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المقاومة اإلسالمية: ال نخشى البوح بالقول والفعل وعندما نضرب نوجع
محاوالتإلحراجالحكومةوالتحريضعبر»الكاتيوشا«

المراقب العراقي/ القسم السياسي... 
املتتب�ع ألح�داث الع�راق من�ذ دخول 
ع�ام  االمريكي�ة  االحت�ال  ق�وات 
»2003« اىل  ح�ن خروجه�م، يجد ان 
الت�ي اس�تهدفت مواقعهم  الرضبات 
واجربته�م عىل الهزيمة  واالنس�حاب 
عام 2011، ج�اءت بعناوين رصيحة 
وتبنته�ا فصائل املقاومة  اإلس�امية، 
ول�م تخ�ي املقاومة مس�ؤوليتها عن 
اس�تهداف القواع�د األمريكي�ة مل�رة 
 واحدة، وتبنت حت�ى بعض الرضبات 
الت�ي اس�تهدفت الس�فارة االمريكية 
خال  األش�هر القليل�ة املاضية والتي 
ج�اءت كردة فع�ل ع�ىل الجرائم التي 
ترتكبها  واش�نطن بحق أبناء الحش�د 
الشعبي يف ساحات املعارك واملرابطن 

عىل الحدود. 
ويف ظل تواصل االس�تهداف للس�فارة 
يف  الع�راق،  يف  االمريكي�ة  والقواع�د 
الظروف  الراهنة واخرها االس�تهداف 
للس�فارة،  ام�س  ي�وم  ال�ذي ج�رى 
بصواريخ كاتيوش�ا  محلي�ة الصنع ، 
أعلنت فصائل املقاومة اإلسامية عن 
خلوا مس�ؤوليتها من تل�ك  الرضبات 
كونها جاءت بظروف »غري مناس�بة« 
ويف ظل وضع يش�هد فيه البلد  توترات 
املحافظ�ات  تعيش�ها  واضطراب�ات 

الجنوبية. 
ويب�دو م�ن خال تل�ك املعطي�ات ان 

هنال�ك »أط�راف مجهول�ة« مدعومة 
خارجياً  تح�اول خلط األوراق واحراج 
الحكومة وكي�ل التهم جزافاً لفصائل 
الحشد الشعبي  لتربير استهدافها من 
قبل الطائ�رات االمريكية، وهذا ما قد 
يكش�ف بعض خي�وط  املؤام�رة التي 

تحاك ضد الحشد. 
ع�ىل  اإلس�امية  املقاوم�ة  وأك�دت 
اختاف مس�مياتها بانها تمتلك خيار 
ال�رد وهو  حق قانوني بعد اس�تهداف 
قياداته�ا وقطعاته�ا العس�كرية من 
قب�ل الطائ�رات  االمريكي�ة يف القائ�م 
ومط�ار بغ�داد، اال انه�ا اجل�ت ال�رد 
اىل الوق�ت املناس�ب، كما  انه�ا تمتلك 
صواريخ حديثة ومتطورة استخدمها 
اب�ان الح�رب ض�د عصاب�ات داعش 
خس�ائر  ايق�اع  يمكنه�ا   االجرامي�ة 
كب�رية يف صفوف الق�وات االمريكية، 
وال تس�تخدم  صواريخ »الكاتيوش�ا« 

املتواضعة. 
وبه�ذا الش�أن ي�رى الخب�ري األمن�ي 
الدكت�ور معت�ز مح�ي عب�د الحميد، 
اش�عال  جه�ات  تح�اول  هنال�ك  ان 
فتي�ل الفتن�ة ب�ن فصائ�ل املقاومة 
وب�ن الحكومة، وهذا الدور  تمارس�ه 
الس�فارة االمريكي�ة ع�رب تحركاتها 

األخرية. 
وق�ال عبد الحميد يف ترصيح خص به 
»املراقب العراقي« ان »تلك التحركات 
له�ا  ارتدادات عىل الصعيد الدبلومايس 

وهنالك دول طالبت الحكومة بحماية 
 الس�فارات«، مبين�اً ان »جهات تقود 
حملة ضد املقاومة والحش�د مرتبطة 

بأجندات  إقليمية ودولية«. 

وأض�اف ان »دور الحكوم�ة ضعي�ف 
يف الجان�ب االس�تخباري، كونه�ا ل�م 
تكش�ف ع�ن  خي�وط تل�ك الجه�ات، 
واللجان التحقيقية التي تم تش�كيلها 

لم تعط معلومات دقيقة«. 
ولف�ت اىل ان »تل�ك التح�ركات تهدف 
اىل عملي�ة نق�ل الس�فارات اىل إقلي�م 
م�ؤرشات  يعط�ي  كردس�تان  وه�ذا 

خطرية عن الوضع يف داخل العراق«. 
وأشار اىل ان »الساح موجود بالسوق 
وم�ن الس�هل ألي جه�ة تري�د ارباك 
الوض�ع  ان تتح�رك لتأزي�م الوض�ع 

وفق�اً ملا يخ�دم مصالحه�ا ومصالح 
داعميها«. 

من جانبه أكد مصدر يف احدى فصائل 
املقاومة اإلس�امية ان األخرية تمتلك 
م�ن  الصواري�خ الحديث�ة واملتط�ورة 
ما يمكنه�ا من دك »وكر الش�يطان« 
وتس�ويته  ب�األرض، لك�ن الظ�روف 
الراهن�ة ال تس�مح بذل�ك، مبين�اً ان 
الفصائل تجاوزت  اس�تخدام األسلحة 

املتواضعة يف رضباتها. 
وق�ال املص�در ال�ذي رفض الكش�ف 
عن نفس�ه ل�� »املراق�ب العراقي« ان 
»فصائ�ل  املقاوم�ة م�ع الحفاظ عىل 
س�يادة الدول�ة، وهي تق�در الظروف 

الراهنة التي يمر بها  البلد«. 
وأض�اف ان�ه »عندم�ا نش�خص من 
املستفيد من ضعف الحكومة، يمكننا 
معرفة  املس�ؤول عن تلك الرضبات«، 
موضحاً ان »هنالك جهات تريد وضع 
خان�ة  يف  الش�عبي  فصائ�ل  الحش�د 
االته�ام وهذه األط�راف معلومة لدى 

الجميع«. 
املقاوم�ة  »فصائ�ل  ان  اىل  ولف�ت 
الع�دو  ت�رضب  عندم�ا  اإلس�امية 

توجعه، وليس يف  خياراته�ا امل�زاح«. 
يذك�ر ان مع�اون نائ�ب رئي�س هيأة 
الحش�د الش�عبي، أبو ع�ي البرصي، 
كان ق�د اك�د  إن تش�كيات الحش�د 
الش�عبي، ال عاقة لها بالجهات التي 
استهدفت السفارة  األمريكية يف بغداد. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد تحالف الفتح، اليوم االثنن، ان املرشح محمد توفيق 
ع�اوي ب�ات  األقرب للف�وز بمنص�ب رئي�س الحكومة 

االنتقالية. 
وقال عضو التحالف مختار املوس�وي يف ترصيح تابعته 
»املراقب  العراقي« إن »املرش�ح لرئاس�ة مجلس الوزراء 
محم�د توفيق عاوي  وصل إىل العاصم�ة بغداد منتصف 
األس�بوع املايض يف زيارة  اس�تغرقت 48 س�اعة، أجرى 
خاله�ا مباحثات مع رئي�س الجمهورية،  وق�ادة الكتل 
واألحزاب السياسية تمهيدا لتكليفه بتشكيل الحكومة«. 
وأضاف ان »تكليف عاوي قد يتم خال أيام بعد موافقته 

عىل  رشطن وضعتهما القوى الشيعية«. 
يش�ار اىل ان وس�ائل إع�ام مختلف�ة تناول�ت أنب�اء يف 
منتصف  األسبوع املايض مفادها أن محمد توفيق عاوي 

أحد املرشحن  ملنصب رئيس الحكومة االنتقالية. 

الفتح: عالوي األقرب 
لرئاسة الوزراء

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي... 
غياب الش�فافية والوض�وح يف تعامات 
املالي�ة ب�ن كردس�تان وبغ�داد  أدى اىل 
مش�اكل ال حرص لها ويف مقدمتها غياب 
الثق�ة م�ا ب�ن  الجانبي�ن , خاص�ة ان 
اإلقليم يتعمد بأخف�اء الحقائق ويطالب 

 بامتيازات ال حرص لها من بغداد .  
الي�وم تع�اد ترصيح�ات الن�واب االكراد 
الذين اعرتفوا بوج�ود االف  الفضائين يف 
قوات البيش�مركة وكذل�ك وجود اعداد ال 
يمكن  االس�تهانة بها  م�ن الفضائين يف 
قوائم موظفي كردستان, فاإلقليم  يتعمد 

بعدم تزويد بغداد بقاعدة بيانات ألسماء 
موظف�ي اإلقليم بم�ا  فيهم البيش�مركة 
بهدف الحصول عىل أموال ضخمة تذهب 

اىل جيوب  الفاسدين . 
االصاح�ات الت�ي يتح�دث عنه�ا رئيس 
حكومة اإلقليم، مرسور  بارزاني، لن ترى 
الن�ور مطلق�اً، بس�بب عدم جدي�ة قادة 
كردستان يف  اإلصاح ويرفضون الحديث 
ع�ن تقدي�م تن�ازالت ع�ن امتيازاته�م , 
 فهن�اك فس�اداً كب�رياً داخل مؤسس�ات 
اقليم كردستان تتقاسمه أحزاب  السلطة 
فيم�ا بينه�م, ويتغاض�ون ع�ن الجنود 

الفضائين املس�جلة يف  وزارة البيشمركة 
وتستلم رواتب ال وجود لها . 

مح�اوالت حكومة بغ�داد بتوطن رواتب 
موظف�ي اإلقليم بم�ا فيهم  البيش�مركة 
فش�لت نتيج�ة إرصار حكوم�ة اإلقلي�م 
عىل اس�تام الروات�ب  من اج�ل رسقتها 
للموظف�ن  الروات�ب  ع�ىل  والحص�ول 
الوهمي�ن , وق�د  أجربت حكوم�ة بغداد 
فرتة السابقة عىل تقديم أسماء موظفي 
اإلقلي�م ,  فكانت النتيج�ة فضيحة كبرية 
ق�دت  الرسق�ات حي�ث  توض�ح حج�م 
 الحكوم�ة بي�ان بأن موظفي الس�كك يف 

اإلقلي�م 34 ال�ف موظ�ف ,  والحقيقة ان 
اإلقليم ال يملك سكك حديد وهذه الحادثة 
توض�ح ب�أن  هن�اك ع�رات االالف من 

الفضائين يف جميع مؤسسات اإلقليم . 
االنتق�ادات النيابية الواس�عة وجهت اىل 
رئيس ال�وزراء عادل عبد  املهدي بس�بب 
تهاونه مع الخ�روق الكردية، واعطائهم 
أم�وال بطرق  غري قانوني�ة ,  وقد طالبت 
كتل سياسية باس�تضافة رئيس الوزراء 
 ومحاس�بته عىل الصمت حيال التغايض 

عن رسقات االحزاب  الكردية . 

تفاصيل اوسع صفحة3

المراقب العراقي/ احمد محمد... 
يحاول رئيس الربمل�ان محمد الحلبويس تحقيق 
حلم�ه الذي يس�عى الي�ه منذ تس�منه  منصب 
رئاس�ة الربمل�ان وهو م�روع اإلقليم الس�ني 
املدع�وم أمريكي�ا بش�هادة   «الق�ايص والداني« 
واله�دف الذي س�عت اليه ماتس�مى بس�احات 
العزة والكرامة  خ�ال 2014، فبعد ثمة زيارات 
رسي�ة لم تكش�ف خفاياه�ا ومضامينها اىل أن 
كش�ف  اللث�ام عنها الي�وم لتفض�ح مخططات 
الحلب�ويس بمحاول�ة إع�ادة ه�ذا امل�روع اىل 

 الواجهة . 

ويشري مختصون يف الشأن السيايس والقانوني 
م�ع  املوض�وع  بالتزام�ن  ه�ذا  اث�ارة  أن  اىل 
مفاوضات تشكيل الحكومة ومصادقة الربملان 
ع�ىل ق�رارات اخ�راج  الق�وات االمريكي�ة ليس 
محظ صدفة وإنما هي ورقة ضغط يمارس�ها 
الحلبويس  لخطف املكاسب وخلق »بلبلة« داخل 

البيت السني  . 
من جهته أكد الخبري القانوني واثق الهاش�مي، 
أن »موضوع اإلقليم الس�ني ه�و  مجرد مناورة 
سياس�ية تح�اول م�ن خالها بع�ض القيادات 

السنية ووجهاؤها  الحصول عىل مكتسباتها .» 

وق�ال الهاش�مي، أن�ه »حت�ى وأن ت�م ط�رح 
موض�وع اإلقلي�م الس�ني يف الع�راق او  خارجه 
س�واء من القيادات الس�نية او من نوابهم فأنه 

لم ينفذ أبدا .» 
وأض�اف الهاش�مي، أن »تل�ك املش�اريع ه�ي 
اجن�دات خارجية وبالت�ايل أن العراقي�ن  الذين 
رفضوا الوجود األمريكي ع�ىل األرايض العراقي 
س�يكون له�م موقفا مضادا  وصارما ملش�اريع 
األقاليم وتقسيم العراق وخصوصا ملف اإلقليم 

السني .» 
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المراقب العراقي/ متابعة... 
حالة م�ن الط�وارئ أعلنته�ا كاف�ة الدول ىف 
مختل�ف مناط�ق العال�م،  ملواجه�ة ف�ريوس 
»كورون�ا« القات�ل القادم من الص�ن، يف ظل 
 تداعيات�ه الخطرة الت�ي تصل إىل ح�د الوفاة، 
وه�و م�ا يب�دو واضح�ا يف  الرقابة الش�ديدة 
الت�ي تفرضها كافة الس�لطات عىل القادمن 
من بك�ن،  من أجل التأكد من ع�دم إصابتهم 
بامل�رض، حت�ى يمك�ن تجن�ب تفش�يه  ب�ن 
املواطن�ن، وهو م�ا يعط�ي انطباعا رصيحا 
بخط�ورة األم�ر،  ليصع�د إىل مرتب�ة التهدي�د 

ال�دويل، وكذلك هناك أم�ور أخرى وهي  تتجىل 
لف�رض مزيد م�ن الضغ�وط االمريكية خال 
التف�اوض مع  املس�ئولن الصينين إلجبارهم 

عىل تقديم املزيد من التنازالت. 
توقيت مثري للشك ... 

ولك�ن بعيدا عن التداعي�ات الصحية الخطرية 
م�ن تف�ى امل�رض، يبق�ى  هن�اك العديد من 
األبع�اد األخ�رى، الت�ي ال يمكن غ�ض البرص 
عنها،  خاصة إذا ما نظرنا إىل توقيت انتشاره، 
وال�ذى يتزامن م�ع توقيع  املرحل�ة األوىل من 
االتفاقي�ة التجاري�ة ب�ن الوالي�ات املتح�دة 

والص�ن،  بش�أن خافاتهما الت�ي طفت عىل 
الس�طح منذ صعود الرئيس األمريكي  دونالد 
ترام�ب إىل س�دة البيت األبيض قب�ل 3 أعوام، 
ع�ىل اعتب�ار أن  اخت�ال امليزان التج�اري بن 
البلدين، من وجهة النظ�ر األمريكية  يرجع يف 
األس�اس إىل تاعب صيني س�واء بعملتها، أو 
عرب تقديم  منتجات مصنوعة بمواد أقل جودة 
من نظريتها األمريكي�ة، وبالتايل  يمكن بيعها 
بأس�عار أرخ�ص، وإغراق الس�وق األمريكية 

عىل حساب  املنتج األمريكي . 

تفاصيل اوسع صفحة 4

فضائيو البيشمركة.. لعبة األحزاب الكردية لسرقة أموال الموازنة  االتحادية

الحلبوسي »عراب« مشروع »اإلقليم الطائفي« 
يستجدي رضا واشنطن

امريكا تلعب بورقة »الحرب البايلوجية« ضد الصين 
بعد خسائرها  االقتصادية

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د النائب ع�ن محافظ�ة االنبار فال�ح العيس�اوي اليوم 
االثن�ن، ان أبن�اء  املحافظ�ات الغربي�ة مع اخ�راج القوات 
االمريكي�ة من الع�راق.  وقال العيس�اوي يف ترصيح متلفز 
تابعت�ه »املراق�ب العراقي« ان   «ممث�ي املحافظات الغربية 

يحرتم�ون قرار الربملان العراقي الذي  دعا اىل خروج القوات 
األجنبية«.  وأضاف ان »الزحف املليوني الذي خرج للمطالبة 
يف اخ�راج الق�وات  األجنبية يمثل إرادة ش�عب والجميع مع 
تل�ك املطالب«.  ولفت اىل ان« وجود قواعد عس�كرية وقوات 

قتالية امر مرفوض  جملة وتفصيا«. 

نائب عن االنبار: أبناء المحافظات الغربية 
مع خروج االمريكان

5  مليونيةالسيادة .. تلتهم 
شرعية االحتالل

تفاصيل جديدة حول »صفقة 
القرن«.. ومنح مهلة 

4للفلسطينيين  للموافقة

في هذا العدد

روما 
ينتظر 

رد 
كارليس 

7بيريز  

المراقب العراقي/ متابعة...
أكدت عضو اللجنة املالية النيابية س�هام 
ان  ارس�ال  االثن�ن،  الي�وم  العقي�ي، 
املوازنة اىل الربملان متوقف عىل تسمية 

رئيس الوزراء. 
وقال�ت العقي�ي يف ترصي�ح صحفي 
تابعته »املراقب العراقي«، إن   “مجلس 
الوزراء سريس�ل م�روع قانون 
املوازن�ة االتحادي�ة لع�ام 

  2020  ملجلس النواب بداية نيسان املقبل”، الفتة إىل 
إن “إرسال  املوازنة متوقف عىل حسم منصب رئيس 

الوزراء خال األيام  املقبلة .“ 
وأضافت أن “حس�م منصب رئاس�ة ال�وزراء خال 
هذه األيام وتش�كيل  الحكومة الجديدة خال ش�هر 
واحد س�يلزم مجل�س الوزراء إرس�ال  املوازنة بداية 
نيس�ان املقبل”، مبينة أن “م�روع قانون املوازنة 
 مكتمل وسريس�ل ف�ورا ملجلس النواب بعد تش�كيل 

الحكومة الجديدة .“ 

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم االثنن عن اتخاذ عدة 
قرارات ملتابعة ملف  فايروس كورونا الذي انتر يف بعض 
ال�دول.  وقالت ال�وزارة يف بيان تلقت »املراق�ب العراقي« 
نس�خة من�ه إن »وزير الصح�ة،  عقد جتماع�اً تم خاله 
مناقش�ة املوضوع انتش�ار فاي�روس كورون�ا من كافة 
جوانب�ه  واتخذ عدة قرارات تخ�ص اإلجراءات الوقائية يف 
جميع املنافذ الحدودية  واالستعدادات للوقاية والتوعوية 
داخ�ل العراق ومن أهمها إكمال االج�راءات  الازمة لنقل 

الجالي�ة العراقي�ة املوجودة يف مدينة اوه�ان الصينية إىل 
بغداد«.  وأضافت، انه »تم إس�تكمال التنسيق مع مكتب 
رئي�س الوزراء ووزارة الخارجية  والنقل والجهات املعنية 
األخرى، وس�يكون هناك فريق طب�ي متخصص ملرافقة 
 الجالية عىل متن الطائرة العراقية الخاصة التي ستنقلهم 
مب�ارشة من الص�ن اىل  بغ�داد وكذلك إكم�ال اإلجراءات 
الازمة الس�تقبالهم يف بغداد وتهيئة الفحوصات  الطبية 
الازم�ة لهم ملتابعة حالتهم اوال ب�أول داخل الباد فضا 

عن االستعدادات  املتخذة سابقا حول املوضوع«. 

وزارة الصحة تتخذ عدة إجراءات بخصوص فايروس »كورونا« نائبة: الموازنة متوقفة على تسمية بديل عبد  المهدي



املراقب العراقي/ بغداد...
ع�دت كتلة الصادق�ون النيابي�ة أن املخ�رج الوحي�د والحقيقي 
لألزم�ة الراهنة الت�ي تشهدها البالد هو تطبي�ق خارطة الطريق 
التي دعت إليها املرجعية الدينية، مشددة عىل رضورة االستجابة 
مل�ا تطالب ب�ه املرجعي�ة عىل صعي�د تشكي�ل الحكوم�ة املقبلة 
به�دف انقاذ البلد م�ن الوضع السيايس املرتبك.وق�ال النائب عن 
الكتل�ة محمد البلداوي يف ترصيح إلذاعة »العهد« وتابعته 
»املراق�ب العراقي« إن »املخرج الوحيد والحقيقي 
ه�و تطبيق خارطة الطري�ق التي دعت إليها 
املرجعية«.وبني، أن »هناك قضايا أساسية 
كانت طالب�ت بها املرجعية وقد تحققت 
إىل ح�د بعيد مثل قان�ون االنتخابات 
الذي ج�رى التصويت عليه وكذلك 
قان�ون مفوضي�ة االنتخاب�ات«، 
مضيف�اً أن »املسأل�ة املهمة اآلن 

هي الحكومة الجديدة حيث انه 
بعد استقال�ة الحكومة الحالية 
ال ب�د أن تكون هن�اك استجابة 
ملا تطال�ب به املرجعية عىل صعيد 
تشكي�ل الحكومة املقبلة به�دف إنقاذ 

البلد من الوضع السيايس 
املرتبك«.

اأذاعيت�صريح
كتلة الصادقون: المخرج الوحيد لألزمة 

هو تطبيق توصيات المرجعية العليا

2 االثنين كانون الثاينمن احلدث
 2020 العدد 2250  السنة العاشرة

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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الوطني الكردستاني: االطراف السياسية 
لم تجد أفضل من عبد المهدي

الدفاع تعيد العمل بنظام ترقية 
الموظفين المدنيين

الشريط 
األمين

املراقب العراقي/ ذي قار...
أفاد قائ�د رشطة ذي ق�ار العميد نارص 
ن�ر  بإع�ادة  االثن�ني،  االس�دي، 
بالق�رب  العسكري�ة  العج�الت 
م�ن ساح�ات التظاه�ر التابعة 
للمحافظ�ة، مشددا عىل رضورة 
االستع�داد ملن�ع أي اعت�داء عىل 

املتظاهرين.
وقال االس�دي، يف ترصي�ح تابعته 
»املراقب العراقي« »أصدرنا  توصيات 
عاجل�ة لق�وات الرطة وامل�رور ملنع 
اي عجل�ة ال تحمل االرق�ام من السري يف 

شوارع محافظة ذي قار«.
وأض�اف، أن »العج�الت العسكري�ة واالسلح�ة 
املتوسط�ة ستعود بالقرب م�ن املتظاهرين ملنع 
اي هج�وم ارهاب�ي عليه�م يف ح�ال حدوث�ه«، 
مؤك�دا أن »االجهزة االمني�ة مستنفرة من اجل 
القاء القبض عىل الجن�اة وتقديمهم اىل املحاكم 

املختصة ملنع تكرار الحادثة«.
ويف وق�ت سابق اتهم قائد رشطة ذي قار العميد 
ن�ارص االسدي، االثن�ني، اطراف�ا بالوقوف وراء 
الهج�وم املسلح الذي استه�دف ساحة الحبوبي 
يف ساعة متقدمة م�ن صباح اليوم، فيما بني أن 

الشخص الذي استشهد هو ابن عمه.

لمنع الهجمات اإلرهابية .. شرطة ذي قار تعلن إعادة 
نشر القوات األمنية قرب المتظاهرين 

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت وزارة الداخلية، االثنني، 
إلق�اء القب�ض ع�ىل عصاب�ة 
لقيامه�ا برسق�ة 120 مليون 
دينار م�ن داخل من�زل شمال 

غربي العاصمة بغداد.
وق�ال إع�الم ال�وزارة يف بي�ان 
العراق�ي«  »املراق�ب  تلق�ت 
نسخة منه، إن »مفارز مكتب 
الخ�راء التابع�ة إىل مديرية 
مكافح�ة اج�رام بغ�داد وبعد 
والتح�ري،  املعلوم�ات  جم�ع 

ألق�ت القب�ض ع�ىل عصاب�ة 
لقيامه�م  املسل�ح  للسط�و 
برسق�ة مبل�غ من امل�ال قدره 
شم�ال  دار  داخ�ل  م�ن   120

غربي بغداد«.
»بع�د  أن�ه  البي�ان،  وأض�اف 
بالتحقي�ق  معه�م  التعم�ق 
اعرتف�وا بجريمته�م، وق�د تم 
التحقيقي�ة  أوراقه�م  ع�رض 
ع�ىل الق�ايض املخت�ص فقرر 
توقيفه�م وف�ق احك�ام املادة 

)٤٤0 ق.ع(«.

القبض عىل عصابة سرقت 120 مليون 
دينار من داخل مزنل ببغداد

تحالف الفتح ألهالي الحبوبي: احذروا مكائد األعداء
املراقب العراقي/ بغداد...

ع�ر رئي�س كتلة السن�د الوطن�ي النيابية 
أحم�د األس�دي، االثنني، عن قلق�ه إلحداث 
النارصية األخرية، مطالب�ا اهايل النارصية 

بالحذر من مكائد االعداء واملؤامرات.
»املراق�ب  تلق�ت  بي�ان  االس�دي يف  وق�ال 
يف  »األح�داث  إن  من�ه  نسخ�ة  العراق�ي« 
محافظاتن�ا وبالخصوص مدينة النارصية 
أم الشه�داء وموط�ن الكرام�ة تبع�ث عىل 

القلق واأللم«.
ودعا االس�دي »العشائر والشباب إىل الحذر 
م�ن مكائد األعداء«، مطالباً يف نفس الوقت 
القوات األمنية ب�� »الدفاع عن املتظاهرين 
السلميني وحمايتهم من القتلة والعابثني«.
واعتر أن »ما يجري م�ن تطورات خطرية 
ين�ذر بخط�ر عظي�م طامل�اً ح�ذرت من�ه 
املرجعي�ة الدينية م�ن جر الع�راق إىل ما ال 
يحمد عقباه، وسيكون الشعب هو الخارس 

األك�ر«، مش�ددا ع�ىل رضورة »اإلرساع يف 
تشكيل حكومة قوي�ة أهم واجباتها حفظ 
األم�ن وح�رص السالح بي�د الدول�ة وتنفيذ 

املطالب املروعة للمتظاهرين«.
مدين�ة  يف  الحبوب�ي،  ساح�ة  وشه�دت 
النارصي�ة ب�ذي قار، ليل�ة أم�س، هجوماً 
من قبل مجهول�ني يستقلون سيارات دفع 
رباعي، فتحوا النار عىل املتظاهرين وقاموا 

بحرق خيم املعتصمني.

الحشد الشعبي يعلن وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى نينوى

نائب: 3 أسماء مرشحة لرئاسة الوزراء والحسم سيتم خالل الساعات المقبلة

املراقب العراقي/ بغداد...
اعلن الحشد الشعبي عن وصول 
تعزي�زات عسكري�ة كب�رية من 
قواته اىل قي�ادة عمليات نينوى 
الشعب�ي إلدام�ة زخم  للحش�د 
التواجد.وق�ال اع�الم الحشد، يف 
بيان تلق�ت »املراق�ب العراقي« 
»تعزي�زات  إن  من�ه،   نسخ�ة 
عسكري�ة كب�رية م�ن قطعات 
الحشد الشعبي وصلت إىل قاطع 
عملي�ات نين�وى للحش�د وذلك 
لتعزيز قطعات الحشد املتواجدة 

بقاطع املسؤولية«.
»قي�ادة عملي�ات  أن  وأض�اف، 

نين�وى للحش�د الشعب�ي نفت 
انسح�اب أي ق�وة له�ا ضم�ن 
الوق�ت  يف  مؤك�دة  القاط�ع«، 
عملياته�ا  »استم�رار  نفس�ه 
األمنية الواسعة ومتابعة الوضع 

االمني عىل الحدود السورية«.
وأش�ار إىل أن »قي�ادة عملي�ات 
نين�وى للحش�د الشعب�ي أكدت 
التواص�ل م�ع وجه�اء وابن�اء 
محافظ�ة نين�وى ملالحقة فلول 
بالتنسيق  اإلرهابي�ة  املجامي�ع 
نين�وى  عملي�ات  قي�ادة  م�ع 
واالجه�زة  العراق�ي  للجي�ش 

األمنية«.

املراقب العراقي/ بغداد...
استبعد نائب ع�ن كتلة االتحاد 
االثنني،  الكردستان�ي،  الوطني 
بتشكي�ل  مرش�ح  اي  تكلي�ف 
الحكوم�ة قريب�ا، مؤك�دا عدم 
وج�ود اي مرش�ح توافقي لحد 

اآلن.
وق�ال النائب ط�ه حمه امني يف 
ترصيح صحفي، إنه »حتى اآلن 
ال يوج�د اي اتفاق حول مرشح 
الجديدة«،  الحكوم�ة  لتشكي�ل 
معتقدا »بان�ه ال يوجد شخص 
أفض�ل من عبد امله�دي لرئاسة 

الحكومة«.
واض�اف أن�ه »اذا ق�ام رئي�س 
الجمهوري�ة بتكلي�ف املرش�ح 
لرئاس�ة الحكومة الجديدة فإن 

مجل�س الن�واب سيعقد جلسة 
ع�ىل  للتصوي�ت  استثنائي�ة 
الحكومة لكني استبعد حصول 

هذا االمر قريباً«.
واوض�ح: »ان�ا اتص�ور بانه ال 
يوجد اي شخص افضل من عبد 
امله�دي لرئاس�ة الحكوم�ة الن 
هناك توافق حوله بني االطراف 
السياسية باإلضافة اىل االطراف 
االقليمي�ة والدولي�ة، واتص�ور 
بان االطراف السياسية لم تجد 
لح�د اآلن شخص�ا افض�ل م�ن 
عب�د امله�دي ل�ذا ل�م تتفق عىل 
مرشح جديد، ع�ىل كل حال اذا 
حصل االتف�اق فمجلس النواب 
مستعد للتصويت عىل الحكومة 

الجديدة«.

املراقب العراقي/ بغداد...
 قرر األم�ني العام لوزارة الدفاع، 
إع�ادة العم�ل بنظ�ام الج�داول 
املوظف�ني  لرتقي�ة  املتع�ددة 

املدنيني.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان، تلقت 
نسخ�ة  العراق�ي«  »املراق�ب 
منه ان�ه »بن�اًء ع�ىل توجيهات 
الدف�اع  ل�وزارة  الع�ام  األم�ني 
جب�ار ثجيل مطل�ك، تمت إعادة 
العمل بنظ�ام الرتقيات والعالوة 
باملوظف�ني  الخ�اص  السنوي�ة 
املدنيني كالً حس�ب استحقاقه، 
وسيت�م إيق�اف العم�ل بنظ�ام 
الرتقي�ات الساب�ق وال�ذي ك�ان 

يعتمد عىل ترقية املوظفني أسوة 
بالعسكري�ني بجدولني يصدران 

يف كانون الثاني وتموز«.
العم�ل  »سيك�ون  وأض�اف، 
م�ن  اعتب�اراً  الجدي�د  بالنظ�ام 
الشهر الح�ايل وستصدر جداول 
باملوظف�ني  الخاص�ة  الرتقي�ة 
الخط�وة  ه�ذه  وتأت�ي  تباع�اً، 
استناداً إلحكام املادة )6و7( من 
قان�ون روات�ب موظف�ي الدولة 
والقط�اع الع�ام رق�م 22 لسنة 
2008 املع�دل وتعليم�ات وزارة 
املالي�ة، لك�ون العم�ل بالنظ�ام 
الساب�ق كان له سلبي�ات كثرية 
ولم يحقق الغاية املرجوة منه«.

 صديقك من قال الصدق لك .. 

إصبع عىل الجرح

قي�ل يف الق�ول الحكيم ألم�ري املؤمنني ع�ي بن اب�ي طالب عليه 
الس�الم ) صديقك من صدقك ال من ّصدّقك ( اي ان صديقك الذي 
يحب�ك ويرغب الخ�ري لك وي�رى يف مصلحتك ما يهم�ه وتجمعك 
واي�اه مناف�ع مشرتكة ومصال�ح مشرتكة ومص�ري مشرتك هو 
الذي يك�ون صادقا يف حديثه معك ورؤيت�ه لك ونصحه وارشاده 
مع�ك وليس من يّصدق كل م�ا تقول ويؤيد كل ما تقول ويصفق 
لكل ما تقول . من هنا اتوجه يف كالمي اليوم ألبناء شعبنا الصابر 
املظلوم  واملغل�وب عىل أمره بعد اكثر من مائة يوم عىل انتفاضة 
تري�ن وكل تل�ك األرواح الت�ي زهقت واألصاب�ات التي حصلت 
بني ابنائن�ا وشبابنا يف محافظات الوس�ط والجنوب وما شكلته 
املظاهرات من عالمة فارقة يف تأريخ العراق الحديث بالثورة عىل 
الفساد والفاسدين وأشباه الرجال من اللصوص والفاشلني الذي 
رسقوا البالد والعب�اد من دون ان نتمكن من األرتقاء بمظاهرتنا 
ملست�وى األنتفاضة وروحها ومدياته�ا فرتكنا اسوارها من دون 
ح�ارس وال ضامن وال راب�ط لينساب فيها من ينس�اب وينّدس 

فيه�ا من يندس ويكون ال�ذي كان وكل 
م�ا يفرح الع�دا و ال ي�رس الصديق . ما 
ال�ذي نري�د يف الث�ورة وق�د نال�ت تأييد 
مطل�ق من املرجعية الديني�ة العليا وكل 
ما اوصتنا ب�ه املرجعية هو السلمية وال 
يشء غ�ري السلمي�ة وان ال ننتهك امواال 
العامة او الخاصة وحرمة الدم العراقي 
. ل�م يك�ن م�ا طلبت�ه املرجعي�ة صعبا 
وال باط�ال وال مستحي�ال  لكنن�ا تهن�ا 
وتاه�ت البوصلة فينا ومعن�ا فقد بدأتم 

ثورتن�ا بقتلك�م ابط�ال الحش�د كالعلياوي 
واخي�ه واتممناه�ا بقتل الطف�ل بالوثبة  وتعليق�ه ونحره ومن 
ث�م احرقن�ا مراكز الحش�د ودوائر الدول�ة ومؤسساته�ا ونهبنا 
ام�وال اصحاب املح�الت يف شارع الرشيد وش�ارع النهر وموالت 
النج�ف وبني ه�ذا وذاك انتهكنا حرم�ات عدي�دة وتجاوزنا عىل 
القوات األمني�ة باملليتوف و)املصيادة( والحج�ارة وفتحنا الباب 
ع�ىل مرصاعيه لقن�وات الفتن�ة والتحريض يف الرقي�ة ودجلة 
والعربي�ة والحدث والجزيرة والرافدي�ن والفلوجة وغريها الكثري 
. كانت الدماء تسي�ل واألرواح تزهق والنريان تتصاعد وانتم ايها 
األحب�ة املتظاهرين تحتفل�ون او تتفرجوا عىل من يحتفي بينكم 
بقتل ثورتكم بالرقص والكف�ر والخمر وبقية املحرمات .. قتلتم 
ثورتك�م بحرقكم صور القادة الشه�داء األجالء الذين حفظوا لنا 
األرض والع�رض والكرامة والتجاوز ع�ىل ارزاق الناس بما فيهم 
الفقراء واملظلومني الذين كانوا يأملون بكم خريا .  قتلتم ثورتكم 
بقطع الطرق باإلطارات والحواجز والنار والدخان كما قتلتموها  
الث�ورة التأريخية  العظيمة بغلق امل�دارس والجامعات واألعتداء 
ع�ىل الطلب�ة والكوادر التدريسي�ة وتجميد ع�ام درايس كامل  يف 
مناطقك�م  واهلك�م !!ّ قتلت�م ثورتك�م بالتج�اوز ع�ىل الثوابت 
واملقدس�ات وبي�وت الله والشع�ارات التي م�ا يرضاها عاقل وال 
مجنون . أخريا وليس آخر اقول من القلب واىل القلب لقد حققتم 
الكث�ري يف اقرار قان�ون اإلنتخابات ومفوضيته�ا فإتركوا فرصة 
لرئيس وزراء يهيء ألجراء اإلنتخابات ليس اال فهناك هو التغيري  
ام انن�ا سنبقى نرفض ك�ل من يأتي وال نملك نح�ن البديل وبني 

البيضة والدجاجة ضاع الصدق وكثر الكذابون ..

منهل عبد األمري المرشدي 

املراقب العراقي/ احمد محمد...
يحاول رئي�س الرملان محم�د الحلبويس 
تحقيق حلمه الذي يسعى اليه منذ تسمنه 
منص�ب رئاس�ة الرمل�ان وه�و مروع 
اإلقلي�م السني املدع�وم أمريكيا بشهادة 
»الق�ايص والدان�ي« واله�دف الذي سعت 
اليه ماتسم�ى بساحات الع�زة والكرامة 
خالل 201٤، فبعد ثم�ة زيارات رسية لم 
تكشف خفاياها ومضامينها اىل أن كشف 
اللث�ام عنه�ا الي�وم لتفض�ح مخططات 
الحلبويس بمحاولة إعادة هذا املروع اىل 

الواجهة.
ويش�ري مختص�ون يف الش�أن السي�ايس 
املوض�وع  اث�ارة ه�ذا  أن  اىل  والقانون�ي 
تشكي�ل  مفاوض�ات  م�ع  بالتزام�ن 
الحكومة ومصادق�ة الرملان عىل قرارات 
اخ�راج الق�وات االمريكي�ة لي�س محظ 
صدف�ة وإنما هي ورق�ة ضغط يمارسها 
الحلبويس لخطف املكاسب وخلق »بلبلة« 

داخل البيت السني. 
م�ن جهت�ه أك�د الخب�ري القانون�ي واثق 
الهاشم�ي، أن »موض�وع اإلقلي�م السني 
ه�و مجرد من�اورة سياسي�ة تحاول من 
خاللها بعض القيادات السنية ووجهاؤها 

الحصول عىل مكتسباتها«.
وق�ال الهاشمي، أنه »حت�ى وأن تم طرح 
او  الع�راق  السن�ي يف  اإلقلي�م  موض�وع 
خارجه سواء من القيادات السنية او من 

نوابهم فأنه لم ينفذ أبدا«.
وأض�اف الهاشمي، أن »تلك املشاريع هي 
اجن�دات خارجي�ة وبالت�ايل أن العراقيني 
الذي�ن رفض�وا الوج�ود األمريك�ي ع�ىل 
األرايض العراق�ي سيك�ون له�م موقف�ا 
مضادا وصارما ملشاريع األقاليم وتقسيم 

العراق وخصوصا ملف اإلقليم السني«.
وأش�ار الهاشم�ي، اىل أن »ع�دد كبري من 
السياسيني السن�ة ووجهاؤهم يرفضون 
هذا التوجه«، مبينا أن »هذه الورقة انتهت 
م�ع تظاه�رات األنبار وظه�ور جماعات 
داعش االجرامية خصوصا بعد أن تكاتف 
العراقيني بجميع طوائفهم وقومياتهم يف 

دحر تلك الجماعات«.
اىل  املتك�ررة  الحلب�ويس  زي�ارات  وع�ن 
واشنط�ن والتي وصفه�ا سياسيني بأنها 
تأتي لرتتيب موض�وع اإلقليم السني بني 

الهاشم�ي، أن »أعض�اء الرملان مطالبني 
بمسائل�ة الحلب�ويس ع�ن تل�ك الزيارات 
عم�ا اذا كان�ت خاص�ة او عام�ة وكذلك 
ع�ن األه�داف الت�ي تسع�ى اليه�ا وعن 

مضامينها«.
وأوض�ح ألهاشم�ي، أن »الفيص�ل يف تلك 
القضايا هو الدستور العراقي والقانون«، 
مش�ددا عىل أن »هذا املل�ف ال يتوقف عىل 
شخص واحد بل يحتاج اىل اجماع سيايس 

إضافة اىل موافقة املواطنني السنة«.
وب�دوره كش�ف النائب عن ائت�الف دولة 
القان�ون غضنفر البطي�خ، عن أن رئيس 

مجل�س النواب محم�د الحلب�ويس قطع 
شوطا كبريا مع األمريكيني بشأن مروع 
إقلي�م االنب�ار، داعي�ا اىل ارج�اع مجالس 

املحافظات إلفشال املروع.
وق�ال البطيخ، إن »افش�ال املروع يأتي 
م�ن خالل اعادة مجال�س املحافظات ألن 
مجل�س االنبار ه�و بالضد م�ن تحركات 
الحلب�ويس ولذل�ك سعى االخ�ري اىل انهاء 
عم�ل املجال�س وه�ذا مخال�ف للدستور 

والقانون«.
وأضاف البطيخ، أن »ملف مجالس نينوى 
وكركوك هي ايضا تحدد رغبة جمهورها 

بشأن اإلقليم«، مؤكدا أن »عودة املجالس 
املحلي�ة هي االحل االمث�ل ملنع تنفيذ هذه 

املشاريع وامليض بها«.
وكان�ت مص�ادر صحفية قد اش�ارت اىل 
وجد خالف�ات حول شك�ل اإلقليم السني 
ب�ني قي�ادات سني�ة ب�ارزة، معت�رة أن 
األقلم�ة السني�ة  تعن�ي دخ�ول الع�راق 

تلقائيا يف »صفقة القرن«.
يذكر أن عضو مجلس النواب السابق عن 
محافظ�ة نينوى، عبد الرحم�ن اللويزي، 
ق�د اعتر »ط�رح قضية االقلي�م السني، 
الوج�ود  قضي�ة  نق�اش  م�ع  بالتزام�ن 

االمريكي يف العراق، من جهة، ومشاورات 
تشكي�ل الحكوم�ة الجدي�دة م�ن جه�ة 
أخ�رى، ليس مح�ض مصادفة،  موضحا 
انه�ا من�اورة سياسية تسته�دف هاتني 
القضيت�ني بال�ذات، فهي م�ن جهة تأييد 
ضمن�ي لوج�ود تل�ك القوات، ع�ىل األقل 
ضمن ذلك اإلقلي�م املفرتض، فيما بني أن 
ذل�ك يعد وسيلة ابت�زاز سيايس للحصول 
ع�ىل نصيب أك�ر من الحقائ�ب الوزارية 
وح�رص حصة السن�ة من تل�ك الحقائب 
جبه�ة  دون  الجبه�ة  به�ذه  املفرتض�ة، 

االنقاذ بزعامة اسامة النجيفي.

مشروع ولد ميتا ولن يعيش حيا ... 
الحلبوسي يحاول ارضاء واشنطن » بتنفيذ »اإلقليم السني« بالتزامن مع »تشكيل الحكومة«  

املراقب العراقي/ بغداد...
ب�ني النائب ع�ن تحالف الفت�ح فاضل 
جابر، االثنني، ان هناك 3 أسماء تنافس 
بق�وة عىل منصب رئاس�ة الوزراء، الفتا 
اىل ان الساعات ال�� ٤8 املقبلة ستحسم 

هذا االمر من قبل رئيس الجمهورية.
وق�ال جابر يف ترصيح تابعت�ه »املراقب 

العراقي« إن »هناك استغراب إزاء صمت 
رئي�س الجمهورية بشأن ع�دم تكليفه 
شخصي�ة م�ن ب�ني املرشح�ني لخالفة 
عب�د املهدي يف رئاسة ال�وزراء، اذ ينبغي 
ان يحسم االمر ويجن�ب البالد املزيد من 

االزمات واملشاكل التي تعيشها«.
وأض�اف ان »معظ�م األسم�اء املرشحة 

بعي�دة عن الكتل السياسية، حيث مازال 
عي شكري ومحمد توفيق عالوي إضافة 
اىل عبد الغني االسدي مرشحون لرئاسة 
الوزراء«.وبني ان »مل�ف رئاسة الوزراء 
م�ن املؤم�ل ان يحسم خ�الل ٤8 ساعة 
القادم�ة، حي�ث ان األسم�اء املذك�ورة 

منافسة قوية عىل هذا املنصب«.



تعت�زُم محافظ�ة بغداد إعداد مس�ودة مش�اريع 
تضم مستش�فيات وم�دارس ومحط�ات كهرباء 
ومجمع�ات س�كنية الدراجه�ا ضم�ن االتفاقي�ة 
مع الص�ن، مؤك�دة انها ادرجت مرشوع انش�اء 
مداخل بغداد الستة بتصاميم ورؤية حديثة ضمن 

مشاريع االتفاقية.
وق�ال املعاون الفني ملحافظة بغداد إن “املحافظة 
واجهت خالل االعوام املاضية اشكالية توقف عدد 
كبري من مشاريعها بسبب االزمة املالية التي مرت 
به�ا البالد وقل�ة التخصيص�ات املالي�ة املرصودة 
لحكومة بغ�داد املحلية”، مبين�ا أن “املحافظة لم 
تتس�لم من�ذ اعوام مبال�غ موازنة تنمي�ة االقاليم 
وبالت�ايل توق�ف املش�اريع املهمة والس�راتيجية 
بش�كل انعك�س عىل مس�توى الخدم�ات املقدمة 
اىل املواطنن”.وأض�اف، أن “املحافظ�ة تعمل عىل 

اتخاذ االج�راءات الالزمة من اج�ل تنفيذ خدمات 
البن�ى التحتي�ة واملش�اريع  ذات املبال�غ العالي�ة 
والت�ي ال يمكنها االنفاق عليها م�ن خالل اعتماد 

اساليب تمويل مختلفة”، مشريا إىل أن “االتفاقية 
م�ع الصن تعد االس�لوب االمث�ل للتمويل بالوقت 

الحايل”.
ونوه ب�أن “املحافظ�ة كان لديها تواج�د يف الوفد 
ال�ذي ترأس�ه رئي�س ال�وزراء اىل الص�ن وبالتايل 
ف�ان االجتماع�ات واللق�اءات الت�ي عق�دت م�ع 
الجانب الصيني اثبتت بش�كل كب�ري ان االتفاقية 
ستنطلق بمش�اريع كبرية مهمة وس�راتيجية ال 
س�يما بالعاصمة بغ�داد النها بأم�س الحاجة اىل 
مشاريع سراتيجية كبرية تنفذ ضمنها”.وافصح 
يف الس�ياق نفس�ه عن ان “ادخال مش�اريع كهذه 
حيز التنفيذ سيس�هم بشكل كبري يف حل مشكالت 
البنى التحتي�ة والخدمية التي له�ا تماس مبارش 
م�ع املواطن كون موازنة تنمي�ة االقاليم ال تكفي 

النجاز مشاريع كبرية كلفها عالية.

نواب اكراد يكشفون وجود آالف الفضائيين في البيشمركة التابعين للحزبين المهيمنين على سطلة كردستان 
سرقات اإلقليم قصص تفوق الخيال !

االك�راد  الن�واب  تع�اد ترصيح�ات  الي�وم 
الذي�ن اعرف�وا بوج�ود االف الفضائين يف 
ق�وات البيش�مركة وكذل�ك وج�ود اعداد ال 
يمك�ن االس�تهانة به�ا  م�ن الفضائين يف 
قوائ�م موظفي كردس�تان, فاإلقليم يتعمد 
بع�دم تزويد بغداد بقاعدة بيانات ألس�ماء 
موظف�ي اإلقلي�م بم�ا فيه�م البيش�مركة 
به�دف الحصول عىل أم�وال ضخمة تذهب 

اىل جيوب الفاسدين.
الت�ي يتح�دث عنه�ا رئي�س  االصالح�ات 
حكوم�ة اإلقليم، م�رور بارزاني، لن ترى 
الن�ور مطلق�اً، بس�بب ع�دم جدي�ة ق�ادة 
كردس�تان يف اإلصالح ويرفض�ون الحديث 
 , امتيازاته�م  ع�ن  تن�ازالت  تقدي�م  ع�ن 
فهناك فس�اداً كبرياً داخل مؤسسات اقليم 
كردس�تان تتقاس�مه أحزاب السلطة فيما 
بينهم, ويتغاضون ع�ن الجنود الفضائين 
املسجلة يف وزارة البيشمركة وتستلم رواتب 

ال وجود لها.
مح�اوالت حكوم�ة بغ�داد بتوط�ن رواتب 
موظف�ي اإلقلي�م بم�ا فيه�م البيش�مركة 
فش�لت نتيجة إرصار حكوم�ة اإلقليم عىل 

استالم الرواتب من اجل رسقتها والحصول 
ع�ىل الروات�ب للموظف�ن الوهمي�ن , وقد 
أج�رت حكومة بغ�داد فرة الس�ابقة عىل 
تقدي�م أس�ماء موظف�ي اإلقلي�م , فكانت 
النتيج�ة فضيح�ة كب�رية توض�ح حج�م 
الرق�ات حيث ق�دت الحكومة بي�ان بأن 
موظفي الس�كك يف اإلقلي�م 34 الف موظف 
, والحقيقة ان اإلقليم ال يملك س�كك حديد 
وه�ذه الحادث�ة توضح بأن هن�اك عرشات 
االالف من الفضائين يف جميع مؤسس�ات 

اإلقليم.
االنتق�ادات النيابي�ة الواس�عة وجه�ت اىل 
رئي�س ال�وزراء عادل عب�د املهدي بس�بب 
تهاون�ه مع الخ�روق الكردي�ة، واعطائهم 
أم�وال بط�رق غ�ري قانونية ,  وق�د طالبت 
كتل سياس�ية باس�تضافة رئي�س الوزراء 
ومحاسبته عىل الصمت حيال التغايض عن 

رسقات االحزاب الكردية.
يق�ول الخبري االقتصادي حافظ ال بش�ارة 
يف اتصال مع ) املراقب العراقي(: املجامالت 
السياس�ية والخالف�ات أعطت لكردس�تان 
يحق�ق  بم�ا  الس�تغالهما  ق�وي  داف�ع 

مصالحه�م , رئي�س ال�وزراء يف حكوم�ة 
ترصيف االعمال منح االكراد أمواال ضخمة 
دون الحص�ول عىل 250 ال�ف برميل يوميا 

حس�ب االتفاق مع أربي�ل , وتم دفع رواتب 
موظفي والبيش�مركة لالقيل�م دون وجود 
قاع�دة بيان�ات دقيقة  الس�ماء املوظفن , 

مما س�مح لحكوم�ة اإلقليم بدرج أس�ماء 
وهمية تقدر بعرشات االالف من الفضائين 
وقد كش�فتهم األح�زاب الكردي�ة وطالبت 

بغداد بردع اإلقليم وتجاوةزاته املالية.
وتاب�ع ال بش�ارة : بغ�داد حاول�ت انه�اء 
الفضائين يف كردس�تان م�ن خالل توطن 

رواتبه�م اال ان ق�ادة اإلقلي�م رفض�وا ذلك 
الن ستنكش�ف مؤامراتهم يف الحصول عىل 
أموال غ�ري رشعية , كم�ا ان اغلب الرواتب 
التدفع كاملة للموظف�ن يف اإلقليم بحجج 
واهي�ة رغم تس�ليم بغداد لكام�ل رواتبهم 
, اإلقلي�م يماطل يف تس�ليم قاع�دة بيانات 
يؤك�د وج�ود  , مم�ا  رس�مية ملوظفيه�م 

فضائين .
م�ن جهت�ه كش�ف عض�و “ح�راك الجيل 
الجديد”، بلن اس�ماعيل ، ع�ن وجود آالف 
الفضائي�ن بمؤسس�ات إقلي�م كردس�تان 
ووزارة البيش�مركة خاصة، فيما أش�ار إىل 
أن االصالح�ات الت�ي يتحدث عنه�ا رئيس 
حكوم�ة اإلقليم، م�رور بارزاني، لن ترى 

النور مطلقاً.
وقال بلن اس�ماعيل، يف ترصيحات تابعتها 
) املراق�ب العراق�ي(: إن “هنال�ك فس�اداً 
كب�رياً داخ�ل مؤسس�ات اقليم كردس�تان 
تتقاس�مه أحزاب الس�لطة فيم�ا بينهم”، 
مبين�اً أن “هنال�ك آالف األع�داد الفضائي�ة 
وتس�تلم  البيش�مركة  وزارة  يف  املس�جلة 
روات�ب ال وج�ود لها”.وأضاف اس�ماعيل، 
أن “الحزب�ن الحاكمن تقاس�ما املغانم يف 
االقليم، ويقومان بتوظيف اآلف األشخاص 
من عنارصهم داخل مؤسس�ات كردستان، 
وبالدرج�ة األك�ر وزارة البيش�مركة التي 
تحتوي عىل فضائين الوجود لهم يستلمون 

الرواتب فقط لخدمة املشاريع الحزبية”.
وتس�اءل عضو “حراك الجيل الجديد”،”إذا 
بارزان�ي  م�رور  الحكوم�ة  رئي�س  كان 
جاداً يف اصالح مؤسس�ة البيش�مركة فهل 
يس�تطيع إنهاء قضية الفضائين؟ خاصة 
وأن حزبه لديه قسم كبري وجزء أسايس من 

تلك الفئة”.

،،
،،

غياب الشفافية والوضوح في تعامالت المالية 
بين كردس����تان وبغداد أدى الى مشاكل ال حصر لها 
وف����ي مقدمتها غي����اب الثقة ما بين الجانبيي����ن , خاصة ان 
اإلقلي����م يتعمد بأخفاء الحقائق ويطالب بامتيازات ال حصر 

لها من بغداد .

تعديالت قروض 
الطلبة ورفع قيمتها 
إلى 10 ماليين دينار

االس�المي  النهري�ن  م�رصف  أعل�ن 
الحكومي، االثنن، ع�ن اصدار تعديالت 
ع�ىل ضواب�ط تموي�ل ق�روض التعليم 
،فيم�ا رفع قيمة الق�رض اىل 10 مالين 

دينار.
وق�ال امل�رصف يف بيان ل�ه ان »ضوابط 
تموي�ل مرابح�ة التعليم تتضم�ن الحد 
االع�ىل للتمويل 10 مالي�ن دينار بعد ان 
كان الحد االعىل 3 مالين دينار، وبنسبة 
مرابح�ة) فائ�دة( 15% ب�دال م�ن %25 
، وم�دة التموي�ل 10 اش�هر«، مبينا ان 
»القسط االول يستحق بعد 30 يوما من 

استالم الجهة التعليمية املبلغ«.
واضاف املرصف ان » عىل طالب التمويل 
علي�ه تقديم املستمس�كات الثبوتية مع 
هوي�ة الجه�ة التعليمي�ة الخاص�ة به، 
وكذلك تقديم تأييد من الجهة التعليمية 

باستمرار الطالب بالدوام ».
 واش�ار امل�رصف  ان »املوظفن املوطنة 
رواتبه�م ل�دى فروعه يت�م رشاء مقعد 
درايس للموظ�ف املوط�ن او اح�د افراد 
عائلت�ه ابت�داء م�ن الدراس�ة االبتدائية 
وصوال لدراس�ة الدكت�وراه تصل اىل 10 

مالين دينار وبنسبة مرابحة %10«.

أسعار النفط تنخفض 3% 
مع انتشار مرض كورونا
انخفض�ت أس�عار النفط م�ع افتتاح 
الس�وق اليوم االثن�ن، إىل أكثر من %3 
مع انتش�ار م�رض »كورون�ا« يف عدة 

دول.
وانخف�ض خام برنت 1.76 دوالر او ما 
يعادل 2.96% لتص�ل اىل 58.12 دوالراً، 
وهب�ط الخام األمريك�ي 1.64 دوالر أو 

ما يعادل 3.08% اىل 52.51 دوالراً.
وب�دأت أس�عار النف�ط بالراج�ع مع 
ظهور مرض »كورونا« بعد أن سجلت 
خ�الل األس�بوع امل�ايض أكث�ر من 64 

دوالراً للرميل الواحد.
وه�وت أس�عار النف�ط بفع�ل اتس�اع 
نطاق ف�ريوس تاجي ظه�ر يف الصن، 
ثان�ي أكر مس�تهلك للنف�ط يف العالم، 
لتص�ل إىل عدة دول أخرى يف آس�يا بما 

قد يكبح الطلب عىل السفر والطاقة.
وقالت لجنة الصح�ة الوطنية ب الصن 
يوم امس األحد إن قدرة فريوس كورونا 
عىل االنتقال تزداد قوة وإن عدد حاالت 
اإلصابة بالعدوى ق�د يواصل االرتفاع، 
وذلك بعدما أص�اب الفريوس أكثر من 
ألفي ش�خص يف العالم وأدى لوفاة 56 

شخصا يف الصن.

المنتجات النفطية: جهزنا مولدات دوائر الدولة والخاص والنازحين بالوقود
أعلنت رشكة توزي�ع املنتجات النفطي�ة، االثنن، 
ع�ن الكمي�ات املجه�زة من م�ادة زيت الغ�از اىل 
املول�دات الس�كنية وكذل�ك مول�دات القطاع�ن 
الخ�اص والع�ام خالل الع�ام امل�ايض 2019 فقد 
بلغ مجم�وع ماجهزت�ه لتلك الجه�ات باإلضافة 
اىل النازح�ن م�ن منتوج زي�ت الغ�از اىل املولدات 
الس�كنية ومولدات دوائر الدولة والقطاع الخاص 
باإلضاف�ة إىل النازح�ن بأكثر م�ن )811( مليون 

لر.
وق�ال وكي�ل مدي�ر ع�ام الرشك�ة حس�ن طالب 
عب�ود يف بي�ان ، ان »مجم�وع املول�دات يف عموم 
املحافظ�ات يبلغ ) 300( أل�ف مولدة، يف حن بلغ 
مجموع الق�درات لتلك املولدات م�ا يقارب ) 80( 
مليون kva”، مؤكداً »ح�رص الرشكة عىل اإليفاء 
بكاف�ة التزاماتها م�ع القطاعن الع�ام والخاص 

واملولدات الس�كنية وحسب الضوابط والتعليمات 
املقررة من الرشك�ة موضحاً اننا وعىل مدار العام 
املنرصم  وضعنا خطة تجهيزية شاملة نقوم عىل 

اساس�ها بتجهيز تلك الجهات بالكميات الشهرية 
املخصص�ة لكل جه�ة لتغطية حاجته�ا من  زيت 

الغاز لديمومة عملها«.
وأضاف أن »رشكتنا وعىل مدار العام املايض بذلت 
جه�وداً كبرية يف توفري وتجهي�ز حصص املولدات 
بأنواعها حرصاً منها عىل توفريالطاقة الكهربائية 
للمواطن�ن ودوائ�ر الدول�ة واملعام�ل واملنش�آت 

والرشكات وغريها من املرافق األخرى«.
من جانبه قال مدير هيئة التجهيز إحس�ان غانم 
ان »عام 2019 ش�هد زيادة كبرية يف كمية تجهيز 
زي�ت الغاز للجهات املعنية ع�ن العام 2018 الذي 
بل�غ في�ه مجم�وع ماجهزت�ه لتلك الجه�ات من 
منت�وج زيت الغاز اىل املولدات الس�كنية ومولدات 
الدول�ة والقط�اع الخ�اص باإلضاف�ة إىل  دوائ�ر 

النازحن بأكثر من )702( مليون لر«.

محافظة بغداد تدرج مشاريع استراتيجية ضمن االتفاقية الصينية

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

اسعار الذهب

اسعار الدينار مقارنة بالدوالراسعار النفط

اسعار الذهب عيار 24    55,904 دينار

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

غرام الفضة عيار 95،8     544،46غرام الفضة عيار99،9     567،76اسعار الذهب عيار 18     41,929 ديناراسعار الذهب عيار 21     48,917 دينار اسعار الفضة
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كشفت بريطانيا، االثنن، عن عملة معدنية جديدة قيمتها 
50 بنس�ا صنعت خصيصا بمناسبة االنفصال عن االتحاد 
األوروب�ي تحمل عبارة »الس�الم والرخاء والصداقة مع كل 

األمم«، وتاريخ الخروج املوافق 31 يناير 2020.
وذكرت الحكومة أن نحو 3 مالين قطعة معدنية س�توزع 
م�ن املص�ارف ومكاتب الري�د واملتاج�ر اعتب�ارا من يوم 
الجمعة عىل أن توزع سبعة مالين أخرى يف وقت الحق من 

العام.
وقال وزير املالية س�اجد جاويد خ�الل عرض الدفعة األوىل 
من العم�الت »االنفصال عن االتحاد األوروبي عالمة فارقة 

يف تاريخنا وهذه العملة تؤذن ببداية هذا الفصل الجديد«.

بريطانيا تطرح عملة
 معدنية جديدة

أعلن�ت رشك�ة نف�ط ذي ق�ار، الي�وم االثن�ن، 
اس�تئناف عمليات إنتاج النفط الخام من حقل 
النارصية النفطي، بعد توقف دام نحو أسبوع.

وقال مسؤول ش�عبة املتابعة يف الرشكة مروان 
الخيكاني ، إنه” تم اس�تئناف عمليات اإلنتاج يف 

حقل النارصية النفطي بكامل طاقته.
واضط�رت إدارة حقل النارصي�ة النفطي، الذي 
تبل�غ طاقت�ه االنتاجي�ة مئة ألف برمي�ل يوميا 
إليق�اف عملي�ات اإلنت�اج قب�ل أس�بوع، بع�د 
محارصة الحقل من قبل متظاهرين يضغطون 

للحصول عىل فرص عمل.

استئناف العمل في حقل
االقت�صادي الناصرية النفطي

العمل تكشف عن عدد العمال األجانب والمكاتب المرخصة في العراق
والش�ؤون  العم�ل  وزارة  كش�فت 
االجتماعي�ة، االثن�ن، ع�ن وج�ود 17 
مكتبا مرخصا رس�ميا فقط الستقدام 
وتش�غيل العمال�ة االجنبي�ة يف الب�الد، 
مشددة عىل  أنها تعمل عىل متابعة من 
انتهت مدد إقامته�م التخاذ االجراءات 

الالزمة بهذا الصدد.
وقال مدير عام دائ�رة العمل والتدريب 
املهن�ي بال�وزارة رائد جب�ار باهض يف 
بي�ان ، ان دائرت�ه “س�جلت 17 مكتبا 
مرخصا رس�ميا فقط يف عم�وم البالد 
الستقدام وتش�غيل العمالة األجنبية”، 
مش�ريا اىل انه “تم التنس�يق مع قس�م 
االجان�ب يف مديري�ة االقام�ة ب�وزارة 
الب�الد  اىل  دخوله�م  بش�أن  الداخلي�ة 
ومنحهم س�مة الدخول وكيفية حرص 

ذلك باملكاتب املرخصة حرصا”.
وأفصح باهض، ع�ن “وجود ما يقرب 
م�ن اربعة االف عام�ل اجنبي موزعن 
الب�الد  بغ�داد ومحافظ�ات  يف عم�وم 
املختلف�ة، اغلبه�م يعمل�ون بالتدب�ري 
املن�زيل اضاف�ة اىل معيل�ن للمرىض”، 
منوها ب�ان وزارت�ه “تعمل عىل حرص 
اعداده�م من اج�ل التأكد م�ن اماكن 
عمله�م والتزامه�م ب�رشوط منحه�م 
االقام�ة بغية الس�ماح له�م بالعمل يف 

املنازل”.

وذك�ر باهض انه “تمت مناقش�ة آلية 
تطوير الس�ياق املعتمد ل�دى الجانبن 
يف م�ا يتعلق بدخ�ول العم�ال االجانب 
بح�ق  اتباعه�ا  الواج�ب  واالج�راءات 
املخالف�ن لرشوط االقام�ة، فضال عن 
التأكي�د ع�ىل رضورة مش�اركة ف�رق 
من دائ�رة العم�ل والتدري�ب املهني يف 
الج�والت التفتيش�ية الت�ي تق�وم بها 

الذي�ن  الداخلي�ة للكش�ف ع�ن  وزارة 
انتهت مدة اقامته�م التخاذ االجراءات 
الالزم�ة”، مبين�ا أن�ه “تم يف الس�ياق 
نفس�ه التأكي�د ع�ىل رضورة تفعي�ل 
الفح�ص الطب�ي لألجان�ب يف جمي�ع 
منافذ البالد الرية والبحرية واملطارات 
من اجل سالمتهم من االمراض، فضال 
عن االجراء االمن�ي الكامل بما يضمن 

تحقيق الس�المة الصحية واالمنية عند 
زجهم يف املجتمع”.

وكشف مدير عام دائرة العمل والتدريب 
املهني عن ان دائرت�ه “تعمل عىل منح 
الرخص الرس�مية اىل مكاتب التشغيل 
مقابل مبل�غ مايل يص�ل اىل 50 مليون 
دين�ار، مقاب�ل التزام صاح�ب املكتب 
ب�رشوط الس�المة املهني�ة واالمنية يف 

اس�تقدامه العامالت االجنبيات، مؤكدا 
ان�ه تت�م محاس�بة صاح�ب املكت�ب 
قانوني�ا يف ح�ال وجود اي خ�رق بهذا 
الصدد”.وتابع ان دائرته “تمنح رخصة 
االج�ازة للمكت�ب يف محافظ�ات البالد 
املختلفة بحسب الكثافة السكانية لكل 
محافظة، منوها بأن الفرق التفتيشية 
امليداني�ة لدائرته ش�ملت بزياراتها ما 
يق�رب من 400 عام�ل اجنبي وعراقي 
بمواق�ع مختلف�ة بعدد م�ن الرشكات 
منطق�ة  ضم�ن  بغ�داد  العاصم�ة  يف 
الجادري�ة، بقان�ون العم�ل والضمان 
االجتماعي”.واف�اد باهض بان دائرته 
“اع�دت خط�ة متكاملة إلح�داث نقلة 
نوعي�ة يف عم�ل قس�م التفتي�ش م�ن 
خالل رفع ش�عار )التفتي�ش النوعي( 
وسيش�مل تش�خيص العم�ل الجري 
العم�ال،  واج�ور  االطف�ال  وعمال�ة 
اضافة اىل ش�مول العمال وتش�خيص 
ح�االت اصابته�م وبيئة العم�ل ومدى 
التزام صاحب العمل برشوط الس�المة 
املهنية للعاملن بش�كل عام من خالل 
تقارير اسبوعية وش�هرية، فضال عن 
التأكي�د ع�ىل متابع�ة عمال�ة األطفال 
وتوفري احصائيات بخصوصها واحالة 
اصحاب العمل املخالف�ن عىل محاكم 

العمل املختصة”.
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المراقب العراقي/ متابعة...
أكد الناطق باس�م الخارجية اإليرانية، عباس 
موس�وي، ان حدي�ث  وزي�ر الخارجية محمد 
ج�واد ظريف ع�ن املفاوض�ات م�ع الواليات 
 املتحدة لي�س جديدا، وإنما مبني عىل أس�س 
وهي إذا قامت الواليات  املتحدة األمريكية برفع 
جميع العقوبات الظاملة عن شعبنا وعادت  إىل 

االتف�اق النووي، وقتها يمكن التش�اور معها 
ضمن 5+1 وضمن  التشاور الجماعي فقط«. 

وأشار موس�وي اىل أىل أنه »ال يوجد أي حديث 
عن التف�اوض مع  الواليات املتح�دة يف الوقت 
الراه�ن، وترصيح�ات ظري�ف ال تعن�ي أنن�ا 
 نس�عى وراء االتفاق ال�ذي يري�ده ترامب وال 
إىل مفاوض�ات ثنائي�ة م�ع  أم�ريكا«، الفتاً اىل 

ان�ه »إذا قب�ل ترامب رشوطنا ف�إن هذا يعني 
أن  السياس�ية األمريكية ض�د إيران قد هزمت 
وإذا لم يقبل رشوطنا فهذا  يعني أنه ليس أهال 

للحوار واملفاوضات«. 
وب�ن أن »التهديدات العس�كرية ال تردع بالده 
ع�ن املث�ل للس�الم  والح�وار الت�ي ه�ي جزءا 

تاريخينا«. 

الخارجية اإليرانية : ال حديث عن التفاوض مع واشنطن بالوقت  الراهن دولي دوليعربي  عربي 
أعداد الوفيات واإلصابات في تزايد والسلطات تفقد السيطرة

كورونا .. نقطة الحسم في الصراع االقتصادي األمريكي – الصيني 
 ومحاولة إلجبار بكين على تقديم التنازالت

المراقب العراقي/ متابعة...
تحت العنوان أعاله، كتبت آّنا يورانيتس، يف »غازيتا رو«، حول  استغالل 
أردوغ�ان ورق�ة الالجئ�ن الس�ورين، وتلويح�ه بها يف وج�ه  االتحاد 
األوروب�ي .  وجاء يف املقال: اليوم، ال� 24 من كانون الثاني، تس�تضيف 

 اس�طنبول اجتماعا بن املستشارة األملانية 
أنغيال مريكل والرئي�س  الرتكي رجب طيب 
أردوغان، ملناقشة الوضع يف ليبيا وسوريا، 
 وبحث التعاون االقتصادي. كما أن الجانب 
الرتك�ي بص�دد وضع  مس�ألة أخ�رى عىل 
جدول األعمال، وهي ما يس�ميه عدم وفاء 
االتحاد  األوروبي بالتزاماته بموجب االتفاق 

حول الالجئن .  تعمل تركيا كحاجز أمام االتحاد األوروبي باستضافتها 
الالجئن. يف  املقابل، كانت بروكس�ل قد وعدت أنقرة بمس�اعدة مالية، 
واأله�م من  ذل�ك، تكثيف املفاوضات بش�أن عضوية أنق�رة يف االتحاد 
األوروبي.  ثم، برزت مش�اكل يف الجزء املايل، بل والسيايس، ما تسبب يف 

 تزايد استياء الحكومة الرتكية . 
كما تدهورت العالقات بن بروكسل وأنقرة 
بس�بب عملي�ة »نب�ع  الس�الم« الرتكي�ة يف 
س�وريا. باإلضاف�ة إىل ذلك، ف�رض االتحاد 
 األوروب�ي عقوبات ع�ىل أنقرة ع�ىل خلفية 
التنقي�ب غري القانوني عن  النفط يف منطقة 

قربص االقتصادية الخالصة . 

المراقب العراقي/ متابعة...
عاد الرئي�س الرتكي رجب طيب أردوغان، 
ليخ�رق التزاماته الدولية،  بإرس�اله املزيد 
األرايض  إىل  املرتزق�ة  و  املس�لحن  م�ن 
الليبية، هذا  ما أكدت�ه صحيفة »نيويورك 
ريفيو أوف بوكس« األمريكية، إذ كش�فت 
 ع�ن وج�ود أع�داد كب�رية م�ن املرتزق�ة 
الس�ورين يقاتل�ون م�ع ق�وات  حكومة 
الوفاق بجبهات القتال ضد الجيش الليبي . 
وقال�ت الصحيفة، إنه�ا »تحدثت مع أحد 
الق�ادة امليدانين ال�ذي أكد أن  املس�لحن 
بدأوا بالتوافد عىل طرابلس منذ نحو شهر، 
ومعهم  عس�كريون من الجي�ش الرتكي، 

وأن هناك خططا إلرسال ستة آالف  مسلح 
تباع�ا، مضيف�ة أن املقابل ال�ذي يتحصل 
علي�ه املرتزق�ة هو  راتب ش�هري يصل إىل 

ألفى دوالر، ووعد بالجنسية الرتكية«  . 
أن  تحقيقه�ا  يف  الصحيف�ة،  وأوضح�ت 
ذل�ك جزء م�ن مس�اعي الرئي�س  الرتكي 
رجب طي�ب أردوغ�ان، لزيادة ق�وة بالده 
الجيوسياس�ية، لكنه ال  يس�تطيع القيام 
بمغامرة عس�كرية بجنود أت�راك يف ليبيا، 
الت�ي يمك�ن  أن تتحول وفق�ا لوصفها إىل 
مس�تنقع لرتكيا، ويف ضوء هذه  املخاطر، 
يصبح إرس�ال مسلحن سورين حال آمنا 

ألردوغان . 

كم�ا أكدت الصحيفة، أن »وصول املرتزقة 
مط�ار  يأت�ي  ع�رب  ليبي�ا  إىل  الس�ورين 
طرابلس عىل متن طائرة عسكرية تركية، 

تقلعت من  مطار إسطنبول«  . 
الليبي�ن كان�وا ق�د ن�ددوا  أن  إىل  يش�ار 
باألجندة الرتكية ومح�اوالت  احتالل ليبيا 
الف�وىض  وزرع  واإلره�اب  بامليليش�يات 
يف بالده�م،  مؤكدي�ن أن الرئي�س الرتكي 
رج�ب طي�ب أردوغ�ان، يواص�ل إرس�ال 
 املرتزقة واإلرهابين إىل طرابلس ملس�اندة 
ميليش�يات الوفاق، التي  يرأسها اإلخواني 
فاي�ز الرساج يف محارب�ة الليبن والجيش 

الليبي . 

المراقب العراقي/ متابعة...
»جمه�وري  صحيف�ة  ح�ذرت 
حكوم�ة  اإليراني�ة  إس�المي« 
إقليم كردس�تان  بعد االنباء التي 
تحدث�ت ع�ن وج�ود مباحث�ات 
إلنش�اء قواعد يف  اإلقليم، مؤكدة 
أن امريكا تريد تحويل كردستان 
نقط�ة النط�الق  مغامراته�ا  اىل 

الهوجاء . 

وكتبت الصحيف�ة يف افتتاحيتها 
الت�ي تحم�ل عن�وان »االطم�اع 
كردس�تان  اقلي�م  يف   االمريكي�ة 
التح�ركات  ع�ن  الع�راق« 
الت�ي  واملح�اوالت  االمريكي�ة 
تس�تهدف االلتف�اف ع�ىل ق�رار 
الربملان العراق�ي الداعي  لخروج 

القوات االمريكية من العراق«  . 
»هن�اك  الصحيف�ة  يف  وج�اء 

االمريكي�ن  ب�ن  مباحث�ات 
واملس�ؤولن يف  إقليم كردس�تان 
قواع�د  اقام�ة  بش�أن  الع�راق 
امريكية جديدة هن�اك  لاللتفاف 
عىل قرار الربملان العراقي وذلك يف 

انتهاك لسيادة  العراق«. 
وأضافت الصحيف�ة، أنه »ينبغي 
كردس�تان  يف  املس�ؤولن  ع�ىل 
 الع�راق تف�ادي الوق�وع يف خطأ 

حس�ابات فالتص�ور ب�أن وجود 
القوات  االمريكية سيضمن االمن 
هو تصور خاطئ تماماً«، مشرية 
إىل ان   «امري�كا تري�د ع�رب ه�ذه 
القواعد تحويل كردستان العراق 
ملغامراته�ا  نقط�ة  انط�الق  اىل 
الهوجاء ضد بلدان املنطقة وهذا 
الواقع ليس يف  صالح كردس�تان 

العراق ابداً«. 

إيرانية: واشنطن تريد تحويل كردستان إلى نقطة  صحيفة 
لمغامراتها    »الهوجاء« 

صحف 
ومجالت

روسية: لماذا جاءت ميركل إلى تركيا صحيفة 

بوكس: أردوغان يرسل 6000 مسلح سوري  أوف  ريفيو  نيويورك 
 للقتال في ليبيا

خالل الـ 24 ساعة الماضية .. 40 غارة على الجوف ونهم ونجران  في اليمن

البحرين .. معتقلو »الحوض الجاف« ينهون إضرابهم عن الطعام

تفاصيل جديدة حول »صفقة القرن«.. ومنح مهلة للفلسطينيين  للموافقة

المراقب العراقي/ متابعة...
حالة من الطوارئ أعلنتها كافة الدول 
ىف مختل�ف مناط�ق العال�م،  ملواجه�ة 
الق�ادم  القات�ل  »كورون�ا«  ف�ريوس 
من الص�ن، يف ظل  تداعيات�ه الخطرة 
الت�ي تص�ل إىل ح�د الوف�اة، وه�و ما 
يبدو واضحا يف  الرقابة الش�ديدة التي 
تفرضها كافة السلطات عىل القادمن 
م�ن بك�ن،  من أج�ل التأكد م�ن عدم 
إصابتهم باملرض، حت�ى يمكن تجنب 
تفش�يه  بن املواطنن، وهو ما يعطي 
األم�ر،  بخط�ورة  رصيح�ا  انطباع�ا 
 ليصعد إىل مرتبة التهديد الدويل، وكذلك 
هناك أمور أخ�رى وهي  تتجىل لفرض 
مزي�د م�ن الضغ�وط االمريكية خالل 
التف�اوض م�ع  املس�ئولن الصيني�ن 
م�ن  املزي�د  تقدي�م  ع�ىل  إلجباره�م 

التنازالت. 
توقيت مثري للشك ... 

ولك�ن بعيدا ع�ن التداعي�ات الصحية 
الخطرية من تفىش املرض، يبقى  هناك 
العديد من األبعاد األخرى، التي ال يمكن 
غض البرص عنها،  خاصة إذا ما نظرنا 
إىل توقيت انتش�اره، والذى يتزامن مع 
توقي�ع  املرحل�ة األوىل م�ن االتفاقي�ة 
التجارية بن الواليات املتحدة والصن، 
 بش�أن خالفاتهم�ا الت�ي طف�ت ع�ىل 
الس�طح منذ صعود الرئيس األمريكي 
 دونال�د ترامب إىل س�دة البيت األبيض 

قب�ل 3 أع�وام، عىل اعتب�ار أن  اختالل 
امليزان التجاري بن البلدين، من وجهة 
النظر األمريكية  يرجع يف األس�اس إىل 
تالعب صيني س�واء بعملته�ا، أو عرب 
تقديم  منتج�ات مصنوعة بم�واد أقل 
جودة من نظريتها األمريكية، وبالتايل 
 يمكن بيعها بأس�عار أرخص، وإغراق 
الس�وق األمريكية عىل حس�اب  املنتج 

األمريكي . 
انتش�ار  ب�أن  الق�ول  يمكنن�ا  وهن�ا 
يع�د  الص�ن،  يف  الخط�ري  الف�ريوس 
 بمثاب�ة مرحل�ة حاس�مة يف ال�رصاع 
األمريك�ي الصين�ي، حي�ث إن�ه يقدم 
 نقاط�ا إضافية لواش�نطن يف رصاعها 
التج�اري مع بك�ن، من خ�الل  مزيد 
م�ن اإلج�راءات األمريكي�ة املتوقع�ة 
تج�اه كل م�ا ه�و ق�ادم م�ن  الصن، 
س�واء م�ن األش�خاص أو املنتج�ات، 
بذريع�ة املخاوف من  تفىش املرض بن 
املواطن�ن األمريكين، وبالتايل التنصل 
من  التزامات واشنطن رغم التوصل إىل 
اتفاق مبدئ�ي، يفتح الباب أمام  جولة 

جديدة من املفاوضات بن الجانبن. 
ضغوط أمريكية...  

ولع�ل الحديث عن الجولة الجديدة من 
املفاوضات بن واشنطن  وبكن، يمثل 
مخاوف كب�رية للعديد من املتابعن، يف 
ظ�ل توقعات  كبرية ت�دور يف معظمها 
حول صعوبتها، نظ�را لكثرة القضايا 

 الخالفية، خاصة فيما يتعلق بمس�ألة 
القيم�ة الحقيقي�ة للعمل�ة الصيني�ة 
  )الي�وان(، حي�ث إن الوالي�ات املتحدة 

تته�م الحكوم�ة الصيني�ة بالتالع�ب 
 يف قيم�ة عملته�ا، واالحتف�اظ بها يف 
قيم�ة أقل من قيمته�ا الحقيقية،  مما 

يمكنها من غزو األس�واق العاملية، وىف 
القلب منها السوق  األمريكي، وبالتايل 
يبقى الفريوس القاتل فرصة أمريكية 

لف�رض  مزي�د م�ن الضغ�وط خ�الل 
التف�اوض م�ع املس�ؤولن الصينين 
م�ن  املزي�د  تقدي�م  إلجباره�م  ع�ىل 

التنازالت . 
»كورون�ا«  انتش�ار  أزم�ة  أن  ويب�دو 
للرئي�س  منح�ة  طياته�ا  يف  تحم�ل 
 األمريك�ي دونالد ترامب، ليحقق املزيد 
من املكاس�ب، التي يمكنه من  خاللها 
يف  يكم�ن  النتص�ار جدي�د،  الرتوي�ج 
نجاح�ه يف اس�تعادة الق�وة  األمريكية 
وهيمنته�ا سياس�يا واقتصاديا، أمام 
املواط�ن األمريكي،  ليعلن، قبل انطالق 
االنتخابات األمريكية املقررة يف ترشين 
الثان�ي  املقب�ل، ع�ىل أنه وع�د »بجعل 
أمريكا عظيمة مجددا«، فأوىف يف  نهاية 

املطاف عىل كافة املستويات. 
إصابات ووفيات يف ارتفاع ... 

واىل ذل�ك أعلن�ت الس�لطات الصينية، 
الي�وم االثن�ن، ارتف�اع ع�دد  ضحاي�ا 
فريوس كورونا القاتل إىل 80 شخصا، 
وارتفاع ع�دد  اإلصابات بهذا الفريوس 

إىل 2300 يف جميع أنحاء البالد . 
وأك�دت لجنة إقلي�م هوبي حيث ظهر 
الفريوس يف بي�ان، ارتفاع عدد  ضحايا 
الف�ريوس إىل 76 ش�خصا، كما ارتفع 

عدد املصابن إىل   1423 يف اإلقليم . 
الصن تؤكد عدم سيطرتها...  

وبدورها أكدت الحكومة الصينية عدم 
س�يطرتها عىل املرض رغم   إجراءاتها 
الصحي�ة الت�ي اتخذته�ا ملواجهة هذا 
امل�رض ألن الوباء  بات منترشا بش�كل 

كبري. 

المراقب العراقي/ متابعة...
ش�ن طريان العدوان الس�عودي 40 غارة جوية 
خ�الل الس�اعات  املاضي�ة ع�ىل الج�وف ونهم 
ونج�ران وعس�ري .  وأك�د مصدر أمن�ي يمني أن 
ط�ريان العدوان ش�ن خالل الس�اعات  املاضية، 

21 غ�ارة جوي�ة عىل منطق�ة العقب�ة بمدرية 
خب والش�عف  يف محافظة الج�وف و10 غارات 
جوي�ة عىل مديرية نهم، وخم�س  غارات جوية 
عىل البقع قبالة نجران وأربع غارات جوية عىل 

 مجازة الرشقية يف عسري . 

وكان الرئي�س املش�اط ق�د أك�د خ�الل لقائ�ه 
املبعوث األممي »مارت�ن  غريفيث« قبل أيام، أن 
استمرار العدوان يف مس�اندة املرتزقة  بالغارات 
الجوي�ة س�يؤدي إىل إنهاء مبادرة الس�الم التي 

أعلنها  الرئيس املشاط يف ال�� 21 من 2019م . 

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن معتقلو س�جن الحوض الجاف إنه�اء إرضابهم عن 

الطعام، بعد  وعود من إدارة السجن بتنفيذ مطالبهم . 
وكان 125 معتق�اًل يف الحوض الج�اف قد بدأوا يف إرضاب 
عن  الطع�ام منذ يوم األربع�اء 22 كان�ون الثاني الجاري 
للمطالب�ة بالتوق�ف  ع�ن س�وء املعامل�ة واالنته�اكات، 
والحصول عىل الرعاي�ة الطبية  الالزمة بعد تفيش أمراض 
جلدية يف صفوفهم، والتوقف عن  اإلهمال الصحي املتعمد، 

وتحسن األوضاع داخل السجن . 
يذك�ر أن أكث�ر من 50% م�ن املعتقلن يف الح�وض الجاف 
يعانون  من أم�راض جلدية، ومنها الجرب والحساس�ية، 
وسط تجاهل تام  ومتعمد من إدارة السجن، وبالخصوص 
املدع�و »فهد الكوهج�ي«  املتورط املب�ارش واملنفذ لجرائم 

حقوق اإلنسان عليهم . 

المراقب العراقي/ متابعة...
أش�ار موقع »يديعوت أحرونوت« 
»الرئي�س  أن  إىل  اإلرسائي�ي 
 األمريك�ي دونال�د ترام�ب يخطط 
ملن�ح »ف�رتة إع�داد« تمت�د لحوايل 
»صفق�ة  لتطبي�ق  4  س�نوات 
الق�رن««، موضح�ا أنه »س�يبقي 
الباب  مفتوحا أمام الفلس�طينين 
الذين س�يواصلون رف�ض الخطة، 
وس�ينطلق  من فرضي�ة أن رئيس 
محم�ود  الفلس�طينية  الس�لطة 
عب�اس س�ريفض  الصفق�ة فيما 

سيوافق خلفه عليها«. 
»الجان�ب  ان  إىل  املوق�ع  ولف�ت 
بقب�ول  يس�مح  ل�ن  األمريك�ي 
م�رشوط  أو  إرسائي�ي  جزئ�ي 
للخط�ة، ول�ن يواف�ق ع�ىل »نعم 
ولكن« من قبل  رئي�س »الحكومة 
نتنياه�و،  بنيام�ن  اإلرسائيلي�ة« 
ال�ذي ينوي املوافق�ة  عىل الصفقة 
يف س�ياق تحفظات سيناقش�ها«، 
وق�ال إن »املوقف  األمريكي واضح 
أن »إرسائي�ل« ال يمكنه�ا ف�رض 
س�يادتها عىل جميع  املستوطنات 
وض�م غور األردن، كم�ا ال يمكنها 

رف�ض تنفي�ذ أج�زاء  أخ�رى م�ن 
الصفقة«. 

»الصفق�ة  أن  املوق�ع  وأض�اف 
تؤك�د أن�ه خالل »ف�رتة اإلع�داد« 
يحص�ل  تجميد للوض�ع يف املناطق 
»الس�يطرة  تح�ت  الواقع�ة  »ج« 
 اإلرسائيلي�ة«، موضح�ا أن »ذل�ك 
بالبن�اء  ل�«إرسائي�ل«  سيس�مح 
داخل  املستوطنات املوجودة لكن ال 
تستطيع توس�عتها خارج الحدود 

 الحالية«. 
مص�ادر  ع�ن  املوق�ع  ونق�ل 
»الجانب األمريكي  أن  »إرسائيلية« 

يس�عى  إىل منح ف�رتة زمنية تمتد 
ع�دة أس�ابيع م�ن أج�ل تحدي�د 
إجابة  الفلس�طينين إم�ا بالقبول 
أو الرف�ض، وذلك قب�ل ان تفرض 
  «إرسائي�ل« »الس�يادة ع�ىل نصف 
املناط�ق »ج««، مضيف�ة أن »ذلك 
نتنياه�و م�ن ط�رح   ل�ن يمك�ن 
م�رشوع »ف�رض الس�يادة« أمام 
  «الكنيس�ت« للمصادقة عليه قبل 

بدء االنتخابات يف آذار«. 
املخصص�ة  »املناط�ق  أن  وتاب�ع 
للدولة الفلس�طينية لن تس�تطيع 
ح�ال  يف  ملس�ها    «إرسائي�ل« 

اىل  الع�ودة  الفلس�طينيون  ق�رر 
املحادث�ات  يف الس�نوات املقبل�ة«، 
مضيف�ا أن »ترام�ب يعتم�د ع�ىل 
ف�وزه يف  انتخابات ترشي�ن الثاني 
بوالي�ة ثاني�ة، ث�م الضغ�ط ع�ىل 
الفلس�طينين  للع�ودة إىل طاول�ة 

النقاش«. 
»ف�رتة  نهاي�ة  »م�ع  إن�ه  وق�ال 
للفلس�طينين  يمك�ن  اإلع�داد«، 
اإلعالن ع�ن   «الدولة الفلس�طينية 
املس�تقلة«، لكن ترامب س�يفرض 
عليها الكثري  م�ن القيود: من دون 
ع�ىل  س�يطرة  دون  م�ن  جي�ش، 
املجال الج�وي،  من دون س�يطرة 
عىل املعاب�ر الحدودي�ة، ومن دون 
دول  م�ع  االع�رتاف  بالتحالف�ات 

اجنبية«، عىل حد تعبريه . 
كم�ا كش�ف املوق�ع أن »الصفقة 
تقرتح إنشاء نفق بن غزة والضفة 
 الغربية يش�كل »معربا آمنا«، وهذا 
األمر يتعلق بمس�ألة حساسة جدا 
 لم تدرس بعد يف »املؤسسة األمنية 
اإلرسائيلي�ة«، الت�ي س�يكون لها  
 تحفظات كث�رية لضمان عدم نقل 

وسائل قتالية او مطلوبن .» 
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ُيذكرّن�ا بعض أع�داء اإلم�ام الخمين�ي والعلمانيون 
بحرك�ة التصعيد التي قادها الس�يد  اإلم�ام رضوان 
الل�ه علي�ه ض�د الش�اهويتخذونها ُم�رراً إلباح�ة 

استهتارهمباألمن  العام للبلد. 
وله�ذا أودُّ توضي�ح ذل�ك بنق�اط قليل�ة:1- اإلم�ام 
الخمين�ي حاك�م رشع�ي يف زمان�ه وما  يص�در منه 
ه�و موقفرشعي ولم يص�در أي بيان م�ن املرجعية 
يف النج�ف تؤّيد فيه  قطع الطرق والحرق وما ش�ابه 

كونها الحاكم الرشعي يف العراق. 
 2- النظ�ام يف إيران كان نظام�اً ال رشعياً فهو نظام 
دكتات�وري قائم ع�ى الوراث�ة ال  قيم�ة وال رأي فيه 

للشعب اإليراني, 
بينم�ا النظام يف العراق نظام رشعي قانوني أتى عر 
صنادي�ق االقرتاع ومش�كلتنا  مع�ه يف التفاصيل ويف 
تنفيذ بعض اإلصالحات ومحاربة الفس�اد ال يف أصل 

 النظام العراقي. 
 3- الش�عب اإليراني ُكلّه حارب النظام الشاهنشاهي 

فلم تخرج محافظة دون أخرى
لم تخرج املحافظات الشيعية فقط كما يف العراق. 

وأم�ا عن التصعيد الحايل والتخريب فغالبية الش�يعة 
أيضا ضده فهو يمثل القلّة  القليلة داخل الشيعة. 

ما يمثل الش�يعة هي املاليني التي خرجت يف تش�ييع 
القادة و مليونّية السيادة. 

 4- يف الع�راق هناك أمل لحل األم�ور عر االنتخابات 
فحتى قان�ون االنتخابات  املجحف األخري لم يكن هو 
الس�بب الكامل للفسادفقد قاطع 70% من العراقيني 
 االنتخاباتم�اذا ل�و انتخب�وا هؤالء ممثل�ني صالحني 

عنهم؟
تركوا ال� 30% تقرر مصري الجميع واكتفوا بالصمت 

والتسقيط؟
بينم�ا يف إيران لم يك�ن هناك خيار للش�عب اإليراني 

الذي انزل جيشه ضد الشعب. 
 5- إكماال للنقطة الجيش العراقي والقوات املس�لحة 
م�ا زال�ت منزوع�ة الس�الح يف  نق�اط التم�اس م�ع 

املخربني, 
إال يف حالة قمع املخرب�ني عند هجومهم عى املقرات 
بغي�ة حرقه�ا ويف الغال�ب تم  الس�ماح له�م إلكمال 

جرائمهم. 
بينم�ا الجي�ش اإليران�ي كان جيش�اً بهلوي�اً لقم�ع 

الشعب. 
 6- يف إيران لم يتم فرض التغيري واالرضاب والعصيان 

عى عامة الشعب  اإليراني كما يف العراق. 
حي�ث ت�م لح�م أب�واب امل�دارس وتهدي�د الك�وادر 

التدريسية و موظفي الدولة بالقوة. 
فه�ل اإلم�ام الخميني دع�ا إليق�اف التعليم كرشط 

النتصار الثورة االسالمية او فرض  ذلك بالقوة؟
 7- االمام الخميني لم يفرض ُمرشحاً وال نظاماً عى 
اإليراني�ني كما يفعل هؤالء  املخربني من عملية فرض 
مرشٍح بعينه.هناك نقاط كثرية وأكتفي بهذا القدر. 

..!زمنينبينمقارنة
بقلم/ رأفت الياسر

 بقلم/ حيدر الرماحي
   

مراهنات كنا نعيش�ها باألم�س القريب 
كادت أن تذه�ب بن�ا نح�و املجهول، وان 
 تغيب س�لطة الدولة لينه�ش بنا اعداؤنا 
ونقع ضحية رصاع قاس لتجعلنا ننتظر 
 مرشوع�ا خارجي�ا مبهم�ا ونح�ن تحت 
الضغ�ط والف�راغ والالقان�ون لنقع من 
جديد  تحت س�يطرة خارجي�ة اكثر مما 
نحن في�ه اليوم، واقلها كنا ننتظر حكما 
عس�كريا  او قيادة عميلة تح�ت العباءة 

كما يعر. 
هك�ذا كنا باالم�س حني اس�ُتغل الحراك 
الش�عبي والتظاه�رات م�ن قب�ل إرادات 
ان�واع  اش�د  ضدن�ا  خارجي�ة  مارس�ت 
البطش، واس�تخدمت الش�عارات الراقة 
اعم�ال  كش�عار  لتغطي�ة  والوطني�ة 
التخريب، رغم ان املخلصني من الش�عب 
نزلوا م�ن اجل ان يغريوا  واقع�ا مراً أقله 
الفس�اد املايل واالداري والرتاجع الخدمي 
عن�ارص  التخري�ب  خالله�م  فتس�لل 
فع�ل  ردة  اىل  ادى  مم�ا  والفوضوي�ون 
عكسية من قبل الشعب تجاه  التظاهرات 
التي كانوا يؤمنون انها س�تخلصهم من 
الفساد وتنقلهم من حال اىل  حال افضل. 

وهكذا كانت رؤية املرجعية الدينية التي 
تحركت بكل ثقلها من اجل اصالح الواقع 
 وخصصت حيزا كبريا من خطابها بهدف 

ترش�يد الح�راك الش�عبي والتظاهرات، 
 الت�ي نؤم�ن انه�ا ل�و تس�تغل بمطالب 
واقعي�ة بعيدة ع�ن االنحي�از والتخوين 

ونس�ف  التجرب�ة واخذها نح�و املجهول 
لقدم�ت مث�اال وتجرب�ة رائع�ة لألجيال 

وجميع  التجارب السياسية يف املنطقة. 
ووس�ط هذا االنقس�ام واالخ�ذ بنا نحو 
املجهول من قبل قوى الضالل التي نزلت 
 بكل قوتها لن�زع الروح الوطنية واعطاء 
رشعية لالحت�الل بصور مبطنة ومعلنة، 
 هنا الق�ت الق�وى االس�المية والوطنية 
بعصاه�ا بمليوني�ة طرد املحت�ل لتلتهم 
باخ�ذ  الق�ايض  االس�تكباري   امل�رشوع 
الع�راق نح�و املجهول وش�دخ الس�يادة 
وزرع  فكرة الصداقة االمريكية للش�عب 
العراق�ي الت�ي اثبت�ت عداءها لن�ا كأمة 

وكشعب. 
وبالفع�ل كان�ت تظاه�رة ام�س مدعاة 
تفاصيله�ا  ب�كل  وال�رور  للمفخ�رة 
بحجمه�ا  بوح�دة الص�ف، بالش�عارات، 
باالنعكاس�ات، وجعلت امري�كا والعالم 
امام واقعيات  جديدة ومتغريات سياسية 
واملنطق�ة  للع�راق  قادم�ة  واساس�ية 
وطبيع�ة ال�راع  القائم .. ه�ذا ال يعني 
ايقاف املرشوع االمريك�ي الخبيث وانما 

سيؤدي اىل  تحجيمه بصورة واخرى. 
خصوص�ا اذا م�ا اخذن�ا بنظ�ر االعتبار 
ان ه�ذه التظاه�رات انطلق�ت يف ظروف 

 اس�تثنائية داخلي�ة وخارجي�ة اهمها:- 
حجم الراع االقليمي عى ارض العراق

وضع�ف  الداخ�ي  االمن�ي  الخط�ر   - 
الدولة.- االنقس�ام االجتماعي رغم عدم 
تس�ليطنا  الضوء عليه.- املواقف املرتددة 
للق�وى والتيارات.- التهدي�دات )داعش، 
 العقوبات، الجوكر واملندسني(.- الهجمة 
االعالمية املضادة والتس�اقط االعالمي.- 
 املصري املجهول.- الش�عور بحجم الغول 
االمريك�ي وقدرت�ه والط�رق ع�ى ه�ذا 
 الطبل.ورغم ذلك اكتس�بت ه�ذه الوقفة 
املرشفة مرشوعيتها من- الروح الوطنية 

 الرافضة لالحتالل.- املرجعية الدينية.
- القرار الرملاني بطرد االحتالل.- القبول 

 الشعبي. 
فكان�ت وقفة تحدي رغ�م كل التخوفات 
باالعتم�اد ع�ى الل�ه تعاىل ورفض�ا للذل 

 والهوان. 
واملهم ان املرشوع االمريكي بقي متحريا 
امام هذه الجموع املليونية الرافضة  الي 
ش�كل من اش�كال االحتالل العسكري او 
الفكري.. واعتقد س�تكون هناك وقفات 
 اخ�رى قادمة حس�ب طبيع�ة املتغريات 
العراق�ي  للش�عب  وس�يكون  وال�راع 
موقفا  من كل متغري جديد عى الساحة .

،،

أيا ما كان سيؤول إليه المخاض الذي تمر به »صفقة القرن« الواضح أنها  انتقلت من المرحلة »الدبلوماسية إلى السياسية«، بحسب توصيف بعض 
 المعلقين اإلسرائيليين. وهو وصف يراد به االشارة إلى أنها انتقلت من مرحلة  البحث والصياغة بين الطواقم المختصة من الطرفين اإلسرائيلي 

واالميركي، إلى  القادة السياسيين. ضمن هذا االطار، تندرج دعوة رئيس وزراء العدو بنيامين  نتنياهو ورئيس المعارضة بني غانتس، إلى 
واشنطن . 

»صفعةالقرن«:المقاومةوحدهاهيالرد

بقلم/ جهاد حيدر

يأت�ي تحري�ك ه�ذه القضية، مج�دداً، 
وداخلي�ة  اقليمي�ة  س�ياقات  ظ�ل  يف 
)امريكي�ة  وإرسائيلي�ة(، وتنطوي عى 

أكثر من رسالة وداللة : 
الواضح أن ما يس�مى »صفقة القرن« 
هو أبعد ما يكون عن مرشوع تسوية، 
أو  حت�ى مفه�وم الصفق�ة  . ألن ه�ذه 
طرف�ني  وج�ود  تف�رض  العناوي�ن، 
يتبادالن التن�ازالت  فيحصل كل منهما 
ع�ى ق�در م�ن مطالب�ه. لكن م�ا يتم 
طرح�ه هن�ا، ه�و امالءات م�ن  طرف 
واحد، وليس خالصات تم التوصل اليها 
يف س�ياق مباحثات ثنائية  فلس�طينية 
- إرسائيلي�ة، وانم�ا تم�ت صياغته�ا 
ب�ني واش�نطن و«تل ابي�ب«، بما يلبي 
توقي�ت  ويف  اإلرسائيلي�ة.   املطال�ب 
داخ�ي يخدم كال م�ن نتنياه�و، الذي 
يواج�ه  تحدي�ات قضائي�ة وانتخابية، 
وترام�ب الذي يواجه مس�اعي ملحاولة 
عزله، فيعمد  من خ�الل هذا الطرح إىل 
كس�ب تأييد ودعم اللوبي اإلرسائيي يف 

الكونغرس . 
وما يت�م طرح�ه يف ه�ذه املرحلة، هو 
أيًض�ا برنام�ج عمل تم الب�دء بتنفيذه 
قب�ل  االع�الن عن�ه. ويه�دف إىل وضع 
الطرف الفلس�طيني أمام خيار واحد، 
وهو التكيف  والتسليم بالوضع القائم. 
وهي النتيج�ة الطبيعية ملن يتخى عن 
عنارص القوة  التي يملكها، يف مواجهة 

املحتل . 
لم يك�ن حر الدع�وة إىل ضم الضفة 

الغربي�ة، يف س�ياق صفق�ة الق�رن أو 
إىل  الدع�وة  وتف�ادي  م�ن  خارجه�ا، 
ض�م كل الضف�ة، انطالقا م�ن قناعة 
إرسائيلي�ة بمن�ح  الفلس�طينيني جزًءا 
م�ن حقوقه�م، ب�ل انطالق�ا م�ن أن 
الضم الش�امل للضفة س�ُيهدد  الطابع 
اليه�ودي للكي�ان اإلرسائي�ي. من هنا 
ي�دور الحديث ع�ن ضم مس�توطنات 
 الضفة، بمعنى أن يش�مل ذلك مناطق 
»ج«، ) وفق تقسيمات اوسلو للمناطق 
 الفلسطينية( التي تبلغ مساحتها %60 

من الضفة . 
الوجود الس�كاني الفلسطيني الكثيف 
يف الضفة الغربية، فرض عى القيادات 
 اإلرسائيلي�ة البح�ث ع�ن صيغ�ة حل، 
الجغرافي�ة  االطم�اع  ب�ني  للتوفي�ق 
والقي�ود  الديمغرافية. لذلك، لو لم يكن 
هناك تجمع سكاني فلسطيني يف بقية 

مناطق  الضفة، لشملها الضم ايضا . 
يالحظ عى »صفقة القرن«، أنها تأتي 
امت�داداً للمخط�ط االس�تيطاني الذي 
بدأ مع  االحتالل الريطاني لفلس�طني. 
وبنظ�رة خاطفة إىل ال�وراء يالحظ أن 
الخطة  الصهيونية العامة ارتكزت عى 
سياس�ة فرض الوقائع ثم الس�عي إىل 
انتزاع  الرشعي�ة الدولية الت�ي مكنتها 
بدورها م�ن فرض ه�ذه الوقائع. منذ 
بداي�ة االحت�الل  الريطان�ي، نجح�ت 
الحرك�ة الصهيوني�ة يف ف�رض واق�ع 
حماي�ة  الجي�ش  ظ�ل  يف  اس�تيطاني 
الريطاني، )بدون تجاهل االس�تيطان 
الذي س�بق هذه املرحلة وله س�ياقاته 
 الخاص�ة(. ثم عندما أخ�ذت بريطانيا 

تبحث عن حل ملشكلة اختلقتها بالتآمر 
م�ع  ال�دول الغربي�ة الك�رى، دعوا إىل 
تقس�يم ارض فلسطني بني »الشعبني« 
اليهودي  والفلسطيني. وتم تتويج ذلك 
بقرار التقسيم 181، الصادر عن االمم 
املتح�دة ع�ام   1947. ثم بعد التوس�ع 
ال�ذي نفذت�ه “إرسائيل” خ�الل حرب 
العام 1948، بادرت  فورا إىل اس�تيطان 
تل�ك املناطق، حت�ى أصبح�ت الحدود 
املتع�ارف عليها إلرسائي�ل،  هي حدود 
هدنة الع�ام 1949، مع الدول العربية. 
ثم يف اعق�اب احت�الل االرايض  العربية 
نتيجة حرب العام 1967، بدأ يف مرحلة 
الحقة بن�اء املس�توطنات إىل أن  وصل 
إىل ما وصل اليه عش�ية اتفاق اوس�لو. 
وحول ذلك، يلفت الباحث يف معهد  بيغن 
اللواء غرش�ونهكوهني، أن  الس�ادات، 
اس�تثناء رئيس الوزراء اسحاق رابني، 
 للمناطق التي تمت تس�ميتها عى أنها 
مناطق »ج«، وشكلت 60% من الضفة، 
 خ�الل اتف�اق اوس�لو، لم يك�ن عبثياً، 
ب�ل كان مدروس�ا وهادف�اً، وعكس�ت 
املخطط  ال�ذي كان يختزنه قادة كيان 
الع�دو االرسائيي، م�ن أن هذه املناطق 

لن يتم  تسليمها للفلسطينيني . 
ه�ذا  يؤك�د  ال�ذي  االض�ايف  امل�ؤرش 
املخط�ط، هو وترية رسع�ة زيادة عدد 
 املس�توطنني منذ ما بعد اتفاق اوسلو، 
حي�ث تكش�ف التقاري�ر اإلرسائيلي�ة 
عن  زيادة بنس�بة 100%، يف الس�نوات 
الخم�س الت�ي تل�ت توقي�ع االتف�اق. 
وهك�ذا نجح�ت   «إرسائي�ل« يف ح�رش 
الس�لطة الفلس�طينية، ب�ني خي�اري 

االنس�حاب من االتفاق، أو  التسليم بما 
تفرضه »إرسائي�ل«، وهي نتيجة تخي 
السلطة عن خيار املقاومة  كخيار بديل 

عن التسوية . 
يف نف�س الس�ياق، يالحظ أن   تس�مية 
»صفقة القرن«، تأتي امتدادا لتسميات 
أخرى  رافقت أكثر م�ن رئيس أمريكي 
يف البيت االبيض، لكنها تمحورت حول 
جوه�ر  واح�د، وه�و تكري�س الواقع 
االستيطاني يف الضفة. هذا ما نالحظه 
يف خطة  كلينتون للتس�وية، إىل خارطة 
الطري�ق الت�ي واكبت الرئي�س جورج 
بوش، إىل  املفاوضات املتعثرة املتواصلة 
إىل  أدت  اوبام�ا،  ب�اراك  الرئي�س  م�ع 
تضيي�ع  الس�لطة الفلس�طينية ثماني 
سنوات من الرهان الفاشل عى ادارته، 
وص�وال إىل  صفق�ة القرن م�ع ترامب. 
املش�رتك بني كل ه�ذه املخططات، هو 
أن االس�تيطان بق�ي  وتوس�ع، وانتقل 
اآلن إىل مرحلة اضفاء الرشعية الدولية 

- األمريكية عليه . 
مع ذلك، ماذا لو تم االعالن عن صفقة 
القرن، وت�م فرضها عى أرض الواقع؟ 
 وماذا لو لم ُتطرح »صفقة القرن«؟ ما 
الذي كان س�يتغري؟ يف كلت�ا الحالتني، 
 املشرتك بينهما هو أن االحتالل سيبقى، 
واملن�اورات  س�يتمدد.  االس�تيطان 
والس�لطة  س�تتواصل،   السياس�ية 
الفلسطينية س�تبقى تعرتض وتطالب 
يف  للمفاوض�ات.  باملرجعي�ة  الدولي�ة 
املقاب�ل، املتغري الوحيد ال�ذي يمكن أن 
يح�دث انقالبا يف  ه�ذا املس�ار، وينتج 

واقعاً مغايرا هو املقاومةفقط . 

بقلم/ يوسف الراشد

اليختلف اثنان وبشهادة جميع املناطق 
والطوائف واالقليات الدينية من اإلخوة 
 الس�نة والش�يعة واالكراد واملسيحيني 
والصابئ�ة واآليزيدية وباق�ي الديانات 

او من  االحزاب العلمانية واالسالمية. 
مواق�ف املرجعي�ة الديني�ة يف النج�ف 
االرشف وم�ن خ�الل قراءته�ا للواقع 
العراق�ي  وللعملي�ة  السياس�ية  ومنذ 
2003 وحت�ى  يومنا ه�ذا هي مواقف 
معتدل�ة وتق�ف  ع�ى مس�افة واحدة 
م�ن الجميع  وانها تري�د الخري للعراق  
وتسعى  بكل جهدها من  اجل استقرار 
الع�راق وان دورها  كان أبويا توجيهيا 
وهي تقدم االرشاد والنصائح  والحلول 
ف�كان موقفه�ا الح�ازم عن�د كتاب�ة 
الدستور التي سعت امريكا وحلفاؤها 
 عرقل�ة كتابته وانج�ازه ولحث الناس 
عى املش�اركة الواس�عة يف االنتخابات 
ومن  خالل الدورات االنتخابية املتعاقبة 
الختي�ار ممث�ي الش�عب واملواقف من 
الت�ي  واملبدئي�ة  القضاي�ا  املصريي�ة 
تخص البلد وعندم�ا تعرض العراق اىل 
االس�تباحة  والغزو الداعيش وس�قوط 
الع�راق  مناط�ق ومحافظ�ات  اغل�ب 
اس�وار  ووصوله�م  اىل  لس�يطرته 
بغ�داد وبع�د قراءتها للوض�ع  االمني 

والعسكري والسيايس للعراق . 

وجدت البد م�ن  رضورة اصدار فتوى 
الجه�اد الكفائيالنقاذ العراق وش�عبه 
 ومقدس�اته وكي�ف اس�تجابت وهبت 
الحش�ود املؤمنة بالتط�وع وااللتحاق 
بجبهات  القتال الش�يوخ قبل الش�باب 
والصغ�ار قب�ل الكب�ار يف ص�ورة ق�ل 
له�ا النظ�ري وبه�رت   العال�م يف تالحم 

والتفاف الناس حول مرجعيتهم .....  
وهي اآلن تش�دد ع�ى رضورة احرتام 
ق�راره  واس�تقالل  الع�راق  س�يادة 
وش�عباً  أرض�اً  الس�يايس  ووحدت�ه 
ورفضها القاطع ملا يمّس هذه الثوابت 
الوطني�ة من أي  ط�رف كان وتحت أي 
ذريع�ة كما واعطت مس�احة واس�عة 
للمواطن�ني والحرية  الكاملة يف التعبري 
بالطرق الس�لمية  عن توجهاتهم بهذا 
الش�أن واملطالبة بما  يجدونه رضورياً 
لصيان�ة الس�يادة الوطنية بعي�داً عن 
االم�الءات الخارجية وه�ي  تؤكد  عى 
رضورة تنفي�ذ االصالح�ات الحقيقية 
الت�ي طاملا طالب بها الش�عب وقّدم  يف 
س�بيل تحقيقها الكثري من التضحيات 
واالرساع يف تش�كيل الحكومة الجديدة 
 وأن تتع�اون مختلف األط�راف إلنهاء 
ه�ذا املل�ف وحّل ه�ذه األزم�ة الراهنة  
ونبه�ت  الفرق�اء السياس�يني أن يعوا 
حج�م املخاط�ر التي تحي�ط بوطنهم 
يف ه�ذه املرحلة  العصيب�ة وأن يجمعوا 
أمرهم عى موق�ف موحد من القضايا 

الرئيس�ية والتحدي�ات  املصريي�ة التي 
يواجهها  مراعني يف ذلك املصلحة العليا 
للش�عب العراق�ي حارضاً  ومس�تقبالً  
....   كم�ا وش�اهدنا موق�ف املرجعية 
وم�ن خ�الل الخط�ب الس�بع االخرية 
ع�ى تأكيده�ا ع�ى  س�لمية التظاهر 
وح�ث املتظاهري�ن ع�ى االبتع�اد عن 
العنف واالنحراف عن املسار  الصحيح 
التظاه�ر  بس�لمية  الت�ام  وااللت�زام 
املندس�ة  العن�ارص  وتميي�ز  وف�رز 
والت�ي  ت�يء اىل املتظاهري�ن وع�دم 
الس�ماح باالنج�رار اىل اعم�ال العنف 
واعم�ال الش�غب  والتخريب  واإلرضار 
باملمتل�كات العامة او الخاصة والنهب 
والتخريب والحرق  مما اعطى رس�الة 
س�لبية تتن�اىف وس�لمية التظاه�رات 
والتش�ديد عى حرمة ال�دم   ....ان هذه 
املواقف املس�ددة من الس�ماء واملتزنة 
واملدروس�ة للمرجعي�ة الديني�ة  والتي 
ه�ي امتداد لخط الرس�الة الس�ماوية 
خط محمد وال محمد وخط ائمة اهل 
البيت  االطه�ار ..... قد حفظت العراق 
وشعبه من الوقوع يف الهاوية واالنزالق 
السمح  الله وهي محط اعجاب وفخر 
جميع الوفود والشخصيات واملنظمات 
الرس�مية  وغري الرسمية التي ترشفت 
وزارت املرجعي�ة الديني�ة والحق يقال 
إن املرجعي�ة  الدينية هي صمام االمان 
للعملية السياسية يف املايض والحارض. 

المرجعيةالدينية..صماماألمان

مليونيةالسيادة..تلتهمشرعيةاالحتالل



يص�ل الي�وم اإلثن�ن نج�م نفط 
الوس�ط الجدي�د ياس�ن بيوض، 
لاللتحاق بتدريب�ات  الفريق، بعد 
أن ت�م ضم�ه بف�رة االنتق�االت 

الشتوية . 

وق�ال مرشف الك�رة بنادي نفط 
العل�وم:  بح�ر  ف�راس  الوس�ط 
»اإلدارة انته�ت م�ن  التعاقد مع 
الالع�ب املغرب�ي ياس�ن بيوض، 
لتمثي�ل  س�نغايل  آخ�ر  والع�ب 

الفري�ق  بال�دوري املمت�از ال�ذي 
س�ينطلق يف العرشين من ش�هر 

شباط املقبل«. 
وب�ن أن اإلدارة نجح�ت يف ض�م 
بوق�ت  ياس�ن  عص�ام  املداف�ع 

س�ابق وتم االتفاق  بشكل نهائي 
مع مهاج�م الديواني�ة فالح عبد 
اآلخ�ر  ه�و  وس�يلتحق  الكري�م 
بالفري�ق .  وزاد: »بالت�ايل اكتملت 
صف�وف الفري�ق وعوضنا غياب 

الالعب محمد شوكان الذي  انتقل 
لكاظمة الكويت�ي وزاكري واودا 

مارشال«. 
وأشار إىل أن نفط الوسط يسعى 
للمنافس�ة عىل اللقب يف املوس�م 

الح�ايل  وبالت�ايل ل�م ينقطع عن 
التدريبات لفرة طويلة، وحافظ 
الجه�از الفن�ي بقي�ادة  امل�درب 
جاهزي�ة  ع�ىل   شنيش�ل  رايض 

الالعبن. 

المغربي ياسين 
بيوض ينضم 
لنفط الوسط

6الرياضية

صالح يصف مجموعة الجوية بالمتوازنة

القرعة تضع الشرطة بمجموعة صعبة والزوراء في مهمة سهلة نسبيا

االثنين 27 كانون الثاين 2020 
العدد 2250 السنة العاشرة

متابعة/ القسم الرياضي
االتح�اد  مق�ر  يف  االثن�ن  الي�وم  أجري�ت 
العراقي لك�رة القدم قرعة ال�دوري املمتاز 
 للموس�م الك�روي الح�ايل بع�د ان توق�ف 
استمرار الدوري مع اجراء اربع ادوار فقط 
 وبمش�اركة خمس�ة عرش ناديا وانسحاب 
خمس�ة اندية ه�ي أندية الكرخ والقاس�م 
 والديوانية وزاخو والس�ماوة بسبب االزمة 

املاية. 
ونت�ج اجتم�اع الهيئ�ة العامة ال�ذي اجري 
الس�بت املايض عن اتفاق األندية مع  اتحاد 
الق�دم عىل اجراء دوري املوس�م الحايل عىل 
وف�ق نظام املجموعات وبث�الث  مجموعات 
تق�ام جمي�ع مبارياته�ا يف مالع�ب أربي�ل 

ودهوك وزاخو اوالسليمانية. 
ووضعت اندية الرشطة وال�زوراء والجوية 
عىل رأس املجموعات الثالث التي  س�تنطلق 

مبارياتها يف العرشين من الشهر املقبل. 
مجموع�ات  عنث�الث  القرع�ة  وأس�فرت 
متوازن�ة نس�بيا بينم�ا كالن�ت املجموع�ة 
الثالثة  هي األكثر قوة من األوىل والثانية بعد 
تواجد اندية الرشطة والطلبة واربيل يف  هذه 

املجموعة.    
املجموع�ة األوىل: ال�زوراء - نفط الجنوب - 

امليناء - النجف – الكهرباء.    
املجموع�ة الثانية: الق�وة الجوية - الحدود 
- الصناع�ات الكهربائي�ة - أمان�ة بغداد - 

 النفط    . 
املجموع�ة الثالثة: الرشط�ة - أربيل - نفط 

ميسان - نفط الوسط - الطلبة.    
ويش�هد الدور األول، ثالث مواجهات، حيث 
يالقي الزوراء نظريه نفط الجنوب،  وامليناء 
ضد النجف، وسيكون الكهرباء باالنتظار يف 
املجموعة األوىل، فيم�ا  يواجه القوة الجوية 

نظريه الحدود . 
فس�يالقي  الكهربائي�ة  الصناع�ات  أم�ا 
أمان�ة بغ�داد، وس�يكون النف�ط باالنتظار 
يف  املجموع�ة الثانية، أم�ا املجموعة الثالثة 
س�يواجه فيها أربيل نظريه نفط ميس�ان، 
 ويواجه نفط الوسط نظريه الطلبة، ويكون 

الرشطة يف االنتظار. 
م�ن جانبه وص�ف امل�درب املس�اعد للقوة 
الجوية، لؤي صالح، قرعة فريقه يف  الدوري 

املمتاز، بأنها متوازنة نسبًيا . 
وق�ال صالح »القرع�ة وضعتنا يف مجموعة 
متوازنة ومريحة نسبيا، لكن من  الرضوري 

التحضري للمنافسات بشكل جاد ومثايل«. 
وأضاف »املهمة ليس�ت س�هلة، هناك فرق 
منافسة يف املجموعة ولديها طموح  التأهل 
وبالتايل يجب علينا التحضري الجيد واحرام 

الخصوم«. 
جي�د  بش�كل  مس�تعد  »فريقن�ا  وتاب�ع 
وتدريباتنا منتظمة بحكم مش�اركة النادي 
يف  بطول�ة كأس محم�د الس�ادس لألندي�ة 
العربي�ة األبط�ال، والت�ي منحتن�ا فرص�ة 

االستمرار  يف التدريب بدون انقطاع«. 
وأوضح لؤي »هناك اس�تقرار يف التش�كيل، 
لم يغ�ادر أي العب يف االنتقاالت  الش�توية، 
الثبات يف التش�كيل والحف�اظ عىل الفريق، 

مصدر قوة لنا«. 

يش�ار إىل أن الق�وة الجوية س�يلعب ضمن 
املجموع�ة الثاني�ة بجان�ب أندي�ة الح�دود 
بغ�داد  وأمان�ة  الكهربائي�ة   والصناع�ات 

والنفط . 
من جهته، قال مدرب نفط الوس�ط، رايض 
شنيش�ل، إن دوري املجموع�ات دائًم�ا  م�ا 

يشهد الكثري من املفاجآت . 
وق�ال شنيش�ل »ال يوجد فري�ق قوي وآخر 
ضعي�ف، جمي�ع األندي�ة لديه�ا الحظوظ، 
 مباراة واح�دة قد تقلب موازين املنافس�ة، 

كل الخيارات مفتوحة«. 
وأض�اف »البعض وصف املجموع�ة الثالثة 
بأنه�ا األقوى، أرى أن الفريق الذي  يرغب يف 

املنافسة، ال بد أن يخوض مباريات قوية«. 

وأش�ار إىل أن تدريبات نفط الوس�ط كانت 
متفاوتة بس�بب تعطيل املنافسات رغم  أن 

بداية املوسم كانت مميزة للفريق . 

يش�ار إىل أن نف�ط الوس�ط س�يلعب ضمن 
املجموع�ة الثالث�ة بجان�ب أندي�ة الرشطة 

 وأربيل ونفط ميسان والطلبة. 

كسبت اللجنة األولمبية الوطنية دعمًا جديدًا 
الستئناف أنشطتها ُبعيد صدور  قانونها رقم 
29 لسنة 2019 بقرار رئيس الجمهورية رقم 

28 المؤّرخ في 4  كانون األول العام ذاته 
والمنشور في جريدة الوقائع الرسمية بالعدد 

4566،  حيث أقّر مجلس القضاء األعلى بكتاب 
رئاسة هيئة اإلشراف القضائي 2019 في   8 

كانون الثاني 2019 بأن »اللجنة األولمبية 
الوطنية تعد أعلى هيئة رياضية  غير حكومية 

تدير الحركة األولمبية في العراق وتتمّتع 
بشخصية معنوية  واستقالل مالي وإداري 
ولها كيان قانوني مستقّل عن الحكومة« 
وبذلك تنهي  األولمبية عزلتها منذ شباط 
2019 حتى كانون الثاني 2020 لتمارس 

واجباتها  بحيوية أكبر مع االتحادات المنضوية 
إليها . 

استوقفني يف خضم هذا التطّور الالفت يف استعادة اللجنة 
األوملبي�ة الوطني�ة  رشعيته�ا القضائي�ة والحكومية، ما 
تناوله زمالئي وبعض مس�ؤويل االتحادات يف  مسألة غياب 
روزنام�ة س�نوية تفصيلي�ة بالتواري�خ والفعاليات لعام 
2020 ع�ىل  غ�رار ما دأبت علي�ه اللجان األوملبي�ة العربية 
ومنه�ا األوملبية القطري�ة التي  استش�هد بروزنامتها أحد 
مس�ؤويل األوملبية الوطنية وهي تتضّمن 65 حدثاً  وفعالية 
رياضية حتى 31 نهاية العام كس�ياق س�نوي ثابت ينظم 
العالقة بن  االتح�ادات وأوملبيتهم من جهة واس�تعدادات 
الدولة لتهيئة األموال والدعائم  اللوجستية كاملة من جهة 

أخرى . 
املس�ؤول األوملب�ي كان محقاً يف تذكري 
الرياضة  املتابعن واملرقبن ملستقبل 
 العراقية ما بعد إقرار القانون الغائب 
قرابة 16 عاماً واآللية التي ستميض 

به�ا  األوملبي�ة قبي�ل فت�ح مل�ف 
املشاركة يف دورة األلعاب األوملبية 

تنظمه�ا  )32(  الت�ي  الصيفي�ة 
العاصمة اليابانية طوكيو من 24 تموز لغاية 9 آب 2020 
بمنافس�ة   206 دول يف324 مس�ابقة ل��33 رياضة، وبال 
شك تعد مس�ؤولية جس�يمة تتطلّب  التهيئة املسبقة قبل 
عام�ن يف األق�ل وليس بضعة ش�هور ال تؤّم�ن الجاهزية 

 الكاملة للرياضين املرّشحن . 
إن اس�تحقاق األوملبي�اد العامل�ي يتطلّ�ب ترسي�ع الحلول 
وتنش�يط اللق�اءات الثنائية  ب�ن رئيس اللجن�ة األوملبية 
الوطني�ة رعد حم�ودي ووزير الش�باب والرياضة  د.أحمد 
رياض ومستش�ار رئيس مجلس الوزراء إياد بنيان لرسم 
خارطة طريق  ملزمة للثالثة تتمحور يف تس�هيل املشاركة 
وتوف�ري األم�وال وتش�كيل لجن�ة فني�ة  ت�درس ملف�ات 
االتح�ادات املؤهل�ة وتس�مية األبطال املؤّم�ل نجاحهم يف 
التنافس  دون تحديد رشوط تعجيزية تطالب بمركز معن 

يف الس�باق مقابل تخصيص  املال . 
الكس�ل اإلجباري ألغلب االتحادات نتيج�ة أزمة انتخابات 
 140 الق�رار  تنفي�ذ  وتش�كيل  لجن�ة   2019 ش�باط 
والضغوطات التي واجهت رئيس�يها عصام الديوان وأكرم 
 نعيم عطوان بشأن عدم العدالة يف توزيع املُنح اىل شبهات 
مس�اومة وابتزاز  بعض االتحادات يف استحقاقاتها املالية 
وص�والً اىل تعدي�ل جوهري يف فق�رات  القرار م�ع الرّيث 
باملوافق�ة عىل طل�ب أكرم باإلعف�اء حتى ينته�ي الوزير 
رياض  من حس�م اإلجراء الجدي�د يف توزيع أموال األوملبية 
واالتح�ادات الي�وم األحد ، كل  ذلك دفع املراقبن للتش�اؤم 
من نتائج دورة طوكيو خش�ية أن تتلقى رياضتنا  خسائر 

فاضحة ال يتكهن بظروفها أحد . 
وب�ذات الهّمة الس�اعية إلنجاز مس�ودة النظام األس�اس 
للجن�ة األوملبية الوطني�ة،  ينبغي إج�راء الرئيس حمودي 
اجتماعات عدة مع رؤس�اء االتح�ادات ليقدموا  برامجهم 
للنص�ف األول من الع�ام الجاري مع الركيز عىل ترش�يد 
االنفاق والركيز  عىل الفعاليات اإلقليمية والقارية كونهما 
املعي�ار األمث�ل ملقارن�ة مس�تويات أبطالن�ا  ومنتخباتن�ا 
م�ع نظرائهم والوقوف ع�ىل االحتياج�ات الرضورية من 
معسكرات  وتجهيزات تش�عر الريايض بالرعاية وتطمِئنه 
بإمكانية وصوله اىل أدوار متقّدمة  من املس�ابقات الدولية 
الك�رى .  ه�ذه فرص�ة لتحفيز الزم�الء يف جميع وس�ائل 
اإلع�الم عىل تكثي�ف الجهود به�دف  مس�اعدة االتحادات 
يف تذليل مش�اكلها وبي�ان احتياجاتها والرقّي بالرس�الة 
 اإلعالمية إىل درجة الح�رص عىل مصلحة رياضتنا والكّف 
عن اج�رار األزم�ات  والتخاصم والتالكم ب�ن الرياضين 
عىل طاوالت الحوار املبارش والعمل عىل  تقريب املس�افات 
بن الجه�ات الحكومية والرياضية لزيادة مس�احة الثقة 
وعدم  منح مقعد الضيافة يف برامج التلفاز ملثريي الش�غب 
والفتن ، واألس�وأ يف أمر  هؤالء أنهم ال يش�غلون مسؤولية 
يف املنظوم�ة الرياضي�ة تمنحه�م ح�ق التدّخل يف  ش�ؤون 
خالفية ، هم أمام خيارين إما أن يحرموا املش�اهد ويدلوا 
بحقائ�ق  موضوعية مش�ّذبة م�ن الضغين�ة والرّصد، أو 
يحرموا أنفسهم ويلزموا بيوتهم  ويركوا للعقالء ِحَكمهم 

ومآِثرهم. 

إياد الصالحي

أكد مص�در يف إدارة ن�ادي نفط 
الوس�ط، اليوم االثنن، استمرار 
م�درب الفري�ق  رايض شنيش�ل 

ان  املص�در  وق�ال  منصب�ه.   يف 
مس�تمرة  الفري�ق  »تدريب�ات 
وال  املمت�از  لل�دوري  اس�تعدادا 

صح�ة  لألنب�اء التي اش�ارت اىل 
عك�س ذل�ك«.  وب�ن ان »املدرب 
يف  مس�تمر  شنيش�ل  رايض 
عمل�ه وه�و االن يف بغ�داد م�ن 
اج�ل  معامل�ة يف وزارة الش�باب 

والرياضة«. 
واشار اىل ان »حل املشاكل املالية 

سيتم خالل االيام القليلة 
وسيس�تلم  املقبلة 

ن  عب�و لال  ا
تهم  مستحقا

بالكامل«. 

وج�ه العراقي همام طارق العب وس�ط فريق اإلس�ماعييل الش�كر لجماهري نادي�ه بعد  دعمها 
للفريق يف لقائه أمام االتحاد اإلسكندري يف إياب دور الثمانية ببطولة  كأس امللك محمد السادس 
لألندي�ة العربي�ة األبطال .  وأكد طارق »أن الجماهري كان لها دور كبري يف دعم الفريق خاصة أن 
املرحلة  املاضية كانت مليئة بالضغوط عىل الالعبن بس�بب تراجع النتائج بالدوري«.  وأوضح 
أن اإلسماعييل سيتطور لألفضل والتأهل لنصف نهائي البطولة العربية  سيكون دافعاً للفريق 
للتحس�ن يف بطولة الدوري .  وأش�ار إىل أن دعم الجماهري س�يكون رضورياً يف الفرة القادمة 

للمنافسة عىل  لقب البطولة العربية واملنافسة عىل املربع الذهبي بالدوري املرصي. 

تجدي�د   ، الرشط�ة  ن�ادي  ادارة  اعلن�ت 
ثقتها بم�درب فريقه�ا الك�روي، الرصبي 
 الكس�ندر اليت�ش، لقيادة الفريق يف املوس�م 
الح�ايل 2019/ 2020  .  وذك�ر الن�ادي يف بيان 
تلق�ت »املراق�ب العراق�ي« نس�خة منه 
أن »الهيئ�ة االداري�ة  لن�ادي الرشط�ة، 
ق�ررت خ�الل اجتماعها ال�دوري الذي 
عق�د ام�س االحد، ع�دة ام�ور  مرتبطة 
بمفاص�ل الن�ادي ويف مقدمته�ا تقدي�م 

ع�دد من االعضاء االس�تقالة اث�ر  الخروج من 
بطول�ة االندي�ة العربي�ة اىل جانب مش�اركات 
الفرق بعد اس�تئناف  املس�ابقات«.  واوضح ان 
»االجتم�اع تمخ�ض ع�ن عدة مق�ررت جاء يف 
طليعته�ا رف�ض االس�تقالة  الت�ي قدمها عدد 
م�ن االعض�اء مثمن�ن يف الوقت ذات�ه الجهود 
التي بذلت خالل  الفرة املاضية والتي اس�همت 
باحراز لقبي الدوري وكأس السوبر، الفتن اىل 
ان  الخروج من دوري ابطال العرب ليس بنهاية 

املطاف وهناك اس�تحقاقات محلية  واسيوية، 
تتطلب تظافر الجهود لبلوغ س�قف طموحات 
الن�ادي وجماه�ريه«.  وب�ن أن »االدارة جددت 
الثق�ة بالجه�از الفن�ي لكرة الرشط�ة بقيادة 
الرصب�ي  الكس�ندر اليتيش، لقي�ادة الفريق يف 
االس�تحقاقات املقبل�ة عىل الصعيدي�ن املحيل 
 واالسيوي، حيث سيتم عقد اجتماع خالل االيام 
القليل�ة املقبلة مع املدرب من  اجل الوقوف عىل 
احتياج�ات الفري�ق كاف�ة ويف مقدمتها تعزيز 

الصف�وف الس�يما  بعد تحديد موعد اس�تئناف 
دوري الكرة املمتاز منتصف الشهر املقبل«. 

واكم�ل ان »االدارة وافق�ت عىل طل�ب االعتذار 
عن االس�تمرار م�ع املالك التدريب�ي  املقدم من 
قبل املدرب املساعد االردني هيثم شبول بسبب 
ظروف عائلية عىل  حد وصفه، متقدمة بكتاب 
ش�كر وتقدير لجهوده طيلة الفرة املاضية مع 
الفريق  تاركن اب�واب النادي مفتوحة له متى 

ما انتفت األسباب«. 

أعل�ن نادي النجم�ة اللبنان�ي، حصوله عىل طلب 
رس�مي من املين�اء العراقي، لضم  الالعب قاس�م 
الزين، ملدة 3 أش�هر عىل س�بيل اإلع�ارة .  ويعتر 
قاس�م الزين، من أب�رز الالعبن يف لبنان، حيث 
اختري كأفضل قلب دفاع  يف املوسم املنرصم .  

وأكد بيان نادي النجمة، عر حسابه عىل موقع التواصل 
االجتماعي فيس بوك،  أن اإلدارة تبحث يف الطلب املقدم، 
واألمور تتجه نحو املوافقة عليه .  وتوقف الدوري املحيل 
ألكثر من 3 أش�هر بس�بب األوضاع يف لبن�ان، حيث تم 

 تعليق الدوري ألجل غري مسمى. 

تلق�ى االتحاد العراق�ي أللعاب القوى 
إخطارا م�ن االتحاد اآلس�يوي للعبة، 

بإلغاء  بطولة آسيا داخل الصاالت . 
وق�ال األمن امل�ايل لالتح�اد العراقي، 
الدكت�ور زي�دون ج�واد ان »االتح�اد 
اآلس�يوي  أللعاب الق�وى ألغى بطولة 
كان  الت�ي  الص�االت،  داخ�ل  آس�يا 
من املق�رر إقامته�ا يف  مدين�ة هانزو 
الصيني�ة، يوم�ي 12 و13 م�ن ش�هر 
شباط املقبل، بس�بب انتشار  فريوس 
كورونا«.  وأشار إىل أن االتحاد العراقي 
ألغ�ى املعس�كر التدريب�ي للمنتخ�ب، 
ال�ذي كان من  املقرر أن يقام يف مدينة 
إس�طنبول، تحض�ريا لبطولتي آس�يا 
والعالم داخل  الصاالت، وفق املتغريات 

الت�ي وردت لالتحاد م�ن إلغاء بطولة 
آس�يا .  وأعلن�ت الص�ن، أن الفريوس 

تس�بب يف وفاة 56 ش�خصا إىل جانب 
إصابة   1975 بالفريوس. 

أصدرت محكمة تحقيق الرصافة 
املختصة بقضايا النزاهة وغسيل 
االم�وال  والجريم�ة االقتصادي�ة 
يف محافظ�ة بغ�داد، حكماً بحق 
رئيس اتحاد املواي تاي  الس�ابق، 
بتهم�ة  دويغ�ر،  ع�يل  مه�دي 
اختالس أم�وال االيف�اد اىل دولة 

التشيك . 
وق�ررت املحكم�ة اص�دار تهمة 
الحب�س مل�دة ع�ام واح�د بح�ق 
دويغر وفق املادة   331 من قانون 

العقوبات . 
ان  س�بق  املحكم�ة  أن  يذك�ر 
استقدمت دويغر بتهمة اختالس 

بعدم�ا  االيف�اد  ام�وال 
اش�خاص   ارس�ل 

غ�ري رياضين اىل 
دولة التش�يك،  
يف  للمش�اركة 
العالم  بطولة 
تاي   للم�واي 

عام 2011. 

همام طارق يشكر جماهير اإلسماعيلي  

رسميًا.. الشرطة يجدد ثقته بالصربي اليتش

شنيشل يؤكد استمراره مع نفط الوسط   قاسم الزين يقترب من صفوف الميناء  

كورونا يلغي بطولة آسيا أللعاب القوى   القضاء يقرر سجن رئيس اتحاد المواي تاي

خارطة طوكيو الأوملبية

اتحاد الكرة: مستمرون بدعم الصقور



ق�ال تقري�ر صحف�ي بريطان�ي، إن 
مانشس�ر يونايتد تخىل عن اهتمامه 
بالتعاقد مع  األوروغواياني إدينس�ون 
كافاني، مهاجم باريس سان جريمان 

الفرنيس . 
واقرب كافاني م�ن مغادرة صفوف 
النادي البارييس خالل فرة االنتقاالت 
 الش�توية الجاري�ة، بعدم�ا خرج من 
حس�ابات توم�اس توخي�ل، م�درب 

باري�س، يف  ظل االعتماد ع�ىل ماورو 
إيكاردي . 

لن�دن«  »فوتب�ول  موق�ع  وبحس�ب 
العراق�ي«،  »املراق�ب  تابعت�ه  ال�ذي 
فإن مانشس�ر  يونايتد انس�حب من 
س�باق التعاق�د م�ع كافان�ي، رغ�م 
حاجة الش�ياطني الحم�ر للتعاقد  مع 
مهاج�م، خاصة بعد إصابة ماركوس 

راشفورد . 

ونوه�ت ب�أن يونايت�د س�أل بالفعل 
ع�ن إمكاني�ة التوقي�ع م�ع كافاني، 
إال أن الن�ادي ت�م  إبالغ�ه أن املهاج�م 
إىل  االنتق�ال  يفض�ل  األوروغوايان�ي 

الدوري اإلسباني . 
وكان مانشس�ر يونايت�د وتش�يليس 
يرغب�ان يف الحص�ول ع�ىل خدم�ات 
كافان�ي، إال  أن الالعب يبدو يف طريقه 

إىل االنضمام لصفوف أتلتيكو مدريد . 

وخرجت تقارير صحفية أمس األحد، 
تؤكد اقراب كافان�ي من أتلتيكو، بل 

 وأش�ارت إىل أن الالع�ب اجتاز 
بالفع�ل الكش�ف الطب�ي، 

فيم�ا م�ن املحتمل أن 
تت�م  الصفق�ة يوم 

م�ن   29 أو   28
لش�هر  ا

الجاري. 

االثنين 27 كانون الثاين 2020 
العدد 2250 السنة العاشرة

7الرياضية

روماينتظرردكارليسبيريز

اليوم..أريكسنُيجريالفحوصاتالطبيةفيميالنو أدريانينتقدتراجعليفربولأمامشروزبري

فافرينكاُيقصيميدفيديفمنبطولةأسترالياانتقالراكيتيتشليوفنتوسبيددورتموند

اليونايتد
يتخلىعن

فكرةالتعاقد
معكافاني

يواصضل النجضم السضويرسي املخضرم 
روجر فيدرر مسضرته يف بطولة أسرتاليا 
 املفتوحة للتنس، سعيا لحصد لقبه رقم 

21 يف البطضوالت األربضع الكضرى . 
وسضيلتقي السضويرسي يف دور الثمانية 
تينيضس  األمريكضي  مضع  الثالثضاء  غضدا 
 ساندجرين، الذي حالفه الحظ يف الكثر 

من مواجهاته السابقة . 
وأمىض سضاندجرين، الذي يتشابه اسمه 
مضع اللعبة التي يحبها، معظم مسضرته 
 مشضاركا يف بطوالت مغمضورة، وقال بعد 
فوزه عضى اإليطايل فابيضو فونيني أمس 
 األحضد إنضه ربمضا »ال يفضرتض أن يكون 

هنا ». 
وقال سضاندجرين )28 عامضا( »لم يكن 
مضن املفضرتض أن أكضون هنضا.. هنضاك 
العبضون  أفضل منضي شضاركت معهم يف 
بطوالت مغمورة وقضد توقفوا عن اللعب 
ألنهم  أصبحوا ال يملكون املال أو تعرضوا 
لإلصابضة أو أي يشء من هذا القبيل، وأنا 
 محظضوظ فعال لتمكني من الحفاظ عى 
حلمضي ومحاولضة تحقيقضه والنجاح يف 
تحقيقه  والحفضاظ عى قدرتضي البدنية 

وعى فريص. بالتأكيد محظوظ .» 
وطوال مسضرته فاز سضاندجرين بلقب 
واحضد عى مسضتوى بطضوالت املحرتفني 
وكان  يف بطولضة أوكالنضد يف العام املايض 

وكثرا ما فجر مفاجآت يف املالعب . 
وتأتضي املواجهضة املقبلة مع فيضدرر بعد 
فوز الالعب األمريكي املصنف 100  عامليا 
خمس مرات يف سضبع مواجهات خاضها 
ضضد العبني من قائمة أفضل 20  مصنفا 
يف البطضوالت الكرى، وهو يف ذلك يتفوق 

عى فيدرر . 
وقال فيضدرر مازحا إنه لعضب الكثر من 
التنضس لكنه لم يسضبق أن واجه تينيس، 
 لكنه يدرك أن املواجهة لن تكون سضهلة 

رغم الفارق يف املستوى واإلنجازات . 
وأضضاف فيضدرر الضذي فاز عضى املجري 
لضدور  ليصعضد  فوتشضوفيتش  مارتضون 

الثمانيضة  أمضس األحضد »نعم أنضا أتطلع 
إىل هضذه املباراة، شضاهدته يلعضب كثرا، 
األمضور ربما  تكون مختلفة عر شاشضة 
يف  نفضي  أجضد  وفجضأة  التليفزيضون.. 

مواجهته .» 
وتابضع »سضتكون مباراة كبضرة وقوية، 
أداؤه يف مواجهضة فونينضي كان جيضدا، 
أتوقضع  مباراة قوية«.  وعر سضاندجرين 

الضذي صعضد لضدور الثمانيضة يف ملبورن 
بضارك قبل عامني، عن ثقته  يف قدرته عى 
تقديم أفضل مضا لديه أمام جمهور كبر 

يف ملعب رود ليفر . 

وقال الالعب املنحدر من أصول سويدية 
»مواجهضة )فيضدرر( عى هذا املسضتوى 
 الكبضر يف دور الثمانيضة يف بطولة كرى 

سيكون مصدر متعة هائلة للغاية .» 

وأكمضل »اللعضب يف ملعضب كبضر وأمضام 
جمهور كبر ربما سضيخرج أفضل ما يف 
 جعبتي ألنني لعبضت الكثر من املباريات 

أمام أعداد قليلة من املشجعني .» 

فيدرريتخوفمنمفاجئاتساندجرينببطولةأسترالياغدًا

يرق�ب ن�ادي روم�ا اإليط�ايل، رد الع�ب برش�لونة 
اإلس�باني، بش�أن الحص�ول ع�ىل  خدمات�ه خالل 

املريكاتو الشتوي الجاري . 
وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو التي تابعتها 
»املراق�ب العراق�ي« أن كارلي�س  برييز العب 
برش�لونة، سريد عىل ناديه الكتالوني بشأن 

اهتمام روما بضمه . 
ونوه�ت أن الالع�ب ووكي�ل أعمال�ه يعطي�ان األولوي�ة 

لالنضمام لفريق يلعب يف  املسابقات األوروبية . 
ويفضل كارليس برييز، الرحيل عن برشلونة دون وجود 

خيار يسمح للبارسا  بإعادة رشائه يف املستقبل . 
ونوهت الصحيفة أن برييز لديه العديد من العروض عىل 

الطاولة، حيث أن�ه  يتمتع باهتمام بوروس�يا دورتموند 
وباي�رن ميونخ وإش�بيلية وأتالنت�ا، إال أن  الالعب يضع 

روما يف املقام األول . 
وكان جيانل�وكا ب�رايش املدير الريايض لروم�ا، قد نفى 
وجود أي نية لوضع بند  يف عقد الالعب، يسمح لربشلونة 

بالحصول عىل خدماته يف املستقبل. 

كش�ف تقرير صحفي عن موعد 
وص�ول الدنمارك�ي كريس�تيان 
أريكس�ن الع�ب وس�ط  توتنهام 
تمهي�ًدا  ميالن�و،  إىل  هوتس�بري 
لالنضمام إىل صفوف إنر ميالن، 
خالل  ف�رة االنتقاالت الش�توية 

الجارية . 
وذكرت ش�بكة »سكاي سبورت 
إيطاليا«، الت�ي تابعتها »املراقب 
العراق�ي« أن  أريكس�ن س�يطري 
من لن�دن اليوم اإلثن�ني، متجًها 
إىل ميالن�و، م�ن أج�ل الخضوع 
 للفحوصات الطبية يف عيادة إنر . 
ولفتت الش�بكة إىل أن أريكس�ن 
س�يوقع ع�ىل عق�د يربط�ه مع 
النريات�زوري حت�ى  صي�ف عام 
2024، وم�ن املتوق�ع أن يحصل 
عىل 8 ماليني يورو كراتب سنوي 

 يف املوس�م الواح�د باإلضاف�ة إىل 
املكافآت  . 

وكان إن�ر مي�الن ق�د وافق عىل 
الالعب  الش�خصية مع  الرشوط 

من�ذ ف�رة، إال أن  توتنهام رفض 
الصفق�ة  قيم�ة  ع�ن  الراج�ع 
وطلب الحصول ع�ىل 20 مليون 

يورو. 

يرغ�ب يوفنت�وس يف التعاقد 
إيف�ان  الكروات�ي  م�ع 
وس�ط  الع�ب  راكيتيت�ش، 
برشلونة،  ليعزز من صفوف 
البيانكون�ريي خ�الل ف�رة 
االنتقاالت الشتوية الجارية . 

وبحس�ب صحيفة »س�بورت« 
اإلس�بانية، التي تابعتها »املراقب 
العراق�ي« ف�إن  راكيتيتش قريب 
ج�ًدا من خل�ع قميص برش�لونة 

والرحيل يف الشتاء الحايل . 
يوفنت�وس  أن  وأضاف�ت 
املهتم�ني  أب�رز  ه�و 
م�ع  بالتعاق�د 
 ، كيتيت�ش ا ر
إىل  مش�رية 
أن  انضم�ام 
الوسط  العب 
ت�ي  ا و لكر ا
الس�يدة  إىل 

العجوز يتوقف ع�ىل رحيل إيمري 
كان . 

ونوه�ت أن بوروس�يا دورتمون�د 
ح�ال نج�ح يف إتم�ام مفاوضاته 
مع يوفنتوس بش�أن  ضم إيمري، 
فإن اليويف س�يخصص أموال بيع 

إيمري ملحاولة رشاء راكيتيتش . 
وكانت تقارير صحفية أشارت إىل 
أن دورتمون�د ق�دم عرًضا لنظريه 

اإليط�ايل،  للحص�ول ع�ىل خدمات 
إيم�ري )26 عاًم�ا( وال�ذي وصل 
إىل يوفنت�وس يف صي�ف   2018 يف 

صفقة انتقال حر . 
جدي�ر بالذك�ر أن راكيتيتش )31 
عاًم�ا( يرتبط بعقد مع برش�لونة 
 ،2021 30  حزي�ران  يف  ينته�ي 
وال يس�تهدف الن�ادي الكتالون�ي 

التجديد لالعب . 

أب�دى أدري�ان كاس�تيو ح�ارس مرم�ى 
ليفرب�ول، خيب�ة أمل ش�ديدة، إثر تعادل 
 ،2-2 ت�اون  رشوزب�ري  الفري�ق  م�ع 
وس�تعاد  اإلنجلي�زي .   االتح�اد  كأس  يف 
املب�اراة بذلك عىل ملع�ب »أنفيلد« معقل 
ليفربول، لحس�م بطاقة التأهل إىل  الدور 
الخامس .  وكان ليفربول قد تقدم بهدفني 
س�جلهما كورتيس جون�ز ودونالد لوف 

الع�ب  رشوزب�ري، بالخط�أ يف مرمى 
 15 الدقيقت�ني  يف  فريق�ه، 

و46، لك�ن الخص�م أدرك 
طري�ق  ع�ن   التع�ادل 
جاس�ون كومينج�ز 
 65 الدقيقت�ني  يف 
و75  .  وق�����ال 

ن  ي������ا ر د أ
ترصيحات  ف�ي 

ملوقع ناديه »نشعر 

حقا بخيبة أمل، ألننا كان  بإمكاننا تقديم 
ما هو أفضل بكثري مما قدمناه .»  وأضاف 
»النتيج�ة كان�ت عادل�ة يف النهاية، لكن 
رضب�ة الجزاء التي حصل�وا عليها  كانت 
م�ن تدخل خارج ح�دود منطقة الجزاء. 
وم�ع ذل�ك، صنع�وا العديد م�ن الفرص 
 واالنفرادات، كان بإمكاننا الدفاع بشكل 

أفضل من ذلك«. 

س�تان  الس�ويرسي  حج�ز 
فافرين�كا، مقعده يف ربع نهائي 
بطولة أسراليا املفتوحة  للتنس، 
بع�د ف�وزه ع�ىل ال�رويس دانيل 
بث�الث مجموعات  ميدفيدي�ف، 

مقابل  مجموعتني بواقع )2-6( 
و)2-6( و)4-6( و)7-6( و6( -

 .)2
وتمك�ن فافرينكا، م�ن تحقيق 
أول انتص�ار ع�ىل ميدفيديف يف 

مس�ريته االحرافية،  حيث سبق 
أن خرس أمامه مرتني من قبل يف 
ويمبلدون عام 2017، إضافة إىل 

 أمريكا املفتوحة العام املايض . 
رب�ع  إىل  فافرين�كا  ووص�ل 
نهائي أس�راليا املفتوحة للمرة 
الخامسة يف مسريته  االحرافية، 
واألوىل من�ذ ع�ام 2017، وحقق 
الس�ويرسي أفض�ل نتائج�ه يف 
 البطولة بالتتويج باللقب يف عام 

 .  2014
رب�ع  يف  فافرين�كا  وينتظ�ر 
النهائ�ي، مواجه�ة الفائ�ز من 
مباراة األملاني ألكسندر  زفرييف 

والرويس أندري روبليف . 
املواجهات  ويتعادل فافرينكا يف 
املب�ارشة م�ع روبلي�ف )1-1(، 
يف  املواجه�ات  يتأخ�ر  بينم�ا 

املبارشة أمام زفرييف )2-0(. 

يس�تقبل بورنم�وث نظ�ريه آرس�نال مس�اء 
الي�وم اإلثن�ني، ع�ىل ملع�ب فيتاليت�ي، وذلك 
 ضمن مباري�ات الدور الرابع من كأس االتحاد 

اإلنجليزي . 
وه�ذه ه�ي أول مواجه�ة ع�ىل اإلط�الق ب�ني 
الفريق�ني يف كأس االتح�اد اإلنجليزي،  وال�12 
بشكل عام بني الفريقني يف جميع املسابقات . 

وحق�ق آرس�نال االنتص�ار يف 8 مباري�ات من 
املواجه�ات ال�11 الس�ابقة بينهم�ا يف  جميع 
املس�ابقات )تعادل مرتني- خرس لقاء وحيد(، 
وتع�ادل الفريق�ان يف آخ�ر  مواجه�ة بينهم�ا 
1-1 يف ش�هر كان�ون األول امل�ايض  بنتيج�ة 

بالدوري اإلنجليزي . 
ووصل بورنم�وث إىل ال�دور الخامس يف كأس 
االتح�اد اإلنجلي�زي يف 4 م�رات  س�ابقة، كان 
آخره�ا يف موس�م )-2015 2016(، إضافة إىل 
 )1957 و)-1956   )1929   1928-( مواس�م 

و .)1989 -1988( 
أم�ا آرس�نال فتج�اوز ال�دور الراب�ع يف كأس 
االتح�اد اإلنجليزي، 7 مرات م�ن آخر 8  مرات 
وصل فيها إىل هذا الدور، وكان إخفاقه الوحيد 
يف تلك الفرة الس�قوط  املوس�م املايض بنتيجة 

3-1 عىل ملعبه أمام مانشسر يونايتد . 
وس�جل بي�ري إيمريي�ك أوباميان�ج، مهاج�م 
آرس�نال، 3 مرات يف املباريات األربع  الس�ابقة 
التي ش�ارك بها أمام بورنم�وث، وجميعها يف 
ال�دوري اإلنجلي�زي، ومن  بينه�ا مبارتني عىل 

ملعب بورنموث. 

اليوم..آرسناليرحل
إلىبورنموثفي

كأساالتحاد
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االثنين كانون الثاين 2020 العدد 2250  السنة العاشرة

مصطلحات ادبيةالثقافـي
حل العقدة 

حل العق�دة هو)النتيج�ة النهائية لوضع معق�د( مصطلح يرجع 
أصل�ه إىل كلمة فرنسية تعني فك أو حل ويشري إىل عاقبة أو نتيجة 

أي وضع معقد أو أي سياق لتعاقب األحداث.
ويش�ري بنوعيته األدبي�ة إىل النتيجة الختامي�ة أو كشف اللثام عن 

التعقيدات الدرامية الرئيسية يف تمثيلية أو رواية أو عمل أدبي.
وحل العق�دة هو عملية فك خيوط حبك�ة أو إزالة توهم أو إطفاء 
اهتم�ام بمآل وضع معق�د، عىل نحو غري مصطن�ع، ويتطلب ذلك 
بعض الرشوح والتفس�ريات لألرسار املختبئة ورضوب سوء الفهم 
ذات الصل�ة بالعق�دة.ويف الدراما يستعمل مصطل�ح حل العقدة يف 

أغلب األحيان عند اإلشارة إىل الكوميديات.

طرائف من التراث 

أجود مجبل: من غرائب الشعر انه يزدهر ويتوهج كلما ازداد الخراب والموت

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...
  من هو أجود مجبل؟ كيف ُيعرّف نفسه؟

واح�د م�ن جي�ل تعه�ده الطغ�اة بحروبه�م 
وحصاراته�م وكمائنهم، ولكنه لم يمت وخرج 
وه�و يكتب ع�ن املقهوري�ن واملبط�وش بهم، 

يكتب أشياء كثرية يقولون عنها: إنها شعر.
بصفتك شاعراً ومرشف�ًا تربوّياً، وعضو بعض 
الرواب�ط واالتحادات الثقافي�ة يف العراق، كيف 
تنظ�ر إىل املشه�د الشع�ري الراه�ن يف العراق 

والعالم العربي بشكل عام؟
ربم�ا أستطي�ع أن أرسم ل�ك ص�ورة تقريبية 
مل�ا يح�دث يف الع�راق، خصوص�اً ع�ىل صعيد 
دائم�ة  الشع�ر، فالشع�ر هن�ا يف مخاض�ات 
واستدعاء مستمر لألشياء الغريبة التي تحدث 
خ�ارج اللغ�ة ومرافقتها إىل حيث ب�راءة اللغة 
وفردانيته�ا، املشه�د الشعري يف الع�راق مّواز 
بك�ل م�ا هو جدي�د، وثم�ة أجيال جدي�دة من 
الشع�راء تظهر وهم يكتبون كل أشكال الشعر 

وتوصيفاته.
يف ظل األزمات والحروب املتسلسلة التي عاشها 
العراق ماضي�اً وحارضاً، هل برأيك رسمت تلك 

املنحدرات طريقاً جديداً يف القصيدة العراقية؟
م�ن األم�ور املستغرب�ة يف الشع�ر أن�ه يزدهر 
ويتوه�ج كلم�ا ازداد الخ�راب وامل�وت، وه�ذا 
ما ح�دث يف الع�راق بالضبط، فبع�د كل حرب 
يخ�رج الشع�ر من تح�ت األنقاض وه�و أكثر 

شباباً وأوفر جنوناً، الشعر كائن غريب األطوار 
وعيص عىل املوت.

 م�ن يطلع ع�ىل تجربتك الشعري�ة، يلحظ أّنَك 
أكث�رت من كتاب�ة الشعر العم�ودي، وربما لم 

تكتب التفعيلة أو النثر أبداً، ملاذا؟ 
  يف الحقيق�ة أن�ا كتبت كل األشك�ال الشعرية 
ب�دء من قصيدة النثر مرورا بقصيدة التفعيلة، 
وانته�اء بقصي�دة الشطري�ن، وال أعان�ي من 
عق�دة بهذا الش�ان، فالشع�ر قد يوج�د يف أي 
شكل من األشكال السابقة الذكر، بل قد يوجد 
يف ك�ام منثور او أغني�ة أو لوحة، ويف دواويني 
األربع�ة املطبوع�ة توج�د قصائ�د تفعيلة، إىل 
جان�ب القصائد العمودي�ة، أما قصي�دة النثر 
فم�����ا زل�ت أكت��به�ا ب�ن الح�ن واآلخر، 
وأكثره�ا منش�ور يف الصح�ف واملج�ات من�ذ 
تسعيني�ات القرن املايض وحت�ى اآلن، وعندي 

ديوان كله نصوص نثرية جاهز للطبع.
 ه�ل تعتق�د أن قصيدة النثر الي�وم استطاعت 
أن تفرض حضورها الشعري؟ وهل هي مأزق 

للشعرية العربية أم ابتكار ال بّد منه؟
  قصيدة النثر هي حاجة سايكولوجية قبل كل 
يشء، وهي ت�راود كاتبها بغموض، مستدرجة 
إي�اه إىل ممال�ك الشعري�ة العالي�ة، التي تقنع 
قارئها برصف النظر عن الوزن والقافية، لذلك 
تكون كتابتها شاقة ومجهدة، ألن الشاعر هنا 

يصن�ع شعرا م�ن غري امل�واد األولي�ة املعروفة 

للشعر، وأن�ا شخصياً مؤمن ب�رورة تجاور 
األشكال الشعرية ولي�س تصادمها. أما نقطة 
ضعفه�ا الوحي�دة والقاتل�ة أحيان�ا فتكمن يف 
ع�دم حاجتها إىل اشرتاطات معينة، لذلك هجم 
األميون وأنص�اف املوهوبن عليها واستسهلوا 

كتابتها وكان الناتج هراء محضا.
ه�ل تعتق�د أن مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي 
وضع�ت الشعر يف فض�اٍء أرح�ب؟ أم يف زاويٍة 

أضيق؟
وسائ�ل التواصل االجتماعي هي ثورة حقيقية 
يف عال�م الشع�ر والثقاف�ة بشكل ع�ام، وهي 

وضع�ت الجميع وجه�ا لوجه مع كب�ار كتاب 
العال�م وشعرائه، بل حدث�ت صداقات حقيقية 
وتحاور مع�ريف بينهم رغم املسافات الشاسعة 
التي تفص�ل بينهم، واختاف اللغ�ات، وسائل 
التواصل االجتماعي وف�رت ماين الكتب التي 
يتمكن الجميع من قراءتها أو تحويلها إىل ورق 
ومجانا، ومنه�ا الكتب النادرة والضخمة، التي 
من الصعوبة سابقا الحصول عليها أو قراءتها، 

وهذا يمكنني أن أسميه »نعيم إلكرتوني«.
فزت بجوائز كثرية يف العالم العربي، ماذا تعني 
الجائ�زة ل�ك؟ ه�ل تساه�م الجوائ�ز بصناعة 
شاعر برأيك؟ ما ه�و اإلجابي، وما هو السلبي 

فيها؟
ال ش�ك يف أن الجوائز األدبية لها تأثري كبري عىل 
مس�رية الشاعر ، سواء كان ذل�ك التأثري مادياً 
أو معنوي�اً أو إعامي�اً، وال أح�د يستطي�ع أن 
يتجاهل ذلك، فربَّ شاعٍر أو كاتٍب كان مغموراً 
وال أحد يلتفت ل�ه، ولكنه بعد أن يفوز بجائزة 
م�ا يص�ري حدي�ث اإلع�ام والوس�ط الثق�ايف، 
وتصري الجائ�زة تسويقاً تجاري�اً لكتبه، وهذا 
حدث كث�رياً، إضافة إىل التعضي�د النفيس الذي 
يناله متزامناً مع املكسب املادي الذي ربما يغري 
حياته، هذا هو الجانب اإليجابي يف الجوائز، أما 
الجان�ب السلبي فيكون عندم�ا ُتمنح الجوائز 
ألشخ�اص غ�ري مستحق�ن لها وبط�رق غري 

مرشوع�ة وأكثر الجوائز العربية هي هكذا، 
خصوصاً الشعرية منه�ا، فهم ال يمنحون 
الجائزة لوجه الشعر أبدا، بل عرب تواطؤات 
واتفاق�ات غ�ري مرشف�ة، ويف  مشبوه�ة 
النهاية الجوائز مهم�ا كانت قيمتها فهي 

ال تصنع شاعراً إطاقا.
كتب�ت عن تجربت�ك الشعري�ة الكثري من 
الدراس�ات النقدي�ة؟ ه�ل أنصف�ك النقد 
برأيك؟ وهل أنت راض عنه أم تقول مثلما 

قال درويش: يغتالني النّقاد أحيانا؟
النقد بالنظر إلي�ه كنٍص مواز أو مجاور 
للن�ص اإلبداعي يكون مهم�اً ورضورياً 
إلضاءة تجربة الشاعر وتفكيكها، لرصد 
لحظ�ات التوت�ر العالي�ة يف النص�وص 
املنق�ودة، وهذا يرتب�ط بإمكانية الناقد 
وخربت�ه يف ه�ذا العم�ل، ويف م�ا يتعلق 
ب�ي شخصي�اً فق�د كتب ع�ن تجربتي 
الع�راق  داخ�ل  الكث�ريون  الشعري�ة 
وخارج�ه، باإلضاف�ة إىل مجموعة من 

الرسائل الجامعية .
ما هو مرشوع أجود مجبل املستقبيل؟ 

هل هناك إصدارات جديدة؟
بعد صدور ديواني الرابع يف بداية هذا 
العام، أشتغ�ل اآلن عىل إصدار كتابن 

شعرين.

أجود مجبل ش��اعر يحفُر يف العمق، ويصعُد عاليًا يف التحليق، كأّنُه الطائر الذي يعانق س��ماَءُه األوىل، لكّنُه الشاعر بأجنحة الشعر، الذي ال يحطُّ يف مكاٍن واحٍد، إّنُه 
ها الماء، إّنُه األرض التي تجّدُد جريان النهر فيها، رّبما كان النهر هو الشعر، الشعر الذي   يف الوادي البعيد: يا أيب أيُّ

ُ
المتعدد والمحتشُد بالوطن القليل، لغتُه ترصخ

ينبُع من جرِح األرض. عن مسريته كشاعر كان ل�)المراقب العراقي( معه هذا الحوار.

شاعر من جيل تعهده الطغاة بحروبهم وحصاراتهم وكمائنهم 

المراقب العراقي / متابعة...
ص�در مؤخرا ع�ن دار شام�ل للنرش والتوزي�ع للباح�ث األكاديمي 
الفلسطين�ي أحمد خويل املتخصص يف الدراسات امليثولوجية، والنقد 
 َ الحدي�ث، مؤلف جديد موس�وم ب�«انعتاق املعبد«. َيُض�مُّ املَُؤلَُّف َبننْ
َتينْ�ه مجموعة م�ن الدراساٍت العلمية املَُحكم�ًة، التي سبق ألحمد  َدفَّ
خ�ويل الباح�ث يف مسلك الدكت�وراه يف جامعة ابن طفي�ل يف املغرب، 
َنرشه�ا يف ظ�روٍف َزَمكانّيٍة ُمتفاِوَت�ٍة، حيث َجَعلَتنْ ِم�َن األسطورِة 
ِث  وَتَجلِّياِته�ا، وميكانزم�ات توظيفه�ا واشتغاله�ا َمونْضوًع�ا للَبحنْ

والدِّراسِة والتنقيب.
ِل إىل  �ِل األوَّ وج�اء يف مقدم�ة الكت�اب أن الدراس�ة سع�ت »يف الَفصنْ
 ِ ََمِة يف الَعرصنْ قودِة، والُعهوِد املرُبنْ اِف املَعنْ ن�اِه األُسِّ امليثوبيِّ لأِلَحنْ ِتكنْ اسنْ
َف َعننْ َمظانِّها الِبدنْئيَِّة التي اننَْبَثَقتنْ ِمنها،  الجاِهيلِّ، قاصدًة ِبذلَك الَكشنْ
ِدها،  اِف ميثوِبيًّا، ُث�مَّ الولوج إىل َق�راءِة َكينِْفيَِّة َعقنْ َ َتأصي�ِل األحنْ َع�ربنْ
َوأماِك�ِن إبراِمها، َوطق�وِس َتونْثيِقها، َوالوَظاِئ�ِف الّديِنيَِّة التي ُوِكلَتنْ 

َقِة الدَِّم أُننْموَذًجا للدِّراَسِة. إِلَينْها، ُمتَِّخَذًة ِمننْ ِحلنْفي املَُطيِّبَن َولَعنْ
�ِل الّثان�ي ِبإب�راِز النم�اذج امليثولوجّي�ة  َنَهَض�ِت الّدراس�ُة يف الَفصنْ
عه�ا بتجلّياِته�ا امليثّية  سّي�ة يف املث�ل الجاه�يّل، ُمحاِولَ�ة وضنْ قنْ والطَّ

البدئية موضعها األّول، متَِّخَذًة مثَل طواِف العرنِْي أنموذًجا لها.
�ِل الّثالِ�ِث، وَقَف�ِت الّدراسُة ع�ىل محاَولِة ع�رٍض وتحليٍل  ويف الَفصنْ
وتقصٍّ للم�وروِث األسطوريِّ املن�درِج يف رمزّيِة َسع�ٍد امليثولوجّية، 
ُعد )سعد الّذابح، وسعد ُبلَ�ع، وسعد الّسعود، وسعد  املتجلِّي�ة يف السُّ
، املألوفِة ت�داواًل يف األدب  األخبي�ة(، املوروث�ِة من الع�رص الجاه�يلِّ
، بدون إدراٍك لكننْه داللِتها ورمزّيِتها، كونها غدت متحّجراٍت  الشعبيِّ
ًءا ِبإخراج اللّغوّين الُقَدماء املوروَث  أسطورّية ألسباٍب تراكمّية، َب�دنْ
الجاه�يّل من معبِده الدينيِّ وطقوِسه إىل معب�ِده اللّغوّي وشواهِده 
ِل املعجمّين دالالِت الجذِر  وّية والرّصفّية والّداللّية، انتقااًل إىل َحمنْ الّنحنْ
اللّغوّي ع�ىل املعنى الحقيقي، مع إسقاِط املعنى الفكريِّ الذي انبثق 
َبُد الجاهيلُّ ُمننَْعِتًقا يف دراساِت  منه يف كثرٍي من األحيان. َولَِئنْ كاَن املَعنْ
ِتَق  الفصوِل السابقِة، فسيجيُء محمود درويش يف الفصِل األخرِي لُِيعنْ
ًا ذاَت�ه الجمعّية وكياَن�ه الّتاريخّي، داِحًضا  ، مؤصِّ ب�َد الَكننْعانيَّ املعنْ
ِسًحا املجاَل لألسطورِة أن تِرَب  َصل�ف أساطرِي اآلخر املزعومة، ُمفنْ
ونِْء، يرِبُط  َت�دَّ مثَل َخينٍْط ِم�َن الضَّ يف العم�ِق األعم�ِق من الّتاريخ، وَتمنْ
الجاه�يلَّ يف ُبكاِئه والكنعان�يَّ يف َصاِته، ُمرَبنِْهًنا بشك�ٍل أو ِبآَخَر أنَّ 

ِتَق.   بُد لَِتعنْ َتعنْ ، وَتسنْ األسطورَة َتربُط لِتفكَّ

  »انعتاق العبد »تفكيك 

إشكالية النص النثري 
  رجب الشيخ 

مازال�ت تلك مشكل�ة قائمة ما بن 
تسمي�ة  ح�ول  والباحث�ن  النق�اد 
النص النثري والقصي�دة النثرية...
فالكثريين من شعراء العمودي ) ذو 
الشطرين( يرفض�ون رفضا قاطعا 
بتسمية الن�ص النث�ري إىل قصيدة 
النث�ر ..  وكذلك الجنس الثاني وهنا 
نقص�د الحداثوي�ن امث�ال السياب 
والت�ي  املائك�ة وغريه�م  ن�ازك  و 
تبتع�د ع�ن القافي�ة معتمدين عىل 
بع�ض البح�ور وعددها ست�ة  وما 
يطل�ق عليه�ا بشع�ر التفعلية لكن 
الواقع أصبحت) قصيدة النثر ( لها 
شعراء ومريدي�ن وعىل شكل واسع 
وجمه�ور باعتبارها تغري عىل واقع 
االجرتار والتقليد واعتربوا القصيدة 
العمودية او التفعيلة قريبة للقوالب 
مسبق�ة  قواع�د  ضم�ن  الجاه�زة 
وتعتمد عىل هندسة الطرب والغناء 
ايل�ة  اصبح�ت  ربم�ا  بموسيق�ى 

لانق�راض ... وق�د أمتلئت الساحة 
العربي�ة بهذا النوع  ) قصيدة لنثر ( 

والسباب سنرشحها أنفا .
 تذه�ب الناق�دة الفرنسي�ة سوزان 
النث�ر ه�ي:  أنَّ قصي�دة  إىل  برن�ار 
في�ه  بم�ا  موج�زة  نث�ر  »قطع�ة 
مضغوط�ة،  موّح�دة،  الكفاي�ة، 
كقطعة م�ن بلّور...خلق حّر، ليس 
له من رضورة غ�ري رغبة املؤلف يف 
البن�اء خارجاً عن كّل تحديد، ويشء 

مضطرب، إيحاءاته ال نهائية....
لقصي�دة النث�ر إيقاعه�ا الخ�اص 
الداخلية، والتي تعتمد  وموسيقاها 
ع�ىل األلف�اظ وتتابعه�ا، والص�ور 
وتكاملها، والحالة العامة للقصيدة. 
وكم�ا يقول الشاع�ر اللبناني أنيس 
الح�اج -أحد أه�م شع�راء قصيدة 
النث�ر العربية إن لم يك�ن أهمهم - 
ع�ن رشوط قصيدة النث�ر ...لتكون 
قصيدة النث�ر قصيدة حقاً ال قطعة 
بالشع�ر،  محمل�ة  أو  فني�ة،  نث�ر 

والتوه�ج  االيج�از  ثاث�ة:  رشوط 
واملجانية«اهم كاتبن لقصائد النثر 
هو محم�د املاغوط و ان�يس الحاج 

)....
» ال  أدوني�س بقول�ه:  رأي  يتمث�ل 
ب�د له�ذا العال�م، إذن، م�ن الرفض 

ال�ذي يه�زه، الب�د ل�ه م�ن قصيدة 
)النثر كتمرد أع�ىل يف نطاق الشكل 
الشعري( وقال ايضاً: »أكثر الشعراء 
يف الغ�رب الذين كتبوا قصيدة النثر، 
كتبوا قبلها قصي�دة الوزن. وكانت 
قصيدة النثر ح�دًّا نهائيًّا لتجاربهم 

الشعرية، ول�م تكن هرًب�ا فنيًّا من 
الصعوب�ة اىل السهول�ة.. وهذا يدل 
ع�ىل أن أدونيس مع قصي�دة النثر، 

بل هو رائد من روادها، وكاتبها
وبعد تلك التج�ارب البد لنا أن نقول 
أن قصيدة النثر اثبتت صاحيتها يف 
الوس�ط األدبي من خ�ال نجاحها 
عامليا وظهر يف القرن ٢٠ والقرن ٢١ 
شعراء بمستوي�ات عالية املستوى 
امث�ال حسن م�ردان ومات�اه من 
شخصي�ات مرموقة يف ه�ذا املجال  
معتربين أن القصيدة النثرية كتبت 
ومنه�ا  كث�رية  وأنم�اط  بأشك�ال 
م�ن  وغريه�ا  كلكام�ش  ملحم�ة 

آساطري األولن .
ومادمن�ا نتحدث ع�ن التغيري فابد 
أن  نعتم�د ع�ىل مرتك�زات النجاح 
لبناء هذا الجن�س األدبي واملواصلة 
ب�ه وتوسي�ع قاعدت�ه ع�ىل كاف�ة 

املستويات ....
قصي�دة النثر ___ قصيدة مثرية من 

حيث الجم�ل املوضوعية وبمساحة 
واسعة من التحليق يف آجواء متعددة 
م�ن الجمالي�ة والسح�ر ... وبليغة 
معتم�دة ع�ىل التظ�ادات والصورة 

والدهشة والربة الشعرية ...
قصي�دة النث�ر اليقيدها قان�ون او 
رشوط وإنم�ا تك�ون ع�ىل شك�ل 
قطعة او لوح�ة سحرية من الجمل 
املبهرة ... وتعتمد عىل باغة الشاعر 
واعتم�اده عىل م�زج مفرداتها من 
أرض الواقع ونقلها داخل النص ..) 
اعتربها قصيدة املجانن املولعن يف 
الجم�ال و االناقة ( وهن�اك شعراء 
له�م اهميته�م يف املشه�د الواقعي  

والمجال ان نذكر الجميع . 
توجي�ه الشب�اب الواع�ي إىل كتابة 
قصي�دة النثر بشك�ل أكثر حداثوية 
... وم�ا يحمل�ون م�ن رؤى عالي�ة 
...ولل�ه  الطم�وح  م�ن   املست�وى 
الحمد برز كث�ري منهم عىل الساحة 

العراقي�ة والعربي�ة . 

المراقب العراقي/ متابعة...   
يع�ود بن�ا الروائ�ي مقب�ول العلوي يف 
روايته الجديدة »سف�ر برلك« الصادرة 
ع�ن »دار الساق�ي« يف لن�دن إىل أي�ام 
»التهجري القرسي« ألهايل املدينة املنورة 
ع�ىل أي�دي العثمانين ع�ام ١9١5، بل 
توّغل أبعَد من ذلك حينما تتّبع »حكاية 
الفت�ى  ذيب« م�ن لحظ�ة اختطافه يف 
بطائ�ح مكة حت�ى وفاته ع�ام ١955، 
مقاب�ر  يف  الث�رى  جثمان�ه  وم�واراة 
»املع�اة«، بالق�رب م�ن الح�رم املكّي. 
ول�و شئنا الدق�ة لُقلنا إن ه�ذه الرواية 
تنحو منحى السرية الذاتية لرصد حياة 
»ذي�ب« ونشأت�ه يف ال�رّب الصح�راوي، 
وسقوطه يف األرس عىل أيدي اللصوص، 
وقّطاع الطرق، وبيعه يف سوق النخاسة 
كعبد وهو حٌر أصي�ل، ورشائه من ِقبل 
الوجي�ه عبدالرحمن املدن�ي، وتسفريه 
القرسي إىل دمش�ق، وعودته من جديد 
إىل مض�ارب أهله وذويه، وما عاناه من 
ِمح�ٍن وشدائ�د يف ذروة شباب�ه، ول�وال 
رضب�ات الح�ظ، وُحس�ن املصادف�ات 
اق واملُختِطفن عرًبا  لكاَن ضحية لل�رُسّ

وأجانب.
تنطلق هذه الرواي�ة السريّية من الذات 
املس�ار  م�ن  وتتشّع�ب  املوض�وع،  إىل 
الفض�اءات  إىل  الخ�اص  الصح�راوي 

العام�ة، فف�ي لحظ�ة عصيب�ة فارقة 
يج�د الفتى الُخايس نفس�ه أسريًا لدى 
لص�وص الصح�راء وُيعاَم�ل معامل�ة 
املسلحون يتسّنمون  »العبد«، فالرجال 
الخي�ل والجم�ال، أما العبي�د الخمسة، 
وبضمنهم »ذي�ب«، فيمتطون الحمري، 

وهذه ه�ي االنعطاف�ة األوىل يف الرواية، 
التي تناقش ثنائي�ة الحرّية والعبودية، 
الت�ي ال تقت�رص عليه وحس�ب، وإنما 

تتج�اوزه إىل خال�ه »مان�ع« ال�ذي ظّل 
مص�ريه مجه�والً ب�ن اله�رب والقتل 
واملقايضة. ومن خال شخصية »ذيب« 
سنتعرّف إىل أرسته الصغرية املكوّنة من 
أب أُصيب بالُجَدري، وأم حنونة رفضت 
أن ت�رتك زوجه�ا يف املحج�ر الصح�ّي، 

وفّضلت االنتقال إىل مشارف الصحراء، 
لع�ل اله�واء الج�اف ُيشف�ي َطَفَح�ُه 

الجلدي املتقّيح.

»سفر برلك« رحلة التيه في الفلوات الُموحشة المراقب العراقي/متابعة...

ه�ذا التساؤل دائما ما يعاد طرحه يف األوساط 
الثقافي�ة العربية، وعىل وج�ه الخصوص بن 
الروائي�ن أنفسه�م، وال يأت�ي ذل�ك م�ن باب 
السع�ي الحثيث إىل الشه�رة، ألن الروائي الذي 
يك�رس حيات�ه ألج�ل أن يتجاوز م�ا سبق أن 
قدم�ه م�ن نتاج إبداع�ي يف مرشوع�ه الجديد 
ال�ذي يعكف ع�ىل إنجازه، ال يض�ع الشهرة يف 
أولي�ات حسابات�ه باعتباره�ا غاي�ة، ألنها يف 
النتيج�ة تأت�ي تحصي�ل حاصل مل�ا يبذله من 
تع�ب ومثاب�رة، ولكن مث�ل هذا النم�وذج من 
الكتُّاب، إذا ما طرح�ه عىل نفسه، إنما يدفعه 
إىل ذل�ك طموح�ه يف أن يجتاز ح�دود املحلية، 
وه�ذا حق مرشوع إذا ما فكر فيه، بل ال بد أن 
يكون ضمن قائمة اهتماماته، فما يسعى إليه 
الروائيون عىل تنوع واختاف شخصياتهم، أن 
يص�ل نتاجهم إىل ما هو أبعد من حدود الرقعة 

الجغرافية املحلية.
إذا ما تجاوزنا مسألة اللغة، التي تمثل عنرصا 
جوهري�ا يف هذا املوضوع لكونها أداة التواصل 
مع اآلخرين، فإن عرصنا الراهن طرح عنارص 
أخرى ال تق�ل أهمية عن اللغ�ة، إن لم تتفوق 
عليه�ا، من حي�ث التأثري بات يع�ّول عليها يف 
األخ�ذ بالنتاج الروائ�ي إىل مست�وى االنتشار 
العاملي، بغض النظرعن املستوى الفني، وما قد 
تحمله الرواية م�ن مغامرة فنية عىل مستوى 
األسلوب والرؤية والتقني�ات التي انحاز إليها 
الكات�ب، أو اجرتحه�ا يف مغامرت�ه الرسدي�ة، 
وه�ذه املح�ددات أو العن�ارص أمس�ت تتحكم 

بق�در واضح بالعدي�د من الكّت�اب الطامحن 
إىل أف�ق العاملية، حتى لو كان ذلك عىل حساب 
تخليهم ع�ن معايري فنية تمث�ل بالنسبة لهم 
أدوات اشتغالهم الذاتي، وخصوصية أسلوبهم 
يف الرسد الروائي، وال غرابة يف أن يخضع هؤالء 
إىل اشرتاط�ات تلك املح�ددات الخارجية، طاملا 
ليس لديهم خيار آخر، وإال سيجدون أنفسهم 
خ�ارج حلبة السباق املحموم املؤدي إىل منصة 

التتويج العاملي.
الي�وم نح�ن أم�ام جمل�ة عاق�ات متشابكة 
تجم�ع ب�ن السياس�ة واالقتص�اد، وال صلة 
تجمعها بعال�م األدب، هي التي تضع عامات 
الطري�ق أم�ام الروائين، إذا م�ا كانت أعينهم 

ترنو ناحية املنصة العاملية.
ه�ذه اإلشكالي�ة ت�م تناوله�ا يف مق�ال ضمن 
سلسل�ة مق�االت جمعته�ا بعناي�ة شديدة يف 
كتاب بعد أن تولت ترجمتها الروائية العراقية 
 ٢٠١9 ع�ام  ص�در  وق�د  الدليم�ي،  لطفي�ة 
ع�ن مؤسسة امل�دى وحم�ل عن�وان »اكتمال 
العال�م« توزع�ت موضوع�ات املق�االت حول 
»األدب والرواي�ة واملواطن�ة العاملي�ة، واألدب 
مابع�د الكولوني�ايل، وروايات الق�رن الحادي 
والعرشين، والسجاالت املستمرة حول وظيفة 
السع�ادة  وأسئل�ة  املعرف�ة،  وماهي�ة  األدب 

اإلنسانية .
يف م�ا يتعل�ق بإشكالية العاملية، فق�د تناولها 
بشك�ل مستفيض الناق�د آدم كريش، يف مقال 
مه�م سبق أن نرشه يف صحيف�ة »فاينانشيال 
تايمز« بتاري�خ 7 إبريل/نيسان ٢٠١7، حمل 

عنوان »دفاعا عن الروائي العاملي«.

من �شابهه اباه فما ظلم 
ج�اء رجل إىل أحد القضاة يشكو ابنه الذي يعاقر الخمر وال 
يص�يل، فأنكر االبن ذلك! فقال الرج�ل: أصلح الله القايض، 
أتكون صاة با قراءة؟ قال القايض: يا غام، تقرأ شيئاً من 
القرءان؟ قال: نع�م وأجيد القراءة.. قال: فاقرأ . قال: بسم 
الل�ه الرحمن الرحيم علق القل�ب ربابا بعد ما شابت وشابا 
إن دي�ن الله حق ال أرى ف��ي��ه ارتياب�ا فصاح أبوه: والله 
أيه�ا القايض ما تعلم هاتن اآليت�ن إال البارحة، ألنه رسق 

مصحفاً من بعض جرياننا !

»اكتمال العالم«: كيف للروائي أن يصبح عالميا
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موقع يحذر من »ويندوز10«

أحيانا ال تكون هجمات تطبي�ق واتس آب اإللكرتونية بسبب ثغرات أمنية 
قومي�ة، أو بسبب أخطاء هندسي�ة يف التطبيق، بل بسب�ب جهلنا بحماية 
حساباتن�ا عىل تطبيق الرسائل األشه�ر يف العالم، ووفقا ملوقع »فوربس«، 
بإمكاننا حماية أنفسنا من اخرتاقات الحساب عىل تطبيق واتس آب، باتباع 
خط�وات بسيطة ال تستغرق أكثر من دقيقة، وعندما يتعلق األمر باخرتاق 
تطبيق وات�س آب، أو منص�ات الرسائل األخرى، تتن�وع أساليب االخرتاق 
وتأثريها ع�ىل املستخدم.ورأينا يف العام امل�ايض هجمات إلكرتونية تصيب 

ف�ن  ملستهد بربام�ج تجسس، كم�ا شهد التطبي�ق ملفات ا
وسائ�ط متعددة خطرة، يتم تبادلها 
يف املحادث�ات، كما رأينا حاالت 
يت�م فيها حظ�ر املستخدم 
م�ن الدخ�ول لحساب�ه 
عىل واتس آب، كل هذه 
املشك�ات ت�م حلها 
بشكل كبري من قبل 
آب،  وات�س  فري�ق 
نظامه  رم�م  ال�ذي 
لحماي�ة  األمن�ي 
 ، م�ن ملستخد ا
ولك�ن ه�ذا ل�م يمنع 
»الهاكرز« من اكتشاف 
للهج�وم.  جدي�دة  ط�رق 
ولتجن�ب حال�ة »االستي�اء« 
ع�ىل الحس�اب الخ�اص م�ن قبل 
الهاك�رز مستقبا، بإمك�ان املستخدمن 
إجراء تغيري بسيط يف اإلعدادات، ويقول املوقع إن بإمكان املستخدم تعين 
رقم تعريف شخيص، سيمثل غطاء أمنيا إضافيا، سيتوجب عىل املستخدم 
إدخال�ه الستخ�دام وات�س آب من جه�از جديد.وع�ادة ما يلج�أ الهاكرز 
للحص�ول ع�ىل رسالة تحم�ل رق�م التأكيد، ترس�ل إىل رقم هات�ف جديد، 
ك�ي يستولوا عىل حس�اب الواتس آب من جهازهم، ولك�ن اإلعداد اإلضايف 
سيمنعهم من االستياء عىل الحساب، لذلك حتى إذا انطلت عليك خدعة ما 
وقم�ت بإرسال الرمز إىل الهاكرز، فلن يكون لديهم رقم التعريف الشخيص 

الخاص بك.

ب�دأت رشكة غوغ�ل االستفادة م�ن طلبات وكاالت 
تطبيق القانون فيم�ا يتعلق ببيانات املستخدم هذا 
الشهر، حي�ث أعلنت عماقة البح�ث أنها ستبدأ يف 
ف�رض رس�وم عىل سلط�ات تطبيق القان�ون فيما 
يتعل�ق بطلب�ات الكشف ع�ن البيان�ات القانونية، 
مثل مذكرات االستدعاء ومذك�رات البحث املتعلقة 
بمستخدميه�ا، وذل�ك وفًق�ا لتقرير م�ن صحيفة 

»نيويورك تايمز«.
رسوم قانونية

وتع�د ه�ذه الرس�وم قانوني�ة، وذل�ك ألن القانون 
الفيدرال�ذي يسمح للرشكات بتحصيل رسوم سداد 
له�ذه الطلب�ات، وه�ي ليس�ت جدي�دة بالنسبة إىل 
رشك�ة غوغل، إذ فرض�ت غوغل يف امل�ايض رسوًما 
ع�ىل تلبي�ة طلب�ات البيان�ات القانونية، كم�ا أنها 
ليست الرشكة الوحيدة التي تتقاىض رسوًما مقابل 

هذا العمل.
وأخرب متحدث باسم غوغل صحيفة نيويورك تايمز 
أن الرشكة لم تقم منذ سنوات عديدة بفرض رسوم 

بشك�ل منتظم ع�ىل هذه الطلب�ات، وتلقت عماقة 
البح�ث يف النصف األول من عام 2019 أكثر من 26 
ألف طلًبا للكشف ع�ن البيانات يف الواليات املتحدة، 
كم�ا تلق�ت أكثر م�ن 11 أل�ف طلًبا للحف�اظ عىل 

البيانات.
الطلبات واألسعار

ورسد إشع�ار السداد من غوغل املوث�ق واملرسل إىل 
مس�ؤويل تطبيق القان�ون األسع�ار التالية لطلبات 

البيانات املختلفة:
• االستدعاء للمحكمة: 45 دوالرا.

• أمر: 150 دوالرا.
• مذكرة البحث: 245 دوالرا.

• أمر اعرتاض وتتبع: 60 دوالرا.
• أمر التنصت: 60 دوالًرا.

وق�ال املتحدث باسم الرشك�ة للصحيفة: إن غوغل 
ل�ن تفرض رسوًما عىل الطلب�ات يف بعض الحاالت، 
بما يف ذل�ك التحقيق�ات املتعلقة بسام�ة األطفال 

والطوارئ التي تهدد الحياة.

غوغل  تفرض رسومًا على المستخدمين

أص�در موق�ع »وين�دوز ليتس�ت« 
التشغي�ل  نظ�ام  ألخب�ار  املتاب�ع 
تحذي�را   »10 »وين�دوز  الشه�ري 
ملستخدم�ي النظ�ام بعدم�ا رص�د 
تحديثا أمنيا جديدا لنظام التشغيل 
يف  يتسب�ب   »KB4528760« ه�و 
أن  إىل  مش�ريا  خط�رية،  مشاك�ل 
املشكل�ة »تبدو منت�رشة اآلن«.ويف 
تفس�ريه لتسلسل األح�داث، يقول 
املوق�ع إن هذا التحديث يف أول األمر 
يفشل تثبيته ع�ىل الجهاز، مصدرا 
»عددا م�ن رسائل الخط�أ العامة« 
الت�ي ال تق�دم أي إش�ارة إىل سبب 
املشكلة، ثم تتصاع�د املشكلة إذ يف 
املرة التالي�ة التي تعيد فيها تشغيل 

الحاسوب يفشل يف اإلقاع.
ويقول أحد املستخدمن عىل منتدى 
مجتم�ع مايكروسوف�ت الرسم�ي 
موضحا »يب�دو أن التحديث األخري 
KB4528760 لويندوز 1909 )وهو 
رقم بن�اء نسخة وين�دوز( يتسبب 
يف مشاك�ل م�ع بع�ض الحواسيب 
ويمنعها من اإلقاع، ُمْصِدرا ِشفرة 
وتزاي�د   .oxcooooooe الخط�أ      
ع�دد األجهزة املصابة بهذه املشكلة 
بعد تثبي�ت ه�ذا التحديث«.ويعزو 
إىل  املشكل�ة  املستخدم�ن  بع�ض 
مليكروسوفت  »كونيك�ت«  تطبي�ق 
وال�ذي أنهت�ه الرشك�ة. وم�ع أن�ه 
الوحي�د لسب�ب  السيناري�و  لي�س 

املشكل�ة، ف�إن املستخدم�ن الذين 
ثبت�وا التطبيق أو ك�ان مثبتا لديهم 
ث�م ألغوا تثبيته، قد ترضروا تحديدا 
»وين�دوز  ويق�ول  كب�ري.  بشك�ل 
ليتس�ت« إن إع�ادة تثبي�ت نظ�ام 
التشغي�ل »وين�دوز 10« كاما من 

جديد هي فقط ما يحل املشكلة.
وم�ا يزيد من أهمي�ة التحذير الذي 
ه�و  ليتس�ت«  »وين�دوز  أص�دره 
تحدي�دا أن مايكروسوف�ت ليس�ت 
املشكل�ة. ويف  له�ذه  بع�د  مدرك�ة 
الواق�ع، فإن�ه حتى اللحظ�ة تذكر 
الرشكة يف صفح�ة الدعم للتحديث 
األخري أنها »غ�ري مدركة حاليا ألي 

مشاكل مع هذا التحديث«.

تعترب مشكات التجسس واخرتاق الربيد اإللكرتوني من 
أهم املعوقات التي تواج�ه مستخدمي اإلنرتنت يف يومنا 
هذا، فما السبيل لحماية بياناتنا ورسائلنا اإللكرتونية؟ 
حيث يستخدم ماين الناس يوميا املواقع الشهرية مثل 
Gmail و Yahoo وغريه�ا للتواصل عرب الرسائل والربيد 
اإللكرتون�ي، لك�ن معظ�م تلك املواق�ع ال توف�ر حماية 
كامل�ة للبيانات والرسائ�ل، وال توفر »تشفريا من طرف 
إىل ط�رف« كم�ا يف مواق�ع املراسل�ة اآلمنة، ل�ذا ينصح 
الخ�رباء دوما باللج�وء إىل خدمات املراسل�ة اآلمنة مثل 

.Tutanota وMailfence و ProtonMail
 ويرى مختصون بالشأن التقني إن األمر املهم اآلخر الذي 
ينصح الخرباء باللجوء إلي�ه لحماية البيانات والتواصل 
بشك�ل آمن هو االعتماد عىل تطبيق�ات املراسلة اآلمنة، 
والت�ي منه�ا تطبي�ق Signal ع�ىل سبيل املث�ال، والذي 
 Signal يتصف بميزات أمان عالية، ويعتمد بروتوكوالت

Protocol للتشف�ري، الت�ي تؤمن »تشف�ريا من طرف إىل 
طرف« يف مكاملات الفيديو واملكاملات الصوتية والرسائل 
النصية.وم�ن التطبيق�ات املوىص بها من قب�ل الخرباء 
حالي�ا تطبي�ق iMessages املخص�ص لهوات�ف آيفون، 
وتطبي�ق Telegram ال�ذي يؤم�ن خصوصي�ة وتشفريا 
كب�ريا للبيانات، وتطبيق »واتس آب« الشهري، الذي يوفر 
ميزة »التشفري من طرف إىل طرف«، ويعمل عىل مختلف 

أنواع الهواتف الذكية والحواسب.
والنقط�ة املهم�ة التي يج�ب االنتباه لها قب�ل استخدام 
اإلنرتنت للمراسل�ة والتواصل هي أمان األجهزة املتصلة 
بشبك�ة اإلنرتن�ت، إذ يفضل االعتماد ع�ىل اجهزة راوتر 
تنتجه�ا رشكات معروفة، واستخ�دام حواسب وهواتف 
تدعمها الرشكات املصنعة بميزات األمان، والحرص عىل 
استعم�ال الربامج املض�ادة للفريوس�ات وتحديث هذه 

الربامج باستمرار.

طريقة للحفاظ على بريدك االلكتروني من االختراق

ابتك�ر باحث�ون يف معه�د ماساتشوستس 
للتكنولوجي�ا MIT نموذًج�ا جدي�ًدا إلثراء 
 RoadTagger يسم�ى  الرقمي�ة  الخرائ�ط 
يستخدم ص�ور األقم�ار الصناعية لتحديد 
ميزات الط�رق يف الخرائط الرقمية، مما قد 
يساعد يف تحسن التنق�ل عرب نظام تحديد 
املواق�ع العاملي GPS، وجرى رشح النموذج 
يف ورق�ة قدمت يف مؤتم�ر جمعية النهوض 
بالذك�اء االصطناعي.وعادًة م�ا يتم إنشاء 
 GPS خرائط نظ�ام تحديد املواق�ع العاملي
بواسط�ة رشك�ات كربى مثل غوغ�ل، التي 
ترس�ل مركب�ات م�زودة بكام�ريات تجول 
ضمن األحي�اء اللتق�اط الفيدي�و والصور 
الخاصة بطرق املنطق�ة، لكن هذه العملية 
باهظة التكلفة، كم�ا أن الحفاظ عىل هذه 

الخرائط محدثة يستغرق وقًتا طوياً.
وتبًع�ا إىل أن التكاليف املرتفعة، يتم تجاهل 
بع�ض أج�زاء العال�م، وال تظه�ر هناك إال 
 GPS بيان�ات نظ�ام تحديد املواق�ع العاملي

األساسي�ة فق�ط، ويتمث�ل أح�د حل�ول 
ه�ذه التحدي�ات يف إيجاد نم�وذج تعليم 
آيل مرتب�ط بص�ور األقم�ار الصناعي�ة، 

والت�ي يسه�ل الحص�ول عليه�ا وتحديثها 
بانتظ�ام إىل ح�د ما، وذل�ك يف سبيل تحديد 

مي�زات الطري�ق تلقائًيا.لك�ن املشكلة هي 
أن صور األقمار الصناعية للطرق غالًبا ما 
تكون غامضة بسب�ب أشياء مثل األشجار 
واملبان�ي، مم�ا يجعل األم�ور أكثر صعوبة 
بالنسبة لعنرص التعلم اآليل، وهنا يأتي دور 
االبتكار الجدي�د من معهد ماساتشوستس 

للتكنولوجيا.
الجدي�د  النم�وذج  ويستخ�دم 

الشبك�ة  بني�ة  م�ن  مزيًج�ا 
العصبوني�ة للتنب�ؤ تلقائًي�ا 
الطرق  املمرات وأن�واع  بعدد 

)السكني�ة أو الرسيعة( وراء 
النم�وذج  وتمك�ن  العوائ�ق، 
يف االختب�ارات ضم�ن الط�رق 

املعزول�ة م�ن حس�اب 
املم�رات  أرق�ام 

ق�ة  بد

تص�ل إىل 77%، ويمكن�ه أن يستنت�ج أنواع 
الطرق )السكنية أو الرسيعة( بدقة %93.

لتمك�ن  أيًض�ا  الباحث�ون  ويخط�ط 
RoadTagger م�ن التنب�ؤ بمي�زات أخرى، 
مث�ل أماك�ن وق�وف السي�ارات ومم�رات 
الدراج�ات، ويأملون أن يتم استخدامها يف 
ي�وم من األيام ملساعدة البرش عىل 
التحق�ق من صح�ة التعديات 
املستمرة عىل الطرق برسعة.

اجهزة تساعدك في السيطرة على طفلك اثناء السفر
ع�ادة م�ا يواج�ه اآلب�اء واألمهات 
أثن�اء  الصعوب�ات  م�ن  الكث�ري 
السف�ر، إذ إن الكث�ري م�ن األطفال 
ال يستجيبون دائم�ًا بشكل إيجابي 
لتغي�ري الروت�ن والبيئ�ة املحيطة. 
ولك�ن لحس�ن الحظ هن�اك بعض 
األدوات واألجه�زة التي ُتسهل عليك 
السف�ر م�ع األطف�ال س�واء ع�ىل 
مت�ن الطائرة أو بالقط�ار أو خال 

الرحات الربية.
إلي�ك 4 أجهزة تسه�ل عليك السفر 

مع األطفال:
 Eufy SpaceView Baby جه�از 
Monitor: ال ش�ك أن مراقبة الطفل 
الرضيع أم�ر مرهق وأثن�اء السفر 
يكون أكثر إرهاقاً، لذلك يعترب نظام 
مراقب�ة الطفل ال�ذي يقدمه جهاز 
مثالي�اً،  خي�اراً   Eufy SpaceView
فه�و يتك�ون م�ن كام�ريا يمك�ن 
تثبيته�ا بشكل مستق�ل، ويمكنها 
ال�دوران أفقي�اً بزاوي�ة 330 درجة 
ورأسي�اً بزاوي�ة 110 درجات، لذلك 
مك�ان  أي  يف  وضعه�ا  تستطي�ع 

تقريباً يف الغرفة.

محمول�ة  شاش�ة  إىل  باإلضاف�ة 
وتحت�وي  بوص�ات،   5 بمق�اس 
ع�ىل ميكروف�ون ومك�رب صوت يف 
اتجاهن حتى تتمك�ن من التحدث 
مع أطفالك. كما تأتي الكامريا أيضاً 
مع وحدة استشعار لدرجة الحرارة 
لتحذيرك إذا أصبح�ت الغرفة باردة 

جداً أو ساخنة جداً.
جه�از Jiobit لتتب�ع املوق�ع: تتبع 

خاص�ة  رضوري  أم�ر  األطف�ال 
أثناء السفر؛ ولك�ن اختيار الجهاز 
املناس�ب ال�ذي يدع�م الكث�ري م�ن 
امليزات ملتابع�ة الطفل طول الوقت 
ق�د يك�ون أم�راً صعًبا، لذل�ك فإن 
 )Jiobit Location Monitor( جهاز
يعت�رب خي�اراً مثالي�اً بفض�ل أن�ه 
البلوت�وث  ع�رب  االتص�ال  يدع�م 
Wi- )( و)ال�واي فايBluetooth(

Fi والبيانات الخلوية، وGPS لتعقب 
موقع الطفل لحظياً اعتماداً عىل ما 
 Kids 8 Fire HD ه�و متاح.جه�از
 Fire HD Edition:: يعت�رب جه�از 
Kids Edition 8 م�ن أم�ازون أحد 
أفض�ل الحواسي�ب اللوحية املتاحة 
لألطفال بفضل امليزات التي يقدمها 
والسعر املناسب، حيث يقيد الجهاز 
محتوى األطفال حسب العمر، مما 
يعني أنك لن تقل�ق باستمرار حول 
مشاهدته�م ملحتوى غ�ري الئق عىل 

يوتيوب.
جهاز Fire HD 10:: إذا كان طفلك 
يري�د جه�ازاً لوحي�اً ذا شاشة أكرب 
ف�إن جهاز Fire HD 10 الجديد من 
أم�ازون يعترب بدي�ًا رائع�اً، إذ إنه 
يق�دم أداًء أفضل بفضل املواصفات 
األع�ىل، ويمتاز ببطاريته التي تدوم 

12 ساعة.
كم�ا أن�ه أول حاس�وب لوح�ي من 
 ،USB-C أمازون يضم منفذ شحن
م�ا يجعله سه�ل الشح�ن إذا كنت 
 USB-C تستخ�دم بالفعل شاح�ن

لهاتفك أو جهازك املحمول.

باحثون يطورون »ذراع« روبوتية تحمل االشياء دون لمسها
طور باحثون بمعهد التكنولوجيا الفدرايل 
السوي�رسي ETH Zurich ذراع روبوت�ي 
يمكن�ه التق�اط األشي�اء وحمله�ا دون 
ملسه�ا باستخ�دام الرف�ع باملوجات فوق 
الصوتية، إذ استخدم الباحثون مجموعة 
من السماعات الصغرية التي تنبعث منها 
الصوت عىل ترددات وأحجام يتم التحكم 
بها بإحكام من أج�ل »إمساك« شيئا ما، 
وتخلق املوج�ات الصوتية من السماعات 
مج�ال ضغط يحم�ل جسًم�ا - نوًعا من 
للباح�ث  وفًق�ا   ، الصوت�ي«  »االرتف�اع 

مارسيل شاك.
وقال الدكتور ش�اك إن القابض الصوتي 
اآليل سيك�ون مثالي�ًا للمه�ام الحساسة 
مث�ل تجميع الساع�ات أو الرقائق، حيث 
أن أي رضر م�ن عامات اللمس قد يكلف 

ماالً.
إن املوج�ات الصوتي�ة  الفري�ق  ويق�ول 
املستخدمة يف رفع جسم ما يمكنها أيًضا 
تحريكه م�ن خال الحص�ول عىل صوت 

قادم من اتجاهات متعددة.
وأوض�ح شاك إن القاب�ض اآليل التقليدي 
مغطى بم�واد ناعمة تشبه املطاط يمكن 
امل�واد  وتل�وث  هش�ة  أرضارا  تلح�ق  أن 
الحساس�ة، وك�ان التأث�ري وراء القابض 
الصوت�ي موجوًدا منذ أكث�ر من 80 عاًما 

واستخدم ألول م�رة يف السفر إىل الفضاء 
- حي�ث يتضمن إنشاء حق�ل ضغط من 
املوج�ات فوق الصوتي�ة التي ال يستطيع 

البرش رؤيتها أو سماعها.
يت�م إنشاء نقاط الضغ�ط عندما ترتاكب 
املوج�ات الصوتي�ة مع بعضه�ا البعض، 
ويمك�ن محارصة األشياء الصغرية داخل 

هذه النقاط، ونتيجة لذلك ، يبدو أنهم 
يطف�و بحري�ة يف اله�واء - يف فخ 

صوتي ، عىل حد قول الفريق.
 ويع�د املاس�ك اآليل اآلن يف 

مرحل�ة النم�وذج األويل 
مك�ربات  ويتضم�ن 
صغ�رية  ص�وت 
يف  مثبت�ة  متع�ددة 
املجاالت،  م�ن  اثنن 

بعضها  نح�و  تش�ري 
البع�ض إلنش�اء حق�ل 

الضغط، وق�د أنشأ شاك 
وفريق�ه برنامًج�ا يتيح 
لهم التحك�م يف مكربات 

نق�اط  لضب�ط  الص�وت 
وتحريك  الصوتية  الضغط 

الكائنات.
يف الوق�ت الح�ايل، تكون هذه 
إىل ح�د م�ا،  ثابت�ة  العملي�ة 

لكن اله�دف من ذلك ه�و أن تكون قادًرا 
عىل تغي�ري املوقف يف الوق�ت الفعيل دون 

سقوط الكائن عىل األرض.

باحثون يستخدمون الذكاء االصطناعي لتحسين الخرائط 

حصن نفسك من »الهكرز« وتجنب 
اختراق حسابك في »واتس اب« 

أعلن رينيه بيشل، ممثل وكالة الفضاء 
ستستخ�دم  الوكال�ة  أن  األوروبي�ة، 
Vega C لنق�ل  6 و   Ariane صواري�خ 
مداراته�ا،  إىل  الصناعي�ة  األقم�ار 
يف  الروسي�ة  »سوي�وز«  وصواري�خ 

الربامج التجارية.
وقال ريني�ه بيشل، يف ترصي�ح لوكالة 
نوفوست�ي الروسية لألنب�اء، »لم يتغري  

موق�ف وكال�ة الفض�اء األوروبي�ة من 
فف�ي   ،  6  Ariane الص�اروخ  ع�رض 
السن�وات الع�رش املقبلة، س�وف تطلق 
األقمار الصناعي�ة باستخدام صواريخ 
أم�ا   .Vega C و    6  Ariane النق�ل 
صواري�خ »سوي�وز« الروسي�ة، الت�ي 
هي العنرص الرئي�ي للتعاون يف مجال 
الفض�اء ب�ن أوروبا وروسي�ا، فسوف 

تستخدمه�ا الوكال�ة يف تنفي�ذ الربامج 
التجارية«.

وأش�ار ممث�ل الوكالة، إىل أن�ه يف يوم 7 
يناير الج�اري، وقع�ت الوكالة ورشكة 
Arianespace األوروبي�ة، عقدا إلطاق 
لألغ�راض   Euclid الصناع�ي  القم�ر 
العلمي�ة م�ن مطار ك�ورو الفضائي يف 
غويان�ا الفرنسية منتص�ف عام 2022 

أو   6  Ariane ص�اروخ  باستخ�دام 
إط�اق  أول  وأن  ال�رويس.   Soyuz-ST
لصواريخ Ariane 6 و Vega C سيكون 

يف عام 2020 الجاري.
وتجدر اإلش�ارة، إىل أنه منذ عام 2011 

أطلق من مطار كورو الفضائي 
ن�وع  م�ن  صاروخ�ا   23

Soyuz-ST الروسية.

صواريخ وكالة الفضاء االوربية تتحول الى اقمار صناعية
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لندن تطبق 
تقنية أمنية جديدة 

مثيرة للجدل!  

 »كورونا« يغلق ديزني الند 

يلعب البوبجي
 في حفل زفافه !

املراقب العراقي/ متابعة...
أعلن�ت رشط�ة العاصمة الربيطاني�ة، خطًطا 
مث�رة للجدل، الستخ�دام تقني�ة التعرف عىل 
الوجوه، بهدف تحس�ن قدرة رجال األمن عىل 

تحديد املشتبه بهم يف مدينة لندن.
ويف بيان ص�ادر عن الرشط�ة الجمعة، قالت: 
»سيتم نرش التكنولوجيا يف األماكن التي تشر 
فيه�ا البيان�ات إىل احتم�ال وج�ود أشخ�اص 
مسؤولن عن الجرائم الخطرة والعنيفة، مثل 
الهجم�ات بالبن�ادق والسكاك�ن واالستغالل 

الجنيس لألطفال«.
وأوضح�ت رشطة العاصمة أن الكامرات التي 
ستحم�ل عالمات واضحة، سرتكز عىل مناطق 
صغ�رة مستهدف�ة لتفح�ص وج�وه الن�اس 
أثناء سرهم.وقال مساع�د مفوض الرشطة، 
نيك ايفجريف: »كقوة أمني�ة حديثة أعتقد أن 
م�ن واجبنا استخدام تقني�ات جديدة للحفاظ 
ع�ىل سالمة الن�اس يف لن�دن، نح�ن نستخدم 
تقنية مجربة ومخت�ربة، التكنولوجيا املماثلة 
تُستخ�دم بالفع�ل عىل نطاق واس�ع يف جميع 
أنح�اء اململكة املتح�دة، يف القط�اع الخاص«.
وبحسب شبك�ة »يس إن إن« كانت هناك أدلة 
ع�ىل أن ه�ذه التقني�ة ق�د تشكل تميي�ًزا ضد 
النساء وأصح�اب البرشات غر البيضاء، وهي 
قضية وثقه�ا باحثون فيدرالي�ون يف الواليات 
املتح�دة، والت�ي منع�ت العدي�د م�ن مدنه�ا 

استخدام هذه التكنولوجيا.
و أظه�ر ترسيب للبيانات نبه له خبر هولندي 
يف شؤون اإلنرتنت أن رشكة صينية متخصصة 
يف تقني�ات املراقبة تتعقب تحرك�ات وبيانات 

أكثر م�ن 2.5 مليون 
إقلي�م  يف  شخ�ص 
يف  شينجيان�غ 

أقىص غرب البالد.

 املراقب العراقي/ متابعة...
وتعترب التغذي�ة الجيدة رضورية لدعم النمو الرسيع 
لألطفال الرضع واألطفال الصغار خالل األيام األوىل، 
ولك�ن بدون تغذية جيدة، يمكن للطفل أن يعاني من 
تل�ف خطر يف جس�ده، وال يمكننا رؤي�ة هذا الرضر 
لكن يمكنن�ا قياسه من خالل النظ�ر إىل مدى جودة 
نم�و الطف�ل أو ع�دم نم�وه، فالطفل ال�ذي ال ينمو 
بشك�ل جيد وهو قصر ج�ًدا بالنسب�ة لسنه يعاني 
م�ن حالة تعرف باسم التق�زم، وعىل الصعيد العاملي 
يعاني واحد من كل أربعة أطفال دون سن الخامسة 

من التقزم.
فاألطف�ال الذي�ن يعانون م�ن التقزم ق�د عانوا من 
س�وء التغذي�ة املزم�ن يف وق�ت مبكر م�ن حياتهم، 
حي�ث مايقدر ب��20٪ من التق�زم تب�دأ يف رحم األم 
الت�ي نفسها تعاني من س�وء التغذية 
وعدم الحصول عىل ما يكفي من 
الطاق�ة، والتي تحت�اج بدورها 
إىل دع�م النم�و لطفلها وتنميته 

خالل فرتة الحمل.
وأعلنت منظمة األمم املتحدة لألغذية 
والزراع�ة »الف�او« ىف ع�ام 2014 عن 
قلقه�ا إزاء التزام�ن ب�ن التق�زم وسوء 
التغذية بنسب عالية يف بلد مثل مرص التي تعترب 
م�ن البل�دان متوسطة الدخ�ل، وأوضح�ت أن واحًدا 

م�ن كل 3 أطفال يف م�رص دون سن الخامسة يعاني 
من التق�زم وهو ع�دم الوصول إىل الط�ول املناسب، 
وكان�ت ملحافظ�ة القليوبية النصي�ب األكرب من بن 
27 محافظ�ة عىل مستوى جمهوري�ة مرص العربية 
م، ف��65٪ م�ن أطفال  ىف مع�دالت اإلصاب�ة بالتق�زُّ
املحافظة الذين ترتاوح أعمارهم بن 6 أشهر وسنتن 

يعانون من املرض، بسبب سوء التغذية.
أم�ا البيانات العاملية األخرة فق�د أشارت إىل أن 161 
ملي�ون طف�ل ىف العالم، دون الخامس�ة، بما يوزازى 
25٪ منه�م يعان�ون م�ن التقزم، الذى ك�ان سببا ىف 
وفاة ما يقدر بمليون طفل سنوياً، بخالف ما يسببه 
م�ن عواقب ع�ىل املدى القص�ر والطوي�ل للناجن، 

وع�ىل رأسها ضعف الصحة والنمو والتطور املعريف 
واالستعداد املدريس والتعل�م لدى األطفال، وزيادة 
خط�ر ح�دوث مضاعف�ات ووالدة عن�د النس�اء، 

وخفض الطول واإلنتاجية عند البالغن.
وتمتد آثار التقزم لألجيال التالية، فالفتيات اللواتي 
يول�دن مصاب�ن بس�وء التغذية يتعرض�ن للتقزم 
ليصبحن أمه�ات يعانن من سوء التغذية، اللواتي 
يل�دن بدوره�ن أطف�االً مصاب�ن بس�وء التغذية 

وتتكرر الدورة نفسها.
وبعيداً ع�ن التأثر الفردي لهذه املشكلة، فإن التقزم 
يمثل  استنزاف هائل لإلنتاجية والنمو االقتصادين، 
حيث يتسبب ىف انخفاض الناتج املحيل اإلجمايل للبلد 

بنسب�ة تص�ل إىل 12٪، وعىل الرغم م�ن أن التقزم ال 
رجع�ة فيه ، إال أن�ه يمك�ن الوقاية من�ه، ففي عام 
2012، أق�رت جمعية الصحة العاملي�ة أنها ستسعى 
للحد م�ن ع�دد األطفال دون س�ن الخامس�ة الذين 

يعانون م�ن التقزم بنسب�ة 40٪ بحلول عام 
2025

في مساع النهاء مشكلة التقزم 
بحلول 5202 أطلقت وزارة الصحة 

المصرية في األيام القليلة الماضية 
المرحلة األولى للحملة القومية 

المطلقة من أجل الكشف عن وجود 
األنيميا والسمنة والتقزم في ما 

بين أطفال المرحلة االبتدائية، بعد 
الحصول على موافقة ولي األمر، 
حيث جاءت الحملة ضمن الجهود 

المشتركة بين وزارتي التربية 
والتعليم  والتعليم الفني والصحة 
والسكان من أجل التطور والتنمية 

بالمجتمع المصري.

المخدرات تباع بالمتاجر وتدخن خارج 
المنازل في أمريكا

املراقب العراقي/ متابعة...
ستك�ون متاجر املاريجوان�ا وهي نوع 
م�ن املخ�درات يف أالسكا من ب�ن أوائل 
متاجر التجزئة يف الواليات املتحدة التي 
يسمح له�ا بالعم�ل -بق�وة القانون- 
لبيع النبات املخ�در للمواطنن، والذين 
سيسم�ح لهم بتدخينه دون أي عواقب 

قانونية.
وشه�دت صناع�ة املاريجوان�ا –الت�ي 
تعمل ضمن إطار قانوني- نقطة تحول 
الخمي�س، عندم�ا وافق�ت السلط�ات 
التنظيمية يف الوالية عىل افتتاح متاجر 
لبي�ع املخ�در بالتجزئ�ة للمستهلك�ن 
الراغب�ن يف تدخين�ه أو استخدامه بأي 

شكل كان.
ونقل�ت وكال�ة »أسوشيتي�د 
برس« ع�ن مدير العالقات 
الحكومي�ة يف مؤسس�ة 
سياس�ة  »م�رشوع 
إن  قوله،  املاريجوانا« 
بعض املدن األمريكية 
أقرت قوانن مماثلة، 
لكن ه�ذه املرة األوىل 
فيه�ا  يسم�ح  الت�ي 
املاريجوان�ا  ببي�ع 
بالتجزئ�ة عىل مستوى 

والية بأكملها.
م�ن  الق�رار  تمري�ر  وت�م 
املاريجوان�ا  مراقب�ة  مجل�س 
يف الوالي�ة بع�د موافق�ة 3 أعض�اء 
ورف�ض إثن�ن، للطلب�ات املقدم�ة من 
رشكات تج�ارة املخ�در، والتي وصفت 

القرار ب�«الحلم الذي يتحقق«.
وق�ال أح�د رؤس�اء ه�ذه الرشك�ات: 
»ه�ذا أم�ر تاريخ�ي يف اعتق�ادي، آمل 
أن نستطي�ع افتت�اح متاجرن�ا بحلول 
الصيف، هذا ح�دث بالغ األهمية وكبر 
حًقا، عندما تحاول بث الحياة الطبيعية 

يف صناعة جديدة«.
وبالنسبة للتدخن خ�ارج املنزل، تدعو 
القواع�د الجديدة أيًضا إىل فصل مناطق 
االستهالك ع�ن باقي األماك�ن، إما عن 
طري�ق وجود ب�اب آمن ب�ن املنطقتن 
باإلضاف�ة إىل نظام تهوي�ة منفصل، أو 

عن طريق التدخن يف الهواء الطلق.

l املراقب العراقي/...
رصدت كام�رات املراقبة رجال مجهوال 
يقوم بثقب إط�ارات عرشات السيارات 
يف تركي�ا بعد ف�رتة وجيزة م�ن الزلزال 

املدمر.
ويظهر الفيديو الرجل، الذي بدا حريصا 

عىل إخفاء مالمح وجهه، وهو يقرتب 
م�ن السي�ارات ويلق�ي نظ�رة عىل 

نوافذها، ليتأكد من خلوها، ثم يثق 
إطاراته�ا بك�ل هدوء.وبحسب ما 
أوردت صحيفة »حرييت« الرتكية، 
االثن�ن، فق�د وقع�ت الحادث�ة يف 

محافظ�ة دي�ار بكر جن�وب رشق 
تركي�ا، لي�ل الجمع�ة السب�ت، بعيد 

محافظت�ن  رضب  ال�ذي  الزل�زال 
مجاورت�ن وبلغ�ت قوت�ه 6.5 درج�ة.

ولفت�ت الصحيف�ة إىل أن عمليات ثقب 
اإلط�ارات ترك�زت يف منطقت�ي يسميل 
ف�رات، وتيكتي�ل، يف مدين�ة دي�ار بكر، 

عاصم�ة املحافظ�ة التي تحم�ل االسم 
نفس�ه.ويف صباح الي�وم التايل، اكتشف 
أصحاب السي�ارات ما حّل بها، وأعربوا 
عن غضبهم الشديد قائلن إن األمر غر 
مقبول ع�ىل اإلطالق، خاص�ة أنه يأتي 

بعد الزلزال املميت.
ولم تعرف دواف�ع الرجل، وما إذا كان 
قد ت�م إلق�اء القب�ض علي�ه عقب 

الواقعة الغريبة.
ورضب زل�زال ق�وي محافظت�ي 
إالزي�غ ومالطي�ة وس�ط تركيا يف 
وقت متأخر، مما أسفر عن مقتل 
38 شخص�ا وإصاب�ة أكثر من ألف 
آخرين، وكان قوية لدرجة أن سكان 
دول مج�اورة شعورا ب�ه، مثل سوريا 

وجورجيا.

يثقب إطارات 160 سيارة !

أسطول سيارات محمد صالح الفاخرة !
املراقب العراقي/ متابعة...

أب�رزت صحيف�ة »ص�ن« الربيطاني�ة 
السي�ارات التي يمتلكها النجم املرصي 
محم�د ص�الح الع�ب فري�ق ليفربول 
اإلنجليزي.وقالت الصحيفة الربيطانية 
بنلت�ي  سي�ارة  أض�اف  »ص�الح  إن 
كونتينينتال جي تي، التي تبلغ قيمتها 
سيارات�ه  لقائم�ة  دوالر،  آالف   210
تعت�رب  أنه�ا  إىل  مش�رة  الفاره�ة«، 
السي�ارة الثانية من ناحي�ة الشعبية، 
بالنسب�ة لالعب�ي ال�دوري اإلنجلي�زي 
املمت�از، بعد سي�ارة رين�ج روفر ذات 

الدفع الرباعي.
وذك�رت الصحيف�ة أن ص�الح يمتل�ك 

باإلضافة للبنتيل، سي�ارة المبورغيني 
أفينت�ادور، ذات الشعبي�ة الكبرة بن 
العب�ي الكرة، وذل�ك خالل ف�رتة لعبه 
يف صف�وف الري�دز حي�ث يحرص عىل 
الذه�اب إىل التدريب�ات يوميا بسيارات 

مختلفة.
كما ن�رشت الصحيفة ص�ورة لصالح 
وه�و يص�ل ملق�ر التدريب م�ع فريقه 
ليفرب�ول، بسيارة دفع رباعي من نوع 
مرسيدي�س ج�ي إل أي، بيضاء اللون، 

امل�رصي  الالع�ب  أن  مؤك�دة 
ل�م يزع�ج من سع�ر سيارة 
إس«  إل  إس  »مرسيدي�س 
والذي  املرتف�ع،  الرياضي�ة 
يص�ل ألكث�ر م�ن 230 ألف 

دوالر. 

املراقب العراقي/...
أعلنت مدينة ماله�ي »ديزني الند« يف 
هونغ كونغ أنها ستغل�ق أبوابها بدءا 
م�ن الي�وم األحد، وحتى إشع�ار آخر، 
بسب�ب ف�روس »كورون�ا الجدي�د«، 
وهو قرار اُتخذ عىل خلفية إعالن حال 

الطوارئ الصحية القصوى يف املدينة.
وأفادت وكالة »فران�س برس«، اليوم 
األح�د، أن »ديزني الن�د« قالت يف بيان 
م�ع  وتماشًي�ا  اح�رتازي،  »كإج�راء 
جه�ود الوقاي�ة يف ك�ل أنح�اء هونغ 
كون�غ، فإنن�ا ُنغل�ق حديق�ة ديزن�ي 
الن�د يف هون�غ كون�غ موقًتا م�ن أجل 
صّحة زوارن�ا وموظفينا وسالمتهم«.

وأعلنت منافستها »أوشن بارك« أيضا 
إغالق أبوابها.وكان�ت رئيسة السلطة 
التنفيذية يف املنطقة، كاري الم، أعلنت 
حال�ة الط�وارئ القص�وى يف املدينة، 
وأعلن�ت إج�راءات مش�ددة للحد من 

انتشار الفروس.
 وعارض�ت الم إغالق الح�دود معتربة 
أن�ه ال رضورة له�ذا اإلج�راء الصارم 
حاليا. لكنها أعلنت إلغاء كل الرحالت 
الجوي�ة وبالقط�ارات القادم�ة م�ن 

ووه�ان، حتى إشعار آخ�ر، موضحة 
أنه لم تفرض قي�ود عىل الرحالت مع 
بقية امل�دن الصينية، مشرة يف الوقت 
نفسه إىل أنه عىل كل مسافر يصل من 
الصن القاري�ة كتابة استمارة طبية. 
ولن تفتح املدارس والجامعات املغلقة 
السن�ة  رأس  عي�د  بمناسب�ة  حالي�ا 
الصينية، أبوابها قبل السابع عرش من 

فرباير/شباط.
ويشكل إغ�الق مدينتي املالهي رضبة 
قاسي�ة القتص�اد هون�غ كون�غ الذي 
يعان�ي أساس�ا م�ن تبع�ات األزم�ة 
السياسي�ة الت�ي ته�ز املنطق�ة من�ذ 
يونيو/حزي�ران، والح�رب التجاري�ة 

الصينية األمريكية. 

املراقب العراقي/
لق�ي مقط�ع مص�ور، انت�رش خ�الل الساعات 
األخ�رة، عىل مواقع التواصل االجتماعي، انتقاداً 
كب�راً م�ن قب�ل املتابع�ن، حيث ظه�ر العريس 
منشغ�ال باللع�ب ع�ىل هاتف�ه بعيدا ع�ن أجواء 

الحفل.
ويف املقط�ع املت�داول يظه�ر العري�س، ال�ذي لم 
يتم التع�رف عىل جنسيته، وه�و يلعب يف هاتفه 
املحم�ول ألع�اب إلكرتونية، وس�ط عرس شعبي 

بإحدى الصاالت التي بدت عليها الفخامة.
وظهر العريس، يف املقطع وهو يلعب لعبة القتال 
املعروف�ة باسم بوبجي » BUPG« وأمامه طاولة 
الضيافة، مع رق�ص الكثر من الشباب والشبان 
فرحاً بالزفاف، وتسّمر العروس بمكانها، بجانب 

العريس، الذي ترك االحتفال وانشغل بجواله.

مساع النهاء مشكلة التقزم بحلول 2025 

يضع هيكال عظميا في المقعد األمامي لخداع الشرطة

محاكمة رجل دين في اربيل بسبب دعوته لتعدد الزوجات

»أتاري« من األلعاب االلكترونية الى الفنادق  

املراقب العراقي/متابعة...
نظ�م الع�رشات من االشخ�اص الي�وم االثنن وقفة 
احتجاجي�ة امام محكم�ة اربيل منددي�ن بمحاكمة 

رجل الدين املثر للجدل مال مزهر الخراساني.
ورفع�ت منظم�ات معني�ة بحق�وق امل�رأة يف اقليم 
كوردست�ان دعاوى قضائية ض�د الخراساني بسبب 

خطابه الديني الذي يدعو اىل تعدد الزوجات.
وآخر دعوى قضائي�ة اقيمت ضد الخراساني حملت 
تواقي�ع 300 ناشط�ة نسوية طالب�ن فيها برضورة 

محاكمته ازاء »االساءت« التي يطلقها بحق املراة.
وبدأت صب�اح اليوم الجلس�ة االوىل يف محكمة اربيل 

ملحاكمة الخراساني.
وهت�ف املحتجون الذي ب�دى عىل سيماه�م االلتزام 
بالدي�ن االسالم�ي وبينه�م نس�اء ض�د محاكم�ة 
الخراسان�ي وتعالت اصواتهم بالتكب�رات مطالبن 

باالفراج عنه.
واعت�رب املحتج�ون طروح�ات الخراسان�ي هي من 

صميم الدين وغر مخالفة لتعاليم االسالم.
 وكان�ت وزارة الثقاف�ة والشب�اب يف حكوم�ة اقليم 
كردست�ان قد اغلق�ت قن�اة تلفزيوني�ة يديرها ماّل 
مزهر عىل خلفية بثه�ا برامج تقلل من احرتام املرأة 

الكردية.

املراقب العراقي/ متابعة...
اقتحمت »أتاري« عددا م�ن املجاالت، خارج منظومة 
أجه�زة األلعاب اإللكرتونية، لك�ن خطوتها املقبلة قد 

تكون األهم واألكرب يف مسرتها.
ووفق ما ذكر موقع مجلة »فورتشن« األمركية، فإن 
الرشك�ة وقع�ت رشاكة الفتت�اح 8 فن�ادق أو أكثر يف 
ع�دد من مدن الواليات املتح�دة، مضيفا أن أول فندق 
سيجري افتتاحه يف مدينة فينيكس بوالية أريزونا، يف 

وقت الحق من العام الجاري.
ويمث�ل تصمي�م الفن�دق املنش�ور شع�ار الرشك�ة 

العاملية الشهر بخطوطه الثالثة االنسيابية مما 
يجعله أشب�ه بعالم�ة مميزة.وتاب�ع »وقعت 

 True North« أت�اري الرشاك�ة م�ع رشك�ة
 »GSD« ومجموع�ة  للعق�ارات،   »Studio
لتدشن فنادق خاص�ة بها تحمل عالمتها 
التجاري�ة«، مشرا إىل أن�ه وفقا للرشاكة، 
فستحصل آتاري عىل 5 يف املئة من إيرادات 
هذه الفنادق.وبعد فينيكس، يتوقع أن يتم 
افتت�اح فنادق »أتاري« يف ك�ل من أوستن 

وشيكاغ�و ودنف�ر والس فيغ�اس وس�ان 
فرانسيسكو وسان خوسيه وسياتل. 

ول�م يستبعد املصدر أن تق�وم الرشكة بتدشن فنادق 
جدي�دة يف مدن أخرى يف أمركا أو بقية العالم، وذلك 

حسب ما تنص عليه الرشاكة املوقعة. 
وتسته�دف فنادق أت�اري املسافرين 

من رجال األعمال والعائالت.

 املراقب العراقي/ متابعة...
فرضت الرشطة األمركية يف والية أريزونا 
الجنوبي�ة غرام�ة عىل رج�ل يضع هيكال 
عظمي�ا بحانب�ه يف السي�ارة، يف محاولة 

»خبيثة« لخداع الرشطة.
وبحس�ب الرشطة األمركي�ة، فقد وضع 
رج�ل يف الستيني�ات م�ن عم�ره هيك�ال 
عظيما مزيفا يف املقعد األمامي بجانبه يف 

السيارة، وألبسه قبعة عسكرية.
وعندما الحظ أح�د ضباط الرشطة األمر، 
أخرج�ه م�ن املس�ار، وكتب ل�ه مخالفة 
تق�در بنح�و 200 دوالر أمركي، بحسب 
موقع اإلذاعة الوطنية يف الواليات املتحدة، 

األحد.
وتعتم�د الواليات املتحدة منذ عقود وجود 
»املركب�ات  مس�ار تطل�ق علي�ه مس�ار 
املرتفع�ة االشغ�ال« يف الط�رق الرسيعة، 

بهدف إىل تقليص االزدحام املروري.
وع�ىل الراغبن يف املرور يف ه�ذا املسار أن 
يك�ون معهم يف نف�س السي�ارة شخص 
واح�د أو أكثر، فيما يت�م مخالفة السائق 

إن كان بمفرده.
وكتبت الرشطة األمركية يف والية أريزونا 
مس�ار  استخ�دام  يمكن�ك  أن  »تعتق�د 
املركبات املرتفعة األشغال بواسطة هيكل 

عظمي وهمي؟ أنت مخطئ«.

عن رسول الله )ص�ىل 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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