش�كل موردا وفريا 
لألوكسجني يعمل العلماء عىل 

االستفادة منه.
االس�تفادة  خطط  وتتضم�ن 
م�ن الغب�ار الصخ�ري إذابته 
يف  الس�تخدامه  باللي�زر، 
أو  الطباع�ة ثاثي�ة األبع�اد، 
تعبئته عىل ش�كل طوب لبناء 

منازل.
وكال�ة  توصل�ت  ومؤخ�را، 
الفضاء األوروبية إىل استخدام 
الصخ�ري،  للحط�ام  مبتك�ر 
يتمثل بتحويله إىل أوكس�جني 
رواد  يس�تخدمه  أن  يمك�ن 

الفضاء عىل القمر يف التنفس 
وإنتاج الوقود.

الحط�ام  أن  املع�روف  وم�ن 
القمر يتش�كل  الصخري عىل 
م�ن ح�وايل 40 إىل 50 يف املئة 
من األوكس�جني، ولكنه ليس 
عن�را مس�تقا، إذ يرتب�ط 
مع عنارص أخرى عىل ش�كل 
يمك�ن  ال  وبالت�ايل  أكاس�يد، 

استخدامه عىل الفور.
املركز  الباحث�ون يف  وي�درس 
األوروبي ألبحاث وتكنولوجيا 
الفضاء طرقا الس�تخراج هذا 
األوكس�جني باستخدام تقنية 
تس�مى »التحلي�ل الكهربائي 

لألماح املنصهرة«.
وتتم العملي�ة بوضع الحطام 
س�لة  يف  القم�ري  الصخ�ري 
كلوري�د  مل�ح  م�ع  معدني�ة 
الكالسيوم املنصهر وتسخينه 

إىل درج�ة ح�رارة عالي�ة، ثم 
يتم تمرير تي�ار كهربائي من 
خاله بحيث يمكن استخراج 

األوكسجني.
ومن ميزات هذه الطريقة أنها 
تنت�ج أيض�ا خائ�ط معدنية 
كمنت�ج  لاس�تخدام  قابل�ة 
ثانوي، بحس�ب ما ذكر موقع 
»ديجيتال تريندز« املتخصص 

باألخبار التقنية والعلمية.
التقني�ة  ه�ذه  تطوي�ر  وت�م 
رشك�ة  بواس�طة  األص�ل  يف 
كانت  الت�ي  »ميتاليس�يس«، 
تري�د الحص�ول ع�ىل طريقة 
الس�تخراج الخائط املعدنية، 
ه�و  األوكس�جني  واعت�ربت 
املنت�ج الثانوي، لك�ن العلماء 
أدرك�وا أن بإمكانه�م تطبيق 
ه�ذه التقني�ة ع�ىل عملي�ات 

استكشاف القمر.

تعتزم املؤسس�ة الهندية للدراس�ات الفضائية 
تصمي�م روب�وت عىل هيئة إنس�ان اس�تنادا إىل 
خ�ربة تصمي�م روب�وت »في�ودور« الفضائ�ي 

الرويس.
ورصح الس�فري ال�رويس ل�دى الهن�د ،نيقوالي  
كوداش�يف، للصحفيني بأن املؤسسة الفضائية 
الهندية تنوي إط�اق الروبوت املذكور عىل متن 
مركبتها الفضائية غ�ري املأهولة قبل أن تنطلق 
مركبة »غاغاني�ان« املأهولة برواد الفضاء عىل 

متنها.
يذكر أن املؤسس�ة الهندية للدراسات الفضائية 
كان�ت ق�د أعلنت الع�ام املايض أنه�ا تخلت عن 
إط�اق الحيوان�ات إىل الفض�اء كم�ا فعلت ذلك 
ال�دول األخرى قبل إطاق اإلنس�ان إىل الفضاء. 
وس�يحل الروب�وت ع�ىل هيئ�ة اإلنس�ان محل 
تل�ك الحيوان�ات. إال أنه�ا لن تستنس�خ روبوت 
»في�ودور« الفضائ�ي ال�رويس بل تس�تفيد من 

خربة تصميمه.

الهند تصمم روبوت على شكل انسان لقيادة 
المركبات الفضائية

الف�ول  زب�دة  أن  تعتق�د  كن�ت  إذا 
السوداني مجرد مادة حلوة ومرضة 
لي�س  فرأي�ك  واللياق�ة،  بالصح�ة 
دقيقا م�ن الناحية الطبي�ة، ألن هذا 
الغذاء يعود بمنافع جمة عىل جس�م 

اإلنسان، وفق خرباء.
وبحس�ب موقع »س�تاندرد ميديا«، 
ف�إن تن�اول جرعة واحدة م�ن زبدة 
الف�ول الس�وداني يف الي�وم الواح�د 
كافية إلمداد الجس�م باحتياجه من 

النياسني )فيتامني ب 3( والطاقة.
فض�ا عن ذلك، تحت�وي زبدة الفول 
 »6 ب  »فيتام�ني  ع�ىل  الس�وداني 
والزن�ك  واملغنزي�وم  والبوتاس�يوم 
تق�وي  امل�واد  وه�ذه  والفس�فور، 

العظام وخايا الجسم.
الف�ول  زب�دة  أن  املع�روف  وم�ن 
الس�وداني مش�بعة بالده�ون، لكن 
خس�ارة  ع�ىل  يع�ني  ق�د  تناوله�ا 
كيلوغرامات من الوزن الزائد، حسب 
باحث�ني، والس�بب ه�و أنه�ا تبق�ي 
اإلنسان يف حالة من الشبع وترفه 

عن تناول املزيد من الطعام.
لكن اإلكثار من زبدة الفول السوداني 

قد يؤدي إىل نتائج عكسية، من خال 
عرقلة حركة الدم يف األوعية الدموية، 
وهذا االضطراب من شأنه أن يحدث 

أمراضا عىل مستوى القلب.
ينص�ح  و

الخرباء بتناول زبدة الفول السوداني 
أو  الخب�ز،  م�ن  قطع�ة  جان�ب  إىل 
إضافتها إىل عصري من الحليب واملوز 

والشوفان.

الوخز باإلبر عالج للعديد من االمراض الصحية
باإلب�ر  الوخ�ز  يس�تخدم 
من�ذ الق�دم لع�اج العديد 
م�ن املش�كات الصحي�ة، 
الذين  لألشخاص  بالنسبة 
يفضلون العاج الخايل من 
املواد املخدرة أو الكيماوية.

وتعد هذه الطريقة مفيدة 
للغاية ، والت�ي توفر أيًضا 
بع�د  الت�ام  االس�رتخاء 
مفي�د  أن�ه  كم�ا  التع�ب، 
للعامل�ني الذين يتعرضون 
لإلجه�اد بس�بب عمله�م، 
رف�ع  ع�ىل  يس�اعد  ه�ذا 
مس�توى الطاقة وتحسني 
كذلك،  العصبي�ة  الصح�ة 
باإلضاف�ة إىل أن�ه يس�اعد 
عىل مقاوم�ة اإلدمان عىل 

التدخني.
حديثة  دراس�ة  وأظه�رت 
نرها مجل�ة »بينك فيا« 
أن الوخز باإلبر فعال أيًضا 
يف خفض توت�ر األعصاب، 
ويت�م هذا الع�اج الصيني 
التقليدي عن طريق إدخال 

اإلبر رقيقة يف الجسم.
باإلب�ر  الوخ�ز  أن  وثب�ت 
هرمون�ات  يخف�ض 
التوت�ر ويزيد م�ن مزاجنا 
لتخفي�ف القلق وتحس�ني 
بالسعادة،  العام  الش�عور 

زيس�اعد ع�ىل الح�د م�ن 
والتعب.ويع�د  اإلجه�اد 
الجلوس لس�اعات طويلة 
املفاتي�ح  لوح�ات  أم�ام 
والهوات�ف  الحواس�يب 
حقائب  وحم�ل  املحمولة، 

والوضعية  الثقيلة،  الظهر 
غري الصحيحة أثناء النوم، 
أس�باباً مب�ارشة لألل�م يف 
مختل�ف أج�زاء الجس�م، 
باإلب�ر  الوخ�ز  ويوف�ر 
تخفيًفا خالًي�ا لأللم يقلل 

م�ن الت�ورم وااللته�اب يف 
املنطقة املصابة.

الوخ�ز  اس�تخدم  وق�د 
باإلبر لع�اج الصداع لعدة 
قرون، وأظهرت الدراسات 
الحديث�ة أن الوخ�ز باإلبر 
يمكن أن يقلل من الصداع 
يعت�رب  لذل�ك،  النصف�ي، 
الوخز باإلبر هو خيار آمن 
الدراس�ة  للعاج.وأثبت�ت 
أنه يش�في إجه�اد العني، 
الذي يرتب�ط غالًب�ا بتوتر 
الرقبة، و يعالج العديد من 
أم�راض الع�ني مثل قر 
وف�رط النظ�ر، إضافة إىل 
الش�يخوخي،  النظر  طول 
البر،  وشحوب  والحول، 

وعمى األلوان، والعمى.
باإلب�ر  للوخ�ز  ويمك�ن 
الدف�اع ع�ن الجس�م ضد 
األمراض م�ن خال تعزيز 
نظام املناعة، و يقلل أيًضا 
من اإلصاب�ة بالربد، ويزيد 

من النشاط العام.

جمعية تحذر من خطورة التوربينات على الطيور
ح�ذرت الجمعي�ة امللكي�ة للحفاظ 
أن  م�ن   »RSPB  « الطي�ور  ع�ىل 
مزارع الرياح التي تس�اعد يف إنتاج 
الطاق�ة النظيف�ة والتص�دي لتغري 
املناخ تس�بب العديد من املش�كات 
آلالف من الطيور البحرية النادرة يف 

جميع أنحاء اململكة املتحدة.
وتقول الجمعية إن توربينات الرياح 
البحري�ة الجديدة قد تكون الس�بب 
وراء الرضر ألكث�ر من 1000 طائر 
ألربع�ة م�ن أكث�ر األن�واع امله�ددة 

باالنقراض.
ووفقا ملا ذكرته صحيفة »ديىل ميل« 
الربيطاني�ة فتتغذى العديد من هذه 
الطيور عىل األس�ماك ع�ىل ضفاف 

البحر، حيث يفض�ل املطورون بناء 
توربينات الرياح البحرية.

وهن�اك أكثر م�ن 15 مزرع�ة رياح 
بحرية مقرتح�ة يف اململكة املتحدة، 
والتي تميل إىل أن تكون أكثر كفاءة 
من تلك املوجودة، ألن الرياح القوية 
تتس�بب يف دوران التوربينات بشكل 
أرسع مم�ا يعني أنها تولد املزيد من 

الطاقة.
وتعد طاقة الرياح مصدًرا مستداًما 
للطاق�ة وله�ا تأثري أقل ع�ىل البيئة 
م�ن حرق الوق�ود األحف�وري، فإن 
مزارع الرياح البحرية يمكنها توفري 
كهرب�اء تف�وق حاجة العال�م كما 

كشفت دراسة مؤخرا.

ولك�ن يف تقرير ن�ر يف الحفظ 
املؤسس�ة  ح�ددت  البيولوج�ي، 
الخريية املناطق التي ينبغي فيها 
حظر بناء البنية التحتية ملزرعة 
الرياح مثل ضفاف البحر، حيث 
تمي�ل الطي�ور إىل التغذي�ة عىل 

األسماك الصغرية.
وأعد العلماء يف املؤسسة خرائط 
املهم�ة  النق�اط  تح�دد موق�ع 
البحرية ألن�واع مثل »الكيتويو، 
والجيلمي�ل  ورازوربيلز« والتي 
ت�م تصنيفها جميًع�ا عىل أنها 
باالنق�راض  مه�ددة  طي�ور 
اململك�ة  يف  حفظه�ا  ويج�ب 

املتحدة.

تناول جرعة واحدة من زبدة الفول السوداني واحصل على فوائد غير منقطعة

اتفاقية التنوع البيلوجي تدرس مشروع 
خطة للحفاظ على البيئة في العالم

كش�فت الص�ني، االثنني، ع�ن 139 
بااللته�اب  جدي�دة  إصاب�ة  حال�ة 
الرئوي خال عطلة نهاية األس�بوع 
ناجمة عن ظهور س�الة جديدة من 
ف�ريوس كورونا التي ال ي�زال خرباء 

الطب يجاهدون لفهم طبيعتها.

وأك�دت لجن�ة الصح�ة يف منطق�ة 
داش�ينغ بالعاصم�ة بك�ني حالت�ني 
جديدت�ني بالفريوس، وأك�دت لجنة 
الصح�ة يف إقلي�م قوانغدون�غ وجود 
حال�ة واح�دة وه�و م�ا يمث�ل أول 
مدين�ة  خ�ارج  بامل�رض  إصاب�ات 

ووهان التي اكتشف بها 
الفريوس يف بادئ األمر.

وأفادت لجن�ة الصحة بمدينة 
ووه�ان يف بي�ان بظه�ور 136 
الس�بت  يوم�ي  إصاب�ة  حال�ة 

واألحد.
وال ت�زال ذكري�ات تفيش مرض 
الته�اب الجهاز التنف�ي الحاد 
»س�ارس« يف آس�يا عامي 2002 
و2003 ماثل�ة يف األذهان، عندما 
ظهر يف الصني وأودى بحياة نحو 

800 شخص يف أنحاء العالم.
وس�االت فريوس كورون�ا عائلة 
كب�رية، يمك�ن أن تس�بب ع�دوى 
ترتاوح ب�ني نزالت الربد الش�ائعة 
والته�اب الجه�از التنف�ي الحاد 
ذك�رت  م�ا  وف�ق  »س�ارس«، 

»رويرتز«.

الصين تؤكد إصابة 139 شخص بالفايروس القاتل
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الجراد الصحراوي  
يغزو السعودية

عامل مصري يكتشف معبدا 
فرعونيا في منزله!

 20 عاما من »السيلفي« !

املراقب العراقي/ متابعة... 
تس�تعد الس�عودية ملواجه�ة واحدة م�ن أكرب 
الهجم�ات ملوج�ات غ�زو الج�راد الصحراوي 
القادم م�ن أفريقيا، التي لم تش�هدها اململكة 
واملي�اه  البيئ�ة  من�ذ 25 عاماً.وأعلن�ت وزارة 
والزراعة الس�عودية، أن آخ�ر تقرير صادر من 
»منظم�ة األغذية والزراع�ة« )فاو( بخصوص 
الج�راد الصح�راوي أوض�ح أن الوض�ع يزداد 
س�وءاً يف جنوب رشقي أفريقيا، وذلك بتش�كل 
األرساب بكثافات ومس�احات كب�رة، ما يهدد 
األم�ن الغذائ�ي، بحس�ب صحيف�ة »ع�كاظ« 
ال�وزارة أن حال�ة الج�راد  املحلية.وأوضح�ت 
الصح�راوي الراهن�ة لم تحدث بهذا املس�توى 
أنه�ا نجح�ت يف  إىل  من�ذ 25 عام�اً، مش�رة 
استكشاف الجراد يف مساحة 140255 هكتاراً 
يف مناط�ق مك�ة املكرم�ة، والباحة، وعس�ر، 
وج�ازان، وحائ�ل، ع�رب 76 فرق�ة مكافح�ة 
ميداني�ة و18 فرق�ة استكش�اف.وأضافت أنه 
ج�رت معالج�ة 15475 هكت�اراً م�ن الج�راد 
الصحراوي باملناطق املس�تهدفة؛ يف الفرتة من 
1 وحت�ى 15 يناي�ر الجاري.وذك�رت أن الفرق 
امليداني�ة تق�وم بعملي�ات املكافح�ة املكثف�ة 
بال�رش األريض والج�وي يف الس�احل الجنوبي 
الغربي، ما بني منطقتي مكة املكرمة وجازان، 
ومن ضمن ذلك تهامة والباحة وساحل عسر، 
املحافظ�ات بمنطق�ة حائل.وبين�ت  وبع�ض 
أن ه�ذه املناط�ق ما زال�ت تواج�ه مجموعات 
تجزأت م�ن أرساب الجراد التي غ�زت املنطقة 

لعالية س�ابقاً، حي�ث ترتك�ز الكثافات  ا
م�ا  الحوري�ات  ملجامي�ع 
ومحافظات  القنف�ذة  بني 

ش�مال منطقة جازان، 
لتأث�ر النط�اق بغ�زو 

مس�تمر منذ نهاية 
امل�ايض  الع�ام 

.2019

املراقب العراقي/ متابعة...
لإلجابة عن ذلك هناك عدة اعتبارات 
خذها يف الحس�بان لتعمل عىل ذلك، 

منها: قم بتقييم كل ما لديك!
املهارات: ماذا يمكنك أن تفعل؟

التج�ارب: م�اذا فعل�ت يف امل�ايض 
وكيف تستفيد منه؟
املعرفة: ماذا تعرف؟

املوارد: ماذا تملك؟
م�ن األفض�ل أن تفكر ملًي�ا يف ردك 
عىل هذه األس�ئلة. تجاوز ما خطر 
يف ذهن�ك عىل الف�ور وفك�ر بعمق 
أكثر وتأك�د من إجابات�ك عىل هذه 

األسئلة، ألن هذه األجوبة 
م�ا  ه�ي 

س�تمكنك من بدء عمل�ك التجاري 
بأق�ل تكلف�ة أو ب�ا تكلف�ة م�ن 

األساس.
ماذا تحتاج حًقا لبدء عمل تجاري؟

الوثائ�ق الرس�مية واألوراق: ربم�ا 
يتع�ني علي�ك الحصول ع�ىل بعض 
األوراق الرس�مية، عىل سبيل املثال: 
إذا كن�ت تبدأ رشكة، فس�تحتاج إىل 
الحص�ول عىل رق�م معرف رضيبي 
نش�اطك  وتس�جيل 
رس�مًيا.  التج�اري 
العن�ارص عموًما  هذه 
ال تكل�ف الكث�ر، ولك�ن 
كلم�ا زاد تعقي�د نش�اطك 

التجاري زادت تكلفة ذلك.
موقع مركزي: استئجار مكتب 
مكل�ف للغاي�ة، ولك�ن ق�د ال 
تحت�اج إىل ذلك. يمكن�ك إعداد 
بريد العم�ل للذهاب إىل منزلك. 
يمكن�ك حت�ى إدارة أعمال�ك يف 
املن�زل أو يف من�ازل اآلخرين، فكر 
يف خدم�ات مث�ل تنظي�ف املنزل أو 
العمل يف مجال املس�اعدة الصحية 
بفض�ل  تقل�ق  وال  املنزلي�ة، 

اإلنرتنت، أصبح املوقع املركزي أقل 
أهمية.

املع�دات وامللحق�ات: تختلف تكلفة 
املع�دات بش�كٍل كبر م�ن عمل إىل 
آخ�ر. يمكن للمصنع�ني عىل نطاق 
واسع أن ينفقوا املايني عىل معدات 
اإلنت�اج، بينما قد تك�ون قادًرا عىل 
الوصول إىل نفس الجودة باستخدام 
أدوات مس�تعملة أو قديم�ة فق�ط 
قم بالبحث ل�راء هذه األدوات وال 

تترسع.
موقع عىل ش�بكة اإلنرتن�ت: موقع 
الويب مه�م بغض النظر عن مجال 
عمل�ك. إذا كان لديك أموال تنفقها، 
فيمكن�ك الحص�ول ع�ىل تصمي�م 
احرتايف، ولك�ن إذا كان�ت ميزانيتك 
صغ�رة فيمكن�ك دائًما اس�تخدام 
أداة إنش�اء مواق�ع وي�ب مجانية، 
أو حتى استخدام وس�ائل التواصل 
االجتماع�ي لعمل صفح�ة مجانية 
م�ن  اله�دف  التج�اري،  لنش�اطك 
ذلك ه�و أن يكون لدي�ك وجود عىل 
اإلنرتن�ت حت�ى يتمك�ن الجمه�ور 
من العث�ور عليك وبن�اء الثقة قبل 

االتصال بك.
التس�ويق واإلع�ان: م�ن الناحي�ة 
لدي�ك  يك�ون  أن  يج�ب  املثالي�ة، 
فريق يدعم اس�رتاتيجية التس�ويق 
واإلع�ان لجذب عم�اء جدد. ولكن 
إذا كن�ت ب�دأت للت�و، يمكنك توفر 
املال من خال الرتكيز عىل التسويق 
للعماء  العروض  الشفهي، وتقديم 

الحاليني لجذب عماء آخرين.
املوظف�ني: تحتاج بع�ض الركات 
بالفع�ل إىل موظف�ني من�ذ البداية، 
ولكن العديد من الركات الصغرة 
تب�دأ العم�ل بمفرده�ا يف البداية أو 

بمساعدة املعارف.
أهمية خطة العمل

ال�ذي  املبل�غ  ع�ن  النظ�ر  بغ�ض 
تس�تثمره يف عملك يف البداية، أعتقد 
أن أكرب عامل للنجاح يكمن يف خطة 
عمل�ك، إنها فرصت�ك لتقييم تكلفة 
كل يشء ث�م وض�ع اس�رتاتيجيات 
ع�ىل  الف�وز  يف  فرص�ك  لزي�ادة 
منافس�يك. إذا لم يك�ن لديك الكثر 
عمل�ك،  يف  لاس�تثمار  امل�ال  م�ن 
فاستبدل املال باألفكار واالبتكارات.

هناك فرصة دائًما 
ألن تكون ناجًحا 

بشكٍل كبير، وتجني 
ما يكفي من ثروة 

للتقاعد فكيف 
يمكنك صناعة 

المشاريع التجارية 
المربحة بأقل 

التكاليف ؟.

عصابة تقتحم محل مجوهرات بسيارة !

املراقب العراقي/ متابعة...
وث�ق مقط�ع فيدي�و عملي�ة س�طو 
متج�ر  له�ا  تع�رض  »عنيف�ة« 
للمجوه�رات، حيث اقتحم 3 لصوص 
واجه�ة املتج�ر ال�ذي يق�ع يف لن�دن 
بواسطة س�يارة، ورسقوا مجوهرات 
بآالف الجنيهات اإلس�رتلينية، قبل أن 
ينج�ح م�ارة يف مطاردته�م وإيقاف 

أحدهم.
ووقع الحادث يف أكتوبر املايض، إال أن 
رشطة لندن نرت مقط�ع الفيديو، 
الجمع�ة، ليظه�ر تفاصي�ل الهجوم 

الخطر.
وظهرت يف الفيديو سيارة دفع رباعي 
من ط�راز »رينج روفر« وهي تقتحم 
واجه�ة املتج�ر، قب�ل أن يرتجل منها 

ب�الرسقة  ويهم�ان  ش�خصان 
فورا وبشكل رسيع، لينضم 
لهم�ا الل�ص الثال�ث بعد 
ث�وان، وس�ط دهش�ة 

الحارضين.
وما إن هم اللصوص 
حتى  باله����روب، 
أح�د  هاجمه����م 
الذي�ن  األش�خاص 
كان�وا ع�ىل مقرب�ة 
الواق�ع  املتج�ر  م�ن 
ث�م  لن�دن،  غ�رب  يف 
طارده������م برفق�ة 
امل�ارة  م�ن  مجموع�ة 
الذين أت�وا للمس�اعدة، وفقا 
لتفاصي�ل القص�ة الت�ي أوردتها 
صحيفة »مرور« الربيطانية.وبفضل 
ه�ؤالء املارة الذي�ن لقبتهم الصحافة 

ب�«األبط�ال«،  الربيطاني�ة 
فش�ل اللصوص يف استقال 
ركض�ا،  وهرب�وا  الس�يارة 
مم�ا مك�ن ماحقيه�م من 
اإلمس�اك بأحده�م، ويدعى 
ب�ني ويغين�ر )34 عام�ا(، 
وق�د حكمت علي�ه املحكمة 
س�نوات.ولم   10 بالس�جن 
يص�ب أي م�ن الزبائ�ن، أو 
ماك املتج�ر باألذى، بالرغم 
املوقف.لك�ن  م�ن خط�ورة 
اللصني  الحظ، ف�إن  لس�وء 
اآلخرين الذا بالفرار واختفيا 
ع�ن املش�هد، وف�ق م�ا قال 

املحقق سام ويلر.

املراقب العراقي/ متابعة...
أثار وزير البيئة الياباني ش�ينجرو 
كويزوم�ي، ج�دال بع�د أن أعلن أنه 
أصب�ح أبا، وأنه س�يكون أول وزير 
يف الحكومة يحصل عىل إجازة أبوة.

ونقل�ت »يس إن إن« عن كويزومي 
قول�ه يف طوكي�و إن األم، والطف�ل 
الذكر، يتمتعان بصحة جيدة، وإنه 
يش�عر باالرتياح والس�عادة ألنه 

حرض الوالدة.
وكان كويزوم�ي ق�د أعل�ن، أنه 
س�يأخذ إج�ازة أبوة بع�د والدة 

طفل�ه األول، ليك�ون مث�االً جيًدا 
لآلب�اء العامل�ني يف الياب�ان، حيث 
يتغي�ب الرج�ال إىل ح�د كب�ر عن 
تربية األطفال، فيم�ا قوبلت إجازة 

األبوة باهتمام كبر عىل الصعيدين 
املح�ي وال�دويل. وأع�رب كويزومي 
عن أمل�ه يف خلق مجتم�ع ال يكون 

أخذ  إجازة في�ه 

أبوة خرباً تتناقله وسائل اإلعام، بل 
أمرا شائعا.

إن�ه س�يحصل  وق�ال كويزوم�ي، 
ع�ىل إج�ازة مل�دة أس�بوعني خال 
عم�ر  م�ن  األوىل  الثاث�ة  األش�هر 
طفل�ه، ب�رط أال يؤث�ر ذلك عىل 
الربملان ومجلس  واج���باته يف 
أن  إىل  مش�را  ال�����وزراء، 
إيج����ابي�����ات  هن�اك 

وسلبيات لقراره.
وق�ال كويزوم�ي »هذه هي 
يحص�ل  الت�ي  األوىل  امل�رة 
فيه�ا وزي�ر ع�ىل إج����ازة 
أب�وة، وكلما فعلت ش�يًئا غر 
مس�بوق، يك�ون هن����اك نقد 

دائًما«.

وزير يحصل على اجازة ابوة !

في الـ6  من عمره وينجح في جمع 
مئة ألف دوالر !

املراقب العراقي/ متابعة...
قام طفل صغ�ر يبلغ من 
بكث�ر  س�نوات   6 العم�ر 
من العمل ملس�اعدة أطفال 
أس�رتاليا ع�ن طريق صنع 
الطيني�ة  الك�واال  ألع�اب 
لجم�ع األم�وال م�ن أج�ل 
حرائ�ق أس�رتاليا، فجم�ع 
أكث�ر م�ن 100 أل�ف دوالر 

حتى اآلن.
قالت والدته كيتلني كويل إن 
أوين كويل، البالغ من العمر 
6 س�نوات م�ن هينجه�ام 
ماساتشوس�تس،  بوالي�ة 
عل�م  ح�ني  حزين�ا  كان 
الغاب�ات  حرائ�ق  بأخب�ار 
أسبوعني،  قبل  األس�رتالية 
وس�أل فورا عم�ا إذا كانت 
أي�ة حيوان�ات ق�د أصيبت 
يف الحري�ق فأجابته والدته 

بنعم.
به�دوء، غادر الغرفة ورس�م صورة 
للكنغ�ر، والك�واال والدنغ�و تح�ت 
املط�ر، قال�ت والدت�ه إن الص�ورة 
تمثل رغبته بالنسبة ألسرتاليا، 
وهي أمطار لتخفيف الحرائق.

وقال كيتلني كويل »كانت هذه 
حق�ا امل�رة األوىل الت�ي يب�دي 
فيها أوي�ن اهتماما ل�يء آخر 
غ�ره، س�ألناه عم�ا إذا كان يري�د 
املس�اعدة ... وتوصلن�ا مًعا إىل هذه 
الفك�رة، يمكنن�ا أن نجع�ل بع�ض 
الك�واال الطيني�ة ونمنحه�ا رًدا عىل 

تربعات األصدقاء والعائلة«.
ب�دأ أوي�ن بصن�ع الك�واال الرمادية 
الصغ�رة م�ن الط�ني وأع�د والديه 
وس�يلة للناس للت�ربع لدعم إطفاء 
خ�ال  م�ن  أس�رتاليا،  يف  الحرائ�ق 
مجموعة إلنقاذ الحياة الربية يف نيو 
س�اوث ويلز، وترس�ل العائلة كواال 
واحدة لكل ش�خص يتربع 50 دوالرا 
أو أكثر، صنع حوايل 55 من الكواال.

وتأم�ل والدة أوي�ن كولي أن يتمكن 
اآلباء اآلخرون واألطف�ال من إيجاد 
طرق ملساعدة املترضرين من حرائق 

الغابات يف أسرتاليا.

املراقب العراقي/ متابعة...
اكتش�ف ضب�اط رشطة الس�ياحة 
واآلث�ار يف س�وهاج بم�ر، وجود 
معب�د يع�ود للع�ر “البطلم�ي”، 
داخل منزل عامل.ووردت معلومات 
لرط�ة الس�ياحة واآلث�ار، تفي�د 
بالحف�ر  م�ري  عام�ل  بقي�ام 
والتنقيب عن اآلث�ار بمنزله، بدائرة 
مركز املنشاة.وتبني للرطة وجود 
حفر مس�تطيل الش�كل قطره مرت 
مرب�ع، وعمق�ه 7 أمت�ار، ووج�ود 
الجنوبي�ة،  الناحي�ة  م�ن  رسداب 
وصالة معب�د مكونة م�ن 6 أعمدة 
كامل�ة بقواعد م�ن الحجر الجري 

وعليها رسومات وزخارف.
وقررت لجنة من اآلثار أن “الشواهد 

تمث�ل كش�فا أثري�ا ملعب�د للع�ر 
بتش�كيل  موصي�ة  البطلم�ي”، 
لجان لبيان الرس�ومات والزخارف 
املتواج�دة عليه�ا، وج�رى التحفظ 
عىل املنزل واملضبوطات، وبمواجهة 
بالحف�ر  بقيام�ه  اع�رتف  املته�م 
والتنقيب عن اآلثار، بقصد االتجار.

يف مقطع مصور أبهر العالم، وتداولته وس�ائل إعام عاملية، قام مصور يف 
خطوة غر مسبوقة، بالتقاط صورة »سيلفي« لنفسه عىل مدار 20 عاما.

وذكرت شبكة »يس إن إن« األمريكية، أن الشاب، ويدعى »نوح كالينا«، بدأ 
يف التقاط صورة »سيلفي« لنفسه، منذ يناير/ كانون الثاني 2000 وحتى 
يناير/كانون الثاني الجاري.وحرص »كالينا« عىل التقاط الصورة لنفسه 

من نف�س الزاوية، ثم دمج كافة صوره ع�ىل مدى 20 عاما، يف 
مقطع مصور، والذي عكس تقدمه يف العمر.وشاركه 
ن�وح كالينا مقطع�ه املصور، عرب قنات�ه عىل موقع 
»يوتي�وب« للفيديوهات، واجتاز حت�ى لحظة كتابة 

هذه الس�طور 2 مليون مشاهدة، وذلك منذ طرحه 
االثنني املايض، 13 يناير/كان�ون الثاني الجاري.
وبحس�ب مجلة »بيزنس إنسايدر«، فقد بدأ نوح 
كالينا مروع املقطع املصور قبل س�نوات من 

انتش�ار مفهوم الص�ورة »الس�يلفي«، إذ كان 
يطلق عليها يف ذلك الوقت »صورة ش�خصية«، 

واس�تخدم كامرات مزودة بشاشة، وذلك لكي 
يرى نفس�ه قبل التق�اط كل صورة.وغاب كالينا 

27 يوم�ا من أص�ل 7305 يوما، هي ف�رتة املقطع 
املصور.

وبل�غ عدد الصور التي دمجها نوح 
كالين�ا يف مقطعه املصور، 

ما يق�رب من 7263 
صورة.

صناعة المشاريع التجارية المربحة بأقل التكاليف 

 هونغ كونغ  اغلى المدن في العالم 

يرين أبناءهن أسبوعين في السنة فقط!

ستة أيام مغطاة بالثلوج !
املراقب العراقي/ متابعة...

تم العثور عىل امرأة مصابة بالخرف يف ش�مال كاليفورنيا 
ع�ىل قي�د الحي�اة ي�وم األربعاء امل�ايض يف س�يارة مغطاة 
بالثلوج بعد أن تم االباغ عنها يف عداد املفقودين قبل ستة 
أيام.وأفاد مكتب رشي�ف مقاطعة بوت يف بيان صحايف أن 
مروحي�ة عمودية كان�ت تقوم بتفتي�ش  املنطقة القريبة 
من ب�وت ميدوز، ق�د عثرت ع�ىل مركبة تطابق الس�يارة 
التي تملكها بوال بيت جيم�س )68 عاماً(.وأضاف 
أن الطائ�رة املروحي�ة هبطت 
ع�ىل الفور عىل 

األرض، و عثر ضباط الرطة عىل جيمس يف الداخل حية.
وقال�ت ميغ�ان مكم�ان، املتحدثة باس�م الريف، ملحطة 
“فوكس 40” إنها كانت مس�تيقظة وواعية ، وأضافت أن 
املرأة اخربتهم عىل الفور أنها تش�عر بربودة ش�ديدة وانها 
بحاج�ة إىل بطانية.وقد تم إص�دار “تنبيه فيض” عن املرأة 
بعد اإلباغ عن فقدانها، ولكن أفراد أرستها كانوا يتوقعون 
بعد ستة أيام سماع أخبار سيئة عنها.وكانت سيارتها عىل 
بعد ح�وايل 150 ياردة من الطريق املغط�اة بالثلوج، وفقا 

الريف،  ولكن الرط�ة لم توضح كي�ف انتهى ملكتب 
هناك.به�ا املط�اف 

 املراقب العراقي/ متابعة...
قالت مجلة أملانية إن هناك نساء يعملن يف مصانع النسيج 
والخياطة املوجهة للغ�رب يف بنغاديش، ال يرين أطفالهن 

إال خال عطات قد ال تزيد عىل 11 يوما يف السنة.
ويف مقال مشرتك بني فون فونيا فبر شتاينهاوس وكازي 
ألفي، س�لطت الصحيفة الضوء عىل عمال النس�يج يف هذا 

البلد اآلسيوي البالغ عدد سكانه 161 مليون نسمة.
ويتابع مجلة دير ش�بيغل »تعمل بغوم )25 سنة( لصالح 
رشكة تس�تخدم لتزويد إتش آند أم باملابس، وترس�ل اآلن 

بضاعته�ا إىل وملارت، وتداوم يف مصنع للنس�يج با اس�م 
يف منطق�ة صناعية يف ش�يتاغونغ، وهي مدينة أس�منتية 
رمادية اللون، يقطنها مليونا ش�خص عىل خليج البنغال، 
وه�ي ثان�ي أك�رب موق�ع إلنت�اج املنس�وجات يف جن�وب 

بنغاديش.
يف آخ�ر يوم قبل عيد الفطر، تغلق جميع مصانع النس�يج 
املس�جلة يف بنغاديش والتي يبل�غ عددها أكثر من 4600، 
وتمثل 20% من إجمايل الناتج املحي للباد، مما يمكن 4.5 

مايني عامل من االستمتاع بإجازة أليام.

اعتمادا على المهارات والتجارب والمعرفة 

املراقب العراقي/ متابعة...
ُصنف�ت هون�غ كون�غ كأغ�ىل مدين�ة يف العال�م 
للحص�ول ع�ىل املنتج�ات والخدم�ات الفاخ�رة، 
بحسب تقرير حديث أصدره املرف السويرسي 

»يوليوس باير«.
عىل س�بيل املث�ال، تعد هونغ كون�غ املكان األغىل 
لاس�تعانة باملحام�ني كونها مرك�ًزا مالًيا عاملًيا، 
وتقدر قيمة االستش�ارة البسيطة للشخص نحو 
1050 دوالًرا يف املتوسط، عاوة عىل تسجيلها أعىل 
أسعار العقارات والسيارات ورحات الطران عىل 
درجات رجال األعمال والطع�ام الفاخر وحفات 

الزفاف.
وبحسب شبكة »يس إن بي يس«، فإن املدينة التي 
تحظى بحكم ش�به ذاتي، ال تفرض رس�وًما عىل 

املجوه�رات، مما يعني أنها أرخص نس�بًيا لراء 
القط�ع الفاخ�رة، ومع ذلك فإن س�وار »كارتييه 

لوف« ستظل قيمته تتجاوز 42 ألف دوالر بها.
يف املقاب�ل، تبلغ تكلفة نفس الس�وار يف العاصمة 
الربازيلي�ة، ريو دي جانرو، نح�و 55 ألف دوالر، 
نظ�رًا لفرض الباد رضائب ع�ىل املجوهرات تبلغ 
مث�ي الرس�وم املفروض�ة يف أمري�كا الش�مالية 

وأوروب�ا.
يف دراسته، ركز »يوليوس باير« عىل قياس أسعار 
18 س�لعة وخدمة ممي�زة يف 28 مدينة رئيس�ية 
حول العالم، وبش�كل ع�ام كانت آس�يا من أغىل 
املناط�ق، حي�ث ضم���ت خمس من أغ�ىل مدن 

العالم.
وج�اء تصني�ف امل�دن كالت�ايل: هون�غ كون�غ- 
ش�نغهاي طوكيو- نيويورك- س�نغافورة- لوس 

أنجلوس- لندن- تايبيه- زيورخ-  موناكو .

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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