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 « المليونية« تكسر جميع الرهانات على بقاء المحتل األمريكي 
وتلجم االفواه المدافعة  عنه

 « ايتام« السفارة يصابون بخيبة امل

المراقبالعراقي/القسمالسياسي...
انت�اب بعض األط�راف املتماهية مع املرشوع 
األمريك�ي خيب�ة ام�ل كب�رة بع�د  التظاهرة 
املليونية التي جمعت غالبية مكونات الش�عب 
والت�ي خرجت ي�وم امس  الجمعة بمش�اركة 
واس�عة غطت منطقة الجادري�ة ومقرتباتها 
وتفرع�ت الحش�ود اىل  ع�رشات الكيلومرتات 
منطق�ة  يف  »الحري�ة«  س�احة  اىل  وص�والً 

الجادرية وسط بغداد . 
وج�اءت تل�ك املش�اركة بع�د الدع�وات التي 
أصدرتها الق�وى الوطنية للنزول اىل  الش�ارع 
والتعب�ر ع�ن الرف�ض الواس�ع لالنته�اكات 
االمريكي�ة الت�ي تمس وح�دة وس�يادة  البلد، 
والتي عبث�ت بأرايض العراق وجعلته س�احة 
لتصفي�ة قي�ادة املقاوم�ة وفصائ�ل  الحش�د 
هزيم�ة  يف  دور  له�م  كان  الذي�ن  الش�عبي 

عصابات داعش االجرامية وتحقيق  النرص . 
وس�حبت التظاه�رات املليونية البس�اط من 
تح�ت اق�دام املراهن�ن ع�ى بق�اء االحتالل 
 األمريك�ي، حيث قطعت الطري�ق امام جميع 
من يحاول التشكيك بنوايا الشعب حيال  بقاء 
تلك القوات، اذا تعالت األصوات الرافضة لبقاء 

املحتل من جميع املكونات  املشاركة . 
وبه�ذا الجانب يرى مدير ش�بكة افق للتحليل 
الس�يايس جمع�ة العطوان�ي ان التظاه�رات 
 املليونية حملت عدة رسائل للمحيط اإلقليمي 

وكذلك للراي العام األمريكي . 
وقال العطوان�ي يف ترصيح خص به »املراقب 
العراق�ي« ان »م�ن بن الرس�ائل التي  وصلت 
ه�ي ان الع�راق ب�كل اطياف�ه وانتماءات�ه ال 

يرح�ب بالتواج�د األمريكي يف  الع�راق، وعليه 
يجب ان تنس�حب تل�ك القوات ب�أرسع وقت 

ممكن .» 
وأضاف ان »تظاهرات الجمعة شكلت انتصاراً 
اجتماعياً بعد ان حاولت بعض  األطراف اللعب 
ع�ى الورقة الطائفية لضم�ان بقاء االحتالل 
ألطول م�دة ممكن�ة، فج�اء  الرد بمش�اركة 

الس�نة والشيعية والرتكمان، ووحدت املواقف 
كلها بالضد من الوجود  األمريكي .» 

ولف�ت اىل ان »أمري�كا إذا كانت فع�اًل تحرتم 
الش�عوب يف تقرير املصر، فان الش�عب  أعلن 
ع�ن موقفه من خ�الل تلك التظاه�رات وبن 
رفضه الواس�ع ألمريكا، بانه ش�عب  ال يرىض 
لنفس�ه ان يتعامل معه كما يت�م التعامل مع 

دول الخليج .» 
وأش�ار اىل ان�ه »ال يوجد مربر لوج�ود القوات 
االمريكية، لبعض السياس�ين الذين  يدافعون 
عن واش�نطن، بان الش�عب أوصل رسالة بعد 

ان صدح صوته ب�«كال كال«  أمريكا .» 
وتاب�ع العطوان�ي ان »الرف�ض ت�م بالط�رق 
السياسية والشعبية وحتى القانونية للوجود 

 األمريكي، وال يوجد امام الساسة اال الرضوخ 
امام إرادة العراق .» 

عى الصعيد ذاته يرى املحلل الس�يايس عباس 
حس�ن ان بعض األطراف السياس�ية  حاولت 
ان تربر مواقفها ام�ام االمريكان فتحدث عل 
لس�ان الش�عب وادعت انه يريد  بق�اء القوات 
الجمع�ة  أم�س  ان تظاه�رات  اال  األجنبي�ة، 

نسفت جميع تلك األكاذيب . 
وق�ال حس�ن يف ترصي�ح خص ب�ه »املراقب 
العراق�ي« ان »الش�عب العراق�ي ذاق  م�رارة 
االحتالل وتكوى بنران جرائمه لعدة س�نوات 
منذ دخوله »2003 اىل 2011«  عندما تم طرده 

من قبل فصائل املقاومة اإلسالمية .» 
وأضاف انه »ال يحق اليوم ألي جهة سياس�ية 
ان تتحدث ع�ن بقاء االحتالل  األمريكي، ألنها 
س�تكون قد عارضت إرادة الشعب الذي يعترب 

هو املصدر األساس  للترشيع .» 
ولف�ت اىل ان » التظاهرات املليونية س�تكون 
دلي�ل دامغ عى ان الش�عب العراقي، ال  يرغب 
بقاء تل�ك القوات الن ذاكرت�ه مليئة بالجرائم 
طيل�ة  س�نوات  ارتكبته�ا  الت�ي  الوحش�ية 

تواجدها .» 
ق�د  كان�ت  الحش�ود  مالي�ن  ان  اىل  يش�ار 
يف   )2020-1-24( الجمع�ة  أم�س  خرج�ت 
 تظاهرة واس�عة ادانت االنتهاكات االمريكية 
بح�ق الس�يادة العراقي�ة، ورفض�ت العملية 
 اإلرهابي�ة التي نفذه�ا الط�ران األمريكي يف 
مط�ار العاصمة بغ�داد والت�ي راح  ضحيتها 
نائب رئيس هيئة الحش�د الشعبي أبو مهدي 

املهندس والجنرال قاسم  سليماني . 

المراقب العراقي/ متابعة...
دعا تحالف الفتح اليوم السبت، إقليم كردستان 
اىل االلت�زام بالق�رار املرك�زي يف إخ�راج  القوات 

االمريكية من العراق. 
وقال عض�و التحالف احم�د الكناني يف ترصيح 
تابعته »املراقب العراقي«، إن “إقليم كردس�تان 
 جزء م�ن العراق ومل�زم بتنفيذ ق�رار الحكومة 
ومجلس النواب بط�رد القوات األمريكية وإنهاء 
 وجودها العسكري يف عموم محافظات العراق”، 
الفتا إىل إن “الحكومة لن تس�مح باستمرار  بقاء 
الق�وات األمريكية يف إي جزء من البالد حتى وان 

طلبت واش�نطن ذلك .“ 
بق�رار  كردس�تان  الت�زام  “ع�دم  أن  وأض�اف 
الحكوم�ة الرافض للوجود األمريكي س�يحملها 
نتائج  غر ايجابية وسيزيد من املشاكل بن اربيل 
وبغداد”، مبين�ا أن “تصويت مجلس النواب عى 
 قرار إخراج القوات األمريكية س�اري عى جميع 

القوى السياسية والرشكاء وملزم التنفيذ”. 

الفتح يدعو كردستان 
الى االلتزام بقرار اخراج 

القوات االمريكية

إعادة تدوير جوالت التراخيص الفاسدة .. واتهامات بالتالعب بثروات البلد

المراقب العراقي/ بغداد... 
ش�هدت العاصم�ة بغ�داد اليوم الس�بت 
افتتاح عدد من الطرق والجسور الرابطة 
خصوصا  الرئيسية والدولية منها، نتيجة 
تدخل الق�وات األمنية والعم�ل عى فتح 
تلك الطرق، بعد أن  انسحب عدد كبر من 
املتظاهري�ن ورفع خيمهم بع�د أن تبن 

لهم الخيط االبيض من الخيط  األسود . 
حيث اعلنت الحكوم�ة العراقية عن فتح 
جرسين رئيسين يف العاصمة بغداد، بعد 
ان رشع�ت  برفع الحواج�ز الكونكريتية 

من الشوارع والجسور. 
م�ن جهت�ه أعلن الس�كرتر الش�خيص 
للقائ�د الع�ام للق�وات املس�لحة الفريق 

الرك�ن محمد حمي�د  البياتي، أن األجهزة 
األمني�ة افتتح�ت ج�رس الس�نك وس�ط 

بغداد. 
وقال البيات�ي يف ترصيح تابعته »املراقب 
العراق�ي« إن »عملي�ات وأمان�ة بغ�داد 
تبذالن جهوداً  مش�رتكة برف�ع الحواجز 
والعوائق أمام حركة املواطن والعجالت«. 

وأض�اف البيات�ي، أن�ه »ت�م فت�ح جرس 
األحرار، وكذلك فتح جرس السنك«. 

يش�ار اىل ان الجرس قد تم اغالقه بس�بب 
التظاه�رات واملصادمات الت�ي تقع بن 

املتظاهرين  والقوات االمنية. 
بدوره�ا أعلن�ت قي�ادة عملي�ات بغداد، 
إعادة فتح طريق محمد القاس�م وجرس 

األحرار وس�احتي  قرطبة والطران أمام 
حركة العجالت بشكل كامل. 

وقال�ت القي�ادة يف بيان تلق�ت »املراقب 
العراقي« نس�خة منه، إن »طريق محمد 

القاسم مفتوح  أمام حركة العجالت«. 
وأضاف�ت، أنه تم »افتت�اح جرس األحرار 
وس�احة الطران وس�احة قرطب�ة أمام 

حركة العجالت  بشكل كامل«. 
اما ذي قار وبحس�ب مص�در امني فيها 
فأن »القوات االمنية رشعت بعملية فتح 
الطرق يف  محافظتي البرصة والنارصية«، 
مؤك�دا »الس�يطرة ع�ى الطري�ق الدويل 

الرابط بن ذي قار  وبغداد«. 
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استجابة لمطالب المواطنين .. جسور بغداد 
تفتح امام حركة المارة
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التايمز:بريطانياتهددبالتعريفات
الجمركيةللضغطعلىاالتحاداألوروبي

القواعداألمريكيةفيالعراقمناالتفاق
األمنيإلىالتهديد

هازارديقترب
منالمشاركة
بديربيمدريد
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في هذا العدد

اكدت لجنة االمن والدفاع النيابية ،اليوم السبت، ان العراق 
سيميض خالل العام الحايل  لتطوير منظومته الدفاعية. 

وقال عضو اللجنة عبد الخالق العزاوي يف ترصيح تابعته 
»املراق�ب العراقي« إن »العام  الجاري س�يتوج بدعم كبر 
لتطوي�ر ملف منظوم�ات الدفاع الج�وي يف العراق ودعم 
رشاء  مايضمن حماية س�مائه م�ن اي مخاطر باعتباره 

سالح مهم سيعزز من قدراتنا القتالية  الدفاعية .» 
واضاف، ان »دعم بناء منظومة الدفاع الجوي وفق قدرات 
متط�ورة تلب�ي حاجة الدف�اع عن  البالد ُتعد س�رتاتيجية 
مهم�ة للغاي�ة .»  ولف�ت اىل أن »الظ�روف الراهن�ة تدفع 
باتجاه دعمه�ا لألمام وتخصيص االم�وال ضمن موازنة 
  2020 لك�ي تكون هناك مرونة يف تنفيذ مخططات وزارة 

الدفاع باعتبارها جهة االختصاص  بهذا اإلطار«. 

االمن النيابية:
 العراق سيمضي لتطوير 

منظومته الدفاعية

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
مرة أخ�رى ترتكب حكوم�ة ترصيف 
االعم�ال برئاس�ة ع�ادل عب�د املهدي 
مخالفة دستورية  واضحة وخرقا ملبدأ 
الش�فافية يف إدارة اهم موارد الثروات 
الوطني�ة م�ن خ�الل إقراره�ا لعقود 
املتعلقة  الخامس�ة  الرتاخي�ص   جولة 
الحدودية  الحق�ول والرق�ع  بتطوي�ر 
وحق�ول الغاز يف محافظ�ة  دياىل دون 
اطالع الربملان عى تفاصيل تلك العقود 
وجدواها االقتصادية وضمانات توفر 
 اع�ى املناف�ع االقتصادي�ة للبالد وهو 
ما اشرتطه الدس�تور العراقي يف إدارة 

النفط والغاز . 
ويبدو ان الحكوم�ات التي تنتهي مدة عملها 
ترتكب مخالفات دس�تورية كب�رة يف مجال 
 الرتاخي�ص النفطية والغازي�ة , كما حدث يف 
فرتة انتهاء العمر القانوني لحكومة العبادي 
املخالف�ات  ن�وع  ان  والغري�ب   ,  الس�ابقة 
متش�ابهة وه�ي التالع�ب بأم�وال الش�عب 
مقاب�ل الحصول  عى وعود بإع�ادة تكليفهم 

مرة أخرى واملترضر الشعب العراقي .  
إق�رار ج�والت الرتاخيص الغاز واستكش�اف 
رقعات جغرافية أخ�رى امر مخالف للقانون 
, لك�ن  يب�دو ان االم�ر ورائ�ه مناف�ع مالي�ة 
ش�خصية , وس�كوت برملاني يثر الكثر من 
املخ�اوف عن  وجود تواطئ س�يايس وبرملاني 
اتجاه ه�ذه املخالف�ة التي ترتكبه�ا حكومة 
عب�د امله�دي .   فهن�اك الكثر من التس�اؤالت 

بش�أن موعد الجوالت الجديدة , فضالً 
عن مش�اركة رشكات كانت  موضوعة 
يف القائمة الس�وداء م�ن وزارة النفط 
�ت إحال�ة مش�اريع له�ا يف ه�ذه  وتمَّ
الجولة مما  يثبت وجود شبهات فساد 

يف تلك العقود . 
إىل  تعيدن�ا  الج�والت  ه�ذه  فعق�ود 
مربع العقود الس�ابقة الت�ي ارتبطت 
بالفس�اد , ودف�ع الع�راق  الثمن غاليا 
عند انخفاض أس�عار النف�ط , واليوم 
تعيد الجهات السياس�ية املسؤولة عن 
وزارة  النف�ط لعبة الفس�اد من جديد 
املش�اركة  ال�رشكات  والعم�والت من 

والتي ُتعدُّ عى أصابع اليد . 
يق�ول الخب�ر االقتص�ادي لطي�ف العكي�ي 
يف اتص�ال مع ) املراق�ب العراق�ي(: يبدو ان 
الفس�اد  ورسق�ة امل�ال العام أصبحت س�مة 
معروفة يف جميع الحكوم�ات العراقية , كما 
ان معظ�م  ال�رشكات التي تش�ارك يف جوالت 

الرتاخيص هي تفرض عى العراق. 

تفاصيل اوسع صفحة 3

المراقب العراقي/ متابعة ... 
يبدأ مجلس الش�يوخ األمركي مس�اء 
الي�وم الس�بت االس�تماع  إىل مرافع�ة 
دونال�د  الرئي�س  ع�ن  الدف�اع  فري�ق 
ترام�ب، يف  املحاكم�ة الربملانية بتهمتي 
إساءة اس�تخدام السلطة وعرقلة  عمل 
الكونغ�رس، ومن املتوقع أن تس�تغرق 

ثالثة أيام. 
وكان فري�ق االدع�اء برئاس�ة رئي�س 
لجنة االس�تخبارات يف  مجل�س النواب 
آدم ش�يف، ق�د ع�رض خ�الل األي�ام 
الثالثة  املاضية أم�ام املجلس أدلته عى 

التهمتن املوجهتن  لرتامب. 
وقال شيف إن ترامب يشكل خطرا عى 

الوالي�ات املتحدة،  وإنه ال يمكن الوثوق 
يف أنه س�يقاوم أي تدخل من روس�يا يف 
 االنتخاب�ات األمركي�ة املقبل�ة، أو أنه 

سيحمي املصالح  القومية عى حساب 
مصلحته الشخصية. 

من جهته، قال جري نادلر أحد أعضاء 

مجلس النواب عن  الحزب الديمقراطي 
يف حديثه أمام مجلس الشيوخ »الرئيس 
 ترام�ب يريد أن يكون قوي�ا للغاية، إنه 

دكتاتور، وهذا يجب أال  يستمر«. 
وخالل مرافعاتهم، قال الديمقراطيون 
إن ترامب حجب  مس�اعدات عس�كرية 
وعلق اجتماعا يف البيت األبيض للضغط 
 عى أوكرانيا إلجراء تحقيق مع منافسه 
الس�يايس جو بايدن،  لتعزيز احتماالت 
إعادة انتخابه رئيس�ا للواليات املتحدة، 
 مضيفن أنه اس�تخدم بعد ذلك سلطته 
الرئاس�ية لعرقلة تحقيق  الكونغرس يف 

هذه الواقعة. 
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النواب األمريكي: ترامب يشكل خطرا علىالواليات المتحدة
المراقب العراقي/ بغداد... واليمكن الوثوق به

نف�ت دائ�رة صحة الب�رصة، اليوم الس�بت، الش�ائعات التي 
تحدث�ت عن تس�جيل حال�ة إصاب�ة يف  املحافظ�ة بفايروس 
كورونا .  وذكر اعالم الدائرة يف بيان تابعته »املراقب العراقي«، 
إن »االج�راءات الوقائية املتخ�ذة  للوقاية م�ن املرض تمثلت 
بفح�ص اويل الي مواط�ن قادم من جمهورية الصن س�واء 
كان  عراق�ي الجنس�ية او عربي او أجنب�ي باملراكز الصحية 
املنت�رشة يف مطار البرصة الدويل  واملناف�ذ الحدودية ويف حال 
وج�دت عالمات امل�رض لدي�ه يتم حج�ره ويأخ�ذ اىل وحدة 

الحميات  وتأخذ عينات من دمه لتأكيد االصابة من عدمه«. 
وأض�اف، »ام�ا فيما يخ�ص املس�افرين االخرين م�ن الذين 
ل�م تظهر عليه�م عالمات امل�رض ايضا  يفحص�ون مع اخذ 
عناوينهم الكاملة س�واء مواقع عملهم يف الرشكات بالنسبة 
لالجانب  واملنازل بالنس�بة للمواطن�ن و تتم متابعة حالتهم 
خ�الل 14 يوما من تاري�خ الدخول من قب�ل  املراكز الصحية 

ضمن رقعتهم الجغرافية«.  
وأشار اىل »اتخاذ االجراءات وتهيئة الردهات واالدوية الالزمة 

ملواجهة الحاالت املرضية  يف حال وجدت ال سامح الله«. 

المراقب العراقي/ بغداد...
توع�دت كتلة سياس�ية اليوم الس�بت، 
بإنهاء عمل الرشكات األمنية االمريكية 

 يف العراق. 
وقال�ت كتلة س�ائرون يف بي�ان تابعته 

»املراقب العراقي«، انه »استجابة  لبيان 
الس�يد مقت�دى الصدر، عقدت رئاس�ة 
موس�عا  اجتماع�ا  س�ائرون  تحال�ف 
 ملناقشة بيان تظاهرة السيادة املليونية 

يوم أمس الجمعة«. 

وأض�اف ان�ه »ج�رى خ�الل االجتماع 
الحل�ول املطلوب�ة  دراس�ة ومناقش�ة 
ومن�ع  العراقي�ة  الس�يادة   لتحقي�ق 
اي�ة تج�اوزات وف�ق اآلط�ر والقنوات 

السياسية  والقانونية«. 

صحة البصرة تنفي الشائعات بخصوص فايروس «كورونا« 

كتلة سياسية تتوعد بإنهاء عمل الشركات األمنية االمريكية
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الشريط 
األمين

املراقب العراقي/ سامراء...
الداخلية، الس�بت،  أعلن�ت وزارة 
اثن�ن  متهم�ن  ع�ى  القب�ض 
باالره�اب يف احدهم يف س�امراء 

واآلخر ببغداد.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت 
»املراقب العراقي« نسخة منه، إن 
»قوة من لواء 17 بالفرقة الخامسة 
تمكنت من إلق�اء القبض عى املتهم 
) ح م ع ( و املطل�وب وف�ق امل�ادة ٤ 

إره�اب«، مبين�ة أن »العملي�ة تمت من 
خالل متابعة اس�تخبارية دقيقة ونصب 
سيطرة مفاجئة ضمن قاطع مسؤولية 
الفوج الثاني يف قاطع عمليات سامراء«.

واضاف�ت »فيما تمكنت قطعات اللواء ٣ 
الفرقة االوىل من إلقاء القبض عى املتهم 
)م ذ أ ( املطل�وب وفق املاده ٤/1 إرهاب 
خالل كمن محكم نصب له وسط بغداد 
ضمن قاط�ع مس�ؤولية الف�وج الثاني 

ببغداد«.

املراقب العراقي/ االنبار...
اعلن الحش�د الش�عبي، السبت، 
– الرطب�ة  طري�ق  تأم�ن  ع�ن 

عكاش�ات غرب�ي محافظ����ة 
االنبار.

وذكر إعالم الحشد يف بيان تلقت 
»املراق�ب العراقي« نس�خة منه، 
ان »ق�وات الل�واء 17 يف الحش�د 
الش�عبي واصلت تأم�ن الطريق 
الراب�ط ب�ن الرطبة وعكاش�ات 

غرب األنبار رغم قساوة الظروف 
الجوية«.

ع�ن  الحش���د  إع�الم  ونق�ل 
مقاتل�ن يف الل�واء 17 قولهم، إن 
تنظ����يم  عن�ارص  »تهدي�دات 
داع�ش اإلرهاب�ي مات������زال 
لك��������ن  مس�تم�����رة، 
يقظ�ة ابطال الحش�د الش�عبي 
تنفي������ذ  دون  تح������ول 

مخططاتهم اإلرهابية«.

القبض عىل متهمين اثنين باالرهاب 
يف احدهم يف سامراء وبغداد

الحشد الشعيب يعلن تأمين طريق 
الرطبة – عكاشات غرب األنبار

2 السبت 25 كانون الثاينمن احلدث
 2020 العدد 2248  السنة العاشرة

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

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

الحياة تعود الى طبيعتها مابين الكرخ والرصافة  

فتح جسرين رئيسيين في بغداد و السيطرة على الطرق االخارجية  في المحافظات
املراقب العراقي/ بغداد...

ش�هدت العاصم�ة بغداد اليوم الس�بت 
الط�رق والجس�ور  افتت�اح ع�دد م�ن 
الرابط�ة خصوص�ا الرئيس�ية والدولية 
منه�ا، نتيج�ة تدخ�ل الق�وات األمني�ة 
والعم�ل عى فتح تل�ك الط�رق، بعد أن 
انسحب عدد كبري من املتظاهرين ورفع 
خيمه�م بعد أن تبن لهم الخيط االبيض 

من الخيط األسود .
حي�ث اعلن�ت الحكوم�ة العراقي�ة عن 
فت�ح جرسي�ن رئيس�ين يف العاصم�ة 
بغ�داد، بع�د ان رشعت برف�ع الحواجز 

الكونكريتية من الشوارع والجسور.
م�ن جهت�ه أعلن الس�كرتري الش�خيص 
للقائ�د العام للق�وات املس�لحة الفريق 
الرك�ن محمد حميد البياتي، أن األجهزة 
األمني�ة افتتح�ت جرس الس�نك وس�ط 

بغداد.
تابعت�ه  ترصي�ح  يف  البيات�ي  وق�ال 
»املراقب العراق�ي« إن »عمليات وأمانة 
بغ�داد تب�ذالن جه�وداً مش�ركة برفع 
الحواجز والعوائق أم�ام حركة املواطن 

والعجالت«.
وأض�اف البيات�ي، أن�ه »ت�م فتح جرس 

األحرار، وكذلك فتح جرس السنك«.
يش�ار اىل ان الجرس قد تم اغالقه بسبب 
التظاه�رات واملصادم�ات التي تقع بن 

املتظاهرين والقوات االمنية.
بدوره�ا أعلنت قي�ادة عملي�ات بغداد، 
إعادة فتح طريق محمد القاسم وجرس 
األحرار وساحتي قرطبة والطريان أمام 

حركة العجالت بشكل كامل.
وقالت القي�ادة يف بيان تلق�ت »املراقب 
العراقي« نسخة منه، إن »طريق محمد 

القاسم مفتوح أمام حركة العجالت«.
وأضافت، أنه ت�م »افتتاح جرس األحرار 
وس�احة الطريان وس�احة قرطبة أمام 

حركة العجالت بشكل كامل«.
اما ذي قار وبحس�ب مصدر امني فيها 
ف�أن »الق�وات االمنية رشع�ت بعملية 
الب�رصة  محافظت�ي  يف  الط�رق  فت�ح 
والنارصي�ة«، مؤك�دا »الس�يطرة ع�ى 
الطري�ق ال�دويل الراب�ط ب�ن ذي ق�ار 

وبغداد«.
وق�ال املص�در، أن »الجه�ات األمنية قد 
س�يطرت عى الطرق الذاهبة اىل مصايف 
النفط والرشكات النفطية يف املحافظات 

الجنونبية منها البرصة ذي قار«.
من جهت�ه ايض�ا أك�د مدي�ر العالقات 
واالع�الم يف مديري�ة املرور الل�واء عمار 
وليد، فتح اغلب الطرق يف وس�ط بغداد، 
مبينا ان االجهزة املختصة تس�عى لفتح 
الجرسي�ن املتبق�ن يف العاصم�ة النهاء 

االزخم املروري.
وقال ولي�د يف ترصيح تابعت�ه »املراقب 
العراقي« إن »االجهزة االمنية والخدمية 
نجحت يف افتتاح جميع الطرق يف شارع 
الرشيد وحافظ القايض ومحمد القاسم 

وجرس االحرار«.
واض�اف ان »فت�ح تل�ك الط�رق ادى اىل 
انهاء الزخم املروري الشديد بعد قطعها 
من قب�ل متظاهري�ن االش�هر املاضية 

قل�ب  يف  التج�اري  العم�ل  وسينش�ط 
بغداد«.

واوض�ح وليد، ان »امل�رور تخطط لفتح 
خ�الل  والجمهوري�ة  الس�نك  ج�رسي 
املرحلة املقبلة النه�اء الزخم املروري يف 

جميع شوارع بغداد«.
ب�دوره افاد مص�در امن�ي يف محافظة 
كربالء املقدس�ة، بعدم وجود اغالق الي 
طري�ق او ش�ارع يف املحافظ�ة وس�ط 
انتش�ار امن�ي مكث�ف يف املناط�ق التي 
كان�ت تش�هد ح�رق لالط�ارات وغل�ق 

للطرق.
وقال املصدر، إن »جميع شوارع كربالء 
وطرقه�ا الرئيس�ية والفرعية مفتوحة 
اىل  باالضاف�ة  املواطن�ن  ام�ام حرك�ة 
عدم وج�ود مظاهر الحراق االطارات او 

غريها من قبل املتظاهرين«.
وأض�اف املص�در، ان »االجه�زة االمنية 
تنت�رش بش�كل مكث�ف تح�ت مج�رس 
الرضيب�ة، وتقاطع الس�فينة، وش�ارع 
رسيع حي رمضان، وحي النقيب، وحي 
البلدي�ة”، مبين�ا أن “س�احة التظاه�ر 
يف فلك�ة الربي�ة الت�ي يتجم�ع فيه�ا 
املتظاهرون املعتصمون مؤمنة بش�كل 

كامل من قبل االجهزة االمنية«.
يش�ار اىل أن ع�دد من الطرق الرئيس�ة 
ق�د ت�م قطعه�ا م�ن قب�ل املتظاهرين 
واملخربن املربصن بينه�م، االمر الذي 
تسبب بامتعاض املواطنن نتيجة لقطع 
الطرق وتس�بب ازدحام�ات مرورية يف 

الطرق املتاحة.

املراقب العراقي/ بغداد...
ن�دى  الن�رص  ائت�الف  النائب�ة ع�ن  اك�دت 
شالكر جودت، الس�بت، عدم امكانية اجراء 
انتخابات مبكرة دون دراسة الخطوة، مبينة 
ان اجراء االنتخابات بشكل عشوائي سيجلب 
الكارثة للبلد.وقالت جودت يف ترصيح تابعته 

»املراق�ب العراقي« ان »القوان�ن التي اقرت 
بشان االنتخابات بحاجة اىل بعض االجراءات 

التنفيذية قبل تنفيذها عى ارض الواقع«.
واضافت ان »الوحدات االدارية يف املحافظات 
ال يمك�ن تحديده�ا دون تع�داد س�كاني او 
اقرار اداري واضح، فضال عن عدد الس�كان 

وعدد النواب يف املجلس«.
واوضحت ان »االفض�ل هو تهئية االجراءات 
م�ن قب�ل الحكوم�ة املقبل�ة وزي�ادة وع�ي 
الناخب وتحديث الس�جالت سيما يف املناطق 
املختلطة من اجل تجنب كارثة يف حال اجراء 

انتخابات بشكل عشوائي«.

النصر: اجراء االنتخابات المبكرة دون دراسة سيجلب الكارثة للبلد
املراقب العراقي/ بغداد...

أك�د النائ�ب تحالف الن�رص فال�ح الزيادي، 
اليوم السبت، وجود تقدم واضح يف مباحثات 
اختيار رئيس الوزراء، لكنه حذر من تداعيات 
خط�رية نتيجة الس�تمرار نق�ص الخدمات 

وعدم تشكيل الحكومة.
وقال الزي�ادي يف ترصي�ح تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« إن »هن�اك مس�ؤولية تقصريي�ة 

واضحة من قبل كت�ل معنية باختيار رئيس 
ال�وزراء س�واء م�ن خ�الل توافقها س�ابقاً 
باختيار رئيس الوزراء املس�تقيل أو املقبل«، 
مبين�اً أن »تلك الكتل هي املس�ؤولة بش�كل 
واض�ح يف إتخاذ جمي�ع اإلج�راءات الالزمة 

لإلرساع بحسم هذا امللف«.
وأضاف الزي�ادي، أن »هناك تقدم�اً واضحاً 
يف مباحث�ات اختيار رئيس ال�وزراء، لكن ما 

زالت املصالح الضيقة والرشوط املسبقة عى 
املرش�حن أهم العوامل التي تؤخر تش�كيل 
الحكوم�ة واختي�ار رئي�س ال�وزراء«، الفتاً 
يف الوق�ت نفس�ه إىل أنه »بالرغ�م من جميع 
تل�ك املعرقالت ف�إن هناك تس�ارعاً يف وترية 
حس�م هذا املل�ف وتقدماً واضح�اً من خالل 
حرص الرشيح يف شخصيات معينة بانتظار 

التوافق عى إحداها«.

نائب يكشف تقدم واضح في مباحثات اختيار رئيس الوزراء

بعد قدومهم من دهوك .. ارهابيين في قبضة العدالة

تحالف الفتح: المليونية أوصلت ثالث رسائل لعدة جهات 
املراقب العراقي/ بغداد...

رأى النائب ع�ن تحالف الفتح كريم 
عليوي, السبت, أن تظاهرة املليونية 
بغ�داد  العاصم�ة  ش�هدتها  الت�ي 
ام�س تندي�دا بالتواج�د العس�كري 
رس�ائل  ث�الث  أعط�ت  األمريك�ي 
للق�وات األمريكي�ة وللمتظاهري�ن 
وللق�وى السياس�ية.وقال عليوي يف 
ترصي�ح تابعته »املراق�ب العراقي« 
إن »تظاه�رة ام�س املليونية أعطت 
ثالث رس�ائل مهم�ة اىل املتظاهرين 
والقوات االمريكي�ة املحتلة وللقوى 
»رس�الة  أن  مبين�ا  السياس�ية«، 
التظاه�رة األوىل اك�دت لالمري�كان 
لق�د  األخ�رى  األجنبي�ة  وللق�وات 
اصبح االنس�حاب من الع�راق الزما 

عى الجميع والب�دء بخطوات جدية 
لجدولة االنسحاب وبعكسه سيكون 

للشعب العراقي كلمة أخرى«.
وأضاف ان “الرس�الة الثانية وجهت 
اىل املتظاهري�ن حيث اكدت لهم بأن 
رسالتهم وصلت اىل الجميع”, داعيا 
املتظاهرين إىل “االنس�حاب والعودة 
للمن�ازل وعودة الحي�اة اىل طبيعتها 
النتائ�ج   انتظ�ار  اال  عليه�م  وم�ا 
ب�أرسع  رفعوه�ا  الت�ي  للمطال�ب 
وقت”.وتاب�ع عليوي، ان “الرس�الة 
األخ�رية الت�ي وجهه�ا متظاه�روا 
السياس�ية  الق�وى  اىل  الجادري�ة 
االنته�اء م�ن املحاصص�ة واختيار 
رمزية عراقي�ة وطنية قادرة عى ان 

تنهض بتهيئة انتخابات مبكرة«.

الخارجية: نتابع مع الجهات الصينية سالمة العراقيين ونقلهم ألماكن آمنة في الصين
املراقب العراقي/ بغداد...

أعلن وزير الخارجية، محمد عيل الحكيم، 
الس�بت، متابع�ة ال�وزارة م�ع الجه�ات 
الصيني�ة س�المة العراقي�ن ونقله�م اىل 
أماك�ن آمنة، يف الصن.وذك�رت الوزارة يف 

بيان تلقت »املراقب العراقي« نسخة منه، 
أن »ال�وزارة تتاب�ع ع�ر س�فرينا يف بكن 
أحوال األعداد الكب�رية من الطلبة والتجار 
ومكاتب الش�حن واملس�افرين العراقين، 
مع الجه�ات الصيني�ة لتأمن س�المتهم 

وتسهيل مهمة نقلهم إىل أماكن آمنة«.
وأض�اف البي�ان، أنه »يف الع�راق تم وضع 
واملناف�ذ  املط�ارات،  يف  الطبي�ة  املف�ارز 
الحدودي�ة، تق�وم بفح�ص القادمن من 

الصن«.

املراقب العراقي/ املوصل...
أعلنت مديرية االستخبارات العسكرية، 
القب�ض ع�ى إرهابين اثن�ن يف مدينة 

املوصل قادمن من محافظة دهوك.
ت  ك�ر ذ و
ية  ير ملد ا

يف 

ان  العراق�ي«  »املراق�ب  تلقت�ه  بي�ان 
ز  ر مف���������ا ش�عبة »
ت  ا ر س�تخبا ال ا
ية  لعس�ك����ر ا
 1٦ الفرق�ة  يف 
م�ع  وبالتع�اون 

اس�تخبارات ل�واء املش�اة الثال�ث القت 
القبض ع�ى إرهابين اثنن يف س�يطرة 
قوبان�ي رشق�ي مدين�ة املوص�ل، بع�د 
عودتهما من محافظة دهوك التي هربوا 
اليه�ا اثن�اء مع�ارك التحري�ر وضبطت 

بحوزتهما بندقتي كالشنكوف«.
وأضاف�ت، أن »اإلرهابين من املطلوبن 
للقض�اء بموج�ب مذك�رة قب�ض وفق 

أحكام املادة ٤ إرهاب«.

التعليم تعلن عن توفر ٨٥ زمالة 
دراسية رومانية

العتبة الحسينية تنفي نصبها خيما 
في ساحات التظاهر

املراقب العراقي/ بغداد...
اعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، اليوم الس�بت، عن توفر ٨٥ 

زمالة دراسية مقدمة من الحكومة الرومانية للطلبة العراقين.
وذكرت الوزارة يف بيان، تلقت »املراقب العراقي« نسخة منه، ان »دائرة 
البعثات والعالقات الثقافية اكدت عن توفر )٨٥( منحة دراسية مقدمة 
م�ن قبل الحكومة الروماني�ة للطلبة العراقين للع�ام الدرايس 2020-

2021 للحصول عى ش�هادة املاجس�تري او الدكتوراه مجانا ومدفوعة 
التكالي�ف الدراس�ية«.واضافت ان »االختصاص�ات املطلوبة اضافة اىل 
الرشوط واملستمسكات وطريقة التقديم موضحة اعاله، وسيكون اخر 

موعد للتقديم هو 2/2020/2٥«.

املراقب العراقي/ كربالء...
نفت األمان�ة العامة للعتبة الحس�ينية، اليوم الس�بت، االنباء املتداولة 
عى مواقع التواصل االجتماعي بشأن قيامها بنصب عدد من الخيام يف 
ساحات التظاهر وسط العاصمة بغداد وبقية املحافظات.وقال املتحدث 
باس�م العتبة افضل الش�امي، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة 
من�ه، إن »االمانة العامة للعتبة الحس�ينية املقدس�ة نفت نصبها عدد 
من الخيام وس�ط س�احات التظاهرات يف العاصمة بغداد واملحافظات 
الوس�طى والجنوبية«.واكد الش�امي، أن »األنباء الت�ي تداولتها بعض 

مواقع التواصل االجتماعي عارية عن الصحة وال اساس لها«.

املراقب العراقي/ بغداد...
حذر النائب حسن شاكر الكعبي، من تحركات 
أمريكي�ة إليجاد فتن�ة جديدة ب�ن مكونات 
الشعب العراقي عقب التظاهرة املليونية 
املنددة بالتواجد العس�كري األمريكي 

يف العراق.
وق�ال الكعب�ي، يف ترصي�ح الذاع�ة 
»العه�د« تابعته »املراق�ب العراقي« 
إن »أمريكا تسعى من خالل اذرعها 
الجوكر إيجاد فتنة جديدة يف البالد«.

وأش�ار إىل أن »أمري�كا تحاول بش�تى 
الط�رق من�ع اس�تفتاء الش�عب الراف�ض 
للتواج�د األمريكي يف الع�راق”، مؤك�دا أن “مجلس النواب 
س�يتخذ خطوات جديدة إلخراج جميع القوات األجنبية من البالد 

استجابة ملطالب الشعب العراقي الرافض للوجود األمريكي«.
وأضاف أن “أمريكا ال تريد إنهاء وجودها يف العراق ولذلك تس�عى 

لفتنة جديدة تقودها من خالل اذرعها الجوكر”.

اأذاعيت�صريح
برلماين: أمريكا تستغل 

تواجدها يف العراق لخلق 
فتنة جديدة



أعلن�ت وزارة التجارة والصناع�ة الكويتية، 
الس�بت، ع�ن تص�در الع�راق قائم�ة الدول 
العربية املس�توردة للبضائع والس�لع، فيما 
بين�ت أن قيمة ش�هادات املنش�أ للصادرات 
الكويتي�ة غري النفطية ارتفع�ت 9.2 يف املئة 

خالل العام املايض مقارنة مع 2018.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان ان ع�دد ش�هادات 
املنشأ للصادرات اىل الدول العربية واألجنبية 
بلغت 14.830 ش�هادة بقيمة 169.6 مليون 
دينار )نحو 558 مليون دوالر أمريكي( العام 
املايض مقابل 8.270 ش�هادة بقيمة 155.3 
مليون دينار )نحو 511 مليون دوالر( خالل 

.2018
للص�ادرات  الش�هادات  ع�دد  ان  وأضاف�ت 
الكويتي�ة إىل ال�دول العربية باس�تثناء دول 
مجلس التعاون الخليجي بلغ 3.802 شهادة 
بقيم�ة 57.1 ملي�ون دين�ار )نح�و 187.8 
ملي�ون دوالر( مقابل 1066 ش�هادة بقيمة 
47.3 ملي�ون دين�ار )نح�و 155.6 ملي�ون 

دوالر( اىل الدول األجنبية.
وذكرت ان عدد ش�هادات املنش�أ للصادرات 
الكويتية إىل دول مجل�س التعاون الخليجي 
بلغ 9.962 شهادة بقيمة 65.1 مليون دينار 
)نح�و 214.2 ملي�ون دوالر( الع�ام املايض، 
مؤكدة أن العراق تصدر قائمة الدول العربية 
االكثر استريادا لصادرات الكويت يليه األردن 
ثم لبن�ان فمرص فالجزائر ث�م اليمن وبعده 
تون�س يف حني حل�ت قط�ر يف الرتتيب األول 
خليجيا تلتها االمارات فالسعودية ثم عمان 

واخريا البحرين.

أكد مدير جمعية رشكات الطريان 
االيرانية مقصود أسعدي ساماني، 
الط�ريان  رشكات  أن  الس�بت، 
الخارجية يف طور العودة تدريجيا 
اىل استخدام املجال الجوي االيراني 
ع�ى خلفية الج�دوي االقتصادية 
جن�وب  م�ن  القادم�ة  للرح�الت 
رشق آس�يا واملتجهة نحو أوروبا 

وجنوب رشقها.
وق�ال س�اماني ، إن “انخف�اض 
مرور الرح�الت الجوية الخارجية 
ع�ر املجال االيران�ي، عابر وليس 
مس�تداما وم�ن املتوق�ع الع�ودة 
قريبا للمعدالت السابقة املتخطية 

ل� 1000 رحلة يوميا”.
املس�افة  “ق�رص  أن  وأض�اف، 

الزمني�ة واملكاني�ة، واالقتصادية 
باس�تهالك الوق�ود، م�ن العوامل 
الط�ريان  الت�ي تأخذه�ا رشكات 

بعني االعتبار”.
یشار اىل أن بعض رشكات الطريان 
علق�ت مؤقتا املرور ع�ر االجواء 
االيراني�ة بع�د التوت�رات االخ�رية 

باملنطقة.

كش�ف تقرير نرشت�ه وكال�ة رويرتز، 
أن أون�ا أوي�ل دفعت مالي�ني الدوالرات 
رش�اوى مقابل عق�ود نف�ط عراقية، 

فيما نرشت أسماء متورطة يف ذلك.
وبحس�ب التقرير ان محكم�ة يف لندن 
اس�تمعت ، إىل م�ا يفي�د ب�أن رشك�ة 
استش�ارات النف�ط والغ�از أون�ا أويل 
التي مقره�ا موناكو، دفعت رش�اوى 
بلغت س�تة مالي�ني دوالر للفوز بعقود 

نفط عراقية عقب سقوط نظام صدام 
حسني.

ويواج�ه مديران س�ابقان يف أونا أويل 
ومدير مبيعات سابق يف رشكة خدمات 
الطاق�ة الهولندي�ة أس.ب�ي.أم تهم�ا 
بالتواطؤ لرش�وة مس�ؤولني عراقيني 
كب�ار من أجل الحصول عى مش�اريع 
مجزي�ة وذل�ك يف املحاكم�ة التي بدأت 

للتو.

 وتتعلق القضية بالطريقة التي س�عى 
بها الع�راق لزيادة إنت�اج النفط ألكثر 
م�ن مثليه بع�د اإلطاحة بص�دام عام 

.2003
 وأراد الع�راق تركي�ب ث�الث منص�ات 
عائم�ة يف الخليج وربطه�ا عن طريق 
خطي أنابيب كبريين بصهاريج تخزين 
ق�رب حقول النف�ط بحيث تس�تطيع 

الناقالت تحميل الخام من البحر.

اسعار الذهب

اسعار الدينار مقارنة بالدوالراسعار النفط

اسعار الذهب عيار 24    55,904 دينار

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

غرام الفضة عيار 95،8     544،46غرام الفضة عيار99،9     567،76اسعار الذهب عيار 18     41,929 ديناراسعار الذهب عيار 21     48,917 دينار اسعار الفضة

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

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

السبت 25 كانون الثاين 2020 العدد 2248  السنة العاشرة

 أكد الخبري يف الش�أن االقتصادي صفوان قيص ،ان ارتباك االوضاع 
السياس�ية يؤثر سلبا عى القطاعات االقتصادية ،داعيا اىل اإلرساع 
بتقلي�ل الخس�ائر املادي�ة واملعنوي�ة نتيج�ة االوضاع السياس�ية 
املتده�ورة م�ن خ�الل االحت�كام إىل لغة العق�الء الذي�ن يمكن من 
خاللهم اعادة االمور اىل نصابها الطبيعي بأرسع وقت ممكن وعدم 

السماح بخروج االمور عن السيطرة .
وق�ال  ان »صناع�ة الخ�وف أصبحت اح�د أوجه التج�ارة العاملية 
واإلقليمي�ة واملحلية وأخذت تؤثر عى الحي�اة االقتصادية يف البيئة 
املحلي�ة و تخل�ق ارباح�ا وقتية يف بع�ض القطاعات وخس�ائر يف 
قطاعات اخرى واملحصلة هي خسائر كبرية مبارشة وغري مبارشة 
وس�ط عدم تدخل حكومي الش�اعة االس�تقرار ، الطبيعي بأرسع 

وقت ممكن.

  تتواص�ل املفاوض�ات ب�ني وزارة الصح�ة الرتكي�ة 
ورشكات األدوية، وذلك مع اقرتاب موعد الكش�ف عن 
زي�ادة جديدة بأس�عار األدوية يف 19 /ش�باط فراير 

القادم.
وأش�ار تقري�ر نرشته صحيف�ة »زم�ان« الرتكية، أن 
ترصيح�ات وزير الصحة، فخ�ر الدين كوجا، عن عدم 
وج�ود أزم�ة بقطاع األدوي�ة يتناقض م�ع الواقع، إذ 
تعان�ي األس�واق الرتكية من نقص يف نح�و 120 نوعا 

من األدوية.
ولف�ت تقري�ر الصحيف�ة الرتكي�ة إىل أن الس�لطات 
ستفرض زيادة جديدة يف أسعار األدوية يف 19 فراير/

شباط.

االقت�صادي

والش�ؤون  العم�ِل  وزارة  أعلن�ت 
ايق�اف  الس�بت،  االجتماعي�ة، 
الش�مول براتب املعني املتفرغ لحني 
اق�رار موازن�ة العام الح�ايل، بينما 
نس�قت م�ع وزارة التعلي�م الع�ايل 
والبحث العلم�ي لفتح باب التقديم 
ع�ى الدراس�ات العلي�ا لفئ�ة ذوي 

االعاقة واالحتياجات الخاصة.
وق�ال رئي�س هيئ�ة ذوي االعاق�ة 
بال�وزارة  الخاص�ة  واالحتياج�ات 

دائرت�ه  إن  اللطي�ف  عب�د  عص�ام 
املع�ني  برات�ب  الش�مول  “اوقف�ت 
املتفرغ اىل ح�ني اقرار موازنة العام 
الحايل 2020، عازيا االجراء اىل عدم 
وجود تخصيص�ات مالية يف دائرته 

بالوقت الحايل”.
وأض�اف عب�د اللطي�ف، أن “الهيئة 
ه�ذه  واق�ع  تطوي�ر  ع�ى  تعم�ل 
الرشيحة، وال سيما تطوير العملية 
الخاصة بالتقديم من اجل الشمول 

براتب املع�ني املتف�رغ وفقا لخطة 
الص�دد”،  به�ذا  اع�دت  اس�تباقية 
منوها بأن “التقديم عليها سيكون 
الكرتوني�ا بغية ش�مول اك�ر عدد 
ممك�ن من املتقدم�ني، واصفا هذه 
الطريقة بأنها ستقيض عى الفساد 
االداري بش�كل كام�ل، كم�ا انه�ا 
تواكب آخر التطورات التكنولوجية 

الحاصلة يف العالم بهذا الشأن”.
“الهيئ�ة  ان  الطي�ف  عب�د  واردف 

نس�قت م�ع وزارة التعلي�م الع�ايل 
والبح�ث العلمي من اجل اس�تقبال 
طلب�ات ذوي االعاق�ة للتقديم عى 
للم�ادة  وفق�ا  العلي�ا  الدراس�ات 
)15( من قان�ون ذوي االعاقة رقم 
38 لس�نة 2013″، مبين�ا أن�ه “تم 
االيعاز اىل القس�م الرتب�وي يف دائرة 
التاهي�ل الطبي بغي�ة توفري جميع 
تبس�يط  اىل  اضاف�ة  املس�تلزمات 
االج�راءات الروتيني�ة وزي�ادة عدد 

املوظف�ني االداري�ني، بغي�ة انج�از 
املعامالت باقرص مدة، بما يسهم يف 
التخفيف من الزخ�م اثناء التقديم، 

وذلك لكونه مركزيا”.
ان  اىل  نفس�ه  الس�ياق  يف  واش�ار 
“التقديم م�ن اجل تخصيص مقعد 
ل�ذوي  العلي�ا  للدراس�ات  درايس 
الخاص�ة  واالحتياج�ات  االعاق�ة 
س�يكون كل ي�وم الثالث�اء من كل 
اس�بوع، وحتى انتهاء املدة املحددة 

كشفت وزارة الكهرباء العراقية، 
الكهربائية  أن تس�عرية الطاق�ة 
يف الب�الد مدعومة م�ن الحكومة 
بنسبة 94 يف املئة لجميع الفئات.

وق�ال املتح�دث الرس�مي لوزارة 
، إن  العب�ادي  الكهرب�اء، أحم�د 
إنتاج الطاق�ة الكهربائية يحتاج 
إىل أم�وال طائلة، مبيناً أن نس�بة 
الجباي�ة )الرضائب( ال تتناس�ب 

م�ع حج�م املرصوف�ات إنتاج�اً 
ونقال وتوزيعاً«.

ورصح العبادي، أن العراق »بفقد 
جملة م�ن الضائعات - خس�ائر 
الطاق�ة الكهربائي�ة - تص�ل إىل 
58  باملئ�ة يف املناط�ق الزراعي�ة 
والعش�وائية التي تعاني من عدم 

وجود دفع أجور الكهرباء«.
توجيه�اً  هن�اك  أن  إىل  وأش�ار، 

س�ابقاً م�ن الحكومة الس�ابقة 
الديون الس�ابقة وعدم  لتجمي�د 
دفعه�ا ع�ى أالاّ تدف�ع حالي�اً إالاّ 

بقرار حكومي.
ل�ؤي  الكهرب�اء،  وزي�ر  وكان 
وق�ت  يف  قدش�ئذكر  الخطي�ب، 
أو  الطاق�ة  فوات�ري  أن  س�ابق، 
التعرفة يف العراق تعش�د من بني 

األرخص يف العالم.

الكويت: العراق يتصدر 
قائمة الدول العربية 

األكثر استيرادا لبضائعنا

طهران: الزخم المروري للرحالت الخارجية عبر أجواء إيران يعود تدريجيا

العمل: إيقاف الشمول براتب الُمعين المتفرغ لحين إقرار موازنة 2020

أعلنت هيئة الجمارك، الس�بت، ضبط 3 حاويات 
تحت�وي ع�ى س�يارات دون املوديل املس�موح 
باسترياده يف محاولة لتهريبها خالفاً للضوابط 

والتعليمات النافذة.
وقالت الهيئة يف بيان ، إن »الس�لطة الجمركية 
يف جم�رك ام ق�رص الش�مايل وبالتع�اون م�ع 
الجه�ات الس�اندة العاملة يف املنف�ذ من ضبط 
)3( حاويات حج�م 40 قدم قدم تحتوي )12( 
س�يارة دون املودي�ل املس�موح باس�ترياده يف 
محاولة لتهريبها خالف�ًا للضوابط والتعليمات 

النافذة«.
وأكدت الهيئة عى، »اتخاذ اإلجراءات القانونية 
بحق السيارات املخالفة حسب قانون الجمارك 

رقم 23 لسنة 1984 النافذ«.
يذك�ر ان الهيئ�ة العامة للجمارك تعلن بش�كل 
مستمر عن ضبط واعادة اصدار مواد مختلفة 
يت�م كش�فها يف مراكزها الجمركي�ة تمنع من 
خالله�ا دخول املواد املخالفة لرشوط وضوابط 

االسترياد.

ضبط 12 سيارة معدة للتهريب 
في جمرك أم قصر الشمالي أعل�ن الجه�از املركزي لالحصاء، الس�بت، أن إنتاج 

»التم�ر الزه�دي« يغطي أكث�ر من 50% م�ن انتاج 
التمور بالعراق خالل عام 2019.

وقال الجهاز التابع لوزارة التخطيط يف تقرير له إن 
»انت�اج التمر من الصن�ف الزهدي خالل عام 2019 
بل�غ 334 ال�ف و14 طن وبنس�بة 52.2% من انتاج 
باقي التمور، يليه صنف الخس�تاوي وبواقع انتاج 
بلغ 71 الف و296 طن وبنس�بة 11.2%، يليه صنف 
الخرضاوي بانتاج بلغ 32 الف و281 طن وبنس�بة 

.»%5
وتاب�ع الجهاز أن »انتاج صنف الس�اير بلغ 27 الف 
و438 ط�ن و بنس�بة 4.3%، فيما بل�غ انتاج صنف 
دي�ري 26 الف و939 طن وبنس�بة بلغ�ت 4.2%، يف 
حني بل�غ انتاج صنف الح�الوي 15 الف و879 طن 
وبنس�بة بلغت 2.5%، مبينا ان باقي االصناف بلغت 
نس�بة انتاجها 131 الف و468 طن وبنس�بة بلغت 

.»%20.6
واعل�ن الجه�از املرك�زي لالحص�اء، يف 20 كان�ون 
الثان�ي 2020 ان انتاج التمور يف العراق لعام 2019 
بل�غ 639 الف طن، مبينا ان متوس�ط انتاج النخلة 

بلغ 59.7 كغم.

»التمر الزهدي« يغطي أكثر 
من نصف إنتاج تمور العراق

تقرير يكشف أن »أونا أويل« دفعت 
ماليين الدوالرات كرشاوي مقابل عقود نفط عراقية

الكهرباء العراقية: تسعيرة الطاقة مدعومة بنسبة 94 % لجميع الفئات

وحقول الغ�از يف محافظة دياىل 
دون اطالع الرملان عى تفاصيل 
تلك العقود وجدواها االقتصادية 
وضمان�ات توف�ري اع�ى املنافع 
م�ا  وه�و  للب�الد  االقتصادي�ة 
اش�رتطه الدس�تور العراق�ي يف 

إدارة النفط والغاز.
الت�ي  الحكوم�ات  ان  ويب�دو 
ترتك�ب  عمله�ا  م�دة  تنته�ي 
كب�رية  دس�تورية  مخالف�ات 
يف مج�ال الرتاخي�ص النفطي�ة 
والغازي�ة , كم�ا ح�دث يف ف�رتة 
انتهاء العم�ر القانوني لحكومة 
العبادي الس�ابقة , والغريب ان 
نوع املخالفات متش�ابهة وهي 
التالع�ب بأموال الش�عب مقابل 
بإع�ادة  الحص�ول ع�ى وع�ود 
تكليفه�م مرة أخ�رى واملترضر 

الشعب العراقي .
الغاز  الرتاخي�ص  إقرار ج�والت 
جغرافية  رقع�ات  واستكش�اف 
أخرى امر مخالف للقانون , لكن 

يبدو ان االمر ورائه منافع مالية 
شخصية , وسكوت برملاني يثري 
الكثري م�ن املخاوف ع�ن وجود 
تواط�ئ س�يايس وبرملاني اتجاه 
ترتكبه�ا  الت�ي  املخالف�ة  ه�ذه 

حكومة عبد املهدي .
التس�اؤالت  الكثري م�ن  فهن�اك 
بش�أن موعد الج�والت الجديدة 
, فض�اًل ع�ن مش�اركة رشكات 
القائم�ة  يف  موضوع�ة  كان�ت 
ت  السوداء من وزارة النفط وتمَّ
ه�ذه  يف  له�ا  مش�اريع  إحال�ة 
الجولة مما يثبت وجود شبهات 

فساد يف تلك العقود.
فعق�ود ه�ذه الج�والت تعيدن�ا 
إىل مرب�ع العقود الس�ابقة التي 
ارتبطت بالفساد , ودفع العراق 
انخف�اض  عن�د  غالي�ا  الثم�ن 
أس�عار النف�ط , والي�وم تعي�د 
الجهات السياسية املسؤولة عن 
وزارة النف�ط لعبة الفس�اد من 
جدي�د والعموالت م�ن الرشكات 

املش�اركة والتي ُتعدُّ عى أصابع 
اليد.

االقتص�ادي  الخب�ري  يق�ول 
لطي�ف العكي�ي يف اتص�ال م�ع 
ان  يب�دو  العراق�ي(:  املراق�ب   (
الع�ام  امل�ال  ورسق�ة  الفس�اد 
أصبحت سمة معروفة يف جميع 
الحكوم�ات العراقي�ة , كم�ا ان 
معظم الرشكات التي تش�ارك يف 
ج�والت الرتاخيص ه�ي تفرض 
ع�ى الع�راق , والن حكومة عبد 
املهدي ضعيفة فهي التي نظمت 
جولة تراخيص الغاز الخامس�ة 
, يف الوق�ت ن�رى ان العراق ليس 
وال  الج�والت  ه�ذه  اىل  بحاج�ة 
العامل�ة  األجنبي�ة  ال�رشكات 
فيه�ا , فما يحدث ه�و مخالفة 
دستورية تقوم بها حكومة عبد 
امله�دي خاص�ة وانه�ا تعد غري 
قانونية لترصيف االعمال , لكن 
يب�دو ان هن�اك صفق�ات رسية 
ترهن بموجبها ثروات العراقيني 

لرشكات اجنبية مقابل عموالت 
مالية.

وتاب�ع العكي�ي: ال يخف�ى عى 
أحَد اختيار نهاية عمر الحكومة 

وتعطيل الرملان من أجل انعقاد 
تل�ك الجولة حتى ال تتمَّ مس�ألة 
أحد ع�ن تلك العق�ود وطبيعتها 
التي تؤك�د وجود فس�اد مبطن 

وضع�ت  رشكات  ومش�اركة   ,
يف القائم�ة الس�وداء م�ن وزارة 
ت إحالة عطاءات لها  النفط وتمًّ
مما يثري ش�بهات فساد واضحة 

يف هذه الجولة .
املخت�ص  يق�ول  جهت�ه  م�ن 
الحسن  االقتصادي عبد  بالشأن 
 ( م�ع  اتص�ال  يف  الس�اعدي 

طاق�ة  ن  العراق�ي(:  املراق�ب 
الع�راق التصديري�ة ال يمكن لها 
يف  الجدي�دة  الزي�ادة  اس�تيعاب 
االنت�اج , فالجن�وب يصدر )4,5 
مالي�ني( برمي�ل يومي�ا والخط 
الش�مايل ما زال يواجه مش�اكل 
 , معروف�ة  ألس�باب  عمل�ه  يف 
وملاذا تتمُّ إعادة الخطأ يف العقود 
واالعتم�اد عى الرشكات العاملية 
التي تش�رتط دفع األم�وال قبل 
اإلنت�اج , بينما تتجاهل املالكات 
الوطني�ة يف ه�ذا الجان�ب, مما 
يدل عى ع�دم وجود رؤيا علمية 
وإنما ارتجاالت واستغالل للوقت 

لتمرير صفقات فساد جديدة.
اىل ذلك أرش عضو لجنة االقتصاد 
واالستثمار النيابية النائب مازن 
دس�تورية  مخالف�ات  الفي�ي 
الرتاخي�ص  جول�ة  باق�رار 
بتطوي�ر  والخاص�ة  الخامس�ة 

حقول الغاز.
وقال الفيي  »مرة أخرى ترتكب 
اليومية  حكومة ترصيف األمور 
واضح�ة  دس�تورية  مخالف�ة 
وخرقا ملب�دأ الش�فافية يف إدارة 
اه�م م�وارد الث�روات الوطني�ة 
م�ن خالل إقراره�ا لعقود جولة 
الرتاخي�ص الخامس�ة املتعلق�ة 
والرق�ع  الحق�ول  بتطوي�ر 
يف  الغ�از  وحق�ول  الحدودي�ة 
اط�الع  دون  دي�اىل  محافظ�ة 
الرمل�ان ع�ى تف���اصي�ل تلك 

العقود .

اتهامات للحكومة بمخالفة دستورية مع انتهاء عمرها القانوني

الفساد يعاد تسويقه من جديد.. جوالت التراخيص الخامسة للغاز استنساخ لسابقاتها بسرقة ثروات العراق
مرة أخرى ترتك����ب حكومة تصريف االعمال برئاس����ة عادل عبد المهدي 
مخالفة دس����تورية واضحة وخرقا لمبدأ الش����فافية ف����ي إدارة اهم موارد 
الث����روات الوطنية م����ن خالل إقراره����ا لعقود جولة التراخيص الخامس����ة 

المتعلقة بتطوير الحقول والرقع الحدودية

المراقب العراقي/ مشتاق المراقب العراقي/ مشتاق

قصي : ارتباك األوضاع السياسية يؤثر 
سلبا على القطاعات االقتصادية

تركيا على موعد مع أزمة جديدة
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المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن مكتب زعيِم الحركِة االسلامية 
يف نيجرييا، عن تدهوِر صحِة  الشليِخ 
إبراهيم الزكزاكي املعتقل منُذ سنوات 

 .
واكلد املكتب اَنَّ »مقربني من الشليِخ 

الزكزاكي كشلفوا عن تدهلوِر  حالِته 
الصحية عنلد زيارِتهم له يف السلجن 
موضحني اَنَّ شظايا  الرصاِص ال تزال 
يف جسلِده، واتهلم املكتُب السللطاِت 
الشليِخ  االطبلاِء  معالجلَة  بمنلِع 

وزوجته«. 

وحّذرت منظماُت حقوِق االنسلان 
ملرارا ملن تدهلوِر صحة الشليخ 
 الزكزاكي، لكن الحكومَة النيجريية 
امتنعت عن اطاِق رساِحه لحِد  اآلن 
وحرمته من الحصوِل عىل الخدماِت 

الطبية. 

المراقب العراقي/ متابعة...
يبدأ مجلس الشليوخ األمريكي مساء 
اليلوم السلبت االسلتماع إىل  مرافعة 
فريلق الدفلاع علن الرئيلس دوناللد 

ترامب، يف املحاكمة  الربملانية بتهمتي 
إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل 
الكونغرس،  ومن املتوقع أن تسلتغرق 

ثاثة أيام. 

وكان فريلق االدعلاء برئاسلة رئيس 
لجنة االسلتخبارات يف مجلس  النواب 
آدم شليف، قلد علرض خلال األيام 
الثاثة املاضية أمام  املجلس أدلته عىل 

التهمتني املوجهتني لرتامب. 
وقال شليف إن ترامب يشلكل خطرا 
عىل الواليلات املتحدة، وإنله ال  يمكن 
الوثلوق يف أنه سليقاوم أي تدخل من 

روسيا يف االنتخابات  األمريكية املقبلة، 
أو أنه سليحمي املصالح القومية عىل 

حساب  مصلحته الشخصية. 
ملن جهتله، قلال جلريي نادللر أحد 

أعضلاء مجلس النلواب علن الحزب 
 الديمقراطلي يف حديثله أمام مجلس 
الشليوخ »الرئيلس تراملب يريلد أن 
 يكون قويا للغاية، إنه دكتاتور، وهذا 

يجب أال يستمر«. 
وخال مرافعاتهم، قال الديمقراطيون 
إن ترامب حجب مسلاعدات  عسكرية 
األبيلض  البيلت  يف  اجتماعلا  وعللق 
للضغط عىل أوكرانيلا  إلجراء تحقيق 
ملع منافسله السليايس جلو بايدن، 
انتخابله  احتملاالت  إعلادة  لتعزيلز 
رئيسلا للواليات املتحدة، مضيفني أنه 
اسلتخدم بعد ذلك  سللطته الرئاسية 
لعرقللة تحقيلق الكونغلرس يف هذه 

الواقعة. 
وبينما استخدم الديمقراطيون تقريبا 
الل24 سلاعة املخصصلة  ملرافعاتهم 
االفتتاحية علىل مدى ثاثة أيام، يبدو 
أن فريلق الدفاع عن  الرئيس سليعمل 
مرافعاتله  وخلال  أرسع،  بشلكل 
سليؤكد أن محاولة  علزل ترامب غري 
دسلتورية وأن الرئيس للم يرتكب أي 

مخالفة. 
ويف سلياق متصلل ذكلرت صحيفلة 
واشلنطن بوسلت أن رئاسلة ترامب 

 كانت حربا عىل الحقيقة.  
»النائلب  الصحيفلة فلإن  وبحسلب 
ومعاونيله  شليف  آدم  الديمقراطلي 
 قدموا األدللة الدامغة علىل أن ترامب 
الرئاسلية  الصاحيلات  اسلتخدم 
 للضغلط عىل أوكرانيا ملن أجل إعان 

التحقيقات التي من شأنها أن  تساعد 
يف إعادة انتخابه، وأنه تواطأ يف عرقلة 
غري مسلبوقة  للتحقيق يف الكونغرس 

يف وقت الحق«. 
»مقاطلع  أن  الصحيفلة  وذكلرت 
فيديو شلهادات وإفادات تدين ترامب 
 والصور التي تكشف الرسائل النصية 
بلني مسلؤويل اإلدارة، عرضلت  مرارا 
وتكرارا يف قاعة مجلس الشيوخ، مما 
دفع بعض الجمهوريني  إىل الشلكوى 
من أنهم أجربوا عىل إعادة االسلتماع 

إىل نفس األدلة«. 
التذملر  هلذا  الصحيفلة  وانتقلدت 
ملن الجمهوريلني بأنله يجلب علىل 
األقلل  إجبارهم علىل مواجهلة واقع 
انتهاكاتله، نظرا لعزمهلم عىل تربئة 
 الرئيس دون أن يكلفوا أنفسهم عناء 

النظر يف القضية املرفوعة  ضده. 
وكان النائلب شليف قلد أشلار إىل أن 
املزيد من الحقائق ستظهر يف  النهاية، 
سلواء طلب أعضاء مجلس الشليوخ 
من الحلزب الجمهلوري  أم لم يطلبوا 
أثنلاء  شلهادات ووثائلق ذات صللة 

املحاكمة. 
وختمت الصحيفة بأن الذين يختارون 
تراملب  ضلد  األدللة  تجاهلل  اآلن 
 والتسلرت علىل عرقلته، سليضطرون 
إىل مشلاهدتها يف األشلهر  والسنوات 
القادملة، ألن القضيلة ضلده -وضد 
تخليهلم علن الواجلب  الدسلتوري- 

تزداد قوة باطراد. 

تدهور صحة الشيخ الزكزاكي زعيم الحركة اإلسالمية بنيجيريا   دولي دوليعربي  عربي 

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
التلغلراف  صحيفلة  أفلادت 
بلأن  السلبت،  الربيطانيلة، 
الرئيلس  الديمقراطيلني  اتهملوا 
دوناللد تراملب بالكلذب واخفاء 
اصابة علرات الجنود  االمريكان 
الصاروخيلة  الرضبلة  نتيجلة 
االيرانيلة يف العلراق بعلد ان  اعلن 
البنتاغلون اصابلة 34 عسلكريا 
بارتجاجلات يف الدملاغ واصابات 

 اخرى مؤملة. 
وذكر التقرير الذي تابعته »املراقب 
العراقلي« أن »الرئيلس االمريكي 
 كان قد رصح يف وقت سلابق بعد 
الرضبلة بانله ال توجلد اصابات 
بني  صفوف القلوات االمريكية يف 

قاعدة عني االسلد نتيجة الرضبة 
علىل  ردا  االيرانيلة   الصاروخيلة 
اغتيال الجنرال قاسم سليماني«. 

واضاف أن »الديمقراطيني اتهموا 
وصلف  فيملا  بالكلذب  الرئيلس 
الديمقراطلي  الرئلايس   املرشلح 
جون بايدن ترصفات ترامب بانها 

  «مثرية لاشمئزاز«. 
عضلو  قاللت  جانبهلا  ملن 
الكونغلرس الديمقراطيلة ديبلي 
فارسمان  شلولتز إنه »عىل الرغم 
من أن ترامب  يقلل من حجم هذه 
اإلصابلات  باعتبارهلا” صداًعا “، 
فلإن نصف ملرىض السلل تقريًبا 
جراحيلة  إىل  عمليلة  يحتاجلون 
ويمكن أن تلؤدي إىل إعاقات مدى 

الحياة«. 
وقال عضو لجنة القوات املسلحة 
جلاك ريد إنهلا “مسلألة خطرية 
،  انهلا ليسلت صداعا كملا يدعي 
ترامب  ومن الخطأ أن يقلل ترامب 
من  من اهمية جلراح الجنود ،إنه 

مدين لهم باالعتذار«. 
وكان بايلدن قلد رصح يف تجملع 
انتخابلي يف نيو هامبشلاير إن ” 
 الرئيلس تجاهل اصابلات الجنود 
مثلري  ذللك  اجلد  وبرصاحلة   ،

 لاشمئزاز«. 

 التلغراف: الديمقراطيون يتهمون الرئيس األمريكي بالكذب في إخفاء 
 إصابات قصف عين األسد

التايمز: بريطانيا تهدد بالتعريفات الجمركية للضغط 
على االتحاد  األوروبي

المراقب العراقي/ متابعة...
اعتلرب قائد الثورة االسلامية آية الله السليد عيل 
خامنئلي، أن شلعوب  اللرق األوسلط، وبينهم 
املواطنلون العراقيلون، مشلمئزون ملن امريكا 
 التلي ارتكبت جرائم يف العلراق، وذلك تعليقا عىل 
التظاهلرات الحاشلدة  يف العاصمة بغلداد ومدن 
اخلرى مطالبلة بخلروج القلوات االمريكية من 
 العلراق.  وجاء يف تغريدة نرت عىل موقع مكتب 
القائلد موجهلة للواليلات  املتحلدة ان »شلعوب 
بللدان هلذه املنطقة مشلمئزة من أمريلكا، لقد 
 ارتكبتم جرائلم يف العراق«.  وأضلاف قائد الثورة 
يف التغريلدة، التي أرفقها بوسلم »ثورة العرين 
 الثانية 2020«: »الشلباب العراقيون مشلمئزون 

منكم. ملاذا ال يدرك  األمريكيون هذا األمر؟«. 
ويلوم الجمعة جرت يف العاصملة العراقية بغداد 
وبعض املدن  العراقية األخرى تظاهرات حاشلدة 
بدعوة من زعيم التيلار الصدري،  مقتدى الصدر، 
للمطالبة بإنهاء وجود القوات األمريكية يف الباد، 

 علىل خلفية عملية االغتيلال الجبانة التي نفذتها 
بغلارة جويلة يف 3  كانون الثاني والتي استشلهد 
خالهلا قائد قلوات »القلدس« التابعلة  للحرس 

الثلوري الفريق قاسلم سلليماني ونائلب رئيس 
هيئة الحشلد  الشعبي العراقي أبومهدي املهندس 

و 8 من مرافقيهما يف محيط  مطار بغداد. 

المراقب العراقي/ متابعة...
رأى عضو كتلة »الوفاء للمقاومة« 
يف لبنان النائب حسن فضل الله   “أن 
لبنان دخل مرحلة حكومية جديدة 
بشكلها وعنوانها ومهماتها،  وربما 
هلي املرة األوىل منذ اتفلاق الطائف 
تشكل فيها الحكومة بهذه  الطريقة 
والصلورة”، واعتلرب ان “هلذا أمر 

إيجابلي يسلجل لرئيلس  الحكومة 
والحكوملة والقوى التي سلاهمت 

وسمت وتريد أن تعطي  الثقة”. 
وشلدد فضل الله علىل “رضورة أن 
يكون العمل يف هذه املرحلة أكثر  من 
الكام، أي الكثري من العمل والقليل 
من الكام”، وتابع “علينا أن  نعطي 
هلذه الحكوملة وقتهلا وفرصتهلا 

عليهلا  نسلتعجل  وأال  الكامللة، 
 ويحملها أحد املسلؤوليات الكاملة 
علن كل ما حصلل من تبعلات، وال 
 سليما أن رئيس الحكوملة وهؤالء 
الوزراء الجدد، ليس لهم عاقة  بكل 

هذه األزمة«. 
“الحكوملة  اللله  فضلل  وطاللب 
مجتمعة وكل وزيلر يف وزارته، بأن 

الجلدي والفعيل،  بالتخطيط   يبدأوا 
لكلي نلرى النتائلج ملع الوقلت”، 
 ولفت اىل انه “ال عقبات أمام البيان 
اللوزاري إلقلراره، وبالتايل  يفرتض 
أن ينجز يف أرسع وقت، حتى تذهب 
الحكوملة إىل املجلس  النيابي وتنال 
الثقلة وتصبح كامللة الصاحيات 

وتبدأ بالعمل. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد الناطق باسم حركة »حماس« فوزي برهوم أن »ما يجري من  ترتيبات 
أمريكية إرسائيلية بشلأن القضية الفلسطينية لتنفيذ ما يسمى   «بصفقة 
القرن«، هو استهداف للوجود الفلسلطيني وهوية القدس  املحتلة وعاقة 

األمة بفلسطني واملسجد األقىص«. 

وأضلاف برهلوم يف ترصيح صحايف اليوم السلبت أن »كل هلذه  املخططات 
الصهيو-أمريكية لتصفية القضية الفلسلطينية ملا كان لها  أن ُتطرح، أو 
ُيملرر جلزء كبري منها للوال حالة التماهلي اإلقليمي  واللدويل معها، ومنح 
االحتلال اإلرسائيليل الرعيلة عىل أرض  فلسلطني والتطبيع معله، بينما 
تملارس كل أشلكال الظللم واالضطهاد  عىل شلعبنا الفلسلطيني، ويرد 

وتنهب مقدراته وثرواته وتدنس  مقدساته«. 
وتابلع أن »تجريلم مقاوملة الشلعب الفلسلطيني املروعلة وحصلاره، 
 وشليطنة رموز وعناوين نضاله ومشلوار كفاحه الطويل من أطراف  عدة، 
بينما تفتلح أمام االحتال أبواب عواصم اللدول الوازنة يف  املنطقة، إضافة 
إىل قمع السلطة الفلسطينية للمقاومة يف الضفة  املحتلة، ورضب مقومات 
وعوامل صمود أهلنا يف غزة، والتنسليق  والتعاون األمني مع العدو؛ كل ذلك 
شكل الغطاء ومّهد الطريق أمام  طرح وفرض هذه املشاريع واملخططات«. 

وقلال برهوم : »آن األوان لهذا الواقلع أن يتغري، ولهذه املعادالت أن  تنكرس، 
ولحقلوق شلعبنا أن تنتلزع، وذللك بانطلاق مرحللة جديدة ملن  مراحل 
اللرصاع مع العدو عنوانها ثورة شلعب ضد الظللم واالضطهاد  والعدوان«، 
مضيفا ان »الرهان  يف هذه املرحلة سليكون عىل  العزيمة واإلرادة والكفاح 
القوي، والفعل املقاوم بأدواته املختلفة،  واإلرصار عىل املواجهة والتضحية 
ومواصلة النضال، إلفشلال هذه  املخططات؛ حماية ملصالح شعبنا، ودفاًعا 
علن حقوقه، وصوًنا  ملقدسلاته، وعلىل أبناء األملة القيلام بواجبهم تجاه 

األقىص والقدس  وفلسطني وشعبها املقاوم«. 

اإلمام الخامنئي: الشباب العراقيون مشمئزون من التواجد االمريكي

حماس: دخلنا مرحلة جديدة من الصراع مع العدو إلفشال مخططاته

فضل اهلل: لبنان دخل مرحلة حكومية جديدة 
بشكلها وعنوانها  ومهماتها

مجلس الشيوخ يبدأ االستماع إلى مرافعة عزل ترامب  
وأدلة دامغة تدينه في االنتظار  

المراقب العراقي/ متابعة...
ناقش رئيس اللوزراء الربيطاني 
بوريلس جونسلون وحكومتله، 
»التعريفلات   اسلتخدام 
ضغلط  كوسليلة  الجمركيلة« 
علىل االتحاد  األوروبلي وأمريكا، 
التجارية  باملحادثلات  للتعجيلل 
بينهلم  بعلد  اتفاقيلات  لعقلد 

بريكست. 
وحسبما جاء يف صحيفة التايمز، 
اليلوم السلبت، فإن جونسلون، 
يفكر  يف تهديلد االتحاد األوروبي 

والواليات املتحدة بفرض رسلوم 
جمركيلة  عالية علىل بضائعهما 
لزيلادة الضغلط عليهملا، وذلك 
إلبرام اتفاقيات  تجارية مع باده 
بعد خلروج بريطانيا من االتحاد 

األوروبي. 
وأضافت الصحيفة أن املحادثات 
التجاريلة خلال اجتملاع هلذا 
 األسلبوع، قد تسلفر عن فرض 
رضائلب تبللغ 30 يف املائلة، عىل 
 بعض أنواع الجبن الفرنيس، و10 

يف املائة عىل السيارات  األملانية.  

صينية: شنغهاي تغلق كل دور السينما بسبب صحيفة 
 تفشي وباء  كورونا

المراقب العراقي/ متابعة...
أفلادت صحيفلة »ليربيشلن« املحليلة، بأن 
مدينلة شلنغهاي الصينيلة  أغلقلت كل دور 
القمريلة  السلنة  عطلات  خلال  السلينما 
الجديدة التي  تستمر حتى 30 كانون الثاني. 

وأدى تفلى فريوس كورونا الجديد يف الصني 
إىل تأجيلل علرض 7  أفلام صينيلة كان من 
املقرر عرضها ألول مرة خال عطات السلنة 
 القمرية ، وأكدت الصني تسجيل 1287 حالة 

إصابة بالفريوس ووفاة 41  شخصا. 

وبدأ الفريوس أصا يف مدينة ووهان عاصمة 
إقليلم هوبلي بوسلط  الصلني أواخلر العام 
املايض، وانتقل مللدن صينية أخرى من بينها 
الواليلات  إىل  باإلضافلة  وشلنغهاي،   بكلني 

املتحدة وتاياند وكوريا  الجنوبية واليابان. 
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  بقلم/ شارل أبي نادر
كان الفت�ًا مؤخراً، الح�راك امليداني 
الس�وري  الش�مال  يف  املتأرج�ح 
وتحدي�داً يف ري�ف إدل�ب الجنوب�ي 
الرشق�ي، وحي�ث كان ق�د حص�ل 
من�ذ حوايل اس�بوعني تق�دم نوعي 
لوحدات الجيش العربي الس�وري، 
وذلك ع�ى الجبهة املمتدة بني غرب 
أب�و الضه�ور وش�مال جرجن�از، 
يف محاول�ة لتحري�ر مدين�ة معرة 
النعم�ان ومحيطها. توقف بش�كل 
مفاج�ىء ه�ذا التق�دم وتجم�دت 
العمليات العس�كرية، وذلك نتيجة 
لرسيان وقف اطالق نار اتفَق عليه 
الروس واالتراك بتاريخ التاسع من 
شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، 
كان غريب�اً يف توقيته من الناحيتني 
األمني�ة والعس�كرية، مقارن�ة مع 
التق�دم امليدان�ي ال�ذي كان يحرزه 

حينها الجيش العربي السوري.
ميداني�ة  خط�وة  ويف  باألم�س، 
صاعق�ة، ع�ادت وح�دات الجيش 
العرب�ي الس�وري للتق�دم عى تلك 
الجبه�ة، وقد حررت حتى االن بلدة 
كرسيان غرب أبو الضهور، وبلدتي 
معار شمارين ودير الرشقي جنوب 
معرة النعمان مب�ارشة، وأصبحت 
تل�ك الوح�دات عى تخ�وم االخرية 
التي تمث�ل يف املحافظة الش�مالية 
املدين�ة األك�ر بع�د مدين�ة إدلب، 
باالضاف�ة لحراك متق�دم وضاغط 
لتل�ك الوح�دات ع�ى جبه�ة غرب 
مدينة حلب، حي�ث تفيد املعلومات 
واس�عة  إمكاني�ة  ع�ن  االخ�رية 
لتحقي�ق تقدم نحو تحرير القس�م 
املتبقي م�ن حي الزه�راء وامتداداً 
نح�و صالة اللريمون ش�مال غرب 

املدينة.
الواس�عة  العملي�ة  ه�دف  طبع�اً، 
وال�ذي هو تحري�ر كام�ل منطقة 
ادل�ب الك�رى )م�ع غ�رب حلب( 
ومحيطها، اصبح يش�كل بالنسبة 
للدول�ة الس�ورية وملس�ار التحرير 
الش�املة،  التس�وية  واس�تكمال 
ال  أساس�ية  ورضورة  حاج�ة 
تأخريه�ا،  او  تجاوزه�ا  يمك�ن 
وه�ذا اله�دف النهائ�ي، أي تحرير 
املنطقة املذك�ورة، ليس بالرضورة 
أن يتحق�ق كام�اًل ع�ر العملي�ات 
العس�كرية، إذ يس�تنتج من مسار 
أغلب عمليات التحرير التي قام بها 
الجيش العربي السوري، انها كانت 
تب�دأ بعملي�ات عس�كرية، لُِتَتاب�ع 

وتنتهي بتس�ويات مناسبة للدولة 
ولس�يادتها من جهة، وللمسلحني 
الذي�ن يقتنعون بتلك الس�يادة من 

جهة أخرى.
ه�ذا التأرج�ح الذي ش�هده امليدان 
موخ�راً، يمكن تحديد اس�بابه بني 
امليداني � العسكري وبني السيايس 
� االس�راتيجي، وذلك عى الش�كل 

التايل:
االس�باب امليدانية � العسكرية:بعد 
)من�ذ  األخ�ري  قب�ل  م�ا  التق�دم 
اس�بوعني تقريبا( لوحدات الجيش 
مح�ور  ع�ى  الس�وري  العرب�ي 
جرجن�از � معرة النعم�ان، والذي 
نت�ج عنه تحري�ر منطقة واس�عة 
من ري�ف إدلب الجنوب�ي الرشقي، 
خاص�ة ب�ني بل�دات: تل خط�رة � 
أب�و جري�ف � كرس�يان � الرس�ة 
� أب�و دفنة، حيث كان�ت قد اثبتت 
تل�ك الوح�دات جهوزي�ة هجومية 
واس�عة ومتماس�كة بع�د رسع�ة 
ان  بالرغ�م م�ن  وثبات�ه،  التق�دم 

منطق�ة عملياته�ا تعت�ر أكثره�ا 
تحصين�اً وتحش�يداً للمجموع�ات 
اإلرهابي�ة وخاص�ة جبه�ة تحرير 
الش�ام والحزب الركس�تاني، جاء 
وقف اطالق النار الذي رعته روسيا 
بطل�ب من األت�راك يف التاس�ع من 
الشهر الجاري، ليفرمل هذا التقدم 

امليداني للجيش العربي السوري.
وق�ف إطالق النار ه�ذا جاء حينها 
يف توقيت غري مناس�ب أبداً لناحية 
املوقع ال�ذي ُجّمَدت في�ه الوحدات 
العس�كرية الس�ورية، والتي كانت 
والتمرك�ز  اكث�ر  للتق�دم  تحت�اج 
ع�ى علو تل األغر وت�ل الدبس وتل 
خط�رة ومع�ران وت�ل مّني�س، 
وذلك لحماية وحداته�ا وإخراجها 
م�ن املنطق�ة املكش�وفة ب�ني أب�و 
جريف وكرس�يان والرس�ة وتاح، 
وقد اس�تغلت املجموعات االرهابية 
لوح�دات  املحم�ي  غ�ري  التمرك�ز 
الجيش�ذذذر وتقي�د االخ�ري بوقف 
اط�الق الن�ار، وانقض�ت عليه، مع 

تواطؤ من نق�اط املراقبة  الركية، 
وااللي�ات  الس�يارات  بع�رشات 
املفخخة الت�ي يقودها انتحاريون، 
ليحص�ل بع�ض الراج�ع وإع�ادة 
االنتش�ار لوحدات الجي�ش بعد أن 
سقط له بعض الشهداء واملصابني.
اس�راتيجياً وسياس�ياً: أيض�اً مع 
ارتفع�ت  أع�اله،  املذك�ور  التق�دم 
االصوات االقليمية والدولية، تركية  
واوروبي�ة وامريكي�ة، حول وجوب 
حماي�ة املدني�ني يف ادل�ب ووق�ف 
العمليات العس�كرية، والسبب هو 
كالع�ادة عرقل�ة تحري�ر ادلب من 
االرهابي�ني، ومن�ع ع�ودة س�لطة 
الدولة الس�ورية إىل تلك املنطقة، يف 
محاولة لتأخري ذلك قدر االمكان إىل 
ما بعد االنتخابات الرئاسية املقررة 

عام 2021.
لقد اصب�ح واضحاً ايضاً أن املوقف 
ال�رويس ه�و مقّي�د بع�ض اليشء 
م�ع االتراك ألس�باب اس�راتيجية 
تتعلق بمصالح اقتصادية مشركة 

م�ع انقرة، ما بني مش�اريع تزويد 
االخرية بصواري�خ اس 400 وربما 
بقاذف�ات س�وخوي 35، وم�ا بني 
استكمال خط س�يل الغاز الرويس 
نحو اوروبا ع�ر تركيا، وايضاً هو 
مقي�د ) املوقف ال�رويس( بمواقف 
سياس�ية تتعلق بمحاولت�ه انتزاع 
تركيا م�ن الحض�ن االمريكي ومن 

حضن الناتو.
وعليه، بعد أن اعلن الروس رس�ميا 
وع�ى لس�ان الناطق باس�م وزارة 
الدفاع، عن االصابات التي سقطت 
للجيش العربي السوري منذ حوايل 
48 س�اعة االخرية، نتيجة االعمال 
االنتحارية الت�ي نفذها االرهابيون 
خالل وقف اطالق النار الذي طلبته 
تركيا، حيث كان هذا االعالن مؤرشا 
واضح�ا لتخيل موس�كو عن وقف 
اطالق النار وتس�هيل تقدم وحدات 
الجيش العربي الس�وري، بدات تلك 
الوح�دات تتقدم عى تخ�وم معرة 
النعمان جن�وب إدلب، وغرب حلب 

باتجاه صالة اللريمون ومحيطها.
من هنا، وبع�د ان أثبت االرهابيون 
أنهم ال يلتزم�ون باي وقف الطالق 
الن�ار، وأعماله�م االرهابي�ة ع�ى 
مدار فرة طويلة تؤك�د ذلك، وبعد 
أن تيق�ن الروس، وللم�رة العارشة 
ربم�ا وأكث�ر، أن أنقرة غ�ري قادرة 
او غ�ري صادقة يف االلت�زام بضبط 
حرك�ة االرهابي�ني يف املنطقة التي 
ترعاها، وتنرش فيه�ا اثنتي عرشة 
ه�ل  عس�كرية،  مراقب�ة  نقط�ة 
ستتخذ موس�كو قرارا نهائيا بدعم 
العرب�ي الس�وري  تق�دم الجي�ش 
وتحرير إدلب ومحيطها، عس�كريا 
وديبلوماسيا، أم أنها لن تخرج من 
لعبة املصالح املشركة مع االتراك، 
معترة انه يف ذلك امكانية الضعاف 
النفوذ االمريكي يف املنطقة وخاصة 
يف ال�رشق الس�وري، االم�ر ال�ذي 
االس�راتيجي  بع�ده  يف  س�يكون 
مناس�با للدولة الس�ورية بطريقة 

غري مبارشة؟

  ماذا يجري على طريق تحرير إدلب ؟

القواعد األمريكية في العراق
 من االتفاق األمني إلى التهديد

بقلم/ حمزة أبو شنب
األوس�اط  تص�در  ع�ام،  كل  بداي�ة  م�ع 
الرس�مية ومراك�ز األبح�اث والدراس�ات 
الت�ي  تقديراته�ا  للتحدي�ات  اإلرسائيلي�ة 
تواجهه�ا خالل العام، ولعل أبرز ما يطرح 
هو تقرير ش�عبة االستخبارات  العسكرية 
التابع�ة للجي�ش اإلرسائييل، وه�ي الجهة 
املس�ؤولة أم�ام الجه�ات العلي�ا يف دول�ة 
 العدو عن تقدير املوقف وتقديم التصورات 
للواقع العسكري والتهديدات املحيطة بها . 
االس�راتيجي  التقدي�ر  يعت�ر  كم�ا 
ل�«إرسائي�ل« 2019 حت�ى 2020 الصادر 
ع�ن معهد دراس�ات  األمن القوم�ي التابع 
لجامع�ة ت�ل أبيب، ال�ذي يدي�ره عاموس 
العس�كرية  االس�تخبارات  قائ�د  يدل�ني 
 اإلرسائيلية سابقاً، من أهم التقديرات التي 
تصدر ع�ن الجه�ات البحثي�ة اإلرسائيلية 
القريب�ة من  صناع�ة القرار يف املؤسس�ة 

الرسمية اإلرسائيلية  . 
التقري�ران أجمع�ا عى أن التح�دي األمني 
يف  ل�«إرسائي�ل«  األس�ايس  والعس�كري 
الجمهوري�ة  يف  يتمث�ل  املرحل�ة  املقبل�ة 
اإلس�المية يف إي�ران، والس�يما عى صعيد 
التقدي�رات  حي�ث  ت�رى  الن�ووي؛  املل�ف 
اإلرسائيلي�ة أن طهران قادرة عى الوصول 
إىل تصني�ع قنبل�ة نووي�ة ورؤوس  حربية 
خ�الل عام�ني، إذا أرادت ه�ي ذلك وقررت 
التخ�يل ع�ن كل التزامات االتف�اق النووي 
 املوّق�ع ع�ام 2015 وال�ذي انس�حبت منه 

الواليات املتحدة . 
التقدي�رات تؤكد أن ق�وة القدس والحرس 
الث�وري اإليراني س�يعمالن ع�ى مواصلة 
تمركزهم�ا  يف س�وريا والعم�ل يف جبه�ة 
الج�والن، وتعتر األوس�اط االس�تخبارية 
اغتي�ال القائ�د قاس�م  س�ليماني فرص�ًة 
إلخ�راج إي�ران من س�وريا، ع�ر مواصلة 
اس�تهداف القواع�د العس�كرية  واملصالح 

الحيوية واللوجستية يف سوريا  . 
مواصل�ة ح�زب الله س�عيه للحصول عى 
أي  يف  للت�وازن  كارسة  دقيق�ة  صواري�خ 
مواجهة مع  العدو، تحدٍّ للعمق الصهيوني 
وتهديد حقيق�ي، تتزايد فرص�ة املواجهة 
الواس�عة معه خ�الل العام  الج�اري، عى 
إث�ر ع�دم صمت إي�ران وح�زب الل�ه عى 
استهدافهما يف سوريا، وإمكانية الرد  التي 
تتدح�رج ملواجهة واس�عة، وتزايد حضور 
السيد حس�ن نرالله األمني العاّم لحزب 
الل�ه يف  املنطقة بع�د اغتيال س�ليماني ملا 

يتمتع به من كاريزما قيادية     . 
أم�ا ع�ى صعيد فلس�طني، فتمث�ل حركة 
املقاوم�ة اإلس�المية )حم�اس( وفصائل 
الجبه�ة  تهدي�داً  الس�تقرار  املقاوم�ة 
الجنوبي�ة أم�ام الكيان اإلرسائي�يل، وهي 
أكث�ر الجبه�ات س�خونة، ملا يتع�رض  له 
قط�اع غ�زة من حص�ار متواص�ل منذ ما 
يق�ارب ال��15 عام�اً، وإمكانية اش�تعال 
ه�ذه الجبه�ة يف  أي لحظة، وه�و احتمال 
غري مس�تبعد مع س�عي الجميع للوصول 
لتفاهم�ات مرحلي�ة، إال أن ذلك  ال يش�كل 
عائق�اً أمام تطوير املقاومة الفلس�طينية 

من قدراتها العسكرية   . 
ال تس�تبعد التقدي�رات اإلرسائيلي�ة تزايد 
نشاط الجيش اإلرسائييل يف استهداف قوى 
املقاوم�ة  يف الع�راق، عى غرار اس�تهداف 
قوات الحشد الش�عبي يف األشهر األخرية، 
ف�«إرسائي�ل« ُتق�دِّر  أن إيران تس�تثمر يف 
ق�وات املقاوم�ة العراقية واليمني�ة لبناء 

قواعد لوجستية  . 
ال تختل�ف التقدي�رات اإلرسائيلية بصورة 
جوهري�ة عن س�ابقاتها، والس�يما خالل 
العام�ني  املاضيني، باس�تثناء إدراج تقرير 
الركية  السياسة  العسكرية  االستخبارات 
املتزمت�ة يف  منطقة املتوس�ط، كواحد من 
املخاطر األمنية التي تس�تهدف »إرسائيل« 
خ�الل العام الح�ايل،  نتيجة توقي�ع اتفاق 
م�ع ليبيا ي�رض باليون�ان حليف�ة الكيان 

الصهيوني  . 
بالرغ�م م�ن نج�اح »إرسائيل« ع�ى مدار 
األعوام الس�ابقة يف بن�اء عالقات مع دول 
عربية ضمن  مرشوعها التطبيعي وتحديداً 
م�ع بع�ض ال�دول الخليجية، واس�تقرار 
عالقاته�ا م�ع ال�دول الت�ي  تجمعه�ا بها 
معاهدات س�الم، إضافًة إىل متانة عالقتها 
بالواليات املتحدة عر الدعم الالمحدود  من 
قب�ل الرئيس دونالد ترامب، هي ال تش�عر 
بالحصانة أو الحماية يف ظل ما تعانيه من 

 محارصة جبهات القتال  . 
لق�د نجحت ق�وى املقاوم�ة يف املنطقة يف 
مواصل�ة مراكم�ة قوته�ا بمواجهة العدو 
اإلرسائي�يل،  وحصاره�ا عر تزاي�د قواتها 
وقدراتها القتالية واالس�تخبارية املتطورة 
عى م�دار الس�نوات  املاضية؛ وم�ع تزايد 
نش�اط املقاومة يف س�وريا، وبن�اء قواعد 
عسكرية يف العراق واليمن، لم  يعد التهديد 
األمن�ي اإلرسائي�يل يقت�ر ع�ى جبهتني 
يف الش�مال مع ح�زب الل�ه أو الجنوب مع 
 حم�اس، بل توس�عت حيث يض�اف إليها 
الجبه�ة الس�اكنة تحت الرم�اد يف الضفة 
الغربي�ة  .  ال توج�د أي مقارن�ة الي�وم بني 
املشاريع املتعددة يف املنطقة امللتهبة، إال أن 
مرشوع مقاوم�ة   «إرسائيل« هو املرشوع 
الصاع�د والق�ادر ع�ى تحقي�ق ومراكمة 
النجاحات، يف ظل فش�ل  مشاريع التطبيع 
يف تحقي�ق اخ�راق حقيق�ي يف الجمه�ور 
العربي، وإن كان صيتها اإلعالمي  مرتفعاً . 

من�ذ لحظة دع�وة الس�يد الص�در لتظاه�رة مليونية 
ضد التواجد العس�كري االمريكي انفج�رت حالة  ذعر 
هس�تريية يف االعالم والس�احات، وهاجت مجاميع اىل 
الش�وارع تحرق وتخرب وتعتدي،  وتتوعد بالويل.. فما 

رس كل هذا الذعر..؟
أوال - ألن مليونية الس�يادة س�تمثل رضبة أشد ايالما 
لواش�نطن من الرد االيراني، لثالثة  أسباب: األول، ألنها 
ترى العراق إحدى مستعمراتها وهي صاحبة الوصاية 
عليه بينما س�تطرد  من�ه. والثان�ي، ألن طردها يعني 
اع�الن هزيمته�ا يف املعركة ض�د طهران الت�ي جعلت 
الع�راق  ميدانه�ا، وس�يكون عى يد م�ن حاولت إنهاء 
وجوده�م بوصفهم اتب�اع إيران. والثال�ث، ألن  مصري 
األم�ن القوم�ي إلرسائيل مرتب�ط بوج�ود قواعدها يف 

العراق وسوريا . 
ثانيا - ألن مليونية الس�يادة ستكشف للعالم حجم من 
يمثل�ون االرادة الوطنية العراقي�ة الحقيقية  عى أرض 
الواق�ع، وتفضح حج�م أصحاب األجن�دات الخارجية 
بأنهم عالم وهمي من الجيوش  االلكرونية التي يديرها 
ثل�ة مدون�ني من خل�ف الح�دود، ويحركها فاس�دون 

ومجاميع بعثية  وتنظيمات منحرفة وعصابات . 
ثالث�ا - ألن مليونيةالس�يادة أول ف�رز عم�يل تش�هده 
الساحة العراقية بني أبناء الوطن الغيارى  واملتظاهرين 
الرشفاء دعاة االصالح الحقيقيون، وبني عمالء أمريكا 
وذيول الخارج الذين  يقف�ون مع القوات االجنبية ضد 
وطنهم وين�ارصون قتلة املجاهدين وق�ادة االنتصار،  

 ويتاجرون برشفهم الوطني عى ارصفة السفارات . 
رابع�ا - ألن مليونية_الس�يادة أول تظاه�رة بتاري�خ 
الع�راق توحد فصائ�ل املقاوم�ة العراقي�ة،  وتجمعها 
بمكان واحد وعى مس�ار واحد.. وبذلك ستكون إعالن 
رس�مي بس�قوط امل�رشوع  االمريك�ي بالع�راق الذي 
حاول بكل الوسائل اس�تغالل خالفات بعض الفصائل 
لتفجري اقتتال  ش�يعي- شيعي يكون حطبه أبناء هذه 
الفصائل، لكن حدث العكس تماما وأصيبت واش�نطن 

 بمقتل . 
خامس�ا - ألن مليوني�ة الس�يادة تأتي بعد استش�هاد 
القائدي�ن )املهن�دس وس�ليماني( ومج�زرة  القائ�م، 
وس�تمثل الرد العراقي عى أمريكا الذي يعيد للعراقيني 
كرامته�م، ويكون الرس�الة لدول  املنطق�ة بأن العراق 
قوي، وقادر عى فرض ارادته الوطنية، وهو غري عراق 

الفيسبوكوتوير  الذي ترسمه جيوش إلكرونية . 
سادس�ا - ألن مليونية السيادة ستمنح مجلس النواب 
مزي�دا من الق�وة يف تبني قرارات  ش�جاعة، وس�تفند 
ادع�اءات ترامب وذيوله السياس�ية بأن ق�رار الرملان 

اليمثل الشعب العراقي. 

بقلم/ عيل عبد سلمان

لماذا ُذعروا من 
مليونية السيادة؟

بقلم/ د.محمد العبادي
توجد ألمريكا أكثر من )800( قاعدة عسكرية موزعة 
ع�ى )130( بل�دا . وال�رشق األوس�ط  يحتض�ن بركة 
حكومات�ه )3٦( قاع�دة أمريكي�ة. ويحتف�ظ الع�راق 
بسهم وافر من تلك القواعد  والتي تقدر ب)12 ( قاعدة 
أو معسكر وفيها اكثر من )5200 ( عسكري امريكي .  

وتنت�رش تل�ك القواع�د ذات امله�ام املتعددة يف وس�ط 
وشمال وغرب العراق ؛ وهي :    1-  قاعدة عني األسد يف 
االنبار يف قضاء البغدادي 2- قاعدة الحبانية 3- قاعدة 
بل�د الجوي�ة 4-  قاع�دة كرك�وك ) رين�ج ( 5- قاعدة 
فيكت�وري )النر(قرب مطار بغداد ٦- قاعدة القيارة 
يف  جن�وب املوصل ٧- قاعدة الت�ون كوبري تبعد 50كم 
عن اربي�ل 8- قاع�دة التاجي 9- قاعدة  س�نجار 10- 
قاع�دة اتروش11- قاعدة الحري�ر 12- قاعدة حلبجة 
يف السليمانية . والزالت  تلك القواعد تتكاثر حيث تشري 
املعلوم�ات إىل وج�ود قاعدتني قيد االنش�اء يف منطقة 

الرمانة  قرب مدينة القائم ويف منطقة الرطبة .  
اعتقد ان هناك قاعدة عس�كرية واس�تخباراتية مهمة 
جدا اهملته�ا التقارير اإلعالمية واألمنية  من اإلش�ارة 
إليه�ا وتلك القاعدة هي الس�فارة األمريكي�ة يف بغداد 
حيث تحتفظ بمس�احة تق�در  ب)44(كم وأكر ب)٦( 
م�رات من مس�احة مق�ر األم�م املتح�دة يف نيويورك 
!!! وتم�ارس  أعم�اال ذات طاب�ع عس�كري وامن�ي ال 

ديبلومايس. 

لقد خرج�ت أمريكا من العراق يف س�نة 2011م  جراء 
الخس�ائر الت�ي تلقتها من أبناء الع�راق   وتحت ضغط 
الش�ارع العراقي وتوافق الحكومة مع الش�عب يف هذه 

الجزئية . 
لك�ن أمري�كا الت�ي دخلت العراق بجيش�ها وحس�بت 
حت�ى ثمن الطلقة التي تبصقه�ا علينا باملليم ال  يمكن 
أن تخ�رج خالي�ة الوف�اض الس�يما وأن مرشوعها يف 
الف�وىض والنه�ب ل�م يكتمل بع�د  ؛فاع�دت العدة مع 
ربيبتها الصهيونية وتوافقت مع ذيولها  يف املنطقة  يف 
إج�راء عملية  قيرية إلخراج مولود مش�وه) داعش( 

من رحم قمامة التاريخ .  
وكان�ت داع�ش عندما ب�دأت زحفها اىل س�وريا ثم اىل 
العراق ق�د اجرت  معها كل س�وءات  الدني�ا ،واضطر 
العراق حينها الجراء اتفاق مع أمريكا يف س�نة 2.14م 

وحصل ما حصل  .  
لق�د انته�ت داع�ش كق�وة عس�كرية تخريبية س�نة 
201٧م وانتفت معها ال�رضورات األمنية  للتعاون مع 
أمريكا بكل تلك العدة والتجهيزات العسكرية   املختلفة 
! والت�ي اصبح�ت مص�در  تهدي�د للع�راق وس�يادته 
واس�تقرارهبل اصبحت تل�ك القواعد منطلق�ا لتهديد 
عالقات العراق  بش�عبه ومكوناته وم�ع جريانه وعليه 
فقد اصبح موضوع وضع جدول زمني لخروج القوات 
 األمريكية وتس�ليمها إىل العراق مطلبا ش�عبيا  بسبب 

تلك التهديدات التناسلية كلما تقدم الزمن   . 

التحدي األكبر أمام »إسرائيل« في 2020 



فت�ح الرشطة العراقي قنوات االتصال، مع 4 العبني 
أجانب، لضم 3 منهم إىل  الفريق خالل فرتة االنتقاالت 
الش�توية .  ويتفاوض الرشطة مع العبني برازيليني، 
والليبي معتز املهدي، باإلضاف�ة إىل  مهاجم الكويت 
الكويت�ي الس�ابق، الكولومبي كالديرون .  وس�يعود 

امل�درب الرصبي للفريق ألكس�ندر إليتش، للعاصمة 
بغداد األحد املقبل،  فيما س�يعاود الرشطة تدريباته 
الي�وم الس�بت .  وس�يقود الجه�از الفن�ي املس�اعد 
الوح�دة التدريبي�ة األوىل، بعد الخ�روج من البطولة 

 العربية لألندية، عىل يد الشباب السعودي. 

أعلن االتحاد العراقي لكرة السلة، انضمام عضوين 
اىل لج�ان االتح�اد االس�يوي  للعبة .  وق�ال أمني رس 
االتحاد خالد نجم إن »االتحاد االس�يوي لكرة السلة 
أعاد تش�كيل  لجانه وضم عضوي�ن عراقيني للجان 
مهم�ة«.  وأوض�ح أن »عضو اتحاد الس�لة العراقي، 

ع�ي طالب، ف�از بعضوية لجنة الش�باب  يف االتحاد 
اآلس�يوي لك�رة الس�لة، فيما ف�ازت وس�ن حنون 
بعضوية اللجنة النس�وية  يف االتحاد اآلس�يوي لكرة 
السلة«.  تجدر اإلش�ارة اىل ان االتحاد االسيوي لكرة 

القدم ايضاً يضم عضوية اتحاد الكرة  العراقي. 

الشرطة 
يفاوض اربع 

محترفين

عضوان عراقيان 
بلجان االتحاد 

اآلسيوي لكرة السلة
6الرياضية

السبت 25 كانون الثاين 2020 
العدد 2248 السنة العاشرة

تلقى العب نادي الرشط�ة واملنتخب الوطني صفاء هادي، عرضا من 
أحد األندية  الروسية، يف فرتة االنتقاالت الشتوية الجارية . 

وقال مصدر مقرب م�ن الالعب، إن صفاء تخلف عن بعثة الرشطة يف 
العودة إىل  العاصمة بغداد، وبقي يف عمان، بعد انتهاء مهمة الفريق يف 
بطولة محمد السادس  لألندية األبطال، مشريا إىل أنه طلب من الجهاز 

الفني إكمال تعاقده مع أحد  األندية الروسية . 
وبني املص�در أن مدي�ر أعمال صفاء بص�دد إكمال الصفق�ة النتقال 
الالع�ب، خ�الل  فرتة االنتق�االت الش�توية، الفت�ا إىل أن إدارة الرشطة 
ل�م تعارض اح�رتاف الالعب،  وس�تمنحه البطاقة الدولي�ة حال إتمام 

االتفاق بشكل رسمي . 
وأوض�ح أن صفاء تلقى عدة عروض احرتافي�ة، لكن العرض الرويس 

يبق�ى  األفض�ل، نظ�را ألن�ه من أح�د أندية 
املقدمة يف روسيا . 

ه�ادي  صف�اء  أن  إىل  يش�ار 
الحايل،  انتقل، بداية املوسم 

إىل الرشطة،  الزوراء  من 
 وش�ارك م�ع الفريق يف 
محم�د  كأس  بطول�ة 
لألندي�ة  الس�ادس 
األبط�ال، الت�ي ودعه�ا 

 الفري�ق يف رب�ع النهائي، 
عىل حساب الشباب. 

وص�ل منتخ�ب العراق للناش�ئني 
الكوي�ت  دول�ة  اىل  باملالكم�ة 
للمش�اركة يف بطول�ة  العرب التي 
س�تنطلق منافس�تها م�ن الرابع 
والعرشين حتى الثامن والعرشين 

من  الشهر الجاري . 
العراق�ي  الوف�د  رئي�س  وق�ال 
اس�ماعيل خلي�ل يف بي�ان تلق�ت 
املراق�ب العراق�ي نس�خة  منه ان 
»العراق سيشارك يف هذه البطولة 
بثماني�ة مالكم�ني ه�م: حس�ني 
جاس�م،  احم�د فؤاد، ك�رار حيدر 
كاظم، سجاد عباس،  كرار حيدر 
اس�ماعيل، مهدي جبار،  رضغام 
كريم كاظم، زين العابدين سجاد 

ومقت�دى عدن�ان«. 
واضاف خلي�ل ان »الوفد العراقي 
وصل االرايض الكويتية بعد رحلة 
ش�اقة عن  طريق ال�ر وذلك لعدم 
وجود رحلة مناسبة ملوعد البطولة 
عر الخطوط الجوي�ة  العراقية«، 
شاكرا كل العاملني يف مركز اقامة 
وجوازات منفذ س�فوان الحدودي 

 إلبدائه�م املس�اعدة املمكن�ة من 
اجل تس�هيل دخول وفد املنتخب 

الوطني  للناشئني«. 
واش�ار اىل ان »نزاالت اليوم االول 
م�ن  اثن�ني  مش�اركة  ستش�هد 
مالكمينا )س�جاد  عباس ومهدي 
كاظ�م( آمل�ني بتحقي�ق النتائج 
باألوس�مة  والع�ودة  االيجابي�ة 

الذهبية  اىل العراق«. 

أعلن االتحاد العراقي لكرة القدم، تأمني مباراة ودية 
للمنتخ�ب الوطني، قبل ف�رتة  التصفي�ات املزدوجة 
املؤهل�ة ل�كأس العال�م 2022 وكأس آس�يا 2023  .   
وتنطلق  الناف�ذة الثالثة للتصفيات خالل ش�هر آذار 

املقبل . 
وق�ال عض�و املكتب اإلعالم�ي التحاد الكرة حس�ني 
الخرساني إن »االتحاد العراقي  لكرة القدم وقع عقد 
إقام�ة مباراة ودية امام فيتن�ام تحضرياً للتصفيات 

االسيوية  املزدوجة«. 
واوضح أن »املباراة ستقام عىل ارض فيتنام يف ال�26 
م�ن ش�هر آذار املقبل، أي  قب�ل 5 ايام م�ن مواجهة 
هون�غ كون�غ يف التصفيات والتي س�تقام عىل ارض 

األخري  يف ال�31 من الشهر ذاته«. 

يتص�در  الوطن�ي  املنتخ�ب  ان  اىل  اإلش�ارة  تج�در 
املجموعة الثالثة برصي�د 11  نقطة، بفارق نقطتني 

عن البحرين و5 نقاط عن إيران . 

اعل�ن نادي الدحي�ل القطري، عن 
تعاق�ده مع م�درب جدي�د، خلفاً 
للم�درب الرتغايل  املس�تقيل روي 

فاريا . 
وجاءت اس�تقالة فاري�ا بعد ايام 
قليلة م�ن الخس�ارة الثقيلة 4-0 
نهائ�ي  الس�د  يف  منافس�ه  ام�ام 
كأس قط�ر ليفقد الفري�ق اللقب 
الذي حقق�ه 2018، وهي البطولة 
الثاني�ة  التي يفقده�ا الدحيل هذا 
القط�ري  الس�وبر  بع�د  املوس�م 

بخسارته ايضا امام السد . 
وذك�ر ن�ادي الدحيل ع�ر موقعه 
»ادارة  ان  قلي�ل،  قب�ل  الرس�مي، 
النادي، تعاقدت مع  املدرب املغربي 
وليد الركراك�ي مدرب نادي الفتح 
الرباط�ي املغرب�ي لتدريب  الفريق 
الرتغ�ايل  للم�درب  خلف�ًا  االول 

املستقيل روي فاريا .» 
الن�ادي  ادارة  »تتوج�ه  واض�اف 
بالشكر واالمتنان لرئيس واعضاء 
مجلس إدارة  نادي الفتح الرباطي 
لتعاونه�م وتس�هيلهم الج�راءات 

التعاقد مع املدرب .» 
ويف س�ياق متصل، كش�ف مصدر 
مقرب من الع�ب املنتخب الوطني 
ونادي  الدحيل، مهند عي »ميمي«، 
أن »الالع�ب ال زال ينتظ�ر عرض�اً 
خارجياً من  اوروبا من اجل حسم 
مسألة انتقاله من الدحيل، بعدما 

اصبح خارج حسابات  الفريق .» 
واض�اف ان »ميم�ي رف�ض ع�دة 
إذ  اندي�ة قطري�ة،  ع�روض م�ن 
يس�عى اىل اللع�ب يف  اوروبا بعدما 
االيط�ايل  الوس�يط  م�ع  تعاق�د 

كرستيان اميي »  . 

صفاء هادي يتلقى عرضا 
العراق يواجه فيتنام وديًابطولة العرب للناشئين تشهد مشاركة ثمانية مالكمين عراقيينللعب في روسيا

جيلوان حمد يرفض 
االنتقال الى سباهان

ميمي ينتظر حسم مصيره مع الدحيل

حق�ق منتخبنا الوطني لكرة اليد الفوز يف آخر مبارياته ضمن 
البطولة اآلسيوية  لكرة اليد ال 19 يف الكويت 2020  . 

وحقق اس�ود الرافدين الفوز عىل منتخب هونك كونك بنتيجة 
)25-42( وتأتي  هذه املباراة ضمن مباريات املجموعة الثالثة 
)املباري�ات الرتتيبية( لبطولة آس�يا  لكرة الي�د .  وبذلك اصبح 
ترتيب منتخبنا الوطني لكرة اليد يف املركز التاسع يف البطولة . 

منح فريق نفط ميس�ان، نجميه أك�رم رحيم ومحمد مزهر، 
الضوء األخرض لالنتقال  إىل فريق الرشطة، عىل س�بيل اإلعارة 

حتى نهاية املوسم . 
وقال مص�در يف النادي، إن اإلدارة ق�ررت منح الالعبني رحيم 
ومزه�ر الضوء  األخ�رض لالنتقال إىل صف�وف فريق الرشطة، 
عىل س�بيل اإلعارة كون النادي يمر  بضائقة مالية، ويس�عى 

للفائدة من املردود املايل من صفقتي انتقالهما . 
وأوض�ح أن الالعبني أبدي�ا رغبة يف االنتق�ال للرشطة، وهناك 
مفاوض�ات ب�ني  اإلدارت�ني ك�ون الالعب�ني يطمح�ان لتمثيل 
املنتخ�ب الوطن�ي، ووجودهم�ا يف ميس�ان  ق�د يبعدهما عن 

األضواء، خالل فرتة توقف الدوري . 
وتابع »حال تم استئناف الدوري سيشارك فريق نفط ميسان 
بما يملكه م�ن  العبني، حيث يواصل الفريق تدريباته بش�كل 
متقطع«.  يش�ار إىل أن نادي الرشطة، ودع منافسات البطولة 
العربية، اإلثنني املايض، بعد  الخس�ارة من الش�باب السعودي 
ذهابا وإيابا بمجم�وع )7-0(، فيما تنتظر الفريق  مواجهات 

قوية يف املجموعة األوىل من بطولة دوري أبطال آسيا . 

رف�ض العب املنتخب الوطني لكرة القدم، جيلوان حمد، عرضاً 
للعب يف الدوري  اإليراني خالل االنتقاالت الشتوية الجارية . 

وق�ال مصدر مقرب م�ن حمد إن »جيلوان حم�د، تلقى عرضاً 
لالح�رتاف يف ال�دوري  اإليراني خ�الل فرتة االنتقاالت الش�توية 
الجارية«.  وأوضح أن »حمد رفض عرضا من سباهان إصفهان 
اإليراني، حيث يبحث  الالعب عن فرصة اللعب يف أحد الدوريات 
الخليجية خالل املوسم الحايل«.  تجدر االشارة اىل ان حمد حصل 

عىل الجواز العراقي ومثل اسود الرافدين يف  مباراة واحدة. 

وطني اليد يهزم هونغ كونغ 
في بطولة آسيا

نفط ميسان يعير العبين للقيثارة

اتحاد الكرة يعتمد نظام المجاميع ويقرر عدم
 هبوط أي فريق  

ينطلقيفالع�رشينمنال�شهراملقبل..

أف�ى اجتماع لجنة املس�ابقات يف اتحاد 
الكرة العراقي، مع أندية الدرجة  املمتازة، 
إىل اتف�اق بإقامة الدوري يوم 20 ش�باط 

املقبل  . 
وتتضم�ن اآللي�ة الت�ي اعتمدته�ا لجن�ة 
املس�ابقات، أن تك�ون انطالق�ة ال�دوري 
3 مجموع�ات كل  يف  كردس�تان، بواق�ع 
مجموعة تضم 5 أندية بعد انس�حاب كل 
م�ن  الديوانية والقاس�م وزاخ�و والكرخ 

والسماوة من املنافسات  . 

   ويتأه�ل فريقان م�ن املجموعات الثالث، 
لتلع�ب الف�رق الس�تة بطريق�ة الدوري 
 لتحدي�د املراك�ز األوىل، باإلضاف�ة إىل عدم 
اعتم�اد هبوط أي ن�اٍد للدرجة األدنى هذا 
 املوسم، عىل أن يتأهل فريقان من الدرجة 
األوىل يف املوس�م املقبل، وتهبط يف  املوس�م 

الالحق أربعة أندية . 
عىل صعيد متصل أعلنت لجنة املسابقات 
يف االتح�اد العراق�ي لك�رة الق�دم، إقامة 
 دوري الكرة املمتاز للموسم املقبل 2020-

2021 بمشاركة 22 نادياً . 
وتجتم�ع اللجن�ة االن م�ع ممث�ي اندية 
ش�رياتون  فن�دق  يف  املمت�از،  ال�دوري 
 بالعاصم�ة بغداد بحض�ور ممثي جميع 

األندي�ة . 
وتم االتفاق عىل إقامة الدوري املمتاز من 
22 نادي�اً، حيث ق�ررت اللجن�ة ان  تكون 
املش�اركة يف ال�دوري الح�ايل، اختياري�ة 

وليست اجبارية . 
وقررت اللجنة ايضاً، إقامة دوري الدرجة 

االوىل وس�يتم تحديد االلية يف وقت  الحق، 
حيث سيتم صعود فريقني للدوري املمتاز 

املوسم املقبل . 
يذكر ان خمس�ة اندية أعلنت انس�حابها 
من الدوري املمتاز وهي: السماوة والكرخ 

 والقاسم والديوانية زاخو . 
اىل ذل�ك قرر االتحاد العراق�ي لكرة القدم، 
تجدي�د عق�د مدرب�ني اثن�ني بالرغ�م من 

 تقديم استقالته الجماعية . 
وق�ل مص�در يف اتح�اد الك�رة إن »اتحاد 

الك�رة وقبل تقديم اس�تقالته بيوم واحد، 
ق�رر  توقي�ع عقد م�ع حمزة ه�ادي ملدة 
س�نتني كم�درب ملنتخ�ب الردي�ف براتب 

خمسة  مليون شهريا«. 
وأض�اف ان »االتح�اد ل�م يكت�ِف بذل�ك 
فقط، حيث جدد ايضاً عقد مدرب ش�باب 

 الصاالت عي طالب لعام اخر«. 
تجدر اإلش�ارة اىل ان الخبري القانوني نزار 
احم�د، اكد ان اتحاد الكرة لن تكون له  أي 

صالحيات بعد توقيع استقالته. 

اعل�ن م�درب فريق ن�ادي زاخو لك�رة القدم، عي 
ه�ادي، نهاية مش�وراه م�ع الفريق  بع�د اقل من 
موس�م .  وتوىل ه�ادي تدريب زاخو مطلع املوس�م 
الحايل، بعدما كان مدرباً لنادي الطلبة .  وقال هادي 
عر صفحته الرسمية عىل »فيسبوك«، »الحمد لله 
والش�كر لله، بعد ان  توقف الدوري وأصبح العمل 

صعبابرتحيل املحرتفني إىل ديارهم وتسوية االمور 
 مع العبي املحافظات وع�ودة اغلب العبي الفريق 
ضم�ن دوري اإلقليم«.  ورغ�م الصر عىل الظروف 
الصعبة لكن بما ان املشاركة باتت شبه مستحيلة 
يف  الدوري وفق املعطيات الحالية«.  واضاف »قررت 
التنازل عن حقوقي املادية جميعها وتقديم الشكر 

واالمتن�ان  إلدارة زاخو املحرتمة وجل ما اتمناه ان 
يعم األمن والس�الم يف وطننا الحبيب  ش�كرا الدارة 
واعالم وجماهري زاخو، لم اَر منكم اال كل خري وود 
واح�رتام لكن ال  اقبل عىل نف�ي ان أخذ أجر دون 
عمل، ليس املال كل ش�ئ بل الطموح والنجاح  هو 

األهم«. 

رسميًا.. علي هادي يستقيل من تدريب زاخو



أقيم�ت قرع�ة  دور ال��16 م�ن 
بطولة كأس امللك االسباني ، وذلك 
يف مق�ر اتحاد  الكرة االس�بانية يف 

العاصمة مدريد . 
وتم وض�ع ف�رق الدرج�ة الثانية 
والدرج�ة والثالث�ة )ب( يف ك�رات 
أوالاً  ليت�م  اختياره�ا  منفصل�ة 
الليغ�ا،  ملواجه�ة منافس�ن م�ن 
وبذل�ك يت�م تحدي�د 6 مواجهات، 
وبع�د  االنته�اء من س�حب أندية 

الدرج�ة الدني�ا، ت�م إج�راء قرعة 
مفتوحة بن أندية الليغا . 

وأس�فرت القرع�ة ع�ن مواجه�ة 
باداج�وز مع غرناطة، وليونيس�ا 
فالنس�يا،  وديبورتيف�و  ام�ام 
تنريف�ي مع اثتلي�ك بيلباو ،وريال 
مدري�د،  ري�ال  ام�ام  رسقس�طة 
ومرياندي�ز  ام�ام اش�بيلية، ورايو 
فاليكانو امام فياريال، وبرشلونة 
مع ليغانيس، وريال  سوسيداد مع 

أوساسونا . 
يذكر ان الفرق التي ضمنت التأهل 
اىل الدور السادس عرش هي )ريال 
مدريد - برشلونة -فالنسيا -اتليتك 
بلباو -اش�بيلية -ريال سوس�يداد 
-فياري�ال -غرناط�ة - اساس�ونا 
رسقس�طة  -ري�ال  -تينرييف�ي 
-رايو فليكانو -ليونيسا -بادجوز 

-مريندس - ليغانيس(  . 
األس�بوع  يف  املباري�ات  وس�تقام 

املقبل خالل الفرتة ما بن 28 و30  
كان�ون  الثاني الج�اري، وذلك عىل 
ملعب الفريق الق�ادم من الدرجة 
األدنى، ويف حال�ة  مواجهات أندية 
ا يق�ام اللقاء عىل ملعب  الليغا معاً
الفريق الذي يس�حب أوال .  وسيتم 
الحك�م املس�اعد  تطبي�ق تقني�ة 
 ،16 ) VAR (  ب�دءا م�ن دور ال�� 
حيث لم يتم  استخدام هذه التقنية 

يف األدوار السابقة. 

السبت 25 كانون الثاين 2020 
العدد 2248 السنة العاشرة

7الرياضية
القرعة تضع 

الريال بمواجهة 
سرقسطة في 
بطولة الكأس

تفوق واضح لتشيلسي أمام هال سيتي في مواجهة
 اليوم بكأس االتحاد

عل�ق الربازييل دوجالس كوس�تا، 
نجم يوفنتوس، عىل التقارير التي 
ربطته  بالعودة من جديد إىل ناديه 

السابق، بايرن ميونخ . 
ق�د  صحفي�ة،  تقاري�ر  وكان�ت 
كش�فت عن اجتم�اع هانز فليك، 
م�درب باي�رن، بعدد م�ن  العبي 
الفريق خالل املعس�كر الشتوي، 
وأخربوه برغبتهم يف عودة كوستا 
لتعزي�ز  الق�وة الهجومية للفريق 
ترصيح�ات  وخ�الل  الباف�اري .  
مقتضبة لشبكة »سكاي سبورت 
إيطالي�ا« التي تابعته�ا   «املراقب 
العراقي«، قال كوستا عن العودة 

يمكنن�ي  »ال  الباف�اري:  للن�ادي 
تصور  ذلك عىل اإلطالق .» 

وس�بق لل�دويل الربازي�يل اللع�ب 
ضم�ن صفوف باي�رن بن عامي 
2015 و2017،  قبل رحيله صوب 
يف  اس�تعاره  ال�ذي  يوفنت�وس، 

البداية قبل ضمه بشكل نهائي . 
   وال يحظى كوستا بفرصة اللعب 
بصفة منتظمة مع البيانكونريي 
ه�ذا املوس�م، إذ  يعتم�د مدرب�ه 
ماوريس�يو س�اري ع�ىل الثالثي 
الهجوم�ي كريس�تيانو رونالدو، 
 جونزالو هيجواي�ن وباولو ديباال 

يف أغلب املباريات. 

ب�ات البلجيك�ي إيدين ه�ازارد، نجم ري�ال مدريد، عىل 
أعتاب العودة للمشاركة يف  املباريات من جديد . 

وابتعد هازارد عن املش�اركة مع ريال مدريد، بس�بب 
معانات�ه م�ن اإلصابة بالت�واء  يف الكاح�ل، منذ 

ترشين الثاني املايض . 
ا لصحيفة »موندو ديبورتيفو«  ووفقاً

اإلس�بانية التي تابعته�ا »املراقب العراقي«،  فإن ري�ال مدريد ال يرغب يف 
املخاطرة بهازارد، ولذلك ستتم عودته إىل  املباريات بشكل تدريجي . 

وأش�ارت إىل أن هازارد قد يشارك لبعض دقائق، األربعاء املقبل، ضد ريال 
 رسقسطة، يف ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا . 

وأوضحت أن هازارد س�يحصل بعد ذلك عىل مس�احة أكرب للمشاركة ضد 
أتلتيكو  مدريد، السبت املقبل، يف الجولة ال�22 من الليغا. 

النرويج�ي  احت�ل 
إيرلينج هاالند، مهاجم 
دورتمون�د،  بوروس�يا 
أغلف�ة صح�ف أملاني�ا، 
 الصادرة اليوم الس�بت، 
بعدما ق�اد فريق�ه لدك 
حصون كولن بخماسية 
أم�س  الجمع�ة، يف إطار 

البوندسليجا . 
صحيف�ة  وخرج�ت 
بعن�وان  »إكس�ربيس كول�ن 
»األرض تحت أق�دام الوحش 
هاالن�د«،  وذل�ك بعدما تمكن 
املهاجم النرويج�ي من إحراز 
يف  أه�داف   5 ليبل�غ  هدف�ن، 
 البوندسليجا رغم مشاركته يف 

مباراتن فقط . 
  KolneR StAdt-صحيف�ة أم�ا 
  AnzeigeRج�اءت بعن�وان »بدون 

فرص�ة يف  دورتمون�د«، يف إش�ارة لعدم 
قدرة كولن عىل الخروج بنتيجة إيجابية 

من معقل  أسود الفيستيفال . 

أما صحيفة  WAz  فأبرزت نجاح هاالند 
يف تس�جيل ثنائي�ة عقب نزول�ه كبديل، 

 ليقود دورتموند للفوز )1-5(. 

عاد ن�ادي توتنه�ام إلثارة 
إمكانية  الش�كوك ح�ول 
الويلزي  النج�م  مغادرة 
غاري�ث بي�ل  صف�وف 
خ�الل  مدري�د،  ري�ال 
الش�توي  املريكات�و 
الحساب  ونرش  الجاري .  
الرس�مي لتوتنه�ام ع�ىل 
ش�بكة »إنس�تجرام« أح�د 
األهداف املمي�زة  لبيل بقميص 

الس�بريز .  وه�ذه هي الواقع�ة الثانية لحس�اب 
توتنهام، بع�د أن قام باألمر ذاته قبل ثالثة أيام .  
ا لصحيفة »ماركا« اإلسبانية التي تابعتها  ووفقاً
»املراقب العراقي«، فإن الفيديو  األخري أعاد إثارة 
الش�ائعات يف املريكاتو، وجع�ل الجميع يتحدث 
ع�ن الصفقة  بمواقع التواصل االجتماعي .  يذكر 
أن وكي�ل بيل نفى مؤخ�راًا إمكانية رحيل النجم 
الويل�زي ع�ن ريال مدري�د، عىل  س�بيل اإلعارة، 
وه�ي صيغة الع�رض الذي تق�دم ب�ه توتنهام 

الستعادة الالعب وفقا  لتقارير إسبانية. 

ذكر تقرير صحفي بريطاني، اليوم 
الس�بت، أن مس�ؤويل ري�ال مدريد 
حددوا س�عر  بيع الالعب إيسكو إىل 
ليفربول .  وكانت تقارير سابقة قد 
أكدت أن ري�ال مدريد رفض عرض 
ليفرب�ول البال�غ 50  ملي�ون جنيه 
إس�رتليني، للحصول ع�ىل خدمات 
إيسكو .  وأشارت صحيفة »ذا صن« 
التي تابعته�ا »املراقب العراقي« إىل 
أن فلورنتين�و  بريي�ز رئي�س ريال 
مدريد، يش�رتط الحص�ول عىل 60 
مليون جنيه إس�رتليني،  للس�ماح 
برحيل إيس�كو ال�ذي ينتهي عقده 
أن  وأوضح�ت    .  2022 صي�ف  يف 
إيسكو اس�تعاد الكثري من مستواه 
خ�الل الف�رتة األخرية تح�ت قيادة 

 الفرنيس زين الدي�ن زيدان، مدرب 
ري�ال مدري�د .  وذك�رت الصحيفة 
الربيطاني�ة أن فابي�ان رويز العب 

وس�ط نابويل، املقدر ب�� 76  مليون 
جنيه إس�رتليني يعد الخيار الثاني 

يف اهتمامات ليفربول. 

دافع كارل هاين�ز رومينيجه الرئيس التنفيذي لبايرن 
ميون�خ، ع�ن ضم ألكس�ندر  نوب�ل حارس ش�الكه إىل 
الن�ادي البافاري خالل املوس�م املقبل يف صفقة انتقال 
 حر .  وقال رومينيجه يف مقابلة مع صحيفتي مونش�نر 
مريكور وتاجس تسايتونج   «بصدق، سنكون يف السياق 
الخط�أ عندم�ا ال نس�عى إىل ض�م العب يعت�رب أفضل 
 حارس ناش�ئ عندما يت�م طرحه يف الس�وق لالنتقال 
الحر«.  وهنأ رومينيجه، املدير الريايض لبايرن حس�ن 
صالح حميدتش، بانتقال نوبل  الذي يمكن أن يحل بدالاً 

من الحارس املخرضم مانويل نوير . 

وأضاف »كان من الواضح ملسؤويل النادي أن الجمهور 
سيخلق من مسألة  خالفة نوير موضوعا حساسا«. 

وكان مانويل نوير، قد أعلن أنه لن يتخىل عن املشاركة 
يف املباريات . 

وس�يتغيب نوب�ل عن مب�اراة ش�الكه وباي�رن، اليوم 
السبت، بسبب حصوله عىل  البطاقة الحمراء . 

وبالرغم من الخطط املس�تقبلية مع نوبل، فإن بايرن 
يرغ�ب يف تمديد عق�د نوير،  وأش�اد رومينيج�ه بأداء 
ا إىل أنه أفضل من الحارسن  الحارس املخرضم، مش�رياً

 العمالقن السابقن زيب ماير وأوليفر كان . 

كوستا يرفض العودة
 إلى بايرن ميونخ

هازارد يقترب من المشاركة بديربي مدريد

الوحش هاالند يسيطر على صحف ألمانيا

توتنهام يغازل غاريث بيل مجددا

ريال مدريد يحدد ثمن إيسكو  

رومينيجه يدافع عن صفقة ألكسندر نوبل

يرحل تش�يليس، مساء اليوم السبت، إىل 
ملعب كينجس�تون كوميونيكاش�نز، 
 ملواجهة هال سيتي، يف إطار كأس 

االتحاد اإلنجليزي . 
ولم يحقق هال س�يتي، 
أي انتص�ار م�ن قب�ل 
العرش  املواجه�ات  يف 
السابقة التي  جمعته 
كأس  يف  بتش�يليس 
اإلنجلي�زي  االتح�اد 
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هزائم(  . 
وخرس هال س�يتي، 
يف آخ�ر مواجهة مع 

البلوز يف الدور الخامس يف شباط   2018، 
برباعي�ة نظيفة عىل ملعب س�تامفورد 

بريدج . 
ويف جميع املسابقات، لم يخرس تشيليس 
يف آخ�ر 15 مب�اراة أم�ام ه�ال س�يتي، 
 محقًق�ا االنتصار يف 13 مب�اراة وتعادل 
مرت�ن، وذل�ك من�ذ الخس�ارة بثالثي�ة 

نظيفة  يف ترشين أول 1988  . 
االتح�اد  كأس  س�يتي،  ه�ال  وودع 
اإلنجلي�زي يف آخ�ر 13 مب�اراة خاضها 
أم�ام ف�رق  تنتم�ي لل�دوري اإلنجليزي 
املمت�از، وذلك منذ الف�وز بهدف نظيف 
عىل وست هام  يف شباط 1973، وحينها 

كان ينتمي هال لدوري الدرجة الثانية . 

وتمك�ن تش�يليس م�ن التأه�ل 49 مرة 
م�ن آخ�ر 51 مب�اراة خاضه�ا يف كأس 
االتح�اد  اإلنجليزي أمام ف�رق ال تنتمي 
للربيمريليغ، ولم يخرس بعيًدا عن ملعبه 
من�ذ آذار   2008، عندم�ا س�قط به�دف 

دون رد أمام بارنسيل . 
وس�اهم كالوم هودس�ون أودوي جناح 
 3 يف  أه�داف   4 تس�جيل  يف  تش�يليس، 
 مباريات بدأها كأسايس يف كأس االتحاد 
اإلنجلي�زي، م�ن خالل تس�جيل هدفن 

 وصناعة مثلهما. 
من جهة أخرى يس�تقبل ساوثهامبتون 
نظريه توتنهام هوتس�بري، اليوم السبت 
 ع�ىل ملعب س�انت م�اري، وذلك ضمن 

مباريات ال�دور الرابع من كأس االتحاد 
 اإلنجليزي . 

وتعود آخر مواجهة بن س�اوثهامبتون 
وتوتنه�ام يف كأس االتح�اد اإلنجليزي، 
إىل  موس�م 2002- 2003، وحينه�ا فاز 
س�اوثهامبتون يف الدور الثالث برباعية 
 نظيف�ة، ب�ل وص�ل الفري�ق إىل املباراة 
النهائي�ة يف تلك البطولة قبل الخس�ارة 

أمام  آرس�نال . 
وخرس توتنهام آخ�ر مبارتن خاضهما 
خارج ملعبه أمام ساوثهامبتون، وكان 
ذلك  يف الدوري اإلنجليزي يف شهر مارس 
من عام 2019 ويف وقت سابق من شهر 

 كانون الثاني الجاري . 

ومن�ذ الع�ودة إىل الربيمريليغ يف موس�م 
2012- 2013، خرس س�اوثهامبتون 6 
 مباريات م�ن أصل 8 مواجهات خاضها 
يف كأس االتح�اد اإلنجلي�زي أم�ام فرق 
 تنتم�ي للربيمريليغ، وحق�ق انتصارين 

فقط . 
وس�اهم إيريك المي�ال، الع�ب توتنهام، 
يف تس�جيل 7 أهداف يف آخ�ر 6 مباريات 
االتح�اد  كأس  يف  كأس�ايس   لعبه�ا 
اإلنجليزي، من خالل تس�جيل 3 أهداف 
اله�دف  وس�جل  آخري�ن،  وصناع�ة   4 
الثاني يف فوز الس�بريز بنتيجة 2-1 عىل 
ميدلزبره يف  مباراة اإلعادة بالدور الثالث 

هذا املوسم. 
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مصطلحات ادبيةالثقافـي
أبو علقمه وابن أخيه 

ق�دم عىل أبي علقمه النح�وي ابن أخ له ، فقال له : ما فعل 
أبوك؟

قال : مات
قال : وما علته ؟

قال : ورمت قدميه
قال : قل : قدماه..

قال : فارتفع الورم إىل ركبتاه ..
قال: قل : ركبتيه ..

فق�ال : دعن�ي يا ع�م ، فما موت أبي بأش�د عيل من نحوك 
هذا ..!

طرائف من التراث 

خضير فليح الزيدي: النقد العربي »إخواني النزعة« يعتمد على العالقات والصداقات

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...
فأجاب موضحاً ب�أنَّ معرفته بألربتو 
مورافي�ا س�بقت متابعت�ه لغريه من 
األدباء األجانب. نعم حدث هذا التأثري 
يف أس�لوب الربت�و مورافي�ا يف ف�رة 
مبكرة من حيات�ي األدبية. ولكن هذا 
التأثري ل�م يدم طويال بع�د أن تعددت 
القراءات والش�غف باألساليب العاملية 
لكب�ار الكتاب الروائي�ن يف العالم. أنا 
أؤمن ب�أن الكاتب ش�بيه األس�فنجة 
التي تمتص الواقع ولكنه يفرزه برؤيا 
مغايرة عن الواقع تحت تأثري الحدث، 
الكات�ب لخيال�ه أن  بع�د أن يفس�ح 
ينطلق بحرية كاملة يف قراءة االحداث 
الفك�ري  مخت�ربه  وف�ق  التاريخي�ة 
واإلحس�اس ال�دب�ي بم�ا ه�و مهمل 
من تاريخ الوقائ�ع، بما هو يمكن أن 
يق�ال بصيغة أدبية عالية اإلحس�اس 
بتاري�خ الفجائ�ع. ثمة تأث�ر بالربتو 
مورافي�ا من حي�ث الج�رأة األدبية يف 
قراءة املس�كوت عنه عندما بزغ نجم 
النفس�ية ونظرية س�يجموند  العلوم 
فرويد وتالمذته فيما بعد. لكن الحياة 
غدت أكث�ر تعقيدا عقب تل�ك املرحلة 
التاريخية حتى غدا ذلك التعقيد مغزى 

ملتبس�اً لس�رب أغوار الشخصيات، لذا 
اس�تدعت الرضورة يف الذه�اب لفهم 
العال�م بطريق�ة أكث�ر واقعي�ة. وما 
أس�ميته ذات مرة بالواقعية العراقية 
الجديدة.ويف سياق حوارنا مع صاحب 
»املل�ك يف بجامت�ه  انتقلنا إىل الس�ؤال 
ع�ن دواف�ع الكتاب�ة، أش�ار محدثي 
إىل صعوب�ة تحدي�د الدافع األس�ايس 
مضيف�اً ال أعرف بالضب�ط لم اخرت 
الكتاب�ة الرسدي�ة ع�ىل وج�ه الدقة، 
ألن�ي برصاحة ربم�ا اكتش�ف العالم 
وأدرك�ه ولكن�ي باملقابل ال أس�تطيع 
أدراك نف�ي األم�ارة بش�غف الواقع. 
كانت أطاري�ح الدكتور عيل الوردي يف 
فرة مبكرة جعلتن�ي أميل إىل الكتابة 
النثرية أكثر من الشعر وحسب مقولة 
الدكت�ور ال�وردي أن الش�عر صيغ�ة 
غري متح�رضة ملواكب�ة العالم التقني 
أو العال�م الغ�ارق يف ه�وس التط�ور 
اللحظي. ربما الرسد هو األكثر تعبريا 
عما يجول يف نفس اإلنس�ان من رؤى 
غاية يف التعقيد ال تدركها النرجس�ية 
الش�عرية املرفة. الش�عر س�ينقرض 
حتما وتتحول معظم القصائد الخالدة 

إىل متحفي�ة لغوية ال تنفع إال للفرجة 
واملدون�ات  ال�رسد  بينم�ا  اللغوي�ة، 
الرسدي�ة املختزل�ة أو املطول�ة فه�ي 
الوج�ه املعرب ع�ن قبح ه�ذا الكوكب 
املرتبك يف مش�اعر سكانه.عن حضور 
ال�ذات يف النص�وص األوىل ورأيه حول 
م�ا يقول�ه النقاد به�ذا الش�أن حيُث 
يؤك�دون عىل أن الن�ص الروائي األول 
لي�س إال س�رية ذاتي�ة فكان�ت رؤية 
فليح الزي�دي أتت مغاي�رة لهذا الرأي 
حي�ث رشح قائالً ال اعتقد أن املقوالت 
الجاه�زة تنطبق كثريا ع�ىل رسديتي 

األوىل. أعتقد أن منجم األزمات الفردية 
والهم الثقايف للتعبري هو الدافع لكتابة 
الرواية األوىل أو القصة البكرية األوىل، 
لك�ن ثمة حقيقة يج�ب أن تقال هنا، 
إن كل الرسدي�ات األوىل ملعظ�م كتاب 
العالم ه�ي غري مرضي�ة لكتابها بعد 
حن. هي بمثابة مران فردي لتطويع 
اللغ�ة واألف�كار مع�ا. بينم�ا يتطور 
ال�رسدي تس�تقر  مران�ه  الكات�ب يف 
أس�لوبيته وق�درة التعب�ري باقتص�اد 
لغ�وي وفك�ري وإحس�اس ع�ال بما 
تف�رزه اللغ�ة بن�وع م�ن اإلش�ارات 
الرمزي�ة الت�ي تص�ل الق�ارئ بيرس.

ع�ن رؤيت�ه لواقع النق�د ومواكبته ملا 
يس�مى بالتضخم الروائي قدم مؤلف 
»فالي�وم ع�رة« أش�ار محدث�ي إىل 
ظاه�رة األخوانية يف مج�ال النقد غري 
أن�ُه ل�م ينك�ر دور النش�اط النق�دي 
الفت�ًا إىل أن النقد األدبي مخترب صحي 
لتفكيك الجسد األدبي، لكن أحيانا تلك 
الفحوص�ات املختربية تعط�ي نتائج 
س�لبية أو غ�ري صحيح�ة إذا م�ا كان 
النقد يش�تغل عىل الحداثة واألس�لوب 
النق�دي إجرائي كالس�يكي. يجب أن 

تتط�ور امل�دارس والحق�ول النقدي�ة 
لتص�ل إىل مص�اف الحداث�ة النقدي�ة 
أو م�ا بعده�ا ألدراك املعاني املش�فرة 
بمختربات التقان�ة الصحية املتطورة 
لتفكي�ك النص�وص الت�ي تش�تغل يف 
حداث�ة تواك�ب عالم التقني�ات. النقد 
العرب�ي، إخوان�ي النزع�ة يعتمد عىل 
العالقات والصداقات وال يهتم بعنرص 
االكتش�افات وصيد الجواهر الثمينة. 
نعم ربما نخرس نصوصا عظيمة غري 
مكتش�فة بس�بب اإلع�الم أو املدراس 
النقدية اإلخوانية، وربما ال تكتشف إىل 
األبد. أكتب وأمض هذا ش�عار الكاتب 
الح�اذق وال يلتف�ت بما يدون�ه النقد.

ح�ول تجربته مع ورش�ات مخصصة 
لكتاب�ة الرواي�ة ودور تل�ك الفعاليات 
يف النه�وض باملواه�ب الكامن�ة ق�ال 
محدث�ي : نحن نعي�ش يف عرص جديد 
وع�ىل الكات�ب أن يع�ي ذلك مس�بقا. 
ورش�ة الكتابة هي مختربات ملراجعة 
الكات�ب يف التواص�ل الدقي�ق مع ظله 
م�ن الكتاب الجدد أو أجيال الش�باب. 
الورش�ة هي أن يحرق الكاتب املتدرب 
مراحل ويختزل تج�ارب الكتاب. هي 

امل�رآة عالي�ة الوض�وح ل�ريى الكاتب 
تجربته بعيون املتدربن. غالبا ما أميل 
إىل العم�ل مع الجيل الش�اب يف ورش 
الكتاب�ة وإجراء التجارب الرسدية من 
خ�الل حدث واحد يكتب من مجموعة 
كتاب متدربن، حتما ستكون النتائج 
مذهل�ة يف النظر إىل زاوية الحدث وفق 
الح�س ال�رسدي ومش�اعر التفاعل.

أخرياً كان السؤال حارضاً بشأن وفرة 
نصوص روائية وغياب املحاوالت لنقل 
املنجز الروائي إىل الشاش�ة حيث علق 
خض�ري فليح الزي�دي عىل ه�ذا األمر 
قائالً: كم�ا تعلم أن الس�ينما صناعة 
تعتم�د يف مادته�ا الرواي�ة الحدثي�ة. 
ومعظم كتاب الرواية املعارصين حن 
يكتبون ال يفكرون يف تحويل روايتهم 
إىل فلي�م أو دراما تلفزيوني�ة. وهناك 
كوادر درامية تتحول إىل وس�يط فني 
ب�ن الروائي�ة والفيلم وف�ق محددات 
مدركة. ربما س�ينجح الفيلم املتحول 
عن الرواية وربما يفش�ل فتلك قضية 
ش�ائكة، ولكن�ي أنظ�ر دائم�ا إىل أن 
الرواي�ات العظيم�ة الت�ي تحولت إىل 

أفالم يساء غالبا إدراك لذتها الخفية.

 يصاحُب عمليَة الكتابة القلُق والهواجس الداهمة وقد يكوُن األمر مع كتابة الرواية أكرث مدعاة للتوتر بما أنَّ مغامرة اقتحام هذا العالم يتطلُب وعيًا مسبقًا 
بمناخه ودراية بطبيعة فضاءاته الُمتشــابكة مع الروافد الفلســفية والمعرفية.وكان لـ)المراقب العراقي( حوار مع الروايئ العراقي خضري فليح الزيدي الذي 

سألناه عن قراءاته األوىل وماشدُه إىل عالم ألربتو مورافيا وخصوصية أسلوبه الذي يبدو مغايرا عن أسلوب صاحب »السأم«

حوار السطر الواحد 
يف األص�ل يش�ري التعبري إىل حوار يف مرسحي�ة إغريقية تتبادل فيه 
الش�خصيات عب�ارات ال تزيد عىل س�طر واحد. وقد اتس�ع معنى 
املصطل�ح بعد ذلك ليش�مل كل حض�ور للبديهة يتج�ىل يف اإلجابة 
الرسيع�ة، وكل املب�ارزات الكالمي�ة الت�ي تدور بن الش�خصيات 
يف املرسحي�ات أو األن�واع األدبية األخ�رى. ومن أمثلته م�ا تبادله 
هاملت وأمه من حديث يف املنظر الذي قتل فيه بولونيوس )الفصل 
الثالث - املنظر الرابع(، وما تبادله امللك وامللكة من حوار مس�هب 
يف ريتش�ارد الثالث )الفص�ل الرابع - املنظر الراب�ع(. ومن أمثلته 
الحديثة خطاب الفرسان املوجه إىل توماس بيكيت يف سطور أربعة 

كل منها كالنصل الحاد )جريمة قتل يف الكاتدرائية إلليوت(.

  »الحياة أعرفها« نص صادم عن إحباطات وتداعيات متراكمة
املراقب العراقي/ متابعة...

بع�د نص�ف ق�رن م�ن ص�دور، اول مجموعة 
ش�عرية له )الوح�ش والذاكرة �� ع�ام 1969( 
وإلحاقه�ا ب��� )26( مجموعة أخ�رى و)15( 
كتاب�اً مرجم�اً، وتجربة حياتية ثري�ة باإلبداع 
وال�روح املفعم�ة بح�ب اآلخري�ن، يصطدمن�ا 
الش�اعر الكبري ياس�ن طه حاف�ظ بمجموعته 
األخرية )ما تدوُر به الرياح( والتي ضمت واحدة 
من أه�م نصوصها التي تكش�ف عن إحباطات 

وتداعيات مراكمة.
فه�ذا الن�ص الحي�اة أعرفه�ا ��� ه�و اعراف 
الش�اعر بكل وض�وح وإرادة منبثقة من تراكم 
معريف غني يضع القارئ يف مواجهة نص صادم 
يتضمن الكث�ري من التلميحات واالش�ارات عن 
الواق�ع املتلبس الذي مّس بش�واظ حرائقه هذا 
الكيان االنس�اني الذي هو الش�اعر املنتج لهذا 
الوجع الفائض، لقد تعرّفت عىل أستاذنا ياسن 
ط�ه حاف�ظ منتصف س�بعينات الق�رن الغابر 
وبالتحدي�د يف زم�ن الطليعة األدبي�ة، اذ عرفته 

كب�رياً بإبداعات�ه تربوي�اً ناصح�اً بتوجيهات�ه 
وارش�اداته لنا نحن الش�باب يف ذلك الزمن يوم 
كن�ا نض�ع خطواتن�ا األوىل يف طري�ق الكتاب�ة 
ومكابداته�ا، وم�ازال ��� أمد الل�ه يف عمره �� 
يضخن�ا بفرائ�ده ونصوص�ه الجميل�ة، لك�ن 
)الحياة أعرفها( اس�تفزت ذاكرتي بمكنوناتها 
املس�كوت عنه�ا، وحرضتن�ي عىل كتاب�ة هذه 
الس�طور النازف�ة، اعراف�اً بفضل ياس�ن طه 
حافظ ووفاًء ملا غرس�ه من قيم نبيلة ال يختلف 

اثنان عىل توكيدها واالشارة اليها ...
إّن )الحياة أعرفها( ليس�ت حياة الشاعر وحده 
بل هي �� كما أزعم تش�كل س�مات مش�ركة 
الح�روب  بن�ريان  اكت�وت  متعاقب�ة  ألجي�ال 
والحص�ارات وهيمنة قوى الظالم واالس�تبداد 
فأنتج�ت لنا كل هذا الخراب الذي نرفل فيه. وال 
أبالغ اذا ما قلت ان )الحياة أعرفها( هي حياتنا 
املثقلة باملراثي والخيبات واالنكس�ارات، فكان 
ياسن طه حافظ صوتنا املدّوي يف إدانة قبحها 

والتنديد بصّناعه الفاسدين..

ان�ه كش�ف ج�ريء ورؤي�ة واضح�ة لحي�اة 
تتقاذفه�ا النكب�ات وتدميها الح�رسات، وهي 
وصية الش�اعر مل�ن يرث�ه فهو يفض�ح جهلنا 
نحن الذين انش�غلنا بالرهات واملماحكات ولم 
نتح ألنفس�نا فرصة االنهماك يف االس�تزادة من 
املعرف�ة، اذ اكتفينا بتصف�ح النتاج املعريف دون 
الغوص يف االستفادة من جواهره، فرصنا نكتب 
أكثر مما نقرأ، وتلك هي فضيحتنا التي ال يسر 
عورتها تعقيب هنا ومداخلة هناك تكش�ف عن 
فقرنا وادعاءاتنا النرجس�ية، واذا كان ياس�ن 
طه حافظ الذي اصدر اكثر من كتاب بن مؤلف 

ومرجم يعرف بشجاعته املعهودة:
     وأنا غري راٍض بما قد كتبُت 

     وبال خجٍل، ما فهمت نصف الذي قد قرأُت 
فكي�ف بنا نحن الذي�ن لم تزد قراءاتن�ا العابرة 
ع�ىل عدد أصاب�ع أيدينا من الكت�ب والرجمات 
فلنتدّب�ر الح�ال ونم�ِض اىل م�ا يث�ري حياتن�ا 
الخاوي�ة بما تجود به املطابع والعقول املبدعة، 
ويميض الش�اعر الكبري ياس�ن ط�ه حافظ يف 

)الحياة اعرفها( فيفضحها ويفضح شخوصها 
انها صفات وخصال ال تليق ببني البر، الكذب 
والغ�رية وامل�راءاة والتخ�يل عن القي�م بيعاً ملن 
يدفع اكثر النهم باعة مزمنون وخٌط س�مارسة 
عرفت�ه القرون ..فهذا هو واقع متوارث تش�ري 
الي�ه )القرون( وهذا مجتم�ع يجب ان ينتبه اىل 
كوارث�ه م�ن يمتلك م�ا تبقى من خل�ق ومحبة 
وشعور باألمل والسعي الحثيث صوب مستقبل 
والنفاي�ات  الش�وائب  ه�ذه  كل  في�ه  ليس�ت 
والرهات، ويختتم الش�اعر نص�ه الصادم هذا 
بالقول ال�ذي يلخص معان�اة مراكمة واوجاع 
دائم�ة اذ يقول:الحياة أعرفه�ا / لن تخادعني 
أو أخادعها / أخرج صبحاً وعند املس�اء أعود / 
ربما أحٌد ظّن أني أس�ابقه / ربما ظّن آخُر أني 
أكن�ز م�االً / وال يعلم أني أعي�ش كفاَف أعيش 
/ وأن�ي يف عزلت�ي قابع من س�نن / أرصُد أيَّ 
البضائع جئتم به�ا وتعيدوَن / للبيع صياغتها 
/ وُيضحكني ما أرى من فنون .......... ما تدور 

به الرياح   ص101

املراقب العراقي/ متابعة...
دي�وان )ترانيم الفتى البغدادي( للش�اعر غزوان عيل نارص 
الص�ادر ع�ن مكتبة فض�اءات الف�ن يف بغداد، وال�ذي ُيَعّد 
إص�داره البك�ر. وعىل الرغ�م من اختالف معايري املش�ارب 
واألذواق، االّ أنَّ م�ا أث�ار انتباهي بداي�ًة بخصوص الديوان 

موض�وع البحث هو ما تجس�د بأمرين، أولهم�ا االنتقائية 
يف اختي�ار العنوان الذي ضمنه كلم�ة ترانيم، وهذه املفردة 
كما هو معروف يف معاجم اللغة العربية تس�تمد خاصيتها 
املؤث�رة يف املتلق�ي مما تحمل�ه يف طياتها م�ن معاٍن ترقى 
بالرؤي�ا الجمالية، وتس�تفز بم�ا تحمله من به�اء ذائقته 
ْنيُم:  ِْنيُم لغًة: تطريب الص�وت. الرَِّنيُم والرَّ الجمالي�ة، فالرَّ
َتْطِريُب�ه، وقد َرنََّم الَحم�اُم والُجْنَدُب والَقْوُس، وما اْس�ُتلِذَّ 
ًما، فهو ُمرنِّم، ترنَّم املُغنِّي  َصْوُتُه، وَترَنََّم. ترنَّ�َم يرنَّم، ترنُّ
ونح�ُوه، َرنََّم الُْمْط�رُِب: َغنَّى عىل َنَغماِت الُع�وِد ِغَناًء َعْذباً 
ع صوته وتغنَّى يف تطريب وَتحنان  َعُه، رِنم: رجَّ َحَس�ناً َوَرجَّ

ترنَّم الطائُر يف هديره.
الق�راءَة املتأني�ة املتأمل�ة لقصائ�د دي�وان تراني�م الفتى 
البغدادي تقود إىل االحس�اس بتميز الش�اعر غ�زوان فيما 
يكتب�ه وذل�ك يتجىل بأس�لوبه الس�هل املمتن�ع، إذ يتصف 
أس�لوبه يف تركي�ب أبيات�ه الش�عرية بسالس�ة املف�ردات 
ووض�وح معانيها، وص�دق عاطفتها، ما يجع�ل قصائده 
أكث�ر إث�ارة للمتلقي واقرب إىل نفس�ه وخلج�ات وجدانه. 
ومن وحي القراءَة املذكورة آنفاً، ندرك أيضاً تميز ش�اعرية 
غ�زوان بلغٍة ش�عرية عززت بني�ة القصيدة وس�اهمت يف 
املحافظ�ة عليها بفض�ل امتالك�ه إمكانيات ش�عرية غري 
محدودة، والتي س�اهمت يف تدعيم منجزه الشعري الواعد 
بما أفضت إليه من شعٍر رقيق، إذ اتسم شعره بقوة التأثري 
وصدق العاطفة، إىل جانب إجادته التفنن يف نس�ج الصورة 
الشعرية. وأما االوزان الش�عرية التي استعملها الشاعر يف 
ثنايا هذا الديوان فقد كانت متنوعة كالبحر الوافر، والبحر 
الكام�ل، والبح�ر املتقارب والبحر البس�يط ال�ذي كانت له 

هيمنة واضحة عىل باقي األوزان الشعرية.

» ترانيم الفتى البغدادي« تركيب األبيات الشعرية 
بسالسة المفردات ووضوح معانيها 

  املراقب العراقي/متابعة...
ع�ن دار البيض�اء يف بغ�داد، 
الش�عرية  املجموعة  صدرت 
)بعد حن( للشاعر واألديب 
عب�د ال�رزاق داغر الرش�يد. 
يقع اإلص�دار يف 96 صفحة 
من القطع املتوسط، ويضم 

34 قصيدة ونصن رسدين، 
تنوع�ت ثيماته�ا وعتباته�ا 
مجموع�ة  ع�ن  لتكش�ف 
واملعان�اة  األحاس�يس  م�ن 
والتأم�الت  الش�خصية 
القريب�ة إىل الواقع ابتداًء من 
العن�وان )بع�د ح�ن( الذي 

والتأمل  االنتظ�ار  إىل  يفيض 
واملفاجأة.

املجموع�ة  قصائ�د  لع�ل 
توح�ي للمتلق�ي ألول وهلة 
انعكاس اإلحس�اس الداخيل 
الذي يواج�ه الواقع عاطفيا 
وسياس�يا واجتماعيا ولكن 
بعي�دا عن س�طحية الطرح 
والتفكري وبعيدا عن التأويل 
اس�تحضارات  ان  ارى  ب�ل 
الص�ور الش�عرية والتالعب 
اللغ�وي الجميل قد اكس�ب 
املجموع�ة إط�ارا يتعاط�ف 

املتلقي معه.
النص�ن  بخص�وص  أم�ا 
الرسدي�ن اللذي�ن أدرج�ا يف 
خاتمة الكت�اب فيعربان عن 
القل�ق والتفاعل اإلنس�اني، 
العاب�دي(  )خيب�ات  ف�� 
التتاب�ع  يتج�اوز  ن�ٌص 
الزمن�ي لألح�داث التي تبدو 
متناقض�ة، يف حن ان النص 
فضيل�ة(  )أخ�داش  اآلخ�ر 
يمث�ل التخلص م�ن األحالم 
الجميل�ة بعد رحلة عس�رية 
اإلنس�اني  بالعج�ز  انته�ت 
الذكري�ات  ل�ذة  وفق�دان 

الجميلة.

»بعد حين« الصور الشعرية والتالعب 
اللغوي الجميل

خضير فليح الزيدي

املراقب العراقي/ متابعة...
رواي�ة “حل�م الكن�ز والقم�ر” للكات�ب املرصي “ع�يل كامل”، 
الفائزة بجائزة إحس�ان عبد الق�دوس يف 2017، تدور عن الثأر 

والخراب الذي يلحق بالعائلة التي تمر بمحنة الثأر.
الشخصيات..محمود: شاب ينشأ دون أب، يف بلد صغرية غريب 
ه�و وأمه عنها، يظل يلح ملعرفة عائلت�ه وأهله، ورس أبيه الذي 
توىف وهو يف سن الثانية، ليكشتف كل تلك األرسار يف يوم مشئوم 
ليأخذ هو أيضا بثأر أبيه.األم: أمه تخفي عنه كل تلك الحكايات 
ع�ن والده وع�ن عائلته�ا، لتجنب�ه الش�قاء لكن ينته�ي األمر 

بتورطه هو أيضا.وهناك شخصيات أخرى يتناولها الكاتب.
الراوي..ال�راوي علي�م يحك�ي ع�ن الش�خصيات، يحك�ي عن 

ماضيها ويتتبع حياتها.
الرسد..الرواي�ة محكم�ة البن�اء، تعتمد عىل اس�رجاع املايض 
لتعود إىل حكاية “محمود” بعد أن تحكي عن شخصيات أخرى، 

تهت�م ب�رسد األح�داث وتصوير ش�خصيات حية 
وواقعية. أهم ما تحكي 
ه�روب  الرواي�ة  عن�ه 
“خليل” والد “محمود”، 
قت�ل  يف  ت�ورط  أن  بع�د 
ال�ذي كان يمعن  العطار 
يف العداء لحماه “محمود 
الجم�ال”، التاج�ر ال�ذي 
يف  تجارت�ه  ازده�رت 
القاه�رة، ويهرب “خليل” 
م�ن  خوف�ا  الصعي�د  إىل 
الثأر من�ه، مصطحبا معه 
أنها  التي يكتش�ف  زوجته 
كان�ت حام�ال، لتنج�ب له 
طف�ال، ويعمل هو يف أعمال 
صعب�ة وقليلة، ث�م يقتل يف 
ظروف غامض�ة، وال تعرف 
عنه زوجته ش�يئا لس�نوات 

حكاي�ة طويل�ة، ليكتش�ف ابن�ه ع�ن  املصادف�ة  طري�ق 
والده وغدر رجل آخر به، لينتهي األمر بتورطه هو أيضا يف الثأر 

ألبيه من ذلك السفاح الذي قل أبيه يف ليلة مقمرة.
وتص�ف الرواي�ة كي�ف تبدل�ت ح�ال عائل�ة “خلي�ل”، وعائلة 
“محمود الجم�ال” التاجر الذي أتي من بل�ده ليعمل يف التجارة 
بالقاه�رة، وكيف ازدهرت تجارته وأصب�ح غنيا، لكن مع عداء 
العطار له، وحدوث مش�اجرة انته�ت بمقتل العطار، أودي ذلك 
بعائلة “الجمال” الذي سجن هو واثنن من عماله، وهرب زوج 
ابنت�ه الذي عانى من الفق�ر والغربة والعوز ، وكل ذلك بس�بب 

الثأر والخوف منه.
كم�ا تتن�اول الرواي�ة حكاي�ات أخرى، تتن�اول حكاي�ة الفتاة 
الت�ي تنتمي ألرسة فقرية وأبوها املوظف البس�يط الذي س�عى 
لاللتح�اق بركب األغنياء، وزوج ابنته من باش�ا يف س�ن كبرية، 
ورغ�م أن�ه حرم من لقبه بع�د 1952 ومن بع�ض ممتلكاته إال 
أن�ه ما زال من فئة األغني�اء املقتدرين، وعواقب ذلك الزواج غري 
املتكافئ من فتاة يف عنفوان ش�بابها وعجوز استهلكته الحياة، 
وم�ا نتج عنه م�ن خيانة الزوجة ل�ه مع الح�ارس الذي يعمل 
يف مزرعت�ه، وانتقام الباش�ا من�ه بأن يؤجر قات�ال محرفا من 

الصعيد لقتله وتطليقه للفتاة.

»حلم الكنز والقمر«
الثأر محنة تدمر حياة الناس
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روسيا تبدأ تجربة »المدمر« 

أعل�ن تطبيق الرتاس�ل الف�وري املش�فر »تلغرام« ع�ن طرحه 
تحديثا جديدا لنس�خة الهوات�ف الذكية وس�طح املكتب، والتي 
تتيح خيارات جديدة وميزات تدعم تقنيات »الذكاء الصناعي«.

وأش�ارت صحيفة »تايمز نيوز ن�او« إىل أن تحديث »تلغرام« تم 
تزوي�ده بميزة اإلص�دار الثاني من »اس�تطالعات الرأي«، والتي 
تدع�م تقنيات »التعلم اآليل« ملنح املس�تخدم املزيد من الخيارات 

للمشاركة والتعبري عن آرائهم.
م  تق�د 3 خي�ارات و التحدي�ث،  بع�د  »تلغ�رام« 

وه�ي:  ال�رأي،  الس�تطالعات 
املرئ�ي«،  »التصوي�ت 
و«اإلجاب�ات املتعددة«، 

و«وضع االختبار«.
تل�ك  وتهت�م 
بمنح  الخيارات 
م  ملس�تخد ا
م�ن  املزي�د 
ت  ا ر لخي�ا ا
كة  ر للمش�ا
ع�ن  والتعب�ري 
رأي�ه، ب�دال م�ن 
االختي�ار  مج�رد 
من خيارات محددة 

له مسبقا.
تل�ك  تفعي�ل  ويمك�ن 
الخاصية ع�ى تطبيق »تلغرام« 

بخطوات بسيطة، عن طريق اتباع اآلتي:
- فتح القائمة.

- اختيار أيقونة »استطالعات الرأي«.
- ستظهر لك الخيارات الثالثة الجديدة.

- اخرت أحدها ثم ابدأ يف وضع الخيارات والطريقة املالئمة 
التي ترغب يف أن تتم عملية التصويت بها.

- كما تسمح أيضا بتحديد الفئات املسموح لها بالتصويت، 
مثل الفئات العمرية أو املهنة املحددة.

يتميز تطبيق واتس�اب بأنه س�هل اإلعداد للغاية، 
ولكن عملية اإلعداد السهلة هذه تعني أن حسابك 
يس�هل تعرض�ه إلس�اءة االس�تخدام إذا لم تكن 

حريصا.
ولكن لحسن الحظ، من السهل جدا تفعيل طبقة 
إضافي�ة من األمان عى حس�ابك م�ا يعني أنه ال 
يمكن اخرتاق حس�ابك إال إذا حص�ل أحدهم عى 

كود التأمني املكون من 6 أرقام.
ولس�وء الحظ، ل�ن تحمي خي�ارات األم�ان هذه 
م�ن اخ�رتاق خط�ري مث�ل: )التصيد ع�ر ملفات 
الوس�ائط( media file jacking الذي قد يتسبب 
يف تثبي�ت برمجي�ة خبيثة داخل التطبي�ق، والتي 
يمكنه�ا بعد ذلك مراقبة امللفات الواردة للتطبيق، 

أو اخرتاق جهازك نفسه.
ولكن كل ما س�تفعله هو توفري طبقة أخرى من 
الحماية إذا تمكن شخص ما من خداعك ملشاركة 
ك�ود الحماي�ة الخاص ب�ك، وهي عملي�ة تعرف 

.Social Hacking )باسم )القرصنة االجتماعية
ُتس�تغل عمليات )القرصن�ة االجتماعي�ة( عادًة 
للتالع�ب وخداع الضحايا للكش�ف ع�ن البيانات 
الحساس�ة أو تجاوز التدابري األمنية التي تسمح 

بالوص�ول إىل البيان�ات؛ ففي الكث�ري من األحيان 
يس�تغل املهاجم عالقته بالش�خص الذي يخدعه 
ليعطي�ه معلوم�ات مهم�ة تس�مح بالوصول إىل 

الحسابات.
له�ذا الس�بب م�ن امله�م للغاي�ة تذك�ر هات�ني 

القاعدتني:
• ال تش�ارك مطلًقا أي بيانات مهمة لحساباتك 

مع أي شخص.
• يف حال�ة حدوث األس�وأ، فإن إع�داد ميزة 

املصادقة الثنائية عى حس�اباتك س�يكون 
بمثاب�ة عائ�ق آخ�ر ملنع أي ش�خص من 

تسجيل الدخول إىل حسابك.
فيما ييل كيفية تأمني واتساب:

• انتقل إىل تطبيق واتس�اب، واضغط عى 
أيقون�ة النقاط الثالثة املوج�ودة يف أعى 

يمني الشاشة.
.Settings )اضغط عى خيار )اإلعدادات •
.Account )اضغط عى خيار )الحساب •

Two- )اضغط عى خيار )املصادقة الثنائية •
.step verification

.Enable )اضغط عى خيار )تفعيل •

املوس�يقي  التواصل  أعلن تطبي�ق 
»تي�ك ت�وك« الصيني، ع�ن إبرامه 
صفق�ة كرى مع رشك�ة أمريكية 
التس�جيالت  ف����ي  متخصص�ة 

املوسيقية.
وحصلت »تي�ك توك« عى ترخيص 
التس�جيالت  جمي�ع  اس�تخدام 
املوسيقية التابعة لرشكة »مرلني«، 
وفقا مل�ا نقله موقع »تيك كرانش« 

التقني املتخصص.
وأوض�ح التقري�ر أن ذل�ك االتفاق 
سيس�مح ل�«تيك توك« باستخدام 
تلك املقاطع املوسيقية الشهرية يف 
التي  القصرية،  الفيديوهات  خدمة 

يعتمد عليها التطبيق.
ول�م يت�م الكش�ف ع�ن التفاصيل 

املادية لتلك الصفقة.
وق�ال جريم�ي س�ريوتا، الرئي�س 
التنفي�ذي ملريل�ني: »وجدنا أن عدد 
كبري ممن يس�تخدموا مريلني بدأوا 
يستخدموا بشكل متزايد تيك توك، 
لذلك سنس�مح لهم بتلك االتفاقية 
عى بناء حمالت تسويقية ودعائية 

أكر ملقاطعهم«.
وتضم »مريلني« قائمة أعضاء من 
أكث�ر من 60 دول�ة ولديها عرشات 
التس�جيل  رشكات  م�ن  اآلالف 
ورشكات  واملوزع�ني  املس�تقلة 

إدارة الفنانني.
وقالت املديرة العامة ملكتب رشكة 
»تي�ك ت�وك« يف أمريكا، فانيس�ا 
نك�ون  ألن  »نس�عى  باب�اس: 
تقاط�ع ه�ام ب�ني التكنولوجيا 
والرتفي�ه لتصب�ح تس�عد الناس 
ويف نف�س الوق�ت مجزية ومربحة 

لهم«.

تيك توك الصيني 
يضيف ميزات جديدة  

كيف توفر الحماية الكافية لحسابك في واتس اب؟

أعلن املرك�ز الرويس إلع�داد رواد 
الفض�اء، أن الروس ب�دأوا تجربة 
املحط�ة  مت�ن  ع�ى  املدم�ر«   «
الفضائية الدولية ملراقبة السحب 
الفضية يف الطبقات العليا للغالف 
الج�وي لألرض.وج�اء يف املوق�ع 
الرسمي للمركز »بدأ رائدا الفضاء 
وأوليج  سكفورتس�وف  ألكسندر 
سكريبوتشكا املوجودان عى متن 
املحط�ة الفضائية الدولية بإجراء 
تجرب�ة »املدم�ر« الجدي�دة، التي 
الفضاء نيقوالي  س�يكملها رائدا 

بابك�ني«،  وأندري�ه  تيخون�وف 
وتك�رس ه�ذه التجرب�ة لدراس�ة 
العلي�ا والظواهر  الج�و  طبق�ات 
الت�ي تحصل هن�اك، حي�ث وفقا 
للمعلوم�ات األخ�رية، ي�زداد عدد 
املختلفة  والتش�كيالت  التكوينات 
للغيوم الفضية يف مناطق مختلفة 
من الطبقات العليا للغالف الجوي.

الواس�عة  املس�احات  وتضم�ن 
وفرتة ظهور ه�ذه الغيوم، فرصة 
فري�دة لتحديد م�ؤرشات موجات 
الغ�الف الج�وي املختلف�ة األنواع 
والتطور بصورة مبارشة. بحسب 
أن  وبابكني.ويذك�ر  تيخون�وف 
فالديمري مينلغ�اروف، نائب مدير 

التطبيقي�ة  الجيوفيزي�اء  معه�د 
للش�ؤون العلمي�ة، كان ق�د أعلن 
الالزم�ة  األجه�زة  أن  س�ابقا، 
لتجرب�ة »املدم�ر« س�وف تعم�ل 
بطريق�ة رصد موج�ات الجاذبية 
من الفض�اء، وكذلك التش�كيالت 
امليزوس�فري  طبق�ة  يف  الطبقي�ة 
الس�فى  وتريموس�فري  العلي�ا 
لألرض عند حدود الضوء والظالم، 
يف نط�اق األش�عة تح�ت الحمراء 
ومصطل�ح  والقريب�ة،  املرئي�ة 
عل�م  يف  )تريمينات�ور(  »املدم�ر« 
الفل�ك ه�و الخ�ط الفاص�ل ب�ني 
الج�زء امليضء للجس�م الفضائي 

والجزء املظلم منه.

كش�فت تقارير تقني�ة، أن رشكة 
سامس�ونغ تعتزم ط�رح هاتفها 
للط�ي  القاب�ل  الجدي�د  الذك�ي 
غض�ون  يف   »2 فول�د  »غاالك�ي 
أش�هر قليلة، وس�ط توقعات بأن 
يج�ري اإلعالن عنه يف الربع الثاني 
من العام الجاري.وبحس�ب موقع 
»بي جي آر«، فإن الجهاز املرتقب 
س�يضاف إىل الهات�ف األول القابل 
للطي الذي تم طرحه خالل السنة 

املاضية، أي »غاالكي فولد«.
وق�ال مط�ور الوي�ب والخب�ري يف 
الش�ؤون التقنية، ماكس وينباخ، 

الجه�از  شاش�ة  س�تعزز  سامس�ونغ  إن 
بزج�اج بال�غ الرق�ة، فضال ع�ن تخصيص 
م�كان للقل�م الذكي.ويراهن املس�تخدمون 
ع�ى الهات�ف الجدي�د القاب�ل للط�ي، حتى 
تحس�ينات  بإدخ�ال  »سامس�ونغ«  تق�وم 
عى تصميم الجهاز.وبه�ذه الخطوة، تكون 
رشكة »سامس�ونغ« قد أرست عادة جديدة 
وه�ي إصدار هاتف جدي�د قابل للطي يف كل 
س�نة، وذلك عى غ�رار ما تفعل يف سلس�لة 
الهواتف األخرى.ويف غضون ذلك، لم تتضح 
تفاصي�ل أوىف بش�أن دقة الشاش�ة وس�عة 
البطاري�ة، لكن املرجح بحس�ب الخراء هو 

أن الهاتف لكن يكون أقل قوة من سابقه.

اشهر قليلة تفصل عن انطالق 
غاالكسي فولد 2

الياباني�ة   SkyDrive رشك�ة  تعم�ل 
الناش�ئة عى اختب�ار نموذج لس�يارة 
طائرة س�تكون األصغر م�ن نوعها يف 

العالم.
ويش�ري القائم�ون عى م�رشوع هذه 
املركبة، وهم خراء س�ابقون يف رشكة 
تويوت�ا، إىل أن مركبته�م الفريدة التي 
يبل�غ طوله�ا 1.6 مرت فق�ط، صممت 
وطائ�رة  كس�يارة  لتعم�ل  خصيص�ا 
صغرية يف آن واحد، ما يجعلها وس�يلة 

مستقبال،  للنقل 

تس�اهم يف ح�ل مش�كالت االزدح�ام 
املروري.

وزودت املركبة الجدي�دة بأربع مراوح 
تمكنه�ا من اإلق�الع والهبوط بش�كل 
عمودي، والطريان يف الهواء عى ارتفاع 
10 أمت�ار، برسعة تصل إىل 100 كلم يف 
الساعة، كما يمكنها السري عى األرض 

برسعة  150 كلم/ساعة.
وتبعا ملوقع Asahi الياباني فإن الرشكة 
ستبدأ ببيع هذه املركبات بالتجزئة عام 
2023، وستنتجها بأعداد كبرية اعتبارا 
م�ن 2026، لتصب�ح واح�دة م�ن أكثر 
املركب�ات املنافس�ة ملركب�ات التاكي 

الطائر مستقبال.

»فيس بوك« توسع الوضع المظلم 
وس�عت رشكة في�س بوك 
م�ن اختبار توف�ري الوضع 
املظلم عى مزيد من هواتف 
العالم، فمنذ  أندرويد حول 
ع�ام تقريبا، ب�دأت العديد 
دع�م  يف  التطبيق�ات  م�ن 
السمة الداكنة أو ما يعرف 
باسم »الوضع املظلم« بني 
ظهور  ومع  املس�تخدمني، 
املزيد م�ن التطبيقات التي 

تدعم هذا الوضع.
التطبيقات  بعض  واتخذت 
تماًم�ا،  العك�س  األخ�رى 
وذلك من خالل إبراز األلوان 
عى  الفاتحة،  والتصامي�م 
رأس ه�ذه التطبيقات كان 
تطبيق فيس بوك الرئيي.

 TOI موق�ع  وبحس�ب 
الهندي ، فقد بدأت الرشكة 
نه�ج  إتخ�اذ  يف  مؤخ�را 
مخالف للسياسة السابقة، 
حيث تعم�ل الرشكة حاليا 
ع�ى توفري الوض�ع املظلم 
يف تطبيقه�ا، ومن املعروف 

للجمي�ع أيًض�ا أن كال من 
الشبكة  وموقع  ماس�نجر 
يف الوي�ب يدعم�ان الوضع 
املظل�م منذ الع�ام املايض، 
اختباره  بدأت عملية  واآلن 
ع�ى نس�خة التطبيق عى 

منصة أندرويد.
لكن حتى اآلن فليس هناك 
دعك كام�ل للتطبيق، لكنه 
تجريب�ي  بش�كل  مت�اح 
حي�ث  للمس�تخدمني، 
ظهر س�ابًقا لعدد محدود 

م�ن املس�تخدمني ولكن�ه 
فق�د  اآلن  أم�ا  اختف�ى، 
ظه�ر ع�ى نطاق واس�ع 
املس�تخدمني، ويبدو  ب�ني 
أن عملي�ة الدعم س�تكون 
كم�ا هو الح�ال مع واتس 

اب، وال�ذي حص�ل مؤخرا 
عى الوض�ع املظلم لجميع 
النس�خة  مس�تخدمي 

التجريبية.
حيث أطلق تطبيق الرتاسل 
الفوري »وات�س آب« ميزة 
الحديث عنه�ا مؤخراً  كثر 
الداك�ن  الوض�ع  وه�ى 
الرس�مي ، بحي�ث أصب�ح 
الوضع الداكن الذى ظهرت 
حوله الكثري من الترسيبات 
آث�اره بالظهور ىف  وب�دأت 
واجهة التطبيق وتعليماته 
أش�هر،  من�ذ  الرمجي�ة 
متاح�اً ىف نهاي�ة املط�اف 

للمستخدمني.
ويطلق عى الوضع الداكن 
اس�م  آب«  »وات�س  يف 
Dark ىف واجه�ة االختيار، 
وه�و يضف مل�ف تعريف 
أخ�ر غامق ع�ى واجهة 
املستخدم بالكامل لتطبيق 
املراس�لة مع بعض األلوان 

املتناقضة هنا وهناك.

شركة سيارات تعلن عن إصدارها الجديد
القى النموذج الجديد من س�يارات Pajero شعبية كبرية يف مختلف 
أس�واق العال�م، ملا حمل�ه من تغ�ريات جذرية أفرح�ت املاليني من 
 Pajero األخ�ري م�ن Sport محب�ي ه�ذه املركبات.وج�اء نم�وذج
بتصميم مختلف كليا، حيث أصبحت هذه الس�يارة أكر، واكتسبت 
مظهرا أكثر رصامة وعرصية، وحصلت عى واجهات مميزة مزينة 

LED بعنارص الك�روم والفاير،  بمصابي�ح  وم�زودة 

بتصمي�م فريد.ولم تغب روح الحداثة عن مقصورة هذه الس�يارة 
أيض�ا، والتي حصل�ت عى مقاع�د جلدية مريح�ة مخصصة ل� 7 
ركاب، وواجهة قيادة متطورة فيها شاشتان، واحدة قبالة السائق، 
وأخرى يف املنتص�ف تعمل باللمس.وحصل�ت Pajero الجديدة عى 
كامريات ع�ى الواجهتني األمامية والخلفية، ونظ�ام تعليق جديد، 
ونظامي دفع أمامي ورباعي، وأنظمة مولتيميديا متطورة تتوافق 
مع مختلف أنواع األجهزة الذكية، إضافة إىل أنظمة تكييف 
مميزة وأنظمة لتريد وتسخني املقاعد، وعدد 
م�ن أنظمة القيادة منها أنظمة خاصة 

بالطرق الوعرة.

اليابان تختبر أصغر سيارة طائرة في العالم

»تيلغرام« يطرح ميزات تدعم 
»الذكاء الصناعي

قالت قناة »بي أف أم » الفرنس�ية 
إن االتحاد األوروبي يخطط لطرح 
مرشوع إل�زام ال�رشكات املصنعة 
توحي�د  ع�ى  الذكي�ة  للهوات�ف 
الش�احن »للتس�هيل والتوفري عى 
املس�تخدمني« عناء تغيري الشاحن 

بتغيري الهاتف أو بتلفه.
لكن رشكة »أبل« الرائدة يف املجال، 
ع�رت ع�ن تخوفها م�ن أن يؤدي 
القرار إىل »تعطيل االبتكار بدال من 

تشجيعه«.
الرشك�ة  ع�ن  القن�اة  ونقل�ت 
األمريكية قولها »نعتقد أن التنظيم 
الذي يفرض توحيد أجهزة ش�حن 
الهواتف الذكية س�يؤدي إىل إبطاء 
االبتكار بدالً من تشجيع، ومعاقبة 

املستهلكني األوروبيني«.
الرشكة دافعت عن موقفها بكونه 
»يتماىش م�ع ه�دف الحفاظ عى 
البيئة الذي يس�عى املجتمع الدويل 

لتحقيقه.«
وقالت يف بيان نقلته »بي أف أم تي 
يف« إنه�ا باعت »أكثر من مليار من 
منتجات أبل التي تس�تخدم موصل 
Lightning ضمن نظام بيئي كامل 

من امللحقات واألجهزة«.
األوروب�ي  االتح�اد  أب�ل  وح�ذرت 
م�ن تخ�يل مختلف ال�رشكات عن 
عن�د  ن�زوال  القديم�ة  ش�واحنها 

قرارها.

خالف حاد بين االتحاد األوربي والشركات المصنعة للهواتف
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أصغر قطعة نقدية 
ذهبية حفرت عليها 

صورة أينشتاين

  »تمثال شمع«  لمحمد صالح

مغردون يسخرون من شعار قوة 
ترامب الفضائية 

 املراقب العراقي/ متابعة...
اس�تطاعت البنوك الس�ويرسية 
 3 بقط�ر  نقدي�ة  قطع�ة  س�ك 
مليم�رات حف�رت عليها صورة 
عال�م الفيزي�اء املش�هور ألربت 

أينشتاين.
وتعت�رب تلك أصغ�ر قطعة نقدية 
م�ن  لك�ن  العال�م.  يف  ذهبي�ة 
املس�تحيل أن يتع�رف امل�رء عىل 
أينشتاين أو سنة صدور القطعة 
النقدي�ة هناك دون أن يس�تعني 

بعدسة مكربة.
يذك�ر أن قيمة القطع�ة النقدية 
فرن�ك  رب�ع  تع�ادل  الذهبي�ة 
بكمي�ة  وص�درت  س�ويرسي، 

محدودة.
وليس من قبي�ل الصدفة اختيار 
فع����ال�م  أينش�تاين،  ص�ورة 
يف  املش�هورعاش  الفيزي�اء 
س�ويرسا أع�وام 1895 – 1914 
حيث عم�ل خبريا يف مكتب براءة 
االخ�راع يف مدي�����ن�ة ب�رن. 
املجتم������ع  ع�ىل  وع�رض 
مع����ادلت�ه  العلم�������ي 

.E = mc2 املش����هورة

املراقب العراقي/ متابعة...
و قال�ت األم�م املتح�دة، إن ع�دد األمي�ني 
البالغ�ني يف العال�م بل�غ حاليا نح�و 800 
ملي�ون، وأن قراب�ة 260 ملي�ون طف�ل ال 

يذهبون إىل املدارس.
وأش�ارت األمم املتح�دة إىل أن هناك »أزمة 
مث�رية للقل�ق« يف التعليم، ع�ىل الرغم من 
أن من ب�ني أهداف املنظم�ة األممية للعام 
2030 »ضم�ان توفري تعليم ش�امل وجيد 

للجميع وتعزيز التعلم مدى الحياة«.
وقال�ت نائب�ة األم�ني العام لألم�م املتحدة 
أمني�ة محمد، يف اليوم ال�دويل للتعليم الذي 
ص�ادف أم�س الجمع�ة، إن هن�اك أزم�ة 
»مث�رية للقل�ق« يف التعليم، مش�رية إىل أن 
258 مليون طفل دون س�ن السابعة عرش 
ال يذهبون إىل املدرسة، وأن 49 يف املئة فقط 

يكملون التعليم الثانوي.
 وأضافت أمنية أن هناك حوايل 770 مليون 
ش�خصا بالغا يعانون من األمية، الغالبية 
العظم�ى منه�م م�ن النس�اء، ووصف�ت 
الوض�ع بأن�ه »مث�ري للقلق«، لي�س فقط 
بس�بب املاليني الذين ال يتلق�ون تعليما، أو 
لم يتلقوه أبدا، وإنما »بسبب األزمة يف عدد 
األطفال والشباب والبالغني الذين يذهبون 

إىل امل�دارس، ولكن ال يتعلمون«، حس�بما 
نقلت »األسوشيتد برس«.

وعرب مبعوث األمم املتحدة الخاص لشؤون 
التعليم ورئيس الوزراء الربيطاني الس�ابق 
غ�وردون براون عن ش�عوره »بالصدمة«، 
ألن أكث�ر م�ن 400 ملي�ون طف�ل يركون 
املدرس�ة إىل األب�د عندم�ا يصلون إىل س�ن 
الحادية عرشة أو الثانية عرشة، وأن »800 
مليون طفل يركون نظام التعليم دون أي 

مؤهالت تستحق التسمية«.
وأضاف براون أن أحد األسباب التي تجعل 
الوض�ع »خط�ريا للغاي�ة« الي�وم ه�و أن 
هن�اك 75 مليون طفل، يف البل�دان املتأثرة 
باألزم�ات، غ�ري قادري�ن عىل الذه�اب إىل 
املدرس�ة وتعط�ل تعليمهم ول�م يبلغوا أي 

معايري تعليمية.
أم�ا مديرة صن�دوق »التعلي�م ال يمكن أن 
ينتظر«، وهو أول صندوق عاملي مخصص 
للتعليم يف حاالت الطوارئ، ياسمني رشيف 
فقالت، يف مؤتمر صحف�ي باألمم املتحدة: 

»فق�ط فكروا يف ما س�يحدث مع 
هذا الجي�ل، ومعنا جميعا يف يوم 

من األيام، إذا لم يتمكن هؤالء 
عددهم  البال�غ  األطف�ال 

75 مليون طفل من الحصول 
ع�ىل تعلي�م صحي�ح وجي�د 

ومناسب«.
م�ن جانبه�ا، قال�ت املدي�رة 

اليونس�كو  ملنظم�ة  العام�ة 
أزوالي، خ�الل فعالي�ة يف  أودري 

مق�ر املنظم�ة يف باري�س، إنن�ا »ال 
نحت�اج فق�ط إىل اس�تثمارات ضخمة، 
لكن إصالح األنظمة التعليمية يعد أمرا 

رضوريا«.
وإلعادة التفك�ري يف التعليم وإعداد 

الجي�ل الق�ادم للتعام�ل م�ع 
مث�ل  الرئيس�ية  القضاي�ا 

الث�ورة الرقمي�ة وحال�ة 
الط�وارئ املناخية، قالت 
اليونس�كو  إن  أزوالي 
عينت لجنة من الخرباء 
املس�تقلني يف س�بتمرب 
برئاس�ة  امل�ايض، 
اإلثيوبي�ة  الرئيس�ة 
زودي،  س�هلورق 
يف  تقري�ر  إلع�داد 
نوفم�رب 2021 عن 

مستقبل التعليم.

يعد التعليم جسر األمم 
لالرتقاء اقتصاديا ومعرفيا 
وفنيا، وترى األمم المتحدة 
أنه من دون ضمان التعليم 

الجيد المنصف والشامل 
للجميع لن تنجح البلدان 

في تحقيق المساواة بين 
الجنسين.

مليارات من الجراد تجتاح كينيا

املراقب العراقي/ متابعة...
يف أس�وأ حالة تم�ر بها منطق�ة القرن 
األفريق�ي منذ عق�ود، اجتاحت أرساب 
الج�راد الضخمة املنطق�ة، التي تعاني 

من تقلبات مناخية قاسية.
وتمر منطق�ة رشق أفريقي�ا إىل جانب 
الجف�اف والفيضان�ات القاتل�ة ج�راء 
التقلبات املناخية، بكارثة جديدة تتمثل 
بغزو الج�راد، حيث تجتاح مليارات من 
ه�ذه الح�رشات مناط�ق شاس�عة من 

الصومال وإثيوبيا وكينيا.
وبحس�ب تقارير مختلف�ة، فقد دخلت 
يف  كيني�ا  الضخم�ة  الج�راد  أرساب 
ديس�مرب املايض، و«مزق�ت« املراعي يف 
ش�مال ووس�ط البالد، وفقا مل�ا ذكرته 

»الغارديان« الربيطانية.

األغذي�ة  ملنظم�ة  ووفق�ا 
والزراع�ة العاملية »الفاو«، 
يعد غزو الج�راد الحايل، 
إثيوبي�ا  يف  األك�رب 
 25 من�ذ  والصوم�ال 
عاما، واألكرب يف كينيا 

منذ 70 عاما.
املس�ؤول  ورّصح 
التنب�ؤات  مرك�ز  يف 
املناخية،  والتطبيقات 
جولي�د أرتان، يف مؤتمر 
العاصم�ة  يف  صحف�ي 
الكيني�ة نريوبي، بأن الجراد 
الظ�روف  أع�راض  آخ�ر  كان 
القاس�ية الت�ي ش�هدتها الب�الد يف 
العام 2019، بداية من الجفاف وانتهاء 

بمواسم األمطار.
وق�ال املدي�ر اإلقليم�ي ملنظم�ة إنق�اذ 
أفريقي�ا،  وجن�وب  رشق  يف  الطفول�ة 
إي�ان ف�ايل، إن موظف�ي املنظمات غري 
الحكومية يف كينيا كانوا يقاتلون أرسابا 
كثيف�ة من الج�راد لدرجة أنه�م بالكاد 

ن  يستطيعو
ي�ة  ؤ ر

بعضه�م من 
خاللها.

أن  »الفاو«  وق�درت 
رسب�ا واح�دا يف كيني�ا 

ينت�رش عىل مس�احة تقدر 
بح�وايل 2400 كيلوم�ر مربع، 

األم�ر ال�ذي يعن�ي أن�ه يمك�ن أن 
يحت�وي عىل م�ا يص�ل إىل 200 مليار 

جرادة.

املراقب العراقي/ متابعة...
منكبا عىل الطاولة يف غرفته الصغرية التي 
حّولها إىل ورشة، يصقل أحمد املناعي )24 
عام�ا( البالس�تيك ويح�اول ابت�كار عربة 
بعجلت�ني ع�ىل مق�اس قط صغ�ري يعاني 
إعاق�ة وقص�ورا جس�ديا بس�بب حادث، 

ملس�اعدته يف امليش ومنح�ه فرصة أخرى 
للعيش.ول�م يدرس أحم�د، املنحدر من 

الش�عبية وس�ط  الكباري�ة  منطق�ة 
العاصم�ة تون�س، الط�ب البيط�ري 
ولم ينخرط يوم�ا يف جمعيات الرفق 
بالحي�وان، لكن روح�ه الربيئة قادته 

ملمارسة نشاط إنساني حني تعرضت 
قط�ة لعدة إصابات وقرر أن يس�اعدها 
بدل مشاهدتها تنئ وحدها حتى املوت.

اس�تطاع أحمد بع�د العديد م�ن املحاوالت 

صناع�ة س�اق اصطناعي�ة م�ن قصب�ة 
بالستيكية، مكنت قطة ضعيفة مكسورة 
الس�اق م�ن اس�تعادة القدرة ع�ىل امليش، 

ليمنحه�ا بذلك حياة فاعل�ة جديدة، ضمن 
األوىل  نجاح�ه  لقص�ة  مش�ابهة  قص�ة 
الت�ي تلته�ا الحقا عملي�ات إنق�اذ أخرى 
م�ع عديد القط�ط والكالب.ويق�ول أحمد 
بابتس�امة عريضة ، إن عمل�ه منتج أفالم 
تب�ث  األبع�اد  ثالثي�ة  س�اخرة  كرتوني�ة 
ع�ىل قنات�ه بموق�ع يوتي�وب مكنه من 
التعري�ف بابت�كاره الجدي�د ملس�اعدة 
الحيوان�ات يف امليش، وب�ات يتصل به 
عديد األش�خاص ملس�اعدة حيوانات 
مختلفة.ب�دأت  لح�وادث  تعرض�ت 
تجربة أحمد يف مس�اعدة الحيوانات 
بركيب س�اق اصطناعية لطائر لقلق 
كانت تربيه إح�دى قريباته بمزرعتها، 
بع�د أن تع�رض إىل كرس يف إح�دى رجليه 

وفقد القدرة عىل امليش.

يصنع أطرافا للحيوانات األليفة المعاقة

كاهن فرعوني يتحدث بعد 3 آالف سنة!
املراقب العراقي/ متابعة...

تمكن العلم�اء من اس�تعادة صوت كاهن 
فرعوني، تويف قبل 3 آالف س�نة، من خالل 
استخدام نس�خة ثالثية األبعاد من مجرى 
الص�وت، حي�ث يوج�د املومي�اء يف متحف 

مدينة ليدز اإلنجليزية.
املومياء املرصية تعود للكاهن نيسيامون، 
الذي غنى يف الهتافات كجزء من طقوس�ه 
يف معب�د الكرنك، يف طيبة يف عهد رمس�يس 

الحادي عرش.
وكان�ت املومياء، املوجودة يف متحف مدينة 
لي�دز يف إنجل�را، غري مغط�اة ألول مرة يف 
عام 1824، وقد أثبتت الدراس�ات الالحقة 
أنه تويف يف منتصف الخمسينيات من العمر 
دون أن يلح�ق أي رضر بالعظ�ام، وفق�ا 

لشبكة ”إيه.بي.يس“ نيوز األمريكية.
وأظه�رت نقوش نعش نس�يمون أنه رغب 
يف أن يك�ون قادًرا ع�ىل التحدث بعد وفاته، 
مما يجعله موضوًعا مثالًيا للدراس�ة التي 
 Scientific مجل�ة  يف  الخمي�س  ن�رشت 

.Reports
ووفًق�ا للدراس�ة، ف�إن األبع�اد الدقيق�ة 
صوًت�ا  تنت�ج  للف�رد  الصوتي�ة  لألحب�ال 
فريًدا، لذا تمكن اس�تعادة صوت نسيمون 
باس�تخدام األش�عة املقطعي�ة والطباع�ة 

ثالثية األبعاد والحنجرة اإللكرونية.
وال يمكن إنش�اء نسخة متماثلة دقيقة إال 
إذا كانت األنسجة الرخوة محفوظة جيًدا، 
وه�و م�ا وجده العلم�اء يف املومي�اء، ومع 
ذلك، يمكن إنش�اء صوت مكون من حرف 

واحد فقط من خالل هذه التقنية.
إىل  املومي�اء  نق�ل  ت�م   ،2016 ع�ام  ويف 
الع�ام إلج�راء فح�ص  لي�دز  مستش�فى 
الباحث�ون  وتمك�ن  املقطعي�ة،  باألش�عة 

من جمع القياس�ات الالزم�ة إلعادة إنتاج 
الجه�از الصوتي، الذي يمت�د من الحنجرة 

إىل الشفاه.
وتمك�ن الباحث�ون بع�د ذل�ك من إنش�اء 
مجرى هواء ثالثي األبعاد وربطه بحنجرة 
اصطناعي�ة إلنت�اج ص�وت واح�د، يذكرنا 
بأصوات حرف ”آه“ و ”إيه“ التي ُتسمع يف 
الكلم�ات اإلنجليزية، ومن املمكن أن يؤدي 
البح�ث املس�تقبيل إىل إع�ادة سلس�لة من 

الكلمات وربما جمل كاملة.
الربوفيس�ور ديفي�د  وم�ن جانب�ه، ق�ال 
ه�وارد، ال�ذي ش�ارك يف تأليف الدراس�ة: 
”لق�د كان ه�ذا مرشوًع�ا مث�رًيا لالهتمام 
حيث فتح نافذة جديدة عىل املايض، ونحن 
متحمس�ون للغاية ألن نك�ون قادرين عىل 
مش�اركة الصوت مع الناس ألول مرة منذ 

3000 عام“.

املراقب العراقي/متابعة...
أعلن النجم املرصي، محمد صالح، العب 
ليفرب�ول اإلنجلي�زي، أن متحف »مدام 
توس�و« للش�مع بالعاصمة الربيطانية 
لن�دن يجرى تجهي�زات لع�رض تمثال 
للفرع�ون امل�رصي يف وق�ت الح�ق من 
الع�ام الحايل ونرش صالح عىل حس�ابه 
يف »توير« فيديو وصور للنجم املرصي 
خ�الل تصويره م�ن زوايا ع�دة إلعداد 
التمث�ال الش�معي وعرض�ه يف املتحف 
الش�هري. كما ظه�ر ص�الح يف الصورة 
بينم�ا يضع املصمم�ون يف املتحف عني 
من الش�مع بجوار وجه نج�م ليفربول 
ملقارن�ة لونها بحيث يت�م اختيار اللون 
املش�ابه لع�ني صالح.وكش�ف متحف 
»م�دام توس�و« يف لندن ع�ن تجهيزاته 
لتصميم تمث�ال جديد للنج�م املرصي، 
حيث يس�تعد لضم تمثال محمد صالح 
املش�اهري  تماثي�ل  مجموع�ة  إىل 
بمختل�ف املج�االت ح�ول العالم 
املتحف.ووفق�ا  يقتنيه�ا  الت�ي 

الربيطاني�ة،  مي�ل«  »دي�يل  لصحيف�ة 
أبدى نجم ليفربول حماسه الكبري لهذا 
العم�ل قائال: »إنن�ي متحم�س للغاية 
بالعمل مع صناع متحف )مدام توسو( 
اإلط�الق«. ع�ىل  األول  تمث�ايل  لعم�ل 

أن  الربيطاني�ة  الصحيف�ة  وأوضح�ت 
ص�الح جلس مع خ�رباء متحف »مدام 
توس�و« للشمع، مشرية إىل أنه سيكون 
أول الع�ب بفري�ق »الري�دز« يصنع له 
املتحف تمثاال منذ نحو 10 أعوام عندما 
قام بعم�ل تمثال أيضا للقائد الس�ابق 

للفريق، ستيفن جريارد.

املراقب العراقي/ متابعة...
كشف الرئيس األمريكي دونالد ترامب مؤخرا عن الشعار الجديد لقواته الفضائية 
التي أمر بتأسيس�ها، غري أن املشكلة الوحيدة هي أنه يبدو شبيها بشعار سلسلة 

أفالم ومسلسالت الخيال العلمي »ستار تريك«.
وما أن أعلن دونالد ترامب عن الش�عار الجديد لقوته الفضائية يف حس�ابه 
عىل توير حتى سارع كثري من املتابعني للسخرية من الشعار، حيث اتهم 

بأنه »رسق« شعار »ستار تريك«، الذي ظهر ألول مرة عام 1966.
وغ�رد ترامب عىل حس�ابه يف توي�ر قائال: »بعد التش�اور م�ع القادة 
العس�كريني العظم�اء واملصممني وغريهم، يرسني أن أقدم الش�عار 
الجدي�د ل�)ق�وة الفض�اء األمريكي�ة(، الفرع الس�ادس لجيش�نا 
العظيم«.وع�ىل الفور، بدأ الن�اس يش�ريون إىل أن تصميم القوة 
الفضائية، وهي أول خدمة عس�كرية جديدة منذ إنشاء القوات 
الجوي�ة يف الع�ام 1947، يش�به إىل ح�د كب�ري تصمي�م »قيادة 
أسطول الفضاء« يف املسلسل التلفزيوني الطويل »ستار تريك«.

وتناول�ت العدي�د م�ن الصحف ه�ذا األم�ر، وذهب�ت صحيفة 
»اإلندبندن�ت« الربيطانية إىل القول: »الرئيس يذهب بجرأة حيث 
لم يذه�ب أي رئيس من قب�ل«، وهي مقولة تس�تخدم يف املقدمة 
التلفزيونية لس�تار تريك وتقول »نحن نذه�ب بجرأة حيث لم يذهب أحد 

من قبل«.

في اليوم الدولي للتعليم.. 800 مليون أمّي في العالم

ساعي بريد ياباني يحتفظ بنحو 24 ألف رسالة

تنبأ بموته قبل 18 ساعة

حساء الخفافيش وراء انتشار كورونا!

 املراقب العراقي /متابعة...
كش�فت وزارة الثقافة املرصية والهيئة العامة للكتاب 
وإدارة مع�رض القاهرة الدويل للكت�اب، يف بيان نعيها 
للفقيد الكاتب محمد حس�ن خليفة، عن س�بب وفاته 

املفاجئة.
وأوض�ح البي�ان أن الكاتب خليفة، وافت�ه املنية صباح 
الي�وم يف مستش�فى القوات الجوية بع�د أن فقد وعيه 
أثن�اء تواج�ده يف دار الن�رش الت�ي أص�درت مجموعته 
القصصية الجديدة.وتبني أن س�بب اإلغماء أزمة قلبية 
تم نقله عىل إثرها للمستشفى عىل الفور.وكان خليفة 
قد تويف بشكل مفاجئ، أثناء تجوله يف معرض القاهرة 

الدويل للكتاب 2020.
واملفارقة يف األمر أن الكاتب الش�اب نرش عىل صفحته 
يف موقع التواصل االجتماعي »فيس�بوك« منشورا تنبأ 
في�ه بموته قائال: » اقتباس من قصة »روحي مقربة«، 
ضم�ن قصص مجموعتي القصصي�ة »إعالن عن قلب 

وحيد«، الصادرة عن دار الكنزي«.
وج�اء يف النص الذي نرشه: »علق�ت خرب موتي أمامي 
عىل الحائط، ألطمنئ أن ورقة الجورنال التي كتب فيها 
الخرب بخط عري�ض، وصفحة أوىل، بعيدا عن الوفيات، 
مازال�ت س�ليمة، وتس�تطيع أن تق�اوم مع�ي األي�ام 

القادمة«.

انترش عىل وس�ائل التواصل االجتماعي فيديو المرأة 
صيني�ة تتن�اول وجب�ة خفاش يف مطع�م فخم عىل 
الرغ�م من املخ�اوف من أن ف�ريوس كورونا الجديد 
قد يكون انترش بواس�طة حس�اء مصنوع من هذه 
الثدييات.وتظهر لقط�ات مزعجة املرأة وهي تحمل 
الخفاش بالعيدان وتحاول قض�م جناحيه، ليتدخل 
رشيكه�ا يف الطاول�ة ويخربها بأنها يج�ب أن تزيل 
الجلد وتس�حب اللحم من العظام، بحسب صحيفة 
»ميرو«.ويعترب حس�اء الخفافيش الطعام األشهى 

يف الص�ني وطبقا ش�عبيا يف ووهان، حيث نش�أ 
الفريوس التاجي.

وكشفت دراسة جديدة نرشت يف مجلة 
العل�وم الصينية أن ف�ريوس كورونا 

ي�د  لجد رك ا ش�ا

بالفعل س�اللة من الفريوس املوج�ود يف الخفافيش 
فقط، يف ح�ني يعتقد أن الوبائيات املميتة الس�ابقة 
ل�«الس�ارس« و«إيب�وال« ق�د نش�أت يف الثديي�ات 

الطائرة، بحسب صحيفة »ذي صن«.
واعتقد العلم�اء يف البداية أن الف�ريوس الجديد غري 
ق�ادر عىل التس�بب بوب�اء قات�ل، ألن جيناته كانت 
مختلف�ة، ولديه تق�ارب قوي االرتب�اط مع بروتني 
ب�رشي يس�مى ACE2، ولكن يبدو أن ه�ذا االعتقاد 
لم يكن يف محله، ولذلك سارع 
الخ�رباء يف العمل إلنتاج لقاح 
جدي�د، ق�د يس�تغرق إنجازه 
أن�ه  األقل.ورغ�م  ع�ىل  س�نة 
املضي�ف الطبيع�ي للفريوس هي 
الخفافي�ش، إال أن هن�اك وس�يطا 
غري مع�روف حتى اآلن هو من تس�بب 
بنقله للبرش.وقال الباحثون إن هذا الربوتني 
املرتب�ط بالفريوس يش�به إىل ح�د كبري مرض 
السارس، الذي أدى إىل مقتل حوايل 800 شخص 
وإصاب�ة 8000 آخرين يف جمي�ع أنحاء العالم يف 

الفرة املمتدة بني 2002 و2003.

املراقب العراقي/ متابعة ...
عث�رت الرشط�ة الياباني�ة ع�ىل 
نح�و 24 أل�ف رس�الة مكدس�ة 
داخل منزل س�اعي بريد يف إقليم 
كاناجوا القريب من طوكيو، كان 
أن يس�لمها ألصحابها،  ُيفرض 
بعدما رفض القيام بذلك بدعوى 

صعوبة العمل الذي يقوم به.
وأوض�ح التحقي�ق ال�ذي أجرته 
الرشطة أن الس�اعي )61 عاما( 
ظ�ل يحتف�ظ بالرس�ائل يف بيته 
ع�ىل م�دى عدي�د الس�نوات بدل 
تس�ليمها ألصحابه�ا، وأن�ه برر 
فعلت�ه املخالف�ة لقان�ون العمل 

باملش�اق الكبرية الت�ي يواجهها 
أثناء عمله.

وذك�رت وس�ائل إعالمية محلية 
أن س�اعي الربي�د عل�ق عىل ذلك 
أثناء التحقيق بقوله »لقد كانت 
محن�ة كبرية أن أس�لم كل هذا 

الربيد«.
وكان تحقي�ق داخ�يل يف إدارة 
س�لوك  كش�فت  ق�د  الربي�د 
مس�ؤولوها  وأبلغ  الس�اعي، 

ب�دأت  بينم�ا  عن�ه،  الرشط�ة 
الربي�د  كل  لتس�ليم  الجه�ود 
إىل أصحابه مش�فوعا  املحجوز 

باعت�ذار ل�كل ش�خص اضط�ر 

امل�دة  ه�ذه  كل  لالنتظ�ار 
رس�الته  و الس�تالم  أ

طرده الربيدي.

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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