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أمريكا تنصب فخاخ امام »عالوي« ألفشال تشكيل الحكومة 
وشخصيات ترغب بالصعود  للمنصب على اكتاف المتظاهرين

عصاالكردوالسنةتعرقلعجلةتشكيلالحكومة..

المراقبالعراقي/سالمالزبيدي...
يتواص�ل الح�راك الس�اعي لتش�كيل حكوم�ة 
انتقالي�ة تنتش�ل الوض�ع الداخ�ي العراقي من 
حالة  الفوىض والضي�اع اىل جادة األمان، بعد ان 
توىل مس�ؤولية ذلك »محمد توفيق عالوي« الذي 
 كل�ف من قبل رئي�س الجمهوري�ة برهم صالح 

كرئيساً للوزراء. 
وش�هد اختي�ار رئيس ال�وزراء الجدي�د، رصاعاً 
دام عدة أش�هر، بس�بب معارض�ة بعض القوى 
 لتس�مية ع�رات األس�ماء الت�ي طرح�ت وتم 
اس�قاطها خلفاً لرئيس الوزراء املس�تقيل عادل 

عبد  املهدي. 
وعندما ح�زم »عالوي« امتع�ة حقيبته لخوض 
مغامرة تشكيل الحكومة يف ظل الوضع الراهن، 
 واجهته الكثري من املعرقالت، وجاء عىل رأس�ها 
املعارضة التي تبنتها الكتل السياس�ية  الس�نية 
والكردي�ة للتخي ع�ن وزاراتها ورفعت س�قف 
مطالبها إلفش�ال عملية اختي�ار كابينة  وزارية 

جديدة بعيداً عن هيمنة سلطة األحزاب. 
وتشري املعلومات املرسبة اىل ان واشنطن اوعزت 
للكت�ل الكردية والس�نية باالس�تمرار يف  التزمت 
باملواق�ف لعرقل�ة تش�كيل حكوم�ة »ع�الوي« 
واإلبق�اء ع�ىل األوض�اع الراهن�ة تس�ري  باتجاه 
املجه�ول، إلجبار ال�راي العام ع�ىل القبول باي 

بديل تطرحه واشنطن عرب ساحات  التظاهر. 
وبرزت يف خضم مس�اع تشكيل الحكومة بعض 
الش�خصيات الت�ي تعم�ل للصعود ع�ىل اكتاف 
 املتظاهرين للوصول اىل منصب رئاس�ة الوزراء، 

ما كشف مطامع تلك الشخصيات يف  املغانم. 

وبهذا الش�أن ي�رى املحلل الس�يايس مؤيد العي 
ان حكومة ع�الوي تواجه تحدي�ات كثرية منها 
 الوضع الداخي الذي يش�هد تواصل التظاهرات، 
ودخول الالعب الخارجي للتأثري عىل  مس�ريتها، 
باإلضاف�ة اىل الكت�ل السياس�ية الت�ي تتمس�ك 
بمصالحه�ا ول�م تغ�ادر طموح الحص�ول  عىل 

املكاسب. 
وقال العي يف ترصيح خص به »املراقب العراقي« 
ان » تل�ك الكتل اما انه�ا ال تدرك حجم  الخطورة 
التي تواجه العراق، او انها ال تهتم ملا س�تؤول له 

االوضاع الراهنة«. 
وأضاف ان » املكون الكردي والس�ني يتمسكون 

بم�ا يس�موه اس�تحقاقاتهم، حت�ى وان غريت 
 األس�ماء فقط م�ع بق�اء الحقيبة، وه�ذا ما ال 
يخف�وه حت�ى يف مؤتمراته�م الخارجي�ة الت�ي 

يتحدثون  فيها عن تجاوزات دستورية«. 
ولف�ت اىل ان »االس�تقواء بالخ�ارج من�ذ بداية 
تش�كيل اول حكوم�ة اىل اليوم متواص�ل، وهذا 

 س�بب االزمات«، مبيناً ان »طبيعة املؤامرة التي 
تحاك اليوم تس�تهدف الشيعة بالدرجة  األساس 
هنالك تأجيج يف املحافظات الجنوبية واستهداف 
للمرجعي�ة والرموز الدينية، وهذا  يتطلب موقف 
م�ن الكتل السياس�ية الش�يعية، الت�ي يجب ان 
يكون لها موق�ف موحد حيال تلك  املؤامرة ويتم 

تمرير كابينة عالوي باألغلبية«. 
أن  س�الم،  حس�ن  النائ�ب  ي�رى  جانب�ه  م�ن 
القوى السياس�ية الس�نية والكردية متمس�كة 
 باملحاصص�ة، ألنهم يعت�ربون املناصب الوزارية 

»دكاكني« تدر عليهم ماليني الدوالرات . 
وقال س�الم يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب 
العراق�ي«، إن »الصورة اليوم باتت واضحة  امام 
املتظاهري�ن الس�لميني والش�ارع العراقي بمن 

يريد انهاء املحاصصة ومن هو متمسك  بها .» 
وأض�اف: »القوى الس�نية والكردية متمس�كة 
باملحاصصة وتس�عى نحو املناصب واملكاس�ب، 
الكت�ل  له�ذه  دكاك�ني  تعت�رب  املناص�ب   الن 

واالحزاب .» 
وأش�ار إىل أن »عمليات البيع والراء للمناصب 
الوزاري�ة ت�راوح ب�ني 10 – 15 ملي�ون  دوالر 

وأحيانا تتجاوز هذا السعر«. 
يش�ار اىل ان العراق شهد منذ بداية ترين األول 
تظاهرات ش�ملت عموم املحافظ�ات  الجنوبية، 
الش�هداء  ع�رات  ضحيته�ا  وراح  وبغ�داد 
والجرحى، واس�فرت عن تصاعد حدتها ما  اجرب 
حكومة عبد املهدي عىل االس�تقالة ودخول البلد 
يف خضم الفراغ الدس�توري الذي انتهى  بتسمية 

»عالوي« خلفاً لعبد املهدي. 

المراقب العراقي/ متابعة...
الس�بت،  الي�وم  بغ�داد،  امان�ة  أطلق�ت 
م�روع لتأهيل س�احة الخالني وس�ط 
العاصمة، بعد الدم�ار  الذي لحقها بفعل 

املندسني. 
وقال�ت األمان�ة يف بيان تابعت�ه »املراقب 
العراقي« إن »مالكات امانة بغداد تبارش 
بتأهيل  وصيانة س�احة الخالني والنصب 
الخاص بالس�احة وال�ذي يمث�ل )البيت 
والشناش�يل البغدادي�ة(  واعم�ال اخرى 

مختلفة«. 
يشار اىل ان النصب وسط الساحة تعرض 
اىل الح�رق والتدم�ري نتيج�ة للتظاهرات 
الت�ي ج�رت  يف س�احة التحري�ر وامتدت 
اىل الخالن�ي والوثبة والت�ي تمخض عنها 
اح�راق ع�دد م�ن الس�احات  والعمارات 

العائدة ملكيتها اىل املواطنني. 

تأهيل ساحة 
الخالني بعد الخراب 

الذي لحق بها

  في سلسلة جرائمه الدموية بحق العزل .. العدوان 
السعودي يفتك باليمنيين مجددًا

واشنطن تطلق أكبر »عملية« سرقة للنفط والغاز في االنبار

المراقب العراقي/ احمد محمد... 
إرصار واشنطن عىل البقاء يف العراق عىل 
الرغ�م من ق�رار مجلس  الن�واب القايض 
بع�دم االس�تعانة بالجه�د األمريك�ي يف 
عملي�ات محاربة  داعش، يب�دو أنه ليس 
كم�ا يعلنه املس�ؤولون االمريكيون بقدر 
ما هو  مخطط لزعزعة األوضاع الداخلية 
–  ك�ردي،  س�ني  وبته�اون  الع�راق  يف 
فبحس�ب مراقبون يف املش�هد الس�يايس 
أن الهدف من وراء  ذل�ك هو جعل العراق 
س�احة للحرب من قبل واش�نطن وكذلك 
ل�رب  الوج�ود الش�يعي والس�تهداف 

فصائل املقاومة. 
ويضي�ف املراقب�ون أن أمري�كا قللت من 

قرار الربملان وبرحيب من  الركاء بحجة 
أن ق�رار اخراج قواتها هو قرار ش�يعي، 
اال ان ذل�ك  االع�راض لي�س بالقانون�ي 
او الدس�توري باعتب�ار أن الجلس�ة التي 
 ش�هدت تمرير القرار »مكتملة النصاب« 
عىل الرغم من هويات  النواب الحارضين.  
ومن املستغرب أن واش�نطن وعىل الرغم 
من انتهاكها للسيادة  العراقية ملرات عدة 
من خالل استهداف قادة الحشد الشعبي 
 واس�تهداف مواقعه من جهة ورغم قرار 
الربمل�ان األخري ح�ول  الوج�ود األمريكي 
وع�دم الحاجة اىل اإلمكاني�ات االمريكية 
يف مواجهة  داعش وكذلك بعد التظاهرات 
الحاش�دة املليوني�ة الت�ي عم�ت بغ�داد 

 واملطالبة بإخراج االمريكان، اال أن اإلدارة 
االمريكي�ة الزالت تربر  وجودها بعيدا عن 
اإلرادة العراقية وبعنوان محاربة داعش. 

وأن هذا االمر ليس قرار واش�نطن وإنما 
هناك تواطؤ س�يايس داخ�ي  واضح من 
قب�ل الس�نة والكرد وبدلي�ل عدم حضور 
نواب كال الجهتني  للجلس�ة النيابية التي 

خصصت إلخراج االمريكان من العراق. 
وكان وزي�ر الدفاع األمريكي مارك أس�رب 
قد أعلن يف الشهر املايض  عدم وجود قرار 
ل�دى واش�نطن يتعل�ق باالنس�حاب من 
العراق، مضيفا  أنه لم تصدر حتى خطط 

لالستعداد لالنسحاب. 
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معالم اإلصرار على البقاء األمريكي في العراق 
تتضح .. خلق الفوضى وجر  فصائل المقاومة للصراع
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في هذا العدد

أكدت قيادة العمليات املش�ركة، اليوم الس�بت، ان 
القوات االمنية والحشد الشعبي  تمكنوا من صناعة 

النرص عىل عصابات داعشمن دون تدخل اجنبي. 
الل�واء تحس�ني  القي�ادة  املتح�دث باس�م  وق�ال 
الخفاج�ي يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه   «املراقب 
العراق�ي«  ان » القوات االمنية والحش�د الش�عبي 
تمكن�ت م�ن صن�ع  االنتصار ع�ىل تنظي�م داعش 
االجرامي بجهود يتكلم عنها الجميع وبدون تدخل 

 قوات اجنبية .«  
واض�اف ان »التدري�ب يع�د عنرص اس�ايس ومهم 
يف تطوي�ر قدرات الق�وات العراقي�ة  وتمكينها من 

تحقيق االنتصارات باي معركة قد تخوضها«. 

العمليات المشتركة: الحشد 
والقوات األمنية هم من 
صنعوا النصر على داعش

المراقب العراقي/ متابعة ... 
جريم�ة مروع�ة جدي�دة يرتكبه�ا 
يف  األمريك�ي  الس�عودي  الع�دوان 
اليمن، حيث  استش�هد وأصيب عدد 
كبري م�ن اليمني�ني اليوم الس�بت، 
جراء ثمان غ�ارات لطريان  العدوان 

يف مديرية املصلوب . 
وج�اء ذلك بعد أن تمكنت الدفاعات 
الجوي�ة للجي�ش اليمن�ي واللجان 
الش�عبية من  اسقاط طائرة حربية 
من ن�وع تورني�دو تابع�ة للعدوان 
أثن�اء  قيامها  األمريكي  الس�عودي 
بأعم�ال عدائية يف س�ماء محافظة 

الجوف مساء أمس الجمعة . 
وأوض�ح املتح�دث باس�م الق�وات 
يحي�ى  العمي�د  اليمني�ة  املس�لحة 
لي�ل  بي�ان  مقتض�ب،  يف  رسي�ع 

الجوي�ة  الدفاع�ات  “أن  الجمع�ة، 
اليمني�ة تمكنت – بفضل الله – من 
 إسقاط طائرة حربية نوع تورنيدوا 
يف س�ماء محافظ�ة الج�وف وهي 

تقوم بمهام  عدائية .“ 
وب�ني العميد رسيع أنه تم إس�قاط 
الطائرة بصاروخ أرض جو متطور 
دون  حديث�ة،  ويمتل�ك  تكنلوجي�ا 
أن ي�ديل بمزي�د م�ن التفاصيل عن 

الصاروخ . 
املس�لحة  الق�وات  ناط�ق  وج�دد 
اليمني�ة التأكي�د ع�ىل “أن س�ماء 
اليمن ليس�ت للنزهة  وعىل العدو أن 

يحسب ألف حساب لذلك .“ 
ب�دوره ذكر موق�ع “املس�رية نت” 
اس�تهدف  الع�دوان  “ط�ريان  أن 
املواطنني صباح  اليوم الس�بت أثناء 

تجمعه�م عند حط�ام الطائرة التي 
تم إسقاطها مساء أمس يف  مديرية 

املصلوب .“ 
ع�رات  “س�قوط  املوق�ع  وأك�د 
الجريم�ة  يف  والجرح�ى  الش�هداء 
املروع�ة”، الفت�ا  إىل أن�ه “تجري يف 
هذه األثناء عمليات اإلنقاذ وانتشار 

الضحايا .“ 
ع�دد  ح�رص  صعوب�ة  إىل  وأش�ار 
الضحاي�ا نظ�را لتطاير األش�الء يف 

أرجاء املكان  املستهدف . 
تورني�دو  Tornado  ه�ي  وطائ�رة 
امله�ام  متع�ددة  مقاتل�ة  طائ�رة 
تس�تعمل كمط�اردة  وقاذفة وهي 

من إنتاج أوروبي مشرك . 
الجوي�ة  الق�وات  اش�رت  وق�د 
السعودية 72 من طائرات التورنيدو  

  IDSو 48 م�ن  طائ�رات التورنيدو
لتك�ون  تطويره�ا    .ADVوت�م 
ق�ادرة ع�ىل حم�ل القناب�ل الذكية 
 والعنقودي�ة واألس�لحة البيوليجية 
مثل األس�لحة الحراري�ة التي ترك 
أث�ر يمتد إىل   100 عام وعدد 2 قنبلة 
نووية والصواريخ املضادة لألش�عة 

والعديد من القنابل  التقليدية . 
ويبل�غ س�عر الطائ�رة الواحدة من 
ملي�ون   24 م�ن  أكث�ر  التورني�دو 
دوالر وتمتل�ك  تكنولوجي�ا متطورة 
ج�دا للمن�اورة وتف�ادي صواري�خ 
الدف�اع الجوي، ما يؤك�د أن  عملية 
إس�قاطها إنج�از كبري يض�اف إىل 
رصي�د الدفاع�ات الجوي�ة املراكم 

خالل  الخمس سنوات الفائتة . 
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المراقب العراقي/ متابعة ... 
رجحت كتلة االتحاد الوطني الكردستاني، اليوم 
الس�بت، تمديد فرة تش�كيل الحكومة الجديدة 

 برئاسة محمد توفيق عالوي . 
وقال�ت عض�و الكتل�ة أملاس فاض�ل يف ترصيح 
تابعت�ه »املراق�ب العراقي«انه«م�ع االس�ف يف 
 الع�راق اليوجد اي التزام بالفرات الدس�تورية، 

ودائماً االزمات السياسية تطغى عىل  االخرى .» 
واضاف�ت، انه«م�ن املتوق�ع ج�داً تمدي�د فرة 
تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد توفيق 
ع�الوي  وربما يت�م التمديد له ليوم�ني او ثالثة، 
اذا لم يتمكن من تش�كيل الحكومة، وهذا خرق 

 دستوري .» 
وتابعت: »يف العراق يتم خرق الفرات الدستورية 

املح�ددة دائماً يف اغلب االوقات ويف  فرات تخص 
العدي�د من االم�ور القانونية«، مش�ددة عىل ان 

 «. ً التمديد للحكومة الجديدة وارد  جدا
واشارت اىل، ان«الدستور الينص عىل تمديد فرة 
تش�كيل الحكومة، لذا عىل االطراف  السياس�ية 
التوص�ل اىل اتفاق لتش�كيل الحكوم�ة الجديدة 

باقرب وقت«. 

المراقب العراقي/ متابعة ... 
أكد تحالف الفتح، اليوم السبت، 
ان التح�ركات االمريكي�ة لح�ل 
الحش�د واقصائ�ه عن الس�احة 

 األمنية ستفشل. 
كري�م  التحال�ف  عض�و  وق�ال 

صحف�ي  ترصي�ح  يف  علي�وي 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن 
»امريكا  تس�عى بكل قوتها لحل 
الحش�د الش�عبي، وانهاء تأثريه 
يف املش�هد االمن�ي، اال أن ذلك لن 
االرادة  وج�ود  ظ�ل  يتحق�ق  يف 

والعقيدة والتأييد الشعبي الكبري 
للحشد .» 

نصب�ت  »امري�كا  أن  واض�اف 
العداء للحشد الش�عبي منذ اول 
يوم دخل فيه املعركة يف مواجهة 
 داعش، ألنه احب�ط مخططاتها 

الع�راق«،  تمزي�ق  إىل  الهادف�ة 
يواج�ه  »الحش�د  أن  إىل  الفت�ا 
حالي�ا   3 اع�داء يف ان واح�د هم 
امريكا وارسائي�ل وبعض الدول 
الخليجي�ة التي مولت الكثري من 

 مخططات النيل منه«. 

ترجيحات بتمديد مدة تشكيل الحكومة الجديدة

الفتح: تحركات أمريكا لحل الحشد واقصائه عن الساحة ستفشل

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي... 
ال يخف�ى ع�ىل احد بش�اعة جرائ�م الجيش 
األمريك�ي أب�ان احتالله للع�راق منذ 2003 
العس�كرية  القواع�د  حي�ث  االن   ولغاي�ة 
االمريكي�ة تنت�ر يف عم�وم الب�الد ، فق�د 
 اصطحب�وا معهم اثن�اء عملية غ�زو العراق 
مجامي�ع متخصصة يف  رسقة النفط  والغاز 

واالثار. 
واشنطن تسعى لتطبيق السيناريو السوري 
الخاص برسقة النفط وبشكل علني  يف العراق 
, فبعد الكش�ف عن نواياهم بالس�يطرة عىل 
مناب�ع الغاز يف قاعدة عني  األس�د والتي تقع 
بالقرب من حقل عكاز , فهم اليوم يس�عون 
اىل االس�تحواذ عىل  حقول النفط القريبة من 
العسكرية واستخراجه لصالحهم  قواعدهم 

وعرب األرايض  السعودية ومن ثم اىل أمريكا. 
وتن�وي امري�كا االس�تحواذ عىل مس�احات 
ح�ق،  وج�ه  دون  االنب�ار  داخ�ل  إضافي�ة 
 فاملخط�ط االس�تعماري اك�رب م�ن التواجد 
داخ�ل تل�ك القواع�د, الس�يما وهن�اك أذرع 

 داخلية هي من تس�اند االمريكان عىل تنفيذ 
مخططاتها الخبيثة. 

وال تح�ى جرائ�م االحت�الل األمريك�ي ف 
العراق، فباألمس رسقوا ذهب العراق  واليوم 
يستكملون س�يناريو االستحواذ عىل ثرواته 
املختلف�ة دون وج�ود رادع  حكوم�ي , بل ان 

الصمت ش�جعهم عىل التمادي يف جرائمهم , 
وكان االجدر  بالعراق ان يفضح تلك الرسقات 
ويقدم ش�كوى ملجلس االمن الخراج القوات 
 االمريكي�ة ألنها تمارس احت�الال قرسيا من 
خالل رسقة ثرواته وهو السبب الرئيس  الذي 

يرفض االمريكان االنسحاب من العراق . 
ترام�ب رصح يف أكثر من مناس�بة عن نيته 
بالس�يطرة ع�ىل حق�ول النف�ط يف  الع�راق 
وسوريا، زاعما ان للواليات املتحدة األمريكية 
لها حق يف ذلك, وبذلك  ينكش�ف وجهه االخر 

واهدافه يف رسقة الشعوب. 
يق�ول الخب�ري االقتصادي حافظ ال بش�ارة 
يف اتص�ال م�ع ) املراق�ب العراقي(:ترام�ب 
 واثناء حملته االنتخابية اكد ان العراق يمتلك 
احتياط�ي نفطي كب�ري ويجب ع�ىل  أمريكا 
االس�تيالء عليه وبعد ف�وزه باالنتخابات اكد 
ع�ىل تطبيق ترصيحاته , مم�ا  يؤكد ان بقاء 
االمريكان وارصاره�م عىل عدم الخروج من 

اجل االستحواذ عىل  ثروات العراق .

تفاصيل اوسع صفحة 3

»ميمـــــي«
يلتحـــق

بتدريبـــات
بورتيمونينسي
البرتغالـــــــــــي
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املراقب العراقي/ املثنى...
م�ن املؤمل أن يرشع طالبة جامعات ومدارس محافظة املثنى 
دوامهم الرس�مي وذلك بعد إعالنهم العودة اىل مقاعد الدراسة 
اعتبارا من يوم غد االحد.وقال مراسل إذاعة »العهد« إن »الفرتة 
املاضية ش�هدت اس�تئناف اعداد كبرية من الطلبة 
لدوامهم يف املدارس والجامعات، لكن يوم غد 
سيشهد عودة كاملة للدوام، بحسب بيان 
صدر من الطلبة املعتصمني والقى قبوال 

واسعا يف املحافظة«.
وأض�اف، أن »الطلب�ة اش�رتطوا 
خيم�ة  تبق�ى  أن  بعودته�م، 
وان  مكانه�ا،  يف  التظاه�رات 

تلغ�ى الغياب�ات املرتتب�ة عىل 
ف�رتة انقطاعه�م ع�ن الدوام 
الرسمي، فضال تخصيص يوم 
من كل اسبوع للخروج بمسرية 
طالبية، باالضافة اىل وضع تدريسيني 

لتكثيف املواد بس�بب ما 
فاتهم«.

اأذاعيت�صريح
جامعات ومدارس المثىن 

تشرع بعودة دوامها 
الرسمي اعتبارًا من يوم غد

2 السبت 15 شباط 2020 العدد 2265 السنة العاشرةمن احلدث
صحيفة-يومية-سياسية-عامة

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

الشريط 
األمين

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت مديرية االس�تخبارات العس�كرية، الس�بت، ع�ن تحرير 

مختطف بعد 24 ساعة من اختطافه شمايل العاصمة بغداد.
وذك�رت املديرية يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه انه 
»بعد ورود معلومات عن عملية اختطاف الحد االشخاص، تمكنت 
مفارز االس�تخبارات العس�كرية يف الفوج الثاني لواء املش�اة 42 
وبالتع�اون مع مديرية مكافح�ة االجرام من الوص�ول اىل مكان 

احتجاز املختطف يف منطقة الحسينية شمايل بغداد«.
وأضاف�ت أن »تحرير املختط�ف جاء بعد اقل من 24 س�اعة عىل 
اختطاف�ه عىل ي�د عصابات متخصص�ة واخفائ�ه يف هياكل أحد 

املنازل قيد االنشاء«، مبينة أنه »تم تحريره واعادته اىل ذويه«.

تحرر مختطف بعد 24 ساعة 
من اختطافه شمايل بغداد

املراقب العراقي/ بغداد...
افاد مصدر أمني، الس�بت، ب�ان فرق الدفاع 
املدني توجهت ملكافحة حريق اندلع يف بناية 

تجارية بساحة الخالني وسط بغداد.
وقال املصدر، إن »حريق�ا اندلع اليوم داخل 
بناي�ة تجاري�ة يف منطق�ة س�احة الخالني 

وسط بغداد«.
وأض�اف، أن »ع�رشة فرق اطف�اء توجهت 

حاليا اىل موقع الحريق ملكافحته«.

املراقب العراقي/ بابل...
قام�ت ف�رق مكافح�ة املتفج�رات يف باب�ل بمعالج�ة عبوة 
ناس�فة محلية الصنع كانت مزروعة عىل طريق رسيع 

يف املحافظة.
وقال�ت املديري�ة يف بيان تلق�ت »املراق�ب العراقي« 
نس�خة منه إنه »بعد ورود نداء اىل خرباء املتفجرات 
الطري�ق الرسي�ع  يفي�د بوج�ود جس�م غري�ب يف 

بمحافطة بابل«.
وأضافت، أن »عىل الفور تم تشكيل فريق عمل مختص 
والتوج�ه اىل مح�ل الح�ادث، وبعد الكش�ف تبني وجود 
عبوة ناس�فة محلية الصنع تم معالجتها وفق اإلجراءات 

القياسية بدون حادث يذكر«.

الدفاع المدين يكافح 
حريقا اندلع ببناية 

تجارية بساحة الخالين

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�د النائ�ب االول ملجل�س النواب حس�ن الكعبي، 
الس�بت، ع�زم الربملان لوض�ع بن�د بموازنة 2٠2٠ 
يتضمن تخصيص نس�بة من الدرج�ات الوظيفية 

للمحارضين.
ودعا الكعبي خالل استقباله عدد من ممثيل السادة 

املحارضين يف بغداد بحضور النائب س�تار العبادي 
وبحس�ب بي�ان ملكتب�ه االعالم�ي تلق�ت »املراقب 
العراقي« نس�خة من�ه، محافظة بغ�داد »لتزويده 
باألولي�ات الخاص�ة باملحارضي�ن املجانيني وبيان 
اس�باب ع�دم التعاقد معه�م وفقا لق�رار مجلس 
الوزراء ذي الرقم ٣١٥ لسنة 2٠١٩ والخطة املتبعة 

بش�أنهم خ�الل املرحل�ة املقبلة قبل اق�رار موازنة 
.»2٠2٠

واك�د الكعبي، »س�عي مجل�س الن�واب لوضع بند 
يف قان�ون املوازنة املقبلة يتضمن تخصيص نس�بة 
مئوية م�ن الدرج�ات الوظيفي�ة اىل املحارضين«، 
مطالب�ا، يف ذات الوقت وزارة املالية - دائرة املوازنة 

بخصوص تحويل االس�اتذة املحارضي�ن إىل عقود 
حسب قرار مجلس الوزراء آنف الذكر«.

وثمن الكعبي، »دور املحارضين الذين قدموا خدمة 
جلي�ة ل�أرسة التعليمي�ة ولكاف�ة الطلبة بش�كل 
طوعي وبدون اجر يذكر وخ�الل الظروف الصعبة 

التي مر بها البلد«.

املراقب العراقي/ بغداد...
اكد النائ�ب عن ائت�الف دولة القان�ون منصور 
البعيجي، الس�بت، رفض كتلت�ه منح الثقة ألي 

وزير متحزب ومرفوض من الكتل السياسية.
وقال البعيجي يف بي�ان تلقت »املراقب العراقي« 
نسخة منه، ان »ان التش�كيلة الوزارية الجديدة 
يج�ب ان تك�ون من املس�تقلني غ�ري املتحزبني 
ح�را حتى يكتب  لهم النجاح بأدارة حقائبهم 

الوزاري�ة خالل ف�رتة توليهم املنص�ب بعيدا عن 
امالءات الكتل واالحزاب السياس�ية التي جثمت 

عىل صدر البلد طيلة الفرتة املاضية«.
واوضح البعيجي، ان »اي ش�خصية تقوم الكتل 
السياس�ية بمحاولة فرضها عىل رئيس الوزراء 
املكلف سريفض من قبلنا نحن النواب املوقعون 
ع�ىل دع�م الحكوم�ة الجدي�دة تلبي�ة ملطال�ب 
املتظاهرين ولن يمنح الثقة داخل قبة الربملان ».

واش�ار اىل »اننا س�نعمل عىل دعم حكومة قوية 
مس�تقلة غري خاضع�ة إلرادة الكتل السياس�ية 
واالح�زاب املتس�لطة الت�ي اوصلتن�ا اىل مانحن 
علي�ه من واقع مري�ر ال يمكن ان يس�تمر اكثر 
لذلك س�نعمل عىل دعم الحكوم�ة االنتقالية من 
اجل توفري اجواء مناسبة يستطيع ابناء الشعب 
العراقي قول كلمتهم من خالل صناديق االقرتاع 

باالنتخابات املبكرة ».

بدءًا من يوم غد.. هطول أمطار وثلوج في بعض المحافظات العراقية

القضاء يوجه بالتحقيق في عرض أموال للحصول على مناصب وزارية بحكومة عالوي

املراقب العراقي/ بغداد...
توقع املتنبئ الجوي، صادق عطية، الس�بت، 
حال�ة الطقس يف البالد، مش�رياً إىل أن األجواء 
س�تكون غائم�ة يف وس�ط وش�مال وغ�رب 
العراق، مع فرص لهطول األمطار يف عدد من 

املناطق.
وق�ال عطي�ة يف منش�ور ع�ىل صفحت�ه يف 
»فيس�بوك« »م�ع بداي�ة اندف�اع املنخف�ض 
الج�وي خ�الل س�اعات نه�ار الي�وم نالحظ 
تش�كل ح�زام س�حابي حاليا، يش�مل كافة 
املدن لتكون االجواء غائمة يف وس�ط وشمال 
يف  جزئ�ي  بش�كل  وغائم�ة  وغربه�ا  الب�الد 
الفرات االوسط والجنوب هذا اليوم واليومني 

املقبلني«.
وأضاف، أن »فرص هطول االمطار هذا اليوم 
تبدو ضعيفة عدا اس�تمرار الهط�ول الثلجي 
ش�مال ده�وك«، الفت�اً إىل أن »هن�اك فرصة 
لهط�ول أمطار غزيرة احيانا يش�مل مناطق 

من كركوك ودهوك ومركز نينوى«.
وتابع عطية أن »األمط�ار تبدأ بالهطول 

عىل مدينة االنبار بدءاً من س�اعات فجر يوم 
الغد«، مبيناً أن »مس�احة االمط�ار الخفيفة 
تمتد خالل ساعات نهار االحد لتشمل مناطق 
عدي�دة م�ن نين�وى وص�الح الدي�ن واربي�ل 
وكركوك والس�ليمانية ورشق العاصمة بغداد 

وكرب�الء وبابل والديواني�ة وباديات ) النجف 
وكربالء والسماوة(«.

ولف�ت اىل ان�ه، »خالل س�اعات مس�اء وليل 
االحد تمتد االمطار لتشمل مناطق عديدة من 

مدن الفرات االوسط والجنوب«.

املراقب العراقي/ بغداد...
اوع�ز  مجل�س القض�اء األع�ىل، الس�بت، اىل 
محكم�ة تحقي�ق الك�رخ بإج�راء التحقي�ق 
العاج�ل بخص�وص م�ا رصح بي�ه ابراهي�م 
الصميدع�ي الخ�اص بع�رض أم�وال مقابل 

ت�ويل مناص�ب يف الحكومة املزمع تش�كيلها.
وقال املتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء 
االع�ىل الق�ايض عبدالس�تار بريق�دار يف بيان 
تلق�ت »املراق�ب الع�راق« نس�خة من�ه، ان 
»رئيس مجلس القضاء األعىل أوعز باستدعاء 

ف�وري ل�كل م�ن يظه�ر يف وس�ائل اإلع�الم 
ويدعي حصول مس�اومات ألش�غال مناصب 
يف الحكوم�ة الجديدة ».واض�اف، انه »يف حال 
ك�ذب هذا االدعاء س�وف يعاق�ب من يرح 

خالفا للحقيقة وفق القانون ».

رسالة الى سياسي يحمل الجنسية 
المزدوجة..!

ألواح طينية

حياك الله س�يدي الفاض�ل؛ لم أحييك بتحي�ة أهلنا التي 
نقشت عىل ألس�نتنا منذ الصغر، »سالمن عليكم«..فهذه 
التحي�ة وجدتك قد غادرتها منذ أن غادرت بغداد؛ يف اوائل 
ثمانيني�ات الق�رن املايض؛ وه�ا أنت لم تعد تس�تخدمها 
عندما تلتقي الناس، بل غالبا وجدتك ال تلقي التحية عىل 
أحد، وتكتفي بأن تهز رأس�ك وتتمت�م بكلمات خافتة، ال 
ي�كاد يس�معها من ترد التحي�ة له، آلنك ال تب�ادر قط اىل 
إلقاء التحية..اش�لون يصري؛ وأنت زعيم سيايس كبري مو 

عيب تسلم عله الناس!
جريا عىل نظرية املؤامرة السائدة اليوم يف مجتمعنا، فأنا 
اعتقد أنك ربما تش�تم من تقابله بهذه التمتمات، أو ربما 

تعد من ال�١ اىل ال�٥!
أعطن�ي لطف�ا بعضا من وقت�ك الثمني ج�دا، فأنا أعرف 
مثلك قيمة الزمن، لكني أعتقده زمن متاح للجميع، فهو 
ملكية عامة شأنه شأن املاء والهواء، فيما أن الوقت لديك 
»س�لعة«؛ تبيعها مل�ن يود مقابلتك، وال يش�رتط لديك أن 
يك�ون الثمن نقودا، بل غالبا عرفنا أن الثمن الذي تريده؛ 
ه�و تقديم فروض الطاعة والوالء، والعرفان بفضلك عىل 
العراقيني، ألنك »جازفت« و«خاطرت« بحياتك، و«قبلت« 

أن تتغرب يف لندن وباريس، بعيدا عن مراتع صباك!
بعد ه�ذه املقدم�ة »الناش�فة..!«..أصارحك أني حقيقة 
ال اس�تطيع تفهم أن يكون يل قلبني..فعندما كنت ش�ابا 
لم اتعش�ق اال امرأة واحدة؛ ص�ارت ام اوالدي فيما بعد..

وعندما عرفت ان�ه يتوجب عيل أن أختار فقيها أقلده، لم 
اقل�د إال واحدا وبقيت عليه، وجاء بعده عدة فقهاء لكني 

بقيت عليه، برغم اني شارفت السبعني اليوم..
أن�ا يا س�يدي لي�س يل إال يل وط�ن واحد؛ فق�ط هو الذي 
يحملني؛ بن�اءا عىل تعريف عيل بن أب�ي طالب لأوطان: 
»وطنك الذي يحملك«.. هو وطن حملته بني أضالعي، من 

نهريه رشاييني واوردتي.
الجنسية أيها السيد الناعم اليدين 
أفهمها هوية..وال استطيع تصور 
أن اك�ون بهويت�ني..إذ ال يمكنني 
مغرق�ة  دولتني..واح�دة  اوايل  أن 
بالتاريخ والبخ�ور وطلع النخيل..
شمس�ها تح�رق الدي�دان، ودولة 
أخ�رى غارق�ة بالضب�اب والعفن 

املتسلق عىل الجدران والقلوب. 
أيها السيد املبجل الذي يعرف كيف 

يضح�ك من الدني�ا وعليه�ا؛  يوما ما 
سيكون عىل حامل الهويتني؛ ان يختار وطنا يقرب فيه إىل 

األبد.. فأي من وطنيك تراك ستختار؟!..
س�بعة عرش عاما مضن؛ منذ أن تحررنا من جور تسبب 
يف أن يخت�ار بعضن�ا؛ املهاج�ر اوطانن�ا مؤقت�ة، حملوا 
جنس�ياتها مرغمني كما يقولون، م�ع أن ال أحد اجربهم 

قط؛ عىل أن يحملوا جنسيات تلك األوطان  املؤقتة..
لق�د كان بإمكانه�م او بإمكانك�م أن تبق�وا عراقي�ني، 
وتكتف�ون بعن�وان »مقيمني« يف تل�ك األوطان..لكنهم أو 
لكنكم؛ وألن لجنس�ية بل�دان املهجر امتي�ازات وحقوق، 
تقدمه�ا لهم أو لكم، س�عوا أو س�عيتهم له�ا زحفا عىل 

البطون راغبني.
كث�ري منك�م انخ�رط بالحي�اة العام�ة هن�اك، بعضكم 
صار سياس�يا هناك؛ وبعضكم اآلخ�ر ادى حتى الخدمة 
العس�كرية أيض�ا؛ وعندما تخلصنا من ن�ري صدام بقيتم 

عىل وضعكم.
نصفكم األس�فل عراقي؛ ونصفكم األعىل اجنبي..اشريك 
هن�ا اىل أن النصف األعىل فيه الرأس، حيث منطقة القرار 
والتفك�ري، ويف النص�ف األس�فل منطقة الغرائ�ز! حيث 

البطون والفروج؛ كثري منكم يا سيدي عراقي بالغريزة!
بعد 2٠٠٣ س�ارعتم يا س�يدي بالعودة اىل العراق مؤقتا، 
السياس�يني،  والس�جناء  املظلوم�ني  امتي�ازات  فهن�ا 
قبضتم أم�واال كثرية، رحلتم به�ا إىل أوطانكم الجديدة..

هن�ا الغريزة، حيث الع�راق رضع يحلب لي�س اال..هناك 
مصالحك�م وأرسكم وبيوتكم وهقولكم وتفكريكم، وهنا 
ذكريات ومنافع أقرتها لكم قوانني رشعتموها ألنفسكم!

كالم قب�ل الس�الم: قليل منكم ش�اركنا آالمن�ا ومعاركنا 
وهمومنا..وكث�ري منك�م ضحك علينا، فكان س�ببا آلالم 
جدي�دة، هي أكث�ر إبراحا م�ن آالمنا القديم�ة، فهي آالم 

رششتم عليها ملح الخديعة..!
سالم..

قاسم العجرش 

قوى سياسية تتماهى مع المشروع التخريبي..

أمريكا تتمسك في البقاء بالعراق إلشعال الوضع واستهداف فصائل المقاومة 
املراقب العراقي/احمد محمد...

البق�اء  ع�ىل  واش�نطن  إرصار 
يف الع�راق ع�ىل الرغم م�ن قرار 
مجل�س الن�واب الق�ايض بعدم 
األمريكي يف  بالجهد  االس�تعانة 
عملي�ات محاربة داع�ش، يبدو 
أنه ليس كما يعلنه املس�ؤولون 
االمريكيون بقدر ما هو مخطط 
لزعزع�ة األوض�اع الداخلي�ة يف 
العراق وبتهاون س�ني – كردي، 
فبحس�ب مراقب�ون يف املش�هد 
السيايس أن الهدف من وراء ذلك 
هو جعل العراق س�احة للحرب 
من قبل واشنطن وكذلك لرضب 
الوج�ود الش�يعي والس�تهداف 

فصائل املقاومة.
ويضي�ف املراقب�ون أن أمري�كا 
قللت من قرار الربملان وبرتحيب 
م�ن ال�رشكاء بحج�ة أن ق�رار 
اخراج قواتها هو قرار ش�يعي، 
لي�س  االع�رتاض  ذل�ك  ان  اال 
بالقانوني او الدستوري باعتبار 
أن الجلسة التي ش�هدت تمرير 
النص�اب«  »مكتمل�ة  الق�رار 
عىل الرغ�م من هوي�ات النواب 

الحارضين. 
أن واش�نطن  املس�تغرب  وم�ن 
انتهاكه�ا  م�ن  الرغ�م  وع�ىل 
للسيادة العراقية ملرات عدة من 
خ�الل اس�تهداف قادة الحش�د 
الشعبي واستهداف مواقعه من 
جهة ورغم ق�رار الربملان األخري 
ح�ول الوج�ود األمريك�ي وعدم 
الحاجة اىل اإلمكانيات االمريكية 
يف مواجه�ة داع�ش وكذلك بعد 

التظاه�رات الحاش�دة املليونية 
واملطالب�ة  بغ�داد  الت�ي عم�ت 
بإخراج االمريكان، اال أن اإلدارة 
االمريكية الزال�ت تربر وجودها 
العراقي�ة  اإلرادة  ع�ن  بعي�دا 

وبعنوان محاربة داعش.
ق�رار  لي�س  االم�ر  ه�ذا  وأن 
واش�نطن وإنم�ا هن�اك تواطؤ 
س�يايس داخيل واض�ح من قبل 
ع�دم  وبدلي�ل  والك�رد  الس�نة 

الجهت�ني  كال  ن�واب  حض�ور 
للجلس�ة النيابية التي خصصت 

إلخراج االمريكان من العراق.
الدف�اع األمريك�ي  وكان وزي�ر 
م�ارك أس�رب قد أعلن يف الش�هر 
امل�ايض ع�دم وج�ود ق�رار لدى 
باالنس�حاب  يتعل�ق  واش�نطن 
م�ن الع�راق، مضيف�ا أن�ه ل�م 
تصدر حت�ى خطط لالس�تعداد 

لالنسحاب.

وتؤك�د اوس�اطا نيابي�ة أن أوىل 
االنتقالي�ة  الحكوم�ة  مه�ام 
الجدي�دة الت�ي يرتأس�ها محمد 
توفيق عالوي هو السعي إلنهاء 
الع�راق،  يف  االمريك�ي  الوج�ود 
والعمل عىل مواجهة املخططات 

االمريكية.
وللحدي�ث بش�كل معم�ق ع�ن 
املوضوع أش�ار املحلل السيايس 
وائ�ل الركابي اىل أن »السياس�ة 

االمريكي�ة يف الع�راق واضح�ة 
ج�دا وه�ي تح�اول أن تف�رض 
س�طوتها عىل األرايض العراقية 
بعناوين دحر داعش او القضاء 
أن  اىل  اإلره�اب«، مش�ريا  ع�ىل 
»أمري�كا تحاول تغي�ري بوصلة 
وجعله�ا  الع�راق  يف  الش�يعة 
خصما او ندا إليران والتربئ من 
الحشد الشعبي وهذا لن يحصل 

عىل ارض الواقع«.

وق�ال الركاب�ي، يف تري�ح ل� 
»ق�رار  إن  العراق�ي«  »املراق�ب 
الق�وات  بإخ�راج  الربمل�ان 
ع�ىل  ج�اء  وال�ذي  االمريكي�ة 
الش�هيدين  اس�تهداف  خلفي�ة 
قاس�م س�ليماني وأب�و مه�دي 
املهن�دس دف�ع باالمري�كان اىل 
الوقوف ضد ه�ذا القرار بحجج 
غري قانونية وغ�ري واقعية منها 
ماه�و يتعل�ق بالكت�ل املصوتة 
ومكوناتها، حي�ث عمل الجانب 
األمريكي عىل اعتبار هذا القرار 
بأنه قرارا ش�يعيا بغي�ة التقليل 
من ِش�أنه بمباركة م�ن النواب 

الذين لم يحرضوا الجلسة«.
وش�دد الركابي ع�ىل أن »البقاء 
األمريكي هو محاول�ة لزعزعة 
واس�تمرار  الداخلي�ة  األوض�اع 
جعل العراق س�احة للحرب مع 
اي�ران من خ�الل مواجهات مع 

املقاومة اإلسالمية يف العراق«.
وب�ني أن »واش�نطن ومن خالل 
البقاء  الواض�ح تريد  مخططها 
يف الع�راق ألط�ول م�دة ممكنة 
لتمرير صفق�ة القرن ولحماية 
مصال�ح ت�ل ابي�ب م�ن خ�الل 

القضاء عىل فصائل املقاومة«.
وبش�أن املوق�ف الك�ردي فق�د 
أوض�ح الركابي من أن »الجانب 
الك�ردي يدع�م وبق�وة البق�اء 
القض�اء  بعناوي�ن  األمريك�ي 
عىل داعش ولك�ن الحقيقة هو 
يري�د اس�تغاللها للحصول عىل 
مناصب ومكاس�ب يف الحكومة 

االنتقالية برئاسة عالوي«.

إن المرحل���ة الحالي���ة في 
مرحلة  الحكومة  تش���كيل 
استثنائية، أهم واجباتها 
مبكرة،  بانتخابات  القيام 
وربم���ا يكون عم���ر هذه 
ت���زداد  س���نة  الحكوم���ة 
قلي���ًا أو تنقص بحس���ب 

المعطيات على الواقع

تــــــــغريدة

   النائب نعيم العبودي

دولة القانون: سنرفض أي وزير متحزب في الحكومة الجديدة 

البرلمان يسعى لتضمين موازنة ٢٠٢٠ بندا يخصص نسبة من الدرجات الوظيفية للمحاضرين

مكافحة المتفجرات تعالج عبوة 
ناسفة يف بابل
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السبت 15 شباط 2020 العدد 2265 السنة العاشرة

كشفت لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية، السبت، عن تسجيل 
نح�و 47 تريل�ون دينار كعجز س�نوي يف ع�ام 2019، مبينة ان 
العج�ز الكبري س�يؤدي اىل تقلي�ص طموح الحكوم�ة املقبلة يف 
اج�راء اصالحات اقتصادية ملموس�ة.وقالت عضو اللجنة ندى 
ش�اكر ج�ودت  ان “الحكوم�ة املس�تقيلة خلفت عجزا س�نويا 
ق�دره نحو 47 ترليون دين�ار دون تحقيق اي انجاز اقتصادي”.

وأضاف�ت جودت، أن “الحكومة املقبلة س�تجد نفس�ها مجربة 
عىل سداد تلك املبالغ من موازنة 2020 ما يجعلها مقيدة باجراء 
اصالحات اقتصادية شاملة .ولفتت جودت إىل أن “اقرار املوازنة 
املقبلة س�يكون صعبا للغاية يف ظل الس�خط الشعبي واملطالب 
بزي�ادة التوظي�ف الحكوم�ة يف وق�ت تواج�ه الحكوم�ة ازم�ة 

اقتصادية واضحة”.

االقتصادية النيابية: الحكومة المستقيلة 
خلفت عجزا قدره 47 تريلون دينار

أعلن فرع صندوق اإلس�كان العراقي يف املثنى، السبت، عن 
وص�ول دفعة جديدة من الصكوك الخاصة باملقرتضني من 
الصندوق لبناء  الوحدات الس�كنية يف املحافظة.  وقال مدير 
الصن�دوق محمد خلي�ل الحمدان�ي ، إن” دائرت�ه أقرضت 
نحو 1500 مواطن واالس�تمرار برتوي�ج  املعامالت إلكمال 
الوحدات الس�كنية يف املثن�ى”، مبينا انه” تم تمويل مجمع 
إس�كان الدوح يف املحافظة والذي يضم 270 وحدة سكنية 
بمبل�غ   35 ملي�ون ل�كل وحدة”. واش�ار الحمدان�ي اىل ان 
“مبلغ القرض يحدده مكان القطعة حيث يتم رصف مبلغ 
40 ملي�ون دينار ملركز املدينة و35 ملي�ون دينار لألقضية 
 والنواحي وبنس�بة فائدة 3% تس�تقطع م�ن أول دفعة من 

القرض وبمدة تسديد 10 سنوات”.

صندوق اإلعمار بالمثنى يعلن وصول دفعة 
االقت�صاديجديدة من صكوك بناء الوحدات السكنية

نوايا واشنطن تتضح في األنبار .. استحواذ على الغاز وهيمنة على النفط
تواجد عسكري واحتالل اقتصادي..

فبعد الكش�ف ع�ن نواياهم بالس�يطرة 
ع�ىل مناب�ع الغ�از يف قاعدة عني األس�د 
والتي تقع بالقرب من حقل عكاز , فهم 
اليوم يس�عون اىل االستحواذ عىل حقول 
النفط القريبة من قواعدهم العس�كرية 
واس�تخراجه لصالحه�م وع�رب األرايض 

السعودية ومن ثم اىل أمريكا.
وتنوي امريكا االستحواذ عىل مساحات 
إضافي�ة داخ�ل االنب�ار دون وجه حق، 
فاملخطط االس�تعماري اكرب من التواجد 
داخل تلك القواعد, الس�يما وهناك أذرع 
داخلي�ة هي م�ن تس�اند االمريكان عىل 

تنفيذ مخططاتها الخبيثة.
والتحىص جرائم االحت�الل األمريكي ف 
الع�راق، فباألم�س رسقوا ذه�ب العراق 
واليوم يستكملون س�يناريو االستحواذ 
ع�ىل ثروات�ه املختلفة دون وج�ود رادع 
حكوم�ي , بل ان الصمت ش�جعهم عىل 

االج�در  وكان   , جرائمه�م  يف  التم�ادي 
الرسق�ات  تل�ك  يفض�ح  ان  بالع�راق 
ويق�دم ش�كوى ملجل�س االم�ن الخراج 
القوات االمريكية ألنه�ا تمارس احتالال 
قرسي�ا من خ�الل رسق�ة ثروات�ه وهو 
الس�بب الرئيس ال�ذي يرفض االمريكان 

االنسحاب من العراق .
ترام�ب رصح يف أكث�ر من مناس�بة عن 
نيت�ه بالس�يطرة ع�ىل حق�ول النفط يف 
للوالي�ات  ان  زاعم�ا  الع�راق وس�وريا، 
املتح�دة األمريكية لها حق يف ذلك, وبذلك 
ينكش�ف وجهه االخر واهدافه يف رسقة 

الشعوب.
يقول الخبري االقتصادي حافظ ال بشارة 
يف اتصال م�ع ) املراقب العراقي(:ترامب 
واثن�اء حملته االنتخابي�ة اكد ان العراق 
يمتل�ك احتياط�ي نفط�ي كب�ري ويجب 
عىل أمريكا االس�تيالء علي�ه وبعد فوزه 

باالنتخابات اكد عىل تطبيق ترصيحاته , 
مما يؤكد ان بقاء االمريكان وارصارهم 
عىل عدم الخ�روج من اجل االس�تحواذ 

ع�ىل ثروات الع�راق , قاعدة عني األس�د 
تضم حقل كبري للغاز وبالتايل اكتش�اف 
أمري�كا للغاز يف القاعدة العس�كرية زاد 

م�ن إرصاره�ا للبق�اء واس�تغالل الغاز 
الس�يناريو م�ن جدي�د  يع�اد  ,والي�وم 
ولك�ن بنكه�ة أخ�رى, فهن�اك حق�ول 

نفط لم تس�تثمر من قب�ل وزارة النفط 
بالقرب من عني األس�د , مما زاد أطماع  
االمريكان بمحاولة ضم تلك األرايض اىل 

القاعدة من اجل رسقة نفط العراق.
وأضاف ال بش�ارة : الجرائ�م االمريكية 
لم تواج�ه رفض حكوم�ي واضح وذلك 
بس�بب ضعف الحكوم�ات العراقية , لذا 
يج�ب عىل الحكوم�ة الجدي�دة ان تقدم 
ش�كوى ملجل�س االم�ن بش�أن جرائ�م 
االمري�كان ورسقتهم لث�روات العراق يف 
وض�ح النه�ار , حي�ث اكت مص�ادر ان 
االمري�كان جلب�وا معه�م مع�دات فنية 
من اجل اس�تخراج الغ�از والنفط وكما 
هو معتاد س�تكون السعودية هي املنفذ 
لتل�ك التجارة.من جهت�ه يقول املختص 
بالش�أن االقتص�ادي س�الم عب�اس يف 
اتصال مع ) املراقب العراقي(: ال يختلف 
اثنان ان هن�اك إرصار امريكي عىل بقاء 
قواته�م يف العراق رغ�م انتهاء العمليات 
العس�كرية ضد عصابات داعش , فهذه 
املرة الهدف الحقيقي لبقائهم هو النفط 
والغاز العراقي , فهناك محاوالت منظمة 
من قبل االمري�كان مع عصابات داعش 
لنه�ب نف�ط العراق وم�ن ث�م تصديره 
اىل أمري�كا وبأثمان بخس�ة ومع انتهاء 
مسلسل داعش يحاول االمريكان تهديد 
الع�راق بع�ودة تلك العصاب�ات من اجل 
بقائه�م أطول فرتة , لك�ن حقيقة االمر 
ان القواع�د االمريكي�ة قريبة من منابع 
النفط والغاز ,مما اثار شهيتهم للرسقة 
, مس�تغلني ضع�ف الحكوم�ة العراقية 
واالس�تفادة من اذرعها من السياسيني 

العراقيني.

،،
،،
ال يخفى على احد بش���اعة جرائم الجيش األمريكي 
أب���ان احتالل���ه للعراق من���ذ 2003 ولغاي���ة االن حيث 
القواعد العس���كرية االمريكية تنتش���ر في عموم البالد ، فقد 
اصطحبوا معه���م اثناء عملية غزو الع���راق مجاميع متخصصة 
في  س���رقة النفط والغاز واالثار. واش���نطن تس���عى لتطبيق 

السيناريو السوري الخاص بسرقة النفط وبشكل علني في 
العراق ,

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...

أعلنت رشكة ابن ماجد العامة، السبت، عن اقرتابها من 
اتمام العمل بتنفيذ املرشوع السرتاتيجي إلنشاء ثمانية 
خزان�ات لتصدي�ر النفط الخ�ام ضمن مس�تودع الفاو 
النفط�ي بمحافظة البرصة والتي تزيد س�عتها الخزنية 

ع�ىل 460 أل�ف م�رت مكعب.وق��ال مدير ع�ام الرشكة 
التابعة لوزارة الصناعة واملعادن حيدر طاهر جاس�م يف 
بي�ان ، إن رشكته “انجزت اعمال تش�ييد س�تة خزانات 
بالكام�ل من اصل ثمانية، بس�عة خزنية تبلغ 464 ألف 

مرت مكعب بواقع 58 الف مرت مكعب لكل خزان بجميع 
ملحقاتها، مع اتمام صب الركائز للخزانني املتبقيني”.

وأضاف جاس�م، أنه “تم يف الس�ياق نفسه، اعداد ملحق 
عقد إلكم�ال االعمال امليكانيكية، بغي�ة إنجاز املرشوع 

خ�الل مدة 201 ي�وم”، مؤكدا ان “الرشكة اس�تخدمت 
تقني�ة حديثة يف تنفيذه وهي عب�ارة عن الخلط العميق 

نتيجة طبيعة االرض الرخوة يف قضاء الفاوط.
وعد جاس�م املرشوع، ب�”السرتاتيجي والحيوي للبالد”، 

منوها بأنه “ينفذ بتقنيات واساليب حديثة تطبق للمرة 
االوىل يف البالد، والتي اش�ار اىل انه�ا تتم بجهود وخربات 
مالكات رشكته وبالتعاون مع رشكة )باريزا( االيطالية 

املختصة التي ترشف عىل املرشوع”.

اإلعالن عن قرب نص�ب 8 خزان�ات لتصدير النفط الخ�ام ف�ي البصرة

الرافدين ينشر تعليمات قروض ال�50 مليون للبناء في قطعة أرض

أك�د عضو املجل�س االقتص�ادي العراقي غدي�ر العطار, 
اليوم الس�بت، رضورة عمل الحكومة الجديدة الحكومة 

عىل إعداد اسرتاتيجية صناعية وطنية.
وق�ال العط�ار يف بي�ان ، إن »معالجة مش�كالت القطاع 
الصناعي يف العراق تعتمد عىل إعداد اس�رتاتيجية وطنية 
تهت�م بالتوج�ه نح�و اس�تغالل املي�زة النس�بية لبعض 
الصناعات الرئيسة يف البلد وتطوير الطاقات اإلنتاجية«.
وأضاف، أن »االس�رتاتيجية الوطني�ة تعمل عىل معالجة 
مش�كالت القط�اع الصناع�ي من خ�الل تعزي�ز قدرات 
الرشكات ع�ىل التصدير وإيج�اد موارد جدي�دة بالعملة 
الصعب�ة وتقدي�م ق�روض صناعي�ة مي�رسة للرشكات 

العاملة يف القطاع الصناعي«.
وأش�ار العطار، إىل أن »العمل بهذه االسرتاتيجية يضمن 
تغطية احتياجاتها املختلفة وبس�عر فائدة قليل، وإيجاد 
ف�رٍص للرشاك�ة االقتصادية ب�ني ال�رشكات الصناعية 

الوطنية والرشكات الصناعية األجنبية«.

العطار يدعو الحكومة إلى إعداد 
استراتيجية صناعية وطنية

أكد مدير شعبة املتابعة يف رشكة نفط ذي قار نشوان 
الخيكاني، اليوم الس�بت، االتف�اق مع رشكة الحفر 
العراقي�ة لحف�ر 20 ب�را نفطيا يف  حق�ل النارصية 

النفطي شمال املحافظة. 
وق�ال الخيكان�ي ، إن” نف�ط ذي قارابرم�ت اتفاقا 
مع رشكة الحف�ر العراقية عىل حفر 20 برا نفطية 
يف حق�ل  النارصية، يتم تنفيذ 10 منه�ا خالل العام 
الحايل وتحديدا خالل حزيران املقبل، بينما يتم حفر 

10 آبار اخرى خالل العام املقبل 2021. 
واض�اف ان “اآلبار الجديدة س�تضيف ع�ىل اإلنتاج 
املح�ي نحو 40 ألف برميل من النف�ط الخام يومياً، 
واس�تثمار الغاز املصاح�ب بمع�دل 20  مليون قدم 

مكعب”. 
واش�ار الخيكان�ي اىل ان “اله�دف م�ن حف�ر االبار 
الجدي�دة ه�و زي�ادة الطاق�ة االنتاجي�ة للحقل من 
النفط والغ�از ، وذلك باالعتماد ع�ىل الجهد  الوطني 

فقط”.

نفط ذي قار تبرم اتفاقا لحفر 20 بئرا 
في حقل الناصرية النفطي  

أعلن مرصف الرافدين، الس�بت، عن 
من�ح ق�روض ) 50 ( ملي�ون دينار 
للمواطن�ني للبن�اء يف قطع�ة ارض 

سكنية.
وق�ال املكتب االعالم�ي للمرصف يف 
بي�ان ، إن “الحص�ول ع�ىل قروض 
البناء يكون يف فروع املرصف حرصا 

واملنترشة يف بغداد واملحافظات”.
1-من�ح ق�رض ح�ده االع�ىل ) 50 
( ملي�ون دين�ار لغرض البن�اء لكل 
مواطن يمتلك قطعة ارض س�كنية 
او  باس�مه ع�ىل وج�ه االس�تقالل 
باالسم املشرتك بموجب سند حديث 
االص�دار وم�زود بتأيي�د م�ن دائرة 
املختصة وصحة  العقاري  التسجيل 
ص�دور الس�ند ليت�م رهن�ه لصالح 
املرصف من الدرجة االوىل ويش�رتط 
تقديم خارطة واجازة بناء باس�مه 

ضم�ن املستمس�كات املطلوبة وان 
القيم�ة التقديري�ة لقطع�ة االرض 

التقل عن مبلغ القرض + %20 .

2-يرصف القرض بدفعتني
أ -الدفعة االوىل 25 مليون دينار عند 

اكمال البتلو

ب -الدفعة الثاني�ة 25 مليون دينار 
عن التسقيف

3-قبول منح دفعة واحدة فقط من 
مبلغ القرض حس�ب طلب املقرتض 
للتخفي�ف م�ن كاه�ل املواطنني يف 
تس�ديد القس�ط ع�ىل كام�ل مبلغ 
الق�رض ويتم احتس�اب االقس�اط 
الق�رض  مبل�غ  حس�ب  والفوائ�د 

املطلوب .
4-قبول قطع�ة ارض من الدار التي 
تم هدمها مع بق�اء جنس العقار ) 

دار سكن (
5-يف حالة عدم كفاية راتب موظف 
واح�د يت�م االس�تعانة بموظف ثان 
الش�هري  القس�ط  راتبهم  ليغط�ي 
+ الفائ�دة بغ�ض النظ�ر ع�ن صلة 
القراب�ة ) ال�زوج – االب�ن – االخ – 

االب(.

النقل: مشروع ميناء الفاو يسير بوتيرة متصاعدة تمهيدا إلنجاز مرحلته األولى
أك�دت وزارة النق�ل، الس�بت، أن 
مرشوع ميناء الفاو الكبري يسري 
بوتائر متصاع�دة تمهيدا النجاز 
مرحلت�ه االوىل التي تش�مل البنى 
التحتية وفق املدة املحددة البالغة 

ثالثة اعوام.
وق�ال مدي�ر املرشوع اس�عد عبد 
الرحي�م الراش�دي إن “العم�ل يف 
ميناء الفاو الكبري بدأ عىل ش�كل 
مراح�ل، إذ تتضمن مرحلته االوىل 
كارس االم�واج الرشق�ي والغربي 
والس�داد الخاصة بموقع خدمات 
املين�اء والس�داد الصخرية ملواقع 
تبل�غ  الت�ي  الحاوي�ات  ارصف�ة 
مس�احتها 1750 م�رتاً, مع حفر 
حوض امليناء وقناته, وكذلك دفن 
موق�ع الخدمات وموقع االرصفة 

وانشاء طرق مدخل املرشوع”.
وأض�اف الراش�دي، أن “املرحل�ة 
االوىل تش�مل ايضا انش�اء طريق 

ف�او � ام قرص الراب�ط بني ميناء 
الفاو والطريق الرسيع يف سفوان 
بط�ول 65ك�م, م�ع انش�اء نفق 

خ�ور الزبري وتجهيز خدمات املاء 
الخدمي�ة,  واالبني�ة  والكهرب�اء 
الس�كك  ش�بكة  تنفي�ذ  وكذل�ك 
الداخلي�ة والرب�ط م�ع الش�بكة 
الوطنية بط�ول 100 كم, اضافة 
اىل انش�اء القاعدة البحرية ضمن 
هذه املرحلة التي قدرت كلفتها ب� 

4،4 مليار يورو”.
ولفت الراش�دي اىل “انجاز كارس 
االمواج الرشقي والغربي بنس�بة 
100 باملئ�ة قب�ل املوع�د املق�رر، 
مؤك�دا ان م�رشوع مين�اء الفاو 
الكبري مه�م اقتصاديا ويعد نقلة 
نوعي�ة لربط الع�راق بالعالم من 
ربطه الرشق بالغرب، وان تنفيذه 
س�يغري خارط�ة النق�ل البحرية 

العاملية”.

عضو بالنزاهة النيابية: تكلفة بناية البنك المركزي ضعف قيمتها 
كش�ف عض�و لجن�ة النزاه�ة 
الصي�ادي،  كاظ�م  النيابي�ة 
الس�بت، ع�ن التكلف�������ة 
املركزي  البنك  لبناية  الحقيقية 
العراق�ي الجدي�دة، مؤكدا أنها 
ال تتجاوزنص�ف مليار دوالر يف 
احل�ك الظ������روف يف ح�ني 
تبلغ التكلفة الحالية ض���عف 

ذلك.
“بناي�ة  إن   ، الصي�ادي  وق�ال 
البنك املرك�زي العراقي الجديد 
تجاوزت املليار دوالر وهذا رقم 

مبالغ به”.
 مبين�ا أن “التكلف�ة الحقيقية 
ملي�ار  النص�ف  تتج�اوز  ال 
دوالر يف احل�ك الظ�روف ووفق 
اح�������دث التص����امي�م 

وه�����ذا  والفني�ة  املعمارية 
الجه����ات  أكدت�����ه  م�ا 

الفنية”.
الجه�ات  الصي����ادي  ودع�ا 

الرقابي�ة والفني�ة إىل “اطالعنا 
بش�كل مفصل عن بناية البنك 
املرك�زي م�ن حي�ث التصميم 
واملؤهالت لرصف هكذا مبلغ”، 
فس�ادا  “هن�اك  أن  إىل  الفت�ا 
وهدرا للمال العام ببناية البنك 
املرك�زي بنص������ف املبل�غ 

املذكور”.
الصي������ادي  وك�������ان 
تص����ريح  ف��ي  كش����ف 
س�ابق ، عن وجود “مخالفات 
ببناي�����ة  وثغرات جسيمة” 
الجدي�د،  املرك�����زي  البن�ك 
بكش�ف  تعه������د  فيم�ا 
الحقائ�ق وحجم االم�وال التي 
خ�الل  باالرق�ام  رص�����دت 

األي����ام القادمة.
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المراقب العراقي/ متابعة...
اكد وزير الخارجية االيراني محمد جود ظريف، السبت، 
ان�ه يف ح�ال الت�زام اوروب�ا  بتعهداته�ا تج�اه االتفاق 
الن�ووي، فإن ايران س�تقوم بوقف خف�ض التزاماتها 
تجاه  االتفاق .  وق�ال ظريف عىل هامش مؤتمر ميونخ 
االمن�ي للصحفي�ن، ان “اي�ران ه�ي من تق�رر  حول 
التزامات اوروبا و عما اذا كانت هي كافية لعودة ايران 

اىل ماكانت عليه قبل  خفض التزاماتها ام ال ؟ “  واضاف 
ظري�ف، أن�ه “يف ح�ال قي�ام اوروبا بضم�ان مصالح 
اي�ران االقتصادية فانها  س�تكون راغب�ة يف العودة اىل 
التزاماتها تج�اه االتفاق النووي امل�رم يف عام   2015، 
مؤكدا “استعداد ايران للقيام بتنفيذ التزاماتها حسبما 
تقوم به اوروبا تج�اه  االتفاق .“  وتابع “نحن النتحدث 
ع�ن القضايا الخريي�ة بل نتحدث عن حقوق الش�عب 

االيران�ي و  مصالحه االقتصادية و معاناته الكبرية من 
ج�راء الحظر األمريكي”، مبين�ا أن   “اوروبا اذا اتخذت 
خطوات مؤثرة فأن ايران هي االخرى س�تقوم بالعودة 
اىل  ماكانت علي�ه تجاه االتفاق النووي .“  ولفت ظريف 
إىل أن “جمي�ع ماقام�ت به ايران يف خف�ض التزاماتها 
النووي�ة قابل�ة  للعودة اذا التزمت اوروب�ا بتعهداتها و 

القيام بخطوات عملية يف هذا املجال .“ 

المراقب العراقي/ متابعة...
جريم�ة مروع�ة جدي�دة يرتكبه�ا الع�دوان 
الس�عودي األمريكي يف اليمن، حيث استش�هد 
 وأصيب عدد كبري من اليمنين اليوم الس�بت، 
جراء ثمان غارات لط�ريان العدوان  يف مديرية 

املصلوب . 
وج�اء ذلك بع�د أن تمكنت الدفاع�ات الجوية 
للجيش اليمني واللجان الش�عبية من اسقاط 
 طائرة حربية من نوع تورنيدو تابعة للعدوان 
الس�عودي األمريك�ي أثن�اء قيامه�ا  بأعمال 
عدائية يف سماء محافظة الجوف مساء امس 

الجمعة . 
وأوض�ح املتح�دث باس�م الق�وات املس�لحة 
اليمني�ة العميد يحيى رسيع يف بيان مقتضب، 
 لي�ل الجمع�ة، “أن الدفاعات الجوي�ة اليمنية 
تمكن�ت – بفضل الل�ه – من إس�قاط طائرة 
 حربي�ة ن�وع تورني�دوا يف س�ماء محافظ�ة 

الجوف وهي تقوم بمهام عدائية .“ 
وب�ن العميد رسيع أن�ه تم إس�قاط الطائرة 
بصاروخ أرض ج�و متطور ويمتلك  تكنلوجيا 
حديث�ة، دون أن يديل بمزيد من التفاصيل عن 

الصاروخ . 
وج�دد ناطق القوات املس�لحة اليمنية التأكيد 
ع�ىل “أن س�ماء اليمن ليس�ت للنزه�ة  وعىل 

العدو أن يحسب ألف حساب لذلك .“ 
ب�دوره ذكر موقع “املس�رية ن�ت” أن “طريان 
الع�دوان اس�تهدف املواطن�ن صب�اح  الي�وم 
السبت أثناء تجمعهم عند حطام الطائرة التي 
تم إسقاطها مساء أمس يف  مديرية املصلوب .“ 
الش�هداء  ع�رات  “س�قوط  املوق�ع  وأك�د 
والجرح�ى يف الجريمة املروع�ة”، الفتا إىل  أنه 
“تجري يف هذه األثناء عمليات اإلنقاذ وانتشار 

الضحايا .“ 
وأش�ار إىل صعوبة حرص ع�دد الضحايا نظرا 

لتطاير األشالء يف أرجاء املكان  املستهدف . 
وطائرة تورنيدو  Tornado  هي طائرة مقاتلة 
متع�ددة امله�ام تس�تعمل كمط�اردة  وقاذفة 

وهي من إنتاج أوروبي مشرتك . 
وقد اش�رتت القوات الجوية السعودية 72 من 
طائ�رات التورني�دو  IDS  و 48 م�ن  طائ�رات 

لتك�ون  تطويره�ا  التورني�دو  .ADVوت�م 
قادرة عىل حم�ل القنابل الذكي�ة  والعنقودية 
واألس�لحة البيوليجية مثل األسلحة الحرارية 
الت�ي ترتك أثر يمتد إىل 100  عام وعدد 2 قنبلة 
نووي�ة والصواريخ املضادة لألش�عة والعديد 

من القنابل التقليدية . 
ويبلغ س�عر الطائ�رة الواحدة م�ن التورنيدو 
أكث�ر من 24 ملي�ون دوالر وتمتلك  تكنولوجيا 
متط�ورة ج�دا للمن�اورة وتف�ادي صواري�خ 
الدفاع الج�وي، ما يؤكد أن عملية  إس�قاطها 

إنجاز كبري يضاف إىل رصيد الدفاعات الجوية 
املرتاكم خالل الخمس  سنوات الفائتة . 

طيل�ة  صامت�اً  الس�عودي،  الع�دوان  وظ�ل 
الس�اعات املاضي�ة، لكنه أجر ع�ىل االعرتاف 
 بمرارة الهزيمة مساء اليوم السبت، عندما أقر 

بسقوط طائرته يف محافظة الجوف  اليمنية . 
عىل الرغم من مرور عدة س�نوات عىل الحرب 
العدوانية التي يش�ّنها النظام  السعودي بدعم 
أمريكي وبدع�ٍم من بعض األنظم�ة العربية، 
فإّن هذه الحرب لم تتمكن  من تحقيق أهداف 

الس�عودية يف إخضاع الش�عب اليمني وإعادة 
تعوي�م نظام عب�د ربه  منصور ه�ادي التابع 

لها . 
فالس�عودية، ع�ىل الرغم من أنها اس�تطاعت 
تدم�ري البني�ة التحتي�ة لليم�ن، وزادت م�ن 
 الظروف القاسية التي يعيش يف ظلها الشعب 
اليمن�ي، إال أنها تب�دو غري قادرة عىل  حس�م 
ال�رصاع عس�كرياً، ال بل أّن جمي�ع املؤرشات 
تش�ري إىل أّن حكام الس�عودية ق�د  توّرطوا يف 
حرب اس�تنزاف طويلة س�تكون لها تداعيات 
س�لبية عىل الس�عودية عىل  كافة املس�تويات 
السياس�ية االقتصادية االجتماعية فضالً عن 

عالقة السعودية بالشعب  اليمني . 
وبحس�ب امل�ؤرشات ف�إن اس�تمرار الت�وّرط 
الس�عودي يف ه�ذه الح�رب س�وف ي�ؤّدي إىل 
 تحميل السعودية أكالفاً مالية باهظة ستكون 
له�ا انعكاس�ات خطرية كبرية ع�ىل  الوضعن 
االقتص�ادي واالجتماعي يف الس�عودية. فمن 
املعل�وم أّن الوالي�ات املتح�دة  األمريكي�ة هي 
أقوى دولة اقتصادي�ة يف العالم ويبلغ ناتجها 
القوم�ي حوايل 15  تريليون دوالر لم تس�تطع 
تحّمل كلفة الحرب واستمرار احتاللها للعراق 
نتيج�ة  للمقاوم�ة العراقي�ة الت�ي أدخلتها يف 
ح�رب اس�تنزافية يومية، فكيف س�يكون يف 
إمكان  الس�عودية تحّمل كلفة ح�رب مماثلة 
يف اليمن أكثر صعوب�ة، فيما حجم اقتصادها 
 الس�نوي ال يبل�غ أكث�ر من خمس�مائة مليار 
دوالر، يف وق�ت تراجع�ت في�ه أس�عار النفط 
 بنسب كبرية، وأّدت إىل تنامي العجز يف املوازنة 
السعودية. لذلك، يبدو من  الواضح أّن استمرار 
الحرب سيتس�ّبب بتوليد أزمة كب�رية للنظام 
الس�عودي بس�بب ع�دم  قدرت�ه ع�ىل تحقيق 
أهدافه من ناحية، وبس�بب االستنزاف املادي 
الكب�ري الذي تتكّبده  الس�عودية من جراء هذه 

الحرب . 
يف مطلق األحوال، فإّن النظام الس�عودي الذي 
خرس رهاناته عىل إس�قاط النظام  الوطني يف 
س�وريا أيضاً وفقد الس�يطرة عىل اليمن، بات 
أمام حقيقة فشله يف احتالل  أّي موقع أو دور 

إقليمي مؤثر عىل مستوى املنطقة . 

إيران تحدد شروطها للعودة الی التزاماتها النووية دولي دوليعربي  عربي 

المراقب العراقي/ متابعة...
احبطت القوات السورية، هجوما عنيفا للمجموعات اإلجرامية  عىل 

محور “كفر  حلب” و”مزناز” يف ريف حلب الجنوبي الغربي . 
ونقل�ت وس�ائل اع�الم لبناني�ة ع�ن مص�ادر عس�كرية قوله�ا أن 
املجموعات االجرامية  أرس�لت عربة مفخخ�ة باتجاه مواقع للجيش 
 ، )  (M5الس�وري عىل محور “كف�ر حلب” غرب  األوتس�رتاد ال�دويل
قامت وحدة )م/ د) باس�تهدافها وتفجريها قبل وصولها إىل  هدفها، 
ليتبع ذلك اش�تباكات عنيفة أسفرت عن مقتل واصابة أكثر من 50 
مس�لحا .  وأوضحت أن مدفعي�ة الجيش الرتكي س�اندت العصابات 
االجرامي�ة يف هجومه�م ع�ر  اس�تهدف مواقع الجيش الس�وري يف 
محاور االش�تباك، باإلضافة إىل قيام األتراك بمد  املجموعات املسلحة 
بع�دد من املصفح�ات الرتكية تم تدمريها بش�كل كامل دون تغري  يف 

خارطة السيطرة . 
وتواص�ل تركيا دعم الجماع�ات التكفريية داخل االرايض الس�ورية 

وتقديم املساعدات  لها يف هجماتها ضد الجيش السوري . 

المراقب العراقي/ متابعة...
نف�ت حركة حماس األنباء املتداولة بش�أن التوص�ل إىل اتفاق تهدئة 

جديد بن  االحتالل “اإلرسائييل” وفصائل املقاومة يف قطاع غزة . 
وقال الناطق باس�م حرك�ة حماس حازم قاس�م يف تعقيبه عىل تلك 
األنباء “إن  االحتالل اإلرسائييل ال يتوقف عن اس�تهداف الفلسطينين 
ويواصل حص�اره لقطاع  غزة”، محمالً االحتالل املس�ؤولية الكاملة 

عن عدوانه املتواصل . 
وأش�ار قاس�م إىل أنَّ حركت�ه س�تواصل نضاله�ا مع جمي�ع القوى 
الوطنية واإلسالمية  لضمان حياة حرة وكريمة للشعب الفلسطيني، 
قائالً:”يج�ب عىل االحتالل أن يقوم  بكل اإلجراءات لرفع الحصار عن 
القطاع، وحماس س�تواصل نضالها م�ع كل القوى  الوطنية لضمان 

حياة حرة وكريمة لشعبنا .“ 
وأضاف قاس�م “أنَّ الق�وى الوطنية واإلس�المية س�تواصل الكفاح 
للتصدي لكل  املش�اريع التي تنتقص من حقوق شعبنا ويف مقدمتها 
صفقة الق�رن، الفتاً إىل انَّ  حماس ترقب س�لوك االحتالل اإلرسائييل 

عن كثب ومدى التزامه بتطبيق رفع  الحصار عن القطاع . 
وكانت صحف “إرسائيلية” زعمت أنه تم التوصل إىل اتفاق تهدئة مع 
حماس يفيض  إىل وقف إطالق البالونات الحارقة من قطاع غزة تجاه 

مستوطنات غالف غزة

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد رئيس لجنة الش�ؤون الخارجي�ة يف مجلس النواب األمريكي إليوت 
إنج�ل أن  إدارة الرئي�س دونالد ترام�ب قدمت معلوم�ات كاذبة لترير 
جريم�ة اغتيال الفريق  قاس�م س�ليماني قائد قوة الق�دس يف الحرس 
الث�وري اإليراني .  ونقلت ش�بكة يس بي إس ني�وز اإلخبارية األمريكية 
عن إنجل قوله يف بيان رسمي:   “إن التقرير الرسمي للبيت األبيض حول 
العملية ال يش�ري إىل أي تهديد وش�يك عىل  موظفي وس�فارات الواليات 
املتح�دة ويظه�ر أن امل�ررات الت�ي قدمها ترام�ب للش�عب  األمريكي 
كان�ت كاذبة .“  كما دحض انجل ما ج�اء يف تقرير البيت األبيض حول 
“تخويل” ترامب بتنفيذ  اغتيال س�ليماني بموجب تفويض عام 2002 

الستخدام القوة العسكرية واصفاً إياه  بأنه “تفسري زائف .“ 

الجيش السوري يحبط هجومًا 
للتكفيريين في ريف حلب

حماس: ال اتفاق 
مع العدو الصهيوني

مجلس النواب األميركي: إدارة ترامب قدمت 
معلومات كاذبة لتبرير اغتيال سليماني

...»الهزيمةمرارة«والخذالنعلىًردا

العدوان السعودي يرتكب جريمة مروعة في اليمن 
ضحيتها عشرات المدنيين
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المراقب العراقي/ متابعة...
أن  أن  لش�بكة يس  تقري�ر  أف�اد 
 350 ب�أن  الس�بت،  االمريكي�ة، 
ال�ف عن�رص يف صف�وف  الجيش 
االمريك�ي يعان�ون م�ن اصابات 
الدم�اغ واجهاد ما بع�د الصدمة 
منذ عام 2000  وحتى االن نتيجة 
الح�روب والع�دوان االمريك�ي يف 
واماك�ن  وافغانس�تان  الع�راق 

 اخرى . 
وذكر التقري�ر أن “تلك االصابات 
التي ق�د التب�دو ظاه�رة للعيان 
لكنها تتس�بب مس�تقبال  بضعف 
النط�ق والصداع النصفي وش�لل 
يف الوج�ه والدوار وفقدان الذاكرة 
أن  كم�ا  الرؤي�ة،  ومش�اكل  يف 
للح�روب  الجس�يمة  االرضار 
الطويلة يف العراق وأفغانس�تان ، 
 غالبا ما تكون مس�تمرة وموهنة 
وتغ�ري الحي�اة. ويمك�ن أيضا أن 

تكون قاتلة .“ 
ونقل التقرير ع�ن عاملة االبحاث 
واس�تاذة الرياضي�ات يف جامعة 
هارف�ارد كي�ت  بارك�ر قولها إن 
الدماغ ليس�ت مزحة  “اصاب�ات 
وقد تكون جحيما حيا وقد تكون 

 محفزا المراض الزهايمر ومرض 
لوغري�ج ، فف�ي بع�ض االحيان 
اليت�م تش�خيص تل�ك  االصابات 
لدى االفراد حتى يبلغون الس�تن 
م�ن العم�ر ام�ا البع�ض االخ�ر 
فهم  يش�عرون بتل�ك االعراض يف 

الثالثينات من اعمارهم .“ 
وأش�ار التقري�ر اىل أن�ه “وع�ىل 
الرغ�م م�ن ترصيح�ات الرئيس 
االمريك�ي دونال�د  ترام�ب املقللة 
الهمي�ة االصاب�ات بع�د الرضبة 
ع�ىل  ردا  االيراني�ة  الصاروخي�ة 
اغتيال  الجنرال قاس�م س�ليماني 
، لك�ن املنظم�ات الخدمي�ة غ�ري 
م�ا  اجه�اد  ان  تعت�ر  الحزبي�ة 
 بع�د الصدمة من اهم املش�كالت 
قدام�ى  تواج�ه  الت�ي  الصحي�ة 

املحاربن .“ 
واش�ار التقري�ر اىل أن “اجهاد ما 
بعد الصدم�ة يتداخل مع اعراض 
اخ�رى مث�ل  مش�اكل يف الذاك�رة 
الوعي  والدوار والص�داع وفقدان 
وهي ليس�ت باالعراضالبس�طية 
 كم�ا وصفه�ا ترام�ب ك�ي يقلل 
من اهمي�ة االصابات التي لحقت 

بالقوات االمريكية يف  العراق .« 

تقرير: 350 الف عنصر من الجيش االمريكي مصابون
 بإجهاد ما بعد الصدمة

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�فت صحيف�ة إرسائيلي�ة، ع�ن قي�ام وف�د 
م�ن أعض�اء مؤتمر رؤس�اء املنظم�ات  اليهودية 
األمريكية الكرى بزيارة إىل الس�عودية األس�بوع 

املايض . 
وقال�ت صحيف�ة “هآرتس” اإلرسائيلي�ة إن هذه 
الزي�ارة األوىل م�ن نوعه�ا للمنظم�ة  ذاته�ا منذ 
1993، فيم�ا يص�در إعالن بش�أنها م�ن الجانب 

السعودي حتى الساعة   14:30 ت.غ . 
وذك�رت أن الزيارة، التي اس�تمرت من اإلثنن إىل 
الخميس، ش�ملت اجتماعات مع  كبار املسؤولن 
الس�عودين )لم تسمهم)، وكذلك مع األمن العام 
لرابط�ة العال�م  اإلس�المي محمد العي�ى، الذي 
ترأس وفًدا إىل أوش�فيتز )معسكر اعتقال وإبادة 
ُبني  وُشغل من قبل أملانيا النازية يف أثناء االحتالل 

الن�ازي لبولن�دا أثن�اء الح�رب العاملي�ة  الثاني�ة) 
مؤخرا . 

وأش�ارت إىل أن محور املحادث�ات بن أعضاء وفد 
املنظم�ة واملس�ؤولن الس�عودين  كان مكافحة 
اإلرهاب وأولئك الذين يتسببون بعدم االستقرار يف 

الرق األوسط . 
وأوضح�ت يف هذا الص�دد أن الس�عودية والكيان 
الصهيون�ي يش�رتكان يف مخ�اوف  متبادلة حول 
نشاط إيران يف املنطقة، وأن تقوم طهران بتطوير 

برنامج أسلحة  نووية . 
ومؤتم�ر رؤس�اء املنظم�ات اليهودية ه�و هيئة 
جامع�ة للمنظم�ات اليهودي�ة األمريكي�ة،  وت�م 
إنشاؤها يف الخمسينيات من القرن املايض لتقديم 
ص�وت يه�ودي موح�د ح�ول  قضاي�ا السياس�ة 

الخارجية، وفق ما تعرف بنفسها . 

المراقب العراقي/ متابعة...
ذكرت مجل�ة »نيوزوي�ك« األمريكي�ة ان املدعي العام 
ووزير العدل وليام بار انتقد  الرئيس ألنه جعل وظيفته 
»مس�تحيلة«، لكن دونال�د ترامب أك�د أن لديه »الحق 
 القانوني« يف التدخ�ل بالقضايا الجنائية التي تعالجها 

وزارة العدل . 
وحذر مس�ؤويل وزارة العدل السابقن من أن أي تدخل 
من الرئي�س يف املالحقات  الجنائي�ة ، وإن لم يكن غري 
قانون�ي ، ه�و خطوة غري عادية للغاية من ش�أنها أن 

 تقوض النظام القضائي يف البالد . 
وقال ديفيد لوفمان ، رئيس مكافحة التجسس السابق 
لوزارة الع�دل ، لنيوزويك:   «يمكن الق�ول إن الرئيس ، 
بصفت�ه رئيًس�ا للس�لطة التنفيذي�ة ، لديه الس�لطة 
الدس�تورية  والس�لطة التقديرية إلعط�اء التوجيه إىل 
وزارة الع�دل أو أي ف�رع تنفي�ذي آخر. لك�ن  من غري 

املناسب اساءة استخدام هذا التقدير بشكل صارخ . 

وأض�اف أنه عىل مدار تاري�خ وزارة العدل كانت هناك 
»تفاهمات رصيح�ة« يف  كيفية اتص�ال البيت األبيض 

بوكالة إنفاذ القانون - حتى اآلن . 
وق�ال لوفم�ان »ال يمكنن�ي التفك�ري يف أي رئي�س يف 
التاري�خ الحدي�ث الحدي�ث ال�ذي  أدىل م�راًرا وتك�راًرا 
بترصيح�ات علني�ة ح�ول التحقيق�ات الجنائي�ة أو 
املالحق�ات  القضائي�ة أو املحاكم�ات بقص�د التأث�ري 

عليها .« 
وواف�ق ني�ك أكرمان ، ممث�ل االدعاء الس�ابق يف ووتر 
جيت ، عىل أنه ال يوجد يف  الدستور ما يمنع ترامب من 
إخب�ار املدعي العام بكيفي�ة التعامل مع قضية معينة 

 ولكن »لم يتم ذلك مطلًقا .« 
وق�ال أكرم�ان لنيوزوي�ك: »ل�م يح�دث ذلك أب�ًدا ألنه 
يب�دو أن الرئي�س يتدخل يف نظام  العدال�ة ، وأنه يضع 
معتقداته الش�خصية عىل رأس ما نري�ده كإنفاذ غري 

عادل  لقانوننا الجنائي«. »هذا يشء فريد لدونالد ت

من اخبار الصحف العالمية والعربية واالقليمية
صحيفة: أعضاء مؤتمر المنظمات اليهودية األمريكية 

يزورون السعودية  ويلتقون كبار المسؤولين

نيوزويك: تدخل الرئيس األميركي في القضايا 
الجنائية غير مسبوق
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جاءيفقولهتعاىل:
«أالإنأولياءاللهالخوفعليهموالهميحزنون«

نعيشاحداثا«متسارعةأثمرتعنإنتاجشخصياتليسلناأن
نختزلالحديثعنهايفهذهالس�طور.ذلكألنتلكالش�خصيات
أث�رتأث�را«عميق�ا«يفالوض�عالجه�اديوالوجدان�يلالف�راد
واملجتمعات.والابعدعنالقارئالكريماألسمنيالكبريينللحاج
ابيمه�دياملهندسوالحاجالجنرالقاس�مس�ليمانيرحمهما

الله.
لوعادبناالزمنقليال«إىلسابقاألعوامواألياملرأيناكيفكانت
املنطق�ةاالقليمي�ةوالرشقاألوس�طق�دفتكتبه�االرصاعات
والحروبالتياش�علفتيلهاالش�يطاناألكرب)امريكا(مماادى
اىلضياعاالرواحوهدرالثرواتواملمتلكات،وخريمثالعىلقولنا
احداثالح�ربالعراقيةاإليرانيةوحربتحريرالكويتوالعدوان
الصهيون�يع�ىللبنانواالش�تباكاتيفكش�مريوبعضمناطق
افريقي�اوآخرهاظهورجماع�اتتكفرييةبمس�مياتمختلفة
ومعروف�ةوداعشآخرهاقدأنتجتهااألف�كاراملتطرفةوالهدامة

للرشيعةالسمحاء.
تلكالجماعاتالتيلبسترداءاإلسالمزورا«وقدكانتومازالت
تح�اربوتقتلعرشاتاآلالفودمرتالحياةواملقدس�اتواآلثار
واإلنس�انيةيفس�ورياوالع�راقوأفغانس�تانوأفريقي�االعربية
ودوليفالقارةالس�مراءلميكنذنبهاإالأنهاآمنتبمنهجالحق
واتبعتهفكانعقابهاالقتلوالحرقوالتنكيلوالتعذيب،وحدوث

تبايناتيفالرؤىواألفعالبنيأبناءاملجتمعاتالواحدة.
مماالش�كأنمثلتلكاألحداثالخطريةج�اءتكالربكاناملدمر
بعدهدوءوس�كينةتنعمتبه�ااملجتمعاتاملس�تضعفة.االمر
ال�ذييحتمعىلالواقعظهورش�خصياتقادةامتحناللهقلبها
باإليمانقداس�تلهمتدروسالعقيدةواإلباءوالثورةالحس�ينية
ل�درءالفتنواملخاطروإع�ادةاتزاناملعادل�ةإنلميكنرجحان
كف�ةالحقفيه�ا.فكانتتل�كالش�خصيتنيالجهاديةخريمن
يمتطيصهوةاملقاومةوالعزمعىلقتالالرشاملتمثلبمخططات
أمري�كاوإرسائيلومحورالرشيفاملنطقة،األمرالذيأعادالثقة
للمجتمعاتالثوريةبنفس�هايفإعادةتموضعهايفجبهةالدفاع
والهج�ومعىلأعتىقوىاإلس�تكبارالعامليوعمالئه.وماحرب
تم�وزمنع�ام٢٠٠٦وهزيمةإرسائيليفجن�وبلبنانوتحرير
أرضالعراقمنأقوىهجمةرشسةتكفرييةإالدليالنواضحان
وملموس�انللعيانعىلتلكاالرواحاإليمانيةالتينذرتنفس�ها

للجهادوالتحريرورفضالذلوالهوانوالهزيمة.
كلتلكالشواهدأشعلتنارالثورةالحسينيةيفأماكنمتعددةيف
املنطقةاقتبس�تالقوةوالشجاعةمنتلكالثورةومنتضحيات
وجه�اداملجاهدي�نالذينقاتلواب�كلإيمانوش�جاعةوواجهوا
أمري�كامنخاللح�ربداع�شوللحفاظعىلمح�وراملقاومة
البطل�ةالتيطاملاأحاكتأمريكااملؤامراتضدهالتتخلصمنها
فهيقوةظهرتمس�تلهمةالعنوانالكبريللجه�ادوالثباتوما
فتوىاملرجعيةالعلياإالمصداقلذلكالجهادوتلكالتضحيات.

وهن�ان�ودأننش�ريإىلأناملجاهدي�ن)س�ليمانيواملهن�دس
(رحمهم�االل�هاس�مانناصع�انيفتاري�خاألجي�الحتىبعد
استش�هادهماورفاقهمانتيجةالهجمةالغ�ادرةاألمريكية.وال
يختلفاثن�انانمحوراملقاومةاإلس�الميةالوطنيةاملمتدةعىل
أرضالع�راقأربك�تموازينالغطرس�ةاألمريكي�ةالتيأعادت
النظ�ريفتقييمالواقعالعراقيوالنظرلفصائلاملقاومةعىلأنها

قوةاليستهانبهايفالحروب.
وم�ايس�توحىممام�ىأنأمريكال�نينته�يعداؤهاملحور
املقاوم�ةوخاصةيفالعراقباعتبارهأخ�ذزماماالمورمنهاوأنه
عىلالجيلالحارضواالجيالالقادمةأنترعىوالتنىستلكالدماء
الحرةالتيأبتإالأنتطهراالرضوتحفظالعرضواملقدسات.

!والمهندس؟سليمانيلماذا

بقلم/ فاضل الطايئ

بقلم/محمودالهاشمي
حاول�توان�ااتنق�لب�نيفضائي�ة
وأخرىاناس�تفيدمنفكرة،كي
أع�زينف�ي،واج�دحالًملش�كلة
الوط�نالذيش�اءتق�درةاللهان
نكوناح�دابنائه،فلماحصلحتى
عىلالنزر،والجميعينتهياىلسؤال
»بلدن�اذاهباىلاين؟«هذاالس�ؤال
عاج�ز العراق�ي العق�ل ان يعن�ي
انيواج�هالتحدي�اتالت�يتعصف
بالبلد...وه�ذاالس�ؤاليتم�ددع�ىل
مساحةالبلدانالعربية،حيثانمن
اجتاح�ه»الربيع»م�ازالمعلقاًيف
الهواءويففوىضوتداعياتخطرية،
فم�نخرج�تجماه�ريهللمطالبة
برغيفخبز،بعدثمانيسنواتبات
بال�كاديحصلع�ىل»نصفرغيف«
،والقاه�رةالت�يكانيق�العنه�ا
»املدين�ةالت�يالتن�ام«بات�تتنام
عش�اًء،وتغ�رقبالدي�ونوتحولت
ركام اىل واليم�ن وليبي�ا س�وريا
وماتزالالجث�ثتحتاالنقاض،اما
الس�ودانفقدتجىلاولعنوانلها،
يفلقاءرئيسمجلسالس�يادةمع
نتنياهويفاوغندا!!..أمااألكثرشبًها
فواق�عالعراقولبن�ان،والغريبان
جمي�عاالم�والالت�يصنع�تهذه
الف�وىضوالدماريفالوط�نالعربي

مصدرهادولالخليج.!!
فهليس�تطيعاحدانيقولانلدى
العربمناملحيطاىلالخليجحكومة
قوي�ةواحدة؟،وهلهن�اك)رمز(
لشخصيةواحدة؟،لحظةكتابةهذا
املقال،فانرئيسال�وزراءالتوني
املكلف»الياسالفخفاخ«يعانيمن
نفساملعان�اةالت�ييعانيهارئيس
الوزراءالعراقياملكلفمحمدتوفيق
ع�الويبس�ببال�رصاعب�نيالكتل
واالح�زابالسياس�يةح�ولتوزيع
!!وباملناس�بة الوزاري�ة الحقائ�ق
فانتش�كيلالحكومةالذيسيعلن
عن�هالجمع�ةيفتون�ست�م»وفق
االس�تحقاقاالنتخاب�ي«وايضاًتم
تصنيفالوزاراتبالسياديةوغريها
حياتن�ا لن�ا ال�ذيصم�م  ..وكأن
السياس�يةهوذاتهال�ذيصمملنا
جغرافيااوطاننايفاتفاقيةسايكس
بيكو،وهوال�ذيصمملناجغرافيا

التظاهراتالحالية.!!

الس�يدمحمدتوفيقعالوييجلس
يفاله�واء،ف�اذاكانممثلومناطق
الوس�طوالجنوبقدمنحوهفرصة
اختي�اروزرائ�هوف�قرغبت�ه،وان
كانمنهموقدامس�كبأذنهوحذره
»بح�رقالبل�د«يفح�الاختار»غري

مستقل..!»
ممثل�واملناط�قالغربي�ةواالقلي�م
وزراءه�م ان جه�اراً اعلنوه�ا
»الحاليني«هماالكث�ركفاءة،وهم
غ�ريمعني�نيبالتغي�ري،باعتباران
االحتجاج�اتمحص�ورةيفمناطق

الوسطوالجنوب.!!
والجن�وب الوس�ط يف متظاهرون�ا
ه�مام�امالس�ؤالالتايل:ه�لانتم
تمثلونفق�طمناط�قتظاهراتكم
امل�كلجغرافياالعراق؟،فاذاكنتم
تمثلونجميعمناط�قالعراق،ملاذا
التردونعىلمنيصفكمبغريذلك؟
الغريبانوس�ائلاالع�المالداعمة
للتظاهراتمملوكةلشخصياتمن

املناطقالغربيةواالقليم!!
املعادل�ةيفالع�راقمح�ددةباألطر

االتية :  
1- عمليةسياس�يةفاش�لةوطبقة

سياسيةفاسدة.
بس�بب جماه�ريي ٢- س�خط
تف�يالفس�ادوارتف�اعمنس�وب
الخدماتوش�يوع البطالةوت�ردي

العشوائيات.
3- قواتاجنبيةتتجاوزعىلسيادة

البلد،دونتنسيقمعالحكومة.
4- اقليمراغبباالنفصال.

5- م�رشوعامريك�يباخ�الءالبلد
م�نايصلةباملقاومةوالعالقةمع

ايرانوقبولصفقةالقرن.
٦- رغب�ةل�دىسياس�يياملناط�ق

الغربيةبالذهاباىلاالقلمة..
يف وتظاه�رات 7- احتجاج�ات
جغرافياالوس�طوالجنوبترافقها
اعمالشغبوتجاوزاتعىلاالمالك
العامةوالخاصةوغل�قالطرق�ات.

وغ�ري مكبل�ة امني�ة 8- ق�وات
ق�ادرةعىلحف�ظاالم�نوالادارة
التظاه�راترغمتجاوزه�ااملليون

منتسب.
اي�رانع�ىلع�دمقب�ول 9- ارصار

التواجداالمريكيالعسكري...
1٠- طبق�ةسياس�يةعاج�زةع�ن

ايج�ادالحل�ول.
وام�وال اقليمي�ة 11-  تدخ�الت
ادام�ة اج�ل م�ن تدف�ع ضخم�ة

الفوىضيفالبلد...
نف�وذرشق�يمتمث�اًل 1٢-  رصاع
بالصنيوروس�ياوايرانوغربيمع
امريكاوالغربعىلارضالعراق..
13- ع�دمظه�ورش�خصية»رمز«
لقيادةالبلدفجميعالسياسينيهم

يفاطوالواحدة..
ان الكث�ري اليري�د املعادل�ة ه�ذه
يفهموه�ا،فم�رةنلق�يبالالئم�ة
ع�ىلاي�رانونحملهااملس�ؤوليةيف
فش�لالتجربةوكأنهاقدمتجيشاً
ملحارصةمجلسالنوابكيتفرض
ه�ذاالش�خصاوذاك،وم�رةنلقي
بالالئم�ةع�ىلامري�كاواخرىعىل
دولالخليج،وه�ذه»نكتة«!!.وعذر

)العاجز(!
يف يح�دث لن�ا يح�دث م�ا كل ان
البلداناالخرى،والفرقيفانككيف
تس�تطيعانتواجهه�ذهالتحديات

وتنهضكمايقولالشاعر
ح�اك الش�مس وص�ل رام »م�ن
آمال�ه اىل ....س�بباً  خيوطه�ا

وتعلقا...»

لتج�اوز قاب�ل بلدن�ا يجع�ل م�ا
املح�ن،انهبل�دغني،والغنىيس�د
العي�وبكمايقولاملث�ل،لكناملبالغ
ت�وزعيفميزاني�ةتش�غيليةاغلبها
رواتبموظفنيوعاملنيغريمنتجني،

وملساربالفسادايضاً.!!
بش�كل موزع�ة »الروات�ب« ه�ذه
غريع�ادلحيثش�جعتاملئاتبل
اآلالفمناالرسانتشرتيعقارات
لتذه�ب البل�د، خ�ارج اوتس�كن
واالردنوم�رص تركي�ا جي�وب اىل
وغريه�ا،فيم�ام�نبق�ييرصفها
لرشاءالبضاع�ةااليرانيةاوالرتكية
اوالصيني�ة،يفذاتالوق�تهنال�ك
اع�دادكب�ريةم�ناالرسالتمتلكما

تسدبهقوتيومها.!!
هنال�كدولفهم�تاملعادلةاعالهيف
بلدنا،فخططتانتفيدوتس�تفيد،
حيثطالبتامريكاللرشوعباعمار
العراقبارب�احماليةقدرها»%5٠«
م�ناملبل�غاالجم�ايلللم�رشوعاي
اذاكاناملبل�غاالجم�ايلللم�رشوع
تطال�ب دوالر ملي�ون »«1٠٠«
بضعف�ه،باعتب�ارانالع�راقم�ن
البلدان»غرياالمنة«وطالبتكوريا
بربعه�ذااملبل�غالعم�ارالعراقيف

قان�ونالبن�ىالتحتي�ةاملعل�قعىل
رفوفالربملانلحداالن،فيماطالبت
الص�نيباالقلمنذلك،وانالفش�ل
مازالعنواناًلكلهذهالتطلعات.

باعتق�اديانفش�لالس�يدمحمد
توفي�قع�الوييفتش�كيلكابينته
الوزاري�ةس�نتهيبالبل�داىلامرين
االولاىلحاك�معس�كرييدعيانه
سيحاكممنقامبقتلاملتظاهرين،
وتش�كيل الفاس�دين ومحاس�بة
حكومةمؤقتةوالدعوةاىلانتخابات
عناوي�ن مج�رد وه�ي مبك�رة،
س�يصفقله�االبع�ضوبالنهاي�ة
س�تكونمثلالس�ودانومرص،الن
هذه»القياداتالعس�كرية«مؤطرة

باهدافخارجية..
االم�رالثان�يانيذه�بالبعضاىل
تدوي�لقضي�ةالع�راق،ع�رباالمم
االرادات لندخ�ليفرصاع املتح�دة،
الدولي�ةوتاثريه�ا،ونع�ودبخف�ي

حنني.
منتحدثنامعهممنالسياسينييف
»غيبوبة«واليملكونحالًملش�كلة
بلدهم،النهمجزءمناملشكلةفيما
»الطبخة«جاهزة،فسياسيواالقليم
سريابطونعندموقفهموسياسيو

املناطقالغربيةس�يقومونبنفس
ال�دور،وليسهنالكم�نيملكقوة

التاثريعليهم.
بقياننعولعىلالنخباملثقفةان
التقعيفدائرةاملخططاتالس�ابقة
الذك�ر،النهاس�تضيععليناوطننا
،حي�ثاليكف�ياننذك�رعيوبنااو
يس�تفزنامش�هدت�مالتخطيطله
م�نقب�لخصومن�ايفحادث�ةهنا
وهن�اك،منغل�قش�ارعاوحريق
ملحلتج�ارياوتهديدباحتجاجات
غ�ريمألوفة،فم�نيخططلناليس
ش�خصاعاديابلهوس�ليل)مس

بيل(!!
أتمن�ىانينتظ�ماصح�ابال�رأي
وف�ق كٌل  تش�كيالت يف  والفك�ر
بالح�وارات ويب�دؤون منطقت�ه
والتحض�ريات واإلج�راءات
ع�ن بعي�داً  املقبل�ة لالنتخاب�ات
كل م�ن ،واالس�تفادة تأث�ري اي
الطاقاتواالبتع�ادع�نلعن�ةالوطن
والسياس�ينيفق�دجلدن�اانفس�نا

كثريا.
األع�داءراهن�واع�ىلم�وتالوطن
،ونح�ننراه�نع�ىلالحي�اةالحرة

الهانئة.

ماوجهالتشابهبينتجربةالعراقوالبلدانالعربية؟

بقلم/وفاءالعم
التس�ويقللبضائ�عاملُصنَّع�ة كم�ات�مَّ
ع�رب الخلي�ج دول يف »إرسائي�ل« يف
البحري�ن،إىلأنأعلنبنك»الندوش�ني«
الس�عوديمنعفت�حاعتم�اداتلتوريد
سات بضائع«إرسائيل«عنطريقمؤسَّ
ورشكاتيفالبحري�ن،كماورديفكتاب
»يهودالبحري�ن«للكاتبوالّصحايفعيل

الجالوي.
يف أعض�اء يهودي�ة، عوائ�ل وكان�ت
البلدي�ةويفبيتالتجار،تم�ّررالبضائع
اإلرسائيلي�ةوالحدي�د،م�اأث�ارحينها
حفيظ�ةالبحرينيني،وحت�ىالصحافة،
جرأٍةعنهذااملوضوعيف التيكتبتبكلِّ
تلكاملرحلة،كماجاءيفكتابالجالوي.
بالع�ودةإىلبداياتامل�رشوعاإلصالحي
ال�ذيأطلق�هاملل�كالبحرين�ييفالع�ام
  ٢٠٠1،فق�دب�داجلياًأّنالس�لطةأولت
املواطننياليهوداهتماماًخاصاً،س�واء
ع�ربتعيينه�ميفمجل�سالش�ورىأو
تكليفه�مس�فراء.وه�ذااالهتم�امل�م
يك�ناعتباطياً،بليمكنقراءتهيفإطار
الّسعيملّدجسورالعالقةمع»إرسائيل.»
يفالع�ام٢٠٠8،التق�ىاملل�كالجالي�ة
يف بحريني�ٍة أص�وٍل م�ن اليهودي�ة
لن�دن،ودعاه�اإىلالع�ودةإىلالبحرين.
تعي�نيعض�و بعده�اج�اءتخط�وة
مجلسالش�ورى،ه�دىنونو،س�فريًة
للبحري�نيفواش�نطن،وه�يتنتميإىل
الديان�ةاليهودية،فه�لأرادتالبحرين
استخداماليهودممَرعبورللتطبيعمع
«إرسائيل«؟وملاذاكانتالسفريةيهودية

تحديداً؟
يمك�ناإلجابةعىلهذينالس�ؤالنيمن
البحرينتس�عى خاللش�ّقني؛األولأنَّ
إىلالتَّس�ويقلنفس�هاكمركٍزللتساُمح
الدين�يعاملي�اً،وه�يتمتل�كاملقّومات

لذلك،بُحكمالتعاُيشاملجتمعياملوجود
واملُتأّص�للدىش�عبالبحري�نالقاِدر
عىلالتماُزجبنيمكّوناته.والشقاآلخر
 يتمثلبوجوداليهوديفالبحرين،ذلكأنَّ
منش�أنهأنيضعلهاقدماًعىلس�ّكة
التطبيعمع»إرسائيل«،وهوماحصل.
لق�دأدَّتهدىع�زرانونو،خ�اللفرتة
دوراً واش�نطن، يف كس�فريٍة عمله�ا

فاِع�اًليفتعبي�دالطري�قب�نيالبحرين
واللوبياليهودييفواش�نطنمنجهة،
وترتيبلقاءاتبنيمسؤولنيبحرينيني
وإرسائيلي�نيم�نجهٍةأخ�رى،وهوما
بت�هالصحافةيفأكثرمنمناس�بة. رسَّ
منهن�اكانتالبداي�اتالفعلّي�ة،وكّل
م�اس�بقهاكانعملي�ةدورانيففل�ك

الّتطبيع.

فالترصيحات منذذلكالحني،ل�متتوقَّ
م�ن تقرّب�اً وعالني�ًة، رساً البحرينّي�ة
«إرسائي�ل«،وص�والًإىلتنظي�مورش�ة
الت�يش�ارك الع�ام٢٠19، يف املنام�ة
اس�تقباله فيهاوفدتجارّيإرسائييّلتمَّ
بحف�اوة.والتخفيالبحرينسياس�تها
يفالتطبي�ع،فهيفعلياًاألكثرتعّطش�ًا
إىلالعالق�ةمع»إرسائيل«ب�نيُنظرائها

الخليجينيمنذبدايةاأللفية.
وللُمفاَرق�ة،اليتج�اوزع�دداليه�وديف
البحرينأربعنيش�خصاً،لميستطيعوا
ممارس�ة املاضي�ة الس�نوات طيل�ة
املنام�ة الديني�ةيفكني�س طقوس�هم
فيم�ا تواف�رالنص�اب، ع�دم بس�بب
اس�تطاعالوفداإلرسائي�يّلأنُيقيمهذه
الطق�وسيفالكني�سبعدمش�اركتهيف

ورش�ةاملنامة،بحضورمساعدالرئيس
األمريكيومبعوثهللمفاوضاتالدولية،
جيس�ونغرينبالت،الذيغّنى»ش�عب

إرسائيلحيّ.»
كنيساملنامةهو وللُمفاَرق�ةأيض�اً،إنَّ
الكني�سالوحي�ديفالخلي�ج،ودائماًما
 ُرِفعتفيهالفتة»املوتإلرسائيل«،ولكنَّ
حضوراإلرسائيلي�نيوأداءهمالطقوس

فيهأسقطامفاعيلهذهالالفتة.
ولطامل�اتربَّعاليه�وديفالبحرينبمبالغ
وكان�ت الفلس�طينّي، للش�عب مالي�ة
تج�اه واضح�ة الرس�مّية مواقفه�م
االحتاللاإلرسائييّللفلس�طني،كماوثَّق

عيلالجالوييفكتابه.
بواب�ة تك�ون أن البحري�ن تري�د ه�ل

التطبيعخليجياً؟لألسفنعم.

يهودالبحرين..هلتستخدمهمالسلطةجسرًاللتطبيع؟

تؤكد )المس بيل (في مذكراتها أن على بريطانيا أن التترك العراق دون مشكلة  الكثر من عشرين عامًا، النها تعتقد ان هذا البلد المكتنز 
بالرفض واالرث  التاريخي الكبير، اذا ما استوى قمره وأخذ مكانه في المدار الحضاري فلن يقدر  عليه احد . 

هذه -وجهة النظر  -لشخصية  مثل مس بيل »صانعة الملوك ومهندسة خارطة  العراق، ومنشئة اول متحف عراقي« قد تم تطبيقها من 
قبل االرادات الدولية،  حيث ما ان يمسك العراق بعصا  النهوض حتى تنكسر تحت يده بعد حين فيهوى ...     

ُمخطٌئ َمن يعتقد أنَّ سياسة التطبيع مع »إسرائيل« في البحرين وليدة المرحلة،  أو أنَّها جاءت بالتزاُمن مع عملية التحضير لـ«صفقة القرن«. هي سياسٌة سبقت 
 هذه الصفقة بمراحل، كما أنَّ لها جذورًا تاريخّية ال يمكن القفز عنها . 

صة لتزويد تل أبيب بالحديد  الُمستَعمل لتصنيع األسلحة، وذلك عن طريق الجّو )خّط كلومبو- بحرين-   «إسرائيل«(  .  تأريخيًا، شّكلت البحرين أحد الخطوط الُمخصَّ



أعلن نادي نفط ميس�ان، فسخ عقد اثنني من 
محرتفيه بالرتايض قبل استئناف  املوسم الحايل 
من ال�دوري املمتاز لكرة الق�دم .  وقال مرشف 
فريق نفط ميس�ان أحمد س�الم إن »الالعبني 
املحرتف�ني اليمني نارص  محم�دوه والنيجريي 

إيمانويل طلبا االس�تغناء بعد األحداث األخرية 
التي ش�هدها البالد  وتوق�ف الدوري«.  وأضاف 
ان »ادارة نادي نفط ميس�ان، بدورها تفهمت 
وض�ع الالعب�ني واج�رت  التس�وية املُرضي�ة 

للطرفني وأنهت العقد بالرتايض«. 

افتتح املهاجم الدويل عماد محس�ن أهدافه مع فريقه 
الجديد الهالل السوداني،  وذلك يف مرمى األهيل عطربة، 
ضمن األسبوع الثالث من الدور الثاني للدوري  املمتاز .  
وج�اء هدف عماد يف الدقيقة 60 من ركلة جزاء، تنازل 
ل�ه عنها مهاجم اله�الل  محمد موىس ال�ي، يف لفتة 

نال�ت إش�ادة الحضور .  يذكر أن عماد محس�ن لعب 5 
مباريات مع الهالل محلية وقارية بمباراة أمام  األهيل 
عطربة، ولم يحرز أي هدف يف املباريات السابقة .  وكان 
الهالل ق�د تعاقد مع عماد محس�ن يف فرتة االنتقاالت 

الشتوية املاضية،  قادما من نادي الزوراء العراقي . 

نفط ميسان 
يفسخ عقد اثنين 

من محترفيه

عماد محسن يسجل 
أول أهدافه مع 
الهالل السوداني

ُعّد يوم العاشر من شباط 2020 يومًا مهّمًا 
في تأريخ كرة القدم العراقية وهو  يغلق ملف 

اللجنة التنفيذية التحاد اللعبة إداريًا برسالة 
األمين العام لالتحاد  الدولي )الفيفا( فاطمة 

سامورا التي ثّبَتْت رسميًا استقالة أعضاء اللجنة 
 الجماعية، فيما ظّل الملف القضائي مفتوحًا 

حتى تنتهي إجراءات استحصال  موافقة رئيس 
الجمهورية على إصدار العفو الخاص بحق 

موظفي االتحاد  المحبوسين، وبيان موقف 
رئيس االتحاد ونائبه في قضية التالعب بالنظام 

 الداخلي، ويبدو هو اآلخر في طريقه للحسم 
بعد أن ربط الكابتن عدنان درجال  قرار تنازله 
الشخصي عنهما حال وصول الرسالة الدولية . 

ُكت�ب عىل الكرة العراقية أن تتمّرغ س�معتها يف وحل الش�ك 
للم�رة الثاني�ة أمام  املؤسس�ة الدولي�ة األوىل املس�ؤولة عن 
حماية كرة القدم من الفساد اإلداري  واملايل، فبعد أن اصدرت 
محكمة التحكيم الريايض الدولية )كاس( قرارها يوم  الثامن 
عرش من ترشين الثاني عام 2013 -بعد سنتني من االنتظار- 
بإعادة  انتخابات االتحاد وع�دم رشعية مؤتمره املنعقد يوم 
الثام�ن عرش من حزيران عام   2011 بس�بب املخالفات التي 
ارتكبها رئيس االتحاد الس�ابق ناجح حمود ونائبه  األس�بق 
عبد الخالق مس�عود وع�دد من االعضاء الذي�ن حصلوا عىل 
عضوي�ة اللجن�ة  التنفيذية وخرقهم للوائ�ح النظام الداخيل 
بإضاف�ة ثالثة أندية للهيئة العامة يف ي�وم  االنتخاب، ها هو 
الفيفا نفسه يقّر بتشكيل هيئة تطبيع لالتحاد تدير شؤونه 
 اليومية باستقاللية تامة يف مدة اقصاها ستة أشهر، ما يعني 
إخف�اق من أوكل�ت  اليهم مهمة املحافظة ع�ىل أمانة اللعبة 
مرّتني وعىل يد االش�خاص انفس�هم مّمن  كرّس�وا جهودهم 

ال�دورات  يف  االتح�اد  بمقاع�د  2011 للتش�ّبث 
و2014 و2018  وأضاعوا س�بعة أعوام 
ينحت�ون يف صخ�ر التطوي�ر بف�ؤوس 
خش�بية دون أن يفلح�وا  ق�ط، وكانت 

النتيجة فضيحة بدرجة تالعب ! 
لم يزل أمام حاميل ملف اتحاد الكرة 
بهدف اإلصالح مس�ؤولية جسيمة 

يف  املرحلة املقبلة التي تش�هد تحرّكاً 
س�اخناً يف الكواليس للفوز برئاس�ة هيئة  التطبيع املستقلّة 
أو عضويته�ا م�ع أن األم�ر م�وكل اىل لجن�ة مش�رتكة بني 
 االتحادين الدويل واآلسيوي بالتش�اور مع أصحاب املصلحة 
املحليني للتوافق  عىل تس�مية االش�خاص املؤهل�ني مّمن لم 
يرتبطوا سابقاً بتحالفات غري نظيفة،  ولم يدعموا توّجهات 
ثبَت فش�لها وليس لديهم ُعقد نفس�ية تجاه تغيري الدماء يف 
 إدارة اللعبة مستقبالً، ال مكان لهؤالء إن تبنّي العكس، مهما 
كان�ت خربتهم  ونزاهتهم وثقة الجمهور بهم، فاألس�اس أن 
تمنح رئاس�ة التطبيع مل�ن يحرتم  واجبات�ه ويرفض تركيع 
الهيئة العامة يف نظام داخيل يحّصن والية رئيس االتحاد  من 

منافسني يمتلكون حق الرتشيح . 
ستة أشهر من االختبار الحقيقي ملدى نجاح اللجنة التنفيذية 
املقبل�ة يف ض�وء  برنامج عمل يعيد النظ�ر يف النظام الداخيل 
املطع�ون به أمام القضاء يس�توعب  جمي�ع مكّونات اللعبة 
املس�اهمني يف أنش�طتها دون املبالغ�ة يف أعداده�م، فإزال�ة 
 املخ�اوف من تك�رار عمليات رشاء الِذمم عش�ية االنتخابات 
-حس�ب ترصيحات  املترّضرين- لن تتم بتوِس�عة العمومية 
السيما أن النفس أّمارة بالسوء مهما  اختلف الظرف وتشّدد 

الرقيب بضوابط التصويت . 
العدالة تحمي منظومة اللعبة يف كل مفاصل التغيري املرتقب 
وفقاً ملعايري  مدروس�ة وملموسة، فهناك عرشات املعرتضني 
م�ن ممثيل االتحادات الفرعية  هّمش�وا يف اللج�ان التنفيذية 
األربع�ة من�ذ ع�ام 2003، ولدين�ا مدربون محبط�ون  لعدم 
االس�تعانة به�م يف االندية واملنتخبات تش�ّكوا من اس�تقواء 
نزعة )التدريب  بالرتهيب( التي استحوذت عىل بعض العقود 
دون اس�تحقاق، وأضع�اف أع�داد  ه�ؤالء من رم�وز اللعبة 
الذي�ن يموت�ون كم�داً وندماً ع�ىل خدماتهم يف أمّر س�نوات 
 الش�باب لتخيّل االتحاد عنهم وتناسيهم وعدم تقديره أحوال 

شيخوختهم  . 
يقيناً وبال مبالغة، لن ينجح االتحاد املولود من رحم االصالح 
م�ا لم يتم مواجهة  املس�ؤولني ع�ن قطاع اإلع�الم الريايض 
بميثاق ُملزم يف تبادل االحرتام بني  مؤسستي الكرة واإلعالم، 
وعدم السماح لألش�قياء املجرّدين من أبسط معايري  املهنية 
أن يوغل�وا يف التخري�ب ع�رب التلف�از أو الصح�ف أو املواقع 
اإللكرتونية،  وكذلك من املحس�وبني عىل اتح�اد الكرة أيضاً، 
ليت�م القضاء ع�ىل الِفَت�ن والرتّبص  والتس�قيط، وإش�اعة 
عالق�ات إيجابية بقواعد مصالح عامة تحرص عىل س�معة 
 الوطن بش�ّدة مثل ح�رص مقدم الربنام�ج أو عضو االتحاد 
عىل سمعته كمواطن  أمني أال يخون رشف االنتماء عىل ظهر 
حرية وقحة تنتهك كرامة أي إنسان من  أبناء جلدته يعارض 

فكره أو ال يستجيب البتزازه . 
القضاء هو الوجهة األطهر السرتداد الحق الشخيص والعام، 
ولنرشع بأخالقنا  املعهودة إىل تعزيز ثقة املؤسس�ات الدولية 
بكرتنا كي تس�تعيد رقمه�ا الصعب  عربياً وقاري�اً.. دعوها 

تخاصم )كاس( وتعانق الكؤوس. 

!تركيعال..تطبيع
إياد الصالحي

ي�رشع ن�ادي الرشط�ة بك�رة الق�دم، اليوم 
السبت، بتدريباته اس�تعدادا ملواجهة  الوحدة 

اإلماراتي يف ابطال آسيا. 
وس�يجري الفري�ق وحدات�ه التدريبي�ة عىل 
ملع�ب فرانس�و حريري ال�ذي س�تقام فيه 

 املباراة. 
وتع�ادل الرشطة امام االس�تقالل االيراني يف 

أوىل مبارياته بدوري ابطال آسيا
اىل ذلك كشف املكتب االعالمي لنادي الرشطة، 
ع�ن توفري ادارة النادي حافالت  مجانية لنقل 
جمه�ور الفريق اىل مدين�ة اربيل، قبل مباراة 
الفري�ق أم�ام الوح�دة  االمارات�ي يف الجول�ة 
الثانية ملنافسات فرق املجموعة االوىل بدوري 
ابطال آسيا،  االثنني املقبل عىل ملعب فرانسو 

حريري . 
وذك�ر املكت�ب اإلعالم�ي لن�ادي الرشط�ة يف 

بي�ان حصلت »املراقب العراقي« عىل  نس�خة 
من�ه أن »إدارة الرشطة س�توفر حافالت نقل 
الجماه�ري ألربي�ل، م�ن أجل  مس�اندة فريق 
الرشطة يف مباراتِه امام الوحدة اإلماراتي بعد 
غ�د األثنني يف  الجول�ة الثانية من منافس�ات 

فرق املجموعة االوىل بدوري ابطال آس�يا«. 
وأضاف البي�ان أن »موعد أنط�الق الحافالت 
س�يكون غداً األح�د الس�اعة 10 صباحاً  من 
امام مقر نادي الرشطة يف شارع فلسطني«. 

يش�ار اىل ان فرق املجموعة االوىل املؤلفة من 
الرشطة العراقي واس�تقالل  طهران والوحدة 
االمارات�ي واالهيل الس�عودي، وبع�د الجولة 
واس�تقالل  بتع�ادل  الرشط�ة  انته�ت  االوىل 
طهران، وبنف�س النتيجة كان�ت نهاية لقاء 
الوح�دة وااله�يل،  لتتس�اوى الف�رق االربعة 

بحصيلة النقاط ولكل فريق نقطة واحدة . 

أح�رز املنتخ�ب الوطن�ي لك�رة 
الس�لة املرك�ز الثال�ث ببطول�ة 
كأس عبد الله الثاني  بنس�ختها 
التاسعة، بعد تغلبه عىل املنتخب 

البحريني .  
حيث أس�دل الس�تار عن بطولة 
كأس امللك عبد الثاني التاس�عة 
لكرة السلة ٢٠٢٠.   واملقامة عىل 

ص�االت األم�ري حم�زة يف مدينة 
الحسني الرياضية بعمان  .  

وت�وج بالبطولة منتخ�ب لبنان 
يف املب�اراة النهائية الت�ي تقابل 
به�ا مع نظ�ريه  األردني وانتهت 
بفوز لبنان ٧١ مقابل ٦٨ لألردن 
اللبناني  املنتخ�ب  وبذلك يت�وج 
 بطال لكأس امللك عبد الله الثاني 

التاس�عة  للمرة الرابع�ة .  بينما 
حص�د املنتخ�ب االردن�ي املركز 
الثان�ي يف ح�ني حص�ل املنتخب 
الوطن�ي  الس�لوي ع�ىل املرك�ز 
الثال�ث بعد فوزه ع�ىل البحرين 
يف الثوان�ي األخرية من  الش�وط 
اإلض�ايف ٧٦ - ٧٥ بف�ارق نقطة 

واحدة .  

غ�ادر مهن�د ع�يل »ميم�ي«، الع�ب 
الدحي�ل  العراق�ي ون�ادي  املنتخ�ب 
السابق، إىل  لشبونة لاللتحاق بفريقه 
الجدي�د بروتيمونينيس الربتغايل عىل 

سبيل اإلعارة . 
وق�ال مص�در مق�رب م�ن الالع�ب 
الربتغ�ال  إىل  س�يغادر  ميم�ي  إن 
بع�د حصوله ع�ىل  تأش�رية االتحاد 
األوروبي وبالتايل سيلتحق بتدريبات 

فريقه الجديد . 
الالع�ب  أن  املص�در  وأض�اف 

الف�رتة  خ�الل  التدريب�ات  يواص�ل 
ع�ىل  جاهزيت�ه  للحف�اظ  املاضي�ة 
البدني�ة ويتطل�ع لبداي�ة طيب�ة مع 

بورتيمونينيس . 
وتاب�ع »مهند يتطل�ع لتكون تجربة 
بروتيمونين�يس مختلفة عن تجربته 
مع الدحيل  والتي عانى منها الالعب 

بشكل واضح .» 
يشار إىل أن مهند عيل تلقى عددا من 
العروض لكن الدحيل قرر إعارته إىل 

 بورتيمونينيس الربتغايل . 

» ميمي« يلتحق بتدريبات منتخبنا السلوي ثالثًا ببطولة األردن
بورتيمونينسي البرتغالي  
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غدا .. الزوراء والطلبة يقصان شريط 
افتتاح الدوري الممتاز

ينطل�ق ي�وم غ�د االح�د دوري الك�رة 
املمتاز بعد غياب اس�تمر لعدة أش�هر 
ال�زوراء  يجم�ع  بديرب�ي  جماه�ريي 

والطلبة . 
وم�ن اهم املتغ�ريات التي ط�رأت عىل 
الفرق الجماهريية يف السنوات القليلة 
 املاضية ه�و ابتعاد فري�ق الطلبة عن 
املنافسة عىل الدوري العراقي وفقدانه 
 للِندِّية واملنافس�ة القوي�ة امام الفرق 
االخرى ودخوله يف مشاكل مالية ليس 
لها  حرص ابعدته ع�ن القمة باعتباره 

احد اعمدة الكرة العراقية. 
ويع�د ديربي الغد ال�ذي يجمع الطلبة 
مع الزوراء استمتاعا بذكريات املايض 
اكث�ر  مما ه�و اس�تمتاع بالحارض يف 
املباراة التي ستقام يف افتتاح مباريات 

الدوري  العراقي لهذا املوسم«. 
الفن�ي  بجه�ازه  الطلب�ة  وين�وي 
واس�تقطاباته ه�ذا املوس�م ان يظهر 
بشكل مغاير  وبصورة تعكس صورته 
السابقة التي عرفناها عنه يف مواجهة 
فري�ق ال�زوراء  الذي اس�تمر محافظا 
عىل ش�كله وهيبته وانتصاراته لوقتنا 
ه�ذا، وكال الفريق�ني  يدخالن املوس�م 
وتعاق�دات  جدي�دة  فني�ة  باجه�زة 
جديدة كثرية لعلنا نش�اهد متعة  وقوة 

ديربيات املايض«. 
وتقابل الفريقان 78 مرة، فاز الزوراء 
يف 37 مباراة وفاز الطلبة يف 21 مباراة 
 وح�رض التع�ادل يف 20 مب�اراة، )10 
م�رات 1-1( ) 7 م�رات 0-0( )مرتان 
2-2 يف  موس�م 78-79 وموس�م 81-
82( )ومرة واحدة 3-3 يف موس�م 90-

 .)91
وس�جل النادي�ان 169 هدف�ا، الزوراء 
س�جل 104 هدفاً مقاب�ل 65 للطلبة، 
واكرب  فوز للزوراء كان بنتيجة 5-0 يف 
موس�م 2018-2019، بينما اكرب فوز 
-2001 موس�م  يف   0-2 للطلب�ة  كان 

 .2002
ورغ�م اآلراء املتعددة حول املس�ابقة، 
وم�ا يمك�ن أن تش�هده من منافس�ة 

أو  معوق�ات ومش�اكل، إال أن األندي�ة 
املش�اركة أنهت اس�تعداداتها بنس�ب 

متفاوتة . 
املحرتفني

تفاوت مس�توى املحرتف�ني من فريق 
آلخر، سيلعب دورا واضحا يف املنافسة 
 عىل اللقب، حيث جلب�ت بعض الفرق 
محرتفيه�ا مبك�را وبالعدد املس�موح 
)4  العبني(، وف�ق احتياجات األجهزة 

الفنية . 
وم�ن املنتظر أن يمثل هؤالء املحرتفني 
نقطة قوة ألنديته�م، وورقة رابحة يف 

 طريق التتويج بالدوري . 
االستقرار  

الدائم  التأجيالت املس�تمرة والتوق�ف 

يف املس�ابقة وع�دم اتض�اح الرؤي�ة، 
خ�الل  األش�هر األربعة املاضي�ة، أربك 
حس�ابات األجهزة الفنية .  وهنا تظهر 
قيمة الجاهزية البدنية لالعبني، وكيف 
تعامل�ت األجه�زة الفني�ة م�ع  حال�ة 
التوقف االضطراري لل�دوري، وبالتايل 
الحفاظ عىل جاهزية الالعبني، وس�ط 
 ه�ذا اإلرب�اك .  وم�ن املنتظ�ر أن يلعب 
العام�ل البدن�ي دورا حقيقيا يف نتائج 

الفرق، وخاصة خالل  املباريات األوىل . 
أزمة إدارية

اختصار الدوري ملرحل�ة واحدة، جعل 
كل فري�ق يخ�وض 14 مب�اراة فق�ط 
هذا  املوس�م، ما أدخل األندية يف دوامة 
التعامل مع العقود واملستحقات املالية 

 لالعبني . 
وس�وف تظهر خالفات مالي�ة كثرية، 
خالل األيام املقبلة، بعد مطالبة بعض 
األندي�ة  تقليص العقود املالية لالعبني، 
بالت�وازي م�ع تقليص عم�ر الدوري، 
وإعراب عدد  من الالعبني عن تذمرهم 
جراء املقرتح .  وتلك التجاذبات بال شك 
س�وف تؤث�ر بش�كل كبري عىل مس�ار 
املس�ابقة، حيث  س�يتميز ناٍد عن آخر 
يف إذاب�ة األزم�ة املالي�ة والحفاظ عىل 
اس�تقرار الفري�ق، وبال  ش�ك فإن هذا 

األمر سينعكس عىل النتائج . 
الحظ

س�يكون للقرعة دور كبري يف حسم 
لقب الدوري االستثنائي، بما أنه من 

مرحل�ة  واح�دة، حي�ث يخوض كل 
فري�ق 7 مباري�ات يف ملعبه ومثلها 

خارجه . 
وهن�ا لع�ب الح�ظ دوره يف توزي�ع 
الرشط�ة  ففري�ق  املباري�ات، 
س�يخوض 13 مباراة  داخ�ل بغداد 
ومباراة واح�دة خارج العاصمة )6 
م�ن املباريات الس�بع طرفها فريق 

 بغ�دادي(  . 
وس�اعدت القرعة الرشطة بش�كل 
كب�ري، حي�ث تمنح الفري�ق اختزال 
املالية  البدن�ي  واملصاري�ف  الجه�د 
جراء السفر والحجوزات الفندقية، 
ع�ىل خ�الف أندية أخرى  س�تضطر 

للسفر إىل أربيل والبرصة وميسان. 

اليوم.. الشرطة يبدأ استعداداته لمواجهة الوحدة اإلماراتي



كشف األملاني يورجن كلوب املدير الفني لليفربول، عن 
مرش�حه للظف�ر بلقب دوري أبطال أوروبا يف املوس�م 

الحايل.
وقال كلوب يف ترصيح�ات أبرزتها صحيفة الجارديان 
وتابعته�ا املراقب العراقي »بالنس�بة يل يوفنتوس كان 
الفري�ق املفضل لحصد لق�ب دوري األبطال قبل بداية 
املوس�م، ولكني ال أش�اهد الكرة اإليطالية بشكل كبري 
حت�ى أفهم ملاذا ليس�وا يف ص�دارة الرتتي�ب بفارق 10 

نقاط«.

وأضاف »يوفنتوس لديه أفضل قائمة رأيتها يف حياتي، 
باإلضافة إىل وج�ود العبني يتمتعون بجودة عالية. إنه 

أمر جنوني«.
وتاب�ع »باي�رن ميون�خ أيًض�ا فري�ق جي�د، وإذا كان 
الجمي�ع عىل ما ي�رام يف باريس س�ان جريمان فإنهم 
فريق ال يصدق عىل اإلطالق، كما ال يمكنك أبًدا استبعاد 

برشلونة أو مانشسرت سيتي«.
وواص�ل »ليس لدي أي فك�رة عن الدور ال�ذي يمكننا 
الوص�ول له، لكن يف الوقت الح�ايل ال حاجة للتفكري يف 

هذا األمر، ألن�ه يتعني علينا الرتكيز ع�ىل لقاء أتلتيكو 
مدريد«.

وأكم�ل »ما أعرف�ه أنه يف العام امل�ايض أظهرنا قدرتنا 
عىل إس�قاط األفضل. ال يعني ذلك أننا سنفوز باللقب 

مرة أخرى ولكن يمكننا ذلك«.
وأت�م »هن�اك العدي�د م�ن الف�رق القوي�ة املوج�ودة 
بالبطول�ة، يجب عليك أن تكون مس�تعًدا للقتال، ومن 
ث�م يكون هناك دور الحظ، وك�ي تفوز أنت بحاجة إىل 

ذلك أيًضا«.

السبت 15 شباط 
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7الرياضية
كلوب: 

يوفنتوس 
يمتلك تشكيلة 

متكاملة

قد تغري خريطة التاأهل للم�سابقات الأوروبية؟

عقوبة االتحاد األوروبي.. تداعيات كبيرة تهدد تشكيلة السيتي المستقبلية

كش�ف تقرير صحفي إس�باني، 
الي�وم الس�بت، عن تط�ور جديد 
بشأن ضم برشلونة لالعب جديد، 

بداًل من املصاب عثمان ديمبيل.
وكان�ت تقاري�ر إس�بانية، قالت 
يف  حالًي�ا  برش�لونة  أه�داف  إن 
رودريجي�ز  »آنخي�ل  املريكات�و: 
بريي�ز  ول�وكاس  )خيت�ايف(، 
ولورين  أالفي�س(،  )ديبورتيف�و 
مورون )ريال بيتيس(، باإلضافة 
إىل مهاج�م رابع لم يتم الكش�ف 
عنه يف وسائل اإلعالم حتى اآلن«.

»مون�دو  لصحيف�ة  ووفًق�ا 
الت�ي  اإلس�بانية  ديبورتيف�و« 
تابعتها »املراق�ب العراقي«، فإن 
مص�در يف برش�لونة أك�د أن كل 

املرشحني الذين ترددت أسماؤهم 
يف املريكاتو ليس�وا الخي�ار األول 
للن�ادي الكتالوني، رغم أنهم غري 

مستبعدين من الحسابات.
وأش�ار املص�در إىل أن الصفق�ة 
الغامضة حت�ى اآلن هي صاحبة 
األولوي�ة يف مريكات�و برش�لونة، 
ألنها ستسمح للفريق الكتالوني 
بعم�ل تن�اوب يف املش�اركة ب�ني 
ودوري  الليغ�ا  يف  املهاجم�ني 

األبطال.
الحك�م  يت�م  أن  املق�رر  وم�ن 
لربش�لونة، خالل األي�ام املقبلة، 
بالحص�ول ع�ىل اس�تثناء، لضم 
العب جدي�د، بع�د أن تأكد غياب 

ديمبيل ألكثر من 5 أشهر.

برشلونة يفكر في صفقة 
غامضة لتعويض غياب 

أن  إنجلي�زي،  صحف�ي  تقري�ر  أك�د 
حرمان مانشسرت سيتي من املشاركة 
يف دوري األبطال ين�ذر بتفكك الفريق 

خالل الصيف املقبل.
وكان االتح�اد األوروبي لك�رة القدم، 
ق�د ق�رر حرم�ان مانشس�رت س�يتي 
يف  املش�اركة  م�ن 
أبطال  دوري 
 ، أوروب�ا
ة  مل�د

موس�مني، وتغريمه 30 مليون يورو، 
بس�بب اخرتاق�ه قواع�د اللع�ب املايل 

النظيف.
ووفًق�ا لصحيفة »ذا صن« الربيطانية 
الت�ي تابعته�ا »املرراق�ب العراق�ي«، 
ف�إن مانشس�رت س�يتي ع�ى أعت�اب 
تداعيات هائلة بع�د العقوبة القارية، 
عى رأس�ها رحيل نج�وم الفريق، ألن 
كل العب س�يفكر كثريًا يف مس�تقبله، 
وم�ن الصعب قبول البقاء عامني دون 
املشاركة يف أقوى بطولة قارية لألندية 

يف العالم.
وأش�ارت إىل أنه كان هناك شك كبري 
بش�أن مس�تقبل لريوي س�اني مع 
الس�يتي، ال س�يما أن الالعب ارتبط 
يف الصيف املايض باالنتقال إىل بايرن 

ميونخ.
وأوضحت أن رحيل س�اني اآلن باتت 
نس�بته كبرية، كما أن س�عر الالعب 
العائ�د م�ن إصابة طويلة سيش�هد 
انخفاًضا مقارنة بالصيف املايض.

وقالت الصحيفة، إن رحيم س�رتلينج 
أيًضا س�يطرق أبواب الرحيل، ال سيما 
أنه يحظى بإعجاب الجميع يف أوروبا، 
ولك�ن الجناح اإلنجلي�زي ربما يختار 
االنضمام إىل ريال مدريد أو برش�لونة 

أو باريس سان جريمان.
ووضع�ت »ذا صن« كيف�ن دي بروين 
العال�م  ضم�ن أفض�ل 10 العب�ني يف 
اآلن، وش�ددت عى أن كل أندية العالم 
ترحب بانضمام الع�ب بكفاءة النجم 
البلجيكي، وس�يبدأ ال�راع عليه عند 

إدراك أنه متاح يف املريكاتو.
أم�ام  مواتي�ة  الفرص�ة  وس�تكون 
سريجيو أجويرو ونيكوالس أوتاميندي 
لتحقيق حل�م قديم، س�بق أن رصحا 
به من قب�ل، وهو الع�ودة لالعتزال يف 
األرجنت�ني برفق�ة إنديبندينتي وريفر 

بليت.
وأك�دت الصحيف�ة أن مهم�ة دافي�د 
سيلفا وكالوديو برافو ستكون أسهل 
الثنائ�ي  ألن  س�يتي،  مانشس�رت  يف 

س�ريحل بع�د انته�اء عقديهم�ا م�ع 
الن�ادي اإلنجلي�زي.

وعى مس�توى الجهاز الفني، سيكون 
مصري امل�درب بي�ب غواردي�وال أيًضا 
محل شك، ال س�يما أنه ارتبط مؤخرًا 

باالنتقال لقيادة يوفنتوس.
وتزعم »ذا صن« أن غوارديوال قد يجد 
نفس�ه يف طريق العودة إىل برش�لونة، 
امل�درب  س�يتني،  كيك�ي  أن  خاص�ة 
الجديد للبارس�ا، لم يق�دم أداء مقنًعا 

حتى اآلن.
م�ن جانب آخر فمن املتوقع أن يحدث 
حرمان مانشسرت سيتي من املشاركة 
أوروب�ا  أبط�ال  دوري  مس�ابقة  يف 
ملوس�مني متتالي�ني، تأث�ريا كبريا عى 
املقاعد املخصصة للفرق اإلنجليزية يف 

نسخة املوسم املقبل.
حالي�ا،  س�يتي  مانشس�رت  ويحت�ل 
املركز الثاني عى س�لم ترتيب الدوري 
اإلنجليزي املمتاز الذي يتأهل منه أول 
4 ف�رق إىل دور املجموعات من دوري 

األبطال يف املوسم التايل.
 ووفق�ا مل�ا ذكرته صحيف�ة »مريور«  
العراق�ي«  »املراق�ب  تابعته�ا  الت�ي 
ع�ى موقعه�ا اإللكرتون�ي، فإن�ه ويف 
ح�ال بق�ي س�يتي يف املراك�ز األربعة 
األوىل بالدوري اإلنجلي�زي املمتاز هذا 
املوس�م، ف�إن املقع�د الراب�ع املؤه�ل 
ل�دوري األبطال، س�ينتقل إىل صاحب 

املرتبة الخامسة يف املسابقة.
 ويحتل ش�يفيلد يونايت�د حاليا املركز 
الخامس عى س�لم الرتتي�ب، متفوقا 
عى توتنه�ام وإيفرتون ومانشس�رت 
يونايتد وولفرهامبتون وآرس�نال عى 

الرتتيب.
 وأضاف�ت الصحيف�ة، أن�ه ويف ح�ال 
أح�رز س�يتي لق�ب كأس إنجل�رتا أو 
كأس رابط�ة األندي�ة اإلنجليزية التي 
بل�غ مباراتها النهائية، فإنه لن يتأهل 
إىل مس�ابقة الدوري األوروبي بس�بب 
العقوبة، وسيش�ارك بدال منه صاحب 

املرك�ز الثام�ن يف ال�دوري املمت�از.

كذب لياندرو باريديس العب وسط باريس سان جريمان الفرنيس األنباء 
التي ترددت عن تفكريه يف الرحيل عن صفوف الفريق.

وق�ال باريدي�س يف ترصيحات أبرزتها ش�بكة »كانال س�ابورتر«: »رغم 
اهتم�ام عدد م�ن األندية بضم�ي، لم تراودن�ي إطالقا فك�رة الرحيل عن 
الفريق س�واء أنا أو الن�ادي أو املدير الفني«.وأضاف الالع�ب األرجنتيني: 
»ارت�داء ش�ارة قيادة الفري�ق رشف يل، ألن بي أس جي ن�اد كبري يضم بني 
صفوف�ه العدي�د من النجوم، كما تحس�نت يف اللغة الفرنس�ية، حيث بدأت 
أفهم ما يقوله الجميع، لكنها لغة صعبة يف التحدث بها، وبشكل عام أشعر 
أنني أفضل كثريا هذا املوسم«.وأشار: »ال أهتم بما يشاع عني بأنني شخص 
مندف�ع أو حمايس، دوري دائم�ا بذل أقىص جهد من أجل الفريق، ويف مباراة 

مونبلييه كنت حارضا للدفاع عن نيمار عندما تعرض لهجوم شديد«.
ولف�ت الالعب األرجنتيني إىل أنه س�عيد ببقاء إدينس�ون كافاني مع بي أس 
ج�ي، ألنه ركي�زة مهمة بصف�وف الفريق، مؤك�دا أن العالق�ة بينهما قوية 
للغاية.وع�ن مواجه�ة بوروس�يا دورتمون�د يف دوري األبطال، ق�ال لياندرو 
باريديس: »ال أعتقد أننا فريق يفتقد لقوة الشخصية، بل األجواء فيه رائعة، 

ولكن تنتظرنا مباراة يف الدوري الفرنيس ضد أميان علينا أن نؤديها برتكيز 
قبل التفكري يف مواجهة املنافس األملاني«.

م�درب  فارك�ه  دانيي�ل  ق�ال 
نورويتش س�يتي، إن العبيه 
يمكنه�م إيق�اف مس�رية 
ليفربول متصدر الدوري 
م  لي�و ا ، ي نجليز إل ا
أول  ليلحق  الس�بت، 
بفري�ق  هزيم�ة 
يورج�ن  امل�درب 
الدوري  يف  كل�وب 

هذا املوسم.
نورويتش  ويتذيل 
ال�دوري  ترتي�ب 
يتف�وق  بينم�ا 
ليفربول بفارق 22 
الص�دارة  يف  نقط�ة 
عن أقرب منافس�يه، 
مب�اراة   16 يف  وف�از 

عىل الت�وايل ولم يخ�ر يف آخ�ر 42 مباراة 
بالدوري.

وتب�دو مهم�ة نورويتش مس�تحيلة للفوز 
عىل ليفربول، لكن فريق فاركه أظهر روحا 
معنوية كبرية رغم موقف�ه املتعثر، وتغلب 
عىل حامل اللقب مانشسرت سيتي 3-2 عىل 

ملعب كارو رود.
وق�ال فاركه ع�ن ليفربول: »إن�ه واحد بني 
أفضل الف�رق يف تأريخ أوروب�ا. إنها مهمة 
صعبة وندرك ذلك. نمتلك القوة ولو أظهرنا 
أفضل ما لدينا من أداء يف امللعب من املمكن 

أن نفعل شيئا«.
وف�از نورويتش 4 مرات فقط يف 25 مباراة 

هذا املوسم منذ صعوده للدوري املمتاز.
ويتأخر نوريتش بفارق 7 نقاط عن أستون 
في�ال صاحب املرك�ز 17 أول مراكز منطقة 

األمان.

صحف�ي  تقري�ر  كش�ف 
إنجلي�زي، اليوم الس�بت، 
أن 4 أندية تطارد إيسكو، 
العب وس�ط ريال مدريد، 
خ�الل املريكات�و الصيفي 
لصحيف�ة  املقبل.ووفًق�ا 
»ذا صن« الربيطانية التي 
تابعتها »املراقب العراقي« 
، فإن إيسكو ضمن قائمة 
اهتمامات كل من آرسنال 
ومانشس�رت  وتش�يليس 
إىل  باإلضاف�ة  س�يتي، 

باريس سان جريمان.
إيس�كو  أن  إىل  وأش�ارت 
نفس�ه  اكتش�اف  أع�اد 
هذا املوس�م، تح�ت قيادة 
املدرب الفرنيس زين الدين 

زيدان.
ولكن املرينجي قد يضطر 
إىل بي�ع النجم اإلس�باني، 

التعاقد  صفق�ة  لتموي�ل 
م�ع كلي�ان مباب�ي، نجم 
باريس س�ان جريمان، ال 
س�يما أن إيس�كو ال يزال 
يحتف�ظ بقيمت�ه العالية 

)63 مليون إسرتليني(.

أن  الصحيف�ة  وزعم�ت 
ق�د يص�ل  ري�ال مدري�د 
التفاق مع س�ان جريمان 
إيس�كو  مبادل�ة  بش�أن 
الصي�ف  خ�الل  ومباب�ي 

املقبل.

ريال مدريد يضحي بإيسكو من أجل ضم مبابي

ح�دد تقرير صحف�ي إيطايل، اليوم الس�بت، مدة غياب 
س�تيفانو سينيس العب وسط إنرت ميالن، عن املباريات 
بسبب اإلصابة.وكان إنرت ميالن قد أعلن تعرض سينيس 
لإلصابة بكرس يف العظم الزورقي بالقدم اليرسى، خالل 
مواجه�ة الفري�ق األخرية ض�د نابويل يف ذه�اب نصف 

نهائي كأس إيطاليا.
ووفًقا لصحيفة »كوريري ديللو سبورت«، التي تابعتها 
»املراقب العراقي« فإن مدة غياب ستيفانو سينيس عن 

املالعب، ترتاوح بني 15 إىل 20 يوًما.
وأش�ارت إىل أن هناك احتمالية كبرية أن يغيب س�ينيس 
ع�ن قمة إنرت ويوفنتوس يف الجول�ة ال� 26 من الدوري 

اإليطايل، واملقرر لها مطلع آذار املقبل.
يذك�ر أن هذه رابع إصابة يتعرض لها س�ينيس مع إنرت 
ميالن منذ انضمام�ه إىل النرياتزوري يف الصيف املايض، 

قادًما من ساس�ولو.

مدرب نورويتش يؤكد إمكانية الفوز على ليفربول

سينسي يغيب
 عن إنتر ميالن ثالثة أسابيع

باريديس يؤكد رغبته في البقاء مع سان جيرمان

أعل�ن اتح�اد أمري�كا الجنوبي�ة لك�رة القدم 
)كونميب�ول( أنه س�يتم تطبي�ق تقنية حكم 
الفيديو املس�اعد )ف�ار( يف تصفي�ات القارة 
2022 الت�ي تب�دأ يف آذار  املؤهل�ة ملوندي�ال 

املقبل.
وأص�در الكونميب�ول بيان�ا أوض�ح فيه أنه 
س�يتحمل تكاليف تش�غيل التقني�ة، بينما 
س�يقوم االتح�اد الدويل لكرة الق�دم )فيفا( 

بسداد رواتب حكام الفار.
وج�اء هذا الق�رار بعدما طل�ب الكونميبول 
م�ن الفيفا تطبيق تقنية الفار يف التصفيات 

لضمان نزاهة املنافسات.
وتتكون التصفيات م�ن 18 جولة كل جولة 
تش�مل 5 مباريات ب�ني املنتخب�ات العرشة 
املشاركة وستنطلق يف آذار 2020 وتنتهي يف 

آواخر ترشين الثاني 2021.
وس�تتأهل املنتخبات األربع�ة التي تتصدر 
التصفي�ات للموندي�ال بش�كل مب�ارش، 
بينما سيخوض املنتخب الخامس مباراة 

ملحق يف األش�هر األوىل من 2022.

كونميبول: تقنية الفيديو ستطبق
 بتصفيات أمريكا الجنوبية

ق�ال منظمون، الي�وم الس�بت، إن املنتخب الصيني للجمباز، انس�حب من 
بطول�ة العال�م للعب�ة يف أس�رتاليا، بس�بب قيود الس�فر الت�ي فرضتها 

الحكوم�ة األس�رتالية، خوف�ا م�ن انتش�ار ف�ريوس كورونا.وفرضت 
الحكومة األس�رتالية، بعض القيود عى دخول األجانب القادمني من 

الصني، مطلع ش�باط الجاري ومددتها أس�بوعا إضافيا الخميس 
املايض.وبهذا فإن التمديد يلغي فعليا مشاركة الصني يف البطولة 

املقررة ما بني 20 و23 من الشهر الجاري، والتي تمنح نقاطا 
تساعد يف التأهل ألوملبياد طوكيو 2020.

وقالت كيتي تش�يلر رئيسة االتحاد األس�رتايل للجمباز يف 
بيان »واجهنا جميعا تحديا كبريا خالل األسابيع القليلة 
املاضي�ة، لك�ن ليس بنف�س القدر م�ن التحديات التي 

واجهها رياضيو ومسؤولو الجمباز الصينيون .

الصين تنسحب من مونديال الجمباز 
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مصطلحات ادبية
خالف أو نزاع

الكلمة اإلنجليزية والفرنسية أصلها اإلغريقي 
يعن�ي الن�زاع. ويف الدراما اإلغريقي�ة القديمة 
كانت تعني الجدال أو املناقش�ة بني شخصني 

يؤيد كل منهما جوقة.
 وتش�ر الكلم�ة، يف أل�وان األدب املختلفة، إىل 

معنى الرصاع.

طرائف من التراث 

حاتم جعفر: »مياه متصحرة« عندما يكون الروائي منبهرا بتأريخ بلده 

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

يقول الناقد حاتم جعفر ان الروايئ حازم كمال الدني يف روايته )مياه متصحرة(. يتناول يف رسده أشكاال متعددة 
من المذاهب األدبية، كان من أبرزها ذلك الذي أســميناه بـ)بعد الحداثة( أو هذا ما حاول إيصاله للقارئ، ومن غري 

أن يغفل بقية الفنون،

رأى جح�ا يوما رسبا م�ن البط قريبا من 
ش�اطئ بحرة فحاول أن يلتقط من هذه 
الطيور ش�يئا فلم يس�تطع ألنها أرسعت 

بالفرار من أمامه.. 
وكان معه قطعة من الخبز فراح يغمسها 
باملاء ويأكله�ا.. فمر به أحدهم وقال له: 
هنيئ�اً لك م�ا تأكله فما ه�ذا؟.. قال: هو 
حس�اء البط فإذا فاتك البط فاستفد من 

مرقه.
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 وق�د بان ذل�ك جليا من خ�ال بناء 
والح�دود  وطبيعته�ا  ش�خصياته 
التي رس�مها لها، كذل�ك يف تفاعلها 
م�ع بعضه�ا البع�ض، ويف تنق�ات 
الكات�ب التاريخية وم�ا رافقها من 
أح�داث وح�وارات وأج�واء، معتمدا 
عىل تنش�يط وتحفيز خياله بدرجة 
اىل  بعي�دا  به�ا  وليذه�ب  واضح�ة 
عالم م�ن امليتافيزيقي�ا، رغم تكرار 
بعض املش�اهد والصور. بشكل عام 
نس�تطيع القول بأن�ه ربما توفق يف 
الكث�ر منها وأخف�ق يف أخرى وهذا 
ُيَع�ٌد م�ن بداه�ة األم�ور إذ يندر أن 
تجد عم�ا متكاما. وإن كان يل من 
عتب أو مأخذ علي�ه فمحورها هذه 
النقط�ة تحدي�دا، إذ كان بإمكان�ه 
إختصار بع�ض األحداث واملش�اهد 
ومن غ�ر ان ُتحدث أي خلل أو ترتك 
أثرا س�لبيا عىل س�ياق نصه ووحدة 
بنائه.وأضاف يف ورقة نقدية تلقتها 
)املراق�ب العراق�ي( :إذا م�ا واصلنا 

ق�راءة الن�ص وتناولن�ا جانب�ا آخر 
منه، فمن الحس�نات التي ستسجل 
ل�ه، ه�ي محاول�ة الكات�ب أو لَِنُقْل 
مراهنته ع�ىل عقلية املتلقي، واألخذ 
بي�ده واإلرتق�اء ب�ه اىل حي�ث يريد. 
وإستكماال لهذه املاحظة وإرتباطا 
به�ا، س�ُيفرَْض علين�ا هن�ا س�ؤاال 
ولعله�ه ع�ىل غاي�ة م�ن األهمي�ة، 
اال وه�و طبيع�ة العاق�ة الجامعة 
واملفرتضة بني ط�ريف العمل، أي بني 
الكاتب من جه�ة واملتلقي من جهة 
أخ�رى، واإلش�ارة هنا ال ت�دور عن 
هذه الرواية حرصا وانما عىل عموم 
النص�وص واألدبية منه�ا عىل وجه 
الخص�وص. فاملطلوب م�ن املتلقي 
)وهن�ا س�أفرتضه قارئ�ا إيجابي�ا 
ومتفاع�ا( ب�ذل املزي�د م�ن الجهد 
لرتق�ي هو اآلخر بمس�توى العمل، 
خاصة إذا ما راق له، ليكون الطرف 
�ل ملعادل�ة الن�ص، فالط�ر ال  املكمِّ
يحل�ق بجناح واحد، وبالتايل عليهما 

التواص�ل مع�ا ليصيغ�ا نص�ا يليق 
بهما، حت�ى يبلغا ما يس�عيان اليه 
وإن إختلفا بالوس�يلة أو إن ش�ئتم 

تسميتها باألداة.
وتاب�ع :جم�ال بع�ض م�ا ورد م�ن 
نص�وص يف رواي�ة مي�اه متصح�رة 
وحبكتها وه�ي كث�رة، قادتني ألن 
أنس�اق معه�ا وأميض حيث تش�اء، 
رحلته�ا  ح�اف  مم�ا  الرغ�م  ع�ىل 
وِس�ْفرَها م�ن مخاط�ر ومجازفات 

وآالم أيض�ا. وإذا كان لن�ا م�ن قول 
فس�نأتيها  ماحظ�ات  س�ّمها  أو 
تباع�ا أو ق�د تتداخ�ل فيم�ا بينه�ا، 
لكن�ي س�أحرص يف ذات الوقت عىل 
التكثيف. وقد تجدني عزيزي القارئ 
متنقا بني هذا الفصل وذاك، أو هذه 
الصفحة وتلك وبطريقة س�عيتها أن 
تكون مرتابطة ما إس�تطعت. فمثا 
عن الصور أو املش�اهد التي رسمها 
وصاغها الكاتب س�أورد هنا مثالني 

متناقضني، متباعدي�ن، كانا قد لفتا 
نظ�ري وش�دا إنتباهي، فف�ي األوىل 
وهن�ا الطرافة س�يصور لك صاحب 
النص مشهدا جنائزيا، مستخدما ما 
يناس�به من مفردات، راسما أجوائه 
وشخوصه بدقة متناهية. ويف الثانية 
س�ينقلك اىل مش�هد بعي�د ج�دا عن 
س�ابقه، ب�ل ال يمت له بصل�ة وبأي 
ش�كل من األش�كال اال وهو مش�هد 
البس�تان، حيث س�يدخلك معه حتى 
تكاد تش�م أريجه، وبكلمات تنسجم 
تمام�ا واملن�اخ ال�ذي ولجتم�اه معا 
)الكات�ب واملتلق�ي(، عارف�ا دقائقه 
وتفاصيل�ه، متمك�ن من�ه، متحكم 
في�ه. إذن ففي الحالت�ني نجح حازم 
يف توظي�ف رصيده وخزينه من اللغة 
العربية وث�راء مفرداتها ووضعها يف 
س�ياقها الطبيعي الصحيح، وبالتايل 
س�تصل القارئ وه�ي بكامل الداللة 
والِغنى واملعنى وكم�ا أريَد لها، وهذا 
سيسجل له وبما ال يدع مجاال للشك.

يف روايته، س�تجد الكاتب مس�تفيدا 
م�ن تأري�خ ب�اده وع�ىل مختل�ف 
مراحل�ه، إبت�داءأ م�ن الحض�ارات 
القديم�ة كس�ومر وأك�د وجارت�ه 
العزي�زة ع�ىل قلب�ه باب�ل، وليس 
إنتهاءا بالع�رص الحديث. ملتقطا 
من�ه م�ا يش�اء وبع�ني الع�ارف 
وليوظف�ه بطريق�ة ذكي�ة. وب�ذا 
سينبؤك حازم وبشكل غر مبارش 
ومن غ�ر أن يض�ع ه�ذا الهدف 
نصب عينيه ع�ىل ما أعتقد، بأنه 
لم يمر ِبِسْفر باده مرورا كريما 
فحس�ب، وانم�ا س�تجده قارئا 
جيدا له، ش�اعرا بنشوة جذوره 
وصابته�ا. ل�ذا وانس�جاما مع 
ماُذك�ر فس�تجده متنق�ا بني 
األزمنة واملراحل التأريخية رغم 
تباعدها واختافها عن بعضها 
بعض�ا، لينقل�ك ويتنق�ل ب�ك 
وبرش�اقة حيث يريد ومن غر 

أن ُيشعرَك بذلك.

1- لم يكن أبداً من رشوط الس�ر 

إىل الله

 أن تكون ىف حالة ُطهر مائكية.. 

رِس إليه بأثقال طينك؛

 فهو يحب قدومك عليه ولو حبواً.

2-غالباً ما نصادف قدرنا 

  يرتبص بنا 

يف الطرق التي 

نتخذها مهرباً .

 3- تحت املطر،

أُحاوُل ملس يديك،

ألنزج يف ُمحيطك.

لكني!تذكرُت الحقاً؟

أني مبتورة اليدين،

وق�وس  رأس�يتان  1-نقطت�ان 

يحتضنهما:

حك/ تلك فكرتي عن /الضَّ

أعلم بأّنها ابتسامة فحسب!

وباهتة

ومخذولة

وكيفما اّتفق

لكّنه�ا أكث�ر لياق�ة بعال�م أنف�ق 

ضحكه كلّه عىل آالمه! 

هايكو

الّضحك 

 ليندا بابكر/ المغرب

 نهى عبد الكريم حسين

»تركيب آخر لحياة وديع سعادة«  َشْعرنة السيرة المتشّظية
 املراقب العراقي/ متابعة...

نفرتض البعد الس�رذاتي يف شعر 
وديع س�عادة، و نُرّجح حضوره 
املف�ارق داخله، حت�ى إن لم يكن 
يعلن عن ذلك برصيح العبارة عىل 
غاف أحد أعماله، إال أنّه ال ينفي 
ذل�ك يف ح�واراٍت معه. فالش�اعر 
انخرط مبّكًرا يف استخدام عنارص 
ووقائ�ع من س�رته الذاتي�ة، إذ 
نعثر يف معظم أعماله الش�عرية، 
وتبًع�ا ملعرفتنا القبليّة بش�ذرات 
م�ن حيات�ه يف ش�بطني ومنافيه 
املتعّددة وعاقته بأبيه وأّمه، التي 
نلتقطها من تل�ك الحوارات ومن 
بع�ض ما كتبه نث�ًرا أو ما ينرشه 
ع�ىل صفحته يف الفيس�بوك، عىل 
وب�وارق  »مرجعي�ة«  تمثي�ات 
كامن�ة م�ن تل�ك الس�رة، مثلما 
يف دواوين�ه »مقع�د راك�ب غادر 
الباص« )1987( و»بسبب غيمة 
عىل األرجح« )1992( و»محاولة 
وصل ضّفت�ني بصوت« )1997(. 
مح�وري  ع�ىل  األن�ا  نث�ر  وق�د 
الحض�ور/ الغي�اب ش�واهد من 
س�رته بلغة ش�ّفافة وبس�يطة 
باروديّ�ة  آخ�ر  وحينً�ا  حينً�ا، 
وساخرة، ترتّسم منطًقا آخر هو 
أقرب إىل التشذير وإعادة التشكيل 

منه إىل االنتظ�ام والوفاء اإلحايل، 
كم�ا يف الرسد ع�ادًة. غر أّن هذه 
التي نغنمها  الس�ريّة  الش�واهد 
بني نّص وش�ذرة، ورغم اّدعائها 

مطابقة أفع�ال املعيش، إنّما هي 
تخضع للنظام الشعري يف النص 
وتُْدَمج يف بناء خاّص يقع خارج 
املرجع والخط�اب الكرونولوجي 

املنطقي.
إعادة تركيب حياة

آثرنا � هنا- أن نتوّقف عند عمله 
الش�عري »تركي�ب آخ�ر لحي�اة 
ودي�ع س�عادة« )2006(، لي�س 
الس�رذاتي  ألنّه فقط يس�تدعي 
املمكن�ة  مقتضيات�ه  ويس�تثمر 
نّصيً�ا، ب�ل إنّ�ه يبنيه م�ن جديد 
ويعم�ل علي�ه تخييليًّ�ا، بقدر ما 
هو يح�اول إعادة تركيب »الحياة 
الداخلي�ة« من جم�اع عنارصها 
الداّلة، ووفق تمثُّل الذات لشذرات 
خطابها الباني داخل ما نس�ّميه 
السرة  املتش�ّظية«،  ب�»الس�رة 
الت�ي تتوّزعها صور، ومش�اهد، 
وهلوس�ات،  وأحام،  ومحكيّات، 
وخيب�ات، وفجائ�ع، وق�د ظّل�ت 
تصط�رع  »الغارق�ة«  بقاياه�ا 
وتتخّم�ر يف الوع�ي األن�ا، قبل أن 
تج�د إمكان عيش�ها م�ن جديد، 
وتجد شكل كينونتها الجديدة من 
خ�ال انتظام ال�ذات يف خطابها. 
تعلن ذات الش�اعر ع�ن نوايا هذا 
البناء ابت�داًء من العنوان الواضح 
إىل ح�ّد االلتب�اس، إذ رسع�ان ما 
تُْدمجها يف س�ياق غريب ومفارق 
ينبث�ق م�ن »نقط�ة غريبة/ بني 

الحقيقة والوهم«

املراقب العراقي/ متابعة...
  م�ع العبق�ري نجي�ب محف�وظ » الص�ادر 
حديثً�ا ع�ن دار غ�راب للن�رش والتوزي�ع يف 
القاهرة، يقول املهندس محمد الكفراوي، إن 
نجيب محفوظ قد رّشفه واختصه بمش�اعر 
ل�م يختص س�واه بها، وكان يتحمل أس�ئلته 
وحواراته، التي لم يكن أحد يجرؤ أن يطرحها 
عليه أو يناقشها معه، ذاكًرا قوة العاقة بينه 
وبني محفوظ، وتطور صداقتهما وصمودها 
ط�وال خمس�ة وعرشي�ن عاًما، حت�ى رحيل 
محف�وظ. يف كتاب�ه ه�ذا يُظه�ر الكف�راوي 
للقارئ ش�خصية محفوظ كما لم تظهر من 
قبل، وس�وف يتعرف عىل مشاعره الحقيقية 
تجاه األح�داث والش�خصيات واملواقف، التي 
قابله�ا وعاش�ها.هنا أيًض�ا يعط�ي الكات�ب 
صورة عام�ة موجزة عن ن�دوات محفوظ يف 
كازينو قرص النيل، وسوفتيل املعادي وشربد، 
إضافة إىل جلسة هيلتون رمسيس، التي كان 
محفوظ يخص الكاتب بها. الكتاب يضم بني 
غافي�ه هنا أيًضا الح�وارات والتحليات التي 
أجراها الكاتب مع محف�وظ، الخاصة بكتبه 
ورواياته وقصص�ه القصرة. الكفراوي الذي 
يقول إن إحساس�ه وهو ذاهب لرؤية األستاذ 

يف ندوته هو أجمل وأقوى إحساس شعر به يف 
حياته، وهو إحساس غامر بالسعادة والحب 
والجم�ال، وكل املش�اعر الخ�ّرة التي يمكن 

أن يختربها إنس�ان، يؤكد أن نجيب محفوظ 
كان رم�ًزا للحياة اإلنس�انية يف أجمل أحوالها 
وأرشقه�ا وأنبلها.هنا يصف الكفراوي نجيب 
محفوظ بأنه إنسان عبقري يف عمله، كأعظم 
م�ا تك�ون العبقري�ة ومتواضًع�ا يف س�لوكه 
م�ع اآلخري�ن، كأصدق م�ا يك�ون التواضع، 
واجتماعيًّ�ا ومرًح�ا وابن نكت�ة، وكان عمله 
يعمق مشاعر حب الوطن وعشق الحياة، كما 
يصفه بأنه إنسان شبه كامل.كان الكفراوي 
يتمنى رؤية محفوظ بعد أن قرأ كتبه، وانبهر 
بعبقريت�ه وبعمق روايات�ه، وأصبحت أمنيته 
أن يعرف�ه عن ق�رب، ويتمت�ع بصحبته، وقد 
ح�دث هذا يف ش�كل مفاجأة س�ارة حني كان 
يجل�س يف كازينو كليوبات�را يف حي العجوزة 
أمام النيل. يف البداية، كانت ندوة كازينو قرص 
النيل تضم من ثمانية لعرشة أشخاص، بينما 
تزايد الع�دد بعد فوز محف�وظ بجائزة نوبل. 
الكفراوي الذي يصف بداية عاقته بمحفوظ 
بأنه�ا بداية عاصفة، يق�ول، إنه كان الليربايل 
الوحيد الذي يذهب إىل الندوة وس�ط نارصيني 
وش�يوعيني. هنا يقول الكفراوي إن محفوظ 
بموضوعيت�ه الهائل�ة وإنس�انيته وهدوئ�ه 

وأدبه الجم.

نجيب محفوظ.. أديب عبقري وسياسي متواضع

 خارج القطب

يف خرائب امل�دن يبحث عن صديق .. 
قىض س�نوات ، وه�و يواصل بحثه 

الوه�م  بأه�داب  املحم�وم متعلق�اً 
..لكن رسعان ما أكتشف ؛ أنه يدور 

خارج قطبه األريض .. !

 كرة ثلج 

كانوا يتهافت�ون كالدبابر عىل كرة 
العس�ل ، غ�ر مكرتث�ني بالضجيج 
لي�ل  يف   ، رصاخ  اىل  تح�ول  ال�ذي 
معط�وب ، وعندم�ا أفاق�وا من تلك 
الغيبوب�ة ، لم يجدوا غ�ر كرة ثلج ، 
ذابت تحت لهيب رصاخهم املمجوج 

! ..

 ريح .. وغصن
حني س�قط الندى عىل األرض ، غمر 
الغاب�ة الكب�رة ، ودارت الري�ح عىل 
نفس�ها ، يف فج�ر يوم آخ�ر صارت 
الريح رج�ًا .. وقف تطلع اىل الغابة 
.. رأى غصناً تحول اىل أمرآة أبتهج ، 
يف مساء آخر نظر اىل الغابة والسهل 
مع�اً ، رفع يدي�ه اىل الش�مس .. ثم 
أبتس�م بصمت .. وه�رع نحو املرآة 

التي تساقطت أوراقها .. !

محتوى كتاب

املنطق�ة،  رسديّ�ات  يف  تحف�ر  رواي�ة 
وتقرتح رسديّة جديدة ومختلفة ملدينة 
حلب يف القرن التاس�ع عرش ومنتصف 
القرن العرشين، عرب قصص متشابكة 
عن الحّب امل�وؤود، واملوت املحّقق عرب 
املجازر والطاع�ون والزالزل والكولرا، 

ومفهوم الهويّة واالنتماء وأسئلتهما.
إنّه�ا ليس�ت مج�ّرد رواي�ة ع�ن طفل 
مس�يحي ناٍج من مج�زرة يف ماردين، 
تربّي�ه عائل�ة مس�لمة يف حل�ب، ب�ل 
ملحمة إنسانيّة حقيقيّة عن الطوفان 
والقل�ق البرشي، عن وه�م النجاة من 
ه�ذا الطوف�ان واألوبئ�ة، وع�ن ورطة 

الحياة بحّد ذاتها.
مص�ر  إىل  تقودن�ا  صغ�رة  مصائ�ر 
أك�رب ملدين�ة حل�ب الت�ي ش�هدت عرب 
تاريخه�ا الطوي�ل تح�ّوالت اجتماعيّة 
وسياس�يّة ودينيّ�ة عميق�ة، يرصدها 
خليفة بتقنيّات جديدة، يف هذه امللحمة 

املسكونة بثنائيّة الحّب واملوت. 

»لم يصّل عليهم أحد«سردّية جديدة ومختلفة لمدينة حلب

كاظم الميزري

قصص قصير جدا
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قصة مثل عر بي

املراقب العراقي - متابعة
»اس�تخدام الق�وة واالعت�داء بالرضب والتنكي�ل الوحيش 
أثن�اء االعتق�ال والتحقي�ق معه�م دون وج�ود األه�ايل«، 
ممارسات ترتكبها قوات االحتالل اإلرسائييل بحق األطفال 
املقدس�يني أثناء اعتقالهم يف بلدة العيس�وية شمال رشق 
الق�دس املحتلة، به�دف ردعهم وقت�ل طفولتهم وتحطيم 

مستقبلهم.
أطف�ال العيس�وية بات�وا هدف�اً مركزياً واضح�اً لرشطة 
االحت�الل منذ ب�دء هجمتها عىل البل�دة يف حزيران/ يونيو 
املايض، فهناك أطفال لم تتجاوز أعمارهم خمس أو س�ت 
س�نوات تم اس�تدعائهم والتحقيق معهم، وآخرون ُفرض 
عليهم الحبس املنزيل أو اإلبع�اد لفرتات متفاوتة، وُحرموا 

من أبسط حقوقهم، ما أثر عىل نفسياتهم وحياتهم.
وتتضاعف معاناة هؤالء األطفال نتيجة إجراءات االحتالل 
القاس�ية وخرقه املس�تمر للقانون ولحقوقهم املرشوعة، 
واقتحام منازلهم بصورة همجية واختطافهم من أحضان 
والديهم لجعلهم يشعرون بعدم األمان، ولكي يثري الخوف 

والرعب يف نفوسهم.
ومن�ذ حزيران، تعان�ي العيس�وية من هجم�ة إرسائيلية 
رشس�ة وحملة عقاب جماعي، طال�ت كل يشء فيها، بما 
فيها االقتحامات اليومية واالعتقاالت والتنكيل بالس�كان، 
ونصب الحواجز العسكرية عىل مداخلها وداخل شوارعها، 
ناهيك ع�ن فرض الرضائ�ب وتحرير املخالف�ات، وفرض 

الحبس املنزيل اللييل عىل شبان.
وطالت االعتقاالت اإلرسائيلية من�ذ بدء الهجمة، أكثر من 
600 مواطن، ثلثهم من األطفال القارصين، وبعضهم دون 

سن ال� 12 عاماً. بحسب جمعية حقوق املواطن.

وبحس�ب الجمعية الحقوقية، فإن رشطة االحتالل تخرق 
بص�ورة منهجية حق�وق القارصين يف العيس�وية، بحيث 
يس�مح القانون لها وبحق، بتجاوز تعليم�ات القانون إذا 

كانت هناك ظروف استثنائية تقتيض ذلك.
لك�ن الجمعية قالت: إنه« من غري املعق�ول أن تتوفر هذه 

ال�رشوط االس�تثنائية يف جميع الح�االت، وأن الرشطة يف 
األصل لم تطرح أي دالئل عىل ذلك«.
ردع وترهيب

رئيس لجنة أهايل األرسى واملعتقلني املقدس�يني أمجد أبو 
عصب يقول إن االحتالل يخرتق القانون الدويل واإلرسائييل 
يف تعامل�ه م�ع القارصي�ن املعتقل�ني، ولديه اس�تثناءات 
يس�تخدمها يف قانونه تجاه أبناء الش�عب الفلسطيني من 

أجل وضع حد للجيل القادم الناشئ.
ويوض�ح أن االحت�الل يس�عى البت�زاز األطف�ال وردعهم 
ودب الخ�وف واليأس يف قلوبهم، ع�ر االعتقال والرتهيب 
والتنكي�ل به�م واإلبع�اد عن مناط�ق س�كناهم، وفرض 

الحبس املنزيل عليهم.
فغالبي�ة من اعتقله�م االحتالل خالل حملته بالعيس�وية 
ه�م م�ن األطف�ال القرص، يش�ري أبو عص�ب هن�ا إىل أن 
االحتالل ال يأبه بأي مؤسسات دولية، وال بحقوق األطفال 

الفلسطينيني.
ويضيف أن االحتالل ُيسري القانون حسب أهوائه، ويفرض 
أحكاماً عالية جداً وغرام�ات مالية كبرية عىل القارصين، 
ولديه توصيات من القضاء اإلرسائييل بمؤسساته املختلفة 
باستهداف األطفال وزيادة األحكام بحقهم بهدف ردعهم 

وتخويفهم.
وينص القانون اإلرسائي�يل عىل عدم اعتقال القارصين أو 
اس�تجوابهم ليالً، وعدم اعتقالهم من مؤسسات تعليمية، 
وأن يت�م التحقيق معهم يف حاالت االعتقال األخرى بوجود 
والديه�م، ومن�ع اإلرضار به�م، وينح�رص اعتقالهم عىل 

رجال رشطة بزي مدني.
ويف تقرير نرشته صحيفة »هآرتس« العرية مؤخراً، قالت 
إن« جل االعتقاالت والتحقيق�ات تعتر مخالفة للقانون، 
حي�ث ُتظه�ر س�جالت االعتق�االت والش�هادات كيف يتم 
اقتياد القارصين، بعضهم دون الس�ن القانونية، إىل مركز 
رشطة االحتالل ليالً باس�تخدام القوة واس�تجوابهم دون 

حضور والديهم«.
أح�د أطف�ال بالبل�دة يبلغ م�ن العمر )13 عام�اً( تعرض 

لل�رضب والتنكي�ل من ق�وات االحت�الل حينم�ا اقتحمت 
منزل عائلته، دون وجود والديه يف املنزل، بحس�ب منظمة 

»بتسيلم« اإلرسائيلية.
ووفقاً لش�هادة الطفل؛ ف�إن« 4 من أفراد رشطة االحتالل 
اقتحموا منزل عائلته بالقوة وبدون وجود والديه، وأمسك 
أحده�م به م�ن رقبته ورضب رأس�ه يف األريكة، ثم رضب 

رأسه بيشء صلب يعتقد أنها قنبلة غاز«.
وأض�اف أن »الخ�وف تملكه حينها، ومن ث�م قام الجندي 
بإخراجه من املنزل وسط بكاء إخوته الصغار، وتم اقتياده 
للتحقي�ق يف مرك�ز قري�ب، ثم تم الحق�اً اس�تدعاء والده 

للمكان واستجوابه وإطالق رساحه بعد عدة ساعات«.
فيما اعتقلت قوات االحتالل قبل ثالثة أس�ابيع، طفل آخر 
يبلغ م�ن العم�ر )11 عاماً(، حي�ث وضعت�ه يف دورّيتها، 
وأج�رت جولة يف الحي ثم نقلت�ه إىل أحد مراكزها، وبعدها 
اس�تدعت والده إىل مركز التوقي�ف، وعقب اّدعاءات باطلة 

برشق الطفل الحجارة، تم اإلفراج عنه.

قتل الطفولة
ويق�ول املحام�ي خال�د زبارق�ة، إن االحت�الل يس�تهدف 
الطفول�ة الفلس�طينية بش�كل ع�ام، وتحدي�داً يف بل�دة 
العيس�وية، ألنه يريد أن يزرع يف ذهنهم الخوف والردع من 

سياسات االحتالل.
ولذل�ك »يم�ارس االحت�الل ال�رضب واالعت�داء والتنكي�ل 
باألطف�ال القرص من أجل ردعهم عن القيام بواجبهم كي 
ال يعيشوا طفولة سليمة كباقي األطفال«، يضيف زبارقة.
ويش�ري إىل أن االحت�الل ال يتعام�ل م�ع األطف�ال بش�كل 
قانون�ي، كما ينص علي�ه القانون، بل يس�عى إىل التنكيل 
به�م واالعتداء عليهم لقت�ل الطفولة يف نفوس�هم، وخلق 

جيل خائف مرتدع من االحتالل.
الطفول�ة  يحم�ي  ال  اإلرسائي�يل  القض�اء  أن  ويوض�ح 
الفلس�طينية، ب�ل يتعام�ل معه�ا كم�ا يتعام�ل الجندي 
اإلرسائي�يل عندم�ا يعتقل ه�ؤالء األطفال وين�كل بهم يف 

مدينة القدس املحتلّة.

هل العامل على شفا حرب ألكرتونية مدمرة ؟! 

املراقب العراقي - متابعة
  قبل أيام تعرض موقع ويب أمريكي 
حكومي لالخ�رتاق حيث نرشت فيه 
ص�ورة للرئي�س األمريك�ي دونال�د 
ترامب وهو يتلقى لكمات، إىل جانب 
رس�ائل مؤيدة إلي�ران، لكن يف حني 
أن هذا االخرتاق نف�ذه ربما أفراد أو 
مجموعات تزعم أنها من إيران، فإن 
حرب�ا تندلع يف الخف�اء بني الدولتني 
ميدانها شبكات اإلنرتنت وأسلحتها 

الحواسيب.
األمريك�ي  املوق�ع  اخ�رتاق  ج�اء   
ردا ع�ىل استش�هاد القائ�د قاس�م 
س�ليماني، الذي أثار سخطا شديدا 
-رس�ميا وش�عبيا- يف إي�ران، األمر 
الذي دفع خراء األمن اإللكرتوني إىل 
التحذير من ردة فعل إيران ورضورة 
االستعداد الحتمال تنفيذها هجمات 
إلكرتوني�ة، قد تلح�ق أرضارا مالية 
كبرية أو تهدي�دا ألرواح األمريكيني.

استش�هاد س�ليماني أث�ار مخاوف 
أمريكية من احتمال حرب إلكرتونية 

تشنها إيران ضدها.
ما الحرب اإللكرتونية؟

إن كلمة حرب هنا ليست استخدما 
مجازي�ا كم�ا ق�د يفه�م البعض، 
وإنم�ا ه�ي تعب�ري حقيق�ي عم�ا 
يمكن تحقيقه م�ن تخريب ودمار 
إلكرتوني�ة،  م�ن خ�الل هجم�ات 
تستهدف البنى التحتية والخدمات 
الحيوي�ة ألي دول�ة، تمام�ا مثلما 
تفعل الحروب باس�تخدام األسلحة 
الفتاكة التي تحمله�ا الطائرات أو 
املدرع�ات أو الجن�ود، وهي حروب 
وراء  املس�تقبل  يف  تت�وارى  ربم�ا 
الن�وع الجديد الذي يس�مى الحرب 

اإللكرتونية.
 Cyber( اإللكرتوني�ة  فالح�رب   
warfare( هي رصاع ميدانه شبكة 
اإلنرتن�ت وينط�وي ع�ىل هجمات 
ذات دوافع سياسية عىل املعلومات 
ونظمه�ا، حي�ث يمكنه�ا تعطي�ل 
مواقع الويب الرس�مية والش�بكات 
أو  األساس�ية  الخدم�ات  وتعطي�ل 
رسق�ة وتعدي�ل البيان�ات الرسي�ة، 
وتخري�ب األنظمة املالي�ة، وذلك من 

بني العديد من االحتماالت األخرى.
 ووفق�ا للكات�ب جف�ري كار مؤلف 
كت�اب »داخل الح�رب اإللكرتونية«، 
فإن�ه بإم�كان أي دولة ش�ن حرب 
إلكرتوني�ة ع�ىل دولة أخ�رى بغض 
النظر عن مواردها، وذلك ألن معظم 
القوات العس�كرية ترتبط بشبكات 
حاس�وبية وتتصل باإلنرتنت، ولذلك 
فه�ي ليس�ت آمن�ة، وللس�بب ذاته 
بإم�كان الجماعات غ�ري الحكومية 
وحت�ى األفراد ش�ن هجمات وحرب 

إلكرتونية.
 وحالي�ا فإن ثمة س�باقا بني الدول 
الغني�ة لتطوي�ر برمجي�ات يك�ون 
من ش�أنها امتالك قدرات هجومية 
وأخرى دفاعية ق�ادرة عىل التصدي 
ه�ذا  م�ن  مش�ابهة  هجم�ات  ألي 
املتح�دة تب�ذل  القبي�ل، فالوالي�ات 
جه�ودا كبرية لتطوي�ر أنظمة دفاع 

القراصن�ة  م�ن  ش�بكاتها  تحم�ي 
جان�ب  م�ن  املدم�رة  والهجم�ات 
حكوم�ات أجنبي�ة، خاص�ة الصني 
وروس�يا وإي�ران كم�ا أنها تس�عى 
هجومي�ة  ق�درات  ع�ىل  للحص�ول 
تعطي�ل  م�ن  تمكنه�ا  إلكرتوني�ة 

شبكات الحاسوب لدى العدو.
ص�ورة للرئي�س األمريك�ي دونال�د 
ترامب وهو يتلقى لكمات إىل جانب 
رسائل مؤيدة إليران تظهر يف موقع 
حكوم�ي أمريكي اخرتقته مجموعة 

إيرانية )مواقع التواصل(
ص�ورة للرئي�س األمريك�ي دونال�د 
ترامب وهو يتلقى لكمات إىل جانب 
رسائل مؤيدة إليران تظهر يف موقع 
حكوم�ي أمريكي اخرتقته مجموعة 

إيرانية )مواقع التواصل(
وبحسب صحيفة واشنطن بوست، 

وبقي�ة  األمريك�ي  الجي�ش  ف�إن 
الجيوش يف العالم ترى يف الرمجيات 
التخريبية أداة أساس�ية جديدة من 
اإللكرتوني�ة، وذل�ك  الح�رب  أدوات 
يف ظ�ل تعرض ش�بكات الحاس�وب 
وأنظم�ة  وش�بكات  العس�كرية 
الحاس�وب املعني�ة بالبن�ى التحتية 
للدول وشبكات االتصاالت للتخريب.

الدراس�ات  ملرك�ز  دراس�ة  وتفي�د 
اإلسرتاتيجية والدولية بأن 15 دولة 
يف العال�م -وهي الدول الت�ي تمتلك 
األضخ�م-  العس�كرية  امليزاني�ات 
تس�تثمر يف مج�االت مختص�ة من 
أجل الحصول ع�ىل قدرات هجومية 
إلكرتونية عن طريق اإلنرتنت، ودمج 
الق�درات اإللكرتوني�ة يف عملياته�ا 

العسكرية.
وتش�جع الواليات املتحدة الرشكات 

املختص�ة فيها عىل ابت�كار تقنيات 
أو  تعطي�ل  أو  تدم�ري  م�ن ش�أنها 
إلكرتوني�ة  هجم�ات  أي  إضع�اف 
الج�و  س�الح  أن  كم�ا  معادي�ة، 
األمريكي يحث باس�تمرار الرشكات 
تطوي�ر  ع�ىل  املختص�ة  والجه�ات 
مش�اريع تقنية، يكون من ش�أنها 
ش�ن هجمات إلكرتونية رسيعة ضد 
األهداف املعادي�ة والتصدي ملثل تلك 

الهجمات يف اللحظة ذاتها.
إىل  س�يصار  إن�ه  خ�راء  ويق�ول 
استخدام األس�لحة اإللكرتونية قبل 
أو أثناء الرصاعات بدال من األسلحة 
التقليدي�ة، وذلك من أجل العمل عىل 
تعطيل شبكات العدو اإللكرتونية أو 
التش�ويش عليها، بما يف ذلك تعطيل 
ش�بكات االتص�االت ل�دى الجه�ات 

املعادية.

س�بق أن تعرض�ت إي�ران لهجمات 
أجه�زة  اس�تهدفت  إلكرتوني�ة 

التخصيب النووي .

نماذج من حروب إلكرتونية
يعد فريوس »س�تاكس ن�ت« -الذي 
بأجه�زة  أرضار  إلح�اق  يف  تس�بب 
التخصيب النووي اإليراني- من أبرز 
األدل�ة ع�ىل الهجم�ات اإللكرتونية 
الحديثة، إذ أطلقته الواليات املتحدة 
وإرسائي�ل يف 2010 ضد حواس�يب 
تابع�ة للمنش�آت النووي�ة اإليرانية 
به�دف إبط�اء عملها.بأكمله�ا مثل 
الش�بكة  م�ن  كب�ري  ج�زء  إغ�الق 
الكهربائي�ة.إىل مبالغ�ة يف رد الفعل 
األمريكي وجر البالد إىل رصاع أوسع 

نطاقا.

وصاح�ب هذه املقولة هو حكيم بن عبد يغوث املنقري، 
ال�ذي كان م�ن أرمى الن�اس، وس�ببها أنه حل�ف يوًما 
ليعقرن الصيد، فخرج بقوس�ه فرمى فلم يعقر ش�يًئا، 
فبات ليلة بأس�وأ حال، وخرج يف الي�وم التايل فلم يعقر 
ش�يًئا أيًضا، فلما أصبح ق�ال لقومه: ما أنتم صانعون؟ 

فإني قاتل اليوم نفيس إن لم أعقر مهاة/ البقر الري.
فق�ال له ابنه: يا أبت احملني مع�ك، فانطلقا، فإذا هما 
بمهاة، فرماها حكيم فأخطأه�ا، ثم تعرضت له أخرى 
فقال له ابنه: يا أبت ناولني القوس، فغضب حكيم وهم 
أن يرضب�ه، فقال ل�ه ابنه: أحمد بحمدك، فإن س�همي 
سهمك، فناوله حكيم القوس فرماها االبن فلم يخطئ، 

فقال له حكيم: رب رمية من غري رام.

وصارت مث�اًل ُيرضب عندما يتفق ال�يشء ملن ليس من 
شأنه أن يصدر منه .
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كم منزال في 

االرض
يألفه الفتى 

بإمكان الجماعات 

غير الحكومية وحتى 

األفراد شن هجمات 

إلكترونية تسبب 

أضرارا فادحة

كلمة حرب هنا ليست استخداما مجازيا كما قد يفهم البعض وإنما هي تعبير حقيقي عما يمكن تحقيقه من تخريب ودمار 

مأساة الطفل الفلسطيني امام انظار العالم        

رب رمية من غير راِم

يوج�د  ال    
يمكن  مكان 
يش�عر  أن 
اإلنسان  فيه 
ح�ة  ا لر با
والطمأنينة كما يشعر بها يف منزله كما قال الشاعر 
قديماً: كم منزالً يف األرض يعش�قه الفتى .. وحنينه 
أب�دأ ألول من�زل لكننا ع�ىل موعد يف ه�ذا املوضوع 
م�ع منازل تخالف هذه القاع�دة، ألنها تبدو جميلة 
ورائع�ة م�ن بعيد1. من�زل الصخرة: ه�ذه التحفة 
الرائعة ليس�ت لوحة من نس�ج خيال فنان، بل هو 
منزل حقيقي يعيش فيه أش�خاص بالفعل ويوجد 
يف الرتغ�ال، وليس هن�اك مثاالً أوض�ح عىل براعة 
دمج التصميم مع البيئة املحيطة من هكذا تصميم      
2. املن�زل األعوج: ال أس�تطيع تخي�ل كيف خطرت 
ه�ذه الفك�رة العبقرية يف ذهن مصممه�ا البولندي 
املهندس�ون  ق�ام  كي�ف  وال   ،Szotynscy Zaleski
املدني�ون بتنفيذه�ا، ولكن هذا املن�زل بالتأكيد أحد 
أغ�رب وأروع املنازل التي يمكن أن نش�اهدها عىل 
اإلطالق. يقع هذا املنزل يف مدينة س�وبوت يف بولندا، 
وتم بناؤه ما بني عامي 2003 و 2004 عىل مساحة 
4,000 مرت مربع.  بالفعل  ليس لإلبداع حدود        3. 
من�زل املكعبات: يصعب كث�رياً أن تجد أي مؤرش يف 
ه�ذه الصور ي�دل عىل أننا نتحدث ع�ن منازل، لكن 
ه�ذه املكعب�ات الت�ي ال تفه�م أي�ن مقدمته�ا من 
مؤخرته�ا ه�ي ُمجّم�ع من�ازل بالقرب م�ن مركز 
مدينة روتردام يف هولندا، والفكرة بس�يطة للغاية: 
كل املن�ازل مقلوبة 45 درجة املثري للدهش�ة يف هذا 
التصمي�م الرائع ه�و أنه ليس تصميم�اً جديداً عىل 
اإلط�الق، بل يع�ود لثمانين�ات القرن امل�ايض! من 
الصعب تصور أن هناك أش�خاص يعيش�ون يف هذه 

املنازل، ولكنها الحقيقة بالفعل.

األوبئة وحاالت الطوارئ
ُتع�د أوبئ�ة املالري�ا ضمن ط�وارئ الصحة 
كب�رياً  تأث�رياً  تؤث�ر  ق�د  الت�ي  العمومي�ة 
ع�ىل صح�ة الس�كان وع�ىل ف�رص النمو 
االقتص�ادي للبلدان. وقد تتس�بب يف حدوث 
األوبئة عوامل من صنع اإلنسان أو الطبيعة 
تؤدي إىل تغ�ري البيئة وزيادة أعداد البعوض 
وق�درة النواقل عىل نقل طفي�ل املالريا. ويف 
كثري م�ن األحيان، تحدث األوبئ�ة أو تعاود 
الظهور نتيجة لضعف التدخالت الرامية إىل 

مكافحة املالريا يف منطقة معينة.
وكث�رياً ما تتس�بب ح�االت الط�وارئ مثل 
الطبيعي�ة،  الك�وارث  أو  العني�ف  ال�رصاع 
يف تف�يش أوبئ�ة املالري�ا يف أوس�اط الفئات 
الس�كانية النازحة التي قد تكون حصانتها 
ض�د املالريا ضعيفة أو منعدم�ة. وقد تمثل 
الوقاية واختبار التش�خيص والعالج تحدياً 
يف أوس�اط الفئ�ات الس�كانية النازحة. ويف 
مناطق االنتق�ال الهاميش مث�ل الصحاري 
والهض�اب الحدودية التي تحي�ط باألقاليم 
املوب�وءة باملالريا، قد تؤدي زي�ادة األمطار 
أو ارتفاع الح�رارة إىل تفيش األوبئة. وكذلك 
فقد يؤدي تغري املناخ العاملي إىل تبدل أنماط 
انتقال املالريا، وقد يؤدي إىل تحول تدريجي 

يف التوزيع الجغرايف للمالريا.
ُنظم الكشف املبكر

يزداد اس�تعمال ُنظم اإلنذار املبكر الخاصة 
باملالريا التي تس�تخدم استش�عار الظروف 
املناخية عن بع�د من أجل التنب�ؤ باألوبئة. 
وتهدف ُنظم الكش�ف املبكر إىل الكشف عن 
املراح�ل املبك�رة للوب�اء عن طري�ق قياس 
التغ�ريات الت�ي تط�رأ ع�ىل مع�دالت وقوع 
ح�االت املالري�ا من خ�الل ترص�د املرض يف 
املواق�ع املخفري�ة ع�ىل أس�اس أس�بوعي. 
وللحد من أثر أوبئة املالريا ينبغي اكتشافها 
غض�ون  يف  ملكافحته�ا  التداب�ري  واتخ�اذ 

أسبوعني من بدئها.



املراقب العراقي - متابعة
املؤسس�ات الحكومية واملدنية يف العراق 
اطلقت حم�ات تحذير جمة من مخاطر 
التل�وث البيئي الذي تتع�رض له الباد يف 
شكل كبري ويهدد سكانها يف شكل يفوق 
تهديد اعمال العنف لحياتهم، حس�ب ما 

أكده عدد من املختصني يف مجال التوعية 
من املخاط�ر البيئية املتزاي�دة، خصوصا 
بعدم�ا تفاقمت تل�ك املش�اكل البيئية يف 
مناطق ومدن متفرقة من دون اي حلول 
محلية او دولية ملعالجتها يف شكل نهائي، 
م�ا نت�ج عنها اصاب�ة عدد من الس�كان 

بامراض واوبئة مختلفة ولم يس�لم منها 
حتى الحيوان والنبات.

مش�اكل البيئ�ة العراقية ع�دة ومتنوعة 
وتتمثل ب�� »تلوث مياه الرشب والتصحر 
والجف�اف والتل�وث االش�عاعي وتل�وث 
اله�واء والتل�وث الصناعي...الخ(، وهي 
مش�اكل ليس�ت وليدة اللحظة وانما اكل 
عليه�ا الدهر ورشب، ولم تنفع املحاوالت 
ع�ى  املتعاقب�ة  للحكوم�ات  الخجول�ة 
حك�م الب�اد اواملنظمات الدولي�ة املعنية 
باملحافظة ع�ى البيئة يف معالجتها وانما 
اكتف�ت بموق�ف املتف�رج يف الكثريم�ن 

االحيان.
اح�دث تلك التحذيرات صدرت ويف ش�كل 
مبارش م�ن قبل وزي�رة البيئ�ة العراقية 
نرم�ني عثم�ان التي كش�فت ع�ن تلوث 
مياه الرشب التي يتم انتاجها يف محطات 
ومراك�ز حكومية لتصل مب�ارشة ملنازل 

العراقيني، مؤكدة عدم صاحية تلك املياه 
لاس�تخدامات املنزلي�ة وتحديدا يف طهي 
الطع�ام وال�رشب واقتصار اس�تخدامها 
يف عملي�ة االس�تحمام وغس�يل املاب�س 

ولاستخدام الزراعي فقط.
وتقول عثم�ان: »التقارير الت�ي توردها 
اللج�ان الرقابية والتفتيش�ية يف وزارتنا 
تش�ري اىل ع�دم صاحية اس�تخدام املياه 
املنتج�ة يف مناط�ق متفرق�ة م�ن الباد 
وتحديدا العاصمة بغداد الغراض الرشب 
وطهي الطعام، وذلك الن نس�بة الفش�ل 
يف الفح�ص البكرتولوج�ي لنم�اذج مياه 
الرشب تفوق 10 يف املئة سنويا«، مشرية 
اىل ان »منظم�ة الصح�ة العاملية تش�دد 
ع�ى ان تكون نس�ب الفش�ل يف الفحص 

البكرتولوجي تساوي صفرا«.
ويف وق�ت تك�ون نوعي�ة مي�اه ال�رشب 
وكميتها املنتجة مقياس للتنمية البرشية 

لبلدان العالم، تبقى مسألة تداعيات عدم 
توفر املياه وتلوثها عى الصحة العامة يف 
العراق كبرية ج�دا مع تفيش االوبئة التي 
تتس�بب بها املياه امللوثة يف االونة االخرية 
ك�»الكول�ريا« التي راح ضحيتها عرشات 

االطفال والنساء .
مش�كلة التصح�ر والتعرية الت�ي تعاني 
منه�ا الرتبة وانحس�ار االرايض الزراعية 
يف ب�اد وادي الرافدين ه�ي االخرى ألقت 
بظاله�ا ع�ى الواق�ع البيئ�ي يف الب�اد، 
حيث تش�هد االرض وباالخص الصالحة 
متواص�ًا،  وتده�وراً  للزراع�ة، تراجع�اً 
نتيجة س�وء استثمارها وش�ح الوسائل 
والتطبيق�ات العلمية الحياء االجزاء التي 

تعاني من التدهور.
ويف ض�وء ذل�ك، تقل�ص نصي�ب الف�رد 
العراق�ي م�ن األرض الصالح�ة للزراعة 
بع�د ان انخفض�ت انتاجيته�ا وتلوث�ت 
الثقيل�ة واالش�عاعات  الرتب�ة باملع�ادن 
واملقذوف�ات الحربي�ة بمختل�ف انواعها 
التي هطلت عى مس�احات شاس�عة من 
االرايض بكمي�ات كب�رية ج�دا يف اعقاب 
الحروب التي ش�هدتها الب�اد، ما ادى اىل 
فقدان احد أركان التنمية املس�تدامة بعد 
ان كانت االرض هي االم التي تلد أكثر من 
90 يف املئ�ة من خريات وحاجات املجتمع 

اليومية .
خط�ر الجف�اف والنقص الح�اد يف املياه 
ال�ذي يعاني من�ه العراق مرده بحس�ب 
سياس�ات  اىل  العراقي�ة  ال�ري  وزراة 
االحت�كار للم�وارد املائية الت�ي تنتهجها 
الدول املتش�اطئة لنهري دجل�ة والفرات 
وفروعهما، اضافة اىل انحس�ار تس�اقط 
ش�هدتها  الت�ي  املعت�ادة  االمطارغ�ري 
الس�نوات املاضي�ة والتي تس�ببت بهذه 
املش�كلة، فضا ع�ن االث�ار املرتتبة عى 
البرتوكيماوي�ة  الصناع�ات  مخلف�ات 
ال�دول  يف  العس�كرية  والصناع�ات 
املتشاطئة والتي ادت اىل قلة وشحة املياه 

وردائة نوعيتها.

مواطن يكافح الفساد
انترشت يف هذه الس�نوات ظواهر لفس�اد اداري وخاصة يف املدارس 
النائي�ة وذات الدوام الثاثي للس�فر خارج العراق الكمال الدراس�ة 
العليا وبا اجازة رس�مية وبعدهاتحتسب هذه الشهادات بمساعدة 
املفسدين يف مجالس املحافظات ففي ث. املصطفى للبنني وملدة ثاث 
س�نوات يس�افر املرش�د الرتبوي قبل امتحانات نصف السنة وقبل 
امتحانات اخر الس�نة بثاث اس�ابيع او اقل اىل مرص وبدون اجازة 
رس�مية واخر اج�ازة ملدة اكثر م�ن ٤٠ يوم لهذا العام وبمس�اعدة 
االدارة وب�دون اجازة وهذا وكل هذا الغياب مثبت يف جواز س�فره... 
يف الع�ام امل�ايض ذهب اىل مرص م�درس الفنية اىل م�رص ايضا ولدة 
اكثر من ٩اش�هر وباجازة يشوبه الشكك ٠ يترسب من الدوام عامل 
الخدم�ة النقول من متوس�طة النر املختلطة ملدة تجاوزت ٦اش�هر 
لغاي�ة ٢٩/ ١١ ٢٠١٨ وعمال الخدمة والكادر يش�هد عى عدم دوام 
ه�ذا الش�خص وال يوم واحد .. يترسب من ال�دوام باوف ملدة يوم او 
يومني مدرس الكردية النه اقارب املدير .. يترسب عن الدوام مدرس 

العربي كونه يكمل دراسته خارج العراق .
 

التماس

الس�ام عليكم اقدم شكوى ضد مديرية 
ماء ومج�اري النج�ف األرشف املرشفة 
ك�ون  الس�كني  الس�ام  مجم�ع  ع�ى 
املوض�وع وص�ل اىل اس�وء األم�ور م�ن 
الناحي�ة الخدم�ة وخصوص�ا موضوع 
بع�د   41 عم�ارة  خصوص�ا  املج�اري 
كث�رة املناش�دات واالتص�االت اىل الجهة 
املس�ؤولة عن املجمع دون جدوى يرجى 
من س�يادتكم احذ املوضوع عى محمل 

الجد وتحمل املسؤولية من قبلكم

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

تس�تقبل صحيفة املراق�ب العراقي عرب صفحة املراقب والناس، ش�كاوى 
املواطن�ني املتعلق�ة بالخدم�ات واحتياجاته�م يف دوائر الدول�ة عرب موقع 
التواص�ل االجتماع�ي لصيحفة املراق�ب العراق�ي، ويف مقدمتها معامات 
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 الخريجني الراغبني يف التعيني عى مؤسس�ات 
الدول�ة، كم�ا س�تتوىل الصفحة ن�رش إعان�ات التعيين�ات والتخصصات 

املطلوبة يف القطاعني العام والخاص، لتكون حلقة وصل بني الجانبني.
وتأكي�داً عى 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 بني 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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تبدأ القصة عندما أصدر االمرباطور الروماني »كلوديس 
الثان�ي«، يف الق�رن الثان�ي املي�ادي، أم�ره بمن�ع زواج 
الش�باب ظن�ا من�ه أن هذا الق�رار من ش�أنه أن يرصف 
الش�باب إىل االلتح�اق بالجي�ش وأن يبلوا باء حس�نا يف 
الح�روب، فاملتزوجون ال يؤدون مهامهم بقدر ما يؤديها 

العزاب.
وبعد أن أصدر االمرباطور قراره بمنع الزواج، رفض أحد 
القساوس�ة ويدع�ى »فاالنتني« هذا الق�رار، وكان يقوم 
بتزويج الش�باب رسا، وعندما عل�م اإلمرباطور بذلك أمر 
باعتقال القس�يس »فاالنتني« وزج به يف الس�جن، ولكن 
كان الح�ب أقوى من ق�رار االمرباطور، فح�دث أن أحب 
القس�يس فاالنتني ابنة س�جانه الكفيف�ة، فتزوج منها 
وس�اعدها عى الش�فاء من مرضه�ا، فت�م تنفيذ حكم 
اإلعدام فيه يوم الرابع عرش من فرباير عام 269 مياديا، 
مودع�ا زوجت�ه بأول بطاق�ة لعيد الحب ق�ال فيها »من 

املخلص لك فاالنتني«.
ومن�ذ ذل�ك الوقت أصبح ه�ذا اليوم عيدا عامليا للعش�اق 
يتبادلون في�ه الهدايا، مثل الرس�ائل وال�ورد باعتبارها 
األق�رب للقلوب، لكن ه�ذه القصة ال تعن�ي أن االحتفال 
بالح�ب ل�م يك�ن موجودا م�ن قبل�ه، فقد ع�رف قدماء 
املرصيني الح�ب، ومثلث اإلل�ه حتحور رم�زا للحب عند 

الفراعنة.
واختلف�ت ط�رق االحتفال بعي�د الحب مع تغ�ري الزمان 
وامل�كان، فم�ن عصور القصائ�د واألس�اطري، للجوابات 
املحملة باألشواق، واالتصاالت الهاتفية عى هاتف املنزل، 
وحتى ع�رص الهاتف املحم�ول وكبائ�ن امليناتل، وصوال 
لعرص اإلنرتنت وغرف الدردش�ة، وحتى ثورة السوشيال 
ميدي�ا ومواق�ع التواص�ل االجتماعي، الت�ي فرضت عى 
الح�ب قواعد جديدة، ورس�مت له أط�ر مختلفة لم تكن 

محسوبة من قبل.

ارتفاع نسبة التلوث البيئي في العراق يهد السالمة العامة

ارجو انصافي التعويضات في االنبار
حسني سعد

نرج�و  علي�م  الس�ام   
متابعة املحات املوجودة 
يف ش�ارع ح�ي الغدي�ر 
مقاب�ل مطع�م طنجرة 
مح�ات لبي�ع املاب�س 
يقومون  حيث  الجاهزة 
يومي�ا بهد ر املي�اه من 
الثالث�ة عرصا  الس�اعة 
وحت�ى الس�اعة الرابعة 
حي�ث  رادع  اي  ب�دون 
الش�ارع  يقومون بغمر 
باملياهمم�ا س�يودي اىل 

حفر الشارع واتافه

 نح�ن أه�ايل ح�ي الن�داء يف النج�ف 
األرشف نرفع شكوانا إىل الله ثم إليكم 
وكلن�ا أمل يف حل مش�كاتنا وس�ماع 
معاناتن�ا. ح�ي النداء يعت�رب من اكرب 
األحياء السكنية مساحة يف املحافظة 
وكذلك من أكثر األحياء كثافة سكانية 
وسكانه يف تزايد مستمر، وبالرغم من 
ذلك إال أنه مهمل م�ن جميع النواحي 
الخدمية والرتبوية والصحية. والجانب 
األهم م�ن ه�ذه الجوان�ب الثاثة هو 
يعان�ي  فالح�ي   ، الرتب�وي  الجان�ب 
م�ن نقص كب�ري جداً يف ع�دد املدارس 
املوج�ودة يف املنطق�ة وع�دم قدرته�ا 
عى استيعاب عدد الطلبة كون اغلبها 
كرفانات صغ�رية وليس فيها صفوف 
كافي�ة باإلضاف�ة إىل نق�ص املعلمني 
واملدرس�ني يف كل امل�دارس ويف بع�ض 
األحيان فص�ل درايس كامل وال يوجد 
معل�م أو مدرس ملرحل�ة معينة )علما 
أن ع�دد الطلب�ة للمراح�ل االبتدائي�ة 
قد يزيد ع�ى 7000 طال�ب وطالبة و 
2000 للثانوي�ة( واألهم م�ن هذا كله 
يف الح�ي ثانوي�ة للبنني وه�ي ثانوية 
الش�هيد ش�اكر الي�ارسي وفيه�ا كل 
املراحل الدراس�ية متوسطة وإعدادية 
أدب�ي وعلمي إحيائ�ي وتطبيقي رابع 
وخام�س وكّن�ا نأم�ل بفتح س�ادس 
إع�دادي كونه�ا الثانوي�ة الوحيدة يف 
املنطق�ة وال يوجد أي مدرس�ة أخرى 
قريبة ، إال إننا تفاجئنا بغلق اإلعدادية 
وتحويل الثانوية إىل متوسطة فقط و 
نقل الطلبة إىل مدرسة أخرى فهل هذا 
من العدل واإلنصاف ، واقرب مدرس�ة 
لن�ا يف حي املكرمة عرب ش�ارع كرباء 
فباإلضافة إىل بعد املسافر وعدم قدرة 
أولي�اء األم�ور ع�ى تكالي�ف النقل ، 
مخاطر الطريق يف عبور شارع كرباء. 
فمن يتحمل هذه املسؤولية ومن يرفع 
عنها هذه املعان�ات فابنانا هم ابناكم 
ونرجوا منك�م مس�اعدتنا و إنصافنا 
وأع�ادت اإلعدادي�ة إىل م�ا كانت علية 
وفتح س�ادس إعدادي علما إن الكتب 
والكوادر متكاملة موجودة. فكان من 
املفرتض فتح مدارس ابتدائية إضافية 
حتى لو كانت كرفانات كونها رسيعة 
وغري مكلف�ة ، وكذلك نق�ل االبتدائية 
التي تش�رتك بالدوام مع الثانوية ، ثم 
ش�طر متوس�طة أخرى م�ن الثانوية 
ولي�س غل�ق اإلعدادي�ة الن املش�كلة 
ليست باإلعدادية بل بتزايد أعداد طلبة 
املتوس�طة وخصوصا األول متوسط. 
أم�ا فيما يخص الجان�ب الخدمي فا 
يوج�د ش�وارع معب�دة يف الح�ي ولو 
ع�ى األقل تنظي�ف وتعديل الش�وارع 
بالش�فات كم�ا ال يوج�د أماك�ن أو 
حاويات مخصصة لرمي النفايات وال 
سيارات بلدية فالحي عبارة عن كومة 
نفايات. أما الجان�ب الصحي فاملركز 
الصحي يف املنطقة مركز الفاو الصحي 
ليس فيه الخدمات الكافية وال األدوية 
املطلوب�ة وال حتى االلتزام بالدوام من 
قب�ل املوظفني فدائما ازدحام بس�بب 
عدم دوام اغل�ب املوظفني أو تأخرهم 
عن الوقت الرس�مي أو خروجهم قبل 
الساعة 12 ظهرا فاملركز مهمل وكأنه 

خارج الحدود.

الى مديرية
 اسالة الماء

التعويض�ات يف االنبار تجري خلف الكواليس وحتى يس�تلم صاحب 
الدار املترضره البد دفع نسبة من املبلغ هذا ما فهمته انا داري املتظرر 
واملهدم بش�كل كاملمع تدمري لاثاث يف راوه وبعد اجراء الكشف من 
قب�ل لجنة من مركز الرشطه عى الدار واتمام امللف من قبل الرشطه 
اوال ثم القائمقاميه وسلس�لة م�ن االجراءات حتى تصل القايض مع 
شهود اثنني الغريب من هو من العاملني يف املحكمه اخفى امللف رغم 
ان الق�ايض اتخ�ذ قراره ووقع عى صحة املعلوم�ات االن الندري اين 

امللف بني الرشطه واملحكمه ساعدونا والتحقق يف من االمر
وشكرا                        الكتور مقداد نافع عبيدو الراوي

الس�ام عليكم ورحمه الله يف البدايه اتقدم بالش�كر 
الجزيل للمجهود الرائع الذي تقدموه كل يوم وجزاكم 
الله خري الجزاء واني احد ساكني حي العروبه شارع 
جرس املعلق قرب مرطبات الركن الذهبي ومش�كلتي 
هي ان اصحاب الس�يارات تق�ف يف املكان املخصص 
اىل اصح�اب البي�وت )ك�راج البي�ت (يف الفتحه التي 
خصصتها البلديه اىل كل بيت مما يمنعنا من ان ندخل 
اىل بيوتن�ا نرج�وا كل الرج�اء من االخ�وه يف مديريه 

املرور بحل مشكلتنا ولكم منا فائق االحرتام

المركبات تخنق مداخل البيوت

حكاية ... بالمناسبة

يعترب العراق واحدًا من أكثر بلدان العالم تلوثا يف البيئة العامة، 
وجزء كبري من هذا التلوث مرده اىل الحروب املتعاقبة واعمال 

العنف التي شهدتها البالد على مدى اكثرمن ثالثة عقود ماضية، 
فضال عن سياسية االهمال املتعمدة واساليب تغيري الواقع البيئي 

التي انتهجها النظام السابق واالعمال التخريبية التي مارستها 
قوات االحتالل االمريكية طيلة السنوات الست املاضية.

وسام عوده
 نحن س�كنة منطقة ال 
العباس�ية  ناحي�ة  ع�ي 
لك�م  نش�كو  نهرالح�د 
طريقنا  بس�بب  معانتنا 
الرتاب�ي ال�ذي س�بب لنا 
الكثري من املش�اكل ففي 
الرتاب ويف  الصيف  فصل 
الش�تاء املط�ر ويصب�ح 
ط�ني وينقط�ع ل3 ايام 
ع�ن  اطفالن�ا  ويتغي�ب 
مدارس�هم نرج�و منكم 

مساعدتنا والله املوفق

الس�يد رئيس هيئة النزاهة املحرتم تحية وتقدي�ر أني الفريق الركن 
املتقاعد غس�ان عي ثامر واحد الس�جناء السياس�يني للنظام البائد 
جئتكم بطلبي ه�ذا وأتمنى ان يحضا بعني االعتبار وس�اخلص ذلك 
بما يي 1. احد السجناء السياسني واملصادق عليهم بالوجبة 12 من 
اللجنة الخاصة برئاس�ة القايض السيد احمد الساعدي وتأييد لجنة 
التحقق يف األمانة العامة ملجلس الوزراء . 2. عملت يف مكتب املفتش 
العام لوزارة الدفاع للفرتة من عام 2010 ولغاية احالتي عى التقاعد 
حس�ب طلبي يف ع�ام 2016 . 3. خال عم�ي يف مكتب املفتش العام 
عملت بكل اخاص وتفاني وكشفت العديد من حاالت الفساد وكنت 
محطة ثقة لرؤس�ائي من بينه�م الفريق ارشف زاجي فرج والفريق 
الرك�ن املرحوم عي فكري والفريق الركن عي احس�ان وعى اثر ذلك 
تدرج�ت بمناصب املكت�ب من مفتش عن�د التحاق�ي اول مرة ومن 
ث�م مدير مديرية ثم ام�ني رس املكتب نتيجة لعمي ال�دؤوب والنزيه 
., وبنف�س الوقت كان ل�دي أعداء كثريون من ضب�اط وزارة الدفاع 
وخرسن�ا الكثري من األصدقاء ولكن ذلك لم يثننا عى العمل الصحيح 
مقتدين بمقولة أمري املؤمنني عليه الس�ام )) ال تستوحش�وا طريق 
الح�ق لقلة س�الكيه (( . 4. يف عام 2016 قدمت طلب�ا الحالتي عى 
التقاعد برتبة اعى وتم ذلك يف ك2 2016 .. 5. لم يجد هؤالء الضباط 
الفاسدين أي يش للنيل مني سوى االدعاء باني لست سجينا سياسيا 
وان قد حكمت السباب تتعلق بتزوير العملة .... وبالفعل قدم احدهم 
تلك املعلومات كمخرب رسي اىل هيئتكم املوقرة وأحيل امللف اىل مكتب 
املفتش العام لوزارة الدفاع .وتم تشكيل لجنة لتدقيق تلك املعلومات . 
6. لقد قدمت للجنة كافة الوثائق الرسمية ومن ضمنها خط خدمتي 
للجيش الس�ابق واملؤرش به باني محك�وم من قبل املحكمة الخاصة 
لام�ن العام�ة وكذلك كت�اب وزارة املالية الخاصة بمص�ادرة اموايل 
املنقولة وغري املنقولة و ش�هود اثبات من السجناء السياسني الذين 
كان�و معي يف قس�م االحكام الخاصة والضب�اط الذين معي يف نفس 
القضية ونس�خ من االمر اإلداري الخاص باطاق رساحي واملثبت به 
امل�ادة القانونية املحكوم عليها وهي امل�ادة 178 والخاصة بالجرائم 
املاس�ة بأم�ن الدول�ه الخارج�ي وهي من امل�واد املش�مولة بقانون 
مؤسس�ة الس�جناء السياس�ني والت�ي احتف�ظ بالنس�خة االصلية 
منها وكذلك قامت اللجنة بمفاتحة مؤسس�ة الس�جناء السياسيني 
ومفاتح�ة لجن�ة التحق�ق يف األمانة العام�ة ملجلس ال�وزراء والذين 
بينوا ان ش�مويل بقانون مؤسسة السجناء السياسني كان عى ضوء 
الوثائق الرسمية املقدمة من قبي وعى شهود االثبات . 7. لقد قامت 
اللجنة املش�كلة يف مكتب املفتش العام بواجباته�ا وثبت لديها باني 
س�جني س�يايس اال ان بع�ض دوائ�ر وزارة الدفاع تح�اول ان تخلق 
العراقي�ل امام عم�ل اللجنة لغرض النيل مني . الس�يد رئيس الهيئة 
املح�رتم ان�ي اذا اقدم هذا املوجز من املعلومات أتمنى من س�يادتكم 
إحال�ة امللف اىل مكتب املفتش العام ملؤسس�ة الس�جناء السياس�ني 
للتحقيق يف كوني س�جني س�يايس ام ال لكون وزارة الدفاع ليس لها 
عاقة باملوضوع ولوجود العديد من الفاس�دين فيها الذين يحاولون 
النيل مني واني عى اس�تعداد لتقديم كافة الوثائق الرسمية االصلية 
لهم الثبات حقي يف كوني س�جني س�يايس . وتقبل�وا فائق االحرتام 

والتقدير .

 شكوى و تظلم

ارج�و من س�يادتكم املوق�رة ان تنظروا يف وضعنا لق�د ظلمنا يف 
دائرة احوال الكوفه حيث يقوم مدير الدائرة باالدعاء بأن االشارة 
الخاص�ه بالبطاقه الوطني�ة التوجد وهو يق�وم بأدخال املعارف 
واملحس�وبية بالضغ�ط ع�ى منتس�بي وعندما نس�أل منتس�بي 
يقول�ون البيدنا يش هو ال يخ�اف رب العاملني وهذه الحالة تتكرر 
اي�ام عديدة واخر حالة ي�وم 7/28 وانا واطف�ايل ننتظر وزوجي 
مريض ارجو من سيادتكم بأستدعاء منتسبي الدائرة وتحليفهم 
وس�وف تعرفون م�دى صح�ة كامي وقمن�ا بالش�كوى مكتب 
املفت�ش يف النجف وال يعمل�ون حل ولكم جزيل الش�كر املواطنه 
املظلوم�ة الت�ي تس�تقرض اج�رة الس�يارة ولوال زوج�ي معوق 

بالحشد ملا اذهب اىل هكذا اشخاص ضلمة .

مواطنة مظلومة

اىل مجل�س املحافظ�ة املوقر ان�ي املهجر 
يف  ارج�واالرساع  ف�ريوز  هن�دي  نذي�ر 
تخصي�ص قط�ع االرايض علم�ا قدم�ت 
ع�ن  ارض  قطع�ة  معاملةبتخصي�ص 
طري�ق الهج�رة واملهجري�ن تسلس�ل 25 
حس�ب قوائم الوزارة/لوجبة السادسة/
بلدية الكوفة/الع�دد3785 بتاريخ 2008 
4/5علم�ا ان�ي ل�م اس�تفد م�ن الدول�ة 
حي�ث  مس�اعدتي  ش�رباوارجومنكم 
ضعيفةوصاح�ب  املعيش�ية  حالت�ي  ان 
اطف�ال  بش�لل  ومص�اب  كب�رية  ارسة 
ادلت�ي  تقدي�م  سياس�ياوبعد  ومعتق�ل 
الت�ي تثب�ت اعتق�ايل ومقابلت�ي لق�ايض 
ج�اء  بتاري�خ18/8/2013  لجنةباب�ل 
ق�راره 2505بنف�س التاري�خ بردالطل�ب 
علمااخوتي اس�تلموا ونحن بنفس تاريخ 

االعتقال .

قطع اراضي



قامت رشك�ة جوجل بإزال�ة أكثر من 
500 إضافة ض�ارة ملتصفح كروم من 
متجره�ا الرس�مي ع�ى اإلنرتنت بعد 
تحقي�ق مش�رتك دام ش�هرين أج�راه 
التاب�ع   Duo Security األم�ن  فري�ق 
لرشكة سيس�كو وباحثة األمن جميلة 
كايا  Jamila Kaya، الذي وجد أن هذه 
الضارة،  اإلعالن�ات  اإلضافات تحق�ن 
وتس�حب بيانات تصفح املستخدم إىل 

خوادم تحت سيطرة املهاجمني.
وتع�د هذه اإلضافات ج�زًءا من حملة 
لإلعالن�ات واالحتيال كان�ت تعمل منذ 
ش�هر يناي�ر 2019 ع�ى األق�ل، وذلك 
بالرغم من أن األدلة تش�ر إىل احتمال 
أن يكون الفاعل وراء املخطط نش�ًطا 
منذ ع�ام 2017، ويعتقد فريق البحث 
أيًض�ا أن املجموع�ة الت�ي نظمت هذه 
العملي�ة ربما كانت نش�طة منذ أوائل 

.2010
ووفًقا للتحقيق، فإن هناك 70 إضافة 
من هذه اإلضاف�ات جرى تثبيتها أكثر 
م�ن 1.7 ملي�ون مرة، وعند مش�اركة 
ه�ذا االكتش�اف م�ع جوج�ل، حددت 

الرشك�ة 430 إضاف�ة م�ن إضاف�ات 
املتصف�ح األكثر إش�كالية، وق�د أُلغي 

تنشيطها جميًعا.

 Jacob Rickerd وقال جاكوب ريكرد
من فري�ق األمن Duo Security التابع 
ظه�ور  س�يظل  سيس�كو:  لرشك�ة 

اإلعالن�ات الخبيث�ة كناق�ل للهجوم يف 
ارتف�اع طامل�ا ظل اإلع�الن القائم عى 
التتب�ع يف كل م�كان، وخاص�ًة إذا ظل 
املس�تخدمون محروم�ني م�ن آلي�ات 

الحماية.
أداة  باس�تخدام  الباحث�ون،  وتمك�ن 
أم�ان  لتقيي�م   CRXcavator تس�مى 
 ،Duo Security إضاف�ات ك�روم م�ن
من التأك�د من أن املكون�ات اإلضافية 
للمتصف�ح تعم�ل عن طري�ق توصيل 
خف�ي  بش�كل  املس�تعرض  عم�الء 
�ٍم وس�يطرة يتحكم فيه  بخ�ادم تحكُّ
املهاجم�ون، مم�ا جع�ل م�ن املمكن 
اس�تخراج بيان�ات التصف�ح الخاصة 

دون معرفة املستخدمني.
يذك�ر أن هذه ليس�ت امل�رة األوىل التي 
ُتكتشف فيها إضافات لرسقة البيانات 
يف متصف�ح ك�روم، إذ كش�ف الباحث 
Sam Jadali يف  األمن�ي س�ام ج�اديل 
ش�هر يوليو املايض ع�ن ترسيب هائل 
للبيانات يس�مى DataSpii تسببت به 
إضاف�ات متصفح جوج�ل املثبتة لدى 

املاليني من املستخدمني.
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خبراء روس يخططون الطالق صواريخ جديدة 

أج�رت املحكم�ة العلي�ا يف والي�ة كاليفورني�ا األمريكية رشكة أب�ل عى دفع 
تعويض�ات بقيمة 60 مليون دوالر أمريكي إىل موظفيها، بس�بب الوقت املهدر 
يف عملي�ات تفتيش الحقائب، وقالت املحكمة األمريكية، إن أبل انتهكت قوانني 
العم�ل يف الوالي�ة األمريكي�ة، بعدما أج�رت موظفيها عى تفتي�ش حقائبهم 
الشخصية بحثا عن أي نماذج هواتف أيفون جديدة أو براءات اخرتاع أو أرسار 
تجارية يتم ترسيبها خارج مقر الرشكة.وبحسب موقع engadget األمريكى، 
فكانت البداية عندما رفع موظفي متجر أبل قضية، بسبب إجبار الرشكة لهم 
للسهر والبقاء يف العمل فرتات أطول، تعويضا للوقت املهدر يف تفتيش حقائبهم 

عن أي أرسار متعلق�ة بالرشكة، ورغم أن بحث�ا 
عملي�ة التفتي�ش قال�ت املحكمة 
إنها لم تس�تغرق وقتا طويال 
»ما بني 5 إىل 20 دقيقة«، 
إال أنها أش�ارت إىل أنه 
املوظفني  ح�ق  م�ن 
ع�ى  الحص�ول 
م�ادي  تعوي�ض 
ذل�ك  بس�بب 
وذل�ك  الت�رف 
امله�در. الوق�ت 
رفض�ت  فيم�ا 
املحكم�ة حج�ة آبل 
ب�أن إحض�ار حقيب�ة 
إىل العمل بمثابة رفاهية 
للموظ�ف، وأن�ه ينبغ�ي أال 
تخضع لعملي�ات التعويض ومن 
لم يك�ن يحرض »حقيبة« لم يخضع ألي 
عملي�ات تفتيش.فيما أدانت املحكمة إجبار رشكة أبل ملوظفيها عدم تش�غيل 
هواتف أيفون الخاصة بهم يف مقر العمل، بحجة أنهم ليس�وا بحاجة لها، كما 
قالت املحكمة: »حجة أبل بأن اس�تخدام أيفون غررضوري ملوظفيه يتعارض 
بش�كل مبارشمع وصفه لهاتف أيفون بأن�ه جزء كامل ومتكامل من حياة أي 
ش�خص، وال يمكن ألي شخص أن يغادر منزله من دونه«، مستعينة بتريح 

سابق للرئيس التنفيذي للرشكة، تيم كوك عام 2017.

أعلن مركز »خرونيتشيفا« الرويس أن الخراء التابعني له 
يخططون إلطالق صواريخ جديدة معدلة إىل الفضاء هذا 
الع�ام.ويف مقابلة مع الصحافة قال املدير العام للمركز، 
أليكيس فاروتش�كو: إن الخراء يف مركزه وبالتعاون مع 
مؤسس�ة »روس كوس�موس« يخطط�ون لثاني عملية 
إطالق تجريبية لصواريخ »أنغارا-5« الفضائية املطورة، 
وس�تجري عملية اإلطالق عى األغل�ب يف الربع الثاني أو 

الثالث من العام الجاري.
وأش�ار فاروتش�كو إىل أن عملية اإلط�الق املذكورة كان 
م�ن املخط�ط أن تجري يف أبري�ل الق�ادم، لكنها تأجلت 
بس�بب إدخ�ال بعض التعدي�الت والتحقق م�ن تقنيات 
الصواري�خ الجدي�دة، و«أنغارا« هي صواري�خ فضائية 

روسية متعددة االستخدامات، تختلف تصنيفاتها ما بني 
الصواريخ الخفيف�ة والثقيلة والفائق�ة الثقل، صممت 
لحمل املركبات واألقمار الصناعية إىل املدارات الفضائية 

املختلفة.
وأطلق�ت روس�يا صاروخ�ني اختباريني من ه�ذا النوع 
م�ن قاع�دة »بليسيتس�ك« الفضائية ع�ام 2014، هما 
ع�ى  حالي�ا  وتعم�ل   ،Angara-A5و  1.2PP-Angara
تطوير الفئة الخامس�ة منها، لتعتمد عى مكونات وقود 
صديق�ة للبيئ�ة، وكانت مؤسس�ة »روس كوس�موس« 
الروس�ية ق�د ذك�رت يف وقت س�ابق أنها تنوي تس�ليم 
صاروخ�ني ثقيلني م�ن نوع »أنغ�ارا« ل�وزارة الدفاع يف 

البالد نهاية العام الجاري.

أوردت مجل�ة الحاس�وب األملانية »يس ت�ي« أن منصات 
التس�وق واملتاجر اإللكرتوني�ة تزخر بوس�ائط التخزين 
املزيفة، س�واء كانت وحدات تخزين »يو إس بي« بس�عة 
تخزيني�ة تص�ل إىل 2 تراباي�ت أو بطاق�ات ذاك�رة »إس 
دي« خارجية بس�عة تبلغ 256 أو 512 غيغابايتا بتكلفة 
زهيدة.وأوضح�ت املجل�ة األملاني�ة أن وس�ائط التخزين 
املزيفة ال توفر مس�احة تخزينية أكثر من 32 غيغابايتا، 
واألسوأ من ذلك أن املستخدم يحصل عى جزء صغر فقط 
من هذه الس�عة التخزينية الحقيقي�ة، ولذلك قد يتعرض 
لفق�دان بياناته عندما يكتب بيان�ات بحجم أكثر من 32 

غيغابايت�ا عى مثل هذه الوس�ائط املزيفة، نظرا ألنه 
تت�م إع�ادة الكتابة عى املس�احة التخزينية من 

البداية عندما تمتلئ الذاكرة عن آخرها.
وعادة ما تأت�ي وحدات التخزي�ن »يو إس بي« 

املزيفة مزودة بالواجهة »يو إس بي .2« القديمة 
حتى لو ت�م الرتويج لها بأنها م�زودة بالواجهة »يو 

إس بي .3«، وبس�بب الرامج الثابتة )الفرموير( املزيفة 
فإنه ال يمكن االعتماد عى السعة التخزينية التي يظهرها 

الحاس�وب لوحدات التخزين أو بطاقات الذاكرة املزيفة، 
ولذلك من األفضل أن يعتمد املستخدم عى برنامج اختبار 
لحواس�يب ويندوز »إتش2 تيس�ت دبليو«، يف حني يمكن 
ألصحاب الحواس�يب العامل�ة بنظام التش�غيل »ماك أو 

إس« استخدام برنامج »إف 3«.

سامسونغ  رشكة  كش�فت 
أن هاتفه�ا الجديد غالكيس 
ع�ى  يحت�وي  أل�رتا،   S20
أحد أكثر إع�دادات الكامرا 
رأيناه�ا عى  الت�ي  تقدم�ا 

الهاتف الذكي.
فف�ي ح�ني أن املواصف�ات 
الرئيس�ية للهاتف مطابقة 
تقريب�ا لهاتف�ي غالك�يس 
ف�إن  اآلخري�ن،   S20
نفس�ها  تمي�ز  أل�رتا   S20
بكامراته�ا، وفق�ا ملا ذكره 
إذ   “phandroid  “ موق�ع  
الرباعي  يتم تمييز اإلع�داد 
للكامرا عى الجزء الخلفي 
م�ن غالك�يس   S20 أل�رتا 
تبل�غ  رئيس�ية  بكام�را 
ميغابكس�ل، وفتح�ة   108
 ,1.8 / fعدس�ات ”26 ملم
”، والت�ي تتمي�ز أيض�ا ب�� 

.OIS
كم�ا يأت�ي أيض�ا بكام�را 
ميغابكس�ل،   48
 f” ”122م�م  وعدس�ة 

3.6,)تليفوتوغ�رايف   /
بريسكوب( مع OIS، وزوم 
 12  ،  10x هج�ني  ب�ري 
  2.2, 13م�م  ميجابكس�ل، 
وأخ�را   ،“f،” ultrawide/

ثالث�ي  عم�ق  مستش�عر 
 ToF 0.3 ، بنظامmp األبعاد
للمس�اعدة يف جعل الصورة 
يف وض�ع عم�ودي، ووضع 

مؤثرات الواقع املعزز.

للكام�را  بالنس�بة  أم�ا 
األمامي�ة، فق�د ت�م تجهيز 
هاتف غالك�يس   S20 ألرتا 
بجهاز استش�عار بدقة 40 
 / f ميغابكس�ل مع عدسة

. 2.2,26mm
وكان�ت رشكة سامس�ونغ 
قد أعلن�ت عن ثالثة هواتف 
 ،S20 ط�راز  م�ن  جدي�دة 
 S20 و ،+S20و ،S20 وهي
ألرتا خ�الل مؤتمر غالكيس  
S20، وذك�رت أن الهوات�ف 
الثالث�ة قادرة ع�ى تصوير 
فيدي�و ”8K“  يمك�ن بث�ه 
عى تلفزيون�ات ”8K“  من 
سامسونغ. كما تبدأ طلبات 
الثالث�ة  للهوات�ف  ال�رشاء 
يف الح�ادي والعرشي�ن من 
شباط الجاري، ونرش موقع  
م�ن  الكث�ر    phandroid
لتوضيح  وفيدي�و  الص�ور، 
الق�درات الهائل�ة لكام�را 
هاتف غالك�يس  S20  ألرتا 

الجديد.

 »Surface Book 3« مايكروسوفت بصدد اطالق الحاسب الجديد
حواس�ب  سلس�لة  س�تحصل 
س�رفس بوك ع�ى تحديث جديد 
عر إط�الق الجيل الثال�ث منه يف 

الربيع املقبل.
وكانت مايكروس�وفت قد أطلقت 
نوفم�ر  يف   2  Surface Book
2017، واآلن ح�ان موعد اإلصدار 

الجديد بالعديد من التحديثات.
الترسيبات والشائعات  وبحس�ب 
مايكروس�وفت  ف�إن  الجدي�دة 
يف    3  Surface Book س�تطلق 

يف  تعق�ده  خ�اص  مؤتم�ر 
نيوي�ورك ه�ذا الربيع بدون 

تحديد إط�ار زمني دقيق 
حالياً.

أيضاً  املتوق�ع  وم�ن 
ع�ن  اإلع�الن 
 Surface حاسب 
م�ن   2  Go

الحواس�ب  فئ�ة 
األرخ�ص بني سلس�لة 

سرفس.
أم�ا ع�ن الجدي�د الذي س�يقدمه 
Surface Book 3 فهو الكثر من 
التحديثات الداخلية عى مس�توى 

املواصفات الفنية، بدون تغيرات 
كب�رة ع�ى التصمي�م الخارجي 
وتكتف�ي بجع�ل الح�واف أنحف 
ليتف�ق إجم�االً مع باق�ي أجهزة 

س�رفس 
لغ�ة  و

التصميم الخاصة بها.
من حي�ث املواصفات الفنية فمن 
 3  Surface Book املتوقع أن يأتي
بمعالج من الجيل العارش من إنتل 

م�ع بطاقة رس�وميات م�ن فئة 
GTX الجي�ل الس�ادس عرش من 
انفيديا. وس�يدعم اإلصدار الكبر 

15 بوصة رسوميات أفضل.
وستوفر مايكروس�وفت خيارات 
أكر من حيث الذاكرة العشوائية 
غيغاباي�ت   32 حت�ى  لتص�ل 
والتخزي�ن حت�ى 1 ترابايت من 

.SSD نوع
أم�ا حاس�ب Go 2 فإنه س�يأتي 
إنت�ل  م�ن   Core M بمعالج�ات 
ذات املواصف�ات املنخفضة. يبدو 
أن مايكروس�وفت ال تفض�ل هنا 
 ARM االعتم�اد ع�ى معالج�ات
 Surface Pro X كما فعل�ت م�ع

لتخفيف استهالك البطارية.
م�ن ناحي�ة أخ�رى ق�د تكش�ف 
إص�دار  ع�ن  مايكروس�وفت 
 Surface جدي�د م�ن س�ماعاتها
الكب�رة   Headphones
ف�ة  ضا إل با
 Surface إىل 
الت�ي   Earbuds
كان م�ن املتوقع الكش�ف عنها 

يف اكتوبر.

أعلن�ت رشكة فيس�بوك أنها س�تقوم بإلغاء مؤتمر 
القمة العاملي للتس�ويق والذي كان سينعقد يف سان 
فرانسيسكو األمريكية الشهر املقبل بسبب مخاوف 

من تفيش فروس كورونا
هاريس�ون  أنتون�ي  وق�ال 
الش�بكة  بإس�م  املتح�دث 
رس�الة  ع�ر  اإلجتماعي�ة 
أن  اإللكرتون�ي  بالري�د 
مؤتم�ر  ألغ�ت  الرشك�ة 
وفق�ا  العامل�ي  التس�ويق 
لتدابر وقائي�ة والكثر من 
الحذر، بعدما انترش فروس 
أماك�ن كث�رة. كورون�ا يف 
العاملي  التس�ويق  ومؤتم�ر 
فيس�بوك  ينظم�ه  ال�ذي 
كان م�ن املق�رر انعقاده يف 
الف�رتة م�ن 9 إىل 12 مارس 
يف مركز موس�كون بس�ان 

فرانسيس�كو ويبل�غ ع�دد الحض�ور ح�وايل 5000 
ش�خص.يبدو أن فروس كورون�ا يؤثر عى الجميع 
وحت�ى األحداث واملؤتمرات التقني�ة يف جميع أنحاء 

العال�م، حي�ث ت�م إلغاء مؤتم�ر MWC له�ذا العام 
وال�ذي يعد أكر معرض للهوات�ف الذكية وينعقد يف 
برش�لونة بإس�بانيا ويس�تقطب أكثر من 100 ألف 
مش�ارك.ولكن خوفا من فروس كورونا انس�حبت 
العديد م�ن رشكات التقنية 
مث�ل فيس�بوك وإت�ش بي 
و نيفيدي�ا و إنت�ل وجوجل 
وغره�م، األمر ال�ذي جعل 
املنظم�ون يتخ�ذون ق�رارا 
بإلغ�اء نس�خة ه�ذا العام 
اإلج�راءات  م�ن  بالرغ�م 
الوقائي�ة التي ت�م تنفيذها 
س�المة  ع�ى  للحف�اظ 
األمن  مؤتمر  املشاركني.أما 
واملق�رر   RSA الس�يراني 
يف  الش�هر  ه�ذا  انعق�اده 
مجمع معارض موس�كون 
فرانسيس�كو،  بس�ان 
فيم�ي كم�ا هو مخط�ط ل�ه، ومؤتم�ر مطوري 
األلع�اب، املزم�ع عق�ده يف الف�رتة م�ن 16 إىل 20 
من الش�هر القادم، فس�وف ينعقد دون مش�اركني 

كش�فت تقارير صحفية عاملية عن الس�عر املتوقع أن تطرح به رشكة »س�وني« اليابانية 
منصة األلعاب الشهرة »بالي ستيشن 5«.

وأش�ار التقري�ر ال�وارد يف موقع »تايمز ني�وز ناو« إىل أن س�عر منصة »بالي 
ستيشن 5« سيكون أقل من جهاز »بالي ستيشن 4 برو«.

وأوضح�ت التقاري�ر أن جهاز »بالي ستيش�ن 5« س�يتم دعمه بوحدة 
معالج�ة مركزية جديدة »أي�ه إم دي زين 2« املدعوم�ة بتقنية تتبع 

األشعة وتقنية الصوت ثالثي األبعاد.
ومن املتوقع أن يتم طرح جهاز »بالي ستيش�ن 5« بس�عر يرتاوح 

ما بني 400 إىل 500 دوالر أمريكي.
ويبل�غ س�عر جهاز »بالي ستيش�ن 4 برو« حاليا نح�و 510 دوالر 

أمريكي.
وم�ن املتوق�ع أن تدع�م منصة »بالي ستيش�ن 5« التش�غيل بدقة تص�ل إىل 8 كي، 

باإلضافة إىل تقنية التشغيل »بلوراي«.

فيسبوك يلغي مؤتمره العالمي بسبب كورونا

قبيل طرحه رسميا .. الكشف عن سعر »بالي ستيشن 5«

اعدادات كاميرا غالكسي S20 ألترا األكثر تقدما 

محكمة أمريكية تجبر »أبل« على 
دفع 60 مليون دوالر لموظفيها

كيف تتعرف على وسائط التخزين المزيفة؟

اكتشفت املختصة يف عالم التكنولوجية 
وون�ج،  مانتش�ون  ج�ني  املهندس�ة 
واملش�هورة باكتش�اف املزايا التجريبية 
التطبيق�ات  م�ن  العدي�د  يف  املخفي�ة 
والخدم�ات، أن خدمة مش�اركة الصور 
إنس�تغرام تخت�ر ميزة جديدة تس�مح 
أح�دث  إىل  بالوص�ول  للمس�تخدمني 
املنش�ورات.وكانت إنس�تغرام قد بدأت 
يف الس�ابق يف عرض املنش�ورات حسب 
األهمي�ة، وليس حس�ب التوقيت، ولكن 
تس�تهدف  الجدي�دة  املي�زة  أن  يب�دو 

املستخدمني الذين يهتمون برؤية أحدث 
املنش�ورات. وأطلقت الرشكة عى امليزة 
 ،Latest Posts »اسم »أحدث املنشورات
وهي تظهر نافذًة منبثقًة فوق الصفحة 
الرئيس�ية وتعرض أح�دث املحتوى من 
األصدقاء.وتمكنت املهندس�ة وونج من 
الوص�ول إىل الش�فرة الخاص�ة باملي�زة 
الجديدة والحصول عى لقطات شاش�ة 
ع�ى تطبيق إنس�تتغرام الخاص بنظام 

التشغيل أندرويد.
تظه�ر  الت�ي  املنبثق�ة  الناف�ذة  ويف 

للمس�تخدمني ُكت�ب »مرحًب�ا 
ع�ى  تع�رف  بعودت�ك! 

ت  ا ر ملنش�و ا
أس�ماء  م�ن 
ص  ش�خا أل ا
تتابعهم  الذين 

و9 آخرين«.
ويف ح�ال أراد املس�تخدم 

رؤي�ة تلك املنش�ورات، فيمكن�ه النقر 
عى زر »رؤية املنشورات« See Posts أو 

.Not Now »اختبار »ليس اآلن

غوغل تزيل أكثر من 500 إضافة من متصفح كروم

إنستغرام تضع ميزة جديدة لرؤية »آخر المنشورات«
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يتقاعد بعمر 
الـ102 عام !

املراقب العراقي/متابعة...
تقاعد رجل أمريكي يبلغ من العمر 
102 ع�ام م�ن العمل بع�د مرور 6 
عقود من الخدم�ة بنفس املكان يف 

والية إنديانا األمريكية.
قىض األمريك�ي بوب فوملر حوايل 5 
عق�ود م�ن عمله يف تمش�يط والية 
يف  ماس�حا  عم�ل  حي�ث  إنديان�ا، 
الوالية، مس�تخدما رشيط القياس 

وقلم الرصاص يف البداية.
إال أن فومل�ر وعىل الرغ�م من عمره 
املتق�دم تعل�م اس�تعمال التقنيات 
الحديث�ة يف عمل�ه والتي تعتمد عىل 
تقني�ات تحدي�د موجه�ة باألقمار 

الصناعية.
ويف عم�ر 102 ع�ام، وبعد 57 عاما 
من العمل، تقاعد بوب فوملر فأصبح 
بذل�ك أك�ر املوظف�ن الحكومي�ن 

املتقاعدين عمرا يف والية إنديانا.
ه�ذا وأج�رى فومل�ر يف ش�باط من 
هذا العام آخر مس�ح يف إحدى قرى 
الوالية ليقوم بتسليم عمله يف اليوم 
التايل وليس�تقيل، بحسب ما نقلت 

.usatoday صحيفة
ووص�ف فوملر حديثه ع�ن التقاعد 

باملشابه ل�«الذهاب اىل الجنازة«.

1- آيسلندا
اضط�ر هذا البلد إىل العمل يف حدود إمكانياته نظرا لطبيعة 
تضاريس�ه، فاس�تفاد من تعدد األنهار الجليدية والراكن 
والينابيع الحارة فيه الستخدامها كمصادر طاقة طبيعية.

ويقع الجزء األكر من الس�كان يف العاصمة ريكيافيك التي 
تس�تخدم الطاقة الحرارية ملعظم احتياجاتها من الطاقة، 

مما يقلل من الحاجة إىل الوقود األحفوري.
2- كندا

ل�دى كندا مس�احات خرضاء شاس�عة تع�وض عن جهود 
الصارم�ة  الحماي�ة  للب�اد، وتس�اهم قوان�ن  التصني�ع 
للحكوم�ة يف تف�ادي التل�وث يف امل�دن، حت�ى إن املواطنن 

يفخرون بكونهم واعن بيئيا.

3- فنلندا
وضعت العديد من الدول األوروبية -بما فيها فنلندا- قوانن 
تمنح املنظمات واملواطنن مزايا رضيبية كبرية الس�تخدام 

مصادر الطاقة املتجددة مثل السيارات الكهربائية.
وبالتوازي م�ع ذلك، حاولت الحكومة الفنلندية اس�تخدام 
مص�ادر الطاقة املتج�ددة يف النق�ل العام، لتصب�ح فنلندا 
إح�دى الدول التي تتمتع بأفضل نوعية هواء حتى يف مدنها 

الكرى.
4- بروناي

لعلها ليست الدولة األشهر، إال أنه ينبغي النظر إليها كرمز 
للنجاح عندما يتعلق األمر بدمج التصنيع مع الحفاظ عىل 
اله�واء النقي. وعليه تعتر بروناي من أكثر الدول املتقدمة 
يف آسيا التي تمكنت من تحقيق 
ذلك مع الحفاظ عىل مستويات 

التلوث منخفضة.
5- إستونيا

إس�تونيا  أن  م�ن  الرغ�م  ع�ىل 
ليس�ت كبرية جدا، ف�إن نصف 
مس�احتها تقريب�ا عب�ارة عن 
املس�احات  وتطل�ق  غاب�ات، 
الخرضاء هواء منعشا يف الباد، 
مم�ا يجعله�ا تتمت�ع بأفض�ل 

جودة للهواء يف كل أوروبا.
6- الدانمارك

رك�وب الدراج�ات م�ن األس�باب الرئيس�ية لنق�اء الهواء 
يف الدانم�ارك، ويبل�غ ع�دد الدراج�ات هن�اك ضع�ف عدد 
الس�يارات، بينما تساوي نسبة تلوث الهواء يف الباد نصف 

نسبته يف أملانيا.
7- نيوزيلندا

يحب س�كان نيوزيلندا الحياة الري�ة والغابات رغم أهمية 
التصني�ع فيها، وتعرف الدول�ة بأهمية الطبيعة الخرضاء، 
وله�ا قوان�ن صارمة للغاي�ة للتحك�م يف إنش�اء املصانع 

والرشكات.
8- السويد

يتمتع الش�عب الس�ويدي بالكثري من اإلعفاءات الرضيبية 
عن�د رشاء واس�تخدام الس�يارات الكهربائية، ويس�تخدم 
املواطن�ن  جمي�ع  وي�درك  كب�رية،  بصف�ة  الدراج�ات 

مسؤولياتهم تجاه البيئة
9- إيرلندا

ذكر املوقع أن قرب إيرلندا من الساحل ساعدها عىل خفض 
مستويات التلوث يف الهواء، ودفع بها إىل املرتبة التاسعة يف 

قائمة الدول العرش األنقى هواء يف العالم.
10- لوكسمبورغ

يعود الفضل يف نجاح لوكس�مبورغ يف الحفاظ عىل 
انخفاض تل�وث الهواء إىل انخفاض عدد الس�كان. 
كما يوجد يف الباد قوانن بيئية صارمة تحظر قطع 
األش�جار والتلوث املتأتي م�ن املصانع، التي ينبغي 

أن تمتثل لها جميع الرشكات.

المراقب العراقي/ متابعة...
تعاني بلدان عديدة من التلوث 

بسبب التصنيع الثقيل، لكن 
بعض البلدان وجدت توازنها 

المناسب في هذا الشأن، بينما 
ال يزال البعض اآلخر يكافح من 

أجل بلوغ هذا الهدف.  
موقع »إيميغريشن« نشر قائمة 
أفضل 01 بلدان تتميز بهوائها 

النقي ولديها أقل نسبة من 
تلوث الهواء:

املراقب العراقي/ متابعة... 
فاجئ طيار بس�اح الجو األمريكي حبيبت�ه بعرض طلب فيه يدها، بعد 

رحلة لبالون حمل خاتم الخطبة إىل الفضاء وعاد به إىل األرض.
بدأت القصة عندما خطط الطيار س�تيوارت شيبي، من والية ميسوري، 
ورشيكته ماري ليس�مان، مع بعض األصدقاء، لتحدي إرسال ميدالية يف 

السماء لرتتفع معلقة يف بالون.
ليقوم ش�يبي قبل لحظ�ات من إطاق البالون باس�تبدال امليدالية بخاتم 

خطوبة مزيف، عىل أمل أن تلتقطته حبيبته عند عودة البالون لألرض.
أخر ش�يبي حبيبته ليس�مان بأنه س�يعلق عملة معدنية يف بالون جوي 
مع كام�ريا فيديو وضعت لتس�جيل رحل�ة العملة عر الغ�اف الجوي، 

بحسب مانترشت »دييل ميل«.
ويظهر من املقطع الذي تم تصويره بأن شيبي استبدل امليدالية بالخاتم، 
ليطل�ق البالون الذي بدأ يف االرتفاع بالس�ماء، ليزي�د بعدها ارتفاعه عن 
أكثر من 90 ألف قدم يف الفضاء، ليبدأ بالدوران رسيعا ولينفجر ويسقط 
الخات�م ع�ىل األرض، لتعث�ر عليه ليس�مان يف حقل لل�ذرة، بفضل نظام 
تحدي�د املواق�ع العاملي ال�ذي كان موص�وال بصندوق مرب�وط بالبالون 

ومثبت عليه الخاتم.
وعندم�ا اقرتبت ليس�مان لتفح�ص البال�ون تفاجئت بالخات�م ليجلس 

صديقها عىل ركبة واحدة ممسكا بالخاتم األصيل وطالبا يدها.  

املراقب العراقي/متابعة... 
ب�دأت البن�وك الصيني�ة تعقي�م 

النقدي�ة،  األوراق 
ضم�ن 

خط�ة لوق�ف انتش�ار ف�ريوس 
كورون�ا، ال�ذي أودى حت�ى اآلن 
بحي�اة أكثر من 1500 ش�خص، 
صحيف�ة  ذك�رت  م�ا  وف�ق 
»الغارديان« الريطانية.
وذكر البن�ك املركزي 
الصيني، يف مؤتمر 

صحفي،
البن�وك  أن   
يف  رشع�ت 
م  ا س�تخد ا
ف�وق  األش�عة 
أو  البنفس�جية 
الح�رارة  درج�ات 
لتعقي�م  املرتفع�ة 

أوراق اليوان.

وأض�اف »بعده�ا يج�ري خت�م 
وتخزين األموال ملدة سبعة إىل 14 
يوم�ا - اعتمادا عىل ش�دة تفيش 
امل�رض يف منطقة معين�ة - قبل 

إعادة تعميمها«.
اإلصاب�ة  ح�االت  ع�دد  وبلغ�ت 
املؤك�دة بكورونا يف الباد 66492 
الصح�ة  للجن�ة  وفق�ا  حال�ة، 
الوطني�ة الصيني�ة، فيم�ا وصل 
ع�دد الوفي�ات يف ال�ر الرئي�ي 

للصن إىل 1523.
وقال ف�ان ييفي، نائ�ب محافظ 
ي�وم  الصين�ي،  املرك�زي  البن�ك 
الس�بت، إن�ه »ت�م ح�ث البن�وك 
ع�ىل تقدي�م أوراق نقدية جديدة 

للعماء كلما أمكن ذلك«.

قتلوه ألنه يعمل كثيرا!
املراقب العراقي/ متابعة...

ش�هدت مدينة إس�طنبول الرتكية جريمة بش�عة رضب فيها عمال فندق زميلهم 
حتى أصابوه بجروح خطرية تويف عىل أثرها الحقا.

وأف�ادت صحيفة »حرييت« الرتكية، امس الجمعة، بأن العامل إبراهيم كرياز تويف 
بعد ش�هور من نقله إىل املستش�فى، إثر الج�روح الخطرية التي أصي�ب بها أثناء 
عمله.وخل�ص تحقيق الرشط�ة الرتكية إىل أن كرياز قتل عىل أيدي زمائه ألنه كان 
يعمل كثريا.ووجد العامل يف أحد فنادق إسطنبول فاقدا للوعي يف يوليو 2019، وبدا 

من املاحظة األولية أنه تعرض إلصابات يف شتى أنحاء جسده. 
ونقل كرياز إىل قس�م العناية املركزة بأحد مستشفيات والية أورفة، جنوبي الباد، 

حيث مكث هناك شهورا قبل أن يفارق الحياة.
وعندم�ا فتحت الرشط الرتكية تحقيقا، تب�ن أن ما حصل للعامل هو جريمة قتل 
ولي�س مجرد ح�ادث، وبعد البحث واس�تجواب زماء كرياز يف الفن�دق، اتضح أن 

هؤالء قتلوا زميلهم ألنه كان يعمل كثريا وبجد.
وق�ال أحد هؤالء القتلة للضحية قبل وقوع الجريمة« أنت تعمل بجد، ونحن نعدك 

مثاال سيئا. مديرنا يريد منا أن نعمل مثلك«.
وبحس�ب التحقي�ق، فقد رضب القتل�ة زميلهم وجروحه ثم تركوه يف برئ الس�لم، 

وعادوا إىل أعمالهم وكأن شيئا لم يكن. 

املراقب 
العراق�ي/

متابعة... 
أثار مقط�ع فيديو، 
س�مكة  فيه  تظه�ر 
بيض�اء،  ق�رش 
ل�دى  كب�ريا  قلق�ا 

حن  لس�با ا
من  ملس�تخد ا و

والصيادين يف سيدني األسرتالية.
وتظه�ر يف مقطع الفيديو زعنفة 

حديق�ة  داخ�ل  بح�رية  وس�ط 
»نرابن الغ�ون الوطنية« بالقرب 
زوار  ويتوخ�ى  س�يدني،  م�ن 
الحديقة الحذر بسبب شكوك 
من تواجد س�مكة قرش يف 

مياه البحرية.
املس�تخدمون  وت�داول 
مقط�ع الفيدي�و بعد 
أمط�ار  هط�ول 
عىل  غزي�رة 
الشواطئ 

م�ن  الش�مالية 
سيدني، يف نهاية األسبوع، 
ما تس�بب بإج�اء العديد من 

السكان يف 9 فراير/شباط.
وحس�ب املشاهد، تس�بح سمكة 
الق�رش عىل بعد أمت�ار قليلة من 
املن�ازل. ووفق�ا لحج�م الزعنفة 
الظاهرة يف الفيديو، فإن السمكة 

كبرية جدا. 

تعرف على الدول العشر األنقى هواء في العالم 

تشاجر مع أسرته  فأطلق 40 رصاصة على المارة

ملياردير يشتري
 أغلى قصر في تاريخ لوس أنجلوس 

املراقب العراقي/ متابعة...
اش�رتى امللياردير الش�هري جيف بيزوس، قرصا 
جديدا يف مدينة لوس أنجلوس كان صاحبه رجل 
األعمال واملنتج األمريكي ديفن جيفن، يف صفقة 
قدرت قيمتها بحوايل 165 مليون دوالر، ليش�كل 

مستوى قياسياً جديداً يف مدينة كاليفورنيا.
ويق�ع القرص يف منطق�ة بيفريل هيل�ز يف مدينة 
لوس أنجلوس، واعترت صحف أمريكية صفقة 
ال�رشاء هي األغ�ىل يف تاريخ املدين�ة، وكان رجل 
األعمال األمريكي جيفن قد اش�رتى القرص عام 
1990 بقيم�ة 47.5 مليون دوالر، وفقاً ملا نرشته 

.»Wall Street Journal« صحيفة
وت�م بن�اء الق�رص يف ثاثين�ات الق�رن امل�ايض 
لجاك وارنر، أحد مؤس�ي رشكة اإلنتاج »وارنر 
ب�راذرز«. ويق�ع يف بيف�ريل هيل�ز بمنطقة لوس 

أنجلوس، بمس�احة حوايل 10 أفدنة، يحتوي عىل 
رشفات وحدائق واس�عة، ويضم منازل ضيوف، 

وملعباً لكرة املرضب، وملعب غولف.
يشار إىل أنه يف األس�ابيع املاضية أضاف بيزوس 
ملي�ارات ال�دوالرات لثروته الضخم�ة، وارتفعت 
قيمة أسهم رشكة أمازون بمقدار 12%  يف ظرف 
15 دقيق�ة فق�ط، ظه�رية الخمي�س 30 يناير/

كان�ون الثاني 2020، أي ما يع�ادل زيادة هائلة 
من 11 رقماً يف رصيد جيف بيزوس.

وأصبح بيزوس أغنى رجل يف العالم يف عام 2018، 
وأصب�ح أول ثري تتجاوز ثروته 100 مليار دوالر 
يظهر يف قائمة فوربس للمليارديرات، الذين يبلغ 
عددهم 400 يف هذا العام، بصايف ثروة 160 مليار 
دوالر، لينه�ي هيمن�ة غيتس التي اس�تمرت 24 

عاماً عىل لقب األول.

 املراقب العراقي/ متابعة...
اعتقلت الرشط�ة التاياندي�ة، صباح امس 
الجمعة، رجا أطلق 40 طلقة عىل حشد من 
الناس بالقرب من جامعة ش�واللونغكورن 

بعد شجار مع عائلته.
ووقع�ت الحادث�ة الس�اعة الرابع�ة فج�را 
بحس�ب التوقي�ت املحيل، وقال أحد ش�هود 
العي�ان إن الجاني أطلق الن�ار يف الهواء، ثم 
ع�ىل الحش�د، وتمك�ن امل�ارة م�ن االتصال 
بالرشطة الت�ي طوقت املنطق�ة واحتجزت 
الرج�ل، وأك�دت أن�ه ل�م يصب أح�د خال 

الحادث.
إيكاتش�اي  يدع�ى  الن�ار  ومطل�ق 

تشارويكسيل، بحسب ما أشارت صحيفة 
»كاو سود«، أنه تشاجر مع عائلته وخرج 
من املنزل حاما مسدسا قبل فرتة وجيزة 

من الحادث.
وق�ال املتحدث باس�م الرشطة، كيتس�انا 
بخاتاناتش�اروين، إن الح�ادث ال يمك�ن 
تصنيف�ه عىل أن�ه إطاق ن�ار جماعي. يف 
الوقت نفسه، صنف مستخدمو الشبكات 

االجتماعية الحادث عىل هذا الشكل.
يذك�ر أن جن�دي مس�لح أطل�ق النار عىل 
امل�ارة يف مرك�ز للتس�وق يف ش�مال رشق 
تايان�د، ي�وم 8 فراير/ش�باط، ووفق�ا 
للبيانات، ما أس�فر عن مقتل 29 شخصا، 

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.

أقوال 
من

 نور 

مواقيت 
ال�سالة

�سالة املغرب

م . الليل

�سالة الظهر

5:48�سالة ال�سبح

12:10
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قرش أبيض ضخم ينشر الذعر 
بالقرب من المباني السكنية 

السبت  15 شباط 2020 العدد 2265  السنة العاشر

طيار يرسل خاتم خطوبة 
لزوجته من الفضاء 

املراقب العراقي /متابعة...
أثارت فيديوهات، انترشت عىل وسائل التواصل االجتماعي العاملية والعربية 

آلالف الغربان تحلق يف مدينة صينية، الكثري من املخاوف والتساؤالت.
وحقق�ت الفيديوهات اآلالف من املش�اهدات، بعد أن ادع�ى نارشوها أنها 
صّورت يف مدينة ووهان الصينية، التي ظهر فيها فريوس كورونا املستجد.

ونرشت العرشات من صفحات وس�ائل التواصل االجتماعي املشهد الغريب 
للغرب�ان، الت�ي يع�رف بأنها ت�أكل الحيوان�ات امليتة والح�رشات، ما جعل 

البعض يربط الفيديو بالفريوس القاتل.
وس�ارعت الوكاالت العاملية إىل تكذيب الخر، بعد التأكد من أن الفيديوهات 
ق�د صورت قبل ظه�ور الفريوس عىل بع�د أكثر من ألف ميل ش�مال غرب 
ووه�ان، يف مدين�ة ش�ينغينغ يف مقاطع�ة تش�نغهاي، التي تع�رف بأعداد 

غربانها الكثرية.

آالف الغربان 
تحلق فوق ووهان الصينية  

املراقب العراقي/ متابعة...
أصاب الذهول زوجن كندين خ�ال إعدادهما لوجبة عندما عثرا 
ع�ىل مفاجأة غريب�ة يف ثمرة فلفل خرضاء كان قد اش�رتياها من 

أحد متاجر البقالة.
فحسب وسائل إعام محلية عثر الزوجان، نيكول غانيون وجريارد 
باكبرين، املقيمان يف مدينة س�اجويني بإقليم كيبيك عىل ضفدع 
أخرض حي داخل ثمرة من الفلفل، كانت بحس�ب كامهما سلمية 

حن قاما برشائها، وال يوجد بها أي ثقوب. 
وإذا كان م�ن املعتاد العثور عىل حرشات صغرية داخل بعض أنواع 
الخض�ار والفاكه�ة، إال أن األمر بدا غريبا للغاي�ة أن يتواجد كائن 
بحجم ضفدع حي داخل حبة فلفل، واألغرب من ذلك أن تلك الثمرة 

قرشتها سلمية، وال توجد بها أي فتحات. 

البنوك الصينية تبدأ تعقيم األوراق النقدية

ثمرة فلفل واكتشاف استثنائي !


