
واشنطن تتجاوز األبواب الموصدة وتطلُّ برأسها عبر نافذة »الناتو«
القوات األميركية تلتحف بـ »غطاء جديد« في العراق

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
لم تمِض سوى أيام معدودة عىل قرار مجلس 
الن�واب العراق�ي الق�ايض بإخ�راج الق�وات 
األجنبي�ة م�ن البالد، حت�ى ب�ادرت الواليات 
املتحدة بتهيئة غط�اء جديد لقواتها من أجل 

تربير بقائها عىل األرايض العراقية.
تحركات مكوكية أجرتها واش�نطن ش�ملت 
إج�راء مباحثات مع قادة الدول وزعماء عدة 
يف الع�راق لثني الحكومة عن إخ�راج قواتها 
العسكرية من البالد بعد قرار الربملان إال أنها 

لم تفلح عىل ما يبدو.
وين�ص الق�رار ال�ذي ص�وت علي�ه مجلس 
الن�واب العراق�ي، يف الخام�س م�ن كان�ون 
الثان�ي املايض، عىل إل�زام الحكوم�ة بإنهاء 
تواجد الق�وات األجنبية يف البالد، ومنعها من 
اس�تخدام األرايض واملياه واألج�واء العراقية 

ألي سبب كان.
وأعلن حلف ش�مال األطل�ي )الناتو(، أمس 
األربعاء، عن توس�يع مهتم�ه »التدريبية« يف 
العراق، اس�تجابة ملطالب�ة الرئيس األمريكي 
دونال�د ترام�ب، بتنفي�ذ املزيد م�ن العمل يف 

الرشق األوسط.
وقال األمني العام للناتو ينس س�تولتنربغ إن 
الناتو سيضطلع ببعض أنشطة التدريب التي 
يتوالها التحالف الدويل بقيادة واشنطن، وهو 
ما يعني توفري غطاء جديد للقوات األمريكية 

داخل األرايض العراقية.
مئ�ات  نق�ل  ع�ىل  حالي�ا  الخط�ة  وتن�ص 

العسكريني الذين يعملون مع التحالف الدويل 
بقي�ادة الوالي�ات املتح�دة إىل مهم�ة الناتو، 
الت�ي من املفرتض أن تقت�ر عىل »التدريب 
وتقديم االستشارات« لقوات األمن العراقية.

تتعل�ق  مخ�اوف  بس�بب  املهم�ة  وعلق�ت 
باالس�تقرار اإلقليم�ي بع�د عملي�ة االغتيال 
الت�ي اس�تهدفت قائ�د  الغ�ادرة  األمريكي�ة 
فيل�ق القدس اإليراني اللواء الش�هيد قاس�م 

سليماني ببغداد يف الثالث من كانون الثاني.
وعقب تنفيذ عملي�ة االغتيال، طالب الرئيس 
األمريكي دونال�د ترامب حلف األطلي، الذي 
تأسس عام 1949  الحتواء التهديد العسكري 
لالتح�اد الس�وفيتي آن�ذاك، بب�ذل مزيد من 
الجه�د يف ال�رشق األوس�ط، دون أن يحدد ما 

يعنيه بذلك.
وذكر س�تولتنربغ أن مهمة الحلف يف العراق 
ستستأنف يف أرسع وقت ممكن. ورفض ذكر 
مزيد من التفاصي�ل. وقال أيضا إنه لم يتخذ 
قراراً بشأن عدد القوات التي سيعاد تكليفها 

من التحالف األمريكي.
وذك�ر مس�ؤولون أن »بض�ع مئ�ات »م�ن 
القوات س�وف تغري أدوارها، وم�ن املقرر أن 
تكون الخطوة األوىل توس�يع عملية التدريب 
إىل ث�الث قواع�د أخ�رى وس�ط الع�راق. أما 
الخط�وة الثاني�ة، فربم�ا تك�ون يف الصي�ف 
وتتضمن تغيري تفويض املهمة للقيام بمزيد 
من النش�اطات التي ينفذه�ا التحالف الدويل 

حاليا.

وبه�ذا الجانب يقول املحلل الس�يايس صباح 
»ه�ذه  إن  العراق�ي«،  ل�«املراق�ب  العكي�ي 
املحاولة ليس�ت األوىل، وقد عرض عىل رئيس 
ال�وزراء املس�تقيل ع�ادل عب�د امله�دي بقاء 
الجي�ش األمريكي من ناف�ذة الناتو لكن هذا 
األم�ر تم رفضه«، مؤك�دا أن »هذه املحاوالت 

التي تحركها أمريكا سوف تفشل«.
ويضي�ف العكي�ي أن »قرار الربمل�ان واضح 
بضمنه�ا  األجنبي�ة  الق�وات  إج�الء  بش�أن 
األمريكي�ة م�ن األرايض العراقي�ة وال يمك�ن 
للحكوم�ة التجاوز عىل ذل�ك، واتخاذ قرارات 

تمس األمن القومي العراقي«.
ويكمل العكيي أن »قرار الربملان يشمل حلف 
النات�و أيض�ا«، مس�تدركا بالق�ول »إذا كان 
التواجد عىل مس�توى املدربني واملستش�ارين 
فإن ذل�ك يدخل ضمن اختص�اص الحكومة 
س�واء أكان النات�و أم روس�يا أم الص�ني أم 

إيران«.
وي�ردف قائ�ال »أم�ا التواجد بصيغ�ة قوات 
مقاتلة فإن قرار الربمل�ان واضح جداً ويعني 
ب�أن أي�ة ق�وات مقاتلة الب�د أن تخ�رج من 

األرايض العراقية«.
ويؤك�د العكي�ي أن »ه�ذا الره�ان األمريكي 
إلبق�اء ق�وات أجنبي�ة أو أمريكي�ة محدودة 
األم�ر مرف�وض برملاني�ا  خ�ارس، ألن ه�ذا 
وش�عبيا«، الفت�ا إىل أنه »يف حال تم تش�كيل 
حكوم�ة قوية فإنها س�تكون ملزمة بتنفيذ 
أول مهامها بإخراج كافة القوات األجنبية«.

في خطوة مفاجئة.. الريال يفكر بالتعاقد مع الوتارو

علماء قاب
 قوسين من

 إيقاف
 الشيخوخة؟

خبير اقتصادي: 
مليارات الدوالرات 
»مهدورة« بسبب 
عدم التنسيق بين 
النفط والكهرباء
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أكد النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، اليوم 
الخمي�س، ان كس�ب ثقة الش�ارع س�يقود البلد 
اىل ب�ر الربملان.وقال الكنان�ي يف تريح صحفي 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن »الق�وى والكتل 
الش�يعية تنازلت ع�ن اس�تحقاقاتها يف حكومة 
رئيس الوزراء املكلف محمد توفيق عالوي بشكل 
رصيح وواضح، لكن القوى الكردية والس�نية ال 
تزال تر عىل استحقاقاتها لتويل بعض الوزارات 
وخاصة املالية«.وأضاف، »اننا امام سيناريوهني 
قادم�ني اولهم�ا اذا اس�تمرت الق�وى الكردي�ة 
والس�نية باملطالبة باس�تحقاقاتها ف�أن القوى 
الشيعية س�ُتدفع لهذا االطار ايضاً وتطالب بذات 
املطل�ب وثانيهما أنه اذا رفض ع�الوي مطالبات 
القوى الكردية والسنية فانها ربما تلجأ اىل خيار 
عدم التصويت عىل تش�كيلة الحكومة االنتقالية 

املقبلة«.  
وتاب�ع الكناني: »امامنا مرحل�ة حرجة يف تاريخ 
البالد يف ظل وجود ش�ارع منتفض، باإلضافة اىل 
املرجعي�ة الت�ي اكدت اكثر من م�رة عىل رضورة 
تنازل القوى السياس�ية عن مصالحها«، مش�ريا 
اىل أن »الوض�ع بحاج�ة اىل كس�ب ثقة الش�ارع 
واالنتب�اه ملصال�ح البلد م�ن اجل الوص�ول اىل بر 

االمان ومعالجة املشاكل الكبرية يف العراق«.

نائب: كسب ثقة الشارع 
سيقودنا الى بر االمان

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
تجاوزات االقليم عىل مقدرات وثروات املحافظات العراقية ما 
زال مستمر، فباألمس اكتشف تواطؤ وزير املالية يف الحكومة 
االتحادي�ة ف�ؤاد حس�ني مع حكوم�ة االقليم م�ن خالل عدم 
ادراج حقول نفط استغلها الحزب الديمقراطي التابع ملسعود 
برزاني يف املناطق املتنازع عليها وخاصة شمال نينوى وبعض 
حق�ول كركوك يف موازنة 2019 وبالتايل عوائد تلك االبار ذهب 
اىل جي�وب الفاس�دين يف كردس�تان ول�م تس�جل اعرتاضات 
حكومي�ة ع�ىل ه�ذه الجرائم، مما ي�دل عىل وج�ود صفقات 

سياسية تحت الطاولة.
اليوم س�يناريو الرسق�ات والتجاوزات من قب�ل حزب برزاني 
ع�ىل حقول نف�ط عراقية يف مناط�ق جبل بعش�يقة والخازر 
وش�يخان ضمن الحدود اإلداري�ة ملحافظة نينوى والعمل عىل 
اس�تخراج النفط من تلك الحقول مس�تغال الفراغ الس�يايس 
وتواطؤ بعض االحزاب معه يف محاولة لرسقة ثروات العراق.

يبدو ان رسقات حزب برزاني لثروات االقليم لم تكفيه، واليوم 
نجده يتمادى عىل ثروات البالد خارج نطاق حدود كردس�تان 
والغريب ان وزارة النفط االتحادية لم تتحدث عن املوضوع او 
تس�جل اعرتاض رس�مي ، مما يدل عىل وجود صفقة جديدة 
تجري يف الخفاء مع بوادر تشكيل حكومة جديدة ، مما يعيدنا 
اىل املربع االول وهو السكوت عن جرائم االقليم بحق العراقيني 

دون رادع حكوم�ي.
وتتحمل الحكومة املركزية الوزر الكبري يف ضياع اموال العراق 
وهدر أكثر من ستة مليارات دوالر رصفت عىل االقليم يف الوقت 
ال�ذي يرفض حزب برزاني تس�ليم حصة بغ�داد ال� 250 ألف 
برمي�ل يوميا ومع ذلك عبد امله�دي يغدق باالموال عىل االقليم 
وكانها اموال ه الخاصة وبذلك يرتكب مخالفة قانونية يجب 

محاكمته عىل تلك الجرائم من قبل الحكومة الجديدة.
وبهذا الشأن يقول املختص بالشأن االقتصادي جاسم الطائي 
يف اتص�ال )مع املراقب العراق�ي(: ان »هذه ليس املرة االوىل يف 
تسجيل خروقات س�يادية من قبل اقليم كردستان وباالخص 
م�ن قبل الح�زب الديمقراطي ال�ذي تجاوز الخط�وط الحمر 
مستغال ما يحدث يف بغداد من رصاعات سياسية وبالتواطىء 
مع بعض االحزاب وكذل�ك وزير املالية االتحادي التابع لحزب 
برزان�ي وم�ا يحدث اليوم م�ن ضغوطات عىل رئي�س الوزراء 
املكلف من محاولة اعادة اس�تيزار ال�وزراء االكراد مقابل نيل 
ثقته�م يف الربملان ما ه�ي اال اس�تمرار لرسقاتهم من خريات 
املحافظ�ات العراقي�ة , فرسق�ة النف�ط من حق�ول عديدة يف 
محافظة نينوى يدل عىل االستخفاف بحكومة بغداد ورئيسها 
عب�د املهدي الذي هو اصال متواطىء معهم يف ارس�ال االموال 

بطرق غري قانونية«.

تفاصيل اوسع صفحة 3

تظاه�ر مئ�ات املحتجني، الي�وم الخمي�س، يف موقع 
جريم�ة اغتيال القادة الش�هداء أبو مه�دي املهندس 
ورفاقه ق�رب مطار بغداد الدويل بمناس�بة مرور 40 

يوما عىل استشهادهم.
تابعت�ه  الش�عبي«  »الحش�د  ملوق�ع  بي�ان  وذك�ر 
»املراقب العراق�ي« أن »جموع غف�رية من املواطنني 
والشخصيات السياسية واالكاديمية ووجهاء القبائل 
وشيوخ العش�ائر وعوائل الشهداء والجرحى شاركوا 

يف الوقفة«.
اس�تنكروا  الغف�رية  »الجم�وع  ان  البي�ان  واض�اف 
الجريم�ة األمريكي�ة الغ�ادرة، مس�تذكرين يف الوقت 
نفسه بطوالت القادة الشهداء وتضحياتهم يف الدفاع 

عن العراق”.
وكان�ت هيئة الحش�د الش�عبي، قد دعت ي�وم امس 
األربع�اء إىل املش�اركة يف وقف�ة احتجاجي�ة بموق�ع 
جريم�ة اغتيال نائب رئيس�ها، أبو مه�دي املهندس، 
وقائد فيلق القدس اإليراني الش�هيد قاسم سليماني، 

ورفاقهما.

االخطبوط البرزاني يمتد الى آبار نينوى .. ودعوات لقطع اوصاله

املراقب العراقي/ متابعة
بعد التقدم الكبري الذي أحرزته قوات الجيش الس�وري 
ورشق  رشق  جن�وب  يف  املقاوم�ة  مح�ور  ومقات�ي 
محافظ�ة أدلب وجن�وب غرب محافظ�ة حلب، عقدت 
الحكومة الرتكية اجتماعات مكثفة ومتنوعة مع قادة 
املجامي�ع اإلرهابي�ة، وتح�اول الحكوم�ة الرتكية بكل 
الط�رق املمكنة وق�ف تقدم القوات الس�ورية ومقاتي 
جبهة املقاومة يف محافظتي إدلب وحلب، وبدعم واسع 
من املجاميع اإلرهابية لتغيري املعادلة يف ساحة املعركة.

حيث اس�تهدف الجي�ش الرتكي، يف الثاني من ش�باط، 
للمرة الثانية يف سلس�لة من املغامرات بمحافظة إدلب، 
مواقع قوات الجيش السوري بإطالق عدة قذائف هاون 

عىل بلدة رساقب املحررة حديًثا وبلدة النريب.
وخالل الهجمات بقذائف الهاون، كان للقوات السورية 
أيًضا ردة فعل ش�جاعة، اذ اس�تهدفت مواقع االحتالل 
الرتك�ي يف مطار تفت�از يف الضواحي الجنوبية الرشقية 
إلدلب، مما أس�فر عن مقتل خمسة جنود أتراك وجرح 

عدة آخرين.

ووفًق�ا ملص�در ميدان�ي يف تريح�ات اعالمي�ة ، ان�ه 
ل�م تتوق�ع الحكومة الرتكي�ة من الجيش الس�وري أن 
ي�رد بقوة عىل هجم�ات قذائف الهاون كما يف الس�ابق 
)مهاجم�ة الق�وات الرتكية يف بل�دة ترنب�ة(، لكن مرة 

أخرى أخطأت تركيا يف حساباتها وفوجئت بالرد.
وق�ال املص�در امليدان�ي انه ع�ىل الرغم من أن انتش�ار 
الق�وات الس�ورية يف مط�ار تفت�از يخال�ف اتفاقي�ة 
س�وجي، لكن�ه يف الوقت ذات�ه، كان الرد ال�ذي قام به 
الجيش الس�وري يف الوقت املناس�ب، صدم الس�لطات 
الرتكية والجي�ش الرتكي وأرجأ س�يناريو الهجوم عىل 

مدينة رساقب.
أن�ه م�ع ب�دء الهجم�ات بقذائ�ف اله�اون  وأض�اف 
العس�كرية الرتكي�ة، كان�ت الجماع�ات اإلرهابي�ة يف 
ضواحي بلدة رسمني وجنوب مطار تفتاز عىل استعداد 
ملهاجم�ة وإع�ادة احتالل بل�دة رساقب وبل�دة النريب، 
لكن رد الجيش الس�وري القوي قد غري املعادلة وأوقف 

العمليات اإلرهابية الواسعة يوم االثنني.

تفاصيل اوسع صفحة 4

الجيش السوري يردع التمادي التركي ويصد عصاباته 

المئات يتظاهرون في موقع 
استهداف »قادة النصر« 

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

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/ احمد محمد...
تح�اول الجماعات املخربة التابع�ة لألجندات الخارجية 
ذات الغط�اء الس�يايس، بالعم�ل عىل رضب االس�تقرار 
الداخ�ي من خالل عدة عوامل ابرزها املماطلة باملش�هد 
الس�يايس واملتعلق بشخصية رئيس الحكومة االنتقالية 
من الرفض املستمر ملن يتوىل هذه املهمة حتى وان كانت 
تل�ك الش�خصية مطلبا لس�احات االحتج�اج ذات يوم، 
واضاف�ة اىل ذلك فان هذه الجماعات تحاول أيضا تقييد 
حي�اة املواطنني العزل من خالل رفض عودة االس�تقرار 
يف املناطق غري املخصصة للتظاهر وذلك بهدف استمرار 

الفوىض يف البلد.
ويؤكد مراقبون يف الش�أن الس�يايس أن جهات خارجية 
مدعوم�ا م�ن سياس�يني افلس�وا يف انتخاب�ات 2018 
املاضي�ة، هي من تعمل عىل تحري�ك املخربني ودعمهم، 
داعني الجهد االس�تخباري الحكومي اىل الكش�ف عنهم 

وفضحهم امام املأل.
وي�رى املراقب�ون ان الجماع�ات املندس�ة ب�ني صفوف 
املتظاهرين ، يعملون عىل تأجيج الوضع وتأزيم املشهد 
الس�يايس م�ن خ�الل اإلرصار عىل رفض كل ش�خصية 
يت�م طرحها ملنص�ب مجلس الوزراء حت�ى وصل الحال 
اىل االحتج�اج ع�ىل محم�د توفي�ق ع�الوي الذي س�بق 

وأن طالب�ت به س�احات االحتجاج واعتربوه ش�خصية 
مس�تقلة محارب�ة م�ن قبل الكتل السياس�ية )حس�ب 

قولهم(.
فيم�ا تتعمد تل�ك الجماعات اىل إغالق الط�رق واملدارس 
والجامع�ات م�ن خالله�ا فرقه�ا املخرب�ة املعروفة ب� 
)فريق مكافح�ة الدوام( حيث عملت تل�ك الجهات عىل 
التجمع يف س�احة الخالني عبورا اىل جرس السنك بهدف 
إع�ادة اغالقه بعد يوم كامل من فتح�ه من قبل القوات 
األمنية الحكومية وذلك لعدم تأثر املصالح العامة للناس 

وحياتهم املعيشية.
وأعرب ق�ادة الرأي يف املجتمع العراقي عن اس�تغرابهم 
الش�ديد لإلس�اءات املتكررة من قبل بع�ض املتظاهرين 
بحق املعتق�دات والرم�وز الدينية والقي�ادات الوطنية، 
داعي�ة اىل تطبيق القوانني بحق مث�ريي الفتن ومهددي 

السلم االجتماعي.
فعىل الرغم من أن التظاهر السلمي من الحقوق املكفولة 
دس�توريا وهو انعكاس�اً ايجابياً للحال�ة الديمقراطية 
يف الع�راق ولكن اس�تهداف املعتقدات والرم�وز الدينية 
والوطني�ة مخطط امريكي واضح ومكش�وف بحس�ب 

اراء لعدد من السياسيني واملراقبني يف الشأن املحي. 

تفاصيل اوسع صفحة 2

»قنابل« موقوتة لتفجير الشارع وتعطيل العملية السياسية.. تفخخها اصابع »مأجورة«    

دعت لجنة االمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس اىل ارس�ال 
قطعات عس�كرية ملحافظ�ة دياىل عىل خلفي�ة هجوم فلول 

عصابات داعش عىل منطقة »بهار تازة«.
وق�ال عضو اللجن�ة عبد الخالق الع�زاوي يف تريح تابعته 
»املراقب العراقي«،  إن »هجوم داعش عىل نقطة أمنية قرب 
منطقة بهار تازة يف أطراف خانقني، يؤكد خطورة الفراغات 

املتع�ددة التي يعاني منها املش�هد االمن�ي يف محافظة دياىل 
بش�كل عام، ع�ىل الرغم من التحذي�رات املتك�ررة من قبلنا 

بشأن ذلك«.
وأضاف، أن »دياىل بحاجة ماس�ة لتعزيزات قتالية من خالل 
إرس�ال فرق�ة عس�كرية جديدة تس�هم يف إنه�اء الفراغات 
االمنية لدرء مخاطر خاليا داعش وتأمني مناطق املحافظة«.

حم�ل تحال�ف الفت�ح، اليوم الخمي�س أمريكا مس�ؤولية 
إخف�اء التحقيقات الخاصة باغتي�ال قادة النر يف مطار 
العاصم�ة بغداد.وقال عض�و التحالف محم�د البلداوي يف 
تري�ح تابعته »املراق�ب العراقي« إن »ترامب س�يتدخل 
شخصيا كما أمر بتنفيذ عملية اغتيال املهندس وسليماني 
للتس�رت عىل نتائج التحقي�ق«، الفتا إىل إن »أمريكا تضغط 

بش�كل كبري عىل الحكوم�ة ملنع ظهور نتائ�ج التحقيق«.
وأض�اف أن »نتائ�ج التحقي�ق يف ح�ال ظه�رت س�تطيح 
بعم�الء الوالي�ات املتح�دة املس�اعدين يف تنفي�ذ اغتي�ال 
املهندس وسليماني”، مبينا أن “رشكات الطريان األجنبية 
واملوظفني األجانب يف مطار بغداد قد تثبت نتائج التحقيق 

تورطهم يف ذلك«.

االمن النيابية تدعو الرسال قطعات عسكرية لمحافظة ديالى

الفتح يحمل أمريكا مسؤولية إخفاء التحقيقات 
الخاصة باغتيال قادة النصر
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المراقبالعراقي/بغداد...
االمن�ي،  االع�ام  خلي�ة  اعلن�ت 
الخمي�س، ع�ن تواص�ل عملي�ات 
الثان�ي  ليومه�ا  ابط�ال  الع�راق 
بعملية التحرير بالجزيرة من فلول 

 داعشاإلرهابي .  
تلق�ت  بي�ان  يف  الخلي�ة  وذك�رت 
»املراقب العراقي« نس�خة منه انه 
  «لليوم الثاني ع�ى التوايل، قطعات 
قيادات)االنب�ار، الجزي�رة، بغ�داد، 
 الفرات االوس�ط، الح�دود( تواصل 

عملي�ات ابطال الع�راق بمرحلتها 
 األوىل، وفق�ًا للخط�ة املع�دة له�ا 
وحس�ب األهداف املرسومة ضمن 

 قواطع العمليات وبإسناد جوي«. 

استئناف عملية »ابطال العراق« 
ليومها الثاين

2 صحيفة-يومية-سياسية-عامةمن احلدث

A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r
الخميس 13 شباط 2020 
العدد 2264 السنة العاشرة

المراقبالعراقي/بغداد...
اتهم عضو لجنة االم�ن والدفاع النيابية مهدي 
تقي آمريل،   شخصيات سياسية لم يسمها اإلرصار 
ع�ى إبق�اء تواجد االحت�ال  األمريك�ي يف العراق، 
مؤكدا أن واشنطن س�تتخى عن تلك  الشخصيات 

عاجا أم آجا . 
وق�ال ام�ريل، يف ترصيح إلذاع�ة »العه�د« تابعته 
»املراق�ب العراقي«  إن »الذين يدافعون عن الوجود 
األمريك�ي يف الع�راق واهنون  وس�يأتي اليوم الذي 

تتخى أمريكا عنهم«. 
وأش�ار إىل أن »الذين يرتمون بأحضان املحتل 
األمريكي هل نسوا  أن  أمريكا قد تخلت عنهم 
عندما دخلت داعشمحافظاتهم عام   ٢٠١٤«، 

الفت�ًا اىل أن »هن�اك ش�خصيات سياس�ية تحاول 
إبقاء  االحتال األمريكي بذريعة خطر داعش«. 

المراقبالعراقي/بغداد...
أصدر مجلس القض�اء االعى، الخميس، 
حكما بالس�جن س�بع س�نوات  ملوظف 
تاع�ب بأولي�ات عق�ار للحص�ول ع�ى 

قرض بقيمة ١٠  مليارات . 
وقال مجلس القضاء األعى يف بيان تلقت 
»املراقب العراقي«  نسخة منه إن »مدانا 
اع�رف بتاعبه بالكش�ف الخاص بأحد 
العقارات  يف منطق�ة النهروان من خال 
تغي�ره لجنس وصن�ف العق�ار«، مبينا 
 ان�ه »نتيجة له�ذا التاعب ق�ام مرصف 
الرش�يد برصف مبلغ ١٠  مليارات دينار 
لصاحب العق�ار«.  وأضاف ان »املحكمة 
وجدت األدلة كافية ومقنعة إلدانة املتهم 
 والحكم عليه بالس�جن 7 س�نوات وفق 
أحكام املادة ٢89 من قانون  العقوبات«. 

المراقبالعراقي/بغداد...
لرئي�س  االول  النائ�ب  وج�ه 
مجل�س النواب حس�ن كريم 
الكعب�ي،  الخميس، تس�اؤال 
قوائ�م  بخص�وص  ش�فهيا 
التعيينات التي صدرت  مؤخرا 
الخارجي�ة، الفت�ا  م�ن وزارة 
اىل ان االم�ر ل�م يتضم�ن اصحاب 

 الش�هادات العلي�ا م�ن االختص�اص 
يف كلية العل�وم السياس�ية والقانون 
 و االخ�رى القريب�ة، يف الوق�ت الت�ي 
تك�ون في�ه ال�وزارة بحاجة ماس�ة 
ايض�ا  يتضم�ن  ول�م   لخدماته�م، 
اصحاب العقود الذين مضوا س�نوات 
يف  الخدم�ة ولم يج�ري تثبيتهم لغاية 
اآلن .   ودع�ا الكعب�ي يف بي�ان تلق�ت 

»املراقب العراقي« نس�خة منه، وزارة 
 الخارجية إىل »اعام�ه عن االجراءات 
التي س�بقت اعان التعيينات  واصدار 
االمر ال�وزاري وتحديد االختصاصات 
التي جرى تضمينها  فيه، آمآل عى ان 
تتم االجابة عى ماورد خال االسبوع 
املقب�ل«.  واوعز الكعبي ب� »تش�كيل 
لجن�ة تحقيقي�ة من لجن�ة العاقات 

الخارجية  والنزاهة والقانونية النيابية 
بش�أن موضوع التعيينات«، مش�ددا 
ع�ى  ان »اي ام�ر تعيني يص�در دون 
النظر او اعطاء فيه االولوية  ألصحاب 
الشهادات العليا واالختصاص وتثبيت 
العقود س�يكون فيه  اكث�ر من عامة 
إس�تفهام«، مؤكدا ان »كل املخالفني 

سيتعرضون اىل  املساءلة القانونية«. 

المراقبالعراقي/ذيقار...
اش�ارت قيادة رشط�ة ذي قار، االربع�اء، اىل وجود اياد 
خبيث�ة من  داخ�ل وخ�ارج املحافظة تس�عى لتأجيج 
الوضع املس�تقر .  وقال قائد رشطة ذي قار واملنش�آت 
العمي�د ن�ارص لطيف االس�دي يف  بيان تلق�ت »املراقب 
العراقي« نسخة منه، إن »اليومني املاضيني  عاشت ذي 
قار فرة من الهدوء النسبي واعادة الحياة اىل طبيعتها 
 بفض�ل الل�ه وقواتن�ا األمني�ة والتع�اون م�ع أبنائن�ا 
املتظاهرين  السلميني«.  وتابع »هناك ايادي خبيثة من 

داخل وخارج املحافظة تس�عى لتأجيج  الوضع املستقر 
ألحداث فوىض واعمال ش�غب وحرق يف ذي قار، ما  ادى 

اليوم لألس�ف ملواجهات بني أبنائن�ا املتظاهرين ورجال 
الرشط�ة  قرب البهو أدت اىل أصاب�ه ضابطني بإصابات 

خطرة وعرشة  منتس�بني بجروح متفاوتة«. 
وزاد االس�دي »العم�ل ج�ار م�ع القضاء إلخ�اء كافة 
املوقوف�ني م�ن  املتظاهري�ن أبن�اء ذي ق�ار والذي�ن تم 
توقيفهم تحفظا وتحديد العنارص  املش�اغبة«، مش�راً 
اىل أن »هناك تعاوناً مع رئاس�ة استئناف ذي  قار للعمل 
عى اس�قاط كافة الدعاوى القضائية وامر القبض عن 

 املطلوبني بالتظاهرات السلمية«. 

ت�رصيح اإذاعي
األمن النيابية: شخصيات 

سياسية تحاول إبقاء القوات 
األمريكية يف  العراق

المراقبالعراقي/بغداد...
ألقت قوة من مديرية مكافحة إجرام بغداد، القبض عى متهم  ب�«السحر الشعوذة« 

اعرف بقيامه بابتزاز نساء جنوب رشقي  العاصمة بغداد . 
وقال�ت املديري�ة، يف بيان تلق�ت »املراقب العراقي« نس�خة من�ه إن   «مفارز مكتب 
املدائ�ن يف مديري�ة مكافحة اجرام بغداد التابعة إىل  وكالة ش�ؤون الرشطة يف وزارة 
الداخلية، تمكنت من إلقاء القبض  عى متهم جنوب رشقي العاصمة بغداد، لقيامه 
بابتزاز وتهديد امرأة  بمبلغ من املال مقابل عدم اإلخبار عنها بالحضور إىل دار املتهم 
 لعمل الس�حر والش�عوذة كذلك عدم نرش صورها يف مواق�ع التواصل  االجتماعي«.  
وأضاف�ت املديري�ة، أنه »تم التحقيق مع املتهم واع�رف بجريمة،  فضاً عن قيامه 
بعدد من حاالت االبتزاز التي كانت ضحاياه أغلبها  من النس�اء، وقد ُعرضت اوراقه 

التحقيقية عى القايض املختص  فقرر توقيفه وفق احكام املادة )٤٥٦ ق.ع(«. 

المراقبالعراقي/بغداد...
وصف الناطق باس�م القائد العام للقوات 
املس�لحة اللواء الركن عب�د  الكريم خلف، 
الخمي�س، املجامي�ع الت�ي تطل�ق ع�ى 

نفسها مكافحة  الدوام ب�«املجرمني«. 
وقال خل�ف، يف ترصيح تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« إن »املجاميع  الت�ي تطلق عى 
نفس�ها مكافحة ال�دوام ه�ذه املجاميع 
تطل�ق  مكافح�ة  ألن  كلم�ة  مجرم�ني 
لألجه�زة األمني�ة للقضاء ع�ى اإلرهاب 
أو  املخ�درات أو الجرائم األخ�رى«، مبيناً 

ت�يء  لس�معة  الجماع�ات  »ه�ذه  أن 
التظاهرات«. 

ولف�ت إىل، أن »خطب�ة املرجعي�ة الدينية 
األخرة جعلت الكثر من  الناس تس�حب 
إىل  داعي�اً  التظاه�رات«،  ع�ن  تأييده�ا 
»إعطاء  التظاهرات الوجه املرشق للشاب 

العراقي وليس بهذه الطريقة«. 
تبق�ى  أن  تري�د  »الحكوم�ة  أن  وتاب�ع، 
التظاهرات موجودة يف ساحات  التظاهر 
املخصص�ة حتى تحقق جمي�ع مطالبها 

املرشوعة«. 

مكافحة االجرام تقبض عىل متهم 
بـ«السحر والشعوذة« 

خلف: المجاميع اليت تطلق عىل نفسها مكافحة الدوام »مجرمين« 

جهات داخلية وخارجية »تؤجج« الشارع وتضع »األلغام« 
امام تشكيل  الحكومة الجديدة

من يعمل على ديمومة االزمة؟

المراقبالعراقي/احمدمحمد...
تحاول الجماعات املخرب�ة التابعة لألجندات 
الخارجي�ة ذات الغط�اء  الس�يايس، بالعم�ل 
عى رضب االس�تقرار الداخيل من خال عدة 
عوام�ل  ابرزها املماطلة باملش�هد الس�يايس 
الحكوم�ة  رئي�س  بش�خصية  واملتعل�ق 
 االنتقالية من الرفض املس�تمر ملن يتوىل هذه 
املهمة حتى وان كانت تلك  الش�خصية مطلبا 
لس�احات االحتج�اج ذات ي�وم، واضافة اىل 
ذلك فان هذه  الجماع�ات تحاول أيضا تقييد 
حياة املواطن�ني العزل من خال رفض عودة 
 االستقرار يف املناطق غر املخصصة للتظاهر 

وذلك بهدف استمرار  الفوىض يف البلد. 
ويؤكد مراقبون يف الشأن السيايس أن جهات 
خارجي�ة مدعوما من  سياس�يني افلس�وا يف 
انتخاب�ات ٢٠١8 املاضي�ة، ه�ي م�ن تعمل 
عى تحريك  املخرب�ني ودعمهم، داعني الجهد 
االس�تخباري الحكوم�ي اىل الكش�ف عنه�م 

 وفضحهم امام املأل. 
ويرى املراقب�ون ان الجماعات املندس�ة بني 
صف�وف املتظاهري�ن ،  يعملون ع�ى تأجيج 
الوض�ع وتأزيم املش�هد الس�يايس من خال 
اإلرصار  عى رفض كل شخصية يتم طرحها 
ملنصب مجلس ال�وزراء حتى وصل  الحال اىل 
االحتج�اج ع�ى محم�د توفيق ع�اوي الذي 
س�بق وأن طالب�ت ب�ه  س�احات االحتج�اج 
واعتربوه شخصية مستقلة محاربة من قبل 

الكتل  السياسية )حسب قولهم(. 
فيم�ا تتعمد تلك الجماع�ات اىل إغاق الطرق 
وامل�دارس والجامع�ات م�ن  خاله�ا فرقها 
املخربة املعروفة ب�� )فريق مكافحة الدوام( 
حي�ث عملت تل�ك  الجه�ات ع�ى التجمع يف 
س�احة الخاني عبورا اىل جرس السنك بهدف 
 إع�ادة اغاقه بع�د يوم كامل م�ن فتحه من 
قبل القوات األمنية الحكومية  وذلك لعدم تأثر 

املصالح العامة للناس وحياتهم املعيشية. 
وأع�رب قادة ال�رأي يف املجتم�ع العراقي عن 
اس�تغرابهم الش�ديد لإلس�اءات  املتكررة من 
قب�ل بع�ض املتظاهري�ن بح�ق املعتق�دات 
والرموز الدينية  والقيادات الوطنية، داعية اىل 
تطبي�ق القوانني بحق مثري الفتن ومهددي 

 السلم االجتماعي . 

فع�ى الرغ�م م�ن أن التظاهر الس�لمي من 
الحق�وق املكفولة دس�توريا وهو  انعكاس�اً 
الع�راق  يف  الديمقراطي�ة  للحال�ة  ايجابي�اً 
ولكن اس�تهداف املعتق�دات  والرموز الدينية 
والوطنية مخطط امريكي واضح ومكشوف 
بحس�ب اراء  لعدد من السياسيني واملراقبني 

يف الشأن املحيل.  
وملعرف�ة ماذا تريد تلك الجماع�ات وما الذي 
يقف خل�ف التغ�ر يف مواقف  الش�عبية إزاء 
عملية تس�مية رئيس ال�وزراء وفتح الطرق 
أشار أس�تاذ  العلوم السياسية الدكتور احمد 
املي�ايل، اىل أن »ظاهرة التخريب  واالندس�اس 
الت�ي رافق�ت التظاهرات الت�ي انطلقت منذ 

رضب  هدفه�ا  ه�ي  األول  امل�ايض  ترشي�ن 
االستقرار األمني يف عموم البلد«. 

وق�ال امليايل، يف ترصيح ل�� »املراقب العراق« 
إنه »يف الوقت يدعم  الجميع فيه حق التظاهر 
الس�لمي املكفول دس�توريا، األ أن�ه اليمكن 
تغاف�ل  أن هناك جهات خارجي�ة ذات غطاء 
س�يايس داخ�يل لي�س له�ا عاق�ة  بإصاح 
أوضاع البلد، وانما غاياتها التخريب والدمار 
وتنفيذ اه�داف تلك  الجهات الداعمة لها، من 
خال العمل عى استمرار املماطلة يف امللفات 
 الحيوية يف التظاهرات كقضية حسم مرشح 
رئاس�ة ال�وزراء و كذلك  قضي�ة فتح الطرق 
العامة سيما الجسور يف بغداد واملحافظات«. 

وأضاف املي�ايل، أن »تلك الجماع�ات الداعمة 
ترى أن االستمرار بخلط  األوراق واملوقف من 
الشخصيات السياسية التي رشحت لرئاسة 
الحكوم�ة  ومل�ف االس�تقرار الداخ�يل هم�ا 
حجة لتهديد اس�تقرار البلد، مستغلني غطاء 

 االحتجاجات السلمية«.  
وانتقد املي�ايل، »ضعف العامل االس�تخباري 
واالمني الذي من شأنه  الكشف عن املحركات 
التي تقف وراء الجه�ات التي تمول املخربني 

 وتوجههم وفق اراداتها الخبيثة«. 
ورأى أن�ه »ل�وال وج�ود الغط�اء الس�يايس 
القوي الذي يق�ف وراء هذه  الجهات املخربة 
ملا اس�تمر وتمدد«، مرجح�ا أن »هذا الغطاء 

هو  باألس�اس مكون من املكونات السياسية 
املترضرة يف انتخابات ٢٠١8  األخرة«. 

يذك�ر أن رئي�س الجمهوري�ة بره�م صالح 
كلف محمد توفيق عاوي برئاس�ة  الحكومة 
االنتقالي�ة كبديل لعادل عبد املهدي، مما اثار 
حفيظة املوجودين  يف س�احات التظاهر عى 
الرغ�م م�ن أن تلك الس�احات س�بق لها وأن 
قامت  بتعليق صوره واعتباره إياه ش�خصية 
مس�تقلة ق�ادرة ع�ى إدارة البل�د، ويف  نفس 
الوق�ت اقبل�ت الق�وات األمني�ة ع�ى إعادة 
افتتاح جرس السنك بعد  إغاقه ألشهر بسبب 
التظاه�رات يف س�احات التحري�ر واملناط�ق 

القريبة  منها. 

الشريط 
األمين

تشكيل لجنة تحقيقية حول تعيينات الخارجية بسبب عدم شمول  أصحاب الشهادات العليا بها

شرطة ذي قار: اياد خبيثة تسعى لتأجيج الوضع في المحافظة

القضاء يصدر حكما بالحبس 7 سنوات 
على موظفا تالعب بأوليات  عقار

اي�ام ويتب�دل  »باقيل�ة« ١٠  ال�وزراء  مجل�س 
الجلس�ات  )زع�ان(  مايح�رض  ورئيس�ه 
ومجل�س ال�وزراء يصدر قرار اس�تثناء 
ال�وزراء  واملحافظني من التعليمات و 
»ينطيهم« صاحية احالة مش�اريع 
 مب�ارشة ب�دون اع�ان او تنافس 
وتوقيع العق�ود دون انتظار 
املوازن�ة،  ه�ذا هو فس�اد 
منظ�م ويجب ع�ى هيأة 
النزاه�ة واالدع�اء الع�ام 

إيقافه

تــــــــغريدة

النائب محمد صاحب الدراجي  

البع�ض ال يؤث�ر بهم فع�ل خر او طي�ب او  صدقة او 
حس�نا مهما كان تفعل�ه  لكننا ناق�ي منهم كثرا يف 
حياتن�ا  من األقارب واألصدق�اء والجران والعامة من 
الن�اس    ف�ا يكتفي  بأن يعض األصب�ع الذي يطعمه 
وال يمسك لسانه عن استغابته  واألفراء عليه وتشويه 
صورت�ه وس�معته ب�ل ال يكتفي حت�ى ان يغل  خنجر 
الغ�در يف خارصته . اتذكر م�ا قاله احد 
الشعراء يف الشعر  الدارمي .. ) آخشكثر 
يا ناس ظلمتني دنياي . البيه كان يلوذ 
 يرفس�ني بجاي(  كنت اتأل�م  واحكي 
عن ما نواجه يف حياتنا من  امثال هؤالء 
ألحد اصدقائي الذي كان يس�معني ويف 
بري�ق عيني�ه  تفاعل كب�ر ال يخلوا من 
اإلبتس�امة و ل�م اعرف فح�واه اإل بعد 
ان  توقف�ت ع�ن الكام وطلب�ت منه ان 
يس�معني ما عنده فقال يل . يا  صديقي 
دعك من موضوع األنس�انية واإلرساف 
فيها واسمع ما  حصل معي قبل يومني 
. لقد ذهبت للتربع بالدم ألحد االصدقاء 
وكن�ت  واقف�ا باملستش�فى الجمهوري 
ق�رب ب�اب صال�ة العملي�ات انتظر ان 
 ينادوني فرأي�ت طفا صغر ترقرق يف 
عينيه دمعة بريئة ينظر يف  وجوه كل من 
يمر من األطب�اء كأنه يبحث عن يشء . 
س�ألته عما  يريد وعن ماذا يبحث فقال 
يل ) أش�و باباتي طّول بصالة العمليات 
؟(   . تأث�رت علي�ه كثرا وتأل�م قلبي له 
وس�الته ملاذا انت وح�دك هنا يا  حبيبي 
بالعملي�ات  أب�وي   (. فأجابن�ي قائ�ا 
وآن�ي گاعد انتظ�ره عن�ده  عملية قلب 
( ث�م دمع�ت عيناه وحينه�ا وبرصاحة 
بداخ�يل  املش�اعر  اإلنس�انية  تحرك�ت 
واحت�ارت م�اذا افعل كي ان�ي الطفل 
هّمه وغمه  فأرسعت وجلبت له  عصر 
برتق�ال طبيع�ي ولفة گ�ص وحلويات 
 وچب�س ليز وبعض الحلوى الغالية . بعد نص س�اعة 
جاء دكتور  يرتدي قميص العمليات ومسك هذا الطفل 
من يده وقال له ماذا جاء  بك هنا . الم اقل لك ان تبقى 
باملكت�ب وال تخرج وتنتظرن�ي !! هنا  تدخلت انا وقلت 
للدكت�ور .. ارجو ان تطمني دكنور كيف هي حالة  ابو 
ه�ذا الطفل ؟ اجابني الدكت�ور .. ماذا تقصد ؟ قلت له 
ان�ه يقول  ان  ابوه عنده عملية قلب واكيد انت الدكتور 
ال�يل أجري�ت العملية ؟  ضحك الطبيب وق�ال يل هو لم 
يكذب عليك آنا فعاً ابوه وأنا مدير  املستش�فى و فعاً 
كان عندي عملية قل�ب ألحد املرىض والحمدلله  تكللت 
بالنج�اح ..   أم�ا صديقي وكما ق�ال فقد اصابه يشء 
م�ن  األغماء ولعن ابو اإلنس�انية إلتي لم ترك له يشء 
اال اش�راه له  وبالنهاي�ة يطلع أبوه مدير املستش�فى 
وحتى كلمة  ش�كراً لم يقله�ا له  بل أخذ ابنه وانرصف 
وع�ني صديق�ي عى لف�ة الگ�ص والعص�ر  والچبس  
والحلويات  . ولو كان قد تأخر ابوه قليا لكان اشرى 

له   )بايسكل( .. ! 

اإلنسانية مع اهلها وغير اهلها .. 

منهلعبداألميرالمرشدي

افعلخيراحتىوان
لميكنفيغير

اهلهفأنلميكن
هواهاللهفأنت

اهالله.هكذا
قرأتحديثاشريفا

ولماكناعرف
معنىالحديثفي
فحواهومغزاهفي
مايعنيمنسماح

وتسامحوحب
وطيبةوكرميعتمر

النفسوالذات.

إصبع عىل الجرح
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الخميس 13 شباط 2020 العدد 2264 السنة العاشرة

املراقب العراقي/ بغداد...
ح�دد مرصف الرافدين، الخميس، الق�روض التي اطلقها 
للمواطن�ن واملوظف�ن لغ�رض ترمي�م وتأهي�ل ال�دور 
الس�كنية ب� 50 مليون دينار للموظف و 30 مليون دينار 

للمواطن.
وق�ال املكتب االعالم�ي للمرصف يف بيان تلق�ت »املراقب 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »م�دة تس�ديد الق�رض 10 

سنوات«.
وأش�ار إىل، أن »التقديم عىل ق�رض الرتميم وتأهيل الدور 
الس�كنية يكون حس�ب الرقعة الجغرافية باالعتماد عىل 
موقع العقار املراد تأهيله كمعيار مهم يف منح القرض«.

الرافدين يمنح 50 مليونا للموظفين و30 أخرى 
للمواطنين لتأهيل وترميم الدور السكنية

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، عدم س�يطرتها عىل 
اس�ترياد اللحوم عرب املناف�ذ املوجودة يف إقليم كردس�تان، 

مشرية إىل كونها تدخل بطرق غري قانونية.
وقال املتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف إن »الوزارة 
تمن�ع اس�ترياد اللح�وم حالياً، تش�جيعاً للمنت�ج الوطني 
وحماي�ة املس�تهلك، فضالً ع�ن اتخاذ جمي�ع االحتياطات 
الالزم�ة للوقاية من انتش�ار م�رض كورون�ا باالتفاق مع 
وزارة الصحة«.واضاف النايف، أن “هناك تخوفاً من دخول 
بع�ض اللحوم من منافذ غري قانونية وغري مس�يطر عليها 

مثل منافذ محافظات إقليم كردستان”.

الزراعة: استيراد اللحوم 
االقت�صاديعبر كردستان خارج سيطرتنا

بعد سرقة الموازنات االنفجارية واالستئثار بالسلطة... حزب برزاني »ينهب« نفط نينوى 
اإلقليم يتمادى خارج حدوده ودعوات لردعه ..

وبالتايل عوائد تلك االب�ار ذهب اىل جيوب 
تس�جل  ول�م  كردس�تان  يف  الفاس�دين 
اعرتاض�ات حكومية عىل ه�ذه الجرائم، 
مم�ا يدل عىل وج�ود صفقات سياس�ية 

تحت الطاولة. 
الي�وم س�يناريو الرسق�ات والتجاوزات 
م�ن قبل ح�زب برزاني ع�ىل حقول نفط 
عراقية يف مناطق جبل بعش�يقة والخازر 
وشيخان ضمن الحدود اإلدارية ملحافظة 
نينوى والعمل عىل اس�تخراج النفط من 
تلك الحق�ول مس�تغال الفراغ الس�يايس 
وتواط�ؤ بعض االحزاب مع�ه يف محاولة 

لرسقة ثروات العراق.
يب�دو ان رسقات ح�زب برزان�ي لثروات 
االقليم ل�م تكفيه، والي�وم نجده يتمادى 
ع�ىل ث�روات البالد خ�ارج نط�اق حدود 
النف�ط  وزارة  ان  والغري�ب  كردس�تان 
االتحادي�ة ل�م تتح�دث عن املوض�وع او 

تس�جل اعرتاض رس�مي ، مم�ا يدل عىل 
وج�ود صفقة جدي�دة تج�ري يف الخفاء 
مع بوادر تش�كيل حكوم�ة جديدة ، مما 
يعيدنا اىل املربع االول وهو الس�كوت عن 
جرائ�م االقليم بح�ق العراقين دون رادع 

حكومي.
وتتحمل الحكومة املركزي�ة الوزر الكبري 
يف ضي�اع ام�وال الع�راق وه�در أكثر من 
ستة مليارات دوالر رصفت عىل االقليم يف 
الوقت الذي يرفض حزب برزاني تس�ليم 
حص�ة بغداد ال�� 250 أل�ف برميل يوميا 
ومع ذلك عبد امله�دي يغدق باالموال عىل 
االقلي�م وكانها ام�وال ه الخاصة وبذلك 
يرتكب مخالف�ة قانونية يجب محاكمته 
ع�ىل تل�ك الجرائ�م م�ن قب�ل الحكوم�ة 

الجديدة.
وبه�ذا الش�أن يق�ول املخت�ص بالش�أن 
االقتص�ادي جاس�م الطائ�ي يف اتص�ال 

)م�ع املراق�ب العراق�ي(: ان »هذه ليس 
املرة االوىل يف تس�جيل خروقات س�يادية 
من قب�ل اقليم كردس�تان وباالخص من 

قب�ل الح�زب الديمقراط�ي ال�ذي تجاوز 
الخط�وط الحم�ر مس�تغال م�ا يحدث يف 
بغداد من رصاعات سياسية وبالتواطىء 

م�ع بعض االح�زاب وكذلك وزي�ر املالية 
االتحادي التابع لحزب برزاني وما يحدث 
الي�وم من ضغوطات ع�ىل رئيس الوزراء 

املكلف من محاولة اعادة استيزار الوزراء 
االكراد مقاب�ل نيل ثقته�م يف الربملان ما 
هي اال اس�تمرار لرسقاته�م من خريات 

املحافظ�ات العراقية , فرسقة النفط من 
حقول عديدة يف محافظة نينوى يدل عىل 
االستخفاف بحكومة بغداد ورئيسها عبد 
امله�دي الذي هو اصال متواطىء معهم يف 

ارسال االموال بطرق غري قانونية«.
ان »معظ�م ص�ادرات  الطائ�ي:  وتاب�ع 
نف�ط االقليم تذه�ب لجيوب الفاس�دين 
من قادة االقليم ول�م يعطوا دينارا واحدا 
بغ�داد  يتهم�ون  ب�ل  كردس�تان  البن�اء 
بانه�ا لم تس�لم له�م روات�ب موظفيهم 
يف الس�نوات املاضية وهو ي�دل عىل عدم 
اكرتاثهم بابنائه�م الكرد، واليوم يبدو ان 
هن�اك ضوء امريكي فض�ال عن توافقات 
سياسية وراء التجاوز عىل حقول النفط 
يف نينوى وكالعادة هي لم تدرج يف قانون 

املوازنة للعام املايض والحايل«.
م�ن جهته كش�ف النائب ع�ن محافظة 
نينوى حنن القدو ع�ن قيام مجموعات 
الكردس�تاني  الديمقراطي  تابعة للحزب 
وبالتنقيب وحفر اب�ار نفطية يف مناطق 
جبل بعش�يقة والخازر وش�يخان ضمن 

الحدود اإلدارية ملحافظة نينوى.
تابعته�ا  ترصيح�ات  يف  الق�دو  وق�ال 
)املراقب العراقي( ان »حزب الديمقراطي 
يعم�ل وبش�كل توس�عي خ�ارج ح�دود 
اإلقليم الرسمي والتنقيب عن ابار نفطية 
ضم�ن محافظة نينوى بحث�ا عن النفط 

وبعلم الحكومة املركزية«.
الفتا اىل ان »الهدف من حفرها ضمها اىل 
سلسلة االبار النفطية التي يسيطر عليها 

،،
،،
تجاوزات االقليم على مقدرات وثروات المحافظات 
العراقية ما زال مستمر، فباالمس اكتشف تواطؤ وزير 
المالية في الحكومة االتحادية فؤاد حسين مع حكومة االقليم 
من خالل عدم ادراج حقول نفط اس���تغلها الحزب الديمقراطي 

التابع لمسعود برزاني في المناطق المتنازع عليها وخاصة 
شمال نينوى وبعض حقول كركوك في موازنة 2019 

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

املراقب العراقي/ بغداد...
تباينت أس�عار النفط، اليوم الخميس، بفعل املخاوف 
حي�ال تراجع الطلب بس�بب قيود الس�فر املفروضة 
فيم�ا يتعلق بتف�ي فريوس كورون�ا يف الصن، أكرب 
مس�تورد للنفط يف العالم، وهو م�ا ألقى بظالله عىل 

توقعات خفض املعروض من كبار املنتجن.
ويف الس�اعة 0533 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت 

منخفضا ثمانية س�نتات بم�ا يعادل 0.1% إىل 55.71 
دوالر للربميل. وارتفع الخام األمريكي غرب تكساس 
الوسيط سبعة سنتات أو 0.1% مسجال 51.24 دوالر 

للربميل.
وارتفع برنت 3.2% يوم أمس األربعاء يف حن زاد غرب 
تكس�اس 2.5% حي�ث عزز تباطؤ يف ح�االت اإلصابة 
الجدي�دة بالف�ريوس الصيني توقعات تع�ايف الطلب.

لكن إقليم خوبي، بؤرة التفي، قال يوم الخميس إن 
»عدد الحاالت الجدي�دة املؤكدة قفز 14 ألفا و840 يف 
12 ش�باط ليصل إىل 48 ألف�ا و206، يف حن زاد عدد 
الوفيات بمقدار يومي قيايس بلغ 242 ليصل اإلجمايل 

إىل 1310، نظرا لتغيريات عىل طريقة التشخيص«.
وهوى الطل�ب النفطي بالصن، ثاني أكرب مس�تهلك 
للخام يف العالم، بس�بب قيود الس�فر إىل البالد ومنها 

والحج�ر الصحفي يف بع�ض مناطقها. وقالت رشكة 
تكري�ر نفط صيني�ة أخ�رى، مؤسس�ة الكيماويات 
الوطنية الصينية، اليوم الخميس إنها ستغلق مجمعا 
طاقت�ه 100 أل�ف برمي�ل يومي�ا وتقل�ص مع�دالت 
املعالج�ة بمجمعن آخرين وس�ط انخف�اض الطلب 

عىل الطاقة.
وقال محلل الس�وق يف أوان�دا، إدوارد مويا ان »موجة 

صع�ود النف�ط فق�دت بعض الزخ�م بع�د أن أعلنت 
الص�ن عن قفزة كبرية يف ح�االت اإلصابة بالفريوس 

الجديدة«.
وأض�اف أنه »حتى مع تعرض الخ�ام لضغوط بفعل 
زيادة حاالت اإلصابة، فإن أسعار النفط تشهد بعض 
الدع�م من التق�دم املتمثل يف أن ال�روس قد يوافقون 

أخريا عىل تخفيضات إنتاج إضافية من أوبك«.

أسعار النفط متباينة خوفًا من تراجع الطلب بسبب تفشي كورونا

املراقب العراقي/ بغداد...
دع�ت وزارة التخطي�ط، الش�باب اىل عرض 
مش�اريعهم للجه�ات ذات العالق�ة لتقديم 
دراس�ة جدوى عىل وفق فرتة زمنية ال تزيد 

عن ثالثة أشهر.
وقال املتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبد 
الزه�رة الهن�داوي، يف بيان تلق�ت »املراقب 
العراق�ي« نس�خة منه إن »ال�وزارة حصلت 
ع�ىل املوافقة خالل األس�بوع الج�اري عىل 
امل�روع الوطن�ي، حيث ت�م تخصيص 15 
الف دونم إلنش�اء مدينة زراعية و200 دونم 
إلنش�اء مدينة صناعي�ة«، مؤك�داً »انطالق 

العمل باملروع الوطني«.
وأض�اف أن »امل�روع الوطن�ي سيش�مل 
الش�باب الخريجن وغ�ري الخريج�ن، كما 
س�يعمل ع�ىل تطوي�ر القطاع الخ�اص، أي 
ستكون هنالك عملية تجسري بن القطاعن 
العام والخاص يف تحقي�ق أهداف التنمية يف 

العراق لسنة 2020«.
»تقدي�م  إىل  الش�باب،  الهن�داوي  ودع�ا 
مش�اريعهم للجهات ذات العالقة الستكمال 
اإلج�راءات وتقديم دراس�ة جدوى عىل وفق 
توقيت�ات زمني�ة ال تتج�اوز ثالث�ة اش�هر، 

لتنفيذ املشاريع املقدمة«.
وأوض�ح أن »رشوط اإلق�راض تتح�دد بأن 
يش�رتك عدد من الش�باب من كال الجنسن 
)أق�ل من عرة( ضمن م�روع واحد، مع 
تقدي�م الدعم االستش�اري م�ن قبل رشكة 
ذات خ�ربة يف تقديم دراس�ة الجدوى، والتي 
س�تتوىل وضع جدوى اقتصادي�ة للمروع 

قبل حصوله عىل القرض«.
ولفت اىل أن »املروع الوطني يمنح إقراض 
الش�باب مروطاً بتقديم مروع مش�رتك 
لعدد من الشباب مرفقة معه دراسة جدوى 
الق�رض  أن »قيم�ة  إىل  اقتصادية«.وأش�ار 
عىل مس�توى الفرد الواح�د ضمن الركاء، 

ت�رتاوح م�ا ب�ن 30 اىل 50 ملي�ون دين�ار 
عراقي، وبالتايل يصل قيمة القرض للجميع 
ضمن املروع الواح�د اىل مقدار ال يقل عن 
300 مليون وال يزيد ع�ن 500 مليون دينار 
عراقي، وهي قيمة مجزية إلقامة مش�اريع 
صناعي�ة أو زراعي�ة أو أي م�روع أخر«، 
مؤك�داً أن »ه�ذه املش�اريع ته�دف اىل خلق 
فرصة عمل للشباب وإقامة مناطق تنموية 
جديدة يف املجتم�ع، فضالً عن إعطاء فرصة 
للقطاع الخاص بأن يتحول اىل مرتكز حيوي 

يف عملية التنمية«.
ولفت إىل أن »البنك املركزي هو أحد الجهات 
املمول�ة للم�روع، إضاف�ة اىل االتفاق مع 
مصارف أهلية«، مبيناً أن »الفوائد س�تكون 
مي�رسة ال تزيد عن  3% س�نوّياً، مع إعطاء 
ف�رتة س�ماح مل�دة س�نتن للم�روع م�ن 
التسديد الس�نوي للقرض، علماً أن التسديد 

سيكون عىل 8 سنوات«.

خبير اقتصادي: مليارات الدوالرات »مهدورة« بسبب عدم التنسيق بين النفط والكهرباءالتخطيط تدعو الشباب لتقديم مشاريعهم خالل 3 أشهر ضمن »المشروع الوطني«
املراقب العراقي/ بغداد...

ق�ي  االقتص�ادي  الخب�ري  ب�ن 
صف�وان، الخمي�س، ان ملي�ارات 
الدوالرات تهدر من العراق بس�بب 
عدم وج�ود تنس�يق ب�ن وزارتي 
ان  اىل  الفت�ا  والكهرب�اء،  النف�ط 
الع�راق يمتل�ك الغ�از يف حقول�ه 
لتغطي�ة  اس�تغالله  وباالم�كان 
الكهربائية  املحط�ات  ماتحتاج�ه 
م�ن وق�ود إضاف�ة اىل ان الع�راق 
املصاح�ب  غ�ازه  يومي�ا  يخ�رس 
بفعل التصدير من دون اس�تثماره 

واالستفادة منه.
وقال صفوان، ان »العراق يستورد 
غ�از م�ن اي�ران بتكلف�ة تصل اىل 
ملياري دوالر، يف وقت هناك حقول 
غ�از يف دي�اىل، حي�ث تم تأس�يس 
رشكة خاصة الس�تثمار هذا الغاز 

إضاف�ة اىل وجود 4 حق�ول أخرى 
باإلمكان االستفادة منها يف تغطية 
الكهربائية  املحط�ات  ماتحتاج�ه 

الغازية من وقود«.
وأض�اف ان “وزارة النفط تس�عى 

لتطوي�ر الغ�از يف دي�اىل م�ن اجل 
إيق�اف اس�ترياد الغ�از واالعتماد 
الفت�ا  الجدي�دة”،  الحق�ول  ع�ىل 
اىل ان “الع�راق اخط�أ عندم�ا زاد 
طاقته التصديرية م�ن النفط من 

املصاح�ب،  الغ�از  اس�تثمار  دون 
باه�دار مليارات  وه�و ماتس�بب 

الدوالرات”.
كان�ت  الع�راق   “ ان  وأوض�ح 
لدي�ه فرص�ة الس�تخدام الطاق�ة 
الشمس�ية للتقليل من اس�تخدام 
املحط�ات الغازية، حي�ث ان عدم 
وجود تنس�يق ب�ن وزارتي النفط 
والكهرباء تسبب باهدار الكثري من 
املال، خاص�ة ان الغ�از مهدر ولم 

يتم استثماره بالشكل األمثل”.
وحذر صفوان م�ن “قطع الطاقة 
العقوب�ات  بفع�ل  الع�راق  ع�ن 
وه�و  اي�ران،  ع�ىل  املفروض�ة 
مايتوجب ان يبارش العراق بالربط 
الكهربائي مع دول الجوار األخرى 
يف  يحص�ل  نق�ص  أي  لتعوي�ض 

الطاقة”.

الكشف عن قرب افتتاح منفذ الوليد الحدودي مع سوريا
املراقب العراقي/ بغداد...

كش�فت هيئ�ة املناف�ذ الحدودية، 
الخميس، ع�ن ق�رب االنتهاء من 
االعم�ال املتعلق�ة بأع�ادة افتتاح 
منفذ الوليد ال�ذي يربط البالد مع 
س�وريا، بينما اكدت افتتاح منفذ 
ربيعة امام حركة الحاالت الطارئة 

واالنسانية فقط.
وق�ال الناطق االعالم�ي يف الهيئة 
عالء الدين القي�ي، يف بيان تلقت 
»الهيئ�ة  إن  العراق�ي«  »املراق�ب 
بص�دد وض�ع اللمس�ات االخ�رية 
افتتاح  باع�ادة  املتعلقة  لالعم�ال 
منف�ذ الولي�د الواقع غ�رب البالد 
والذي يربط الع�راق بالجمهورية 

اىل  مش�ريا  الس�ورية«،  العربي�ة 
املعوق�ات  ان »هن�اك ع�دداً م�ن 

الت�ي أخرت اع�ادة افتتاحه، منها 
تع�رض املناطق القريبة من املعرب 

يف الجان�ب الس�وري اىل عملي�ات 
م�دة  ب�ن  عس�كرية  ورضب�ات 

وأخرى«.
وأضاف القيي، أن »اعادة افتتاح 
املعرب ستس�هم يف زيادة النش�اط 
التب�ادل  وعملي�ات  االقتص�ادي 
التج�اري ب�ن البلدين الش�قيقن 
والتي تراجعت بشكل كبري بسبب 
توغ�ل العنارص االرهابي�ة يف هذه 
املناطق وس�يطرتها عليها ألعوام 
ع�دة«، مؤكدا »حرص البلدين عىل 
تجاوز تلك املرحل�ة ودعم الحركة 
التجاري�ة اضاف�ة اىل حركة النقل 
بشكل عام وخصوصاً حركة فيها 

املسافرين بن الدولتن«.

جمعيات ديالى الفالحية: انتعاش تربية قطعان الجاموس بنسبة 40 %
املراقب العراقي/ دياىل...

الفرع�ي  االتح�اد  رئي�س  أعل�ن 
للجمعي�ات الفالحية يف محافظة 
دياىل رعد التميمي، الخميس، عن 
انتعاش تربية قطعان الجاموس 

بنسبة 40% داخل املحافظة.
»تربي�ة  ان  التميم�ي،  وق�ال 
الجام�وس م�ن امله�ن القديم�ة 
يف مناط�ق متفرق�ة م�ن دي�اىل 
وه�ي تمث�ل مص�در رزق ملئ�ات 
العوائل منذ عق�ود طويلة لكنها 
تاث�رت جدا بس�بب االضطرابات 
االمني�ة وقل�ة الدع�م الحكومي 

واالمراض«.

»تربي�ة  ان  التميم�ي،  واض�اف 
م�ن  واالس�تفادة  الجام�وس 
انتعش�ت  املتع�ددة  منتوجاته�ا 

بنس�بة 40% يف االع�وام االخ�رية 
خاص�ة بعد االس�تقرار األمني«، 
مبين�ا أن »تربيته�ا تنت�ر يف 7 

مناط�ق داخل دي�اىل اال ان تبقى 
تواجه تحدي أكرب وهو قلة الدعم 
الحكومي خاصة مايتعلق بتوفري 

االعالف املناسبة«.
واش�ار رئي�س االتح�اد الفرعي 
للجميع�ات الفالحي�ة اىل انه “يف 
ح�ال توفر الدعم س�تكون هناك 
نقل�ة نوعية يف منتوجات قطعان 
قط�اع  اىل  وتتح�ول  الجام�وس 

أكرب«.
وتنتر تربية قطعات الجاموس 
يف مناط�ق متفرقة من محافظة 
دي�اىل خاص�ة اط�راف بعقوب�ة 

وجلوالء وخان بني سعد.
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المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف أمني ع�ام حزب الل�ه اللبناني الس�يد حس�ن 
نرص الل�ه، عن “الطل�ب الوحيد« الذي تق�دم به قائد 
 فيل�ق الق�دس التابع للح�رس الثوري اإليران�ي اللواء 
الش�هيد قاس�م س�ليماني، بعد 22 عاماً من الصداقة 
 الت�ي جمع�ت بينهم�ا.  وقال ن�رص الله يف ح�وار مع 
التلفزيون اإليراني الرس�مي إن س�ليماني توجه، بعد 
خطبة املرجعية  الدينية بالجهاد الكفائي،  من العراق 
إىل مطار دمش�ق قبل أن ينتقل إىل الضاحية الجنوبية، 
 موضح�ا أن “الفتوى جاءت بع�د أيام قليلة من كمني 
استهدف س�ليماني ومرافقيه يف العراق”.  ورسد نرص 
الله تفاصيل حوار دار بينه وبني سليماني الذي وصل 
منتص�ف اللي�ل إىل ب�روت  وطلبه تقدي�م 120 قياديا 
عس�كريا حتى بزوغ الفجر. وقدم سليماني للحصول 
ع�ى قي�ادات ميدانية  بدال م�ن مقاتلني”، مش�را إىل 
أن�ه “الطلب الوحي�د الذي تقدم به س�ليماني بعد 22 

عاماً م�ن الصداقة  التي جمع�ت بينهما”.  
وأض�اف نرص الله أنه أج�رى اتصاالت 

ب��«60 قياديا من ح�زب الله وطلب 
من بعض قيادات  الحزب يف س�وريا 
التوج�ه إىل مط�ار دمش�ق”، الفت�ا 
أن “س�ليماني اصطح�ب ع�ى  إىل 
طائرت�ه ع�ددا  م�ن قي�ادات ح�زب 

الله”.  ويف الس�ياق ذاته، قال نرص الله 
إنه تعرّف عى الشهيد أبو مهدي املهندس 

نائب قائد الحش�د  الشعبي الذي استشهد 
م�ع س�ليماني بداية الش�هر امل�ايض، يف 

بداي�ة تس�عينات الق�رن املايض يف 
 طهران”، مشراً إىل أن “آخر 

لق�اء جمع�ه باملهن�دس 
كان قب�ل ش�هور م�ن 

استشهاده«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
رأى املعارض والناش�ط البحريني حسني الربي، 
أن الثورة اإلسالمية يف إيران نموذج لجميع  الدول 

يف االستقالل والحرية. 
وقال الربي إن “الدول العاملية تس�عى ألن توحي 
لألمم والش�عوب اس�تحالة النهوض من الداخل 
 ع�رب االعتماد عى الش�عوب ومقدراته�ا. فمتى 
م�ا س�خرت ش�عوب ه�ذه األم�م مقدراته�ا يف 
رف�ع  احتياجاته�ا وتحصيل أمنها واس�تقرارها 
وتحقي�ق أماله�ا، ق�رصت وقطعت أي�ادي دول 
العال�م الك�ربى  ع�ن اس�تغالل قدراته�ا واللعب 
بخراته�ا”.  وأض�اف “أثب�ت اإلم�ام الخمين�ي 
)رض( ع�رب حركت�ه العظيم�ة أن ال س�بيل إىل 
االس�تقالل الحقيقي إال  من خ�الل االعتماد عى 
أبن�اء األمة يف تحقيق االس�تقالل والس�يادة أوال 

والتنمي�ة الش�املة بن�اء ع�ى  ذلك ثاني�ا. وأكرب 
مص�داق عى ه�ذا األمر ه�ي ثورة ال��41 ربيعا 
التي أحيينا ذكراها يوم أمس،  والتي انطلق فيها 
اإلم�ام الخميني رضوان الله تع�اىل عليه معتمدا 
عى قدرة الش�عب وإيمانا به  ملواجهة أبرز رموز 

االستعمار يف القرن العرشين”. 
وأوض�ح ال�ربي أن “مجريات األم�ور تثبت بأنه 
لم تش�ب عقيدة اإلم�ام رضوان الل�ه تعاىل عليه 
أي  ش�ائبة يف اتكائ�ه عى أبناء الش�عب اإليراني 
وانتظ�اره للجي�ل الصاع�د من الش�باب املؤمن 
لتحقي�ق  اآلمال والس�يادة الحقيقي�ة إىل جانب 
اإليم�ان منقط�ع النظر يف أن اإلس�الم هو الحل 
الستقالل إيران  من غطرسة قوى العالم الرشقية 
والغربية أوال وتحقيق أمال الش�عب اإليراني من 
خالل نهضة  تنتمي ملعتقداته وتطلعاته وظروفه 
ثانيا. فلم يناِد هذا املؤمن بالجمهورية اإلسالمية 
املس�تقلة يف  وقت كانت في�ه كل دول العالم البد 
له�ا إال أن تك�ون رشقية او غربي�ة اال من خالل 
يقين�ه الكام�ل  بمعي�ة الل�ه وق�درة الجماه�ر 

املؤمنة”. 

المراقب العراقي/ متابعة...
بع�د التق�دم الكب�ر ال�ذي أحرزته 
ق�وات الجي�ش الس�وري ومقاتيل 
رشق  جن�وب  يف  املقاوم�ة  مح�ور 
 ورشق محافظة أدلب وجنوب غرب 
محافظة حل�ب، عق�دت الحكومة 
الرتكية اجتماعات مكثفة  ومتنوعة 
اإلرهابي�ة،  املجامي�ع  ق�ادة  م�ع 
وتح�اول الحكوم�ة الرتكي�ة ب�كل 
الط�رق املمكنة وق�ف تقدم  القوات 
الس�ورية ومقاتيل جبه�ة املقاومة 
يف محافظت�ي إدل�ب وحلب، وبدعم 
واسع من املجاميع  اإلرهابية لتغير 

املعادلة يف ساحة املعركة. 
حيث اس�تهدف الجي�ش الرتكي، يف 
الثاني من ش�باط، للم�رة الثانية يف 
سلس�لة م�ن املغام�رات  بمحافظة 
إدلب، مواقع قوات الجيش السوري 
بإط�الق ع�دة قذائ�ف ه�اون عى 
بل�دة رساقب املح�ررة  حديًثا وبلدة 

النرب. 
وخ�الل الهجمات بقذائ�ف الهاون، 
كان للق�وات الس�ورية أيًض�ا ردة 
فعل ش�جاعة، اذ استهدفت مواقع 
 االحت�الل الرتكي يف مط�ار تفتاز يف 
الضواحي الجنوبية الرشقية إلدلب، 
مما أس�فر عن مقتل  خمسة جنود 

أتراك وجرح عدة آخرين. 
ووفًقا ملصدر ميداني يف ترصيحات 
اعالمي�ة ، ان�ه لم تتوق�ع الحكومة 
الرتكية من الجيش السوري  أن يرد 
بقوة ع�ى هجمات قذائ�ف الهاون 
كما يف الس�ابق )مهاجم�ة القوات 
الرتكي�ة يف بل�دة ترنب�ة(،  لكن مرة 
أخ�رى أخطأت تركيا يف حس�اباتها 

وفوجئت بالرد. 
وقال املصدر امليداني انه عى الرغم 
م�ن أن انتش�ار الق�وات الس�ورية 
يف مط�ار تفت�از يخال�ف  اتفاقي�ة 
س�وجي، لكنه يف الوق�ت ذاته، كان 
ال�رد الذي قام به الجيش الس�وري 
يف الوقت املناس�ب،  صدم السلطات 
الرتكي�ة والجي�ش الرتك�ي وأرج�أ 
مدين�ة  ع�ى  الهج�وم  س�يناريو 

رساقب. 
وأض�اف أن�ه م�ع ب�دء الهجم�ات 
بقذائف الهاون العسكرية الرتكية، 
يف  اإلرهابي�ة  الجماع�ات  كان�ت 
وجن�وب  رسم�ني  بل�دة   ضواح�ي 
مطار تفتاز عى اس�تعداد ملهاجمة 
وإعادة احتالل بل�دة رساقب وبلدة 
 الن�رب، لك�ن رد الجيش الس�وري 
الق�وي ق�د غ�ر املعادل�ة وأوق�ف 
العملي�ات اإلرهابية الواس�عة يوم 

اإلرهابي�ني  أن  اىل   االثن�ني.  ولف�ت 
كانوا يخططون لتنفي�ذ عملياتهم 
الس�الم«  تح�ت مس�مى »عملي�ة 
بهدف إعادة  احتالل املناطق املحررة 
حديًثا، بم�ا يف ذل�ك مدينة رساقب 
التي يدعمه�ا الجيش الرتكي والتي 

 فشلت يف نهاية املطاف. 
ومع تأه�ب القوات الس�ورية يوم 
االثنني للرد عى أي هجوم محتمل، 
اس�تهدف املقاتلون الروس  بش�دة 
يف  اإلرهابي�ة  العن�ارص  مواق�ع 
الضواحي الش�مالية ملدينة رسقاب 
وألحقوا أرضارا جسيمة  بمعداتهم 

العسكرية. 
ووفًق�ا لألخبار، ُعق�دت محادثات 
قب�ل يومني ب�ني ممث�يل الحكومة 
الرتكية والروس�ية، وق�ررت أنقرة 
 أن تعل�ن ع�ن قرار تعلي�ق عمليات 
الجماعات اإلرهابية مؤقًتا يف وسط 

مدينة رساقب. 
كما اس�تهدف املقاتلون السوريون 
ليل�ة االثن�ني امل�ايض، قافل�ة م�ن 
الق�وات الرتكي�ة يف املناط�ق الت�ي 
يف  اإلرهابي�ة  الجماع�ات   تحتله�ا 
محافظ�ة حل�ب الغربي�ة )بالقرب 
م�ن الف�وج 46(، مما يش�ر إىل أن 
 الجيش السوري كان يستعيد قوته 
ولي�س لديه اي خوف م�ن االنتقام 
باملث�ل من قبل أنق�رة، فهو  مصمم 
عى طرد القوات الرتكية املحتلة من 

أراضيه. 
ونرش الجيش الرتك�ي قافلة أخرى 
ع�ى  عس�كرية  بمع�دات  م�زودة 
مش�ارف قري�ة قيمن�اس، عى بعد 
  6 كيلوم�رتات جن�وب رشق مدينة 
أدلب، مم�ا أدى إىل زيادة التوتر من 

جديد. 
ون�رش الجي�ش الرتك�ي األس�بوع 
املايض ح�وايل 1٥00 دباب�ة وناقلة 
أفراد وعربات مدرعة وأكثر  من ذلك 
يف املناط�ق التي تحتله�ا الجماعات 
إدل�ب  محافظ�ة  يف  اإلرهابي�ة 
الس�ورية وُس�لمت كمية  كبرة من 

هذه املعدات لإلرهابيني. 
حالًي�ا تش�ر التط�ورات امليداني�ة 
تح�اول  الرتكي�ة  الحكوم�ة  أن  إىل 
وقف تقدم قوات الجيش الس�وري 
 بطريق�ة أو بأخ�رى ع�ى األق�ل يف 
محافظة إدلب واستعادة املعنويات 
املفق�ودة للجماع�ات اإلرهابية  من 
الثقيلة  خالل تزويده�ا باألس�لحة 
واملتوسطة، ويبدو أن أنقرة أدركت 
أن الرصاع املبارش مع  دمش�ق ليس 

له أي تأثر عى ساحة املعركة. 

السيد نصر اهلل يكشف عن »الطلب الوحيد«
 الذي تلقاه من الشهيد سليماني

ناشط بحريني: الثورة اإلسالمية نموذج لجميع الدول
 في االستقالل والحرية

دولي دوليعربي  عربي 

المراقب العراقي/ متابعة...
»واش�نطن  صحيف�ة  ذك�رت 
دونال�د  الرئي�س  أن  بوس�ت«، 
ترام�ب يخترب حك�م القانون بعد 
أس�بوع م�ن  تربئت�ه يف محاكم�ة 
عزله بمجلس الش�يوخ، ويس�عى 
التنفيذي�ة  الس�لطة  الس�تخدام 
لتصب�ح أداة لالنتق�ام  الش�خيص 
والس�يايس ضد من يتص�ور أنهم 

خصومه. 
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن ترامب 

الذي يش�عر بالغض�ب ويركز عى 
االنتقام ممن يش�عر أنهم  خانوه، 
ي�زداد ارتياح�ا إزاء فعل هذا حتى 
أنه يش�عر بأنه ال يمكن املس�اس 
ب�ه، بحس�ب ما ق�ال  مستش�ارو 

الرئيس وحلفائه. 
ه�ذا  س�اعة   48 غض�ون  فف�ي 
األس�بوع، س�عى الرئيس لحماية 
أصدقائ�ه ومعاقب�ة أعدائ�ه حتى 
باس�تقاللية  باملس�اس   باملخاطر 
وه�و  ونزاهته�ا،  الع�دل  وزارة 

املوق�ف الذي ي�رى املدافعون عنه 
أنه  مربر تماما. 

وقد شكا ترامب رصاحة من فرتة 
الس�جن الذي أوىص به�ا املدعون 
الفيدرالي�ون ألحد أق�دم  أصدقائه 
روجر  السياس�يني  ومستش�اريه 
س�تون. وبع�د أن ق�ام مس�ؤولو 
املدع�ني  برف�ض  الع�دل  وزارة 
س�تون،  ض�د  الحك�م   لتخفي�ف 
وهن�أ الرئيس وزير الع�دل ويليام 
ب�ار لتوليه مس�ئولية التدخل غر 

 العادي.  ثم سعى ترامب إىل ترهيب 
قضي�ة  يف  الفيدرالي�ة  القاضي�ة 
توي�رت  ع�ى  وهاجمه�ا  س�تون، 
بس�بب  أح�كام س�ابقة، وهاجم 
املدعني الفيدرالي�ني األربعة الذين 
اس�تقالوا احتجاج�ا ع�ى تدخ�ل 
وزارة الع�دل،  ث�م ط�رح ترام�ب 
إمكاني�ة عفو رئايس عن س�توت 
الذين أدين يف ترشين الثاني املايض 
من قبل  هيئة محلفني بإغراء أحد 

الشهود والكذب عى الكونجرس. 

المراقب العراقي/ متابعة...
رجح�ت مجل�ة »نيوزوي�ك« األمريكية، أن 
يمرر مجلس الشيوخ األمركي قرارا خاصا 
بصالحي�ات  الح�رب، لتقيد ق�درة الرئيس 
دونال�د ترام�ب عى القيام بعمل عس�كري 

أحادي الجانب ضد إيران. 
وتأت�ي الخطوة ردا ع�ى التصعيد مع إيران 
الذي ح�دث الش�هر املايض وش�مل عملية 
االغتي�ال  الغ�ادرة الت�ي اس�تهدفت الل�واء 
الشهيد قاسم سليماني وما تاله من توجيه 

طهران رضبات لقواعد  أمريكية بالعرق. 
وأوضح�ت الصحيف�ة أن تربئ�ة ترامب من 
العزل مؤخرا يف مجلس الشيوخ وإىل جانب 
ترصفات�ه  الت�ي زادت جرأة، كم�ا يعتربها 
الديمقراطي�ون، مث�ل إقال�ة ش�هود العزل 
والتعهد باالنتقام الس�يايس  يثر تس�اؤالت 
ح�ول م�ا إذا كان س�يعترب التوبي�خ م�ن 
الكونغ�رس كتحذير أو ب�ال تهديد بال فائدة 
م�ن  الف�راغ الترشيع�ي املقيد باالنقس�ام 
الحزبي.  وقال السيناتور تيم كاين، صاحب 

مرشوع القرار«ضع هذا عى مكتبه. لو قام 
بنقض�ه، فاعتق�د أن  حقيق�ة أن نقدمه له 
ربما تظ�ل ذات تثر عى تفكره وهو يفكر 

يف االنتخابات يف نوفمرب«. 
وكان الديمقراطيون قالوا يف الشهر املايض 
إنه�م يملكون األص�وات الكافي�ة بمجلس 
الش�يوخ الذي  يس�يطر عليه الجمهوريون 
إلق�رار اإلجراء الذي س�يفرض عى الرئيس 
الحص�ول ع�ى موافق�ة  الكونغ�رس قب�ل 

الرشوع يف أي عمل عسكري ضد إيران. 

المراقب العراقي/ متابعة...
االحتالل اإلرسائييل،  اقتحمت قوات 
الخمي�س، جن�وب مدين�ة نابل�س 
بالضف�ة الغربية وقام�ت  بتجريف 
أرايض  م�ن  واس�عة  مس�احات 
الفلس�طينيني.  وقال مس�ؤول ملف 

ش�مال  يف  االس�تيطان  مقاوم�ة 
الضف�ة غس�ان دغل�س إن “قوات 
االحتالل جرفت  مس�احات واس�عة 
م�ن أرايض الفلس�طينيني الزراعية 
وتلفي�ت  دوم�ا  ق�رى  يف  الخصب�ة 
وقريوت  واملغر جنوب نابلس لشق 

طريق اس�تيطاني يمت�د حتى قرية 
فصاي�ل يف األغ�وار”.  وأش�ار إىل أن 
االس�تيطانية  البؤر  يربط  “الطريق 
املقامة ع�ى األرايض الفلس�طينية 
ويفص�ل الق�رى  الفلس�طينية عن 
بعضه�ا م�ا س�يفرض قي�ودا عى 

حركة الفلسطينيني يف املنطقة”. 
وتواصل قوات االحت�الل اإلرسائييل 
اعتداءاتها عى األرايض الفلسطينية 
األمرك�ي  الكب�ر  الدع�م  ظ�ل  يف 
للصهاينة الس�يما بعد إعالن دونالد 
ترامب ما يسمى ب�«صفقة القرن«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
واصل�ت القوات الس�ورية، تقدمها 
يف ري�ف حل�ب الجنوب�ي الغرب�ي، 
وأحكم�ت قبضتها عى قرى  جديدة 
باتجاه بلدة األتارب االسرتاتيجية يف 
طريقها باتجاه معرب “باب الهوى” 

الحدودي مع تركيا. 
وذك�ر مصدر س�وري ميدان�ي، أن 
وح�دات الجي�ش العامل�ة م�ا ب�ني 
الح�دود اإلداري�ة ملحافظت�ي حلب 

 وإدلب، حررت قريتي عرادة والشيخ 
ع�يل ب�ني الطري�ق الدولية دمش�ق 
– حل�ب غرب�ا وطري�ق  إدلب- حلب 
القدي�م، من قبضة تنظي�م “جبهة 
النرصة” اإلجرام�ي وحلفائه، وذلك 
بع�د اش�تباكات  ضاري�ة بم�ؤازرة 

املدفعية والطران الحربي. 
وأض�اف املص�در أن�ه بعد س�يطرة 
الجيش السوري عى طريق دمشق-

حلب الدولية وبعد توس�يع  مسافة 

األم�ان غ�رب الطريق، م�ن املتوقع 
أن تتج�ه ق�وات الجيش للس�يطرة 
عى الطريق الثاني  املوازي باألهمية 
العس�كرية وه�و الطري�ق القدي�م 
إدلب- حلب أو ما يس�مى “الطريق 
60، واملمتد  من مدينة حلب ش�ماال، 
ن�زوال إىل خ�ان العس�ل إىل الش�يخ 
ع�يل ثم كف�ر حلب مزن�از ثم معرة 
النعس�ان  تفتناز طع�وم بنش قلب 

مدينة إدلب. 

وأوض�ح أن�ه إضاف�ة إىل ذل�ك، فإن 
الطري�ق اآلخر املهم أيضا هو طريق 
 ،M4 �حل�ب- الالذقي�ة واملع�روف  ب
والذي تتطلب مس�افات األمان عى 
جوانب�ه الس�يطرة ع�ى أغلب قرى 
محافظ�ة إدلب  الجنوبي�ة، لتصبح 
مدينة إدلب مح�ارصة تماما، وعند 
ذلك يتقرر وضعها بالكامل حس�ب 
تتم اس�تعادتها  املعطي�ات،  س�واء 

بعملية عسكرية أو باتفاق. 

المراقب العراقي/ متابعة...
نفذت القوات اليمنية، اليوم الخميس، عملية إغارة 
ع�ى مواق�ع مرتزق�ة الع�دوان الس�عودي يف صرب 
 بمحافظة تعز.  وأكد مصدر عسكري مقتل وإصابة 
أع�داد كب�رة م�ن املرتزق�ة يف عملية اإلغ�ارة عى 

مواقعهم  رشق صرب”، مشرا إىل أن “وحدة املدفعية 
اس�تهدفت تجمعات املرتزقة بالعدي�د من القذائف 
م�ا  ضاعف من خس�ائرهم”.  يش�ار إىل أن الجيش 
واللجان الش�عبية أفش�لوا يف وقت س�ابق محاولة 
زحف ملرتزقة العدوان عى  مواقع الجيش واللجان يف 

جبه�ة كالبة قتل خاللها عدد من املرتزقة.  وتواصل 
القوات اليمنية واللجان الشعبية التصدي ملحاوالت 
الع�دوان الس�عودي املدع�وم من  املح�ور الصهيو-

أمركي يف وقت يستمر فيه املرتزقة بتنفيذ هجمات 
جوية تستهدف املدنيني  األبرياء. 

المراقب العراقي/ متابعة...
دع�ا رئيس وح�دة االس�تثمارات يف الرشكات الناش�ئة برشك�ة “مبادلة” 

اإلماراتية إبراهيم عجمي،  الكيان الصهيوني لالستثمار يف اإلمارات. 
وق�ال عجمي خ�الل مؤتمر عقد يف أب�و ظبي بحضور مس�تثمر صهيوني 
“نحت�اج إىل الرتحيب  بجمي�ع أنواع املس�تثمرين، حتى املس�تثمرين الذين 
ينش�طون للغاية يف إرسائيل واملستثمرين  اإلرسائيليني الذين يصلون لرؤية 

الفرص االستثمارية هنا. ال أرى سبباً يمنعنا من فعل ذلك”.  وأضاف عجمي: 
“نس�تثمر يف أوروبا والواليات املتحدة وهناك رشكات إدارة إرسائيلية بارزة 
 تعترب جزءا من األماكن التي نس�تثمر فيها. هذه هي اللعبة التي نحتاج إىل 
لعبه�ا – إذا كنا نريد أن  نك�ون جادين يف مجاالت مثل التقنية العالية، فهذا 
ه�و ما يتعني علينا القيام ب�ه”.  وكان من بني الحضور الصهيوني آيف إيال، 

املؤسس املشارك والرشيك اإلداري لرشكة إنرتي  كابيتال. 

صحيفة: ترامب يسعى لتحويل السلطة التنفيذية إلى أداة لالنتقام الشخصي

نيوزويك ترجح تمرير قرار ُيقّيد قدرة الرئيس االمريكي 
على مهاجمة إيران

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
أف�ادت صحيف�ة »إندبندن�ت« الربيطانية، بأن 
مدين�ة  ي�رب  اإلرسائي�يل  االحت�الل  جي�ش 
غ�زة بش�كل  منتظ�م، مس�تخدما معلوم�ات 
اس�تخباراتية قديم�ة، والت�ي يمك�ن أن يكون 
عمرها عام، ويقصف بش�كل  أعمى دون تحقق 
من املدنيني ما يتس�بب يف وفيات غر رضورية، 
بحس�ب ما كش�ف أحد أف�راد  الق�وات الجوية 

اإلرسائيلية. 
وتحدثت أعض�اء الق�وات الجوي�ة اإلرسائيلية 
ل�«إندبندن�ت« عن مش�كالت هيكلي�ة خطرة 

وثقافة  مكافآت »التدمر« لألفراد العس�كريني 
لتحدي�د أهداف جديدة عى ط�ول القطاع املمتد 
ملس�افة 2٥  ميالً، ب�دال من التحق�ق من صحة 
املعلومات املوجودة يف قاعدة البيانات واملعروفة 

باسم البنك. 
وق�ال العس�كريون اإلرسائيلي�ون إن�ه يف حني 
تت�م مراقب�ة األه�داف املتحرك�ة مث�ل الق�ادة 
العسكريني  يف غزة، من قبل طائرة قبل الرب، 

فإن األهداف الثابتة ال يحدث معها هذا عادة. 
وتقول الصحيفة إن هذه املزاعم تلقى بالشكوك 
حول ترصيحات الجي�ش اإلرسائييل بأنه يفعل 

كل  ما بوسعه ملنع عمليات القتل غر الرورية 
يف قطاع غزة املحارص. 

ومن األم�ور األخرى التي تبع�ث بالقلق كيفية 
حس�اب الخس�ائر املدنية املس�موح بها، أو ما 
يسمى   «الرر الجمعي« يف العمليات العسكرية 

الكربى مثل ما حدث يف حرب 2014. 
وقتل 1400 مدني فلسطيني وستة مدنيني عى 
الجان�ب اإلرسائييل خالل الحرب التي اس�تمرت 
  ٥1 يوم�ا، وفق�ا لألمم املتح�دة. بينم�ا حذرت 
جماعات حقوق اإلنس�ان من هذه املمارس�ات 

التي تزيد  عدد الضحايا املدنيني. 

إندبندنت: »إسرائيل« تضرب غزة بشكل أعمى وتقتل المدنيين

الصهاينة يجرفون مساحات واسعة من أراضي
 الفلسطينيين جنوب نابلس

الجيش السوري يواصل التقدم في إدلب وعينه على »باب الهوى«

القوات اليمنية ُتغير على مواقع المرتزقة في تعز

رجل أعمال إماراتي يدعو الكيان الصهيوني لالستثمار في بالده

المراقب العراقي/ متابعة... 
أصدرت محكمة سعودية، الخميس، 
حكما نهائيا بس�جن الفتى مرتجى 
قريري�ص واملعتقل يف  س�جونها منذ 
العام 2014.  وذكر حساب “معتقيل 
ال�رأي” الس�عودي يف تغري�دة ع�رب 
الجزائي�ة  “املحكم�ة  أن  “توي�رت” 
أص�درت  حكم�ا نهائيا بح�ق الفتى 
مرتج�ى قريريص أصغر س�جني يف 
اململكة، يتضمن الس�جن 8 سنوات، 
للم�دة  الس�فر  م�ن  منع�ه   يليه�ا 
نفس�ها”.   وتراجعت السعودية عن 
حكم إعدام قريري�ص بعد انتقادات 
ش�ديدة واجهتها من قبل مؤسسات 
 حقوقي�ة ونش�طاء ن�ددوا بالقرار، 
عق�ب تقرير نرشته ش�بكة “يس إن 

إن” األمريكية يف 8 حزيران 
 .2019  

آن�ذاك  الش�بكة  وأش�ارت 
اعتق�ل  “قريري�ص  أّن  إىل 

قب�ل ٥ س�نوات، ووجه�ت 
ل�ه تهم م�ن قبي�ل اإلرهاب 
التم�رد،  ع�ى   والتحري�ض 

أن قريريص شارك  موضحة 
باحتجاج�ات مطلبية عندما 
10  س�نوات،  عم�ره  كان 
واعتقلته السلطات السعودية 

عندم�ا كان عم�ره 13 عام�ا، 
واس�تغرق األمر 4 سنوات بعد 
إليه  اتهامات   اعتقاله لتوجي�ه 
منها االنضمام ملنظمة إرهابية، 

واآلن أصبح عمره 18 سنة”. 

محكمة سعودية تقضي بسجن أصغر معتقل رأي

44
مناوشاتعسكريةتنتهيبردحاسم...

ردة فعل »شجاعة« توقف »مغامرة« تركية 
في سوريا وترجئ هجومًا وشيكًا
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من المقوالت السياسية البليغة والتي أثبتت جدارة وثقة مع اختبارها عبر  التاريخ، مقولة للمفكر السياسي اآليرلندي »إدموند بيرك« 
تقول: »كل ما  تحتاج إليه قوى الشر لتنتصر هو أن يمكث أنصار الخير بدون عمل ما«. 

وقد يظن المعسكر الصهيو- أمريكي، أنه على أعتاب انتصار يتمثل في  تمرير تصفية القضية الفلسطينية، عبر استسالم الشعوب أو 
أصحاب  الحق دون عمل ما يردع هذه الخطط التصفوية. 

وألن العدو يعلم جيًدا أن هناك محوًرا للمقاومة وقطاعات شعبية حرة لم  تفقد وطنيتها وشرفها وثوابتها، فإن خطط العدو تتجه 
نحو محاصرة هذه  القوى الحية وتقوية معسكر التبعية والعمالة، لاليحاء بأن الحالة العامة  هي الهزيمة واالستسالم. 

بقلم/إيهابشوقي
وملواجه�ة ذل�ك والنق�اذ أمتن�ا وقضايان�ا، 
ينبغي أوالاً رصد ممارسات العدو  وأساليبه، 
حتى تكون املواجهة مبنية عىل رصد وتحليل 

دقيق. 
لع�ل قي�ادة ترام�ب ونتنياه�و للمعس�كر 
الصهي�و - امريك�ي، ه�ي النس�خة األكث�ر 
 رصاحة وفجاج�ة وتعبرياًا ع�ن حقيقة هذا 
املعس�كر، وال�ذي يع�د نس�خة  حديث�ة من 
املرابني اليهود، والذين كان لهم ش�عار معرب 
اشتهر به امشل  ماير باور)1743 – 1812(  
وه�و: »دعنا نت�ول إصدار النق�د يف أمة من 
 األمم واالرشاف عليه، وال يهمنا بعد ذلك من 

الذي يسن القوانني لهذه  االمة«. 
وقد طرح امش�ل ماير باور هذا الشعار عىل 
رشكائ�ه، ليرشح له�م جوهر  الداف�ع الذي 
حدا باملراب�ني اليهود الس�عي للحصول عيل 

السيطرة عىل  مرصف إنكلرتا عام 1694. 
بينم�ا الي�وم واضاف�ة اىل التحك�م امل�ايل يف 
املص�ارف وس�يطرة البن�ك  وصن�دوق النقد 
الدولي�ني عىل ق�رارات األنظمة املستس�لمة 
ا اصدارات  للتبعية  وتداعياتها، فإن هناك ايضاً
أخ�رى غري النق�د، وهي اصدار  السياس�ات 
واملفاهيم واملش�كالت التي م�ن خاللها يتم 
التحكم بقرارات  األنظمة ومصائر ش�عوبها 
برصف النظر عن قوانني هذه الدول وثوابتها 

 ومحددات أمنها القومي. 
وبالتأمل يمكننا رصد ما فعله هذا املعس�كر 
مع الزعماء لدرجة ان يقف  ترامب متفاخرا 
يف خطاب له، ب�أن نقل الس�فارة االمريكية 
للق�دس املحتلة،  مر دون تظاهرات كبرية او 
اعمال انتقامي�ة، وتحدث عن اغالقه هاتفه 
يف  وجه الزعماء العرب ملدة اس�بوعني كي ال 
يس�تمع اىل اعرتاضات، ث�م  رصح بأنه وبعد 
فت�ح هاتفه امامه�م أبلغه ملك الس�عودية 
بأن�ه كان ي�ود  ابالغه باالع�رتاض عىل فتح 
الس�فارة، فقال ترامب متهكما ان االمر تم، 
 وي�ا ليته كان ق�د فتح هاتفه لس�ماع امللك! 
بهذا االس�تهزاء يتحدث ترامب  عن الزعماء، 

وختم كالمه بأن الجميع كانوا سعداء! 

ما حدث ه�و أن أمريكا والع�دو االرسائييل، 
امتل�كا زم�ام أم�ور هذه ال�دول،  ت�ارة عرب 
اس�تغالل مش�كالتهم وتعميقها اس�تغالال 
الختياراته�م الذاتي�ة  للتبعي�ة، وت�ارة ع�رب 

استغالل أطماعهم وأحقادهم وتوريطهم. 
�ا املرور ع�ىل أمثلة كاش�فة  ويمك�ن رسيعاً
ظه�رت بعد اع�الن ترام�ب لصفق�ة  القرن 

املزعومة: 
 - يف الس�ودان وبع�د الخط�وة الخيانية التي 
ارتكبها عبد الفت�اح الربهان  بلقاء نتنياهو، 
وبع�د ترصيح�ه ان الخط�وة انطلق�ت من 
مصالح الس�ودان  العليا، ب�دا جليا ان اللقاء 
هو عبارة عن مقايضة لرفع اس�م السودان 
م�ن  قائم�ة االره�اب، وأنه�ا تم�ت مقاب�ل 

مساعدات ووعود بازدهار اقتصادي. 
 - يف املغ�رب، توات�رت التقارير عن محاوالت 

لجر املغرب للموافقة ع�ىل  الصفقة وإجراء 
خط�وات تطبيعي�ة معلن�ة مقاب�ل اعرتاف 
دويل بس�يطرة  املغرب عىل الصحراء وسحب 

االعرتاف بالبوليساريو. 
 - يف م�رص، هن�اك رح�الت مكوكي�ة لوزير 
واش�نطن  الج�راء  اىل  امل�رصي  الخارجي�ة 
محادثات س�د النهضة بوس�اطة امريكية، 
لعل امريكا تس�اعد يف  ازالة كابوس تعطيش 

مرص. 
 - ويف الخلي�ج، االم�ر غني عن البي�ان، فقد 
جرائ�م  واالم�ارات  يف  الس�عودية  تورط�ت 
ح�رب يف اليمن تتطلب حماية من املحاكمة، 
وهناك رصاع  قطري سعودي يتطلب حماية 

امريكية للطرفني. 
 - يف تون�س والجزائ�ر هن�اك »دواعش« عىل 
الحدود يتم ترحيلهم من  س�وريا، اضافة اىل 

امكانية تحريك ثورات ملونة. 
يعل�م  امريك�ي،   - الصهي�و  الع�دو  أن  أي 
هشاش�ة األنظمة ونقاط ضعفه�ا  الناتجة 
للتبعي�ة  ذاتي�ة  اختي�ارات  باألس�اس ع�ن 
وانعدام الرادة االستقالل  الوطني وما يرتتب 
عليه من امت�الك الردع والتنمية املس�تقلة، 

ويقوم  باالبتزاز والرتكيع. 
�ا يف محور املقاومة،  بينما نجد األمر مختلفاً
حيث الفش�ل يف الرتكيع  وانت�زاع التنازالت، 
الحص�ار  ه�ي  أخ�رى  لسياس�ة  واللج�وء 
وتش�ويه الصورة  لقطع الطريق عىل التحام 

الشعوب باملقاومة. 
هن�ا يبدو الح�ل املبارش يف ملعب الش�عوب، 
بأن تزيد من التحامه�ا  باملقاومة وتعرب عن 
غضبه�ا ورفضه�ا لالستس�الم وتمس�كها 
بالثوابت،  وهنا لن يستطيع املفرطون فرض 

ارادته�م.  هذا االلتح�ام يضمن رسعة الحل، 
بينم�ا املقاومون ل�ن يرضهم م�ن خذلهم، 
 وهم ماضون يف طريقهم مهما قل سالكوه، 
وربما تحتاج األمور فقط  لوقت وجهد أكرب، 
ه�م أهل ل�ه والحتمال�ه.  إن صفق�ة القرن 
الحقيقية تقوم عىل شقني متوازيني، أولهما 
اتحاد قوى  املقاومة التي تعلن عدم اعرتافها 
بكيان العدو وأن فلس�طني حرة من  النهر اىل 
البح�ر وأن هذا هو األصل ال ح�دود فرضها 
الع�دوان، وثانيهم�ا،  هو التح�ام الجماهري 
باملقاومة، وعىل طول وعرض خارطة االمة، 
ف�إن  هذا االلتحام وخاصة من ش�عوب دول 
تخلت عن املقاومة، هو انقالب  اس�رتاتيجي 
يس�تحق لقب صفقة الق�رن، وهي صفقة 
رشيفة الس�تعادة  املجد، وليس�ت عىل غرار 

صفقات املرابني اليهود. 

نحوعقد»صفقةقرن«مقاِومة

ضياءابومعارجالدراجي

نعم صوته االنتخابي،
يف السنوات االخرية اتجهت دوائر الدولة وهيئة التقاعد 
ووزارة  العمل والش�ؤون االجتماعي�ة  بتوزيع الرواتب 
ع�ن طريق  املص�ارف الحكومي�ة املعتمدة وبواس�طة 
برام�ج الكرتوني�ة  ومحط�ات عن بعد 
وبصم�ة  كارد   املاس�رت  باس�تخدام  
املواط�ن  او  الرق�م ال�ري م�ن خالل 
مناف�ذ موزع�ة يف عم�وم الب�الد وذلك 
 للحفاظ ع�ىل رات�ب املس�تفيد وإنهاء 
ازدواجية الراتب ولرصانة  تلك املصارف 
يف الحف�اظ عىل امول املواطن عىل مدار 

عقود. 
لذل�ك علين�ا ان نتعامل م�ع معلومات 
املواط�ن بنفس الطريق�ة التي  نتعامل 
به�ا بم�ا يخ�ص اموال�ه  بانش�اء بنك 
معلوم�ات مرك�زي  ويس�لم للمواط�ن 
بطاقة موحدة ممغنطة لها القدرة عىل 
اظهار  معلوماته املخزونة اذ ما أدخلت 
يف جه�از مخص�ص له�ا  او عن  طريق  
تطبي�ق محم�ل ع�ىل جه�ازة املحمول 
ومنه�ا صوت�ه  االنتخابي ال�ذي أدىل به 
للش�خص او القائمة التي اختارها عن 
 طري�ق اي مركز انتخاب�ي قريب حتى 
وان كان بعيدا عن مقر  سكنه  بواسطة 
يرس�ل  للتصوي�ت  إلكرتون�ي  جه�از 
تصويت�ه  مبارشة  اىل قي�ده املعلوماتي  
املواط�ن  يس�تلمه  تصوي�ت  ورشي�ط 
يطبع�ه  نف�س الجه�از الس�م املواطن 
ورقمة واس�م املرش�ح ال�ذي صوته له 
 واس�م قائمت�ه كما يح�دث الي�وم ملن 
يس�تلم راتبه الش�هري وبذل�ك  نضمن 
ع�دم التالع�ب باالص�وات او تزويرها 
الكرتوني�ا وع�دم ق�درة  اح�د بالضغط 
عىل املصوت ك�ون التصويت الكرتوني 

وليس  ورقي او اضافة اوراق مزورة. 
هذه الطريق�ة تضمن  اظه�ار النتائج 
واإلحصائيات مبارشة  بعد  غلق مراكز 

التصويت مبارشة . 
ويمكن الي مواطن ان يتأكد بان صوته 
لم ي�رق  بع�د ظه�ور  النتائ�ج كون 
املعلوم�ات تنس�خ يف بطاقته املمغنطة 
كنس�خة  احتياطية مع الوصل الورق�ي املطبوع  الذي 
اس�تلمة م�ن جه�از  التصوي�ت ومحفوظ�ة  ايض�ا يف 
رصي�ده املعلوماتي  يف بن�ك  املعلومات ال�ذي يمكن ان 
يراجع�ه ع�ن طريق تطبي�ق الكرتوني  محم�ل عىل اي 
جه�از نقال يدخ�ل فية رق�م بطاقته املوح�دة وكوده 
 ال�ري ل�ريى معلومات�ه املخزونة وصوت�ه االنتخابي 

لضمان عدم  التالعب بها. 
بذل�ك حققنا اعىل نس�بة من الش�فافية يف االنتخابات 
ومش�اركة  واس�عة لكل املواطن�ني ومنعن�ا ازدواجية 
التصوي�ت وكاف�ة اعم�ال  التزوي�ر التي كان�ت ترافق 

العمليات السابقة . 

بنكالمعلوماتالمركزي

هل فكر احد ممن 
حكم العراق بأنشاء 

بنك معلومات مركزي 
 الكتروني للحفاظ على 

معلومات مواطنيه 
ويتعتبرها رصيده 

 االمني والمعلوماتي 
للمحافظة عليها حالها 
حال امواله وارصدته 

 في المصارف والبنوك 
المالية . 

هذا البنك ممكن ان 
يشمل السجل المدني 

والسجل االمني 
 واالمالك العقارية 
والعجالت والسجل 

الصحي والسجل 
الوظيفي  والتجاري 

ورصيده المالية  وسجل 
التنقالت الداخلية 
والخارجية  وكذلك 
صوته االنتخابي. 

بقلم/محمدعليجعفر
يف الحدي�ث ع�ن انتصار الثورة اإلس�المية يف إي�ران يطغى 
ل األيديولوج�ي الذي أحدثت�ه الثورة  النق�اش حول  التح�وُّ
ع�ىل الصعيدي�ن الداخيل  والخارج�ي. دون إي�الء اإلهتمام 
للركائ�ز الت�ي أنتجته�ا الث�ورة واملرتبطة  ببن�اء مقومات 
الدول�ة اإليرانية وقدرتها عىل التأث�ري. األمر الذي ال ينفصل 
 عن الُبعد األيديلوجي، لكنه بات ُيش�كل نموذجااً عىل صعيد 

الفعالية  السياسية املتكاملة بني النظام والدولة. 
وق�د ب�ات ذل�ك اليوم مح�ط اهتم�ام مراكز الدراس�ات يف 
محاولة منه�ا لفهم  نموذجية الحكم يف إي�ران. وتعزَّز هذا 
التوجه مع اإلنجازات التي حققتها  الجمهورية اإلس�المية 
اإليراني�ة عىل الُصع�د كافة ويف فرتة ُتعت�رب قصرية  يف عمر 
ال�دول. سنس�عى يف ه�ذا املقال لتس�ليط الضوء وبش�كٍل 
ل الذي صنعته الثورة يف قوة وتأثري الدولة  موج�ز عم  التحوُّ

اإليرانية. 
عن�د النق�اش يف نموذجية الحكم وق�وة الدول�ة يتبادر اىل 
األذهان مفهوم  األمن القومي، ملا يش�كله من داللة خاصة 
ع�ىل ق�وة وضعف ال�دول.  والعتب�اره بش�موليته ُيعربرِّ عن 
إمكانات الدولة وقدرتها عىل االستمرار.  وهو ما بات محور 
االهتم�ام يف ال�دول التي تس�عى لبناء قدراته�ا. األمر  الذي 

نجحت فيه إيران خالل 41 عامااً بعد االنتصار. 
يف الجانب املتعلق بالحكم يف إيران، يمكن لحاظ قوة الدولة 
م�ن خالل  التكام�ل الجيل بني الش�عب والحكومة. وهو ما 
ُيؤمن�ه النظ�ام الس�يايس الذي  يت�وىل إدارة فعالي�ة العمل 
الس�يايس محلي�ااً ودولي�ااً انطالقااً م�ن املفهوم  اإلس�المي 

للقي�ادة. األمر ال�ذي ُيحقق ميزة يف عملي�ة ُصنع القرار يف 
ظل  مؤسسات وأجهزة عديدة تتوىل صياغته وتتكامل فيما 
بينها من أهمها  الربملان )مجلس الشورى( ومجلس صيانة 
الدس�تور ومجمع تش�خيص  مصلحة النظ�ام والحكومة. 
يجري ذلك ضمن إطار قومي يخدم مصالح  الدولة إنطالقااً 

من مصالح املواطن. 
وهنا ال يقوم التكامل يف الحكم من خالل السياسة الداخلية 
ب�ل إن السياس�ة  الخارجية للجمهورية اإلس�المية تنطلق 
أيضااً من منطل�ق رعاية املصالح  القومي�ة للدولة والنظام 
ضمن س�قف الحرص عىل س�يادة الدول األخ�رى.  وهو ما 
ل نموذجية يف العالقات الدولية للجمهورية اإلسالمية.  شكَّ

يف الجانب العلمي س�اهمت الثورة يف بناء النهضة العلمية. 
لذلك تحتل  إيران اليوم املرتبة االوىل يف غرب آسيا عىل الصعيد 
العلمي وفق  أحدث تصنيف مؤسسات البحث العلمي )نرش 
أكث�ر م�ن 54388 مقالة  علمية خالل الع�ام 2017(. وهو 
ما ُيربز حج�م التطور يف مجال البح�ث  العلمي، األمر الذي 
ترتكز عليه الدول الحديثة يف صناعة القرار. وقد  ساهم ذلك 

بالنتيجة يف تحقيق نقلة نوعية يف االقتصاد اإليراني. 
ففي الجانب االقتصادي تمكنت إيران من تحقيق االكتفاء 
الذات�ي وه�و  الس�بب الحقيق�ي خل�ف ح�رب العقوب�ات 
األمريكية ضدها. وهي اس�تطاعت  فرض نفس�ها يف لعبة 
التجارة العاملي�ة. وهنا تكفي العالق�ات التجارية  اإليرانية 
مع كل من الصني وروسيا والهند للداللة عىل حجم التحول 
يف  الوضع اإلقتصادي اإليراني وأهميته. مع لحاظ أن الصني 
وروس�يا والهند  الدول التي تنافس واشنطن عىل االقتصاد 

العاملي. 
وتش�ري اإلحص�اءات اىل تط�وٍر يف التبادل بني اي�ران وهذه 
الدول رغ�م  العقوبات ضدها، وتحديدااً يف امل�وارد الطبيعة. 
ويتبني أنه وخالل العام   2018 ش�كلت الصني أكرب مستوِرد 
للنفط اإليراني )ي�رتاوح بني 500-   650 ألف برميل يوميااً( 
وأكرب مس�تورد للس�لع اإليراني�ة، )ما ُيق�ارب قيمته   3.5 
مليار دوالر س�نويااً(. كذلك وبشكل عام ُتصدرِّر إيران حوايل 
100  مليار دوالر يف العام من املواد الصلبة )الحديد والحديد 

الزهري  والنحاس واألملنيوم(. 
ول�م تكت�ف إي�ران بذل�ك ب�ل اس�تثمرت قدراته�ا العلمية 
واإلقتصادي�ة يف بن�اء  مقوم�ات الق�وة العس�كرية. فعىل 
الصعي�د العس�كري تحتل إيران اليوم  املرك�ز ال� 14 عامليااً. 
فيما يصل عدد القوى البرشية املؤهلة للخدمة  العس�كرية 
اىل 40 مليون�ااً. ويبلغ عديد الجي�ش اإليراني نحو 523 ألف 
 جندي باإلضافة إىل 350 ألفا من االحتياط، وُيعترب من أكرب 
الجي�وش يف  منطقة غرب آس�يا. كل ذل�ك يف ظل تخصيص 
ملوازنة عس�كرية تقارب 7  ملي�ار دوالر وهي موازنة قليلة 

أمام ما ُتخصصه دول أخرى أقل قوة. 
بالنتيج�ة تكفي نقاط القوة هذه إلظهار قوة التأثري والذي 
ال يمكن فصله  عن مع�ادالت الرصاع الدويل. وهو ما ُيظهر 
حجم ق�وة الدولة اإليرانية يف  صناعة القرار الس�يايس عىل 
صعيد املنطقة والصعيد الدويل، ال س�يما  قدرتها عىل التأثري 
يف ش�عوب يف املنطقة والعالم. ولعل امل�رشوع األبرز  والذي 
أنتجت�ه الثورة اإلس�المية كان دعم ح�ركات التحرر. وهو 
املرشوع  الذي ُيعربرِّ عن البعد الخاص للثورة اإلس�المية. ويف 

حني اس�تطاعت  عاملية املفاهيم الت�ي جاءت بها الثورة أن 
تلق�ى مقبولية لدى عدٍد من  الش�عوب يف العالم، س�اهمت 
ه�ذه املقبولية يف تأمني الرشعية الت�ي أمنتها  أفكار الثورة 

اإلسالمية للشعوب املستضعفة. 
الي�وم يعي�ش العال�م مرحل�ة م�ن التح�ول والت�ي تق�ع 
الجمهورية اإلس�المية  اإليرانية يف صلبه�ا. ليس فقط من 

ناحية اإلس�تهداف بل م�ن ناحية األثر.  وق�د انتقلت إيران 
بع�د الثورة لتك�ون دولة فاعل�ة ومؤثرة وبش�كل يتماىش 
 مع مصالح وأفكار الش�عوب املس�تضعفة. الي�وم تحتفل 
الجمهورية  اإلسالمية بالذكرى 41 عىل انتصارها، وبشكٍل 
ُيعرب فيه الش�عب اإليران�ي  عن فخٍر واعت�زاز تغبطه عليه 

حتمااً شعوٌب أخرى يف دولها. 

بقلم/كنديالزهيري
واج�ه الفرد العراقي  الكثري من األزمات  
،مم�ا أث�رت  بش�كل س�لبي  عليه  وعىل 
طبيع�ة  تفك�ريه  وفطرت�ه،  وهذا كان 
مقص�ودا لجعل الف�رد العراقي  مهزوزا  
ومس�تقبال  ل�كل الس�لبيات  الت�ي يتم 

طرحها  يف املجتمع،
مم�ا جع�ل من�ه عب�ارة  عن كتل�ة  من 

األعصاب  والعقد  النفسية   
اذا اردن�ا تعري�ف التنمر هو ش�كل من 
أشكال اإلس�اءة واإليذاء موجه من  قبل 
ف�رد أو مجموعة نحو ف�رد أو مجموعة 
تكون أضعف )يف الغالب  جس�ديا(، وهو 
من األفعال املتكررة عىل مر الزمن والتي 
تنطوي عىل  خلل )ق�د يكون حقيقيا أو 
متصورا( يف ميزان القوى بالنسبة للفرد  

للتنمر  أنواع كثرية  منها : 
 1_التنم�ر يف األماك�ن العام�ة /إس�اءة 
ومه�ني  تهدي�دي  س�لوك  أو  لفظي�ة، 
 وترهيب�ي، أو التخري�ب ، تفاعله بعض 

الجهات  اتجاه  الفرد  واملجتمع. 
يس�تعني  ال�ذي  اإلنرتن�ت/   2_تنم�ر 
باملعلوم�ات وتقني�ات االتص�االت مثل 
 الرسائل اإللكرتونية والهواتف املحمولة 
النصي�ة والفوري�ة  ومواقع  والرس�ائل 
اإلنرتنت الش�خصية التشهريية بالناس   
واملدونات واأللعاب عىل  اإلنرتنت ليدعموا 
ترصفا عدائيا يتسم بالتكرار املتعمد من 
قب�ل ف�رد أو  مجموع�ة، ويه�دف إليذاء 

األخرين واالبتزاز اإللكرتوني. 
 3_التنمر الس�يايس/تحدث الش�وفينية 
عندم�ا يف�رض بلد م�ا إرادته ع�ىل بلد 

 آخر. ويتم هذا عادة مع القوة أو التهديد 
العس�كري. وم�ع التهدي�دات، وهذا  ما 
تفعل أمريكا يف الرشق األوس�ط  وباقي  
الدول  املستضعفة  او  املرهون  قرارها. 

 4_ التنمر العس�كري/ اس�تخدام القوة 
الجس�دية أو إساءة اس�تعمال السلطة 
 لتخوي�ف أو إي�ذاء اآلخري�ن، أو إلق�رار 
او ف�رض  العقوب�ات غ�ري املرشوع�ة. 
 الحصار  بشكل فوق  طاقة  الشعوب  . 

 5_الكلي�ات والجامع�ات بش�كل عام/ 
اس�تخدام العن�ف  أو تحق�ري للطال�ب  
من  قبل األس�تاذ  الذي يس�تغل  مكانته  
العلمية  ،فينظر  بش�كل ىخ�ر  للطالب  

 ويستقوي عليه. 
 6_ التعس�ف/بالحالة الت�ي ُيح�دد بها 
ال�يء بن�اءاً ع�ىل صدف�ة، أو ن�زوة أو 

 اندفاع، عوضااً عن الرضورة، أو املنطق، 
أو املبدأ. 

املعامل�ة  إس�اءة   7_االضطهاد/ه�و 
النظامّي�ة لف�رد أو مجموع�ة م�ن ِقبل 
فرد  أو مجموعة أخرى. أش�هر أش�كال 
الدين�ّي  االضطه�اد  ه�ي  االضطه�اد 
م�ن  بالرغ�م  والس�يايّس   والعن�رصّي 
أن تل�ك األش�كال م�ن االضطه�اد ق�د 
 تتداخل أحياناًا. تش�مل وسائل ممارسة 
االضطه�اد كل م�ن التح�رُّش والحبس 
والتخوي�ف  والتعذي�ب   واالعتق�ال 
كمحاول�ة لف�رض املعاناة ع�ىل األفراد، 
 وهذا األس�لوب  مارس�ه  االنظام البائد  
بش�كل  واس�ع   الهدف  من�ه قتل  روح 

الرفض  للظلم
 8_ الع�دوان الس�لبي  /يش�مل التالعب 

النفيس  بالصدمة النفسية. 
كل ه�ذه األن�واع  ت�م ممارس�تها  عىل 
الشعب  العراقي  بشكل عام  وعىل  الفرد  
العراق�ي  بش�كل  خ�اص  ،مم�ا عكس  
ع�ىل نمط حياة األرسة  م�ن  ثم انعكس  
ع�ىل املجتمع  فاصبح  م�ا عليه اليوم  ، 
بسبب هذا  الضغوطات  واالستقواء  عىل 
الضعي�ف  كم�ا حدث  يف س�احة  الوثبة  
 لكونها  شاهدا قريبا  من وقتنا الحارض  
ان ع�الج وايق�اف  هذا امل�رض النفيس  
يكم�ن  يف تمك�ن  الفرد  من ث�م  للعائلة  
وبعده�ا  للمجتمع  ، م�ن خالل التنمية  
البرشي�ة  الذاتي�ة  ورفع  ق�درات  الفرد  
وايقاف  كل الترصفات  الس�لبية  بشكل 

علمي  و مهني  . 
أس�اليب  وطرائق  ملواجه�ة التنمر  عىل 

مستوى الفرد  تكمن  يف:- 
 1_انض�ح بالثقة /يعتمد عىل رفع الثقة 

بالنفس. 
 2_الدع�م النف�يس  /من خالل الش�عور 

باملطمئنني. 
 3- تعل�م الدف�اع ع�ن نفس�ك. 4 � آمن 
احتم�االت تع�رض  بنفس�ك./ س�تقل 
 املتنمري�ن لك إذا عرفت م�ن أنت وآمنت 
بنفسك. ليس عليك أن تفكر يف  أنك أعظم 
ش�خص يف العال�م، لكن من�ح األولوية 
لنفس�ك ومعرف�ة أهداف�ك  واحتياجاتك 

الهامة. 
 5_تجن�ب قن�وات  الفت�ن الت�ي تحاول  

اضعافك  وجعلك  يف دائرة  الرعب. 
 6_فكر فيما تنرشه. بالطبع ليس الذنب 
ذنب�ك إذا تعرض�ت للتنم�ر الواقع�ي  أو 

اإللكرتون�ي لك�ن ال زال علي�ك أن تفكر 
يف التعليق�ات الت�ي تنرشها ومن  يمكنه 
رؤيتها. قد تفتح عىل نفسك باب التنمر 
ملا تقوله إذا نرشت شيئاًا  مثرياًا للجدل أو 
من املرجح أن يضايق الكثريين. رغم أن 
معظم التنمر ال  يحدث نتيجة التعليقات 
املنش�ورة لك�ن إذا أردت اتب�اع قاع�دة 
الوقاي�ة خرٌي  م�ن العالج فعلي�ك تجنب 
ن�رش أي يشء يرج�ح أن يث�ري غض�ب 

الكثري من  الناس. 
 8_ عدم التعامل مع املواقع املش�بوه  او 

التي تثري العنف أو تحرض   عليه . 
 9_ التعل�م  كيف تكون مس�تغل  بفكرك  

،وال تنساق  خلف  الفكر   الجمعي. 
 10_ اجعل اختيارك  نهج ال أشخاص. 

 11-  اسعى وراء  الحقيقة  وتمسك  بها. 

حولانتصارالثورةاإلسالميةاإليرانيةوبناءركائزقوةالدولة

التنمروتأثيرةعلىالفرد..



بقراره قبول االستقالة .. »فيفا« يمنح الكرة 
كثير من الحوادث والتواريخ والمنعطفات، العراقية فرصة لبداية جديدة

نعيشها أو نعتاش منها وعليها، لكنها  تدخل 
في إطار مسكوتنا العراقي بعد حين ! 

طرح صديق قريب إلى القلب عليَّ سؤااًل مدهشًا 
وموجعًا في الوقت ذاته: هل  يمكن في يوم 

من األيام أن تستعيد مالعب كرة القدم العراقية 
دوري الشباب  بمبارياته ووجوهه الواعدة 

وتحّوالته الرائعة التي أوجدت إطارًا رصينًا للعبة 
في  العراق؟ ! 

قل�ت إن الس�ؤال مده�ش، ألن م�ن الغري�ب أن يغيب عن 
أذهاننا سؤال عن ذلك  الدوري املثري الذي كان انطلق مطلع 
الثمانيني�ات.. والس�ؤال موجع، ألن هّمن�ا  اآلن ينصّب عىل 
إقام�ة دوري الكب�ار عىل أي نحو، وبأي�ة كيفية، واالنتهاء 
مما  نس�ميه خطأً وتجاوزا موس�ما كروي�ا يف العراق، فهل 
نج�د يف ظّل هذا الس�عي  املس�تميت الس�تنهاض مباريات 
أندية املتقدمني من رقدتها أو س�باتها أو  مجهولها، لنفّكر 
يف إقامة مباريات لذات األندية عىل مستوى فرق الشباب؟ ! 
كان دوري الش�باب يف تجربته األوىل جزءاً بديعاً من املشهد 
الكروي ككل..  وملن لم يعش تلك األيام، وال يعرف شيئاً عن 
مضم�ون ذلك الدوري وأهدافه،  أش�ري إىل أن االتحاد يف ذلك 
الزمن ألزم األندية املش�اركة يف ال�دوري املتقّدم عىل  تكوين 
فرق للشباب، فتقام يف العادة مباريات الشباب مع مباريات 

الكبار، أي يف  نفس اليوم ، لكنها تس�بقها يف التوقيت ! 
ولك�ن كيف ُولدت هذه الفكرة، ومن أين كان للعراق دوري 
لألندية عىل مستوى  الشباب وهي املسابقة التي لم تكن أية 

دولة عربية عىل األقل تعرفها؟ ! 
نجمن�ا  ع�ىل  الس�ؤال  ه�ذا  طرح�ت 

التدريبي الكبري األستاذ داود العزاوي 
صاحب  املقدرة الفّذة عىل اكتش�اف 
النج�وم وع�ىل إدارة ف�رق الرتبي�ة 
الرد  والناش�ئة والش�باب،  فجاءني 
األس�تاذ  يل  ق�ال  مبتهج�اً..  مهلّ�ًا 

الع�زاوي: حمداً لل�ه أن هنالك من 
ال�ذي  الش�باب  دوري   يتذّك�ر 
أصب�ح أثراً بعد ع�ني.. ثم مىض 

يقول : 
 - كن�ت يف ع�ام 1979 عىل ما أذك�ر مدرباً لفري�ق الزوراء 
للواعدين، أي م�ن  الاعبني الذين انتقيهم من فرق املدراس 
وأعّدهم ليكون الناجح منهم عضواً يف  فريق الزوراء املتقدم 
العامر بالنجوم ربما إىل حد التخمة أو يف منتخب الرتبية..  ويف 
يوم من األيام ت�ّم االتفاق مع املدرب الكبري عادل جرجيس 
الذي كان يؤدي  الدور نفسه مع نادي الصناعة، عىل إقامة 
مب�اراة ودية ب�ني مجموعتينا من  الاعبني الش�باب.. ومن 
دون أن يحظى األمر برتتيب زمني مقصود، أجريت  املباراة 
قب�ل التدريب اليوم�ي لفريق ال�زوراء للمتقدمني يف ملعب 

النادي  بالجعيفر.. فماذا كانت النتيجة؟ ! 
النتيجة أن جمهور الزوراء الواس�ع ال�ذي كان يأتي يوميا 
ملتابع�ة تدريب�ات الفريق  األول، أتيحت له مش�اهدة وجوه 
املس�تقبل م�ن خال مباراتنا م�ع واعدي ن�ادي  الصناعة، 
فحظي الاعبون الش�باب بدعم جماهريي ال ُيصدق، وأّدوا 
مب�اراة رائع�ة  لن تغ�ادر ذاكرتي، بع�د أن وظف�وا الحافز 

الجماهريي وقّدموا خرية ما لديهم ! 
يم�ي العزاوي إىل القول: كانت املباراة تجري أمامي، لكن 
ناظريَّ كانا ينتقان  دوماً نحو املدرجات وآالف املش�جعني، 
وكان اإلحس�اس نفس�ه ينت�اب امل�درب  ع�ادل جرجيس، 
فخط�رت لكلينا فكرة تنظيم دوري للش�باب.. وكان علينا 
أن نس�عى  لدى اتح�اد الكرة وخصوص�اً القطبني الكبريين 
فيه مؤيد البدري أطال الله يف عمره  وثامر محس�ن يرحمه 
الله.. كان هنالك من يوافق عليها ومن يعرتض عليها داخل 
 االتحاد.. لكن الفكرة تطّورت إىل نقاش مس�تفيض قبل أن 
يصدر االتحاد قراره  بتنظيم الدوري وإعطاء فسحة زمنية 

كافية لألندية كي تعد فرقها الشبابية .. 
تلك حكاية واحدة مما نس�ّميه املسكوت عنه من محطات 
الكرة العراقية  املضيئة.. محطة أوجدت إطاراً رائعاً للوجوه 
الش�ابة واس�تيعابها لتكون بالفعل  نجوماً للغد، ما أكسب 
الكرة العراقية ومنتخباته�ا يف ذلك الوقت قاعدة رائعة من 
 النجوم، نتذّكرها اليوم ونرتّحم عليها بكل مفردات التأّس! 

!!ال�شبابدوري..عنهامَل�شكوت
علي رياح
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حس�م الفيف�ا مص�ري مجل�س 
العراق�ي بقب�ول  إدارة االتح�اد 
االس�تقالة التي تق�دم بها  لحل 
الخاف�ات التي كادت أن تعصف 

بالكرة يف الباد. 
ويب�دو ه�ذا األم�ر ب�ادرة طيبة 
لتحويل مس�ار اتحاد الكرة الذي 

كان يمي يف طريق  األزمات  . 
ال عدول

الحديث عن عدول أربعة أعضاء 
م�ن اتحاد الكرة عن االس�تقالة 
بوق�ت س�ابق بات  م�ن املايض، 

وه�و األم�ر الذي كان سيش�عل 
الرصاعات من جديد . 

ورس�الة االتح�اد ال�دويل جاءت 
قب�ل  أن�ه  وأك�دت  واضح�ة 
الجماعي�ة  ملجل�س  االس�تقالة 

اإلدارة . 
الفيفا أشار إىل أنه سيفتح ملف 
يف  وس�يدقق  الس�ابق  االتح�اد 
الكثري م�ن االتهامات  عرب لجان 
تق�ي الحقائ�ق الت�ي ش�كلت 
بوقت س�ابق ولم تكمل تحريها 

عن  الحقيقة . 

مؤقتة
رك�ز خطاب االتح�اد الدويل عىل 
تش�كيل لجنة مؤقت�ة تدير عمل 
االتحاد، وتح�ر  إىل االنتخابات 
م�دة  عمله�ا  يتج�اوز  أال  ع�ىل 

أقصاها ستة أشهر . 
اللجن�ة  أعض�اء  يرتش�ح  ول�ن 
املؤقت�ة يف االنتخاب�ات املقبل�ة، 
وهنا تتضح رغبة  االتحاد الدويل 
التخل�ص م�ن فك�رة العمل من 

أجل املصلحة الشخصية . 
ويأتي من�ع أعض�اء اللجنة من 

لضم�ان  االنتخاب�ات  خ�وض 
عمله�ا للصال�ح الع�ام  ولي�س 

للدعاية االنتخابية. 
النظام الداخيل

فرص�ة  ال�دويل  االتح�اد  من�ح 
حقيقية إلصاح النظام الداخيل 
ال�ذي كان دائم�ا يث�ري  الجدل يف 

الدورات االنتخابية املاضية . 
وستأخذ اللجنة املؤقتة فرصتها 
النظ�ام  ترتي�ب  يف  الحقيقي�ة 
الداخيل وتوس�يع  الهيئة العامة 
بالش�كل املنطقي ال�ذي يتوافق 

مع لوائح االتحاد الدويل . 
الدوري

بم�ا أن إق�رار الدوري ت�م وبات 
واقعا فإنه س�يكون من أوليات 
املؤقت�ة  الت�ي  اللجن�ة  عم�ل 

س�ترشف عىل البطولة . 
وس�يكون ع�ىل اللجن�ة إع�ادة 
النظ�ر يف ترتيب اللج�ان العاملة 
من خ�ال االحتف�اظ  بأصحاب 
لديهأفكار  الخربة وإضافة م�ن 

تصب يف مصلحة الدوري . 
املنتخبات الوطنية

تنتظره�ا  الوطني�ة  املنتخب�ات 
اس�تحقاقات مهم�ة، وهنا البد 
للجن�ة أن تعم�ل بش�كل  دقي�ق 
م�ن خال االعتماد ع�ىل الخرباء 
ملس�ابقة الزمن يف ملف دعم تلك 

الفرق . 
األول  املنتخ�ب  ويخ�وض 
التصفيات املؤهلة لكأس العالم، 
وكذلك س�يلعب منتخب  الشباب 
يف كأس آس�يا، والناشئني مقبل 
ع�ىل املش�اركة يف بطول�ة غرب 

آسيا. 

�د محم�د صال�ح، قائد نف�ط الوس�ط، أنَّ الفريق بات  أكَّ
جاه�زًا ملباري�ات ال�دوري العراق�ي  الذي يس�تأنف األحد 

املقبل . 
وقال صالح: »إن الفريق بات جاهزًا ملباريات الدوري، بعد 

انتهاء املعسكر  التدريبي الذي أقيم يف بغداد«. 
وأوض�ح »خضنا 4 مباريات تجريبية خالل املعس�كر مع 

أندي�ة الكهرباء، والقوة  الجوي�ة، وأمانة بغداد، والحدود، 
واستفدنا كثريًا منها«. 

وأش�ار »مع انضمام املغربي ياس�ن بايوض، والسنغايل 
ديمبا، وقبلهما التحاق  العب الديوانية الس�ابق فالح عبد 
الكري�م، تكون صف�وف الفريق مكتمل�ة تماًما،  ونتطلع 

لتحقيق نتائج مميزة واملنافسة بقوة عىل اللقب«. 

وتابع »نفط الوس�ط بدأ املوس�م الحايل بص�ورة مميزة، 
وحق�ق نتائ�ج جي�دة قب�ل  إلغ�اء الج�والت املاضية من 
ال�دوري، والذه�اب آللية جديدة مع ذل�ك نتطلع  ملواصلة 

املشوار بذات األداء املتميز«. 
ُيذكر أنَّ نفط الوسط سيفتتح مشواره يف الدوري بمالقاة 

أمانة بغداد، يف ملعب  بغداد، األحد املقبل. 

محمد صالح: نفط الوسط سينافس على لقب الدوري  

الي�وم  مطل�ع،  مص�در  أك�د 
املنتخب  الخميس، ان مدرب 
الوطن�ي الس�ابق حكي�م 
شاكر  لم يكسب قضيته 

بشكل كامل. 
ان  املص�در  وق�ال 
عن  الصادر  »القرار 
اس�تئناف  محكمة 

بغداد والذي حكم بإلزام  االتحاد العراقي بدفع مبلغ 
قدره ملي�ار واربعة وثالثون ملي�ون دينار للمدرب 

حكيم  شاكر، قرار قابل للتمييز«. 
وبن ان »هذا القرار لم يكتسب الدرجة القطعية اىل 

اآلن«. 
يذك�ر أن م�درب املنتخ�ب الوطن�ي الس�ابق حكيم 
شاكر، قد قام برفع دعوى قضائية  ضد اتحاد الكرة 

بسبب عدم تسديد حقوقه بشكل كامل. 

أكد عضو الهيئة اإلدارية لنادي الزوراء، عبد 
الرحمن رشيد، أن استئناف الدوري  العراقي 
املمتاز سيوجه رس�الة اىل العالم بأن العراق 

آمن وبإمكانه احتضان  املباريات . 
وقال رشيد إن »نادي الزوراء مستعد للدوري 
العراقي املمتاز، والقرعة كانت  متوازنة وتمت 
بموافق�ة الجمي�ع«، مبيناً ان »الزوراء يس�عى 

للمنافسة عىل  اللقب«. 
وأوض�ح أن »اس�تئناف ال�دوري املمت�از يف بغ�داد 
واملحافظات الوس�طى والجنوبية،  رسالة اىل العالم 
مفادها ان العراق آمن وبإمكانه احتضان املباريات 

رغم   األوضاع الجارية«. 
يذكر أن الدوري املمتاز سيتم استئنافه يف ال�16 من 

شهر شباط الجاري. 

العراق�ي  االتح�اد  ح�دد 
لك�رة الس�لة، قاع�ة الش�عب 
الس�تضافة مب�اراة املنتخ�ب 
الوطني  أمام نظريه الهندي يف 

تصفيات كأس آسيا 2021  . 
وذك�ر االتح�اد العراق�ي لكرة 
الس�لة يف بيان تلقت »املراقب 
من�ه،  أن  نس�خة  العراق�ي« 
العراقي لكرة السلة،  »االتحاد 
لحض�ور  بدعوتك�م  يت�رف 
املنتخ�ب  الوطن�ي  مب�اراة 
العراق�ي امام نظ�ريه الهندي 
لحس�اب تصفيات كأس آسيا 
2021 وذلك يوم  االثنن املوافق 
تم�ام  يف   2020 ش�باط   24
الس�اعة السابعة مس�اًء عىل 

قاعة  الشعب املغلقة«. 
وكان�ت القرع�ة ق�د أوقع�ت 
أس�ود الرافدي�ن يف املجموع�ة 
الرابع�ة اىل جان�ب منتخب�ات 

 البحرين ولبنان والهند. 

واف�ق ن�ادي الرط�ة، ع�ىل انتق�ال العب 
املنتخب العراقي صفاء هادي إىل نادي  كريليا 
س�وفيتوف ال�رويس .  ومن املقرر أن يس�افر 
الالعب إىل روس�يا يوم غد الجمعة ، لالنتظام 
يف صف�وف  الفري�ق، بعد إنه�اء كافة األمور 
اإلداري�ة مع ن�ادي الرط�ة والحصول عىل 
بطاقة  االس�تغناء .  ويحتل فريق س�وفيتوف 
املرك�ز ال�15 يف الدوري ال�رويس، برصيد 18 
نقطة، من   19 مباراة .  وس�يكون هادي رابع 
الع�ب عراق�ي يف الدوري�ات األوروبي�ة، بعد 
مهن�د عيل كاظم  العب ن�ادي بورتيمونينيس 
الربتغ�ايل املعار م�ن نادي الدحي�ل القطري، 
وأس�امة  رش�يد الع�ب ن�ادي س�انتا كالرا 
الربتغ�ايل، وأحمد ياس�ن العب ن�ادي هكن 

 السويدي . 
يذكر أن صفاء، 21 عاماً، بدأ مشواره الكروي 

م�ع فريق أمانة بغ�داد يف عام   2015، ثم 
انتقل بع�د ذلك إىل ن�ادي امليناء ومنها 

إىل ال�زوراء، قبل أن ينتقل إىل  نادي 
الرطة يف 2019  . 

وأب�رز انجازته الفوز 
ري  و ل�د با

العراقي مع نادي ال�زوراء يف 2017، والفوز 
الس�وبر  وكأس  مرت�ن،  ب�كأس  الع�راق 

العراقي مرتن . 
وبدأ مش�واره مع املنتخ�ب الوطني يف مايو 
2018، عندم�ا ش�ارك يف مب�اراة ودية  أمام 
املنتخ�ب الفلس�طيني، وش�ارك يف بطول�ة 

لخلي�ج  األخرية يف قطر. ا

مصدر: حكيم شاكر لم يكسب قضيته 
مع اتحاد الكرة

الزوراء: استئناف الدوري الممتاز خطوة صحيحة

اتحاد السلة يختار قاعة الشعب لمواجهةالهند بالتصفيات اآلسيوية بعد موافقة الشرطة.. صفاء هادي ينضم 
إلى سوفيتوف الروسي

نفى حارس مرمى الرطة محمد حميد، 
أنباء مغادرته صفوف الفريق هذا املوسم . 

وقال حميد يف ترصيحات خاصة »الرطة 
بيتي األول، ال صحة ملغادرة الفريق،  ما أثري 

عرب وسائل التواصل غري صحيح .» 
وأضاف »مس�تمر مع الفريق، أسعى لتحقيق 

نتائج طيب�ة مع الرطة عىل  املس�توين املحيل 
واآلسيوي .» 

وأوضح أن الفريق العراقي يركز عىل مباراة 
الوح�دة اإلمارات�ي، ثم خوض  منافس�ات 

ال�دوري املح�يل للحف�اظ ع�ىل اللق�ب  . 
التواص�ل  وس�ائل  بع�ض  أن  إىل  يش�ار 
االجتماع�ي، نرت يف وقت س�ابق، أنباء 

عن  مغادرة حميد صفوف الرطة. 

محمد حميد ينفي 
مغادرة الشرطة  



أكد تقرير صحف�ي بريطاني، اليوم الخميس، أن 
أح�د أبرز الصفقات يف تأريخ تش�يليس س�يدعم 
البلوز ضد مانشس�ر يونايتد، اإلثن�ن املقبل، يف 

الجولة ال�26 من الربيمريليغ
ويع�د الح�ارس اإلس�باني كيب�ا أريزاباالجا أغىل 
حارس مرم�ى يف تأريخ كرة القدم، وأكرب صفقة 

يف تأريخ النادي اللندني.
ووفًق�ا لصحيف�ة »دييل مي�ل« الربيطاني�ة التي 
تابعته�ا »املراق�ب العراق�ي«، ف�إن كيب�ا يعتقد 

أنه س�يعود للتش�كيل األس�ايس للبلوز يف موقعة 
الشياطن الحمر.جاء ذلك بعد أن جلس اإلسباني 
احتياطًيا لوييل كابايرو يف مباراة ليس�ر، بسبب 

تراجع املستوى خالل الفرة األخرية.
وأش�ارت إىل أن كيب�ا يعتقد أن عودته للتش�كيل 
يف  الح�ارس  دخ�ل  أن  بع�د  ج�اءت  األس�ايس، 
محادثات بش�أن مصريه خالل العطلة الش�توية 

األخرية.
وكش�فت الصحيف�ة أن فران�ك المب�ارد، مدرب 

تش�يليس، مس�تعد لطل�ب التعاق�د م�ع حارس 
جديد، إذا فش�ل كيبا يف إقناع�ه بلعب دور الرجل 
األول ه�ذا املوس�م. وذكرت »دييل مي�ل« أن حالة 
عدم اليقن املحيطة بمصري كيبا تتس�بب يف إثارة 
خوف إدارة تش�يليس، ألن ذلك يؤدي إىل انخفاض 
القيمة السوقية للحارس.وشددت عىل أن يف حالة 
طلب المبارد التعاق�د مع حارس جديد، فإن ذلك 
س�يصنع رصاًع�ا بن امل�درب اإلنجلي�زي وإدارة 

تشيليس.

الخميس 13 شباط 
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7الرياضية تشيلسي 
يستعيد حارس 

مرماه كيبا 
أمام اليونايتد

بيولي: مباراة اليوم
 أمام يوفنتوس خطوة أولى لحسم التأهل لنهائي الكأس

كش�ف تقرير صحفي إس�باني، 
اليوم الخمي�س، عن تطور جديد 
بش�أن مفاوض�ات تجدي�د عقد 
النج�م األرجنتين�ي ليونيل مييس 

مع برشلونة.
ويرتبط مي�يس حالًي�ا بعقد مع 
برشلونة حتى صيف 2021، لكن 
يحق ل�ه الرحيل يف الصيف املقبل 
برشط إبالغ البارس�ا قبل التنفيذ 

بشهر.
»مون�دو  لصحيف�ة  ووفًق�ا 
الت�ي  اإلس�بانية  ديبورتيف�و« 
تابعتها »املراق�ب العراقي«، فإن 
إدارة برش�لونة  املفاوضات ب�ن 
ومييس بش�أن التجديد، لم تشهد 
أي خط�وة جدي�دة من�ذ ش�هر 

كانون األول املايض.
وأش�ارت إىل أن�ه ال توج�د حالًيا 
خورخ�ي  أن  كم�ا  مفاوض�ات، 
مييس، والد الربغوث، يتواجد اآلن 

يف األرجنتن.

جلس�ة  آخ�ر  أن  وأوضح�ت 
كان�ون  يف  كان�ت  مفاوض�ات 
إب�الغ  وش�هدت  امل�ايض،  األول 
جوس�يب ماريا بارتوميو، رئيس 
برش�لونة، والد مييس بأن النادي 
يريد التوقيع م�ع الربغوث حتى 

.2023
وكانت تقارير كشفت نية مييس 
التوقيع ع�ىل عقد يجدد س�نوًيا 
يحتف�ظ  برش�لونة، حت�ى  م�ع 
يف  الرحي�ل  يف  بحق�ه  الربغ�وث 

نهاية أي موسم.
وس�بق أن ش�ددت تقاري�ر نقاًل 
عن مصدر مق�رب من مييس، أن 
الالع�ب ال يفكر إطالًقا يف الرحيل 
بعد نهاية املوس�م الحايل، وينوي 
البق�اء يف »كامب نو« حتى نهاية 

عقده عىل األقل.
وأض�اف املصدر أن مييس منفتح 
نحو تجديد عقده مع برش�لونة، 

لكنه ليس يف عجلة من أمره.

تجمد مفاوضات التجديد 
بين ميسي وبرشلونة

تين هاج يؤكد قرب انتقال 
علق س�تيفانو بيويل املدير الفني 
ملي�ان، ع�ى آخ�ر اس�تعدادات 
فريقه ملواجهة يوفنتوس، اليوم 
الخميس، يف ذهاب نصف نهائي 

كأس إيطاليا.
 وقال بي�ويل يف ترصيحات لقناة 
مي�ان الت�ي تابعته�ا »املراق�ب 
العراقي« »كأس إيطاليا منافسة 
مهمة ل�كل األندية الكبرية، ولذلك 
تس�عى الفرق لتحقيق نتائج جيدة 

يف ه�ذه البطول�ة«. 
نتائ�ج  »حققن�ا  وأض�اف 
للوصول  جيدة 
ىل  إ

املرب�ع الذهبي، لكن ه�ذا غري كاف. 
نري�د بل�وغ النهائ�ي، لق�اء الي�وم 
س�يكون املحط�ة األوىل نحو حس�م 
كام�ل  يف  نظ�ل  أن  يج�ب  التأه�ل. 
تركيزنا، علينا تقديم أداء أفضل مما 

حدث يف الديربي«. 
وتابع »خسارة الديربي كانت صعبة 
علينا بالنظر للطريقة التي س�قطنا 
به�ا. من املؤل�م أن نخ�ر الديربي 
بهذا السيناريو، ولكن خوض مباراة 
أخرى مهمة ضد يوفنتوس يمكن أن 
يساعدنا عى التخلص من آثار لقاء 

إنرت«. 
وواصل »لدينا جودة تستطيع صنع 
مش�اكل ليوفنتوس، واللعب ضدهم 
هو أفض�ل موقف يمكن أن نطلبه 
ض�د  س�نلعب  الديرب�ي.  بع�د 
أفضل فري�ق يف إيطاليا وأحد 
أفض�ل الف�رق يف أوروب�ا. 

أنن�ا بنف�س  إنه�ا فرص�ة إلثب�ات 
مستواهم«.

م�ن  الكث�ري  هن�اك  »كان  وأكم�ل 
م�ن  األول  الش�وط  يف  اإليجابي�ات 
الديربي وأظهرنا أننا نقرتب حًقا من 
مس�توى الفرق القوية، ولذلك يجب 

أن نعتقد بشكل أكرب يف أنفسنا«.
 وأت�م »هن�اك أنب�اء بش�أن بح�ث 
إدارة ميان عن مدرب جديد؟ لس�ت 
مهتًما بهذه األمور. لدينا العديد من 
املباريات التي سنخوضها، باإلضافة 
إىل أهداف نسعى لتحقيقها، لذا فإن 

مستقبيل ليس أولوية«.
م�ن جهت�ه ق�رر أنطوني�و كونتي، 
املدير الفني إلنرت ميان، منح فريقه 
راحة 24 ساعة، عقب الهزيمة أمام 
نابويل، يف ذهاب الدور نصف النهائي 

من كأس إيطاليا.
وذك�رت صحيف�ة »الجازيت�ا ديللو 

س�بورت«، الت�ي تابعته�ا »املراقب 
العراقي« أن كونتي قرر منح العبيه 
ف�رتة راح�ة بعدم�ا لع�ب الفري�ق 
مباراتني كبريتني أمام ميان ونابويل 
يف أق�ل م�ن 3 أي�ام، وقب�ل املب�اراة 

املرتقبة أمام التسيو.
وأضاف�ت أن بع�ض العب�ي اإلن�رت 
ظه�ر عليهم عام�ات التعب خاصة 

بروزوفيت�ش، باري�ا ولوكاك�و.
النريات�زوري أم�ام ضيفه  وس�قط 
نابويل، بهدف دون رد، يف املباراة التي 
جمعتهم�ا أم�س األربع�اء، بملعب 
سان س�ريو، يف ذهاب نصف نهائي 
كأس إيطالي�ا، فيم�ا م�ن املقرر أن 

يقام لقاء اإلياب يوم 5 آذار املقب�ل.
ويستعد إنرت ملواجهة التسيو، األحد 
األوليمبيك�و،  ملع�ب  املقب�ل، ع�ى 
ضم�ن منافس�ات الجول�ة 24 م�ن 

الدوري اإليطايل.

 
تقري�ر  أك�د 
صحفي إسباني، 
الي�وم الخمي�س، أن 
ري�ال مدريد يثري خوف 
املوس�م  يف  مي�الن  إن�ر 
التعاقد مع  الحايل، بشأن 
الوتارو  األرجنتين�ي  املهاج�م 

مارتينيز.
ويمل�ك الوتارو عق�ًدا م�ع إنر حتى 
صي�ف 2023، ولكن�ه يحت�وي ع�ىل 
رشط جزائ�ي بقيم�ة 111 ملي�ون 

يورو.
ووفًق�ا ملوقع »ديفنس�ا س�نرال« 
»املراقب  تابعت�ه  ال�ذي  اإلس�باني 
العراق�ي«، فإن هن�اك تخوًفا لدى 
إن�ر م�ن أن يق�دم املرينج�ي عىل 
تفعي�ل ال�رشط الجزائ�ي يف عقد 

الوتارو.
وأش�ار إىل أن ريال مدريد سينجح 
يف إغ�راء املهاج�م األرجنتيني عن 
طريق الراتب، ال سيما أن الوتارو 
يحصل عىل أم�وال قليلة مقارنة 
بطلب�ه 8 مالي�ن ي�ورو س�نوًيا، 

للموافقة عىل التجديد.
أن  اإلس�باني  املوق�ع  وأوض�ح 

التعاقد مع الوت�ارو، قد يعرض 
صفقة انتق�ال كيلي�ان مبابي، 
نج�م باريس س�ان جريمان، إىل 

ريال مدريد للخطر.

سلطت الصحف اإلسبانية الصادرة اليوم 
الخميس، الضوء عىل القوة الدفاعية 

لريال مدريد يف ظل املنظومة الحالية التي 
وضعها الفرنيس زين الدين زيدان.كما 

تناولت الصحف، ملف البدالء املرشحن 
لالنضمام إىل صفوف برشلونة خالل 
الساعات املقبلة لتعويض إصابة 

الفرنيس عثمان ديمبيل.
»م�اركا«:  صحيف�ة  وعنون�ت   

»حاجز مدريد«.
كورت�وا،  »م�ع  وأضاف�ت: 
ف�اران،  رام�وس،  كارفاخ�ال، 
وميندي استقبل الفريق 4 أهداف 
فقط«.وخرج�ت صحيفة »موندو 
ديبورتيفو« بعنوان: »قمة من أجل 

التوقيع«.
وأضاف�ت: »يجتم�ع أبيدال وس�يتن 

اليوم مع ج�راو وبالنيس التخاذ قرار نهائي 
»املرش�حن  املهاجم«.وتابع�ت:  أج�ل  م�ن 
ه�م: أنخي�ل من خيت�ايف، ل�وكاس برييز من 
ديبورتيف�و أالفيس، لورين من ريال بيتيس، 
وتم اس�تبعاد ويليان خوس�يه لكونه صفقة 
ُمكلف�ة للغاية«.وع�ىل الصفح�ة الرئيس�ية 
لصحيف�ة »س�بورت«: »72 س�اعة من أجل 

ضم مهاجم رصيح«.
وأضاف�ت: »برش�لونة أرس�ل بالفع�ل اإلذن 
لالتحاد اإلس�باني، من أجل التعاقد مع بديل 
للفرن�يس عثمان ديمبيل، وس�يضم مهاجما 

عىل الفور حن يملك الترصيح«.
وتابع�ت: »ت�م اس�تبعاد ويلي�ان خوس�يه 
مهاج�م ري�ال سوس�ييداد، وخ�ر لوري�ن 
مهاجم ريال بيتي�س، وحصل أنخيل مهاجم 
خيتايف، ولوكاس بريي�ز مهاجم أالفيس عىل 

أصوات متساوية تؤهلهما للقرار النهائي«.

ر  ث�ا أ
الفن�ي  املدي�ر  توخي�ل  توم�اس 
لباريس س�ان جريمان الفرنيس، الشكوك 
ح�ول نيمار، ومدى جاهزيته لخوض لقاء 
بوروسيا دورتموند، الثالثاء املقبل يف ذهاب 

ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وق�ال توخيل يف مؤتم�ر صحفي بعد الفوز 
ع�ىل ديج�ون 6-1 يف كأس فرنس�ا »حال�ة 

نيم�ار تس�توجب ق�رارا قبل كل مب�اراة، ال 
يمكني التأكيد بنس�بة %100 أنه سيشارك 
يف مب�اراة دورتمون�د، لك�ن املخاط�رة تقل 

يوميا«.
وأش�ار املدرب األملاني »لن نج�ازف بإرشاك 
نيمار يف مباراة أميان يوم الس�بت يف بطولة 
الدوري، يجب أن نتش�اور سوية بشأنه يوم 

الجمعة، والتمهل كثريا يف 
اتخاذ القرار«.

األم�ر  كان  »ل�و  ولف�ت 
بي�دي، ألرشك�ت نيمار يف 
كل مباراة، لكن هذا ليس 
ممكن�ا، يج�ب أن ننتب�ه 
ونتعام�ل بحرص ش�ديد 
ونراعي سالمة الالعب وال 

نخاطر به«.
وأت�م توخي�ل ترصيحاته 
نتحم�ل  أن  »علين�ا 
مس�ؤولياتنا، سنقرر كل 
يشء الس�بت املقب�ل بعد 

التش�اور مع إدارة النادي واألطباء والالعب 
ذاته، فالقرار سيكون طبيا لتفادي خطورة 

كبرية«.
مب�اراة  خ�الل  جوني�ور  نيم�ار  وأصي�ب 
مونبلييه األس�بوع امل�ايض ببطولة الدوري، 
وتغيب بس�ببها عن 3 مباريات متتالية ضد 

نانت وليون وديجون.

إصابة نيمار تثير مخاوف توخيل قبل مواجهة دورتموند

حس�م إريك تني هاج، املدير الفني ألياكس أمس�رتدام، 
اليوم الخميس، مصري النج�م املغربي حكيم زياش مع 
النادي الهولندي.وقال تني ه�اج، يف ترصيحات أبرزتها 

صحيفة »إكسربيس« الربيطانية وتابعتها »املراقب 
تش�يليس؟  إىل  زي�اش  »انتق�ال  العراق�ي«: 

الصفقة قادمة.. كنا نتوقع حدوث ذلك«.
وأض�اف: »لق�د توقعت رحي�ل زياش 

بالفعل، قبل عام أو عامني من اآلن«.
وأردف: »يف كل مريكات�و كن�ت أقول 
يا له من يشء رائ�ع، لقد بقي معنا 
م�رة أخ�رى.. واآلن نح�ن س�عداء 
فقط بأنه س�يظل معنا حتى نهاية 

املوسم الحايل«.
وكانت تقارير صحفية هولندية 

قد ذكرت أن تشيليس وأياكس، 
اتفقا شفهيا عى انتقال زياش 

اللندن�ي، مقابل 38  للنادي 
مليون إسرتليني.

دفاع مدريد وبديل ديمبلي يتصدران صحف إسبانيا

في خطوة مفاجئة.. الريال يفكر بالتعاقد مع الوتارو

زياش إلى البريميرليغ
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مصطلحات ادبية
دراما

- تأليف أو تكوين أو إنش�اء نثري أو شعري يعرض يف إيماء صامت 
أو يف ح�ركات وحوار قصة تتضمن رصاعا وغالبا ما تكون مصممة 

للعرض عىل خشبة مرسح.
- مش�تقة م�ن كلمة يونانية تعني يفعل أو يس�لك عرفها أرس�طو 
باعتباره�ا مح�اكاة لفع�ل إنس�اني وه�و تعريف يظ�ل محتفظا 
بجدواه. والدرام�ا تفرتض مرسحا وممثلني وجمه�ورا لكي تكتمل 

خربة تذوقها.
 .Dionysia )نش�أت من االحتف�االت الدينية )احتف�االت ديونيزية -
وكل من املأس�اة وامللهاة اليونانية ارتق�ى عن موضوعات )تيمات( 

متغايرة يف احتفاالت الخصب والحياة واملوت.

طرائف من التراث 

حمدي العطار: »الوجه اآلخر للضباب« الرواية حينما تلبس ثوب التاريخ

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

 يقضضول الناقضضد حمضضدي العطار يف روايضضة )الوجه اآلخضضر للضباب( الصادرة من دار سضضطور سضضنة 2020 تحضضرين مقولة لهرني 
جميس يف )إن الروايئ هو الشخص الذي ال يمكن إن يخرس شيئا( يه ما ينطبق عىل مغامرة الروايئ ” كريم صبح” يف كتابة 

هذه الرواية االوىل بعد ان قدم من قبل مجاميع قصص قصرية!.

تحت مشرط النقد

دخل أَعرابي البرصة يف يوم جمعة، 
والن�اس يف الص�اة، فرك�ع معهم 
فزحم�وه، فرف�ع يده ولط�م الذي 
يليه، وأخذ يزاحم ويقول يف صاته 

»ِمن الرجز«:
إِن تزحماني َتجداني مزحما

عبل الذراعني َشديداً ملطما.

الثقافـي
8

 وأض�اف يف ورق�ة نقدية خ�ص به�ا )املراقب 
العراق�ي(: يف ه�ذه الرواية الت�ي تتكون من 26 
فص�ل لكل فص�ل عنوان تعدد فيها مس�تويات 
ال�رسد مع تاع�ب يف التسلس�ل الزمني وتغيري 
رسيع لألمكنة التي احتلت فيها )روس�يا مكان 
عمل كرس�تينيا ومكان لقاء د. ثروت الس�وري 
الق�ادم من الرشق ألغ�راض البحث والدراس�ة 
يف معاهد موس�كو( هنا ال يجعل السارد وجود 
عوائق امام الح�ب واالرتباط وحتى الزواج عىل 
الرغ�م من اخت�اف الهوي�ة الديني�ة والقومية 
ب�ل حتى االجتماعي�ة، ألن ث�روت كان متزوجا 
يف س�وريا ولدي�ه ثاث�ة ابن�اء لكن�ه ال يق�دم 
نفس�ه اال عازبا ليف�وز بقلب كرس�تينيا( هنا 
يوجد تج�اوز عىل الواق�ع ، ويبدو االس�تغراب 
ال يقت�رص ع�ىل القارئ وحس�ب ب�ل حتى عىل 
ثروت وكرستينيا “أمال رأسه جهتها يف اللحظة 
الت�ي حررت يديها م�ن املقود، تاق�ت العيون، 
تق�ارب الوجهان، امتزجت أنفاس�هما، اختلط 
عطراهما، كل منهما يكاد يس�مع وجيف فؤاد 
اآلخر، عشقا بعضهما يف غضون ثاث ساعات، 
بع�ض قصص الحب احتاجت إىل ثاث س�نوات 
لتبدأ، غابت املس�افة بني ش�فاههما، تامست 

من غري أن تطبق عىل بعضهما”ص46
وتاب�ع :اس�تخدم الروائ�ي اس�اليب متنوع�ة 
للرسد فبعد االس�تهال الذي يعتمد عىل وسائل 
التواص�ل االجتماع�ي ب�ني )روزالت�ني( نصف 
روس�ية ونصف س�ورية وهي بنت كرس�تينيا 
وثروت، يتوقف الروائي عند وصف دقيق ملدينة 
سانت بطرسربج الروسية وريفها :وهو املكان 
الثان�ي ال�ذي يمهد للحديث ع�ن الجيل االول يف 
الرواية وهم يعيش�ون يف ظل النظام الشيوعي 
يف بل�د كان يطل�ق علي�ه )االتحاد الس�وفيتي( 

فهن�اك اش�ارات اىل موقف كبار كتاب روس�يا 
م�ن ه�ذه املدينة )س�انت بطرس�ربج( فيقول 
عنه�ا دستوفس�كي يف روايت�ه )يف رسداب�ي( 
“إن من�اخ بطرس�ربج مرض بصحت�ي…، وأنه 
ملخلوق زاد حظه س�وءا عىل س�وء فاس�توطن 
بطرس�ربج، هذه املدينة ه�ي أكثر  مدن االرض 
عرسا ع�ىل الفهم..”ص9 ومثل ه�ذا التوصيف 
ق�د تس�معه م�ن غورك�ي وتش�يخوف، بينما 
يت�دارك الروائ�ي ليمدح نف�س املدين�ة بعد ان 
تجاوزت عرص االنغ�اق لتصبح )عروس املدن 

الروسية(”أمست يف قرنها الحادي والعرشين – 
مدينة سياحية من الطراز األول “ص10

بالزم�ن  رج�وع  هن�اك  الرواي�ة  :يف  وأوض�ح 
)الف�اش باك( لبي�ان تكوي�ن ارسة روزالتني ، 
فالجد م�ن قري�ة يف مدينة بطرس�ربج والجدة 
م�ن املانيا قصتهم�ا تمتزج مع قص�ة االتحاد 
الس�وفيتي حت�ى االنهي�ار نتيج�ة اصاح�ات 
غورباتش�وف وف�رتة البريوس�رتويكا ، ويمت�د 
ه�ذا املحور- وه�و االجمل م�ن وجهتي نظري 
م�ن باق�ي املح�اور يف الرواية- يمت�د بعناوين 
)اللواء، نخب اتحادنا الس�وفيتي، شغف، إعادة 
وص�ل ،روزالني ،طفولة ،ش�تات ،فق�د ،صاة، 
اكتش�اف متأخر ،اندريه املشاكس( من ص19 
اىل ص104 ، ب�دت الرسدية متماس�كة وتس�ري 
باملتلق�ي بانس�يابية تاريخي�ة توح�ي بق�درة 
ومعرف�ة الروائ�ي باملجتم�ع الس�وفيتي الذي 
تح�ول اىل املجتمع الرويس وتأث�ري هذا االنقاب 
او التغي�ري ع�ىل ش�خصيات الرواي�ة يف املحور 
ال�رويس، وس�وف يتوق�ف املتلق�ي عن�د جمل 
وعب�ارات تدعو اىل التأمل والتأويل ، فهذا الجزء 
هو الذي يمثل روح الرواية ، وهو جوهر الرواية 

حينما تلبس ثوب التاريخ.

كريم صبححمدي العطار

محتوى كتاب

يحدث اآلن أن أودع قائْد

كيف ترثيك يا صديقي القصائْد

كيف للحرِف أن يطاوع قلباً

عاش يف جبهِة الكام مجالْد

كيف أشاؤك الكثاُر تجلت

للعراق الذي تمناك شاهْد

كيف يا صاحب الرجولة قل يل

دون هذا الوسام يدعى املجاهْد

مواويل
املواويل الحزينة..

اآلتية من أرض الجنوب ، 

التي تحملها موجات الريح 

تذكرني بأيامنا املاضية 

وتعيدني إليِك مث�ل طائر جنوبي عاد 

اىل موطنه 

وكلّم�ا حلقُت يف س�ماء تل�ك املواويل 

أصابتني : رصاصة غيابِك

اطفال
جميع االطفال املرشدين 

يف هذا العالم ،

 دائماً ما اجدهم لياً 

يطوفون شوارع قلبي.

في اربعينية 
»مهندس النصر«

نصان 

»السقوط من عدن« حياٌة مليئٌة بالحّب وبالكره

مرتضى التميمي 

حيدر سهر

»الخاصرة الرخوة« أسلوب قَصصّي مشوق ولغة سهلة سلسة
  املراقب العراقي/ متابعة...

عن مكتبة »كل يشء« يف حيفا يف 
فلس�طني املحتلة، ص�درت رواية  
لألدي�ب  الّرخ�وة«  »الخ�ارصة 

املقديس جميل السلحوت.
تق�ع الرواي�ة يف 260 صفحة من 
الحجم املتوّس�ط، وتط�رح بقوة 
وج�رأة الفت�ة م�آيس النس�اء يف 

مجتمعاتنا الذكورية.

ه�ل حًق�ا معامل�ة النّس�اء غري 
املنصفة، وعادات املجتمع العربّي 
وتقالي�ده التي تتعّل�ق بهّن، هي 
الخ�ارصة الرخوة له�ذا املجتمع، 
والثّغ�ر ال�ذي يُؤتى م�ن خاله؟ 
ال أعتق�د ه�ذا، وإن كانت بعض 
املمارسات االجتماعيّة يف التّعامل 
م�ع امل�رأة، والنّابع�ة يف كثري من 
األحي�ان م�ن الثقاف�ة الش�عبيّة 

مثال�ب  إح�دى  ه�ي  املتوارث�ة، 
ونقيص�ة  العربيّ�ة،  املجتمع�ات 
ال ب�ّد لنا من التّخّل�ص منها، وال 
ب�ّد من الع�ودة إىل املنب�ع الصايف 
لثقافته�ا وحضارته�ا، أال وه�و 
الق�رآن الكريم، ومنهج الرس�ول 
الكريم محمد صىّل الله عليه واله 
وس�ّلم  وآل بيته الك�رام »عليهم 

السام«.

تتناول رواية )الخارصة الّرخوة( 
لألديب جميل السلحوت مواضيع 
األهميّ�ة.  غاي�ة  يف  اجتماعيّ�ة 
كث�ريون ق�د يتحاش�ون الحديث 
أو الكتاب�ة ع�ن ه�ذه املواضيع، 
الطرف عنه�ا، وكأنّها  ويغّضون 
غ�ري موجودة، أو كأنّه�ا ال تنخر 
كفع�ل  االجتماع�ي  النّس�يج 
الس�وس بالخش�ب، لك�ّن زيارة 
رسيعة إلحدى املحاكم الرّشعيّة، 
مثا، والجلوس يف قاعة االنتظار 
ملدة س�اعة، س�تجعلك تس�تمع 
للعدي�د من القص�ص التي يندى 
له�ا الجب�ني، وقد ترى وتس�مع 
ما ال ترغب س�ماعه، وستاحظ 
أن ح�االت الطاق أحيان�ا تكون 
أكث�ر من ح�االت ال�زواج، فا بد 
أن يك�ون هن�اك أس�باب كامنة 
وراء ذلك، وال ب�ّد من التطّرق لها 
ومحاول�ة التأثري يف املجتمع للحّد 

منها والتّقليل من آثارها.
بأس�لوب قَصيّص مش�وق، ولغة 
س�هلة سلس�ة، يصي�غ الكات�ب 
رواي�ة ممتع�ة مفي�دة، تتن�اول 
العديد من املواضي�ع االجتماعيّة 
وتس�رب أغواره�ا، وتعّريه�ا أمام 
الق�ارئ، وتلف�ت النّظ�ر إىل أّس 
املش�كلة، وتفت�ح طريق�ا نح�و 

تجنّبه. 

قاسم مرواني
وكان لكّل يشء بدايته ولكّل يشء نهايته، 
وم�ا بني البداي�ة والنهاية، تح�دث حياٌة 
بأكملها. حي�اٌة مليئٌة بالح�ّب وبالكره، 
باألصدق�اء وباألعداء، بالش�هوة، بآالف 
الس�اعات من األف�كار التافه�ة، بمئات 
الس�اعات م�ن املل�ل تقضيه�ا متأّم�اً 
الش�ارع ع�رب ناف�ذة غرفت�ك الصغرية، 
وف�رك  األكل  م�ن  الس�اعات  بع�رشات 
األس�نان، س�اعات تقضيه�ا يف التغّوط، 
س�اعات يف ممارس�ة الع�ادة الرسي�ة، 
تليها ساعات من الندم الشديد والشعور 

بالخزي.
ب�ني البداية والنهاية آالف الس�اعات من 
التفك�ري يف ما يقبع بعد توّقف القلب عن 
النبض. ماذا حّل بكّل أولئك الذين ماتوا؟ 
ماذا حّل بالفكرة التي مّرت يف رؤوس�هم 
وقطعه�ا املوت قب�ل أن تكتمل؟ ما الذي 
دار يف رأس طي�ف يف اللحظ�ات األخرية؟ 

ال أحد يعرف.

 املراقب العراقي/ متابعة...
»ه�ي لم تس�توعب حياتها مع�ه...« يات�رى .. من 
ه�ي؟ هنا نراها با إس�م ، لكننا نعرفها زوجة فقد 
كانت » حياتهما يف موضع الش�ك..« ويتضح النص 
أكثر بإضافة املشرتكة لتصبح حياتهما املشرتكة يف 
موضع الشك؟ والش�ك هنا بعدم بقائهما بانسجام 
كزوج�ني ربطهم�ا ح�ب قدي�م.  وعندم�ا يرتب�ط 
إثنان اليش�رتط أن يحدث إنصهار الش�خصيتني يف 
بودقة واح�دة ألن الحب يعطي كيان�اً ويعزز الثقة 
بالنفس ولك�ن البد من روابط األلف�ة التي يحافظ 
عليها الطرف�ان. ولدينا فرتة جف�اء يبدو أن الرجل 
رغم س�لوكه باالعتداد بالنفس و«شعور االستقال 
برأي�ه« حاول اص�اح األمر« مع زوجت�ه التي » لم 
تس�توعب حياتها جي�دا« ولنا أن نخم�ن مدى عدم 
اس�تيعابها لحياته�ا رغ�م كونها موظف�ة يف دائرة 
يهدده�ا الفراق ع�ن زوجها. ومب�ادرة الرجل تأتي 
ضمن حسابه العقاني يف لم الشمل وتكملة مشوار 

العيش املشرتك. 
مما تقدم يبدو ألول وهلة انحياز القاص نحو الرجل 
بع�د اتهامها بأنها »لم تس�توعب حياته�ا جيداً..«، 
 monologue لكن�ه وم�ن خ�ال حواره�ا الداخ�ي
تكتس�ب زخماً رائعاً يعك�س حبها وتعلقها برشيك 

حياتها حيث أشار لها عقلها بالرفض طبقاً لخزين 
الذكري�ات التي دفعتها للرف�ض، فاالعتداد بالنفس 
والتزمت يش�عر اآلخرين بالضآل�ة أو عدم األهمية 
وهذا يراكم انفعاالت الخرباٍت الاش�عوريٍة السلبية

وهن�ا   .  unconscious negative experiences
يتصدى القلب، وحس�ب املفاهيم، مرك�ز العاطفة 
حيث تس�ارع رضبات�ه وارتباكه عن�د ذكر الحبيب 
عندما تسيطر مش�اعر الحب واملواقف املضيئة من 
حياتهما املش�رتكة« ، ونرى أن طلبه بخروجها كان 

بأسلوب مبارٍش ال يليق برجل بعد فرتة فراق بينهما 
»أخرجي لساعة من عملك ، أريد أن أكلمِك .« وربما 
أراد »أحمد فاضل« هنا ترس�يخ مشاعر اإلحساس 
باألن�ا واالعتداد بالنف�س لدى الزوج حت�ى يف أكثر 
اللحظ�ات حاجة لزوجت�ه. ويب�دو أن صيغة األمر 
ق�د اعتادت عليها الزوجة، لكنه�ا عندما رأته واقفاً 
» وس�ط املطر أش�ارت له أن يدخل تحت مظلتها » 
واملظلة هنا دليل س�يميائي symbol رائٌع استعمله 
القاص »أحم�د فاضل« ليمحي تلك اإلثار الس�لبية 
التي عكرت صفو حياتهما. ولو افرتضنا عدم وجود 
املطر النتفت الحاجة إىل املظلة التي جمعتهما. وهنا 
تتعزز العتبة مع النص ويصبح »املطر« وذراته التي 
تس�اقطت ع�ىل املظلة مح�ور القصة وه�ذا اقتدار 
وفه�م لألس�لوب الرسدي يحس�ب للق�اص والناقد 
»أحمد فاضل« بالتأكيد. وقد استعمل القاص ضمري 
الش�خص الثالث يف التعبري عن مفاصل القصة عدا 
ح�وار العق�ل مع القل�ب كم�ا أرشنا. وقد ت�رك لنا 
الق�اص رب�ط مفاصل القص�ة وهذا أحد االس�باب 
لشعورنا باملتعة واملتابعة وبرأيي املتواضع، البد من 
البداي�ة بجمل�ة » املطر يمحي جمي�ع الخافات..« 
.وم�ا ورد قبلها يب�دو غريباً عن االس�لوب الرسدي 

ويبعده قلياً عن تكنيك القصة القصرية..

»مطر« ترسيخ مشاعر اإلحساس باألنا واالعتداد بالنفس

خلود
أفن�ى ش�طراً كبرياً من عم�ره يف البحث 
الحي�اة. ط�اف يف  الخل�ود يف  رّس  ع�ن 
مشارق األرض ومغاربها. وأخرياً إعتقد, 
أو كاَد, أن�ه إق�رتب من ذلك حني صادف 
رج�ًا غريب الهيئ�ة, يف صحراء, بدْت يف 
س�عتها, ال متناهي�ة. وقد وق�ف بزهٍو 
قرب رأِس رجٍل كان واضحاً أّنه مات للتو 
وه�و مرمي عىل األرض فيما إنعكس�ت 
أش�عة ضوء ش�مس الظهرية عىل ذرات 
رمله�ا الصحراوي.رم�اه الرجل بنظرة, 
فأرعبته كما لو أنها وخزته يف قلبه. أراد 
أْن يتح�اىش ه�ذه النظ�رات وأيضا لكي 
يبّدَد القلق الذي س�اوره, بادره بالسؤال 
متلعثماً, فخرجت الكلمات متقطعة من 
بني ش�فتيه املرتجفتني« َم�ْن أنت وَمْن 
هذا الرج�ل الذي أَمّت�ه دون رحمة؟؟«. 
أجاب الرج�ل الغريب الهيئة بعجٍل« هذا 
الرجل هو جلجامش. أّما أنا فا شأَن لك 

بي, وقد جئتك قابضاً أيضا لروحك«.

تداعيات 
كان ياحقن�ي كإس�ِمي . يف اللي�ل ويف 

النهار . 
كن�ت أتوّس�ُل اللحظ�َة الت�ي تف�ارُق 
صوُرُت�ه ذهني بأْن تط�وَل كدهٍر , علَّ 
خ�ويف يغادُرني . فكان�ت اللحظة التي 
إنتظرْته�ا طوياً , لي�س ألّنه مات واىل 
األب�د , وإّنم�ا ألّنني أنا اآلخُر ش�اركُتُه 

موَته

حسرة
يف مث�ِل ه�ذا الوق�ت ،م�ن ضح�ى كّل 
يف  الطي�ور  أرساَب  يرق�ُب  ،كان  ي�وٍم 
ح�رّى  بح�رساٍت  فيكت�وي   ، األع�ايل 
تس�تعُر يف مش�اعره مث�َل جم�ٍر ، فا 
يتنّبُه إال وصوت الس�ّجان يعلُن إنتهاء 

اإلسرتاحة الصباحية.

لقاء 
كان صباحاً رائقاً › إذ إمتدْت يُد حبيبته 
التي فارقته منذ س�نوات › مّد يَده هو 
اآلخر › ورغم شدة الرغبة باملصافحة › 
لكن قوة مهيمنة حالت دون ذلك › كّرر 
املحاول�ة وبإرصار ألكثر م�ن مرة فلم 
ينج�ح › ثم إس�تدار وبإنزع�اٍج واضح 
› ت�اركاٌ خلف�ه , ق�رباٌ زّين�ٔت س�طَحه 

العلوي , باقُة ورٍد ملونة .

عبد الرزاق السويراوي 

قصص قصيرة جدا 
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زيف االقنعة

قالوا في العراق

إن لم يكن جميعنا, يعرف قصة أبو أغلبنا نحن أهل العراق 
كان يذبح العوائل يف بغداد عام 1973 طرب, ذل�ك الس�فاح الذي 

وينرش الهلع يف قلوب الناس, حتى قّض مضاجع العراقيني وأرق 
لياليهم, حيث غرس الرعب والش�كوك يف احاديثهم وترصفاتهم, 
وقلب أحالمهم كوابيس�ا تنّز دم�اً احمرَعىل مدى عام. كان حدثا 
رهيبا, أطاح بأمان الناس وشغلهم يف حلهم وترحالهم, فنسجوا 
حول�ه الحكاي�ا, واألقاويل, الت�ي اراده�ا النظام ان�ذاك لتضيع 
الحقيق�ة الت�ي صارت ملف�ا كبريا مل�ن يريد أن يض�ع تصوراته 
ع�ىل أطول فل�م رعب لم يصنع يف هوليود انم�ا يف بيوت الضحايا 
م�ن أهل بغ�داد الرازحة تحت نري نظام بعث�ي تطبق عليه عائلة 
تغرس نواجذها وتخرتق الحيطان, فتكون مليئة بآذان املخربين 
والس�اقطني واملنتفعني الذين استقوى بهم البعث ليسلطهم عىل 
ش�عب بقي فقريا أبداً, فذهبُه األس�ود مرسوق, ونخيله مذبوح, 

وأبناؤه مسجونون, مقهورون, ومنفيون.
ُثار ذلك  يف ه�ذا الع�ام, وبعد م�ي مايق�ارب األربعني عام�ا, ي�
الح�دث الرهيب عىل ي�د املبدعني, الكاتب حام�د املالكي واملخرج 
س�امي الجنادي, وبطولة ملك الشاش�ة العراقي�ة الفنان كاظم 
القرييش, الذي قلب املعادلة يف املسلس�ل وجعل الرعب سحرا, مع 
اشرتاك نخبة من كبار املبدعني كالقديرة ناهدة الرماح, والدكتور 
املبدع عبد املطلب الس�نيد, واملتألقة آس�يا كم�ال, والفنان كريم 
محس�ن, كما ابدع الشباب أمثال الفنان س�عد محسن, والفنان 
املحبوب حسني عجاج الذي اعتربه الشخصية الثانية يف املسلسل, 
وقد كان, خفيف الظل, تلقائيا بش�كل ممتع, حتى احببناه بكل 
احوال�ه. أما الفنان خالد احمد مصطفى فقد نجح وهو يمس�ح 
م�ن ذاكرتنا صورة ابو عتي�وة املكروهة التي لعبه�ا يف الدهانة, 
ليحفر بدلها صورة العمي�د املحقق الناجح الذي ال يحب االلتواء 
بالعم�ل الحريف, كم�ا اعجبتنا العالق�ة التي ربطت�ه باملجرم ابو 
طرب, والقائمة عىل أس�اس املرونة يف عمله ومحاولة فهم دوافع 
وحيثيات الجريمة بشكل دقيق, وأثر ذلك يف تحليل نفسية املجرم 
ال�ذي أحبه هو اآلخر وباح له برسعة لم نكن نتوقعها من مجرم 
معتاد, وعىل العكس مم�ا كان مطلوبا من الفنان القرييش الذي 
احببناه يف الدهانة بدور«وجيه«. كما استضاف املسلسل ثلة من 
النج�وم الكبار مثل املبدعة س�ليمة خضري, ومهدي الحس�يني, 

وكري�م عواد وغريهم, مم�ا جعله عمال متقن�ا يف أغلب الجوانب 
الفنية.

هناك س�بب س�اعد الفن�ان القري�يش يف اداء ش�خصية أبو طرب 
املعق�دة والصعب�ة, وه�و ترس�خ ش�خصية »وجي�ه« الطيبة يف 
مسلس�ل الدهان�ة يف أعماقن�ا, مما س�هل اقناعنا ب�أن أبو طرب 
مريض بانفصام الش�خصية التي ال نس�تطيع التكهن بافعالها, 
لذا لم نكرهه جدا, بل نتش�وق ملعرفة املزيد عنه, فاختيار الفنان 
القرييش جاء اختيارا ذكيا وموفقا بل ُيحس�ب س�ببا رئيس�ا من 
أس�باب نجاح العمل, حيث ال بد للمش�اهد ان يك�ره هذا املجرم, 
ال�ذي بذات الوقت نجده يبكي أملاً عىل طفل قتله دون ذنب, فيثري 
تعاطفنا معه ومع ظروفه القاس�ية التي خلقت منه ذلك الكائن 
املف�رتس ال�ذي يعود لطبيعت�ه البرشية التي م�ا ان تطل لدقائق 
قليل�ة حت�ى تغ�رب, فيقرر قتل بريء دونما س�بب بع�د أن كان 

س�اعده يف إصالح س�يارته, وهكذا, 
خرج إحس�اس املش�اهد عن املعتاد 
يف املشاعر, وتش�ظى بني التعاطف 
والك�ره لهذا الس�فاح, وهذا خروج 
ع�ن املأل�وف, اي إبداع م�ن الدرجة 

االوىل.
كما ساهم الفنان القرييش بهيبته, 
وبس�طوة ش�خصيته عىل املشاهد, 
ان يجع�ل الك�ره س�حرا, والرع�ب 
الن�اس  يس�م�ّر  وان  تش�ويقا, 
أم�ام الشاش�ات, فاملج�رم يتعامل 
م�ع الضحايا ب�ربود غ�ري معقول, 
وبت�رصف ال يج�د املرء له تفس�ريا 

سوى عدم السويّ�ة.
اجمل قيمة قدمها املسلس�ل, وكان 
جريئ�ا بطرحه�ا, ه�و ان املجتمع 
العراقي انذاك, وحت�ى االن يحارص 
الجم�ال كقيمة, فالش�اب الرشطي 
ومه�ددا  مط�اردا,  كان  الوس�يم 
بس�بب  علي�ه  الجن�ي  باالعت�داء 

جمال�ه, وهذه صف�ة حقيقة موج�ودة عند فئة كب�رية من أهل 
الع�راق. فهم يط�اردون اه�ل الجم�ال الحتوائه�م وإخضاعهم 
ألهوائه�م , أو , يحاربونهم ب�كل يشء, وان كانوا يمتلكون أرقى 
املواهب واالبداعات, وكل الذكاء. وسلوا أهل الجمال ليشهدوا, لو 

انهم أمنوا مقتال..
ملاذ ا نحاول الكذب وااللتواء عىل ما هو موجود بمجتمعنا املشوه, 

والذي لم يعش حياة سوية منذ عقود؟
ل�م يجرؤ أح�د من املبدعني طوال س�نوات حكم البع�ث الطويلة 
أن يس�تعمل قصة أبو طرب املرعبة كم�ادة يف الفن واألدب, وكان 
صمته�م يدين البعث, فلوال أن البعث ضالع يف هذه الجرائم لكان 
الق�اء القبض عىل أبو طرب نرصا ل�ه, ومغنما وطنيا, خاصة وان 
البعث عودنا عىل اعتبار الهزائم نرصا, ليطبل له أزالمه, فكيف به 

وقد قىض عىل قاتل ٍ دّوخ أهل العراق وأرعبهم جميعا؟ا

فيلم فرنسي يكشف خداع و دكتاتورية حممد بن سلمان 

 ب�دأ بمونول�وغ متخي�ل ملحم�د بن 
س�لمان وهو يعرّف بنفسه كالتايل: 
أن�ا محم�د ب�ن س�لمان، املع�روف 
اختص�ارا ب�«أم.ب�ي.أس«، عم�ري 
34 ربيعا.. أنا ويل العهد الس�عودي، 
ومته�م باغتي�ال صحف�ي وخطف 
زعيم أجنبي.. أش�ن حربا دموية يف 
اليم�ن وأقم�ع كل م�ن يعارضني.. 
أعترب متهورا، ومع ذلك يتم استقبايل 

بحفاوة بالغة«.
ويضيف »تمتلك ب�الدي احتياطيات 
نفطي�ة هائلة.. أن�ا الزبون الرئيي 
لصناع�ات األس�لحة الغربي�ة.. أن�ا 
رشيك أس�ايس يف محاربة اإلرهاب.. 
أق�وم بإصالح�ات اقتصادية لتغيري 
ب�الدي، ولتغتنوا أيض�ا بدوركم.. ال 
يمكن االستغناء عني.. أنا حليفكم، 

ولكن هذا األمر بمقابل«.
ويحاول الفيل�م الوثائقي الذي تبلغ 

مدت�ه 75 دقيق�ة، يف بدايت�ه فه�م 
ورشح أس�باب بزوغ نج�م محمد 
ب�ن س�لمان رغ�م حداث�ة س�نه، 
والطريقة غ�ري املعت�ادة التي توىل 
به�ا والي�ة العه�د، والت�ي فاجأت 

كربى العواصم العاملية.
النظ�ام  أن  الفيل�م  مخ�رج  ي�رى 
الس�عودي كان بحاج�ة إىل ش�اب 
مندف�ع مث�ل محم�د ب�ن س�لمان 
إلنق�اذه م�ن ال�زوال، ألنه يش�عر 
بالرعب منذ اندالع الثورات العربية 
الع�رب  بالزعم�اء  أطاح�ت  الت�ي 
أمثاله�م،  بالس�لطة  املس�تبدين 
يف  الحقوقي�ة  املطال�ب  وبتزاي�د 
بالق�وة  جوبه�ت  الت�ي  الداخ�ل 

والقمع.
تشغيل الفيديو

 خراب كبري
وعرّب س�فري الوالي�ات املتحدة لدى 
وس�يتهال  جوزي�ف  الس�عودية 
برصاح�ة أنه خ�الل لقائه وحديثه 
مع ويل العهد الس�عودي، تأكد لديه 
اعتقاد راس�خ بأن »السعودية باتت 

تتهددها كارثة وخراب كبريان«.
الكات�ب الصحف�ي  ب�دوره كش�ف 
بوس�ت«  »واش�نطن  صحيف�ة  يف 
ش�ان هاري�س املخت�ص يف الش�أن 
الس�عودي، أن تقري�را رسيا لوكالة 
املخاب�رات األمريكي�ة ح�ذر اإلدارة 
األمريكية من تويل محمد بن سلمان 
والية العهد، واصفا إياه بأنه »شاب 
ب�دون تجرب�ة ومته�ور، كم�ا أن�ه 
قد يش�كل خطرا ألنه غري مس�تقر 

أحيانا«.

دكتاتور متنور
أم�ا ع�ي الش�يهابي مستش�ار ويل 
العه�د الس�عودي، فش�دد ع�ىل أن 
الري�اض تتهدده�ا مخاط�ر جم�ة 
داخلي�ا وخارجي�ا، وبالت�ايل فه�ي 
تحت�اج إىل رج�ل قوي وح�ازم مثل 

محم�د ب�ن س�لمان، واصف�ا إي�اه 
»بالدكتاتور املتنور«.

ع�ن  الض�وء  الفيل�م  س�لط  كم�ا 
اس�تثمار ويل العهد الس�عودي لعدد 
من امللفات اإلقليمية، بينها »حصار 
الج�ارة قط�ر، والح�رب يف اليم�ن، 
واس�تعداء إيران«، من أجل الظهور 
بمظهر الزعيم السيايس والعسكري 
ع�ىل املس�توين اإلقليم�ي وال�دويل، 
وإلس�كات كل األص�وات م�ن داخل 
النظ�ام الس�عودي الت�ي تش�كك يف 

قدراته عىل تحمل املسؤولية.
وي�رى املحل�ل الس�يايس الفرن�ي 
الس�عودي  الش�أن  يف  واملخت�ص 
س�تيفان الكروا أن الخطاب املعادي 
إليران ب�ات إس�رتاتيجية محمد بن 
س�لمان من أج�ل إعادة بن�اء األمة 
الس�عودية مج�ددا، الت�ي اعتم�دت 
يف رشعيته�ا ع�ىل اعتب�ارات دينية 

وروحية من قبل.
ويف السياق نفسه، اعترب برنار هيكل 
واملستش�ار  األمريك�ي  األكاديم�ي 
الس�يايس ل�ويل العهد الس�عودي أن 
محمد ب�ن س�لمان اس�تغل فرصة 
ذهبية بدخوله الحرب ضد الحوثيني 
يف اليم�ن م�ن أج�ل اللعب ع�ىل وتر 
القومية السعودية، ليتحول إىل زعيم 
س�يايس وعس�كري محبوب شعبيا 

عىل املستوى الداخي.
تشغيل الفيديو

 خداع العالم
ويكش�ف الفيل�م م�ن خ�الل ع�دد 
من ضيوف�ه -بينهم ش�ان هاريس 
يف  والصحف�ي  األمريك�ي  الكات�ب 
»واش�نطن بوس�ت«- بأن ويل العهد 
الس�عودي خدع ال�رأي العام الغربي 
وعددا من العواصم العاملية من خالل 
اإلع�الن ع�ن مش�اريع وإصالحات 
غري مس�بوقة -اقتصادي�ة وثقافية 
واجتماعي�ة وحت�ى روحي�ة- ع�رب 
القطع م�ع الفك�ر الوهابي، بهدف 

األمني�ة  القبض�ة  ع�ىل  التغطي�ة 
األص�وات  ل�كل  القم�ع  وعملي�ات 

املعارضة له.
بدورها، ت�رى األكاديمية يف جامعة 
لندن واملعارضة السعودية مضاوي 
الس�عودي  النظ�ام  أن  الرش�يد 
تلق�ى الض�وء األخ�ر وارتكب كل 
الفظاعات املمكنة داخليا وخارجيا، 

ألن�ه اش�رتى الصم�ت الغرب�ي من 
خالل عقود األسلحة، وهو ما يفرس 
الصمت الغربي املعيب بشأن عملية 
اغتيال الصحفي جمال خاش�قجي، 
وحبس رئيس الوزراء الس�ابق سعد 
م�ن  الع�رشات  وقم�ع  الحري�ري، 
الحقوقيني والناشطني يف السعودية.
ويخلص الفيلم إىل أن الدول الغربية 

غضت الط�رف ع�ن كل االنتهاكات 
الجس�يمة لحق�وق اإلنس�ان الت�ي 
ارتكبها النظام السعودي، خصوصا 
منذ ت�ويل محم�د بن س�لمان والية 
املصال�ح  تحكمه�ا  ألنه�ا  العه�د، 
االقتصادي�ة، وال ترغ�ب يف ح�دوث 
فوىض جدي�دة يف منطقة مش�تعلة 

أصال وقابلة ملزيد من االنفجار.

ماريا غوبريت ماير

الكل يعلم أن س�يادة الدولة هي إحدى املقومات الرئيس�ة 
القانون�ي  الدول�ة ببعديه�ا  ُتبن�ى عليه�ا نظري�ة  الت�ي 
والس�يايس، وعندم�ا نق�ول بأن دول�ة ما ه�ي دولة ذات 
س�يادة، فه�ذا يعن�ي أن هذه الدول�ة تمتلك الح�ق املطلق 
بإدارة شؤونها السياس�ية واالقتصادية والعسكرية، كما 
أنه�ا تتمتع باس�تقاللية ب�ادارة سياس�تها الخارجية من 
حي�ث التخطيط واتخ�اذ القرار، وجع�ل املصلحة الوطنية 

العليا هي األساس الذي ُتبنى عليه تحركاتها الخارجية.
ويف العراق ، يتش�دق الجميع بلفظة السيادة الوطنية بدءا 
من السياس�يني وحت�ى املثقفني ، فريى السياس�يون انها 
موجودة ويطالب املثقفون بها ألنها مفقودة ، وبني هؤالء 
واولئ�ك ، تظ�ل مفردة الس�يادة تتأرجح وس�ط رصاعات 
اقليمية وتدخالت خارجية ، فهل ستقاومها وتصبح واقعا 

ملموسا ؟
يرى الخبري األمني السرتاتيجي سعيد الجيايش ان من أهم 
مهام قادة البل�د هو تحديد املصلحة الس�رتاتيجية للدولة 
الت�ي تضمن س�يادتها ومصالح الناس ، مؤكدا ان املس�ار 
الواض�ح هو الق�رار العراقي واالرادة الوطني�ة التي تضع 
العراق اوال ، اما املهات�رات االعالمية والترصيحات النارية 
فال تبني دولة والتقيم حضارة والتحقق مصالح الناس ..

ام�ا االعالم�ي حلي�م س�لمان فيؤك�د ان الب�الد تحتاج اىل 
الذه�اب اىل خط ال�رشوع الوطن�ي واالبتعاد ع�ن ظاهرة 
التس�قيط واالتهام�ات املتبادلة بني ابناء الش�عب الواحد 
، فنح�ن نعي�ش ظاه�رة الالدولة – حس�ب رأي�ه – لكننا 
كعراقي�ني يمك�ن ان نعيد هيبة الدولة م�ن خالل املواطنة 
الصالح�ة وانتاج طبقة سياس�ية وطنية تعمل من العراق 

وللعراق ..

العراق ينام لكنه اليموت
عي الطنطاوي

  اذا نظرن�ا إىل خريط�ة العالم، فإنه من الصعب أن تجد 
العراق ، و هناك من سيعتقد أنه من السهل اخضاع هذا 

البلد الصغري.
فالديمري بوتني

     هل يعود من كان تعوزه النقود؟ وكيف تّدخر النقود 
وأن�ت تأكل إذ تجوع ؟ وأنت تنفق م�ا تجود به الكرام ، 
عىل الطعام ؟ لتبكنّي عىل العراق فما لديك سوى الدموع 

وسوى انتظارك، دون جدوى، للرياح وللقلوع.
بدر شاكر السياب

      ومن أن كنا صغارا، كانت السماء... تغيم يف الشتاء...
ويهط�ل املط�ر ...وكل ع�ام – ح�ني يعش�ب الث�رى- 
نج�وع ...ما مر ع�ام ليس يف الع�راق جوع000مطر…

000مطر…
بدر شاكر السياب

أش�عر باالرتياح أننا اكتش�فنا أن العراق ل�م يكن لديها 
أس�لحة نووية.

محمد الربادعي

م�رة أخ�رى ع�ىل ش�باكنا نبك�ي وال يش س�وى الريح 
وحبات من الثلج عىل القلب وحزن مثل أسواق العراق

مظفر النواب

-عامة -سياسية  يومية   - صحيفة 
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من الماضي القريب

 المصلحة الوطنية 
العليا هي  األساس

الزي�ف دي�دن املخادع�ني .. و التل�ون دي�دن 
املنافقني .. و عدم الثبوت عىل مبدئ هو ديدن 

املتملقني .
ان لب�س األقنع�ة و التخف�ي وراءه�ا لي�س 
بالجدي�د ع�ىل ) جمل�ة م�ن الب�رش ( الذي�ن 

تملكتهم شيطانية الشيطان .
�ْيَطاَن َولِيًّا ِمْن  قال تع�اىل : )) َوَمْن َيتَِّخِذ الشَّ
اًن�ا ُمِبيًنا )119(  ُدوِن اللَّ�ِه َفَق�ْد َخ�رِسَ ُخرْسَ
�ْيَطاُن إاِلَّ  َيِعُدُه�ْم َوُيَمنِّيِه�ْم َوَم�ا َيِعُدُهُم الشَّ
ُغُروًرا (( س�ورة النس�اء ، اآلي�ات ) 119 ( � 

. )120(
فه�ؤالء يتبع�ون ) زخرف الق�ول ( و يزينون 

للناس طرق الضالل و مسالك األهواء .
قال تع�اىل : )) َوَكَذلِ�َك َجَعلَْنا لِ�ُكلِّ َنِبيٍّ َعُدوًّا 
َش�َياِطنَي اإْلِْن�سِ َوالِْج�نِّ ُيوِح�ي َبْعُضُهْم إىَِل 
َبْع�ٍض ُزْخُرَف الَْقْوِل ُغُروًرا (( س�ورة األنعام 

، اآلية ) 112 ( .
انته�ج ه�ؤالء ) بلغته�م امللونة ( الت�ي ُتبهر 
العيون ، و ) زخارف أقوالهم ( منهج شياطني 

اإلنس و الجن .
فما ب�ني ) حداثوية ( بنفس س�لفي نكويص 
، إىل ) أس�لمة معرف�ة ( رسعان ما انزلقت إىل 
) حماري�ة معرف�ة ( أضحكت الثكىل بس�قم 

طرحها .
أقنع�ة متع�ددة ضيع�وا لكثرته�ا م�ا علي�ه 

أشكالهم األوىل فأصبحوا كحرباء مشوهة .
فالح�ذر .. الح�ذر م�ن أمث�ال ه�ؤالء مم�ن 
يرفعون ش�عارات ) التق�دم ( و ) التحديث ( 
بغي�ة النكوص نحو الفكر الس�لفي ، بل نحو 
فكر ) ابن تيمية ( الذي سماه ابن بطوطة ب�) 
الفقيه ذي اللوثة ( أو نحو تشدق بأطروحات 
) الحداث�ة الغربية ( الخالي�ة من كل روح ، و 
املنتفضة عىل ) الكنيس�ة ( يوم سيطرت عىل 

كل يشء يف أوربا .
الحداث�ة .. كلم�ة جميلة .. منمق�ة .. تداعب 

األحاسيس ..

هل ه�ي دواء .. وجد لعلة .. لك�ن ان لم تكن 
هن�اك علة .. فه�ل من العق�ل رشب دواء بال 
داء .هل هي نهضة .. جاءت لتحارب التخلف 
.. و لتس�عى بن�ا إىل التجديد و مواكبة العرص 
.. فه�ل يحتاجه�ا من لديه ب�اب ) االجتهاد ( 

مفتوٌح إىل أن يأذن الله تعاىل .
أم هي صيحة و ) موديل ( ينتهي بعد سنوات 
.. فم�ا بالنا نهتم بكمالي�ات زائلة .. و نتبنى 

افكار لدينا ما يوازيها .. أو افضل منها .
أم هي ) حرب ناعمة ( انس�لت لتس�لخنا عن 
تراثن�ا ، و تس�لخه منا .. بكلم�ات ) التعدد ( 
و ) التجدي�د ( و م�ا ش�اكلها .. و ما حاجتنا 
ملث�ل هكذا ) حداث�ة ( تريد مس�خ ماضينا و 

حارضنا و مستقبلنا .
أقنع�ة .. تع�ددت .. و تنوع�ت .. و ُبهرجت .. 
و ُزينت .. جميل�ة املنظر .. قبيحة املحتوى .. 
مهما ِزيد يف بهرجتها فإنها س�تبقى مجرد ) 

أقنعة مزيفة ( .

وصف فيلم وثائقي بثته 
القناة الفرنسية الخامسة مساء 
الثالثاء ولي العهد السعودي 
محمد بن سلمان بشكل 
صريح بأنه »مخادع ومتهور 
ودكتاتور يقود بالده نحو 
الهاوية«.

الفيلم الذي جاء بعنوان »محمد 
بن سلمان أمير المملكة العربية 
السعودية« للمخرج الفرنسي 
المعروف أنتوان فيتكين، 
وأعقبه نقاش مع ثلة من 
المتخصصين والعارفين بالشأن 
السعودي

متهم باغتيال صحفي وخطف زعيم أجنبي..شن حربا دموية في اليمن وقمع كل من يعارضه.. أعتبر متهورا، ومع ذلك يتم استقباله بحفاوة بالغة

أبو طبر.. هلٌع وأسرار لم ُتكتشف بعد        



الع�رب له�م تاريخ ج�دا كبري وعظي�م يف قلب 
الحقائق وتزيفها، عىل س�بيل املثال معاوية بن 
أبي س�فيان اس�تعمل االعالم والك�ذب لتمرير 
مخططاته للوصل للس�لطة وس�بق الفيلسوف 
املفكر ميكافييل ال�ذي أوجد نظرية الغاية تربر 
الوس�يلة، معاوية كان هدف�ه الوصول لكريس 
الحكم لذلك اتبع اس�لوب الكذب والتضليل فقد 
ذك�ر ابن هش�ام يف الس�رية الحلبي�ة والطربي 
بتاريخ�ه عندم�ا وصل خ�رب استش�هاد اإلمام 
ع�يل بن أبي طالب ع إىل أهل الش�ام قالو) أعيل 

يصيل( تص�وروا اإلمام عيل ع ال�ذي طهره الله 
م�ن الدنس م�ع رس�ول الله محم�د ص يف اية 
التطه�ري وثان�ي أصحاب الكس�اء أهل الش�ام 
متعجب�ن كي�ف عيل بن أبي طال�ب يصيل؟ انه 
التضلي�ل والك�ذب وتزيف الحقائ�ق، املتابع اىل 
االعالم العربي والعراقي تجد التضليل له أشكال 
كث�رية منه�ا التضلي�ل باملعلوم�ات التي ليس 
له�ا عالق�ة بالح�دث، تفجري مرق�د اإلمام عيل 
الهادي ع واإلمام الحس�ن العس�كري ع مفجر 
الرضيح سامرائي لقبه األسودي االعالم البعثي 

والوهاب�ي يعرف�ون أن منف�ذ الجريم�ة منهم 
وم�ن أتباعهم ومحبيه�م قالوا إي�ران فجرت؟ 
وه�م يعون ان إيران تعترب الرضيح أمر مقدس 
ومح�رم يأت�ون إلي�ه زحف�ا، ولالس�ف صدق 
أعالمهم الكثري منهم ألسباب مذهبية بل وحتى 
الكثري من أبناء ضحاياهم من السذج واملغفلن 
صدقوهم، لذلك بات اإلع�الم يؤدي دوراً خطرياً 
يف حي�اة األمم، لي�س يف نقل األخب�ار واألحداث 
فق�ط وإنما يف صياغة وتحدي�د توجهات الرأي 
العام، ومن هنا يصب�ح التضليل اإلعالمي الذي 
يمارس�ه اإلع�الم حالي�اً بمثابة حرب نفس�ية 
تمارس بحق املتلقي إلحداث ترك أكرب قدر من 

التأثري السلبي .
وهناك دول خصصت اقس�ام للحرب النفس�ية 
يف ف�رة الحرب الب�اردة بن املعس�كر الرشقي 
والغرب�ي، الدول العظمى لديه�ا اعالم ووكاالت 
انب�اء مخصصة لن�رش اخبار مزيف�ة ينرشون 
خرب يعمل�ون رأي عام يف اليوم الثاني مندوبهم 

يف مجل�س االمن يدعوا الصدار قرار من مجلس 
األمن الدويل،

املتابع للوض�ع العراقي يجد لالس�ف ا لتضليل 
اإلعالمي الواضح هناك دول كربى ومعهم فيالق 
م�ن اإلعالمي�ن والكت�اب والصحفي�ن لديهم 
إمكانيات هائلة بعض الصحف الخليجية تدفع 
للكاتب والصحفي عن كل حرف دوالر لذلك تجد 
آالف الكت�اب والصحفي�ن يكتبون ويدلس�ون 
لتزي�ف الحقائ�ق، ويف ادوات عراقي�ة، تم عمل 
مواق�ع  يف  الوهمي�ة  األس�ماء  آالف  ع�رشات 
التواص�ل االجتماع�ي ل�دول خليجية أش�رت 
نص�ف أس�هم وكاالت انباء ومواقع السوش�ال 
ميدي�ا، هذه األموال تدفع ليس لوجه الله وإنما 
لتمرير مخططات واهداف، وضع العراق بائس 
لي�س الي�وم وإنما من ي�وم والدة الع�راق عام 
١٩٢١ والذي رس�م ح�دوده املحت�ل الربيطاني 
والفرن�ي وخلفه�م االمريكي م�ن خالل ضم 
ث�الث مكون�ات غري متجانس�ة م�ع بعض، بل 

األك�راد تم ضمهم للعراق ع�ام ١٩٢٤ مايحدث 
بالوس�ط الش�يعي العراقي هو أع�راض لحالة 
مرضية مزمنة منذ عام ١٩٢١ لالس�ف نقتل يف 
اسم ش�عارات الوطنية، بالعراق مكون كوردي 
تم ضم�ه بالق�وة يرغ�ب باالس�تقالل، مكون 
س�ني لو يحكم ل�و يحرق البلد، مكون ش�يعي 
يفتقر لقادة سياس�ين ودينين يفكرون كيف 
يسعدون جماهريهم، نحن نعيش يف دوامة ويف 
بحر هائج م�ن التضليل اإلعالمي بحيث أصبح 
ش�اب )مثيل( يح�رك جماه�ري ش�يعة العراق 
ويحثهم ع�ىل تهديم وضعهم ليس�هل اإلجهاز 
أمث�ال  عليه�م، إعالمي�ن بعثي�ن طائفي�ون 
البش�ري واحمد األبيض والفلسطيني الحمداني 
يحرضون عىل حرق الوس�ط والجنوب ولالسف 
الكثري من املثقفن الشيعة يعتقدون أن البشري 
واحمد األبيض شيعة؟؟؟؟ لدينا كتاب يسارين 
بعضهم يح�اول أن يجهز عىل القلة القليلة من 
اإلعالمين الش�يعة الذين يعون حقيقة الوضع 
وينعتوهم يف ابش�ع األلفاظ غ�ري املربرة بحيث 
ه�ذه الترصف�ات جعلتن�ا نعيد حس�اباتنا مع 
الكثري منهم وأصب�ح وجودهم وعدم وجودهم 
اليعنين�ا ال من قري�ب وال من بعيد واملس�تقبل 
س�وف يكش�ف خطئه�م وضحال�ة تفكريهم، 
ونعلنه�ا ونحن واثقون س�وف نصم�د يف هذه 
املواجه�ة ونحق�ق الن�رص أن طال الزم�ان أم 

قرص.
ومن خالل تتب�ع حالة االعالم الطامع يف رسقة 
ثرواتن�ا واس�تعبادنا وخاص�ة بع�د اتضاح ان 
هناك محاولة الحتالل العراق عسكريا بموافقة 
مكونات عراقية معينة لالس�ف نج�د ان هناك 
حالة من الفوىض ونرش أكاذيب مضحكة يقوم 
به�ا اإلع�الم املضلل ع�رب ترصيح�ات مفربكة 
وأكاذي�ب لتضليل الرأي الع�ام العراقي والدويل 
وخداع املتلقي وخاصة يف مناطق وسط وجنوب 
العراق تش�مل غس�يل االدمغة وتزيف الحقائق 
والضح�ك عىل عقول الش�باب  وقلب الحقائق، 
وتغي�ري القناع�ات، ورضب الهوي�ة الش�يعة، 
ومهاجمة كل أماكن القوة الشيعية التي تشمل 

املرجعية والحشد والرموز الوطنية .

ان�ا احد ط�الب اللجن�ه العلي�ا لتطوي�ر التعليم يف 
العراق, أود ان أقدم ش�كوى عىل القسم املايل حيث 
ان يل مس�تحقات مالية لم يتم رصفها يل, واملتمثلة 
14,400 دوالر )600 دوالر ع�ن كل ش�هر   1- ب: 
للف�رة م�ن 2013/4/1 اىل 2015/4/1( حيث ان 
راتب�ي رصف يل خ�الل هذه الفرة بش�كل مخالف 
لقان�ون البعثات حيث ان قانون البعثات ينص عىل 
ان راتب الطال�ب املرافق له اطفال فقط هو 3100 
2015/4/1 و  اىل   2013/4/1 للف�ره م�ن  دوالر 
2625 دوالر للفره بعد 2015/4/1 حسب التعديل 
االخري بس�بب التقش�ف والحاله التي م�ر بها البلد 
دوالر   +300 دوالر   2200 أس�تلم  كن�ت  ولكنن�ي 
مخصصات طفل ، وان وزارة التعليم العايل رصفت 
للطال�ب املصاح�ب له اطف�ال فق�ط 3100 دوالر 
2015/4/1 حس�ب  اىل   2013/4/1 للف�رة م�ن 
قان�ون البعث�ات وبم�ا ان عقدنا م�ع اللجنه ينص 
عىل ان ابتعاث الطالب حس�ب قانون البعثات لذلك 
يجب ان يرصف راتبنا بنفس االليه التي عملت بها 
وزارة التعليم العايل. -2 10,500 دوالر مخصصات 
مصاحب�ة زوجية واج�ور تذاكر الس�فر لزوجتي. 
حي�ث ان مخصصات املصاحبة الزوجية لم ترصف 
يل مبارشتا عند التحاق زوجتي بي يف 2015/2/28 
بع�د اكمال دراس�تها وتصفية اموره�ا مع اللجنة 
وتقديم طلب التعن وانما رصفت ىل بعد 11 ش�هر 
علما اني لس�ت طال�ب اعزب حي�ث اني اصطحب 
مع�ي اطف�ال. ان قان�ون البعث�ات ين�ص عىل ان 
الجة املتعاقد معها مس�ؤلة عن رصف مستحقات 
املصاحب�ة الزوجية واج�ور الس�فر وان اللجنة لم 
ترصفه�ا يل يف حينه�ا بس�ب خط�أ يف حس�اباتهم 
املالية وع�دم توفر الرصيد الكايف ل�دى اللجنة فهل 
عدم رصفها من قبل اللجنة يف حينها يصقطها من 
حق الطالب؟ لقد راسلنت القسم املايل مرارا وتكرارا 
عندما كن�ت طالبا ولكنهم لم يقدموا لني الس�بب 
املقنع والس�ند القانوني الذي يس�تندون له يف عدم 
رصف هذه املس�تحقات وعند عودتي طلبت رصف 
مس�تحقاتي املالية ولكن القس�م املايل لم يرصفها 
يل وطل�ب مني اللجوء اىل القض�اء. ان العقد املوقع 
بيننا وبن االمانه العامه ملجلس الوزراء هو حسب 
قانون البعثات ولكن راتبي كان يرصف لني بشكل 
مخالف لقانون البعثات. ارجوا من جنابكم الكريم 
متابع�ة املوض�وع وااليعاز اىل القس�م املايل برصف 
مس�تحقاتي املالي�ة حيث ان الوضع امل�ايل للبلد قد 
تحس�ن والحمد للة. وان هذه االموال هي حق يل يف 
ذمة االمان�ة العامة ملجلس الوزراء باعتبارها الجة 
املتعاق�د معها. أس�ف لالطاله ولكم جزيل الش�كر 

والتقدير. د. رسمد عبد الرسول صالح.

الى من يهمه االمر .... ؟؟؟ 
كن�ت أحد ضباط الجيش العراقي الس�ابق وبرتبة مقدم هربت من الجيش 
س�نة 1998 يف زم�ن النظام الس�ابق اىل خ�ارج العراق وذل�ك نتيجة الظلم 
واإلجح�اف ال�ذي مورس ض�دي وحكم علٌي�ة غيابياً بالحبس الش�ديد ملدة 
ثالثة س�نوات م�ع طردي م�ن الخدم�ة العس�كرية وعند س�قوط النظام 
الس�ابق رجع�ت اىل الع�راق وقدمت طل�ب اىل مديري�ة التقاعد العس�كري 
مطالب�اً بحقوق�ي التقاعدية حيث تم رف�ض طلبي دون معرفة األس�باب 
وم�ن ثم عادو وأبلغون�ي بتقديم طلب اىل دائرة املحاربني قس�م املفصولني 
السياس�يني وقمت بتقديم الطلب ولم أحصل ع�ى أي نتيجة وكذلك قٌدمت 
طل�ب آخر اىل الس�يد وزير الدفاع عرب امللحقية العس�كرية العراقية يف لندن 
س�نة 2016 ولم أحصل عى أي نتيجة راجني من س�يادتكم النظر يف طلبي 

هذا ولكم جزيل الشكر واالحرتام والتقدير.
عبدالباسط شكر محمود الربيعي
 

التماس

اني املواطن ع�الء جباء عبد الزبيدي من 
س�كنة بغداد وس�اكن بايج�ار ومتزوج 
ولدي 3 اوالد وبالرغم من ظرويف الصعبة 
ارج�و من س�يادتكم ومن خ�الل وكالة 
انب�اء براثا الت�ي دائما تكون س�باقة يف 
الخ�رب واملتواجدة م�ع املواطن وهمومه 
باس�تحصال قطعة يل يف بغداد وتقسيط 
الكري�م  بجانبك�م  ام�يل  وكيل  املبل�غ 

وبقناتكم املوقرة

شكاوى صحيفة املراقب العراقي
������������������������������

تس�تقبل صحيفة املراق�ب العراقي عرب صفحة املراقب والناس، ش�كاوى 
املواطن�ن املتعلق�ة بالخدم�ات واحتياجاته�م يف دوائر الدول�ة عرب موقع 
التواص�ل االجتماع�ي لصيحفة املراق�ب العراق�ي، ويف مقدمتها معامالت 
شهداء قواتنا االمنية والحشد الشعبي املتأخرة يف مؤسسات الدولة لعرضها 
أمام الجهات الحكومية املس�ؤولة للنظر فيها وانجازها بالرسعة املمكنة، 
كم�ا تتلقى الصفحة طلبات الخريجن الراغبن يف التعين عىل مؤسس�ات 
الدول�ة، كم�ا س�تتوىل الصفحة ن�رش إعالن�ات التعيين�ات والتخصصات 

املطلوبة يف القطاعن العام والخاص، لتكون حلقة وصل بن الجانبن.
وتأكي�داً عىل النهج الوطني واإلنس�اني لصحيفة املراقب العراقي اليومية، 
فانها س�تقوم بنرش الش�كاوى ال�واردة اليها يف صفح�ة املراقب والناس، 
س�عياً لتحقيق مطالبكم وان تكون هذه الزاوية حلقة الوصل بن املواطن 

واملسؤول عرب نرش ردود الجهات الرسمية.
وتعن�ى الصفح�ة ايضا بكش�ف ملفات الفس�اد التي س�تنرشها الجهات 

الرقابية لفضح رسق املال العام ولتكون املرأة العاكسة لحقوق الشعب.

تنويه:
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دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات املسلحة املحرم.. 
ان�ي املف�وض درجه خامس�ة )ع�يل حمد دري�غ غابيش 
الزيدي( واملنس�وب اىل مديرية رشط�ة محافظة البرصة 
واملنشآت سبق وان تقدمت بطلب اىل معايل وزير الداخلية 
املح�رم وذلك للموافقة عىل اس�تثنائي م�ن رشط الرتبة 
وقب�ويل ب����)الدورة 50 ضباط عالي�ة( كوني من ذوي 
الش�هداء وممن تنطب�ق عليهم كافة الرشوط بأس�تثناء 
رشط الرتبة وبع�د تقديمي للطلب حصلت موافقة معايل 
الس�يد وزي�ر الداخلية املح�رم عىل اس�تثنائي من رشط 
الرتب�ة وقب�ويل بال�دورة املذكورة اع�اله وذلك بهامش�ه 
املسطر عىل عىل طلبي وكما يوضح كتاب وزارة الداخلية 
/ وكالة الوزارةللش�ؤون االدارية واملالية / مديرية ادارة 
امل�وارد البرشية / مريية ادارة الضباط / قس�م التنقالت 
بالع�دد 67733 يف 1/8/2015 ولك�ن وبع�د مراجعت�ي 

ابلغت ان االستثناء يجب ان يكون من دولة رئيس الوزراء 
ح�رصاً ولضي�ق الوق�ت بالنس�بة للتقديم حي�ث ان آخر 
موع�د للتقديم عىل ال�دوره اعاله هو ي�وم 21/8/2018 
ل�ذا ول�كل ماذكر اتق�دم بطلبي ه�ذا راجياً م�ن دولتكم 
شمويل بعطفكم االبوي ورعايتكم لذوي الشهداء بالنرض 
لطلب�ي ه�ذا واص�دار كت�اب اىل عم�ادة كلي�ة الرشط�ة 
يتضمن اس�تثنائي وقب�ويل بالدوره اعاله خدمت�اً لعراقنا 
العزيز ه�ذا ول������كم االمر بما تنس�بوه س�يدي...... 
* الطل�ب والكتب املوج�ود لدى اللجن�ة الخاصة بالدورة 
يف وزارة الداخلي�ة -1 اصل طلب االس�تثناء مس�طرعليه 
هامش الس�يد الوزير باملوافقة -2 كت�اب وزارة الداخلية 
مؤوسس�ة  كت�اب   3-  1/8/2015 يف   67733 بالع�دد 
الشهداء/ مديرية ش�هداء البرصة بالعدد ق/ش/أ/939 

يف 5/4/2018

صناعة الكذب و االعالم المضاد .. من معاوية الى داعش

صرف مستحقات طالب بعثةاستيالء على قطعة االرض

السالم عليكم 
ورحمة الله وبركاته.

 اني مواطنة اناش�د كل 
م�ن يهم�ه األم�ر كنت 
مديري�ة  يف  موظف�ة 
ع�ام  الع�ام  الجنس�ية 
زواج�ي  وبع�د   1993
ب�دؤ بازعاجي وبعثوا يل 
اس�تقالتي وأنا يف اجازة 
مرضية كل هذا بس�بب 
ان زوج�ي كان س�جن 
م�ن  ووالدت�ه  س�يايس 
التبعي�ة ومازال لدي كل 
اإلثباتات وبعد السقوط 
النظ�ام املج�رم قدم�ت 
طل�ب ع�ودة اىل الخدمة 
ولم اللقى اي اس�تجابة 
كل م�ا اطلب�ه حقي كل 
موج�ودات  زميالت�ي 
يف الدائ�رة املعني�ة ان�ي 
الرحمة  فيك�م  التم�س 
والعدال�ة مما القيت من 

اذى لكم جزيل الشكر

اقبال شكر محمود

يرجى 
توصيل صوتي

مواطن�ة كن�ت موظف�ة يف وزارةاملالية س�نة1994.
تعرضت لالضطهاد الس�يايس لكوني احمل الجنسية 
التبعي�ة االيراني�ة وجدتي وعمتي مس�فرين ووالدي 
مجاه�دي  م�ن  عمت�ي  واوالد  وعمت�ي  واعمام�ي 
االنتفاضة الش�عبانية وتم س�جنهم يف رفحاء ماعدا 
والدي اس�تطاع الهرب وظ�ل النظ�ام البائد يالحقه 
وهوة مع االسف فقد ولم نعرئ عليه يف ايام الطائفية 
املقيتة.اضطررت اىل تقديم اس�تقالتي يف اواخر سنة 
1999 .قدم�ت بعد ذلك عدة طلب�ات اىل وزارة املالية 
العادت�ي اىل الوظيف�ة بتاري�خ 2016/1/14وكذلك 
كتاب بتاريخ 2017/3/15.وكتاب اىل االمانة العامة 

الوزراءبتاري�خ2027/3/14 واخركتاب اىل  ملجل�س 
مكتب الوزي�ر يف املالي�ة بتاريخ3018/5/3ولم اجد 
اي اسنجابة علما ان الذين قدمو معي قد تم تعيينهم 
حاولت ان اقدم اكثر من شكوى ولم يعطوني نسخة 
م�ن الكتاب الذي قدمت�ه يف 2016 بحج�ة انه ضاع.
ارجو منكم مساعدتي علما بان زوجي مصاب بعجز 
كيل بالقل�ب واخوه ش�هيد وابن خال�ه معدوم واوالد 
خالت�ه ح�زب دعوة ولك�م جزيل الش�كر علم�ا اني 

الاملك بيت

امل حسن

م/ املح�رم  ال�وزراء  رئي�س  دول�ة 
مضلومي�ة حد النخاع هل من يس�معنا 
او يغيثنا من الظلم? هل س�يصل رئيس 
الوزراء الشكوى ويقرئها? اني املواطن 
املظل�وم ه�الل م�وىس احمداملنتس�ب 
اىل املوؤسس�ة العام�ة للنق�ل البح�ري 
العرب�ي  اكاديميةالخلي�ج  وخري�ج 
للدراس�ات البحري�ة ع�ام 1976/6/1 
بدرجة رقيب سطحة غادرت العراق اىل 
لبنان يف1992 هربا من النظام الس�ابق 
بتهم�ة التعاون مع ح�زب الدعوة علما 
ان�ي مس�تقل وال انتم�ي اىل اي جه�ة 
سياس�ية وبعد س�قوط النظ�ام عدت 
للعراق حسب قرار رئيس الوزراء نوري 
املالكي وال�ذي يتضمن بعودة املوظفن 
لدوائرهم ورصف جميع مس�تحقاتهم 
وراجعت رشكة النقل البحري يف البرصة 
وش�هد يل اثن�ان من املهدس�ن زمالئي 
االدارة مراجع�ت  وطل�ب من�ي مدي�ر 
لتزوي�دي  واملهجري�ن  الهج�رة  دائ�رة 
بكتاب الع�ودة للعمل وبع�د عناء كبري 
وكتاب رسي من محافظة البرصة ومن 
الجل�س البل�دي برصاحة عن�اء طويل 
لجمع املستمس�كات ورصف مبالغ من 
املال واخريا بع�د كل هذاالتعب تفاجئت 
باح�د املوظف�ن الذي يعمل يف الش�عبة 
القانونية يف دائ�رة املهجرين يف البرصة 
بج�رة قل�م واح�دة اه�دار كل خدمتي 
وتع�ب العمر كله ال�ذي ادام مل�دة اكثر 
م�ن 27 عاما م�ن 1976 وكتابة عبارة 
ال يجوز بس�بب تكرار السفر علما اني 
لم ادفع رش�وة واليوجد عندي واسطة 
عن طريق االحزاب?ش�يئ عجيب فعال 
?انا طب�ع عميل هو الس�فر الني بحار 
ش�يئ مضحك جدا انا اعت�ب عىل وزير 
الهجرة كيف ييصد ق�رار مثل هذا دون 
استثناء الذين يعملون يف الطريان املدني 
والبحارة والبعثات الدملومانسية الذين 
من طبيعة عملهم الس�فر? كما اطالب 
بحق�ي كمظلوم باعادت�ي اىل وظيفتي 
اس�وة  مس�تحقاتي  جمي�ع  ورصف 
بزمالئي واقالة هذا املوظف الغري كفوء 
علما ان�ي اليوجد عندي م�اال اقتات به 
وال اي مص�د رزق اخ�ر واصبحت تحت 
االق�دام يف الش�ارع وتندم�ت كثريا عىل 
عودت�ي اىل الع�راق واملثل يكول ال حظة 
برجيله�ه وال اخذت س�يد عيل وال حول 
وال ق�وة اال بالل�ه الع�يل العظي�م حتى 
تلف�ون م�ا عندي ه�ذا رق�م هاتف ابن 
س�عيد  اس�مه   07735599273 اخ�ي 
اسال الله ان ال تهملوا طلبي والله املعن

مواطنة تعرضت لالضطهاد

استحصال
 قطعة ارض

الفساد 
اخطر من 

داعش

 تم االس�تيالء عىل قطعة االرض العائدة يل يف منطقة الفضيلية يف 
بغداد من قبل املدعو كريم عبادي شمخي يف سنة 2010 حيث تم 
أتالف اإلضب�ارة األصلّية يف دائرة التس�جيل العقاري يف الرصافة 
وتحويل امللكّية بأس�م املدعو أعاله وب�أوراق مزّورة وقمت برفع 
دعوة قضائية ض�ّده يف محكمة بداءة بغداد الجديدة ومىض عىل 
الدعوة أكثر من ثالثة سنوات ولم تحسم لحد االن علماً إني أمتلك 
كاف�ة املستمس�كات األصلية الت�ي تثبت عائدي�ة قطعة االرض 

املذكورة أعاله بأسمي ولكم جزيل الشكر واالحرام
عبدالباسط شكر محمود الربيعي

الس�الم عليك�م ورحم�ة الل�ة وبركاته دول�ة رئيس 
الوزراء نحن طالب السادس االعدادي نطمع برعايتك 
االبوي�ة بش�مولنا بق�رار اضافة درجات ع�ىل املعدل 
لكوننا من احفاد وتبناء الس�جناء السياس�ين اسوة 
بأبن�اء الش�هداء علم�ا ان معدالتنا ال تق�ل عن ال90 
والن ظروف املعيشة صعبة والن نستطيع الدخول اىل 
الكلي�ات االهلية النها عالية التكلفة نرجو انصافنا يف 

هذا املوضوع مع الشكر والتقدير 

فيف من طلبة السادس االعدادي

قرار اضافة درجات على المعدل

طلب استثناء

إن صناعة الكذب والتضليل اإلعالمي يعمل على 
قلب الحقائق،من خالل اختالق اخبار واحداث كاذبة 

وتسويقها عرب األبواق اإلعالمية والتي باتت مسيطرة 
على البشرية من خالل وسائل االتصاالت الحديثة
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يح�اول علماء من مختل�ف دول العالم اكتش�اف 
»اكس�ر الش�باب« أو اكتش�اف طريق�ة لتمدي�د 
مرحلة الش�باب والحياة النش�طة.ويعتقد علماء 
جامع�ة كاليفورنيا يف مدينة بركيل، أنهم أصبحوا 
قاب قوس�ن من حل هذه املسألة، ألنهم اكتشفوا 
عالقة ب�ن تطور »ذبول« الجس�م نتيج�ة التقدم 
بالعم�ر وبن وظيفة مجم�ع بروتيني مناعي هو 
inflammasome NLRP3 ، ال�ذي اعت�ره األطباء 
»مح�ول جزيئي«.وه�ذا املجم�ع الروتين�ي ه�و 
املس�ؤول عن اكتش�اف م�ا يه�دد األداء الطبيعي 

للجس�م.وتفيد مجل�ة Cell Metabolism العلمية 
بأن الباحثن قد اكتش�فوا لدى كبار السن نشاطا 
مفرط�ا له�ذا املجم�ع الروتين�ي، مع أن�ه خالل 
التق�دم بالعم�ر يضع�ف تدريجي�ا أم�ام مختلف 
األمراض وتأثرات الوسط املحيط والتوتر النفيس. 
وله�ذا يزداد عبء جهاز املناعة.ووفقا للخراء، إذا 
تمكن�وا من اكتش�اف طريقة ل� »وق�ف« املجمع 

.NLRP3 الروتيني
س�يتمكنون من إبطاء عملية الش�يخوخة وتطور 
األمراض التي ترافقها، مثل الزهايمر وباركنسون.

قال مركز صحي متخصص إن زيادة الوزن غر 
امل�ررة، أي التي ال ترجع إىل تناول كميات كبرة 

من الطعام، تنذر بقصور الغدة الدرقية.
وأوض�ح املرك�ز االتح�ادي للتوعي�ة الصحي�ة 
أن قص�ور الغ�دة الدرقية يحدث بس�بب نقص 
هرمون الثروكسن، الذي يتسبب يف بطء عملية 
األيض )التمثيل الغذائي(، ومن ثم زيادة الوزن. 
وأضاف »تش�مل أعراض قصور الغ�دة الدرقية 

ش�حوب الب�رة وجفافه�ا وتقص�ف الش�عر 
وتس�اقطه واإلمس�اك املزم�ن وتراج�ع القدرة 
ع�ى الرتكي�ز وبذل املجه�ود والتع�ب والخمول 
ال�دورة  واضطراب�ات  الن�وم  واضطراب�ات 

الشهرية«.
ونص�ح املركز ب�رورة استش�ارة اختصايص 
غدد صماء فور مالحظة هذه األعراض للتحقق 

من اإلصابة بقصور الغدة الدرقية.

أعلنت هونغ كونغ أن املدارس س�تظل مغلقة حتى 
16 آذار 2020، حي�ث تكافح املدينة تفيش فروس 
كورونا املس�تجد، الذي أصاب عرات اآلالف يف الر 

الرئييس للصن. 
وق�ال كيفن يونغ، وزي�ر التعلي�م يف هونغ كونغ، 
الخمي�س، إن املدينة تخطط إلطالق برامج تعليمية 
عر اإلنرتن�ت مع إغالق امل�دارس، مضيفا: »تعليق 

الدراسة ال يعني تعليق التعليم«. 
وأسفر الفروس عن 50 حالة إصابة مؤكدة وحالة 

وفاة واحدة يف هونج كونج، التي يقطنها قرابة 7.4 
مليون شخص. 

ويف الر الرئييس للصن، أعلنت الس�لطات الصحية 
ارتف�اع حصيل�ة الوفي�ات الناجم�ة ع�ن اإلصابة 

بالفروس إىل 1310 حاالت عى األقل. 
وس�جلت مقاطع�ة هوبي، بؤرة تف�يش الفروس، 
14840حالة إصابة جديدة باملرض خالل الساعات 
ال�24 املاضية، بينها حاالت تم تش�خيصها رسيريا 

بعد مراجعة أسلوب التشخيص.

زيادة الوزن غير المبررة تنذر بقصور الغدة الدرقية

هونغ كونغ تعلق الدراسة لوقف تفشي »كورونا«

علماء قاب قوسين من إيقاف الشيخوخة؟

كش�ف أطب�اء اخصائي�ون يف امراض الجه�از الهضمي ع�ن جملة 
أع�راض تحتم عى من يتعرض لها بمراجعة الطبيب املختص كونها 

ربما تدلل عى إشارة باإلصابة برسطان الكبد.
وكش�ف األطباء عن األعراض األوىل لرسطان الكبد، ويف حال تعرضك 
له�ا، يج�ب علي�ك مراجع�ة الطبي�ب املختص ع�ى الف�ور والقيام 

بالتحاليل الالزمة.
ومن أحد أعراض رسطان الكبد هو األلم املتقطع يف املعدة أو يف الجزء 
العل�وي من البطن، كما يمكن أن يش�عر الش�خص بأل�م يف منطقة 
الكت�ف األيمن ويمك�ن أن ينتر إىل منطقة 
الظه�ر أو الج�زء األس�فل واأليمن 

من الصدر.
وه�ذه األع�راض ه�ي من 
الت�ي  األوىل  األع�راض 
تط�ور  إىل  تش�ر 
ولك�ن  الكب�د،  أورام 
ذل�ك  إىل  باإلضاف�ة 
م�ن  ع�دد  هن�اك 

األعراض األخرى.
أن اإلنحفاض  كم�ا 
ال�وزن  يف  الح�اد 
إىل  يش�ر  أن  يمك�ن 
برسط�ان  اإلصاب�ة 
إىل  باإلضاف�ة  الكب�د 
وفق�دان  املتك�رر  الغثي�ان 
الش�هية وطاقة الجس�م وتورم 
البطن واصفرار بي�اض العن والجلد، 
والش�عور بالش�بع بعد تناول كمية صغرة من الطعام، 

وفق موقع »وان«.
ويويص األطباء بالتخيل عن العادات الس�يئة، مثل اإلفراط يف تعاطي 
الكح�ول والتدخن، لتقليل خطر اإلصاب�ة برسطان الكبد. ويجب أن 
يحتوي النظام الغذائي عى الفواكه والخروات واألسماك والحليب 
والعس�ل واللحوم والحب�وب والزيوت النباتية وغره�ا من املنتجات 

الصحية، باإلضافة إىل ممارسة التمارين الرياضية.

تعرف على االعراض الجديدة 
لسرطان الكبد

كيف تؤثر الوجبات السريعة في جسم اإلنسان؟
كش�فت دراسة علمية حديثة أن اآلباء واألجداد 
يتس�ببون يف تس�مم أكث�ر من نص�ف األطفال 
ح�ول العال�م، بس�بب تقديمهم نصائ�ح بأخذ 

جرعات ادوية خاطئة.
وأش�ارت ش�بكة »يس إن أن« األمريكي�ة إىل أن 
أكثر م�ن نصف األطفال حول العالم الذين تقل 
أعماره�م عن 5 س�نوات تس�مموا ع�ن طريق 
أق�راص أو أدوي�ة أو وصفات طبيع�ة أخذوها 
بناء ع�ى نصيحة من اآلب�اء أو األجداد، أو بعد 

حصوله�م ع�ى األدوية عن طري�ق الخطأ بعد 
إزالة بالغن عبوات األم�ان الخاصة باألطفال، 

تؤدي إىل إصابتهم بالتسمم.
وحذرت الدراس�ة أن األزمة األكر أن البالغن ال 
يلتفت�ون إىل عبوات األم�ان الخاصة باألطفال، 
ويرتكون أمامهم أدوية تش�كل خطورة عليهم 
مث�ل أدوي�ة عالج م�رض الس�كري أو أمراض 
القلب.وأجري�ت تل�ك الدراس�ة بالتش�ارك بن 
مركز الس�يطرة عى األمراض م�ع كلية الطب 

بجامع�ة إيم�وري يف أتالنتا ومركز الس�موم يف 
جورجيا إلجراء التحليل.

وقال مؤلف الدراس�ة، دانييل بودنيتز، الباحث 
يف قسم تعزيز جودة للرعاية الصحية يف مراكز 
الس�يطرة عى األمراض والوقاية منها: »تشر 
ه�ذه البيان�ات إىل أنه ق�د حان الوق�ت للرتكيز 
بشكل أكر عى تشجيع البالغن عى االحتفاظ 
باألدوية يف حاويات تحتوي عى ميزات مقاومة 

لألطفال«.

قال�ت ام�رأة يف العق�د الثال�ث م�ن عمرها 
إنه�ا لج�أت إىل الصوم الج�اف« ولم ترب 
املاء مل�دة عام كام�ل، األمر الذي س�اهم يف 
تحس�ن حالته�ا الصحية بص�ورة مذهلة، 
وذلك بخالف كل النصائح الطبية والصحية 

والتقارير العلمية عن أهمية رشب املاء.
ووفق�ا للم�رأة الت�ي تعيش يف جزي�رة بايل 
اإلندونيس�ية، ص�ويف بارتي�ك، البالغ�ة من 
العمر 35 عاما، فقد ساعدها الصوم الجاف 
عى معالج�ة آالم املفاصل ومش�اكل الجلد 
والحساس�ية الغذائي�ة ومش�اكل الهض�م 

باإلضافة إىل انتفاخ العينن لديها.
وأكدت خبرة التغذية ومعلمة اليوغا أنها ال 
ترب املاء لفرتة ترتاوح بن 13 و14 ساعة 
يوما، وإذا ما أرادت السوائل، فإنها تلجأ إىل 
عصائر الفواكه الطبيعية، الذي تصفه بأنه 

»ماء حي«.
وقال�ت صويف إن�ه يمكنه�ا الحص�ول عى 
جمي�ع العن�ارص الغذائي�ة الت�ي يحتاجها 
جسمها من الفواكه والخروات والعصائر 
ومي�اه ج�وز الهن�د، مش�رة إىل أن األطباء 
أبلغوه�ا بأنها »بخر وال تعاني من أي يشء 
خاط�ئ، وأنن�ي إذا رغب�ت يف التخل�ص من 
االنتفاخ يف العينن فيجب أن أخضع لعملية 

جراحية«، بحس�ب ما ذكرت صحيفة دييل 
ميل الريطانية.

وأضاف�ت أن أح�د األصدق�اء، ال�ذي حاول 
الص�وم الجاف، اقرتح عليه�ا اللجوء إىل هذ 
الخي�ار، وبالفعل ب�دأت بتطبيقه، مش�رة 
إىل أن النتائ�ج ب�دأت تظهر مب�ارشة، حيث 
بدأ االنتفاخ يتحس�ن، األم�ر الذي دفعها إىل 

مواصلة الصوم الجاف ملدة أطول.

وقال�ت أيضا إن رشب املي�اه املعبأة أو مياه 
الصنب�ور يره�ق الكليتن ويتس�بب بطرد 
جمي�ع العن�ارص الغذائي�ة م�ن الجس�م، 
وتابع�ت قائلة »ال تحت�اج إىل املاء لتحافظ 
عى رطوب�ة الجس�م، ويف الحقيق�ة فاملاء 
يجعلك تش�عر باالنتف�اخ، ولكن عندما تبدأ 
الصوم الجاف، ستدرك أن جسمك ال يحتاج 

إىل املاء حقا«.

بسبب نصائحهم الخاطئة.. اآلباء واألجداد يتسببون في تسمم أكثر من نصف األطفال 

الثوم .. فوائده تفوق رائحته الفواحة
يتميز الثوم بأن فوائده موجودة فيه، فاملكونات 
نفس�ها هي املسؤولة عن رائحته ونكهته حيث 
يحتوي ع�ى إنزيمات ومركبات لها دور كبر يف 
الوقاية من أمراض القلب واألوعية الدموية، عر 

تقليل كمية خاليا الكبد املنتجة للكوليسرتول.
كم�ا ويكاف�ح الرسط�ان، ويعم�ل ع�ى تعزيز 
العظ�ام،  صح�ة  وتحس�ن  املناع�ي  الجه�از 
ويحت�وي ع�ى العدي�د من امل�واد املغذي�ة مثل: 
 ،B6 املنغنيز، والس�يلينيوم، واأللياف، وفيتامن

.C وفيتامن
أيض�ا ع�ى كمي�ات مناس�بة م�ن  ويحت�وي 
والبوتاس�يوم،  والنح�اس،  الكالس�يوم، 

.B1 والفوسفور، والحديد، وفيتامن
ويعم�ل الث�وم عى تعزي�ز جه�از املناعة 

مم�ا يقل�ل األم�راض الش�ائعة 
مث�ل اإلنفلون�زا ون�زالت الرد 
بنس�بة 63٪ مقارن�ًة بالعالج 

دراس�ة  وف�ق  الوهم�ي، 
مطولة اس�تمرت ل� 

12 أسبوعاً.
الدراس�ات  وج�دت 

مكم�الت  أن  الطبي�ة 
الثوم تؤثر بشكل كبر يف خفض 

ضغط الدم لدى األش�خاص الذي�ن يعانون من 

ارتفاع ضغط الدم.
ويف إح�دى الدراس�ات، كان تأث�ر 1500-600 
ملغ من مس�تخلص الثوم عى املسنن له نفس 
فعالية عقار أتينولول يف خفض ضغط الدم عى 

مدار 24 أسبوعاً.
كم�ا ويحت�وي ع�ى مض�ادات األكس�دة التي 
تدع�م آلي�ات حماي�ة الجس�م ض�د األكس�دة. 
الكوليس�رتول  الث�وم  تقل�ل مكم�الت  كم�ا و 
ال�كيل والكوليس�رتول املنخف�ض الكثافة 

)الس�يئ(، خاصة ل�دى أولئ�ك الذين 
يه�م  كوليسرتول عال.لد

ووج�دت دراس�ة اس�تمرت أربعة أس�ابيع عى 
العاملن يف مصنع لبطاريات السيارة )التعرض 
املفرط للرصاص( أن الثوم يخفض مس�تويات 

الرصاص يف الدم بنسبة ٪19.
كم�ا أنه يقلل م�ن العديد من عالمات التس�مم 

الرسيرية، بما يف ذلك الصداع وضغط الدم.
 Food وتش�ر دراس�ة نرت يف املجل�ة الطبية
and Chemical   Toxicology  إىل أن مش�كلة 
الطهي مع الثوم تكمن يف أنه بمجرد تس�خينه، 
يفق�د قدرته عى إنت�اج اإلنزيم�ات الالزمة 
إلنشاء مركبات قوية للغاية يمكن أن تمنع 

أمراض القلب واألوعية الدموية.
حتى تحصل عى الفوائد الصحية 
له، يجب عليك أوالً سحقه أو 

تقطيعه.
بالسماح  الخراء  ويويص 
للثوم املسحوق أو املقّطع 
بالجل�وس مل�دة ال تقل 
إىل  خم�س  ع�ن 
دقائ�ق  ع�ر 
إلتاحة وقت كاٍف 
لتكوي�ن اإلنزي�م، ثم 
صورت�ه  يف  نيئ�اً  ي�ؤكل 

الخام.

رياضة »الغولف«.. مرة في الشهر تقيك من الموت المبكر 
يف  ُن�رت  مقال�ة  تناول�ت 
 British Journal of Sports”
األطب�اء  أن    “Medicine
يج�ب أن يش�جعوا الناس عى 
ممارس�ة رياض�ة الغول�ف ملا 
لها من فوائ�د عظيمة للصحة 

البدنية والعقلية.
أن  اىل  الدراس�ة  وأش�ارت 
ممارس�ة ه�ذه الرياض�ة عى 
األق�ل م�رة ش�هريا تقل�ل من 
خط�ر املوت املبكر س�واء أكان 
يس�تخدم  أم  يم�يش  الالع�ب 
عرب�ة الغولف، وه�ذا ما قدمه 
الباحث�ون يف مؤتمر يف املنظمة 
الدماغية  للس�كتات  األمريكية 

يف لوس أنجلوس.
وحس�ب مجلة ”هيل�ث الين“، 
أج�رى الباحث�ون دراس�ة عن 
م�ن  لع�دد  القلبي�ة  الصح�ة 
املشاركن خالل الفرتة من عام 
1989 حت�ى ع�ام 1999، ويف 
نهاية ال� 10 سنوات، أوضحت 
الدراسة أن هؤالء املشاركن قد 
ت�م تقييمهم م�ن كل املخاطر 

القلبية مثل السكتات الدماغية 
والنوبات القلبية.

وكان عدد املشاركن يف الدراسة 
5900 ش�خص من بينهم 384 
الجول�ف،  يلعب�ون  ش�خصا 
تبعت  التي  وطبقا لإلحصاءات 
تلك الدراسة فإن نسبة 8٪ من 

الذين يلعب�ون الغولف يعانون 
الس�كتات الدماغية، يف حن أن 
املتوس�ط هو 9٪، وه�و فارق 

ليس بكبر.
مع�دل  بمقارن�ة  ذل�ك  وم�ع 
الوفي�ات وجد الباحثون ش�يئا 
مث�را إذ إن مم�اريس رياض�ة 

الجول�ف بانتظ�ام يصل معدل 
الوفيات لديهم إىل 15٪ مقارنة 
بباق�ي املجموع�ة الت�ي تصل 

نسبة الوفيات لديهم إىل ٪24.
ويق�ول الدكتور ج�اي مينتز، 
القلب بمستشفى  مدير قس�م 
س�اندرا ات�الس ب�اس للقل�ب 
امل�يش  إن  نيوي�ورك،  بمدين�ة 
الغول�ف  رياض�ة  أثن�اء  يف 
العملي�ة  تنش�يط  يف  يس�اعد 
أن  كم�ا  للجس�م،  التنفس�ية 
الطبيع�ة االجتماعي�ة لرياضة 
الغولف التي تتمث�ل يف التجول 
والتخاط�ب م�ع األصدق�اء يف 
أثناء امليش تس�اعد كبار السن 
أداء  عليه�م  يصع�ب  الذي�ن 
األخ�رى  الرياض�ة  التماري�ن 

الصعبة.
أن  مينت�ز  الدكت�ور  وأض�اف 
رياضة الغول�ف طريقة مهمة 
م�ن  حياتن�ا  ع�ى  للحف�اظ 
خط�ر امل�وت مبك�را، وأن لعب 
الغولف راجال أفضل للقلب من 

استخدام عربة الغولف.

بعد امتناعها شرب الماء عاما كامال .. امرأة اندونيسية تروي النتائج

خب�رة  باري�ل،  س�وزي  كش�فت 
التغذية األس�رتالية الش�هرة، عما 
يجري يف جسم اإلنسان عند تناول 

األكالت الرسيعة باستمرار.
وتش�ر الخب�رة إىل أن »الحدي�ث 
الهمرغ�ر  تن�اول  ح�ول  ي�دور 
والبطاط�ا املقلية والدج�اج املقيل 
والبيتزا، ألنها أسوأ اختيار ملن يريد 
تناول طعام صحي ويريد التخلص 

من الوزن الزائد«.
وتق�ول باريل، »تحت�وي املأكوالت 
الرسيع�ة ع�ى نس�بة عالي�ة من 

ن  ه�و لد ا

الحراري�ة  والس�عرات 
والس�كر  املصنعة  والكربوهيدرات 
وامللح. وتحتوي املأكوالت الرسيعة 
نش�رتيها،  الت�ي  ش�يوعا  األكث�ر 
تقريب�ا ع�ى الس�عرات الحراري�ة 
وكمي�ة األمالح والس�كر والدهون 
املش�بعة الالزم�ة للجس�م خ�الل 

يومن«.
وتضيف الخب�رة محذرة، وعواقب 

ل  و تن�ا
األطعم�ة 

هنية  لد ا

بانتظام وخالل فرتة طويلة تكون 
س�يئة، تبدأ بزيادة ال�وزن وتنتهي 
بأمراض القل�ب واألوعية الدموية، 
أن�واع  بع�ض  إىل  الس�كري  وم�ن 

الرسطان.
وتؤكد الخبرة عى أنه يف »الحقيقة 
الضغ�ط  ي�زداد  يشء  كل  قب�ل 
ع�ى املع�دة والدماغ بس�بب كثرة 
الحراري�ة  والس�عرات  الده�ون 

والس�كريات.  والكربوهي�درات 
يف  يسء  تأث�ر  له�ا  امل�واد  وه�ذه 
بع�د  لالهتم�ام  واملث�ر  الجس�م. 
تن�اول وجبة من األكالت الرسيعة، 
يشعر الشخص بالجوع أرسع من 
املعت�اد، م�ا يجعله يرغ�ب بتناول 
كمية أكر م�ن هذه األكالت الغنية 

بالدهون والسكر«.
ووفق�ا للخب�رة، هن�اك مش�كلة 
أخرى، وهي ارتفاع نس�بة األمالح 
االرتف�اع  ه�ذا  األكالت.   ه�ذه  يف 
يس�بب تغر مس�توى ضغط الدم 
الدموي�ة، وهذا  األوعي�ة  ومرون�ة 
بضع�ة  خ�الل  مالحظت�ه  يمك�ن 
ساعات بعد تناول كمية متوسطة 
الحج�م من ه�ذه األكالت الرسيعة 

أو عدد من قطع الهمرغر.
وع�الوة ع�ى ه�ذا، يس�بب املل�ح 
احتباس الس�وائل يف الجسم، الذي 
يحاول التخلص من كمية األمالح. 
كم�ا أن القلب يضطر للمس�اهمة 
يف عملية هضم ه�ذه األطعمة غر 
الصحية، ما يجعل اإلنس�ان يشعر 

بالخمول والتعب.
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املراقب العراقي/متابعة...
بات من املتوقع أن يصل سعر لوحة 
»فالح�ة أم�ام منزل ريف�ي« والتي 
بيعت مقابل 4 جنيهات إس�رليني 
يف الس�تينيات، إىل 13 ملي�ون جنيه 
إس�رليني بعد أن أظهرت األش�عة 
الس�ينية مفاجأة تش�ر إىل أنها قد 
تك�ون للرس�ام الهولندي فنس�نت 

فان جوخ.
ووفق�ا ملا نرشت�ه صحيف�ة »دييل 
م�زاد  يف  اللوح�ة  بيع�ت  مي�ل«، 
ستافوردش�ر مقابل 4 جنيهات يف 

عام 1967.
وكش�فت األشعة السينية عن رسم 
يح�رث  لرج�ل  الط�الء  تح�ت  أويل 
الثران، مم�ا ربط العمل بعمل آخر 

للفنان يف وقتها.
ويعتقد أن فان جوخ رس�م اللوحة 
يف ع�ام 1885 عندم�ا كان الفن�ان 
بعم�ر 33 عاما، قبل أربع س�نوات 

من وفاته.
وتخل�ت أرسة هول�م ع�ن اللوح�ة 
مقاب�ل مبلغ زهي�د، لحصولها عىل 

حيز تخزين داخل املنزل.
يذكر فينس�نت فان جوخ الش�هر 
بغزارة اإلنتاج لم يبدأ الرس�م حتى 
س�ن 27 عاما، وتويف بسن السابعة 

والثالثني يف عام 1890.
وخالل تلك الس�نوات العرش رس�م 
فان جوخ 900 لوحة عىل القماش، 
و110 ع�ىل الورق، بمع�دل لوحتني 

ورسمتني يف األسبوع.

ومن مراكز نش�وء الفخار يف إيران نذكر عىل سبيل 
املث�ال منطقة جبال زاغرس الوس�طى قبل األلفية 
الثامن�ة قبل امليالد، وأما بالنس�بة اىل ظهور وصنع 
ماكنة الفخ�ار وأفران الفخاري�ات وأدواتها فيعود 

تاريخه اىل األلفية الرابعة قبل امليالد.
الفخاريات اصطالحاً تطلق عىل األشياء التي تصنع 
من الطني والصلص�ال املفخور بالن�ار مثل األواني 
والصح�ون وم�ا اىل ذل�ك. فه�ذه األش�ياء اذا كانت 
مطلية تسمى بالخزفيات واال فتسمى بالفخاريات.
الفخ�ار يف الحقيق�ة ه�و أول نت�اج فن�ي صناعي 
جادت به أيدي االنس�ان البدائ�ي يف غابر االيام كما 
أنه نتيجة طبيعية لحاجات االنسان ومشاعره عند 

ارتباطه بالبيئة وما يجري حوله. وبما أن املكونات 
الرئيس�ية للفخار كالطني )الصلصال( واملاء والنار 
كان�ت تتوف�ر يف كل منطقة س�كنها االنس�ان، لذا 
نتمك�ن بالطبع من العثور عىل م�ا يدل عىل صنعه 

وانتشاره يف كل املناطق املؤهلة بالسكان.
ان أق�دم الفخاري�ات التي ت�م العث�ور عليها خالل 
أعم�ال التنقيب والحفري�ات التي أجري�ت يف ايران 
يف امل�ايض، تع�ود اىل منطقة »كن�ج دره« الواقعة يف 
محافظة كرمانشاه غرب ايران، حيث يرجع تاريخ 
هذه املكتشفات اىل حوايل األلفية الثامنة قبل امليالد.
صناع�ة الفخاري�ات ه�ي م�ن جمل�ة الصناع�ات 
التقليدي�ة الت�ي حافظ�ت وم�ا زال�ت تحافظ عىل 
أصالتها وعراقتها وقيمها 
الفنية بالرغ�م من تمادي 
آالف  وتعاق�ب  االي�ام 

السنني.
إن من أحد التقاليد البارزة 
املألوف�ة لصن�ع الفخار يف 
إيران هو الفخار ذو اللون 
فه�ذا  املنق�وش،  األحم�ر 
النوع م�ن الفخار كان له 
انتش�ار واس�ع يف املناطق 
املتاخمة لصحاري وس�ط 
اي�ران، ويع�ود عم�ره اىل 

األلفيت�ني الخامس�ة والسادس�ة قبل املي�الد. هذه 
األنواع من الفخاريات، كم�ا مّر ذكره، كانت يدوية 
الصن�ع وتم انتاجها باس�تخدام عجين�ة من الطني 

والرمل واوراق النباتات املفتتة.
ونظ�راً لل�دور الذي لعبت�ه ايران يف انش�اء حضارة 
وثقاف�ة عاملية ع�ر العص�ور والق�رون املتعاقبة، 
واصل�ت ومازال�ت تواص�ل عطاءها الفن�ي الراقي 
يف االحتف�اظ باملكتس�اب وال�راث الفن�ي ودورها 
الري�ادي يف إبداع النتاج�ات الفنية بما فيها صناعة 
الفخار.ويف العرص الحايل، نرى لفن الفخار االيراني 
امتداداً جغرافياً واسعاً من جنوب البالد من الخليج 
الف�اريس اىل ش�مالها واملناط�ق املطل�ة ع�ىل بحر 
الخ�زر مع الحفاظ ع�ىل الخصائ�ص املتميزة بكل 
منطقة وبيئة. وعىل ما يبدو فان الرسوم املنقوشة 
ع�ىل الفخاريات هي اليشء األب�رز والتي لها جذور 
ضارب�ة يف عمق تاريخ يف صناع�ة الفخار عىل أيدي 

صانعيها وفنانيها املبدعني.
ومدينة »اللجني« بهم�دان غرب ايران هي من اكثر 
املراك�ز العاملية ش�هرة وفاعلية يف الوق�ت الراهن. 
ه�ذه املدينة التي لها نش�اط فني متواصل وس�جل 
واس�ٌع يف انتاج االواني الفخاري�ة بمختلف أنواعها 
وأش�كالها تعد م�ن إحدى الجاذبيات الس�ياحية يف 
همدان وهي يف الوقت نفس�ه عاصم�ة الفخاريات 

بايران. 

المراقب العراقي/ متابعة...
تعد الهضبة االيرانية نظرًا 

لتنوعها البيئي والمناخي 
واحدة من أهم المراكز الرئيسية 
لظهور صناعة الفخار وتطورها 

في منطقة غرب آسيا.
ولم تسجل أي منطقة في 

آسيا الغربية تطورًا ملحوظًا 
في صناعة الفخار خالل آالف 
من السنين التي مرت بها كما 

شهدتها إيران.

املراقب العراقي/ متابعة ...
تتناول العديد من الش�عوب، لحوم الخفافيش بشكل دائم، عىل هيئة 
أطباق متنوعة، ويستخدم الخفاش بأكمله يف الطبق بما يف ذلك الرأس 

واألجنحة، ليس فقط يف الصني، بل ويف العديد من الدول األخرى.
ق�ال تاج�ر لح�وم الخفافيش س�تينيل تيمبولين�غ، يف ش�مال والية 
س�والوييس االندنيس�ية: »إن انتش�ار ف�روس كورونا ل�م يؤثر عىل 
الطلب ع�ىل لحوم الخفافي�ش... يف حقيقة األمر املبيعات مس�تمرة 

بشكل طبيعي«.
ويبي�ع تيمبولين�غ ما بني 50 و60 خفاش�اً وس�طيا بش�كل يومي، 
وخ�الل فرات األعي�اد يمكنه بيع م�ا يصل إىل 600، بحس�ب موقع 

.»physiciansweekly«
وقال ويليام ونجس�و، خبر الطهي اإلندونييس ومؤلف عدد من كتب 
الطهي: »الخفافيش هي الروتني املفضل للس�كان األصليني، خاصة 

يف شمال سوالوييس. الجزء املفضل لدي هو األجنحة«.
يعتق�د أن ف�روس كورون�ا ظهر يف س�وق للمواد الغذائي�ة يف مدينة 
ووه�ان الصينية، الت�ي كانت تبي�ع الحيوانات الري�ة بطريقة غر 
مرشوعة. ويعتقد خراء الصحة أنه ربما يكون قد نشأ يف الخفافيش 

ثم انتقل إىل البرش، ربما عن طريق ساللة أخرى.  

املراقب العراقي/ متابعة...
تشيتيس�و  اليابان�ي  ب�ات 

أك�ر  واتاناب�ي، 
معمر  رج�ل 

يف 

العال�م 
أن  بع�د 

بل�غ م�ن العم�ر 

112 ع�ام و344 يوم، ليدخل موس�وعة 
 » غيني�س «

لألرقام القياسية.
وأج�اب واتانابي عن س�ؤال بش�أن رس 
ط�ول عمره، قائ�ال: »ال تغضب وحافظ 
عىل ابتس�امتك«، بحس�ب صحيفة »يو 

إس توداي«.
وول�د واتاناب�ي ع�ام 1907 بمدين�ة 
نييغاتا الس�احلية ش�مايل اليابان، 
امل�ايض  العق�د  حت�ى  وعم�ل 

كمزارع.
وتخ�رج واتاناب�ي من مدرس�ة 
زراعي�ة قبل أن ينتق�ل إىل تايوان 
قص�ب  زراع�ة  مج�ال  يف  للعم�ل 
عام�ا.  18 هن�اك  وع�اش  الس�كر، 

وعق�ب انتهاء الح�رب العاملي�ة الثانية، 
ع�اد واتانابي إىل نييغات�ا وعمل موظفا 

حكوميا حتى تقاعده.

113 عاما... أكبر معمر في العالم يكشف سر طول عمره

مليارا دوالر في مهب الريح !
 املراقب العراقي/ متابعة...

طاملا كانت األنغولية إيزابيل دوس سانتوس محط أنظار اإلعالم يف إفريقيا والعالم، 
حيث اشتهرت بأنها أغنى امرأة يف قارتها، لكن ثروتها اآلن باتت مهددة بالضياع.

فقد جمدت الرتغال الحس�ابات املرصفية البنة الرئيس األنغويل الس�ابق، بش�بهة 
قيامها باالحتيال يف بلدها، وذلك بناء عىل طلب من حكومة لواندا.

وق�ال املدع�ي العام الرتغ�ايل، الثالثاء، إن�ه أمر بتجمي�د حس�ابات إيزابيل، التي 
تعت�ر أغن�ى ام�رأة يف إفريقيا بثروة تق�در بحوايل ملي�اري دوالر وفق�ا لتصنيف 
مجلة »فوربس«.وتطالب دوس س�انتوس، الت�ي ولدت يف أذربيجان قبل 46 عاما، 

بالجنسية الروسية بامليالد، عندما كانت باكو جزءا من االتحاد السوفيتي.
وقال�ت دوس س�انتوس، وهي ابنة رئيس أنغوال الس�ابق خوس�يه إدواردو دوس 
سانتوس، لوسائل اإلعالم الروسية الشهر املايض، إنها »تحتفظ دائما« بجنسيتها 

الروسية، بناء عىل محل ميالدها.
ووفقا لالدعاء العام الرتغايل، فإن مصادرة حس�ابات دوس سانتوس املرصفية يف 

الرتغال جاء استجابة لطلب أنغوال.
وكانت أنغوال ذكرت، الش�هر املايض، اس�م إيزابيل دوس س�انتوس كمش�تبه بها 
رس�ميا يف اتهامات بس�وء اإلدارة واخت�الس األموال خالل فرة رئاس�تها لرشكة 
النفط الحكومية »س�ونانغول«، كما جمدت السلطات أصولها يف الدولة اإلفريقية 
يف ديس�مر.ونفت دوس س�انتوس م�رارا خ�الل األس�ابيع املاضي�ة ارت�كاب أي 

مخالفات، حسبما ذكرت صحيفة »موسكو تايمز« املستقلة.
ويعتقد أن من حق دوس سانتوس الحصول عىل الجنسية الروسية، مما سيجنبها 

املالحقة يف الرتغال أو أنغوال، مستعمرتها السابقة.

املراقب العراقي/ متابعة...
 انتقلت قري�ة Lily Dale الصغرة 
يف نيويورك، إىل مرحلة متقدمة من 
الروحانيات، حيث أصبح س�كانها 
ال�275 يطلقون عىل أنفسهم اسم 
)الوس�طاء(، مدعني أنهم قادرون 

عىل االتصال باملوتى.
 Lily Dale مجتم�ع  وتأس�س 
الروحان�ي يف ع�ام 1879، من قبل 
أعضاء حرك�ة روحانية من القرن 
19 ، والت�ي تش�دد ع�ىل أن أرواح 
املوتى لديها قدرة عىل التواصل مع 

البرش األحياء.
وتش�ر التقاري�ر إىل أن 50 ف�ردا 
من املقيم�ني يف Lily Dale هم من 
الوسطاء الدائمني عىل مدار العام، 
وم�ن بينهم قائ�دات يف الدفاع عن 
الروحانيات  املرأة.وتحولت  حقوق 

إىل صناع�ة بملي�ارات ال�دوالرات، 
ع�زوف  تزاي�د  م�ع  املنطق�ة  يف 
األمريكي�ني ع�ن األدي�ان املنظمة 
الروحاني�ة  االتجاه�ات  لصال�ح 

األخرى.
 ،Goop وحظي�ت الحركة بدعم من
بالصح�ة،  ُتعن�ى  رشك�ة  وه�ي 
أسس�تها املغنية والكاتبة واملمثلة 
األمريكية، غوينيث بالرو، ما أدى 
 Lily Dale إىل تزايد االهتمام بقرية
وتسليط الضوء عليها بشكل دائم.

وبحس�ب تقري�ر لرشك�ة أبح�اث 
م�ن  فإن�ه   ،IBISWorld الس�وق 
املتوقع أن يكسب األشخاص الذين 
يقدم�ون خدم�ات نفس�ية نح�و 
2.3 ملي�ار دوالر قبل ع�ام 2023، 
الروحاني�ون  الوس�طاء  ويش�كل 

نحو 20% من هذا الرقم.

صناعة الفخار من أقدم الفنون في الجمهورية اإلسالمية االيرانية 

طائرات دون طيار للحفاظ على حياة الحوامل وضمان والدة سلسة

مصحف التجويد الملون 
يزين مكتبة معهد القرآن بكربالء

املراقب العراقي/ متابعة...
أعل�ن معه�د الق�رآن التاب�ع للعتب�ة 
العباس�ية، عن وصول نس�خ متعددة 
م�ن مصحف التجوي�د امللّون الخاّص 
بأح�كام التجويد، الذي خ�ط بإيادي 
ومطبع�ة عراقّية وتحت إرشاف لجنة 
مختّص�ة م�ن مرك�ز عل�وم الق�رآن 

وتفسره وطبعه التابع للمعهد.
أن املصحف يعد نتيجة الّدعم والعناية 
التي توليها العتبُة العّباسية املقّدسة، 
الل�ه العزي�ز،  خدم�ة منه�ا لكت�اب 
والس�يما أن الق�رآَن الكري�م كتاب ال 
ُتفنى غرائبُه والبّد لإلنسان أن يغرف 
من ه�ذا الينب�وع الج�اري بالركات 

ر عىل هدايته. والسَّ
وللمصحف مميزات عدة أهّمها:

1- ُطِب�ع املصح�ف يف مطبع�ة دار الكفي�ل 
للطباعة والنرش والتوزي�ع بورٍق ذي نوعّيٍة 

جّيدة وِطباعٍة فاخرة وبالحجم الوزيرّي.
2- خ�ّط املصحُف بأنام�ل الخّطاط العراقي 
حميد السعدي بمش�اركة الخّطاط العراقّي 

السّيد محمد املرشفاوي.
3- األل�وان التي ُطب�ع بها ق�د أَْضفت عليه 
جماالً وس�حراً إضافًة اىل ما يتعلّق بجمالّية 

اإلعداد والتصميم.
4- روعيت يف تصميم املصحف أموٌر جمالّية 

أضافت إليه ملساٍت فنّية.
5-  الخ�ّط الذي ُخّط ب�ه املصحف هو )خّط 
النسخ( الذي يتمّيز بأّنه واضٌح وتسهل عىل 

القارئ قراءته دون عناء.
6- تمّي�ز املصح�ُف بالعالم�ات واإلش�ارات 
ذات األلوان الخاّصة بعلم التجويد املعروفة، 

وبخطٍّ واضح.

7- امتاز بحركاٍت واضحة وس�هلة ومفيدة 
ج�ّداً ملن أراد أن يتعلّم ف�ّن القراءة والتجويد 

بشكٍل صحيح ومتقن.
8- أُنج�ز وُدّق�ق وروج�ع املصح�ُف تح�ت 
إرشاف لجن�ٍة علمّي�ة متخّصصة بالعالمات 
واإلش�ارات الخاّصة باملّد والغّن�ة والتفخيم 

وغرها.
9- املصح�فُ املجوَّد هو دليٌل ل�كلِّ َمْن يريد 

أن يتعلّم القراءة الصحيحة للقرآن الكريم.
َ أح�كام التالوة  د ب�نيّ 10- املصح�ف املج�وَّ
والتجويد، وذلك بوساطة العالمات املوجودة 
يف الرشي�ط املثّبت أس�فل الصفح�ات، فكّل 
لوٍن ُيعطي حكماً من أحكام التجويد للقرآن 

الكريم.
يذكر أن املصحف تتواجد نس�خه الجديدة يف 
املكتبة القرآنية التابعة ملعهد القرآن الكريم، 
يف كربالء املقدس�ة - مقاب�ل مضيف العتبة 

العباسية املقدسة. 

تش�هد س�راليون واحدا من أعىل معدالت وفيات 
األمه�ات الحوام�ل يف العالم، إذ تش�ر التقديرات 
الحكومية الصادرة يف 2017 إىل وفاة 1165 سيدة 

من بني كل 100 ألف أثناء عمليات الوالدة.
ويع�زى ذل�ك بش�كل كب�ر إىل االفتقار لوس�ائل 
الوقاي�ة الصحي�ة. وكان النزي�ف وارتفاع ضغط 
ال�دم الناجم عن الحم�ل، وااللتهابات واإلجهاض 

غر السليم أكثر األسباب لوفاة النساء.
كم�ا تعان�ي البالد م�ن انقطاع متك�رر للكهرباء 
يف مناط�ق عدي�دة، ما يحول دون حف�ظ األدوات 
الطبي�ة، لكن مب�ادرة جديدة لليونيس�يف بصدد 

الحد من هذه املعاناة.
ته�دف املبادرة إىل اس�تخدام الطائرات دون طيار 

يف س�راليون، يف إرسال األدوية بشكل عاجل إىل 
املستشفيات واملراكز الطبية. ويمكن التحكم يف 

الطائرات ملسافة تصل إىل 40 كيلومرًا.
ويعول نش�طاء عىل مس�اهمة ه�ذه الخطة يف 
إنق�اذ األرواح يف املناط�ق النائي�ة، الت�ي تركز 
به�ا وفي�ات األمهات، م�ن خالل نق�ل إمدادات 
طبية مثل »األوكسيتوسني« الذي يسهل عملية 

املخاض ويمنع النزف أثناء الوالدة.
وت�درس اليونيس�يف اس�تخدام الطائرات دون 
طيار يف حاالت الط�وارئ والتعامل مع الكوارث 
بوج�ه ع�ام، وتقيي�م األوض�اع ع�ىل األرض، 
وتحسني االتصاالت والخدمات الحكومية خالل 

األزمات.

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

إال كان له بكل نظرة حّجة مرورة.
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 سكان قرية أمريكية يدعون عمرها آالف السنين 
التحدث إلى الموتى ! 

الخميس  13 شباط 2020 العدد 2264  السنة العاشر

لحوم الخفافيش تتواصل
 بالرغم من انتشار الفايروس

املراقب العراقي/ متابعة...
عث�ر مواطنون يف اس�كتلندا عىل هيكل عظمي ل�«وح�ش غامض«، قذفته 
مياه البح�ر بفعل العاصفة القوية »كيارا«، التي ت�رب بريطانيا وأجزاء 

من أوروبا حاليا.
وأث�ار الهي�كل العظمي للمخلوق الغريب، الذي عثر عليه األحد عىل س�احل 
أبردينش�اير، الفضول، بعد ن�رش صورته عىل وس�ائل التواصل االجتماعي 
واملطالبة بمعرفة ماهيته.ويف ح�ني اعتقد البعض أنه هيكل عظمي لحوت 
لفظته مياه البحر بفعل الرياح واألمواج العاتية، أشار البعض مازحا إىل أنه 

قد يكون »وحش بحرة نيس« أو »وحش لوخ نس« الشهر يف اسكتلندا.
الغري�ب يف األمر أنه حتى علماء األحياء البحري�ة أظهروا ارتباكا حيال هذا 
املخلوق، حيث قال دافيد لوس�و األس�تاذ يف جامعة أبردين إنه س�يحتاج إىل 

مزيد من املعلومات.
وأض�اف يف ترصي�ح لصحيف�ة »دي�يل مي�ل« الريطاني�ة: »لألس�ف م�ن 
ه�ذه الص�ورة ال يمكننا أن نق�ول الكثر، غر أنه يش�به الحوت من بعض 
النواحي«، مش�ددا عىل رضورة رؤية لقط�ات من الجهة األمامية للمخلوق 

لتحديد هويته.

العاصفة »كيارا« تخرج
 وحشا غامضا من أعماق البحر


