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الرئيس يضع يده بيد »ترامب« ضاربًا السيادة 
عرض الحائط ومتناسيًا دماء الشهداء

صالح»اليصلح«لتمثيلالعراقبعدتحديهللشعب..

المراقبالعراقي/سالمالزبيدي...
يف ظ�ل تصاعد حدة االنتهاكات التي مارس�تها 
اإلدارة االمريكي�ة يف الع�راق بعد جريمة قصف 
 قطعات الحشد الشعبي يف القائم وما تبعه من 
عملي�ة اغتيال للش�هيدين أبو مه�دي املهندس 
والجن�رال  قاس�م س�ليماني ع�ى ارض مطار 
العاصمة بغ�داد، ومع التحركات الس�اعية اىل 
انط�اق تظاه�رات  مليوني�ة مطالب�ة بإخراج 
القوات األجنبية، املتزامنة مع الحراك السيايس 
الس�اعي اىل اخ�راج الق�وات  األجنبي�ة ورف�ع 
الحصان�ة عنها، جاء لقاء الرئيس برهم صالح 
م�ع الرئيس األمريك�ي دونالد ترام�ب،  لييسء 
لدماء الشهداء ويتحدى إرادة الشعب، ويتعدى 
عى مش�اعر ذوي ش�هداء الجرائ�م األمريكي 

 التي ارتكبت يف العراق. 
وعى الرغم من الدعوات الش�عبية اىل القيادات 
العراقية بعدم لقاء الرئيس األمريكي يف مؤتمر 
  «داف�وس« املنعقد يف س�ويرسا احرتام�ًا لدماء 
الش�هداء، اال ان تلك الدع�وات لم تكن حارضة 
لدى  رئي�س الجمهوري�ة، وخلف�ت خيبة ضن 

كبرية بالرئاسة. 
ويتوقع مراقب�ون ان تنتقد املرجعية الدينية يف 
النج�ف االرشف ذل�ك اللقاء ع�ر خطبتها يوم 
الجمع�ة  املقبلة، كون اللقاء ج�اء يف وقت غري 
مناس�ب وينم ع�ن قلة احرتام لس�يادة العراق 

التي انتهكتها  الطائرات االمريكية. 
وبه�ذا الجان�ب ي�رى املحل�ل الس�يايس مؤيد 
العيل ان بره�م صالح ال يصلح ان يمثل العراق 
بع�د  الي�وم، عندما تجاه�ل القوى السياس�ية 
الذي�ن  الضحاي�ا  وذوي  الش�عبية  والدع�وات 

طالبوه بعدم اللقاء  برتامب احرتاماً ملن س�قط 
بقصف الطائرات. 

وق�ال الع�يل يف ترصي�ح خ�ص ب�ه »املراق�ب 
العراق�ي« ان »برهم صالح يمث�ل قوميته قبل 
ان يكون  ممثاً للعراق، لذلك تجده ال يستجيب 

للمطالب الش�عبية، ويتحدى الشعب بلقائه يف 
ترامب«. 

وأض�اف ان »أمريكا تمثل اإلرهاب ، وال يختلف 
اثنني عى ذلك ووجوده�ا يف العراق غري  رشعي 
كونها تعمل عى سفك دماء العراقيني، وهذا ما 

يجب ان يكون حارضاً لدى صالح«. 
ولفت اىل ان » القوى السياس�ية يجب ان تتحد 
جميعها إلخراج تلك القوات، ومحاس�بة برهم 
صالح  كونه استفز الشعب«، مبيناً ان » رشكاء 
الوط�ن يبحث�ون ع�ن مصالحه�م الخاصة يف 

املؤتم�رات  الدولي�ة وهذا ما يفرس س�بب لقاء 
نجريفان وبرهم صالح مع ترامب«. 

وأش�ار اىل ان »هنالك مؤامرة ضد كل من يقف 
بوجه أمريكا، الس�يما أبناء الحش�د الش�عبي 
الذين  أفش�لوا امل�روع األمريكي التقس�يمي 

بوقوفهم امام عصابات داعش االجرامية«. 
ولف�ت اىل ان »بره�م صالح ترك ازمة تش�كيل 
الحكوم�ة وذهب اىل املؤتمر ع�ى الرغم من ان 
 األخري ليس ذات أهمية، وكذلك انه عرقل عملية 
اختي�ار رئي�س ال�وزراء البديل عن ع�ادل عبد 
 امله�دي كونه رفض مراراً تكلي�ف رئيس وزراء 

جديد«. 
من جانب�ه رأى النائب عن كتلة صادقون نعيم 
العبودي، إن »رجل الدولة يجب أال يكون س�بباً 

يف  انتهاك الدستور والتعدي عى السيادة«. 
وق�ال العب�ودي يف تغريدةع�ى خلفي�ة لق�اء 
الرئيس صالح برتامبتابعتها »املراقب العراقي« 
ان   «رج�ل الدولة يجب ان اليعمل عى اس�تفزاز 

مشاعر املايني من الشعب .» 
وكان املسؤول األمني لكتائب حزب الله أبو عيل 
العس�كري قد دعا برهم صال�ح اىل عدم اللقاء 

 باألحمق ترامب وزمرته القتلة التي ترافقه. 
وأضاف يف تغريدة نرها عى حس�ابه الخاص 
يف »توي�رت« ان�ه »بخ�اف ذلك س�يكون هناك 
 موق�ف للعراقي�ني تجاهه )صال�ح(، ملخالفته 
إرادة الش�عب، وتجاه�ل الدم�اء الزكي�ة الت�ي 

أراقتها هذه  العصابة .» 
وتابع العس�كري: »س�نقول حينها ال أها وال 
س�ها بك، وس�يعمل األح�رار م�ن أبنائنا عى 

طرده   )صالح( من بغداد«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
اك�د تحال�ف الفت�ح ،الي�وم االربع�اء، ان العدوان 
األمريكي الغاش�م عى ق�ادة النرص اخر تس�مية 

 شخصية بديلة لرئيس الوزراء عادل عبد املهدي. 
وقال النائب عن التحالف حس�ن شاكر يف ترصيح 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« ان »العدوان الغاش�م 
 ع�ى الس�يادة العراقية م�ن قبل الوالي�ات املتحدة 
االمريكية واستهدافهم لقائدين كبريين اخر جميع 
 الحوارات واملناقش�ات التي كان�ت جارية الختيار 
رئيس الوزراء الجديد وجعل منه امرا صعبا  جدا«. 

وأضاف ان » الح�وارات عادت اىل التواصل وتجري 
بوترية عالية من اجل تس�مية هذا املرش�ح  نهاية 

هذا االسبوع او بداية االسبوع املقبل .» 
ولف�ت اىل ان »الكتل السياس�ية عليها االتفاق عى 
ش�خصية معينة لش�غل هذا املنصب بأرسع وقت 
 ممكن ليت�م دعمها م�ن قبل املكون�ات االخرى«، 
مضيفا ان » هذه الش�خصية يجب ان تكون وفقا 
 للمواصف�ات املطلوبة من قبل الش�ارع واملرجعية 

الرشيدة«. 

الفتح: العدوان األمريكي 
على قادة النصر اخر حسم 

بديل عبد المهدي

»أمريكا« فشلت بتوفير الكهرباء في العراق واألخير بصدد تجديد عقد الطاقة  مع إيران

المراقب العراقي/ احمد محمد ... 
ب�ات جلي�ا أن الحكومة العراقي�ة متمثلة 
برئي�س ال�وزراء ووزارة الخارجي�ة تتبع 
قضي�ة  يف  »الكي�ل  بمكيال�ني«  سياس�ة 
التعامل مع القضاي�ا التي تخص الجانب 
الت�ي  البيان�ات  األمريك�ي، فم�ن خ�ال 
 تهافت�ت برسع�ة ال�رق من قب�ل رئيس 
ال�وزراء ووزارة الخارجي�ة ع�ى خلفي�ة 
عملي�ة اس�تهداف  الس�فارة االمريكي�ة، 
الخج�ول  الحكوم�ي  باملوق�ف  مقارن�ة 
واملتأخر حيال العملية االمريكية الغاشمة 
 الت�ي اس�تهدفت الحش�د الش�عبي وقادة 
النرص الش�هيدين قاس�م س�ليماني وأبو 
مهدي املهن�دس هناك  م�ؤرش خطري عى 

الدور األمريكي يف تحديد املوقف العراقي. 
ويؤكد مراقبون يف الشأن السيايس ان هذه 
التباين يؤرش خطورة يف تعامل العراق مع 

القضايا  السيادية.  
م�ن جهته اعت�ر املحلل الس�يايس يونس 
الكعب�ي، »تحدثنا مرارا وتكرار عن فقدان 
العراق ملوقفه  الش�خيص تج�اه املتغريات 
التي تحصل سواء يف داخله او يف خارجه«، 
مش�ريا اىل أن »اراء  الحكومة ومؤسساتها 
والرغب�ات  ل�إرادات  تخض�ع  الزال�ت 
االمريكية بس�بب الضغ�وط التي تمارس 

 عليها«. 
وق�ال الكعب�ي، يف ترصي�ح ل�� »املراق�ب 
ع�ى  الخارج�ي  »التأث�ري  إن  العراق�ي« 

الحكوم�ة العراقي�ة  الزال فاعا وبش�دة، 
االس�تهداف  عملي�ة  برهنت�ه  م�ا  وه�ذا 
األمريك�ي للحش�د الش�عبي يف محافظ�ة 
الش�هيدين  اس�تهداف  القائ�م  وعملي�ة 
القائدي�ن قاس�م س�ليماني وأب�و مهدي 
كان�ت  الحكوم�ة  أن  بس�بب  املهن�دس، 
 متح�رية يف موقفه�ا إزاء تل�ك االنتهاكات 
االمريكية وأن خطب�ة املرجعية العليا هي 
من ش�جعت  الحكومة عى اإلفصاح ببيان 

االستنكار«. 
وأشار، اىل أن »كل ردود األفعال التي سبقت 
خطب�ة املرجعية آنذاك كان�ت خجولة وال 

توازي  حجم االنتهاك والكارثة«. 
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ازدواجية واضحة في التعامل الحكومي .. تسارع بإدانة 
استهداف السفارة االمريكية وتأخر بالرد  على انتهاكاتها
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استشهادقائدمنظمةالتعبئةبالحرس
الثوريجنوبغربإيران

أميركاتالحقطيفسليمانيعبروسائل
التواصلاالجتماعي
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في هذا العدد

قدم�ت النائبة ع�ن كتلة س�ائرون انع�ام الخزاعي، 
الي�وم األربعاء، كتاباً وقع علي�ه 62 نائباً طالبوا  من 
خاله برفع الحصانة عن القوات االجنبية يف العراق. 

ووفق�اً لوثيق�ة قدمتها الخزاعي وحصل�ت »املراقب 
العراقي« عى نس�خة منها فان »62 نائباً وقعوا  عى 
مروع قانون لرفع الحصانة عن القوات االجنبية«. 
ووج�ه مروع القانون اىل رئاس�ة الرملان، وتضمن 
)قانون رف�ع الحصانة عن القوات األجنبية(،  وإلغاء 
االم�ر رق�م )17( لع�ام 2003 الص�ادر عن س�لطة 
االئت�اف املؤقتة )املنحل�ة(، وال�ذي  بموجبه ُمنحت 
الق�وات املتواج�دة ع�ى األرايض العراقي�ة الحصانة 

القضائية«. 

 62 نائبًا يوقعون على 
مشروع قانون لرفع الحصانة 

عن القوات األجنبية

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
العراق يعاني من اختال وهشاشة 
يف بني�ة االقتصاد الوطن�ي نتيجة 
املل�ف  ادارة  وضع�ف  الفس�اد 
 االقتص�ادي وادام�ة االعتماد عى 
املورد النفطي بش�كل شبه كامل، 
مما أضعف القطاعات  االقتصادية 
البل�د م�ن ف�رص النم�و  وح�رم 
الحقيق�ي القادر عى توفري فرص 

عمل خارج مؤسسات  الدولة  . 
ارتب�اط  ف�ان  اخ�ر  جان�ب  م�ن 
النفط  الوطني بس�وق  االقتص�اد 
الدولي�ة وتقلباته�ا الح�ادة )منذ 
منتص�ف  الع�ام 2014( يزي�د من 
مخاطر االن�زالق لركود اخر إذا ما 
تعرضت الس�وق النفطية لصدمة 

 عكسية جديدة . 
تهدي�دات ترامب األخ�رية بفرض 
عقوب�ات اقتصادي�ة ع�ى العراق 
يج�ب ان تعطيه ن�وع من التحليل 
 الس�يايس وه�ل يس�تطيع العراق 
تحمل العقوبات ؟ومانوعها ؟ وهل 

ترامب او أمريكا تس�تطيع  التخيل 
عن العراق كحليف اس�رتاتيجي يف 
املنطق�ة وبالتايل ه�ل تريد أمريكا 

ترك العراق؟ . 
هذه األسئلة وما يرتتب من انتهاء 
عقد تجهيز ايران للعراق ب� 1300 
مي�كاواط  وتهدي�دات  واش�نطن 
بإجبار العراق عدم االس�ترياد من 

ايران  , يج�ب ان نعلم ان الواليات 
املتحدة لن تفرط  بالعراق كحليف 
اس�رتاتيجي وهو يمتلك ثاني اكر 
احتياطي نفطي عاملي، خصوصا 
مع وجود  حاضن�ات دولية كرى 
يف  الخصوم�ة  تل�ك  تس�تغل  ق�د 
التحال�ف م�ع الع�راق ، كم�ا انها 
ستفقد وصول  النفط العراقي لها . 

التع�رض  يمكنه�ا  ال  واش�نطن 
اىل األم�وال الحكومي�ة ألي دول�ة 
اىل احتج�از قضائ�ي ألنه�ا تتمتع 
 بالحصان�ة الس�يادية الفدرالي�ة، 
اي ان الدول�ة محمية من إجراءات 
وه�ذا  أخ�رى،  لدول�ة  القض�اء 
يعن�ي  عدم الخش�ية ع�ى االموال 
العراقي�ة ألنه�ا محصنة س�ياديا 
وال تس�تطيع امريكا الحجز عليها 
ألنها  س�تخالف القانون من جهة، 
الثق�ة  اضع�اف  ع�ى  وس�تعمل 
الدولي�ة بالنظ�ام امل�ايل والنق�دي 

األمريكي . 
ام�ا الرب�ط الكهربائ�ي م�ع دول 
الجوار التي تسعى لها أمريكا فهذا 
االمر سيس�تغرق اكثر 18 ش�هر , 
 لذا س�تضطر أمري�كا اىل الرضوخ 
للتريرات املنطقية بتمديد االتفاق 
ما ب�ني العراق وايران اىل 3  اش�هر 
جدي�دة م�ن اج�ل إعط�اء فرصة 

لتوفري مصادر بديلة للطاقة . 
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المراقب العراقي/ متابعة ... 
أق�ّر مجل�س الش�يوخ الي�وم األربعاء 
اقرتحه�ا  الت�ي  التنظيمي�ة  القواع�د 
زعي�م  األغلبي�ة  ميتش�ماكونيل 
الجمهورية يف مجلس الش�يوخ، بشأن 
الرئي�س  بع�زل  الخاص�ة  املحاكم�ة 

األمريكى  دونالد ترامب . 
وتم تمرير القرار يف الساعات األوىل من 
صب�اح اليوم األربعاء بأغلبية 53 صوتا 
م�ن  الجمهوريني مقاب�ل 47 صوتا من 

الديمقراطيني . 
فيم�ا رف�ض املجل�س جمي�ع طلبات 
الديمقراطيني املقدمة لتعديل إجراءات 
ترام�ب،  الرئي�س  دونال�د  محاكم�ة 
خال الجلس�ة اإلجرائي�ة املنعقدة لهذا 

الخصوص . 

وصّوت املجلس يف جوالت متتالية مساء 
الثاثاء برفض التعديات التي تقدم بها 
زعي�م  الديمقراطيني يف املجلس تش�اك 

ش�ومر، حس�ب ما بثته وس�ائل إعام 
محلية ودولية من  الجلسة . 

وم�ن الطلب�ات املرفوض�ة: اس�تدعاء 

وكذل�ك  املحاكم�ة،  إىل  ج�دد  ش�هود 
بولت�ون  مستش�ار  ج�ون  اس�تدعاء 
ترامب السابق لش�ؤون األمن القومي، 

للشهادة يف القضية . 
كم�ا رف�ض الجمهوري�ون يف املجل�س 
املطالبة بجل�ب أوراق ومس�تندات من 
البي�ت األبي�ض،  وطلب إحض�ار وثائق 
من وزارة الخارجية، وأخرى من مكتب 
امليزانية، متعلقة باملس�اعدة  األمنية يف 

أوكرانيا . 
وُرفض أيضا طلب إحضار وثائق وزارة 
الدفاع املتعلق�ة بأوكرانيا، واس�تدعاء 
التاب�ع  امليزاني�ة  مكت�ب  إدارة  مدي�ر 
للبي�ت األبي�ض ميك مولفين�ي، لإدالء 

بشهادته . 
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مجلس الشيوخ يناور ليحول دون سقوط 
ترامب امام الديمقراطيين المراقب العراقي/ بغداد...

أك�د النائب ع�ن تحالف البن�اء، عباس الزاميل، أن مرش�ح 
رئاس�ة الحكوم�ة بعي�د ع�ن كل االس�ماء  الت�ي تتداولها 
االجتماع�ات السياس�ية .  وقال الزام�يل يف ترصيح صحفي 
تابعته »املراقب العراقي«، إن »املرش�ح الحقيقي لرئاس�ة 
 الحكوم�ة بعيد وخارج عن كل هذه األس�ماء التي تتداولها 
االجتماع�ات السياس�ية«، الفت�ا إىل أن   «الكتل السياس�ية 

اتفق�ت ع�ى حس�م موض�وع مرش�ح رئاس�ة الحكومة 
قب�ل يوم الجمع�ة املقب�ل .»  وتابع أن »ع�دم تكليف رئيس 
الجمهورية ملرشح كتلة البناء بتشكيل الحكومة قبل نهاية 
األسبوع  الجاري سيكون فشا جديدا لرئيس الجمهورية«، 
مشريا إىل أن إىل أن »من الصعب إرسال اسم  املرشح لرئاسة 
الحكومة إىل رئيس الجمهوري�ة مالم يتم االتفاق عليه بني 

جميع الكتل واملكونات . 

المراقب العراقي/ بغداد...
أك�د النائ�ب رسك�وت ش�مس الدين، 
اليوم االربع�اء، عدم قدرة الرملان عى 
تأجيل عطلته كونه�ا  تعارض النظام 
الداخيل.  وقال شمس الدين يف ترصيح 
تابعته »املراقب العراقي« ان “مجلس 

النواب اجل عطلته ملدة شهر  كامل وال 
يحق له بحسب النظام الداخيل ملجلس 
الن�واب التصويت عى تأجي�ل مجددا 
ما يعني انه  س�يتمتع بعطلته بتاريخ 

 .»2/3
واضاف ان “املجل�س ملزم باالجتماع 

او  لل�وزراء  يف ح�ال تس�مية رئي�س 
وجود طارئ يف العراق  بحسب النظام 
الداخ�يل”، مبين�ا أن “جلس�ة الي�وم 
س�تخصص لق�راءة الربع�ة قوان�ني 
مهمة بضمنها  قانون مجلس الوزراء 

االتحادي وهيئة األظراف القضائي”. 

نائب: مرشح الحكومة بعيدًا عن األسماء المطروحة في االجتماعات

نائب: البرلمان غير قادر على تأجيل عطلة انتهاء الفصل التشريعي

6
رسميا..

أبوالهيلمدربا
لألنصاراللبناني



املراقب العراقي/ بغداد...
قال�ت النائب�ة ع�ن ائتالف دول�ة القان�ون عالي�ة نصيف، 
االربع�اء، ان دخ�ول الربملان يف عطل�ة ترشيعية خطوة غري 
موفق�ة يف الوق�ت الحايل.وقالت نصي�ف، يف ترصيح إلذاعة 
»الرأي العام« وتابعته »املراقب العراقي« إن »دخول مجلس 
النواب يف عطلة ترشيعية خطوة غري موفقة يف ظل الظروف 
الحالي�ة الت�ي يعيش�ها البلد بالرغم م�ن ان هذه 
العطلة هي قانونية ودس�تورية«، مش�رية 
اىل ان » ذك�ر ام�ر العطل�ة الترشيعية يف 
الدس�تور ال�زم مجلس الن�واب بتنفيذ 
الدس�تور واخذها«.وبينت نصيف 
ان »الوضع الحايل الذي يعيش�ه 
الع�راق اس�تثنائي وح�رج وال 
بد م�ن ان يكون هن�اك تواجد 
ألعضاء الربمل�ان«، الفتة اىل ان 
»هن�اك الكثري م�ن االمور لم 
يتم حسمها حتى االن كاختيار 
رئي�س الوزراء واق�رار مرشوع 
املوازنة وغريه�ا الكثري يتطلب العمل 

ليال ونهارا النهائها«.

اأذاعيت�صريح
دولة القانون: دخول الربلمان يف 
عطلة تشريعية خطوة غري موفقة
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هيئة الحشد تنفي تعيين أبو علي البصري 
خلفا للشهيد أبو مهدي المهندس

القانونية النيابية: ال يمكن اجراء 
انتخابات مبكرة إال بحل البرلمان

الشريط 
األمين

املراقب العراقي/ بابل...
رشط�ة  قي�ادة  أك�دت 
باب�ل، األربع�اء، عدم 
لطرق  اغ�الق  وجود 
املحافظ�ة الداخلي�ة 
مش�رية  والخارجية، 
االم�ن  اس�تباب  اىل 

بشكل كبري.
وقال مدير اعالم القيادة 
العمي�د ع�ادل الحس�يني 
يف ترصي�ح تابعت�ه »املراقب 

يف  االمن�ي  »الوض�ع  إن  العراق�ي« 
املحافظة مس�تتب ج�دا، وال وجود 
إلغ�الق اي طريق داخيل او خارجي 
»الق�وات  أن  مبين�ا  مج�ر«،  او 
االمني�ة منترشة لتأم�ن املحافظة 

واملتظاهرين السلمين«.
واضاف الحس�يني، أن »متظاهرين 
الفين�ة  ب�ن  يقوم�ون  غاضب�ن 
ال�دويل  الطري�ق  بغل�ق  واالخ�رى 
باإلط�ارات  الني�����ل  ناحي�ة  يف 

املحرتقة«.

شرطة بابل تؤكد عدم غلق اي 
طريق داخيل او خارجي

املراقب العراقي/ كربالء...
اعلن�ت قي�ادة عملي�ات الف�رات االوس�ط، 
االربع�اء، بانط�الق عملي�ة امني�ة بجزي�رة 

النجف وحدود كربالء.
وقال قائد عمليات الفرات االوس�ط للحش�د 
الل�واء عيل الحمداني يف بي�ان تلقت »املراقب 
العراقي« نس�خة من�ه، إن »عمليات الفرات 
االوسط للحشد الش�عبي والجيش والرشطة 
االتحادي�ة وبع�دة ألوية تابعة له�ا انطلقت 
بعملي�ة امني�ة لتطهري جمي�ع املناطق التي 

تحد كربالء بهدف حمايتها من املخاطر«.
واض�اف الحمدان�ي، انن�ا »انطلقن�ا به�ذه 

تقاري�ر  بحس�ب  ج�اءت  الت�ي  العملي�ات 
ومعلومات استخبارية ملتابعة فلول داعش يف 
يف صحراء النجف وحدود كربالء ومحيطها«، 
موضح�ا ان�ه »ت�م الترشي�ع  بالعملي�ة ب�� 
8 مح�اور رغ�م ال�روف الصعب�ة وتغ�ري 

الطقس«.
واش�ار اىل ان »العملية اش�رتك بها العمليات 
قي�ادة الف�رات االوس�ط للجي�ش والحش�د 
الش�عبي وقي�ادة الرشطة ورشط�ة الحدود 
بعدة الوية ) لواء ١١ ، لواء٢ ،لواء٢٦ ، رشطة 
الح�دود، ل�واء ٣٣ جي�ش، ل�واء١٦ رشط�ة 

اتحاد«.

انطالق عملية امنية بجزيرة النجف وحدود كربالء

نائب يتحدث عن موعد انتهاء التعديالت الدستورية 

مكافحة االجرام تقبض على »خادمة منزل« متهمة بسرقة أموال غربي بغداد

املراقب العراقي/ بغداد...
الفت�ح  تحال�ف  ع�ن  النائ�ب  افص�ح 
فاضل الفت�الوي، األربع�اء، موعد انهاء 
التعدي�الت الدس�تورية من قب�ل اللجنة 
النيابي�ة املكلفة بهذا االم�ر، الفتا اىل ان 
التعدي�الت س�يجرى اس�تفتاء ش�عبي 
بشانها، يف حن ان مفوضية االنتخابات 

هي من ستتكفل بهذه العملية.
تابعت�ه  ترصي�ح  يف  الفت�الوي  وق�ال 
»املراقب العراق�ي«، ان “لجنة التعديالت 

الدس�تورية مس�تمرة يف عملها وقطعت 
ش�وط كب�ري يف التعدي�الت، خاص�ة ان 
هن�اك م�دة مح�ددة النه�اء التعدي�الت 

الدستورية”.
وأضاف ان “لجنة التعديالت الدس�تورية 
مح�ددة بأربع�ة اش�هر النه�اء جمي�ع 
التعدي�الت، وبالتايل فأن االنتهاء من هذا 
امللف س�يكون بداية الش�هر الق�ادم او 
بداية الفصل الترشيعي الجديد للربملان”.

الدس�تور  تعدي�ل  “لجن�ة  ان  وأوض�ح 

اىل  بعمله�ا  مفص�ال  تقري�راً  س�تصدر 
مجلس النواب من اج�ل تحديد الفقرات 
الرئيس�ية الت�ي يت�م تعديله�ا وم�ن ثم 
طرحها عىل الش�عب من اجل االستفتاء 

اىل هذه التعديالت”.
وب�ن ان “مفوضية االنتخاب�ات معنية 
التعدي�الت  ع�ىل  االس�تفتاء  باج�راء 
الدس�تورية، حي�ث هن�اك اس�تعدادات 
واكم�ال  املوض�وع  لحس�م  حثيث�ة 

اإلجراءات من قبل املفوضية”. 

املراقب العراقي/ بغداد...
الي�وم  بغ�داد،  إج�رام  مكافح�ة  اف�ادت 
االربعاء، بالقاء القبض عىل متهمة برقة 

أموال غربي العاصمة.
وقال�ت يف بيان تلق�ت »املراق�ب العراقي« 
نس�خة من�ه إن »مف�ارز مكت�ب اب�ي 

غريب ملكافحة االج�رام التابعة اىل مديرية 
مكافح�ة اج�رام بغداد، تمكن�ت من القاء 
القب�ض ع�ىل متهم�ة اجنبي�ة الجنس�ية، 
لقيامه�ا برق�ة مبل�غ م�ن امل�ال ق�دره 
وثماني�ة  امريك�ي  دوالر  ال�ف  )ع�رشون 
مالين دين�ار عراقي وع�رشون الف دينار 

وجه�از موباي�ل( م�ن داخ�ل دار غرب�ي 
العاصمة بغداد«.

وأوضح�ت أن »املتهم�ة كان�ت تعم�ل بها 
بصفة خادمة، مش�ريا اىل ع�رض اوراقها 
التحقيقي�ة ع�ىل الق�ايض املخت�ص فقرر 

توقيفها وفق احكام املادة )٤٥٣ ق.ع(«.

سائرون تكشف عن كواليس ليلة تكليف رئيس الوزراء 
وتؤكد: المشهد مازال على ما عليه

املراقب العراقي/ بغداد...
كش�ف النائب ع�ن تحالف س�ائرون صباح 
طلوب�ي، األربع�اء، ع�ن كوالي�س ليلة امس 
األول االثنن التي كانت من املقرر ان تش�هد 
تكلي�ف رئي�س لل�وزراء، فيما أك�د أن ملف 

تشكيل الحكومة مازال عىل وضعه.
وق�ال طلوب�ي يف ترصي�ح تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« إن »تش�كيل الحكومة ما زال عىل 
وضعه، رغم أن�ه كان هناك )يوم أمس األول 
االثنن( اتفاق عىل ش�خصية معينة، ولكنها 
واجه�ت خالف�ات بش�أن التكلي�ف، وعادت 
الكتل السياس�ية اىل البحث عن مرش�ح آخر 

ملنصب رئيس الوزراء«.

الكت�ل  ب�ن  التواف�ق  »ع�دم  ان  وأض�اف، 
السياس�ية ع�ىل تس�مية ش�خصية رئي�س 
ال�وزراء املقب�ل، كان س�بباً رئيس�اً لتأخ�ري 
تسميته«، مش�رياً إىل أن »أمر تسمية املكلف 
برئاس�ة ال�وزراء مناطة بالكتل السياس�ية 
وج�دت  وإن  الجمهوري�ة،  رئي�س  ولي�س 
ش�خصية جيدة لديها مقبولية من الش�ارع 
الس�يايس، فلن يتأخر رئي�س الجمهورية يف 

تسمية رئيس الوزراء الجديد«.
وأك�د طلوبي، ان »رف�ض رئيس الجمهورية 
للش�خصيات املقدمة ملنصب رئيس الوزراء، 
ه�و ألنه�ا كان�ت ش�خصيات ال تتوافق مع 
مطال�ب الجماه�ري، إضاف�ة اىل أن رئي�س 

الكتل�ة  رأي  ع�ىل  يعتم�د  ل�م  الجمهوري�ة 
األك�رب وفرض إرادتها عىل املش�هد، برغم أن 
البعض ع�ّد رفض الش�خصيات املقدمة من 
الكتل�ة األكرب خرقا قانونيا، ولذلك عّد رئيس 
الجمهورية إن )البناء( ليس�ت الكتلة األكرب، 
ورف�ض ف�رض اإلرادات السياس�ية من أي 

جهة«.
وبن، ان�ه »لو كان�ت الش�خصيات املقدمة 
من قب�ل الكتل السياس�ية مناس�بة ملطالب 
الجماه�ري، كن�ا س�نرفع تكلي�ف ومس�مى 
ه�ذه  تس�مية  يف  ونم�ي  األك�رب  الكتل�ة 
الش�خصية، لذلك ما زلنا ننتظر أي شخصية 
ومن أي طرف مقبولة وسنمي بتكليفها«.

املراقب العراقي/ بغداد...
نف�ت هيئة الحش�د الش�عبي، 
تداولت�ه بع�ض  االربع�اء، م�ا 
وسائل االعالم ومواقع التواصل 
االجتماعي بشأن تعين ابو عيل 
البرصي خليفة للقائد الش�هيد 
املهن�دس  مه�دي  أب�و  الح�اج 

)رحمه الله( .
وذك�رت الهيئ�ة يف بي�ان تلقت 
»املراقب العراقي« نس�خة منه، 
أن »انباء تعين ابو عيل البرصي 
خليفة للقائد الشهيد الحاج أبو 
مه�دي املهندس )رحم�ه الله( 

عارية عن الصحة تماما«.

وجددت الهيئة بحس�ب البيان، 
االع�الم  »وس�ائل  اىل  دعوته�ا 
اإلعالمي�ن  االخ�وة  وكاف�ة 
برورة االعتم�اد عىل املصادر 
الش�عبي  للحش�د  الرس�مية 
االخب�ار  م�ع  التعاط�ي  يف 

واملعلومات«.
وتداولت عدد من وسائل االعالم 
التواص�ل  وصفح������ات 
االجتماعي انب�اًء تفيد باختيار 
أب�و ع�يل البص�����ري نائب�اً 
لرئيس هيئة الحش�د الش�عبي 
مه�دي  أب�و  للش�هيد  خلف�ا 

املهندس.

املراقب العراقي/ بغداد...
أكدت اللجنة القانونية النيابية، 
الثالث�اء، ع�دم إمكاني�ة اجراء 
االنتخابات املبك�رة إال بعد حل 
الن�واب، فيما أش�ارت  مجلس 
إىل اآللية الت�ي يتحقق ذلك من 

خاللها.
وق�ال عض�و اللجن�ة، حس�ن 
العقاب�ي، يف ترصي�ح تابعت�ه 
»املراق�ب العراق�ي« إن »اجراء 
االنتخاب�ات املبك�رة يحتاج إىل 
نقطت�ن، االوىل ه�ي مخاطبة 
املس�تقلة  العلي�ا  املفوضي�ة 

استعدادها  بش�أن  لالنتخابات 
الجراء االنتخابات«.

وأضاف العقاب�ي، أن »النقطة 
الثانية من الناحية الدستورية، 
ال يمك�ن اج�راء اي انتخاب�ات 
يص�وت  ان  بع�د  اال  مبك�رة 
مجلس النواب عىل حل نفس�ه 

بثلثي أصوات أعضائه«.
وتابع »وبعدها تكون الحكومة 
حكوم�ة ترصيف اعم�ال ويتم 
انتخاب�ات  اج�راء  اىل  الدع�وة 
نيابية خالل ٦0 يوماً من تأريخ 

التصويت عىل حل الربملان«.

يوم من أيام اهلل
بف�ارغ الصرب ، وعىل اح�ر من الجم�ر، يتحن االحرار 
لحظ�ة وثوبهم لس�احات العز والكرام�ة .وحناجرهم 

تشدو بهتافات االباء والثأر للشهداء والسيادة
 >>الله الله اكرب أمريكا الشيطان االكرب<<

إنه�ا اللحظ�ة الت�ي ترتعد منه�ا فرائ�ص االمريكان ، 
وترتجف منها قلوبهم .

إنه�ا إرادة الش�عوب الح�رة ، إنه�ا لحظ�ات الوع�ي 
،والوح�دة ،والتكات�ف ،والتضام�ن، بن ابناء الش�عب 

الواحد لتقرير املصري .
 إن�ه ي�وم التالحم ب�ن ش�عوب املنطقة، عىل اس�اس 

العقيدة والقيم املشرتكة .
إن�ه ي�وم معرف�ة  الع�دو واتخ�اذ الق�رار بمقارعت�ه 

ومعاداته وطرده. 
انها الجموع التي ادركت بعمق ؛ منشأ آالمها ،وآهاتها 

،وحرمانها، وكل ماعانته عىل مر السنن املنرصمة .
إنها الجم�وع التي عرفت من يق�ف وراء إذكاء الفتنة 

بينها ، وشخصت املسؤول عن نهب خرياتها .
إنه اليوم الذي س�تثأر فيه هذه االمة ملراجعها الشهداء 

؛ بتثبيت نهجهم
باقتف�اء  ؛  االع�زاء  ولش�هدائها 

أثرهم
وتنتق�م في�ه البنائه�ا االنقي�اء 
باعادته�م  به�م،  غ�رر  الذي�ن  ؛ 

لرشدهم .
،والتالح�م  الرتاح�م  ي�وم  ان�ه 
،واالكتظاظ ،والتزاحم لنيل رشف 

املشاركة بصنع يوم النرص .
إنه الي�وم الذي س�يحرك وجدان 

العراقي�ن جميع�ا ؛ م�ن زاخو اىل 
الف�او. وهم يرون اخوتهم يحملون عىل عاتقهم أمانة 
التاريخ والعقيدة ومستقبل االجيال القادمة وخالصهم 

من ربق الهيمنة االمريكية البغيضة
س�تتبدد كل املخ�اوف وتع�ود الثقة بالله وبالش�عب ، 
وس�يتضح من الذي يمثل الشعب ومن الذي ال صلة له 

به واليمثله .
سيكون العراق محسنا ملن احسن اليه
وزلزاال عىل من ناوءه ونال من سيادته

سيجئ الحق ليزهق الباطل
وتاتي الحسنات لتذهب السيئات
سيغدو العراق فاعال غري منفعل

وسيسوي حساباته هو مع عدوه ويصفيها
َسُيلزُِم العراق العالم كله بما الزموا به انفسهم .

ان�ه زمن الش�عوب الح�رة ، إن�ه زمن االم�م املرتاصة 
املتعاضدة .

كل املعايري مع العراق
بديمقراطيتها

بقانونيتها
باعرافها

بموضوعيتها
بمنطقيتها

هذا القول الفصل
هذا صوت الشعب الهادر 

ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

ماجد الشوييل

املراقب العراقي/ احمد محمد...
ب�ات جلي�ا أن الحكومة العراقي�ة متمثلة 
برئي�س ال�وزراء ووزارة الخارجي�ة تتبع 
سياسة »الكيل بمكيالن« يف قضية التعامل 
مع القضايا التي تخص الجانب األمريكي، 
فمن خالل البيانات الت�ي تهافتت برعة 
ال�ربق م�ن قب�ل رئي�س ال�وزراء ووزارة 
الخارجي�ة ع�ىل خلفية عملية اس�تهداف 
باملوق�ف  مقارن�ة  االمريكي�ة،  الس�فارة 
الحكوم�ي الخجول واملتأخر حيال العملية 
االمريكية الغاشمة التي استهدفت الحشد 
الش�عبي وقادة النرص الش�هيدين قاس�م 
س�ليماني وأب�و مه�دي املهن�دس هن�اك 
مؤرش خطري عىل الدور األمريكي يف تحديد 

املوقف العراقي.
ويؤكد مراقبون يف الشأن السيايس ان هذه 
التباين يؤرش خطورة يف تعامل العراق مع 

القضايا السيادية. 
م�ن جهته اعت�رب املحلل الس�يايس يونس 
الكعبي، »تحدثن�ا مرارا وتكرار عن فقدان 
الع�راق ملوقفه الش�خيص تج�اه املتغريات 
التي تحصل سواء يف داخله او يف خارجه«، 
مش�ريا اىل أن »اراء الحكومة ومؤسساتها 
والرغب�ات  ل�إرادات  تخض�ع  الزال�ت 
االمريكية بس�بب الضغ�وط التي تمارس 

عليها«.
وق�ال الكعب�ي، يف ترصي�ح ل�� »املراق�ب 
ع�ىل  الخارج�ي  »التأث�ري  إن  العراق�ي« 
الحكوم�ة العراقي�ة الزال فاعال وبش�دة، 
االس�تهداف  عملي�ة  برهنت�ه  م�ا  وه�ذا 
األمريك�ي للحش�د الش�عبي يف محافظ�ة 
الش�هيدين  اس�تهداف  وعملي�ة  القائ�م 
القائدي�ن قاس�م س�ليماني وأب�و مهدي 
كان�ت  الحكوم�ة  أن  بس�بب  املهن�دس، 
متح�رية يف موقفه�ا إزاء تل�ك االنتهاكات 
االمريكية وأن خطب�ة املرجعية العليا هي 
من ش�جعت الحكومة عىل اإلفصاح ببيان 

االستنكار«.
وأشار، اىل أن »كل ردود األفعال التي سبقت 
خطبة املرجعي�ة آنذاك كان�ت خجولة وال 

توازي حجم االنتهاك والكارثة«.
الش�جب  »بيان�ات  أن  الكعب�ي،  وع�د 
واالس�تنكار واالدان�ة م�ن قب�ل الحكومة 
ووزارة الخارجي�ة حول عملية اس�تهداف 
الس�فارة االمريكي�ة تؤك�د أيض�ا رضوخ 

الدبلوماس�ية  ومؤسس�اتها  الحكوم�ة 
اىل االرادات االمريكي�ة ومحاول�ة إرض�اء 
الجانب األمريكي بأي شكل من األشكال«.

وح�ذر الكعب�ي م�ن أن »تتخ�ذ الحكومة 
بمكيال�ن«  »الكي�ل  سياس�ة  العراقي�ة 
االمريكي�ة  القضاي�ا  م�ع  وتتعام�ل 
بخصوصية تام�ة بعيدا عن مواقفها التي 
تصدرها إزاء قضايا أخرى«، مش�ددا عىل 
أن »يك�ون موقف واح�د وواضح تجاه أي 
انته�اك خارجي وم�ن دون مجامالت، ألن 

هذا بدوره ير بس�معة العراق يف املحافل 
الدولية ».

وأوض�ح الكعب�ي، أن »تل�ك املتغريات هي 
مؤرش خط�ري عىل وجود تدخ�الت اجنبية 
يف املوق�ف العراقي تج�اه القضايا الدولية 
وهذا ال يص�ب بمصلحة العراق«، مبينا أن 
»حجم الس�فارة االمريكية يف بغداد يؤرش 
حجم التدخل األمريكي يف الش�أن العراقي، 
وهذا ما جلعها تلع�ب دورا ليس يف العراق 

وحده وإنما يف املنطقة«.

وهدد تحالف الفتح بإقالة وزير الخارجية 
محمد عيل الحكيم، بس�بب ضعف موقفه 
م�ن العملي�ة االمريكي�ة التي اس�تهدفت 
الش�هيدين أب�و مه�دي املهندس وقاس�م 
س�ليماني واس�تهداف الحش�د الشعبي يف 
القائم م�ن قبل الق�وات االمريكية، معربا 
ع�ن اعتذاره للش�عب العراقي م�ن عملية 
التصويت عليه ومنحه الثقة يف هذا املنصب 
ال�وزراء  رئي�س  أن  اىل  الحساس.يش�ار 
ق�د ادان بعد س�اعات قليل�ة العملية التي 

استهدفت الس�فارة االمريكية بصواريخ، 
فيم�ا دع�ا خالل جلس�ة مجلس ال�وزراء 
التي عقدت يف ذات اليوم اىل تش�كيل لجنة 
تحقيقية ملعرفة حيثيات عملية استهداف 
الس�فارة، وكذلك وزي�ر الخارجية محمد 
عيل الحكيم الذي ش�جب هو اآلخر عملية 
اس�تهداف الس�فارة، وع�ىل العك�س من 
عملية اس�تهداف الحش�د الشعبي وقادته 
والت�ي ج�اء املوق�ف الحكوم�ي متأخ�را 

وخجوال للغاية. 

متناسية ردها »المتأخر« على اغتيال الشهيدين »سليماني والمهندس«
سياسة »الكيل بمكيالين« تتضح بمواقف الحكومة »المتوالية« الستنكار ضرب السفارة االمريكية 



كش��ف مدي�ر ع�ام الرشك�ة العام�ة 
للسمنت العراقية إحدى رشكات وزارة 
الصناع�ة واملع�ادن حس�ن محس�ن 
الخفاج�ي، األربع�اء، عن أكم�ال وبدء 
تش�غيل الخ�ط الثان�ي ملعمل س�منت 
يف  والواق�ع  للرشك�ة  التاب�ع  كبيس�ة 
محافظ�ة األنبار خالل األي�ام القادمة 
نهاي�ة  يف  األول  الخ�ط  تش�غيل  بع�د 
الع�ام املايض.وقال الخفاج�ي يف بيان 
، إن “معم�ل س�منت كبيس�ة تع�رض 
 )%70( م�ن  أكث�ر  بنس�بة  أرضار  إىل 
نتيج�ة أحت�الل داع�ش اإلرهاب�ي وما 
تاله م�ن عمليات عس�كرية”، مش�راً 
إىل أن “الرشك�ة قام�ت بالتنس�يق مع 
رشك�ة الرائدة املس�تثمرة للمعمل بعد 

تحرير محافظة األنب�ار وإبرام ملحق 
عق�د يضم�ن ح�ق الطرفن وتس�ليم 
املعم�ل يف 1 آذار ع�ام 2018 لل�رشوع 
بأعمال تأهي�ل املعمل وتجهيز املعدات 

ونص�ب املحط�ة الكهربائية”.وأوضح 
الخفاج�ي، أن “ملح�ق العق�د تضمن 
إلزام الرشكة املستثمرة بإكمال أعمال 
التأهي�ل والصيانة والوص�ول باملعمل 

اىل الطاق�ة التصميمي�ة والبالغ�ة ) 2 
( ملي�ون طن س�نوياً من أج�ود أنواع 
الس�منت خ�الل عام�ن اذ م�ن املؤمل 
إكم�ال كاف�ة األعم�ال مطل�ع ش�هر 
آذار القادم”.يذك��ر أن معمل س�منت 
كبيس�ة تأس�س س�نة 1981 من قبل 
رشك�ة ياباني�ة وحاصل عىل ش�هادة 
الج�ودة العراقي�ة م�ن قب�ل الجه�از 
املرك�زي للتقييس والس�يطرة النوعية 
املواصف�ات  وف�ق  املنت�ج  ملطابق�ة 
قب�ل  وكان   5/1984 رق�م  العراقي�ة 
أح�داث ع�ام 2014 م�ن أه�م املعامل 
املنتجة للسمنت ويتمتع برضا وسمعة 
جيدة من قب�ل العاملن يف مجال البناء 

من مقاولن ورشكات معمارية.

اسعار الذهب

اسعار الدينار مقارنة بالدوالراسعار النفط

اسعار الذهب عيار 24    55,904 دينار

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

غرام الفضة عيار 95،8     544،46غرام الفضة عيار99،9     567،76اسعار الذهب عيار 18     41,929 ديناراسعار الذهب عيار 21     48,917 دينار اسعار الفضة
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االربعاء 22 كانون الثاين 2020 العدد 2246  السنة العاشرة

 ق�ال محافظ كربالء نصيف الخطاب�ي ، إن تطوير الحركة 
الصناعي�ة املحلي�ة  س�يخلق حالة م�ن التوزان يف الس�وق 

العراقي  ويوفر العملة الصعبة .
 وق�ال الخطابي عىل هامش لقائه املدي�ر التنفيذي لرشكة 
الفارج الفرنسية  املستثمرة ملعمل اسمنت كربالء ،إن “أهم 
عوامل النهوض االقتصادي للبلدان هو االعتماد عىل الجانب 
الصناعي وتطويره الذي يوف�ر العملة الصعبة داخل البلد ،  

فضال عن تشغيل رشيحة كبرة من االيدي العاملة “.
وأشار اىل إن ” الحكومية املحلية تتعاون كداعم لهذا القطاع 
، وتعم�ل ع�ىل توفر كاف�ة التس�هيالت لدخ�ول الرشكات 

الصناعية  ، وانشاء املصانع يف البلد “.

محافظ كربالء: تنشيط الحركة الصناعية 
سيخلق حالة من التوازن في السوق العراقي

أعلنت عضو اللجنة املالية النيابية ماجدة التميمي، األربعاء، 
ع�ن ق�رب الكش�ف باالرق�ام ع�ن ع�دد العق�ارات التي تم 

االستحواذ عليها من قبل الجهات املتنفذة.
وقالت التميمي ، إن “اللجنة املشكلة باألمر الديواني 50 مع 
رئاس�ة الوزراء س�تعلن عن حجم العقارات املزورة”، مبينة 
أن “هناك ملفات كبرة وخطرة سيتموالكشف عنها خالل 
األيام القادمة يف حال اس�تكملت اللجنة أعمالها”.وأضافت 
التميم�ي، أن “هن�اك جه�ات متنف�ذه كب�رة قامت خالل 
السنوات الس�ابقة تزوير عقارات واالستحواذ عليها بطرق 
غر رشعية”، مشرة إىل أن “امللف كبر وشائك وهناك ارقام 

مخيفة سيتم اإلفصاح عنها يف حال أنجزت بالكامل”.

التميمي: سيتم اإلعالن عن عدد 
العقارات التي تم االستحواذ عليها

الشركات االمريكية فشلت في بناء محطات جديدة .. وخيار العراق باستمرار استيراد الكهرباء من ايران  
تهديدات ترامب يمنعها  القانون الفدرالي

من جانب اخر فان ارتباط االقتصاد الوطني 
بسوق النفط الدولية وتقلباتها الحادة )منذ 
منتص�ف الع�ام 2014( يزي�د م�ن مخاطر 
االن�زالق لركود اخر إذا ما تعرضت الس�وق 

النفطية لصدمة عكسية جديدة.
تهدي�دات ترام�ب األخرة بف�رض عقوبات 
اقتصادية عىل الع�راق يجب ان تعطيه نوع 
من التحليل الس�يايس وهل يستطيع العراق 
تحم�ل العقوبات ؟ ومانوعها ؟ وهل ترامب 
او أمري�كا تس�تطيع التخ�ي ع�ن الع�راق 
كحليف اس�راتيجي يف املنطقة وبالتايل هل 

تريد أمريكا ترك العراق؟.
ه�ذه األس�ئلة وما يرت�ب من انته�اء عقد 
تجهي�ز اي�ران للع�راق ب�� 1300 ميكاواط  
وتهدي�دات واش�نطن بإجب�ار الع�راق عدم 
االس�تراد م�ن اي�ران  , يج�ب ان نعل�م ان 
الواليات املتحدة لن تف�رط بالعراق كحليف 
اسراتيجي وهو يمتلك ثاني اكرب احتياطي 

نفطي عاملي، خصوصا مع وجود حاضنات 
دولي�ة كربى قد تس�تغل تل�ك الخصومة يف 
التحال�ف م�ع الع�راق ، كم�ا انها س�تفقد 

وصول النفط العراقي لها.
األم�وال  اىل  تتع�رض  ال  املتح�دة  الوالي�ات 
الحكومي�ة ألي دول�ة اىل احتج�از قضائ�ي 
ألنها تتمتع بالحصانة الس�يادية الفدرالية، 
اي ان الدول�ة محمية م�ن إجراءات القضاء 
لدول�ة أخ�رى، وه�ذا يعن�ي عدم الخش�ية 
ع�ىل االموال العراقية ألنها محصن س�ياديا 
وال تس�تطيع امري�كا الحج�ز عليه�ا ألنها 
س�تخالف القانون من جهة، وس�تعمل عىل 
اضعاف الثقة الدولية بالنظام املايل والنقدي 

األمريك�ي.
اما الرب�ط الكهربائي م�ع دول الجوار التي 
تس�عى لها أمري�كا فهذا االمر سيس�تغرق 
اكثر 18 ش�هر , لذا س�تجد أمريكا تربيرات 
منطقي�ة لتمدي�د االتف�اق م�ا ب�ن العراق 

وايران اىل 3 اش�هر جديدة م�ن اجل إعطاء 
فرصة لتوفر مصادر بديلة للطاقة.

يق�ول الخب�ر االقتص�ادي الدكت�ور عب�د 
الرحمن املش�هداني يف اتصال مع ) املراقب 

العراقي(: ترصيحات ترامب األخرة  مجرد 
تهوي�ل من اج�ل تخوي�ف الع�راق وابقائه 
ضمن املنظومة االمريكي�ة , فحجز األموال 
العراقي�ة العائ�دة للبن�ك املرك�زي يف البنك 

الف�درايل األمريك�ي ام�ر غر صحي�ح النها 
محمي�ة بالقوان�ن االمريكي�ة , واما عوائد 
النفط التي تذهب لوزارة املالية فيس�تطيع 
الع�راق الضغ�ط ع�ىل أمري�كا م�ن خ�الل 

التلوي�ح باملطالب�ة بس�حب قواته�م م�ن 
اكث�ر من عرشين قاع�دة منترشة يف العراق 
, وه�و امر ل�و اس�تغل بالش�كل الصحيح 
ل�كان العراق ه�و الضاغط وه�و األقوى , 

لك�ن ضعف الحكومات العراقية هي س�بب 
موقف الع�راق الغر رص�ن يف تعامله املايل 

مع أمريكا.
وتاب�ع املش�هداني: القوان�ن االمريكية لن 
تس�مح لرام�ب بزعزع�ة موق�ف أمري�كا 
ام�ام دول العال�م وال ترغ�ب بالتخ�ي ع�ن 
الع�راق واالنس�حاب الن هن�اك دول تتحن 
الفرصة للعمل التجاري لش�غل حيز أمريكا 
مث�ل الص�ن او روس�يا وه�ذا م�ا ترفضه 
أمري�كا قطع�ا , ام�ا اس�تراد الكهرباء من 
الجمهورية اإلس�المية اإليرانية , فال يمكن 
للعراق االس�تغناء عنه , والفس�اد منع من 
بن�اء محط�ات تعتمد ع�ىل النف�ط األبيض 
او األس�ود العراق�ي, لذلك نتوق�ع ان تكون 
هناك انفراج يف االم�ر مقابل تغايض العراق 
عن خ�روج القوات االمريكي�ة بالكامل من 
العراق.م�ن جهت�ه يقول املختص بالش�أن 
االقتصادي جاس�م علي�وي يف اتصال مع ) 
املراق�ب العراقي(: تلوي�ح ترامب بعقوبات 
اقتصادي�ة قد يك�ون مفيدا إذا ما اس�تفاد 
ق�ادة الب�الد وحول�وا التحدي�ات اىل ف�رص 
لف�ك االرتب�اط امل�ايل والنقدي م�ع الواليات 
املتحدة بش�كل تدريجي عرب تنويع العمالت 
والدول,وفيم�ا يخ�ص اس�تراد الكهرباء , 
يج�ب الق�ول ان الفس�اد وهدر امل�ال العام 
من�ع من بناء محط�ات رصين�ة , لذا يجب 
ع�ىل العراقي�ن ان يقوم�وا ببن�اء محطاء 
تولي�د جديدة ب�دال من االعتم�اد عىل الربط 
الكهربائي مع األردن والكويت والس�عودية 

النه يستغرق فرة طويلة .

،،
،،
الع����راق يعان����ي م����ن اختالل وهشاش����ة ف����ي بنية 
االقتصاد الوطني نتيجة الفس����اد وضع����ف ادارة الملف 
االقتصادي وادامة االعتماد على المورد النفطي بش����كل ش����به 
كامل، مم����ا أضعف القطاعات االقتصادية وحرم البلد من فرص 

النمو الحقيقي القادر على توفير فرص عمل خارج مؤسس����ات 
الدولة. 

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

أعلنت دائرة التحقيق�ات يف هيئة النزاهة، األربعاء، 
عن ضبط أوليات تجهيز مديرية ماء نينوى بعجالت 
حوضي�ة لع�دم مطابقته�ا للمواصف�ات ووج�ود 
»مغ�االة« يف أس�عارها، مبين�ة أن قيم�ة العج�الت 

تجاوزت 14 مليار دينار.

وقالت الدائرة يف بيان، إن »فريق عمل مديرية تحقيق 
نين�وى الذي انتق�ل إىل مديرية بلدي�ات املحافظة - 
لجنة تحليل العطاءات، قام بضبط األوليات الخاصة 
بتجهيز مديرية م�اء نينوى ب� )64(عجلة حوضية 
بقيم�ة )14،400,000,000( ملي�ار دين�ار«، الفتة 

إىل »ع�دم مطابقة العجالت للمواصف�ات املطلوبة، 
فضال عن املغاالة يف األسعار«.

وأضاف�ت الدائرة، أنه »يف عملي�ة منفصلة، تمكنت 
مالكات مديرية تحقيق نينوى التي انتقلت إىل دائرة 
التس�جيل العق�اري يف نينوى – الزه�ور، من ضبط 

عدد من املتهمن بحوزتهم معامالت ملكية ووكاالت 
مختلفة يف مديرية التسجيل العقاري باملحافظة«.

وأوضح�ت الدائ�رة، أن »م�الكات املديري�ة ضبطت 
)4( متهم�ن، أحدهم موظف يف مديرية التس�جيل 

العق�اري ومعقبن اثن�ن بحوزته�م )13( معاملة 
قط�ع أراض عائ�دة للدول�ة يقوم�ون بتعقيبه�ا؛ 
لغ�رض بيعها عىل الجمع���يات التي تقوم بدورها 
بتقطيع تلك القطع وبيعها للمواطنن بطريقة غر 

قانونية«.

النزاهة تضبط »مغاالة« بأسعار سيارات حوضية بنينوى

اكدت اللجن�ة القانونية النيابي�ة، االربعاء، ان 
جباية رضيبة ال�كارات واالنرنيت بعد انتهاء 
ع�ام 2019 ولغاي�ة االن، مبين�ة انها خاطبت 

هيئة االتصاالت اللغاء جميع الرضائب.
وق�ال عضو اللجنة احمد حم�ه ان “الحكومة 
فرض�ت رضائب ع�ىل كارتات ش�حن الهاتف 
وكذل�ك االنرني�ت وبطاق�ات الس�فر ضم�ن 

قانون موازنة 2019”.
وأض�اف حم�ه، ان “املوازن�ة انته�ت بتاري�خ 
12/31 م�ن العام امل�ايض وال يمكن للحكومة 
الس�ياق  اضافي�ة خ�ارج  ام�وال  اي  جباي�ة 

القانوني”.
واوضح حمه ان “اللجنة خاطبت هيئة االعالم 
واالتص�ال التخاذ م�ا يلزم وانه�اء تلك االزمة 
وع�دم فرض اي رضيبة دون قانون”، مش�را 
إىل أن “اللجنة س�تدرس الغاء تلك الرضائب يف 

موازنة 2020 بشكل نهائي”.

المالية النيابية: ضريبة بطاقتي 
الهاتف والسفر الجوي غير 
أوع�زْت اإلدارة املحلية يف محافظة بابل، األربعاء، قانونية بعد انتهاء العام

اىل دوائرها والرشكات املنفذة للمشاريع باعتماد 
املنت�ج املح�ي للمس�اهمة يف النه�وض بالواق�ع 

االقتصادي للبلد وزيادة فرص العمل للعاطلن.
وقال محافظ بابل وكالة حسن منديل الرسياوي 
يف بي�ان ، إن “ادارة املحافظ�ة وجه�ت كتاب�ا اىل 
جمي�ع الدوائ�ر بالتعام�ل م�ع املنت�ج الوطن�ي 
واالعتم�اد ع�ىل الصناع�ة املحلي�ة به�دف دع�م 
وتطوي�ر القطاع الصناعي ليتمكن من منافس�ة 

املنتج املستورد”.
واض�اف ان “اتباع هذا االمر يس�هم بش�كل كبر 
للمحافظ�ة  االقتص�ادي  بالواق�ع  النه�وض  يف 
وتوف�ر فرص العم�ل، منوها بوج�ود العديد من 
املعام�ل الصناعي�ة املهم�ة مث�ل معامل نس�يج 
الحلة واملحاقن الطبية ومعمل السكر، فضال عن 
معامل اخرى تحرص املحافظة عىل تقديم الدعم 
الالزم لها والعمل عىل زيادة النشاط االستثماري 

لفتح املعامل الصناعية الجديدة”.

بابل توجه كتابا رسميا لدوائرها 
بالتعامل مع المنتج الوطني 

الصناعة تعل�ن جاهزي�ة معم�ل سمن�ت كبيس�ة للعم�ل بطاقة إنتاجية تصل إلى مليوني طناالنبار: انجاز 40 مشروعا حيويا متضرر جراء العمليات االرهابية
االنب�ار  محاف�ظ  نائ�ب  اعل�ن 
للش�ؤون الفنية جاسم العسل، 
االربعاء، عن انجاز 40 مرشوعا 
الغربي�ة  املناط�ق  يف  حيوي�ا 

للمحافظة   .
“اقضي�ة  إن   ، العس�ل  وق�ال 
القائ�م وحديث�ة وراوه  غرب�ي 
االنبار، ش�هدت انجاز نحو 40 
مرشوع حي�وي مترضرة جراء 
العمليات االرهابية ضمن حملة 
دعم جه�ود االم�ن واالعمار يف 

املناطق املحررة   “.
واضاف ان” الحكومة املحلية يف 
االنبار وبالتنس�يق مع صندوق 
اعادة اعم�ار املناطق املترضرة 

ج�راء العملي�ات االرهابية دعم 
جه�ود اع�ادة اعم�ار وتأهي�ل 

املش�اريع املترضرة”، مبينا ان 
“املش�اريع املنج�زة تنوعت بن 

مش�اريع الطاق�ة الكهربائي�ة 
والجس�ور ومش�اريع  والطرق 

خدمية اخرى متنوعة”.
وتابع ان “الرشوع بهذه الحملة 
سوف تساهم يف االرتقاء بالواقع 
الخدم�ي خاص�ة وان املناط�ق 
الغربية تعاني من نس�بة دمار 
كب�رة يف البن�ى التحتية نتيجة 
تفجره�ا م�ن قب�ل عصاب�ات 
داع�ش االجرامي�ة”، موضح�ا 
ان” عملية اعادة اعمار وتأهيل 
تحت�اج  املت�رضرة  املش�اريع 
اىل مبال�غ مالي�ة ضخم�ة مما 
يتطلب دع�م املنظمات االممية 

الرتقاء بالواقع الخدمي “.

النفط تعلن ارتفاع الطاقة التكريرية الى 800 ألف برميل يوميا
أعلن�ْت وزارُة النفِط، األربعاء، عن ارتفاع الطاقة 
التكريري�ة للمص�ايف املحلي�ة اىل نح�و 800 ألف 
برميل يوميا، فيما أك�دت أنجزت عمليات تأهيل 
املنش�آت النفطية يف املناطق املحررة.وقال وكيل 
النف�ط لش�ؤون املص�ايف حام�د يون�س  وزارة 
الزوبع�ي ، إن “جميع املص�ايف املنترشة يف عموم 
البالد تعمل حاليا بكامل طاقتها التشغيلية، وان 
عمليات االنتاج فيها مستقرة وتوفر جميع انواع 
املنتج�ات من خالل ث�الث رشكات للمصايف وهي 
الشمال والوسط والجنوب”.وأضاف الزوبعي، أن 
“الطاقة التكريرية له�ذه املصايف مجتمعة تصل 
اىل 800 ال�ف برميل يوميا بما يس�هم بتوفر 15 
مليون لر يوميا من مادة البنزين و20 مليونا من 
مادة الكاز اويل، اضافة اىل س�بعة مالين لر من 
م�ادة النفط االبيض وكميات من النفط االس�ود 
كناتج عريض يصل اىل 50 الف مر مكعب يوميا، 
اىل جان�ب املنتجات االخرى كالزيوت واالس�فلت 
الطاق�ة  “ارتف�اع  الزوبع�ي  وغرهما”.وتوق�ع 
التكريري�ة للمص�ايف اىل اكثر من ملي�ون برميل 

يوميا يف حال ادخال مصايف الصمود بشكل كامل 
ومصفى كربالء، االمر الذي يسهم بزيادة كميات 
املش�تقات املنتجة يف عموم املص�ايف”، مؤكدا أن 
“كمية املش�تقات املنتجة يف املصايف تسد الحاجة 
املحلية باس�تثناء مادتي البنزي�ن والكاز اويل اذ 

تقوم الوزارة باس�تراد ما يقارب 10 مالين لر 
من مادة البنزين اضافة اىل نحو 5 مالين لر من 

مادة الكاز اويل لسد حاجة وزارة الكهرباء”.
وب�ن الزوبع�ي ان “ال�وزارة مس�تمرة باعادة 
تاهي�ل الوح�دات التكريري�ة اضاف�ة اىل انجاز 

اعمال التطوي�ر وهناك خط�ط الضافة وحدات 
انتاجية جديدة يف املصايف واخرى لتحس�ن انواع 
املنتج�ات كاضاف�ة وحدات االزم�رة يف مصفيي 
  fcc الدورة والش�عيبة اىل جانب اضاف�ة وحدات
التكس�ر بالعامل املس�اعد والعمل عىل مرشوع 
تحويل النفط االسود اىل بنزين اضافة اىل وحدات 
تحسن البنزين بما يسهم بتعظيم موارد الدولة 
بش�كل ملحوظ”.واوض�ح ان “م�ا يت�م بن�اؤه 
م�ن املصايف حالي�ا وعمليات اع�ادة التاهيل تتم 
بتمويل من قبل الوزارة بشكل مبارش”، مضيفا 
ان “الوزارة طرحت خمس�ة مصايف لالس�تثمار 
وهي مصفى النارصية االستثماري بطاقة 150 
الف برميل يوميا ومصفى ميس�ان بطاقة 150 
الف برميل يوميا وال�ذي تمت احالته عىل احدى 
ال�رشكات قبل ان تق�وم الوزارة بس�حب العمل 
منها بسبب تلكئها، ومن املقرر ان تعاود احالته 
م�ن جديد. كم�ا تضمن امل�رشوع طرح مصفى 
الف�او بطاقة تكريرية تق�در ب� 300 الف برميل 

يوميا.

االقت�صادي
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المراقب العراقي/ متابعة...
أف�ادت وكالة »ف�ارس« اإليراني�ة، األربع�اء، باغتيال 
قائ�د منظمة  التعبئة التابعة لحرس الثورة اإلس�امية 
النقي�ب عب�د الحس�ن مجدم�ي  بهجوم مس�لح أمام 

منزله بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران . 
وذك�رت الوكالة يف خ�ر تابعته »املراق�ب العراقي« إن 
»النقي�ب عبد  الحس�ن مجدمي قائد منظم�ة التعبئة 

التابع�ة لح�رس الثورة االس�امية  استش�هد يف مدينة 
دارخوين التابعة لقضاء شادكان بمحافظة  خوزستان 

جنوب غرب ايران«. 
وأضاف أن »النقيب مجدمي استشهد مساء أمس أمام 

منزله إثر  تعرضه الطاق نار من قبل مجهولن«. 
ونقل�ت الوكال�ة عن حاك�م قضاء ش�ادكان قوله، إن 

»التحقيقات جارية  للكشف عن الفاعلن«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أق�ّر مجلس الش�يوخ الي�وم األربعاء 
القواع�د التنظيمي�ة الت�ي اقرتحه�ا 
األغلبي�ة  زعي�م  ماكوني�ل   ميت�ش 
الجمهورية يف مجلس الشيوخ، بشأن 
 املحاكم�ة الخاص�ة بع�زل الرئي�س 

األمريكى دونالد ترامب . 
   وتم تمرير القرار يف الس�اعات األوىل 
من صباح الي�وم األربعاء  بأغلبية 53 
صوت�ا م�ن الجمهوري�ن مقابل 47 

صوتا من  الديمقراطين . 
فيم�ا رف�ض املجلس جمي�ع طلبات 
لتعدي�ل  املقدم�ة  الديمقراطي�ن 
الرئي�س دونالد   إج�راءات محاكم�ة 
اإلجرائي�ة  الجلس�ة  خ�ال  ترام�ب، 

 املنعقدة لهذا الخصوص . 
وص�ّوت املجل�س يف ج�والت متتالية 
التعدي�ات  برف�ض  الثاث�اء  مس�اء 
 التي تق�دم بها زعي�م الديمقراطين 
يف املجلس تش�اك ش�ومر، حس�ب  ما 
بثته وس�ائل إعام محلية ودولية من 

الجلسة . 
وم�ن الطلب�ات املرفوضة: اس�تدعاء 
ش�هود ج�دد إىل املحاكم�ة، وكذل�ك 
 اس�تدعاء ج�ون بولت�ون مستش�ار 
ترامب السابق لشؤون األمن  القومي، 

للشهادة يف القضية . 
كما رف�ض الجمهوري�ون يف املجلس 
املطالبة بجلب أوراق  ومس�تندات من 
البيت األبيض، وطل�ب إحضار وثائق 
م�ن وزارة  الخارجي�ة، وأخ�رى م�ن 
مكت�ب امليزانية، متعلقة باملس�اعدة 

األمنية  يف أوكرانيا .  وُرفض أيضا طلب 
إحضار وثائ�ق وزارة الدفاع املتعلقة 
بأوكراني�ا،  واس�تدعاء مدي�ر مكتب 
إدارة امليزاني�ة التاب�ع للبيت األبيض 

ميك  مولفيني، لإلدالء بشهادته . 
ضوابط املحاكمة... 

من جهته، قال ماكونيل إن الضوابط 
الت�ي قدمها تش�كل خارط�ة طريق 
 ملحاكمة عادلة يف مواجهة ما س�ماه 
تقصري مجلس الن�واب الذي أقّر  قبل 
شهر بتوجيه تهمتي إساءة استخدام 
الس�لطة وعرقل�ة عم�ل  الكونغرس 
للرئيس ترامب، عىل خلفية ما يعرف 

ب� »أوكرانيا  غيت«. 
فيم�ا انتقد زعي�م األقلية 

طي�ة  ا يمقر لد ا
تشاك  الس�يناتور 
شومر  اإلجراءات 

التي حددها 

 ، ن ي�و ر لجمهو ا
وق�ال إن ماكوني�ل 
قرر إج�راء  محاكمة 
يتابعه�ا  ال  حت�ى  لي�ا  ترام�ب 

األمريكيون، مش�ددا عىل أن   «الرئيس 
وه�ذه  الس�لطة،  اس�تخدام  أس�اء 

جريمة ضد الديمقراطية .» 
الن�واب  مجل�س  رئيس�ة  وكان�ت 

األمريك�ي نان�ي بيل�ويس قال�ت إن 
خطة  ماكونيل لعقد محاكمة برملانية 
»تح�ت جنح الظام«، تؤكد أنه اختار 
 التس�رت لصال�ح الرئي�س ترامب بدال 

من الوفاء بيمينه الدستورية . 
وأضاف�ت بيل�ويس أن الرئيس ترامب 
األمريك�ي  القوم�ي  األم�ن  ق�ّوض 
 وعرّض س�امة االنتخاب�ات للخطر، 

وانتهك الدستور ملصلحته  الشخصية 
والسياسية . 

ول�ن يح�ر ترامب املحاكم�ة، وهو 
الرئيس األمريك�ي الثالث الذي  يواجه 
محاكمة ع�زل بعد أندرو جونس�ون 
عام 1868 وبيل كلينتون  عام 1999   . 

يأس مستمر ... 
وقب�ل س�اعات م�ن ب�دء محاكمته، 
رد ترام�ب أثن�اء وجوده يف س�ويرسا 
 لحض�ور اجتماعات منت�دى دافوس 
االقتص�ادي، بترصيحات يائس�ة من 
 البقاء يف الحكم بقول�ه إن محاكمته 
برملانيا ليس�ت سوى خدعة،  موضحا 
أن »من يحاولون محاكمته لن يصلوا 

إىل يشء«. 
وردا ع�ىل اتهامه بإس�اءة اس�تغال 
الس�لطة وعرقل�ة عم�ل الكونغرس، 
 نفى ترامب مرارا أن يكون ارتكب أي 
مخالفة، حيث يتهم�ه خصومه  بأنه 
س�عى للضغ�ط ع�ىل أوكراني�ا لفتح 
تحقيق بشأن أنشطة نجل جو  بايدن 
املرش�ح املحتمل للحزب الديمقراطي 
الرئاس�ة  األمريكي�ة  انتخاب�ات  يف 
املقبل�ة، يف خط�وة يمكن أن تس�اعد 
ترام�ب يف مس�عاه  إلع�ادة انتخاب�ه 

رئيسا . 
يف غضون ذلك، قّدم الفريق القانوني 
لرتامب مذكرته القانونية  املؤلفة من 
110 صفحات لاعرتاض عىل اتهامه، 
وقال »إن موكله  ضحية عملية تاعب 
بداف�ع س�يايس، وإنه ل�م يرتكب أي 

مخالفة«. 

استشهاد قائد منظمة التعبئة بالحرس الثوري جنوب غرب إيران دولي دوليعربي  عربي 

: معدالت البطالة في تركيا ترتفع بسبب سياسات  صحيفة 

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
»الغاردي�ان«  صحيف�ة  ن�رت 
يف  ملراس�لتها  تقري�را  الريطاني�ة 
كريشغايس�نر  س�تيفاني   واش�نطن 
بعن�وان »قرصنة هاتف جيف بيزوس 

 بواسطة ويل العهد السعودي«. 
وتستند املراسلة عىل ما قالته مصادر 
للجري�دة  أن »هات�ف جي�ف  بيزوس، 
مالك ومؤسس رشكة أمازون، تعرض 
للقرصن�ة ع�ام   2018 بعدم�ا تلق�ى 

رسالة عىل تطبيق واتس آب أرسلت فيما يبدو  من حساب شخيص لويل 
العهد الس�عودي«.  ويوضح التقرير أن »الرس�الة املشفرة التي أرسلت 
م�ن رقم هات�ف  محمد بن س�لمان يعتقد أنه�ا كانت تح�وي ملفا به 
فريوس اخرتق برمجة  الهاتف املحمول ألغنى رجل يف العالم حس�ب ما 

أشارت إليه  التحليات الرقمية للهاتف«. 
ويضيف التقرير أنه »يف خال س�اعات من تلقي الرس�الة تم  استخراج 
الكثري من البيانات من هاتف بيزوس«، مشريا إىل أن   «الكشف املفاجيء 

لت�ورط املل�ك املس�تقبيل للس�عودية 
األمريك�ي،  اس�تهداف  امللياردي�ر  يف 
يث�ري  س�وف  أم�ازون،  ومؤس�س 
صدم�ات متعددة  يف وول س�رتيت، إىل 
وادي السيليكون«.  ويقول التقرير إن 
“هذا األمر سيطرح املزيد من األسئلة 
الصعب�ة  ع�ىل الس�عودية بخصوص 
كيفية قيام مجلة ناشيونال إنكوايرار 
بنر  معلومات خاصة وحساسة عن 
بي�زوس بم�ا فيها رس�ائل نصية من 
 هاتف�ه النق�ال بعد 9 أش�هر فقط من 

هذه الواقعة«. 
ويضيف التقرير أن “ذلك قد يؤدي أيضا إىل املزيد من التدقيق  بخصوص 
م�ا كان يفعله ويل العهد ودائرته املقربة، خال األش�هر  الس�ابقة عىل 
اغتيال الصحفي جمال خاش�قجي والكاتب السابق يف  جريدة واشنطن 
بوست- التي يمتلكها بيزوس- والذي جرى اغتياله  يف ترين األول بعد 

قرصنة هاتف بيزوس بخمسة أشهر«. 

: ابن سلمان متهم بقضية »قرصنة« جديدة الغارديان 

: ما مصير الحرب في ليبيا ؟   روسيا  صحيفة 

المراقب العراقي/ متابعة...
أوىل  الجدي�دة  اللبناني�ة  الحكوم�ة  عق�دت 
جلساتها برئاس�ة الرئيس  ميشال عون ظهر 
اليوم، وش�كلت لجنة صياغ�ة البيان الوزاري 
الذي  س�تنال ع�ىل أساس�ه الثق�َة يف مجلس 

النواب. 
وفيما تباينْت املواقُف الش�عبيُة والسياس�يُة 
الداخلية من اعاِن تش�كيِل  الحكومة، رحبت 
األم�م املتحدة بالتش�كيل، وأك�دت العمل مع 
رئيسها  لدعم اإلصاحات، معربة عن التزامها 

بدعم لبنان يف تعزيز سيادته  واستقراِره . 
قط�ار تش�كيل الحكوم�ة اللبناني�ة الجديدة 
م�ن  ع�رون  وزي�را  متن�ه  وع�ىل  انطل�ق 
التكنوقراط بينهم ست سيدات متجاوزا بذلك 
مرحل�ة مهمة  ملواجه�ة التحديات االصعب يف 
تاريخ الباد وهي االقتصاد ومكافحة  الفساد . 
الحكومة عقدت اوىل جلس�تها لتشكيُل لجنِة 
صياغِة البي�اِن الوزاري،  تمهيداً ملناقش�ته يف 
املجل�س النيابي لني�ل الثقة، لك�ن املتابعون 
لهذا  الش�ان يعترون ان البياَن لن يختلَف عن 

بيان�اِت الحكومة الس�ابقة  من جه�ِة املوقف 
م�ن معادل�ِة الش�عِب والجي�ِش واملقاوم�ة، 
اال أن�ه  س�ريكُز ع�ىل كيفي�ِة معالج�ِة االزمة 
االقتصادي�ة.. الت�ي اك�د وزي�ُر امل�ال  الجديد 

غ�ازي وزن�ي أّن الب�اَد تعيُش حال�َة انهيار، 
وربم�ا تص�ُل اىل  حال�ِة إفاس، مش�رياً اىل أّن 
األزم�َة املاليَة والنقدية تحتاُج إىل دعم  الداخل 

والخارج . 

المراقب العراقي/ متابعة...
الكي�ان االرسائي�يل ش�اذ يف كل يشء، يف زراعته 
بالقوة يف ارض  فلس�طن، يف تهجريه املاين من 
الفلس�طينين م�ن ارض ابائه�م  واجدادهم، يف 
قتله االالف من الفلس�طينين، دون ان يجرأ اي 
كان  يف العالم عىل مس�اءلته ع�ىل جرائمه هذه، 
ومرد هذا الش�ذوذ ه�و  الدعم الامح�دود الذي 
يس�تمتع به من اللوبي�ات الصهيونية يف الغرب 
 وامري�كا، وه�ي لوبي�ات ال تق�وم الي حكومة 
غربية قائمة اال من خال  كس�ب ودها والتزلف 
اليه�ا، لك�ن ذلك ممك�ن أن يتاىش مع كش�ف 
 مجموعة من الناش�طن الس�عودين عن قيام 
الكيان الس�عودي  بممارس�ة هذه ذات الجرائم 
التي تقوم به�ا إرسائيل وامريكا وبش�كل  اكثر 
بش�اعة ووحش�ية ومنذ عقود طويلة، من دون 

ادنى خوف من  عقاب او حتى عتاب. 
من الجرائم التي كان ُيعتقد ان الكيان االرسائييل 
ينفرد بها اعتم�ادا  عىل دعم الغرب املنافق الذي 
ال ينف�ك يرفع ش�عار العدالة وحقوق  االنس�ان 
احتج�از  االنس�انية، ه�ي جريم�ة  والكرام�ة 
جثامن الش�هداء  الفلس�طينين، وهي جريمة 
ال يمك�ن وصفها اال بالوحش�ية واملق�ززة،  فا 
يلج�أ اليه�ا اال عت�اة املجرمن الس�ادين، فهذا 
الكيان املج�رم  مازال يحتج�ز يف مقابر رقيمية 
ويف الثاج�ات 304 جثام�ن، منها م�ا  يعود اىل 
العرات الس�نوات، فف�ي ع�ام 2010 أفرجت 
سلطات  االحتال الصهيوني عن جثمان الشهيد 
مشهور العاروري بعد  احتجاز دام 34 عاما، ويف 

العام التايل تم اس�رتداد جثمان الش�هيد  حافظ 
أبو زنط بع�د 35 عاما من االحتج�از، وقد كان 

رفيقا للشهيد  العاروري . 
هذه الجريمة البش�عة بحق االنس�انية جمعاء 
كان ُيعتق�د انه�ا   «ارسائيلية« بامتي�از، فليس 
هن�اك يف العالم كيان او نظ�ام يمكن ان  يقرتف 
مث�ل ه�ذه الجريم�ة دون ان يتحم�ل تبعاته�ا 
»االحت�كار  ه�ذا  ان  ولك�ن  يب�دو  القانوني�ة، 
االرسائييل« لهذه الجريمة قد تاىش مع  كش�ف 
ناش�طن س�عودين عن قي�ام »ت�وأم« الكيان 
االرسائي�يل، الكيان  الس�عودي، بممارس�ة هذه 
الجريمة وبش�كل اكثر بش�اعة ووحشية  ومنذ 
عقود طويل�ة، من دون ادنى خ�وف من عقاب 
او حت�ى عتاب،  بفضل ال�دوالرات النفطية التي 
اس�كتت افواه دعاة الحرية واالنسانية  يف الغرب 

املنافق . 
قبل ايام ناش�ط يف الحراك الش�عبي من منطقة 
القطي�ف يف الس�عودية  كش�ف ع�ن إن النظام 
السعودي يحتجز 97 جثمانا من الذين اغتالهم 
 ب�األدوات العس�كرية أو بع�د إزه�اق أرواحهم 
وس�ط الزنازي�ن أو  اعدامه�م بوحش�ية بقطع 
رؤوسهم بالس�يف، مس�تهرتا بحرمة األجساد 
 ووج�وب دفنه�ا وفقا مل�ا تنص عليه�ا املواثيق 
الدولي�ة ورشع�ة حق�وق  االنس�ان والتعالي�م 

الدينية . 
االول  الكيان�ن  اي  الناش�طون ح�ول  اختل�ف 
عامليا، الكيان االرسائييل  او الكيان السعودي، يف 
جريمة احتجاز جثامن الشهداء،  واستخدامها 

ملعاقب�ة اهاليه�م والضغٍط لك�رس إرادة تحدي 
االحت�ال  الصهيوني ، او ارهاب الحراك املطالب 

بالحقوق يف السعودية . 
ان الجريمة الوحشية التي تمارسها »ارسائيل« 
والس�عودية  واملتمثل�ة يف التضييق ع�ىل العوائل 
وحرمانه�م م�ن حق�وق اإلنس�ان  األساس�ية 
بإك�رام “امليت” وتكفينه ودفن�ه، وإقامة عزاء 
له، لتقليل  ألم الفقد واملصاب، تكش�ف وبشكل 
واضح خوف الكيانن االرسائييل  والسعودي من 

الشهداء يف حياتهم ومماتهم . 
مصادر النش�طاء السعودين كشفت عن وجود 
معتقل�ن قضوا نحبه�م  تحت س�ياط التعذيب 
منذ س�تينات القرن املايض، وال تزال جثامينهم 
 ُمغيب�ة ال أحد يعلم مكانها غري الس�لطات التي 
أزهقت أرواحهم وس�ط  الزنازين املعتمة، وبن 
هؤالء: الش�هيد عبدالرؤوف بن الش�يخ  حس�ن 
الخني�زي 1961، الش�هيد عبداملجيد الش�مايس 
الش�يخ  العام�ة  ب�ن  الش�هيد  حس�ن   ،1968
فرج العم�ران 1970، الش�هيد عبدالواحد  العبد 
الجب�ار1970، الش�هيد حس�ن صال�ح الجيش 
1973، الش�هيد محمد  الحاي�ك 1997، وآخرين 
ت�م اعدامه�م بالس�يف بجريرة رف�ع أصواتهم 
قاوم�وا  أو  والحري�ات،  بالحق�وق   مطالب�ن 
سياسات البطش والتهميش  واالذالل، ومن بن 
هؤالء الشهداء: الش�هيد خالد عبدالحميد العلق 
  1988، الش�هيد أزهر عيل الحج�اج 1988، عيل 
عبدالل�ه الخات�م   1988، محم�د ع�يل القروص 

1988، صادق عبدالكريم مال الله   1992  . 

الحكومة اللبنانية الجديدة تعقد أولى اجتماعاتها 
وتشكل لجنة  لصياغة بيان الثقة

ناشطون: حكومات آل سعود تلتحق باسرائيل وتحطم الرقم 
القياسي  بالجرائم الوحشية

عزل ترامب .. مجلس الشيوخ يقّر إجراءات المحاكمة
 ويرفض  مقترحات الديمقراطيين

المراقب العراقي/ متابعة...
تحت العنوان أع�اه، كتب ميخائيل 
خوداريون�وك، يف »غازيت�ا رو«،  عن 
خلفيات محاوالت تسوية الوضع يف 
ليبيا، ومكاس�ب روسيا من  الرصاع 

عىل جرف البحر املتوسط . 
وجاء يف املق�ال أصبحت ليبيا إحدى 
املشكات الرئيسية يف جدول  األعمال 
العاملي الح�ايل: املفاوضات من أجل 
التس�وية تجري يف  موسكو وبرلن. 
تح�اول روس�يا والوالي�ات املتح�دة 
وتركيا وأملانيا  وفرنس�ا ودول أخرى 
إيجاد حل للن�زاع، لكن حتى اآلن لم 

يتم التوصل  إىل قاسم مشرتك . 

يف ليبي�ا، قامت بحكم األم�ر الواقع 
س�لطة مزدوجة، ويصع�ب الحديث 
 ع�ن رشعي�ة مطلق�ة له�ذه الجهة 
أو تل�ك. فحكوم�ة الوف�اق الوطني 
 تحظى بدع�م األمم املتح�دة، وقائد 
الجيش الوطني الليبي خليفة حفرت 
 يس�يطر ع�ىل معظ�م أرايض الباد 

ومواردها . 
وأعرب ساتانوفس�كي عن شكوكه 
يف أن يق�ّدم أح�د ط�ريف الن�زاع، يف 
والس�يايس  العس�كري   الوض�ع 
الحايل، تنازالت جدية للطرف اآلخر. 
 باإلضافة إىل تدخل القوى الخارجية 

إلنهاء النزاع . 

المراقب العراقي/ متابعة...
أظهرت بيانات رسمية اليوم األربعاء، ارتفاع 
معدالت البطالة ىف  تركيا إىل 13.4 % وهو أعىل 
بكثري من املعدالت العاملية والتى  تبلغ 5.4  .%   . 
ف�أن  الرتكي�ة  الزم�ان  صحيف�ة  وبحس�ب 
»البطالة بن س�كان تركيا بلغ�ت  من 15 إىل 
64 عام�ا، نحو 10.4%، فيم�ا بلغت ىف فئات 
الشباب  من 15 إىل 24 عاما 19.4%، وسجلت 

البطالة بن الذكور 8.7%،  فيما بلغت %13.2 
بن اإلناث«. 

ويعانى االقتصاد الرتكى من ضغوط بس�بب 
تراجع اللرية إىل  مس�تويات قياسية، الناتجة 
عن سياس�ات الرئي�س الرتك�ى رجب طيب 
 أردوغ�ان، والتى أثارت مخاوف املس�تثمرين 
وأدت إىل عزوفه�م ع�ن  قيام أي�ة مروعات 

بالباد . 
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آراء

كتب / محمود الهاشمي ... 
 ٣  - وصصفق�اً للموازن�ة يف الع�راق 
فإنه�ا تش�غيلية وتذه�ب للروات�ب 
م�ن موظفني و متقاعدي�ن والبالغ 
 عدده�م )٧(مالي�ني من غ�ر عمال 
األجور اليومية و العقود، باإلضافة 
 ٪٨٠ العام�ة..  اي  الخدم�ات  اىل 
تش�غيلية و)٢٠٪( لالستثمار وهذِه 
)٢٠٪( تذه�ب معظمها للقروض و 

الديون  الخارجية والفساد .  
 ٤   - سبق االتفاقية التصويت عىل )) 
مجل�س االعمار(( م�ن قبل مجلس 
الوزراء، دعم�اً لالتفاقية  و مايليها 

من اتفاقيات . 
 ٥   - العالق�ة م�ع الص�ني لم يش�بها 
أي )ضغائن( قديم�ة او حديثة من 
استعمار و نهب ثروات  وغرها.. بل 

يربطنا معها طريق من حرير . 
 ٦   - دول�ة الصني تقع يف قارة آس�يا، 
وبذا يمك�ن ) املصاحبة الحضارية( 

معها . 
 ٧   - االتف�اق يف مب�ادرة ) الح�زام و 
الطري�ق( الذي يرب�ط الصني بعالم 

الرشق و الغرب . 
 ٨   - املب�ادرة )) الح�زام و الطري�ق( 
اطلقها الرئيس الصيني )شني جني 
بينغ( يف ايلول عام   ٢٠١٣.. و تقيض 
يف بناء البنى التحتية يف اكثر من ٦٨ 
دولة من بينها العراق، وتشمل   ٦٦٪ 
من س�كان العالم و ٤٠٪ من الناتج 
املحيل االجمايل لجميع دول العالم، و 
تهدف اىل  التنمية عرب البنى التحتية 

بمقدار ٩٠٠ مليار دوالر . 
 ٩   - االتفاق تم بعد زيارة عبد املهدي 
اىل الصني يف ايلول ٢٠١٩، وضم الوفد 
ع�دداً كبراً م�ن  ال�وزراء و الخرباء 

ورجال األعمال و املحافظني .. 
 ١٠   -  ) االتفاق( عىل لجنة مش�ركة 
عراقي�ة صينية تحت إرشاف رئييس 

الوزراء يف البلدين . 
 ١١   - االتفاق تضمن ثماني اتفاقات 
وزارة  تفاهم -: أ-ب�ني  مذك�رات  و 

التجارة الصينية و املالية  العراقية . 
ب- ب�ني وزارة االتص�االت و املكتب 
الصيني للمالح�ة الجوية يف األقمار 

الصناعية . 
ج-بني وزارة الداخلية و األمن العام 

املرصي . ... 
د- الخارجية العراقية و الصينية . 

ه- بني وزارة التعليم العايل و مكتب 
االع�الم يف مجل�س الدول�ة إلنش�اء 
املكتب�ة الصيني�ة يف  جامعة بغداد و 

كذلك يف الربنامج الثقايف . 
وزارات  م�ع  تفاه�م  مذك�رات  و- 
االعمار و االس�كان و امل�وارد املائية 
و الربي�ة و الصناعة  لبناء اكثر من 
) ٨( ماليإن وحدة سكنية عىل مدى 
٢٠ عام�ا وكذل�ك انش�اء )٢٥( الف 
مدرس�ة  باألضافة اىل بناء الس�دود 
و مش�اريع الزراع�ة و املواصالت و 

إعادة تأهيل املعامل و  املصانع . 
 ( تس�ميته  يمك�ن   ١٢  - اإلتف�اق 
االعمار(  .  ١٣  - العراق  مقاب�ل  النفط 
يص�در نفط اىل الص�ني )١٠٠(  الف 
التجاري  يومياً .  ١٤  - املي�زان  برمي�ل 
ملي�ار   ٣٠ الع�راق  و  الص�ني  ب�ني 
دوالر س�نوياً. ويص�در  له�ا العراق 
يومًي�ا ملي�ون برمي�ل .   ١٥  - اآللي�ة 
الحس�ابية لالتفاق يتم ب�ني العراق 
و  مؤسس�ةضمان  الص�ادرات  و 
و  الحكومي�ة  الصيني�ة  االئتم�ان 
هن�اك ٤ مجموعات من الحس�ابات 
العراق�ي  البن�ك  املرك�زي  س�يتوىل 
مس�ؤولية ادارته�ا ملصلح�ة وزارة 
املالي�ة العراقية باالتفاقية اإلطارية 
مع  الصني املس�ماة ) اتفاقية اطار 
التع�اون( املوقع�ة اساس�اً يف بكني 

بتاريخ ١١/مايس/٢٠١٨ 
 ١٥  - اآللية الحس�ابية دقيقة و فيها 
تح�وط كب�ر ب�ني الطرف�ني، بعيداً 
املماطل�ة،  وفيه�ا  و  الفس�اد  ع�ن 
١٦  - ت�ودع ام�وال  تفصي�ل كث�ر .    
التصدي�ر ) مئة الف برمي�ل يومياً( 
بضمان�ة مرصف )  س�اينو ش�ور( 

الصين�ي بحس�اب ال�دوالر، و تدفع 
فائدة الموالن�ا باعتبارها مودعة يف 

مرصف . 
 ١٧  - هن�اك خي�اران إلع�ادة إعم�ار 
املق�اوالت  قط�اع  العراق:١  - قب�ول 

األجنبي ))املغامر(( 
ال�ذي يتمس�ك بفرضي�ة ))مخاطر 
الح�روب  اج�راء  ج�راء  البل�دان 
وغره�ا (( وه�ذا يطال�ب بإجمايل 
 كلفة املقاول�ة الواحدة لتبلغ احيانا 
٤٥  ٪ او ٥٠  ٪ من كلفة تنفيذ املقاولة 
االجنبي�ة ،كم�ا طلبت  من�ا امريكا 
العمار الع�راق !!   ٢  - الخي�ار الثاني، 
ولتج�اوز الخي�ار األول يقدم قطاع 
املق�اوالت  االجنبية ع�روض تمويل 
ال)دف�ع  طري�ق  ع�ن  مقاوالت�ه 

الع�راق  اخت�اره  باآلجل(،وال�ذي 
الفائ�دة .   ١٨  - مدة  النه  منخف�ض 
االتفاق )٢٠اعاما وس�قف االتفاق 
بنحو ١٠مليار قاب�ل للزيادة ويتم 
 تصدي�ر نف�ط خ�ام اىل )رشكتني 
صينيتني( ألغ�راض تنفيذ االتفاق  
في�ه  ت�ودع  ال�ذي   . ١٩  - امل�رصف 
 مبالغ التصدير يدفع فائدة سنوية 

للعراق .  
وف�ق  الربمي�ل  س�عر   ٢٠  - ُيح�دد 
معدالت س�عر الس�وق .   ٢١  - تقوم 
ال�رشكات الصينية ،بن�اء عىل  رغبة 
لع�راق وموازنته العام�ة االتحادية 
السنوية بتنفيذ مشاريع بنية تحتية 
الع�راق  اس�راتيجية  يختاره�ا  او 
العاملي�ة  واألس�عار  املعاي�ر  وف�ق 
التنافسية والرشوع بتنفيذها .   ٢٢ - 
 بامكان  عدم االقراض من املصارف 
الصينية بضمانة )سانوش�يور( اذا 
كانت املش�اريع املتعاق�د  عليها مع 
ال�رشكات الصيني�ة تغط�ى بأموال 
لوحده .  ٢٣  - تت�وىل  املص�در  النف�ط 
رشكة تدقيق  عاملي�ة مراقبة حركة 
املرك�زي  البن�ك  يعينه�ا  التس�ديد 
العراق�ي ومفتوحة لدى بنگ صيني 
ذي  تصني�ف إئتمان�ي عامل�ي .   ٢٤ - 

 سقف إئتمان املصارف الصينية هو 
)١٢(ملي�ار دوالر وبفوائد  مدعومة 
،وإذا  الصيني�ة  الحكوم�ة  م�ن 
نجحت الحزمة االوىل من املش�اريع 
االس�تثمارات  العراق  بزيادة  ورغب 
يت�م رف�ع س�قف مبيع�ات النفط 
العراقي اىل )٣٢٢( الف برميل يوميا 
فتق�وم  الصني م�ن جهته�ا بزيادة 
اىل )٣٢( ملي�ار دوالر   االقراض�ات 
 . ٢٥  - تم الب�دء بإيداع أم�وال النفط 
 ٢٠١٩/١٢/١ بتأري�خ   العراق�ي 
فراك�م مبل�غ يقارب نص�ف مليار 
دوالر لغاية االن مع جاهزية  الصني 
إلي�داع )١٢( ملي�ار دوالر .   ٢٦  - كان 
م�ن املف�روض ان يتم اختي�ار اول 
املشاريع ،ولكن  استقالة عبد املهدي 
،وتح�ول  الش�ارع  ضغ�ط  نتيج�ة 
أعم�ال(  )ترصي�ف  اىل  الحكوم�ة 
جرّده�ا م�ن  صالحي�ات التوقيع !!    
٢٧  - يح�ق للع�راق اختي�ار رشكات 
لتك�ون  وأمركي�ة  أوربي�ة  عاملي�ة 
رشيك�ة  م�ع الص�ني * .  اذا رشعت 
ال�رشكات يف بناء األحياء الس�كنية 
فخ�الل عامني ونص�ف ليس هنالك 
 مواطن دون س�كن !    مل�اذا انزعجت 
امري�كا م�ن االتفاقي�ة م�ع الصني 

؟١  - طريق الحرير يمر عرب  اليابسة 
ولي�س ع�رب البح�ار التي تس�يطر 
عليها الواليات املتحدةوالطريق يمر 
عرب )الصني  ،روس�يا ،ايران ،العراق 
،سوريا ،البحر املتوسط او اىل تركيا 
( او من )ايران اىل الباكس�تان   (  .  ٢ - 
 الطريق س�ينعش ميناء الفاو حيث 
فأوروبا.٣  - س�تقل  تركي�ا  اىل  من�ه 
أهمي�ة مين�اء )مب�ارك(  يف الكويت 
وميناء )بن عل�وي (يف االمارات.٤ - 
 سيش�هد العراق نهض�ة اقتصادية 
كب�رة بع�د  اع�ادة تأهي�ل املصانع 
وإيجاد فرص عمل وع�دم االعتماد 
فق�ط عىل النفط وارتفاع املس�توى 
 املعي�ي للمواط�ن ،وب�ذا س�يقف 
العراق بوج�ه املخططات االمركية 
باملنطق�ة وال يتقب�ل تواج�د  قواعد 
عس�كرية ع�ىل ارض�ه وال صفق�ة 
القرن .   ٥   - تس�ببت هذه االتفاقيات 
م�ع الصني اىل عزل  املالكي النه جاء 
بقانون البنى التحتية وبعبد املهدي 
ن�واز  الباكس�تان  وزراء  وبرئي�س 
 رشيف .  ٦  - مل�ا كانت عرب�ة االقتصاد 
تس�حب عجلة السياسة فان الصني 
ع�ىل  مناط�ق  سياس�يا  س�تهيمن 

النفوذ االمركي . 

اتفاقية »إطار التعاون« بين العراق والصين الخيار المناسب للعراق

 ١  - مشروع ))االتفاق(( قديم وليس جديداً، وهو قريب من قانون 
البنى التحتية الذي مازال  على رفوف البرلمان بسبب الخالفات 
السياسية .  ٢  - سبق للسيد عادل عبد المهدي أن كتب مقاالت 

عديدة عن اليات وأسباب وفائدة االتفاقية   . 
يف  للمش�اركة  بغ�داد  إىل  ذاهب�ون  نح�ن  الجمع�ة 
التظاه�رات ال ألجل أن تك�ون مليونية بل لنكون  جزًءا 
م�ن مليونيةالخالص .. سنش�ارك يف تظاهرات تجمع 
كل املختلفني الذين وحدهم الهم  الوطني بفضل الله و 

مساعي املجاهدين ..  
الجمعة سنش�ارك يف تظاهرات ترفض رأس الفساد و 
اإلفساد يف كل العالم .. الجمعة موعدنا  مع اهم خطوة 

إلخراج الشيطان األمريكي ..  
عدونا األكرب أمريكا التي كان لها دور كبر و أسايس يف 
نرش الفساد يف العراق و اوضح  دور لها من خالل طرد 
حراس املؤسس�ات و فتح أبوابه�ا لتكون نهبا للرساق 
.. و م�ن جه�ة  أخ�رى امن�ت أمري�كا الحماي�ة لكبار 
الفاس�دين الحاليني و الهاربني و لعل أبرز حالة يف هذا 
 الجانب حمايتها لوزير النفط األسبق أيهم السامرائي 
ال�ذي اختلس مليار دوالر و غ�ادر العراق  تحت حماية 
الق�وات األمريكية يف انتهاك س�افر لس�يادة العراق و 
س�لطة القانون و تحدي  واضح إلرادة القضاء العراقي  

.. 
توال�ت و تراكم�ت املمارس�ات األمريكية املس�تفزة و 
الكارسة لهيبة البلد و قوانينه حتى  استس�هلت جميع 

األطراف التجري عىل القانون ..  
نع�م بتظاهرات إخ�راج االمريكان نك�ون كرسنا قرن 
الفس�اد .. و باملشاركة نؤس�س لرشاكة  عراقية تبنى 

تح�ت رايته�ا الدول�ة ..  
ل�ن نمنح منص�ب او ثقة ألح�د اذا لم يك�ن له موقف 

إيجابي يف تظاهراتنا ..  
التظاه�رات ل�ن تقطع طريق و لن تعطل مؤسس�ة و 
لن تهاجم اي عراقي بل س�تكون فاتحة خر  لالنطالق 
نح�و ميادي�ن العم�ل و إص�الح األوض�اع و اعمار ما 
تع�رض للخ�راب .. م�كان و دور  العراق�ي الطبيع�ي 
ه�و يف بن�اء حض�ارة و دول�ة يحس�ب لها حس�اب و 
تس�جل رقما صعب�ا يغضب  الع�دو و يف�رح الصديق 
.. التظاه�رات س�تكون اعالن مبارش ع�ن املوقف من 
االمريكان و  سياس�اتهم .. التظاهرات ستكون ركيزة 
التغير الحقيقي و ستطالب بمحاكمة كل أدوات الرش 
 األمريكي و القضاء سيكون صاحب القرار يف العراق يف 

حسم جميع النزاعات .  
موعدن�ا الجمع�ة يف بغ�داد لننترص لدماء ش�هدائنا و 
نؤس�س لقرار عراق�ي تفخر به االجي�ال  القادمة كما 
افتخ�رت بثورة العرشين قبل ١٠٠ عام س�وف يفتخر 

العراقيون بعد ١٠٠ عام  أخرى بالعرشينيتني . 

يوم الجمعة..
نحن ذاهبون ألمر 
تفتخر به األجيال ..  

بقلم/ حميد الحسيين

بقلم/ آالء حمود
عىل موقع الصَور الشهر »إنستغرام« 
ن�رشت زين�ب ابن�ة الّش�هيد الفريق 
قاس�م س�ليماني أول  منش�وٍر له�ا، 
وه�و عب�ارة عن ص�ورة  لي�د والدها 
ويظه�ر خاتم إصبعه يف ُيمناه املُدّماة، 
إذ أّن  الصورة أُِخ�ذت بعد لحظات من 
اغتياله خالل القصف الذي اس�تهدف 

سيارته يف العاصمة  العراقية بغداد . 
وعلّقت إبنة س�ليماني باللّغة العربية 
»م�ا رأی�ت إاّل جمیالً« ع�ىل الصفحة 
التي بلغ ع�دد  ُمتابعيه�ا أكثر من ٢٤ 

ألف ُمتاِبع خالل ساعاٍت معدودة . 
وكانت منّصة »إنس�تغرام« قد  أَغلقت 
حس�اب والدها الّش�خيص يف نيسان/
أبريل املنرصم بعد  أن صنَّفت الواليات 
املتحدة ح�رس الّثورة منظمًة إرهابّيًة 

أجنبّية . 
َطْيف س�ليماني »االفرايض« لم يعّكر 
صف�و »ح�رّاس« مواق�ع التواصل يف 
حياته فحسب، بل  حتى بعد شهادته. 
»بلومب�رغ«  ش�بكة  أعلن�ت  فق�د 
اإلخباري�ة أّن رشك�ة »فاي�س ب�وك« 
تعمل م�ن  جديٍد عىل إزال�ة املُلصقات 
من موقعه�ا »إنس�تغرام« التي تدعم 
أو ُتش�يد بقائد ق�وة الق�دس  الفريق 
وأعل�ن  س�ليماني،  قاس�م  الش�هيد 
ُمتحّدث باسم »فيس بوك« أّن الرشكة 
ستزيل صور  الذين طالتهم العقوبات 
األمركي�ة، معت�رباً أّن »في�س ب�وك« 
تعم�ل بموج�ب القوان�ني األمركي�ة. 
 تتجىّل بذل�ك هيمنة الوالي�ات املتحدة 
ع�ىل الرّشكة إذ أّنها جعلتها أداًة لتفيذ 

عقوباتها الناِعمة . 
العقوب�ات الناِعم�ة قاَبله�ا رّد فع�ٍل 
ح�ادٍّ من ِقَبل الحكوم�ة اإليرانية التي 
أنش�أت بّوابًة إلكرونيًة  رسميًة دعت 
عربها املواطنني إىل تقديم املنش�ورات 
»إنس�تغرام«  الت�ي حذفته�ا منّص�ة 
برعايٍة  من الرشكة األّم »فايس بوك«، 
ثم قام�ت الحكومة باتخ�اذ إجراءات 
قانونية ضد »إنس�تغرام«،  حيث بدأت 
بالتدقي�ق يف املوق�ع يف إط�ار مرشوٍع 
ع�ىل  االنتقائي�ة  للرقاب�ة  حكوم�يٍّ 

شبكات  التواصل االجتماعي . 
الواقع أّن »إنس�تغرام« طالته الرقابة 
بذل�ك م�ن منّص�ات  ليك�ون  فق�ط، 
القليل�ة  غ�ر  االجتماع�ي  التواص�ل 
إي�ران، يف ح�ني تمن�ع  املحظ�ورة يف 
الحكومة الوص�ول إىل موقعي »فايس 

بوك«  و«توير« تماماً لدواٍع أمنية . 

»توي�ر«  أّن  وللُمفاَرقةهنا،رغ�م 
الرئي�س  أن  إاّل  إي�ران  يف  محج�وب 
األمرك�ي دونال�د ترام�ب غ�رّد  ع�ىل 
حسابه الش�خيص باللغة  بالفارسية 
قائالً: »إىل الش�عب اإليراني الش�جاع 
صاح�ب املُعاناة  الطويل�ة، لقد وقفت 
معكم منذ بداية رئاس�تي وستواصل 
حكومتي الوق�وف معكم. نحن نتابع 
 االحتجاج�ات ع�ن كثب. ش�جاعتكم 
ُملهم�ة«، وذل�ك يف إش�ارة إىل دعم�ه 
لالحتجاج�ات الت�ي  ش�هدتها إي�ران 
بعد اعراف الس�لطة باملس�ؤولية عن 

إسقاط الطائرة عن طريق الخطأ . 
عادترامبوغرّد  للمرة الثانية يف أقل من 
٢٤ س�اعة باللغ�ة الفارس�ية موّجهاً 

رس�الًة إىل الق�ادة  يف إي�ران يدعوه�م 
فيها إىل ع�دم قتل املُتظاهرين. وكتب: 
»إىل قادة إيران ال تقتلوا  ُمتظاهريكم. 
لقد ُقت�ل واعُتقل اآلالف ع�ىل أيديكم، 
والعالم يراقب. وأهم من ذلك، الواليات 
 املتحدة تراقب. أعيدوا اإلنرنت واتركوا 
الصحافيني يتجّول�ون بحرية. أوقفوا 

قتل الشعب  اإليراني العظيم »! 
توّجهرام�ب إىل الش�عب االيراني عرب 
»توي�ر« لي�س بريئاً،  فهو يس�تخدم 
منّصًة محظورًة يف  إي�ران ويتوّجه إىل 
الش�عب اإليران�ي ُمحاكياً إي�اه بلغته 
لُيب�دي كامل دعمه ل�ه، يف وقت ُيدرك 
 ترامب جّي�داً أن الوصول ل�«توير« يف 

إيران غر ُمتاح بسهولة . 

ال يحت�اج الرئيس األمرك�ي أن يلفت 
انتباهه أحد إىل أّن�ه إن أراد أن ُيحاكي 
جمهوراً م�ا فعليه  أن يتوّج�ه إليه، ال 
بلغته فحسب، بل عرب »وسيط« ُمتاح 
له أيضاً ك�ي ال تذهب رس�الته هباًء، 
 إاّل أّن الرئي�س األمرك�ي اس�تطاع أن 
يح�رِّض املُتظاهري�ن أكث�ر من خالل 
إليه�م  ع�رب منّص�ٍة  إيص�ال رس�الٍة 
سياسيٍة يرغب بعضهم يف استخدامها 
ض�ّد الس�لطات، يف ح�ني أّن الس�لطة 
تحجبها  عنهم للغاي�ة عينها، ما يزيد 

من احتقان املُحتجني أكثر . 
هن�ا تظهر اإلزدواجي�ة جلّيًة حيث أّن 
الوالي�ات املتح�دة ُتن�زل العقوبات إىل 
الفض�اء االف�رايض  يف إيران لتش�مل 

الناشطني الذين يبدون تعاطفهم مع 
شهادة الفريق قاس�م سليماني ويتم 
َحْظر  منش�وراتهم بأمٍر منها؛ يف وقت 
يستخدم فيه الرئيس األمركي دونالد 
ترامب منّصة »توت�ر«  املحجوبة عن 
الش�عب كي ُيبدي الوقوف إىل جانبهم 

ضد السلطة . 
أّن  تظه�ر  ه�ذه  املعاي�ر  ازدواجي�ة 
الوالي�ات املتح�دة ال تقوم س�وى بما 
يت�الءم مع مصالحه�ا  لتحجب حرية 
التعب�ر من ع�ىل موقع »إنس�تغرام« 
وم�ن ث�م تظه�ر الدعم ع�رب »توير« 
 للُمحتجني رغم أّن املنّصة غر ُمتاحة 

لهم . 

أميركا تالحق طيف سليماني عبر وسائل التواصل االجتماعي

كتب / حسين فالمرز ... 
وف�اء  واج�ب  الع�راق  أرض  ع�ىل  ترام�ب 
لش�هدائنا األب�رار! وع�ىل عوائ�ل ش�هدائنا 
من  أه�ل الوطن وضيوفنا تقديم ش�كواهم 

للمحاكم العراقية فورا ! 
تعت�رب املحاك�م الوطني�ة مؤسس�ات تعنى 
باملخالفات والجرائم التي تقع ضمن حدود 
وطن يتمتع  بالش�خصية املعنوية املستقلة، 
له�ا كي�ان وقان�ون ينظ�م الحي�اة فيه�ا 
وتتع�اوان عامليا مع ال�دول  ضمن منظومة 
األمم املتحدة والتي تضم دول العالم جميعا . 

كم�ا أن توفر أجهزة أمن دولية مثل منظمة 
االنربول التي تعنى بتسليم املجرمني الذين 
 يحاول�ون تنفي�ذ جرائمهم ع�رب الحدود أو 
يحاولون التنقل بني الدول، وكثرا ما نسمع 
ع�ن  االتفاقي�ات الثنائي�ة أو التوقي�ع ع�ىل 
التع�اون ضم�ن اتفاقية االنرب�ول من أجل 

تسليم واستالم  املجرمني . 
ترامب مج�رم مع س�بق اإلرصار والرصد! 
أعط�ى أم�را باغتيال مع�اون قائد الحش�د 
الشعبي  العراقي الشهيد أبو مهدي املهندس 
ورفاقه! ومؤسسة الحشد الشعبي تنضوي 
مؤسس�ته تحت  مظلة الدولة العراقية التي 
ه�ي الي�وم يف تحال�ف م�ع ق�وات التحالف 
الدولي�ة من أج�ل محارب�ة  االرهاب حرصا. 
وه�ذا يعن�ي أن الجريمة حدث�ت عىل أرض 
العراق والجاني واضح ومحدد  والذي أعطى 
األمر بالقتل والضحايا واضحون ومحددون 
ويمثلون مؤسس�ة حكومي�ة مهمة  وتمثل 

أحرار العراق .  
هيئة الحش�د الش�عبي واجب عليها تقديم 
ش�كوى لدى املحاك�م العراقية باس�مها أو 
باس�م عوائل  الش�هداء ضد الجان�ي ترامب 
بتهمة القتل العمد للمجني عليهم واالعتداء 
عىل س�يادة دولة  وبالجرم املش�هود ووجود 

والش�هود!  االثبات�ات 
وع�ىل املحاك�م العراقي�ة 
الالزم من  اجراءات  إجراء 
واج�راءات  تحقيقي�ة 
محاكمة واستقدام املتهم 
ويف حال�ة ع�دم حضورة 
تتم تس�مية  محامي دفاع 
و يحاكم غيابيا! وهذ حق 
لدم�اء الش�هداء لتثبي�ت 
الحالة أمام العالم بأكمله 
 وكش�ف زي�ف وادعاءات 

الطغاة ! 
إن هذا االج�راء وتقديمه بتهمة القتل العمد 
للع�زل االبري�اء ع�ىل أرايض دول�ة أجنبية، 
وتنفي�ذه  تزامن�ا م�ع املحكم�ة القائم�ة يف 
الكونك�رس يف الواليات املتح�دة االمريكية ، 
والتي يقف  ترامب فيها متهما بجرم الخيانة 
الرئاس�ة  بانتخاب�ات  والتالع�ب  والتآم�ر 
االمريكية، يعترب رضب�ة  يف صميم منظومة 
ترام�ب الفاش�لة والت�ي أثبتت أنه�ا جاءت 
لتحقيق أمور محددة ضم�ن عقد  يتقاضاه 
ترام�ب يف نهاية واليته الفضيح�ة! والبد أن 
تت�م مالحقة كل املش�اركني يف الجريمة  من 
منفذي�ن أمري�كان أو عم�الء جواس�يس يف 
املط�ارات ليكون�وا عربة ملن أعت�رب! ويكفي 
 العراق عزا لي�س باملقاومة فقط بل بالصرب 

والحنكة والقانون . 
وع�ىل ه�ذا األس�اس الب�د م�ن ع�دم الردد 
ومطالب�ة أه�ايل الش�هداء األب�رار جميعهم 
بالب�دء بتقدي�م  ش�كواهم وبمس�اعدة من 
هيئ�ة الحش�د الش�عبي الت�ي ت�ررت يف 
قياداتها وأن تطال�ب بتقديم  محكمة علنية 
يت�م فيها جم�ع كل الترصيح�ات التي أدىل 
به�ا االمري�كان معرف�ني باالغتي�ال وم�ن 
 أعطى االوامر واألفالم التي تم فيها القصف 
والقت�ل، واص�دار حكما عادال م�ن املحاكم 
العراقي�ة  ليلح�ق باملجرم ص�دام الذي تابع 
العالم كله تفاصي�ل محاكمته وكيف وضع 
الحبل يف عنقه  أخرا! ليكون ترامب عربة ملن 
أعترب! ولطاملا يتعاملون مع دولنا بالحصار 
والعقوب�ات!  دعون�ا نس�قيهم م�ن الكأس 
الذي�ن يقدموه للعالم وه�و محكمة عراقية 

عظيمة ! 
الجان�ي ترامب أراد أن يضع نهاية س�عيدة 
لواليته! لكن دم الش�هداء س�تصنع نهايته 

بال شك ! 

محاكمة ترامب 
على األراضي العراقية واجب ! 



ولي�د  العراق�ي  الرشط�ة  قائ�د  ق�ال 
س�الم، إن حك�م مب�اراة فريق�ه أمام 
الشباب الس�عودي  يف إياب ربع نهائي 
بطول�ة كأس محمد الس�ادس لألندية 

األبطال، لم ينصفهم .  وتأهل الش�باب 
الس�عودي إىل املرب�ع الذهب�ي ل�كأس 
محمد الس�ادس لألندية األبطال،   بعد 
فوزه عىل الرشط�ة العراقي )1-0(، يف 

إياب ربع النهائي  .  وتابع وليد س�الم: 
»الفريق قدم مباراة جيدة أمام الشباب 
رغ�م تأثر الجميع  بالطق�س، والحكم 
لم يك�ن منصفا خاص�ة يف حالة طرد 

س�عد عبد األمري الذي ال  يستحق ذلك«.   
  وأض�اف: »الحكم ركز ع�ىل حاالت ال 
تس�تحق العودة لتقنية الفيديو، بينما 
تجاه�ل  القيام بذلك يف هدف الش�باب 

رغم وجود كرتني يف امللعب، وكان عليه 
إيق�اف  اللع�ب وقته�ا«.     يش�ار إىل أن 
الحكم الكويتي عمار اشكناني هو من 

قاد مباراة الرشطة والشباب  اليوم. 

سالم: الحكم الكويتي 
لم ينصفنا أمام 

الشباب السعودي
6الرياضية

االربعاء 22 كانون الثاين 2020 
العدد 2246 السنة العاشرة

انتهى المشهد الدراماتيكي رسميًا وطويت 
صفحة اتحاد عبد الخالق مسعود  وأصبحت من 

الماضي، هكذا وببساطة أقولها للمتخوفين من 
عودة اتحاد الكرة  السابق المستقيل من الشباك 

بعد أن خرجوا من الباب وأوصدوه رسميًا في 
 صفقة اللحظات األخيرة التي شملت تعهدات 
من أعلى سلطتين في البالد تشريعية  ممثلة 

بالبرلمان وتنفيذية قادها وزير الشباب والرياضة، 
األمر الذي يؤكد مدى  خطورة الملف وتداعياته 

فيما لو استمر لينتظر الحسم من القضاء،
 ويكت�ب  للمس�اعي الخاصة باالحت�واء وم�ا أكثرها بني 
درجال ومجموعته وتشكيلة اتحاد  الكرة النجاح يف سحب 
الدع�وة القضائية واس�تقالة االعض�اء برمتهم وتصديق 
 االس�تقالة لدى فيفا كرشط أس�اس منتظر، الحقيقة أن 
ما يثار اليوم وبعد أن  اكتس�ب اتف�اق اربيل صفة قطعية 
موثق�ة عن ع�ودة محتملة وتراجع بحس�ب م�ا  وصفها 
أح�د املعلق�ني بالع�ودة لتقني�ة  VAR  غري مقبول�ة باملرة 
وإن كان البع�ض  يحاك�ي افرتاض�ات قانوني�ة من قبيل 
الحق العام واعرتافات س�ابقة، بل ويرسف  البعض منهم 
يف متاه�ات قانونية وتؤيده بعض الفضائيات بس�بتايتل 
مثري بان  مس�عود وجب�ار هما قانوناً تح�ت رهن الحجز 
بدع�وى قائمة لن يكون غلقها يس�رياً  إال إذا ادخلت رغماً 
يف ات�ون قانون العفو املنتظر، نقول لكل هؤالء إن الدعوى 
 القضائية ستس�حب أصال من املش�تكي النتف�اء الحاجة 

للشكوى وهذا ما أعلنه  املحامي املختص بالقضية . 
امله�م وبحكم تواجدن�ا بالقرب من طاول�ة املفاوضات يف 
أربيل التي حس�مت مس�اء  الخميس املايض ف�إن أعضاء 

االتح�اد انه�وا رحلته�م م�ع اتحاد 
الك�رة رس�مياً  وترك�وا الس�احة 
تمام�اً حتى من التواجد االعالمي 
الذي�ن تس�يدوا املش�هد فيه فهم 

 رسعان ما انزووا تاركني كل يشء 
لتقدير من يقدر املشهد وأولهم 

اإلع�الم  بمختل�ف  أه�ل 
منه�م  فل�كل  مش�اربه 
صياغة وتوقع وحسابات، 
ولألسف الشديد غلب عىل 

 أكثرها لغة التش�في وغياب املنطق يف استقراء القادم من 
وحي ضبابية املش�هد  وكان البد أن ينتج من جراء ذلك أن 
تش�وش الصورة لدى الجمهور أيضاً وينقس�م  عىل حاله 
هو اآلخر أكثر من االنقسام الذي نعيشه بل ويرص البعض 
عىل  س�وداوية املس�تقبل وكأّن الحال السابق هو عرصنا 
الذهب�ي ال�ذي تألق في�ه دوري  الكرة بال توقف�ات ونالت 
منتخباتن�ا الوطني البطولة تلو األخ�رى، كما أن املتغّنني 
 بعرص التغيري الدرجايل بالغوا أيضاً بدورهم عىل أن الكابتن 
ومجموعته يملك�ون  عصا التغيري رسيع�ًا، الحقيقة هي 
غري ذلك بكل تأكيد وتستلزم الكثري من الوقت  لحني إخراج 
الهيئ�ة اإلداري�ة املؤقتة اىل العلن والتواف�ق عليها ومن ثم 
يب�دأ  رصاع اإلرادات لتصويب ما يمكن عرب ديمومة دوري 
الك�رة وإج�راء بعض  العملي�ات الرسيعة لجس�د االتحاد 
املريض أصالً ومن ثم انتظار املوافقات  الخارجية عىل عدد 
وش�كل وتوصيفات الهيئة العامة كيما تجرى االنتخابات 
التي  س�توصل عدنان درجال ومجموعته اىل س�ّدة الحكم 
يف جمهوري�ة القدم كل ذلك  الجهد س�يكون منوطاً بوقت 
ثقيل يس�تلزم العمل وتحمل املطب�ات والعوارض وإن  كنا 
ننش�د الرسع�ة يف العمل وجن�ي الثمار الناضج�ة فعلينا 
كجمه�ور وإع�الم  ريايض أن ندعم العم�ل الجديد بما هو 
متي�رس ألج�ل رياضتنا وس�معة بلدنا ونصلح  ونش�ري اىل 
الخطأ بمهني�ة واحرتاف وليس بتصّي�د األخطاء وافتعال 
األزمات فقد  اكلت املشاكل والفضائح من جرف رياضتنا 

لدينا متسع لتحّمل  املزيد. كث�رياً ول�م يعد 

!درجالفار" معتقنية"
   محمد حمدي

موعد جديد الستئناف الدوري الممتاز

ح�ددت لجن�ة املس�ابقات يف اتحاد الكرة ي�وم 17 من 
ش�باط املقبل موعدا  الس�تئناف ال�دوري العراقي بعد 
توقف املنافسات لفرتة قاربت عىل ال�3 أشهر  ونصفا . 
وق�ال مصدر م�ن داخل لجن�ة املس�ابقات إن اللجنة 
ت�درس عدة خي�ارات الس�تئناف  املس�ابقة بما يخدم 

مصلحة األندية وبما يتناسب مع املرحلة املقبلة . 
وب�ني أن الفك�رة املطروحة بالوقت الح�ايل هي إقامة 

دوري املجموع�ات الختزال  فرتة املس�ابقة، مضيفا أن 
هن�اك أفكارا أخرى س�يتم تحديد اآللي�ة ونرشها قبل 

 موعد انطالق البطولة . 
وأش�ار إىل أن اس�تئناف الدوري أمر مؤك�د لكن اآللية 

وأماكن املباريات سيتم  حسمها خالل األيام املقبلة . 
يش�ار إىل أنه تم لعب 4 ج�والت من الدوري قبل توقف 

املنافسات نتيجة لألوضاع  الحالية يف البالد. 

األع�ىل،  القض�اء  مجل�س  اك�د 
باللجن�ة  الرس�مي  اعرتاف�ه 
االوملبية الوطنية العراقية  ككيان 
قائ�م بح�د ذات�ه و مع�رتف به 
بصورة رسمية من قبل القضاء 

العراقي . 
ج�اء ذل�ك يف كت�اب ص�ادر من 
االس�ترشاف  هيئ�ة  رئاس�ة 
الدراس�ات  قس�م  القضائ�ي 
 والبح�وث يف الثامن من الش�هر 
»املراق�ب  حصل�ت  الج�اري، 
العراقي« عىل نس�خة  منه حيث 
اك�د فيه ان »اللجنة االوملبية تعد 
اعىل هيئة رياضية غري حكومية 
 وتدير الحركة االوملبية يف العراق 
وتتمت�ع بالش�خصية املعنوي�ة 
واالداري  واالس�تقالل  امل�ايل 
وله�ا كيان قانوني مس�تقل عن 
الحكومة وفق قانونها املرقم ٢٩ 
 يف ٢٠١٩ و املنش�ور يف الجري�دة 
الرس�مية يف ٩ كان�ون االول من 

العام  املايض«. 
»ال�رأي  ان  اىل  الكت�اب  واش�ار 
القان�ون يف فح�وى الكت�اب هو 
ج�اء بموافق�ة رئي�س  مجل�س 

القضاء األعىل«. 

اج�رى منتخبنا الوطن�ي بكرة الص�االت مرانه االول يف 
قاعة ن�ادي الكويت اس�تعدادا  للمبارات�ني التجريبيتني 
التي سيخوضهما منتخبنا امام املنتخب الكويتي يومي 

 الخميس والسبت املقبلني . 
وق�دم مدير منتخبن�ا الوطني 
ع�ي عي�ى ش�كره وتقديره 
الكويت�ي  االتح�اد  لجن�ة  اىل 
 ولجن�ة الصاالت ع�ىل حفاوة 
منتخبن�ا  للوف�د  االس�تقبال 
فضال عن توفري جميع  االمور 
يحتاجه�ا  الت�ي  اللوجس�تية 

منتخبن�ا، حيث خ�اض منتخبنا اول وح�دة تدريبية  يف 
قاع�ة نادي الكويت عىل ان يخ�وض مرانه الثاني اليوم 
االربع�اء، اس�تعداًدا  ملباراة التجريبية ي�وم غد الخميس 
الكوي�ت، فيما  امام منتخ�ب 
س�تكون املب�اراة  الثاني�ة يوم 

السبت املقبل  . 
يش�ار اىل ان االتح�اد الكويتي 
لكرة القدم، قدم دعوة رسمية 
العراق�ي  لك�رة  االتح�اد  اىل 
القدم، من اجل اقامة مباراتني 

وديتني بني العراق والكويت. 

ينتظ�ر االتح�اد العراق�ي لك�رة الق�دم، اليوم األربع�اء، رد 
االتحاد ال�دويل للعب�ة »فيفا«  بش�أن االس�تقالة الجماعية 
التي أرس�لها أمس الثالثاء .  وقال الناطق باس�م اتحاد الكرة 
حس�ني الخرس�اني إن »االتحاد العراقي لكرة القدم،  ينتظر 
رسالة االتحاد الدويل لكرة القدم، بشان االستقالة الجماعية 
التي تقدم  به�ا«.  وأوضح أن »االتحاد الدويل لن يعرتض عىل 
االستقالة، بالعكس، فهو سيصادق  عليها وسريسل نسخة 

اىل  منه�ا 
االس�يوي  االتحاد 

ايضاً من اجل اجراء الالزم«. 
تجدر اإلش�ارة اىل ان اتحاد الك�رة اتفق مع النجم الدويل 
الس�ابق عدنان درجال،  بتقديم استقالة جماعية مقابل 
تن�ازل درج�ال عن جمي�ع الش�كاوى الت�ي رفعها ضد 

 االتحاد. 

ب�دأ نادي الرشط�ة، مفاوضاته م�ع مدربني اثن�ني، من اجل 
قيادة الفريق يف املوسم  الجاري خلفاً للمدرب الكسندر اليتش .  
وق�ال مصدر يف ادارة الن�ادي إن »نادي الرشط�ة قرر التخي 
عن مدربه الرصبي  الكس�ندر اليت�ش بعد االخفاق يف البطولة 
العربي�ة لالندي�ة االبط�ال«.  واوض�ح ان »الرشط�ة يفاوض 
املدرب عبد الغني ش�هد وكذلك املدرب حكيم ش�اكر  من اجل 
التوص�ل اىل اتفاق مع احدهما لقيادة الفريق خلفاً الليتش«، 

مبيناً ان   «ش�هد هو االوف�ر حظاً لتدريب 
الفري�ق«.  تجدر االش�ارة اىل ان الرشطة 

رب�ع  دور  م�ن  خ�رج 
النهائ�ي م�ن البطولة 
العربي�ة  بعدم�ا 
الش�باب  ام�ام  خرس 
السعودي ذهاباً واياباً 

بنتجية 0-7. 

رباعية تقصي الزوراء من ملحق دوري أبطال آسيا

أم�ام  ال�زوراء  ن�ادي  خ�رس 
يف   1-4 األوزبك�ي  بونيودك�ور 
املب�اراة الت�ي أقيمت ع�ىل  ملعب 
املؤه�ل  امللح�ق  ضم�ن  األخ�ري 
   .  2020 آس�يا  أبط�ال  ل�دوري 

ملع�ب  املب�اراة  ع�ىل  وأقيم�ت 
بونيدكور وس�ط الثل�وج واجواء 

باردة . 
يف  النتيج�ة  بونيدك�ور  افتت�ح 
طري�ق  ع�ن  الثامن�ة  الدقيق�ة 

مراد خاملوخامي�دوف من  عالمة 
األول  الش�وط  لينته�ي  الج�زاء، 
ع�ىل ه�ذه النتيج�ة، ث�م أضاف 
خومي�وم  مورتضاي�وف اله�دف 
الثان�ي يف الدقيق�ة 46، وم�ن ثم 

س�جل بوبور فره�ادوف  الهدف 
الثالث يف الدقيقة 80 قبل ان يأتي 
الهدف الرابع عن طريق خوميوم 
يف  أخ�رى  م�رة   مورتضاي�وف 

الدقيقة 85  . 

بدقيقة  املواجه�ة  نهاي�ة  وقب�ل 
قاس�م  عب�اس  س�جل  واح�دة، 
هدف الن�وارس الوحي�د،  لتنتهي 
املواجه�ة بأربعة اه�داف لهدف، 

 . ً ويودع دوري أبطال آسيا مبكرا

الع�ني  بونيودك�ور  وس�يواجه 
اإلماراتي، يوم الثالثاء املقبل عىل 
اس�تاد »هزاع بن  زايد« يف امللحق 
املؤهل ملرحلة املجموعات بدوري 

أبطال آسيا 2020 

أعل�ن ن�ادي األنص�ار رس�ميا تعيني 
امل�درب العراقي عبد الوهاب أبو الهيل 
مدي�را  فني�ا للفري�ق خلف�ا للم�درب 

السوري نزار محروس . 
وكان مح�روس قد تقدم باس�تقالته، 
حي�ث حاولت إدارة األخرض التمس�ك 
به، لك�ن  قرار محروس كان حاس�ما 

بسبب األوضاع يف لبنان . 
ويف أول ترصيح أكد أبو الهيل أن »تويل 
تدريب األنصار مسؤولية كبرية حيث 
 يمتلك إرثا كبريا، وعريقا عىل مستوى 

األلقاب والبطوالت«  . 

وأكد املدرب العراقي أن »اسم األنصار 
اآلس�يوية  البطول�ة  يف  ومش�اركته 
لعب�ا  دورا جوهري�ا يف اختياره تدريب 
األخرض، عىل الرغ�م من تلقيه عرضا 

لتدريب  النجمة، حسب قوله«. 
وش�كر أبو الهي�ل إدارة ن�ادي اإلخاء 
األه�ي عاليه ع�ىل حس�ن التعامل يف 
الس�نوات  املاضي�ة، مش�ددا ع�ىل أنه 
يطمح بتقديم هدية لجماهري األنصار 

باملنافسة عىل  اللقب اآلسيوي«. 
واعترب أبو الهيل أن »مسؤولية الجهاز 
البطول�ة  يف  كب�رية  س�تكون  الفن�ي 

القاري�ة  حي�ث يش�ارك بها 
أبرز األندية القارية«. 

وكشف أبو الهيل عن جهازه 
الفن�ي كام�ال، حي�ث يضم 
س�عيد إس�كندر مدربا ونبيل 

 بعلبكي مدربا مساعدا، وجهاد 
محجوب مدربا للحراس  . 

يع�ود  أن  الهي�ل  أب�و  وتمن�ى 
الدوري، معتربا أن قرار االتحاد 
ي�رض بالك�رة اللبناني�ة  م�ن 
حيث تعليق الدوري ألجل غري 

مسمى. 

رسميا .. أبو الهيل مدربا لألنصار اللبناني

الشرطة يبدأ مفاوضاته لتعويض إليتش

غدًا .. منتخب الصاالت يواجه الكويت وديًاالقضاء: االولمبية اعلى هيئة رياضية  

اليوم.. اتحاد الكرة ينتظر رد »فيفا«  



بض�م  متمس�ًكا  مدري�د  أتلتيك�و  زال  ال 
إدينس�ون كافان�ي، مهاجم باريس س�ان 
الش�توية  االنتق�االت  ف�رة  يف   جريم�ان، 
الجاري�ة .  وينته�ي عقد كافاني مع س�ان 
جريم�ان، بنهاي�ة املوس�م الح�ايل، إال أن 
األخري  يش�رط الحص�ول ع�ى 20 مليون 
ي�ورو، للموافق�ة ع�ى رحي�ل العب�ه هذا 
الش�تاء .  وكان أتلتيك�و ق�د تق�دم بعرض 
مبدئي، بقيمة 5 ماليني ي�ورو، لكنه قوبل 
بالرفض  من النادي البارييس، قبل رفعه إىل 

15 مليونا، لكن ذلك لم يغري موقف بي أس 
 جي .  وبحس�ب موق�ع «le10sport»  ، فإن 
أتلتيك�و ما زال مصمًما ع�ى ضم كافاني، 
 بن�اًء ع�ى طل�ب م�درب الفري�ق دييج�و 
س�يميوني .  ولذلك، ق�دم الروخي بالنكوس 
عرضا جديدا، تبلغ قيمته 15 مليون يورو، 
 باإلضاف�ة إىل 3 ماليني يورو كمتغريات .  وال 
يواج�ه أتلتيكو أية مش�اكل م�ع كافاني، 
حيث تم االتف�اق عى كل تفاصيل عقده  يف 

واندا مروبوليتانو . 

ق�ال فرانك المب�ارد، املدي�ر الفني 
لتش�يليس، إن نادي�ه يبح�ث ع�ن 
مهاجم جديد خالل  فرة االنتقاالت 
الشتوية الحالية، وذلك عقب إصابة 
تامي أبراهام يف الكاحل، يف  املباراة 
الت�ي تع�ادل فيه�ا الفري�ق أم�ام 
آرسنال 2 / 2 يف الدوري اإلنجليزي .  
واصطدم إبراهام، مهاجم املنتخب 
اإلعالني�ة  باللوح�ات  اإلنجلي�زي، 
بري�دج«،  بملع�ب   «س�تامفورد 

وذلك قبل وق�ت قصري من صفارة 
نهاي�ة املب�اراة .  ويب�دو أن المبارد 
غ�ري متأك�د بش�أن الوق�ت ال�ذي 
ستس�تغرقه عملية تعايف إبراهام، 
 حيث س�يخضع الالع�ب للفحص 
الطب�ي، لتقيي�م حالت�ه ومعرف�ة 
المب�ارد:  وق�ال  ال�رر .   حج�م 
»أتمن�ى أال يغيب ألس�ابيع عديدة، 
لك�ن إذا حدث ذل�ك بالفعل، فلدينا 

 من يمكنهم تأدية الدور ذاته«. 

ورغ�م ذلك يش�عر المب�ارد، العب 
تشيليس ومنتخب إنجلرا السابق، 
بالقل�ق م�ن  ع�دم فاعلي�ة فريقه 
األه�داف  تس�جيل  ع�ى  وقدرت�ه 

وصناعة الفرص . 
وأض�اف: »ه�ل نح�ن يف حاجة إىل 
نع�م،  الش�باك؟  يف  الك�رة  وض�ع 
ه�ذا واض�ح،  اس�تغاللنا للف�رص 
وصناعتن�ا له�ا ضم�ن األس�وأ يف 

الدوري هذا املوسم«. 

االربعاء 22 كانون الثاين 2020 
العدد 2246 السنة العاشرة

7الرياضية أتلتيكو 
مدريد يقدم 
عرًضا جديًدا 
لضم كافاني

المبارد 
يفكر بضم 

مهاجم 
جديد

اليوم .. اليونايتد يطمح لتحسين مركزه في البريميرليغ عبر بوابة بيرنلي  

يح�ل ري�ال مدري�د ضيًف�ا ثقي�اًل، الي�وم األربعاء 
ع�ى فري�ق أونيونيس�تا س�االمنكا  بملعب�ه 
»إيلمانتيكو«، ضم�ن مباريات دور ال�32 

لكأس ملك إسبانيا . 
ويأمل ريال مدريد يف تحقيق لقب كأس 
إس�بانيا ألول مرة منذ 6 سنوات، بعدما 
 فاز به آخر مرة عى حس�اب برش�لونة 

عام 2014 بنتيجة 1-2  . 
وبحس�ب صحيف�ة »مون�دو ديبورتيف�و« اإلس�بانية الت�ي تابعتها 
»املراق�ب العراقي«،  فإن زين الدين زي�دان، املدير الفني لريال مدريد، 
ين�وي االعتماد عى العبيه  الكبار الجاهزي�ن لتلك املباراة، وعدم منح 
الفرص�ة للب�دالء فقط .  ويعود ق�رار زيدان إىل تخوف�ه من حدوث أي 
مفاجآت يف الدور األول للبطولة،  خاصة وأن الخصم مجهول، كما أن 

ملعبه ليس يف أفضل حال. 

باي�رن ميونخ  تعاق�د 
مع الظهري اإلس�باني، 
أودري�وزوال،  ألف�ارو 
قادًم�ا من ري�ال  مدريد، 
الي�وم األربعاء، عى س�بيل 
اإلع�ارة حت�ى نهاية املوس�م 

الحايل  . 
ع�ر  الباف�اري،  الن�ادي  وأعل�ن 
موقع�ه الرس�مي، توقي�ع صاحب 
ال��24 عاًم�ا عق�د  انتقال�ه، بع�د 
الطبي�ة  الفحوص�ات  اجتي�ازه 
بنج�اح، ليتق�رر انخراط�ه يف 

مران الفريق  عى الفور . 
باي�رن يبحث عن  وكان 
ظهري أيمن، يف املريكاتو 
الج�اري،  الش�توي 

لرغبة  امل�درب هان�ز فلي�ك، يف إرشاك النجم 
األملاني جوشوا كيميتش يف وسط امللعب . 

ويكاف�ح حام�ل لق�ب البوندس�ليجا حاليا 

الس�تعادة توازنه، بعد سلس�لة م�ن النتائج 
 املتذبذب�ة أدت لإلطاح�ة بمدرب�ه الكروات�ي 

السابق، نيكو كوفاتش. 

ال زال باي�رن ميونخ يف بحث مس�تمر عن تعزيزات 
لصفوفه، خالل فرة االنتقاالت  الش�توية الجارية، يف 
كافة الخطوط  .  وبحسب صحيفة »شبورت بيلد« األملانية 
الت�ي تابعته�ا »املراق�ب العراق�ي«، فإن  معس�كر الفريق 

الدوحة،  الباف�اري األخ�ري يف 
شهد نقاًشا بني املدرب هانز 
فلي�ك  وع�دد م�ن الالعب�ني، 
عى رأس�هم مانوي�ل نوير، 
وتوم�اس مول�ر، وروبرت 
وديفي�د   ليفاندوفس�كي، 
أالبا، وجوشوا كيميتش  . 

األملان�ي  امل�درب  وطل�ب 
إب�داء  العبي�ه،  م�ن 
التعزيزات  ح�ول  آرائهم 
س�واء  يف  املطلوب�ة، 

الناحي�ة الدفاعي�ة أو الهجومي�ة، ليظهر اس�م الرازييل دوجالس 
كوس�تا، نجم  يوفنتوس، ضمن املناقشات  .  وأفادت الصحيفة بأن 
ع�ددا من نجوم بايرن، حاولوا إقناع فليك بإعادة زميلهم  الس�ابق، 
ال�ذي رحل عن النادي ع�ام 2017 صوب اليويف  .  ولم يحس�م فليك 
موقف�ه م�ن ه�ذا األم�ر، حت�ى اآلن، 
لكنه حال تحركه الس�تعادته  مجدًدا، 
س�تكون اإلعارة الخيار األنس�ب لكال 

الطرفني . 
وقد يرحب الجن�اح الرازييل بالعودة 
إىل ملع�ب أليان�ز أرين�ا، نظ�رًا لع�دم 
مش�اركته  بصفة أساسية مع اليويف، 
يف ظ�ل اعتم�اد مدرب�ه ماوريس�يو 
الثالث�ي،  كريس�تيانو  ع�ى  س�اري 
رونال�دو، وباول�و ديب�اال، وجونزالو 

هيجواين. 

رغم أن أرشف حكيمي خطف األنظار 
بعد تألقه مع بوروس�يا دورتموند، إال 
أن  امللكي ليس متمس�كاً بش�دة عى ما 

يبدو بخدمات الدويل املغربي الواعد . 
ويلعب حكيمي معارا من ريال مدريد إىل 
دورتموند، وتنتهي فرة اإلعارة بنهاية 

 املوسم الجاري . 
»مون�دو  صحيف�ة  وذك�رت 
ديبورتيف�و اإلس�بانية » الت�ي 
العراقي«  »املراق�ب  تابعته�ا 

 أن ري�ال مدريد، ح�دد س�عر أرشف حكيمي 
بالنس�بة لألندي�ة الراغب�ة يف الحص�ول  ع�ى 

خدماته . 
وأضاف�ت أن »األبي�ض امللكي« س�يقبل ببيع 
حكيم�ي يف ح�ال وص�ول ع�رض بقيمة   45 

مليون يورو . 
وأش�ار نفس املصدر إىل أن مدرب ريال مدريد 
زي�ن الدين زيدان، يعول ع�ى  أرشف حكيمي 
يف املوس�م القادم، بي�د أن حصول النادي عى 
مبلغ 45 ملي�ون  يورو قد يدفع�ه لقبول بيع 

الدويل املغربي، الذي لفتت موهبته أنظار عدة 
أندية  أوروبية عمالقة . 

ويرغب بوروس�يا دورتموند يف التعاقد بشكل 
دائ�م م�ع أرشف حكيم�ي، بعد انته�اء  فرة 
إعارته، إذ أشارت تقارير صحفية أن »الفريق 
األصفر« تواصل بالفعل مع  إدارة ريال مدريد، 

من أجل التوصل إىل اتفاق بشأن الصفقة . 
وال يع�د بوروس�يا دورتموند الن�ادي األملاني 
الوحي�د الراغب يف التعاقد م�ع الدويل  املغربي، 

فبايرن ميونيخ يريد خطفه بدوره. 

أعل�ن االتح�اد اآلس�يوي لكرة 
نق�ل  األربع�اء،  الي�وم  الق�دم 
مبارات�ني من ال�دور  التمهيدي 
ل�دوري األبط�ال من إي�ران إىل 
مالعب محايدة بسبب مخاوف 
أمني�ة يف  البالد .  وأج�ل االتحاد 
مباراتني ي�وم الثالثاء يف دوري 
األبطال لفريقني إيرانيني حيث 

كان  س�يلعب شهر خودرو ضد 
البحريني واالس�تقالل  الرف�اع 
ضد الكويت الكويتي،  وستقام 
املواجهت�ان يف اإلم�ارات بعدما 
عدي�دة  حكوم�ات  أص�درت 

تحذيرات بالسفر  إىل إيران . 
وقال االتحاد اآلس�يوي يف بيان: 
»م�ن أج�ل مس�اعدة اللعب يف 

محاي�دة،  مالع�ب 
 وهو م�ا وافقت عليه 
املختص�ة  اللج�ان 
اآلس�يوي،  باالتح�اد 
س�يقيم  االتحاد  فإن 
 25 يف   املبارات�ني 
كان�ون الثاني 2020 
يف اإلم�ارات العربي�ة 

املتحدة«. 
تقاري�ر  وذك�رت 
أربع�ة  أن  محلي�ة 
يف  إيراني�ة  أندي�ة 
األبط�ال،  دوري 
منه�ا  بريس�بوليس 
أك�دت  وس�يباهان، 

أنه�ا س�رفض اللعب 
ل�م  إذا  املس�ابقة  يف 

يكن  بوس�عها اس�تضافة 
مباريات عى أرضها. 

ل�م يتخ�ل مس�ؤولو ن�ادي باريس س�ان جريمان 
الفرن�يس عن فك�رة التعاقد مع أح�د  العبي فريق 

برشلونة . 
وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو 

تابعته�ا  الت�ي  الكتالوني�ة 
»املراقب العراقي« أن  إدارة 

تقدم�ت  ب�ي أس ج�ي 
بع�رض لض�م الع�ب 
الكروات�ي  الوس�ط 
راكيتيت�ش،  إيف�ان 
 وتتنافس عى الفوز 
نادي  مع  بالصفقة 

يوفنت�وس . 
ولفت�ت أيض�ا إىل أن 

أرت�ورو في�دال العب 
يحظى  البارس�ا  وسط 
باهتمام مسؤويل  ميالن . 

وكان راكيتيتش هدفا قديما 

إلدارة باريس س�ان جريمان، حيث كان 
عى وش�ك  االنتق�ال إىل صف�وف النادي 

الفرنيس يف فرة االنتق�االت الصيفية 
األخرية . 

الالعب  انضمام  وتعثر 
إىل  الكروات�ي 
س�ان  صفوف 
ن  م�ا جري

ضم�ن 
صفق�ة 

 ، لي�ة د تبا
ظ�ل   يف 

تعن�ت اإلدارة 
يف  الباريس�ية 
م�ع  التف�اوض 
لبي�ع  برش�لونة 
املهاج�م  الرازي�يل، 

نيمار جونيور. 

دخ�ل مانشس�ر يونايتد يف س�باق مع برش�لونة، 
للتعاقد مع أحد املهاجمني، خالل  املريكاتو الشتوي 
الجاري .  ووفقا ملوقع »كالتش�يو مريكاتو« اإليطايل 
ال�ذي تابع�ه »املراق�ب العراق�ي«، فإن  مانشس�ر 
يونايتد يرغب يف ضم البولندي كريس�توف بيونتيك، 
مهاجم ميالن .  وكان يونايتد يبحث عن مهاجم قبل 

بدء املريكاتو الش�توي، وتس�ببت إصابة  ماركوس 
راش�فورد يف تط�ور الوض�ع الهجومي للش�ياطني 

الحمر إىل وضع أسوأ . 
وأش�ار املوق�ع اإليط�ايل إىل أن مي�الن منفتح 

عى بي�ع بيونتي�ك، ال س�يما بع�د  التعاقد 
زالت�ان  الس�ويدي  املهاج�م  م�ع 

إبراهيموفيتش . 
أن  مريكات�و«  »كالتش�يو  وأوض�ح 

يونايتد يرغب يف الحصول عى بيونتيك 
بصيغ�ة  اإلع�ارة، بينم�ا يدف�ع ميالن 

إلدراج بند إلزامية الرشاء يف العقد . 
أك�دت  إس�بانية،  تقاري�ر  أن  يذك�ر 
أن برش�لونة يض�ع بيونتي�ك ضم�ن 
الخي�ارات  املرش�حة، لخالف�ة لويس 

سواريز يف هجوم النادي الكتالوني. 

اآلسيوي يقرر نقل مباراتين من إيران إلى اإلمارات

من جديد سان جيرمان يسعى لضم راكيتيتش

العبو البايرن يطالبون باستعادة كوستا

النادي الملكي يحدد سعر بيع حكيمي

بيونتيك يدخل ضمن مخططات مانشستر يونايتد

رسمًيا .. بايرن ميونخ يستعير أودريوزوال

زيدان متخوف من مفاجئات بطولة الكأس

يستتقبل مانشستر يونايتد نظريه برينيل، 
اليتوم األربعاء، عىل ملعب األولتد  ترافورد، 
التدوري  متن   24 الجولتة  ضمتن  وذلتك 

اإلنجليزي املمتاز . 
ويحتل مانشستر يونايتتد املركز الخامس 
برصيتد 34 نقطة، بينمتا يتواجد برينيل  يف 

املركز الت14 برصيد 27 نقطة . 
ويتطلتع مانشستر يونايتتد للتغلتب عىل 
برينيل يف مباراتي املوستم، للمرة األوىل  منذ 
موستم 1975- 1976، وذلتك بعتد تحقيق 
االنتصتار يف لقاء التدور األول  بهدفني دون 

رد عىل ملعب تريف مور الشهر املايض . 
ولتم يحقق برينتيل أي انتصتار يف آخر 15 
زيتارة ملانشستر يونايتد يف التدوري،  منذ 
التغلب عىل الشتياطني الحمر بنتيجة 2-5 
يف شتهر أيلول من عام 1962 )7  تعادالت- 

8 هزائم(  . 
وحقق برينيل التعادل يف آخر 3 زيارات مللعب 
أولتد ترافتورد يف الدوري، وفترط  يف تقدمه 

بهدفني دون رد يف املوسمني املاضيني . 
أول  االنتصتار يف  أن حقتق برينتيل  وبعتد 
مواجهتة جمعتته بمانشستر يونايتتد يف 
 عتر الربيمريليتغ، لتم يفتز يف اللقتاءات 
العرشة التالية يف املستابقة )4 تعادالت-   6 

هزائم(  . 
وستجل مانشستر يونايتتد 4 أهتداف يف 
كل مبتاراة متن آخر مواجهتتني خاضهما 
 عتىل ملعبه يف التدوري، بالتغلتب 4-1 عىل 
نيوكاستل و4-0 عىل نورويتش، وآخر  مرة 
حقق فيها االنتصتار يف 3 مباريات متتالية 
بأربعة أهداف أو أكثر يف ذات  البطولة، يعود 

إىل شهر ترشين الثاني من عام 1997  . 

سجل سولسكاير
ومنذ أن توىل أويل جونار سولسكاير، املهمة 
الفنيتة ملانشستر يونايتتد بشتكل  دائم يف 
شتهر آذار املايض، خرس الفريق 11 مباراة 
وحقق االنتصار يف 11  مباراة أيًضا وتعادل 

يف 9 لقتاءات، جامًعتا 42 نقطتة . 
وفشل برينيل يف تسجيل أي هدف يف الشوط 
األول بآختر 11 مبتاراة خاضها يف  الدوري، 
وسجل آخر 10 أهداف يف البطولة بالشوط 

الثاني . 
وتمكتن أنتونتي مارستيال من التستجيل 
يف كل املباريتات الثالث التتي خاضها أمام 
 برينتيل يف التدوري، وجميعهتا عتىل ملعب 

تتريف متور . 
وهنتاك 3 العبتني متن مانشستر يونايتد 
تمكنوا من التسجيل يف أول 4 مباريات  لهم 
أما فريتق بعينه يف الربيمريليتغ وهم: رود 
فان نيستتلروي أمام توتنهام  ونيوكاستل، 
ووايتن روني أمتام نيوكاستل وروبن فان 

برييس أمام ستوك سيتي . 
غياب راشفورد

وهذه هي أول مباراة يخوضها مانشستر 
يونايتتد يف األولتد ترافتورد يف  الربيمريليغ، 
تحت قيتادة أويل جونار سولستكاير، دون 

وجود ماركوس راشفورد . 
ومنتذ خوضته أول مبتاراة يف الربيمريليغ، 
يعد راشفورد أكثر العبي اليونايتد  تسجياًل 
األولتد  التدوري عتىل ملعتب  لألهتداف يف 

ترافورد برصيد 25 هدًفا . 
وحقق شتني ديتش، مدرب برينيل، انتصارا 
واحد عىل األقل أمام 26 فريقا من  أصل 29 

واجههم يف الربيمريليغ . 



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

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

االربعاء 22 كانون الثاين 2020 العدد 2246  السنة العاشرة

مصطلحات ادبيةالثقافـي
بائع الباذنجان

وقف نحوي عىل بائع باذنجان ، فقال له : كيف 
تبي�ع ؟ قال : عرشي�ن بدانق ، قال : ما عليك أن 

تقول عرشون بدانق !
فظن البائع أنه يستزيده، فقال : ثالثني بدانق ، 
فقال : وما عليك أن تقول ثالثون ! فما زاال عىل 

ذلك حتى بلغ تسعني .
فقال النحوي : وما عليك أن تقول تسعون ؟!!

فقال : أراك تدور عىل »املائتون« وهذا صعب أن 
يكون !!!!

طرائف من التراث 

خزعل الماجدي: نشهد اليوم والدة جيل جديد يعاود المسيرة الظافرة للشعر العراقي 

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

قصي�دة  ترس�يخ  يف  س�اهمت   
النثر يف املش�هد األدب�ي العراقي 
الق�رن املايض،  من�ذ س�بعينات 
ه�ل بات�ت قصي�دة النث�ر اليوم 
قب�ل  اردت  ال�ذي  بالحض�ور 
عق�ود، أم أنها أصبح�ت آلة لدى 

املتسلقني أدبيا ؟
كل  يف  النث�ر  قصي�دة  أصبح�ت 
اليوم، ش�ائعة  العرب�ي،  العال�م 
راس�خة قوي�ة وله�ا ش�عراؤها 
املمي�زون، لكنها مازال�ت تحفُر 
يف العم�ق ليك�ون معمارها قوياً 
.. الطارئ�ون ع�ىل الش�عر وعىل 
قصيدة النث�ر كثريون وهم ممن 
اليميزونها عن الخواطر واإلنشاء 
األدب�ي، لكن قصي�دة النثر ثورة 
حقيقي�ة  تغري العق�ل كما تغري 
يف  نوع�ّي  تغي�ري  إنه�ا  الش�عر، 
الخط�اب كل�ه .. س�تنفتح آفاق 
جدي�دة لقصيدة النثر وس�تثري 

مشهدنا الشعري.
ه�ل حاف�ظ الع�راق ثقافيا عىل 
مكانته التي كان عليها يف القرن 

امل�ايض أم أن الحرب أتت عىل كل 
يشء؟

الح�رب زادت جمرت�ه  توهج�اً 
وق�وة وظه�روا ش�عراء تحملوا 
مسؤولية التعبري عن تلك املراحل 
يف نهاي�ات الق�رن املنرصم، لكن 
ماحصل بعد 2003 هو الذي مّثل 
انتكاس�ة كب�رية لري�ادة العراق 
الش�عرية فقد ظه�ر التقليديون 
الضعيف�ة،  املواه�ب  وأصح�اب 
ومع ذل�ك فالي�وم نش�هد والدة 
املس�رية  يع�اود  جدي�د  جي�ل 
الظاف�رة للش�عر العراق�ي، هذا 
الجيل الذي ولد من خراب الفساد 
واإلرهاب، فق�د رصخ مجموعة 
م�ن الش�باب الرائعني ب�كل هذا 
وجاء خطابهم الش�عري مغايراً 
بسبب صدقهم وموهبتهم هؤالء 
الشعراء ظهروا يف محافظة بابل 
وأطلق�وا ع�ىل أنفس�هم ، بنوع 
من الكوميديا الس�وداء، اس�م ) 

مليشيا الثقافة (.
 ه�ل تفك�ر يف الع�ودة إىل الوطن 
األم وأن�ت ال�ذي عانى من ويالت 

دماره وق�رر الهروب الكبري نحو 
أفق أكثر أمانا ؟

أن�ا اآلن، يف الغرب�ة، أقدم للوطن 
أضع�اف ماكن�ت أقدمه ل�ه وأنا 
في�ه، فقد نضج�ت تجربتي وآن 
بوف�رة  الكب�ري  حصاده�ا  أوان 
الوق�ت واألم�ن هن�ا، الأعتقد أن 
عودتي ستضيف شيئاً يل أو للبلد، 
لكن�ي هن�ا أكت�ب كث�رياً وأنرُش 
كث�رياً وكل ه�ذا يص�ب يف ت�راث 

ومكتبة الوطن.
بني الفك�ري البحث�ي واالبداعي 

أين يجد خزعل املاجدي نفسه؟

يف اإلثنني ألني تعم�دُت منذ زمن 
بعيد ع�ىل فتح القن�وات بينهما 
الواح�د  يغ�ذي ويحف�ز  بحي�ث 
اآلخ�ر، اإلبداع الب�د له من حقول 
س�اندة وخام�ات ومناجم كنوز 
مهمل�ة وق�د وجدتها من�ذ زمن 
بعيد عالقة يف األساطري واألديان 
ولع�اً  ف�ازددت  والحض�ارات 
بالبح�ث فيها وبم�س صعقاتها 
للش�عر خاصة واإلبداع عامة … 
لكن الش�عر يبقى الداينمو الذي 
يحرك كل اهتماماتي بل وحياتي 

كلّها .
م�اذا أض�اف الس�فر والرتح�ال 

لتجربتك االبداعية والفكرية ؟
الحب والسفر هما الشعر الحّي، 
عندي، أو الحقل التطبيقي للشعر 
.. كلما سافرت ملكاٍن ازددت غنًى 
وثراًء يف ال�روح والعقل واطلعت 
امل�دن  يف  جدي�دة،  كن�وٍز  ع�ىل 
التي اس�افر لها احتف�ي بأهلها 
وطعامها  وأس�واقها واألصدقاء 
فيها وأحتفي بمتاحفها وفنونها 
.. كل هذا ينّش�ط عن�دي غريزة 

العني والروح والجسد .كل مدينٍة 
لها ل�ون ونكه�ة وطع�م فاملدن 
كالنس�اء وكالخمور نسكر بهن 
ومعه�ن ونحم�ل منه�ّن ملس�ًة 
جديدة تيضُء أعماقنا  وكتاباتنا 
.هل مازال خزعل املاجدي يفرح 
كثرياً ب�والدة روائيٍّ ويحزن أكثر 
ل�والدة ش�اعٍر، ألن الش�عر ف�ّن 

صعب، وال ينجح فيه إال القلّة؟
نعم، حظنا من الرواية كان قليالً 
وم�ا زلت أتمنى أن يزداد، الرواية 
ف�ن الع�رص بامتي�از وأتمنى ان 
تحىض الرواية يف العراق والرواية 
العربي�ة إجماالً ب�وزن أكرب،  ان 
إمكانات النج�اح يف الرواية أوفر 
بكثري من الشعر، ألن الرواية فن 
جديد ومتش�عب الط�رق ويمكن 
االبت�كار فيه  بش�كل أفضل، أما 
الش�عر، عندنا، فله تاريخ حافل 
يصع�ب  الش�عراء  م�ن  وغاب�ة 
التزاحم والتنافس معهم واإلتيان 

بيشء جديد .
م�اذا ع�ن كتاب�َك ال�ذي تعت�ربُه 
أهم كتاٍب فك�رّي لك وهو ) علم 

األدي�ان ( الذي صدر هذه األيام ، 
ماهي مساهمتك النوعية يف هذا 
العلم داخل وخارج هذا لكتاب ؟

كل  وضع�ت  الكت�اب  ه�ذا  يف 
واملعلوماتية  البحثي�ة  خربت�ي 
ح�ول )علم األدي�ان ( الذي هو 
أح�د العل�وم اإلنس�انية الت�ي 
نش�أت يف الغ�رب يف منتص�ف 
وق�د  ع�رش،  التاس�ع  الق�رن 
اّطلعت عىل بع�ض تراثه هناك 
وحاول�ت أن اعرض�ه وأضي�ف 
له يف كتابي فق�د قدمت تاريخ 
هذا العلم وأهم علمائه واملراكز 
واألكاديمي�ات العاملي�ة املهتمة 
بالتفصي�ل  ورشح�ت  ب�ه، 
مناهج�ه القديم�ة والحدي�ث، 
ورشح�ت مكوناته م�ن جميع 
جوانبها، وتحدثُت عن حارضه 
ومستقبله املتوقع وتحدثت عن 
عالقته بالدراس�ات اإلس�المية 
ولن أبالغ حني أقول إنه يحتوي 
أكثر من أي كتاب يف العالم عىل 
غزي�رة  وتحلي�الت  معلوم�ات 

تخص هذا العلم.

الشيياعر والباحث الدكتور خزعل الماجدي واحد من الشييعراء الذني لهم بصمة واضحة يف مسييرة الشعر العراقي وهو يرى إن إمكانات النجاح يف الرواية أوفر 
بكثر من الشييعر، ألن الرواية فن جديد ومتشييعب الطرق ويمكن اإلبتكار فيه بشييكل أفضل، أما الشييعر، فله تاريخ حافل وغابة من الشعراء يصعب الزتاحم 

والتنافس معهم واإلتيان بيشء جديد، وذلك بحسب ما رسد الخزعيل خالل حوار أجرته معه )المراقب العراقي( وخرجت منه بهذه المحصلة.

حكاية بطوالت
م�ن املصطلحات األدبي�ة التي تك�ون قليلة الظهور 
يف االدب العرب�ي هو مصطل�ح حكاية بطوالت وهو 
اس�م عتيق الطراز لقصة مغامرات خيالية ش�عرية 
أو نثرية. والكلمة اإلنجليزية والفرنسية مشتقة من 
كلمة التينية التي تعني املنجزات أو املآثر التي كانت 
يف القص�ص القديم�ة املتداولة يف الق�رون املاضية . 
وق�د اس�تخدمت مجموعة م�ن القص�ص يف القرن 
الثال�ث ع�رش باس�م Gesta Romanarum أي مآثر 
الرومان اس�تخداما واس�عا كمصدر أدبي للمؤلفني 

الذين أتوا بعد ذلك ومن بينهم شيكسبري.

»أشباح بروكسل« البحث عن الذئاب المنفردة في اوربا
املراقب العراقي/ متابعة ...     

رواية ”أش�باح بروكس�ل.. ربي�ع القتلة“، 
الصادرة عن الهيئة املرصية العامة للكتاب 
يف 242 صفح�ة م�ن القط�ع الصغري، هي 
الخامس�ة يف رصي�د الروائ�ي والصحف�ي 
املرصي محمد بركة إىل جانب 3 مجموعات 

قصصية.
وتسجل الرواية رحلة مكاوي، الذي يسافر 
مؤسس�ته  ارت�أت  أن  بع�د  بروكس�ل  إىل 
الصحفي�ة القومي�ة انتداب�ه مراس�ال لها 
بالعاصم�ة السياس�ية لالتح�اد األوروبي، 
منتق�د  ”صحف�ي  إلبع�اد  خي�ار  أفض�ل 

للسلطة“ عن القاهرة.
وشعوره بالنفي يجعله منذ البداية يتعامل 
م�ع مهم�ة العم�ل باعتباره�ا عبئ�ا يثقل 
كاهل�ه ط�وال الوق�ت مم�ا يفس�ح أمامه 
املج�ال لرسد تفاصي�ل أكثر ع�ن الحياة يف 
بلجي�كا، الطبيع�ة واملباني ونم�ط الحياة 
والس�كان، س�واء األصلي�ني أو املهاجرين، 

خاصة من دول الرشق األوسط.
وم�كاوي غارق معظم الوقت يف تس�اؤالت 
الهوي�ة واملقارنة بني القاهرة وبروكس�ل، 
بني املدينة املشمس�ة املزدحمة التي تركها 
مكره�ا ونظريتها األوروبي�ة ذات الطقس 

البارد والنظام الدقيق.
ويف بروكس�ل يلتق�ي مكاوي م�ع املصورة 
اإليطالي�ة كارال، التي يرتب�ط بها وتمثل له 
مالذا آمنا من خيبات تركها خلفه يف الوطن 
وأخرى يعيشها مجربا يف بلد غريب يعلم أن 

إقامته فيها لن تدوم.
وبالت�وازي مع رحل�ة مكاوي الش�خصية 
تنطل�ق رحلة أخ�رى يفرضه�ا واقع جديد 
أخذ يتش�كل يف أوروبا، وهي رحلة الالجئني 
الذين بدأوا يف التوافد بطرق غري رشعية من 
دول تطحنها الح�روب والرصاعات وعربوا 
الحدود البحري�ة والربية بحث�ا عن بدايات 

جديدة يف عالم أكثر إنسانية.
وينخرط مكاوي يف ه�ذه الظاهرة الجديدة 

من خالل تحقيق صحفي يجريه لصحيفته 
القاهري�ة، ف�إذا بالرواي�ة تغ�وص يف عالم 
غريب يكتنفه الغموض والقلق والحزن عن 
ب�رش فروا من جحيم التفجريات والعنف إىل 

لهيب شبكات التهريب واالتجار يف البرش.
وم�ع وق�وع هج�وم ع�ىل مفاع�ل نووي 
بش�مال بلجي�كا تنقل�ب الب�الد رأس�ا عىل 
عقب وتب�دأ حملة مداهمات أمنية تش�مل 
كل م�كان حت�ى البناية التي يس�كن فيها 
مكاوي، وتتصاعد األحداث حتى يصبح هو 

شخصيا يف دائرة الخطر.
وتبحث الرشطة عن ما تسميهم »متطرفني 
إس�الميني« خاص�ة م�ن الش�بان ش�كلوا 
خاليا كامنة يف أوروب�ا، وتبدأ مرحلة الفرز 
والفحص لكل عربي، وهو ما يحيل القارئ 

تلقائيا إىل اسم الرواية ”أشباح بروكسل“.
ورغ�م أن ”األش�باح“ يف الرواي�ة تحتم�ل 
قابله�ا  الت�ي  الش�خصيات  ب�ني  التأوي�ل 
مكاوي من�ذ وط�أت قدماه بروكس�ل ولم 

يس�تطع التكيف معها أو الشخصيات التي 
تركها خلفه يف م�رص وظلت تطارده داخل 
عقل�ه ومنها طليقته وابنت�ه، إال أن املؤلف 
محمد بركة يؤكد أن ”الذئاب املنفردة“ هي 

املقصودة بشكل أسايس من عنوان العمل.
وقال برك�ة ال�ذي عمل مراس�ال لصحيفة 
األه�رام املرصي�ة يف بروكس�ل ب�ني عامي 
2015 و2017 خ�الل مناقش�ة للرواية، يف 
املركز الدويل للكتاب بالقاهرة: ”ممتن جدا 
كمؤل�ف ألن هن�اك أش�ياء تحدث ل�م تكن 
لتخطر ببالك ولم تكن تقصدها، لكن النص 
بالنيابة عنك أثارها لدى املتلقي، سواء كان 

قارئا أو ناقدا وباحثا“.
وأض�اف: ”البعض فرس مصطلح األش�باح 
بأكث�ر من وجه، وه�ذا يف رأي�ي يعترب ثراء 
للنص يجعله منفتحا عىل أكثر من تفس�ري 
ولي�س مغلقا، لكني ش�خصيا عن�د كتابة 
النص كان يمثل يف ذهن�ي املتطرفني الذين 

نفذوا عمليات ضد الرشطة يف بروكسل“.

    املراقب العراقي/ متابعة...
تطرح رواي�ة ”بائع�ة الكلمات“، لألديبة الس�ورية 
”ريم�ة راعي“، جملة تس�اؤالت كبرية عن س�طوة 
الجم�ال والتفوق الجس�دي وتس�لطه عىل أش�كال 
الكمال اإلنس�اني األخرى، والبح�ث عن هوية ثانية 

عند خذالن الجسد، فضاًل عن التطرق ألهوال الحرب 
ومصائدها.

هواج�س كث�رية تبثه�ا راع�ي يف روايته�ا، طارحة 
أس�ئلة وجودية عن معنى اإلنس�انية الت�ي يتبناها 
الجميع يف حني يتجاهلون اإلنسان، وعن العنرصية 
تجاه كل ما هو مختلف وضعيف، وعن قوة الكلمة، 
وم�ا تمنحه ملن يمتهنها م�ن تعاويذ الجمال والقوة 

والحلم بعالم ال يظلم الضعيف.
يف ”بائع�ة الكلم�ات“ تأخ�ذ البطل�ة دور ال�راوي، 
لتتنق�ل بهدوء بني املايض، حي�ث ”أفروديت“ الفتاة 
الريفي�ة الصغ�رية، التي تعاني من تنم�ر رفاقها يف 
املدرس�ة وس�خريتهم من مالمح وجهه�ا متواضع 
الجمال الذي ال يش�به يف حال من األحوال وجه آلهة 
الجمال الحاملة الس�مها؛ اس�ٌم تعتربه ”أفروديت“ 
لعنًة لحقت بها جراء هوٍس أصاب والدتها، وجعلها 
ترص عىل أن يكون اسًما البنتها البكر، بعد أن عملت 
ألع�وام خادم�ة يف من�زل دركي ثري تحم�ل زوجته 

الفرنسية الجميلة اسم ”أفروديت“.
ووس�ط يومي�ات حي�اة بائس�ة ال تنب�ئ بمصائ�ر 
الربات، تكتشف ”أفروديت“ وجود كلمات سحرية، 
تمل�ك وقًعا نبياًل وأنيقاً ع�ىل األذن، وتتجه إىل القلب 
مبارشة، لتجعل من يس�معها يفتح عينيه بدهشة؛ 
كلم�ات ال يعرفه�ا أقرانها، ب�ل لم يس�مع بها قباًل 
معظ�م أبن�اء قريتها، اكتش�فتها يف الكت�ب جميلة 
األغلف�ة فت�ح عوامله�ا الخرافي�ة أمامه�ا األس�تاذ 
”س�عد“ القادم م�ن العاصمة الفرنس�ية باريس يف 

زيارة طارئة إىل القرية.

»بائعة الكلمات« تساؤالت عن سطوة الجمال 
والعنصرية والحرب 

 املراقب العراقي/ متابعة...
»ص�وت  األول،  ديوان�ه  بع�د 
ضم�ن  الص�ادر  ال�رتاب« 
منش�ورات اتحاد كتاب املغرب، 
ودي�وان »حماقات الس�لمون« 
باالش�رتاك م�ع الش�اعر عب�د 
تجرب�ة  يف  جمي�ل،  العاط�ي 

ودي�وان  ومتف�ردة،  رائ�دة 
»رم�اد اليقني« الص�ادر ضمن 
يف  الثقاف�ة،  وزارة  منش�ورات 
طبعت�ني، يأبى الش�اعر محمد 
مغام�رة  يواص�ل  أن  إال  بلم�و 
يف  التجري�ب،  بإزمي�ل  النح�ت 
أرض لّم تستبح بعد، وأن يفتح 

الس�بيل إىل سلس�بيل، مح�اوال 
قدر اإلم�كان، اس�تيالد املمكن 
م�ن املس�تحيل، نكاي�ة بالعريف 
والوقتي الزائ�ل. صريورة النهر 
الش�عري، ل�دى ه�ذا الش�اعر، 
ه�ي اس�تكمال واث�ق ووثي�ق 
وضعت  ش�عرية،  ألنطولوجي�ا 
نفس�ها يف امله�ب، أي رهن آثام 
الكتابة من�ذ انطالقتها، أو عىل 
رشط  وَع�ْت  أن  من�ذ  األص�ح 
بدايته�ا، ه�ي كذلك وع�ٌد واثٌق 
وع�ٌد  واالخت�الف..  باملغاي�رة 
بوجود آخر، وبتس�ميات أخرى 

له.
اآلث�ام يف دي�وان »طعنات يف ظهر 
اله�واء« فضيل�ٌة، ألن الي�د الت�ي 
تقرتفها، ي�ٌد محمومة، وتس�عى 
جاه�دة، إىل جع�ل أرايض الش�عر 
ممكنة، أو أن تهجس بكل املثالب 
التي قد يمنحها الخيال، ذاك الذي، 
وح�ده، يق�وى عىل هتك ش�غاف 
املحج�وب من أج�ل الالنهائي. لنا 
أن نتص�ور، إذن، وق�ع اليد يف هذا 
الدي�وان. الي�د التي تجع�ل الكالم 
يتعث�ر ويعي�د تش�كيل اللغة من 
جدي�د، وف�ق اش�رتاطات جديدة 
األصاب�ع،  لحرك�ة  إال  تذع�ن  ال 

باعتبارها مفردا ال جمعا.  

 »طعناٌت في ظهر الهواء« النحت بإزميل 
التجريب في أرض غير مستباحة

خزعل الماجدي

املراقب العراقي/ متابعة...
يوثق كتاب ”املقهى الشعبي الدمشقي“ الصادر حديثا، للباحثة 
الس�ورية ”هال قصق�ص“، لجزء مه�م من التاري�خ املعماري 

للعاصمة السورية دمشق.
ويحمل الكتاب عنوانا فرعيا ي�يش بمضمونه؛ ”فصيح العبارة 
يف تاري�خ نش�أة املقاهي من اجتم�اع وثقافة وعم�ارة“، وهو 
من إصدارات دار نينوى للدراس�ات والنرش والتوزيع، دمش�ق، 
يف أغس�طس/آب 2019، ويق�ع يف 268 صفح�ة م�ن القط�ع 

املتوسط.
وبالعودة إىل تاريخ املقاهي يف املدينة املرشقية العريقة، يطالعنا 
ق�ول املؤرخ والرحالة إبراهيم الخي�اري، املتوىف عام 1671م؛ إذ 
يقول يف كتابه ”تحفة األدباء وس�لوة الغرب�اء“: ”من ألطِف ما 
تلحظُه بالش�اِم النواظُر، وتقرُّ به العني ويروق الخاطر، خانات 
القهوة، فإن لكل ش�جن س�لوة، فلقد جمع�ت معاني الظرافة، 

وأرشقت بمجامع اللطافة، فحوت من السقاة كل 
غصن تش�تاق م�ن ورد 
قط�اف، وتدخ�ل ح�رم 
املخاف�ة.  لتأم�ني  أمن�ه 
وه�ي متع�ددة متفاوتة 
املحاس�ن، فمنه�ا الخايل 
الجام�ع  األنه�ار،  م�ن 
املش�تمل  ومنها  لألقمار، 
عىل أنه�ار، ماؤه�ا عذب 
ألط�ف  وم�ا  آس�ن.  غ�ري 
جملته�ا  إذا  كاس�اتها 
أكف س�قاتها، فق�ل بدور 
فتك�ون  نجوم�ا،  تحم�ل 
مل�ن ض�ل ه�دى“. الي�وم؛ 
املقه�ى  أصب�ح  أن  وبع�د 
عنرصا أساسيا من النسيج 
العمران�ي املأل�وف للمدين�ة 
الحديث�ة، ال يخط�ر عىل بال 

الحتس�اء القه�وة، أن لهذه أح�د عند الجل�وس يف املقاهي 
الحالة االجتماعي�ة الطبيعية واملألوف�ة تاريخا طويال وحافال، 

ورصاعا دينيا-اجتماعيا عريضا وعنيفا.
ويف كتاب ”املقهى الشعبي الدمشقي“ تقدم ”قصقص“ دراسة 
عن املقاهي الش�عبية كعنرص أس�اس يف تكوين مدينة دمش�ق 
يف الع�رص العثماني، من خ�الل قراءة جديدة ملص�ادر تاريخية 
تظهر تغريات أدت إىل تدهور األح�وال االجتماعية واالقتصادية 

والسياسية يف تلك الفرتة.
ويه�دف الكت�اب للتوص�ل إىل دالالت م�ن أجل تقديم اس�تقراء 
جديد لهذه الظواهر والتغريات وإيجابياتها كمظهر من مظاهر 
التح�ول الثقايف-العمراني طرحت بحد ذاته�ا قيًما جديدة، بدال 
من القراءة الس�لبية الشائعة، التي ُتقيِّم األحوال عىل شبكة من 

القيم الدينية واألخالقية املستقلة الثابتة.
ويناقش الكتاب محاور عدة؛ هي دراسة دور املقاهي الشعبية 
واملتنزه�ات الدمش�قية كونه�ا ج�زءا م�ن التاري�خ العمراني 
للمدين�ة، وخل�ق فض�اءات داخلي�ة وخارجية كرس�ت للرتفيه 
والتس�لية. وتحلي�ل العالقة ب�ني املقاهي الش�عبية واملتنزهات 
وفعالي�ات الرتفي�ه فيها. ودراس�ة دور هذه املقاه�ي يف تغيري 

البنية االجتماعية والثقافية والسياسة للمدينة.

»المقهى الشعبي الدمشقي«.. 
التاريخ المعماري للعاصمة السورية

8



علوم 9Al-Muraqeb Al-Iraqi Newspaper صحيفة - يومية - سياسية - عامةاالربعاء 22 كانون الثاين 2020 العدد 2246  السنة العاشرة

دهانات تحافظ على البيئة وتعمل على تدفئة المنازل
ابتك�ر علماء جامع�ة بوردو األمريكية، أرسع جس�م يف الكون، 

مخصص لقياس قوة االحتكاك التي تنشأ عن تقلبات الكم.
وتفيد مجلةScience Alert ، بأن هذا الجس�م عبارة عن دقائق 
من السيليكا النانوية )ثاني أكسيد السليكون(،عىل شكل الدمبل 
تحلق يف الف�راغ قطرها 150 نانومرت وتعمل نحو مليار دورة يف 
الثانية. وهذه املنظومة حساس�ة جدا بحيث يمكن بواس�طتها 
قياس تقلبات الكم. وتس�تخدم أش�عة الليزر يف تحليق ودوران 

هذه الجسيمات، التي تولد إحداها نبضات الضوء املستقطب.
للمقارن�ة:  ت�دور آلة تثقيب األس�نان برسع�ة 500 ألف و 

أن  ح�ن  يف  الدقيق�ة،  يف  دورة 
النج�م النابض ذي الرسعة 
 - لل�دوران  القياس�ية 
طبيعي  كائ�ن  أرسع 
ي�دور  مع�روف 
دورة   707  -
أو  الثاني�ة،  يف 
يف  دورة   42420

الدقيقة.
تمك�ن  وق�د 
م�ن  الباحث�ون 
زي�ادة رسعة هذه 
إىل  الجس�يمات 
يف  دورة  ملي�ار   300
الدقيقة. وه�ذه التجربة 
الجديدة هي تحديث لتجربة 
ت�م  بنتيجته�ا  الت�ي  كافندي�ش 
الحص�ول عىل قيمة ثابت الجاذبية األرضية يف عام 1793، حيث 
اس�تخدم العالم هن�ري كافنديش حينها كرت�ن من الرصاص 
مختلفت�ي الكتلة مركبتن يف نهايتي عمود طوله 1.8 مرت معلق 
بواسطة سلك. كانت الكرتان قريبتن من أثقال ثابتة، ما سمح 
بحساب ثابت الجاذبية األرضية استنادا إىل قياس التواء السلك.

والجس�يمات النانوي�ة، الت�ي ت�دور برسع�ة كبرية، حساس�ة 
للتذبذب�ات الكمومية يف الف�راغ وتكون قادرة ع�ىل تحويلها إىل 

إشعاع. وهذا بدوره يؤثر عىل قياس دوران الجسيمات.

الق�ت يف روس�يا ظاه�رة العلكة البديل�ة للتدخن 
رواج�ا كبريا يف الف�رتة األخرية، وذل�ك لإلقالع عن 

التدخن بطريقة فريدة من نوعها.
لكن اصطدمت هذه الظاه�رة منذ أيام بأول حالة 
وف�اة من ج�راء اس�تخدام ه�ذا املنت�ج الجديد يف 
روس�يا الذي بحس�ب اعتبارهم يعد بديال للتدخن 
ك�ون املنت�ج يحم�ل م�ادة النيكوت�ن وال يعرض 
اإلنسان إىل التسمم الدخاني الذي يقتله ويؤثر عىل 
أعضائه املختلفة ويف هذا الس�ياق، أش�ار املتحدث 
باس�م وزارة الصح�ة الروس�ية، الخب�ري يفغيني 
بروين، أن نس�بة هذه املنتوج�ات زادت يف الفرتة 
األخرية وخصوصا بن الش�باب حي�ث تعد العلكة 
البديل�ة للتدخن ظاهرة جدي�دة تحتوي عىل مادة 
النيكوتن وتقوم السلطات من جهتها بكل ما يلزم 

لحظر املبيعات غري القانونية منها.
ومن جهتها اشتكت مصلحة املراقبة الروسية عىل 
هذه املنتوجات كونها ال تمتلك مس�تندات قانونية 

عن نس�ب محتوى النيكوتن وغريه�ا من املواد يف 
هذه املنتوجات املستوردة من الخارج.  

أليك�ي  الطبي�ب  ع�ر  الخص�وص،  وبه�ذا 
سميشالييف لوكالة »سبوتنيك« الروسية عن 
مدى خط�ورة مواد النيكوت����ن املخلوطة 
يف املنتوج�ات وه�ي بح�����اج�ة للحظ�ر 

فورا.
دعاي�ات  هن�اك  ف�إن  الطبي�ب  وبحس�ب 

ضخمة يتم تداولها عىل وس�ائل التواصل 
االجتماعي و«اليوتيوب« ويقوم الشباب 

بمشاهدتها وذلك يشكل خطرا عليهم 
ألنها مادة إعالنية تس�اهم بالتأثري 

عليهم وبالتايل يقومون برشائها 
وتجربته�ا، باإلضافة إىل قيام 

باإلع�الن  املش�اهري  بع�ض 
املنتوج�ات  ه�ذه  ع�ن 

الخط�������رية.

كش�ف ديفي������د أغ�وس 
باألورام ومؤسس  املتخصص 
إليس�ون«  معهد »لورنس ج. 
جن�وب  جامع�ة  يف  للط�ب 
كاليفورني�ا، يف مقابل�ة م�ع 
ع�ن   ، »م�وس.رو«  موق�ع 
القواع�د التي تس�مح للناس 
بالبقاء بصح�ة جيدة يف املدن 

الكبرية.
ونصح الطبيب بقضاء بعض 
الوق�ت يف اله�واء الطل�ق، يف 
الغاب�ة أو يف الحديقة، وكذلك 

بالحركة بشكل أكثر.
وش�دد قائالً: »إنن�ا نعيش يف 
الواقع عىل حس�اب تقلصات 
العضالت. لذل�ك، فإن الحركة 
م�ن أج�ل الصح�ة رضورية 

للغاية«.
يذك�ر أغ�وس أيًض�ا بأهمية 
الراح�ة، ونصح بأخذ قس�ط 
س�اعة  نص�ف  الراح�ة  م�ن 
عىل األق�ل يومًي�ا. ووفقا له، 
م�ن الرضوري أخ�ذ وقت من 
الراح�ة للق�راءة أو النظر من 
النافذة فق�ط، من أجل تقليل 
مس�توى التوتر املرتاكم خالل 

اليوم.
وكذل�ك م�ن قواع�د العي�ش 
يف املدين�ة، مراع�اة النظ�ام، 
ونص�ح الطبيب ب�األكل ثالث 
الي�وم. »إن تن�اول  م�رات يف 
وجبة خفيف�ة يمكن أن يغري 

األيض«.
وأوضح أغ�وس ان: »وبالتايل 
نش�اط  ويق�ل  ال�وزن  يزي�د 

الدماغ«.

قواعد للحفاظ
 على الصحة 

تحذيرات من العلكة البديلة عن التدخين 

بريطان�ي   عال�م  اكتش�ف 
تطوي�ر ط�الء منظ�م حرارًيا 
وإط�الق  امتص�اص  يمكن�ه 
الح�رارة داخ�ل مبان�ي، مما 

يجعل الغرف دافئة.
الروفيس�ور  ق�ال  وق�ال 
م�ن  شتش�وكن  ديم�رتي 
باململك�ة  ليفرب�ول  جامع�ة 
املتح�دة: »الطاق�ات املتجددة 
نط�اق  ع�ىل  تس�تخدم  ال 
واس�ع، ويتم إهدار الكثري من 
الطاقة«، وذلك عىل الرغم من 
أن الوكال�ة الدولي�ة للطاق�ة 
املتجددة تدعو لزيادة االعتماد 

عىل الطاقة النظيفة.

الفك�رة  »كان�ت  واض�اف 
الرئيس�ية هي تجدي�د املنازل 
القديمة بمثل هذه الدهانات«، 
مضيف�ا »إذا كان لدي�ك منزل 
ع�ىل  قدي������م،  تاريخ�ي 
وال  املث�������ال،  س�بيل 
يمكن�ك تدم�ريه وبن�اء منزل 

جديد«.
فإن املباني هي أكر مستهلك 
معظمه�م  ألن  للطاق�ة، 
يف  فعال�ن  وغ�ري  قديم�ون 
وه�م  الطاق�ة،  اس�تخدام 
مسؤولون عن حوايل 40 ٪ من 
إجمايل استهالك الطاقة و 36 
٪ م�ن انبعاثات ثاني أكس�يد 

االتح�اد  يف   )CO2( الكرب�ون 
األوروبي.

أن  شتش�وكن،  وأوض�ح 
تطوي�ره  ت�م  ال�ذي  الط�الء، 
كج�زء م�ن مرشوع يس�مى 
يمك�ن   ،ENERPAINT
استخدامه كشكل من أشكال 
العزل لزيادة كفاءة استخدام 
الطاقة يف املنازل القديمة دون 

إنفاق ثروة.
كم�ا أن�ه ع�ىل م�دار الي�وم، 
تجم�ع الحرارة الت�ي ينتجها 
االش�عة أو حتى األش�خاص، 
ث�م تصدره�ا يف اللي�ل عندما 

تنخفض درجات الحرارة.

ل�م تجل�ب الحرائق املس�تعرة يف أس�رتاليا منذ 
أش�هر الكوارث فحسب، بل كانت، عىل الجانب 
اآلخر، س�ببا قاد إىل اكتشاف أثري ضخم، وهو 
أق�دم نظام لنق�ل املي�اه يف العالم عم�ره آالف 

السنن.
أن  األمريكي�ة،  أن«  أن  »يس  ش�بكة  وذك�رت 
الكش�ف عن النظام الجديد الذي بناه الس�كان 
األصليون جاء بعد انحسار الحرائق يف الغابات 
الكثيف�ة يف والي�ة فيكتوري�ا جن�وب رشق�ي 

أسرتاليا.
وكان الغط�اء النبات�ي الكثي�ف يحجب الرؤية 
عن ه�ذا النظام، الذي يتألف م�ن برك وقنوات 

وسدود شيدت بالصخور الركانية.

وتعتق�د منظم�����ة األم�م املتح�دة للثقافة 
املائ�ي  النظ�ام  أن  )يونس�ك����و(  والعل�وم 
يف أس�رتاليا ك�����ان األكث�ر اتس�اعا واألكثر 
قدما لري املحاصي�������ل الزراعية يف تاريخ 

البرشية.
اليونس�كو إن ش�عب جونديتجم�ارا  وتق�ول 
اإلنتاجي�ة  لزي�ادة  املائ�ي  النظ�ام  اس�تخدم 

الزراعية.
ل�م تجل�ب الحرائق املس�تعرة يف أس�رتاليا منذ 
أش�هر الكوارث فحسب، بل كانت، عىل الجانب 
اآلخر، س�ببا قاد إىل اكتشاف أثري ضخم، وهو 
أق�دم نظام لنق�ل املي�اه يف العالم عم�ره آالف 

السنن.

حرائق استراليا تكشف مواقع
 اثرية قديمة

كش�فت وح�دة الس�يارات الذاتي�ة القيادة 
كروز Cruise التابعة لرشكة جنرال موتورز 
كهربائي�ة  س�يارة  ع�ن   General Motors
نموذجي�ة ال تحت�وي ع�ىل عجلة قي�ادة أو 
دواس�ات الس�تخدامها يف خدمتها املخطط 

لها للنقل التشاركي الذاتية القيادة.
وت�م تطوي�ر الس�يارة، الت�ي تحم�ل اس�م 
رشك�ة  م�ع  بالرشاك�ة   ،Cruise Origin
 ،Honda صناعة الس�يارات الياباني�ة هوندا
التي اس�تحوذت مقاب�ل 2.75 ملي�ار دوالر 

عىل نس�بة 5.7 يف املئة من رشكة 
Cruise يف عام 2018، وذلك 

يف محاول�ة منه�ا للح�اق 
تطوي�ر  يف  بمنافس�يها 
التقني�ة بتكالي�ف هائل�ة 

أي  وج�ود  ع�دم  ومخاط�ر 
منتجات جاهزة للسوق.

وتأتي الس�يارة عىل شكل 
حافل�ة صغرية م�ع ثالثة 
مقاعد يف كل جهة تواجه 
ول�م  البع�ض،  بعضه�ا 

تكش�ف رشكة Cruise عن 
تفاصيل مثل سعة البطارية 

أن  أو تكلفته�ا، لكنه�ا تدع�ي 

األرسة الت�ي تعيش يف س�ان فرانسيس�كان 
وتستخدم خدمات النقل التشاركي ستشهد 
توف�رًيا ق�دره 5000 دوالر س�نوًيا بفض�ل 
الس�يارة.وقال الرئي�س التنفي�ذي لرشك�ة 
Cruise: إن الس�يارة التي تش�به الصندوق 
بحج�م س�يارة الدفع الرباع�ي الكبرية ذات 
األب�واب االنزالقي�ة م�ن كل جان�ب س�وف 
تستخدم يف خدمة النقل التشاركي الخاصة 
بالرشك�ة، لك�ن لم يذكر متى س�يتم إطالق 

فس  ملنا ا

.Uber وأوب�ر Lyft الجدي�د لرشك�ة ليف�ت
وبلغ�ت قيمة Cruise ما يص�ل إىل 19 مليار 
دوالر يف ش�هر ماي�و، وأجلت رشك�ة جنرال 
موت�ورز يف ش�هر يولي�و خططه�ا إلط�الق 
خدمة تاكي روبوتية تجارية بحلول نهاية 
ع�ام 2019، قائلة: إن الس�يارات تحتاج إىل 
 Cruise مزي�د من االختب�ارات، ولم تحص�ل
ع�ىل ترصي�ح الختب�ار الس�يارات الذاتي�ة 

القيادة دون سائق السالمة يف كاليفورنيا.

هكرز يسرب بيانات أكثر من 515 الف »راوتر«
نرش أحد قراصنة اإلنرتنت 
قب�ل أيام قائمة هائلة من 
»تيلنت«  اعتم�اد  بيان�ات 
)Telnet( ألكث�ر من 515 
ألف خ�ادم وجهاز توجيه 
من�زيل )راوت�ر( وأجه�زة 
)آي. األش�ياء  إنرتن�ت 

أو.تي(.
بروتوك�ول  و«تيلن�ت« 
يس�تخدم  تطبي�ق  ه�و 
إىل  الدخ�ول  لتس�جيل 
ع�ن  يس�تعمل  حاس�وب 
»ت�ي. بروتوك�ول  بع�د 

ويسمح  يس.بي/آي.بي« 
للمس�تخدم بإصدار أوامر 
البعيد كما  الحاسوب  عىل 
لو أن املس�تخدم مس�جل 

دخوله محليا.
القائم�ة  وتتضم�ن 
منت�دى  ع�ىل  املنش�ورة 
قرصن�ة ش�هري عناوي�ن 
)آي. اإلنرتنت  بروتوك�ول 

بي( ل�كل جهاز، إىل جانب 
وكلم�ة  املس�تخدم  اس�م 

امل�رور لخدم�ة »تيلن�ت« 
الوصول عن  وبروتوك�ول 
ُبعد الذي يمكن استخدامه 
األجه�زة عر  للتحك�م يف 

اإلنرتنت.
ن�ت«  »زد  موق�ع  ونق�ل 

املعن�ي بش�ؤون التقني�ة 
بيان  -ع�ن خ�راء وع�ن 
م�ن امل�رسب نفس�ه- أنه 
القائمة عر  ت�م تجمي�ع 
مس�ح اإلنرتن�ت بالكامل 
بحث�ا ع�ن األجه�زة التي 

منف�ذ  تكش�ف  كان�ت 
»تيلنت« الخ�اص بها. ثم 
أس�ماء  اس�تخدام  حاول 
وكلم�ات  املس�تخدمن 
امل�رور االفرتاضي�ة الت�ي 
تم ضبطه�ا يف املصنع، أو 

تراكي�ب من كلمات املرور 
املخصص�ة، ولكن س�هلة 

التخمن.
وتع�د ه�ذه األن�واع م�ن 
تس�مى  الت�ي  القوائ�م 
األش�ياء  ب�وت«  »قوائ�م 
ت�م  الت�ي  )األجه�زة 
اخرتاقه�ا( حيث يمس�ح 
اإلنرتن�ت  املخرتق�ون 
ث�م  ب�وت،  قوائ�م  لبن�اء 
لالتص�ال  يس�تخدمونها 
برامج  وتثبي�ت  باألجهزة 

خبيثة.
ه�ذه  تظ�ل  م�ا  وع�ادة 
القوائم خاصة رغم ترسب 
اإلنرتن�ت  ع�ر  بعضه�ا 
قائم�ة  مث�ل  امل�ايض،  يف 
»تيلنت«  اعتم�اد  بيان�ات 
البالغ عددها 33 ألفا التي 
أغس�طس/آب  ترسبت يف 
2017. لكن هذا الترسيب 
األخ�ري يعد أك�ر ترسيب 
معروف حتى اآلن لكلمات 

مرور »تيلنت«.

متى يكون العسل ضارًا ؟
يقول خبري التغذية الطبيب فيكتور كونيشيف، العسل 
ليس فقط حلوى، بل له فوائد صحية، حتى أن البعض 
يتخىل عن الس�كر ويستخدم العسل. ولكن هل العسل 

مفيد دائما؟.
الدكت�ور  يف يق�ول  كونيش�يف 

يث  حد

لصحيفة AiF )أرغومينتي أي فاكتي( الروس�ية، »لم 
تجر دراس�ات جدية للعس�ل لألغراض الطبية، مع أنه 
العسل يخفف السعال، ويخفض درجة الحرارة بعض 
اليشء وخاصة عس�ل زهور أش�جار الزيزفون. ولكن 
يف الج�زء األوروبي من روس�يا، لم تعد هناك أش�جار 
زيزف�ون كث�رية كما يف الس�ابق ، لذلك ف�إن جميع ما 
يقال عن مفعول العسل العالجي ليس سوى أساطري.

وبالطبع يحتوي العسل عىل نسبة عالية من الغلوكوز 
والفركت�وز جاه�زة االمتص�اص بعك�س املوجودة يف 
الس�كر، ال�ذي يتطلب من الجس�م هضم�ه للحصول 
عليهما. وهذا يعني أن العس�ل أكثر رضرا من الس�كر 
للجس�م، ألن تناول�ه يرف�ع مس�توى الس�كر يف الدم 
برسعة، ما يؤثر س�لبا يف اإلنس�ان. ولكن من جانب 
آخ�ر يحتوي العس�ل عىل م�واد بيولوجية نش�طة 
مفي�دة للصحة. ه�ذه املواد موجودة بنس�ب عالية 
يف م�واد غذائي�ة طبيعي�ة أخرى، ونس�بة الغلوكوز 
فيها منخفضة.ويضيف »بالضد من الرأي الس�ائد، 
يحت�وي العس�ل عىل ع�دد قلي�ل م�ن الفيتامينات 
واملعادن. عىل س�بيل املثال، توفر 200 ملعقة صغرية 
من العس�ل احتياجات الجسم اليومية من الكالسيوم، 
و267 ملعق�ة صغ�رية حاجت�ه م�ن الفوس�فور و 3 
كيلوغرامات من العس�ل حاجته من الفيتامينات. كما 
يحتوي العسل أيضا عىل كميات صغرية من الروتينات 

واألحماض األمينية ».

شركة تنتج سيارة ذاتية القيادة 

ابتكار جسم لقياس قوة االحتكاك 

ذك�رت مص�ادر مطلع�ة يف مرك�ز 
ال�رويس  الحكوم�ي  »ماكيي�ف« 
الخ�راء  أن  الصواري�خ  لصناع�ة 
تطوي�ر  ع�ىل  يعمل�ون  املرك�ز  يف 
صواري�خ فضائية جدي�دة متعددة 

االستخدامات.
وق�ال بي�ان ص�ادر ع�ن املرك�ز: 
»إن الخ�راء والفني�ن يف ماكييف 
يعملون حاليا عىل تطوير صاروخ 
فضائي قابل لالس�تعمال أكثر من 
 ،Korona مرة، س�يطلق عليه اسم

وسيكون بإمكانه اإلقالع والهبوط 
بش�كل عمودي، ما س�يحدث نقلة 
نوعي�ة يف مجال صناع�ة صواريخ 

الفضاء الروسية«.
وتبعا للبيان فإن الصاروخ الجديد 
 270 ب�ن  م�ا  وزن�ه  س�يرتاوح 
و295 طن�ا، أي س�يكون أثقل من 
الص�اروخ ال�ذي أعلن عن�ه مركز 
»ماكيي�ف« يف وق�ت س�ابق، كم�ا 
سيتميز بخصائص أيروديناميكية 

أفضل.

كم�ا س�يكون بإم�كان الصاروخ 
الجديد نقل حموالت ترتاوح أوزانها 
م�ا ب�ن 7 و7.4 ط�ن إىل امل�دارات 

الفضائية القريبة من األرض.
بمح�ركات   Korona وس�يزود 
وتقنيات خاصة تسمح له بالتحرك 
بش�كل أفق�ي أو منح�ن ملس�افة 
3200 كل�م أثن�اء تنفي�ذه لعملية 
الهبوط، ما سيساعده عىل الهبوط 
يف أماكن مختلفة ق�د تكون بعيدة 

عن مركز اإلطالق.

روسيا تصنع صاروخ متعدد االستخدامات
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نزاع قضائّي بين 
جارتين بسبب هر!

مراهق يحقق حلمه ويصبح أصغر طّيار !

تهريب 5450 سلحفاة !

املراقب العراقي/ متابعة...
بعتد مالحظتهتا تغيّتب هرها لفترات طويلة، 
أجترت معالجتة نفستية بريطانيتة تحّرياتها، 
متا قادهتا إىل إطالق مستار قضائتي بعرشات 
آالف التدوالرات ملنع جارتها من إطعام الحيوان 
»الخائن«.فقتد كان الهتر أوزي وهتو من نوع 
»ماين كتون« باللونني الرمادي واألبيض يعيش 
مع مالكتته يف حي براكنبوري فيلدج الستكني 
يف لنتدن، يعود من زياراته ببطتن ممتلئ وفرو 

مخميل، وفق ما ذكرت صحف بريطانية عدة.
ولكشتف هذا اللغز الذي حتّ� العائلة وأحزنها، 
جهزت صاحبة الهر هذا الحيوان بستوار مزود 
بنظام كشف التموضع )جي بي أس( يف ترشين 
الثاني 2015.وقد اكتشفت املرأة الحقيقة املرة: 
إذ كان الهتر يمتي وقتته يف منتزل قريب لدى 
إحتدى الجارات وهي منستقة حدائق معروفة. 
وعثرت املعالجة النفسية وزوجها ثماني مرات 
عتى الهتر أوزي مع قتالدة حول العنتق عليها 
عبتارة »منتزيل« مرفقة برقتم هاتتف الجارة.

ودافعت مصممة الحدائق عتن موقفها مؤكدة 
أنها لم ترتكب أي خطأ ومش�ة إىل أن الهر كائن 
حستاس.وكتبت مصممة الحدائق يف رسالة إىل 

ومتعّلق صاحبتة الهر »هو  ومدلل  محبوب 
جداً بمنزيل وبي«. 

املراقب العراقي/ متابعة...
املوناليزا

اختبتأ عتام 1911 العامتل يف متحف 
اللوفر فينتشتنزو ب�وجتي يف خزانة 
حتتى أغلتق املتحتف أبوابته ثم رسق 
لوحتة املوناليتزا التتي تعتّد اللوحتة 
األكثتر شتهرة يف العالتم 
عاملتني  بمستاعدة 
جعت  واستررُ آخريتن. 
اللوحة الحقتا وأعيدت 
إىل املتحتف عام 1913، 
بعد أن حاول ب�وجي 
بيعهتا إىل تاجر فنون 
يف إيطاليتا، وتتصّدر 
أغى  قائمة  اللوحتة 
املرسوقتة  األشتياء 
عى اإلطالق بستعر 
ال يقل عتن ملياري 

دوالر.
مبنى اإلمباير 

ستيت
صحيفة  رسقتت 
»نيويورك 
يتيل  د

نيتوز« يف ديستمرب/كانون األول عام 
2008 مبنتى اإلمبايتر ستتيت التذي 
تبلتغ قيمتته 1.89 مليتار دوالر، من 
ختالل تقديم معامتالت ورقية مزورة 
إىل املدينتة لتحويل ملكية العقار.وقام 
الصحفيتون بالعمليتة إلثبتات وجود 
ثغترة يف القانتون عندمتا يتعلق األمر 
بطريقة تستجيل املعامتالت يف املدينة 
ثتم أعادت الصحيفة املبنتى إىل مالكه 
تّددت القوانتني بناء عى  الرشعي، وشرُ

ذلك.
بيض مرصع بالجواهر

قدت أثناء الثورة البلشفية 43 بيضة  فرُ
مرصعة بالجواهتر تم صنعها للعائلة 
قيمتة كل  وتقتدر  الروستية  املالكتة 
واحتدة منها بأكثر متن مليون دوالر، 
وهتي من أغتى األشتياء التي رسقت 

عى اإلطالق.
دافيدوف-موريني سراديفاريوس

»ستراديفاريوس«  الكمتان  تعترض 
للعازفة الشه�ة إيريكا موريني الذي 
يبلتغ ثمنته حتوايل 3.5 ماليتني دوالر 
للرسقتة متن بيتهتا يف نيويتورك ولم 
يرُعثر عليه.وكانت موريني يف التاسعة 

والتستعني من عمرها حتني تعرضت 
للرسقة وتوفيتت بعد فرة وجيزة من 

تعرّضها لتلك الرسقة.
نعل دوروثي الياقوتي األحمر

تعرض نعتل دوروثي الياقوتي األحمر 
للرسقتة من متحف جتودي غارلند يف 
مينيسوتا عام 2005، ويقال إن قيمته 
تتراوح بتني مليوني إىل ثالثتة ماليني 

دوالر.
وأعلتن مكتب التحقيقتات الفدرايل يف 
ستبتمرب/أيلول 2018 عتن استتعادة 
النعتل املترسوق ومتا زال التحقيق يف 

القضية جاريا.
لوحة الرصخة

يف عتام 1994 تعرضت لوحة الصخرة 
الشته�ة إلدفارت مونتك املعروضة يف 
املتحتف الوطنتي يف أوستلو بالنرويج 
التتي تبلغ قيمتها املاليتة 120 مليون 
دوالر للرسقتة، ثتم مترة أخترى عام 
2004، حيتث طلتب اللصتوص فدية 
قدرهتا مليتون دوالر، لكتن مطلبهم 
قوبل بالرفض وألقت الرشطة القبض 
عليهتم وأعيدت اللوحتة إىل مكانها يف 

املتحف.

عظام الديناصورات
الهيتاكل  بروكوبتي  إيريتك  رسق 
العظمية ألكثر من ستتة ديناصورات 
التتي بلغت قيمتهتا أكثر متن مليون 
دوالر متن منغوليا وقتام بتهريبها إىل 

الواليات املتحدة.
وتتم إلقتاء القبتض عتى بروكوبتي 
من قبل مكتتب التحقيقتات الفدرايل 
وحكم عليه بالستجن ملدة ثالثة أشهر 
إىل  الديناصتورات  عظتام  وأرُرجعتت 

منغوليا.
لوحة الحفلة املوسيقية

قت هتذه اللوحة الشته�ة للفنان  رسرُ
الهولنتدي يوهانتس ف�مت� مع 11 
لوحتة أخترى متن متحتف إيزابيتال 
بوستطن  يف  غاردنتر  ستتيوارت 

عتام  املتحتدة  بالواليتات 
1990، غ� أن لوحة الحفلة 
املوسيقية هي األكثر شهرة 

واألغتى بينها جميعتا، وتبلغ 
قيمتها املاليتة مئتي مليون دوالر، 

بينمتا تبلتغ قيمتة جميتع اللوحتات 
االثنتتي عترشة املرسوقتة أكثتر من 

خمسمئة مليون دوالر. 

تعرضت على مر التاريخ 
العديد من اللوحات والتحف 

واألغراض الثمينة إلى السرقة 
التي تقدر قيمتها بماليين 

الدوالرات، وذلك بالرغم من 
كبرها والحماية المفروضة 
عليها في أماكن عرضها، 

ويرصد موقع ريدرز دايجست 
األميركي أبرز هذه السرقات:

بيتزا عمالقة من أجل الحرائق !

املراقب العراقي/ متابعة...
أعّد مطعم إيطايل يف أسراليا بيتزا من نوع 
مارغريتتا، طولها 103 أمتتار، لجمع املال 
من أجل فرق اإلطفتاء التي تكافح حرائق 
الغابتات املستتعرة يف البالد.وأعد املطعم يف 
البداية قطعا مستتطيلة متن عجني البيتزا 
بطول متر، ثم جمعها معتا وأضاف إليها 
الطهاة صلصة الطماطم وجبن املوتزاريال.

ثم أضيفتت إليها أوراق الريحتان والزعر 
وزيت الزيتون.

وأفتاد مطعم بيليغريني أن األمر استتغرق 
نحتو 4 ستاعات ونتج عنته 4 آالف قطعة 
بيتتزا، فيمتا ذهبتت العائتدات إىل خدمتة 
اإلطفتاء يف املناطتق الريفيتة بواليتة نيتو 

ساوث ويلز.
وانترش مقطتع فيديو للبيتتزا عى مواقع 

التواصتل االجتماعي مث�ا دهشتة 
الكثت� متن املستتخدمني متن 

حجمها الكب�.
اإليطالية  البيتتزا  وتتفوق 
بطولها عتى بيت األوبرا 
ستيدني،  يف  الشته� 
التذي يصتل ارتفاعته 
لت65 مترا، كما تمثل 
البيتزا ثلتث طول برج 
إيفتل، البالتغ ارتفاعه 
مرا.واجتاحتت   300
الرعديتة  العواصتف 
واألمطار الغزيرة أنحاء من 
ألستراليا،  الرشقي  الستاحل 
الخميتس، فيما جتددت اآلمال يف 
إطفاء بعتض حرائق الغابتات الهائلة 
التتي تجتاح البالد، أو عتى األقل التخفيف 

من شدتها.
واستتغلت فرق مكافحتة الحرائق، رشقي 
أستراليا، تحستن ظتروف الطقتس، يوم 
األحد، للسيطرة عى حرائق الغابات، وذلك 
قبتل ارتفتاع متوقتع يف درجات الحترارة، 

خالل األيام املقبلة.
وتواجه أستراليا منذ سبتمرب أسوأ موسم 
لحرائتق الغابتات يف تاريخهتا، حيث أودت 
الحرائق بحياة 29 شتخصا وأدت إىل نفوق 
ماليتني الحيوانتات وتدمت� متا يزيتد عن 
2500 منزل، فيما دمرت غابات يف منطقة 

مساحتها تعادل مساحة بلغاريا.
وتقول ستلطات اإلطفاء إنته ال يزال هناك 
85 حريقتا مشتتعال يف أنحتاء مقاطعتة 
نيتو ستاوث ويلتز، الخميس، لتم تتم بعد 
حريقتا  و19  منهتا،   30 عتى  الستيطرة 

مشتعال يف فيكتوريا.

املراقب العراقي/ متابعة...
أالن ممارستة  اختار تتوم 
رياضة اليوغا عندما كان يف 
سن الخامستة والخمسني 
عتى  الحفتاظ  أراد  ألنته 
البدنيتة. وبعد 30  لياقتته 
تقريبتاً، أصبح أالن  عامتاً 
هتذه  يف  دروستاً  يعطتي 
الرياضة مرتني يف األسبوع.

تجدر اإلشتارة إىل أّن أالن ال 
ينتوي التوّقف عتن إعطاء 
التدروس بالرغم من بلوغه 
ويقتول  التستعني،  ستن 
يف  االستتمرار  يريتد  إّنته 
ممارستتها طاملا سمح له 
جسده بذلك.وعلّق توم عى 

املوضوع قائالً: »تبلغ أكرب 
مدّرستة يوغا يف العالم 

عامتاً   101
وهتي يف 

لذلتك  املتحتدة،  الواليتات 
نفتي  أعتتتتترب 

ستّجلت 

رقمها قياسيًّا أيضاً«.
زلتت  »متا  أضتاف:  ثتّم 
قتادراً عى القيتام بمعظم 
الحركات، لكن لم أعد قادراً 
عى القيتام بالبعض منها 
كمتا كنت يف شتبابي. إنني 
استراتيجّيات  أستتخدم 
ببعتض  للقيتام  معينتة 
ت  كتتتتتتتتتتتا لحر ا
التتي أصبتح صعبتتتتتاً 

تنفيذها«.
أالن  أّن  بالذكتر  الجديتر 
يحتر  ستنتني  أمتى 
أن  قبتل  اليوغتا  صفتوف 
يرُعترَض عليتتتتته فرصة 

التعليم.

في التسعين من عمره وال يزال يعطي دروسًا في اليوغا

فيل ضخم يتجول داخل بهو فندق !
املراقب العراقي/ متابعة...

رصتد رشيتط فيديو لحظتات كان 
فيها فيل ضخم يست� يف بهو فندق 
املفاجأة  برسيالنتكا، فيمتا كانتت 
الصارختة يف »قدر الخستائر« التي 

تسبب بها.
ونرشت مغردة عتى موقع »توير« 
مقطتع فيديتو يظهتر الفيتل وهو 
أرجتاء  يف  هتادئ  بشتكل  يتجتول 

الفندق.
وحصتد الفيديتو التذي نترش قبتل 
يومني أكثر من 6 ماليني عى املوقع.

وكتبتت املغتردة التتي أطلقت عى 
نفسها اسم »يوبويل« إن الفيل كان 

يتجول بطلف يف أرجاء الفندق.
ويحمتل الفيتل استم »ناتتا كوتا«، 
وتفيد تقاريتر بأنه يردد عى فندق 
»جاتونغ يال« عى الساحل الجنوبي 
لرسيالنكا، بحسب صحيفة »مرو« 

الربيطانية.
والعجيتب أن الفيتل لتم يدمر أي 
ممتلتكات يف الفندق، ستوى أنه 
أستقط عمودا صغت�ا لكن بدا 

أنه لم ينكرس.
ويقتع الفنتدق الذي تتم فيه 
تصويتر الفيديتو يف منطقة 
متن  العديتد  فيهتا  تعيتش 
الحيوانتات الربيتة، كما لم 
تتم إحاطته بالستياج األمر 
التذي يستمح بمترور هذه 

الحيوانات إىل داخل الفندق.
فنتادق  سلستلة  وكانتت 
»جاتونغ يال« نرشت قبل عدة أشهر 
رشيتط فيديتو يظهتر الفيتل وهو 

يتجول يف أنحاء أحد فنادقها.
وقالت »إنه عتى الرغم من أن الفيل 
زائر منتظتم لفنادقنا، فإنها ال يزال 

فيال بريا.
وأضافتت أنه من املثت� أن نصادف 
متن  نطلتب  حولنتا.  حيوانتات 
التزوار املحافظتة عى مستاحة مع 
الحيوانات وعدم إطعامها واالمتناع 
عنتد  »الفتالش«  استتخدام  عتن 

تصويرها.

املراقب العراقي/ متابعة...
استتطاع الشاب، ستيث فان بيك )18 
عامتاً( أن يصبتح أصغر طّيتار مؤّهل 
للرحالت التجاريتة يف اململكة املتحدة، 
وذلك بعد أن باعت والدته منزل العائلة 

لتمّول حلمه.
ووفقتاً ملوقتع »مرو« ، حصل ستيث 
عى رخصة الط�ان بعد أن أنهى دورة 
دراستّية مكثفة يف مدارس الط�ان يف 
اليونتان، وصلت قيمتهتا إىل 100 ألف 

دوالر أم�كي تقريباً.
و150 ستاعة متن  وبعتد 18 شتهراً 
التدريبات املكثفة، نجح سيث بجدارة.

ورّصح الشتاب أّنه يدين بذلك لوالدته، 
فرانسيس )42 عاماً(، التي انتقلت من 
منزلها الذي يتكّون من ثالث غرف نوم 
يف ميلتون كينز إىل شتقة صغ�ة، لكي 

تستطيع تسديد أقساط دورته.
وتجتدر اإلشتارة إىل أّن الطّيتار، الذي 
تفّوق يف تدريباته، قال إّنه أراد النجاح 

لكي يجعل والدته فخورة به.
أّمتا بدورهتا، قالتت األم: »لتم أحصل 
عى الشتهادة املناسبة يف حياتي، لذلك 
لطاملتا كنت أحّض ستيث عى تحقيق 

أحالمه«.

املراقب العراقي/ متابعة...
تمكن مستؤولو الجمتارك يف تركيا من منع تهريب نحو 5000 ستلحفاة صغ�ة 
كانتت مخبتأة داختل إحتدى الستيارات بطريقتة ذكية.وأوضح مقطتع مصور 
ضبتاط الجمارك وهتو يقومون بتفكيك أبواب الستيارة التي وضتع بداخلها تلك 
الستالحف الصغ�ة، حيث كانت الستيارة يف طريقها إىل مغادرة البالد عرب الحدود 
متع جورجيا.ومن غ� املعلتوم متى تم إحباط هذه العمليتة الكب�ة لتهريب تلك 
الزواحف، لكن صحيفة »م�ور« الربيطانية أشارت إىل أنها حدثت يف والية أرتفني 
شمايل رشق تركيا.وأوضحت الصحيفة أنه جرى إحصاء 5450 سلحفة صغ�ة ال 
يتعدى جحم الواحدة منها حجم قطعة نقود معدنية.ونقلت الصحيفة عن وكالة 
األناضول أنه جرى تغريم املهرب، الذي  يحمل جواز سفر رويس مبلغ 6500 ل�ة 
تركية، )حوايل 840 جنيها إسرلينيا( النتهاكه قوانني حماية الحيوانات والصيد، 

املضبوطة إىل مكتب كمتا جرى تستليم الستالحف 
ئتق محيل لحماية الغابات  ا لحد ا و

الوطنية.

تحف ولوحات عالمية ثمينة للغاية تعرضت للسرقة على مر التاريخ

أسبوع »أفالم المقاومة والتحرير« في تونس 

أميركية قتلت أطفالها الثالثة ثم راحت تبكي !

املراقب العراقي/ متابعة...
إذا كنتت تعمتل يف مطعتٍم 

ما، ستتدرك أّن الزبائن عادًة ما يستألون 
أستئلة ستخيفة. لكن من املعروف أّن الزبون 

دائماً عى حق، لذلك عليك أن تبتستم وتجيب عن 
السؤال بلطف.

 ”Tom’s Diner“ ووفقاً ملوقع »مرو« يستغل مطعم
يف دنفتر هتذا األمر من ختالل إدراج خيار »األستئلة 

الستخيفة« يف الئحتة الطعام. وبهتذه الطريقة، يتيح 
هذا املطعم الفرصة أمام الزبائن لرشاء ستؤال ستخيف 

بسعٍر منخفض وهو 0.38 دوالر أم�كي.وتجدر اإلشارة إىل 
أّن هذه الرستوم تخفف من عبء اإلجابة عن األستئلة هذه بدالً 

متن اإلجابة عنها مجاناً. كما أّن الهدف متن هذا األمر هو إتاحة الفرصة 
للزبائن بالتفك� قبل طرح سؤاٍل ما.ويف هذا الصدد، علّقت نادلة يف املطعم 

عى املوضوع قائلًة: »إّنه أمر غريب، لكّنه يهدف إلضحاك الزبائن«.
ثّم أضافت: »لدينا الكث� من أمور شبيهة وسخيفة يف قائمتنا«.

املراقب العراقي/ متابعة...
اعتقلتت الستلطات األم�كية أم شتابة، أقدمت عى 
جريمة بشتعة جدا، قبل أيام، راح ضحيتها أطفالها 
الثالثة جميعا.وعثرت رشطتة مدينة فينكس بوالية 
أريزونتا، امس األول االثنني، عى 3 أطفال قتى، تبلغ 
أعمارهم 7 أشهر، وعامني، و3 أعوام، وذلك بعد بالغ 

وصل الرشطة عن وجود مشاكل يف املنزل.
وفور إلقاء القبض عى أم األطفال املقتولني، وتدعى 
رايتشتل هنري، البالغة من العمتر 22 عاما، أقدمت 
املتهمة عى االعراف بجريمتها الشنيعة، وفقا ملوقع 

»يس إن إن«.
وعنتد حضتور الرشطتة ملوقتع الجريمة، استتقبل 
الرشطة هنتري وزوجها، وأحد األقتارب، بينما كان 

األطفال قتى يف غرفة الجلوس.

وفشلت جميع املحاوالت إلسعاف األطفال فورا، وتم 
إعالنهم متوفيني يف املنزل.

ولتم تعلتن رشطتة فينكتس عتن الطريقتة التتي 
استخدمتها هنري لقتل األطفال حتى اآلن، وال دافع 

الجريمة الشنيعة.
وظهترت هنتري للمترة األوىل بعتد الجريمتة، اليتوم 
األربعتاء، باديتا عليها األىس الشتديد، وكانتت يف حالة 
بتكاء بينمتا رافقت رجتال الرشطة.ووفقتا لت«يس أن 

أن«، أصيب رجتال الدفاع 
املدني بصدمة من هول 
رأوها،  التتي  الجريمة 
حيتث كانتوا أول من 
عمليات  إلجراء  وصل 

اإلنقاذ لألطفال.

تقدر قيمتها بماليين الدوالرات 

 املراقب العراقي/ متابعة...
أطلقت الجمعية اللبنانية للفنون »رساالت«، »أسبوع أفالم 
املقاومة والتحرير« يف نستخته األوىل، بالتعاون مع املكتبة 

السينمائية التونسية، يف مدينة #الثقافة يف #تونس.
االفتتتاح جترى يف قاعة عمتار الخليفي، يف حضتور وفود 
عربية وشتخصيات فنّية وسياسية وسفراء، تخلّلته كلمة 
ترحيبية ملدير »املكتبة الستينمائية التونستية« هشتام بن 
عمتار، التذي رّحتب بالحضور يف ربتوع تونس، مؤكتداً أّن 
»املقاومتة والتحرير هي من القضايتا املهمة التي ال تغيب 
عن برمجتة املكتبة الستينمائية«، ومبدياً ستعادته للعمل 

املشرك مع »رساالت«.
متن جهتته، عترّب املرشف العتام عتى جمعية »رستاالت« 
عتيل ضاهر عن اعتتزازه بانطالق التدورة األوىل من »أفالم 
ستن حّظ  املقاومة والتحرير« يف تونس، مضيفاً أّنه »من حرُ

هتذا الرصح الستينمائي أنته يرى النتور يف العهتد الجديد 
لتونس حيث شتعار التطبيع مع العتدو اإلرسائييل خيانة، 

وهو عهٌد لنرصة فلستطني وتجديد العهتد للقدس بوصلة 
وقبلة كل املقاومني«.

وتخلّلتت الحفتل االفتتاحتي فقترة فنّيتة للفنتان لطفتي 
بوشناق، ثم توزيع دروع تكريمية عى بعض الشخصيات، 
أبرزها املناضلة الجزائرية جميلة بوح�د. كما عرض فيلم 
»دمشتق حلب« للمخرج السوري باسل الخطيب، وهو من 
بطولة الفنان دريد لحام الذي شارك يف االفتتاح، ونخبة من 

املمثلني السوريني.
يذكتر أّن فاعليتات »أستبوع أفتالم املقاومتة والتحريتر« 
مستتمرة لغاية 26 كانون الثاني الجاري يف مدينة الثقافة 
يف تونس، حيث ستتعرض مجموعة من األفالم السينمائية 
ألبرز الشتخصيات الفنّية الرائدة يف مجال التأليف واإلخراج 
والتمثيل يف العالم العربي. إىل جانب إقامة حلقات نقاشتية 

حولها وندوة ثقافية.

عن رستول الله )صى الله عليه وآله وسلم(: 
»متا من ولد باّر ينظتر إىل والديه نظر رحمة، 

إال كان له بكل نظرة حّجة مربورة.
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مطعم يفرض رسومًا 
إضافية على األسئلة  !


