
بعد تهديدات فصائل المقاومة اإلسالمية باستهداف قواعدها... واشنطن تلوح باالنسحاب الجزئي من العراق
دعوات الى جالء كامل دون قيود...

المراقب العراقي/ القسم السياسي...
دعا مراقبون اىل االنسحاب الكامل من قبل الجانب 
األمريك�ي من دون قيود ورشوط، مش�ددين عىل 
رضورة االس�تجابة اىل مطالب الش�عب وقرارات 
الس�لطة الترشيعي�ة الداعي�ة اىل انه�اء التواج�د 

العسكري األمريكي.
وج�اءت تل�ك الدعوات بع�د حديث دبلوماس�يني 
أمريكيني اىل وس�ائل االعالم عن التوصل اىل حلول 
وسطية بشأن االنسحاب من العراق، مؤكدين ان 
عملية سحب القوات س�يكون بشكل جزئي تبعاً 

ملا ذكرته صحيفة التلغراف الربيطانية.
وظه�رت تلك املواقف بعد التهديدات التي أطلقتها 
فصائ�ل املقاومة اإلس�المية باس�تهداف القوات 
االمريكي�ة، يف ح�ال ع�دم اس�تجابتها لدع�وات 
االنسحاب، كما انها استبقت التظاهرات املليونية 
التي تحشد لها الفصائل يوم الجمعة املقبل والتي 
س�يتم من خالله�ا الدعوة اىل خ�روج تلك القوات 
غري الرشعية.وبهذا الجانب يرى املحلل الس�يايس 
هاش�م الكن�دي، ان »االنس�حاب االمريك�ي الذي 
اعلنت عن�ه الواليات املتحدة يأتي ضمن س�عيها 
للتمل�ص من ق�رار س�حب قواتها وال�ذي صوت 
علي�ه مجلس النواب ودعت له الحكومة الحكومة 
العراقي�ة«، مش�ريا اىل ان »اع�الن واش�نطن عن 
االنس�حاب جزئياً قد تس�عى من خالله اىل اعادة 
تموض�ع قواته�ا يف اماك�ن اخرى يف ع�دد اخرى 
من املحافظات، ولو كان�ت نواياهم حقيقة لكان 
اعالنهم عن انسحاب كامل يتم بشكل جزئي وعىل 

دفعات يتم تقسيمها عىل فرتة زمنية محدد«.

وق�ال الكن�دي يف ترصي�ح خ�ص ب�ه »ملراق�ب 
ه�ذه  يس�تخدمون  »االمري�كان  ان  العراق�ي«، 
االالعيب ملواجهة القرار الشعبي العراقي املرتقب 
وال�ذي س�يخرج يف مليوني�ة مناهض�ة لتواج�د 
القوات االجنبية يف البالد، وهذه الخطوة االمريكية 
مكش�وفة للتس�ويف واملماطل�ة ملواجه�ة القرار 
الش�عبي العراق�ي وال�ذي يدع�و لخ�روج كام�ل 

قواتهم من البالد.«
وأض�اف ان »وزي�ر الخارجي�ة االمريك�ي ماي�ك 
بومبيو ّمه�د إلصدار هذا القرار عرب ترصيح الذي 
أعلن فيه عن اعادة انتش�ار قواته�م املتواجدة يف 
العراق وقد القى هذا االعالن رفضاً شعبيا«، مبينا 
ان »الوعي الش�عبي ي�درك تكرار انته�اك القوات 
االمريكية للس�يادة العراقية وس�يقول العراقيني 
لتظاه�رة  االمريك�ي يف  التواج�د  كلمته�م ض�د 
املليوني�ة والت�ي س�تكون منطل�ق ملناهضة هذه 

لقوات واخراجها نهائيا من العراق«.
ولف�ت اىل ان »املادة )51( من القانون الدويل تبيح 
للعراقي�ني مناهض�ة املحت�ل ومواجهت�ه بش�تى 
االس�اليب حتى اخراجه م�ن ارايض البلد«، منبهاً 
اىل ان »االمري�كان يف عام انتخاب�ي واداراة ترامب 
تّغط يف اشكاليات وازمات قانونية مع املؤسسات 
االمريكي�ة ومع الكونغ�رس، ويخافون من عودة 

توابيت القتىل ما سيحرك الرأي العام تجاههم«.
م�ن  واش�نطن  »تخ�وف  ان  اىل  الكن�دي،  ون�وه 
ض�د  ارتكبته�ا  الت�ي  لالنته�اكات  مقاضاته�ا 
الحش�د الش�عبي وقادت�ه، واعرتافه�م بقص�ف 
اه�داف عس�كرية ومناط�ق مدني�ة يُع�د انتهاك 

ص�ارخ لجمي�ع االتفاقي�ات الت�ي عقدته�ا م�ع 
الحكوم�ة العراقي�ة ويعرضه�ا لعقوب�ات تطيح 
بالحصانة الت�ي حصلوا عليها من اتفاقية اإلطار 

االسرتاتيجي«.
من جانبه يرى املحلل الس�يايس عباس حسني ان 
اإلدارة االمريكية تعل�م جيداً كيف تصدت فصائل 
املقاومة اإلس�المية لتواجدها العسكري يف العراق 
قب�ل ع�ام 2011، وال�ذي انتهى بانس�حابها بعد 
تكبدها خسائر جس�يمة، لذلك هي غري مستعدة 

اىل العودة لتلك املرحلة ألنها تعرف النتائج جيداً.
وق�ال حس�ني يف ترصي�ح خ�ص ب�ه »املراق�ب 
العراق�ي« ان »الحدي�ث ع�ن االنس�حاب الجزئي 
وس�يلة المتصاص زخم النقمة من الجريمة التي 
ارتكبتها القوات االمريكية بعد اس�تهدافها لقادة 

النرص يف مطار بغداد«.
وأضاف ان »التظاهرات املليونية ستسبب االحراج 
اىل التواج�د األمريك�ي لذل�ك، تعمل واش�نطن اىل 
اضعافه�ا ب�كل الوس�ائل، لكنها غري ق�ادرة عىل 
ذلك بعد اجماع جميع الفصائل عىل كلمة الرفض 

للوجود األجنبي«.
الوج�ود  ض�د  الربمل�ان  »ق�رارات  ان  اىل  ولف�ت 
العسكري األمريكي أعطت زخماً سياسياً إلخراج 

القوات األمريكية من العراق«.
ودخل�ت الق�وات االمريكية بعد ع�ام )2014( اىل 
العراق بدعوى محاربة عصابات داعش االجرامية 
بعد أش�هر عىل احتاللها ملحافظ�ة نينوى ، اال ان 
تل�ك القوات ازدادت بش�كل تدريج�ي ووصلت اىل 

أكثر من عرشة االف مقاتل.

موسيس يصل ميالنو إلجراء الفحص الطبي
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وصف�ت النائب ندى ش�اكر جودت، اليوم 
الثالث�اء، عملي�ة اختي�ار رئي�س الوزراء 

الجديد باملعقدة .
وقال�ت ج�ودت يف ترصي�ح خص�ت ب�ه 
»املراق�ب العراقي« إن »الخالفات ما زالت 
مس�تمرة وال يمك�ن الحديث عن حس�م 
مل�ف رئاس�ة ال�وزراء خ�الل الس�اعات 

املقبلة«.
وأضافت أن »كل طرف متمس�ك بموقفه 
م�ن اختيار رئي�س ال�وزراء ومواصفاته 
املقبلة دون االلتفات إىل مصالح الشعب«.

ولفتت اىل أن »العملية معقدة وهي بحاجة 
إىل مزي�د من التف�اوض وتقديم التنازالت 
من اجل اختيار شخصية مرضية لجميع 

األطراف سيما املتظاهرين«.
يش�ار اىل ان الكت�ل السياس�ية الزالت لم 
تجمع عىل تس�مية شخصية تتوىل رئاسة 
الوزراء خلفاً للمستقيل عادل عبد املهدي، 
الس�يما يف ظ�ل الضغ�ط ال�ذي تمارس�ه 

ساحات التظاهر عىل تسمية البديل.

نائبة تصف عملية 
اختيار رئيس الوزراء 

بالمعقدة
المراقب العراقي/ احمد محمد...

يف ظ�ل برمل�ان »معط�ل« وحكومة مهمته�ا »ترصيف 
املطالب�ة  االحتجاج�ات  يومي�ة« وم�ع ح�دة  أعم�ال 
باإلص�الح واإلرساع بتعي�ني رئي�س وزراء جديد، ومع 
اقرتاب موعد انطالق التظاهرة املليونية املنددة بالوجود 
األمريك�ي ع�ىل األرايض العراقي�ة، خ�رج الين�ا رئيس 
الجمهورية برحلة هدفها مشاركة يف مؤتمر »دافوس« 
املطالب�ني  باملحتج�ني  مليئ�ة  ش�وارع  خلف�ه  ت�اركا 
باإلص�الح من جهة وتظاهرات مليونية مرتقبة تطالب 
بانه�اء الوجود األمريكي، يف الفراغ الس�يايس الذي يمر 
ب�ه البلد حي�ث يعرب مراقبون يف الش�أن الس�يايس أن 
ه�ذه الزيارة تحمل ابعاد خطرية عىل العراق، مش�ريين 
اىل أنه�ا محاول�ة ته�رب من املس�ؤولية ولعدم حس�م 
ملف رئيس ال�وزراء، فيما رأوا أن وجود رئيس حكومة 
إقليم كردس�تان يف تلك الس�فرة يحمل رس�الة مفادها 
إعطاء ضمانات للجان�ب األمريكي للبقاء عىل األرايض 
العراقية. من جهته أكد املحلل الس�يايس وائل الركابي، 
أن »مش�اركة رئي�س الجمهوري�ة يف مؤتم�ر داف�وس 
لي�س لها أي أهمية بالنس�بة للع�راق، وان إرصاره عىل 
املشاركة فيه هي مجرد وسيلة للتذرع بها بغية التهرب 

من مس�ألة تس�مية رئيس الوزراء الجديد خصوصا يف 
ظ�ل التوتر الس�يايس القائم حول ه�ذا امللف من جهة، 
باإلضافة اىل قرب موعد انط�الق تظاهرة مليونية تندد 

بالوجود األمريكي عىل األرايض العراقية«.
وق�ال الركاب�ي، يف ترصي�ح ل�� »املراق�ب العراقي« إن 
»س�فره يف ظل هذه الظروف التي يعيشها البلد ويف ظل 
حكومة ترصي�ف اعمال وبرملان معطل ماهي اال تأكيد 
ع�ىل وقوع الرئي�س تحت الضغط األمريكي يف مس�ألة 
اختي�ار رئي�س ال�وزراء الجديد وع�دم حس�مها قبيل 
تظاهرات الجمعة«.ورأى ان »هذه السفرة يف ظل وجود 
تظاهرات يتوس�طهم مندس�ني ومخرب�ني هي هروب 
من املس�ؤولية واختيار رئيس وزراء جدي�د«، مبينا أن 
»العراقي�ني يدركون تماما وق�وع الرئيس صالح تحت 
الضغ�ط األمريكي«.واختتم حديث�ه أن »العراقيني مثل 
يتظاه�رون بالضد م�ن الوجود األمريكي العس�كري، 
فإنهم س�يحتجون وس�يتظاهرون بالض�د من التدخل 
األمريك�ي يف الش�أن الس�يايس«، معتربا أن »مش�اركة 
صالح بمعية رئيس حكومة إقليم كردستان نيجريفان 

بارزاني يأتي لضمان بقاء االمريكان يف العراق«. 

تفاصيل اوسع صفحة 2

املراقب العراقي/ متابعة...
محاكم�ة  الثالث�اء  الي�وم  انطلق�ت 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب، حيث 
يؤك�د الديمقراطيون س�ماحه لقوى 
أجنبية بالتدخل يف االنتخابات، وفريق 
الدف�اع يتهمه�م بالتزوي�ر ويطال�ب 
بتربئ�ة رسيع�ة لرتام�ب ويف الوق�ت 
ال�ذي اعترب في�ه محام�وه أن قضية 
املساءلة ضده هي نتاج عملية زورها 
الديمقراطي�ون وال بد م�ن رفضها يف 

محاكمة مجلس الشيوخ.
إلف�ادة  تنفي�ذي  ملخ�ص  ويدع�و 
مجل�س  محاكمت�ه  قب�ل  ترام�ب 
الش�يوخ إىل تربئة الرئي�س عىل وجه 
الرسع�ة من تهمت�ني أقرهما مجلس 
الن�واب، ووص�ف امللخ�ص التهمتني 
بأنهما إهانة للدس�تور واملؤسس�ات 

تهم�ة  أن  وأض�اف  الديمقراطي�ة، 
تعطي�ل عم�ل الكونغ�رس س�خيفة 

وخطرية.
إهانة الدستور ... 

الرئيس األمريك�ي دونالد ترامب حث 
مجلس الش�يوخ عىل رفض املساءلة 
باعتبارها إهانة للدس�تور األمريكي، 
فيما اعت�رب محاموه أّن الئحة االتهام 
املوجه�ة إلي�ه »هج�وم خط�ر ع�ىل 
ح�ق األمريكي�ني يف اختيار رئيس�هم 
بحرية«، ويقولون إّن مادتي املساءلة 

تنتهكان الدستور.
تهم جدية ...

من جهت�ه، أّكد الزعي�م الديمقراطي 
يف مجل�س الش�يوخ األمريكي تش�اك 
ش�ومر أن ترامب يواجه تهم�اً جّدية 
منها الس�ماح لقوى أجنبية بالتدخل 

يف االنتخاب�ات، فيم�ا اته�م تش�ومر 
ترام�ب بإخف�اء الحقيق�ة متس�ائالً 
عّم�ا إذا كان بإمكان�ه من�ع خ�روج 
املعلوم�ات املطلوب�ة يف التحقيق�ات، 
مؤّكداً مواصلة الديمقراطيني الضغط 

من أجل الحقيقة والشهود والوثائق.
وكانت أوىل جلسات االستماع العلنية 
لش�هود رئيس�يني يف التحقي�ق ال�ذي 
يهدف لعزل الرئي�س األمريكي دونالد 
ترام�ب قد ب�دأت يف 11 ترشين الثاني 
م�ن الع�ام امل�ايض، وأّك�دت رئيس�ة 
مجل�س النواب األمريك�ي يف أكثر من 
م�رة عزمها امل�ي يف إج�راءات عزل 
الرئيس. ويقيم البيت األبيض جلسات 
مجلس الن�واب العلنية ح�ول ما بات 

يعرف بقضية »أوكرانيا غيت«.

تفاصيل اوسع صفحة 4

 صــالــح يتجــه الى ســـويسرا تـــاركـًا البلــد يغــص باألزمـــات   
تهم عديدة تالحق ترامب.. أبرزها إهانة الدستور

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
الفس�اد واملصال�ح الش�خصية لبع�ض السياس�يني 
وراء تأخر انج�از االف املش�اريع ويف مقدمتها ميناء 
الف�او الكب�ري ال�ذي كان م�ن املق�رر ان يكتم�ل قبل 
بضع�ة أعوام، رغم امتالك الع�راق ملوازنات انفجارية 
للس�نوات املاضية كانت قادرة عىل تمويل بنائه اال ان 
ع�دم  وجود رغبة جدية أدى اىل تأخ�ر إنجازه , بل ان 
البعض اكد ان تأخر اكمال ميناء الفاو من اجل إعطاء 
فرصة للكويت إلكمال بناء ميناء مبارك.الكويت التي 
تس�ارع لتدمري العراق منذ س�نوات م�ن خالل رسقة 
نفط�ه واراضيه واالس�تيالء عىل الدعام�ات املتقدمة 
يف خ�ور عبد الله م�ن اجل حرمان الع�راق من منفذه 
البحري، وأخريا توقيع عقود طريق الحرير مع الصني 
ال�ذي كان من حصة العراق بس�بب موقعه الجغرايف , 
من خالل تشكيل لوبي كويتي من سيايس العراق بعد 
دفع رش�اوى ضخمة لهم من اجل تأخ�ري بناء ميناء 
الف�او والتغايض عن رسق�ات الكويت للع�راق وعدم 
تقديم شكوى اىل األمم املتحدة بجرائمها بحق الشعب 
العراقي.فقد تم التخطيط والرشوع ببناء الفاو الكبري 
قبل مين�اء مبارك الكويتي ال�ذي ارشف عىل االنتهاء, 
مما س�يكون درعا لخنق ميناء الفاو وبالتايل ستكون 

منفعت�ه أقل بكث�ري مم�ا كان مخططاً له وس�يفقد 
العراق بذلك نافذة بحرية كان من املمكن اس�تثمارها 
بالش�كل الصحيح ليدر عليه موارد مالية ضخمة بعد 
ربط�ه بخط برلني عرب تركيا وم�ن ثم اىل اوروبا إال ان 
هذه الطموحات ستختنق بسبب تلكؤ العراق يف بنائه.

تلك�ؤ البناء وعدم وج�ود رغبة عراقي�ة يف اكمال هذا 
الرصح الكبري قامت حكومة بغداد بإحالة اكمال بناء 
مين�اء الف�او اىل االتفاقية الصيني�ة العراقية إلكماله 
ألنه س�يكون الرئة االقتصادية القتص�اد البالد.يقول 
الخب�ري االقتص�ادي صال�ح الهمايش يف اتص�ال مع ) 
املراقب العراقي(: ميناء الفاو الكبري يقع ضمن موقع 
اس�رتاتيجي  واكم�ال بنائ�ه س�يكون منافس الغلب 
املوانىء الخليجية وهذا االمر دفع الكويت اىل تحش�يد 
لوبي يعمل لصالحها هدفه منع او تأخري اكمال ميناء 
الف�او, فتاخ�ري بناء مين�اء الفاو أمر متعمد بس�بب 
الفس�اد وتغلي�ب املصلحة الش�خصية للش�خصيات 
املتنف�ذة عىل تنفي�ذ املرشوع وعىل الرغ�م من امتالك 
الكوي�ت لس�واحل طويلة ع�ىل الخليج العرب�ي يبلغ 
طولها نحو )500( كم مقارنة ب�س�واحل العراق التي 

ال تتجاوز )50( كم فقط.

تفاصيل اوسع صفحة 3

بعد بيع الملف من قبل مافيات الفساد.. ميناء مبارك يتمدد ويلغي الفاو الكبير 

دعا مجل�س الن�واب الي�وم الثالثاء، 
العراقي�ة  السياس�ية  الش�خصيات 
املش�اركة يف مؤتمر داف�وس اىل عدم 

اللقاء باألمريكان. 
وق�ال النائ�ب األول لرئي�س املجلس 
حسن الكعبي يف بيان تابعته »املراقب 
العراقي« انه “انس�جاما م�ع القرار 
الق�ايض  الن�واب  ملجل�س  الش�جاع 
بإجالء الق�وات االجنبية م�ن العراق 
نطال�ب  س�يادته  النته�اك  ورفض�ا 
العراقي�ني املش�اركني يف  املس�ؤولني 
اجتماعات دافوس ملقاطعة مسؤويل 
مقدمته�م  ويف  االمريكي�ة  االدارة 
ترام�ب  دونال�د  االمريك�ي  الرئي�س 
ووزير خارجيته بومبيو وعدم اللقاء 

بهم مطلق��ا”.
واض�اف ان “ه�ذا املوق�ف يمث�ل ردا 
سياس�يا واضحا يلتق�ي مع الغضب 

الش�عبي ع�ىل االنته�اكات االمريكية 
لس�يادة الع�راق وامن�ه وع�دم االخذ 
به�ذه املطالب�ة س�يمثل تجاهال غري 

مقبول لدماء الشهداء” .
وتابع ان “مجلس النواب حريص جدا 
ع�ىل توثيق وتعزي�ز وتطوير عالقات 
العراق مع الدول املشاركة يف اجتماع 
دافوس واالس�تفادة م�ن امكانياتها 
والتكنولوجية  والتجارية  االقتصادية 
الع�ادة اعم�ار العراق س�يما ان البلد 
يتطل�ع لالنفت�اح عىل مختل�ف دول 
العال�م لك�ن ال�دور االمريك�ي يمثل 
خروج�ا ع�ىل االجماع ال�دويل بحفظ 
س�يادة واستقالل واس�تقرار العراق 
االمر الذي يتطلب رده بشكل حازم”، 
املس�ؤولني  “مقاطع�ة  أن  مؤك�دا 
االمريكي�ني يمثل ابس�ط رد س�يايس 

ودبلومايس عليهم”.

البرلمان يدعو الساسة بعدم اجراء 
لقاءات مع االمريكان

الي�وم الثالث�اء ع�ن  أعل�ن مجل�س ال�وزراء، 
تخصيص منحة شهرية تقدر ب�175 الف دينار 
ل� 900 ألف عاطل عن العمل وملدة ثالثة اشهر.

وقال املجلس يف بيان تلقت�ه »املراقب العراقي« 
إن�ه »تمت املوافقة عىل تعدي�ل الفقرة )6( من 
قرار مجلس الوزراء )340 لسنة2019( لتصبح 
بحس�ب اآلتي، من�ح 900000  تس�عمائة الف 
 ش�خص من العاطلني مم�ن ال يملكون القدرة 
عىل العمل منحة ش�هرية 175000 دينار فقط 
مائة وخمسة وسبعون الف دينار لكل شخص 
 مل�دة ثالث�ة اش�هر رشيط�ة ان يكون�وا ضمن 
خط الفق�ر املنصوص علي�ه يف قانون الحماية 

االجتماعية«.
واقر املجلس، بحس�ب البي�ان »توصية املجلس 
الوزاري للطاقة بحس�ب اآلتي:- إطفاء الديون 
املرتتب�ة بذمة مديري�ة رشطة الطاق�ة البالغة 
)25252379987( دين�ار خمس�ة وع�رشون 

مليون�ا  وخمس�ون  واثن�ان  ومائت�ان  ملي�ار 
وثالثمائة وتس�عة وس�بعون الفا وتس�عمائة 
وسبعة وثمانون دينارا، املثبتة يف سجالت وزارة 
النف�ط باعتبارها دعم�ا ملديرية رشطة الطاقة 
ورضورة املرحلة التي تتطلب تضافر جهود كل 

مؤسسات الدولة ».
وق�رر مجلس ال�وزراء، أيض�ا »تخويل الس�يد 
رئي�س مجلس ال�وزراء صالحي�ة املوافقة عىل 
املقرتح�ات املرافق�ة ربط�ا وإدخ�ال تعديالت 
عليها بشأن اجراء عملية التعداد العام للسكان 
».وواف�ق مجل�س ال�وزراء ع�ىل »إنه�اء عمل 
اللجن�ة الوزارية املؤلفة بموج�ب قرار مجلس 
ال�وزراء املرق�م )361 لس�نة 2016 (  بش�أن 
آلي�ة تعيني وكالء ال�وزارات واملديري�ن العامني 
لوج�ود لجنة مؤلفة للغرض ذاته بموجب األمر 
الديواني )199( الص�ادر بموجب كتاب مكتب 

رئيس الوزراء ».

مجلس الوزراء يمنح 175 الف دينار 
لـ900 الف عاطل

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

فمن قبلين بقبول الحق
7فاهلل أوىل بالحق



المراقب العراقي/ بغداد...
كش�فت دائرة التحقيق�ات يف هيئ�ة النزاهة، 
الثالث�اء، عن صدور أوامر  قبض بحق عدد من 
املس�ؤولن واملوظف�ن يف دائرة صح�ة األنبار 

  «لشبهة اختالس« قرابة مليار دينار . 
وقال�ت الدائرة، يف بيان تلقت الس�ومرية نيوز 
نس�خة من�ه،إن   «محكمة التحقي�ق املختصة 
بالنظ�ر بقضاي�ا النزاهة يف محافظ�ة  األنبار 
أص�درت أوامر قب�ض بحق كل م�ن املتهمن، 

املدير الع�ام  لصحة املحافظة س�ابقا، إضافة 
إىل مدي�ر الحس�ابات واثن�ن م�ن  املحاس�بن 
يف الدائ�رة، ع�ن تهم�ة اختالس مبال�غ مالية 
تق�در  ب���)854,000,000( مليون دينار عرب 
التالعب والتحريف باملبالغ  الحقيقية للس�لف 

املرصوفة«. 
وأضاف�ت الدائرة، أن »املحكم�ة أصدرت أوامر 
القب�ض بح�ق املتهم�ن  وفق�ا ألح�كام املادة 

)316( من قانون العقوبات«. 

صدور أوامر قبض لمسؤولين وموظفين بصحة األنبار من بينها »قناة الجيش« .. الخدمات النيابية تشكل لجنة تحقيقية 
 بمشاريع كبيرة يشوبهاالفساد

التربية: ال توجد اي نية لتأجيل السنة الدراسية

المراقب العراقي/ أربيل... 
أف�اد مصدر أمني، الثالثاء، بتعرض ضابط برتبة مقدم 

بالبيشمركة  ملحاولة اغتيال ب�30 رصاصة يف أربيل . 
وقال املصدرإن »ضابطا برتبة مقدم يدعى )سالم رضا( 

معروف  باس�م )رضا منطق( تابع لوزارة البيش�مركة 
يف حكومة كردس�تان  تعرض الي�وم، اىل محاولة اغتيال 
ب��)30 رصاصة( بمدينة أربيل«.  وأضاف، أن »الضابط 

اآلن يرقد يف املستشفى إثر تعرضه ل�«نزيف  داخيل«. 

المراقب العراقي/ سامراء... 
اعلنت قيادة عمليات س�امراء، الثالثاء، تفكيك وإتالف 

1٧ عبوة  ناسفة يف قاطع عمليات سامراء . 
وقالت القيادة يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة 
من�ه، إن   «كتيبة هندس�ة ميدان الفرق�ة الرابعة وأثناء 

عمليات تطهري مناطق  جزيرة مكيش�يفةو خط الالين 
ش�مال سامراء تمكنت من العثور عىل   1٧ عبوة ناسفة 
محلي�ة الصن�ع اثن�ان منها عىل ش�كل جليكان س�عة 
 عرشين لرت«.  واضافت، انه »تم اتالفها موقعياً بتفجري 

مسيطر عليه«. 

أربيل.. اغتيال ضابط يف البيشمركةبـ30 رصاصة

تفكيك وإتالف ١٧ عبوة ناسفة يف قاطع عمليات سامراء

2 صحيفة-يومية-سياسية-عامةمن احلدث
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إصبع عىل الجرح 

بعدم�ا اث�ريت قضية ما حصل من تقاط�ع وحّدية يف الكالم 
ب�ن مق�دم  الربنام�ج يف قن�اة دجل�ة الدكتور نبيل جاس�م  
وضيف الحلقة الناطق  بإس�م القائد العام للقوات املس�لحة 
اللواء عبد الكريم خلف  ورغم ان  يل عالقة مودة واحرتام مع 
الدكت�ور نبيل صديقا وزميل  وكذلك أكن  لس�يادة اللواء عبد 
الكري�م كل احرتام ملا يمتازبه م�ن مهنية وصرب  وحكمة اإل 
اني قررت ان ال اّسلم األمور لعاطفتي وعواطفي  ومشاعري 
املجردة م�ن العقل والتعقل والحكم�ة يف الحكم عىل اي  من 
الطرفن ظلما ومظلومية  رغم إني اسّجل ابتداءا استغرابي 
 ودهش�تي وتعجبي مما سمعت خربا وقرأت تعليقا من قراء 
صفح�ات  التواص�ل اإلجتماعي الذي�ن انه�ال الكثري منهم 
بالس�ب والش�تيمة  واأللفاظ غري الالئقة ع�ىل الدكتور نبيل  
كم�ا كان ذلك موج�ودا من  البعض عىل الل�واء عبد الكريم . 
لألمان�ة واإلنص�اف اقول ان�ي ومن  خ�الل متابعتي لبعض 
الحلقات التي يقدمه�ا الدكتور نبيل  تدعوني  ألحرتم الرجل 
وأق�ّدر عالي�ا املهني�ة اإلعالمية الت�ي يعمل به�ا للحد  الذي 
جعلن�ي وأقولها برصاح�ة اتندم كثريا عىل ان�ه يعمل بقناة 
دجلة  الت�ي وضعت نفس�ها ادارة واخب�ارا وتعليق يف خانة 
التحريض  والزي�ف والبهتان عىل الوضع يف العراق ومحاولة 
بث الفتنة اس�وة  ببقية القنوات العامل�ة بذات الخط كقناة 
الرشقي�ة  والرافدي�ن والفلوج�ة  والعربي�ة  م�ن الحدث اىل 
العربيى�ة والجزيرة وغريها . ولألمانة  ايضا ولإلنصاف فإني 
أرى املوضوعي�ة والعقالئي�ة تؤطر لغ�ة اللواء  عب�د الكريم 

خلف وترصيحاته إزاء األحداث التي 
تعصف باملشهد  العراقي منذ انطالق 
انتفاض�ة ترشين وحت�ى اليوم فهو 
يح�اول جاه�دا  ب�ل كان موفق�ا يف 
الجمع ب�ن املهنية واأللتزام بماهية 
الوظيف�ة او  املس�ؤولية املناط�ة به 
كناطق بإس�م القائد الع�ام للقوات 
املس�لحة . ال  أري�د أن اذه�ب بعيد يف 

تفاصيل ما جرى اال ان الحق يعلوا وال يعىل  عليه فمن يتابع 
تل�ك الحلقة يجد نربة الدكت�ور نبيل تعلوا عىل مديات  صوت 
مقدم الربنامج لغة وايحاء منذ الس�ؤال األول ايحاءا وتعبريا 
 وال ادري ان كان يف ذل�ك غاي�ة ام ال . لقد افحم ضيفه يف جو 
 اإلحتق�ان والضّدية واألختالف يف طريقة الحوار والضيف لم 
يكن  ضيفا فحسب انما كان يمثل لسان حال رئيس الوزراء 
يف الخطاب  العسكري وهو ما جعل وترية التصعيد يف الشحن 
واملش�حون  والقص�د واملقصود وزميلنا الدكت�ور نيل ال ولم 
يتدارك الوضع يف  فاصل او محاولة إيقاف للجدال  او سحب 
ألجواء التوتر بل س�ّلم  األمور للتأزيم وهو ما دعا اللواء عبد 
الكري�م خل�ف ان ي�رد  وان  يصعد خط الخ�الف واألختالف 
والقط�ع والتقاط�ع اىل ما وصلت اليه ..  م�ا يزيد الطن بله 
وم�ا اعطى الصوت ضجيجا اكث�ر ومنح ابواق  الفتنة صدى 
الضوضاء هو ما حصل بعد انسحاب اللواء من اللقاء  وجدنا 
الدكتور نبيل يس�تمر يف التعليق بذات النهج األستفزازي من 
 دون توق�ف وهو ما اعطى عليه اكث�ر مما اعطى له . اخريا 
وليس  آخرا اقول قلت قويل هذا لله وما تمنيتك يا زمييل نبيل 

هكذا وللعقل  الفا باب وباب. 

د نبيل ولواء عبد الكريم .. 
مالحظات  ..  

منهل عبد األمري المرشدي

الثالثاء 21 كانون الثاين 2020 
العدد 2245 السنة العاشرة

الشريط 
األمين

المراقب العراقي/ بغداد... 
أكد مكتب رئيس الوزراء عادل عبد املهدي، الثالثاء، ان حركة 

تنقل  املسافرين من واىل مطار بغداد تجري بانسيابية عالية . 
وقال سكرتري رئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد البياتي 
يف  ترصيح إلذاعة »س�ومر اف ام« تابعته »املراقب العراقي« إن 
  «رح�الت املغ�ادرة والوصول يف مط�ار بغداد الدويل تتم حس�ب 

 توقيتاتها بدون تأخري«. 
واض�اف ان »حرك�ة تنق�ل املس�افرين م�ن واىل املط�ار تجري 

 بانسيابية عالية«. 
يش�ار اىل أن العاصم�ة بغداد وع�دد من املحافظ�ات الجنوبية 
 والوس�طى تش�هد تظاه�رات حاش�دة للمطالب�ة باإلص�الح 
ومكافح�ة  الفس�اد، حي�ث دخلت تل�ك االحتجاجات س�تدخل 
يف ش�هرها الخام�س،  حي�ث يعم�ل عدد م�ن املندس�ن يف تلك 
االحتجاج�ات بقط�ع الطرق�ات  الرئيس�ية وغل�ق املؤسس�ات 

الحكومية. 

ت�رصيح اإذاعي
حركة تنقل المسافرين من 

واىل مطار بغداد تجري 
بانسيابية عالية

المراقب العراقي/ بغداد... 
اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتالوي، 
الثالثاء، ان االنتخابات  املبكرة قد يتم اجرائها 
خالل األشهر األخرية من العام الجاري، الفتا 
 اىل ان اج�راء االنتخابات مرهون بتحضريات 
واس�تعدادات املفوضي�ة  لهذه املهم�ة .  وقال 

»املراق�ب  تابعت�ه  ترصي�ح  يف  الفت�الوي 
العراقي« إن »رئيس  الوزراء الجديد س�يحدد 
موعد اجراء االنتخابات املبكرة، حيث  سيقوم 
بمهمة االعداد لهذه االنتخابات«.  وأضاف ان 
»االنتخاب�ات املبك�رة قد يت�م اجرائها خالل 
األشهر األخرية  من العام الجاري، وقد تسبق 

اجراء التعداد العام للسكان املزمع  اجرائه يف 
نهاي�ة 2020«.  وأوض�ح ان »االنتخابات لن 
تج�رى من دون انهاء اس�تعدادات  املفوضية 
له�ذه املهمة، حيث س�تمنح الضوء األخرض 
الجرائها ليت�م  بموجبه تحدي�د املوعد األكيد 

لالنتخابات املبكرة«. 

نائب عن الفتح: االنتخابات المبكرة ستجرى في األشهر األخيرة من   2020 

المراقب العراقي/ بغداد...
كش�فت لجن�ة الخدم�ات النيابي�ة، الثالث�اء، 
عن تش�كيل لجنة فرعية  خ�الل األيام القادمة 
للتحقيق بمش�اريع اس�رتاتيجية كبرية طالها 
 الفس�اد، مبين�ة أن أب�رز تل�ك املش�اريع هي 
م�رشوع م�اء الرصافة  وم�رشوع الخنس�اء 

ومرشوع قناة الجيش ومرشوع خط القدس . 

وق�ال عضو اللجن�ة عالء الربيع�ي يف ترصيح 
تابعته »املراقب  العراق�ي« إن »لجنة الخدمات 
النيابية س�تكلف لجنة فرعي�ة تتألف من  عدد 
م�ن أعضاء اللجنة باإلضاف�ة إىل محققن من 
هيئة النزاه�ة  وخرباء من ديوان الرقابة املالية 
للتحقيق بمش�اريع اس�رتاتيجية  كبرية طالها 
الفس�اد«.  وأضاف الربيعي، أن »أبرز املشاريع 

التي س�يجري التحقيق بها ه�ي  مرشوع ماء 
الرصاف�ة ومرشوع الخنس�اء وم�رشوع قناة 
الجي�ش  وم�رشوع خ�ط الق�دس وغريها من 
املش�اريع«، مبين�ا أن »هناك  فس�ادا طال تلك 
املشاريع لس�نوات عديدة وسنعمل عىل جميع 
 امللفات املتعلقة بش�أنها الحال�ة املتورطن إىل 

القضاء«. 

المراقب العراقي/ بغداد...
أكد املتح�دث باس�م وزارة الرتبي�ة، حيدر 
فاروق، الثالثاء، أن  االمتحانات ستجرى يف 
موعده�ا املحدد، وال توج�د اي نية لتأجيل 

 السنة الدراسية الجارية .  
»ال  إن�ه  ف�اروق،  وق�ال 

لتأجي�ل  ني�ة  اي  توج�د 

الس�نة الدراس�ية الجاري�ة  يف املحافظ�ات 
الت�ي تش�هد تظاه�رات واعتصام�ات عن 
ال�دوام  الرس�مي«، داعي�اً »أولي�اء أم�ور 

لطلب�ة  أبنائه�م ا التح�اق  إىل 
بال�دوام  حفاظاً عىل 

مستقبلهم التعليمي«. 
مواعي�د  ح�ددت  »ال�وزارة  أن  وأض�اف، 
الس�نة  والك�ورس  نص�ف  امتحان�ات 
األول لجمي�ع املحافظ�ات«، مش�ريا إىل أن 
»االمتحانات  س�تجرى يف موعده�ا املحدد 

من دون أي تغيري«. 

المراقب العراقي/ بغداد... 
اعلنت قيادة عمليات سامراء، الثالثاء، تفكيك وإتالف 1٧ عبوة 

 ناسفة يف قاطع عمليات سامراء . 
وقالت القيادة يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه، إن 
  «كتيبة هندس�ة مي�دان الفرقة الرابعة وأثن�اء عمليات تطهري 
مناطق  جزيرة مكيش�يفة وخط الالين شمال سامراء تمكنت 
من العثور عىل   1٧ عبوة ناس�فة محلية الصنع اثنان منها عىل 

شكل جليكان سعة  عرشين لرت«. 
واضافت، انه »تم اتالفها موقعياً بتفجري مسيطر عليه«. 

المراقب العراقي/ بغداد... 
كشفت قيادة عمليات بغداد، 
اليوم الثالثاء، عن ما وصفته 
ب�«تطور  خطري« وهو وجود 
مسلحن يستخدمون اسلحة 
كاتم�ة للص�وت م�ن  داخ�ل 
املتظاهرين يف س�احة قرطبة 
مش�رية  العاصم�ة،  وس�ط 
اىل  اصاب�ة ع�دد م�ن عنارص 
الق�وات االمنية للي�وم الثاني 

ع�ىل الت�وايل، يف  وق�ت اك�دت 
ضب�ط  بالت�زام  اس�تمرارها 

النفس . 
وقال�ت القيادة، يف بيان تلقت 
نس�خة  العراق�ي«  »املراق�ب 
االمني�ة  إن   «الق�وات  من�ه، 
املتظاهرين  بحماي�ة  املكلفة 
تقاط�ع  ق�رب  الس�لمين 
 قرطبة تتع�رض لليوم الثاني 
عىل التوايل اىل هجمات عنيفة 

أدت اىل  جرح عدد كبري«. 
وأضافت »تاكد لنا صباح هذا 
اليوم تطور خطري وهو وجود 
مسلحن  يستخدمون اسلحة 
كاتم�ة للص�وت م�ن داخ�ل 
باتج�اه  القوات  املتظاهري�ن 
االمني�ة واملتظاهري�ن لخلط 
األوراق، حي�ث أدت اىل ج�رح 
 جن�دي بطلقة ن�اري نقل اىل 
املستشفى إلجراء عملية له«. 

تفكيك وإتالف ١٧ عبوة ناسفة 
يف قاطع عمليات سامراء

عمليات بغداد: مسلحون يستخدمون اسلحة كاتمة 
من داخل  المتظاهرين يف ساحة قرطبة

محاولة للهروب من تسمية رئيس الوزراء قبل التظاهرة المليونية

مراقبون: مشاركة صالح بمؤتمر »دافوس« هدفها إعطاء 
ضمانات  الى ترامب حول الوجود األمريكي في العراق

المراقب العراقي/ احمد محمد...
وحكوم�ة  »معط�ل«  برمل�ان  ظ�ل  يف 
مهمتها »ترصي�ف أعمال يومية«  ومع 
ح�دة االحتجاجات املطالب�ة باإلصالح 
واإلرساع بتعي�ن رئي�س  وزراء جديد، 
ومع اق�رتاب موعد انط�الق التظاهرة 
املليونية املنددة  بالوجود األمريكي عىل 
األرايض العراقي�ة، خ�رج الين�ا رئيس 
 الجمهورية برحلة هدفها مش�اركة يف 
مؤتمر »دافوس« تاركا خلفه  ش�وارع 
مليئ�ة باملحتجن املطالب�ن باإلصالح 
من جهة وتظاه�رات  مليونية مرتقبة 
تطال�ب بانه�اء الوج�ود األمريكي، يف 

الفراغ السيايس  الذي يمر به البلد
حيث يعرب مراقبون يف الشأن السيايس 
أن هذه الزيارة تحمل ابعاد  خطرية عىل 
العراق، مشريين اىل أنها محاولة تهرب 
من املسؤولية  ولعدم حسم ملف رئيس 
ال�وزراء، فيم�ا رأوا أن وج�ود رئي�س 
حكومة  إقليم كردستان يف تلك السفرة 
يحمل رس�الة مفادها إعطاء ضمانات 
 للجان�ب األمريكي للبق�اء عىل األرايض 

العراقية.  
الس�يايس  املحل�ل  أك�د  جهت�ه  م�ن 
وائ�ل الركاب�ي، أن »مش�اركة رئي�س 
 الجمهوري�ة يف مؤتمر دافوس ليس لها 
أي أهمية بالنسبة للعراق، وان  إرصاره 
ع�ىل املش�اركة فيه هي مجرد وس�يلة 
للت�ذرع بها بغي�ة التهرب  من مس�ألة 
تسمية رئيس الوزراء الجديد خصوصا 
يف ظل التوتر  السيايس القائم حول هذا 
امللف من جهة، باإلضافة اىل قرب موعد 
 انطالق تظاهرة مليونية تندد بالوجود 

األمريكي عىل األرايض  العراقية«. 
وق�ال الركابي، يف ترصي�ح ل� »املراقب 

العراق�ي« إن »س�فره يف ظ�ل 
 ه�ذه الظ�روف التي يعيش�ها 
البلد ويف ظ�ل حكومة ترصيف 
اعمال  وبرملان معطل ماهي اال 
تأكيد ع�ىل وقوع الرئيس تحت 
الضغ�ط  األمريك�ي يف مس�ألة 
اختي�ار رئيس ال�وزراء الجديد 
وعدم حس�مها قبيل  تظاهرات 

الجمعة«. 
ورأى ان »ه�ذه الس�فرة يف ظل 
يتوس�طهم  تظاه�رات  وج�ود 
ه�ي  مندس�ن  ومخرب�ن 
هروب م�ن املس�ؤولية واختيار 
رئي�س وزراء جدي�د«،  مبينا أن 
»العراقين يدركون تماما وقوع 
الرئي�س صال�ح تح�ت الضغط 

 األمريكي«. 
واختتم حديثه أن »العراقين مثل 
الوجود  بالضد م�ن  يتظاه�رون 
فإنه�م  العس�كري،   األمريك�ي 
سيحتجون وسيتظاهرون بالضد 
من التدخ�ل  األمريكي يف الش�أن 
أن »مشاركة  الس�يايس«، معتربا 
صالح بمعية  رئيس حكومة إقليم 
بارزان�ي  نيجريف�ان  كردس�تان 
يأتي لضم�ان بق�اء  االمريكان يف 

العراق«.  
بدورها رأت النائب�ة عن ائتالف النرص 
ندى ش�اكر جودت يف ترصي�ح  تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« ان زي�ارة رئي�س 
الجمهوري�ة لحض�ور مؤتم�ر  دافوس 
غ�ري رضورية يف الوق�ت الحارض دون 
ان يحسم قضية تكليف  رئيس حكومة 

جديد. 
وقالت ج�ودت، إن »البالد تمر بأصعب 

وأخط�ر مرحل�ة م�ن حي�ث  الظرف 
رئي�س  ووج�ود  والس�يايس  األمن�ي 
الجمهوري�ة ام�ر مؤثر وذل�ك  للضغط 
عىل الكتل السياسية للوصول اىل توافق 

بتسمية رئيس  الوزراء املقبل«. 
وأضاف�ت انه »ال رضورة ملحة لس�فر 
صال�ح لداف�وس دون حس�م تكلي�ف 
 رئي�س حكومة جديد إضافة اىل املوقف 
وتطوره بس�اعات وليس أي�ام  يتطلب 

من رئيس الجمهورية تكليف شخصية 
سياسية تنوب عنه«. 

ومن املقرر ان يغادر رئيس الجمهورية 
يف وق�ت الحق م�ن الي�وم  الثالث�اء إىل 
مدين�ة داف�وس الس�ويرسية به�دف 
املشاركة يف منتدى  دافوس االقتصادي 
العامل�ي، وس�ط تحذي�رات نيابية من 
احتمالي�ة أن  يلتق�ي صال�ح بالرئيس 

األمريكي دونالد ترامب. 

وكان مجل�س النواب ق�د اعلن عن بدء 
عطلته الترشيعي�ة وذلك بعد أن  قرر يف 
ترشين الثاني املايض وذلك عىل خلفية 

التظاهرات األخرية. 
امله�دي،  عب�د  ع�ادل  حكوم�ة  وتع�د 
حكومة »ترصيف أعمال« وذلك بعد  أن 
قدمت استقالتها يف مطلع كانون األول 
امل�ايض وذلك ع�ىل خلفي�ة  التظاهرات 

األخرية. 



االس�تثمار  لجن�ة  كش�فت 
واالقتصاد النيابية، الثالثاء، عن 
وجود بن�ود ايجابية يف االتفاقية 
بضمنه�ا  العراقي�ة  الصيني�ة 
اش�راط الع�راق تش�غيل 80 % 
م�ن االي�اد العامل�ة العراقية يف 

املشاريع الصينية.
وقالت عضو اللجنة ندى ش�اكر 
جودت  ان “االتفاقي�ة الصينية 
البن�ود  بع�ض  فيه�ا  العراقي�ة 
اش�راط  بضمنه�ا  االيجابي�ة 
الع�راق توف�ر نح�و 80% م�ن 
يف  العراقي�ة  العامل�ة  االي�ادي 
العامل�ة  الصيني�ة  ال�ركات 

بالعراق”.

“تل�ك  ان  ج�ودت،  وأوضح�ت 
الفقرة ستستهم يف انهاء مشاكل 
البطال�ة بنس�ب كب�رة وترع 
يف اعم�ار املدن واالس�تغناء عن 

الوظائف الحكومية”.
وبينت ج�ودت وه�ي نائبة عن 
“الخل�ل يف  أن  الن�ر،  ائت�الف 
االتفاقية ه�و عدم تحديد موعد 
الع�راق  يف  املش�اريع  اننط�الق 
فض�ال ع�ن ع�دم تحدي�د اغلب 
املشاريع يف املحافظات”، مشرة 
ع�ازم  الن�واب  أن “مجل�س  إىل 
عىل اس�تضافة السفر الصيني 
وممثلني ع�ن الحكومة من اجل 

بحث تفاصيل االتفاقية”.

الكويت تسعى إلكمال ميناء مبارك لخنق الرئة االقتصادية للفاو الكبير وحرمان العراق من خط المالحة الدولي
لوبي سياسي متواطئ وراء تأخر اكماله

 ب�ل ان البع�ض اك�د ان تأخ�ر اكمال 
مين�اء الفاو م�ن اجل إعط�اء فرصة 

للكويت إلكمال بناء ميناء مبارك.
الكوي�ت التي تس�ارع لتدم�ر العراق 
من�ذ س�نوات من خالل رسق�ة نفطه 
واراضي�ه واالس�تيالء ع�ىل الدعامات 
املتقدم�ة يف خ�ور عب�د الله م�ن اجل 
حرمان الع�راق من منف�ذه البحري , 
وأخ�را توقيع عق�ود طري�ق الحرير 
مع الصني الذي كان من حصة العراق 
بس�بب موقع�ه الجغ�رايف , من خالل 
تش�كيل لوب�ي كويت�ي م�ن س�يايس 
الع�راق بع�د دف�ع رش�اوى ضخم�ة 
له�م من اجل تأخر بن�اء ميناء الفاو 
والتغايض عن رسقات الكويت للعراق 
وعدم تقديم ش�كوى اىل األمم املتحدة 

بجرائمها بحق الشعب العراقي.
فقد تم التخطيط والروع ببناء الفاو 
الكبر قبل ميناء مبارك الكويتي الذي 
ارشف عىل االنتهاء, مما سيكون درعا 
لخن�ق ميناء الف�او وبالتايل س�تكون 
منفعته أقل بكثر مم�ا كان مخططاً 

له وس�يفقد العراق بذلك نافذة بحرية 
كان من املمكن اس�تثمارها بالش�كل 
الصحي�ح لي�در علي�ه م�وارد مالي�ة 
ضخم�ة بعد ربط�ه بخ�ط برلني عرب 
تركي�ا ومن ث�م اىل اوروب�ا إال ان هذه 
الطموح�ات س�تختنق بس�بب تلك�ؤ 

العراق يف بنائه.
تلكؤ البن�اء وعدم وجود رغبة عراقية 
يف اكم�ال ه�ذا ال�رح الكب�ر قامت 
حكوم�ة بغ�داد بإحال�ة اكم�ال بناء 
مين�اء الف�او اىل االتفاقي�ة الصيني�ة 
العراقي�ة إلكماله ألنه س�يكون الرئة 

االقتصادية القتصاد البالد.
صال�ح  االقتص�ادي  الخب�ر  يق�ول 
املراق�ب   ( اتص�ال م�ع  الهم�ايش يف 
العراق�ي(: مين�اء الف�او الكب�ر يقع 
ضم�ن موق�ع اس�راتيجي  واكم�ال 
بنائه س�يكون منافس الغلب املوانىء 
الخليجية وهذا االم�ر دفع الكويت اىل 
تحش�يد لوبي يعم�ل لصالحها هدفه 
من�ع او تأخ�ر اكم�ال مين�اء الفاو, 
فتاخر بن�اء ميناء الف�او أمر متعمد 

املصلح�ة  وتغلي�ب  الفس�اد  بس�بب 
املتنف�ذة  للش�خصيات  الش�خصية 
عىل تنفي�ذ املروع وع�ىل الرغم من 

امت�الك الكويت لس�واحل طويلة عىل 
الخلي�ج العرب�ي يبل�غ طوله�ا نح�و 
)500( كم مقارنة ب�س�واحل العراق 

فق�ط،  ك�م   )50( تتج�اوز  ال  الت�ي 
ولدى الكويت خمس�ة موان�ئ، فإنها 
اختارت جزيرة بوبي�ان والتي ال تبعد 

عن الح�دود العراقية س�وى )1950( 
م�راً فقط موقع�اً ملينائها الس�ادس 
)مبارك الكبر( العتب�ارات اقتصادية 

واس�راتيجية. إال ان الكويت تريد من 
بن�اء ميناء مب�ارك خنق مين�اء الفاو 
الكب�ر الذي م�ازال بمرحلة االنش�اء 
عىل الرغم من مرور س�نوات عدة عىل 

البدء ببنائه.
وتاب�ع الهم�ايش: أن املين�اء الكويتي 
سوف يقلل من أهمية املوانئ العراقية 
ويّقي�د املالح�ة البحري�ة يف قناة خور 
عبدالل�ه املؤدي�ة إىل مين�اءي أم قر 
وخ�ور الزب�ر، ويجع�ل مين�اء الفاو 
الكب�ر بال قيمة اقتصادي�ة، وان قرار 
الكوي�ت بناء ميناء مبارك الكبر قرب 
الس�واحل العراقي�ة مخالف�اً للق�رار 
الدويل الصادر عن مجلس األمن الدويل 
املرق�م )833(، والذي فرضت بموجبه 

الحدود العراقية – الكويتية.
م�ن جهت�ه يق�ول املختص بالش�أن 
االقتصادي سالم عباس يف اتصال مع 
) املراقب العراقي(: استنفرت الكويت 
جميع أجهزته�ا يف منافذها الحدودية 
مع الع�راق من أج�ل إقناعه إلنش�اء 
منطق�ة تجاري�ة ح�رة ع�ىل الحدود 
تزامنا مع انتهاء ميناء مبارك , وبذلك 
يكون الع�راق محطة لنق�ل البضائع 
م�ن ميناء مب�ارك الكويت�ي اىل تركيا 
ومن ث�م اوربا ,ليك�ون طريق الحرير 
امل�ار م�ن الص�ني اىل تركي�ا وأوروب�ا 
من حص�ة الكوي�ت بع�د ان كان من 
املف�رض م�ن حص�ة العراق بس�بب 
موقعه الجغرايف, م�كان ميناء مبارك 
الح�ايل غر مناس�ب للكوي�ت فهو يف 
أبعد نقط�ة من حدودها وهذا ش�كل 
تكلف�ة مادية اضافي�ة إال ان الكويت 

أرّصت عىل بنائه للتأثر عىل العراق.

،،
،،

الفساد والمصالح الش����خصية لبعض السياسيين 
وراء تأخر انجاز االف المشاريع وفي مقدمتها ميناء 
الفاو الكبي����ر الذي كان من المق����رر ان يكتمل قبل بضعة 
أع����وام , رغم امتالك العراق لموازنات انفجارية للس����نوات 

الماضي����ة كانت قادرة عل����ى تمويل بنائ����ه اال ان عدم  
وجود رغبة جدية أدى الى تأخر إنجازه 

عضو بالمالية النيابية: 
سنقدم تقريرا مفصال 
عن االتفاقية الصينية

أك�دت عضو اللجن�ة املالي�ة النيابية ماجدة 
التميم�ي، الثالث�اء، أنه�ا س�تقدم تقري�را 
مفص�ال عن االتفاقية العراقية الصيني���ة، 
مش�رة إىل أن البعض يتعام�ل مع االتفاقية 

بطرق كالمية وحزبية.
وقال�ت التميمي ، إن “الحديث عن االتفاقية 
مع الصني بحاج�ة إىل أناس مختصني بعيدا 
ع�ن منظور الحزبي�ة”، مبين�ة أن “البعض 
بط�����رق  االتفاقي����ة  م�ع  يتعام�ل 
غ�ر  وه�ذا  وح�����زبي�ة  ك�����المي�ة 
صحي�ح ويؤث�ر بكالم������ه س�لبا ع�ىل 

املتلقي”.
وأضاف�ت أن “ه�ذه االتفاقي�ة تتضمن لغة 
ارق�ام وعلينا ان ن�درس اآلث�ار املرتبة عىل 
العق�ود يف مث�ل هك�ذا اتفاقي�ات”، مؤكدة 
أنها “س�تقدم تقريرا مفصال إىل الرأي العام 
ووسائل اإلعالم بشأن اإليجابيات والسلبيات 

بشأن االتفاقية التي وقعت مع الصني”.
وكان النائ�ب ع�ن تي�ار الحكم�ة املعارض 
حس�ن خالطي أكد يف وقت سابق، أن امركا 
طلبت م�ن رئيس الوزراء ع�ادل عبد املهدي 
توكيل محامني اللغ�اء االتفاقية الصينية يف 

حني ان عبد املهدي رفض ذلك.

المنتجات النفطية: 542 
مليون م3 إنتاجية أسطولنا 

الناقل للمحروقات خالل 2019
 أعلنت رشكة توزيع املنتج�ات النفطية، اليوم الثالثاء، 
ان اس�طولها نق�ل خالل العام امل�ايض 542 مليون مر 

مكعب بني مختلف املحافظات.
وق�ال وكيل مدير عام الركة حس�ني طال�ب عبود، يف 
بيان ، ان »عن إنتاجية هيئة النقل للمش�تقات النفطية 
خ�الل الع�ام 2019 بلغت 542 مليون م�ر مكعب عرب 
أس�طولها الناقل داخ�ل محافظات الب�الد والذي يضم 
1377 صهريجاً«.وب�ني أنه »يتم نقل املنتجات املنتجات 
البيض�اء التي تش�مل البنزي�ن والنف�ط االبيض وزيت 
الغاز، واملنتجات السوداء وتشمل الديزل والنفط الخام 
 ،)R.T( والخلي�ط والنفث�ا، إضاف�ًة اىل وقود الطائ�رات
والزي�وت والهيدرولي�ك والغ�از املعبأ وغ�ر املعبأ«.من 
جهت�ه بني مدير هيئة النق�ل يف الركة صبيح عبد الله 
أن »الهيئ�ة بمالكاته�ا تس�عى اىل تطوير العمل س�واء 
م�ن خالل تطوير اس�طولها الناقل وزي�ادة اعداده عرب 
التعاق�د ب�ني ف�رة وأخرى لطل�ب ناقالت وف�ق احدث 
املواصفات الفنية العاملية لتحقي�ق أكرب فائدة ممكنة، 
أو من خالل بذل الجهود الكبرة لتس�هيل عملية توزيع 
وإيصال املنتجات النفطية اىل جميع املحافظات ويتأتى 
ذل�ك من خربته�ا يف عم�ل الركة  وفق خط�ط يومية 
وشهرية وس�نوية لضمان تحقيق االنسيابية«.واضاف 
ان »كان اخ�ر مرة عززت الهيئة أس�طولها براء 200 
صهري�ج )فولفو( م�ن انتاج الرك�ة العامة لصناعة 

السيارات«.

ناحية بديالى تحقق االكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية
اعلن�ت مديرية ناحية بني س�عد 
الثالث�اء،  دي�اىل،  محافظ�ة  يف 
الذات�ي  االكتف�اء  تحقي�ق  ع�ن 
ال����زراعي�ة  املحاصي�ل  م�ن 
لع�دة  الفائ�ض  وتس���ويق 

محافظات.
وق�ال مدي�ر ناحي�ة بني س�عد 
)17ك�م جن�وب غ�رب بعقوبة( 
نج�م الس�عدي ،ان” ناحية بني 
سعد حققت االكتفاء الذاني من 
املحاصيل الزراعية الول مرة منذ 
الفائض  سنوات وبدات بتسويق 
لع�دة محافظ�ات منه�ا بغ�داد 

لقرب املسافة معها”.
واض�اف الس�عدي،ان” 90% من 

مزارعي بني س�عد عادوا ملهنهم 
مرة اخرى بعد هجرها لس�نوات 

عق�ب مواس�م صعب�ة تعرضت 
فيه�ا الزراع�ة بش�كل ع�ام اىل 

انتكاس�ة كبرة دفعت الكثرين 
اىل ت�رك مهن�ة االب�اء واالج�داد 
واللج�وء اىل مهن اخ�رى لغرض 

تامني لقمة الخبز”.
واش�ار مدير ناحية بني سعد اىل 
ان” الناحي�ة تع�د م�ن النواحي 
املهمة يف قط�اع الزراع�ة كونها 
تضم عرات االف من الدونمات 
الت�ي تنت�ج مختل�ف املحاصي�ل 
الزراعي�ة”، الفت�ا اىل ان “عوامل 
متعددة اس�همت يف احياء قطاع 
الزراع�ة ابرزه�ا دع�م املجتم�ع 
لالنت�اج املح�ي ومعالج�ة ملف 
الخ����ارج�ي  االس�ت����راد 

للمحاصيل”.

االقتصادية النيابية: االتفاقية الصينية تنص على تشغيل 80 % من العمال العراقيين

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

اسعار الذهب

اسعار الدينار مقارنة بالدوالراسعار النفط

اسعار الذهب عيار 24    55,904 دينار

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

غرام الفضة عيار 95،8     544،46غرام الفضة عيار99،9     567،76اسعار الذهب عيار 18     41,929 ديناراسعار الذهب عيار 21     48,917 دينار اسعار الفضة
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اعلن�ت هيئ�ة الجم�ارك، الثالث�اء، عن احب�اط تهريب 35 س�يارة 
يف جم�رك ام قر الش�مايل، فيما اكدت رضورة اتخ�اذ اإلجراءات 

القانونية بحق السيارات املخالفة.
وقال�ت الهيئ�ة يف بيان ان »الس�لطة الجمركي�ة يف جمرك ام قر 
الش�مايل تمكن�ت بالتع�اون مع الجهات الس�اندة م�ن ضبط )9( 
حاويات حجم 40 قدم تحتوي )35( س�يارة دون املوديل املسموح 
باس�تراده يف محاول�ة لتهريبه�ا خالف�اً للضواب�ط والتعليم�ات 
النافذة«.وأك�دت »اتخ�اذ اإلج�راءات القانوني�ة بح�ق الس�يارات 

املخالفة حسب قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 النافذ«.
 يذك�ر ان الهيئة العامة للجمارك تعلن بش�كل مس�تمر عن ضبط 
واع�ادة اصدار م�واد مختلفة يتم كش�فها يف مراكزه�ا الكمركية 
تمنع من خاللها دخول املواد املخالفة لروط وضوابط األستراد.

احباط تهريب 35 سيارة في العراق

اعلن مرف الرافدي�ن، الثالثاء، عن ازدياد اعداد 
الذين تم توطني رواتبهم عىل مرفنا واستالمهم 

بطاقة املاسر كارد.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للم�رف يف بي�ان ، إن 
“العدي�د م�ن الدوائ�ر ومؤسس�ات الدولة وطنت 
رواتبه�م لدى امل�رف وأصبح�ت رواتبه�م يتم 
اس�تالمها شهرًيا عن طريق املاسر كارد بداًل من 

النقد اليدوي”.
وأض�اف البي�ان، أن “الذي�ن تم توط�ني رواتبهم 
مش�مولني بالس�لف والقروض وكاف�ة الخدمات 

املالية التي يطلقها املرف”.

الرافدين يعلن ازدياد اعداد دوائر 
االقت�صاديالدولة الموطنة رواتبهم

مكتب عبدالمهدي: الموازنة منجزة منذ الشهر الماضي لكن العائق القانوني يحول دون ارسالها
أكد مكتب رئيس ال�وزراء عادل 
عب�د املهدي، الثالث�اء، أن قانون 
 2020 لع�ام  العام�ة  املوازن�ة 
منجزة منذ ش�هر كان�ون األول 
امل�ايض، مش�را إىل أن »العائ�ق 
القانوني« هو م�ن منع مجلس 
اىل  املوازن�ة  ارس�ال  ال�وزراء 

الربملان.
وق�ال املتح�دث باس�م املكت�ب 
س�عد الحديث�ي ، إن “الحكومة 
الحالي�ة ومنذ قبول اس�تقالتها 
الن�واب  مجل�س  قب�ل  م�ن 
ام�ور  تري�ف  اىل  تحول�ت 
يومية، لك�ن مهامها مس�تمرة 
ومتواصل�ة وتؤديها حس�ب ما 
يقتضي�ه الواج�ب”، مش�را اىل 
ان “تل�ك امله�ام تع�د ج�زءا من 
الت�ي  الدس�تورية  االلتزام�ات 
ال يمك�ن التخ�ىل عنه�ا كونه�ا 
تتعل�ق بس�ر الجوان�ب االدارية 
واملالي�ة واالقتصادية والخدمية 
صالحيتني  باس�تثناء  للمواطن، 
ل�م يعد باالم�كان ممارس�تهما 
وهما ارسال مش�اريع القوانني 
االتفاق�ات  وعق�د  الربمل�ان،  اىل 

واملعاهدات الدولية”.
واضاف أن “الحكوم�ة لم تتلكأ 

او تتباط�أ او ت�ردد يف ارس�ال 
م�روع املوازن�ة ع�ىل االطالق 
وانم�ا هي حريصة ع�ىل القيام 
به�ذا االمر ب�ارسع وقت ممكن 
العم�ل  ان  جي�دا  ت�درك  النه�ا 
اق�رار  اىل  يس�تند  الحكوم�ي 
ويف  االح�وال  بجمي�ع  املوازن�ة 
ح�ال تأخ�ره س�يؤثر يف قدرات 
الحكوم�ة وامكاناته�ا ع�ىل ما 

تق�وم به من مش�اريع ونفقات 
تشغيلية واستثمارية”.

وب�ني الحديث�ي ان�ه “ل�و كانت 
الناحي�ة  م�ن  امكاني�ة  هن�اك 
القانونية للقي�ام بهذه الخطوة 
ملا ت�رددت الحكومة من ارس�ال 
م�روع املوازن�ة النه�ا انجزت 
الع�ام  م�ن  االول  كان�ون  من�ذ 
امل�ايض”، ملمح�ًا اىل ان “عائقاً 

قانونياً يمنع مجلس الوزراء من 
ارسال املوازنة اىل الربملان”.

وم�ن جهته اك�د عض�و اللجنة 
حس�ني  النيابي�ة  القانوني�ة 
العقاب�ي، الثالثاء، عدم امكانية 
تري�ف  حكوم�ة  ارس�ال 
االعمال مس�ودة قانون املوازنة 
اىل الربمل�ان، مبين�ا ان الس�ماح 
كارث�ة  تع�د  املوازن�ة  بارس�ال 

قانونية.
وق�ال العقاب�ي  ان “الحكوم�ة 
حالي�ا يف فرة تري�ف االعمال 
وال يمكن الس�ماح لها بارس�ال 
املوازن�ة او تصدي�ق التعيين�ات 

وابرام العقود”.
اىل  “الس�ماح  ان  واض�اف 
بتقدي�م  املس�تقيلة  الحكوم�ة 
املوازن�ة اىل الربمل�ان يع�د كارثة 
قانوني�ة كونه س�يؤدي اىل منح 
صالحي�ات واس�عة الي حكومة 
بخ�الف  مقبل�ة  مس�تقيلة 

الدستور”.
واوض�ح العقاب�ي ان “املوازن�ة 
ه�ي عبارة ع�ن نه�ج وبرنامج 
الحكوم�ة ملدة ع�ام كامل وعىل 
الحكوم�ة املقبلة تبن�ي املوازنة 
من اجل وضع االموال يف موقعها 
الصحي�ح واس�تثمارها بش�كل 
مناس�ب”.وكان مكت�ب رئي�س 
الوزراء عادل عب�د املهدي أكد يف 
تريح، اليوم، أن قانون املوازنة 
العام�ة لع�ام 2020 منجزة منذ 
شهر كانون األول املايض، مشرا 
إىل أن »العائ�ق القانون�ي« ه�و 
من منع مجلس الوزراء ارس�ال 

املوازنة اىل الربملان.
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المراقب العراقي/ متابعة...
خروقات جمة لإلرهابييني ورعاتهم االتراك واالمريكيني 
يف رييف  إدليب، جعليت الهدنية املتفيق عليهيا يف مهب 
الريح، ريح حملت دخان  العدوان الذي شنته الجماعات 
االرهابيية، كاشيفة مدى التآمير والخيداع  املمارس من 

جبهة النرصة وأتباعها وداعميها يف االقليم والعالم   
لم تسيتمر الهدنية املعلنة منذ الحادي عرش من الشيهر 

الحايل، اال  ساعات، الهدنة التي جاءت باتفاق بني الرئيس 
اليرويس بوتيني  والرتكي اردوغيان، تعرضيت لخروقات 
بشيكل يوميي مين قبيل ميا تسيمى  الجبهية الوطنية 
للتحريير املتحالفية مع جبهة النرصة، هيذه الخروقات 
 توحي بشيكل واضح ان الهدنة فقدت معناها، وبالذات 
بعد الهجوم  االخري الذي شينته تليك املجموعات باتجاه 
نقياط الجييش يف محياور  جرجنياز والتح وأبيو دفنة، 

وقبلهيا يف محور تل مصطيف وتل خطرة  وأبو جريف يف 
ريف ادلب، وبالرغم من اسيتخدام مايسيمى  بي«الحزب 
الرتكسيتاني« واالرهابييني من »انصيار التوحيد املبايع 
 لتنظييم القاعدة« للعربيات املفخخة واالنغماسييني يف 
الهجيوم، إال أن  الجيش السيوري تصدى لتلك الهجمات، 
محافظا عىل خارطة  سييطرته التي رسمها بانتصاراته 

يف تلك املنطقة . 

هدنة إدلب في مهب الريح والجيش يتهيأ لمعركة ريف حلب دولي دوليعربي  عربي 

ترامب أمام تهم »جّدية« أبرزها السماح لقوى أجنبية بالتدخل 
في  االنتخابات وإجراءات عزله تسير بشكل طبيعي

مع انطالق محاكمته في مجلس الشيوخ

المراقب العراقي/ متابعة...
تنياول كاتب تركي، الثالثاء، قمة برلني التي 
عقدت األحد املايض،  بشيأن األزمية الليبية، 
مشيريا إىل أن الغيرض األوروبي مين القمة 

 تجىل بأطماع كشفتها نتائجها . 
وقال الكاتب الرتكي، أتشييتينار أتشيتني، يف 
مقال له عيىل صحيفة   «خرب تيرك«، تابعته 
»املراقيب العراقي« إنه »من الصعب التفاؤل 
إىل  انتهيت   بمخرجيات قمية برليني ألنهيا 
»غموض بّناء« باللغة  الدبلوماسية، وسنرى 

بمرور الوقت أنيه ال يمكن ترجمة القرارات 
 املتخذة عىل الطاولة يف امليدان«  . 

وأضاف أنيه »بالنظير إىل اإلعيالن الختامي 
ملؤتمير برليني املكون مين  سيت صفحات، 
نلحظ أن القضيية الوحيدة التي تم اإلجماع 

عليها هي  حماية النفط الليبي«  . 
وأوضيح أنه »يف الوقت الذي ليم يتمكن فيه 
املشياركون مين الجمع  بني أطيراف النزاع، 
فإنهم اتفقوا عىل »التوزيع العادل والشفاف 
 لعائيدات النفط«، ودعيوا جميع األطراف إىل 

»التوقف عن مهاجمة  املنشآت النفطية«. 
األولويية  ذات  املسيألة  »هيذه  أن  وتابيع، 
بالنسيبة لفرنسيا وأملانييا  وإيطالييا، التي 
تلبيي 40 باملئة من احتياجاتها النفطية من 

ليبيا«  . 
وأكيد عيىل أنيه »ال يمكين تجاهيل »النفاق 
املبطين« األوروبيي حيول  إحالل السيالم يف 
ليبيا، ومحاولة اليدول األوروبية التي تعتمد 
بشيكل  كبري عىل الطاقة من روسييا، تأمني 
نفسها من خالل البحث عن  مصادر أخرى«  . 

المراقب العراقي/ متابعة...
»الغاردييان  صحيفية  كشيفت 
الربيطانيية، عين تفاصيل جديدة 
زعييم  خليفية  تتعليق  بهويية 
جماعيات داعيش االجراميية أبي 

بكر البغدادي . 
ونقليت الصحيفية عين مصيادر 
الجديد  »الزعييم  أن  اسيتخبارية، 
الهاشيمي  إبراهييم  لداعيش  أبيا 

أحيد  الواقيع  يف  هيو  القيريش، 
كبيار  التنظييم،  ومين  مؤسيي 
واسيمه  العقائدييني،  منظرييه 
الحقيقيي هيو أميري محميد عبد 

 الرحمن املوىل الصلبي«  . 
وكان تنظييم الدولية أعلين بعيد 
مقتيل زعيميه أبي بكير البغدادي 
يف غيارة  أمريكيية بسيوريا نهاية 
ترشيين األول امليايض، عن اختيار 

الهاشيمي  ليه  يدعيى  خليفية 
القيريش، لكن هذا االسيم لم يعِن 
شييئا للكثري من  الخرباء بشيؤون 
الجماعيات الجهاديية، لدرجة أن 
بعضهيم اعتقد حتى  بإميكان أن 
يكون شيخصية وهميية، يف حني 
قال عنيه مسيؤول أمريكي  رفيع 

املستوى إنه »مجهول تماما .» 
الغاردييان  صحيفية  وذكيرت 

جهازيين  يف  مسيؤولني  بحسيب 
أن  تسيمهما،  ليم   اسيتخباريني، 
»الزعيم الجدييد لجماعات داعش 
هيو  املوىل وقيد كان قيادييا رفيعا 
منّظرييه  و«أحيد  التنظييم  يف 
العقائدييني«،  الفتية إىل أن امليوىل 
ينحدر مين األقليية الرتكمانية يف 
العراق، ما  يجعله واحدا من القادة 

غري العرب القالئل يف التنظيم«  . 

الغارديان تكشف عن هوية خليفة البغدادي

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
رأت صحيفة »األخبار« أنه يف بلد غري ممسوك 
سياسيياً وأمنيياً،  ومنهيار اقتصاديياً، ال يزال 
بعيض فرييق 8 آذار يتلّهيى بالقشيور، بعيَد 
 االجتمياع الذي حصل يف منيزل الرئيس املكلف 
حّسيان ديياب، كاَن من  املفيرتض اإلعالن عن 

والدة الحكومة اليوم.  
وقاليت الصحيفية، يف تقرير تابعتيه »املراقب 
العراقي« انيه »فيما  تتصاَعد املخاوف يف لبنان 
من تدحُرج الشارع باتجاه العنف، ال  يزال ملف 

تألييف حكومية الرئيس حّسيان ديياب عالقاً 
بفعيل اختالف  مكونات فرييق 8 آذار للمقاعد 
والحصيص وحياكة األحجيام، إذ يبدو  أن جّو 
التوافق الذي سياَد ييوَم أمس عياَد وانفجر يف 
سياعات الليل بعيد  إنجياز اتفاق رسعيان ما 
دخيل حييّز التعطييل نتيجية تراجيع كل من 
تييار   »امليردة« و»الحيزب القوميي السيوري 

االجتماعي«. 
  وأشارت الصحيفة اىل انه »بعَد أن أثمر اجتماع 
ديياب ييوَم أميس -  بطلب من رئييس مجلس 

النيواب نبييه بيري - ميع رئييس تييار املردة 
 سيليمان فرنجية واملعياون السييايس لألمني 
العيام لحزب الله حسيني  الخلييل ووزير املال 
يف حكومة ترصيف األعمال عيل حسين خليل، 
  «تليينياً« يف املواقيف، وأفيى اىل إقنياع دياب 
بتوسيع الحكومة من   18 إىل 20 وزيراً بما يحّل 
عقدتي التمثيل الكاثوليكي والدرزي،  بإضافة 
مقعيد ليكل منهميا وتاليياً تمثييل لي»املردة« 
بوزيريين وفتح  البياب أمام معالجة مشيكلة 

توزير الحزب القومي السوري  االجتماعي«. 

اللبنانية: قوى 8 آذار تمنع تشكيل الحكومة األخبار 

تركية تكشف عن أطماع أوروبا بليبيا وفقا لمؤتمر برلين  صحيفة 

المراقب العراقي/ متابعة... 
أكد وزير الدفاع اإليرانيي العميد أمري حاتمي، 
االسيالمية  ان  الجمهوريية  الثالثياء،  الييوم 
االيرانية اثبتت أنها سيرتد عىل اي تهديد يف  اي 

مستوى كان . 
وقيال وزير الدفاع خالل مراسيم تكريم املدير 
التنفيذي السيابق  ملنظمية الصناعات الجوية 
بيوزارة الدفاع، بغية تحقييق االقتدار البد  من 
توفيري جمييع مقوماتيه ومنهيا االقتصادية 
والثقافيية والعلميية  والدفاعية والعسيكرية، 
ويف الحقيقية فيان القيدرة الدفاعيية توفير 
قدرة  املقاومة والصميود امام مطامع االعداء 
ونصبيح يف ظيل ذليك قادرين  عيىل الدفاع عن 

املصالح الوطنية . 
واضياف، ان العيدو جميع كييده للقضاء عىل 
اسيتقالل الجمهورية  االسيالمية االيرانية لذا 
فيان الجمهورية إما ان تتخىل عن اسيتقاللها 
 وإما ان تتقيدم يف جميع العنارص الباعثة عىل 

االقتدار لصون  استقاللها . 
واعترب الدفاع االسرتاتيجي يف جميع املستويات 
احيدى االولوييات  الرئيسيية ليوزارة الدفياع 
واضياف، ان الرصييد البيرشي االسيرتاتيجي 
مكميالن  اميران  االسيرتاتيجية   واالسيلحة 

أحدهما لآلخر للدفاع  االسرتاتيجي . 
واشيار اىل تاريخ عداء امريكا للشعب االيراني 
الثقافيية  ان  املؤاميرات  واضياف،  العظييم 

االجتماعيية  االزميات  واثيارة  واالقتصاديية 
وفرض  اجيراءات الحظير وزرع االرهابيني يف 
املنطقة وبالتايل اغتيال قائد  االسيالم الشيهيد 
قاسم سيليماني، تاتي كلها يف سياق إضعاف 
 الجمهوريية االسيالمية ومين ثيم دحرهيا يف 
الجبهية العسيكرية النه ليو  كانوا يشيعرون 
بيذرة مين التفوق العسيكري تجياه بالدنا ملا 
استخدموا  سائر اساليب االطاحة ضد الشعب 

االيراني العظيم اطالقا . 
واعترب العميد حاتمي هدف نظام الهيمنة من 
تاسيس ونرش  الجماعات االرهابية يف املنطقة 
هو القضاء عىل االسيالم وبالتيايل  الجمهورية 
االسيالمية االيرانيية واضياف، لليه الحمد ان 
مؤامراتهيم  فشيلت بفضل تضحييات ابطال 
محيور املقاومية والقييادة املقتيدرة  للفريق 

الشهيد قاسم سليماني . 

المراقب العراقي/ متابعة...
  « »BDS«نّددت »الحركة الدولية ملقاطعة إرسائيل
 بمشياركة كيان  العيدو يف معرض »إكسيبو دبي 

2020«، وبدء بناء جناحه الخاص  فيه . 
ويف بييان لهيا، عيرّبت الحملية عن »اسيتنكارها 
يف  »إرسائييل«  الشيديدين  ملشياركة  ورفضهيا 
املعيرض، داعية كافية الدول والجهات  املُشياركة 
يف املعرض، »ملقاطعته الشياملة واالنسحاب منه، 

بسبب  مشاركة دولة االحتالل فيه«. 
ودعيت الحملية اإلميارات »لرفض اسيتقبال وفد 

االحتيالل عيىل  أراضيها، وسيحب مشياركته من 
املعرض، وأهمية تأكيد التزامها  بمعايري املقاطعة 

العربية، وقرارات وزراء الخارجية العرب«  . 
وقاليت الحملة إن »مقاطعية االحتالل اإلرسائييل 
والتصيدي لظاهيرة  التطبييع بكل أشيكاله، هي 
مين  نضاليية  ورضورة  جماعيية  مسيؤولية 
 أجيل حرميان االحتالل ومؤسسياته، مين بعض 
أهيم أدوات هيمنتيه،  وسييطرته عيىل مجتمعنا 

ومقدراتنا«. 
املعيارض  هيذه  »مثيل  أن  الحملية  واعتيربت 

واملؤتميرات يسيتغلها  االحتالل لتسيويق نفسيه 
للعالم كواحة للسيالم والتعاييش، وللتغطية  عىل 
جرائميه اليوميية بحيق شيعبنا، والتيي ال تقبل 
التأويل تحت  مسيميات تبادل الخيربات أو تعزيز 
االسيتقرار االقتصادي، فجميعها  تصب يف خدمة 

نظام االستعمار اإلرسائييل«. 
وكانت وزارة خارجية العدو قد أعلنت األحد البدء 
بأعمال بناء  الجنياح اإلرسائييل يف املعرض الدويل، 
اليذي ينطلق يف 20 ترشين  األول املقبل، ويسيتمر 

حتى 10 نيسان 2021، يف اإلمارات . 

المراقب العراقي/ متابعة...
طرييق  لتعبييد  جدييدة  خطيوة  يف 
وتهيئية  الصهاينية  ميع  التطبييع 
الشارع  السيعودي ألي اتفاق تسوية 
محتميل ميع العيدو، يعتيزم وزيير 
العدل  السيعودي السابق األمني العام 
العالم اإلسيالمي« محمد  لي«رابطية 
 العيىس القيام بزيارة »نادرة« ملعسكر 
»أوشيفيتز« يف بولنيدا، حييث  يّدعي 

الصهاينة أن النازيني ارتكبوا محرقة 
بحيّق اليهيود خيالل  الحيرب العاملية 
الثانيية، كجيزء مين »إحيياء ذكرى 
بحسب  »الهولوكوسيت«  املزعومة«، 
   »i24NEWS«ميا أفياد موقيع قنياة

 اإلرسائيلية . 
للتطبييع  الدينيي  الوجيه  العييىس، 
بني الريياض و«تل أبييب« واملعروف 
 بي«بطوالتيه« التطبيعيية عىل صعيد 

املمارسيات واملواقيف، لين يكتفيي-
القناة-بالزييارة بل   بحسيب موقيع 
سييصيل ليي«أرواح الذيين قضيوا«، 
 وسيريافقه رئيس ما يسمى »اللجنة 
فليكيس  األمريكيية«  اليهوديية 

 واربورغ . 
املوقيع اإلرسائيييل وصيف »خطيوة 
العييىس التطبيعيية بيي »املهمة بني 
 األديان«، وقال إنها »استمرار لالتجاه 

التيي  تقياوم  السيعودية  يف  السيائد 
»الهولوكوسيت« وأي  إنكار  وبشيدة 
عمل معاد للسامية« عىل  حد تعبريه، 
وأضياف أن »هذا االتجاه بدأه العيىس 
قبيل عاميني عندما  أرسيل إىل متحف 
املحرقة يف واشينطن رسالة عرب فيها 
عين   «تعاطفه« ميع الضحايا« وزعم 
فيهيا أن »اإلسيالم الحقيقي ال يمكن 

أن  يقبل مثل هذه الجرائم«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
محاكمية  الثالثياء  الييوم  انطلقيت 
الرئييس األمريكيي دوناليد تراميب، 
حييث  يؤكد الديمقراطيون سيماحه 
لقوى أجنبية بالتدخل يف االنتخابات، 
بالتزويير  يتهمهيم  الدفياع   وفرييق 
ويطاليب بتربئة رسيعية لرتامب ويف 
 الوقيت اليذي اعترب فييه محاموه أن 
قضية املساءلة ضده هي نتاج  عملية 
زورهيا الديمقراطييون وال بيد مين 

رفضها يف محاكمة مجلس  الشيوخ . 
إلفيادة  تنفييذي  ملخيص  ويدعيو 
مجليس  محاكمتيه  قبيل  تراميب 
الشييوخ  إىل تربئية الرئيس عىل وجه 
الرسعة من تهمتيني أقرهما مجلس 
 النيواب، ووصيف امللخيص التهمتني 
بأنهما إهانة للدسيتور  واملؤسسيات 
تهمية  أن  وأضياف  الديمقراطيية، 
تعطييل عميل الكونغيرس  سيخيفة 

وخطرية . 
إهانة الدستور ...  

الرئيس األمريكيي دونالد ترامب حث 
مجلس الشييوخ عىل رفض  املساءلة 
باعتبارها إهانة للدسيتور األمريكي، 
فيما اعترب محاموه  أّن الئحة االتهام 

املوجهية إلييه »هجيوم خطير عيىل 
حيق األمريكييني يف  اختيار رئيسيهم 

بحرية«، ويقولون إّن مادتي املساءلة 
تنتهكان  الدسيتور . 

تهم جدية ... 
مين جهته، أّكد الزعييم الديمقراطي 

يف مجلس الشييوخ األمريكي  تشياك 
شيومر أن ترامب يواجيه تهماً جّدية 

منها السيماح لقوى أجنبية  بالتدخل 
يف االنتخابيات، فيميا اتهيم تشيومر 
تراميب بإخفياء الحقيقة  متسيائالً 
عّميا إذا كان بإمكانيه منيع خيروج 
املعلوميات املطلوبية يف  التحقيقات، 
الديمقراطييني  مواصلية  مؤّكيداً 
الضغط من أجل الحقيقة  والشيهود 

والوثائق . 
وكانت أوىل جلسات االستماع العلنية 
لشيهود رئيسييني يف التحقييق  الذي 
يهيدف لعزل الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب قد بيدأت يف 11  ترشين الثاني 
مين العيام امليايض، وأّكدت رئيسية 
النيواب  األمريكيي يف أكثير  مجليس 
من ميرة عزمهيا امليض يف إجيراءات 
عيزل  الرئيس. ويقييم البيت األبيض 
جلسيات مجلس النواب العلنية حول 
ميا  بيات يعيرف بقضيية »أوكرانييا 

غيت«. 
اتهاميات  الديمقراطييون  ويوّجيه 
للرئييس األمريكي تربط بيني تقديم 
عسيكرية  مسياعدات   واشينطن 
أمريكيية ألوكرانييا، وفتحها تحقيقاً 
حيول  شيبهة فسياد تتعليق بهانرت 

وواليده جيو باييدن . 
آليات العزل...  

وإذا ميا ثبتيت عىل الرئييس »جرائم 
ومخالفيات قصوى« هنياك إمكانية 
 أن يعيزل لكيّن العملية ليسيت بهذه 
السيهولة، فمسيار العيزل يبيدأ أوالً 
 من مجليس النواب حيث يجب توفري 
غالبية بسييطة للنجاح يف  التصويت 
للعزل أي 218 صوتاً، والديمقراطيون 
اليوم يشيغلون 233  مقعداً من 435 
مقعيداً وعليه فإن الفوز هنا سيهل، 
لكيّن املرحلة  الثانيية أي املحاكمة يف 
مجليس الشييوخ تسيتلزم تصويت 
غالبيية  الثلثيني يف مجلس الشييوخ، 
وللديمقراطييني هنيا املسيتمرين يف 
دعم  ترامب 47 مقعداً من أصل 100  . 
ويف مفارقيات التارييخ األمريكيي أن 
تجربتني مشيابهتني وصلتيا إىل  باب 
مجليس الشييوخ وحصدتا الفشيل. 
أنيدرو جونسيون عيام 1868،  وبيل 
كلنتيون عيام 1998، أميا ريتشيارد 
 1974 عيام  فاسيتقال  نيكسيون 
 بسيبب فضيحة ووترغيت قبل عزله. 
وال ميؤرشات أن الرئييس  األمريكيي 
الحايل قد يقّدم اسيتقالته، ال سييما 
أنه يسيخر عىل طريقته  من جلسات 
مجلس النيواب العلنية، ويكرر دائماً 

إنه لم »يرتكب أّي  مخالفة«. 

وزير الدفاع اإليراني: الجمهورية أثبتت قدرتها للرد
 على أي  تهديد وبأي مستوى كان

حركة مقاطعة »إسرائيل« تنّدد بمشاركة االحتالل 
بـ »إكسبو دبي   2020  «  

التطبيع بين الرياض و«تل أبيب«.. محمد العيسى يزور 
معسكر   »أوشفيتز« في بولندا

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن القضاء الصيني، الثالثاء، أنه حكم بالسجن 13 عاماً وستة  أشهر 
عىل الرئيس السيابق لإلنرتبيول، الصيني مينغ هونغيوي الذي  اختفى 
فجيأة من مقر منظمة الرشطة الدولية يف مدينة ليون  الفرنسيية، بعد 

إدانته بالفساد . 
وأعلنت املحكمة الشعبية يف تيانجني )شمال( أنه حكم أيضاً عىل  مينغ 

)65 عاما(، نائب وزير األمن العام الصيني السابق بني 2005  و2017، 
بدفع غرامة مقدارها مليونا يوان )نحو 260 ألف يورو(  . 

وكانت الصني أعلنت يف )ترشين األول( 2018 أن مينغ الذي  اختفى بعد 
وصوله إىل بلده، يخضع للتحقيق »لالشتباه بانتهاكه  القانون .» 

واعيرتف مينيغ، وهو أول رئييس صيني لالنرتبول، بالذنيب يف   )تموز( 
املايض. وأفادت املحكمة بأنه لن يستأنف الحكم. 

السجن 13 سنة لرئيس اإلنتربول السابق  
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إن وجلود  قلوة  عقائديلة  تعلود  إىل جذورها  اإلسلامية  املحمدية  
االصيللة  ،يعلد خطرا ليس  عىل املتطرفني  فحسلب  ،بلل عىل النظام  
العامللي  الذي تأسلس بعد الحرب العامليلة  الثانية  بقيلادة  الواليات 
املتحلدة االمريكيلة،  التي تدرك  جيدا  بأن وجود  هذا النوع من القوة  
 سليجعلها  يف  موقلف  محرج  او ربما تفقد دورهلا  يف  قيادة العالم 

ونظامه الدويل . 
استشعرت هذا الخطر ووضعت  له عوامل استباقية  ومطبات  عىس 

ان يقع  بها  الحشد  الشعبي املقدس،  
كان امللروع الصهيونلي واألمريكلي يسلر  عىل أفضلل وجه،  من 
تخريلب  اللدول اإلسلامية  وإثلارة الفتن  ،وصنع  اسلام سليايس  
امريكي  ،يخدم مصالحها  يف املنطقة  والعالم  ،  ومتكون  من رشاذم 
الخللق  واملجرملني  والجهللة، تحت غطاء فتاوى  تكفرية  سللفية  
 وهابية  ،أو ما يسلمى  تامذة اليهلود، التي أصدرت فتاوى  ملنارصة 
الجيش األمريكي  ضد  ما يسلمى  حسب فتاواهم »الروافض »، وهنا 

كان لإلعام الخليجي الدور األكرب  يف  هذا  األمر . 
من ثم اخرتاق العملية السياسية يف العراق، من قبل دواعشالسياسة  
،الذيلن كان لهم دور  األبرز  يف  تشلوية صورة العلراق الجديد  ،ومن 
املعرقلني لكل عملية  سياسلية وعسلكرية  واقتصادية  تهم الشلعب 
العراقي  وتكون  يف  صالح  الباداي جواسيس  يف جسد صانع  القرار . 

بعلد تهيؤ السلاحة واللعب علىل الوتر  الطائفي، تمكنلوا  من ادخال  
داعشباستقبالهم وتأمني   كل احتياجاتهم .   

لكن لم يكن يف تصورهم  ان هناك فتوى  ستبطل  سحرهم  ،فيتحولوا  
إىل عصف مأكول،

فتغر  املشلهد السيايس من منهزم إىل منترص  وأنتج الحشد الشعبي 
املقدس . 

بعد االنتصار عىل داعش  كانوا يتصورون حل الحشلد الشلعبي، فإذا 
بهلم ينصدمون مرة أخرى  بتريع قانون الحشلد الشلعبي وجعله  
ضمن املؤسسلة  العسكرية الرسلمية تحت أمرة القائد  العام للقوات 

املسلحة  . 
فاتجهلوا إىل خطلة أخلرة  وهلي محاولة جر الحشلد الشلعبي إىل 
مصادمة مع املتظاهرين   ،وكانت املاكنة اإلعامية جاهزة لبث هكذا 

خرب إىل العالم لتشويه صورته، من ثم تجريمه  يف االمم املتحدة،
فكان  ذلك  باالجتماع الذي حرضه القادة العسكريون  بقيادة رئيس 

مجلس الوزراء الدكتور  عادل عبد املهدي،
فكان بحضور  الشهيدأبي مهدي املهندس، فرفض الشهيد ابو مهدي 
املهندس هذا االمر  بشلكل قطعي وجازم، ويذكر بان هذا الطلب كان 

من قبل احدى قيادات الجيش .!! 
وبعلد استشلهاد ابي مهدي املهنلدس، حاولوا التصعيلد عىل مقرات 

الحشد باالستفزاز عىس ان  ينجر إىل املخطط الصهيو امريكي . 
وهلذا منلال بعيلد اآلن فالحشلد يلدرك حجلم اللعبلة وأدواتها، ألن 
األمريلكان ال يجدون لهلم دورا  مؤثرا يف العراق  وتمرير مشلاريعهم 
العدوانية إال بحل الحشلد او تجريمه، لكلي يكون لهم  الحق  بالرد و 

محاربته وقطع طريق املقاومة .  
ثبلت الحشلد الشلعبي  بأنله  قائد قلوي رشس  وملرف  ووقوفه  
وإدراكه حجم املخطط املعد  له، مما جعل من دولة الشيطان واتباعها  

يستشيطون غضبا فكل املؤامرات سقطت من دون   نتائج تذكر . 
فا أمان لنا من الشيطان وأدواته إال بحشدنا  فهوعزة العراق وذخره 

عند الشدائد ... 

!؟الحشدلماذا
 كندي الزهريي

،،

كثيرة هي نقاط التشاُبه بين كّل من الرئيس األميركي دوالندترامب ورئيس الوزراء  اإلسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، ولكن نقطة االلتقاء األبرز بين الرجلين هي أنهما يعمالن على  قاعدة »أنا ومن 

بعدي الطوفان .» 
فترامب ولِتجّنب َعْزله من الرئاسة ُمستعدٌّ ألن يذهب بالعالم إلى حرٍب عالميٍة، أو أن يذهب  بالواليات 

ح ذات مرٍة، بأن َعْزله قد  يؤّدي إلى ذلك،  المتحدة األميركية إلى حرٍب داخليٍة وذلك بحسب ما لمَّ
ونتنياهو من أجل تجّنب السجن ُمستعدٌّ ألن يذهب بالمنطقة إلى حرٍب شاملٍة،  وما زال يعمل في 

سبيل ذلك والدالئل كثيرة . 

بقلم/نزيهخطاطبه
قلد يكون ملن الصعب عىل طهلران فقدان 
رجلل مثلل الفريق سلليماني، ملا اّتسلم به 
ملن ذكاء  وحنكة ودهاء عسلكري ومرونة 
يف العملل وعاقلات وثيقلة مع قلادة قوى 
املقاوملة وقواعدهلا  التلي كانلت تكلّن له 
االحرتام واملحبلة، ولكن التجارب التأريخية 
علّمتنا أن عمليات االغتيال قد  تؤذي الطرف 
اآلخلر ولكنهلا ال ُتنهي املقاوملة وال تجلب 

األمن والسام للجانب املُنّفذ . 
رئيسلة مجللس النلواب األمركلي، نانيس 
بيلويس، علّقت علىل عملية االغتيال بقولها 
إنهلا ال  تعتقلد أن »إدارة الرئيلس دوناللد 
تراملب، جعلت البلاد أكثر أمنلاً«، واصفة 
إياهلا   «باالسلتفزازية« و«غلر املناسلبة« 

والتصعيدية . 
لة اإليرانية يف  اغتيال سلليماني أصلاب األمَّ
دها بشكل لم يحدث من قبل،  الصميم، ووحَّ
 ومشاركة املايني يف تشلييع جنازته حوَّلته 
إىل رملز وطني، فيما انقسلم العالم العربي 
 واإلسلامي املنقسلم واملتشلظي أصاً، بني 

ُمتشفٍّ وبني راِفض لعملية االغتيال . 
حركتلا حماس والجهلاد اإلسلامي غرَّدتا 
خلارج رسب بعض »الحركات اإلسلامية« 
ووفتلا  الفريلق سلليماني حّقه ملن خال 
مشاركة قادتهما يف التشييع وتقديم العزاء، 
حيث أّكلد رئيس  املكتب السليايس لحماس  
إسلماعيل هنية بأن املقاوملة ما وصلت إىل 

ملا وصلت إليه من  القوَّة والصمود والعطاء 
إاّل بوجلود قاسلم سلليماني، ُمضيفلاً »إّن 
الشهيد القائد سلليماني الذي  أمىض حياته 
من أجل دعم املقاومة وإسنادها، هو شهيد 

القدس، شهيد القدس، شهيد  القدس .» 
اغتيال سليماني فتح مرحلة جديدة يف تأريخ 
املنطقلة بلدأت باللرد اإليرانلي الصاروخي 
الذي  اسلتهدف القواعلد األمركية يف »عني 
األسلد« وأربيل، ملا يعترب صفعة وسلابقة 
من التحدّي لم  تشلهدها الواليات املتحدة يف 
ن من اللرد عليها خوفاً  املنطقة، وللم تتمكَّ
لرة لقواعدها  ملن االنجلرار إىل حلرب  ُمدمِّ
ومصالحهلا، وخوفلاً من أن تشلّكل خطراً 
علىل دوللة االحتلال. املعركلة اآلن  ُفِتَحلت 
علىل مرصاعيهلا ضلد القواعلد األمركيلة 
ورشعيتهلا يف املنطقلة وعنوانهلا املطالبلة 
 بإخراجها وإنهاء الخدمات األمركية إن لم 
يكن بالوسلائل السللمية كما طالب برملان 

العراق  وحكومته، فباملقاومة . 
لن يكون من السهل عىل ترامب القبول بذلك 
وهو الذي أقدم عىل عملية االغتيال لتحقيق 
 نلرص انتخابي وملنلع أي تقارب بلني إيران 
والسلعودية، خاصة وأن الفريق سلليماني 
كان يحمل  رسلالة جواب من حكومة باده 
رداً عىل رسالة سعودية وقت اغتياله بهدف 
تحقيلق انفراج يف  األوضلاع يف املنطقة. كما 
رد تراملب عىل مطللب الحكوملة العراقية 
بالخروج ملن العراق  بقولله إن »عليهم أن 
يدفعلوا«، ُمهّدداً بمصادرة حلواىل 30 مليار 

دوالر تعود للعراق يف البنوك  األمركية، فيما 
رشع بالضغط عىل الدول األوروبية للخروج 
من االتفلاق النووي وتشلديد  الحصار عىل 
إيران، حيث أعلنت بريطانيا وأملانيا وفرنسا 
األسلبوع امللايض تفعيلل آلية فلّض  النزاع 
الخاصلة باالتفاق النلووي اإليراني، بعدما 

أعلنت طهران َخْفض التزاماتها . 
ويف مواجهلة املقاومة والجيشلني العراقي 
والسلوري بلدأ تراملب وخلرباؤه بإعلادة 
النفخ بتنظيم   «داعلش« اإلرهابي وإعادته 
إىل الحيلاة، بعدما تفاخلر الرئيس األمركي 
بأن بلاده حّققت  انتصارات علىل التنظيم 
اإلرهابلي الذي صنعته واسلتخدمته ذريعة 

لتواجدها يف املنطقة  . 
ما قالله رئيس اللوزراء العراقي املسلتقيل 
الصلواب  علني  كان  عبداملهلدي  علادل 
والحقيقلة: ال  مخرج إال بانسلحاب القوات 
األمركيلة ملن العلراق. هلذا هلو املخلرج 
الوحيد ملنلع أي مواجهة  انطاقاً من العراق 

وعىل أرضه . 
وتمّثلل القواعلد األمركية احتلاالً أمركياً 
مبلارشاً، ليلس للعراق وحلده، وإنملا لكل 
دول املنطقلة،  وهلي تشلكل تهديلداً دائماً 
لعلدم اسلتقرارها وتقاربها وكذلك وسليلة 

البتزازها ورسقة ثرواتها . 
وليس منطقياً وال سلوياً ملن يطالب بإبعاد 

العلراق علن املواجهلات واملحلاور أن يقبل 
ببقاء  القلوات األمركية علىل أرضه. أخرج 
القوات األمركية من العراق أوالً، ثم يمكنك 
بعلد ذللك  مطالبلة إيلران بعلدم التدّخل يف 

شؤونك، إن صّح ذلك . 
العلراق  يف  األمركيلة  القلوات  بقلاء  إن 
سليؤّدي حتماً إىل اشلتباكها مع قسم وازن 
ملن الشلعب  العراقي يلرى يف إيلران حليفاً 
طبيعيلاً ومنطقياً، ملن دون أن ننكر وجود 
انقسلامات داخلل العلراق  بشلأن أملركا 
وبشلأن إيلران .  نتفّهلم مواقلف العراقيني 
الذيلن يرفعلون شلعار »العلراق أوالً« وال 
يخفون أهدافهم بأن يكلون  العراق محايداً 

يلّبي مصاللح العراقيني أوالً. فقط نذّكرهم 
بلأن العصابلة الفاِسلدة التلي تجثلم عىل 
 صدورهم وتلرق ثرواتهم جلبها االحتال 
ر العراق وقّسلمه عىل  األمركي بعلد أن دمَّ
أسلاس  طائفي، كما نقول لهم ال تنسوا أن 
العلراق كباقي دول املنطقة ُمسلتهَدف من 
ِقَبل الواليات  املتحلدة واالحتال اإلرسائييل، 
ونذّكرهلم بأقلوال الرئيلس امللرصي أنلور 
السلادات منذ أكثر ملن   40 عاماً عندما برَّر 
خطواتله بالخلروج من اللرصاع والتفاُهم 
مع دولة االحتلال اإلرسائييل  بقوله »مرص 
أوالً« وأن 99% ملن الحل بيلد أمركا. فأين 

هي مرص اليوم؟

»العراقأواًل«يستدعيخروجأميركاأواًل

بقلم/غساناالستانبولي
ونتيجلة نقلاط التشلاُبه هذه اسلتطاع 
نتنياهو إقناع تراملب بتنفيذ خطوات لم 
يجرؤ َمن سلبقه من  الرؤساء األمركيني 
عىل السر فيها، بدءاً من االعرتاف بالقدس 
عاصملٍة للكيلان الصهيونلي،  واالعرتاف 
بضّم الجوالن السلوري املحتل، وصوالً إىل 
إعلان التطبيع الخليجي ملع   «إرسائيل« 
وإظهار نتنياهو بأنه عرَّاب هذا التطبيع، 
إىل غلر ذلك من وسلائل الدعلم، ولكن أن 
 يسلتطيع توريطله يف حماقلة كأن يقوم 
باغتيال شخصيات مقاِومة بوزن الفريق 
قاسلم سلليماني  أو أبي مهدي املهندس، 
فهذا فاق توّقعات ُمعظم املُتابعني للشأن 
األمركي، بلل توّقعات ُمعظم  األمركيني، 
والسلّيما أن الفريلق سلليماني ال يعنلي 
إيران فقلط، بل يعني كّل أطلراف محور 
 املقاوملة، ولذلك فهلي معنية بشلكٍل أو 

بآخلر باللرد علىل هلذه الجريملة . 
إن أّي ُمتاِبٍع لألحداث ُيصَدم بضيق األفق 
االسرتاتيجي لكّل َمن شارك بهذه العملية، 
تشجيعاً  وتخطيطاً وصوالً إىل ترامب الذي 

اّتخذ قرار التنفيذ . 
ولعلّل الصدملة الُكلربى هلي يف الداخلل 
سات الناِفذة  األمركي، وخاصة لدى املؤسَّ
التلي أفاقت  عىل عمليٍة ُمتهّورٍة، ليس لها 
ملن النتائج اإليجابيلة للواليلات املتحدة 
األمركيلة سلوى تغييلب  ِكا الرجللني، 
سلليماني واملهندس، عن ساحة الرصاع، 
ولكن حتى هذه النتيجة ستسقط  برعة، 
ألن الحروب غر مقرونة بأشخاٍص مهما 
امتلكوا من صفاٍت، والتاريخ يشهد لقادة 
 أتلوا بعلد أن قلىض رفاقهم فكانلوا أكثر 

تأثلراً وكان دورهلم أكثلر فاعليلةٍ . 
أّما النتائج السلبية لهذه العملية فقد بدأت 

تظهر منذ اللحظات األوىل، وسيتبعها من 
النتائلج  ما ُيشلّكل تحّوالً اسلرتاتيجياً يف 
مصلر التواُجد األمركي يف كلٍّ من العراق 
وسلوريا مبدئياً،  وقلد يتبعها ذات املصر 

عىل مسلتوى املنطقة . 
وللو نظرنلا ِبُعجاللٍة إىل بعلض النتائلج 
ل :  السلبية التي ظهرت نستطيع أن ُنسجِّ

أدَّت هذه العملية إىل توّحد غالبية الشارع 
أوضاعله  لتحسلني  املُنتِفلض  العراقلي 
املعيشلية،  لُيصبلح محلور تحرّكله هلو 
الضغط عىل الربملان والحكومة العراقيني 
للعمل علىل إخراج القلوات  األمركية من 

العراق . 
بالتوازي رأينا فصائلل عراقية لها وزنها 
السليايس والعسلكري والتلي للم تكلن 
ُمنخرِطلة يف  عمليلاٍت عدائيلٍة لألمركي، 
رأيناهلا ُتطاللب بتوحيد وتنسليق جهود 
الفصائل العراقيلة املُقاِومة  بهدف إخراج 

األمركي . 
أعطت ُمربِّراً قوّيلًا للربملان العراقي لِتبّني 
قلراراً ُيلزم الحكومة العراقية بالعمل عىل 
إنهلاء  التواُجلد األمركلي، وبهلذا القرار 
سلتكون القوات األمركية بموقع املُحتّل، 
وبالتايل سلتكون  ُعرْضًة مروعًة ألعمال 

املقاوملة . 
األمركيلة  للقلوات  اإليرانيلة  الصفعلة 
هي سلابقة للم تتلقها الواليلات املتحدة 
األمركية من ِقَبلل  دولٍة أخرى منذ نهاية 
الحلرب العامليلة الثانية، وهلذه الصفعة 
علرَّت الواليات املتحلدة وأظهرت  حقيقة 
القلّوة األمركيلة، وهلي بدايلة التخلّص 
ملن األوهام املزروعة يف ُمخّيلة العالم بأن 
 القلوات األمركية ال يمكلن أن ُتهزَم، وال 
يمكلن أن تتلّقلى رضبلًة وتبتلعها وكأن 
شليئاً لم يكن،  اليشء الذي سلُيغّر نظرة 

ورّبملا تعاطلي ُمعظلم دول العالم حيال 
الواليات املتحلدة األمركية.  بالتأكيد هذه 
مشكلة أمركية ولكن املشكلة األكرب هي 
إعلان املُرِشلد اإليراني عليل خامنئي  بأن 
ليس هذا هو الرد، وإّنما سيكون بإخراج 
القوات األمركية من كامل املنطقة، وهذا 
يعني  أن عىل األمركي االستعداد لعملياٍت 
ُمقاومٍة ستكون موِجعًة، وهذا ما أتى عىل 
لسان السيِّد  حسن نرص الله يف الخطابني 
األخرين، ولن يستطيع األمركي تجاهل 
ذلك لِما ُيمثل السليِّد  نرص الله من مكانٍة 

ومن صدٍق ومن التزاٍم بما يقول . 
وبالتأكيلد فلإن تللك الصفعلة أظهلرت 
إيران كدولٍة لها ثقلها العسلكري الفاِعل 
واملؤّثر، والذي ال  يمكلن تجاوزه أو القفز 

فوقله . 
التشييع الشلعبي ُمنقِطع النظر للفريق 
سلليماني كشلف َزيف املُبالغة األمركية 
بوجلود رشائلح  مجتمعيٍة إيرانيلٍة واِزنٍة 
تقلف ضلّد القيلادة اإليرانيلة، ولذلك أتى 
هذا التشلييع بمثابة التفويض  الشلعبي 

للقيادة اإليرانية لتعمل ما تراه مناسباً . 
قلد يكون الَهلَلع الذي أصلاب »إرسائيل« 
ودول الخليلج أكلرب من الَهلَلع األمركي، 
ولذللك سلارعت  كّل دول الخليج، بعضها 
بالّر وأغلبها عانيلًة لِتتربَّأ من عاقتها 
بتلك العملية، وذللك تجّنباً  لرٍد إيرانٍي عىل 

أراضيها . 
أّما عىل مسلتوى الداخل األمركي فحدِّث 
وال َحلَرْج، ابتلداًء ملن اسلتنكار ُمعظم 

سات  األمركية املعنية لهذه العملية،  املؤسَّ
إىل قرار الكونغرس بتقييد قرارات ترامب 
بالرّد علىل إيران،  إىل التريلع يف محاولة 
َعزْلله، أي أن كّل تبعات هذه العملية أتت 
لتصلّب بعكس رغبة تراملب  وأمله بأّنها 
سلرتفد رصيلده يف االنتخابلات القادمة، 

فإذا بهذا الرَْفد يعكس مساره تماماً . 
يف الختلام، صحيح أن خسلارة القائدين 
هلي  ورفاقهملا  واملهنلدس  سلليماني 
خسلارٌة كبلرٌة، ولكن  فلات األمركي أّن 
املقاوملة هي نهجٌ وثقافلٌة قبل أن تكون 
ثقلة  تبقلى  ولذللك  وأشلخاصاً،  أفلراداً 
 جمهلور املقاومة كبلرًة بوجلود اآلالف 
مّملن يسلتطيعون وِبجلدارٍة مللء هلذا 

الفراغ. 

مفاعيلاغتيالسليمانيوالمهندس..أيوجهللمنطقة؟

قد تكون عملية اغتيال قائد قوة القدس الفريق قاسم 
سليماني صيدًا ثمينًا في نظر اإلدارة  األميركية وبالنسبة إلى 
الرئيس األميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو، 

وكذلك  بالنسبة إلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
نتنياهو، نظرًا إلى الدور الخطير الذي اضطلع  به الشهيد 
بحسابات هؤالء، وخططه الهاِدفة إلى تنظيم وتطوير 

فصائل المقاومة الممتدة على  طول الحدود مع كيان 
االحتالل اإلسرائيلي من الشمال والجنوب، وفي العراق 

واليمن وغيرها،   وتزويدها بصواريخ وإمكانات متطّورة جدًا 
لت تهديدًا مباشرًا واستراتيجيًا لدولة االحتالل  والمصالح  شكَّ

األميركية وقواعدها وخططها في المنطقة . 



ياماموتوحكماللمباراة..

غدًا .. الزوراء يواجه بونيودكور األوزبكي
 في ملحق دوري أبطال آسيا

اتف�ق ن�ادي الق�وة الجوي�ة لكرة 
القدم م�ع موهبة املنتخب االوملبي 
ل�ؤي العاني.   وق�ال مصدر مقرب 
من اإلدارة  »ان  ادارة القوة الجوية 

اتفقت م�ع لؤي العاني  املحرتف يف 
الدوري املغربي«.  

ع�ى  وق�ع  »الالع�ب  ان  وب�ن 
كشوفات الجوية ملدة ثالث سنوات 

ليمث�ل العريق يف  ال�دوري العراقي 
املمت�از.  وكان العان�ي م�ن افضل 
العب�ي الفري�ق يف تصفيات آس�يا 

األوملبية. 

كش�ف مصدر يف االتحاد العراقي 
لك�رة الق�دم، ان عضوي�ن م�ن 
اتحاد الك�رة م�رتددان  يف تقديم 
اس�تقالتهما بع�د االتف�اق م�ع 
الس�ابق عدن�ان  ال�دويل  النج�م 

درجال . 
»العضوي�ن،  إن  املص�در  وق�ال 
الزام�ي،  وغال�ب  زغ�ر  كام�ل 
ارس�ال كتاب  استقالة  يرفضان 
االتح�اد  اىل  العراق�ي  االتح�اد 

الدويل«. 
االتح�اد  »رئي�س  أن  واوض�ح 
ونائبه، يح�اوالن اقناعهما دون 
ج�دوى، حي�ث يطال�ب  الثنائ�ي 
يف  تواجدهم�ا  بضم�ان  امل�رتدد 

االنتخابات القادمة«. 

يذكر ان اتحاد الكرة كان قد اتفق 
م�ع عدن�ان درجال ع�ى تقديم 
اس�تقالة جماعية  مقابل تنازله 
عن جمي�ع القضايا ضد االتحاد 

يف املحاكم املحلية والدولية. 

لم يتبَق س�وى ايام قليل�ة وتنتهي 
االنتقاالت الش�توية وهن�اك أربعة 

العبن  عراقين محرتفن دون ناد. 
االنتق�االت  ف�ان  يوم�ا   11 وبع�د 
الشتوية س�تنتهي وهناك ٤ العبن 
س�بقوا وان  مثل�وا املنتخب الوطني 

لم يتعاقدوا مع أندية. 
الع�ب الدحي�ل القط�ري مهند عي 
»ميم�ي« اىل االن ل�م يح�دد وجهته 
املقبل�ة بع�د  الخ�روج م�ن الفريق 

القطري. 
وحس�ب ترسيبات فان ميمي لديه 
عروض قطرية م�ن األهي والريان 
القطرين  لك�ن الالعب يريد خوض 

االحرتاف األوروبي. 
األمريك�ي  ال�دوري  يف  واملح�رتف 
جس�تن مرام هو االخر ب�دون ناد 
حي�ث ل�م يج�دد  تعاقده م�ع نادي 

أتالنتا األمريكي. 
م�رام ووف�ق مص�در مق�رب منه 
»فان�ه تلق�ى عرض�ن م�ن نادين 
يري�د  ال  لك�ن  الالع�ب  س�عودين 

التواجد يف الدوريات العربية. 
الالعب االخر هو ريبن سوالقا الذي 

اح�رتف يف الدوري الرصب�ي واعلن 
مغادرته  قبل مدة ليست بالقليلة. 

فيم�ا ل�م يج�دد متوس�ط مي�دان 
الس�ابق  الوطن�ي  منتخبن�ا 
ي�ارس قاس�م عق�ده م�ع اورب�رو 

 السويديرغم تقديمه ألداء جيد. 

كشف مدرب فريق الرشطة بالجودو احمد جاسم محمد 
عن رفض الهيأة العامة  بالنادي استقالة ثالثة من اعضاء 
االدارة، ك�ردة فع�ل لخروج فري�ق الكرة من  منافس�ات 

بطولة االندية العربية عى يد فريق الشباب السعودي . 
وق�ال محم�د إن »الهيأة العام�ة بالن�ادي ترفض رفضا 
قاطعا استقالة مرشف فريق  الكرة بالنادي وعضو االدارة 

عي الشحماني، وعدي الربيعي، وتحسن  اليارسي، أو اي 
عضو من االدارة يعتزم االس�تقالة، وان الهيأة س�تجتمع 
غ�دا  االربعاء عند الس�اعة العارشة صباح�ا بمقر النادي 
لرفض االس�تقالة وباالجماع  بحس�ب اتفاق مس�بق مع 

الجميع«. 
واض�اف، أن »الهي�أة العامة تعت�ز بالثالث�ة واليمكن ان 

تفقد خدماتهم بهذه  الس�هولة، وانه�ا تؤمن ان الرياضة 
فوز وخس�ارة« ،مبينا، أن« فريق الكرة من  الفرق الجيدة 
بالنادي لكن الظروف وعدم التوفيق هي التي ساهمت يف 

خروجه  من بطولة االندية العربية«. 
يشار اىل االعضاء الثالثة قدموا االستقالة من االدارة كردة 

فعل لخروج فريق  الكرة من بطولة االندية العربية. 

تجتمع يف الس�اعة الحادية عرشة صباح 
يوم الس�بت املقبل يف قاع�ة تموز بفندق 
 الش�راتون يف العاصم�ة بغ�داد عمومية 

االتحاد العراقي لكرة القدم . 
وقال أمن رس االتحاد وكالة طارق أحمد 
يف بي�ان تلقت )املراقب العراقي(،نس�خة 
 من�ه إن »االتح�اد أكم�ل كاف�ة األم�ور 
اإلداري�ة واللوجس�تية الخاص�ة بانعقاد 
 املؤتمر«، داعيا »أعضاء الهيئة العامة إىل 
جلب كتب رس�مية تخوله�م من  حضور 
املؤتم�ر حي�ث يعد ه�ذا ال�رشط إلزاميا 

للحضور«. 
وأضاف احمد أن »االتحاد س�بق ان أرسل 
التقريرين امل�ايل واإلداري ألعضاء  الهيئة 
العام�ة حي�ث ورد ع�دد م�ن املالحظات 
بش�أنهما س�يتم اإلجابة عنها يف  مؤتمر 

السبت املقبل    «. 
يش�ار اىل ان ادارة اتح�اد الكرة س�بق ان 
قدم اس�تقالة مرهونة ل�دى رئيس لجنة 
 الشباب والرياضة بالربملان عباس عليوي 
لحن تنازل الالعب الدويل الس�ابق  عدنان 
درجال عن الدعاوي املقامة ضد االتحاد. 

لم يكن الرد المتوقع من نادي الشرطة في دوري 
أبطال العرب بحجم الطموحات  في إعادة االعتبار 
ولسمعة الكرة العراقية بعد الخسارة المذلة أمام 
الشباب  السعودي ذهابا بسداسية دون مقابل إذ 
لقي الفريق خسارة أخرى في ملعبه  االفتراضي 

بعمان بهدف واحد .  
الالعب�ون تحدثوا قب�ل اللقاء أنهم س�يقدمون صورة ناصعة 
من االداء ويحققون  فوزا معنويا يف االقل للثأر من خس�ارتهم 
الفاضحة يف ارض السعودية، غابت  الصورة والنتيجة املأمولة 
وظهر الفريق متواضعا ال يقوى عى مواجهة منافسه  الذي ال 

ينتمي لطينة الكبار بن االندية العربية . 
املتوق�ع االن االطاح�ة بم�درب الرشطة )اليت�ش( تحميال له 
ملس�ؤولية الخس�ارة  بس�بعة أهداف ذهابا وإيابا مع ان ثالثة 
من اعضاء االدارة هم الدكتور عدي  الربيعي وعي الش�حماني 
وتحس�ن الي�ارسي قدموا اس�تقالة )إعالمي�ة( حزنا عى  ما 
آل إلي�ه حال الرشط�ة أفضل الف�رق العراقية دعما وأس�ماء 
واستقرارا، استقالة  تعد ردة فعل آنية عى الخسارة لكنهم لن 

يمضوا فيها وسيعودون اللغائها بعد  وقت قصر . 
بنج�وم  املتخ�م  الرشط�ة  خس�ارة 
املنتخ�ب الوطن�ي ل�م تكن خس�ارة 
لفريق عراقي  فحس�ب ب�ل هي خيبة 
لكرتن�ا التي لم تخ�رج بنتائج مقنعة 
ع�ى املس�ارين العربي  واالس�يوي يف 
البط�والت الت�ي تش�ارك به�ا انديتنا 
ومنتخباتنا، خس�ارة تؤكد اننا  مازلنا 
متخلفن ع�ن ركب املنافس�ة والعمل 

الحقيق�ي املنظ�م، مازلنا بعيدين ع�ن  وجود اندي�ة حقيقية 
ترقى برياضتن�ا كما يحدث مع اندية عربية قطعت أش�واطا 
 بعيدة يف التطور والتقدم والوصل اىل املنافسة عى القاب آسيا 

أو حتى الظهور  بمظهر القوة يف بطوالت عاملية . 
الرشط�ة مطال�ب االن بجلس�ة ملراجعة الذات فاملس�ؤولية ال 
تق�ع عى عاتق  املدرب وحده، الالعبون كانوا س�ببا مبارشا يف 
الخسارة املوجعة، هل كانوا  دولين حقا؟ هل أظهروا خربتهم 
ودرايته�م يف مالعب الكرة؟ هل لعب�وا بارصار  وارادة حقيقية 
ملواصلة املش�وار؟ ال يمكن ان نتذرع بسوء التحكيم؟ ال يمكن 
ان  نلق�ي بالالئم�ة عى ارضي�ة امللعب!! كنا بحاج�ة اىل رجال 
حقيقي�ن داخ�ل امللع�ب  يحملون هم�وم الوطن يف أنفس�هم 
ويقدم�ون أداًء مرشف�ا يفخ�ر ب�ه كل عراق�ي، خيب�ة  االمل 
الجدي�دة  يجب أالاّ تمر م�رور الكرام والبد من تحديد اس�باب 
التقص�ر الن  التس�بب بخ�ذالن كرتن�ا وجمهورنا لي�س امرا 
عابرا ويس�تحق ان نحقق فيه كثرا  ملعرفة اين وصلنا؟ وكيف 
نتجاوز ماحدث مس�تقبال تجنبا لخس�ارات أكرب وفضائح  ال 

نريد الوقوع بفخها مرة أخرى. 

خيبة عراقية
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يواصل فريق ال�زوراء بكرة القدم 
تحضرات�ه ملواجه�ة بونيودك�ور 
األوزبكي يوم  غد األربعاء يف ملحق 
دوري أبط�ال آس�يا التي س�تقام 
يف ملع�ب بونيودك�ور يف  العاصمة 
األوزبكية طشقند يف تمام الساعة 
الثانية عرشة ظهراً بتوقيت بغداد . 

لفري�ق  الفن�ي  املدي�ر  وق�ال 
ال�زوراء باس�م قاس�م يف املؤتمر 
الصحفي الخ�اص  باملباراة والذي 
العراق�ي«    إن  تابعته«املراق�ب 
»الجه�از الفني للفري�ق رفع من 
خصوص�اً  االس�تعدادات   وت�رة 
بع�د وص�ول الوجب�ة الثانية من 
الالعب�ن«، مبيناً أن�ه   «تم الرتكيز 
عى الجان�ب النف�ي كونه األهم 
يف الف�رتة الحالية تبع�ًا ملا يمر به 

 الفريق من ظروف    «. 
م�ن  »كان  أن�ه  قاس�م  وأض�اف 
املق�رر أن تق�ام مب�اراة ودية مع 
أح�د األندي�ة األوزبكي�ة  غ�ر أن 
س�وء األرضي�ة واألح�وال الجوية 
ت�م  ل�ذا  إقامته�ا،  دون  ح�ال 
تعويضها  بمباراة ب�ن الالعبن«، 
مؤك�داً أن »عى الجمي�ع التفكر 
بكيفي�ة تحقي�ق نتيج�ة  إيجابية 
وتلبية طموحات األم�ة الزورائية 
والعراقي�ة بالرغ�م م�ن صعوب�ة 

املباراة«. 
مش�راً اىل أن الجه�از الفني لديه 
معلومات ال ب�أس بها عن الفريق 
األوزبكي وتم  إعداد خطة مناسبة 
لتج�اوز عقبة املضيف وتس�جيل 
حضور م�رشف للك�رة  الزورائية 

العريقة«. 
م�ن جانب�ه اك�د مهاج�م ن�ادي 
ال�زوراء، مهن�د عب�د الرحي�م، أن 
مب�اراة  ن�ادي  يف  فريق�ه  ه�دف 
بملح�ق  االوزبك�ي  بونيودك�ور 

دوري أبطال هو الفوز ال غر . 
املؤتم�ر  يف  الرحي�م  عب�د  وق�ال 

إن  باملب�اراة  الخ�اص  الصحف�ي 
ام�ام  بونيودك�ور  »املواجه�ة 
االوزبك�ي، مهم�ة ج�داً، نس�عى 
لل�دور  للعب�ور  الف�وز  لتحقي�ق 

القادم«. 
وأضاف أن »الزوراء اس�تعد جيداً 

للمباراة، بالرغم من توقف الدوري 
املمت�از،  لكننا واصلن�ا التمرينات 
ك�ي نك�ون يف الح�د األق�ى من 

الجاهزية«. 
ملع�ب  ع�ى  املب�اراة  وس�تقام 
بونيودكور يف تمام الساعة 12 من 

ظهر يوم غٍد  األربعاء. 
اىل ذل�ك أعل�ن االتح�اد االس�يوي 
لك�رة القدم، ع�ن طاق�م تحكيم 
مباري�ات امللحق  اآلس�يوي املؤهل 
ل�دور املجموع�ات ب�دوري أبطال 

آسيا 2020  . 

وكلف اآلس�يوي، الحك�م الياباني 
ي�وداي ياماموت�و حكم�ا ملب�اراة 
الزوراء  بونيودكور  األوزبكي أمام 
العراقي ضمن امللحق الذي سيقام 
غداً األربعاء الس�اعة  ال�12 ظهراً 

بتوقيت بغداد . 

وسرتدي العبو بونيودكور األزرق 
ال�زوراء  يرت�دي  بينم�ا  الكام�ل 
األبي�ض الكامل  ويف ح�ال التعادل 
س�تكون هن�اك أش�واط إضافية 
ويف حال استمرار التعادل سيكون 

 الحسم بالركالت الرتجيحية. 

ج�رت ام�س االثن�ن مراس�يم قرع�ة البطولة 
العربي�ة للش�باب الت�ي يش�ارك فيه�ا  منتخب 
الش�باب العراق�ي يف الري�اض، والت�ي ينظمها 
االتح�اد العرب�ي لك�رة الق�دم  والت�ي س�تقام 

منافساتها بمشاركة 16 منتخباً . 
وتق�ام البطول�ة خ�ال الف�رة من 17 ش�باط 
الق�ادم حتى الخام�س من آذار الق�ادم يف  مدن 

الرياض والدمام والخرب . 
وأس�فرت القرعة عىل النحو اآلتي للمجموعات 

األربع : 
 -املجموع�ة األوىل: الع�راق وتون�س وموريتانيا 

والكويت
 -املجموع�ة الثاني�ة: املغ�رب والبحري�ن وقطر 

وجيبوتي
وفلس�طن  الس�عودية  الثالث�ة:   -املجموع�ة 

والجزائر ومرص
 -املجموع�ة الرابعة: الس�ودان وليبيا واإلمارات 

وجزر القمر
وتحضن مدينة الخرب منافسات مجموعة ليوث 
الرافدين من املس�ابقة عىل اس�تاد  مدينة األمري 
س�عود بن جلوي الرياضية، فيما تقام مباريات 
املجموعت�ن الثانية  والرابع�ة يف مدينة الرياض 
ع�ىل اس�تاد األمري فيص�ل بن فهد وعىل اس�تاد 
ن�ادي  الري�اض، بينما تس�تضيف مدينة الدمام 
لقاءات املجموعة الثالثة عىل استاد  األمري محمد 

بن فهد . 
وس�تنطلق منافس�ات البطولة ي�وم االثنن 17 
شباط املقبل، وتختتم يف الخامس  من شهر آذار 
باملباراة النهائية عىل استاد األمري محمد بن فهد 

بمدينة الدمام . 

وتقام مرحلة املجموعات بن يومي 17 ش�باط 
وحتى 24 من نفس الشهر، فيما  تلعب مباريات 
الدور ربع النهائي يومي الخميس والجمعة 27 
و28 ش�باط، عىل  أن تقام مبارات�ا الدور نصف 
النهائ�ي للبطول�ة ي�وم 2 آذار، قب�ل 3 أيام من 

موعد  املباراة الختامية. 

منتخب الشباب يواجه تونس 
في افتتاح البطولة العربية

عدنان لفتة

نفط الوسط يقترب من ضم المغربي ياسين بايوض
اقرب نفط الوس�ط م�ن التعاقد م�ع العبن 
ج�دد يف ف�رة االنتق�االت الش�توية  تحض�ريا 

الستئناف منافسات الدوري . 
إن  شنيش�ل،  رايض  الفري�ق  م�درب  وق�ال 
املفاوضات وصلت ملراحل نهائية مع  املحرف 

املغرب�ي ياس�ن باي�وض ومن املؤم�ل أن تتم 
الصفقة خال األسبوع  املقبل . 

وتابع: »هذا باإلضافة إىل وجود مساعي لضم 
محرف س�نغايل لتعوي�ض مغ�ادرة  الاعبن 

املحرفن زاكري ومارشال«. 

وواص�ل: »الفريق يخوض تدريباته اليومية يف 
ملع�ب النادي للتحضري بصورة  مناس�بة قبل 
استئناف الدوري حيث عانت األندية كثريا من 

التوقف الطويل  للمسابقة«. 
وأش�ار إىل أن الفريق فقد جه�ود ثاثة العبن 

جراء التوقف وهم مارشال وزاكري  باإلضافة 
إىل اح�راف مهاج�م الفري�ق محمد ش�وكان 

بصفوف كاظمة الكويتي . 
يذكر أن نفط الوس�ط خاض مباراتن فقط يف 

الدوري وحقق خالهما الفوز. 

بين السطور

السبت المقبل .. اجتماع الهيئة العامة التحاد الكرة  الجوية يتعاقد مع لؤي العاني

أنباء عن تردد عضوين باتحاد أربعة محترفين عراقيين بدون أندية  
الكرة عن تقديم االستقالة

الهيأة العامة لنادي الشرطة ترفض استقالة ثالثة أعضاء



برشلونة يسعىنادال يحافظ على صدارة تصنيف التنس العالمي
 للتعاقد 

مع أوباميانج

يتطل�ع تش�يليس لوضع خيبة نهاية األس�بوع 
خلفه واالبتع�اد بفارق 13 نقطة عن  أرس�نال 
عندم�ا يس�تضيف ج�اره اللندن�ي ع�ى ملعب 
س�تامفورد بردي�ج يف دربي  العاصم�ة لندن يف 
قم�ة املرحل�ة الرابع�ة والعرشين م�ن الدوري 
االنكلي�زي املمتاز،  فيما يقوم ليفربول املتصدر 

برحلة حذرة إىل ولفرهامبتون . 
باس�تثناء  الكب�ار«  »الس�تة  كل م�ن  وأه�در 
ليفرب�ول، إضافة إىل ليس�ر س�يتي النقاط  يف 
املرحلة الثالثة والعرشين خالل نهاية األسبوع 
مع خس�ارة كل من مانشس�ر  يونايتد، ليسر 
س�يتي وتش�يليس وس�قوط كل م�ن أرس�نال 

ومانشسر سيتي  وتوتنهام يف فخ التعادل . 
ومني »البلوز« بخس�ارة قاس�ية أمام مضيفه 
نيوكاس�ل بهدف قات�ل يف الدقيق�ة  الرابعة من 
الوقت بدل الضائع السبت، فيما تعادل أرسنال 

مع ضيفه شيفيلد 1-1  . 

وتفصل 10 نقاط بني تش�يليس الرابع وأرسنال 
الع�ارش وال�ذي ال ي�زال يعان�ي م�ن  تواضع يف 
النتائ�ج من�ذ تعي�ني امل�درب اإلس�باني ميكيل 
أرتيت�ا ع�ى رأس جه�ازه  الفني خلف�اً ملواطنه 
أون�اي إيمري أواخ�ر العام امل�ايض، إذ حقق يف 
الدوري منذ  حينها فوزاً وحيداً أتى عى حس�اب 
مانشس�ر يونايت�د، مقاب�ل خس�ارة وثالث�ة 

 تعادالت . 
ويدخل أرس�نال لق�اء اليوم متطلع�اً للثأر من 
غريمه الذي أسقطه يف عقر داره -2  1 يف املرحلة 

 .  20
وسيعاني فريق »املدفعجية« من استمرار غياب 
مهاجم�ه الغابون�ي بي�ار إيمريي�ك  أوباميانغ، 
املوق�وف ثالث مباريات إثر طرده خالل التعادل 
أمام كريس�تال باالس  يف املرحل�ة 22  .  ورغم أن 
الربازي�يل غابري�ال مارتينييل الذي بدأ أساس�ياً 
أمام ش�يفيلد نجح يف  تس�جيل اله�دف الوحيد 

ألرس�نال، إال أن الفرنيس ألكس�ندر الكازيت لم 
يرت�ق إىل  مس�توى التطلعات وس�يكون الحمل 

عليه أكرب للتعويض أمام تشيليس . 
وي�درك امل�درب فران�ك المب�ارد أهمي�ة الفوز 
باللقاء للحفاظ عى املرك�ز الرابع، آخر  املراكز 
املؤهل�ة إىل دوري أبطال أوروبا، إذ يبتعد بفارق 
خمس نقاط ع�ن  مانشس�ر يونايتد الخامس 

الذي يستضيف برينيل األربعاء . 
والتقى الفريقان يف 55 مباراة يف ال�«برميريليغ« 
بنس�ختها الحديث�ة أي منذ ع�ام   1992، خرج 
أرس�نال فائزاً يف 20 مباراة مقابل 19 لتشيليس 

فيما تعادال 16  مرة . 
السيتي للتعويض  

رغم أن اللحاق بليفربول ومقارعته يف الس�باق 
عى اللقب بدأ يبدو ش�به  مس�تحيل، س�يتطلع 
س�يتي لتعويض تعادله القاتل ع�ى أرضه مع 

كريستال باالس  حني يحل ضيفاً عى شيفيلد . 

وبع�د أن دخ�ل فري�ق امل�درب اإلس�باني بيب 
غواديوال إىل االسراحة متأخراً بهدف،  هدفان 
من املهاج�م األرجنتيني س�ريخيو أغويرو يف 

الوق�ت القات�ل )82 و87(  منحا س�يتي تقدماً 
يف النتيج�ة، إال أن هدفاً عكس�ياً م�ن الربازييل 
فرنانديني�و )90(  حرم بطل املوس�ني املاضيني 

من النقاط الثالث . 
ولن تك�ون الرحل�ة س�هلة إىل الفريق 

املفاج�أة يف ال�دوري هذا املوس�م 
األض�واء،  إىل  دوري  الصاع�د 

فبعد أن ف�رض التعادل عى 
أرسنال يف املرحلة السابقة، 

متخلف�اً  ب�ات  ش�يفيلد 
بنقطة فقط عن يونايتد 

يف  وولفرهامبت�ون 
أمام  الس�ابع  املرك�ز 

 توتنهام . 

اليوم.. قمة بين تشيلسي واألرسنال ومواجهة صعبة للسيتي أمام شيفيلد

كش�ف تقري�ر صحفي إس�باني، ع�ن اقراب 
الش�اب ألفارو أودريوزوال الظهري األيمن  لريال 
مدري�د من الرحيل عن صفوف املرينجي، خالل 
س�وق االنتق�االت الش�توية .  وبحس�ب إذاع�ة 
»كوبي« اإلس�بانية، ف�إن الالعب ال�ذي يرتبط 

بعقد حتى صيف   2024، اقرب من الرحيل عن 
الريال يف ظل وجود عروض عدة لضمه .  وأضاف 
التقري�ر: »يمكن أن ينتهي األمر بأودريوزوال يف 
إش�بيلية أو أتلتيك  بيلباو، وهما الناديان األكثر 
اهتماًم�ا بالحص�ول ع�ى خدمات�ه«.  وانض�م 

أودري�وزال صاحب ال�24 س�نة، لصفوف ريال 
مدري�د موس�م 2018-2019  قادًم�ا من ريال 
سوسيداد، مقابل 30 مليون يورو، باإلضافة إىل 
5 ماليني أخرى  كمتغريات، لكنه فش�ل يف إقناع 

زيدان ليكون بديال لكارفاخال مؤخرًا . 

وش�ارك أودريوزوال هذا املوس�م يف 434 دقيقة 
5 مباري�ات يف  جمي�ع  فق�ط، مقس�مة ع�ى 
املس�ابقات، وكان آخ�ر ظه�ور ل�ه يف بطول�ة 
الليغ�ا، ضد ري�ال ماي�وركا يف   19 ترشين األول 

املايض، حني خرس امللكي بهدف دون رد. 

أودريوزوال يقترب من مغادرة ريال مدريد
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اقرتب إنرت ميالن، من حس�م صفقة التعاقد 
مع العب تشيليس، لينضم  للنرياتزوري خالل 

فرتة االنتقاالت الشتوية الجارية . 
وذكرت ش�بكة »س�كاي س�بورت إيطاليا«، 
الت�ي تابعتها »املراقب العراق�ي« أن  فيكتور 
موس�يس، الع�ب تش�يليس، وص�ل إيطالي�ا 
اس�تعداًدا إلجراء الفحوصات  الطبية ومن ثم 

توقيع العقود . 
وأضاف�ت أن النيج�ريي س�يجري الفح�ص 

الطبي يف إنرت ميالن اليوم الثالثاء . 
وكان بيريو أوس�يليو، املدي�ر الريايض إلنرت، 
أك�د توص�ل الن�ادي التف�اق م�ع  تش�يليس 
حول ضم موس�يس، وقال: »لق�د اتفقنا مع 

تشيليس بشأن فيكتور«. 

وأض�اف »نحن نقيم املوقف، قد يكون 
فرصة، لك�ن من األفض�ل االنتظار 

قبل قول  املزيد«. 
وانتق�ل موس�يس من تش�يليس 
إىل صف�وف فنربخش�ه الرتكي يف 
كانون الثان�ي   2019 املايض، عىل 

سبيل اإلعارة. 

مو�سي�س 
يصل ميالنو إلجراء 

الفحص الطبي

كش�ف الربازييل ليوناردو، املدي�ر الريايض لنادي 
باريس س�ان جريمان، موق�ف  ناديه من التعاقد 
مع م�اورو إي�كاردي، بش�كل نهائي م�ن ناديه 

السابق إنر ميالن . 
وانض�م إيكاردي إىل باريس الصيف املايض قادًما 
من إن�ر ميالن عى س�بيل  اإلع�ارة املجانية ملدة 

موسم، مع خيار الرشاء بنهاية املوسم . 
وبحس�ب ش�بكة »س�بورت ميدياس�ت« الت�ي 
العراقي«،  »املراق�ب  تابعتها 
سئل  ليوناردو عن وجود 
أزم�ة بالفريق يف ظل 
غي�اب إي�كاردي عن 
التهديف يف  املباريات 

الثالث املاضية . 
ورد ليون�اردو قائال:  بالتأكي�د ال توجد أزمة ألنه 
لم يس�جل يف 3 مباريات، الالعب  الذي س�جل 17 
هدًف�ا يف 22 مب�اراة يف أول موس�م ل�ه، فهذا يعد 

شيًئا ضخًما«. 
وعن ضمه بش�كل نهائي من إنر، أوضح: »لدينا 
وقت والخي�ار موجود، لدينا  العديد من األش�ياء 
الت�ي يج�ب القي�ام به�ا، حت�ى لو كان الس�وق 

مفتوًحا، يجب أن  تظل مركزًا عى ما تفعله«. 
وكان ليون�اردو ق�د أعل�ن ع�ن طلب إدينس�ون 
كافاني، مهاجم الفريق، الرحيل يف  ش�هر كانون 
الثان�ي الج�اري، ليصب�ح إي�كاردي أق�رب بذلك 

للبقاء مع باريس يف  الفرة املقبلة. 

باريس يفكر بضم إيكاردي نهائًيا

اليوم.. 
التسيو يسعى 

لمواصلة 
التألق ونابولي 

يطمح لتصحيح المسار

حاف�ظ النج�م اإلس�باني رافائيل 
ص�دارة  يف  موقع�ه  ع�ى  ن�ادال 
التصني�ف العامل�ي  لالعب�ي التنس 
املحرف�ني، يف نس�خته الص�ادرة، 
أمس االثنني، متفوقا عى  الرصبي 
نوف�اك ديوكوفيت�ش، وذل�ك م�ع 
انطالق منافس�ات بطولة أسراليا 

 املفتوحة . 
ويحت�ل نادال املرك�ز األول برصيد 
10235 نقطة، ويليه ديوكوفيتش 

برصيد   9760 نقطة . 
الس�ويرسي املخرضم  النج�م  أما 
روج�ر في�درر، فال ي�زال يف املركز 
الثال�ث برصي�د   6590 نقطة، ولم 

تش�هد املراك�ز الع�رشة األوىل أي 
تغيريات مقارنة بنس�خة  األسبوع 

املايض . 
وج�اء ترتي�ب الالعب�ني أصح�اب 
املراك�ز الع�رشة األوىل بالتصنيف، 

كما ييل : 
اإلس�باني رافائيل ن�ادال يف املركز 

األول برصيد 10235 نقطة . 
الرصب�ي نوف�اك ديوكوفيت�ش يف 
املركز الثاني برصيد 9720 نقطة . 

الس�ويرسي روجر فيدرر يف املركز 
الثالث برصيد 6590 نقطة . 

الرويس دانييل ميدفيديف يف املركز 
الرابع برصيد 5960 نقطة . 

النمس�اوي دومينيك ثيم يف املركز 
الخامس برصيد 5890 نقطة . 

اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 
يف املرك�ز الس�ادس برصيد 5375 

نقطة . 
األملاني ألكس�ندر زفرييف يف املركز 

السابع برصيد 3345 نقطة . 
اإليط�ايل ماتيو برييتين�ي يف املركز 

الثامن برصيد 2870 نقطة . 
اإلس�باني روبرتو باوتيستا أجوت 
يف املرك�ز التاس�ع برصي�د 2630 
نقط�ة  الفرن�يس جاي�ل مونفيس 
يف املرك�ز الع�ارش برصي�د 2565 

نقطة. 

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة إس�بانية، الي�وم 
الثالث�اء، ع�ن رغب�ة برش�لونة يف تدعيم خط 
 هجومه، بضم بديل للويس س�واريز املصاب، 

يف فرة االنتقاالت الشتوية  الجارية . 
وأج�رى س�واريز عملي�ة جراحي�ة بالركب�ة، 
س�تبعده عن املالعب مل�دة 4 أش�هر، ما  يعني 

انتهاء موسمه مع البارسا . 
ديبورتيف�و«  »مون�دو  صحيف�ة  وبحس�ب 
اإلسبانية التي تابعتها »املراقب العراقي«،  فإن 
االسم املرشح لتعويض سواريز، هو الغابوني 

بيري إيمريك أوباميانج،  مهاجم آرس�نال، 
هداف الدوري اإلنجليزي يف املوس�م 

املايض ب�22 هدفا   )بالتس�اوي 
مع نجم�ي ليفربول محمد 

صالح وساديو ماني(  . 
وينتهي عقد أوباميانج 
)30 عاًما( مع آرسنال 
املوس�م  بانقض�اء 
املقب�ل، إال أن  نقص 
يعاني  ال�ذي  الع�دد 
منه الجان�رز يف هذا 
وموق�ف  املرك�ز، 
بالربيمريليغ  الفريق 

ربم�ا  املوس�م،   ه�ذا 
إتمام  إمكاني�ة  يصعب 

الش�هر  الصفق�ة خ�الل 
الجاري . 

ووفًق�ا للتقرير فإن برش�لونة 
مطال�ب بتقدي�م ع�رض ال يق�اوم 

أج�ل  حس�م  آلرس�نال، م�ن 
الثان�ي  كان�ون  يف  الصفق�ة 

الجاري . 
وستكون رغبة الالعب حاسمة 

الع�رض  تج�اه  كب�ري  بش�كل 
الكتالون�ي، فف�ي حال�ة  طلب�ه 

الرحيل، سيكون آرسنال يف موقف 
ح�رج للغاية، وربما يضطر النادي 

 اللندني للموافقة. 

يسعى التس�يو حامل اللقب اىل مواصلة موسمه 
الباه�ر محلي�ا حينم�ا يح�ل ضيفاً  ع�ى نابويل 
الجري�ح الي�وم الثالث�اء يف ال�دور رب�ع النهائ�ي 

ملسابقة كأس إيطاليا  يف كرة القدم . 
ويم�ر التس�يو حالي�ا بواح�دة من أفض�ل فراته 
الت�ي كلله�ا نهاي�ة الع�ام امل�ايض  بتتويج�ه بلقب 
الكأس الس�وبر املحلية عى حساب يوفنتوس بالفوز 
علي�ه 3-1،  وتحقيقه 11 انتص�ارا متتاليا يف الدوري ما 
وضع�ه يف املركز الثالث )45 نقطة(  عى الئحة الرتيب خلف 
يوفنتوس األول )51 نقطة( وإنر ميالن الثاني )47(،  علما أنه 

يملك مباراة مؤجلة أمام هيالس فريونا . 
وتعود الخس�ارة األخرية لفريق العاصم�ة محليا إىل 25 أيلول 
2019، عندما سقط  بملعب جوسيبي مياتسا أمام إنر صفر-

1  .  ودخل التس�يو طرفا قويا يف منافسة يوفنتوس وإنر ميالن 
ع�ى لق�ب ال�دوري،  ويطمح إىل الحف�اظ عى لقب مس�ابقة 
ال�كأس بعد خروج�ه خايل الوف�اض من  مس�ابقة الدوري 
األوروب�ي »يوروبا ليغ« بحلوله ثالث�ا يف دور املجموعات 

بعدما  تعرض ألربع خسارات مقابل فوزين . 
ويمتلك التس�يو، الوحيد أيضا الذي ألحق الخس�ارة 
بيوفنتوس هذا املوس�م يف  الدوري عندما تغلب عليه 
3-1، أفض�ل خ�ط هجوم يف ال�دوري املحيل برصيد 
46  هدف�اً نصفه�ا س�جلها هدافه الدويل تش�ريو 
إيموبييل .  ويتصدر إيموبييل الئحة هدايف الدوري 
برصيد 23 هدفا بينها ثالثية يف الفوز  الكاسح 
ع�ى س�مبدوريا 5-1 يف افتت�اح املرحل�ة 

العرشين . 
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مصطلحات ادبية
حكي خيالي

تعب�ر نقدي حديث يصف قصا يعلن عن ابتهاج�ه بوعيه بذاته وهو يبني 
 John Barth نصوصا لغوية بعيدا عن مواضعات الواقعية، عند جون بارث
وك. فونيج�ت K.Vonnegut وغرهم. وهذه الصيغ�ة القصصية كوميدية 
مجازية تنتحل أشكال الرومانسوالرواية التسكعيةوقريب من هذا التعبر 
مصطلح ما بعد القص Metafiction , Metafiction وهو قص عن القص 
يعلق مبارشة عىل وضعه كقص خيايل، واع بذاته القصصية، كثرا ما يقطع 
في�ه املؤلف الرسد ل�رح طرائقه يف الكتابة ويقرتح ع�ىل القارئ نهايات 
 Surfiction بديلة.وقريب أيضا من التعبرين الس�ابقني تعبر فوق القص
Surfiction ,أو الق�ص ما بع�د الحداثي وهو ال يعكس عند واضعه الكاتب 
التجريب�ي األمريكي ريمون�د فدرم�ان Raymond Federman عام 1973 

واقعا سابق الوجود ويهجر الواقعية مرصحا بوضعه املصطنع. 

طرائف من التراث 

 ادباء : السارد يستطيع تحويل الرواية الى وثيقة تاريخية بكمية الحقائق والوثائق

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

   من المتعارف عليه ان عالقة السييارد والتاريخ محل جدال كبري واختالف بن الدارسيين والنقاد. محل هذا الخالف يتمحور يف مدى اعتبار الرواية وثيقة تاريخية، أو 
فلنقل مصدرا للتأريخ لمرحلة ما فحول هذا الموضوع استطلعت )المراقب العراقي ( اراء عدد من الكتاب واالدباء والذني تباينت آراؤهم بهذا الشأن لكنهم اجمعوا 

ان السارد يستطيع تحويل الرواية اىل وثيقة تاريخية بكمية الحقائق والوثائق فضال عن كون الخيال ونفسية الكاتب والسياسة تلعب دورا أساسيا يف ذلك. 

الخيال ونفسية الكاتب والسياسة تلعب دورا أساسيا  

يف كت�ب ال�رتاث العراب�ي هن�اك العدي�د م�ن 
الطرائف التي حوته�ا صفحات االدب والرتاث 
ومنه�ا ه�ذه الطرف�ة الت�ي تتحدث ع�ن احد 

النحويني .
جاء رجل إىل أحد النحويني ، فقال له : ما تقول 

يف رجل مات وترك أبيه وأخيه ؟ 
فقال له النحوي : ترك أباه وأخاه ، فقال : فما 
ألباه وأخاه ؟ فقال النحوي : فما ألبيه وأخيه .

فق�ال الرج�ل : إن�ي أراك كلم����ا طاوعت�ك 
خالفتني

  املراقب العراقي/ متابعة...
ُيص�دِّر عبد الكريم الطبال س�رته الذاتية املعنونة ب�»فراش�ات 
هاربة« )منش�ورات اتحاد كتاب املغرب، الرباط – املغرب، ط.1، 
2007(، بنصِّ ش�عريٍّ هو بمثابة )بطاقة( عبور ال تكشف بقدر 
ي؛ فهو يش�وش إحداثي�ات الزمان )قبل، بع�د(، وينبئ  م�ا ُتعمِّ
ه من »رس�الة ح�ب« إّنما عىل »ورق من  ظ أن ما يخطُّ أناه املتلفِّ
دخان«، س�يكون هو قارئه�ا داخل »كتاب الرم�اد« كتعبر عن 
حكمة الخس�ارة الت�ي اجتازها وس�ار بها يف تح�وُّالت التجربة 
له منه�ا كاتًبا  وحرائقه�ا، وكأّن�ه يطمع يف معن�ى جديد يتحصَّ
وُمْنكتًبا. تتش�كل س�رة الش�اعر الذاتية من ثالثة فصول تمتدُّ 
من س�نة مولده )1931( إىل سنة حصوله عىل اإلجازة والتحاقه 
بمهنة التعليم، بموازاة مع نيل بلده املغرب اس�تقالله الس�يايس 
)1956(. بني التاريخني اللذين يس�تغرقان رب�ع قرن من النظر 
�د الطفولة بؤرة تلك السرة ومحرقّيتها  والتأمل والتجربة، ُتجسِّ
األساس�ية. يقول عبد الكريم الطبال يف مفتتحها: »أحياًنا، أظن 
أن حيات�ي انته�ت بكليتها وتفاصيلها مع انته�اء الطفولة. فما 
ت�واىل بعده�ا م�ن األيام 
والس�نني إنما هي وقفة 
ع�ىل األط�الل والدم�ن، 
وأتخيل  وأستعيد  ألتذكر 
أعيش�ه  وما  وأس�تنتج. 
أعيش�ه  إنم�ا  بعده�ا 
إنَّ  أحي�اه«.  ولس�ت 
مرحلة  لي�س  الطفول�ة 
ولّْت، وإنَّما هي كتجربة 
وروحي�ة  وجداني�ة 
مس�تمرّة ل�م تنقطع يف 
الزم�ان، بحك�م ثرائه�ا 
وزخ�م عامله�ا النف�ي 
ودفق أخيلتها. فالشاعر 
باس�تمرار  يس�تعيدها 
من أج�ل أن يحياها من 

جديد.
الطف�ل، غائًب�ا  بلس�ان 
وحارًضا، ينقلنا الشاعر 
إىل عال�م الطفول�ة كم�ا 
عاش�ه ووقر يف وجدانه وتخيَّله ش�عريًّا؛ فتنثال عىل الذاكرة من 
 ، »ماضيه الجميل الضائع« الصور واألحداث واألسماء التي تشعُّ
يف ج�زء رئي�س منها، بالغرابة والدهش�ة. ويحاول أن يعكس�ها 
لي�س »كما هي«، وإنما كما تفاعلت يف نفس�ه عرب »االس�تنجاد 
بالخي�ال حتى تظ�لَّ كما كانت يف طبائعه�ا األصلية األوىل«. فقد 
كتب الشاعر سرته الذاتية وهو يف عقده السابع، ومع ذلك يلمح 
إىل أّنه ما زال طفاًل يحتفظ ب�»األصل« وليس بنسخته: »فالطفل 
ال�ذي هو اللحظة يف خريفه ال يزال يتقم�ص ذاته الغابرة وكأنه 
لم يفرتق عن ذلك الجس�د الس�ابق، وكأنه ال يزال إىل حد اآلن ذلك 
األس�مر النحيل يف سن الخامس�ة ملفوًفا يف جلباب صويف قصر 
عىل مقاس�ه، وب�رأس حليق كامل�رآة يلهو ويلع�ب يف ذلك البيت 
�َوْير««. كانت هذه هي العقبة األوىل،  البعيد القريب يف »عقبة السُّ
وامتحان التجربة األول ومرقاها إىل سماء الطفل القريبة البعيدة 

»فيحلم ويحيا كمالك ُمجّنح.

»فراشات هاربة« 
عالم طفولة الشاعر 

»خوفا من العادي«اغتراب الريفي ووحدته في ازدحام العاصمة
 املراقب العراقي/ متابعة...

رواي�ة “خوف�ا م�ن الع�ادي” للكات�ب 
امل�رصي “فري�د عب�د العظي�م” تحكي 
اغرتاب ش�اب م�ن الري�ف يف العاصمة 
الكب�رة واملزدحمة، القاهرة، يفش�ل يف 
تحقي�ق انس�جام معها رغم الس�نوات 

الطوال التي قضاها فيها.
الشخصيات..

كمال محف�وظ: بطل ضد، يأخذ موقف 
املتف�رج أو يق�وم بالفع�ل بن�اء ع�ىل 
تحري�ض ورغبة م�ن اآلخري�ن، تتبعه 
الرواية منذ بداية ش�بابه وبداية ذهابه 

إىل العاصمة.
ممدوح البطل: رجل طيب، يساعد أبناء 
بلدته ع�ىل العيش يف القاهرة، ويس�هل 
له�م األمور، رغم التس�لط ال�ذي يبديه 

نحوهم إال أنه يرعاهم ويدعمهم.
لي�ىل: زوج�ة البطل وابنة عمه، تش�عر 

هي أيضا باالغرتاب يف القاهرة.
الراوي..

ال�راوي هو البطل ال�ذي يحكي بضمر 

مش�اعره  يحك�ي  وال�ذي  املتكل�م، 
وانفعاالته ومخاوفه، كما يحكي عن 
باقي الش�خصيات من الخارج، دون 
التط�رق ملا يش�عرون ب�ه وقد يظهر 
ذل�ك م�ن حواراتهم، كما اس�تعانت 
الرواي�ة بخم�س رس�ائل ل”لي�ىل” 
تعرب فيها عن مش�اعرها ومخاوفها 

ورأيها يف زوجها وحياتها.
الرسد..

الرواي�ة محكم�ة البن�اء، تعتمد عىل 
الحك�ي املتصاعد يف الزم�ن، وتجري 
البط�ل  وتخ�ص  بب�طء  األح�داث 
باألس�اس ومس�ار حيات�ه، ويتخلل 
ذل�ك حكي ع�ن بعض الش�خصيات 
نهاي�ة  الرواي�ة  وتنته�ي  األخ�رى، 
محاي�دة ال ه�ي س�عيدة أو حزينة، 
إنم�ا نهاي�ة تعتمد ع�ىل اختي�ارات 

الشخصيات لحيواتهم.
أه�م م�ا يف الرواي�ة رصد إحس�اس 
االغرتاب الذي يش�عر به طالب ريفي 
يذه�ب للعاصم�ة ألول م�رة، يلتحق 

باملدينة الجامعية ويعاني من بعض 
العنرصية ممن يعيشون يف العاصمة 
لكن�ه  أبنائه�ا،  أنفس�هم  ويع�دون 
يتع�رض أيض�ا لعنرصية م�ن أهايل 
املحافظات األخرى مثل اإلسكندرية، 
لكن البط�ل ضد س�لبي ال يعبأ بأمر 
أن  يري�ده  القاه�رة، فق�ط كل م�ا 
يحتف�ظ بموق�ف املتفرج املس�الم، 
حال�ه،  يف  ويك�ون  ويتعل�م  يعم�ل 
يشاهد الناس وهم يعيشون حياتهم 

وهو منغلق عىل نفسه.
نعت�ه  وال�ذي  صديق�ه  بينم�ا 
ب”األخ�رق” ط�وال الرواية يش�تبك 
م�ع الحي�اة، يختلط م�ع القاهريني 
ويح�اول أن ينس�جم معه�م، لكن�ه 
يصدم بمعاملة البعض منهم والذين 

يسعون الستغالله.
الجيتوه�ات،  الرواي�ة  ترص�د 
“التجمع�ات املغلق�ة” الت�ي يعيش 
فيه�ا الريفي�ون، فقد تخ�رج البطل 
امل�دن  إح�دى  يف  بالعم�ل  والتح�ق 

الجدي�دة بوس�اطة من أح�د املوظفني 
من أه�ل القرية، والذي يس�اعد جميع 
أبن�اء القري�ة يف العم�ل به�ذه املدين�ة 
الجدي�دة، فوج�د “كمال” نفس�ه أمام 
جيتوه�ات، ش�قة يجتم�ع فيه�ا أبناء 
بلدت�ه م�ن محافظ�ة املنوفية، وش�قة 
تجم�ع العاملني من محافظة الرقية، 
العامل�ني يجتمع�ون م�ع أه�ل بلدتهم 
ومحافظته�م يف الس�كن، ويك�ون لهم 
كب�ر يرعى ش�ئونهم، ويأخ�ذ املرتبات 
بدال عنهم، يقتط�ع منها أموال للطعام 
يس�تخدم  ال�ذي  اليتام�ي  ولصن�دوق 

لإلنفاق عىل أهل أي عامل يموت.
الن�اس  التكاف�ل والتع�اون ب�ني  ه�ذا 
جيد، لكنه لألس�ف منقسم عىل أساس 
مناطق�ي، وهذا يعك�س حقيقة قائمة 
عىل أرض الواقع يف مرص، حيث يتجمع 
الن�اس يف جيتوه�ات يف العاصمة وفق 
أماكن نش�أتهم، الصعاي�دة يتكاتفون 
س�ويا، وأهل محافظ�ة املنوفية وباقي 

املحافظات كذلك.

  العراقية  زهراء طالب تحصد جائزة توفيق بن بكار التونسية
املراقب العراقي/ متابعة...

ف�ازت رواية »روح يف حج�ر« للكاتبة العراقية 
زه�راء طال�ب حس�ن، باملرتب�ة األوىل ضم�ن 
»جائ�زة »توفيق ب�ن بكار للرواي�ة«، يف مدينة 

الثقافة بالعاصمة التونسية.
وُنظ�م حف�ل التتوي�ج بحض�ور املنظمني من 
جمعية »أل�ق الثقافية« ومكتبة تونس ووزارة 

الثقافة.
وآلت الجائزة الثانية لرواية »األبيض واألسود« 
والت�ي كتبه�ا املغرب�ي عبدالباس�ط زخنيني، 
بينم�ا كانت املرتب�ة الثالثة م�ن نصيب رواية 
زيود.وحص�ل  منوب�ي  للتون�ي  »الجن�ون« 
اللبنان�ي محم�د ط�رزي ع�ىل املرتب�ة الرابعة 
بروايته »نوس�تالجيا«، يف حني ُمِنحت الجائزة 
الخامس�ة للكاتبة التونس�ية كلثوم عكايشية 
عن روايته�ا »م�دن وال رساويل«.وقال رئيس 
جمعي�ة »ألق الثقافي�ة« فتحي ب�ن معمر إن 
مكتبة تونس ستتكّفل بنر الروايات الخمس 
بالتعاون مع دور ن�ر عربية، مضيفاً أن 64 
عمالً روائياً من 10 دول عربية ش�اركت ضمن 
املسابقة، وترّشحت منذ فتح باب التسجيل يف 

يناير/كانون الثاني 2018.
وثّم�ن بمعية أعض�اء لجنة التحكي�م اإلقبال 
املكّثف عىل املشاركة، والحضور العربي الكبر 

يف ه�ذه ال�دورة، م�ا يمن�ح الجائزة إش�عاعاً 
إقليمي�اً وقومي�اً، ويعك�س اهتم�ام الكات�ب 

بواقعه ومعالجة القضايا الراهنة.
وأوضح�ت لجن�ة التحكيم أن رواي�ة »روح يف 
حجر« تمّي�زت بقدرة عىل نحت الش�خصيات 
ورس�م أبعاد إنس�انية نبيلة للش�عب العراقي 
يف س�نوات الح�رب ، فيم�ا تطرق�ت »األبيض 
واألسود« إىل املزج بني الخيال والواقع لتجسيد 
ال�رصاع األزيل ب�ني الخ�ر والر، وأم�ا رواية 

»الجنون« فوصفت بلغ�ة أدبية فنية صرورة 
صاحب العقل غريباً يف عالم يس�وده الجنون.

وُيذكر أن الجائزة تحمل اس�م األديب والروائي 
التوني الكبر توفيق ب�كار )2017-1927(، 
الذي تخرج يف أواخر الخمس�ينيات من جامعة 
الجامع�ة  الس�وربون، ويع�د م�ن مؤس�ي 
التونس�ية، كما تتلمذ عىل يديه أغلب أس�اتذة 
الحضارة العربية يف تونس، وله إبداعات أدبية 

كثرة.

املراقب العراقي / متابعة...
ص�درت الرواي�ة األوىل للكاتب 
اليمن�ي عبدالرحم�ن الريان�ي 

بعنوان »عودة الزمن اآلخر« 
تحك�ي  ب�وح  حال�ة  الرواي�ة 
يف  عن�ه  املس�كوت  وتحاك�ي 
بالعهر  املُلبدة  العربي�ة  الحياة 

ابطاله�ا عاش�وا   ، الس�يايس 
ذلك الزم�ن ، تواجدوا يف بيوت 
الصفي�ح هوياته�م متع�ددة 
من مراك�ش إىل البحرين ، من 
تمبكتو إىل بروت ومن صحراء 
العرب حتى بوخارست مروراً 

بتشاد وأوغندا والجزائر .
 : الريان�ي  يق�ول   
»حاول�ت من خاللها 
الخ�روج م�ن الزمن 
أش�عر  ال�ذي  اآلخ�ر 
بأنه ال يزال يسكنني 
كام�ل  وجي�ل  أن�ا 
م�ن الع�رب اهديتها 
الح�روب  لضحاي�ا 
يف  األرض  ملُعذب�ي 
إال  يع�رتف  ال  عال�م 
زم�ن   ، باألقوي�اء 
آخر ُمثق�ل باملاديات 
ُمنه�ك  الكس�يحة 
الزي�ف  بقوان�ني 
الت�ي اغتال�ت الروح 
والقي�م واحالتن�ا إىل 
حالة عدمية صفرية 

بائسة .

»عودة الزمن اآلخر« بوح يحاكي 
المسكوت عنه في الحياة العربية

عب�د  ع�ي  الروائ�ي  يق�ول  بداي�ة 
ترصي�ح  يف  الحديث�ي  الرحم�ن 
عالق�ة  إن  العراق�ي(:  ل�)املراق�ب 
الس�ارد والتاريخ مح�ل جدال كبر 
واخت�الف ب�ني الدارس�ني والنقاد. 
مح�ل هذا الخ�الف يتمحور يف مدى 
اعتب�ار الرواية وثيق�ة تاريخية، أو 
فلنقل مص�درا للتأري�خ ملرحلة ما. 
قد ال نجد إش�كاال كبرا يف ما يتعلّق 
بالرواي�ة التاريخي�ة الت�ي تأخذ يف 
مضمونها أحداث�ا تاريخية مضت، 
يعتم�د فيه�ا الس�ارد ع�ىل أحداث 
زمني�ة ت�م التأري�خ له�ا، فتك�ون 
املراج�ع التاريخية هي املصدر الذي 
يعتمده الس�ارد يف صياغ�ة أحداث 
كان  وإن  وش�خوصها،  روايت�ه 
املتخي�ل فيه�ا ليس بس�يطا، لكنه 
ال يتناقض مع املراج�ع التاريخية، 
فالس�ارد يقدم لك م�ن خالل عمله 
تصويرا أدبيا لتلك الوقائع واألحداث 
التاريخي�ة، الت�ي ق�د ال تكون إال يف 
متن�اول يد املؤرخ�ني واملختصني يف 

التاريخ.
وأض�اف : ان الس�ارد يف مث�ل هذه 

األعمال يلع�ب دورا مهما يف النبش 
يف  للق�ارئ  وتقديم�ه  التاري�خ،  يف 
قال�ب روائ�ي يستس�يغه بعيدا عن 
كت�ب التاري�خ، الت�ي ال ت�روق إال 
للمختص�ني والباحث�ني، وقد تكون 
الرواي�ة املنجزة يف ه�ذا اإلطار مادة 
س�ينمائية أو مرسحية، لكن يف هذا 
اإلط�ار أيضا ما يخش�اه النقاد هو 
تزوي�ر التاري�خ، أو انتق�اء مراجع 
تخ�دم توجه�ا أيديولوجي�ا معينا، 
التاري�خ،  كتاب�ة  أن  نعل�م  فكلن�ا 
ال يمك�ن أن تخل�و م�ن التأث�رات 
والسياسية  والنفس�ية  االجتماعية 

للكاتب. 
يط�رح  ق�د  اإلش�كال  ان   : وتاب�ع 
بالنس�بة للنص�وص الت�ي يعتم�د 
فيها الس�ارد عىل حدث تاريخي لم 
يعايش�ه، ليبني عاملا م�ن املتخيل، 
ش�خوصه م�ن خي�ال الكات�ب وال 
عالق�ة لذلك العالم بحقيقة الوقائع 
التاريخي�ة، ال يمك�ن اعتب�ار ه�ذا 
الصنف من األعمال ضمن الروايات 
التاريخية، وإن كانت أحداثها تصر 
يف مرحل�ة ل�م يعايش�ها الس�ارد. 

وأعتق�د أن�ه إذا أردت االط�الع عىل 
التاري�خ فال تقرأه يف كت�ب التاريخ 
املدرس�ية، أو يف دراس�ات الباحثني 
فيه، ب�ل اقرأه يف إبداعات الش�عراء 
والروائيني والرسامني والسينمائيني 
واملرسحيني واملوسيقيني، ستجد ما 
أخفت�ه س�لطة الحاكم م�ن أوراق 

األكاديميني. 
وتق�ول القاصة والروائي�ة أطياف 
ترصي�ح  يف  س�نيدح  إبراهي�م 
ل�)املراق�ب العراق�ي(: ان العصور 
الحقب�ة  فيه�ا  تحقق�ت  األدبي�ة 
التاريخية مؤث�رة بأزمنتها الوقتية 
والف�رتة الزمني�ة، وتأثره�ا البالغ 

بمحتويات الظرف العرصي. السارد 
الروائ�ي يتطبع بالفرتة التي يقيض 
فيها م�ع روايت�ه، فالرواي�ة تلتزم 
بمرحل�ة تاريخي�ة، وإن ل�م تظهر 
تلك الفرتة واضحة جلية يف الحبكة 
الرسدية. كثرة ه�ي الروايات التي 
تناولت مواضيع تاريخية، مضيفة 
ش�خصيات م�ن املتخي�ل؛ ومخيلة 
الس�ارد تلعب دورا مبطنا يف تكوين 
الش�خصية التاريخية، املنبثقة عن 
الشخصية الحقيقية؛ لكنها ليست 
هي عني الحقيق�ة، بل محاكاة لها 

بظالل الخيال.
وتابع�ت : أما اإلش�كالية التي يقع 

فيها تصنيف الروايات وأنواع الرسد 
وموقف الس�ارد من طبيعة روايته، 
فه�و ب�ني حقيق�ة وخي�ال، م�ن 
حيث الرسدي�ة التاريخية )املتوهم 
واملتخي�ل والزم�ن التاريخ�ي( فإن 
السارد ال يتقيد كثرا بتلك الحقيقة 
لك�ون رسده محكي�ا تراثيا، يرسد 
من خالله حقبة زمنية ما. فالخلط 
أن�ه ليس�ت كل رواية ت�رسد حقبة 
تاريخي�ة كمتمث�ل حقيق�ي لتل�ك 
املمت�دة،  واألزمن�ة  الش�خصيات 
فكث�ر م�ن الروايات تدخل�ت فيها 
النفسية، وتمركزت  طبيعة السارد 
حول ما يريد الس�ارد تجسيده، وما 

يتمنى أن يح�دث، إضافة لذلك فإن 
وض�ع ملس�ات جمالية ع�ىل بعض 
ومنحه�ا  والش�خصيات،  األبط�ال 
مس�احة كافي�ة مؤثرة، م�ا هو إال 
تحري�ف ل�رسد رواي�ة كتصنيفها 
رسدا خيالي�ا يقتب�س م�ن في�ض 
جاب�ر  الكات�ب  التاريخ.وي�رى 
خليفة جاب�ر يف ترصيح ل�)املراقب 
العراقي(: أن التاريخ يمثل إشكالية 
معقدة لكل مثقف، وأغلب املبدعني 
الذين جعلوا من التاريخ مادة للرسد 
الروائ�ي أو املرسحي أو الش�عري، 
حاول�وا اس�تنباط الع�رب والدروس 
من امل�ايض، قب�ل إع�ادة الحوادث 

والشخصيات امليتة، ومهمة املثقف 
املبدع أن يغرتف م�ن التاريخ أعذب 
وأنقى معاني�ه، ويتجنب ذلك الغث 
الهائل من العقد والخالفات والدماء 
الت�ي تلط�خ صفح�ات التاريخ مع 
األس�ف، لك�ي ال نظ�ل يف الح�ارض 
ندور يف حلق�ة مفرغة من األخطاء 
املاضي�ة واألفع�ال وردود األفع�ال 
يتج�رع  الت�ي  وامل�آيس،  والث�ارات 
مرارتها األبرياء، يف رصاعات ليست 

لها بداية أو نهاية عاقلة.
ويؤك�د الق�اص والروائ�ي العراقي 
زهر كري�م يف ترصي�ح ل�)املراقب 
يق�دم  ال  األدب  أن  العراق�ي(:  
الحقائ�ق، بل يق�وم بعملية تفكيك 
الوقائ�ع، يعرضه�ا، يطرح أس�ئلة 
ويش�ر إىل املواضع املثرة للشبهة، 
ويب�دو أن ه�ذا أول األنس�اق الت�ي 
العالق�ة املضطربة  تح�دد طبيع�ة 
منتج�ا  باعتب�اره  الروائ�ي،  ب�ني 
مدون�ا  وامل�ؤرخ  املتخي�ل،  للن�ص 
للرسدية التاريخي�ة. وهنا، البد من 
األف�كار، وهي  اس�تحضار بع�ض 
أو  اإلش�كالية،  توض�ح  ظن�ي  يف 

الشبهة. فنحن نفرتض أن املشتغل 
يف منطق�ة الرسد التاريخي محكوم 
كونه يحمل صفة الش�اهد، وترتتب 
ع�ىل ه�ذه الش�هادة ش�بهة أم�ام 
اس�تجواب القارئ، تتعل�ق بثنائية 
الص�دق والك�ذب. الروائي يش�تغل 
نس�بيا  بعي�دة  أخ�رى  منطق�ة  يف 
ع�ن ه�ذه الثنائية، وه�و غر ملزم 
ب�أّي اس�تجواب، حي�ث أن قصدية 
إظهار الحقيقة التاريخية ليس من 
قصديات الرسد، الروائي يقدم رؤية 
لواقعة تاريخية وحسب، وال يطالب 
أح�دا بتبني مت�ن الن�ص باعتباره 

حقيقة أو زيفا.
وأض�اف : ان هن�اك س�ياقا آخ�را 
التاري�خ  الحدي�ث ع�ن رسدي�ة  يف 
، تظه�ر في�ه بال�رورة ثنائي�ات 
أخرى: السلطة واملعارضة، املنترص 
وامله�زوم، أو املت�ن والهام�ش، ويف 
ه�ذه املنطق�ة تظهر ش�بهة تتعلق 
باملؤرخ، وليس للروائي املنزّه منها، 
ألن مادة السارد هي الخيال، ومادة 
املؤرخ هي الواقعة التاريخية، والتي 

تحر يف تدوينها فكرة األمانة.

اطياف سنيدحجابر خليفة جابرزهير كريمعلي الحديثي

الثقافـي
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أعلنت وكالة التأمني الصح�ي األملانية »بارمر« 
أن األشخاص الذين يتمتعون بمستوى تعليمي 

عال كانوا أقل عرضة لإلصابة باالمراض.
وأوضحت نتائ�ج التقرير الذي أجرته مجموعة 
م�ن الباحثني يف الوكالة، أن هناك فرقاً بني عدد 
أيام إصابة األستاذ الجامعي )عىل سبيل املثال( 
باملرض وبني ساعي الربيد، بحسب ما ذكر موقع 
» societyhealth« العلمي.وربطت الدراسة بني 
املس�توى الدرايس وبني حاالت املرض، وخلصت 
إىل أن�ه كلما كان املس�توى الدرايس أضعف كان 
عدد أيام امل�رض أكثر، والعكس صحيح. فكلما 
ارتفع املستوى الدرايس للشخص قل عدد األيام 

التي يصاب بها باملرض.

وتق�ول الدراس�ة إن األعم�ال الت�ي تعتمد عىل 
مجه�ود بدني كبري وتجعل أصحابها يحتاجون 
إىل إج�ازات مرضي�ة هي يف األغل�ب مهن يقوم 
به�ا أش�خاص ذوو مؤهالت دراس�ية ضعيفة، 

بحسب موقع »مريكور«.
ويضيف التقرير أن األش�خاص الذين يتمتعون 
بتحصي�ل درايس مرتف�ع ويمتهن�ون أعماالً ال 
تحتاج ملجه�ود بدني، كالعم�ل داخل املكتب أو 
التدري�س، مثالً، وه�ي أعمال يمك�ن مزاولتها 
حتى عندما يكون الشخص مصاباً بنزلة برد أو 
جرح يف اليد أو الس�اق أو الصداع، عكس البناء 
أو ساعي الربيد، مثالً، الذي ال يمكنه االستغناء 

عن مجهوده العضيل يف العمل.

أعلنت رشكة شاراشوردر )Charachorder( عن 
تطوي�ر لوحة مفاتي�ح تتيح للمس�تخدم كتابة 
ثالثمئ�ة كلم�ة يف الدقيق�ة، وأوضح�ت الرشكة 
األمريكي�ة أن ه�ذه اللوح�ة -الت�ي تحمل نفس 
اسم الرشكة- تساعد املستخدم أيضا عىل تنفيذ 
أعم�ال الربمجة أو االس�تمتاع باأللعاب بش�كل 

أرسع.
وترّوج الرشكة األمريكية للوحة املفاتيح البديلة 
شاراش�وردر من خالل أنها تس�اعد املس�تخدم 
ع�ىل الكتابة خمس م�رات أرسع مقارنة بلوحة 
املفاتي�ح التقليدي�ة، حت�ى أن الرق�م القي�ايس 
العامل�ي للكتاب�ة الرسيعة ع�ىل لوح�ة املفاتيح 

العادية يبلغ 216 كلمة يف الدقيقة.
وتعم�ل لوحة املفاتيح البديل�ة من خالل تحريك 

اتجاه�ات،  أربع�ة  املختلف�ة يف  التحوي�ل  أذرع 
يتواف�ق كل اتج�اه م�ع رمز أو ح�رف أو عدد أو 

عالمة خاصة. 
للمس�تخدم  يمك�ن  النظري�ة  الناحي�ة  وم�ن 
اس�تعمال عرشة أصابع يف الوقت نفسه، ويقوم 
املعالج املدم�ج مع برمجيات الفريموير بتحويل 
الح�روف الت�ي ت�م إدخاله�ا يف نف�س الوقت إىل 

كلمات.
باإلضافة إىل أنه يمكن إدخال الحروف والعالمات 
بالتتاب�ع الواح�د تل�و اآلخ�ر، ويمك�ن مواءمة 
برمجة األزرار بش�كل اختي�اري، وتحتاج لوحة 
املفاتيح البديلة إىل ف�رة تدريب طويلة قد تصل 
إىل حوايل ش�هر، عند اتباع حص�ص تدريبية ملدة 

30-60 دقيقة يوميا.

أظهرت دراس�ة س�ابقة أن التمرينات قد تقل�ل من اآلثار 
الس�لبية لس�حب الكافيني مثل الص�داع واإلره�اق، لكن 
اآلن وجدت دراس�ة علمية حديثة أن ممارسة الرياضة أو 
امل�ي الرسيع - حتى يف أقل من 20 دقيقة - يعزز الذاكرة 

العاملة مثل فنجان من القهوة الصباحية. 
 ،»HealthDayNews« ووفق�اً للموقع الطب�ي األمريك�ي
وقال الدكتور »هاري برابافيس«، مدير مخترب التمرينات 
وعل�م النفس، إن الذاكرة العاملة ه�ي القدرة عىل تخزين 
املعلوم�ات ومعالجته�ا ، يف الوق�ت الح�ايل ، مث�ل تذك�ر 
العنارص املوجودة يف قائمة البقالة بعد أن تقود س�يارتك 

إىل املتجر.
 وق�د ثب�ت أن الكافي�ني والتمرين�ات تحس�نان بش�كل 
منفصل جوانب معينة من اإلدراك مثل االنتباه واليقظة.

وق�ام الباحث�ون باختب�ار نوب�ة واح�دة م�ن التماري�ن 
الرياضي�ة - تمريًنا رسيًع�ا ملدة 20 دقيقة عىل مش�اية- 
مقاب�ل جرعة واحدة من الكافيني - تع�ادل حوايل فنجان 

واحد من القهوة - لتحسني الذاكرة العاملة.
ووجدوا أن النتائج متكافئة يف كل من مستهلكي الكافيني 
ومماريس الرياضة وهو أمر مهم يجب معرفته بالنس�بة 

لبعض من يرشبون القهوة ومتعاطو مرشوبات الطاقة.
وأشار الباحثون إىل أن األشخاص األصحاء الذين يرشبون 
فنجانني من القهوة يومًيا بش�كل عام، لن يؤثر سلًبا عىل 
معظ�م وظائفهم الفس�يولوجية لكن األش�خاص األكثر 

اس�تهالًكا للكافيني، مث�ل أولئك الذين يرشب�ون أكثر من 
أربع�ة أكواب م�ن القهوة يومًي�ا، هم أيًض�ا أكثر عرضة 

لبعض اآلثار السلبية للكافيني.
وأض�اف الباحث�ون أن الح�د م�ن اس�تهالك الكافيني مع 
ممارس�ة الرياض�ة 20 دقيق�ة يومي�اً يقلل م�ن اإلجهاد 
التأكس�دي والقلق بس�بب القهوة إضافة إىل تعزيز الدورة 

الدموية.

أعلنت السلطات الصحية يف أسراليا، اليوم الثالثاء، أنه 
ت�م فرض حجر عىل رجل يف منزل�ه بعدما ظهرت عليه 
ع�وارض وباء جديد يش�به املتالزمة التنفس�ية الحادة 
الوخيمة )س�ارس( عقب زيارة للص�ني، يف أول إصابة 
مشتبهة بالفريوس يف البالد.وأفاد املتحدث باسم دائرة 
الصح�ة يف كوينزالن�د أن الرجل عاد مؤخ�راً من مدينة 
ووهان وس�ط الص�ني، التي يعتق�د أنها مرك�ز تفّي 
ف�ريوس كورونا املتس�بب بالوباء، وال�ذي أصاب 218 
ش�خًصا حتى اآلن، ويعتقد أنه أسفر عن 4 حاالت وفاة 
عىل األقل.وأفادت كبرية مس�ؤويل الصحة يف كوينزالند، 
جيني�ت يان�غ، أن املص�اب يتع�اىف يف منزل�ه يف مدين�ة 
بريزبني )ش�مال رشق( حيث تنتظر السلطات الصحية 

نتائج التحاليل لتحديد إن كان 
أصيب بالفريوس الجديد.

وتأت�ي األنب�اء ع�ن أول إصابة 
يف مش�تبهة بالفريوس يف أسراليا 
ذ وق�ت أعلن�ت البالد أنها س�تبدأ  ّتخ�ا با
إىل اجراءات صحية بحق املسافرين  الواصل�ني 

سيدني من ووهان، اعتباراً من الخميس.
وسيس�تقبل مس�ؤولون يف الصح�ة واألم�ن الحي�وي 
القادمني إىل س�يدني يف املط�ارات ليس�لموهم كتيبات 
باللغت�ني اإلنجليزية والصينية تحث األش�خاص الذين 
يش�تبهون بأنه�م أصيبوا بامل�رض أو يعان�ون من أي 

عوارض عىل التعريف عن أنفسهم.

كش�ف علماء م�ن جامع�ة ييل يف 
الوالي�ات املتحدة أن أحد األس�باب 
الرئيس�ية للنوبة القلبي�ة املفاجئة 
ه�و التع�رض لجزيئ�ات متناهية 
الصغ�ر، غالباً ما تتواج�د يف الهواء 

امللوث.
حلل باحثون يف أوغس�بورغ بأملانيا 
بيانات ح�االت غري قاتلة النس�داد 
عضلة القلب لدى س�تة آالف 
مري�ض تقريب�ا، كم�ا 
تم�ت مقارنة وقت 
النوب�ات  ح�دوث 
م�ع  القلبي�ة 

الت  مع مع�د اله�واء  تل�وث 
األخ�ذ يف االعتب�ار عوام�ل أخ�رى 
كيوم األسبوع والوضع االجتماعي 

واالقتصادي.
واتض�ح أنه يمك�ن للجزيئ�ات أن 
تس�بب خلال يف القلب يف الس�اعات 
القليل�ة األوىل م�ن تعرض الجس�م 
له�ا، فه�ي تخ�رق ال�دم والخاليا 
بس�هولة بس�بب حجمها الصغري، 
 Environmental« بحس�ب مجل�ة

 .»Health Perspectives
وتص�ل ه�ذه الجزيئ�ات إىل أحجام 
فائقة الدقة »100 نانومر« أو أقل، 
انبعاثات  الرئييس ه�و  ومصدرها 

عوادم السيارات.
أو  القل�ب  عضل�ة  واحتش�اء 
النوب�ة القلبي�ة هو الش�كل 
األكثر شيوعا ملرض القلب 
يف  الدموي�ة  واألوعي�ة 

جميع أنحاء العالم.

الكشف عن أسباب 
حدوث النوبة القلبية 

المفاجئة 

اكتش�ف علم�اء بريطانيون، ع�ن طريق الصدفة، نوع�ا جديدا من 
الخالي�ا املناعي�ة التي تحارب معظ�م أنواع الرسط�ان، وهو ما قد 

يؤدي إىل تقدم كبري يف مسار العالج.
وقالت صحيفة »تلغراف« الربيطانية إن باحثني بجامعة »كارديف« 
الربيطاني�ة كان�وا يحللون عينات م�ن الدم ويبحثون ع�ن الخاليا 
املناعية التي يمكنها محارب�ة البكترييات، قبل أن يتوصلوا إىل نوع 

جديد تماما من »الخاليا التائية«.
والخالي�ا التائية »T cell« تش�كل مجموعة من الخالي�ا اللمفاوية 

املوج�ودة بال�دم، وتلعب دورا أساس�يا يف 
املناعة الخلوية.

وقال فريق الباحثني إنه بعد 
إخض�اع الخلي�ة املناعية 

يف  لتج�ارب  الجدي�دة 
التوصل  املخ�رب، ت�م 
ق�ادرة  أنه�ا  إىل 
القض�اء عىل  ع�ىل 
معظ�م أن�واع من 
الرسط�ان، بينه�ا 
والثدي  الربوستات 

والرئتني.
ويف هذا الصدد، ذكر 

أن�درو  الربوفيس�ور 
الرئييس  املؤلف  سيويل، 

للدراسة والخبري يف الخاليا 
التائي�ة، أنه »من غ�ري املعتاد« 

العث�ور ع�ىل خلي�ة تمل�ك إمكانيات 
هائلة ملكافحة الرسطان.

وأض�اف »كان هذا اكتش�افا رائعا.. لم يكن أح�د يعلم بوجود هذه 
الخلية«.

وتابع »اكتشافنا يثري احتمال التوصل إىل عالج واحد يناسب جميع 
أنواع الرسطان.. هذا النوع من الخاليا التائية يمكن أن يكون قادرا 
ع�ىل تدمري العديد من أش�كال الرسطان.. يف الس�ابق ل�م يكن أحد 

يعتقد أن ذلك ممكن«.

أظهرت دراس�ة حديثة نرشتها 
أن  العاملي�ة  الصح�ة  منظم�ة 
األش�خاص الذين يتوقفون عن 
التدخ�ني قب�ل أربع�ة أس�ابيع 
عىل األقل م�ن الخضوع لعملية 
جراحية يواجه�ون خطراً أدنى 
لإلصاب�ة بمضاعف�ات م�ا بعد 

العملية.
وعىل الرغ�م من وج�ود إجماع 
ب�أن اإلقالع ع�ن التدخ�ني قبل 
الخض�وع لعملي�ة جراحي�ة له 
أثر إيجاب�ي عىل صحة املريض، 
س�جل حتى اآلن بع�ض الجدل 
بش�أن الوقت الصحي�ح للتخيل 

املنظمة  عن السجائر، بحس�ب 
األممية.

وأفاد بي�ان للمنظم�ة أن »أدلة 
املدخن�ني  أن  كش�فت  جدي�دة 
الذي�ن يقلعون عن التدخني قبل 
حوايل أربعة أسابيع أو أكثر من 
العملي�ة الجراحي�ة يواجه�ون 

خطر مضاعفات أدنى«.
وبعد س�تة أش�هر من العملية، 
يتعاىف هؤالء األشخاص بصورة 
أفض�ل مقارنة م�ع أولئك الذين 

لم يقلعوا عن التدخني.
الصح�ة  منظم�ة  ولفت�ت 
العاملي�ة إىل أن جس�م اإلنس�ان 

بع�د العملية يجن�د كل طاقاته 
املحتمل�ة  االلتهاب�ات  ملعالج�ة 
مس�ار  وه�و  ومكافحته�ا، 
باألكس�جني  الحاج�ات  يزي�د 

واملغذيات.
وبّين�ت الدراس�ة الت�ي أجرتها 
املنظم�ة بالتعاون م�ع جامعة 
نيوكاس�ل األس�رالية واالتحاد 
العاملي ل�رشكات أدوية التخدير 
أنه اعتبارا من أربعة أسابيع من 
اإلقالع عن التدخني، كل أسبوع 
إضايف ب�ال تبغ يحس�ن الوضع 
الصح�ي للمريض بنس�بة %19 

عرب تحسني الدورة الدموية.

»س�كولكوفو«  معه�د  مختص�و  ح�دد 
للعلوم والتكنولوجيا وجامعة موس�كو 
التقنية الحكومية، 13 كويكبا ستساعد 
يف اس�تعمار املريخ، ون�رشت قائمتها يف 
مجموعة من الرس�ائل العلمية للمؤتمر 

العلمي الفضائي »قراءات ملكية«.
وتنص تلك الدراسة عىل أن »اسراتيجية 

املري�خ تعن�ي باس�تخدام  اس�تعمار 
املوارد الت�ي تنق�ل إىل الكوكب من 

الفضائي�ة  واألجس�ام  األرض 
مث�ل الكويكبات، ه�ذه املوارد 

بن�اء  يف  مفي�دة  س�تكون 
حي�اة  الس�تدامة  قاع�دة، 
اإلنس�ان ولتخزينه�ا بهدف 

االستخدام االحتياطي«.
وتنقس�م ه�ذه الكويكبات 
إىل 3 مجموع�ات. تحت�وي 
»يس«  مجموعة  كويكب�ات 

املع�ادن  ع�ىل  بمعظمه�ا، 
الغني�ة باملي�اه وتع�د مصدراً 

هاماً للمواد االستهالكية ومواد 
مجموع�ة  وكويكب�ات  البن�اء. 

»اس« يمكن أن تعترب مصدراً للمواد 
االس�تهالكية الثنائي�ة الحتوائه�ا ع�ىل 

السيليكات وسبائك النيكل والحديد، أما 
ني�ازك مجموعة »اك�س« فتحتوي عىل 
املع�ادن املختلفة.ومن املرتقب أن ينعقد 
مؤتم�ر »قراءات ملكي�ة« يف فرة ما بني 

كان�ون 28 حت�ى   31

الثاني يف موسكو.
وأعلن مصدر يف وكالة الفضاء الروس�ية 
»روس كوس�موس« يف أي�ار م�ن الع�ام 
املايض، أنه سيتم إطالق البعثة الروسية 
األوروبي�ة للبحث ع�ن آث�ار للحياة عىل 
سطح املريخ ضمن برنامج »إكزومارس 

.»2020
وقال املص�در: »حاليا ووفق�ا التفاقية 
الكازاخس�تانية  الروس�ية  اإليج�ار 
لقاعدة بايكونور، تجرى عمليات 
بواس�طة  الرح�الت  إط�الق 
صاروخ »بروت�ون- إم« الناقل 
عىل طول طرق قياسية بميلني 
51.6 درج�ة و64.8 درج�ة. 
الفضائية«  املركب�ة  وإلطالق 
إكزومارس 2020« إىل املريخ، 
وافق الرشكاء عىل اس�تخدام 
مس�ار اإلط�الق بمي�ل 64.8 

درجة«.
وأش�ار املص�در إىل أنه يف حال 
ت�م إط�الق الص�اروخ بمي�ل 
يدخ�ل  فل�ن  درج�ة،   64.8
الج�وي  املج�ال  الص�اروخ 

الصيني.

اضرار األوزون تتسبب بتصاعد درجات الحرارة
كش�فت دراس�ة حديث�ة أن األرضار التي 
لحقت بطبقة األوزون قد تكون مس�ؤولة 
ع�ن نص�ف ارتف�اع درج�ات الح�رارة يف 
القط�ب الش�مايل ع�ىل م�دار 50 عاًما، إذ 
يق�ول فري�ق دويل م�ن الباحث�ني إن هذه 
النتائج تسلط الضوء عىل املواد املستنفذة 
ل�أوزون )ODS( ، والتي تع�د مصدر غري 
معرف به لتغري املناخ يف القطب الش�مايل 
يف الق�رن العرشي�ن، إذ تع�د ه�ذه امل�واد 
مجموع�ة م�ن الغ�ازات الدفيئ�ة القوية 
للغاي�ة، تدم�ر طبق�ة األوزون الواقي�ة يف 

الغالف الجوي العلوى.
ووفق�ا ملوق�ع »دي�يل مي�ل« الربيطان�ي، 
ق�د تكون هذه امل�واد مس�ؤولة عن 50 يف 
املئة من االحرار القطب�ي وفقدان الجليد 
البح�ري من ع�ام 1955 إىل 2005 وحوايل 
ثل�ث متوس�ط االحرار العامل�ي خالل تلك 

الفرة.
املس�تنفذة  »امل�واد  الباحث�ون:  وكت�ب 
لأوزون هي غازات دفيئة أكثر قوة، إذ تم 
تطوريه�ا ىف عرشينيات وثالثينيات القرن 
املايض واس�تخدمت كوقود دفع ومربدات 
ومذيبات خ�الل القرن العرشي�ن، وكانت 
تنبع�ث بكميات كبرية يف الغالف الجوي يف 

أواخر الخمسينات عىل وجه الخصوص«.
من�ذ بروتوك�ول مونري�ال، وه�و اتفاق 
لحماي�ة طبقة األوزون يف السراتوس�فري 
يف ع�ام 1987، ت�م كب�ح انبعاث�ات املواد 
طبق�ة  وأصبح�ت  ل�أوزون  املس�تنفذة 

األوزون يف انتعاش بطيء.
ومع ذلك، ف�إن املواد املس�تنفذة لأوزون 
هي غازات دفيئة قوية ولها عمر طويل يف 

الغالف الجوي، بحيث يمكن أن تضيف إىل 
حد كبري إىل التأثري املنشأ من البرش.

اس�تخدم املؤلف املقابل للدراس�ة لورنزو 
بولفان�ي وزمالؤه ىف جامع�ة كولومبيا يف 
نيوي�ورك نموذًجا مناخًي�ا لتقدير مقدار 
االح�رار املناخي الذى يمك�ن أن يعزى إىل 

املواد املستنفذة لأوزون.
وقام الفري�ق بمحاكاة عامل�ني - أحدهما 
باالنبعاث�ات الطبيعي�ة والبرشي�ة كما تم 
قياسها بني عامي 1955 و 2005 ، واآلخر 
م�ع امل�واد املس�تنفذة ل�أوزون - لقياس 
التأث�ري الصايف للمواد املس�تنفدة لأوزون 

عىل املناخ.
يت�م  عندم�ا  أن�ه  نماذجه�م  أوضح�ت 
االحتفاظ بأرقام املواد املستنفدة لأوزون 
ثابت�ة، ف�إن االح�رار الس�طحي للقطب 
الش�مايل وفقدان الجليد البحري القرسي 
يبلغ�ان نص�ف حجمهم�ا عندما ُيس�مح 

بزيادة املواد املستنفدة لأوزون.
تش�ري النتائ�ج إىل أن التخل�ص التدريجي 
املس�تمر من امل�واد املس�تنفذة ل�أوزون 
سيس�اعد عىل تخفيف االحرار يف القطب 
يف  البح�ري  الجلي�د  وذوب�ان  الش�مايل 

املستقبل.

معهد دراسات يكشف عن 13 كوكبًا سيساعدون على استعمار المريخ

لوحة مفاتيح تتيح لك كتابة 300 
كلمة في الدقيقة

منظمة الصحة: الذين يتوقفون عن التدخين قبل 
العمليات الجراحية يواجهون مخاطر متعددة

علماء يكتشفون خاليا مناعية دراسة: ارتفاع المستوى الدراسي يقلل اإلصابة باألمراض
تحارب السرطان

التمارين الرياضية تقلل من الصداع واالرهاق

الفايروس الغامض يصل الى استراليا
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املراقب العراقي/ متابعة...
يواج�ه الربوفيس�ور تش�يكاودينا نونكب�ا، م�ن جامعة 
دريكس�يل املرموقة، تهماً جنائية بعد أن اكُتشف إنفاقه 
96 أل�ف دوالر م�ن أموال املن�ح البحثية يف رح�ات ليلية 

للحانات وأندية التعري.
وكان الرئي�س الس�ابق لقس�م الهندس�ة )57 عاماً( قد 
أُعتقل، األس�بوع املايض، بتهمتي رسقة واستخدام أموال 
البح�ث العلم�ي يف أغراض ش�خصية، بحس�ب ما ذكرت 

شبكة »cnn« اإلخبارية.
وقال محامي منطقة فيادلفيا، الري كراس�نر، إن املتهم 

قام بتحويل عرشات اآلالف من الدوالرات، بشكل غري الئق 
وإجرامي، من أغراض بحثية إىل أغراض التمتع الخاص.

وأوضح كراس�نر أن نونكبا حاول إخف�اء زياراته للنادي 
وإنفاق�ه فيه من خال وصفه ذلك يف بيانات الحس�ابات 
بأن�ه »مأك�والت وأطعم�ة«، متجاه�ًا حقيق�ة أن تل�ك 
الزيارات كانت تحدث بني منتصف الليل والس�اعة الثانية 

صباحاً.
وكش�ف االدع�اء الع�ام أن األس�تاذ الجامع�ي أنف�ق 89 
ألف دوالر أخ�رى من أموال املنح البحثي�ة )أي تون( عىل 

الوجبات واملشرتيات األخرى غري املرصح بها.

بروفيسور أمريكي 
أنفق 185 ألف 
دوالر من أموال 

األبحاث في 
المالهي الليلية 

رضيعة تفاجئ الجميع وتتحدى توقعات األطباء  !
املراقب العراقي /متابعة...

خالف�ت الطفل�ة إيزابي�ا إيفان�ز توقع�ات األطباء 
وتمكن�ت من الصم�ود والبقاء عىل قي�د الحياة رغم 

والدتها قبل موعدها ب� 12 أسبوعا.
الطفلة »إيزابيا إيفانز« بريطانية ولدت يف األس�بوع 
الراب�ع والعرشي�ن من حم�ل أمها، ب�وزن بلغ 340 
غرام�ا، وصارت حديث وس�ائل اإلع�ام الربيطانية، 

من�زل  إىل  ع�ادت  بعدم�ا 
والديها بعد س�تة أش�هر 
املستش�فى  يف  رقدته�ا 
ورغ�م توقع�ات األطب�اء 
بوفاتها يف الحال، بحسب 
مي�ل«  »دي�ي  صحيف�ة 
بحس�ب  و . نية يطا لرب ا
الطفلة  ول�دت  الصحيف�ة 
بوزن »أقل من علبة مناديل 
األطفال، وكف يد أصغر من 
العمل�ة املعدني�ة«، وتوق�ع 
أنه�ا  إال  وفاته�ا  الجمي�ع 
النجاة.تق�ول  تمكن�ت م�ن 
الصحيف�ة إنه »كان عىل األم 
أن تخض�ع ل�والدة قيرصي�ة 
مضاعف�ات  بع�د  مبك�رة 
الرابع  واجهاتها يف األس�بوع 
والعرشين م�ن الحمل، وكان 
األطباء يخش�ون األس�وأ ولم 

يعطوها س�وى فرصة بنس�بة 
5 % للبقاء عىل قي�د الحياة«.وحملت األم براون )25 
سنة( الطفلة يف ديسمرب 2018، لكنها اكتشفت أنها 
مصابة بتس�مم الحمل، وهي حال�ة يمكن أن تكون 

قاتلة لكل من األم والطفل.
الواح�د  األس�بوع  يف  األم  أجرت�ه  مس�ح  وأظه�ر 

والعرشين، أن إيزابيا ق�د توقفت عن النمو وعندما 
انخف�ض معدل رضبات القلب، ق�ام األطباء بعملية 

قيرصية.
تم وضع إيزابيا يف غاف فقاعي إلبقائها دافئة، كما 
تم وضعها يف الحضانة لتساعدها عىل التنفس.وظل 
والديها ينتظران ملدة أسبوعني قبل احتضانها، وبعد 

أس�ابيع  اكتش�ف األطباء أن لديها ثقبا يف ثاث�ة 
أمعائه�ا وتحت�اج إىل عمليتني 
يف ثاث�ة أش�هر باإلضاف�ة إىل 

جراحة بالليزر عىل عينيها.
وقالت ب�راون: »لق�د أعددنا 
أنفس�نا لألس�وأ، لذلك عندما 
تلقين�ا مكامل�ة تش�ري إىل أن 
العملية س�ارت عىل ما يرام 

كنا يف حالة صدمة«.
بحس�ب  ب�راون،  وتضي�ف 
هن�اك  »كان  الصحيف�ة: 
الكث�ري من امل�رات التي كنا 
فيه�ا،  الطفل�ة  س�نفتقد 
لكنه�ا لم تتوق�ف أبدا عن 
أش�هر،   6 القتال«.بع�د 
ُس�مح إليزابي�ا بالذهاب 
إىل منزلهما يف بيش�وبس 
جلوسيسرتشاير،  كليف، 
كان�ت  أنه�ا  وبس�بب 
ضعيفة جدا، لم يستطع 

والداها االحتفال وقضاء الوقت يف مشاهدتها.
وت�زن الطفلة حاليا حوايل 6 كيلوغرامات وهو حجم 
طفل س�ليم، وتقول براون »تزحف وتبدأ يف الوقوف، 
ولديه�ا ش�هية كب�رية، وت�أكل س�اندويتش الجبن 
واألفوكادو وهو املفضل لديها، وهي س�عيدة للغاية 

وتبتسم لكل من تقابله«.

املراقب العراقي/ متابعة...
تمكن الصياد عيد س�ليمان من اصطي�اد 3 قروش ضخمة 
أحده�ا طوله 3 أمت�ار، وذلك بعد رحلة صي�د عىل بعد نحو 
75 كم، قبالة س�احل الفجرية.ذكر موق�ع »إرم نيوز« ، أن 
األس�ماك، الت�ي اصطادها الصي�اد اإلماراتي، هي أس�ماك 
ضخم�ة من ن�وع »الث�ور«، مش�ريا إىل أن س�ليمان باعها 
بش�كل قانوني.ولفت املوقع إىل أن س�ليمان احتفل بصيده 
س�مكة قرش تزن ح�وايل 350 كغ، وذلك بع�د رحلة صيد، 

ق�ام بها الس�بت امل�ايض، قب�ل أن يصطاد س�مكتي قرش 
أخري�ني وزنهما 327 كغ و280 كغ، أمس االول األحد.يقول 
س�ليمان، إن الس�مكة وقعت يف الش�باك أثناء صيده سمك 
الكوفر واألرنوبس، حيث علق القرش بالطعم ورفض تركه، 
مضيف�ا: »من الصعب تجنب س�مك القرش يف تلك املنطقة، 

حيث يوجد الكثري منها«.
ولم تكن عملية إخراج القرش سهلة، حيث استعان الصياد 
بقارب�ني آخرين، وطاقم مكون من 10 أفراد، حتى يتمكنوا 

م�ن إخ�راج القرش من امل�اء يف عملية اس�تغرقت أكثر من 
ساعتني.

وتوجد أس�ماك قرش »الثور«، عند الساحل اإلماراتي، وهي 
م�ن األن�واع األكث�ر عدوانية، لك�ن يتم تصنيفه�ا عىل أنها 
»مهددة باالنقراض«، ولفت املوقع إىل أنه لم يتم حظر صيد 
تلك األس�ماك الضخمة هذا العام، حت�ى األول من مارس/ 
آذار، بينما تم حظر صيد أسماك القرش يف اإلمارات، يف العام 

املايض، من مطلع فرباير/ شباط إىل 30 يونيو/ حزيران.

يصطاد 3 
قروش... 

أحدها طوله
 3 أمتار !

رفض 300 فتاة.. 
»عمالق باكستان« يبحث عن عروس وزنها 102 كغم 

ديدان في جهاز التنفس!

املراقب العراقي/ متابعة...
يبحث عماق باكستاني عن رشيكة حياته، لكنه 
يرفض أن يكون وزنها أقل من 102 كيلوغرامات، 
وأن تك�ون ماه�رة يف الطبخ، لتس�اعده يف تناول 

طعامه املفضل.
وتقول صحيف�ة »ديي ميل« 
العم�اق  إن  الربيطاني�ة، 
الباكس�تاني، يعد واحدا من 
العال�م،  الرج�ال يف  أضخ�م 
ويدع�ى أرب�اب خي�زر، 27 
عاما، ويعرف، يف باكس�تان 
الهيكل.ويبل�غ  ب�«رج�ل 
كغ�م،   444 خي�زر  وزن 
وطول�ه حوايل مرتي�ن، وفقا 
أش�ارت  الت�ي  للصحيف�ة، 
إىل أن�ه يريد ع�روس، تكون 
لتس�اعده  رائع�ة  طباخ�ة 
يف تن�اول طعام�ه املفض�ل، 

الذي يبلغ 10000 س�عرة حرارية يوميا.ويتناول 
العماق الباكس�تاني 36 بيضة يوميا يف اإلفطار، 
إىل جان�ب 5 لرتات من الحليب و3 كيلو من اللحم 
م�ع األطب�اق املليئ�ة ب�األرز والخب�ز، ورغم ذلك 

يقول إنه ال يعاني من أي مش�اكل صحية، بسبب 
زي�ادة الوزن.وأكد أرباب خي�زر، أنه يتعرض اآلن 
لضغوط م�ن عائلته للعثور عىل ام�رأة يتزوجها 
ويك�ون عائلة معها، مش�ريا إىل أنه يقابل بعد أي 
فتاة تش�د انتباه�ه، ويقول: »أري�د مقابلة امرأة 
تزن 100 كيلوغرام عىل األقل 
وأن يكون طولها 1.9 مرتا«.

وتابع: »جميع النساء الاتي 
يرغبن يف ال�زواج مني حتى 
اآلن ك�ن نحيف�ات للغاية«، 
مضيف�ا: »وال�دي ووالدت�ي 
أت�زوج،  أن  من�ي  يري�دان 
أنج�ب  أن  يري�دان  إنهم�ا 
أطف�اال، لكنن�ي ل�م أجد ما 
يناسبني، يف السنوات السبع 
»كنت  املاضية«.واس�تطرد: 
أبحث عن الحب، وش�اهدت 
200-300 فت�اة، لكنهن كن 
يف املتوس�ط«، مضيف�ا: »أن�ا الئق تماما وأش�عر 
بالرض�ا يف وزني،، لك�ن البد يل من االس�تمرار يف 
ممارس�ة الرياض�ة وتناول الطع�ام ألصبح بطل 

العالم«.

عقب 1200 عام... فك شفرة سرية للفايكنغ !

298 عظمة كشفت األمر...
 القبض على قاتل بالوراثة !

املراقب العراقي/ متابعة...
كشف علماء أثار أن حجر الروني الشهري والذي 
يع�ود لع�رص ال�«فايكن�غ«، أي إىل نحو 1200 

عام، يحمل رسالة تنبأت بالكارثة املناخية.
املوق�ع  ن�رشه  مل�ا  ووفق�ا 

لجامع�ة  الرس�مي 
ف�ك  وعق�ب  »أبس�اال«، 
وج�د  الحج�ر،  ش�فرة 
العلم�اء أن�ه يتح�دث عن 

»معركة مع الطقس«.
ويتح�دث الن�ص املنق�وش 
ع�ىل الحج�ر، ع�ن ظ�روف 
أعقب�ت  غامض�ة  مناخي�ة 
املح�ارب  املل�ك  وف�اة 
حك�م  ال�ذي  »ثيودوري�ك«، 
يف  الحديث�ة  إيطالي�ا  أرايض 
الق�رن الس�ابع عرش.وكانت 
وف�اة ثيودوري�ك فأال س�يئا، 
انطلق�ت موج�ة م�ن  حي�ث 

االنفج�ارات الربكانية ترك�ت أوروبا يف الظام، 
وانترش املرض واملجاعة.

وقام�ت تل�ك األح�داث يف ع�ام 536 مي�ادي، 
وفق�دت اس�كندينافيا يف تل�ك الس�نة 50% من 

س�كانها.ويعتقد العلم�اء أن محارب�ا آخر من 
الفايكنغ، ولد بعد 300 عام من وفاة ثيودوريك 
ويدع�ى فاري�ن، هو م�ن نقش الحج�ر وبدأ يف 

التنبؤ ورصد أزمة املناخ.
وتتح�دث النقوش عىل الحجر 
عن نوع مختلف م�ن املعارك 
الن�ور  ب�ني  ال�رصاع  وه�و 
وال�ربد،  ال�دفء  والظ�ام، 
الحي�اة وامل�وت، م�ا اعتربه 
العلماء وصفا لنهاية العالم.

ووثق الحجر قصة وفاة ابن 
فاري�ن يف معرك�ة، حول�ت 
خاله�ا عاصفة شمس�ية 
الس�ماء إىل الل�ون األحمر، 
وش�هدت املنطقة كس�وفا 
في�ه  اختف�ت  شمس�يا 
الش�مس لف�رتة قص�رية، 
كم�ا أدى فص�ل الش�تاء 
الب�ارد بش�كل خ�اص إىل 
فشل املحاصيل.يذكر أن الحجر الشهري يتواجد 
يف منطقة بحرية »فاترن« جنوب السويد، وتعد 
النق�وش عليه أطول نق�وش روني�ة يف العالم، 

حيث تتكون من 28 سطرا.

املراقب العراقي/متابعة...
عثرت الس�لطات عىل بقايا عظام فتاة، أس�فل 
قاع بركة متواجدة داخل حديقة منزل صديقها.

مي�ل«  »دي�ي  صحيف�ة  نرشت�ه  مل�ا  ووفق�ا 
الربيطاني�ة، كش�فت الس�لطات يف تايان�د عن 
لغ�ز اختف�اء العدي�د م�ن الفتي�ات يف تاياند، 
بفض�ل رف�ات الفت�اة األخرية.وت�م العثور عىل 
مئ�ات العظ�ام التي تع�ود إىل فتي�ات، مثبتة يف 
قاع بركة كبرية تقع يف مزرعة يملكها أبيتشاي 
أونجويزيت.وتعرفت السلطات عىل جثة القتيلة 

وارينث�ورن تشياش�يت صاحب�ة ال��22 عاما، 
م�ن بقاي�ا الوش�م ال�ذي كان يغط�ي ظهرها، 
وكانت بقايا القتيل�ة ملفوفة باملابس وحقيبة 
باستيكية سوداء، ومثبتة بأثقال يف قاع الربكة.

وتعتق�د الرشطة أن القاتل أج�رب صديقته عىل 
النوم يف صندوق معدني، قبل أن يخنقها ويلقيها 
يف الربكة، والتي عثرت يف قاعها عىل 298 عظمة 
تعود إىل ضحيتني عىل األقل.وأشارت الرشطة إىل 
أن نتائ�ج التحقيق األولية تظهر قتل الكثري من 

الضحايا عىل يد تشياشيت.

كويتية تزور البكالوريوس 
والماجستير والدكتوراه!

خلع ضرس مريض
 وهو على لوح تزلج... 

فواجه 46 تهمة !

 املراقب العراقي/ متابعة...
الع�ايل  التعلي�م  وزارة  اكتش�فت 
وزارة  يف  تعم�ل  معلم�ة  الكويتي�ة 
»بكالوري�وس  بش�هادات  الرتبي�ة 
وماجس�تري ودكت�وراه« مزيف�ة، إذ 
حصلت عىل رواتب ومكافآت وبدالت 

تقدر بآالف الدنانري با حق.
»القب�س«  صحيف�ة  وبحس�ب 
الكويتي�ة، فق�د طل�ب وكي�ل وزارة 
التعلي�م الع�ايل »صبي�ح املخيزي�م« 
م�ن دي�وان الخدم�ة املدني�ة، ع�دم 
االعت�داد بمعادلة ش�هادات املوظفة 
وهي: البكالوريوس يف العلوم ش�عبة 
اإلحص�اء الريايض وعلوم الحاس�ب 
ش�عبة  واملاجس�تري   ،2005 س�نة 
اإلحصاء الصادرة يف 2008، ودكتوراه 
الريايض  الفلس�فة ش�عبة اإلحصاء 
س�نة 2013، وجميعه�ا يحمل اس�م 
إحدى الجامع�ات املرصية، مؤكداً أن 
معادالت الش�هادات الثاث لم تصدر 

من التعليم العايل.
وطالب ديوان الخدم�ة وزارة الرتبية 
يف كت�اب رس�مي باتخ�اذ اإلجراءات 
القانوني�ة ضد املوظفة، وس�حب أي 
ق�رارات ص�درت بتعدي�ل وضعها أو 
تغي�ري مس�ماها الوظيف�ي، إضافة 
اىل س�حب أي قرارات مالي�ة صادرة 
استناداً للمؤهات املش�ار اليها، وما 
ترت�ب عليها من آث�ار، وذلك يف ضوء 
الع�ايل بع�دم  التعلي�م  كت�اب وزارة 

االعتداد بمعادلة هذه املؤهات.
وكانت الكويت قد اكتشفت أن العديد 
م�ن موظفيه�ا، يف مه�ن مختلف�ة، 
حاصلون عىل مؤهات علمية مزورة، 
معظمها من جامعات مرصية، خال 

السنوات املاضية. 

املراقب العراقي/ متابعة...
فوج�ئ مس�تخدمو مواق�ع التواص�ل 
بانتش�ار مقطع فيديو لطبيب أس�نان 
يقف ع�ىل ل�وح تزل�ج كهربائ�ي وهو 

يخلع رضس مريض.
ون�رشت صحيف�ة »نيويورك بوس�ت« 
األمريكي�ة تقريرا حول انتش�ار مقطع 
الفيديو، ليكتش�ف أن املقط�ع يعود إىل 
طبيب األسنان سيث لوكهارت، يف والية 

أالسكا األمريكية.
ودفع انتشار املقطع أن ترفع السلطات 
التنفيذية يف والية أالس�كا 46 اتهاما إىل 

طبيب األسنان.
واتهمت الس�لطات الطبيب بأنه عرض 
بتهوره املريض، ال�ذي كان واقعا تحت 
أث�ر املخ�در، إىل الخط�ر، باإلضاف�ة إىل 
اخرتاق�ه خصوصية مرض�اه، بتصوير 
نفس�ه وهو معهم م�ن دون موافقتهم 

مستغا وقوعهم تحت تأثري املخدر.
العلي�ا  أنكوري�دج  محكم�ة  وغرم�ت 
لوكه�ارت بأكثر م�ن 240 أل�ف دوالر، 

باإلضافة إىل مصادرة 30% من ثروته.
واكتش�فت جه�ات التحقي�ق أن طبيب 
األسنان له س�جل جنائي سلبي للغاية، 
يف التهور بطرق »غريبة« لخلع األسنان، 
مث�ل  »خط�رة«،  أدوات  واس�تخدامه 
لجوئه للتخدير الكامل بدال من التخدير 

املوضعي لخلع أو حشو أسنان.
ومن املتوق�ع أن تصدر املحكمة قرارها 
بح�ق لوكه�ارت ي�وم 3 فرباي�ر، والتي 
قد ت�رص إىل غرامة تقدر ب��2.5 مليون 
دوالر، باإلضافة إىل حرمان من ممارسة 

املهنة ألكثر من عام.

املراقب العراقي/ متابعة...
وكل ما كان يعلمه س�كان القرية الواقعة يف مقاطعة 
درينثي الش�مالية، أن املزارع العج�وز، 67 عاما، كان 
لدي�ه 3 أطف�ال فقط، ولكنه�م صدموا عندم�ا علموا 
أن لدي�ه 9 أطف�ال كان يخفي 6 منهم ولم يس�جلهم 
يف السجات الرس�مية، وفقا ملا نرشته وكالة »فرانس 

برس«.
وقال ممثلو اإلدع�اء للمحكمة إن فان دي، كان يعزل 
أطفاله الستة يف مزرعة نائية منذ والدتهم، ويستخدم 
كافة ط�رق التعذيب بحقهم، من أج�ل طرد »األرواح 
الرشيرة« من أجس�ادهم بحد زعم�ه، العتقاده بأنهم 

»نجسني«.
وكشفت هيئة اإلدعاء، مثا قام جان فان دي، بتقييد 
األطف�ال من يديه�م وقدميهم، فيما أج�رب طفا آخر 

عىل قضاء الصيف بأكمله يف بيت للكاب.
وتحدث األطفال الستة عن »عقوبات جسدية خطرية« 
كانوا يتعرضون لها، بس�بب زع�م والدهم بأنه ينبغي 

أن يطردوا »األرواح الرشيرة« من أجسادهم.
وكان ينف�ذ املزارع عقوبات بمجرد ما يبلغ ابنه س�ن 

األربع سنوات.
وأوض�ح ممثل اإلدعاء »أصغر س�تة أطف�ال من أنباء 
املزارع التس�عة، كانوا يعيشون يف عزلة منذ والدتهم، 
وظل�وا يف منازلهم وكان عليهم أن يصمتوا عىل الدوام 

وأال ياحظ أحد وجودهم«.
وأردف بقوله »لم يكن أيا من األطفال الس�تة مقيدا يف 
سجات الدولة ولم يذهبوا طوال حياتهم إىل املدارس«.

أما عن اكتشاف تلك الجريمة املروعة، فكانت الصدفة 
وحدها هي البطل يف تلك العملية.

وبدأ األمر يف شهر أكتوبر/ترشين األول 2019، عندما 
كان االبن األكرب، متواجد يف حانة محلية.

وأش�ارت الصحيف�ة األمريكية إىل أن ش�قيق األطفال 
الس�تة، أصابه »ال�دوار« ج�راء الخمر، فب�دأ يتحدث 
بصورة تلقائية عفوية عن أشقائه اآلخرين والرفاهية 

التي يحظون بمميزات أكرب منه.

وأث�ار حديث�ه ريبة عدد م�ن الحضور ألنه�م يعلمون 
أن امل�زارع ليس لديه ه�ذا العدد من األطفال، فبدأوا يف 

تقيص األمر ليكتشفوا الفاجعة.
وداهمت بعدها بأيام قليلة الرشطة املزرعة لتكتش�ف 
تل�ك الواقع�ة وتلق�ي القب�ض ع�ىل ف�ان دي، ورجل 
نمساوي يساعد يطلق عليه، جوزيف، يبلغ من العمر 

58 عاما.
وكان جوزي�ف مكلف بحراس�ة األطف�ال، وحرمانهم 
من الخروج خارج س�ياج املزرعة أو أن يشاهدهم أي 

من الجريان.
كم�ا ل�م يس�مح األب لألطف�ال الثاث�ة األكرب س�نا، 

بالحديث عن وجود أي من أخواتهم الستة الباقيني.
وكان بعض األطفال الس�تة يظلون معزولني ألسابيع 
وأش�هر، وال يس�مح ألف�راد األرسة اآلخرين باالتصال 
به�ذا الطف�ل، ال�ذي يعكف فق�ط عىل الص�اة لطرد 

األرواح الرشيرة من جسده. 
يف املقاب�ل تمك�ن رجل من إنقاذ طفل�ه من بني أنياب 
أس�د جبال كاد أن يفرتسه يف إحدى حدائق الحيوانات 

يف والية كاليفورنيا.
ووفق�ا مل�ا نرشت�ه صحيفة »ل�وس أنجلي�س تايمز« 
كان�ت األرسة تس�ري داخل املنتزه، قبل أن يهجم أس�د 
جبال فجأة عىل طفل يبلغ م������ن الع����مر ثاث 

سنوات.
والتق�ط األس�د الطف�ل من رقبت�ه إال أن األب س�ارع 
برضبه بحقيبة ظهر، ليفلت الحيوان املفرتس الطفل 

الصغري، ويمسك بالحقيبة بدال منه.
وذك�رت هيئة مكافح�ة حرائق مقاطع�ة أورانج إنه 
جرى نق�ل الطفل إىل إح�دى املستش�فيات، حيث أكد 

األطباء أن حالته مستقرة.
وت�م إخاء املنت�زه من ال���زوار ف�ور وقوع الحادث، 
بينما أعلن مس�ؤولون يف وق����ت الح�ق أنه تم قتل 

األسد.
يذكر أن تلك هي أول مرة التي يهاجم فيها أس�د جبال 

برشيا يف منطقة سان دييغو منذ نحو 20 عاما.

أب يسجن ويعذب أطفاله 12 عاما واخر انقذ طفله من بين أنياب أسد الجبال
 التناقض في تصرفات االباء

اسششتيقظ سششكان قرية ريرنوولد الهولنديششة يف أكتوبر/ تششرني األول 2019، عىل نبأ صادم 
ومششروع، حينما اكتشششفوا أن صاحب المزرعششة، العجوز جان فان دي، لديششه 6 أطفال يعذبهم 

طيلة 12 عاما.

شهد أحد مستش�فيات جدة واقعة صادمة، 
تمثل�ت بوفاة مريض�ة، خرجت دي�دان من 

فتحة جهازها للتنفس الصناعي.
»تواص�ل«  صحيف�ة  نرشت�ه  مل�ا  ووفق�ا 
الس�عودية، فوج�ئ أه�ايل املريض�ة مري�م 
العاصمي بخ�روج ديدان تخ�رج من أنبوب 
جه�از التنف�س الصناع�ي للمريض�ة التي 

تعاني جلطة يف القلب.
وق�ال أهل املريض�ة: »فوجئنا عن�د زيارتها 
بخ�روج دي�دان من أنب�وب جه�از التنفس 
الطب�ي  الطاق�م  س�ؤال  وعن�د  الصناع�ي، 
تحجج�وا بوفاته�ا دماغيا«.وأعلنت »هيئة 
صحة جدة« تشكيل فريق طبي ملتابعة حالة 
املريض�ة، ليتأك�د عقب ذل�ك أن الديدان هي 
يرق�ات الكيس�ة املذنبة وهي من مس�ببات 
الدي�دان الرشيطي�ة الت�ي تصي�ب الجه�از 

العصبي املركزي والعضات والجلد والرئة.
داخ�ل  وفاته�ا،  املريض�ة  أرسة  وأعلن�ت 
املستش�فى متأث�رة بمرضها، كم�ا طالبت 
ب�رضورة التحقي�ق م�ع إدارة املستش�فى، 

موجهة لها تهمة اإلهمال.

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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