
عراق  جديد سينهض على أنقاض القواعد األمريكّية بتظاهرات مليونية تعيد لألذهان شجاعة ثورة العشرين 
جمعة السيادة توحد فصائل المقاومة بوجه »سفارة الشر..

 المراقب العراقي/ سالم الزبيدي...
م�ن املزم�ع ان تنطل�ق ي�وم غ�د الجمعة 
تظاه�رة مليوني�ة واسع�ة تش�ارك فيها 
يف  اإلسالمي�ة  املقاوم�ة  فصائ�ل  جمي�ع 
العراق، رداً ع�ى االنتهاك�ات والتجاوزات 
االمريكية بح�ق سيادة البل�د، وما ارتكبه 
طريانه�ا م�ن جريم�ة بح�ق القائدين أبو 
مهدي املهن�دس والجنرال قاسم سليماني 
ع�ى ارض مط�ار العاصمة بغ�داد، والذي 
مث�ل انتهاكاً صارخاً وتج�اوزاً عى العراق 

ارضاً وحكومًة.
وتدف�ق االف املواطن�ن م�ن محافظ�ات 
العراق اىل بغ�داد للمشاركة يف التظاهرات، 
الت�ي دع�ي له�ا قب�ل أسبوع�ن، يف ظ�ل 
إجراءات امنية مشددة لحماية التظاهرات، 
انطلقت منذ ليلة اليوم الخميس، باإلضافة 
اىل توف�ري الجوان�ب اللوجستية الستيعاب 

الحشود املليونية.
وشبه مراقبون للشأن السيايس تظاهرات 
يوم غد بث�ورة العرشين التي انطلقت ضد 
االحتالل الربيطاني بقيادة الحوزة العلمية 

وأبناء عشائر الجنوب يف عام 1920. 
وبه�ذا الجان�ب ي�رى مدير مرك�ز االتحاد 
للتحليل السي�ايس محم�ود الهاشمي، ان 
»جميع األم�م األرض تحتف�ل بيوم )طرد 
الق�وات األجنبي�ة( ع�ن أرضه�ا وتعتربه 
مدع�اة للفخ�ر واالعتزاز، ويوم�اً للسيادة 
والكرامة، كما إن هذه األمم تمجد األبطال 

الذي�ن شارك�وا يف عملي�ات التح�رر م�ن 
الق�وات األجنبية املحتل�ة لبالدهم، وتزين 
ساحاتها العامة بالنصب والتماثيل لهم ».

الهاشم�ي يف ترصي�ح خ�ص ب�ه  وق�ال 
»املراق�ب العراقي« إن »السبب الذي يجعل 
األم�م تتف�ق عى مقاتل�ة املحت�ل، كونهم 
سببا يف قتل الشعوب واالعتداء عى األرض 

والعرض واملال واستباحة كل يشء«.
 وأض�اف ان�ه »خ�الل ي�وم غ�د ستنطلق 
الجم�وع الغفرية لتق�ول كلمتها )اخرجوا 
من أرضن�ا أيها الغ�زاة( وبذل�ك سيسجل 
الشع�ب العراق�ي بك�ل فئات�ه وعناوين�ه 

موقفاً تاريخياً تحسده عليه الشعوب«.
ولف�ت اىل إن »الدعوة إىل خ�روج املحتل ال 
تعني بجالء ق�وات أجنبية من األرض إنما 
تعن�ي خ�روج تداعياته وتبعات�ه فقد آذى 
شعبن�ا كث�رياً، واعت�دى حتى ع�ى قواتنا 
األمني�ة ألكثر من )49( اعت�داء كان أخره 
االعت�داء اآلثم عى ضيفنا ورم�ز املقاومة 
الح�اج قاس�م سليمان�ي ومع�ه الشهي�د 
املجاهد اب�و مهدي املهن�دس نائب رئيس 
هيئة الحش�د الشعبي والثلة الخرية معهم 

من األبرار املجاهدين«.
م�ن جانبه ي�رى املحل�ل السي�ايس منهل 
املرشدي ان » ع�ام 2020 سيكون مشابه 
انتفاض�ة  ال�ذي شه�د  لث�ورة العرشي�ن 
شعبية واسعة بوجهة االحتالل الربيطاني 

يف العراق«.

وقال املرشدي يف ترصيح خص به »املراقب 
رسال�ة  ه�ي  التظاه�رة   « ان  العراق�ي« 
لك�ل العالم، ب�ان الشعب ال ي�رىض سوى 
بالسي�ادة ويرفض جميع ص�ور االحتالل 

الغاصب الغاشم«.
وأض�اف ان » السف�ارة االمريكي�ة تحاول 
ان تش�وه التظاهرة املليوني�ة، وتؤكد انها 
تأت�ي بالض�د م�ن التظاه�رات يف ساح�ة 
التحرير وتدف�ع باتجاه قط�ع الطرق بن 
بغ�داد واملحافظات، اال ان الحقيقة هي ان 
التظاهرة ستكون ممثلة لجميع العراقين، 
وبالضد من الجرائم واالنتهاكات االمريكية 

يف العراق«.
ولف�ت اىل ان » أمريكا ال تحرتم اال األقوياء 
والشع�وب املناهض�ة لسياساته�ا، وهي 
تعل�م جيداً ما ه�و الشع�ب العراقي الذي 
الحق بها الخسائر واجربها عى االنسحاب 

من العراق عام 2011«.
وتابع ان »دماء الشه�داء الزالت حارضة، 
وال يمكن نسيانها، ويجب ان تكون هنالك 
وحدة للكلمة ض�د واشنطن لبلورة موقف 

موحد«.
يذكر ان الطائرات االمريكية قامت باغتيال 
نائ�ب رئي�س هيئة الحش�د الشعب�ي أبو 
مهدي املهندس وقائد فيلق القدس اإليراني 
قاس�م سليمان�ي عى ارض مط�ار بغداد، 
بع�د أي�ام م�ن اقتح�ام فصائ�ل املقاومة 

اإلسالمية للسفارة االمريكية.

آرسنال يتحرك لتحصين مارتينيلي
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اك�د النائ�ب عب�د االم�ري تعيب�ان، اليوم 
الخمي�س، ان اإلقلي�م السن�ي اكذوبة لم 
تلقى مقبولية من قب�ل أهايل املحافظات 

الغربية.
وق�ال تعيبان يف ترصي�ح تابعته »املراقب 
العراق�ي« ان »أمريك����ا هي من تروج 
لفك�رة األقالي�م«، مبين�اً ان »واشنط�ن 
عن�رص سلبي ضار بالع�راق أكثر من كل 

األطراف«.
وأض�اف: »برهم صالح لم يك�ن مجبورا 
مط����ال�ب  وه�و  ترام�ب  لق�اء  ع�ى 
الخروق�ات  تج�اه  وطن�ي  بموق�ف 

االم����ريكي���ة«.
االجنبي�ة  الق�وات  »ج�الء  ان  اىل  ولف�ت 
مطلب�اً شعبي�اً وسيثب�ت الشع�ب خالل 
التظاه�رة املليونية التي ستنطلق يوم غد 
الجمع�ة بانه رافض لالحت�الل األمريكي 

وج��رائمه«.

نائب: اإلقليم السني 
اكذوبة لم تلقى 

مقبولية لدى أبناء 
المراقب العراقي/ احمد محمد...المحافظات الغربية

اتفاق رسي مريب عق�ده رئيس الجمهورية 
بره�م صالح م�ع الرئيس األمريك�ي دونالد 
ترامب بعد لقائه معه يف مؤتمر دافوس ينص 
عى بقاء القوات االمريكية يف العراق، يف الوقت 
الذي تطالب فيه اوساط�ا شعبية وسياسية 
االمريكي�ة م�ن  الق�وات  اخ�راج  ب�رورة 
األرايض العراقي�ة بع�د االنتهاكات االمريكية 
التي قامت بها القوات الغاشمة عى األرايض 
العراقي�ة والتي كان آخره�ا استهداف قوات 
الحش�د الشعبي يف القائم وقت�ل قادة النرص 
واملقاومة اإلسالمية يف حادثة املطار يف بغداد.

ويؤكد مراقبون يف الشأن السيايس أن ماقام 
ب�ه صالح هو تع�د واضح ع�ى الصالحيات 
الدستوري�ة املمنوح�ة الي�ه، وام�را مخالف 
لتوجه�ات الشع�ب العراق�ي ال�ذي يرف�ض 
البقاء األمريك�ي ع�ى األرايض العراقية.من 
جهته اعت�ربا املحلل السيايس عادل مانع، أن 
»قيام رئيس الجمهوري�ة برهم صالح بعقد 
اتفاقات رسية م�ع الرئيس األمريكي دونالد 

ترام�ب ه�و خرق للسي�ادة العراقي�ة وليس 
من صالحيات�ه الدستورية«، مبينا ان »حتى 
صالحي�ة توقي�ع القوان�ن املص�وت عليه�ا 
من قبل مجل�س الن�واب، واملمنوحة لرئيس 
الجمهوري�ة ه�ي ال أهمية له�ا ألن القانون 
يع�د ناف�ذا سواء ص�ادق علي�ه ام ال«. وقال 
مان�ع، يف ترصيح ل�� »املراق�ب العراقي« إن 
»ما ق�ام به رئيس الجمهوري�ة برهم صالح 
هو تحد واضح لالرادات السياسية والشعبية 
الت�ي تري�د خ�روج االمريكان م�ن األرايض 
العراقي�ة«، معت�ربا أن »موق�ف الرئيس من 
خ�روج االمريك�ان ه�و متناغم م�ن اإلرادة 
الكردية التي ترفض ذلك وهذا ميول للقومية 

وليس عمل بروح للوطنية«.
وشدد مان�ع ع�ى »رضورة محاسبة صالح 
عى ذل�ك، ألنه في�ه تعد للح�دود الدستورية 
بموج�ب  الي�ه  منح�ت  الت�ي  والقانوني�ة 
اىل  العراقي�ة  »املكون�ات  داعي�ا  القان�ون«، 
رضورة الخروج بموقف وطني موحد يرفض 

الوجود األمريكي عى األرايض العراقية«.

بدوره عد املحل�ل السيايس حافظ ال بشارة، 
الخمي�س، لقاء رئي�س الجمهورية بالرئيس 
االمريك�ي إهان�ة لسي�ادة الع�راق وأضع�ف 
موقفه دوليا وتحدي إلرادة الشعب واملكونات 

السياسية.
وقال ال بش�ارة، إن »اعتداء أمريكا عى قادة 
الحش�د يمثل انتهاكا لسي�ادة العراق وهناك 
ق�رار مصوت ع�ى خروجهم م�ا يتطلب من 
رئي�س الجمهوري�ة ان تك�ون ل�ه مواق�ف 

رافضة للوجود األمريكي«.
وأضاف ان »رئي�س الجمهورية برهم صالح 
اه�ان سي�ادة الع�راق ورضب كرام�ة البل�د 
ع�رض الحائ�ط ورس�م ص�ورة للعال�م بان 
الع�راق منقسم وغري موح�د بمواقفه خالل 

لقاءه بالرئيس األمريكي دونالد ترامب«.
وأوض�ح ان »صال�ح اضعف موق�ف العراق 
دولي�ا ومن املمكن ان تتك�رر االعتداءات عى 
الع�راق وانتهاك اجواءه م�ن دول أخرى بعد 

لقاءه برتامب«.

تفاصيل اوسع صفحة 2

أكد النائب رياض املسعودي 
م�ا  ان  الخمي�س،  الي�وم 
تح�دث ب�ه الناط�ق باس�م 
بش��ان  الص�دري  التي�ار 
الك�رد موثق باألدل�ة. وقال 
ترصي�ح  يف  املسع�ودي 
تابعت�ه »املراق�ب العراقي« 
الشي�خ  كشف�ه  “م�ا  ان 
ص�الح العبيدي ع�ن تورط 
مرتبط�ة  كردي�ة  جه�ات 
بالسفارة االمريكية بعملية 
قنص املتظاهري�ن يف األيام 
ترشي�ن  شه�ر  م�ن  األوىل 
بحقائ�ق  مسن�ود   2019
دامغة”.وأض�اف  ووثائ�ق 
ت�م  الت�ي  “املعلوم�ات  ان 

الحص�ول عليها ت�م دفعها 
التحقيقي�ة  اللج�ان  اىل 
يف  ملساعدته�ا  الرسمي�ة 
الحقيق�ن  الجن�اة  كش�ف 
ومن يقف ورائه�م”، مبينا 
ل�م  الص�دري  “التي�ار  ان 
يبخل عى الجهات الرسمية 
معلوم�ات  بأي�ة  واملعني�ة 
قن�ص  عملي�ات  بش�أن 

املتظاهرين”.
وكان�ت وسائ�ل اع�الم ق�د 
شخصي�ة  وق�وف  اك�دت 
كردية وراء عمليات القنص 
املتظاهرين  استهدفت  التي 
مع بداية انطالق التظاهرات 

يف ترشين األول.

رئيس الجمهورية »يخون« العراق بموافقته على بقاء القوات االمريكية

مجل�س  يف  املالي�ة  اللجن�ة  أك�دت 
الن�واب الي�وم الخمي�س ان الحدي�ث 
ع�ن وجود عج�ز باملوازن�ة يه����دد 
روات�ب املوظف�ن واملتقاعدين مجرد 
»تكنه�ات« ولي�س له�ا أس�اس م�ن 

الصحة.
وق�ال عض�و اللجن�ة احم�د مظه�ر 
الجبوري يف ترصي�ح تابعته »املراقب 
العراق�ي«، انه »لحد ه�ذه اللحظة لم 
يصل كتاب رسمي او حتى اشعار من 
وزارة املالي�ة بوجود عج�ز يف موازنة 
2020، وم�ا يش�اع ع�ن وج�ود عجز 
يصل اىل 40 ترليون اكثر او اقل مجرد 
تكهن�ات، ألن�ه حت�ى االن ل�م يرشع 
قان�ون املوازن�ة يف مجل�س ال�وزراء 
ول�م يرسل اىل مجل�س مجلس النواب 
لنع�رف بشك�ل رسمي ارق�ام العجز 

املايل«.
واض�اف، أن »ارق�����ام العجز املايل 
يف موازن�ة 2020 تبق�ى تخمينات وال 
يمك�ن البن�اء عليها رسمي�ا«، مؤكداً 
أن »قان�ون التقاع�د املع����دل الذي 
اقر ف���ي ع�ام 2019 وفر اكث����ر 
م�ن 200 الف درج�ة وظيفية شاغرة 
وهذه ستكون لها ايجابية يف سد جزء 
م�ن العجز امل�ايل مل����وازن�ة 2020، 
كم�����ا انه�ا سلبي����ة لع����دم 
ع�ى املواطن�ن لع�دم اشغ�����الها 

بالكامل«.
واش�ار الجب����وري اىل أن »روات�ب 
بالكام�ل  مؤمن�ة  الدول�ة  موظف�ي 
وال يمك�ن املس�اس به�ا وال اعتق�د 
ب�ان الدول�ة ستكون غري ق�ادرة عى 

تسديدها«.

اللجنة المالية: تهديد رواتب الموظفين 
بموازنة 2020 تكهنات ال أساس لها

نائب: ما تحدث به الناطق 
باسم »التيار الصدري« 
بخصوص الكرد موثق
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فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
مل�ف رشكات املوباي�ل يف العراق يضم العدي�د من ملفات 
الفس�اد الكبرية والهدر املايل , كم�ا ان هناك فيتو سيايس 
ع�ى انشاء رشك�ة موبايل وطنية من اج�ل إبقاء رشكات 
املوباي�ل الحالية تعمل يف الس�وق العراق وتمارس الرسقة 
, فمعظ�م  له�م  رادع قانون�ي  العلني�ة ملشرتكيه�ا دون 
السياسي�ن املدافعن عن تلك الرشك�ات تربطهم مصالح 
مشرتك�ة , فأم�ا مالكن او يتص�درون حائ�زي أسهمها 
وبذلك يستبسل�ون يف الدفاع عنها وع�دم السماح بدخول 

رشكات أخرى اكثر رصانة.
رشك�ات املوباي�ل ساهم�ت يف تدم�ري االقتص�اد العراقي 
ومارس�ت الضغ�وط ورشاء الذم�م واملت�رر الوحيد هو 
املواط�ن العراق�ي، اذ لج�أت ع�رب صفق�ات مشبوهة اىل 
تنظي�ف جيب املواط�ن عرب اسوأ خدمة اتص�االت تقدمها 
و املخالف�ات القانونية التي ترتكبه�ا تلك الرشكات كبرية 
ج�دا , وتحصل عى عوائد ضخم�ة جدا ال تتناسب مع تلك 
األرباح.الرشكات ما زالت تفرض رضيبة 20% عى املواطن 
والت�ي كان معم�ول بها يف ف�رتة التقشف وبع�د انتهائها 
ل�م يت�م حذفها نتيج�ة تواطئ سيايس مع تل�ك الرشكات 
, وه�ذا االم�ر يشمل ع�دم مطالبة تلك الرشك�ات بديونها 
للحكوم�ة العراقية من تراك�م الرائب عليها, كما ان ال� 

20% ال تذهب للحكومة وانما اىل جيوب تلك الرشكات وهي 
مؤامرة المتصاص جيوب العراقين.

اليوم هناك أصوات نشاز لبعض السياسين التي تربطهم 
عالقات مشبوه�ة مع تلك الرشكات تح�اول الضغط عى 
الحكوم�ة العراقية من اجل ح�ذف فقرة استحصال ديون 
تل�ك الرشكات املرتاكم�ة والتي تق�در بمئ�ات املالين من 
ال�دوالرات , وحرم�ان املوازن�ة السنوي�ة من تل�ك األموال 
م�ن اج�ل الحصول ع�ى عم�والت وارباح تذه�ب لجيوب 
ارب�اح  ع�ى  تقت�رص  ال  الفاسدين.االرب�اح  السياسي�ن 
االتصاالت وكارتات الشحن , بل هناك ارباح ضخمة نتيجة 
بيعه�ا لسع�ات االنرتن�ت ضم�ن عملها بالرغ�م من سوء 
خدماته�ا يف هذا املج�ال .يقول الخب�ري االقتصادي لطيف 
العكي�ي يف اتصال مع ) املراقب العراقي(: رشكات املوبايل 
يف العراق ل�م تقدم خدمات جيدة , بل هي رديئة ومرتفعة 
األسعار وتستخدم تقني�ة قديمة ) قصرية املوجات وتؤثر 
سلب�ا عى حياة املواطن , وهن�اك مافيات سياسية تحمي 
تل�ك الرشكات وتحص�ل عى عم�والت ورش�اوى واحيانا 
تمتل�ك اسه�م فيه�ا , فه�ي تسع�ى اىل شطب دي�ون تلك 
الرشك�ات للحكومة واملماطلة يف دفع رضائبها يف محاولة 

لتسويفها .

تفاصيل اوسع صفحة 3

عصابات سياسية تتقاسم الغنائم مع شركات الهاتف النقال لتحول دون محاسبتها

املراقب العراقي/ متابعة...
كشف�ت قيادة الق�وة الجوية التابع�ة لحرس الثورة 
اإلسالمية يف إيران، أنها كان�ت تتابع طائرة االغتيال 
الت�ي استهدف�ت القائد الكب�ري قائد ق�وة القدس يف 
حرس الثورة االسالمية الفريق قاسم سليماني قرب 

مطار بغداد، منذ لحظة إقالعها وحتى االغتيال.
وق�ال قائد القوات الجوية أم�ري عي حاجي زادة، إن 
العدو »استخدم الغتيال قاس�م سليماني، مجموعة 
من املعدات، حيث حسبت الواليات املتحدة احتماالت 
ازدياد ع�دد سيارات موكب القائد الشهيد سليماني، 

واية تغيريات قد تحدث يف موكبه«.
وأض�اف »نح�ن – يف قي�ادة املراقب�ة والسيط�رة – 
استغربن�ا جدا عندم�ا رصدنا طائ�رة حملت ذخرية 
كبرية وبالطبع لم نكن نعرف مهمتها لكن رأينا أنها 
أقلع�ت بعد أن حملت كمية كب�رية جدا من الذخرية، 

وبعد إقالعها تزودت بالوقود«.
وق�ال العمي�د حاج�ي زادة، إن »الطائ�رة املس�رية 

MQ-9 أقلع�ت من قاعدة عي السالم يف الكويت، وأن 
املروحيات التي شارك�ت يف العملية أقلعت من داخل 
الع�راق قبل العملي�ة وبعدها، وتحدي�دا من قاعدتي 

التاجي وعن األسد«.
وأكد العمي�د حاجي زادة، أن »ع�دد القواعد الجوية 
التي شاركت يف العملية ترتاوح ما بن أربع أو خمس 
قواع�د عسكري�ة امريكية يف املنطق�ة، مضيفا »كنا 
نرص�د بعض األحداث ورأينا التحركات لكننا لم نكن 
عى اطالع عى مخططهم، ولم نكن كذلك عى اطالع 
ع�ى تحركات القائد الكب�ري الشهيد قاسم سليماني 
عندم�ا توجه إىل العراق«.وأش�ار العميد حاجي زاده 
إىل أنه »يف بعض مراح�ل عملية االغتيال كانت هناك 
مقاتل�ة F15 ع�ى مساف�ة نح�و 40 إىل 50 ك�م من 
العاصم�ة العراقية بغ�داد، لتقرتب بشك�ل مفاجئ 
وبرسع�ة 1100 كيلوم�رت يف الساع�ة، م�ن منطقة 

الهجوم قرب مطار بغداد، ثم ابتعدت«.

تفاصيل اوسع صفحة 4

الحرس الثوري: الطائرة االمريكية المنفذة لعملية 
اغتيال قادة النصر حملت ذخائر ثقيلة 
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مستهينا بصالحياته الدستورية والقانونية

صالح يضرب السيادة واإلرادة الشعبية »عرض الحائط« 
ويتفق »سرا« مع ترامب على بقاء االمريكان في العراق

2 صحيفة-يومية-سياسية-عامةمن احلدث

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

ل�م اجد عبارة اكثر ازدراًء بالعراقيني، من تلك التي تلوكها االلس�ن 
 سواء  كانت عن قصد ومعرفة ، ام عن جهل واقتفاء الثر الجاهلني 

  . اال وهي عبارة >>العراق ساحة لتصفيات الحسابات << 
إن اول م�ايف ه�ذه العبارة من تحق�ر وتوه�ني للعراقيني ، واقىس 
م�ا  فيها ، هو انها تس�لب عن العراقي�ني االرادة ،والعزم، والغرة ، 

 والشجاعة .  
وكأنه�م اليغيظه�م احت�ال،  وال ق�درة لهم عىل دف�ع الرضر عن 

انفسهم  او اعراضهم .  
إن هذه العبارة تعني فيما تعني

 ان الع�راق صاح�ب اول ث�ورة يف الوط�ن العرب�ي ضد االس�تعمار  
 الربيطان�ي عام 1920 بات اليوم مستأنس�ا باالحت�ال وراضيا به 

 واليجد يف ضرا . 
 ان هذه العبارة تعني فيما تعني أن العراقي قد فقد  غرته  ومروءته 

وشجاعته
تعن�ي أن العراقي�ني انس�لخوا ع�ن قيمه�م وانتماءاته�م المته�م 
 االس�امية والعربية،  ولم يعد لهم دخل فيم�ا تقرتفه امريكا بحق 

 اخوانهم يف بقية البلدان
تعن�ي أن العراقي�ني عاجزي�ن عن منع 
غره�م من اللع�ب بس�احتهم  والحول 
لهم وال قوة وانهم يستعطفون االخرين 

وترجون منهم الكف  عن النزاع
فق�دوا  العراقي�ني  أن  تعن�ي  انه�ا 
ش�جاعتهم ولم يعد بوس�عهم تس�مية 
 االشياء بمسمياتها فيقولوا للظالم انت 

ظالم وللمظلوم انت صاحب  حق
انها تعن�ي ان العراق اليفرق بني من يعرب 

املحيطات وليس لنا  معه اي مش�رتك ال ديني ،والفكري ،وال عرقي 
،وال تاريخ�ي ،  والجغرايف )امري�كا( وبني الجار ال�ذي تربطك معه 

الجغرافيا  ،والتاريخ ،والعقيدة واملواقف الحميدة )ايران( 
انها تعني ان العراق اس�قط كل حس�اباته مع امري�كا ولم يعد له 

 معها اي حساب   
ال االحت�ال وال قت�ل مئ�ات االالف م�ن ابنائ�ه والتدم�ر عرشات 
االالف  م�ن منش�آته الحيوي�ة  والدورها الخبيث بقم�ع انتفاضته 

الشعبية)ليس  له اي حساب( 
تعن�ي ان العراق عاجز عن بي�ان ماهية هذه الحس�ابات التي يتم 

 تصفيتها عىل ارضه وكم هي الجهات التي تتصارع عىل ارضه
ان�ه هذه العبارة تجهل أن الع�راق تعرض للغزو عام 1914من قبل 

 الربيطانيني ويومها لم تكن هناك ثورة اسامية يف ايران
انها تجهل ان امريكا س�اهمت باغتيال عبد الكريم قاسم النه دفع 
 بالعراق نحو السوفيت وحينها لم تكن هناك ثورة اسامية يف ايران
انه�ا تتغاىض ع�ن حقيق�ة ان الع�راق كان مرسحا لاح�داث بني 
 القوميني واليساريني واالساميني قبل وجود ثورة اسامية يف  ايران
انها عبارة تقفز عىل حقيقة ان العراق كان مرسحا لتنفيذ اجندات 

 امريكا حني دفعته  للهجوم عىل ايران بحرب ثمان سنوات
انه�ا عبارة تقفز عىل حقيقة ان العراق بات مرتعا لقوات التحالف 

 بعد اخراجه من الكويت
ان ه�ذه العبارة اوىل ان تكون إن العراق ليس ارضا لاحتال  وليس 

ارضا لتصفية الحسابات
  مغ�زى هذه العب�ارة أن بامكان اي احد أن يحتل العراق ويس�يطر 

 عىل مايشاء فيه رشيطة ان يكون ذلك دون عراك
تعن�ي ان العراق مش�لول واختار ان يكون منفع�ا غر فاعل عىل 

 الدوام
انه�ا االهانة الك�ربى للعراق ناهيك ع�ن غياب الني�ة بالدفاع عنه 

 بذريعة هذه العبارة !! 

العراق ساحة لتصفية الحسابات ؟!! 
ماجدالشوييل

الخميس 23 كانون الثاين 2019 
العدد 2247 السنة العاشرة

المراقب العراقي/ احمد محمد ... 
رئي�س  عق�ده  مري�ب  رسي  اتف�اق 
الجمهوري�ة بره�م صالح م�ع الرئيس 
األمريكي دونال�د ترامب بعد لقائه معه 
يف مؤتمر دافوس ينص عىل  بقاء القوات 
االمريكي�ة يف الع�راق، يف الوق�ت ال�ذي 
تطالب فيه اوس�اطا ش�عبية وسياسية 
االمريكي�ة  الق�وات  اخ�راج  ب�رضورة 
م�ن األرايض  العراقي�ة بع�د االنتهاكات 
الق�وات  به�ا  قام�ت  الت�ي  االمريكي�ة 
الغاش�مة ع�ىل األرايض العراقي�ة والتي 
كان آخره�ا اس�تهداف ق�وات الحش�د 
 الش�عبي يف القائ�م وقت�ل ق�ادة النرص 
واملقاومة اإلس�امية يف حادثة املطار يف 

بغداد . 
ويؤكد مراقبون يف الش�أن الس�يايس أن 
ماق�ام ب�ه صالح ه�و تع�د واضح عىل 
الصاحي�ات الدس�تورية املمنوحة اليه، 
وامرا مخالف  لتوجهات الشعب العراقي 
ال�ذي يرف�ض البق�اء األمريك�ي ع�ىل 

األرايض العراقية . 
من جهته اعتربا املحلل الس�يايس عادل 
الجمهوري�ة  أن »قي�ام رئي�س  مان�ع، 
برهم صال�ح بعقد اتفاق�ات رسية مع 

الرئي�س األمريك�ي دونال�د  ترام�ب هو 
خ�رق للس�يادة العراقي�ة ولي�س م�ن 
صاحياته الدستورية«، مبينا ان »حتى 
صاحية توقي�ع القوانني املصوت عليها 
م�ن قب�ل  مجل�س الن�واب، واملمنوح�ة 
لرئيس الجمهورية هي ال أهمية لها ألن 
القانون يعد نافذا س�واء صادق عليه ام 

ال  .» 
وق�ال مان�ع، يف ترصي�ح ل�� »املراق�ب 
رئي�س  ب�ه  ق�ام  »م�ا  إن  العراق�ي« 
الجمهورية برهم صالح هو تحد واضح 
لارادات السياس�ية والشعبية  التي تريد 
خروج االمريكان من األرايض العراقية«، 
معت�ربا أن »موقف الرئي�س من خروج 
اإلرادة  م�ن  متناغ�م  ه�و  االمري�كان 
الكردي�ة  الت�ي ترفض ذلك وه�ذا ميول 

للقومية وليس عمل بروح للوطنية .» 
وش�دد مان�ع ع�ىل »رضورة محاس�بة 
صال�ح عىل ذل�ك، ألنه فيه تع�د للحدود 
الدس�تورية والقانونية التي منحت اليه 
بموج�ب القان�ون«، داعي�ا   «املكون�ات 
العراقي�ة اىل رضورة الخ�روج بموق�ف 
وطني موحد يرف�ض الوجود األمريكي 

عىل األرايض العراقية .» 
الس�يايس حاف�ظ  املحل�ل  ب�دوره ع�د 

رئي�س  لق�اء  الخمي�س،  بش�ارة،  ال 
الجمهوري�ة بالرئي�س االمرك�ي إهانة 
لس�يادة الع�راق وأضعف موقف�ه  دوليا 
واملكون�ات  الش�عب  إلرادة  وتح�دي 

السياسية . 
وقال ال بش�ارة، إن »اعتداء أمركا عىل 
قادة الحشد يمثل انتهاكا لسيادة العراق 
وهناك ق�رار مصوت ع�ىل خروجهم ما 
يتطلب م�ن رئيس  الجمهورية ان تكون 

له مواقف رافضة للوجود األمركي .» 
وأض�اف ان »رئي�س الجمهوري�ة برهم 
صال�ح اه�ان س�يادة الع�راق ورضب 
كرامة البلد عرض الحائط ورسم صورة 
للعال�م بان العراق  منقس�م وغر موحد 
بمواقفه خال لقاءه بالرئيس األمركي 

دونالد ترامب .» 
موق�ف  اضع�ف  »صال�ح  ان  وأوض�ح 
الع�راق دولي�ا وم�ن املمك�ن ان تتك�رر 
االعتداءات عىل الع�راق وانتهاك اجواءه 

من دول أخرى بعد  لقاءه برتامب .» 
وكان تقري�ر نرشت�ه وكال�ة الصحافة 
الرئي�س  أن  قداعل�ن  ق�د  الفرنس�ية 
ورئي�س  ترام�ب  دونال�د  االمريك�ي 
الجمهوري�ة العراقي برهم صالح  اتفقا 
ع�ىل بقاء الجي�ش االمريك�ي يف العراق 

وذلك عق�ب االجتماع الرسي بني االثنني 
يف س�ويرسا. مضيفا أن ترامباكد مجددا 
الت�زام  الوالي�ات املتحدة الثاب�ت بعراق 
يتمتع بالس�يادة واالستقرار واالزدهار، 

بحسب زعمه . 
يذك�ر أن الرئيس�ني التقيا ع�ىل هامش 
املنتدى االقتص�ادي العاملي يف دافوس يف 
أول لقاء بينهما منذ أن اغتالت الواليات 
املتح�دة  الجن�رال قاس�م س�ليماني يف 
بغ�داد، مم�ا أغضب العراقي�ني وأدى إىل 
دعوة من الربمل�ان يف الباد لطرد القوات 

األمريكية . 
والجدير بالذكر أن اوساطا نيابية كانت 
ق�د حذرت بره�م صالح من عق�د لقاء 
م�ع الرئي�س األمريك�ي دونال�د ترامب 
وذلك عقب مؤتمر  دافوس الذي حرضاه 

الرئيسان . 
وتأت�ي تل�ك الخط�وة م�ع التوجه�ات 
النيابي�ة القوية والعاجل�ة حول اخراج 
الق�وات األجنبية م�ن األرايض العراقية 
وذلك عىل خلفية قصف  مقرات الحش�د 
الشعبي يف القائم وتنفيذ عملية غاشمة 
باغتيال قائد فيلق القدس الشهيد قاسم 
س�ليماني ونائ�ب رئيس هيئة الحش�د 

الش�عبي  الش�هيد أبو مهدي املهندس . 

المراقبالعراقي/بغداد...
اته�م الل�واء عبدالكريم خل�ف الناطق 
باس�م القائد الع�ام للقوات  املس�لحة، 
الخميس، من اس�ماهم ب�«املندس�ني« 

بقتل املتظاهرين . 
وقال خلف بحس�ب الوكالة الرس�مية، 
ان«مندسسن يستخدمون  أسلحة لقتل 
املتظاهرين التهام القوات األمنية بها«. 

واض�اف، ان«الدول�ة تاح�ق املجرمني 
ولن يفلت أحد من قبضة  العدالة«. 

خلف: مندسون يستخدمون أسلحة لقتل 
المتظاهرين التهام القوات  األمنية بها

المراقبالعراقي/بغداد...
اكدالنائب عن كتلة إرادة الربملانية حس�ن ع�رب، الخميس، إن  التوافق 

عىل األسماء املرشحة لرئاسة الحكومة لم يتعد نسبة  ال�03  %  . 
وأوض�ح عرب، يف ترصيح تابعت�ه »املراقب العراق�ي« أن »التوافق  عىل 
االسماء التي طرحت لم يتعد نسبة 03 باملئة من قبل الكتل  السياسية«، 
مبيناً أن »االنقس�ام بات يف داخل الكتلة نفس�ها إذ أن  قسما من النواب 
موافق�ن وقس�ما اخ�ر غري 

موافقن«. 
وأض�اف ع�رب، أن�ه »حتى 
االن ال توج�د رؤي�ة كاملة 
الش�خصية  الت�ي  ع�ن 
سرتش�����ح للمنصب«، 
مؤكداً أن »االتفاق عىل رئيس 
وزراء  ي�ريض جمي�ع الكت�ل 
السياس�����ية س����يمثل 
غ�ري  م�ن  الن�ه  فش�����ال 
 املمكن ان تريض جميع الكتل 

السياسية بمرشح واحد«. 

المراقبالعراقي/بغداد...
أكدت اللجنة القانونية النيابية، األربعاء، أن جلس�ات مجلس النواب،  مس�تمرة 
االنعقاد لغاية الثالث من شهر شباط املقبل .  وقال عضو اللجنة، حسن العقابي، 
يف ترصيح تابعته »املراقب  العراقي« إن »جلس�ات مجلس النواب مستمرة لغاية 
الثالث من  الشهر املقبل وهو نهاية الفصل الترشيعي الحايل«.  وأضاف العقابي، 
ان »اللجن�ة القانونية تعمل عىل وضع جدول  باألقضية والنواحي خاص بتوزيع 
عدد املقاعد حس�ب الكثافة  الس�كانية«، الفتاً إىل انه »من املحتمل ان يتم اعداد 
الجدول وتقديمه  إىل مجلس النواب للتصويت عليه خالل هذا الفصل«.  وأوضح، 
ان »العمل عىل أعداد الجدول وإنجازه يتم بالتنسيق مع  وزارة التخطيط للكشف 
عن اع�داد األقضي�ة والكثاف�ة الس�كانية فيها  لتوزي�ع املقاعد حس�ب قانون 

االنتخابات الجديد الذي صوت عليه  مجلس النواب مؤخراً«. 

المراقبالعراقي/بغداد...
اعلن�ت وزارة الرتبي�ة، الخميس، عن 
موافقته�ا ع�ىل تمديد ف�رتة  التقديم 
لالمتحان�ات الخارجية يف محافظات 
ال�وزارة  وق�ال  والجن�وب .   الوس�ط 
يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب العراق�ي« 
نس�خة منه إن   «وزيرة الرتبية س�ها 
خلي�ل الع�ي ب�ك وافقت ع�ىل تمديد 

فرتة التقدي�م  لالمتحانات الخارجية 
يف املحافظ�ات الوس�طى والجنوبية 
لغاي�ة ٠٣  م�ن ش�هر كان�ون الثاني 
اىل  ال�وزارة  واش�ارت  الح�ايل«.  
»مخاطب�ة مديري�ات الرتبي�ة يف تلك 
املحافظ�ات  ب�رورة ايج�اد مواقع 
تع�ذر  ح�ال  يف  للمتقدم�ن  بديل�ة 

التقديم يف  املديريات«. 

المراقبالعراقي/بغداد...
نصي�ف،  عالي�ة  النائب�ة  اك�دت 
الخمي�س، إنه تم تعين ش�خص 
»علي�ه  م�ؤرشات كث�رية« وكي�اًل 
لل�وزارة لش�ؤون اإلنت�اج وكالة، 
مشريًة إىل  أن هذا امللف سيحال إىل 

هيئة النزاهة . 
وذك�رت نصي�ف يف بي�ان تلق�ت 
العراقي« نس�خة منه،  »املراق�ب 
أنه   «بع�د انتهاء مهام أحد حيتان 
الفس�اد )أ . ح. ط( وإحالت�ه اىل 
القانونية،  الس�ن  التقاعد  لبلوغه 
أرس�لت الوزارة كتاب�اً اىل حكومة 
ترصيف  األعمال بتعين ش�خص 

ليصب�ح وكي�اًل  ل�ه  بدي�اًل  آخ�ر 
للوزارة لش�ؤون  االنت�اج )وكالة( 
وهو )س. ف. ج(، وهذا الشخص 
عليه م�ؤرشات  كثرية، م�ن بينها 
التالع�ب بالوق�ود والعمل لصالح 
شخصن مهمن  يف مجال الوقود، 
كما تس�بب بخراب محطة جنوب 
بغداد س�نة ٤١٠٢  بس�بب الغش 
واس�تخدام م�واد غ�ري صالح�ة، 
والكارث�ة أن ش�هادته  كيمياء اي 

أنه بعيد عن هذا التخصص«. 
»ه�ذا  أن  نصي�ف،  وأضاف�ت 
الشخص اشرتى املنصب لتحقيق 
منفعة  مادية من خالله، واملنصب 

مل�ن يدف�ع أكث�ر، وه�و الرابح يف 
النهاي�ة  م�ن الس�حت الح�رام«، 
متس�ائلة: »كيف يمكن لحكومة 
ترصي�ف  األعم�ال املوافق�ة عىل 
تمرير كتب رسمية تتضمن تعين 
أشخاص  يف الدرجات الخاصة؟«. 

وش�ددت نصي�ف ع�ىل »رضورة 
تدخ�ل الجه�ات الرقابي�ة املعنية 
وإلغ�اء  القضي�ة  يف   والتحقي�ق 
تعين هذا الشخص وكيالً لشؤون 
 االنت�اج«، مبين�ة أن »ه�ذا امللف 
س�يحال إىل هيئ�ة النزاهة خالل 

األي�ام  القليل�ة 
وأن  املقبل�ة، 

كل من يعبث بمق�درات هذا البلد 
سيلعنه الشعب  والتأريخ«. 

كتلة إرادة: التوافق على األسماء 
المرشحة لرئاسة الحكومة لم  يتعدالـ30  % 

جلسات البرلمان مستمرة لغاية الثالث 
من الشهر المقبل

التربية توافق على تمديد فترة
 التقديم لالمتحانات الخارجية في 

 محافظات الوسط والجنوب

بعد تعيين شخص عليه مؤشرات كثيرة وكياًل لوزارة الكهرباء..
  نائبة تطالب بتدخل الجهات الرقابية

الشريط 
األمين

المراقبالعراقي/االنبار...
أعلن الحشد الشعبي، الخميس، معالجة طائرة مسرة غرب االنبار . 

وقال اعام الحش�د، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه،  إن 
»اللواء 45 يف الحش�د الش�عبي يتصدى لطائرة مس�رة قرب مقره  يف 

القائم عىل الحدود الس�ورية«. 
وأوضح القيادي يف الحشد الشعبي قيص االنباري، الخميس، ان  قوات 
الحشد والقوات الساندة لها تقوم بعمليات نوعية يف الصحراء  الغربية 
خاص�ة بعد قيام الق�وات األمركية بجوالت يف تل�ك املنقطة،  الفتا اىل 
ان االم�ركان يدع�ون داعش االجرامي بالس�اح والعت�اد عرب  االنزال 

الجوي. 

الحشد الشعيب يعالج طائرة مسرية 
يف القائم

المراقبالعراقي/الموصل...
اعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن 
تحرير مختطف�ني يبلغان من  العمر 
12 سنة والقبض عىل مختطفيها يف 

الجانب االيرس ملدينة  املوصل . 
تلق�ت  بي�ان  يف  ال�وزارة  وذك�رت 
»املراق�ب العراقي« نس�خة منه، إن 
  «ق�وة مش�رتكة م�ن فوج ط�وارئ 
ومكت�ب  ع�رش،  الثان�ي  الرشط�ة 
 مكافح�ة إج�رام رسق�ة الس�يارات 
التابع ملديري�ة مكافحة إجرام قيادة 

 رشط�ة نين�وى، تمكنت م�ن تحرير 
طفلني مختطف�ني يبلغان من العمر 
  ) 12 سنة ( تم اختطافهما واالعتداء 

عليهما«. 
واضافت، ان »القوة تمكنت من القاء 
القبض عىل املجرم ) م ع م  ي ( الذي 
قام باختطافهم�ا وارتكاب جريمته 
الش�نيعة يف الجان�ب  األي�رس ملدين�ة 
املوص�ل، وقد ت�م اتخاذ اإلج�راءات 
القانونية بحقه  وتوقيفه وفق املادة 

422 ق ع وبداللة ٣9٣ ق ع«. 

تحرير مختطفين والقبض عىل مختطفهما 
بأيسر الموصل

المراقبالعراقي/بغداد...
أعلن�ت وزارة الصحة، الخميس، أن العراق خال من اي اصابة  بمرض 
كورون�ا الذي انت�رش يف احدى مناطق الصني مؤخرا، فيما  اش�ارت اىل 
أن جمي�ع الوافدي�ن للباد من كاف�ة الدول ومنها الص�ني  يخضعون 

للفحص يف املطارات واملنافذ الحدودية . 
وقال املتحدث باس�م الوزارة سيف البدر يف ترصيح إلذاعة »سومر  اف 
ام« تابعته »املراقب العراقي« ان »العراق خال تماما لغاية االن  من اي 
اصاب�ة بمرض كورونا الذي انترش موخرا يف دولة الصني،  وحس�ب ما 
اكده املركز الوطني للوقاية والس�يطرة عىل االمراض  االنتقالية التابع 

لوزارة الصحة«. 
واكد الب�در ان »الوزارة لديها خطط بالتنس�يق م�ع كل املنافذ 
 الحدودي�ة ومن ضمنها املط�ار للتعامل مع الح�االت الوبائية 
الي دولة  وهناك متابعة للمس�افرين ومتابعة حركتهم وايضا 
الوافدي�ن س�واء  عراقي�ني او غره�م وهن�اك فح�ص بداخل 
املط�ارات وهناك مراكز  صحية بداخل املط�ارات وهناك توثيق 

لبيانات وافدين ومتابعة  لحاالتهم وألي اعراض ومتابعة«. 

ت�رصيح اإذاعي
الصحة تعلن خلو العراق من اي 

اصابة لمرض كورونا



توق�ع الخب�ر االقتص�ادي عامر 
الجواه�ري، األربعاء، ب�دء تنفيذ 
االتفاق الصيني مع العراق خالل 
األشهر الخمسة املقبلة، فيما بني 
أن االتفاق سيسه�م بدعم املنتج 
الوطني عرب استخدام مواد البناء 

املحلية واليد العاملة الداخلية.
“تنفي�ذ  إن   ، الجواه�ري  وق�ال 
االتف�اق م�ع الص�ني بحاجة إىل 
إجراءات تنفيذية قد تصل مدتها 
إىل خمس�ة أشه�ر”، الفت�ا إىل أن 
“تلك الجزاءات تتعلق بالية دخول 
الرشاكات وتحديد املشاريع املراد 

تنفيذها”.
وأض�اف أن “االتف�اق مع الصني 

محط�ة  بن�اء  بتنفي�ذ  سيب�دأ 
وبع�ض  بغ�داد  يف  كهربائي�ة 
مناط�ق  يف  الخدمي�ة  املشاري�ع 

أن  مبين�ا  والجن�وب”،  الوس�ط 
“املراح�ل األخ�رى م�ن االتف�اق 
التحتي�ة  البني�ة  ستسته�دف 

ومشاريع عمالقة”.
الصين�ي  “االتف�اق  أن  وب�ني 
سيسه�م يف دعم املنت�ج الوطني 
عرب استخ�دام مواد البناء املحلية 
إضافة اىل اليد العاملة”، موضحا 
أن “دعم الصناعة املحلية سيوفر 
لتموي�ل  أخ�رى  أبواب�ا  للع�راق 
موازنته العامة بدل االعتماد عىل 

الصادرات النفطية فقط”.
وكشف رئي�س اللجن�ة املالية يف 
مجل�س النواب هيث�م الجبوري، 
لدراس�ة  برملاني�ة  مس�اع  ع�ن 
الص�ني  م�ع  الع�راق  اتفاقي�ة 
وتحويله�ا اىل قان�ون، مؤكدا أن 

االتفاقية “مهمة جدا”.

مافيات سياسية تتواطىء مع شركات الهاتف وتسعى إللغاء ديون الضرائب مقابل عموالت مالية 
تستحوذ على  20 % كأرباح إضافية 

 فمعظم السياسي�ني املدافعني عن تلك 
الرشك�ات تربطه�م مصال�ح مشرتكة 
, فأم�ا مالك�ني او يتص�درون حائزي 
أسهمها وبذل�ك يستبسل�ون يف الدفاع 
عنه�ا وع�دم السماح بدخ�ول رشكات 
أخ�رى اكث�ر رصانة.رشك�ات املوبايل 
ساهم�ت يف تدم�ر االقتص�اد العراقي 
الذم�م  ورشاء  الضغ�وط  ومارس�ت 
واملت�رر الوحيد هو املواطن العراقي، 
اذ لج�أت ع�رب صفق�ات مشبوه�ة اىل 
تنظيف جيب املواط�ن عرب اسوأ خدمة 
اتصاالت تقدمها و املخالفات القانونية 
التي ترتكبها تل�ك الرشكات كبرة جدا 
, وتحص�ل ع�ىل عوائد ضخم�ة جدا ال 
تتناس�ب مع تل�ك األرباح.الرشكات ما 
زالت تف�رض رضيبة 20% عىل املواطن 
والتي كان معمول بها يف فرتة التقشف 
وبع�د انتهائها ل�م يتم حذفه�ا نتيجة 
تواط�ئ سي�ايس م�ع تل�ك الرشكات , 
وه�ذا االم�ر يشمل ع�دم مطالب�ة تلك 
الرشك�ات بديونها للحكوم�ة العراقية 
من تراكم الرائ�ب عليها, كما ان ال� 

20% ال تذهب للحكومة وانما اىل جيوب 
تل�ك الرشكات وهي مؤامرة المتصاص 

جيوب العراقيني.
الي�وم هن�اك أص�وات نش�از لبع�ض 
عالق�ات  تربطه�م  الت�ي  السياسي�ني 
مشبوه�ة م�ع تل�ك الرشك�ات تحاول 
الضغ�ط ع�ىل الحكوم�ة العراقي�ة من 
اجل حذف فق�رة استحصال ديون تلك 
الرشكات املرتاكم�ة والتي تقدر بمئات 
املاليني من الدوالرات , وحرمان املوازنة 
السنوي�ة م�ن تل�ك األم�وال م�ن اجل 
الحصول ع�ىل عموالت وارب�اح تذهب 

لجيوب السياسيني الفاسدين.
االرب�اح ال تقترص عىل ارباح االتصاالت 
وكارت�ات الشح�ن , ب�ل هن�اك ارب�اح 
ضخمة نتيجة بيعه�ا لسعات االنرتنت 
ضمن عملها بالرغم من سوء خدماتها 

يف هذا املجال .
يقول الخبر االقتصادي لطيف العكييل 
العراق�ي(:  املراق�ب   ( اتص�ال م�ع  يف 
رشك�ات املوباي�ل يف الع�راق ل�م تقدم 
خدمات جيدة , بل هي رديئة ومرتفعة 

األسع�ار وتستخ�دم تقني�ة قديم�ة ) 
قصرة املوج�ات وتؤثر سلبا عىل حياة 
املواط�ن , وهن�اك مافي�ات سياسي�ة 

تحم�ي تل�ك الرشك�ات وتحص�ل عىل 
عموالت ورشاوى واحيانا تمتلك اسهم 
فيه�ا , فهي تسعى اىل شطب ديون تلك 

الرشك�ات للحكوم�ة واملماطلة يف دفع 
رضائبها يف محاولة لتسويفها .

 %20 رضيب�ة  ان  العكي�يل:  وتاب�ع 

الشح�ن  كارت�ات  ع�ىل  املفروض�ة 
والت�ي يج�ب ان تع�ود للدول�ة , اال ان 
بع�ض املتنفذين حولوا تل�ك الرائب 

وأصبح�ت  املوباي�ل  رشك�ات  اىل 
موازن�ات  يف  تتك�رر  الريب�ة  فق�رة 
2016و2017 و2018 من اجل تحقيق 
أرب�اح لتل�ك الرشك�ات وع�ىل حساب 
املواط�ن واالرباح ال تقت�رص عىل أرباح 
االتص�االت وكارتات الشحن , بل هناك 
أرب�اح ضخمة نتيج�ة بيعه�ا لسعات 
االنرتنت ضم�ن عملها ع�ىل الرغم من 

سوء خدماتها يف هذا املجال .
 م�ن جهت�ه يق�ول املخت�ص بالش�أن 
االقتصادي جاسم الطائي يف اتصال مع 
) املراق�ب العراق�ي(: تعتم�د كل الدول 
ع�ىل القطاع�ات االقتصادي�ة الوطنية 
ويف مقدمته�ا رشك�ات االتصاالت التي 
من املف�رتض ان توفر 3% م�ن واردات 
موازن�ة الع�راق , فض�ال ع�ن تشغي�ل 
أيدي عاملة عراقي�ة , لكن ما يحدث يف 
العراق ان رشك�ات االتصاالت اصبحت 
عبئاً عىل الدولة العراقية , فهي ال تدفع 
الرائب املرتاكمة عليه�ا , ولم تسهم 
يف دعم الحكومة يف مشاريع اقتصادية 
خدمية بسبب الفس�اد وتدخل الطبقة 
الرشك�ات  تل�ك  عم�ل  يف  السياسي�ة 
ملصالحها الخاصة عىل حساب مصلحة 
الع�راق , فضال عن فيت�و سيايس ملنع 
انش�اء رشكة وطني�ة عراقية , كل ذلك 
جع�ل تلك الرشكات تبح�ث عن األرباح 

وال تقدم الجودة يف عملها .
اىل ذل�ك ب�ني الخبر االقتص�ادي قيص 
صف�وان ، ان قيمة الرائب املفروضة 
عىل رشكات االتصاالت والبالغ نسبتها 
15% تصل اىل 400 مليون دوالر سنويا، 
الفت�ا اىل ان الغ�اء ه�ذه الريب�ة يعد 

هدرا باملال العام.

،،
،،

ملف شركات الموبايل في العراق يضم العديد 
من ملفات الفس����اد الكبيرة واله����در المالي , كما ان 
هناك فيتو سياسي على انش����اء شركة موبايل وطنية من 
اج����ل إبقاء ش����ركات الموباي����ل الحالية تعمل في الس����وق 

العراق وتمارس السرقة العلنية لمشتركيها دون رادع 
قانوني لهم ,

العراق يحتل المرتبة 
السادسة »عربيًا« باألكثر 

فسادًا لعام 2019
احت�ل الع�راق املرتب�ة السادس�ة »عربي�اً« باالكثر 
فساداً، فيما احتل املرتب�ة 162 عامليا يف اكثر الدول 
العال�م شفافي�ة لع�ام 2019، فيم�ا ح�ني احتلت 

الدنمارك املرتبة االوىل عامليا باكثر الدول شفافية.
وقالت منظمة الشفافية العاملية يف تقرير لها اليوم 
الخميس إن »الدنمارك ونيوزلندا حصلتا عىل املرتبة 
االوىل ع�ىل الت�وايل باق�ل دول العال�م فس�ادا واكثر 
شفافية ب�� 87 نقطة عىل التوايل، تليها فنلندا التي 
حصل�ت عىل املركز الثاني ب� 86 نقطة وسنغافورة 

عىل املركز الرابع ب� 85 نقطة«.
واضاف�ت املنظم�ة ان »الع�راق حصل ع�ىل املرتبة 
السادس�ة عربي�ا يف حني ج�اء باملرتب�ة 162 عامليا 
من اصل 180 دول�ة مدرجة يف الجدول باكثر الدول 
شفافي�ة متقدما ع�ىل دولة بورن�دي والكونغو، يف 
حني حصل�ت الصومال وجنوب الس�ودان وسوريا 
واليم�ن وفنزوي�ال والس�ودان وغيني�ا االستوائي�ة 
وافعانست�ان وكوري�ا الشمالية ع�ىل املراتب االعىل 

بالفساد«.
 وتصدر املنظمة تقري�را سنويا حول الفساد، وهو 
تقيي�م عىل مقياس من صفر إىل 100 يصنف الدول 
م�ن األكث�ر إىل األقل فس�ادا، ويستن�د التقرير عىل 
بيان�ات تجمعها املنظمة م�ن 12 هيئة دولية منها 

البنك الدويل واملنتدى االقتصادي العاملي.

رفد المنظومة الوطنية
 ب�280 ميغا واط

يف  الكهربائية  الطاقة  انتاج  مديرية  أنهت 
بمحطة  وحدت�ني  يف  الصيانة  اعمال  قار،  ذي 
النارصية البخارية، واكدت ان الطاقة املنتج�ة 
سرتتفع خالل الصيف املقبل بعد دخول وحدتني 

من املحطة الغازية الجديدة اىل الخدمة.
وقال مصدر مسؤول يف املديري�ة ، ان »االنتاج 
محطة  يف  الكهربائية  الطاقة  من  الحايل 
النارصية البخارية من الوحدتني الثانية والثالثة 
من  ميغاواط   140 بواقع  ميغاواط   280 يبلغ 
يف  الصيانة  »اعمال  ان  اىل  مشرا  وحدة«،  كل 
بمشاركة  اكتملت  والرابعة  االوىل  الوحدت�ني 

رشكة اماراتية وبالطاقة نفسها«.
النارصية  محطة  من  »وحدت�ني  ان  واضاف�ت 
ميغاواط   200 وبمعدل  الجديدة  املركب�ة 
املقب�ل،  الصيف  خالل  للمنظومة  ستضاف 
اضافة اىل املحطة الغازية بمعدل 40 ميغاواط«، 
مبينا ان »اكتمال االنتاج يف املحطة املركبة التي 
تقوم بانشائها رشكتان تركية وامركية ستزيد 
الكهربائي  التيار  تجهيز  ساعات  معدالت  من 

للمواطنني«.
 واكد املصدر ان »وزارة الكهرباء جادة يف اكمال 
مشاريع الكهرباء وزيادة معدالت االنتاج ضمن 
الستقبال  استعدادا  املح�ددة  الزمنية  الجداول 

الصيف املقبل«.

العقابي: المنافذ الحدودية قادرة على توفير 15 تريليون دينار لميزانية الدولة
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية 
أن  الخمي�س,  العقاب�ي,  حس�ني 
املناف�ذ الحدودية قادرة عىل توفر 
15 تريليون دين�ار سنويا لخزينة 
الدولة يف ح�ال يتم ضبط واردتها, 
مبين�ا أن خفض العجز بحاجة اىل 
تقلي�ص وترشيد يف أب�واب كثرة 

دون املساس برواتب املوظفني.
وق�ال العقابي  , ان “العجز الكبر 
يف موازن�ة العام الجاري هو سبب 
رئي�ي بع�دم دفعه�ا م�ن قب�ل 
حكوم�ة عبد امله�دي اىل الربملان”, 
مش�را اىل ان “العج�ز تج�اوز ال� 
48 ترليون دينار وهذا رقم مخيف 
والبد من اج�راء تعديالت لخفضه 

اىل النص�ف م�ن خ�الل إج�راءات 
تقشفي�ة ع�ىل ان التم�س رواتب 

املوظفني”.

“عملي�ة  ان  العقاب�ي  وأض�اف 
إيقاف الفساد هو العامل الرئيي 
يف توف�ر أم�وال إضافي�ة تسه�م 

يف خف�ض العجز حي�ث ان املنافذ 
الحدودي�ة ق�ادرة ع�ىل توفر 15 
تريلي�ون دين�ار سنوي�ا مليزاني�ة 
الدولة وحج�ب رشاء وادامة كافة 
االليات لجمي�ع الوزرات والهيئات 
والخدمي�ة”,  اإلنتاجي�ة  ع�دا 
مبين�ا أن “هن�اك انفاق�ات أخرى 
يمك�ن الغاؤها قد توف�ر عرشات 

الرتليونات من الدنانر”.
الحكوم�ة  اتفاقي�ة  سي�اق  ويف 
مع الص�ني أشار العقاب�ي، اىل ان 
“االتفاقية ليس�ت معاهدة دولية 
وقد تقترص عىل العقود وان حجم 
االتفاقية ال يتجاوز ملياري  دوالر 

بالسنة” .

اقتصادي: االتفاق مع الصين سينفذ خالل األشهر الخمسة المقبلة

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

اسعار الذهب

اسعار الدينار مقارنة بالدوالراسعار النفط

اسعار الذهب عيار 24    55,904 دينار

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

غرام الفضة عيار 95،8     544،46غرام الفضة عيار99،9     567،76اسعار الذهب عيار 18     41,929 ديناراسعار الذهب عيار 21     48,917 دينار اسعار الفضة
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أعلن�ت وزارة التخطي�ط، الخميس، عن انخف�اض معدل التضخم 
الشه�ري بنسب�ة ))0.2%(( لشهر كان�ون االول 2019 مع ارتفاع 

معدل التضخم السنوي بنسبة )%0.1(.
وق�ال املتحدث باسم ال�وزارة عبد الزه�رة الهن�داوي يف بيان ، إنه 
“بلغ الرقم القيايس الع�ام لشهر كانون االول يف العراق )%104.6( 
اذ انخف�ض بنسب�ة )0.2%( باملقارن�ة م�ع شه�ر ترشي�ن الثاني 
2019″، عازي�ا ذل�ك اىل “االنخفاض يف قسم االغذي�ة واملرشوبات 
غ�ر الكحولي�ة بنسب�ة )0.8%(،وقس�م التب�غ بنسب�ة )%0.1(، 
وقسم السكن بنسب�ة )0.2%(، وقسم التجهيزات واملعدات املنزلية 
والصيان�ة بنسبة )0.1%( ، اضافة اىل قس�م النقل بنسبة )%0.3(، 

واخرا قسم االتصال بنسبة )%0.2(”.

التخطيط : انخفاض معدل التضخم 
الشهري)0.2 %(

تستم�ر رشكة نفط ذي ق�ار، اليوم الخميس، 
بايقاف انتاج حق���ل الن����ارصية النفطي 
بسب�ب »الصعوب�ات« ال���ت�ي تراف�ق آليات 

العمل.
وق�ال مصدر اعالم�ي، يف املحافظة، إن رشكة 
نف�ط ذي ق�ار توقف انت�اج حق�ل النارصية 

النفطي لليوم الثالث عىل التوايل.
وأضاف أن وقف االنتاج جاء بسبب الصعوبات 
التي ترافق العمل وقربها من مقر التظاهرات 

عىل الطريق الرسيع.

لليوم الثالث.. نفط ذي قار توقف 
االقت�صاديإنتاج حقل الناصرية

صالح: الدولة تدفع رواتب نصف مليون عامل يعملون في شركات عاطلة

مسؤول محلي: السياحة في كربالء سجلت تراجعا تأريخيا غير مسبوق بسبب التظاهرات

كشف املستشار االقتصادي لرئيس الوزراء 
مظهر محم�د صالح، الخمي�س، عن قيام 
الدول�ة بدف�ع روات�ب نصف ملي�ون عامل 
يعملون يف رشك�ات عاطلة، مشرا إىل %75 
م�ن املعام�ل اململوك�ة للدول�ة عاطلة عن 
العمل.وق�ال صال�ح يف خالل ن�دوة عقدها 
بيت الحكمة ملناقشة اتف�اق اطار التعاون 
ب�ني الع�راق والص�ني ، إن “110 باملئة من 
م�وارد البالد النفطية وغره�ا يتم انفاقها 
لسد النفق�ات التشغيلية، علما ان املستوى 
الوظيفي دون املستوى املطلوب، االمر الذي 
يض�ع البلد ام�ام محنة لعدم وج�ود تنمية 
بالبالد”.وأض�اف أن “االتفاقي�ة مع الصني 
التي تنفذ مل�دة 20 عاما التشكل سوى اقل 
م�ن 3 باملئ�ة من اي�رادات النف�ط الغراض 
الربنام�ج الخ�اص باالتفاقي�ة االم�ر الذي 
يبلور الهندسة املالية االقتصادية بالبلد، اىل 
جانب ذلك فان�ه توجد 172 رشكة مملوكة 

للدول�ة بمعامله�ا كاف�ة، لكن من�ذ العام 
2003 يوج�د منها 75 باملئ�ة عاطلة، علما 
ان الدولة حت�ى االن تدفع رواتب 500 الف 

عامل فيها”.

ولف�ت اىل ان “مق�دار الدين الداخ�يل للبلد 
وص�ل اىل 41 ملي�ار دوالر”، منبه�ا ع�ىل 
ان “الص�ني تع�د الدول�ة االوىل بالعال�م يف 
تنفيذ املق�اوالت والعمل بمختل�ف البيئات 

والظ�روف، فض�ال ع�ن ان االتفاقية تعمل 
باط�ار برنامج النفط مقاب�ل التنمية وهو 
امر مه�م ج�دا، مبينا ان معظ�م املقاوالت 

التي تمت ملدة 15 عاماً كانت اجنبية”.
واك�د صال�ح، ان “الحكومة اع�دت حساباً 
سيادي�اً يمكن�ه ان ياخ�ذ من ام�وال البلد 
وي�ودع يف الص�ني بعملة ال�دوالر، ويف حال 
عدم نج�اح االتفاق فباالمكان فتح مقاولة 
ملرشوع معني مع رشكات مختلفة بموجب 
وزارة  تعم�ل  ان  الب�د  ل�ذا  االم�وال،  تل�ك 
التخطيط مع جه�ات محاسبية ذات خربة 
عىل اع�داد تقيي�م للمشاري�ع وكلفها قبل 
القيام ب�اي مقاولة لتجنب وجود الوسطاء 
وقطع دابر اي فساد ما سيشجع املقاوالت 
السيم�ا  للب�الد،  الدخ�ول  ع�ىل  االجنبي�ة 
مشاري�ع السك�ك والط�رق الخارجية التي 
تم اع�داد دراسات كثرة م�ن اجل تفعيلها 

لكنها باءت بالفشل”.

كش�ف قائّمقام مرك�ز كربالء حسني 
املنك�ويش، الخمي�س، ع�ن تسجي�ل 
السياحة يف املحافظة تراجعا تاريخيا 
ه�و األول من نوعه بسبب التظاهرات 
واالح�داث التي تشهده�ا البالد.وقال 
املنكويش ، إن “االحداث التي تشهدها 

املحافظ�ة من�ذ ثالث�ة اشه�ر ادت اىل 
تراج�ع واق�ع السياح�ة يف محافظة 
كرب�الء املقدسة لدرجة ان�ه ال يمكننا 
تسجي�ل اي نسب�ة عنه�ا”، مؤكدا أن 
“ذل�ك الرتاجع تسبب بح�دوث كساد 
اقتص�ادي كب�ر يف جمي�ع االس�واق 

والفنادق”.
واضاف املنك�ويش ان “معظم العمالة 
االجنبية التي تعمل يف فنادق املحافظة 
“فن�ادق  أن  إىل  الفت�ا  غادرته�ا”، 
كرب�الء اصبح�ت خالية م�ن السياح 

والزائرين”.

واشار إىل أن “املح�ال التجارية تعاني 
م�ن كس�اد ل�م تسجل�ه يف اي ف�رتة 
سابقة”، مبينا ان “كربالء االن يتواجد 
فيه�ا قليل من البه�رة وبعض الهنود 
كلي�ا  يغي�ب  بينم�ا  والباكستاني�ني، 

الزوار من الخليج وإيران”.
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المراقب العراقي/ متابعة...
الخارجي�ة االمريكي�ة  بع�د تهدي�د وزي�ر 
ماي�ك بومبي�و لبن�ان بأزمة مالي�ة  رهيبة 
خاط�ب النائب عن كتل�ة الوف�اء اللبنانية 
إبراهي�م املوس�وي  بومبي�و.. توقف�وا عن 
قول األكاذيب والدعاية املضللة حول حزب 
الل�ه،  يف الوقت الذي اعرب�ت احزاب لبنانية 
ع�ن رفضها للتدخالت  االمريكية يف الش�أن 

اللبناني. 
وقال املوس�وي، عرب حس�ابه عىل »تويرت« 
: »بومبيو:   «توقفوا عن قول األكاذيب  قائالاً
والدعاي�ة املضلل�ة حول ح�زب الل�ه، أنتم 
 تحثون اللبنانيني عىل أن يقولوا كفى لحزب 

الله، رغم أن األغلبية  يؤيدون الحزب. 
ب�أرسه  »العال�م  ان  املوس�وي،  واض�اف 
يقول�ون لكم كف�ى لكنك�م  تواصلون دعم 
يف  والديكتاتوري�ات  واالحت�الل  الع�دوان 

جميع أنحاء  العالم!«. 
م�ن جهتها رأت صحيفة االخب�ار اللبنانية 
موقف وزير الخارجي�ة  االمريكية أن »مرة 
جدي�دة، تدخل الواليات املتح�دة، علنااً، عىل 

خ�ط  األزمة يف لبنان، وهذه املرة أيضااً، كان 
وزي�ر الخارجي�ة األمريك�ي  ماي�ك بومبيو 
واضح�ااً يف تهديداته ورشوط�ه، تمامااً كما 

يف ترصيحه  م�ن وزارة الخارجية يف بريوت 
العام الفائت. سّمى رشوطه  ب�«املتطلبات 

التي تريدها أمريكا للتدخل للمساعدة«. 

حزب اهلل يرد على بومبيو : توقف عن قول األكاذيب
دولي ودعم  الديكتاتوريات   دوليعربي  عربي 

 4 قواعد عسكرية لواشنطن في المنطقة ساهمت في العملية

الحرس الثوري: رصدنا الطائرة األمريكية التي اغتالت 
الشهيدين  سليماني والمهندس وحمولتها من الصواريخ 

المراقب العراقي/ متابعة...
ن�رت صحيف�ة »إندبندنت« تقريرا مش�رتكا، لكل 
م�ن بورزو  دراغاهي وبيل ت�رو، يقوالن فيه إن أمري 
الح�رب خليف�ة وخطته  لحيازة الس�لطة املطلقة يف 

ليبيا أصبحت عقبة أمام السالم يف البلد  . 
ويشري التقرير، الذي تابعته »املراقب العراقي« إىل أن 

»حفرت يقدم  نفس�ه عىل أنه رجل عسكري 
ال يتسامح مع األمور التافهة، وقام 

 بتش�كيل جيش وطني من بقايا 
أجه�زة األمن يف نظ�ام معمر 

واعت�رب  الق�ذايف  الس�ابق، 
نفس�ه الرج�ل الق�ادر عىل 
إحالل النظام يف هذه  الدولة 
املهمشة يف شمال أفريقيا«. 

ويق�ول الكاتب�ان إن�ه لهذا 
عندم�ا واج�ه بي�رت ميليت، 

ال�ذي عم�ل س�فريا  لربيطانيا 
يف ليبيا حتى ع�ام 2018، خليفة 

حف�رت، حول س�جل نائبه  يف الجرائم الت�ي ارتكبتها 
يف املعارك، بما فيه�ا القتل الفوري  وخارج القانون، 
فإنه توقع ردا رسيعا .     ويس�تدرك التقرير بأن »أمري 
الح�رب، ال�ذي منح نفس�ه رتبة   «مارش�ال« احتج 
مش�ريا إىل قول الدبلومايس الربيطان�ي الذي تقاعد 
 م�ن عمل�ه: »لق�د اع�رتف: ال أس�يطر ع�ىل القوات 
قائل�ني  الكاتب�ان  كلها«. ويعل�ق  يل  التابع�ة 
إن »التناق�ض ب�ني طموح�ات حف�رت 
الواس�عة  والق�درات املحددة ظهر 
اآلن بصفت�ه عقب�ة كأداء أمام 
نهاية الح�رب  الليبية العنيفة 
التي تش�ابكت فيها مصالح 
الدول، مش�ريين إىل أن  النزاع 
املناط�ق  يغم�ر  ب�أن  يه�دد 
املأهول�ة بالس�كان، ما يرتك 
آالف  املواطن�ني عرضة للموت 
أو اإلصاب�ة، ويخلق فيضانا من 

املهاجرين  صوب أوروبا . 

المراقب العراقي/ متابعة...
اعتربت صحيفة لوموند الفرنسية 
هات�ف  الس�عودية  اخ�رتاق  أن 
 مؤس�س أمازون ورئيس�ها جيف 
بي�زوس -ال�ذي يمتل�ك صحيفة 
 واشنطن بوس�ت- ستكون قصة 
تطوراته�ا  مذهل�ة،  تجس�س 
متفج�رة،  وصدمته�ا كب�رية من 
وول سرتيت إىل وادي السيليكون . 

»ه�ذه  أن  الصحيف�ة  وأضاف�ت 
تق�وض  أن  يمك�ن  القضي�ة 
الس�عودي  ويل  العه�د  جه�ود 
محم�د بن س�لمان لج�ذب املزيد 
إىل  املس�تثمرين  الغربي�ني  م�ن 
السعودية، يف سياق وعده بتحويل 
اقتصاديا،  رغ�م إرشافه  اململك�ة 
عىل حملة صارم�ة ضد املنتقدين 

واملنافسني«  . 

وبحس�ب لوموند أن »التس�لل إىل 
جه�از بي�زوس أدى إىل نر صور 
 حميمة للملياردي�ر مالك اليومية 
الت�ي كان يكت�ب فيه�ا الصحفي 
خاش�قجي  جم�ال   الس�عودي 
املع�روف بانتق�اده للرياض، قبل 
يت�م  اغتيال�ه بع�د ذل�ك يف 2  أن 
ترين األول 2018 بالقنصلية يف 

 إسطنبول«  . 

المراقب العراقي/ متابعة...
أش�ارت صحيفة »األخب�ار« اللبناني�ة إىل مباحثات 
تجري ب�ني  حركتي »حماس« و »فت�ح« للتوصل إىل 
اتف�اق حلو خليف�ة  رئيس الس�لطة الفلس�طينية، 
محمود عباس، خاصة يف ظ�ل  مؤرشات عىل تدهور 
وضع�ه الصح�ي .  وكش�فت »األخبار« ع�ن مصادر 
أن »زي�ارة عب�اس االثن�ني  امل�ايض، إىل املستش�فى 
االستش�اري يف رام الل�ه، لم تكن بهدف  زيارة قس�م 
األطفال، وفق�ا ملا تم اإلعالن عنه رس�ميا، بل كانت 
 إلجراء فحوص�ات طارئة ُس�حبت خاللها عينة من 

دمه إضافة  إىل خضوعه لتصوير ملنطقة الصدر«  . 

وأضافت املصادر ذاته�ا أن »الحالة الصحية لعباس 
فور دخوله  كانت غري مطمئنة، فقد دخل وكان أحد 
مرافقيه يس�انده من  أس�فل كتفه«، لكن أوس�اطا 
طبي�ة مقربة من رئيس الس�لطة تق�ول   «إن وضعه 
الصحي ليس خطريا، بل بإمكانه ممارس�ة نشاطه 

 املعتاد يف الرئاسة مع دورية إجراء الفحوصات« 
ونقل�ت عن مصادر من حركة »حم�اس«  قولها إن 
»الحركة  عقدت أخريا نقاش�ات داخلية للتعامل مع 
جمي�ع الس�يناريوهات،  إضاف�ة إىل إجرائه�ا للمرة 
األوىل اتصاالت مع أطراف فصائلية  وأخرى يف حركة 

فتح يف الشأن نفسه«. 

إندبندنت: كيف أصبح حفتر عقبة أمام السالم في ليبيا ؟

لوموند: اختراق هاتف »بيزوس« سيضرب
 اقتصاد الرياض

األخبار: مباحثات بين حماس صحيفة 
 و فتح حول خليفة عباس

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
الجوي�ة  الق�وة  قي�ادة  كش�فت 
التابع�ة لحرس الثورة اإلس�المية 
يف إي�ران،  أنها كان�ت تتابع طائرة 
االغتي�ال الت�ي اس�تهدفت القائد 
الكبري قائد ق�وة  القدس يف حرس 
الث�ورة االس�المية الفريق قاس�م 
س�ليماني قرب مط�ار  بغداد، منذ 

لحظة إقالعها وحتى االغتيال . 
وقال قائد القوات الجوية أمري عيل 
حاج�ي زادة، إن العدو »اس�تخدم 
 الغتيال قاسم سليماني، مجموعة 
من املعدات، حيث حسبت الواليات 
 املتح�دة احتم�االت ازدي�اد ع�دد 
الش�هيد  القائد  س�يارات موك�ب 
سليماني،  واية تغيريات قد تحدث 

يف موكبه«. 
وأضاف »نح�ن – يف قيادة املراقبة 
والسيطرة – استغربنا جدا  عندما 
ذخ�رية  حمل�ت  طائ�رة  رصدن�ا 

كب�رية وبالطب�ع ل�م نك�ن نعرف 
 مهمته�ا لكن رأينا أنها أقلعت بعد 
أن حمل�ت كمي�ة كبرية ج�دا من 
 الذخ�رية، وبع�د إقالعه�ا تزودت 

بالوقود«. 
إن  زادة،  حاج�ي  العمي�د  وق�ال 
»الطائ�رة املس�ريةMQ  -9  أقلعت 
من  قاعدة عيل الس�الم يف الكويت، 
وأن املروحي�ات الت�ي ش�اركت يف 
 العملي�ة أقلعت من داخ�ل العراق 
قبل العملية وبعدها، وتحديدا من 

 قاعدتي التاجي وعني األسد«. 
وأكد العميد حاجي زادة، أن »عدد 
القواع�د الجوية التي ش�اركت يف 
 العملي�ة ت�رتاوح ما ب�ني أربع أو 
خم�س قواعد عس�كرية امريكية 
يف  املنطق�ة، مضيف�ا »كن�ا نرصد 
بع�ض األحداث ورأين�ا التحركات 
لكنن�ا ل�م  نك�ن ع�ىل اط�الع عىل 
مخططه�م، ول�م نك�ن كذلك عىل 

اطالع عىل  تح�ركات القائد الكبري 
الش�هيد قاس�م س�ليماني عندما 

توجه إىل  العراق«. 
وأش�ار العميد حاجي زاده إىل أنه 
»يف بعض مراح�ل عملية االغتيال 
 كان�ت هن�اك مقاتل�ةF15    ع�ىل 
مس�افة نح�و 40 إىل 50 ك�م من 
 العاصم�ة العراقية بغداد، لتقرتب 
بش�كل مفاج�ئ وبرسع�ة 1100 
 كيلومرت يف الس�اعة، م�ن منطقة 
الهج�وم ق�رب مط�ار بغ�داد، ثم 

 ابتعدت«. 
وتاب�ع »كان واضح�ا م�ن خ�الل 
كان�وا  أنه�م  ورصدن�ا  تنصتن�ا 
أعط�وا  ث�م  م�ا،  بانتظ�ار  يشء 
للطائ�رةMQ  -9  وكان  أوام�ر 
هناك مش�كلة يف  التس�ليح، كانوا 
يتحدثون عن ذل�ك، لكننا لم ندرك 
أن هذا األمر متعلق  بالحاج قاسم 
س�ليماني، وبعد ذل�ك أدركنا أن 4 

قواعد أمريكية يف  املنطقة ساهمت 
يف هذه العملية اإلرهابية«. 

يذكر ان الجي�ش االمريكي نفذ يف 
الثال�ث من كانون الثاني بامر من 
 الرئي�س ترام�ب عملي�ة ارهابية 
قاس�م  الكب�ري  القائ�د  باغتي�ال 
س�ليماني  قائ�د ق�وة الق�دس يف 
الث�ورة االس�المية نفذتها  حرس 
امريكي�ة  طائرت�ان  مس�ريتان 
كان  بينم�ا  امريكي�ة  ومروحي�ة 
زي�ارة رس�مية  للع�راق وكان  يف 
بصحبت�ه القائ�د الكب�ري الح�اج 
ابو مه�دي املهن�دس نائب  رئيس 
هي�أة الحش�د الش�عبي وعدد من 
املرافقني االيرانيني  والعراقيني من 
افراد الحش�د الش�عبي وبلغ عدد 
الش�هداء الذين سقطوا  يف العملية 
االرهابية ثماني�ة بينهم افراد من 
الحش�د الش�عبي وح�رس  الثورة 

اإلسالمية. 

المراقب العراقي/ متابعة...
يف  أعلن�ت حكوم�ة مدين�ة ووه�ان 
ش�بكات  كل  س�تغلق  أنه�ا  الص�ني 
النق�ل  باملناط�ق الحرضي�ة وتعل�ق 
رح�الت الط�ريان املغ�ادرة ب�دءا من 
الخمي�س  الي�وم  صباح�ا   الع�ارشة 
)0200 بتوقيت غرينتش(. وبحس�ب 
 رويرتز فأن »املسؤولني حذروا سكان 
املدين�ة -البال�غ عدده�م 11  ملي�ون 
نس�مة والت�ي تع�د األك�رب صيني�ا- 
م�ن مغادرته�ا، مؤكدي�ن أن  املط�ار 
ومحطات القطارات ستكون مغلقة، 
بسبب وباء فريوس  كورونا الجديد«. 

وذك�رت قن�اة »ب�ي ب�ي يس« أم�س 
س�تغلق  »الس�لطات  أن  األربع�اء 
أم�ام  واملط�ار  القط�ار   محط�ات 
املس�افرين، وس�تعلق رحالت وسائل 

العام�ة يف ووه�ان عاصم�ة   النق�ل 
مقاطعة »خوبي« وسط البالد«. 

وأعل�ن املس�ؤولون أنه س�يتم تعليق 
األنف�اق  وم�رتو  الحاف�الت  رح�الت 
الع�ام  النق�ل  ووس�ائل   والعب�ارات 
ملس�افات طويل�ة الخمي�س. ودع�وا 
 املواطن�ني إىل تجنب البيئات املزدحمة 

واالجتماعات العامة  املفتوحة . 
وبل�غ ع�دد الوفي�ات ج�راء اإلصابة 
بالف�ريوس 17 حال�ة بحل�ول نهاية 
 أمس، وجميعها يف إقليم هوبي وسط 
الب�الد .  ويس�بب الف�ريوس أعراض�ا 
مماثل�ة لل�ربد أو اإلنفلون�زا. وقال�ت 
منظمة  الصح�ة العاملي�ة إن ظهوره 
مرتبط بس�وق للمأكوالت البحرية يف 
 ووهان. وقد جرى إغالق الس�وق منذ 

ذلك الحني. 

المراقب العراقي/ متابعة...
يف ظل حارض ومستقبل مجهولني 
لحقوق االنس�ان يف البحرين يعود 
الدي�ن  اعتق�ال رج�ال   مسلس�ل 
وع�دد  الحس�ينيني  والخطب�اء 
من  املعارض�ني للنظ�ام الخليفي 

الظالم.  
وقام�ت مرتزقة النظ�ام باعتقال 
س�ماحة الش�يخ »عب�د املحس�ن 
املال  عطي�ة الجم�ري« عند جرس 

الشهيد النمر. 
وبحس�ب موقع انص�ار ثورة 14 
»الق�وة  أن  البحري�ن  يف  فرباي�ر 
 الغاش�مة ق�د حج�زت الجم�ري 
طيل�ة لي�ل أم�س، مخضع�ة إّياه 

للتحقيق. 
يذكر أّن الكيان الخليفّي قد صّعد 
لخطباء  االس�تدعاءات  مسلس�ل 
 املن�رب الحس�ينّي واعتقاله�م منذ 
عاش�وراء، استمراراًا منه يف نهجه 

 الطائفّي البغيض. 
وم�ن جهته�ا تتابع ش�خصيات 
بحريني�ة  وحقوقي�ة  صحيف�ة 
مسلس�ل  انتهاك حقوق االنس�ان 

يف البحري�ن وحلقات�ه وذل�ك مع 
متابعة النظام  احتجاز شخصيات 
حقوقي�ة وصحفي�ني ومعارضني 

وتشديد الخناق  عليهم قانونيا. 
وتتحدث منظم�ة هيومن رايتس 
ووت�س عن طبيع�ة الحي�اة التي 
البحرينيون  املعتقل�ون   يعيش�ها 
الوض�ع  النظ�ام وان  يف س�جون 

الع�ام  يف  مزري�ا  كان   الحقوق�ي 
امل�ايض بع�د منع النظ�ام لجميع 
وسائل  االعالم املستقلة من العمل 
يف البالد وقمعت املواقع املعارضة 
 واملنتق�دة ع�ىل االنرتن�ت، اضافة 
إلعدام 3 اشخاص يف تموز/ يوليو 

 املايض بينهما سجينان. 
اهمي�ة  اىل  متابع�ون  ويش�ري 

التقاري�ر الص�ادرة ع�ن منظمة 
هيوم�ن  رايت�س ووت�ش وإن لم 
يتأثر به�ا النظام بش�كل مبارش 
بش�كل  يته�رب  منه�ا  ،فه�و 
دبلوم�ايس ع�رب وض�ع العراقيل 
امام عم�ل البعثات الت�ي  تحاول 
الوص�ول اىل حقيقة م�ا يجري يف 

سجون النظام. 

المراقب العراقي/ متابعة...
كشف وزير الصحة العامة والسكان اليمني 
ط�ه املت�وكل، الخمي�س،  عن ارق�ام مرعبة 
عن ع�دد الوفيات نتيجة الع�دوان األمريكي 

 السعودي عىل اليمن . 
واش�ار املتوكل خالل لقائه س�فراء االتحاد 
األوروب�ي ل�دى اليم�ن  هان�س جروندب�رج 
وسفريا فرنسا وهولندا كرستيان دي تستو 
وإيرما  ف�ان ديورن اإىل تزايد اإلصابة بحمى 
الضن�ك واملالريا وغريها م�ن  األوبئة خاصة 
بالحدي�دة التي يص�ل عدد ح�االت اإلصابة 
فيه�ا يومي�ا  ألكثر م�ن أربع�ة آالف حالة«، 
مؤكدا أن “الس�بب الرئيس النتش�ار  األوبئة 
واألمراض، استهداف تحالف العدوان للبنية 

التحتية للقطاع  الصحي بما فيها مستشفى 
أطباء بال حدود االس�بانية وكذلك  استهداف 

مصادر مياه الرب والرصف الصحي«. 
ولفت إىل أن »العدوان استهدف أكثر من 500 
منشأة صحية”،  مستعرضا الواقع الصحي 
الراهن واالحتياجات ذات األولوية من  أدوية 
لألم�راض املزمن�ة واألمص�ال والتجهيزات 
الطبية والعالجية  للمستشفيات العامة التي 
وفقااً ملسح أجرته وزارة الصحة مؤخرا  خرج 
ما نسبته 93 باملائة عن عمرها االفرتايض«. 
وتطرق الوزير املتوكل إىل املؤرشات املرتبطة 
بمعدالت الوفاة يف  أوس�اط األطفال والنساء 
بسبب سوء التغذية الحاد وتعرس الوالدة إىل 
 جان�ب األرق�ام املتصلة بأم�راض الرسطان 

والقل�ب وامل�رىض الذين  تس�تدعي حاالتهم 
الصحي�ة الس�فر للعالج يف الخ�ارج«، مبينا 
أن   «350 طفالاً يموتون يف اليوم بسبب سوء 

التغذي�ة واألم�راض  املصاحب�ة«. 
وب�ني أن »هن�اك 40 أل�ف مريض ب�األورام 
مهددين باملوت يف ظل  انعدام جهاز اإلشعاع 
الخاص بع�الج األورام، منع تحالف العدوان 
 دخوله إىل اليم�ن”، موضحا أنه “يوجد أكثر 
م�ن 40 ألف حال�ة  مصابة بتك�رسات الدم 

“الثالسيميا«. 
وطال�ب وزير الصحة االتحاد األوروبي يف أن 
»يكون له دور يف  فتح مطار صنعاء الدويل«، 
منوه�ا ب�دور االتح�اد يف التندي�د باملوق�ف 

 السعودي ضد اليمن«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن وزي�ر الخارجي�ة اإليراني محمد 
ج�واد ظري�ف الي�وم الخمي�س، ع�ن 
 اس�تعداد ب�الده للح�وار م�ع جاراتها 
للمش�اركة »يف أي عم�ل تکام�يل  يصب 
يف مصلح�ة املنطق�ة.  وجاء 
يف التغري�دة »تبق�ی ايران 

منفتحة للحوار مع جاراتها و نعلن  عن استعدادنا للمشارکة 
يف أي عم�ل تکام�يل يصب يف مصلح�ة  املنطق�ة ونرّحب بأي 
خط�وة تعي�د األم�ل إل�ی ش�عوبها وتأت�ي له�ا  باالس�تقرار 
واالزدهار«.  وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان 
آل س�عود ق�د أعلن  أم�س األربع�اء، أن »الس�عودية منفتحة 
ع�ىل املحادثات إذا أقرت  إي�ران بأنه ال يمكنه�ا دعم أجندتها 
اإلقليمي�ة من خالل العنف«، مضيف�ااً  أن »دوالاً كثرية عرضت 

الوساطة يف محادثات مع إيران. 

بعد ارتفاع عدد الوفيات إلى 17 شخصا.. 

الصين تغلق مدينة »ووهان« 
خشية انتشار وباء كورونا  

مسلسل اعتقاالت رجال الدين البحرينيين يعود من جديد 
ومنظمات  تشخص مستقبال مجهوال لحقوق اإلنسان

أرقام مرعبة عن عدد الوفيات اليومية نتيجة العدوان 
السعودي  اإلماراتي على اليمن

ظريف: مستعدون للحوار مع جيراننا من أجل االستقرار واالزدهار
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انطلقت اليوم الثالثاء يف مدينة دافوس السويرسية اعمال املنتدى 
االقتصادي يف نس�ختِه  الخمس�ن وه�ي منظم�ة اقتصادية  غري 

ربحية. ُتعنى بامور االقتصاد واملناخ  وربما لها مآرب  أخرى .  
اعل�ن مكت�ب فخامة رئي�س الجمهوري�ة انُه توجه اىل س�ويرسا 
للمش�اركة يف املنت�دى .  واملس�تغرب ذهب وهو يمث�ل جمهورية 
العراق يف هذا املنتدى  ولقائه مع ترامب  وسط ردود  افعال رافضة 
للق�اء والرفض اتى لعدة اعتبارات منها هو  رضب س�يادة البالد  
بداية الش�هر  املنرصم باستهداف مسؤول كبري وهوالشهيد القائد 
ابو مه�دي املهندس رحمُه الله بحجة  الدفاع عن مصالح الواليات 
املتح�دة وهذا عذر غري مقبول بحكم االع�راف الدولية   ويفرتض 
 ان العراق هو بلد ذو س�يادة وعضو يف االم�م املتحدةوايضا عضو 
مؤسس يف جامعة الدول  العربيه ،السيد برهم صالح رغم الدعوات 
بع�دم لق�اء ترامب ذه�ب مه�روالً للق�اء وال نعلم  ماهوالس�بب 
س�يما  الس�يد نجرفان برزان�ي رئيس االقليم  ايض�ا هو االخر تم 
اللق�اء  بِه وكان   حارضاً هناك واذا اردن�ا تحليل اللقاء والحضور 
الك�ردي له عدة محاور اوالً ان مصلحة  ومس�تقبل االكراد س�يما 
ه�م دائمايفكرون بمصالحهم العلي�ا وما يحلمون بِه من دولتهم 
 املستقبلية تتحتم عليهم الحضور مثل هكذا مواضع  و ما تعيشه 
املنطق�ة من احتدام  التوتر.  لكن الس�يد بره�م صالح ذهب وهو 
يمثل س�يادة وجمهوريِة العراق هل نحن بحاجة اىل هذا  اللقاء يف 

ضل هذه الظروف اتساءل
هل اصبح�ت دماء العراقين وس�يادتِه بهذا الرخ�ص والالمباالة  

الرئيس تذه�ب  وتصافح   يافخام�ة 
من امر  برضب سيادة العراق عرض 
الحائ�ط دماء الش�هداء  لم تجف اىل 
االن  يف  مط�ار بغ�داد . نع�م كان�ت 
تعاب�ري الجس�د ربم�ا غ�ري مريحة 
بالنس�بة للس�يد رئيس الجمهورية  
وانا  لس�ت خب�رياً به�ذا االختصاص  
كمواط�ن ارى ان بل�دي ق�د تعرض 
اىل انتهاًك صارخ لس�يادتِه  واىل االن 
لم يصدر اي اعتذار رس�مي من قبل 

ترام�ب او وزي�ر خارجيت�ِه عىل اقل 
تقدي�ر ،  ذهبت وس�تنطلق تظاه�رات  مليونية الجمع�ة القادمة 
رافضة للتواجد االجنبي ، اال تعلم  يافخامة الرئيس ان ترامب يغرق 
الواليات املتحدة سياس�ياوهو االن يتع�رض للمحاكمة يف  مجلس 
الن�واب االمريكي بس�بب. ترصفاتِه ،اىل اين ذاه�ب بهذا الترصف 
يافخام�ة الرئيس   مل�اذا التخىش التاريخ وان�ت رئيس لجمهورية 
الع�راق  ذهبت ت�اركاً البلد به�ذه االضطربات  والف�وىض الكبرية 
اليس اوىل بكم و بس�يادتكم حسم تس�مية رئيس مجلس الوزراء 
وتقديمه  اىل مجلس النواب بارسع وقت . اليس انت حامي دستور 
الع�راق اين الس�يادة من ذل�ك.  البعض يفرس اللق�اء هو لتقريب 
وجهات النظر وخفض تواجد القوات االجنبية يف العراق  ،الس�لطة 
الترشيعي�ة االعىل يف البالد  هي من بتت بهذا االمر  بالتصويت عىل 
اخ�راج كل  الق�وات االجنبية او ل�و تركت  املوض�وع اىل الحكومة 
القادمة ع�ىل اقل تقدير هل نحن اليوم  بحاجة للمش�اركة بهكذا 
منتدي�ات يف ضل مايمر به البلد تس�اؤالت من حقن�ا كباحثن او 
 إعالم�ن طرحه�ا ع�ىل فخامة الرئي�س كون دس�تورنا كفل حق 
التعبري عن الرأي هل وصلنا اىل  االكتفاء بحل كل مشاكلنا ونتوجه 
اىل مش�كلة املناخ التي يُعنى بها هذا املنتدى ،ماهو موقف  مجلس 
الن�واب املنغمر يف عطلت�ِه الترشيعية تاركاً املش�هد العراقي بهذا 
الحال ماهو رأي  مستش�اري فخام�ة الرئيس وهم بطبيعة الحال 
كل يمث�ل جهة سياس�ية عليا يف الب�الد  انا اج�د  ان العراق ذاهب 
نحو ماتريده الدول العظمى يف غياب البوصلة الوطنية السياسية 
اذا  ماس�ميناها بهذا االتجاه  يف ظل تصاعد االحتدام اتذكر كلمات 
كان يرددها رئيس الوزراء يف  العهد امللكي نوري السعيد ان العراق 
مشكلتُه هناك دول طامعة فيه وهناك دول تخشاه وهذا  يدل عىل 
ما تس�اءلنا به يف مقالنا هذا هل اصبحنا بهذا املس�توى من رسم 
السياس�ة الخارجية  للبالد ترامب يدافع ع�ن اقتصاده وبقوة هذا 
ماب�دا واضح�اً من خالل ترصيحات�ِه يف منتدى  داف�وس من الذي 
سيدافع عن س�يادة العراق  وعن اقتصاده يف ظل تضاؤل الفرص 
السياسية  سيما مانعيشة اليوم من أحداث حرجة تمر بها البالد .  

منتدى دافوس

أحمد الجادر بقلم/ مهدي المولى
كت�ب  أحد ه�ذه األب�واق الحق�رية الجاهلة 
العاه�رة  الت�ي ال تمل�ك رشف�ا وال كرام�ة  
مح�اوال    تنظي�ف وجه أس�ياده آل س�عود 
وكالب دينهم الوهابي  وكالب الفئة الباغية 
بقي�ادة آل س�فيان  الذي�ن تغط�وا بغط�اء  
أهل الس�نة ويقصدون بها س�نة الرس�ول 
محم�د »ص »وم�ن هذا املنطل�ق  أطلق عىل 
ه�ذه املجموعة املتوحش�ة املعادي�ة للحياة 
واالنسان   عبارة أهل السنة  رغم ان  االسالم 
املحمدي وكل املس�لمن املتمس�كن بس�نة 
الرسول محمد )ص( اعتربوا هذه الفئة  أي 
 الفئة الباغية بقيادة ال س�فيان وامتدادهم 
الوهابي�ة الظالمية بقيادة ال س�عود  أعداء 
الله  والحياة واالنس�ان وس�ماهم الرس�ول 
الفئ�ة الباغي�ة ووصفه�م الق�رآن الكري�م  
بالفاس�دين  املفس�دين  ) إذا دخل�وا قري�ة 
أفس�دوها(   كم�ا وصفه�م الق�رآن الكريم  
بأنه�م من أكثر  أهل الكف�ر  كفرا ومن أكثر 
أهل النفاق نفاقا  ودعا كل انسان حر محب 
للحي�اة واالنس�ان ان يعل�ن الح�رب  عليهم 
ويح�رر االرض ويطهره�ا م�ن فس�ادهم 
ونفاقه�م  وظالمه�م   لكن عبيد ال س�عود 
الحقراء  ومنهم هذا العبد الرخيص الوضيع 
أعل�ن تحدي�ه   لل�ه لألس�الم للحي�اة للقيم 
االنسانية   بقوله)  كان املجتمع الدويل طوال 
السنوات العرشين املاضية  يوجه ويستثني 
االرهاب الش�يعي(     رغ�م ان الغرب والعالم  
يعلم عل�م اليق�ن ان التش�يع كانت حركة 
تجديدية اصالحية نش�أت يف  زمن الرس�ول  
ملواجهة املنافقن والناكثن والفاسدين وكل 
أعداء الحياة واإلنسان    كما ان  التشيع يرى  
يف العق�ل ويف الع�دل من  أهم  أص�ول الدين 
االس�الم  فانه يفضل الحاكم العادل  الكافر 
عىل املس�لم الش�يعي غري العادل   فانه يريد 
االنس�ان الع�ادل  أوال  وال يهم�ه يشء  أخر  
 فيقول االمام عيل قيمة املرء ما يحس�نه اي 

ما يقدمه من خري لآلخرين. 
كما ان العالم  يع�رف ويعلم علم اليقن  ان 
التشيع يرى يف االسالم دين صدق يف تعامله 
مع  اآلخرين ومحب�ة وتضحية ونكران ذات  
اي رحم�ة للعاملن جميع�ا  ال غزو لآلخرين 
وس�بي  نس�ائهم ونه�ب  أمواله�م وذب�ح 
ش�بابهم كما  فعلت الفئة الباغية بقيادة ال 
س�فيان وما فعل  ويفعل ال سعود وكالبهم 
الوهابي�ة  يف عرصن�ا القاعدة داعش�بوكو 

ح�رام وأكث�ر م�ن 250  منظم�ة ارهابي�ة 
وهابي�ة  ويعرتف ه�ذا البوق ب�ان االرهاب 
تراجع بعض اليشء  لكن�ه يتجاهل  من هم  
الذين كان لهم الفض�ل يف مواجهة االرهاب  
الوهاب�ي الذي ولد من رحم ال س�عود  كان 
 بفضل الش�يعة بفضل الحرس الثوري  كان 
بفضل الحش�د الش�عبي  كان بفضل حزب 
الل�ه كان  بفض�ل انص�ار الله ه�ذه حقيقة 
واضحة ال ينكرها اال من  ال يملك كرامة وال 

رشفا
فالتش�يع  رفض الغزو ورفض فرض الدين 
االس�المي بالق�وة بل ح�رم  إع�الن الحرب 
باس�م  االس�الم ع�ىل اي مجموع�ة واعت�رب 
م�ن يفعل ذل�ك كاف�را معاديا لل�ه والحياة 

واالنسان
كما ان التش�يع يعت�رب  الجهاد هو مواجهة 
الظلم والظالم بالكلمة الصادقة الش�جاعة  
وبق�وة  ومهما كانت نتائجه  واذا استش�هد 
م�ن  أج�ل ذلك فه�ذه ه�ي أمنيت�ه   أعتقد 

تتذك�ر قول االم�ام  عيل عندما واجه س�يف 
املنافق الفاسد معاوية ) فزت ورب الكعبة( 
وقالها االمام  الحس�ن   والله لم أر املوت اال 
س�عادة والحياة مع الظامل�ن إال برما  وهذا 
ه�و طريق التش�يع منذ نش�أته  وحتى اآلن  
انه طريق الص�دق والتضحي�ة طريق ثورة 

الرفض للظلم والفساد
التش�يع  ب�ن  فرق�ا  هن�اك  ان  ش�ك  ال 
انس�انية  نزع�ة  ذات  والتسنن,فالتش�يع 
والتس�نن ذات نزع�ة  قبلية بدائيةوالتش�يع 
ذات نزع�ة علمي�ة حضارية والتس�نن ذات 

نزعة جاهلية وحشية. 
والتش�يع م�ن اصول دين�ه التص�دي بقوة 
لفس�اد وظل�م الحاكم والتس�نن من اصول 
دينه الخضوع  للحاكم الظالم الفاس�د حتى 
وان جل�د ظهرك وهت�ك حرمت�ك واغتصب 

عرضك. 
له�ذا ن�رى املجتم�ع ال�دويل املتح�رض كان 
الش�يعة  م�ن  أالطمئن�ان   كل   مطمئن�ا 

والتش�يع بل ان�ه  يعرتف  ويق�ر بانه يمكن 
للش�يعة ان يس�اهموا يف بن�اء  حي�اة حرة 
وانسان حر لو تخلصوا من  القمع والحصار 
الس�ني ويحاول هذا العبد املأجور الذي باع 
رشف�ه وكرامت�ه وانس�انيته مقاب�ل   رضا 
ال س�عود وقال لهم افعلوا به�ا ما ترغبون 
وم�ا تش�تهون مقاب�ل ما  ترم�ون عيل من 
 فضالتك�م  ان يلفت  أنظ�ار املجتمع الدويل 
فيق�ول لو درس�تم بعم�ق الرتاث الش�يعي 
تجدون في�ه  من الدعوات لإلرهاب والتكفري  
وكراهي�ة املخال�ف يفوق ما ه�و موجود يف 
الرتاث الش�يعي  و  أنا أتح�دى هذه الوضيع 
الحقري   ان يأتي لن�ا بفتوى واحدة بموقف 
واح�د يف كل تاري�خ التش�يع  يدع�و اىل ذبح 

اآلخر وأرس زوجته وبيعها. 
واألعجب واألغرب ان هذا العبد الذليل يفتخر 
ويعت�ز بالرئي�س االمريكي  ان�ه اول رئيس 
 امريكي تعام�ل بقدر كبري م�ن املوضوعية 
والواقعي�ة مع االرهاب الش�يعي وأش�ار ان 

االره�اب  الش�يعي أكثر خطرا م�ن االرهاب 
الس�ني   لهذا قرر التحرك فورا للقضاء عىل 
ايران االسالم  وعىل كل الشعوب التي وقفت 
معه�ا  الن  خل�ق حركة انس�انية حضارية   
يف املنطق�ة ب�دأت  بق�رب االره�اب الوهابي 
السفياني وخلقت صحوة انسانية اسالمية 
حضارية   فشعر الرئيس  االمريكي بالخطر 
خوفا عىل بق�ره الحلوب وكالبه التي تحمي 
مصالحه  فقرر وقف املد  الش�يعي  وارس�ل 
ال س�عود كالبه�م املس�عورة   وعبيده�م 
ومرتزقته�م اىل البلدان العربية  واالس�المية  
لذب�ح الع�رب واملس�لمن وتدم�ري بلدانهم 

بالنيابة عن ارسائيل ومصالحها
الحي�اة  محب�ي  ب�ن  مس�تمرة  واملعرك�ة 
واالنس�ان الصحوة االنس�انية وب�ن  أعداء 
الحياة  واالنس�ان الفئ�ة الباغي�ة  الوهابية 
بقيادة ال س�عودأيها األب�واق الرخيصة لن 
تخمدوا نور  الش�مس مهم�ا كذبتم ولفقتم 

وغريتم وبدلتم. 

أبواق آل سعود واالنحدار إلى الحضيض

بقلم/ اياد السماوي
ل�م يك�ن ألح�د أن يتص�ّور بع�د فاجع�ة 
العراقي�ن بجريم�ة اغتي�ال املجاه�د أب�و 
مه�دي املهن�دس  وضي�ف الع�راق املجاهد 
الحاج قاس�م س�ليماني يف فجر الثالث من 
كانون الثاني عىل طريق  مطار بغداد الدويل 
وقبل أن تجّف دمائهم الطاهرة , أن يسارع 
رئي�س جمهوري�ة الع�راق ورمز  س�يادته 
بره�م صال�ح , للق�اء الوغد ترام�ب الذي 
أصدر أمر اغتيال املهن�دس وضيف العراق 
 الحاج قاسم سليماني , ومّد يده ملصافحته 
بعد أن فجع املجاهدين يف العراق ويف العالم 
 اإلس�المي بقتل�ه املهن�دس وس�ليماني .. 

وبالرغ�م م�ن كّل النصائ�ح الت�ي قّدم�ت 
للرئيس الال  صالح يف عدم املشاركة بأعمال 
مؤتمر دافوس ومن أقرب املقرّبن إليه , إال 
أّنه أرّص ع�ىل  نكأ ج�رح العراقين العميق 
ال�ذي ال زال ينزف دم�ا عبيطا .. حيث كان 
الرئي�س يعل�م عل�م اليق�ن  أّن لق�اءه مع 
القاتل الوغد ترامب س�يفجّر مشاعر األلم 
والحرسة , وس�يعيد س�يناريو امل�رارة  عند 
العراقي�ن بفقده�م لقائده�م املجاهد أبو 
مهدي املهندس باني رصح الحشد العظيم  

.. 
ل�م تكن املربرات التي س�اقها رئيس�نا الال 
صال�ح مقنع�ة ب�أّن مش�اركته يف منتدى 

دافوس  االقتصادي سيساهم بإطفاء ديون 
الع�راق الخارجي�ة وسيس�اعد ع�ىل جلب 
االس�تثمارات االجنبية  للبلد .. وكان الهدف 
م�ن إرصاره عىل املش�اركة يف أعم�ال هذا 
املنتدى العاملي , ه�و من أجل  لقاء الرئيس 
األمريكي ترامب وتقديم فروض الطاعة له 
وطمأنته بعدم تكليف أي مرّش�ح  لرئاسة 
ال�وزراء ال ت�رىض به أمري�كا خلفا لرئيس 
الوزراء املس�تقيل عادل عب�د املهدي .. ولو 
 كان الرئيس يحرتم سيادة بلده التي داست 
عليها أمريكا ويحرتم مش�اعر ش�عبه , ملا 
أقدم عىل  التفكري باملشاركة بأعمال مؤتمر 
داف�وس ويف ه�ذه الظ�روف العصيبة التي 

يمّر بها البلد .. أل�م  يكن األوىل بالرئيس أن 
يحسم موضوع تكليف رئيس الوزراء خلفا 
لرئيس الوزراء املستقيل  ؟ ألم تكن األحداث 
الدامي�ة الت�ي تش�هدها العاصم�ة بغ�داد 
واملحافظات الجنوبية مربرا كافيا  لالعتذار 
عن املش�اركة بأعمال ه�ذا املؤتمر ؟ .. هل 
تعل�م يا بره�م أّن�ك ال تحمل م�ن الصالح 
 سوى األس�م ؟ وأّن رئاس�تك للعراق كانت 
منذ اللحظة األوىل غري صالحة ؟ وهل تعلم 
يا بره�م  أّنك بهذا اللق�اء وبهذه املصافحة 
اللعينة قد أعدّت دفن ش�هدائنا مرّة أخرى 
؟ م�اذا تريد أن  نقول لك ي�ا برهم بعد هذه 
املصافح�ة العار ؟ .. لس�ت خجال يا برهم 

أن أقول ل�ك .. تّبت اليد  التي صافحت قاتل 
الشهيد جمال املهندس ..  

أتق�دم بوافر الش�كر لعصائب أه�ل الحق 
بتقدي�م  الي�ارسي  أحم�د  وملستش�ارها 
رئاس�ة  م�ن  مستش�ارية  اس�تقالته 
أملن�ا بالكت�ل السياس�ية   .. الجمهوري�ة 
األخ�رى أن تحذو ح�ذو عصائب أهل  الحق 
واإليعاز ملستش�اريها بتقديم اس�تقاالتهم 
.. ,اخ�ص بالذك�ر دول�ة القان�ون والفتح 
الكت�ل  وباق�ي  وس�ائرون  والحكم�ة 
السياس�ية األخ�رى احتجاج�ا ع�ىل لقاء 
الرئي�س مع الرئي�س األمريكي  ترامب عىل 
هامش أعمال منتدى دافوس االقتصادي ..  

بقلم/ جورج حداد
وبعد اس�تعراض النجاحات التي حققتها 
روسيا يف السياسة الخارجية واالقتصادية 
والعلمية  والتسليحية، توقف الخطاب عند 

نقطتن مهمتن هما : 
أ � ضع�ف مواجهة مس�ألة تحفي�ز زيادة 
عدد الس�كان، ع�ن طريق تحس�ن رعاية 
االطفال ودعم  زي�ادة االنجاب بالتقديمات 

االضافية للعائالت متعددة االطفال . 
ب � ضع�ف مواجه�ة مس�ألة مكافح�ة 
الفق�ر، برفع الحد االدن�ى لالجور، وزيادة 
الخدم�ات الت�ي  تقدمها الدول�ة واالنظمة 

االجتماعية للمواطنن االكثر حاجة . 
ويف خطاب�ه الس�نوي اقرتح بوت�ن اجراء 
اس�تفتاء ش�عبي قري�ب ح�ول اقرتاحاته 
الج�راء تعديالت  دس�تورية تتعل�ق بزيادة 
صالحي�ات الربمل�ان الرويس، بحي�ث يعهد 

للربملان اقرتاح اس�م رئيس  الوزراء ونوابه 
وال�وزراء الفيديرالي�ن، ويك�ون الرئي�س 
ملزما باملوافق�ة عىل ترش�يحات  الربملان. 
وه�ي صالحي�ات كانت منوط�ة حتى اآلن 
بالرئيس، عىل أن ال يعني ذلك تغيري النظام 
 الرئ�ايس يف روس�يا وه�و النظام األنس�ب 
له�ذا البلد الكبري ومتعدد القوميات، بحيث 
يبق�ى  الرئي�س ينتخ�ب من قبل الش�عب 
مبارشة وتكون الحكومة مس�ؤولة أمامه 
الربمل�ان،  كم�ا س�تكون مس�ؤولة  أم�ام 
ويمك�ن للرئي�س س�حب الثق�ة برئي�س 
ال�وزراء وأي وزي�ر ع�ىل حدة. ول�م يحدد 
 موع�ًدا الجراء االس�تفتاء ولكنه س�يجري 
بع�د صياغ�ة التعدي�الت الدس�تورية من 
قبل الرئيس  والربملان. كما لم يحدد س�قًفا 
زمنًي�ا للرشوع يف تطبي�ق هذه االصالحات 

الدستورية . 

وق�ال بوت�ن إن�ه م�ن أج�ل حل مس�ألة 
للس�لطات  املتش�ابكة«  »الصالحي�ات 
مختل�ف  املس�تويات،  ب�ن  واالنقط�اع 
وخصوًص�ا ب�ن س�لطة الدول�ة وس�لطة 
البلديات، ينبغي أن تحدد نصوص الدستور 
 الس�لطة العام�ة بوصفها نظاًم�ا موحًدا. 
وينبغي تدعي�م الصالحي�ات واالمكانيات 
الفعلية لالدارة  الذاتي�ة املحلية. ويف الوقت 
ذاته ان يبقى النظام الس�يايس يف روس�يا 
نظاما رئاس�يا قوي�ا، وان  يحتفظ الرئيس 
بحق�ه يف اقال�ة رئيس ال�وزراء وال�وزراء 

الفيديرالين   . 
اما يف الدستور الحايل فإن الرئيس هو الذي 
يق�رتح رئيس ال�وزراء وال�وزراء ويحصل 

عىل  موافقة مجلس النواب . 
واق�رتح بوت�ن ان يتضمن الدس�تور نصا 
يلزم املرش�ح لرئاسة الجمهورية ان يكون 
عاش يف  روس�يا 25 س�نة متواصلة وان ال 
يكون حاصال عىل جنس�ية اجنبية وال عىل 
اقامة دائمة يف  بلد اجنبي. اما النص الحايل 
يف الدس�تور فهو يلزم املرش�ح للرئاسة ان 
يكون عاش يف  روسيا عىل االقل 10 سنوات . 

كما اق�رتح بوت�ن ان تتضم�ن التعديالت 
الدس�تورية نص�ا يمنع االش�خاص الذين 
يملك�ون جنس�ية  ثاني�ة او ترصيح اقامة 
دائم�ة يف بل�د اجنبي، من اش�غال مناصب 
حساس�ة الم�ن الدول�ة  وس�يادتها.  بع�د 
ه�ذا الخطاب للرئي�س تقدم�ت الحكومة 
الفيديرالية برئاس�ة دمي�رتي ميدفيدييف 
 باالستقالة، وعن ميدفيدييف نائبا لرئيس 

لجنة االمن القومي الرويس . 
الرئي�س بوت�ن وزي�ر  ه�ذا وق�د رش�ح 
الرضائ�ب الح�ايل ميخائي�ل ميشوس�تن 
ملنص�ب رئيس  ال�وزراء الجدي�د وعهد اليه 
تش�كيل الوزارة الجديدة التي ستحل محل 
وزارة ميدفيديي�ف الحالية . وميشوس�تن 

ه�و يف ال��53 م�ن العم�ر، تكنوقراطي يف 
س�لك الدولة وكان الكثر من عرشين  سنة 
رئيسا ملصلحة الرضائب الروسية ثم وزيرا 
للرضائب، وهو م�ن الفريق التكنوقراطي 
اىل مرك�ز  من�ذ مجيئ�ه  بوت�ن   للرئي�س 
الرئاس�ة. وميشوستن هو مستقل حزبيا 
ولي�س لدي�ه  مي�ول ومطام�ح سياس�ية 
خاصة. وقد قام بتحديث مصلحة الرضائب 
وادخ�ل فيه�ا النظ�ام الرقم�ي،  وحّس�ن 
بش�كل ملحوظ جباية الرضائب يف روسيا. 
ويتوق�ع املتابع�ون ان يقود ميشوس�تن 
اجه�زة  عم�ل  لتحدي�ث  ك�ربى   ورش�ة 
الدولة الروس�ية، السياس�ية واالقتصادية 

والثقافية والعلمية  واالجتماعية، وتطبيق 
انظمة العم�ل الرقمية فيها. وكان الرئيس 
بوتن قد رشح ميشوس�تن  وصادق عليه 

الربملان فورا . 
وط�وال ال��10 س�نوات الت�ي ت�وىل فيه�ا 
اتص�ف  الرضائ�ب  وزارة  ميشوس�تن 
بالتكتم واالمتناع  عن الخوض يف الش�ؤون 
السياس�ية. ويف لقاءات�ه الصحفية النادرة 
كان يقت�رص عىل الحديث  عن املس�تجدات 
يف الحق�ل الرضائب�ي. ويصف�ه املوظفون 
بأن�ه  االعم�ال  ورج�ال  الحكومي�ون 
 اختص�ايص ومدي�ر فع�ال، ويفه�م جيدا 
االقتصاد، وهذا م�ا يؤهله حاليا ألن يكون  

رج�ل املرحلة،  يف وقت تش�تد في�ه الحاجة 
مس�تواه.  ورف�ع  االقتص�اد  تحدي�ث  اىل 
وميشوس�تن يمتل�ك التجرب�ة  الرضورية 
لتحقي�ق ه�ذا اله�دف، كم�ا كت�ب بعض 

املحللن السياسين . 
روس�يا  يف  األخ�ري  ال�وزاري  التغي�ري  ان 
واالصالحات الدستورية املرتقبة تهدف اىل : 
)الس�لطة  العمالن�ي  ال�دور  تعزي�ز   �1�
التنفيذية( للوزارة والتي س�تصبح منبثقة 
م�ن الربمل�ان  ومس�ؤولة ام�ام املؤسس�ة 
الربملاني�ة واملؤسس�ة الرئاس�ية يف الوقت 

ذاته . 
�2� تعزي�ز دور الربمل�ان وتنش�يط الحياة 

الربملاني�ة، بحيث يصب�ح الربملان هو الذي 
يرشح  رئيس الوزراء والوزراء الفيديرالين، 
وتطبيق مبادئ االكثري�ة واالقلية واملواالة 
واملعارضة  يف الربمل�ان، يف الوقت ذاته الذي 
تكون فيه الوزارة مس�ؤولة امام املؤسسة 

الرئاسية . 
�3� رفع املس�توى الدس�توري للمؤسسة 
الرئاس�ية، التي تتحول اىل مرشد ومراقب 
)الربمل�ان(  الترشيعي�ة  ع�ام  للس�لطتن 

والتنفيذية )الحكومة(  . 
�4� تحويل روس�يا م�ن النظ�ام الرئايس 
البس�يط كما ه�و االن، اىل النظام الرئايس 

االعىل، وهو  النظام الرئايس � الربملاني. 

تّبت اليد التي صافحت قاتل الشهيد جمال المهندس

أهداف التغييرات المهمة في تركيبة النظام السياسي الروسي
في األسبوع الماضي جرت في روسيا تغييرات سياسية مهمة 
كان المبادر إليها الرئيس  الروسي فالديمير بوتين. وتهدف 
هذه التغييرات الى تعزيز الجبهة الداخلية والنظام السياسي 

 الروسي بما يتجاوب مع النجاحات التي حققتها السياسة الخارجية 
الروسية بمواجهة الحملة  االميركية الغربية الشرسة ضد روسيا، 
خصوصا عن طريق العقوبات االقتصادية القاسية  التي حفرت 

هوة عميقة بين روسيا واميركا بات من الصعب جًدا ردمها بدون 
هزيمة  لالستراتيجية العدوانية األميركية وإحداث انقالب جذري 

في النظام السياسي األميركي . 
وكانت نقطة االنطالق لهذه التغييرات في الخطاب السنوي الذي 

يلقيه الرئيس بوتين أمام  كامل أعضاء مجلس النواب وجميع 
الشخصيات الفاعلة في الحياة السياسية والعسكرية  واالقتصادية 

واالجتماعية والثقافية والدينية واالعالمية في روسيا . 



الخرساني:اآلسيويهومنسيحددأسماءالهيئةالمؤقتةالدارةاتحادالكرة

السيتي وسان جيرمان يسعيان للعالمة الكاملة

أعل�ن ن�ادي الكهرب�اء، تعاق�ده مع 
مح�رف أمريك�ي لتدعي�م صف�وف 

فريق كرة السلة . 
وقال املنس�ق اإلعالم�ي للنادي خيام 
الكهرب�اء  “ن�ادي  إن  الخزرج�ي 

سيكمل  إجراءات تعاقده مع املحرف 
لتدعي�م  ويليام�ز  أري�ك  األمريك�ي 
صفوف الفريق«. وأوضح أن »ويليامز 
وصل اىل مدينة اربيل لاللتحاق ببعثة 
الفريق قادما من  الدوري األسرايل«، 

مشرياً إىل أن »الالعب سيشكل إضافة 
مهمة للفريق«. 

يذكر ان اتحاد الس�لة قرر اس�تئناف 
ال�دوري املمت�از بع�د توقف�ه قرسياً 

بسبب  التظاهرات. 

سلةالكهرباءتضمالعبًامحترفًا

الشرطةيقتربمنضمالليبيالسنوسي

البارالمبيةتفتتحقاعةرياضيةخاصةبالمعاقين

أختارالجويةاألفضلفيغربآسيا

ميمييتلقىعرضاناوربيان

رشيد:الزوراءقدممستوى
جيدرغمالخسارة

العراقثالثًافيبطولةالعالمللزورخانةبإيران
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اقرب ن�ادي الرشطة من التعاقد 
مع محرف ليبي لتدعيم صفوف 
الش�توية  الفري�ق يف  االنتق�االت 

الجارية . 
وق�ال مص�در يف إدارة الن�ادي إن 
»نادي الرشطة اقرب من التوقيع 

م�ع املح�رف  الليب�ي الس�نوىس 
الهادي العب العرب�ي الكويتي يف 

االنتقاالت الشتوية الجارية«. 
وأوضح أن »إدارة النادي تس�عى 
اىل ترمي�م صف�وف الفري�ق م�ن 
اجل اس�تعادة  هيبته، خاصة بعد 

الخس�ارة والخروج م�ن البطولة 
الشباب  امام  العربية بالخس�ارة 

 السعودي«. 
يذكر ان الرشطة يشارك يف دوري 
ابطال آس�يا ويسعى اىل املنافسة 

عىل لقب  الدوري املمتاز. 

اك�د مصدر مق�رب م�ن الع�ب املنتخب 
الوطني بكرة القدم مهن�د عيل »ميمي«، 
 اليوم الخميس، انه تلقى عروضا أوربية. 

وقال املص�در ان »مهند عيل حس�م امره 
وقرر نهائي�ا الرحيل ع�ن الدحيل بنظام 

 االعارة او رشاء البطاقة الدولية«. 

واض�اف ان »ميمي تلقى عرضني يف اوروبا االول يف 
ايطاليا والثاني يف انجلرا  واليزال حتى األن لم يقرر 

وجهته النهائية. 
وبني ان »الالعب لديه اسبوع لحسم مصريه بشكل 
رس�مي وجهته املقبلة  باملناقشة مع وكيل اعماله 

قبل انتهاء فرة االنتقاالت الشتوية«. 

علق�ت ادارة نادي ال�زوراء، عىل 
الخسارة امام بونديودكور االوزبكي 
يف امللحق  املؤهل ل�دور املجموعات بدوري 

أبطال آسيا 2020  . 
وخرس النوارس بنتيجة 4-1 يف املباراة التي 

اقيمت عىل ملعب بونيودكور 
وق�ال  ام�س  االربع�اء .  

الهيئ�ة  عض�و 
للن�ادي  االداري�ة 
عبد الرحمن رش�يد 
ق�دم  »ال�زوراء  إن 
مس�تويات  كب�رية 

رغ�م  املب�اراة  خ�الل 
خس�ارته بنتيج�ة اربعة 

اهداف وهذا ليس مربراً لخس�ارة  الن�وارس ولكن هذه 
االداء،  »النتيج�ة ال تعك�س  ان  الحقيق�ة«.  واض�اف 
فبحس�ب موق�ع االتح�اد االس�يوي ال�زوراء  كان هو 
%47 لبونديوك�ور،  %53 مقاب�ل  املس�تحوذ بنس�بة 
الفري�ق االوزبك�ي  حص�ل ع�ىل اربع�ة اه�داف من 5 
هجمات فق�ط، بينم�ا الزوراء 

خلق 9 فرص وسجل  واحدة«. 
وع�ن اج�واء الوفد، اكد رش�يد 
»االج�واء طبيعي�ة يف وف�د  أن 
الن�وارس، واالع�الم  االوزبك�ي 
تواج�د يف مقر الوفد واثنى عىل 
اداء الفري�ق رغ�م الخس�ارة«، 
مش�رياً إىل  أن »االخط�اء القاتلة 

تسببت بخسارة الفريق. 

افتتح�ت ام�س األربع�اء القاع�ة 
الرياضية متعددة األغراض  للجنة 
الباراملبية  العراقية وس�ط حضور 

رسمي وجماهريي كبريين. 
القاع�ة  افتت�اح  رشي�ط  وق�ص 
الس�يد اياد بنيان مستشار رئيس 

ال�وزراء لش�ؤون  الرياض�ة فيم�ا 
حرض االحتفالية اىل جانبه الس�يد 
قيرص الساعدي ممثل األمني  العام  
ملجلس الوزراء والس�يد عصام عبد 
اللطيف التميمي رئيس هيئة ذوي 
الخاص�ة  واالحتياج�ات   االعاق�ة 

فضال ع�ن تواج�د جمي�ع أعضاء 
املكتب التنفيذي  برئاس�ة د. عقيل 
حميد والنائبني االول والثاني خالد 
رشك وفرست شايل واألمني  العام د. 
كوثر حسني والرياضيني واملدربني 

وموظفي اللجنة الباراملبية. 
أقي�م  ال�ذي  االحتف�ال  وش�هد 
م�ن   كب�ريا  حض�ورا  باملناس�بة 
اإلعالمي�ني  والصحفي�ني  قب�ل  
الذين تواف�دوا من اغل�ب القنوات 
املحلي�ة  اإلعالمي�ة  واملؤسس�ات 

 والعربية. 
القاع�ة  افتت�اح  حف�ل  وتضم�ن 
الرياضي�ة ق�راءة آية م�ن  القرآن 
الكري�م والوق�وف  دقيق�ة لقراءة 
س�ورة الفاتحة عىل ارواح شهداء 
الع�راق ثم ع�زف النش�يد الوطني 

 فيما ألقى الس�يد مستشار رئيس 
الوزراء كلمة باملناس�بة أش�اد من 
خالله�ا باهمي�ة  افتت�اح القاع�ة 
الرياضي�ة الس�يما وه�ي القاع�ة 
الوحيدة لرياضة املعاقني يف العراق 

 شيدت وفقا للمعايري الدولية. 
ث�م الق�ى الدكت�ور رئي�س اللجنة 
الباراملبي�ة العراقي�ة عقي�ل حميد 
كلمة عرب من  خاللها عن س�عادته 
س�يلقي  ال�ذي  الكب�ري  باإلنج�از 
بظالل�ه عىل الرياضي�ني العراقيني 
لتحقي�ق  االعاق�ة  متح�دي   م�ن 
ونح�ن  الس�يما  كب�رية  انج�ازات 
يف  باراملبي�اد  املش�اركة  ننتظ�ر 
حققن�ا  أن  بع�د   2020 طوكي�و 
انجازا كبريا يف الباراملبياد الس�ابق 

يف  الربازيل. 

احت�ل املنتخب الوطن�ي العراقي، 
املرك�ز الثال�ث يف بطول�ة العال�م 
للمصارع�ة  التقليدي�ة  الثالث�ة 
يف  أقيم�ت  والت�ي  »الزورخان�ة« 
اي�ران .  وتوج�ت اي�ران بالبطولة 
التي جرت يف مدينة بجنورد مركز 
خراس�ان  الش�مالية  محافظ�ة 
ش�مال رشق الب�الد، حيث جرت 
البطولة بمشاركة 100 العب من 

21  دولة . 
وت�وج منتخ�ب اي�ران بالبطولة 
نقط�ة   146 ع�ىل  بحصول�ه 

فيما ج�اءت آذربيج�ان يف  مركز 
الوصافة برصيد 130 نقطة وحل 
الع�راق يف املرك�ز الثال�ث برصيد 

116  نقطة . 
واس�تطاع الالع�ب العراقي جابر 
ص�ربي عب�د األم�ري، ان يحص�د 
املركز األول يف  منافس�ات الكبادة 
»الق�وس« متفوقاً ع�ىل اإليراني 
الله مرادي واالذربيجاني  سوران 
 محم�د ن�ور اع�ىل س�الم اوف و 
البنغالدييش رسي ساروت جنورا 

راي. 

أختار االتحاد اآلس�يوي لك�رة القدم فريق 
الق�وة الجوي�ة كأفض�ل ن�اد م�ن خ�الل 
 استعراض مسرية إنجازات أندية غرب آسيا 
يف بطولة كأس االتح�اد يف العقد  األخري بعد 

احرازه البطولة ثالث مرات متتالية . 
»املراق�ب  تلق�ت  للن�ادي  بي�ان  وبحس�ب 
العراقي«، فإن »االتحاد االسيوي، نرش عىل 
 موقعه بيان�اً تلقى املكت�ب االعالمي لنادي 
الق�وة الجوي�ة نس�خة منه يفي�د بإختيار 
 خمس�ة أندية برزت بشكل الفت يف منطقة 
غ�رب آس�يا خالل العق�د املن�رصم. كان  يف 
مقدمته�ا القوة الجوية العراقي، تلته أندية 
الكوي�ت والقادس�ية الكويتي�ني  واالتح�اد 

السوري والعهد اللبناني«. 
وأض�اف أن »فري�ق القوة الجوي�ة، تصدر 

املش�هد خالل النصف الثاني من 
العق�د  امل�ايض حي�ث اعت�ىل 

التتوي�ج يف ث�الث  منص�ة 
التوايل، وقدم  سنوات عىل 
 مستويات مميزة جعلته 
يعزز من حض�ور الكرة 
العراقي�ة ع�ىل الصعي�د 

القاري«. 
وكانت العاصمة القطرية 

الدوحة شاهدة عىل التتويج 

األول لفري�ق الق�وة الجوية  ع�ام 2016 
فري�ق  ع�ىل  تغل�ب  عندم�ا 
بهدف  الهن�دي  بنغال�ور 
حمادي  إمض�اء  حمل 
أهدى  بينم�ا   أحمد، 
عماد  زميله 

محسن اللقب الثاني للفريق بتسجله هدف 
اللق�اء  الوحي�د يف مرم�ى فري�ق اس�تقالل 
دوشنبيه الطاجيكي يف نهائي العام 2017  . 

وع�اد املهاجم وقائد الفري�ق حمادي أحمد 
ليك�ون أبرز نج�وم املب�اراة النهائي�ة التي 
 أقيم�ت ع�ام 2018 يف الب�رصة عندما وقع 
مع زميل�ه إبراهيم بايش عىل ثنائية  فريقه 
يف ش�باك فريق ألتني أسري من تركمانستان 
لتعي�ش الجماه�ري العراقي�ة  فرح�ة ال 
ُتن�ى باللق�ب الثال�ث ع�ىل التوايل 

لفريقها. 

المراقبالعراقي/صفاءالخفاجي
اكد الناطق الرسمي التحاد الكرة املستقيل 
جواد الخرساني ان »االتحاد الدويل   «فيفا« 
ارسل اشعار اىل االتحاد العراقي لكرة القدم 
باس�تالم االس�تقالة الجماعي�ة  العض�اء 
االتحاد« مبينا ان »االتحاد الدويل لم يعطي 
موعداً محدداً للرد عىل  االستقالة الجماعية 

ونحن بانتظار الرد من قبل فيفا«. 
وأضاف ان »االتحاد الدويل سريس�ل رده اىل 
االتحاد االس�يوي وبدوره س�يقوم  االخرية 
بتحديد أس�ماء الهيئة املؤقتة التي ستدير 
عم�ل االتح�اد يف الف�رة املقبل�ة  والتهيئة 

لالنتخابات القادمة«.  
املس�تقيلني  االتح�اد  ان »أعض�اء  وتاب�ع 
س�يحق لهم الرش�ح يف االنتخابات املقبلة 
 بعد تحدي�د موعد اقامتها م�ن قبل الهيئة 
املؤقتة التي سيش�كلها االتحاد االس�يوي 
 بعد قب�ول االس�تقالة الجماعي�ة من قبل 

الفيفا«. 
م�ن جانب�ه أعلن الالع�ب الس�ابق عدنان 
درج�ال تنازل�ه بش�كل نهائي ع�ن جميع 
 القضاي�ا، الت�ي توج�ه به�ا للمحاكم ضد 
رئي�س اتحاد ك�رة الق�دم املح�يل ونائبه، 
 بعدما أرس�ل أعضاء مجل�س إدارة االتحاد 

استقاالتهم إىل الفيفا . 
وق�ال درج�ال »ت�م التن�ازل ع�ن جمي�ع 
القضايا يف املحاكم العراقي�ة، بعدما التزم 
 مجل�س إدارة االتح�اد باالتف�اق ال�ذي تم 
يف أربي�ل.. وبالت�ايل م�ن جهت�ي، التزم�ت 

 بإسقاط الشكاوى يف املحاكم العراقية«. 
وتاب�ع »املحكوم�ان صب�اح رضا وس�تار 
زوي�ر، تكفل بوضعهما الس�يد إياد بنيان، 
 مستش�ار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة، 
م�ن أج�ل الحص�ول ع�ىل عف�و رئ�ايس 

 وإخراجهما من السجن«. 
وواص�ل »مش�كلة اتح�اد الك�رة ل�م تكن 
س�هلة، ب�ل معق�دة ج�دا، لك�ن  التع�اون 
واهتم�ام  الجمي�ع أس�هم يف ح�ل األزمة.. 
املرحل�ة املقبلة س�تكون مهمة عىل طريق 
إصالح  كرة الق�دم العراقية، وعىل الجميع 
أن يب�ذل جهده من أجل بداي�ة عهد جديد، 
خال  من التعقي�دات، ولإلعالم دور بارز يف 

نجاح العمل«. 
اىل ذل�ك اعلن االتح�اد العراقي لكرة القدم، 
انه مس�تمر باالتف�اق مع الالع�ب عدنان 
 درجال، مشرياً إىل أن االتحاد الدويل »فيفا« 
ارسل اشعار باستالم االستقالة  الجماعية 

العضاء اتحاد الكرة«. 
وق�ال عض�و االتح�اد غال�ب الزام�يل إن 
»االتح�اد العراقي ال زال ملتزم باتفاقه مع 
 درجال بعد إرساله االستقالة الجماعية اىل 

فيفا«. 
وأض�اف أن »االتحاد الدويل اش�عر االتحاد 
العراقي باستالمه االس�تقالة الجماعية«، 
 مبين�اً ان »االتح�اد م�ع أي طري�ق يخدم 

مصلحة الكرة العراقية«. 
تج�در اإلش�ارة اىل ان عمومية اتحاد الكرة 

ستعقد اجتماعها يوم السبت املقبل. 



سيبايوس يسعى لمغادرة المدفعجية

برشلونة ُيعلن تشخيص إصابة نيتو

سان جيرمان يحدد 
سعر كورزاوا

الطقس السيء يتسبب بتأجيل 
مباريات اليوم في بطولة أستراليا  

الخمي�س،  الي�وم  تختت�م مس�اء 
مباريات الجولة ال�24 من الدوري 
اإلنجلي�زي  املمت�از، وذل�ك عندما 
يس�تقبل وولفرهامبت�ون نظ�ره 

ليفربول عىل ملعب مولينيو . 
ويحت�ل قط�ار ليفرب�ول ال�ذي ال 
يتوقف يف أي محطة صدارة جدول 
الرتتي�ب برصيد   64 نقط�ة، بينما 
يتواج�د وولفرهامبت�ون يف املركز 

السابع برصيد 34 نقطة . 
 6 آخ�ر  وولفرهامبت�ون  وخ�ر 
مباري�ات خاضها يف ال�دوري أمام 
ليفربول، ولم  يس�جل سوى هدف 
وحي�د يف تل�ك الف�رتة، وذل�ك منذ 
الفوز يف األنفيل�د بهدف دون  رد يف 

شهر كانون األول من عام 2010  . 
ولم يخر ليفربول خارج أرضه يف 
الدوري أم�ام وولفرهامبتون منذ 
ش�هر آب  من ع�ام 1981، وحقق 
الري�دز 3 انتص�ارات وتع�ادل يف 3 
مباري�ات أخ�رى، منذ  ذل�ك الحني 
ع�ىل ملع�ب مولينيو، ب�ل وحافظ 
ليفربول عىل نظافة شباكه يف آخر 

4  مباريات . 
أول  وولفرهامبت�ون  ويخ�وض 
بالربيمرلي�غ  تاريخ�ه  يف  مب�اراة 
ي�وم الخميس، أما  ليفربول فحقق 
االنتصار بنسبة %25 من مبارياته 
يف الربيمرليغ يف ذلك اليوم   )2-8(، 
وهي أقل نسبة انتصارات للريدز يف 
أي يوم آخر طوال تاريخ املسابقة . 

كم�ا ل�م يخ�ر وولفرهامبت�ون 
يف آخ�ر 7 مباري�ات خاضه�ا عىل 
ملعب�ه بالدوري،  يف مب�اراة تنطلق 
الساعة السابعة مساء أو بعد ذلك 
املحيل، محقًقا  االنتصار  بالتوقيت 
يف 5 مباري�ات وتعادلني، وذلك منذ 
الخسارة أمام كريستال باالس )-2
  0( يف ش�هر كانون الثان�ي 2019  .  
أم�ا ليفرب�ول فحق�ق االنتصار يف 

آخر 8 مباريات خاضها يف الدوري 
ذل�ك  بع�د  أو  7  مس�اء  الس�اعة 
بالتوقيت املحيل، مسجًل 31 هدًفا 
يف تلك املباريات  واستقبلت شباكه 

6 أهداف فقط . 
ويف حال تف�ادى ليفربول الهزيمة 
فس�يصبح  الي�وم،  مب�اراة  يف 
خامس فري�ق يف  تاريخ كرة القدم 
 40 إىل  يص�ل  ال�ذي  اإلنجليزي�ة 

أكث�ر  أو  مب�اراة 

بع�د  نوتنجه�ام  هزيم�ة،  ب�دون 
فورس�ت بني عامي-1977 1978 
)42 مب�اراة( وآرس�نال بني عامي 
مب�اراة(   49(  2004  2003-  
وتشيليس بني عامي -2004 2005 
)40 مباراة(  وهيدرسفيلد تاون يف 

عام 2011 )43 مباراة(  . 
18 نقطة  وجمع وولفرهامبت�ون 
م�ن موض�ع الخس�ارة يف الدوري 
ه�ذا املوس�م،  أكثر ب��7 نقاط من 

أي فريق آخر، ويع�د الذئاب واحًدا 
من 9 ف�رق فقط، تمكنت من  قلب 
تأخره�ا بهدفني لف�وز يف أكثر من 
مباراة بموسم واحد بالربيمرليغ، 
والفري�ق  األول ال�ذي يحق�ق ذل�ك 
منذ مانشس�رت يونايتد يف موس�م 

 .  2018 2017-
وس�اهم محمد صلح يف تس�جيل 
88 هدًف�ا يف 93 مب�اراة خاضه�ا 
يف الربيمرلي�غ  بقمي�ص ليفربول 

 23 صن�ع  هدًف�ا-   65 )س�جل 
هدًف�ا(، وس�جل ص�لح وصن�ع 
ع�ىل   )0-2( ف�وز  ليفرب�ول  يف 
وولفرهامبتون يف ملعب مولينيو 

املوسم املايض . 
وتمكن ليفربول من الفوز 

يف  مباري�ات   7 بآخ�ر 
الدوري دون أن تستقبل 

ش�باكه أي  ه�دف، وآخر 
أك�رب  ع�دد  حق�ق  فري�ق 

من االنتص�ارات املتتالي�ة دون أن 
تس�تقبل  ش�باكه أي أهداف، كان 
مانشس�رت يونايتد يف شهر شباط 
 2009 ع�ام  م�ن 
9  مباري�ات  يف 

متتالية. 

اليوم .. ليفربول يطمح لمواصلة انطالقته القوية 
عبر بوابة وولفرهامبتون
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أوباميانج يوافق على االنضمام إلى برشلونة
وافق الغابوني بير إيمريك أوباميانج، 
االنتق�ال  ع�ىل  آرس�نال،  مهاج�م 
صحف�ي  لتقري�ر  لربش�لونة،  وفق�ا 

كتالوني . 
»مون�دو  صحيف�ة  ذك�رت  فق�د 
ديبورتيف�و«، الت�ي تابعته�ا »املراقب 

العراق�ي« الي�وم  الخمي�س، أن النجم 
الغابون�ي رد ع�ىل البارس�ا باملوافقة، 
يب�دو  الن�ادي  اللندن�ي  لك�ن موق�ف 
مختلًفا، حيث س�يكون من الصعب أن 
يخر أح�د نجومه بس�هولة،  كما أن 

جماهر الجانرز لن تتقبل األمر . 

ويعان�ي آرس�نال حالًيا، حي�ث يحتل 
املرك�ز الع�ارش يف ال�دوري اإلنجليزي 

املمتاز،  برصيد 30 نقطة . 
وأوضح�ت الصحيفة أنه بناًء عىل هذه 
الصعوبات، سرتكز إدارة برشلونة عىل 
 إمكاني�ة ضم اللع�ب مجاًن�ا، عندما 

ينتهي عقده يف صيف 2021  . 
وذكرت »موندو ديبورتيفو« أن بصفة 
أوباميان�ج قائ�ًدا آلرس�نال، ال يمكنه 
الضغ�ط  عىل النادي من أج�ل الرحيل، 
لكن إذا أعلن رغبته سيضع الجانرز يف 

مشكلة  كبرة . 

رودجرز: إصابة فاردي ليست خطيرة
اإلصاب�ات  لعن�ة  ع�ادت 
الت�ي رضب�ت املهاجم�ني يف 
الدوري اإلنجليزي املمتاز مرة 
 أخرى بعد خروج جيمي فاردي 
مهاجم ليس�رت س�يتي يف الشوط 
األول يف انتص�ار  فريق�ه )4-1( عىل 

وست هام يونايتد«. 
ومع غياب هاري ك�ني مهاجم توتنهام 
هوتس�بر وماركوس راش�فورد 

الع�ب  مانشس�رت يونايتد لف�رتة طويل�ة زاد الحديث 
عن محاولة جاريث س�اوثجيت مدرب  إنجلرتا بإقناع 
املهاجم فاردي متصدر قائمة هدايف الدوري بالرتاجع 

عن قرار  االعتزال الدويل . 
ويب�دو أن ف�اردي، الذي أحرز 17 هدًفا ليقود ليس�رت 
إىل املرك�ز الثالث هذا  املوس�م، يف طريقه للنضمام إىل 
مواطنيه ليرتك س�اوثجيت ب�دون خيارات مع  اقرتاب 
بطول�ة أوروب�ا .  وتع�رض مهاج�م ليس�رت إلصابة يف 
الش�وط األول وعىل الرغم من محاولته إكمال  املباراة 

خ�رج قب�ل االس�رتاحة .  ويف الوق�ت 
الذي لم يتضح فيه مدى اإلصابة قال 

برين�دان رودج�رز مدرب ليس�رت  إنها 
ليست يف العضلة الخلفية للفخذ . 

وأضاف »ليس�ت العضلة الخلفية للفخذ 
وهذا أمر جيد. أتمنى له الشفاء عىل مدار 

 األيام القليلة املقبلة وأن يعود. جيمي قائًدا 
حقيقًي�ا للفري�ق لكن ل�و كان علينا  النجاح 

فيجب أن يتعلق األمر بالفريق«. 

آرسنال يتحرك 
لتحصين مارتينيلي

بات آرسنال مستعًدا لرفع راتب أحد نجومه، إىل 
ثلث�ة أضعاف، لتأمينه من  إغراءات ريال مدريد، 

وفقا لتقرير صحفي إنجليزي . 
فقد ذك�رت صحيفة »دييل مي�ل« الربيطانية، التي 
تابعته�ا »املراقب العراقي« الي�وم  الخميس، أن الريال 
وج�ه أنظاره إىل الربازييل الش�اب، جابريي�ل مارتينييل، 
مهاجم  آرس�نال، بعد تألق األخر هذا املوسم، وتسجيله 

10 أهداف يف 21 مباراة . 
وأش�ارت إىل أن رسع�ة مارتينييل )18 عاًم�ا(، وفاعليته 
أم�ام املرم�ى وعروض�ه  املمي�زة، أث�ارت إعج�اب النادي 
امللك�ي، الذي قد يق�دم عرًضا بقيمة 50 ملي�ون  يورو لضم 
اللعب .  لكن آرسنال ال يريد بيع مارتينييل، وفتح باب املفاوضات 
بالفعل معه، لزيادة  راتبه األسبوعي من 10 آالف إسرتليني إىل 30 
ألًفا .  وكان مارتينييل أحد أبطال تعادل آرسنال األخر مع تشيليس 
)2-2(، يف  الربيمرلي�غ، عندما لعب الجان�رز معظم اللقاء بعرشة 

العبني فقط، إثر طرد  املدافع ديفيد لويز. 

وجه اإلس�باني داني س�يبايوس، العب وسط 
آرس�نال املعار من ري�ال مدريد، طلًب�ا  للنادي 

امللكي خلل املركاتو الشتوي الجاري . 
ووفًقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية 
الت�ي تابعته�ا »املراق�ب العراق�ي«،  فإن 
س�يبايوس طل�ب م�ن ري�ال مدري�د 

التدخل، لنقله من آرس�نال 
إىل فريق آخر . 

وأش�ارت 
أن  إىل 

سيبايوس يلعب مع آرسنال معاًرا حتى نهاية املوسم، 
وكان  س�عيًدا بالفعل يف الن�ادي اإلنجليزي خلل بداية 

املوس�م، ولكنه فق�د أهميته مؤخ�رًا  يف الفريق 
اللندن�ي .  وأوضح�ت أن س�يبايوس غ�ر 

راٍض عن الدقائ�ق التي يحصل عليها 
للمش�اركة م�ع  آرس�نال، ويدرس 

ريال مدريد التدخل بالفعل إلنهاء 
عقد اإلعارة مع الجانرز .  
وكان مي�لن أب�رز 
بضم  املهتم�ني 
س  يو س�يبا
الصي�ف  يف 
 ، يض مل�ا ا
ولكن فشلت 
لصفق�ة   ا
رفض  بسبب 
مدري�د  ري�ال 
وض�ع بند بأحقية 
الرشاء يف الصيف املقبل. 

أص�در نادي برش�لونة، ظه�ر اليوم الخمي�س، بياًنا 
رس�مًيا حول اإلصابة التي  تعرض لها حارس الفريق 
الربازييل نيت�و، خلل مواجهة إيبي�زا أمس األربعاء، 

 بدور ال�32 من بطولة كأس امللك . 
وقال البيان الذي أصدره الحس�اب الرسمي للنادي، 
ع�ىل موقع التواص�ل  اإلجتماع�ي »تويرت«: »خضع 
نيت�و الي�وم للفحوص�ات الطبية، حي�ث ُيعاني من 

الكاح�ل  يف  األي�ر،  الت�واء 
للملع�ب  تعتم�د وعودت�ه 

رسع�ة  م�دى  تعافيه«. ع�ىل 
مب�اراة وكان نيت�و ق�د تع�رض لإلصابة  خ�لل 

الفري�ق ض�د إيبي�زا، حي�ث س�قط يف كرة  مش�رتكة مع 
الربازي�يل  الح�ارس  ع�اد  ولك�ن  جريم�ا،  فرانسيس�كو 

الستكمال املباراة  بعد تلقي العلج . 

ال يمانع مس�ؤولو باريس س�ان 
أح�د  بي�ع  الفرن�يس،  جرم�ان 
مدافع�ي الفري�ق لنادي  أرس�نال 
اإلنجليزي خلل ف�رتة االنتقاالت 

الشتوية الجارية . 
تيليج�راف  صحيف�ة  وذك�رت 
التي تابعتها »املراقب  الربيطانية 
العراقي« أن إدارة  النادي البارييس 
تس�تهدف الحصول عىل 5 مليني 
يورو لبيع ليف�ني كورزاوا،  ظهر 

أير الفريق . 
وينتهي تعاقد كورزاوا )27 عاما( 
مع الفريق البارييس بعد 5 أشهر، 
ويتفاوض  النادي اللندني لضمه . 

ولفت�ت الصحيف�ة إىل أن ميكي�ل 
أرتيت�ا مدرب آرس�نال يعاني من 
أزم�ة يف مرك�ز  الظه�ر األي�ر 
بسبب كثرة اإلصابات، وقلة خربة 

اللعب بوكايو ساكا . 
وأش�ارت إىل أن الح�ل الباري�يس 
إىل صف�وف  بانضم�ام ك�ورزاوا 
أرس�نال، سيس�اعد  ميكيل أرتيتا 
ع�ىل التخلص من ه�ذه األزمة يف 

صفوف الجانرز . 
ويع�د ليفني كورزاوا خي�ارا ثالثا 
يف الجبه�ة الي�رى لبي أس جي 
بعد كل من  خ�وان برنات وعبدو 

ديالو. 

تسبب الطقس مرة أخرى يف تأجيل 
اللع�ب ببطولة أس�رتاليا املفتوحة 
للتن�س،  الي�وم الخمي�س، بعدم�ا 
غط�ت األمط�ار الغزي�رة املحمل�ة 

بغبار أحمر، امللعب  املفتوحة . 
وشهدت كل امللعب املفتوحة تأخر 
اللع�ب مل�دة 90 دقيق�ة حي�ث قام 
املنظم�ون  بتنظيف الف�وىض التي 
تركتها األمطار، م�ع توقع هطول 

املزيد من األمطار خلل  اليوم . 
وتس�بب هطول أمط�ار خفيف إىل 
تأجيل مباريات وإلغ�اء 11 مباراة 

يف منافسات  الزوجي . 
وب�ني املباري�ات الت�ي ت�م إع�ادة 
جدولته�ا مب�اراة ليت�ون هيوي�ت 
وجوردان تومس�ون  أم�ام الثنائي 
الكوري الجنوبي جي س�ونج ومني 

كيو سونج . 
ووس�ط مخ�اوف خ�لل 
التمهيدي�ة  األدوار 
بطول�ة  م�ن 
ة  ئ�ز لجا ا
الك�ربى 

)جراند سلم(  من إمكانية أن يؤدي 
الدخان الناجم م�ن حرائق األدغال 
الت�ي ال ت�زال تدم�ر الب�لد  للتأثر 
عىل ال�دور الرئييس للبطولة، كانت 
األمطار ه�ي التي أزعج�ت األدوار 

 األوىل املزدحمة يف البطولة . 
وتع�رض اليوم االفتتاح�ي لبطولة 
أس�رتاليا املفتوحة لهطول األمطار 
بغزارة، مما  تسبب يف تأجيل العديد 
من املباري�ات لليوم التايل خصوًصا 
أن امللعب ال�3  الرئيسية يف ملبورن 
بارك فقط بها سقف قابل للسحب . 
وأدى التأث�ر غ�ر املب�ارش لتأجيل 
مباري�ات ي�وم اإلثن�ني، واحتي�اج 
مجموع�ات  للع�ب   5  مب�اراة   13
يوم الثلثاء، م�ع بعض االمتدادات 
إىل ي�وم األربع�اء، لتأخ�ر بع�ض 
 مباري�ات ال�دور األول لتلع�ب يوم 

األربعاء . 
وأصبح�ت الري�اح أيًض�ا عامًل يف 
بطولة أس�رتاليا، إذ أن هناك العبني 
مثل  الرصبي نوف�اك ديوكوفيتش، 
األج�واء  إن  ق�ال  اللق�ب،  حام�ل 

صعبة . 
»ألك�ون  ديوكوفيت�ش:  وق�ال 
اللعب�ني  أن  أعتق�د  ال  رصيًح�ا، 
يستمتعون بمثل هذه  الظروف. 
أعتق�د أنك س�تخوض تحدًيا يف 
مستويات مختلفة، ليس فقط 
أمام  منافس�ك، ولكن أيًضا 

بسبب الظروف«. 
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مصطلحات ادبية
جماعة ادبية

مجموعة من األش�خاص تتجمع لتش�ابه املش�ارب 
واألهداف. ومن أش�هر الحلقات األدبية حلقة »أبناء 
بن« وهي تضم عددا من شعراء القرن السابع عرش 
حاولوا مواصلة مثل بن جونس�ون الكاتب املرسحي 
يف عرص إليصاب�ات )1572-1637(، وحلقة البتنيك 
دون  مرتاخي�ة  حلق�ة  وه�ي   Beat Gemeration
ضواب�ط لالنضم�ام إليه�ا ولكنها مزدحم�ة بالذين 
يعت�رون أنفس�هم جزءا منها، وحلق�ة »إضاءة« يف 

الشعر املرصي أثناء السبعينات.

طرائف من التراث 

عمار الياسري: المشهد النقدي يعاني من المجامالت وقد يصل الى »التعامل المالي«

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

عم��ار الي��ارسي ناق��د عراقي حاصل عىل ش��هادة الدكتوراه يف الفنون التلفزيوني��ة، ما جعله أكرث قربا من النق��د األديب، كرؤية أدبية وربطه��ا بالفنون الجمالية األخرى. أص��در اليارسي العديد من 
المؤلف��ات الت��ي ربط فيها النص األديب بالنص الس��ينمايئ والعكس، مثل.. التمثالت البنائية للميت��ارسد يف أفالم ما بعد الحداثة، إضافة إىل عرشات البحوث والدراس��ات يف المجالت والدوريات 
العراقية والعربية. كما كتب للمرسح والسينما، ويعمل اآلن مدرسًا يف قسم تكنولوجيا اإلعالم يف كلية الرتبية المفتوحة. عن مسريته يف عالم النقد كان ل�)المراقب العراقي( معه هذا الحوار.

ابدع في النقد األدبي والمسرحي والسينمائي 

 الموت
َ

سبق ملك
كان لبعضه�م ول�د نح�وي يتقع�ر يف كالم�ه . فاعتل أبوه 
علّة ش�ديدة أرشف منها عىل املوت ، فاجتمع عليه أوالده ، 

وقالوا له : ندعو لك فالناً أخانا.
قال : ال. إن جاءني قتلني .

فقالوا : نحن نوصيه أن ال يتكلم ، فدعوه ، فلما دخل عليه 
قال له : يا أبِت قل ال إله إال الله تدخل بها الجنة وتفوز من 
النار . يا أبِت والله ما أش�غلني عن�ك إالفالن ، فإنه دعاني 
باألم�س، فأه�رس وأع�دس واس�تبذج وس�كبج وطهبج 

وأفرج ودجج وأبصل وأمرض ولوزج وافلوزج .
فصاح أبوه : غمضوني ، فقد س�بق هذا االبن ملَك املوت إىل 

قبض روحي . 

  املراقب العراقي/ متابعة...
يف املجموع�ة القصصي�ة »كن�ُت قائ�د رشط�ة« للكاتب 
حمدي حس�ن، تتفتح آفاق جدي�دة لعالقة اإلبداع األدبي 
بعوالم السياس�ة وأجوائها، كم�ا يراها البطل يف طفولته 
املتأخرة، بحس�ب انطباع�ه املرتبط ب�راءة املرحلة التي 
يعيش فيها باحثاً عن إجابات ألسئلة تؤرقه عن املجتمع 
امل�دريس، الذي يمثل ص�ورة ُمصغرة من الحي�اة العامة، 
حي�ث كل يشء يخض�ع ملوازي�ن الق�وة، وال م�كان فيه 
لضعيف أو مس�الم أو غر غري�ر، غري أن النجاح والتفوق 
ال يكفيان لحمايته من عدوان األقران، وربما يكون دافعاً 

قوياً لالعتداء عليه.
تل�ك اإلش�كالية يضعها الكاتب ن�واة لقصته الرئيس�ية 
املعنون�ة بها مجموعته، يف إمل�اح لوجود هم عام ومرض 
اجتماع�ي متأصل يف ثقاف�ة البيئة، التي نش�أ فيها ذلك 
الطف�ل الصغري، وانس�حبت تداعياته�ا ومفاهيمها عىل 
واقع األبطال اآلخرين 
القص�ص،  بقي�ة  يف 
بتنوع مختلف تحدده 
واألف�كار  الس�ياقات 
وظ�روف الكتاب�ة، يف 

كل قصة.
وي�دل التصدي�ر الذي 
ن�رشه القاص حمدي 
ظه�ر  يف  حس�ن 
عامداً  األخري،  الغالف 
إىل بلورة املعنى الكيل 
اإلبداعي�ة  لألج�واء 
خالله�ا  دارت  الت�ي 
األح�داث، ع�ىل وعيه 
الخ�اص والش�خيص 
بما يطرحه، متضمناً 
الكتاب�ة  جوه�ر  يف 
األبط�ال  وخلفي�ات 
فض�اًل  وظروفه�م، 
م�ن  انطالق�ه  ع�ن 
ثقاف�ة تراكمية، جعل�ت الحس الس�يايس املعارض لديه 
ه�و األوضح يف األزمن�ة الدرامية املتباين�ة، فهو يقول يف 
بع�ض عبارات�ه، لم أقف طوي�اًل أمام نف�ي ألقول أنني 
فاس�د، لس�ُت اس�تثناء � والكالم هنا يجري عىل لس�ان 
إحدى الش�خصيات م�ن املتورطن يف الفس�اد، ويتمادى 
يف االع�رتاف متس�ائالً ومؤك�داً.. تربحت م�ن وظيفتي؟ 
نع�م ربحت الكثري، لك�ن أبداً لم يخالجني ش�عور بأنني 
ُمذنب. جرأة ُتحس�ب للكاتب ال�ذي انتهج منهج الفضح 
والرصاحة، ليكش�ف الغطاء عن القضايا والدنايا التي ال 
يعرفها الق�ارئ عن مجتمع الوظائف الكرى والصغرى، 
وما يجري يف دهاليز املؤسس�ات والدواوين من تجاوزات 
وجرائم وحكايات مس�كوت عنه�ا، وال قبل ألحد بالبوح 

بتفاصيلها.

»كنُت قائد شرطة« آفاق 
جديدة لعالقة اإلبداع األدبي 

بعوالم السياسة 

تشظي الذاكرة وانشطار الذات في نصوص »تجليات عطشى«  
املراقب العراقي/ متابعة...

إن املح�اوالت العش�وائية للق�راءة تجعلن�ا 
لحظ�ة  أم�ام  إرادي�اً  ال  منعطف�اً  نعي�ش 
االختيار, وتش�دنا ملراك�ز الوعي وهي تذيب 
يف مس�ارها كل الخط�وات الت�ي ال تحمل يف 
مس�مياتها س�وى الله�اث خل�ف نصوص 
تجرن�ا نحو الغياب الذاكرات�ي لذواتنا, وتبدأ 
باالش�تغال عىل املجس�ات الحس�ية لتخلق 
الطرف�ن  ل�كال  بالت�ايل مس�احات كافي�ة 
)القارئ/الن�اص( لي�رتك كل منهما إيحاءه 
الخاص؛ هذا إذا ما اتفقنا عىل أن القارئ هو 
رشي�ك حقيقي يف وصول الن�ص مهما كان 
ش�كله ملبتغاه. كالعادة؛ أصبح من الطبيعي 
اش�تغال العدي�د م�ن التجارب ع�ىل تحريك 
ثيمة الن�ص نحو مناطق الن�زاع الذاكراتي؛ 
وبالتايل هي عملية تأسيس ملرشوع استعادة 
العديد من النص�وص الخام, وتحويلها ملواد 
قابل�ة للتكوي�ن الش�عري؛ وهذا بح�د ذاته 
يخل�ق بع�داً محاذي�اً لعمليت�ي )االجرتار/

التدوي�ر( باعتبارها خزي�ن معريف ال يحتاج 
إالّ لعملي�ات صناعة نصية تضاف لها نكهة 

الشعر. يحاول حسن نهابة يف مجموعته 
)تجلي�ات عطىش( أن يكرس ه�ذا الجليد 
الالمتناه�ي العمق يف خزين�ه الذاكراتي, 
وُيذيبه بإتقان ليحوله بالتايل اىل محطات 
مبعثرة يم�ر عر نوافذها ملخيلة القارئ؛ 
و بالتايل فهو هنا اس�تطاع أن يخلق نصا 
محاذيا لنصوصه لدى القارئ أيضا؛ فهو 
أي )الق�ارئ( يحم�ل أيضاً خزين�اً ليس 
بحاجة إالّ إلش�عال فتي�ل ذوبانه ليكون 
جاهزاً للتوظيف داخل بعد النص املقروء؛ 
وهذا يحيلنا لس�ؤال الدهشة؛ الذي ينبثق 
ال إرادي�ا عىل ضفاف املخيلة؛ كيف يمكن 
للنص أن يكون مفتاحاً خفياً لفتح أقفال 
الذاك�رة؟ يف ن�ص )فج�ر التعاوي�ذ( يبدأ 
نهاب�ة بالولوج نحو القراءة التسلس�لية 
لذاك�رة املتلق�ي, وتحفيزها لالس�تمرار 
بالدفق نحو مناطق لم يمسس�ها العقل 

هرباً أو نسياناً  .
إن�ه ي�زداد إرصاراً عىل زج الق�ارئ نحو 
مناطقه الت�ي كانت ُمزه�رة يوما ما؛ و 
يحيل�ه لكائ�ن الرغبة ال�ذي ُيغذيه ببطء 

كي تنمو معه خطوات املسري؛ )االنكسار 
– الوج�ع – كأس األمني�ات – االنتظ�ار 
– املس�افات – الش�وق – األغنيات(. إنه 
يتعم�د وض�ع إصبع�ه عىل الج�رح كي 
يجعله نازفا؛ بعد أن كان س�اكنا و بعيدا 
ع�ن ثورة األل�م؛ يكث�ف دالالت مفرداته 
داخ�ل بني�ة النص؛ ك�ي يصن�ع مؤرشاً 
نستدل به عىل املواويل التي سكن صوتها 

منذ زمن مىض
التش�كيل الصوري الذي يضعنا يف مأزقه 
الش�اعر؛ يدعونا لس�ؤال )الدهشة(؛ هل 
هو ق�ادر عىل ش�طر ال�ذات اإلنس�انية 
وجعله�ا ُمتش�ظية؟ بمعن�ى أدق؛ ه�ل 
ه�و قادر عىل صناعة نس�خ مغايرة عىل 
هام�ش الن�ص؟ إنها لعب�ة اللغ�ة؛ هي 
الوحيدة القادرة ع�ىل ردع طاقة الواقع, 
وجعله�ا متج�ذرة يف تحقي�ق ص�ريورة 
الح�دث لدى القارئ؛ إنه�ا تجعله مكثفاً 
أم�ام ناف�ذة الق�راءة؛ علّه يط�ل عىل ما 
تش�ظى من م�رآة أيامه عر الق�راءة, و 

ينسج من جديد صورة أوضح.

يف نصوص )طريد – كس�يح – عابر سبيل – 
اس�تعباد – أعينيني - رائح�ة الرتقال( يبدأ 
نهابة بتش�كيل لوحته الخاص�ة التي يتخم 
به�ا كب�د املجموعة ؛ وه�و يعي جي�داً ملاذا 
تركه�ا يف هذا املكان منها؛ إنه يجيد محاورة 
عقل القارئ؛ يثري داخله فوىض من املشاعر, 
ويش�تغل عىل مجس�اته العاطفية؛ ليلملمه 
بعد حن كتل�ة واحدة, ويأخذ به نحو نافذة 
العقل, ليش�ري له نحو طري�ق ذكرياته التي 

أسدل ستائر النسيان عليها.
لقد ترك حس�ن نهاب�ة يف النصوص األخرية 
م�ن مجموعت�ه )تجليات عط�ىش( األبواب 
ُمرشعة أم�ام القارئ. ليته يكمل مش�واره 
الخ�اص ب�ه لتوظيف م�ا قرأه داخ�ل بنيته 
الحياتي�ة, و يخ�رج م�ن الف�وىض العارمة 
التي تجتاحه لتحيله جثة تمثل دور الحياة. 
ففي نصوص )انطفاء األرق – عطر االنتماء 
– راع�ي الحقل – احبين�ي – ضفرية – علك 
تعودي�ن( تنس�اب تجلي�ات اللغ�ة بش�كل 
دراماتيكي؛ يسمح لها بتهيئة قداس القراءة 

ليكون معطاء بكل تفاصيله وخباياه. 

بدءًا من اليوم .. العراق يشارك الدورة 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 

     املراقب العراقي/ متابعة... 
تشارك عدد من دور النرش العراقية يف الدورة 

51 ملعرض القاهرة الدويل للكتاب  الذي
افتتح�ه رئي�س ال�وزراء امل�رصي مصطفى 
م�رص  بمرك�ز   ، األربع�اء،  ام�س  مدب�ويل، 
للمؤتمرات واملعارض الدولية، ليكون جاهزًا 
الستقبال الجمهور بدءاً من اليوم  الخميس.

وتفق�د رئي�س ال�وزراء ع�ددا م�ن األجنحة 
باملع�رض برفق�ة وزي�ري الثقاف�ة واإلعالم 
وع�دد م�ن املس�ؤولن، كذل�ك كب�ار الكتاب 
والصحفي�ن. واك�د ع�ىل أهمي�ة مش�اركة 
الع�راق يف  الدورة 51 ملع�رض القاهرة الدويل 
للكت�اب  ملا يمثله من عم�ق حضاري وفكري 
عىل الس�احة العربية كون املع�رض يعد من 
أكر وأه�م الفعاليات الثقافي�ة التي تقام يف 
مرص والرشق األوس�ط س�نوياً خالل إجازة 
نصف العام الدرايس، حيث يس�تقبل املعرض 
قرابة 3 مالين مواطن، إىل جانب توافد األرس 
للمعرض لالطالع عىل كل ما هو جديد ورشاء 

كتب األطفال، والكتب الثقافية املتنوعة.
ويحم�ل املع�رض ه�ذا العام ش�عار ”مرص 
إفريقيا.. ثقافة التنوع“، بمشاركة 38 دولة 
ونارشين عرب وأجانب، وضيف الرشف دولة 
الس�نغال، وشخصية العام هو املفكر الراحل 

الدكتور جمال حمدان، كشخصية املعرض.
ويش�ارك يف املعرض هذا العام 900 دار نرش، 
و255 م�ن النارشين العرب، و398 دار نرش، 
بع�دد أجنحة يبل�غ 808 أجنح�ة بزيادة 86 
جناحا عن العام املايض، و925 فاعلية، لتبدأ 
الفعالي�ات يوميا من الع�ارشة صباحاً حتى 

الثامنة مساء حتى يوم 3 فراير املقبل.
كم�ا تق�ام الفعالي�ات والن�دوات الثقافي�ة 
والفني�ة والسياس�ية بحض�ور ش�خصيات 

عام�ة وفنان�ن، إىل جان�ب تنظي�م حف�الت 
التوقي�ع للكت�اب، لالحتفال بإص�دار وطبع 

الكتب الجديدة.
وب�دأ مع�رض القاهرة ال�دويل للكت�اب عام 
1969، عندم�ا ق�رر وزي�ر الثقاف�ة الراح�ل 
الدكت�ور ث�روت عكاش�ة، حينه�ا، االحتفال 
بالعيد ثقافيا، وكلف الكاتبة والباحثة سهري 
القلم�اوي باإلرشاف ع�ىل إقامة أول معرض 

للكتاب.

املراقب العراقي/ متابعة...
ضمن إص�دارات دار كتوبيا للنرش 
والتوزي�ع، صدرت حديث�ا للكاتب 
املغرب�ي فري�د الخم�ال مجموعة 
»ح�ن  عن�وان  تحم�ل  قصصي�ة 
تغرب الش�مس« ، وتعد املجموعة 
القصصي�ة باكورة أعماله األدبية، 
بع�د س�ت مجموع�ات قصصي�ة 
مشرتكة صدرت عن دور مرصية، 

عر مشاركته يف مسابقات أدبية. 
كما فاز يف العديد من املس�ابقات، 
وحاز عىل املرتبة األوىل يف مسابقة 
»قص�ص ع�ىل اله�واء« التي نظم 
ب�إرشاف مجلة العربي وبتنس�يق 

مع إذاعة مونتي كارلو الدولية.
وجدي�ر بالذك�ر، أن فري�د الخمال 
قاص وكات�ب مغربي م�ن مواليد 
مدين�ة طنج�ة  ، خريج املدرس�ة 
بتط�وان/ لألس�اتذة  العلي�ا 

املغ�رب ، صدر ل�ه مجموعات 
قصصية مشرتكة:

_أس�فار الظالم، عن دار إبداع 
والتدريب،  والرتجم�ة  للن�رش 

)مسابقة(. 2019
_ عندما ينطق الحرف، عن دار 
لوتس للنرش الحر. )مسابقة( 

.2019
دار  ع�ن   ”  12+ “رع�ب   –  
املعرف�ة. م�رص. )مس�ابقة( 

2019م.
 – وطري�ق الالع�ودة” عن دار 

كاريزما. مرص. 2019م.
– ع�ىل حاف�ة ال�رسد”، ع�ن 
م�رص.  ب�وك.  جول�دن  دار 

)مسابقة( 2018م.
 -رؤى القلب” عن دار الشهد. 

مرص. سنة2017م.

حين تغرب الشمس .. قصص فريد الخمال

  كيف بدأت رحلتك مع عالم النقد ؟
الدراس�ة األكاديمية هي التي علمتني 
الق�راءة الصحيح�ة، تص�ور طالب يف 
الثامن�ة عرشة من عم�ره يغامر برتك 
س�فرة جامعية فيها من الغيد األماليد 
م�ا ي�رس ويبه�ج وه�و الق�ادم م�ن 
محافظة متش�حة بالحي�اء، من أجل 
رشاء كت�اب »الحداث�ة« ملالكوم براديل 
ليحمل�ه مزهوا إىل كليته، وس�ط تندر 
الزم�الء، كان ذلك مطلع التس�عينيات 
م�ن الق�رن املن�رصم، وعندم�ا رآن�ي 
معلمنا يف مادتي علم الجمال والدراما 
ثامر مه�دي رصخ بي ماذا تفعل بهذا 
الكت�اب قل�ت أتعل�م الحداثة، ابتس�م 
وقال هل عرفت ما قبلها حتى تتعلمها 
وب�دأ بتغذيتي الصحية م�ع كتاب فن 

الشعر للفيلسوف اإلغريقي أرسطو.
 ما ب�ن التدري�س األكاديم�ي والنقد 
والس�ينمائي،  واملرسح�ي  األدب�ي 
والتألي�ف النق�دي.. ه�ل ه�ذا التنوع 

يشكل قاعدة مهمة يف تثوير الوعي؟
  القراءة النقدية وفق املدارس النقدية 
الحداثي�ة الت�ي اهتمت بأدبي�ة األدب، 
من خ�الل بنيته الش�كلية، وصوال إىل 
مدارس التلقي والق�راءة التي خرتها 
األولي�ة  دراس�تي  يف  عقدي�ن  ط�وال 

والعلي�ا، أعطتن�ي قاع�دة رصين�ة يف 
ترشيح النصوص، وإعادة تش�كيلها، 
وف�ق  بنيوي�ا  ترشيح�ا  أكان  س�واء 
املناه�ج النقدي�ة الحديث�ة، أم البحث 
عن األنس�اق املضمرة وفق مناهج ما 
بع�د الحداثة، نعم األمر يتطلب معرفة 
بميكانزمات الشكل، وهذا ما تحققت 
يل معرفت�ه من خالل دراس�تي للدراما 
وال�رسد، س�واء يف النص املكت�وب أو 
املرئي، فالوعي يف س�ريورة مس�تمرة 
ال ت�رزخ للثاب�ت أبدا ومن خ�الل هذا 
التن�وع املفاهيمي م�ن الحداثة إىل ما 
بعدها إىل بع�د ما بعدها يتحقق تثوير 

الوعي.
■ ع�دم وج�ود منهجية أو ق�درة عىل 
إيج�اد منطق�ة نقد عربي�ة.. هل هذه 
املقول�ة صحيح�ة أم أنها مج�رد جلد 

للذات؟
□ ال اعتق�د أن النق�د العرب�ي يف أزمة، 
بل هو يف عافي�ة منهجية بعد أن وجد 
ضالت�ه من خ�الل الدراس�ات النقدية 
العربي�ة، والرتجم�ات الواف�دة، نع�م 
ق�د يش�كلون علين�ا بع�دم مطابق�ة 
العربي،  للفك�ر  الغربي�ة  الطروح�ات 
لكننا نستطيع صياغة مفاهيم تتسق 
م�ع حموالتن�ا العربية أو اإلس�المية، 

بدون اإلخالل بمفهوم املنهج، فالنص 
أصبح مفهوما كونيا ال إقليميا فقط.

لم يع�د مفه�وم النص مقت�رصا عىل 
النص األدبي، بل اتس�ع ليشمل كل ما 
النصوص،  يحيطن�ا، وعملية تفكي�ك 
وفق اسرتاتيجة التفكيك مثال، متاحة 
للناق�د العارف به�ا، ب�دون تحديدات 

أجناسية.
  هن�اك م�ن يفرق ب�ن النق�د األدبي 
والنق�د األكاديم�ي.. هل هن�اك حدود 

فاصلة بن االثنن؟
الحديث�ة  املناه�ج  تقت�ي  أحيان�ا    
يف  الرصام�ة  األكاديمي�ة  والدراس�ة 
الترشي�ح، إذ إن أي محاول�ة للخروج 
ع�ن املنهجي�ة ق�د تس�بب لك ق�راءة 
النق�د األدب�ي  أن  مغلوط�ة، يف ح�ن 
الحديث يتش�ح بيشء من الحرية، عىل 
الرغم م�ن اعتم�اده األكاديمية ذاتها 
الت�ي ت�درس يف الجامع�ات، فالرؤي�ة 

االنطباعي�ة ولّ�ت إىل غ�ري ع�ودة.
  يس�تعن النقاد األكاديميون بالكثري 
من مق�والت نقاد عاملين، ربما لتبيان 
الق�درة النقدي�ة ع�ىل إنه�ا ممنهجة 
وليس�ت مجرد مراقبة للنص املنقود.. 
يعدها الكثريون ع�دم وجود ثقة بنقد 

كهذا؟

  أل�م نس�تعن يف كل نقدن�ا الس�الف 
بطروح�ات اب�ن قتيب�ة والقرطاج�ي 
والقرطاجن�ي عىل مس�توى الش�كل، 
النق�د  اب�ن خل�دون يف  أو طروح�ات 
االجتماع�ي، فم�ا الضري لو اس�تعنت 
يف  ال�روس  الش�كالنين  بطروح�ات 
قراءت�ي الحديثة، ال توجد أي دراس�ة 
بدون قواعد رصين�ة موضوعة، ولكن 
يجب أن تكون للناقد ملساته الجمالية، 
اتفق معك يف أن البعض من املتناقدين 
ثابت�ة،  كالش�يهات  ع�ىل  اعتم�د 
يلبس�ها إىل إي نص معتم�دا فيها عىل 

الطروحات الغربية بشكل مدريس، أي 
عىل املقوالت املعلبة وعىل املصطلحات 
الغربي�ة الواف�دة م�ن ترجمات بعض 
اإلخ�وة يف املغرب العربي بلغة غامضة 
ومعقدة، ب�دون دراية علمي�ة، الناقد 
الحداثي هو من يعي�د قراءة املفاهيم 
بعد هضمه�ا ال أن يكون صدى أعمى 

لها.
  م�ا ه�ي ح�دود النق�د بن الس�ينما 
وامل�رسح واألدب؟ وه�ل بإم�كان أي 
ناق�د ل�ه تجربت�ه الخاص�ة ان يكون 

ناقدا ألي جنس أدبي؟

  ل�م يع�د مفهوم الن�ص مقترصا عىل 
النص األدبي، بل اتس�ع ليشمل كل ما 
النصوص،  يحيطن�ا، وعملية تفكي�ك 
وفق اسرتاتيجة التفكيك مثال، متاحة 
للناق�د العارف به�ا، ب�دون تحديدات 
أجناس�ية، فالناق�د يس�تطيع البحث 
ع�ن األث�ر أو اإلرج�اء، س�واء أكان يف 
بنية النص املكت�وب أم املرئي، والناقد 
املشتغل يف النقد الثقايف يستطيع مسك 
األنساق املضمرة، سواء أكانت يف بنية 

النص املكتوب أم املرئي.
  كي�ف ترى النق�د يف الع�راق والوطن 
العربي؟ البعض يتهمه باملجامالت، أو 
أن�ه قليل الحيل�ة يف مواجهة املتغريات 

التي طرأت عىل الساحة األدبية؟
  إن أهم ما يعاني منه املش�هد النقدي 
العرب�ي ه�و اإلخواني�ات واملجامالت 
التي ترزخ تحت مسميات الصداقة أو 
املجاملة أو الخداع، بل وصل الحال حد 
التعامل املايل، وهذا أحدث رشخا كبريا 
بن الن�ص اإلبداعي والنق�د اإلبداعي، 
النص�وص  العدي�د م�ن  أهم�ل  فق�د 
اإلبداعية وس�لط الضوء عىل نصوص 
بائسة، ما جعل الناقد مهمال منتكسا 
ال يبح�ث عن الجديد واملتف�رد، بل بما 

يديم به حضوره الثقايف الزائف.

الثقافـي
8
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قررت الصني فرض الحجر الصحي بحكم األمر الواقع، 
ع�ى مدين�ة ثانية، لتع�زل بذل�ك أكثر م�ن 18 مليون 
مواط�ن، به�دف منع انتش�ار وب�اء كورونا املس�تجّد 
الذي دفع الس�لطات حول العالم التخاذ تدابري وقائية 
طارئة.وأعلن�ت بلدي�ة هوانغانغ أن حرك�ة القطارات 
س�تتوقف يف املدينة، التي يقطنها  7.5 مليون نس�مة، 
والواقع�ة عى بع�د 70 كيلوم�را نح�و رشق ووهان، 
حتى إش�عار آخ�ر يف نهاي�ة النهار.وعزلت الس�لطات 
الصينية أكث�ر من 11 مليون مواطن يف مدينة ووهان، 
يف محاول�ة وق�ف تف�ي ف�ريوس جديد قات�ل أصاب 
املئات، وانت�ر يف مدن عدة، ودول أخرى، خالل عطلة 
الس�نة القمرية الجديدة، التي تشهد ازدحاما يف السفر 
داخل وخ�ارج الصني.وقامت فرق من الرطة وقوات 
التدخل الرسيع واألمن بإغالق محطة قطارات ووهان، 
حيث س�مح للركاب الذين يحملون تذاكر س�فر فقط 

بدخول املحطة.
ويف تمام الساعة العارشة صباحا بتوقيت الصني سدت 

القضب�ان املعدنية مدخ�ل املحطة، ليعود املس�افرون 
أدراجه�م، وه�م يش�كون من أنه�م ال يملك�ون ملجأ 
آخر يمكنهم الذهاب إليه.كما أعلنت كوريا الش�مالية 
عزمها إغالق حدودها أمام السياح كإجراء وقائي ملنع 
وص�ول الفريوس من الصني املج�اورة، وفق ما أعلنت 

وكالة سفر.
وظهرت األم�راض الناجمة عن ف�ريوس كورونا الذي 
تم التعرف عليها مؤخرا للمرة األوىل يف ووهان الش�هر 
امل�ايض، وكانت غالبية الحاالت، التي بلغت 571 حالة، 
يف الصني.بيد أنه تم اكتش�اف حاالت أخ�رى يف تايالند 
والواليات املتح�دة واليابان وكوريا الجنوبية. تم تأكيد 
حال�ة واحدة يف إقلي�م هونغ كونغ الصين�ي الجنوبي، 
بع�د تأكيد حالة واحدة يف م�اكاو، وكان معظمهم من 
ووه�ان أو س�افروا مؤخ�رًا إىل هنوتويف 17 ش�خصا، 
جميعه�م يف ووه�ان واملناط�ق املحيط�ة به�ا. وكان 
متوس�ط عم�ر الضحايا 73 عاما، وأكربهم س�ناً يبلغ 

من العمر 89 عاما وأصغرهم 48 عاما.

ت�روى القص�ص الش�عبية أن ش�عر م�اري أنطوانيت 
ش�اب تماما قبل إعدامه�ا باملقصلة ع�ام 1793 أثناء 
الث�ورة الفرنس�ية، يف مثال صارخ عى الش�يب املرتبط 
بالتوتر. ظلت اآللية البيولوجية املس�ببة لهذا النوع من 
الش�يب غامضة لفرة طويلة، لكن الباحثني قالوا إنهم 
اكتش�فوا كيف يح�دث ذلك إذ أن األم�ر يتعلق بآلية »ال 
مفر من القتال« التي يس�تخدمها الجس�م يف مواجهة 
الخطر.واستخدم الباحثون تجارب عى الفرئان لدراسة 
كيف يؤثر التوتر عى الخاليا الجذعية يف بصيالت الشعر 
املس�ؤولة عن صنع الخاليا الصبغية، وهي الخاليا التي 
تنتج الصبغة التي تعطي الش�عر لونه س�واء أس�ود أو 
بن�ي أو أش�قر أو أحمر أو م�ا بني هذه األل�وان. ولدى 
اإلنسان عادة نحو مئة ألف بصيلة شعر يف فروة رأسه.

كان الباحث�ون يف ب�ادئ األمر يش�تبهون يف أن الهجمة 
املناعية الناجمة عن التوتر تس�تهدف الخاليا الصبغية 
الجذعية، لكن هذه الفرضية لم تتأكد. وبعد ذلك بحثوا 
فيم�ا إذا كان هرم�ون كورتيزول الذي يفرزه الجس�م 
أثن�اء التوت�ر هو الس�بب، لكن ذلك أيضا ل�م يوصل إىل 

يشء.
لكنهم وجدوا أن الجهاز العصبي الودي )الس�مبثاوي( 
ال�ذي يتحك�م يف رد الفع�ل عن�د مواجه�ة الخط�ر أو 
م�ا يطل�ق عليه آلي�ة »ال مفر م�ن القت�ال« يلعب دورا 
محوريا. ويتكون ذلك الجهاز من ش�بكة أعصاب تمتد 
يف كل مكان بالجس�م بما يف ذلك الجلد، حيث تمتد مثل 
رشائ�ط تربط كل بصيلة ش�عر وتك�ون قريبة جدا من 

الخاليا الصبغية الجذعية.

ربما سمعت عن العديد من الفوائد الصحية للعسل، ولكن هل 
تع�رف ماذا يحدث عندما ترب ماء العس�ل الدافئ بانتظام؟ 
كوب كامل من ماء العسل، عندما يكون يف الصباح أو قبل وقت 
النوم، إن اإلجابة وفقا مل�ا نره موقع »Boldsky«، أنه يمكن 
أن يعزز مناعتك ويساعد يف الحفاظ عى 

صحتك بطرق مختلفة.
م�ن  العدي�د  هن�اك  إن 
لتناول  الصحي�ة  الفوائ�د 
املاء والعسل حيث يساعد 
يف عالج األمراض البسيطة، 
املث�ال،  منه�ا ع�ى س�بيل 
عالج برتك م�ن الداخل إىل 

الخارج.
إن م�ن بني الحقائ�ق املعروفة 
أن املاء يزيل سموم جسمك، ويبقيك 

 ، طًب�ا ر

ويعمل 

املاء الدافئ بشكل أفضل يف إزالة الرواسب الضارة من جسمك، 
ويف الحفاظ عى لياقتك وجس�مك. ويحتوي عس�ل النحل عى 

الكثري من الفوائد الطبية.
يمكن�ك تناول العس�ل بامل�اء الداف�ئ، أو صنع محل�ول باملاء 
الدافئ، والعس�ل، وعصري الليمون. ف�إذا كنت مهتما بإنقاص 
ال�وزن، فه�ذا املروب ه�و منقذك! ل�ذا، ماذا يح�دث عندما 

ترب ماء العسل؟ فيما ييل الفوائد الصحية ملاء العسل:
تحسني صحة الجهاز الهضمي

يمكن أن يس�اعد كوب من املاء الدافئ مع العس�ل يف تحس�ني 
عملي�ة الهضم. يحتوي العس�ل عى مكون�ات مطهرة تخفف 
معدت�ك من ارتداد الحم�ض. ومن املرجح أن ه�ذا الحل يؤدي 
إىل تهدئة معدتك عند اإلصابة بأي التهاب. كما أنه يساعد عى 

الحفاظ عى انتظام حركات األمعاء.
تخفيف الوزن

يحتوي العس�ل عى سكر طبيعي ال يسبب أي زيادة يف الوزن. 
تناول العس�ل بانتظ�ام باملاء الدافئ يمك�ن أن يحد من تناول 
السعرات الحرارية ويس�اعدك أيًضا عى فقدان الدهون 
يف البطن بس�هولة. وفًقا لدراس�ة ن�رت عام 2010 يف 
الدورية العلمية للكلية األمريكية للتغذية، يس�اعد العسل 
عى التحكم يف ش�هيتك، وعند تناوله قبل النوم ليال، يس�هم 
تناول كوب من ماء العس�ل يف بدء الجسم يف حرق املزيد من 

الدهون خالل الساعات األوىل من النوم.
عالج اإلمساك

يعد الس�بب الرئييس للمعاناة من إلمس�اك هو نقص املاء يف 
جسمك. ويعد رشب كوب من املاء الدافئ مع العسل بانتظام 
يف الصباح عى معدة فارغة، وقبل النوم من العوامل الرئيسية 
التي تؤدي إىل تحس�ني حركة األمعاء وعالج مش�كلة اإلمساك 

واأللم املرتبطة بها بفاعلية.
يعزز الجهاز املناعي

يتميز عس�ل النحل الطبيعي بخصائص مذهلة لقتل البكترييا 
تساعد عى محاربة الجس�يمات الغريبة. كما أنه يحتوي عى 
العدي�د من الفيتامين�ات واملعادن التي تعزز نظ�ام املناعة، يف 
حني أن مضادات األكس�دة يف العس�ل تس�هم يف نم�و الجذور 

الحرة.
عالج الربد والسعال

يعد تن�اول كوب املاء الدافئ مع العس�ل بمثابة بناء درع واٍق 
مضاد للبكترييا والفريوسات، التي تسبب الربد والسعال. كما 
يعمل العس�ل كمذي�ب للبلغم، ويط�رده بالكامل م�ن الجهاز 

التنفيس، وبالتايل تعزيز التنفس بشكل أفضل.

جامعت�ي  م�ن  خ�رباء  تمك�ن 
»أمسردام« يف هولندا و«كامربيدج« 
يف لندن من تصميم قلب »روبوتي« 
م�رن يمكن�ه ض�خ ال�دم يف جميع 

أنحاء الجسم.
مي�ل«  »دي�يل  لوكال�ة  ووفق�ا 
الربيطانية، ف�إن العلماء يعتقدون 
أن القل�ب الروبوتي يمكن أن يكون 
بدي�ال لعملي�ات زرع القلب خالل 8 

سنوات.
وأش�ار الباحثون أنه�م يهدفون إىل 
زرع أول نموذج عميل يف الحيوانات 
خ�الل 3 س�نوات ويف البر بحلول 
ع�ام  2028 خصوصا م�ع النقص 
يف قل�وب املتربع�ني، إلنق�اذ مئ�ات 

األرواح.
ه�ذا ويعد هذا الجه�از واحدا من 4 
مشاريع تم ترشيحها لجائزة كربى 
بقيمة 37 مليون دوالر والتي تمنح 
لالبتكار ال�ذي يمثل ث�ورة يف عالج 

أمراض القلب.
وأك�دت الصحيف�ة أن املتس�ابقني 
النهائي�ني األربع�ة تلق�وا  65 أل�ف 
دوالر كتمويل أويل لتطوير أفكارهم 
يف األش�هر ال� 6 املقبلة، قبل اختيار 
الفائز النهائي للجائزة الرئيسة هذا 

الصيف.

خبراء يصممون 
قلب روبوتي 

يقي�س اختبار الربوتني يف االدرار مقدار الربوتني، والربوتينات هي مواد رضورية 
لجس�مك ليعمل بشكل صحيح، ويوجد الربوتني عادة يف الدم لكن إذا كانت هناك 
مش�كلة يف كليتيك، فيمكن للربوتني أن يرسب إىل بولك، ويف حني أن كمية صغرية 

أمر طبيعي، فإن كمية كبرية من الربوتني يف االدرار قد تشري إىل أمراض الكى.
غالًب�ا ما يكون الربوت�ني املوجود يف اختبار االدرار جزًءا م�ن تحليل االدرار، وهو 

اختبار يقيس الخاليا واملواد الكيميائية واملواد املختلفة املوجودة يف االدرار.
 غالًب�ا ما يت�م تضمني تحليل االدرار كج�زء من الفحص الروتين�ي، يمكن أيًضا 

استخدام هذا االختبار للبحث عن مرض الكى أو مراقبته.
ملاذا أحتاج إىل فحص الربوتني يف اختبار االدرار؟

ق�د يك�ون طبيب�ك ب�ك ق�د طل�ب فحص 
الربوتني كجزء من الفحص الدوري، 

أو إذا كن�ت تعان�ي من أعراض 
م�رض ال�كى، تش�مل هذه 

األعراض:
-صعوبة التبول.

التب�ول، خاصة  -كثرة 
يف الليل.

-قئ و غثيان.
-فقدان الشهية.

اليدي�ن  يف  -ت�ورم 
والقدمني.

-إعياء وتعب.
الربوت�ني ىف  نتائ�ج تحلي�ل 

االدرار
نتيجة االختبار الس�لبي تعني أنه ال 

يوجد كمية يمكن اكتش�افها من الربوتني 
يف االدرار يف وقت االختبار.

النس�بة لعين�ة االدرار العش�وائية، تك�ون القي�م الطبيعية م�ن 0 إىل 20 ملج/ 
ديسيلر.بالنس�بة لجمع االدرار عى مدار 24 ساعة، تكون القيمة الطبيعية أقل 
م�ن 80 ملج لكل 24 س�اعة.إذا تم العثور عى كمية كب�رية من الربوتني يف عينة 
االدرار، فهذا ال يعني بالرضورة أن لديك مش�كلة طبية تحتاج إىل عالج، يمكن أن 
يس�بب التمرين الشاق والنظام الغذائي واإلجهاد والحمل وعوامل أخرى ارتفاًعا 

مؤقًتا يف مستويات بروتني االدرار.

يف ظل الذعر من انتشار فريوس 
كورونا يف العالم وحصده املئات 
من ح�االت اإلصاب�ة يف الصني، 
كي�ف يمكننا الوقاي�ة من هذه 
الفريوسات وما هي السبل التي 

يمكننا اتباعها لتقوية املناعة.
مج�دي  الدكت�ور  وأوض�ح 
الجمعي�ة  عض�و  ب�دران، 
املرصي�ة للحساس�ية واملناع�ة 
ه�ي  كورون�ا،  فريوس�ات  أن 
مجموعة كبرية من الفريوسات 
الت�ي  األم�راض  تس�بب  الت�ي 
تراوح من نزالت الربد الشائعة 
إىل األم�راض األكث�ر ح�دة مثل 
األوس�ط  ال�رق  متالزم�ة 
الجه�از  ومتالزم�ة  التنفس�ية 
التنفيس الحاد الجديد، كما تعد 
فريوس�ات كورون�ا فريوس�ات 
حيوانية املصدر، وهذا يعني أنها 

تنتقل بني الحيوانات والبر.
طرق العدوى

العدي�د من فريوس�ات  ينت�ر 
كورون�ا املعروف�ة يف الحيوانات 
الت�ي لم تصب الب�ر بعد ومن 
املمك�ن أن يكون هن�اك انتقال 
آلخ�ر،  إنس�ان  م�ن  مح�دود 

ويحتمل أن يكون بني العائالت، 
الوق�ت  يف  الواض�ح  لك�ن م�ن 
الراهن أن�ه ليس هن�اك انتقال 

مستمر من إنسان آلخر.
أما عن ط�رق العدوى، فأش�ار 
املرصي�ة  الجمعي�ة  عض�و 
للحساس�ية واملناع�ة أن العديد 
أصيب�وا  الذي�ن  امل�رىض  م�ن 
مدين�ة  يف  الرئ�وي  بااللته�اب 
ووه�ان، له�م صلة ما بس�وق 
املأكوالت البحري�ة والحيوانات، 
مما يش�ري إىل احتمالية انتشار 
الحيوان�ات  م�ن  الف�ريوس 
لإلنس�ان. ولك�ن ل�م يتع�رض 
أس�واق  إىل  امل�رىض  بع�ض 
إىل  يش�ري  مم�ا  الحيوان�ات، 
احتمالية حدوث بعض االنتشار 

املحدود من شخص آلخر.
مج�دي  الدكت�ور  ش�دد  لذل�ك 
خض�وع  أهمي�ة  ع�ى  ب�دران 
املس�افرين من مدينة ووهان يف 
دولة الص�ني للفح�ص وتجنب 
التعامل م�ع الحيوان�ات الحية 
أس�واق  ع�ن  البع�د  امليت�ة،  أو 
الحيوانات، واملنتجات املش�تقة 
م�ن الحيوانات خاص�ة اللحوم 

إىل  باإلضاف�ة  املطهي�ة،  غ�ري 
تجنب االتصال م�ع املرىض مع 
غس�ل األيدي ملدة 20 ثانية عى 
األقل باملاء باستمرار، استخدام 
مطهر األي�دي الذي يحتوي عى 

الكحول.
بدران  الدكتور مج�دي  وأوضح 
أن األع�راض الش�ائعة للعدوى 
بهذا الف�ريوس، الحمى يف %90 
م�ن الح�االت الت�ي ت�م اإلبالغ 
عنه�ا، التعب والس�عال الجاف 
يف 80%، ضي�ق التنفس. كما تم 
رصد بع�ض الحاالت التي عانت 
الرئوي والفش�ل  من االلته�اب 

الكلوي.
وأك�د الدكت�ور مج�دي ب�دران 
ع�ى وج�ود الكثري م�ن األغذية 
يج�ب  الت�ي  والفيتامين�ات 
الح�رص ع�ى الحص�ول عليها 
من مص�ادر طبيعية وهي التي 
تعمل ع�ى تقوي�ة املناعة، مثل 
فيتامني يس وحم�ض الفوليك، 
ال�ذي يمكن الحص�ول عليه من 
بع�ض اللح�وم مث�ل الدجاج أو 
الس�بانخ،  مث�ل  الخ�رضاوات 

الربوكيل، الخرشوف، والخس.

كشفت دراس�ة جديدة أجراها باحثون يف 
جامعة ميتشيجان أن األطفال الذين تلقوا 
التطعي�م الكام�ل قللوا من خط�ر دخول 
املستشفيات بس�بب املضاعفات املرتبطة 
ووفق�اً   ،%50 أكث�ر  بنس�بة  باإلنفلون�زا 
للموق�ع الطب�ي HealthDayNews، يع�د 
هذا البحث أحد الدراسات القليلة يف جميع 
أنحاء العالم التي اختربت فعالية تحصني 
األطفال ضد اإلنفلونزا وخطر االستشفاء 

بسبب مضاعفاتها.
قادت الدراسة الدكتورة »هانا سيغالوف« 
عامل�ة الوبائي�ات يف كلية الصح�ة العامة 

بجامع�ة ميش�يجان واألس�تاذ »مارك 
كات�ز« دكت�وراه يف قس�م اإلدارة 
بنج�الدش،  بجامع�ة  الصحي�ة 
رجع�ى  بأث�ر  واس�تعرضوا 
بيان�ات التطعي�م م�ن 3746 من 
الذي�ن  لألطف�ال  املستش�فيات 
تراوح أعمارهم بني س�تة أش�هر 
إىل 8 س�نوات ىف ستة مستشفيات 
ىف أمري�كا، وتم اختبارهم من أجل 
األنفلون�زا عى م�دار ثالثة فصول 
-2016 و   2016-2015 ش�تاء 

2017 و 2018-2017.

وتكشف النتائج أن لقاح اإلنفلونزا قلل من 
دخول املستش�فيات املرتبط�ة باإلنفلونزا 
إىل أكث�ر م�ن النص�ف، كم�ا أنه�ا تحقق 
من صح�ة املبادئ التوجيهي�ة ىف الواليات 
املتحدة الت�ى توىص بتن�اول جرعتني من 
اللقاح لألطفال حتى س�ن 8 الذين لم يتم 

تلقيحهم أو تلقوا جرعة واحدة من قبل.
وقال الدكتور »سيغالوف« »األطفال الذين 
ت�م تطعيمه�م وفًقا إلرش�ادات الحكومة 
يتمتعون بحماية أفضل من األنفلونزا من 
أولئك الذين يتلق�ون لقاًحا واحًدا 

فقط«.
م�ن  أكث�ر  ل�دى  وكان 
نصف مجتمع الدراس�ة 

لدينا ظروف أساسية 
ق�د 

تعرضه�م لخطر كبري بس�بب املضاعفات 
الش�ديدة املرتبطة باألنفلون�زا، لذلك فإن 
الوقاية من األنفلونزا يف هذه املجموعة أمر 

بالغ األهمية.

ما الذي يحتويه الفجل من فيتامينات وعناصر غذائية؟
يع�د الفج�ل م�ن الخ�رضاوات الجذرية 
الغني�ة بالعدي�د م�ن العن�ارص الغذائية 
املفي�دة لصح�ة الجس�م، والتي تش�مل 
والصودي�وم  والكالس�يوم  البوتاس�يوم 
والحديد واملغنيسيوم والفوسفور والزنك 

واملنغنيز واأللياف ومضادات األكسدة.
ع�ى  الفج�ل  يحت�وى  كم�ا 

مث�ل  مفي�دة  فيتامين�ات 
 »B»و  »C« فيتام�ني 

 ، ته مش�تقا و
 »A« وفيتامني

.»K»و

وتكم�ن فوائد الفجل يف العالج أو الوقاية 
م�ن العدي�د م�ن األم�راض، بحس�ب ما 
 NDTV »أورده موقع »إن دي تي يف فوود
Food، وكذلك ما أورده موقع »فوود داتا 
FoodData Centralاألمريكي..  سنرال« 

ومنها:

يحمي كرات الدم الحمراء من التلف
يس�اعد الفج�ل يف حماي�ة ك�رات ال�دم 
الحم�راء من التلف، كما يعزز من عملية 

توصيل األكسجني للدم.
يحّسن الهضم

الفج�ل غن�ي باأللي�اف الت�ي تع�زز من 
عملية الهض�م وانتظام حركة األمعاء، 
مما يساعد يف تخفيف أعراض اإلمساك. 
أنه�ا تنظ�م م�ن عملي�ة إف�راز  كم�ا 
»الصف�راء«، مما يحمي الكب�د واملثانة. 
وه�ي مفيدة أيضاً يف منع احتباس املاء 

يف الجسم.
مفيد لصحة القلب واألوعية الدموية

يوف�ر الفج�ل العدي�د م�ن الفوائ�د 
الصحية بس�بب املواد الكيمياوية التى 
يحتوى عليها والتي تقلل من األمراض 
التي تصيب القلب واألوعية الدموية. 
فالفجل غني بفيتامني »C« وحمض 
وال�«فالفونوي�د«، وهي  »الفولي�ك« 

كلها عنارص مفيدة لصحة القلب.
للتحكم يف ضغط الدم

الفج�ل يمد الجس�م بالبوتاس�يوم الذي 
يس�اعد يف خف�ض ضغ�ط ال�دم الع�ايل 

وإبقاء ضغط الدم يف املستوى املثايل.

دراسة: األطفال الذين يتلقون التطعيم تنخفض مستوى اصابتهم باالنفالونزا 

باحثون يكتشفون أثر التوتر على انتشار الشيب

طرق للوقاية من »فايروس كورونا« الخطير

نسبة البروتين في االدرار يمكنها الصين تعلن عزل »18« مليون من مواطنيها بعد هجوم »الفايروس الغامض«
كشف اإلصابة بمرض الكلى

اشرب العسل بالماء الدافئ واحصل على فوائد كثيرة 
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 املراقب العراقي/ متابعة...
دخ�ل رج�ل هن�دي يف رصاع م�ع دي�ك، م�ا أدى لنقل�ه 
للمستش�فى وهن�اك ف�ارق الحياة.وبحس�ب م�ا أرودت 
وس�ائل إعالم هندية، الخميس، فقد ف�ارق الرجل البالغ 
م�ن العمر )50 عاما( الحياة إث�ر تعرض رقبته لرضبات 
مخلب م�ن الديك.وذكرت الرشطة يف والي�ة أندرا برديش 
جنوب رشقي الهند أن الرجل نقل مصابا بجروح خطرية 
إىل املستش�فى، حيث ف�ارق الحياة هناك متأثرا بس�كتة 
دماغية.وأوضح ضابط يف الرشطة أن القتيل كان يشارك 
بانتظ�ام يف رصاع الديكة بالوالي�ة، وكان يصطحب ديكه 

للمش�اركة يف أحد تلك النزاالت عندما نشب النزاع 
بينهما.وقال إن الديك كان يحاول التحرر من قيد 

صاحبه فقام بالهجوم عليه.
ورغ�م أن رصاع الديك�ة وغريها م�ن الحيوانات 

ممن�وع بحك�م القان�ون يف الهن�د من�ذ عقود 
طويلة، إال أنه ال يزال مستمرا يف البالد.

إن  بالحي�وان  الرف�ق  جماع�ات  وتق�ول 
السلطات تغض الطرف عن هذا األمر، رغم 
أنه خارج ع�ن القانون باعتبار أنه »مجرد 

تسلية«.

رجل يخسر
 حياته بعد

 صراع دموي
 مع ديك

 الدول األكثر قدرة على جذب أصحاب المواهب
املراقب العراقي/ متابعة...

تص�درت س�ويرسا، قائمة ال�دول األكث�ر جذًبا 
للمواه�ب يف 2020، لتحافظ ع�ىل هيمنتها عىل 
الص�دارة منذ إطالق م�ؤرش التنافس�ية العاملي 

للمواهب.
ويعد مؤرش التنافسية العاملي للمواهب، مقياًسا 
لق�درة البالد عىل تنمية وج�ذب أصحاب املوهبة 

وتم  به�م،  واالحتف�اظ 
إطالقه يف ع�ام 2014، 
الع�ام  ه�ذا  ويص�در 
كلي�ة  ب�ن  بالتع�اون 
»إنسياد« إلدارة األعمال 
»أديك�و  ورشكت�����ي 

غروب« و«غوغل«.
ويوف�ر امل������ؤرش 
ع������ة  مجمو
البيان�ات  م�ن 
لتحلي���الت  ا و
الت���ي تس�اعد 
الق�رار  صن�اع 
تط����وير  ع�ىل 
ت  تيجيا ا س�ر ا
املواهب، وجعل 
أكثر  الب���الد 
عىل  ق���درة 
فس�ة  ملنا ا
يف  عاملًي�ا 

هذا الجانب.
الرسمي  للموقع  ووفًقا 
للمؤرش، تم تحس�ن 
نم�وذج هذا العام، 
»تبني  بند  ليشمل 

البلدان للتكنولوجيا« والذي يش�ري إىل اس�تثمار 
الحكوم�ات يف التقني�ات الجدي�دة، بم�ا يف ذل�ك 

الذكاء االصطناعي.
ونتيج�ة هذه التغريات، ارتفع�ت البنود الفرعية 
التي يقيم عىل أساس�ها امل�ؤرش جاذبية البلدان 
إىل 70 بنًدا، وتوس�ع املؤرش عىل النطاق الجغرايف 

 132 دولة، ارتفاًع�ا من 125 العام ليش�مل 
املايض.

ومن بن العنارص التي يقيم 
املؤرش البلدان عىل أساسها، 
مدى مالءمة مناخ األعمال 
التنظيمي�ة  واللوائ����ح 
لتطوي�ر املواه�ب، إضافة 
إىل جه�ود ج�ذب أصحاب 
الخ�ارج  م�ن  املواه�ب 
والحف�اظ عليهم، بجانب 
التي تتوافر لدى  املهارات 
العنرص البرشي يف البالد، 
وج�ودة التعليم والصحة 

وغريها.
البل�دان  ترتي�ب  وج�اء 
األكث�ر جذًب�ا للمواهب 
العامل�ي  الصعي�د  ع�ىل 

كالتايل:
- سويرسا  سنغافورة 

الدنمارك-  الس�ويد- 
لوكس�مبورغ  فنلن�����دا   هولن�دا- 

النروي�ج- النمس�ا وم�ن بن أب�رز الدول، 
ج�اءت أملاني�ا يف املرتب�ة الحادية عرش، 
واململكة املتحدة يف الثانية عرش، وحلت 
اليابان يف املركز التاسع عرش، وروسيا 

يف املركز الثامن واألربعن.

املراقب العراقي/ متابعة...
أعلنت رشكة »روس�تيخ« الروسية عن إطالق مظلة جديدة 
أطلقت عليها اس�م »ش�انس« )فرصة(، يمكن استخدامها 
للهروب من ناطحات الس�حاب يف حال نشوب حريق أو أي 
طارئ آخر.وأكدت رشكة »روس�تيخ« أنه يمكن اس�تخدام 
هذه املظالت حتى من قبل األشخاص غري املدربن، رشط أن 
تك�ون املباني مكونة من 9 طوابق وأكثر، أي يزيد ارتفاعها 
ع�ن 33 مرا، كي تفتح املظلة بش�كل كام�ل قبل الوصول 

إىل األرض.قال املدير التنفيذي لرشكة »روس�تيخ« »ال نظري 
لنظ�ام املظالت الجدي�د يف العالم، تتمثل امليزة الرئيس�ية يف 
الق�درة ع�ىل القفز من االرتفاع�ات املنخفض�ة، كما أنه ال 
توج�د حاجة إىل تدريب خ�اص عىل اس�تخدام املظلة ألنها 
تفت�ح يف االرتف�اع الصحي�ح بش�كل مس�تقل«.تم تطوير 
»ش�انص« من قبل معهد أبحاث موسكو لهندسة املظالت، 
وتشمل بنية النظام: حقيبة مع نظام تعليق، وثالث مظالت 
لتحمل رسعة الهبوط املحددة مس�بًقا، باإلضافة إىل وصلة 

توفر إغالًقا للصمامات الجانبية وتمديًدا للمظالت، ويمكن 
تعديل نظ�ام التعليق وفًقا لحجم الجس�م ولياقته البدنية، 
مم�ا يضمن أقىص درجات األمان عند القفز باملظلة.كما أن 
تصميم وبناء وتش�غيل املباني الش�اهقة يفرض متطلبات 
س�المة متزايدة مع الزمن، ولك�ن يف حاالت الطوارئ، غالبا 
ما يكون اإلخالء صعبا، ولحل هذه املشكلة تم تطوير نظام 
املظلة الفردية التي يمكن أن تبسط عمليات اإلنقاذ يف املدن 

الكربى الحديثة.

مظلة للنجاة 
من حرائق 
ناطحات 
السحاب 

شركة صينية تعاقب موظفيها بطريقة غريبة 

مركبات ذاتية القيادة تدخل الخدمة 
 املراقب العراقي/ متابعة...

بدأت بريستول الربيطانية باختبار مركبات 
جديدة ذاتية القيادة، من املفرض أن ُتعتمد 
مس�تقبال يف بع�ض البل�دان لتح�دث ث�ورة 

حقيقية يف عالم النقل الجماعي.
وتبعا للمصادر فإن الكبسوالت التي طورت 
يف إط�ار مرشوع Capri والت�ي تخترب حاليا 
يف مرك�ز Cribbs Causeway ش�مال مدينة 
بريستول، هي نتاج عمل مشرك بن رشكة 
للروبوت�ات  بريس�تول  ومخت�رب   AECOM

وتطوير املركبات ذاتية التحكم.

ويدار مرشوع هذه الكبس�والت من قبل 17 
رشكة ومؤسس�ة، بم�ا فيه�ا جامعة غرب 
إنكلرا، وجامعة بريس�تول، ومطار هيثرو، 
ويف حال نجاح املرشوع ستعتمد الكبسوالت 
كوس�يلة للنقل العام يف العدي�د من املناطق 

واملنشآت واملراكز التجارية يف بريطانيا.
وتمتل�ك كبس�والت Capri الجدي�دة أنظمة 
قي�ادة ذاتية تمكنه�ا من التح�رك من دون 
س�ائق، وتعتمد ه�ذه األنظمة ع�ىل رادارات 
وأجهزة استش�عار وكامريات وأنظمة تعمل 
بالذكاء الصناع�ي، إضافة إىل أنظمة مالحة 

موصولة باألقمار الصناعية.

املراقب العراقي/ متابعة...
ق�ررت رشك�ة صيني�ة معاقب�ة موظفيه�ا 
بطريقة غريبة بس�بب عدم تحقيق أهدافها 
خالل ع�ام 2019.ويظه�ر يف مقطع فيديو، 
مجموع�ة من املوظف�ن بالبزات الرس�مية 
وه�م يزحف�ون داخ�ل قاع�ة ع�ىل أيديه�م 

وأرجلهم.

ووفق�ا مل�ا نرشت�ه صحيف�ة »دي�ي مي�ل« 
اإلنجليزي�ة، ن�رش املقط�ع أح�د املوظف�ن 
بالرشك�ة، مرصحا بأن ذل�ك العقاب اختاره 
املوظف�ون بإرادتهم.وش�دد املوظف عىل أن 
طريقة العقاب، لم يك�ن لصاحب العمل أي 
دخ�ل فيها، موضحا أن م�ن تعرض للعقاب 

هم املديرون واملرشفون. 

األمير هاري غير مؤهل تعليميا لإلقامة في كندا 

القرود تغزو السعودية  

املراقب العراقي/ متابعة...
ق�د تدفع القوانن الكندي�ة، األمري هاري 
للع�ودة إىل مقاعد الدراس�ة يف حال رغب 

الدائ�م يف  باالس�تقرار 
كندا.

وق�ال املحامي الكندي 
ماري�و بيليس�يمو، إن 
تعي�ق  عوام�ل  هن�اك 
اس�تقرار هاري يف كندا 
حيث أنه لم يتلق تعليما 
جامعي�ا يؤهل�ه لحيازة 
أكاديمي�ة، م�ا  ش�هادة 
طل�ب  إج�راءات  يعي�ق 

الهجرة.
وأكد املحامي أنه من غري 
املعت�اد أن يتق�دم أي فرد 
بطل�ب للهج�رة وهو غري 

حاص�ل عىل أي ش�كل من 
أش�كال التعلي�م الع�ايل، وفقا مل�ا نرشته 

صحيفة »التايم«.

وع�ىل عكس ش�قيقه األكرب ولي�ام الذي 
قب�ل  أن�دروز  س�انت  جامع�ة  يف  درس 
االنضم�ام إىل س�الح الجو 
امللك�ي الربيطاني، التحق 
بالجيش  مب�ارشة  هاري 

بعد املدرسة الثانوية.
ومن املحتم�ل أن يضطر 
األم�ري هاري للع�ودة إىل 
مقاع�د الدراس�ة، وكما 
أوض�ح خب�ري الهج�رة، 
ف�إن ال�دوق ق�د يعتمد 
ميغ�ان  زوجت�ه  ع�ىل 
لتك�ون »مق�دم الطلب 
عملي�ة  يف  الرئي�ي« 

الهجرة.
وأمضت ميغان ماركل 
عدة س�نوات يف العمل 
بأحد الربام�ج التلفزيوني�ة بتورنتو ما 
يجعله�ا صاحبة »الطل�ب املرغوب« أكثر 

من زوجها هاري.

املراقب العراقي/ متابعة...
تعرض�ت منازل ومزارع املواطنن الس�عودين يف محافظ�ة »فيفاء« رشقي 

منطق�ة جي�زان، إىل هجوم من ق�رود الباب�ون، والت�ي ألحقت الرضر 
باملمتلكات.

ووفقا لصحيفة »تواصل«، قال أحد الس�كان: »نش�عر بالقلق بعد 
أن هاجم�ت القرود املنازل وتس�ببت يف تخريب امل�زارع وتلويث 

مياه الرشب«.
وأض�اف »الق�رود ب�دأت يف الزح�ف إىل مواق�ع عالي�ة وأماكن 
مأهولة بالس�كان، لم تكن تصلها يف الس�ابق، وه�ذا ما يدعو 
لتحرك الجهات املعنية واملسؤولة عن مكافحتها قبل انتشارها 

وصعوبة السيطرة عليها«.
وناش�د األهايل أمانة منطقة جيزان والجهات املس�ؤولة، تفعيل 

دور مكافح�ة »ق�رود الباب�ون« يف جب�ال فيفاء، 
عقب توسعها يف االنتشار.

»أصغر عبقري
  طائرة »منقرضة« ! في العالم«

املراقب العراقي/ متابعة...
أصبح الطفل املاليزي، هاريز نظيم محمد 
حلمي نعيم، الذي يبلغ من العمر 3 أعوام 
فق�ط، أصغ�ر عضو يف جمعية »منس�ا« 
الربيطاني�ة، الت�ي تع�رف بأنه�ا املجمع 
ال�دويل ل�ذوي مع�دالت ال�ذكاء املرتفعة، 
والتي تنترش فروعها يف أكثر من 80 دولة 
ح�ول العالم، وتض�م عضويتها أكثر من 
100 أل�ف ش�خص.انضم الطف�ل هاريز 
نظيم محم�د حلمي نعيم، الذي يعيش يف 
بريطانيا مع والديه، إىل جمعية »منس�ا« 
 142 ن�ال  بعدم�ا  املتح�دة،  اململك�ة  يف 
درج�ة يف مقي�اس »س�تانفورد بيني�ت« 
لل�ذكاء، ليكون ضمن نس�بة 0.3 يف املئة 
م�ن األذكياء يف العالم، بحس�ب ما ذكرت 
صحيفة »املريور« الربيطانية.ولم يتوقع 
وال�دا الطف�ل، »أنريا أس�يكن« و«محمد 
حلمي نعيم«، اللذان درس�ا الهندسة، أن 
يظهر ابنهما عالمات عىل مثل هذا الذكاء 
العبق�ري يف ه�ذا العم����ر املبك����ر. 
ونقل�ت صحيف�ة »امل�ريور« ع�ن والدته 
قولها »لم يك�ن لدينا الكثري 
من الخ�ربة، ولذلك كنا 
األطفال  أن  نعتق�د 
سواء«،  جميعهم 
مضيفة أنهم لم 
يعلموا باألمر إال 
بدأ  عندم�����ا 
بالذه������اب 

إىل الحضانة. 

 املراقب العراقي/ متابعة...
كش�فت ص�ورة ُن�رشت عىل ش�بكة 
اإلنرن�ت ع�ن وج�ود ن�وع بائ�د من 
طائ�رة الهليكوبر املقاتلة »مي-24« 

يف فيتنام.
وأظهرت نفس الصورة أن مروحيات 
»م�ي-24أ« التي تعت�رب ملكا للجيش 
الفيتنامي لم تعد صالحة لالستخدام. 
واألغل�ب ظن�ا أنه�ا سُتس�حب م�ن 

الخدمة يف وقت قريب.
 وق�د توقف�ت جي�وش العال�م ع�ن 
اس�تخدام املودي�ل األول من مروحية 

»مي-24«.
»روسيس�كايا  صحيف�ة  وذك�رت 
»م�ي-24أ«  مروحي�ة  أن  غازيت�ا« 
أنج�زت رحلتها الجوي�ة األوىل يف عام 
1969. وتم�ت صناع�ة 250 طائ�رة 
»م�ي-24أ«.  ط�راز  م�ن  هليكوب�ر 
وكان�ت هذه املروحية م�زودة بمدفع 
رشاش و4 صواريخ مضادة للدبابات 
يبل�غ مداه�ا 4000 م�ر، وبقذائ�ف 
صاروخي�ة غري موجهة يبل�غ مداها 

املُجدي 1800 مر.
االتح�اد  جي�وش  واس�تخدمتها 
السوفيتي وأفغانستان وفيتنام وليبيا 
واثيوبي�ا. ويف فيتن�ام تم�ت تهيئتها 
الس�تخدام الصواري�خ غ�ري املوجهة 
األمريكية التي غنمها الفيتناميون يف 

عام 1975.

املراقب العراقي/ متابعة...
وبينما كان ينظ�ر الكثريون للرياضات اإللكرونية 
)e-sport( باس�تخفاف، يتم تنظيم بطوالت عاملية 
له�ا وترص�د جوائز باملالي�ن مما س�اهم يف زيادة 
شعبيتها وعدد محرفيها حتى أصبحت الجامعات 
تخصص منحا دراس�ية ومناه�ج مختصة بمجال 
األه��������ايل  وب�ات  اإللكروني�ة،  األلع�اب 
ي������دفع�ون أبناءه�م ليكون�������وا العب�ن 

محرف����ن بهذا املجال.
تحاك�ي  الت�ي  اإللكروني�ة  الرياض�ات  وتح�وز 
الواقعية اهتمام األندية واملنظمات الرياضية وغري 
الرياضية، وهو ما ظه�ر جليا خالل افتتاح بطولة 
كأس العال�م لأللع�اب اإللكرونية »أس�باير ويغا« 
ع�ىل ملع�ب خليفة ال�دويل التي تنظمها مؤسس�ة 
أسباير زون بالرشاكة مع رشكة تركستون كابيتال 

العاملية عىل مدار ثالث سنوات حتى عام 2022.
تج�ذب بطولة كأس العالم 2.3 مليار ش�خص من 
ه�واة األلع�اب اإللكروني�ة، ويش�مل برنامجه�ا 
ه�ذا الع�ام أرب�ع مراح�ل 
أولها  أساس�ية: 
االفتت�اح  حف�ل 
يف  أقي�م  ال�ذي 
خليف�ة  ملع�ب 
ال�دويل، وثانيتها 
ت  فس�ا منا
ويغ�ا«  »أبط�ال 
س�تقام  الت�ي 
م�ارس/آذار  يف 
املقب�ل، وثالثتها 
مس�ابقة عاملية 
اإلنرن�ت  ع�رب 
بإط�الق »ألعاب 
العاملي�ة«  ويغ�ا 
م����ن  ابت�داء 

يف  الكب�ري  النهائ�ي  والرابع�ة  س�بتمرب/أيلول، 
ديسمرب/كانون األول.

الرياضات اإللكرونية أصحبت اليوم واقعا ملموسا 
وأنها تحولت من الهواية إىل االحرافية، وأن النظرة 
إليه�ا اختلف�ت تمام�ا ىف الوق�ت الراه�ن مقارن�ة 

باملايض.
صناع�ة الرياض�ات اإللكروني�ة يف الوق�ت الحايل 
تعت�رب من أكثر الصناعات الواعدة التي تحقق نموا 
س�نويا يصل إىل 40% وتجتذب العدي�د من الفئات، 
ويت�م إنش�اء اتحادات رس�مية له�����ا يف العديد 
من الدول اآلن مم�ا يوضح االهتمام العامل������ي 
ببط�����والت األلع�اب اإللكروني�ة الت�ي تش�هد 

تطورا منقط���������ع النظري.
وتس�عى مؤسسة أس�باير زون عرب استضافة هذا 
الح�دث العاملي إىل خلق نمط حياة صحي يناس�ب 
مماريس األلع�اب اإللكرونية، ويهدف إىل تجنيبهم 
اآلثار الس�لبية املوجودة وتعزيز إيجابياتها خاصة 
ما يتعلق بتفريغ طاقات الشباب وإشباع هواياتهم 
عرب املحاكاة يف الواقع االفرايض، كما يقول رئيس 

التسويق التنفيذي.
أن الرياض�ات اإللكرونية بات�ت تنافس الرياضات 
التقليدي�ة يف ع�دد املمارس�ن واملش�اهدين وحتى 
الرع�اة الرس�مين، وأن اس�تضافة ه�ذا الح�دث 
من ش�أنه أن يع�زز مكانة قطر كوجه�ة رياضية 
جاذبة ملثل هذه االس�تثمارات الرياضية والرفيهية 
والس�ياحية الضخم�ة، خاص�ة أن جوائ�زه املالية 

تراوح بن عرشة و15 مليون دوالر.
تش�ري اإلحصائي�ات إىل أن األم�وال الت�ي أنفقه�ا 
الالعب�ون عىل الرياض�ات اإللكرونية العام املايض 
بلغ�ب 150 ملي�ار دوالر، ويتوق�ع أن يص�ل حجم 
س�وق صناعة األلعاب اإللكرونية إىل نحو ثالثمئة 
مليار عام 2025 يف ظل النمو املتزايد لألرباح الناتج 
من توفري ترقيات داخل األلعاب وتحسينات تتطلب 

من الالعبن دفع مزيد من األموال.

الرياضات اإللكترونية من مضيعة للوقت إلى مصدر ربح 
جوائزها بماليين الدوالرات.. 

ينف��ق الكث��رون قدرا م��ن مالهم لممارس��ة الرياض��ات اإللكرتونية بقصد التس��لية واالس��تمتاع وتمضية 
الوقت، غر أن هذه الرياضات -التي يمارسها المراهقون من خلف شاشات الحاسوب والهواتف المحمولة- 

صارت مصدرا للربح وجمع الرثوات مع ظهور جيل جديد من األلعاب المتطورة عرب اإلنرتنت.

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

إال كان له بكل نظرة حّجة مربورة.
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