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المراقب العراقي/ صفاء الخفاجي...
يلتقي منتخب العراق اليوم االثنني 
نظ�ره االوزبك�ي يف مب�اراة ودية 
اس�تعداداية للتصفيات املش�ركة 
اس�ود  ال�دويل.  عم�ان  ملع�ب  يف 

الرافدي�ن تع�ادل يف مب�اراة االوىل 
بافتتاح التصفي�ات امام البحرين 
يف املنامة مع عدم تقديم املستوى 
ال�ذي يليق بس�معة وتاريخ الكرة 
العراقية، ومباراة اليوم هي فرصة 

للمدرب كاتانيتش الجراء عدد من 
التغيرات س�واء يف التشكيل الذي 
س�يخوض به املباراة او االس�لوب 
واللع�ب بطريق�ة اكث�ر هجومية 
خاص�ة وان الجمي�ع الحظ وجود 
ل�دى  الهجوم�ي  الش�ق  يف  خل�ل 
املنتخ�ب يف مباراة البحرين س�واء 
م�ع ع�دد املهاجم�ني او طريق�ة 
ايصال الكرة اىل املهاجم مهند عيل.

املحلل الكروي سعد حافظ تحدث 
للمراق�ب العراق�ي قائ�ا: مباراة 
اليوم تتحمل شقني االول هو يجب 
ارشاك ع�دد من الاعب�ني وتجربة 
الاعب�ني الش�باب وخاص�ة م�ع 
غياب بعض املحرفني عن املنتخب 
وكذل�ك تحقي�ق الف�وز مطل�وب 
يف املب�اراة م�ن اج�ل رف�ع الروح 
املعنوية لدى املنتخب وبالتايل فان 
الفوز عىل اوزبكس�تان س�يعطي 
الفريق دفع�ة معنوي�ة كبرة الن 

الفري�ق االوزبكي م�ن الفرق التي 
لها ثقلها يف القارة االسيوية«.

واضاف حافظ » يجب الركيز عىل 
االس�لوب الذي س�نلعب به املباراة 
هجومي�ا  او  دفاعي�ا  كان  س�واء 
م�ع التأكيد ع�ىل ان الفريق يعاني 
م�ن عق�د هجومي واض�ح وكبر 
س�واء م�ن ناحي�ة ايص�ال الكرة 
الف�رص  خل�ق  او  املهاجم�ني  اىل 
فري�ق  خط�وط  ب�ني  املس�احات 

الخصم ضعيف جداً«.
وتاب�ع »يج�ب ان يعم�ل امل�درب 
ع�ىل التوافق بني الش�ق الهجومي 
للطريقة  افضلي�ة  والدفاعي م�ع 
تس�جيل  وعملي�ة  الهجومي�ة 
االه�داف التي يعاني املنتخب منها 
وبالت�ايل تتولد الثق�ة لدى الاعبني 
يف طريق�ة انهاء الفرص املتاحة يف 

املستقبل«.
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»كاتانيش« وتحدي النجاح... هل سيحقق 
الفوز على أوزبكستان ؟

برلمان عاجز وحكومة تتفرج والكيان الصهيوني يعاود  
قصفه لفصائل الحشد على الحدود العراقية السورية

سياسة الردع  بصواريخ المقاومة هي االنجع لتأديبه 

المراقب العراقي / سالم الزبيدي...
دور  اخ�ذ  العراقي�ة  الحكوم�ة  تواص�ل 
املتف�رج عىل االح�داث الجارية يف املش�هد 
االمن�ي العراق�ي، واالس�تهداف املتواصلة 
التي يش�نها طران الكيان الصهيوني عىل 
مواقع الحش�د الش�عبي يف العمق العراقي 
وع�ىل الحدود مع س�وريا، وج�اء الهجوم 
ع�ىل منطق�ة البوكم�ال الس�ورية مكماً 
لسلس�ة هجمات شنتها الطائرات املعادية 
عىل فصائل الحشد يف الدورة والقائم وبلد ، 
ويبدو ان الصمت الحكومي يف اتخاذ موقف 
حقيقي حيال ذلك واالكتفاء بالترصيحات 
االعامي�ة، اعطى مس�احة اوس�ع للكيان 
الصهيوني باس�تهداف الحش�د وقطعاته 

املنترشة عىل الحدود العراقية السورية.
وصع�د الكي�ان الصهيون�ي مؤخ�راً م�ن 
تحركات�ه املعادية التي اس�تهدفت فصائل 
املقاومة االسامية يف لبنان وسوريا وقوات 
الحش�د يف العراق، وتبنت حكومة االحتال 

غالبية تلك الهجمات بشكل علني.
وجوبهت هذه الهجم�ات بردود »خجولة« 
صدرت عن الرئاس�ات الث�اث التي اكتفت 
بمواق�ف رس�مية، لم يطب�ق اي منها عىل 
ارض الواقع اي اجراء ، ولم ترتق اىل حجم 
االنتهاكات التي مارس�تها طائرات الكيان 
الصهيوني يف التعدي عىل امن وسيادة البلد 

بحسب ما يراه مراقبني للشأن السيايس.
ويرى املحلل الس�يايس حس�ني الكناني ان 

املوق�ف الس�يايس والش�عبي كان ضعيف 
جداً حي�ال انته�اكات الكي�ان الصهيوني 
التابع�ة  واملق�ار  العس�كرية  للقطع�ات 
للحش�د الش�عبي، وذل�ك يعود اىل س�طوة 

االرادة االمريكية عىل القرار السيايس.
وقال الكناني يف ترصيح خص به »املراقب 
العراقي« ان الكثر من االطراف السياسية 

لديها تخادم مع واش�نطن ، ويس�عون اىل 
حل الحشد الشعبي وإضعافه، النها ليست 
بمصلحته�ا ان تك�ون هنال�ك ق�وة تقف 

بوجه املخططات الخارجية ».
وأس�تبعد الكناني ان » تتخ�ذ الحكومة او 
الربملان اي اجراء حقيقي حيال التجاوزات 
الصهيوني�ة »، الفت�اً اىل ان »قوى املقاومة 

مس�تعدة للرد ولديها قدرة عىل استهداف 
ش�مال  يف  املنت�رشة  االمريكي�ة  القواع�د 

وغربي العراق«.
وتاب�ع قائاً ان » الفصائ�ل اعطت فرصة 
يص�ل  اي�ن  اىل  ل�رى  الرس�مي  للجان�ب 
بمواقفه ، لكن اىل االن لم يظهر اي موقف 

حازم وقوي ».

من جانب�ه توق�ع املحلل الس�يايس منهل 
املرش�دي، ان تس�تمر تل�ك الرضبات ضد 
يف  الش�عبي  والحش�د  املقاوم�ة  فصائ�ل 
داخ�ل االرايض العراقي�ة وع�ىل الح�دود ، 
ما ل�م يكون هنالك ق�وة ردع تجرب الكيان 

الصهيوني عىل التزام حدوده.
وقال املرش�دي يف حديث خص به »املراقب 
العراقي« ان »سياس�ة الردع هي الوسيلة 
الناجع�ة الت�ي يمكن من خاله�ا ، تأديب 

الكيان الصهيوني«.
السياس�ية  الترصيح�ات   « ان  وأض�اف 
والدبلوماس�ية لن تنفع م�ع كيان غاصب 
يتل�ذذ بالح�روب، وال يه�دأ ل�ه ب�ال اال ان 

يتلقى جملة من الصواريخ«.
ولفت اىل ان »فصائل املقاومة االسامية لن 
تقف مكتوفة االيدي حيال ذلك االستهتار، 

وسيأتي الرد يف التوقيتات املناسبة«.
وتاب�ع : ان » املوق�ف الحكوم�ي ال يع�ول 
علي�ه الن الضاغ�ط الخارج�ي واملصال�ح 
الخاصة تقت�ي املجاملة واملداهنة، وهذا 
ما يفرس الس�بب الحقيقي وراء »الخجل« 
الحكومي م�ن اتخاذ مواق�ف حقيقة من 

تلك االنتهاكات«.
يذك�ر ان وس�ائل اع�ام صهيوني�ة اكدت 
اس�تهداف ق�وات الحش�د الش�عبي ع�ىل 
الحدود املش�ركة ب�ني س�وريا والعراق يف 
ظ�ل التصعيد ال�ذي تش�هده املنطقة منذ 

قرابة الشهر.

اك�د مركز االعام الرقمي، اليوم االثنني، عن تصدر هاش�تاغ 
»ياحسني«، موقع التواصل االجتماعي توير يف السعودية.

وقال املركز يف بيان تابعته »املراقب العراقي« ، ان »الهاشتاغ 
تص�در الرن�د ظهرة الي�وم، وتضم�ن اكثر من س�تة آالف 

تغريدة تتحدث عن القضية الحسينية وكل مايتعلق بها ».
وأضاف أن »الهاش�تاك نفس�ه احت�ل املرتبة الثالث�ة يف ترند 

البحرين وحصل عىل اكثر من سبعة االف تغريدة«.
ولف�ت اىل ان�ه »منذ بدء ش�هر محرم وهاش�تاكات القضية 
الحسينية تتصدر ترند توير يف املنطقة، وكانت حصة االسد 
فيه�ا يف ترن�د العراق،حيث يظهر كل يوم اكثر من هاش�تاغ 
حول قضية االمام الحسني ويتصدر الرند باالف التغريدات، 
وقد تصدرت هاش�تاغات #الحس�ني و #كرباء و #عاشوراء 

صمود وعطاء ترند ظهرة االثنني«.

اك�د تحالف اإلصاح، اليوم االثن�ني، ان املجلس األعىل ملكافحة 
الفس�اد يض�م ش�خصيات فاس�دة، فيم�ا طالب بحل�ه لعدم 

الجدوى من تشكيله.
وقال عضو التحالف جاسم موحان يف ترصيح تابعته »املراقب 
العراق�ي« إن »املجلس األعىل ملكافحة الفس�اد يضم عددا من 
الش�خصيات الفاس�دة التي تعمل بالتسر عىل ملفات الفساد 
دون كش�فها«، الفتا إىل إن »املجلس لم يكش�ف إي ملف حتى 
اآلن رغم تشكيله منذ عدة أشهر ورصف األموال واملخصصات 

له”.
وأضاف أن »رئيس الوزراء عادل عبد املهدي يتحمل املسؤولية 
الكاملة تجاه اإلخفاق الحكومي وعدم كش�ف ملفات الفس�اد 
م�ن قبل املجلس األعىل ملكافحة الفس�اد الذي ش�كله للقضاء 

عىل رسقة املال العام«.
ولف�ت اىل ان »مجل�س الن�واب ع�ازم عرب الفص�ل الترشيعي 
الجديد التصويت عىل إلغاء املجلس بشكل تام وتحويل مهامه 

إىل لهيئة النزاهة«.

هاشتاغ ياحسين يتصدر 
»تويتر« في السعودية

تحالف االصالح: مجلس مكافحة 
الفساد يضم شخصيات فاسدة !

إجراءات امنية مشددة في بغداد لتامين زيارة عاشوراء 
وحماية المواكب الحسينية

المراقب العراقي/ احمد محمد...
يف  عاش�وراء  زي�ارة  م�ع  تزامن�ا 
كرباء املقدسة والتي تصادف يوم 
غد الثاثاء، تش�هد العاصمة بغداد 
سلس�لة إج�راءات امنية مش�ددة 
لحماية املواطنني الس�يما الزائرين 
الوافدين اىل منطقة الكاظمية التي 
تس�تقبل حشود الزائرين بمناسبة 
عاشوراء استشهاد االمام الحسني 

»ع«.
وتقول اوس�اطا أمنية مسؤولة أن 
االجه�زة االمني�ة جاه�زة لحماية 
جميع الط�رق الرابطة ب�ني بغداد 
وكرب�اء، متهمة جهات سياس�ية 
الت�ي  التفج�رات  وراء  بالوق�وف 
اس�تهدفت االبري�اء يف بغ�داد قبل 

ايام.
فم�ن جهت�ه اك�د رئي�س اللجن�ة 
األمني�ة بمجل�س محافظ�ة بغداد 
ل��  ترصي�ح  يف  املطلب�ي،  س�عد 

»املراقب العراقي« إنه »وتزامنا مع 
احياء زيارة عاش�وراء يف محافظة 
كرب�اء املقدس�ة فق�د ت�م عق�د 
اجتماع م�ع قيادة عملي�ات بغداد 
لحماية مدينة الكاظمية املقدس�ة 
والت�ي تش�هد ه�ي األخ�رة زيارة 
مليونية بمناس�بة ذكرى استشهد 

االمام الحسني عليه السام«.
»الق�وات  أن  املطلب�ي،  واض�اف 
االمني�ة وبمختل�ف صنوفه�ا عىل 
اس�تعداد ت�ام لحماي�ة املواطن�ني 
اىل  املؤدي�ة  الط�رق  يف  خصوص�ا 

كرباء املقدسة«.
وشدد املطلبي، أن »جميع الجهات 
االمنية أخذت بعني الحذر وقوع أي 

فراغ امني يف بغداد«.
وأكد، أن »مدينة الكاظمية ستشهد 
اج�راءات أمني�ة دقيق�ة لحماي�ة 
الزائري�ن القادمني م�ن باقي مدن 
بغداد وباقي املحافظات العراقية«.

وح�ول التفج�رات االخ�رة التي 
اس�تهدفت املواطن�ني يف مناط�ق 
بغداد كالحبيب�ة والرشطة الرابعة 
والبلديات والطالبية وباب الشيخ، 
أكد املطلب�ي أن »املعلومات االولية 

لدين�ا ح�ول ه�ذه  الت�ي توف�رت 
التفجرات تبني أن جهات سياسية 
)لم يس�ميها( هي م�ن تقف وراء 

ذلك«.

تفاصيل اوسع صفحة 2

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
تس�عى امريكا اىل تخفيض اسعار النفط عامليا 
من خال الضغط عىل أذرعها من الدول املنتجة 
للنفط لزيادة االنتاج اىل اكرب معدل ممكن, ومن 
اج�ل إنج�اح سياس�تها كونها تح�اول افتعال 
االزم�ات الواحدة تل�و االخرى , وتش�ن حروبا 

ي�ة  ر مع دول مثل الصني وتركيا تجا

االيراني�ة   االس�امية  والجمهوري�ة  وفنزوي�ا 
وغره�ا من ال�دول للتأث�ر عىل س�وق النفط 

العاملي.
يومي�ا  برمي�ل  ملي�ون   20 تس�تهلك  أمري�كا 
وتس�تورد نصفه�ا بأس�عار مرتفع�ة وتواجه 
نقص�ا يف مخزونه�ا النفط�ي, وس�عر الربميل 
يراجع 56 س�نتا بعد تغريدة الرئيس األمريكي 
ع�ن أوبك , مم�ا يتي�ح ألمري�كا الحصول عىل 
النفط باسعار منخفضة من خال 
وصايته�ا ع�ىل بع�ض ال�دول 
النفطية والتي تنىشء قواعد 
عس�كرية فيه�ا م�ن اج�ل 
التأثر عىل قرارها السيايس 
, ول�م يتوق�ف االم�ر عن�د 
ذل�ك فهن�اك تهدي�دات من 
االمريكي  الكونغ�رس  قب�ل 
بإصدار قوان�ني عقوبات عىل 
دول أوب�ك يف ح�ال لم 

تس�تجب 

للضغوطات االمريكية .
الع�راق  ه�و الخ�ارس االول م�ن ج�راء تذبذب 
اس�عار النفط , فأقتصاده ما زال ريعيا ويعتمد 
95% منه ع�ىل واردات النفط , والن الحكومات 
املتعاقبة لم تفلح يف بناء أس�س القتصاد وطني 
قوي , لذلك نرى اغلب القطاعات االقتصادية ما 
زالت خاملة ومهمشة بشكل متعمد, فضا عن 
اهمال القطاع الخاص الذي هو العمود الفقري 

لألقتصاديات الناجحة يف العالم.
االس�تراد والنزع�ة االس�تهاكية ه�ي املعيار 
الرئي�ي لاقتص�اد العراقي , ف�كان األجدر أن 
يق�وم ببناء مص�اف جديدة من اج�ل االعتماد 
ع�ىل تصدي�ر املش�تقات النفطية الت�ي التتأثر 
بتذبذب اس�عار النف�ط , وتقلي�ل االعتماد عىل 
اس�ترادها , وان يعم�ل ع�ىل تطوي�ر ماكنت�ه 
الصناعية وقطاعه الخاص من اجل زيادة تنوع 
عمليات تصدير البضائع من العراق اىل االسواق 
العاملي�ة  وبذلك اليكون االعتماد بش�كل رئيي 

عىل النفط.
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أمريكا تتالعب بأسعار سوق النفط عبر »ذيولها« في المنطقة 

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن حزب الله، فجر االثنني، إسقاطه طائرة 
إرسائيلية مس�رة حلقت جن�وب لبنان، فيما 

أقر الكيان الصهيوني بسقوطها.
وق�ال ح�زب الل�ه يف بي�ان تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« ان »مجاه�دو املقاومة اإلس�امية 
تصدى باألسلحة املناس�بة لطائرة إرسائيلية 
مس�رة أثناء عبوره�ا للحدود الفلس�طينية 

اللبنانية باتجاه بلدة رامية الجنوبية«.
ة  وأضاف البيان: »تم إس�قاط الطائرة املسررّ
يف خ�راج البل�دة، وأصبح�ت يف ي�د املقاومني 
وذل�ك اليوم االثن�ني«. من جهته أق�ر الكيان 
الصهيوني، بس�قوط الطائرة املس�رة، ومن 
أجل اظهار ع�دم أهمية ه�ذه العملية قال يف 
بي�ان ل�ه، إن »الطائرة س�قطت خ�ال عمل 
روتين�ي« زاعماً أنه »ال خش�ية م�ن ترسيب 
معلومات منه�ا«. وكان حزب الله قد اكد انه 

سيس�قط الطائرات اإلرسائيلية املسرة التي 
تخ�رق األج�واء للبناني�ة بعد اعت�داء الكيان 
الصهيوني بطائرتني م�ن هذا النوع يف ال�25 

من آب عىل الضاحية الجنوبية.

وعد فأوفى
واىل هذا فهناك الكثر م�ن الدالالت التي التي 
يؤرشها هذا العمل البطويل الذي ابطال حزب 
الله ال ش�ك بان اس�قاط حزب الل�ه للطائرة 
املس�رة االرسائيلي�ة ع�ىل الح�دود اللبنانية 

الفلسطينية، يعترب اوال تنفيذا لوعد االمني 
الع�ام لحزب الله س�ماحة الس�يد 

الله، باالستهداف  حس�ن نرص 
املختار، الي مس�رة، تخرق 

اجواء السيادة اللبنانية. 
وم�ا ج�رى الي�وم يؤكد ان 
الس�يد  الح�زب وكما وعد 
ن�رص الل�ه، ق�د تخىل عن 

الخط�وط الحم�راء يف املواجه�ة م�ع العدو، 
وبات هو من يتحكم بقواعد االش�تباك اىل حد 

كبر جدا.

تفاصيل اوسع صفحة 4

نصر اهلل يواصل تنفيذه للوعد..الطائرات الصهيونية تتساقط مجددًا

نائب: سنستضيف عبد المهدي في البرلمان لمتابعة برنامجه الحكومي
المراقب العراقي/ متابعة...

كش�ف النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، 
الي�وم  اإلثن�ني ، ان الربملان عازم عىل اس�تضافة 
رئيس الوزراء عادل عبد املهدي ملتابعة برنامجه 
الحكوم�ي، فيم�ا لفت اىل ان خيار س�حب الثقة 

وارد.
»املراق�ب  تابعت�ه  ترصي�ح  يف  الزي�ادي  وق�ال 
ع�ىل  مقب�ل  الن�واب  »مجل�س  إن  العراق�ي«، 

اس�تضافة عبد املهدي وكادره الوزاري، لتوجيه 
اس�ئلة اليهم ح�ول ما تم تطبيق�ه من الربنامج 
الحكومي«، مبيناً أن »االجابات اذا كانت مقنعة 
فسيتم تجديد دعم الكتل للحكومة، اما اذا كانت 
غ�ر مقنع�ة، فأنه س�يتم اللجوء لخيار س�حب 

الثقة«.
واض�اف أن »االنب�اء الت�ي تحدث�ت ع�ن وجود 
نقاش�ات داخل اروقة الكتل السياسية لتشكيل 

حكومة انقاذ وطني غر صحيحة، نتيجة وجود 
نظام داخيل ودس�تور وبرملان منتخب يجعل من 
خيار االنقاذ الوطني مخالفاً للدستور«، موضحاً 
أنن�ا »ال نريد الذه�اب اىل الفوىض، وتغير رئيس 

الوزراء يجب ان يتم وفق الدستور«.
ولف�ت اىل أن »حكوم�ة االنق�اذ الوطن�ي غ�ر 
دس�تورية وهذا الخيار يدمر العملية السياسية 

بالكامل«. 
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الشريط 
األمين

املراقب العراقي/ كركوك...
أعل�ن مص�در امن�ي، ع�ن 
مقتل املنس�ق ب�ن واليات 
م�ع  كرك�وك  يف  الجزي�رة 
جوية  برضب�ة  مجموعته 

يف مكحول.
وق�ال املص�در، إن »خلية 
كرك�وك  يف  الصق���ور 
تمكن���ت م�ن تحدي�د 
االرهابي  مضاف�����ة 
خط�اب خل�ف محم�د 

صالح الجواري املنسق بن 
باملحافظة  الجزيرة  واليات 

يف جبال مكحول«.
واض�����اف ان�ه »خ�ال 
التحال�ف  م�ع  التنس�يق 
ال�دويل اس�تهدفت املضافة 
اىل  ادت  جوي�ة  برضب�ة 
مقتل االرهابي اعاه وافراد 
مجموعت�ه وه�م كل م�ن 
مصعب مس�ؤول التفخيخ 

وسيف وعثمان واسامة«.

املراقب العراقي/ صاح الدين...
اإلره�اب،  مكافح�ة  جه�از  أعل�ن 
االثن�ن، قت�ل 15 »إرهابي�اً« بينهم 
القب�ض ع�ى  وإلق�اء  انتحاري�ون 
تس�عة آخرين بعمليات إنزال جوي 

يف مطيبيجة وصحراء صاح الدين.
وقال املتحدث باس�م الجهاز صباح 
النعم�ان، يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب 
العراق�ي« نس�خة من�ه إن�ه »وفق 
دقيق�ة  اس�تخبارية  معلوم�ات 
واس�تمراراً لتعقب فل�ول جماعات 
داعش اإلجرامية نفذت قوات جهاز 

مكافح�ة اإلره�اب وبالتنس�يق مع 
ال�دويل عملي�ات  التحال�ف  ط�ران 
إنزال ج�وي يف منطقت�ي مطيبيجة 
أس�فرت  الدي�ن  ص�اح  وصح�راء 
عن مقت�ل 15 إرهابي�اً من ضمنهم 
القب�ض ع�ى  وإلق�اء  انتحاري�ون 

تسعة آخرين«.
وأضاف النعمان، أنه تم »تدمر عدة 
مضافات وكهوف وأنفاق ومعسكر 
تدري�ب لعصابات داع�ش اإلرهابي 
برضب�ات جوي�ة م�ن قب�ل طران 

التحالف الدويل«.

املراقب العراقي/ دياىل...
مجل�س  يف  االمني�ة  اللجن�ة  رئي�س  اك�د 
محافظة دياىل صادق الحس�يني، أن الحشد 
الش�عبي يؤمن نصف الط�رق الدولية املارة 
ترصي�ح  يف  الحس�يني  باملحافظة.وق�ال 
»الحش�د  ان  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه 
الشعبي اعتمد اسرتاتيجية ناجحة يف مسك 
الطرق وخاصة الرئيس�ية خال الس�نوات 
املاضية س�واء يف ح�وض حمري�ن او بقية 
املناطق ما اس�هم يف انهاء مايعرف بكمائن 
املوت الت�ي تنفذها خاي�ا جماعات داعش 
االجرامية«.واض�اف الحس�يني، ان »نصف 

الطرق الربي�ة يف دياىل مؤمنة حاليا من قبل 
مف�ارز قتالية للحش�د الش�عبي خاصة ما 
يع�رف بطريق املقدادي�ة – خانقن وصوال 
اىل الح�دود العراقي�ة – االيراني�ة والذي يعد 
من الطرق املحورية واالسرتاتيجية«.واشار 
رئيس اللجنة االمني�ة يف مجلس دياىل اىل ان 
»حماي�ة الطرق االس�رتاتيجية مهمة ليس 
سهلة بل معقدة للغاية كونها تمر بمناطق 
معق�دة م�ن ناحي�ة التضاري�س خاصة يف 
حمرين وت�ال امام ويس والتي تس�تدعي 
وضع س�رتاتجيات متع�ددة لتامينها ومنع 

وقوع اي خروقات«.

ضربة جوية تقضي عىل المنسق بين 
واليات الجزيرة يف كركوك ومجموعته

مقتل 15 داعشيا بينهم
 انتحاريون بإنزال جوي

أمنية دياىل: الحشد الشعيب يؤمن 
نصف الطرق الدولية

2 االثنين 9 أيلولمن احلدث
 2019 العدد 2154  السنة العاشرة

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

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

إجراءات امنية مشددة لحماية الكاظمية المقدسة.. 

تخصيص وسائل متعددة لنقل الزائرين

إتهامات تطال جهات سياسية بالوقوف وراء استهداف المواكب الحسينية في بغداد
المراقب العراقي/ القسم السياسي...

تزامنا مع زيارة عاشوراء يف كرباء 
املقدس�ة والت�ي تص�ادف ي�وم غد 
الثاث�اء، تش�هد العاصم�ة بغ�داد 
سلس�لة إج�راءات امني�ة مش�ددة 
لحماية املواطنن الس�يما الزائرين 
الوافدين اىل منطقة الكاظمية التي 
تستقبل حش�ود الزائرين بمناسبة 
الحسن  االمام  عاشوراء استشهاد 

»ع«.
وتقول اوس�اطا أمنية مسؤولة أن 
االجه�زة االمني�ة جاه�زة لحماية 
جمي�ع الط�رق الرابطة ب�ن بغداد 
وكرب�اء، متهمة جهات سياس�ية 
الت�ي  التفج�رات  وراء  بالوق�وف 
اس�تهدفت االبري�اء يف بغ�داد قب�ل 

ايام.
فم�ن جهت�ه اك�د رئي�س اللجن�ة 
األمني�ة بمجل�س محافظ�ة بغداد 
سعد املطلبي، يف ترصيح ل� »املراقب 
العراق�ي« إن�ه »وتزامنا م�ع احياء 
زيارة عاش�وراء يف محافظة كرباء 
املقدس�ة فقد تم عق�د اجتماع مع 
قيادة عمليات بغداد لحماية مدينة 
الكاظمية املقدسة والتي تشهد هي 
األخ�رة زي�ارة مليونية بمناس�بة 
ذكرى استشهد االمام الحسن عليه 

السام«.
»الق�وات  أن  املطلب�ي،  وأض�اف 
االمني�ة وبمختل�ف صنوفه�ا ع�ى 
اس�تعداد ت�ام لحماي�ة املواطن�ن 

خصوص�ا يف الط�رق املؤدي���ة اىل 
كرباء املقدسة«.

وشدد املطلب�ي، أن »جميع الجهات 
االمنية أخذت بعن الحذر وقوع أي 

فراغ امني يف بغداد«.
وأكد، أن »مدينة الكاظمية ستشهد 
دقيق�ة لحماي�ة  أمني�ة  اج�راءات 
الزائري�ن القادمي����ن م�ن باقي 
املحافظ�ات  وباق�ي  بغ�داد  م�دن 

العراقية«.
وح�ول التفج�رات االخ�رة الت�ي 
مناط�ق  يف  املواطن�ن  اس�تهدفت 
بغ�داد كالحبيبة والرشط�ة الرابعة 
والبلديات والطالبية وباب الش�يخ، 
أك�د املطلبي أن »املعلوم�ات االولية 
ه�ذه  ح�ول  لدين�ا  توف�رت  الت�ي 
التفجرات تبن أن جهات سياسية 
)ل�م يس�ميها( هي من تق�ف وراء 

ذلك«.
أن »الوض�ع االمن�ي يف  اىل  واش�ار 
العاصمة بغداد يشهد تحسنا عاليا، 
لكن الرصاعات السياسية التي تقع 
ب�ن فرتة واخرى ه�ي من تؤدي اىل 
التفج�رات وبالت�ايل خطف  وقوع 

ارواح األبرياء«.
بدوره�ا اص�درت قي�ادة عملي�ات 
بغ�داد، 6 وصايا امني�ة للمواطنن 
يف  الحس�ينية  املواك�ب  واصح�اب 
العاصم�ة مع ق�رب حل�ول ذكرى 
غ�دا  تص�ادف  والت�ي  عاش�وراء 

الثاثاء.

وق�ال قائ�د عمليات بغ�داد الفريق 
بي�ان  الربيع�ي، يف  الرك�ن، جلي�ل 
تلق�ت »املراق�ب العراقي« نس�خة 
منه إن »وصاي�ا القيادة للمواطنن 
واصح�اب املواكب تتضمن رضورة 
ع�دم تصدي�ق الش�ائعات املغرضة 
التي يراد بها تعكر صفو الش�عائر 

الحسينة«.
اىل  بيانه�ا،  يف  القي�ادة  ودع�ت 
العجات  الس�ماح بوق�وف  »ع�دم 
والدراج�ات بالق�رب م�ن املواك�ب 
او االماك�ن املزدحم�ة ومنع حركة 
والهوائي�ة  الناري�ة  الدراج����ات 
لغاي�ة الح�ادي ع�رش م�ن مح�رم 

الحرام«.
ونوهت اىل »رضورة مراقبة محيط 
املوك�ب م�ن االجس�ام الغريب�ة او 
العن�ارص املش�بوهة والتواصل مع 
القوات االمني�ة القريبة من املوكب 
ومراقب�ة امل������واد املس�تخدمة 
وعملي�ات  الطع����ام  اع�داد  يف 

توزيعه«.
املقدس�ة  وتش�هد مدين�ة كرب�اء 
وصول حشود مليونية من الزائرين 
القادم�ن م�ن كل ص�وب وجان�ب 
ألحياء زيارة عاشوراء التي تصادف 
يوم غد الثاث�اء، فيما اعلنت قيادة 
أن  اىل  االوس�ط  الف�رات  عملي�ات 
حماي�ة الزائري�ن املتجه�ن صوب 
قبل�ة ابا االحرار تس�ر بإنس�يابية 

عالية.

املراقب العراقي/ ذي قار...
أعلن�ت دائرة صحة ذي ق�ار، عن موافقة 
حكومة كوريا الجنوبية عى انشاء مركز 
عاج�ي وبحث�ي متخصص بع�اج قلب 
االطف�ال يف املحافظ�ة من خ�ال اضافة 
50 رسي�را اىل مرك�ز النارصية للقلب من 

املنحة الكورية.
وقال مدير عام الدائرة وكالة عبدالحسن 

الجاب�ري يف بيان تلقت »املراقب العراقي« 
نس�خة منه إن »وفدا من الجانب الكوري 
زار املحافظ�ة يف ش�هر نيس�ان امل�ايض 
واطل�ع ع�ى موق�ع املرك�ز وإمكاني�ات 
املحافظة وتم استحصال املوافقة مؤخرا 
عى انش�اء مرك�ز متخص�ص يف جراحة 
وبح�وث قل�ب االطفال والذي م�ن املؤمل 
املب�ارشة بالعم�ل يف هذا امل�رشوع مطلع 

عام 2020«.
واش�ار البيان اىل ان »هذا املركز هو األول 
م�ن ن����وعه يف الع�راق بهذا التخصص 
م�ن حي����ث الع�اج والبح�وث الطبية 
ومكافح�ة  أس�باب  يف  املتخصص����ة 
ال�������والدية  القل���ب  تش����وهات 
وأس�باب األمراض الوراثي�ة عند األطفال 

للقلب«.

كوريا توافق على انشاء مركز متخصص بعالج القلب في ذي قار

استحداث فرعا للفنون في المرحلة 
االعدادية العام المقبل

املراقب العراقي/ بغداد...
االثن�ن،  الرتبي�ة،  وزارة  أعلن�ت 
اس�تحداث فرع للفنون يف املرحلة 

اإلعدادية العام املقبل.
تلق�ت  بي�ان  يف  ال�وزارة  وقال�ت 
»املراق�ب العراق�ي« نس�خة منه، 
إن “هيئ�ة ال�رأي يف وزارة الرتبية 
قررت بجلس�تها االخرة برئاس�ة 
وزير الرتبية وكالة قيص الس�هيل 
استحداث فرعاً للفنون يف املرحلة 
اإلعدادي�ة )عى س�بيل التجريب( 

اعتب�اراً من العام ال�درايس 2019 
.”2020 –

وأضاف�ت، أن “القانون ينص عى 
قبول الطلبة من خريجي الدراسة 
املتوس�طة وبواقع اعدادية للبنات 
مديري�ة  كل  يف  للبن�ن  وأخ�رى 
عام�ة للرتبي�ة”، منوه�اً “بتهيئة 
املس�تلزمات املطلوبة لها من قبل 
املديري�ات املعني�ة، حي�ث ترسي 
عليه�ا كافة االنظم�ة والتعليمات 

الرتبوية النافذة بهذا الشأن”.

العمل: شمول 40 عامال
 في نينوى بالضمان االجتماعي

املراقب العراقي/ نينوى...
اعلنت دائ�رة التقاعد والضمان 
وزارة  يف  للعم�ال  االجتماع�ي 
االجتماعية،  والش�ؤون  العم�ل 
 )40( ش�مول  االثن�ن،  الي�وم 
نين�وى  محافظ�ة  يف  عام�ا 

بالضمان االجتماعي.
وق�ال ال�وزارة، يف بي�ان تلقلت 
»املراقب العراقي« نس�خة منه، 
التقاع�د والضم�ان  ان »قس�م 
اع�د  نين�وى  يف  االجتماع�ي 
تقري�را ع�ن نش�اطاته للم�دة 
 2019-8-29 لغاي�ة   25 م�ن 
ب�ن في�ه ش�مول )40( عام�ا 
بالضمان االجتماعي وتس�جيل 
تس�عة مش�اريع جدي�دة وذلك 
وفق�ا الح�كام قان�ون التقاعد 
والضم�ان االجتماع�ي للعم�ال 

رقم )39( لسنة 1971«.
واضاف ان » اللج�ان التنفيذية 
تل�ك  اج�رت خ�ال  القس�م  يف 

ميداني�ة  زي�ارات  س�ت  امل�دة 
ملتابعة املش�اريع املدينة للدائرة 
بالتزاماتها  بااليفاء  ومطالبتها 
وتس�ديد م�ا بذمتها م�ن ديون 
تطبيقا لقانون تحصيل الديون 
لس�نة   )56( رق�م  الحكومي�ة 
1977، فض�ا عن انجاز ثماني 
معام�ات تأيي�د خدم�ة لعمال 
مضمونن، ومن�ح )15( كتاب 

سامة موقف وبراءة ذمة«.

مجلس صالح الدين يصوت على تخصيص 
الدرجات الوظيفية لتربية المحافظة

املراقب العراقي/ صاح الدين...
ص�اح  محافظ�ة  مجل�س  ص�وت 
الدين،الي�وم االثن�ن، خ�ال جلس�ته 
االعتيادية عى عى تخصيص الدرجات 

الوظيفية لرتبية املحافظة.
وذك�ر املكت�ب االعام�ي للمجلس، يف 
بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة 
عق�د  املحافظ�ة  »مجل�س  إن  من�ه 
جلس�ته االعتيادية برئاسة أحمد عبد 
الجب�ار الكري�م، وتضمن�ت الجلس�ة 
إس�تضافة مدير ع�ام تربية املحافظة 
للوقوف عى آلي�ة تخصيص الدرجات 
الوظيفية، ومناقش�ة املشاريع املقرة 
موازن����ة  ضم�ن 
املحافظة للعام 

الح���ايل«.
ف  ض�ا ا و
»بعد  ان�ه 

االس�تماع إىل ماتق�دم ب�ه مدي�ر عام 
تربي�ة املحافظة ح�ول آلية تخصيص 
النس�ب  وف�ق  الوظيفي�ة  الدرج�ات 
السكانية لكل قضاء، وحسب درجات 

املفاضلة بن املتقدمن«.
تاب�ع، »وبن�اء ع�ى ماتق�دم ص�وت 
الدي�ن  ص�اح  محافظ�ة  مجل�س 
إعتم�اد  ع�ى  املطلق�ة  باألغلبي�ة 
الوظيفية لرتبية  الدرج�ات  تخصيص 
والتعليمات  الضواب�ط  املحافظة وفق 
الناف�ذة مع مراعاة درج�ات املفاضلة 
لذوي الشهداء والجرحى واملحارضين 
ال�رشوط  عليه�م  تنطب�ق  ومم�ن 
القانوني�ة للخدمة املدني�ة«، مبينا أن 
»رئيس مجلس املحافظ�ة قدم عرضاً 

عن األوضاع العامة يف املحافظة«.
واك�د ع�ى »أهمي�ة املتابع�ة امليدانيه 
ع�ى  والعم�ل  الخدمي�ة  لاوض�اع 
النهوض بها يف كافة املجاالت«.واشار 
اىل ان�ه » بعد مناقش�ة املجل�س عدداً 
م�ن املش�اريع املق�رة ضم�ن موازنة 
املحافظ�ة للع�ام 2019 وبم�ا يضمن 
تنفيذه�ا حس�ب امل�دة الزمني�ة 
ووف�ق  لانج�از  املق�ررة 
االس�رتاتيجية  أهميته�ا 
لكل قض�اء بما يخدم 
مضيفاً،  سكانها«، 
نوقش�ت  ك���ما 
الجلس�ة  خ�ال 
العامة  األم����ور 
األخ�رى املدرجة عى 

جدول أعمالها«.

املراقب العراقي/ بغداد...
اعلن�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث العلم�ي، 
االلكرتوني�ة  االس�تمارة  إط�اق  ع�ن  االثن�ن، 
للتقدي�م عى القبول املركزي للقبول يف الجامعات 
الحكومية العراقية للسنة الدراسية 2020/2019 

ودليل الطالب.
وقال�ت دائ�رة الدراس�ات والتخطي�ط واملتابع�ة 
بالوزارة، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة 
من�ه ان »وزير التعليم العايل قيص الس�هيل وافق 

ع�ى اطاق االس�تمارة االلكرتوني�ة للتقديم عى 
القب�ول املركزي للقبول يف الجامع�ات الحكومية 
العراقي�ة للس�نة الدراس�ية 2020/2019 ودليل 
الطال�ب«، مبين�ا انه »بام�كان الطلب�ة خريجي 
الدور األول واملكملن عى حد س�واء التقديم عى 
االس�تمارة االلكرتونية للقبول املركزي من خال 
الدخ�ول عى بوابة دائ�رة الدراس�ات والتخطيط 

واملتابعة املوجودة عى املوقع الرسمي للوزارة«.
واضاف�ت ان »البوابة تتضمن دلي�ل الطالب الذي 

يمكن للطالب االطاع عليه وس�حبه والذي يتيح 
للطال�ب إمكاني�ة االط�اع ع�ى رشوط القبول، 
وعى آلي�ة م�ىء االس�تمارة االلكرتوني�ة، وعى 
دليل الجامعات والكليات واألقس�ام كافة التابعة 
لها«، مبين�ة ان »الدليل يتضمن أيضا أنواع فروع 
الدراس�ة مقابل كل تخص�ص يف الجامعات التي 
يمك�ن للطلب�ة التقدي�م عليه�ا ويمك�ن الدخول 

والتسجيل من خال البوابة االلكرتونية .
»www.dirasat-gate. .org

التعليم تطلق االستمارة االلكترونية الخاصة بالقبول المركزي

املراقب العراقي/ كرباء...
اعل�ن رئاس�ة اركان الجي�ش 
االثن�ن، ع�ن تغطي�ة الخطة 
جمي�ع  لعاش�وراء  االمني�ة 
الحدود االدارية لكرباء لتجنب 
الزائري�ن للنار املب�ارشة وغر 
الخط�ة  أن  املب�ارشة، مؤك�دا 
يأتي  بانس�يابية عالية،  تسر 
ذلك يف الوقت أعلن فيه مجلس 
كرب�اء ع�ن خط�ة متكامل�ة 

لنقل الزائرين.
رئي�س  اعل�ن  جهت�ه  فم�ن 
اول  الفري�ق  الجي�ش  اركان 
ان�ه  الغانم�ي  عثم�ان  رك�ن 
»تم�ت تغطية الخط�ة االمنية 
الح�دود  جمي�ع  لعاش�وراء 
لتجن�ب  لكرب�اء  االداري�ة 
الزائري�ن للنار املب�ارشة وغر 
أن »الخطة  املبارشة«، مؤك�دا 
بانس�يابية  تس�ي���ر  االمنية 

عالية«.
وق�ال الغانم����ي يف مؤتم�ر 
صحف�ي عق�ده بمق�ر قيادة 
عملي�ات الف�رات االوس�ط يف 
»املراق�ب  وحرضت�ه  كرب�اء 
العراق�ي« »اطلعن�����ا ع�ى 
الخاص�ة  االمني�ة  الخط�ة 
والت�ي  عاش�وراء  بزي�ارة 
تغطي جميع الح�دود االدارية 
الزائرين  لتجنيب  للمحافظة 
وغ�ر  املب�ارشة  الن�ار 

املبارشة«.
ف  ض��������ا ا و
ان »هناك تنس�يق 

عى مس�توى عال ب�ن جميع 
االمني�ة  الق�وات  صن�وف 
والحش�د الش�عبي، واالس�ناد 
الج�وي النج�اح خط�ة ه�ذه 

الزيارة املليونية«.
واش�ار الغانمي إىل أن »اللجان 
يف  للتحقي�ق  تش�كلت  الت�ي 
العت�اد  اك�داس  اس�تهدافات 
الشعبي سجلت بعض  للحشد 
وس�تعلن  الفتي�ة  الح�االت 

النتائج الحقا«.
بدوره أعلن رئيس لجنة النقل 
يف مجل�س محافظ�ة كرب�اء 
ش�دهان،  حس�ن  املقدس�ة، 

وض�ع خط�ة متكامل�ة لنقل 
الزائري�ن م�ن القطوع�ات اىل 

مركز املدينة وبالعكس.
ترصي�ح  يف  ش�دهان،  وق�ال 
العراق�ي«  »أملراق�ب  تابعت�ه 
الزال�ت  املدين�ة  »ش�وارع  إن 
الزائرين  ام�ام  مفتوح�����ة 
وعملية النقل س�تبدأ مع بلوغ 
االزدحام البرشي بشكل كبر، 
حيث قس�مت كرباء اىل ثاثة 
مح�اور الدارة الخطة بش�كل 

انسيابي«.
وأض�اف، أن »مح�ور النج�ف 
االرشف سيكون من مسؤولية 

وزارة التج�ارة، ومحور بغداد 
النق�ل  وزارة  م�ن مس�ؤولية 
بكاف�ة تش�كياتها، ومح�ور 
كاف�ة  مس�ؤولية  م�ن  باب�ل 
ومعم�ل  الس�اندة  ال�وزارات 

سكر بابل«.
واش������ار اىل »تجهيز 550 
حافلة كبرة، و350  ش�احنة، 
باالضاف�ة اىل عج�ات النق�ل 
الخاص املق�درة باملئ�ات، و7 
قط�ارات تعم�ل من بغ�داد اىل 
كرباء وبالعكس، ومن البرصة 
الجنوبية  باملحافظ�ات  مرورا 

اىل كرباء وبالعكس«.

عمليات الفرات االوسط: الخطة األمنية الخاصة بزيارة عاشوراء تسير بانسيابية عالية
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أنهى املؤرش العام لبورصة العراق جلسة تداوالت عىل ارتفاع بنسبة 
0.13 % ، عند مستوى 471.08 نقطة ، رابحاً نحو 0.61 نقطة.

وت�م التداول عىل أس�هم 28 رشكة ، من أص�ل 103 رشكة مقيدة يف 
السوق، ارتفعت منها أسهم 8 رشكات ، وانخفضت أسهم 8 رشكات 
، بينما اس�تقرت أس�هم 12 رشكات.وس�جلت قيمة التداوالت نحو 
186,093,124 دينار ، بينما بلغت عدد األسهم نحو 119,540,788 
س�هم ، بع�دد صفقات بلغت نح�و 222 صفقة.وبلغ عدد األس�هم 
املش�راه من املس�تثمرين غري العراقيني نحو 418 ألف سهم بقيمة 
بلغت نح�و 25.094 مليون دينار من خ�ال تنفيذ 8 صفقات، عىل 
أس�هم رشكة واحدة.وبلغ عدد االس�هم املش�راه من املس�تثمرين 
غري العراقيني يف الس�وق الثاني 1 مليون س�هم بقيمة بلغت 2.600 
مليون دينار من خال تنفيذ 10 صفقات ، عىل أسهم رشكة واحدة.

ارتفاع المؤشر العام لبورصة العراق

كش�ف الجهاز املركزي لإلحصاء ، أن 34% من السكان مخدومون 
بش�بكات املجاري يف عموم العراق خال ع�ام 2018، مبينا ان اقل 
نس�بة كانت يف محافظة نينوى.وقال الجهاز يف تقرير له إن »%34 
من السكان فقط مخدومني بشبكات املجاري«، مشريا اىل ان »اعىل 
نسبة للسكان املخدومني بهذه الشبكة كانت يف دائرة مجاري بغداد 
وبواق�ع 92% تلتها محافظة ميس�ان بنس�بة 72.4% ثم محافظة 
النج�ف بنس�بة 60%«.واضاف تقري�ر االحصاء املرك�زي، ان »اقل 
املحافظ�ات خدمة بش�باكات املج�اري كانت يف محافظ�ة نينوى 
وبواقع 2.3% تليها دياىل وبواقع 2.5% تليها كركوك وبواقع %3.7«.

اإلحصاء: 34 % من السكان مشمولون بخدمة 
االقت�صاديشبكات المجاري في عموم العراق

أمريكا تختلق األزمات قرب منابع النفط باستخدام األذرع الخليجية لخفض األسعار والعراق هو الضحية 
النفط السعودي ثمن سكوت ترامب عن جرائم آل سعود

الغضبان: العراق ينتج أكثر من 4 ماليين برميل نفط يوميا
ق�ال وزي�ر النفط العراق�ي ثامر 
ملتزم�ة  ب�اده  إن   ، الغضب�ان 
إنت�اج  لتخفيض�ات  باالمتث�ال 
ال�ذي  النف�ط بموج�ب االتف�اق 
تق�وده أوبك لتقلي�ص اإلمدادات، 
مضيفا أن مس�تويات إنتاج باده 
حالي�ا تبل�غ 4.6 ماي�ني برمي�ل 

يوميا.
وردا عىل سؤال عن مستوى التزام 
العراق، قال الغضبان للصحفيني 
يف أبوظب�ي »نح�ن ملتزمون بكل 
)التخفيضات(...  تأكيد باح�رام 
صادراتن�ا انخفضت بم�ا ال يقل 

ع�ن 150 أل�ف برمي�ل يوميا من 
الجنوب«.وتابع أنه من »الس�ابق 
ألوان�ه الحدي�ث عم�ا إذا كان�ت 

هناك حاج�ة لتعميق تخفيضات 
ب�ني  االتف�اق  إط�ار  يف  اإلنت�اج 
أوب�ك وحلفائه�ا«. اىل ذلك أفادت 

مصادر أن العراق رفع سعر البيع 
الرس�مي لخام الب�رة الخفيف 
إىل آس�يا يف ترشي�ن األول بمقدار 
30 س�نتا إىل 1.65 دوالر للربمي�ل 
فوق متوس�ط األسعار املعروضة 
لخام�ي عمان ودب�ي مقارنة مع 

الشهر السابق.
ونقل عن املصادر القول، ان سعر 
بيع خام البرة الثقيل آلس�يا يف 
الشهر ذاته تحدد عند خصم قدره 
1.25 دوالر للربميل دون متوسط 
األس�عار املعروضة لخامي عمان 

ودبي، بانخفاض 50 سنتا.

الزراعة: استمرار منع استيراد محصول الخيار لوفرته في األسواق المحلية
أعلنت وزارة الزراعة ، اس�تمرار منع اس�ترياد 

محصول الخيار لوفرته يف االسواق املحلية. 
وذك�رت دائ�رة التخطي�ط واملتابع�ة يف بي�ان 
للوزارة ، أن »الوزارة مس�تمرة بمنع اس�ترياد 
محص�ول الخي�ار لوفرته يف االس�واق املحلية 
بكميات كبرية عىل مدار السنة الحالية يف كافة 

املحافظات ودعما لاقتصاد الوطني«. 
وأضاف�ت، أن »ذل�ك يأت�ي ه�ذا الق�رار نظرا 
لوج�ود وف�رة يف انت�اج الخي�ار العراق�ي يف 
االس�واق املحلية تكفي لس�د حاج�ة املواطن 
مم�ا دف�ع بال�وزارة اىل ايقاف اس�ترياده من 
املنافذ الحدودية، نتيجة قيام الكوادر الزراعية 
املختصة يف الوزارة بزراعة اصناف جديدة من 

بذور محص�ول الخي�ار ذات االنتاجية العالية 
ادت اىل زراعت�ه بكميات كبرية خال املواس�م 
الث�اث املاضية يف كافة املحافظات، فضا عن 
تنفي�ذ االجرارءات الوقائي�ة والصحية الازمة 
لضمان سامة املحصول من الناحية الصحية 

والغذائية«.
يذك�ر ان وزارة الزراعة اعلنت يف وقت س�ابق 
عن منع اس�ترياد )16( محصوال زراعيا و)3( 
منتجات حيوانية لوفرتها يف االس�واق املحلية 
ودعم�ا لاقتص�اد الوطن�ي من خ�ال توفري 
العمل�ة الصعب�ة ومن�ع خروجه�ا اىل خ�ارج 
البلد، والحيلولة دون اغراق السوق باملنتجات 

املستوردة.

أمري�كا تس�تهلك 20 ملي�ون برمي�ل 
بأس�عار  نصفه�ا  وتس�تورد  يومي�ا 
مرتفع�ة وتواجه نقص�ا يف مخزونها 
النفطي, وس�عر الربمي�ل يراجع 56 
سنتا بعد تغريدة الرئيس األمريكي عن 
أوبك , مما يتيح ألمريكا الحصول عىل 
النفط باس�عار منخفض�ة من خال 
وصايتها ع�ىل بعض ال�دول النفطية 
والتي تنىشء قواعد عسكرية فيها من 
اجل التأثري عىل قرارها السيايس , ولم 
يتوق�ف االمر عند ذلك فهناك تهديدات 
من قب�ل الكونغرس االمريكي بإصدار 
قوانني عقوبات عىل دول أوبك يف حال 

لم تستجب للضغوطات االمريكية .
الع�راق  ه�و الخارس االول م�ن جراء 
تذب�ذب اس�عار النف�ط , فأقتص�اده 
م�ا زال ريعي�ا ويعتم�د 95% منه عىل 
الحكوم�ات  والن   , النف�ط  واردات 
املتعاقب�ة ل�م تفل�ح يف بن�اء أس�س 
القتص�اد وطن�ي ق�وي , لذل�ك ن�رى 
اغلب القطاع�ات االقتصادية ما زالت 

خاملة ومهمشة بشكل متعمد, فضا 
ع�ن اهمال القطاع الخ�اص الذي هو 
العمود الفقري لألقتصاديات الناجحة 

يف العالم.
االس�ترياد والنزعة االس�تهاكية هي 
املعي�ار الرئي�ي لاقتص�اد العراقي , 
فكان األج�در أن يقوم ببن�اء مصاف 
جدي�دة من اجل االعتم�اد عىل تصدير 
املشتقات النفطية التي التتأثر بتذبذب 
اس�عار النفط , وتقلي�ل االعتماد عىل 
اس�تريادها , وان يعم�ل ع�ىل تطوير 
ماكنت�ه الصناعية وقطاع�ه الخاص 
من اجل زيادة تن�وع عمليات تصدير 
االس�واق  اىل  الع�راق  م�ن  البضائ�ع 
العاملية  وبذلك اليكون االعتماد بشكل 

رئيي عىل النفط .
صال�ح  االقتص�ادي  الخب�ري  يق�ول 
املراق�ب   « اتص�ال م�ع  �ايش يف  الهمَّ
العراق�ي«: تس�تخدم امريكا النفط يف 
جميع حروبه�ا االقتصادية من خال 
اس�تخدام أذرعه�ا  الخليجي�ة , والن 

امريكا اك�رب مس�تهلك للنفط فليس 
م�ن مصلحته�ا ارتفاع اس�عاره , لذا 
فه�ي تختل�ق االزم�ات يف دول منابع 

النف�ط من اج�ل تخفيض اس�عاره , 
والس�عودية ه�ي اك�رب دول�ة منتجة 
للنف�ط تس�عى دائم�ا إىل االمتث�ال اىل 

القرار االمريكي بزي�ادة االنتاج , لكن 
ه�ذه الزي�ادة ليس�ت دائمية بس�بب 
محدودية املاكنة النفطية يف السعودية 

, لذا هناك االم�ارات والكويت وغريها 
تس�تخدم من اج�ل تخفيض اس�عار 
النف�ط , واملت�رر االول ه�و العراق 

الذي اليزال يعتم�د عىل واردات النفط 
يف رسم موازنته السنوية .

وتاب�ع الهم�ايش: الع�راق ل�م يخرج 
م�ن االقتص�اد الريع�ي ول�م يصب�ح 
اقتص�ادا ح�را او رأس�ماليا , فهو ما 
زال ا قياس�ا بدول الجوار التي طورت 
صناعتها النفطية وتستطيع التكييف 
مع تذبذب اس�عار النف�ط , الصناعة 
املتخلف�ة والزراع�ة البدائي�ة وتوقف 
البروكيمياوي�ات  ملعام�ل  متعم�د 
الكب�رية  املصان�ع  م�ن  وغريه�ا 
والنتيجة اقتصاد هش قابل لألزمات, 
فالحكوم�ات العراقي�ة جميعه�ا ل�م 
تنص�ف الب�اد ولم تعمل ع�ىل تطوير 
القطاعات االقتصادي�ة االخرى , مما 
جعل الباد يف تعرض مستمر لألزمات 

املالية.
م�ن جهت�ه يق�ول حم�زة الجواهري 
 « م�ع  اتص�ال  يف  النفط�ي  الخب�ري 
املراقب العراقي«:إن انخفاض اس�عار 
النف�ط لي�س بجدي�د , وانما اس�لحة 
تس�تخدمها امريكا متى ش�اءت فقد 
نجحت يف تخفيض اس�عار النفط من 
85- اىل 60 فما دون , بواسطة اذرعها 
النفطي�ة يف الخليج العرب�ي , والعراق 
ه�و الضحي�ة يف كل االوق�ات بس�بب 
اهم�ال الصناعات النفطية وعدم بناء 
مصاف جديدة لتصدير املشتقات بدال 
من النفط الخام , ولم يسع اىل تطوير 
مناف�ذ التصدير واالم�ور جميعها بيد 
ال�رشكات االجنبية الت�ي تنتج النفط 
واملحصلة اقتصاد غري متكامل يعيش 

عىل النفط فقط ومعرض لألزمات.

،،
،،

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...
تس���عى امريكا الى تخفيض اسعار النفط عالميا من 
خالل الضغط على أذرعها من الدول المنتجة للنفط لزيادة 
االنت���اج الى اكبر مع���دل ممكن, ومن اجل إنجاح سياس���تها 
كونها تحاول افتعال االزمات الواحدة تلو االخرى , وتش���ن 

حروب���ا تجارية م���ع دول مث���ل الصين وتركي���ا وفنزويال 
والجمهورية االس���المية االيرانية  وغيرها من الدول 

للتأثير على سوق النفط العالمي.

أعلن مدير التخطيط يف هيئة السياحة إياد 
كاظم حس�ون ، عن تبنيه فكرة من خال 
وزارة الثقافة وهي انش�اء قرية سياحية، 
مش�ريا إىل أنه تم توفري مبلغ من 15 – 16  
مليار دينار ملرشوع القرية.وقال حسون ، 
إن “منطقة االه�وار من اهم املناطق ذات 

املقومات السياحية املتكاملة، بما تمتلكه 
من بيئة نباتية وحيوانية ومناخية ومواقع 
طبيعي�ة، كم�ا تض�م الكثري م�ن املواقع 
االثري�ة، وم�ن املمكن ان تس�تقطب ليس 
الس�ائحني فقط ب�ل الكثري م�ن املهتمني 
بش�ؤون البيئة واآلث�ار واملواقع الطبيعية 

املهاج�رة  كالطي�ور  االحيائ�ي  والتن�وع 
واالسماك واملوايش والسيما الجاموس”.

وأضاف، أن “االهتم�ام باالهوار بدأ يتزايد 
بع�د ادراجها يف الئحة الراث العاملي، لذلك 
اصبح�ت الحاج�ة ملحة للعناي�ة بها وقد 
تبن�ت هيئ�ة الس�ياحة م�ن خ�ال وزارة 

الثقاف�ة فكرة انش�اء قرية س�ياحية مع 
العل�م ان املق�رح كان انش�اء ع�دة قرى 
س�ياحية يف منطق�ة االهوار الت�ي تحدها 
ث�اث محافظ�ات، النن�ا بحاج�ة اىل اكثر 
م�ن قري�ة، اال ان ما يعيق تنفي�ذ ذلك هو 
ع�دم توف�ر التخصيص�ات املالية”.وتابع 

حس�ون، أنه “تم توفري مبلغ من 15 – 16  
مليار دينار ملرشوع القرية واعدت دراسة 
للمرشوع بتكاليف تقديرية وصلت اىل 10 
مليارات ونص�ف املليار دين�ار”، مبينا أن 
“القرية تتضمن مجموعة من الشاليهات 
واالنش�طة  الفعالي�ات  لبع�ض  ومواق�ع 

الس�ياحية كالصي�د والس�باحة واماك�ن 
لاس�راحة م�ع معارض ومح�ال لعرض 
اليدوي�ة  واملصنوع�ات  الراثي�ة  الس�لع 
لارش�اد  مراك�ز  اىل  اضاف�ة  الش�عبية، 
الس�ياحي والقرية ليست س�ياحية فقط 

وانما ثقافية ايضا”. 

اإلعمار تعتزم تشكيل شركة مختصة بإنشاء المدارس والمستشفيات
أعلن�ت وزارة االعم�ار واالس�كان ، أنها مع 
الجان�ب اليوناني من أج�ل ادخال الرشكات 
اليونانية يف تنفيذ مشاريع االسكان والطرق 
والجس�ور واملباني، بينما تجري االس�تعداد 
يف  متخصص�ة  جدي�دة  رشك�ة  لتش�كيل 
مجال انش�اء االبني�ة املدرس�ية والتعليمية 
واملستش�فيات بموجب مواصف�ات الجودة 
ال�وزارة  وكي�ل  العاملية.وق�ال  واملقايي�س 
رئيس الجان�ب العراقي يف اللجن�ة العراقية 
دارا حس�ن رش�يد  املش�ركة  اليوناني�ة   –
ي�ارا ، انه “التق�ى مجموعة م�ن الرشكات 
اليوناني�ة للتباحث حول امكانية تنفيذ عدد 
من املش�اريع الخاصة بالوزارة يف قطاعات 
متنوعة تشمل االس�كان والطرق والجسور 
واملبان�ي”، موضح�ا ان�ه “ت�م اس�تعراض 
خطط عمل الوزارة الرامية النجاز املشاريع 
املتاخ�رة كافة ضمن حملة وطنية للنهوض 

بجميع املشاريع السراتيجية”.
ودعا رش�يد الرشكات اليونانية املهمة وذات 

االختصاصات العالية اىل “االستثمار يف الباد 
والتع�اون مع رشكات ال�وزارة التنفيذية يف 
انجاز املش�اريع املهمة”، مبين�ا أن “اللجنة 
اليوناني�ة املش�ركة املش�كلة  العراقي�ة – 
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 179 لسنة 

2016 م�ن اللجان املهم�ة يف مجال االرتقاء 
بمستوى العاقات بني البلدين وتؤكد ارصار 
الجان�ب اليوناني عىل دعم العراق يف مرحلة 
البناء واالعم�ار انطاقا من خربة الرشكات 

اليونانية واعمالها املماثلة بالباد”.

عىل صعيد اخر كشف رشيد عن عقد الوزارة 
اجتماعا موس�عا من اجل بحث إعداد اليات 
ومتطلبات تشكيل رشكة جديدة متخصصة 
والتعليمي�ة  املدرس�ية  االبني�ة  انش�اء  يف 
واملستش�فيات بموجب مواصف�ات الجودة 
واملقايي�س العاملي�ة، بناء ع�ىل توجيه وزير 
االعمار بنَكني ريكاني”، مبينا أن “االجتماع 
تضم�ن دراس�ة امكاني�ة رشكات ال�وزارة 
التنفيذية وتش�مل سعد واملنصور والفاروق 
واش�ور وحموراب�ي وكذلك الفاو والرش�يد 
امل�رشوع م�ع  لتنفي�ذ  واملعتص�م واش�ور 
اهمي�ة اختيار احدى هذه ال�رشكات لتنفيذ 

املرشوع”.
ون�وه وكي�ل ال�وزارة، بأنه “ج�رى االتفاق 
عىل تقديم خطة عمل ودراس�ة دقيقة بهذا 
الش�أن لضم�ان نج�اح امل�رشوع بالش�كل 
االمث�ل واالنتقال اىل مرحلة مهمة يف انش�اء 
االبنية املدرس�ية والجامعي�ة بما يتاءم مع 

اليات البناء الحديثة”. 

طال�ب النائ�ب ع�ن تحالف س�ائرون ج�واد املوس�وي ، 
الحكومة بكشف الجهات التي تقف عائق امام استكمال 
مرشوع بناء الفاو الكبري، مشريا إىل عزم الربملان املطالبة 
بالع�ودة اىل ح�دود ما قب�ل اب 1991.وقال املوس�وي يف 
تري�ح صحفي، “إننا يف تحالف س�ائرون عازمون عىل 
اع�ادة النظ�ر بجمي�ع االتفاقي�ات الربي�ة والبحرية مع 
الكوي�ت والتي تضمن الح�ق والعدالة للبلدين وس�نعمل 
عىل ذلك باستخدام جميع الطرق القانونية والدبلوماسية 
والدولية”.وأكد “عدم السماح ألي جهة فرض امر الواقع 
برس�يم الحدود الربية والبحرية مع الكويت”، مشريا إىل 
أن “الجلس�ات القادمة ستشهد مطالبتنا الجهات املعنية 
بالع�ودة اىل الحدود الربية والبحرية املقرة واملوجودة قبل 
الغزو الصدام�ي يف اب 1991”.ودعا املوس�وي الحكومة 
إىل “الكشف عدم اكمال مرشوع الفاو  العماق والحيوي 
للع�راق واملح�دد موقعه منذ س�نة 1921 واس�باب عدم 
اكمال�ه لغاي�ة االن ومن هي القوى والجهات السياس�ية 

التي تمنع وتحارب استكمال املرشوع”.

كش�فت مديرية زراعة ذي قار ، ع�ن خطوات جديدة لتحقيق 
االكتفاء الذاتي من بيض املائدة للسيطرة عىل ارتفاع االسعار.

وق�ال مدير زراعة ذي ق�ار فرج ناهي يف بي�ان ، إن “املديرية 
بالتنس�يق م�ع الحكومة املحلية تس�ري بخط�وات جادة نحو 
تحقي�ق االكتف�اء الذات�ي من بي�ض املائدة من خال انش�اء 
حق�ول دواج�ن جدي�دة والعم�ل بطريق�ة الربي�ة االرضي�ة 
اىل تربي�ة بواس�طة االقفاص لتغطي�ة احتياج�ات املحافظة 
وتحقي�ق االكتفاء الذاتي”.واش�ار ناه�ي اىل “وجود اكثر من 
10 حق�ول للدواج�ن موزعة بواقع خمس�ة يف مدن النارصية 
والفج�ر وقلع�ة س�كر تنت�ج نح�و 600 كارت�ون يوميا من 
البي�ض”، مبين�ا ان “املحافظة ل�م تحقق االكتف�اء يف الوقت 
الحايل لك�ن الخطوات التي وضعتها مديري�ة الزراعة واللجنة 
الزراعية العليا يف املحافظة من شأنها الوصول للهدف املنشود 
خ�ال امل�دة املقبلة”.واضاف ناه�ي ان “هذا االج�راء يأتي يف 
اطار مس�اعي املديرية للحد من ارتفاع اس�عار طبقة البيض 
يف الس�وق املحلية والحفاظ عىل اس�تقرارها”، مش�ريا اىل ان 
“هناك لجنة مشركة للمتابعة بشكل مبارش للحد من ارتفاع 

اسعار البيض”. 

مطالبات نيابية بالكشف عن الجهات 
المعرقلة لبناء ميناء الفاو الكبير

ذي قار تعتزم تحقيق االكتفاء 
الذاتي من بيض المائدة

اإلعالن عن إنشاء أول قرية سياحية في األهوار
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المراقب العراقي/ متابعة...

أكد مندوب وس�فري اي�ران الدائم بالوكال�ة الدولية 
للطاق�ة الذري�ة “كاظم غري�ب آب�ادي” أن الوكالة 
الدولية ليس�ت تابعة المريكا ليحدد مستشار االمن 
القوم�ي االمريك�ي “ج�ون بولتون” ج�دول اعمال 
زيارات مس�ؤوليها، فيما نفى وجود انشطة نووية 
رسي�ة لب�اده. وکتب غری�ب آب�ادي يف تغريدة عىل 

“تويرت” اليوم وتابعته »املراقب العراقي« أن »زيارة 
املدي�ر العام املؤق�ت للوكالة الدولي�ة للطاقة الذرية 
“كورني�ل فريوتا” اىل طهران تأت�ي يف اطار التعامل 

والتعاون املعمول به بني ايران والوكالة الدولية«.
وأعت�ر “غري�ب آب�ادي” أن أية مح�اوالت لاخال 
وحرف التعاون البناء والنش�ط ب�ني الوكالة الدولية 
وممارس�ة الضغوط�ات العبثي�ة عليه�ا، تعد عما 

تخريبيا وسيواجه باجراءات مناسبة من قبل ايران.
ورف�ض مندوب اي�ران مزاعم وجود أنش�طة رسية 
نووية اليران مؤكدا أن الزيارة الحالية ليس�ت ضمن 
ج�دول أعم�ال خ�اص كما يتمن�اه بولت�ون، بل تم 
التباحث بش�أن أوجه التع�اون فيما يخص التحقق 
من تطبي�ق االتفاق الن�ووي والروتوك�ول االضايف 

واتفاقية الضمانات الشاملة.

المراقب العراقي/ متابعة...
قصف�ت القوات اليمنية، تجمع�ات ملرتزقة العدوان 
الس�عودي يف محافظة حجة. وقال مصدر عسكري 
إن »املدفعي�ة والصاروخي�ة ل�دى الجي�ش اليمن�ي 
واللج�ان الش�عبية تمكن�ت م�ن قص�ف تجمعات 

ومواقع ملرتزقة العدوان السعودي يف حجة«، مؤكدا 
»س�قوط قتىل من املرتزق�ة وتدمري آلي�ة وإعطاب 
أخرى إثر اس�تهدافهم بصاروخي زل�زال1 وقذائف 
مدفعي�ة يف مثل�ث عاهم وح�ريان وجنوب حرض«. 
وذك�ر املصدر أن »9 من مرتزقة الجيش الس�عودي 

قتل�وا بعمليات قن�ص جنوب ح�رض ورشق مثلث 
عاهم«. يذكر أن مجاهدي الجيش واللجان الشعبية 
نف�ذوا يف وقت س�ابق، عملية إغارة ع�ىل تجمعات 
للمرتزق�ة غ�رب ح�رض، س�قط ع�ىل إثره�ا قتىل 

وجرحى يف صفوفهم. 

المراقب العراقي/ متابعة...
الس�يادة  مجل�س  رئي�س  كش�ف 
الس�وداني الفري�ق أول عب�د الفت�اح 
الره�ان، الي�وم االثن�ني، ع�ن خط�ة 
االجه�زة  هيكل�ة  إلع�ادة  الخرط�وم 
االمنية خال املرحل�ة االنتقالية. وقال 
الره�ان يف ترصي�ح تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« ان�ه  “تم ال�روع يف إعادة 

هيكل�ة كل الق�وات وإع�ادة النظر يف 
قوانينه�ا، خاصة جهاز أمن املخابرات 
الوطن�ي”، مبينا أن “القوات املس�لحة 
له�ا واجب�ات مح�ددة والضام�ن هو 

الشعب السوداني”.
واضاف إن “الجميع يعمل عىل تحقيق 
الحك�م  يف  الس�وداني  الش�عب  حل�م 
الديمقراطي”، مش�ريا اىل أن “الجميع 

يف مجل�ي ال�وزراء والس�يادة تعهدوا 
بالعم�ل ع�ىل تحقي�ق حل�م الش�عب 

السوداني “.
وتاب�ع الره�ان بالق�ول ، إن  “نظرة 
املجتم�ع الدويل للس�ودان ب�دأت تتغري 
بع�د انتق�ال الب�اد للحك�م املدن�ي”، 
مشددا عىل أن “املرحلة املقبلة ستشهد 
انفتاح�ا كب�ريا”. وبش�أن مفاوضات 

إح�ال الس�ام يف الب�اد، اوض�ح إن 
“الس�لطات لديه�ا تفاهم�ات مع كل 
الح�ركات املس�لحة، كم�ا أن�ه هن�اك 

إرصارا من الجميع إلحال السام”.
وكانت الحكومة االنتقالية يف السودان 
قد أدت، امس األحد، اليمني الدستورية، 
أمام مجلس السيادة برئاسة الرهان، 

ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

المراقب العراقي/ متابعة...
ذكرت وس�ائل إعام الع�دو أن وزارة الخارجية 
الصهيونية دخلت يوم أمس األحد يف أزمة مالية 

هي األخطر منذ تأسيسها.
وأض�اف إع�ام الع�دو أن »عدًدا م�ن موظفي 
ال�وزارة تحدث�وا خال الس�نوات األخ�رية عن 
تقليص�ات خط�رية يف موازنتها وع�ن نقل أطر 
عمله�ا اىل وزارات أخ�رى، ومنه�ا اىل الوزي�ر 
املقاطع�ة يف  املس�ؤول ع�ن محارب�ة حرك�ة 

»إرسائيل« BDS غلعاد أردان وإدارته«.
وأش�ار إعام الع�دو اىل »التقلي�ص يف موازنات 
املمثلي�ات الصهيوني�ة والس�ّيما ع�ىل صعي�د 
الحقائ�ب إضاف�ة اىل التخفي�ف م�ن أنش�طة 
األخ�رية«،  الس�نة  يف  أنواعه�ا  ع�ىل  دعائي�ة 
مضيًفا أن »املحاس�ب العام ل�وزارة الخارجية 
ي�ويس ش�رتاوس أص�در توجيه�ات واضح�ة 
باالمتن�اع ع�ن أي نش�اط كان«. ويف الرس�الة 
الت�ي بعثه�ا اىل جميع ممثليات كي�ان العدو يف 

العال�م وضب�اط اإلدارة، أمر ش�رتاوس جميع 
بعثات الع�دو يف العالم بإيق�اف جميع رحات 
العم�ل يف جميع املج�االت، وإيق�اف املبادرات 
واالرتباط�ات الجديدة والحالي�ة، باإلضافة اىل 
وقف عمليات ال�راء طاملا ال يوجد بذلك خرق 

للعقود باإلضافة اىل ذلك، طلب املحاس�ب العام 
إيقاف نش�اطات املستش�ارين مدفوعي األجر 
بش�كل تام، والعمل س�اعات إضافي�ة للعمال 
املحليني، وإيقاف جميع نشاطات االستضافة، 

التجمعات اللقاءات الحاشدة.

إيران تنفي امتالكها أنشطة نووية سرية

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
نرت صحيفة »الغاردي�ان« تقريرا حول 
االنتخاب�ات التونس�ية، الت�ي قال�ت إنه�ا 
للديمقراطية الش�ابة،  س�تكون امتحان�ا 
مش�رية اىل وجود احباط يف تونس بس�بب 

عدم التغيري.
مانرت�ه  بحس�ب  الصحيف�ة،  وتق�ول 

وتابعت�ه »أملراق�ب العراقي« ف�إن »هناك 
خيبة األمل أس�همت يف تش�دد الش�باب يف 
التونس، حيث حاول اآلالف منهم الوصول 
فيم�ا  االجرامي�ة،  داع�ش  جماع�ات  إىل 
تعرض�ت تون�س لهجم�ات إرهابي�ة كان 
آخره�ا هجوم�ني يف حزي�ران أعلنت عنها 

جماعات داعش اإلجرامية.

الغارديان: انتخابات تونس امتحان 
للديمقراطية وسط إحباط شعبي

المراقب العراقي/ متابعة...
يتوج�ه الن�واب الريطانيون إىل مجلس العموم للتصويت بش�أن 
إج�راء انتخاب�ات مبك�رة يريده�ا رئي�س الحكوم�ة بوري�س 
جونس�ون للخروج من األزمة السياسية التي تهز الباد وتطبيق 

اس�رتاتيجيته الخافي�ة ح�ول بريكس�ت. وبحس�ب مانرته 
»صن�داي تايم�ز« وتابعت�ه »املراقب العراقي« فأن�ه »لم يعد 

ل�دى بوري�س جونس�ون أكثري�ة يف الرملان بعد انش�قاق 
نائ�ب من حزب املحافظني وانضمام�ه اىل الحزب الليرايل 
الديموقراط�ي، وبعد طرد 21 نائبا م�ن حزب املحافظني 
صوتوا مع املعارضة عىل اقرتاح قانون الهدف منه تجنب 

خ�روج اململك�ة املتحدة م�ن االتح�اد األوروب�ي من دون 
اتف�اق«. ويفيد اس�تطاع أجرته “يوغوف” لحس�اب صحيفة صنداي 
تايمز أن »حزب املحافظني س�يتصدر االنتخابات يف حال أجريت اليوم 

ب�35% من األصوات، بفارق 14 نقطة عن حزب العمال«.

تايمز: تصويت في  صنداي 
البرلمان البريطاني على انتخابات مبكرة 

للخروج من أزمة »بريكست«

دولي دوليعربي  عربي 

المراقب العراقي/ متابعة...
أعل�ن ح�زب الل�ه، فج�ر االثن�ني، إس�قاطه طائرة 
إرسائيلي�ة مس�رية حلق�ت جن�وب لبن�ان، فيما أقر 

الكيان الصهيوني بسقوطها.
وقال ح�زب الله يف بي�ان تابعته »املراق�ب العراقي« 
ان »مجاهدو املقاومة اإلس�امية تصدى باألس�لحة 
املناس�بة لطائ�رة إرسائيلية مس�رية أثن�اء عبورها 
للح�دود الفلس�طينية اللبناني�ة باتجاه بل�دة رامية 

الجنوبية«.
وأضاف البيان: »تم إسقاط الطائرة املسرّية يف خراج 
البلدة، وأصبحت يف يد املقاومني وذلك اليوم االثنني«.

من جهته أق�ر الكيان الصهيوني، بس�قوط الطائرة 
املس�رية، ومن أج�ل اظهار عدم أهمية ه�ذه العملية 
ق�ال يف بي�ان ل�ه، إن »الطائرة س�قطت خ�ال عمل 
روتيني« زاعماً أنه »ال خش�ية من ترسيب معلومات 
منها«. وكان حزب الله قد اكد انه سيسقط الطائرات 
اإلرسائيلية املس�رية التي تخ�رق األجواء للبنانية بعد 
اعتداء الكي�ان الصهيوني بطائرتني من هذا النوع يف 

ال�25 من آب عىل الضاحية الجنوبية.

وعد فأوفى 
واىل هذا فهناك الكثري من الدالالت التي التي يؤرشها 
هذا العمل البطويل الذي ابطال حزب الله ال ش�ك بان 
اس�قاط حزب الله للطائرة املس�رية االرسائيلية عىل 
الحدود اللبنانية الفلسطينية، يعتر اوال تنفيذا لوعد 
االمني العام لحزب الله س�ماحة الس�يد حسن نرص 
الله، باالس�تهداف املختار، الي مسرية، تخرتق اجواء 

السيادة اللبنانية. 
وما جرى اليوم يؤكد ان الحزب وكما وعد السيد نرص 
الل�ه، قد تخىل عن الخط�وط الحمراء يف املواجهة مع 
العدو، وبات هو من يتحكم بقواعد االش�تباك اىل حد 

كبري جدا.

قوة الرصد
حزب الله اس�قط املس�رية املعادية ف�وق بلدة رامية 
الجنوبي�ة الحدودي�ة اي انه اس�قطها ف�ور دخولها 
االجواء اللبنانية، يف اشارة اىل ان قدرة الرصد والتتبع 

العالية جدا لدى الحزب.
وبانتظار الكشف عن مدى حداثة الطائرة املستهدفة 

وتقنيته�ا، فان العدو، وبعد تهديد الس�يد نرص الله، 
بات ملزما باطاق مس�ريات، متخفية ولديها القدرة 
عىل تجاوز اجهزة الرصد لدى املقاومة، ومع فش�له 
يف ه�ذه املهمة، يصل اىل نتيجة مفادها ان ما تمتلكه 
املقاوم�ة من هذه االجهزة اكثر تط�وراو تقدما مما 
يعرف�ه االرسائي�ي عن ق�درات الح�زب، ويؤكد مرة 
جديدة، فش�ل التقنيات االمريكي�ة االرسائيلية امام، 

مثياتها لدى محور املقاومة.

المقاومة تتحدى تكنولوجيا العدو
اذن مهما كانت تكنولوجيا املس�رية االرسائيلية فقد 
كش�فتها منظومات املقاومة، واس�قطها، وبحسب 

املعلومات فانها اس�قطت باالس�لحة النارية، وليس 
الكرتوني�ا، وس�تنر املقاوم�ة ص�ورا ع�ن الطائرة 

الحقا، بعدما اصبحت بيد املقاومني.
وهن�ا يط�رح ايض�ا س�ؤال ع�ن نوعي�ة االس�لحة 
الصاروخية املستخدمة يف عملية االسقاط، بما يؤرش 
اىل دخ�ول مع�ادالت املن�ع الجوي للمقاومة س�احة 
امليدان، بعد املنع الري والبحري، اي ان س�تارة دفاع 
ح�زب الله للبنان باتت تغطي الجو والر والبحر، بما 
يجع�ل م�ن اي مغامرة يق�دم عليه الع�دو خطرا قد 
يؤدي اىل مخاطر غري محسوبة، خاصة وان املعادالت 
الحربية مع مح�ور املقاومة تغريت، وبات رد املحور 

ع�ىل اي عدوان ردا واحدا وجغرافية املحور جغرافية 
واحدة كما اعلن السيد نرصالله سابقا.

العدو يخشى الرد
االرسائي�ي ل�ن يتجرأ عىل ال�رد، الن اي رد س�يقابل 
»حتم�ا« بال�رد، والظ�روف املوضوعية، كلها تش�ري 
اىل ان�ه، يف ح�ال تواىل الرد و الرد املض�اد، فان االمور 
س�تدحرج باتجاه مخاطر ربما ته�دد وجود الكيان 
الصهيوني من اساسه، مع العلم ان املحور االمريكي 
الصهيوني هو يف وضع من الضعف ال يحس�د عليه، 
واي ته�ور يمك�ن ان يهدده ويهدد الدول املحس�وبة 

عليه يف املنطقة.

نصر اهلل يفي بوعده ...

حزب اهلل يسقط طائرة ُمسيَّرة جنوب لبنان 
ويلحق هزيمة جديدة بالصهاينة 

المراقب العراقي/ متابعة...
فاجأ الرئيس األمريكى دونالد ترامب 
الجمي�ع بإلغ�اء محادثات الس�ام 
م�ع حركة طالب�ان ىف الوقت الذى 
كان�ت هن�اك توقع�ات باإلع�ان 
قريبا عن اتفاق سام، وهو القرار 
ال�ذى وصفته صحيف�ة »نيويورك 
تايم�ز« األمريكي�ة بأن�ه كان مث�ريا 
للدهشة ومذها ومتقلب. وذكرت 
الصحيف�ة أن »الرئيس دونالد 
ترام�ب كان ق�د اعل�ن إلغاء 
اجتماع�ا رسي�ا ىف كام�ب 
ديفي�د م�ع ق�ادة طالبان 
أفغانس�تان  ورئي�س 
املفاوض�ات  وألغ�ى 
من�ذ  املس�تمرة 
شهر  أ

بعد أن بدا أنها تتجه نحو التوصل إىل اتفاق 
س�ام«. وقال الرئيس األمريكى ىف سلسلة 
إن�ه إذا لم يكن باس�تطاعة طالب�ان وقف 
إطاق النار خال محادثات الس�ام، فربما 
ال يكون لديهم الق�وة للتفاوض عىل اتفاق 
جاد. وجاء قرار ترامب بعد انفجار س�يارة 
مفخخة صباح الخمي�س املاىض، مما أدى 
إىل مقت�ل اثنني من الق�وات التابعة للناتو، 
أحدهم�ا أمريكى، ىف وس�ط كابول. وقالت 
صحيفة »نيويورك تايمز«، يف تقرير تابعته 
»أملراق�ب العراقي« إن »عق�د قمة مفاجئة 
ىف كامب ديفيد مع ق�ادة جماعة معارضة 
قتل�ت آالف م�ن الجن�ود األمريكي�ني من�ذ 
أكتوب�ر 2001 عندما غزت الواليات املتحدة 
أفغانس�تان يعد مناورة دبلوماسية مثرية، 
ع�ىل غرار لقاءات ترام�ب مع رئيس كوريا 

الشمالية كيم جونج أون. 

تايمز: ترامب »المتقلب« نيويورك 
 يتراجع عن مفاوضة طالبان

القوات اليمنية تقصف مقرات المرتزقة في حجة

عبد الفتاح البرهان يكشف عن خطة العادة هيكلة المنظومة االمنية

المراقب العراقي/ متابعة...
أطل�ق حس�اب »معتق�ي الرأي« 
عىل موق�ع التواص�ل االجتماعي 
»تويرت« أكر حملة تغريد لنرصة 
معتق�ي ال�رأي يف الس�عودية فی 
ظ�ل ورود تقاري�ر ش�به يومي�ة 
التي تكش�ف عن ممارس�ة انواع 
املعتق�ات  يف  بحقه�م  التعذي�ب 
السعودية  الرسية وغريالرسية يف 
ومط�اردة املعارض�ني يف الخ�ارج 
عىل غ�رار م�ا ش�هدته الس�احة 
الصحف�ي  اغتي�ال  م�ن  الدولي�ة 
خاش�قجي  جم�ال  الس�عودي 
يف تركي�ا قب�ل اش�هر بايع�از من 

السلطات السعودية.
الرأي«  وقالت حس�اب »معتق�ي 
إنه »تزامنا مع م�رور عامني عىل 
انط�اق أرشس حمل�ة اعتق�االت 
تعسفية )يف سبتمر 2017( ندعو 
للمش�اركة  لاس�تعداد  الجمي�ع 
االثن�ني 2019/9/9 يف أكر حملة 

تغريد نرصة ملعتق�ي الرأي، وذلك 
منذ س�اعات الصب�اح األوىل وعىل 

مدار اليوم«.
وتفاع�ل املغردون من�ذ اللحظات 
االوىل م�ع هذه الحمل�ة من خال 
هشتاق »#سنتان_عىل_اعتقاالت_

ع�ىل  اك�دوا  »حي�ث  س�بتمر 
»فقدان حرية الراي يف الس�عودية 
ع�ن  الف�وري  االف�راج  ورضورة 
املعتقل�ني« وهاجم�وا بش�دة ويل 
العهد السعودي محمد بن سلمان 

ونظريه االماراتي محمد بن زايد.

المراقب العراقي/ متابعة...
اعتقلت ميليش�يات مدنّية تابعة للنظام الخليفي يف البحرين والد الشهيد 
»حسام الحداد« من منزله فور عودته من املستشفى، فيما استدعى آباء 
آخرين. وبحس�ب موقع ائتاف ش�باب 14 فراير ف�أن »الكيان الخليفّي 

قد هّدد والد الش�هيد باالعتقال يف ح�ال لم ُيزل صورة ولده 
الت�ي علّقها يف مأتم خاص بالعائلة، ما تس�ّبب له بوعكة 
صحّية نقل عىل إثرها إىل املستش�فى«. واعتر املوقع أن 
»هذا يأتي يف س�ياق استهداف عوائل الشهداء ورجاالت 

الصمود حيث اس�تدعى الكي�ان الخليفي أيًضا والد 
الشهيد سّيد هاش�م، وحجي صمود، واألستاذ 

ع�ي مهن�ا للتحقي�ق«. واع�رب االئت�اف 
عن »اس�تنكاره ملحاوالت االس�تهداف 

املمنه�ج لعوائل الش�هداء«، مؤّكًدا 
»حّقه�م يف الث�أر لدم�اء أبنائهم، 

ومعاه�ًدا إّياهم عىل االس�تمرار 
بالثورة حتى تحقيق ذلك.

إطالق حملة على »تويتر« لنصرة 
المعتقلين في سجون إبن سلمان السرية

الكيان الخليفي يستهدف آباء الشهداء 
عبر االستدعاءات واالعتقاالت 

اإلفالس يجبر الكيان الصهيوني على تعليق أنشطته الخارجية



5صحيفة-يومية-سياسية-عامة Aآراء l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w p a p e r
االثنين 9 ايلول 2019 
العدد 2154 السنة العاشرة

بقلم / محمود الهاشمي ...
بع�د أن يئس�ت الواليات املتحدة من إنش�اء 
تحال�ف يض�م )60( دول�ة لحماي�ة املالحة 
بالخليج والبح�ر العربي، وبعد امتناع اغلب 
الدول من االنخراط يف هكذا حلف .اليرى فيه 
العالم س�وى التورط يف ح�رب الطائل فيها.

كانت اول دولة ق�د امتنعت من االنخراط يف 
مثل هذا الحلف هي »اليابان« ثم تبعتها دول 
اوربا، فيما لم يس�تجب لهذه الدعوة س�وى 
االم�ارات، وبريطاني�ا ، وارسائي�ل )بدع�م 
بالواليات  الفش�ل دف�ع  اس�تخباري(..هذا 
املتح�دة اىل اخ�راع حل�ف جديد يض�م دوالً 
خليجية وارسائيل، عرب عنه وزير الخارجية 
االمريك�ي بومبيو يف كلم�ة القاها بجامعة 
والية كنس�اس يوم الجمعة )2019/9/6( 

واعترب ان ايران »هي املشكلة!!« 
وهن�ا نس�ال: م�ن ه�ي ال�دول الخليجي�ة 
الت�ي اعل�ن بومبيو انها س�وف تلتحق بهذا 
»التحالف« ومن هي ال�دول االوربية ايضاً؟ 
وزي�ر الدف�اع االمريك�ي مارك اس�رب خالل 
كلم�ة له القاه�ا يف املعهد امللك�ي للخدمات 
املوح�دة يف لندن الجمعة قال: »رس�التنا اىل 
دول مجل�س التعاون الخليجي انهم بحاجة 
اىل ح�ل خالفاتهم«!! واذا كان�ت هذه الدول 
عاجز عىل ح�ل خالفاتها فكيف لها ان تحل 
مشاكلها يف املنطقة، او ان تنخرط يف تحالف 
سبق وان دعيت له من قبل امريكا واعتذرت 
بش�كل او بآخر !! دول الخليج بشكل عام ال 
يمكنها فعل يشء يذكر فعىل املس�توى املايل 
قد افرغ�ت امريكا جيوبه�ا يف حرب اليمن، 
)الس�عودية واالم�ارات( أما قط�ر فقد اثر 
عىل وضعه�ا املايل حصار دول الخليج، فيما 
البحرين تعاني من مش�اكل داخلية ورصاع 
م�ع املعارض�ة، يف وق�ت ال ت�رى الكوي�ت 
وعمان من مصلحتها الدخول يف حلف يخلق 
له�ا ازم�ة مع »اي�ران« او يؤث�ر عىل حركة 

املالحة ومبيعاتها وتجارتها..
وزي�ر الدف�اع االمريكي مارك اس�رب، خالل 
زيارته للن�دن ايضاً، دع�ا االوربيني ليكونوا 
االقتصادي�ة  »التهدي�دات  اتج�اه  قلق�ني 
واالمنية املتزايدة« لكل من الصني وروسيا..

ه�ذه الدع�وة ل�م يتفاع�ل معه�ا االوربيني 
النه�ا »برصاحة« تمث�ل التوج�ه االمريكي 
وليس م�ن مصلحة اورب�ا صناعة خالفات 

تداخل�ت  ان  بع�د  واورب�ا،  الص�ني  م�ع 
اقتصادياته�ا معهم، وباتت ش�بكة س�كك                                                                                                                         
الحديد القادمة من الصني تغطي مس�احة 
اوربا، وباتت بريطانيا بالذات تقدر ان )نمو 
اقتصاده�ا مرتب�ط بعالقاتها م�ع الصني( 
بع�د وصول اول س�كة حدي�د تربط الصني 

بربيطانيا عرب املانش.
ان كل املح�اوالت الت�ي دع�ت له�ا الواليات 
املتح�دة يف الرشق االوس�ط قد فش�لت وقد 
تجىل هذا »الفش�ل« عىل أوجه يف اس�تقالة 
مهندس صفقة القرن )جيسون غرينبالت( 
وقوبلت استقالته من قبل الرئيس االمريكي 
ترامب بعد ان اكد ان س�بب االستقالة يعود 
اىل ع�دم تفاعل املنطقة والعال�م معها وبذا 
فقد تداعى الفش�ل ع�ىل جمي�ع مفرداتها 

م�ن )ورش�ة املنامة(  اىل مؤتمر وارس�و اىل 
»التحال�ف العرب�ي االمريك�ي« ال�ذي كان 
م�ن املق�رر ان يض�م دول مجل�س التعاون 
الخليج�ي باالضاف�ة اىل االردن واملغ�رب + 

امريكا.
وفقاً لذلك فان جميع املخططات االمريكية 
ض�د »اي�ران« ب�اءت بالفش�ل، بم�ا يف ذلك 
االقتصادية حي�ث اكدت تقاري�ر ان الصني 
تس�تثمر )280( ملي�ار دوالر يف القطاعات 
االيرانية املستهدفة بالعقوبات ، فيما اكدت 
روسيا والصني علناً عدم التزامها بالعقوبات 
االمريكي�ة ع�ىل اي�ران ، يف ذات الوق�ت فان 
فرنسا عرضت خط ائتمان عىل ايران بمبلغ 
)15( ملي�ار دوالر كبدي�ل ع�ن االتفاقي�ة 
االقتصادية مع اوربا املس�ماة )انيستكس( 

ان  املتح�دة  الويالي�ات  ادرك�ت  وق�د  ه�ذا 
الحص�ار االقتصادي عىل اي�ران خلق اجواء 
م�ن التعاون والتفاعل بني الش�عب والدولة 
ملواجه�ة التحديات بحي�ث تحولت خارطة 
ايران اىل حقل  الطعام الش�عب واىل ورش�ة 

للصناعة واالنتاج املختلف 
 نعتق�د أن املخط�ط االمريك�ي يف  منطق�ة 
الرشق االوس�ط يش�هد تراجعاً كبرياً، حيث 
لم تع�د االدارة االمريكية ق�ادرة عىل فرض 
او  االقتص�ادي  البع�د  يف  س�واء  هيمنته�ا 
العس�كري ، حي�ث هزم�ت يف الع�راق ويف 
س�وريا ويف افغانس�تان ، وارتف�ع منس�ب 
خالفاته�ا مع جميع اصدقائه�ا الذين باتوا 
يرون فيه�ا غري قادرة ع�ىل حمياتهم وغري 
املقاوم�ة  ق�ادرة ع�ىل مواجه�ة م�رشوع 

املدع�وم من قب�ل ايران، لذا ف�ان اخر دعوة 
لها يف تحال�ف خليجي ارسائي�ي ضد ايران 
س�يكون العن�وان االك�رب للفش�ل ، خاصة 
وان االتح�اد االوربي اج�اب اجابة رصيحة 
يف لوزي�ر الدف�اع االمريكي »ق�د ناتي ولكن 

»بصفة مراقب«....
لي�س للواليات املتحدة س�وى القبول باالمر 
الواق�ع، فقد خ�اب منهج العقوب�ات الذي 
لم يس�تجب له حتى قائد السفينة الهندي، 
مثلما خاب منه�ج التحالفات، والقيام باي 
عمل عس�كري من ش�انه املس�اس لسيادة 
اي�ران الن ثمن�ه باه�ض ، كم�ا نعتق�د ان 
اي�ران لم تتنازل عن عمقها االس�راتيجي ، 
وهي جزء ورقم مهم يف املعادلة السياس�ية 

واالمنية باملنطقة.

ليس لواشنطن سوى القبول ...
» إيران جزء مهم من المعادلة السياسية واألمنية في المنطقة«

يس�تهل بعض قراء املنرب الحس�يني حديثهم بعبارة بليغة:”يا ليتنا كنا 
معكم س�ادتي فنفوز فوزاً عظيما”..وتلك كلم�ة ُتعربرّ عن الوفاء،لكنها 
أمنية صعبة املنال،فقد مررّ الزمان ودارت األيام،ولقي قتلة الحس�ني)ع( 
عقابهم،خزياً يف الدنيا، وعذاباً يف اآلخرة،وبقيت قصة استشهاد الحسني 
عربة ودرس�ًا للبرشي�ة كلها،يف معان�ي الدفاع عن الح�ق ورفض الظلم 
والث�ورة ع�ىل الباط�ل والتضحية م�ن أجل رف�ع راية االس�الم الحق،يف 

مواجهة الظلم،والزيف والطغيان.
اً و ال بطراً وال  يقول اإلمام الحس�ني عليه الس�الم:”إني ما خرج�ت أشرِ
ظاملاً وال مفس�داً وإنما خرجت لطل�ب اإلصالح يف أمة جدي محمد صىل 
الله عليه وعىل آله وس�لم, أريد أن آمر باملعروف وأنهى عن املنكر وأسري 
يف أمة جدي بس�رية جدي وأبي عي بن أب�ي طالب, فمن قبل عنا بالحق 
ما جئنا به فالله أوىل بالحق, ومن ردنا صربنا حتى يحكم الله بيننا وبني 

قومنا والله أحكم الحاكمني”.
ويف مقام آخر، بنيرّ )عليه السالم( أقسام العبادة ودرجات الُعبرّاد قائالً:إنرّ 
ار، وإنرّ قوماً عب�دوا الله رهبًة  قوم�اً عب�دوا الله رغبًة فتلك عب�ادة التجرّ
فتلك عبادُة العبيد، وإنرّ قوماً عبدوا اللَه ُشكراً فتلك عبادُة األحرار، وهي 
أفضل العبادة.وقال )عليه الس�الم( عن آثار العب�ادة الحقيقية:من َعَبَد 
. وُس�ئل عن معنى األدب  الله ح�قَّ عبادته آتاه الله فوق أمانيه وكفايتهرِ
فقال:هو أن تخرج من بيتك فال َتلقى أحداً إالرّ رأيت له الفضَل ع����ليك.

تل�ك الكلم�ات املضيئ�ة ترس�م بع�ض جوان�ب الس�رية الخالدة لس�يد 
الش�هداء،وتؤكد القي�م التي دافع عنها اإلمام الحس�ني واستش�هد من 
أجلها، وعندما نس�تذكر تلك املعان�ي العطرة،ينبغي علين�ا أن نقول”يا 

ليتنا اقتدينا بكم” بدالً من”يا ليتنا كنا معكم”.
يا ليتنا اقتدينا بالحسني يف العبادة الخالصة شكراً لله وحده تعاىل،وآمنا 
برس�الة ج�ده الرس�ول الكريم،وتوحدن�ا يف طري�ق الحق،ول�م نتفرق 

ونتناحر باسم الدين،ولم نتصارع عىل مطامع الدنيا الزائلة.
ي�ا ليتنا اقتدينا بموقف الحس�ني ي�وم الطف،وهو ي�ردد بكربياء وعزة 
وإباء”هيه�ات منرّ�ا الذلرّ�ة” أم�ام ج�ربوت الحاكم املس�تبد وجيوش�ه 
املتجربة،فقد اختار الحس�ني إحدى الحسنيني،اما النرص أو الشهادة،أما 
الحي�اة بكرامة أو امل�وت بكربياء..وقد اختار له الب�اري عز وجل شف 

الشهادة،ومنحه املكانة الرفيعة يف الدنيا واآلخرة.
يا ليتنا اقتدينا بالحس�ني يف ترس�يخ العدل واملساواة والتسامح ورفض 
العنرصية والعصبية القبلية الجاهلية التي اس�تبدلها اإلسالم بالكرامة 
اإلنس�انية:”إن أكرمكم عند الله أتقاكم” و”ال فضل لعربي عىل أعجمي 

إال بالتقوى”!
ي�ا ليتن�ا اقتدينا بمنهج الحس�ني يف التعامالت االجتماعي�ة اليومية،فال 
فس�اد وال نفاق وال كذب وال خيانة وال تزوير وال خداع وال غش والكسل 

وال جهل وال تخاذل.
ي�ا ليتن�ا اقتدينا بأوالد الحس�ني وأحف�اده األطهار،ومضين�ا يف خطهم 
الواضح ومس�ريتهم املرشقة،فقد كانوا ق�دوة صالحة يف اإليمان والزهد 

والتواضع والكرم واملحبة.
ي�ا ليتن�ا اقتدينا ب�آل البي�ت النب�وي الرشي�ف،ويف مقدمتهم الحس�ن 
أفض�ل  املباركة،ألصبحن�ا  وذريتهم�ا  الس�الم(  والحس�ني)عليهما 
الناس،علم�اً وُخلقاً،كما يريد الحق تبارك وتعاىل”كنتم خري أمة أُخرجت 

للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر” صدق الله العظيم.

يا ليتنا اقتدينا بالحسين »ع«!

 د.محمد فلحي...

االحتالل يريد أرًضا بال شعب

بقلم /  سري القدوة…
وب�دأت تعل�و األص�وات العنرصية الت�ي تنادى 
الش�عب  ابن�اء  مغ�ادرة  بتس�هيل  وتطال�ب 
الفلسطيني من قطاع غزة اىل عدة دول ويعكس 
ه�ذا التوجه اىل فرض سياس�ة جدي�دة تتناغم 
مع ما وصلت اليه معدالت البطالة وما الت اليه 
سياسات حركة حماس التي تسيطر عىل قطاع 
غزة منذ احدى ع�رشه عاما وتتحكم بمجريات 
االوضاع ووصلت االمور معها اىل طريق مسدود 
من ارتفاع للبطالة وانس�داد االفق، ومع انعدام 
ف�رص العم�ل واملس�تقبل يف قط�اع غ�زة لتبدأ 
تطرح االحزاب االرسائيلية وتعود لتنادى بتوفري 
السبل لفتح الطريق وتقديم االغراءات لتسهيل 
مغادرة الش�باب م�ن قطاع غزة باتج�اه واحد 
فق�ط مما يعك�س جوهر الرصاع الفلس�طيني 
االرسائيي وتع�ود حكومة االحتالل العس�كري 
ش�عب  ب�ال  ارض  ش�عار  لتط�رح  االرسائي�ي 
كهدف اس�راتيجي له�ا بدال م�ن العمل لتوفري 
فرص تحقيق الس�الم املبني ع�ىل اقامة الدولة 

الفلسطينية ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه 
بالعيش بحرية اسوة بشعوب املنطقة .

وليس غريبا عىل املس�توى الرس�مي اإلرسائيي 
طرح تهجري الفلس�طينيني فهذه السياسة هي 
سياس�ة ارسائيلية مارس�تها حكومة االحتالل 
العس�كري االرسائيي منذ احتاللها لفلس�طني، 
ولم تكن سياس�ة جديدة لك�ن عودتها لطرحها 
وتبنيها من قبل املستوى السيايس لدى حكومة 
االحتالل وبالشكل العلني وىف هذا الوقت بالذات 
يعكس يف جوهره االهداف الخبيثة التى تس�عى 
س�لطات االحتالل لتحقيقها وهي افراغ االرض 
الفلس�طينية م�ن ابن�اء الش�عب الفلس�طيني 
وتخفيف االحتقان ىف قطاع غزة وإجراء تسويه 
ش�املة م�ع العائ�الت واالتح�ادات يف الضف�ة 
الغربية من خالل مشاريع الضم للضفة الغربية 
وتوس�يع املستوطنات القائمة التي باتت تنادى 
فيها االحزاب االرسائيلية املتطرفة بدعم االدارة 
االمريكية والعمل ايضا اىل التوصل لتس�وية مع 
حرك�ة حم�اس يف قطاع غزة ما يع�رف بتهدئة 

طويل�ة األم�د، فلذل�ك مخط�ط افراغ الش�باب 
وتخفي�ف الضغط املتواجد يف قطاع غزة يضمن 
س�هولة التوصل اىل ه�ذه التوصيات بش�كل او 
بأخ�ر والعم�ل عىل توفري الس�بل والتس�هيالت 
املمكنة ملغادرة الش�باب الفلسطينيني وخاصة 
م�ن قط�اع غ�زة، وقد عمل�ت س�لطات الحكم 
العسكري عىل تهويد املدن والقرى التي دمرتها 
العصاب�ات الصهيوني�ة، وغ�ريت م�ن ش�كلها 

ونمطها العرب�ي وغريت اس�مائها وعملت عرب 
سلس�لة م�ن املج�ازر االرهابي�ة البش�عة عىل 
تهجري أكرب قدر من ابناء الش�عب الفلس�طيني 
من ارضهم ووطنهم االصي فلس�طني، وأالن ما 
يت�م طرحه ليس بعيدا عن هذه السياس�ة التي 
تعمل حكوم�ة االحتالل وأجهزته�ا االمنية منذ 
ذل�ك الوقت حتى االن عىل تهجري الفلس�طينيني 
م�ن وطنه�م بط�رق ووس�ائل مختلف�ة رسية 

االحت�الل  مخاب�رات  اجه�زة  وتق�وم  وعلني�ة 
وبط�رق متنوع�ة لتدع�م تهجري ابناء الش�عب 
الفلسطيني ومنعهم من العودة وقد حرم الكثري 
من حق العودة اىل وطنهم بالرغم من حصولهم 
وتس�جيلهم كمواطنني مقيمني منذ عام 1967 
ولكنها لم تلتزم بع�ودة كل من خرج من قطاع 
غ�زة او الضفة الغربية ولم يتمك�ن من العودة 
قبل ثالث س�نوات حيث يمنع من العودة وتلغى 

رقم الهوي�ة الخاص به ويصب�ح وفقا لقوانني 
االحتالل نازح عن ارضه ولتبدأ مش�كلة جديدة 
يطل�ق عليها اس�م النازحني ايل جانب املش�كلة 

االساسية وهي مشكلة الالجئني .
إننا نقف االن ام�ام هذه املخططات االرسائيلية 
وسياس�ة التهج�ري االرسائيلي�ة الهمجي�ة وما 
يت�م طرحه من قبل س�لطات االحتالل ال بد من 
مواجهت�ه بحكمة ووطنية عالي�ة والعمل فورا 
ع�ىل اجراء تقييم ش�امل ووطني ع�ي الصعيد 
الفلس�طيني م�ن قب�ل الفصائل واملؤسس�ات 
الفلس�طينية واملجل�س الوطن�ي الفلس�طيني 
وصياغة اس�س ملواجهة ه�ذه املخططات التي 
تم�س ب�روح الصم�ود والنض�ال الفلس�طيني 
والعمل ع�ىل الرد الرسيع عىل ه�ذه املخططات 
الفلس�طيني  الوطن�ي  للم�رشوع  التدمريي�ة 
وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة، وانه حان 
الوقت فعال اىل إيجاد الحلول املناس�بة ملش�اكل 
قط�اع غزة م�ن خ�الل االرساع ف�ورا باالنتقال 
اىل اق�رص الطرق للحلول وهى تجس�يد الوحدة 
الوطنية عىل اس�اس الت�زام واضح من الجميع 
بتنفي�ذ اتف�اق 2017 الذي عقد ووق�ع برعاية 
مرصي�ة، دون اي شوط او معوق�ات م�ن أحد 
وم�ن اج�ل مواجه�ة صفق�ة الق�رن ومخاطر 
التهج�ري الجدي�دة الت�ي بات�ت تواجه الش�عب 

الفلسطيني .
إن إنهاء االنقس�ام وآث�ار االنقالب يعد مصلحة 
وطني�ة عليا وأس�اس ملواجهة التحدي�ات التي 
أمامن�ا ومواجهة تطرف حكوم�ة االحتالل وىف 
مقدمة ذل�ك كله العم�ل عىل تمك�ني الحكومة 
الفلسطينية برئاس�ة الدكتور محمد اشتية من 
بسط س�يادتها وس�يطرتها الكاملة عىل قطاع 
غ�زة كما ىف الضف�ة الغربي�ة وإعطائها فرصة 
العم�ل لح�ل أزم�ات غ�زة، وتنفي�ذ االتفاقيات 
املوقع�ة هو أس�اس إنهاء االنقس�ام والتصدي 
ملخط�ط تهج�ري ابن�اء قط�اع غزة حي�ث بدأت 

االوساط االرسائيلية العمل عىل تطبيقه.

أفريقيا تعلمت الدرس .. متى يتعلم اآلخرون ؟
بقلم / أمجد الدهامات

ش�ھدت أفريقیا، القلعة الحصین�ة للدكتاتوريات 
واالنقالبات العس�كرية والفس�اد، حكاما تشبثوا 
بالس�لطة ول�م يزيحھم منھ�ا إال امل�وت أو القوة 
العس�كرية، مثل معمر القذايف الذي حكم لیبیا ملدة 
)42 )س�نة، عمر بونغو رئیس الغابون ملدة )41 (
س�نة،روبرت موغابي رئیس زمباب�وي ملدة )37 (

سنة، ... ألخ.
لكن يف مطلع التس�عینيات حدثت تحوالت داخلیة 
األوىل  الخط�وات  إثرھ�ا  ع�ىل  ب�دأت  وخارجی�ة 
للديمقراطیة يف دول القارة،أجريت انتخابات حرة 
يف العدي�د من بلدانھا )نیجیريا، الس�نغال، تنزانیا، 

بوركینا فاسو، ساحل العاج، غینیا، ... ألخ(.

ويب�دو أن الش�عوب األفريقیة ق�د تعلمت الدرس، 
ولم تك�رر األخطاء الس�ابقة عندم�ا انتخبت بعد 
االس�تقالل األنظم�ة ذات التوجه االش�راكي التي 
تحول�ت بم�رور الزم�ن إىل أنظمة قمعی�ة دموية 
رغم رفعھا ش�عارات ثورية براقة عن االس�تقالل 
والحري�ة ومقاومة االس�تعمار، فدقق�وا كثیراً يف 
اختیاراتھم وانتخب�وا بالتايل قادة وبرملانات عملوا 
عىل تنمی�ة االقتصاد وفرض األم�ن والقضاء عىل 

الفساد.
يف لیربي�ا، مث�اًل، الت�ي ش�ھدت حك�م دكتاتوري 
وح�روب أھلیة م�ن ع�ام )2003-1980 ،)انتخب 
الشعب الس�یدة )ألین جونسون سیرلیف( رئیسة 
للجمھورية ع�ام )2005 ،)وھي مناضلة حصلت 

ع�ىل )نوب�ل( للس�الم لدورھ�ا يف إيق�اف الح�رب 
االھلیة،فحارب�ت الفس�اد وأم�رت بمحاكمة )46 
)مس�ؤوالً حكومیاً من بینھ�م ابنھا نائب محافظ 
البن�ك املرك�زي، وط�ردت )10 (مس�ؤولین  ألنھم 
س�افروا ولم يس�اھموا يف مقاومة مرض )إيبوال( 
ال�ذي انت�رش يف البل�د، ولھ�ذا لقب�ت ب�� )امل�رأة 

الحديدية(.
ويف مالوي تولت الس�یدة )جويس باندا( الرئاس�ة 
ع�ام )2012 )فق�ررت تخفی�ض راتبھ�ا ورواتب 
املسؤولین الكبار بنس�بة)%30 (, وباعت الطائرة 
الرئاس�ة واملوك�ب الرئ�ايس البال�غ )60 )س�یارة 
فخمة، بل انھا حتى باعت بیتھا الش�خص لتطعم 

بثمنه الفقراء.

أم�ا يف تنزانیا والتي حكمھ�ا الدكتاتور )جولیوس 
،)فق�د   1961-1985( الف�رة  خ�الل  نیري�ري( 
انتخب�ت الرئیس )ج�ون ماغوفويل(ع�ام )2015 
،)فحارب الفس�اد حتى أطلقوا علی�ه لقب )قاھر 
وھم�ي  )موظ�ف   20000( فص�ل  إذ  الفس�اد(، 
يتقاضون روات�ب بدون عمل، ث�م فصل )10000 
)موظ�ف لتزويرھم ش�ھاداتھم الدراس�یة، وطرد 
عدة مس�ؤولین بارزين لفسادھم، كما قلص عدد 
الوزراء والبعث�ات الخارجیة، وأمر ببیع س�یارات 
عادي�ة  بس�یارات  واس�تبدالھا  الحديث�ة  الدول�ة 

صغیرة.
ورغ�م كل إنجازاته وحب الش�عب له إال أنه رفض 
دع�وات الربمل�ان لتعديل الدس�تور والبق�اء لوالية 

ثالث�ة يف الحك�م!ويف روان�دا الخارج�ة م�ن حرب 
أھلیة مدمرة س�بقھا حكم دكتاتوري فقد انتخب 
الش�عب )بول كاغامي( ال�ذي أنھى الحرب وحقق 
الكثیر من اإلنجازات يف مجاالت االقتصاد والصحة 
والتعلیم فأصبحت من أكثر البلدان تقدماً وازدھاراً 

عىل مستوى القارة.
كم�ا عمل�ت دول القارة ع�ىل إنھ�اء التفرقة بین 
أبنائھ�ا عىل أس�س مناطقیة أو قبلی�ة أو اثنیة أو 
دينی�ة وقدم�ت ضمان�ات كثی�رة ملكوناتھا حتى 

القلیلة العدد منھا:
يف نیجیريا، لن يفوز املرشح لرئاسة الجمھورية إال 
إذا حص�ل عىل األغلبیة املطلق�ة ألصوات الناخبین 
وب�رشط حصوله عىل نس�بة )%25 (من األصوات 

يف ثالث�ة أرب�اع املحافظ�ات البال�غ عددھ�ا )36 (
محافظة للحد م�ن الوالءات املناطقی�ة والقومیة 
والقبلیة فیمثل الرئیس عندھا أوسع طیف ممكن 

من أبناء الشعب.
أما يف كینیا فالبد للمرش�ح الرئ�ايس من الحصول 
عىل األغلبیة املطلقة باإلضافة إىل نسبة )%25 (من 
املصوتین يف )24 (مقاطعة م�ن املقاطعات البالغ 
عددھا )47 ( فیكون الرئیس ممثالً ألغلب مناطق 

البلد ومكوناته.
لقد تعلمت الش�عوب األفريقیة من دروس املايض 
وأصبحت أكثر واقعیة تبحث عن مصالحھا ولیس 
عن الش�عارات وتعم�ل بجد لعدم تك�رار األخطاء 
التي اقرفتھا سابقاً.لكن ... متى يتعلم اآلخرون؟

شعار )أرض بال شعب( تبنته الحركة الصهيونية منذ البداية حيث عملت 
الحركة الصهيونية علي تنفيذ عملي لهذا الشعار مستخدمة كل الوسائل 

الممكنة من اجل تطبيقه عمليا على ارض الواقع وقامت بتهجير ابناء 
الشعب الفلسطيني من ارضهم عبر ارتكابها المجازر بحقهم وترويعهم 

القتالعهم من أرضهم، واليوم يعود االحتالل االسرائيلي ومؤسسات 
المجتمع العنصرية المتطرفة لدى حكومة االحتالل لتنادى بتهجير ابناء 

الشعب الفلسطيني من قطاع غزة وفتح ابواب الهجرة وتقديم اغراءات 
مادية للدول التى تستعد الستقبال المهاجرين من ابناء قطاع غزة، 

بل دعت بعض القيادات االمنية والسياسية المتطرفة لدى االحتالل الى 
تقديم تسهيالت من اجل تسفيرهم .



المراقب العراقي- صفاء الخفاجي 
يلتق�ي منتخب العراق الي�وم االثنني نظريه 
اس�تعداداية  ودي�ة  مب�اراة  يف  االوزبك�ي 

للتصفيات املشرتكة يف ملعب عمان الدويل.
االوىل  مب�اراة  يف  تع�ادل  الرافدي�ن  اس�ود 
بافتتاح التصفي�ات امام البحرين يف املنامة 
مع عدم تقديم املس�توى الذي يليق بسمعة 
وتاري�خ الكرة العراقية، ومب�اراة اليوم هي 
فرصة للم�درب كاتانيتش الج�راء عدد من 
التغيريات س�واء يف التشكيل الذي سيخوض 
به املباراة او االس�لوب واللعب بطريقة اكثر 
هجومي�ة خاصة وان الجمي�ع الحظ وجود 
خل�ل يف الش�ق الهجوم�ي ل�دى املنتخب يف 
مباراة البحرين سواء مع عدد املهاجمني او 

طريقة ايصال الكرة اىل املهاجم مهند عيل.
املحلل الكروي س�عد حافظ تحدث للمراقب 
العراق�ي قائال: مباراة اليوم تتحمل ش�قني 
االول ه�و يج�ب ارشاك ع�دد م�ن الالعبني 
وتجربة الالعبني الشباب وخاصة مع غياب 
بعض املحرتفني عن املنتخب وكذلك تحقيق 
الفوز مطلوب يف املباراة من اجل رفع الروح 
املعنوية لدى املنتخب وبالتايل فان الفوز عىل 
اوزبكستان س�يعطي الفريق دفعة معنوية 
كبرية الن الفري�ق االوزبكي من الفرق التي 

لها ثقلها يف القارة االسيوية«.
واضاف حافظ » يجب الرتكيز عىل االسلوب 
الذي س�نلعب به املباراة س�واء كان دفاعيا 
او هجومي�ا م�ع التأكي�د ع�ىل ان الفري�ق 
يعاني من عقد هجومي واضح وكبري سواء 
من ناحي�ة ايص�ال الك�رة اىل املهاجمني او 
خلق الفرص املس�احات ب�ني خطوط فريق 

الخصم ضعيف جداً«.
وتاب�ع »يجب ان يعمل امل�درب عىل التوافق 
بني الش�ق الهجومي والدفاعي مع افضلية 
تس�جيل  وعملي�ة  الهجومي�ة  للطريق�ة 
االه�داف التي يعاني املنتخ�ب منها وبالتايل 

تتول�د الثقة ل�دى الالعب�ني يف طريقة انهاء 
الفرص املتاحة يف املستقبل«.

ون�وه »ان مس�توى املنتخ�ب الضعيف مع 
امل�درب كاتانيتش يس�ئل عنه اتح�اد الكرة 
ال�ذي حت�ى االن يكاب�ر يف موضوعة املدرب 
كاتانيت�ش م�ع تأكيد جمي�ع املختصني ان 

املدرب فقري فنيا س�واء يف االعداد للمباريات 
او قراءة املباراة، مش�ريا اىل ان »الدرب حتى 
االن ل�م يظه�ر اي بصمة عىل اس�لوب لعب 
املنتخب العراقي مع مرورو سنة عىل توليه 

قيادة املنتخب العراقي«.
وخت�م حديث�ه بالقول »فيم�ا يخص اللعب 

باسلوب هجومي يحمل طريقتني االوىل هي 
اللع�ب بالعبني مهاجمني م�ع االعتماد عىل 
االجنح�ة للتموي�ل وخلق الف�رص والثانية 
ه�ي اللعب بمهاجم واحد م�ع االعتماد عىل 
العبني الوس�ط يف خل�ق املفاجئ�ة والزيادة 
العددي�ة يف منطقة جزاء الخص�م« الفتا اىل 

ان املنتخ�ب يف مب�اراة البحرين لم يمتلك اي 
العب وس�ط يجيد موضوع الزيادة العددية 
او املفاجئة ال مهدي كامل وال اسامة نوري 
لذلك يج�ب ان يكون اختيار العبي الوس�ط 
عىل وفق االسلوب الذي سينتهجه املدرب يف 

مباراة اليوم«.

حتقيق الفوز �رضوري لرفع الروح املعنوية

دعوات لـ»لكاتانيش« باللعب بطريقة هجومية 
للتفوق على أوزبكستان

المراقب العراقي/ بغداد... 
أكد املدرب الس�ابق للمنتخب الوطني باسم قاسم، أنه 
سيعتزل التدريب اذا ما تأهل املنتخب العراقي إىل كأس 

العالم بقيادة املدرب كاتانيتش.
وق�ال قاس�م يف ترصيح صحفي ان�ه »اذا كان هناك أمل 
بنسبة %10 لصعود املنتخب العراقي اىل كاس العالم فال 

احد سيقيض عىل هذا األمل سوى املدرب كاتانيتش«، مؤكداً انه 
»اذا م�ا تأه�ل املنتخب العراقي اىل املونديال فس�أعتزل التدريب 
نهائي�اً«. وبني ان »نس�بة ال�%10 اذا ما ت�م جلب مدرب محيل 

للمنتخب فستصبح 50%«.
وأض�اف انه »اليوج�د أمل يف تأه�ل الع�راق اىل كأس العالم مع 

املدرب كاتانيتش وال توجد اية فرصة.

باسم قاسم: كاتانيتش سيقضي على آمال المنتخب بالتأهل

حكام المثنى يجتازون اختبارات الدوري الممتازجسام: المشاكل أربكت استعدادات الطلبة

سلمان ُيشيد بالمعسكر اإلعدادي لكرة الكرخ 

ال حديث يعلو على حديث املنتخب 
الوطني وتعادله اإيجابيًا مع منتخب 

البحرين �صمن ت�صفيات مونديال 
العامل يف قطر عام 2022 الن�صخة 

االآ�صيوية، فرغم النتيجة التي تعد 
اإيجابية بح�صاب منطق احل�صول 
على النقاط يف دوري املجموعات 

التي تلعب ذهابًا واإيابًا كما اأنها 
املباراة االأوىل ملنتخبنا الوطني 

بقيادة ال�صلوفيني كاتانيت�ش �صمن 
الت�صفيات اإال اأن �صكل املنتخب 

وت�صكيله مل يناال ر�صا اجلمهور 
واملتابعني مهما اختلفت درجاتهم 

حيث مل يكن ظهوره مب�صتوى 
الطموح واالأمل مبنتخب عراقي قادر 
على الو�صول اىل املونديال �صمن كبار 

اآ�صيا.
البد من السؤال األهم يف أذهان أغلب املتابعني: 
إن منتخبن�ا ال�ذي كان عاجزاً ومش�تتاً أمام 
منتخب البحرين املتواضع ترى كيف س�نلعب 
مع منتخب إيران الق�وي يف طهران؟ وهل لنا 
ق�درة عىل الصم�ود امامه؟ كيف لن�ا أن نغريرّ 
واقع ه�ذا الفري�ق اىل األفضل بوج�ود مدرب 
اجم�ع الخرباء ع�ىل انه فقري فني�ًا؟ ومن هم 
الالعب�ون األكثر اس�تحقاقاً لتمثي�ل املنتخب 
وتعويض االس�ماء الحالية املتهالكة؟ ننتظر 

األجوبة من اتحاد اللعبة املعني!
االتح�اد  العض�اء  متضارب�ة  ترصيح�ات   *
العراقي لكرة القدم مجملها ُينبئ بأن الدوري 
الك�روي املقبل ومعه بطولت�ي الكأس وكأس 
اش�عارات  اىل  للتأجي�ل  س�تتعررّض  الس�وبر 

اخرى.
هذه االش�ارات وغريه�ا تؤكد لن�ا ان التطور 
املنش�ود يف نظام البطولة األهم س�يكون كما 
ه�و خالل االعوام املاضية مراوحا يف محله ان 
صح لنا التعبري، واذا كانت الخطوة االصالحية 
االه�م واالكث�ر تأث�رياً تس�ري عىل ه�ذا النحو 
ونقص�د به�ا إيق�اف التأجي�الت غ�ري املربرة 
فيقين�ا ان ج�دول االصالحات اآلخ�ر املنتظر 
سيتعثر هو اآلخر ايضاً، فيما يخص االحرتاف 
والتنظيم والحكام وعمل جميع لجان االتحاد 
االخ�رى، هذه العملية تعني اننا لن نقوى عىل 
صناعة كرة قدم متطورة يف بلدنا كون املفصل 
االه�م يعاني التعثرّر، واذا كان دوري املتقدمني 
يتعرض لنكبات مبك�رة فالرضورة ان دوري 

الناشئني والشباب املرتقب سيولد ميتاً.
إننا يف الصحافة الرياضية حني نش�ري لجميع 
الظ�روف وحس�اباتها فإنن�ا نس�تبق  ه�ذه 
االحداث والتذكري بذات الوقت وان كان الكالم 
هواء يف ش�بك كما يصفه احد اعضاء االتحاد 
فالعم�ل الخ�اص باالتحاد هو اآلخ�ر هواء يف 
ش�بك واقرار بفش�ل مرتاكم لم يج�د اتحادنا 

سبيال للنجاح فيه.

العبون متهالكون..
 ودوري ميت !!

محمد حمدي

حددت لجنة املسابقات يف اتحاد كرة القدم موعد انطالق منافسات بطولة كأس العراق للدور 
٣٢ يف الف�رتة م�ن ٥ - ٧ خالل الش�هر املقب�ل يف أيرّام الفيف�ا. وجاء ذلك القرار ع�ىل اعتبار ان 
الدوري املمتاز س�يتوقف بسبب انش�غال منتخبنا الوطني يف منافس�ات التصفيات املزدوجة 
)كأس العالم واسيا(، اذ سيلتقي منتخبنا الوطني منتخب هونغ كونغ يوم العارش من الشهر 
املقبل يف البرصة. وارتأت لجنة املس�ابقات ان تس�تغل فرتة التوقف وتحدد موعد انطالق الدور 
٣٢ لبطولة كاس العراق والتي تش�مل أندية ال�دوري املمتاز، وهي ٢٠ فريقا، باالضافة اىل ١٢ 

فريقا من الذين سيتأهلون من أندية االوىل والثانية.

كش�فت إدارة نادي الس�ماوة، أن الفريق األول لكرة القدم س�يدخل يف معس�كر تدريبي 
االسبوع املقبل يف العاصمة بغداد، فيما أشارت إىل أن الفريق سيبقى يف بغداد لحني لقاء 

فريق الزوراء عىل ملعب الشعب يف الجولة األوىل من الدوري املمتاز.
وقال الناطق باسم النادي عيل عزيز ان الفريق سيسافر إىل بغداد بعد العارش من محرم 
للدخول يف معسكر تدريبي تحضريا ملنافسات الدوري، مبينا ات املعسكر سيشهد خوض 

لقاء ودي مع إحدى الفرق البغدادية املشاركة يف الدوري.

السماوة يعسكر في بغداد استعدادا للدوريبطولة الكأس تنطلق في أيام »الفيفا« الشهر المقبل
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المراقب العراقي/ بغداد... 
كش�ف املغرب�ي زكريا إس�ماعيل محرتف نفط 
الوس�ط، طموح فريقه يف املوسم الحايل، مؤكدا 
أن عندليب الفرات األوس�ط س�يكون منافس�ا 

رشسا عىل لقب الدوري هذا املوسم.
وق�ال إس�ماعيل »إن نفط الوس�ط يف املوس�م 
الجديد سيكون بحال مختلف تماما عن املوسم 
امل�ايض«. وأض�اف »طم�وح اإلدارة والجه�از 
الفن�ي والالعبني يكم�ن يف املنافس�ة بقوة عىل 
املراك�ز األوىل حيث نجح الجه�از الفني يف خلق 

توليفة مميزة من الالعبني لتمثيل الفريق«.
وأوضح »اإلدارة نجحت يف التعاقد مع محرتفني 

عىل مس�توى متميز، سيش�كلون دعامة قوية 
للفري�ق، باإلضاف�ة إىل الالعب�ني املحليني الذين 
تركوا بصمة جيدة يف املواسم املاضية ومجموعة 
من الالعبني الشباب الذين يعدون نواة حقيقية 
الوس�ط  »نف�ط  وأكم�ل  الفري�ق«.  ملس�تقبل 
متهيأ بش�كل جيد للموس�م املقبل، واملعس�كر 
التدريبي يف أربيل منح الجميع فرصة التحضري 
س�واء الالعبني باجتهاده�م والتزامهم لتطبيق 
الواجب�ات أو الجه�از الفني الذي نفذ أس�اليب 

مختلفة للعب حسب قوة الفرق املنافسة«.
يش�ار إىل أن زكريا إسماعيل حافظ عىل موقعه 
يف تش�كيلة نفط الوس�ط للموس�م الثاني عىل 

التوايل.

المراقب العراقي/ بغداد... 
أكد املدرب املس�اعد لكرة القوة الجوية، 
فريق�ه  اس�تعداد  الجاب�ر،  عب�د  ع�يل 
املقب�ل  املوس�م  بمنافس�ات  للدخ�ول 
وخطف البطاقة املؤهل�ة للدور 16 من 
بطول�ة كأس محم�د الس�ادس لالندية 

االبطال.
وقال عبد جب�ار إن »فريقه بات جاهزا 
للدخول يف منافس�ات املوس�م املقبل«، 
مضيف�ا أن »القوة الجوي�ة بات يتمتع 
بتوليفة مميزة، عقب اس�تقطابه عددا 

من الالعبني الشباب املميزين«.
وب�ني أن »فريقه ب�ات جاه�زا لتقديم 

موس�م كروي مميز يتطل�ع من خالله 
املنافس�ه عىل جميع البط�والت«، الفتا 
اىل ان »فريق�ه مس�تعد لقطف البطاقة 
املؤهل�ة اىل دور ال��16 يف املب�اراة التي 
س�تجمعه بالس�املية الكويتي لحساب 
ال�دور 32 م�ن كأس محم�د الس�ادس 

لالندية االبطال«.
يذكر ان ن�ادي القوة الجوية س�يالعب 
ن�ادي أمان�ة بغ�داد منتص�ف الش�هر 
الجاري لحساب الجولة األوىل من دوري 
الك�رة املمت�از قب�ل أن ينتق�ل للكويت 
للق�اء الس�املية يف مباراة إي�اب بطولة 

كأس محمد السادس لالندية االبطال.

المراقب العراقي/ بغداد... 
قال مدرب الطلبة ثائر جس�ام، إن املشاكل التي مر 
بها النادي وشكاوى الالعبني السابقني، أثرت بشكل 

كبري عىل إعداد الفريق للموسم املقبل.
وأوضح جسام أن » إعداد الفريق للموسم املقبل 
متأخ�ر جدا، عىل خالف األندية األخرى، التي 
ب�دأت اإلعداد مبكرا، وذلك بس�بب ش�كوى 
عدد من الالعبني للنادي.. القرار الذي صدر 
بش�أن هبوط الفريق للدرجة األوىل عطل 

التدريبات وأربك التحضريات«.
تدريبات�ه  ع�اود  »الطلب�ة  وواص�ل 
وسيدخل معسكرا مغلقا يف العاصمة 
بغ�داد، مل�دة خمس�ة أي�ام، تتخللها 
مبارات�ان تجريبيت�ان.. الوق�ت قد ال 
يك�ون كافيا، لكننا نس�عى بكل جهد 

لتجهيز الفريق النطالقة الدوري«.
يش�ار إىل أن الطلبة لم يس�دد، حتى اآلن، املبالغ 
الت�ي قرره�ا االتحاد اآلس�يوي لالعب�ني، الذين 
قدموا ش�كاوى رس�مية، وق�د ُتطب�ق العقوبة 
بإن�زال الفري�ق إىل الدرج�ة األوىل، يف حال عدم 

التسديد.

المراقب العراقي/ بغداد... 
أكم�ل فريق الك�رخ تحضرياته 
للموس�م الك�روي املقب�ل بعد 
أن اختت�م معس�كره التدريبي 
يف تركي�ا وال�ذي اس�تمر مل�دة 
أسبوعني كاملني. وقال مدرب 

ك�رة الكرخ كريم 
ن  س�لما

ن  أ

»الفريق بات جاهزا ملباريات الدوري بعد أن اس�تفدنا 
بش�كل مثايل من املعسكر التدريبي يف تركيا، وخضنا 
م�ن خالل�ه ث�الث مباري�ات تجريبية م�ع املرخية 
القطري ورفا س�بورت الرتكي وديس�نا األوكراني، 

واملباريات منحتنا الرؤية الكاملة لوضع الفريق.
وبني س�لمان أنه استثمر األجواء الجيدة يف تركيا من 
خالل تكثي�ف التدريب�ات بإقامة وحدت�ني تدريبيتني 
يومي�ا لرفع الجاهزي�ة البدنية، باإلضاف�ة إىل وحدات 
الرشاقة والحديد، وجميع تلك األمور وضعت الالعبني 
بجاهزي�ة تام�ة. وأوض�ح أن الفري�ق جاه�ز 
للمباراة األوىل يف ال�دوري خاصة وأن الكرخ 
الكهربائية عىل  الصناع�ات  سيس�تضيف 
ملعب�ه، وطموحه الحفاظ عىل املس�توى 
الطي�ب الذي ظه�ر به الفريق يف املوس�م 
امل�ايض رغ�م أن عدد كبريا م�ن الالعبني 

غادروا الفريق هذا املوسم.
يش�ار إىل أن فري�ق الك�رخ اعتمد عىل 
امل�ايض  املوس�م  يف  الش�ابة  الوج�وه 
ونج�ح يف سياس�ته بالحص�ول ع�ىل 

املركز السادس.

المراقب العراقي/ بغداد... 
كش�فت لجنة الحكام يف االتحاد الفرعي لكرة القدم يف 
املثنى، عن اجتي�از ٩ من حكام املحافظ�ة االختبارات 
الخاصة بالدوري املمتاز والتي أجريت يف ملعب الشعب 

الدويل بإرشاف االتحاد املركزي لكرة القدم.
وق�ال رئي�س اللجنة نجم س�لبيح ان »اللجنة تس�عى 

لتهيئ�ة الكوادر التدريبية وتش�كيل قاعدة من الحكام 
الشباب من مختلف الدرجات , مشرياً ان هؤالء الحكام 

سيشاركون بإدراة مباريات الدوري املمتاز«.
وأض�اف س�ليبح أن »االتح�اد الفرعي يعم�ل عىل زج 
ح�كام املحافظة ب�دورات تطويري�ة ليكون�وا حكاماً 

ناجحني يف املستقبل«.

عبد الجبار: الجوية جاهز لهزيمة السالميةزكريا إسماعيل: نفط الوسط سيكون منافًسا شرًسا 



تلق�ى أوناي إيمري املدير الفني آلرس�نال، رضبة 
ثنائي�ة موجع�ة بعدما تع�رض اثنني م�ن العبي 
الفريق لإلصابة خالل مشاركتهما برفقة منتخب 

بالدهما.

وذكرت صحيفة »مريور« الربيطانية، أن آرس�نال 
مه�دد بفق�دان الثنائي جرانيت تش�اكا ولوكاس 
توريرا، العبا الوس�ط، بعدم�ا خرجا من مباراتني 
لس�ويرسا وأوروج�واي ع�ى الرتتي�ب إلصاب�ات 

مختلفة.
وأضاف�ت أن تش�اكا عان�ى م�ن إصاب�ة يف وت�ر 
أكيل�س، موضح�ة أن الالعب أكد أن�ه تعرض لها 

منذ عدة أسابيع.
وقال تش�اكا »كنت أعاني من آالم يف وتر العرقوب 
لبضعة أس�ابيع، وش�عرت بها خالل املباراة، هذا 

مؤلم لكن يجب أن أكون عى ما يرام«.
ولفت�ت إىل أن توريرا طلب اس�تبداله م�ن مباراة 
أوروج�واي وكوس�تاريكا، ليخ�رج قب�ل نهاي�ة 
الش�وط األول م�ن املب�اراة الت�ي انته�ت بف�وز 

أوروجواي )1-2(.
وختم�ت بأن إيم�ري س�يعاني حال تأك�د غياب 
تشاكا وتوريرا، الس�يما وأنهما سيضعان املدرب 
أمام خيارات قليلة يف خط الوس�ط أمام واتفورد، 
يف ظل أيًضا وجود شك يف مشاركة جو ويلوك الذي 

يعاني من إصابة يف ربلة الساق.

استمتع دانييل ميدفيديف يف السابق بدوره كرشير 
عى مالعب فالش�ينج مي�دوز، لكن أكم�ل الالعب 
ال�رويس تحوله غ�ري املرجح إىل بطل بع�د النهائي 

املثري ضد نادال يف بطولة أمريكا املفتوحة للتنس.
ورغم الخس�ارة املثرية أمام الالعب اإلسباني، لكن 
ميدفيدي�ف أثب�ت أن يف انتظ�اره خ�وض مباريات 
يف  الك�ربى  األرب�ع  البط�والت  يف  أخ�رى  نهائي�ة 
املستقبل، وربما يكون التهديد للثالثي الكبري نادال 
وفيدرر وديوكوفيتش. ووصل الالعب الرويس، الذي 
وقفت الجماهري يف فالش�ينج مي�دوز عى الجانب 
املضاد له بسبب سلوكه يف األدوار السابقة، إىل أول 
نهائي له يف البطوالت األربع الكربى وسط صيحات 

االستهجان. 

لكنه نجح تدريجيا يف اكتس�اب الجماهري باس�تاد 
آرث�ر آش إىل صفه، وأظه�ر روحا قتالي�ة ومهارة 
يف انتفاضت�ه املذهلة من تأخ�ره بمجموعتني قبل 
أن يحس�م نادال اللق�ب لصالح�ه باالنتصار 5-7 
و6-3 و5-7 و4-6 و6-4 يف مب�اراة امتدت إىل أربع 

ساعات و50 دقيقة.
وق�ال ميدفيديف بعد حصوله ع�ى جائزة وصيف 
البط�ل »أعلم أنه يف وقت س�ابق م�ن البطولة قلت 
شيئا بشكل س�يئ واآلن أقوله بشكل جيد. أنا هنا 
يف النهائي بسبب الطاقة التي حصلت عليها منكم.

وتابع »أنتم )أيه�ا الجماهري( كنت تضغطون عيل 
إلطالة ه�ذه املباراة ألنكم تريدون مش�اهدة املزيد 

من التنس وألجلكم كنت أقاتل بجنون«.

ذكر تقرير صحفي إس�باني، أن ماريانو دياز نجم 
ري�ال مدري�د يرفض االستس�الم، حي�ث يرغب يف 
القت�ال من أج�ل دخول حس�ابات مدربه الفرنيس 

زين الدين زيدان.
وبحس�ب صحيف�ة »مون�دو ديبورتيف�و«، الت�ي 
تابعتها »املراقب العراقي« فإن ماريانو دياز البالغ 
من العمر 26 عاًما، قرر البقاء يف ملعب سانتياجو 
برنابي�و والقت�ال م�ن أج�ل الحصول ع�ى مكان 

أسايس يف هجوم النادي امللكي.
وأش�ارت إىل أنه رغم تألق كري�م بنزيما مؤخرًا، إال 

أن زي�دان يحت�اج إىل وج�ود مهاجم آخر 
بجانب الالعب الفرنيس.

ولفت�ت الصحيف�ة إىل أن�ه رغ�م افتق�اد 
ماريان�و دي�از لثقة امل�درب زي�دان، إال أن 

املهاجم ال يستس�لم، حيث يقاتل مع زميله 
ل�وكا يوفيت�ش م�ن أجل دخ�ول التش�كيلة 

األساسية للفريق امللكي.
وتمتع ماريانو دياز باهتمام خاص من ش�الكه 

وإش�بيلية ومي�الن ه�ذا الصيف، لكن�ه فضل يف 
النهاية البقاء مع ريال مدريد.

رد ليون�اردو بونوتيش، مدافع منتخ�ب إيطاليا، عى 
االنتق�ادات الت�ي تعرض لها م�ن قب�ل كارابيتيان، 
مهاجم منتخب أرميني�ا، عقب مواجهة الفريقني يف 
تصفي�ات يورو 2020. وتس�بب بونوتيش يف حصول 
كارابيتيان عى بطاقة حمراء خالل مواجهة الفريقني، 
حيث ي�رى كارابيتيان أن اإليط�ايل ادعى اإلصابة خالل 
التحامهما الذي تس�بب يف حصوله عى البطاقة الصفراء 
الثانية، ومن ثم طرده، يف حني رأى حكم املباراة أن الالعب 

األرميني وجه رضبة باملرفق لبونوت�يش.
وق�ال بونوت�يش يف ترصيح�ات أبرزته�ا 
ش�بكة »سبورت ميدياست« التي تابعتها 
»املراق�ب العراق�ي«: »ل�دي إصاب�ة فوق 
الحاجب، لذل�ك قفزت م�ع كارابيتيان يف 
اللعب�ة املش�رتكة وكان اهتمام�ي فق�ط 
بحماية نفيس م�ن اإلصابة التي تعرضت 

لها فوق العني«.

عرب الجزائ�ري رياض محرز نجم مانشس�رت 
سيتي اإلنجليزي، عن رغبته يف قيادة منتخب 
ب�الده للف�وز يف جمي�ع مبارياته الرس�مية 
والودي�ة. وقال مح�رز يف ترصيحات متلفزة 
»نرغب يف املواصل�ة بنفس الروح التي لعبنا 

بها خالل بطولة أمم أفريقيا 2019«.
وأض�اف مح�رز »نعل�م أن املهم�ة س�تكون 
صعبة ألننا اآلن نلعب بثوب البطل، ولكن يجب 

أن تتحول األحالم إىل حقائق واقعية«.
وتاب�ع »نس�تهدف الفوز ع�ى بن�ني، ال يهمنا إن 

كانت مباراة ودية أو رس�مية، فاملهم بالنسبة 
لن�ا يبقى إدخ�ال الفرحة والس�عادة إىل قلوب 
أنصارن�ا«. كما تطرق مح�رز إىل وضعيته مع 
مانشس�رت س�يتي، حي�ث أكد مواصل�ة العمل 
بجدية من أجل نيل ثقة املدرب بيب جوارديوال.

وحول شائعات خالفه مع املدرب، علق »عالقتي 
جيدة مع جوارديوال، ال يوجد أي خالف بيننا، لقد 

أرشكن�ي يف مباراتني من أص�ل 4 مواجهات وهذا 
أم�ر رائع، خاصة وأن املنافس�ة عى أش�دها داخل 

الفريق«.

انتقد فران�ك دي بور، مدرب أياكس الس�ابق، طريقة 
تعام�ل إرنس�تو فالف�ريدي املدي�ر الفن�ي لربش�لونة 
اإلس�باني، م�ع فرينك�ي دي يون�ج، الع�ب وس�ط 
البلوجران�ا. وأكد العب البارس�ا الس�ابق، أنه فوجئ 
باملرك�ز ال�ذي يلع�ب في�ه دي يون�ج تح�ت قي�ادة 
فالفريدي. وقال دي بور يف ترصيحات وفًقا لصحيفة 
»مون�دو ديبورتيف�و« تابعتها »املراق�ب العراقي« : 
»لقد رأيت املباراة األخرية لربش�لونة، وفرينكي كان 
يلع�ب متطرًف�ا يف وس�ط امللعب، هذا لي�س مركزه 
األص�يل، إن�ه بحاج�ة ألن يلعب يف منتص�ف امللعب 
أو كمتحك�م يف الك�رة«. وأضاف »ال أع�رف ما يريد 

فالفريدي أن يفعل معه.. بوس�كيتس العب كبريًا يف 
الس�ن، لكنه ال يزال بإمكانه املش�اركة واللعب بشكل 

جيد«. 
يذك�ر أن الن�ادي الكتالوني، نج�ح يف التعاقد م�ع دي يونج خالل فرتة 

االنتقاالت الصيفية األخرية، قادًما من صفوف أياكس أمسرتدام الهولندي.

ثنائي آرسنال مهدد بالغياب
 عن مواجهة واتفورد

المراقب العراقي/ متابعة...ميدفيديف: كنت أقاتل بجنون أمام نادال
أعل�ن يواخيم ل�وف، املدير الفن�ي للمنتخب 
األملان�ي، أن قائ�د الفري�ق وح�ارس مرماه، 
مانويل نوير، سيش�ارك يف مباراة املانشافت 
أمام أيرلندا الش�مالية صاحبة األرض، اليوم 

االثنني، يف التصفيات املؤهلة ليورو 2020.
وقال لوف »نوير س�يلعب اليوم«، يف إش�ارة 
إىل مواصلت�ه تفضيل حارس باي�رن ميونخ 
املخ�رم ع�ى نظ�ريه يف برش�لونة، م�ارك 
أندري�ه ت�ري ش�تيجن، ال�ذي أب�دى تحفظه 

مؤخرًا عى جلوسه بدياًل.
ول�م يح�دد امل�درب م�ن س�يعوض إيل�كاي 
جوندوج�ان، الذي خرج من معس�كر أملانيا 

ملرضه.
وقال لوف »يتعني عيل أن أنظر كيف سيكون 
تشكيلنا، وبالتأكيد فإن كاي هافريتز مرشح 

للمشاركة يف تشكيل البداية«.
وأعل�ن اعتزام�ه اللع�ب برباع�ي يف الدفاع، 
أم�ام أيرلندا الش�مالية التي ل�م ُتهزم بعد يف 

التصفي�ات الجاري�ة، بدال م�ن ثالثة العبني 
كما فعل خالل الخس�ارة األخرية ضد هولندا 

.)2-4(
وحول غي�اب جوندوجان ونيكو ش�ولز عن 
املباراة قال مدرب املاكينات إنه »ليس موقفا 
سهال تماما، كما أنها ليست ميزة عى الدوام 
االضطرار إىل إجراء تغيريات كثرية يف منتخب 

شاب، ال يزال يف بداية تطوره.
اىل ذل�ك طال�ب لوث�ار ماتي�وس نج�م الكرة 
األملانية وبايرن ميونخ الس�ابق، يواكيم لوف 
م�درب املانش�افت، ب�رورة الدف�ع بكاي 
هافريتز العب باير ليفركوزن، يف التش�كيلة 

األساسية أمام أيرلندا الشمالية. 
ويح�ل منتخ�ب أملاني�ا ضيًف�ا ع�ى أيرلن�دا 
الش�مالية ضمن التصفي�ات املؤهلة لبطولة 
ي�ورو 2020، إذ يس�عى لتضميد جراحه بعد 
الهزيم�ة القاس�ية الت�ي تعرض له�ا عى يد 

هولندا )2-4(، يوم الجمعة املايض. 
وخالل ترصيحات أبرزتها صحيفة س�بورت 

»املراقب  تابعتها  بيلد 
ق�ال  العراق�ي«، 
ماتي�وس »ال يهم ما 
إذا كان لوف سيغري 
أس�لوبه ضد أيرلندا 
الشمالية أو ال، ففي 
رأي�ي يتوج�ب عليه 

البدء بكاي هافريتز، 
ألن�ه يعيش أفضل 

مستوياته«. 
وتش�ري التقارير إىل إمكاني�ة تضحية لوف 
بمارك�و رويس نجم بوروس�يا دورتموند، 
لصال�ح هافريت�ز، رغ�م إمكاني�ة الدفع 
به ب�داًل من إلكاي جوندوجان، املس�تبعد 

بسبب مرضه. 
وأت�م »إذا ق�رر ل�وف تغيري طريق�ة اللعب 
واالعتماد عى رباعي دفاعي، فإن الفرصة 
ستس�نح له للدفع بالعب هجومي 
إض�ايف، لذا م�ن املمكن أن 
إىل  هافريت�ز  يلع�ب 
روي�س،  جان�ب 
ألن كاي يج�ب 
هذا  يلعب،  أن 
أمر واضح«.

لوف يؤكد مشاركة نوير في مباراة اليوم امام أيرلندا الشمالية

ش�دد باكو ألكاسري، مهاجم إسبانيا، عى أنه يسجل األهداف مع منتخب بالده بفضل 
زمالئه الذين يمنحوه تمريرات حاسمة. وساهم ألكاسري يف فوز إسبانيا عى جزر فارو 
بنتيجة )4-0(، يف مرحلة التصفيات املؤهلة ليورو 2020، بعدما س�جل هدفني. وقال 
باكو يف ترصيحات وفًقا لصحيفة »س�بورت« اإلس�بانية تابعته�ا »املراقب العراقي«: 
»املهاجم�ون يس�جلون األهداف بفض�ل زمالئه�م يف الفريق، الذي�ن يتمتعون بجودة 
كب�رية«. وأضاف »نفس اليشء يتك�رر دائًما، يمررون ونحن نس�جل، أحاول فقط أن 

أكون يف وضع جيد يسمح يل بإنهاء الهجمات يف الشباك«.

كش�ف تقري�ر صحف�ي إيطايل، عن موقف ن�ادي إنرت ميالن م�ن إمكانية رحي�ل العبه ميالن 
س�كرينيار، خالل فرتة االنتق�االت الش�توية املقبلة.\ووفًقا لصحيفة »توتو س�بورت« التي 
تابعته�ا »املراقب العراقي« فإن أنطونيو كونتي املدير الفني إلنرت ميالن، يعترب أن س�كرينيار 
خارج نطاق سوق االنتقاالت، خاصة يف الشتاء املقبل.وارتبط اسم ميالن سكرينيار البالغ من 
العمر 24 عاًما، باالنتقال إىل مانشس�رت سيتي لتدعيم الفريق اإلنجليزي دفاعًيا بعد اإلصابات 
التي رضبت الخط الخلفي للسماوي. وأضافت الصحيفة أن القيمة املعروضة عى إنرت ميالن، 

والتي تبلغ 60 مليون يورو، لن تكون كافية لرحيل ميالن سكرينيار عن الفريق اإليطايل.

انتر ميالن يغلق الباب أمام السيتيالكاسير يمتدح العبي المنتخب االسباني
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المراقب العراقي – سالم الزبيدي
كش�ف الفرنيس صاموي�ل أومتيت�ي مدافع نادي 
برش�لونة، عن نواي�اه تجاه إمكاني�ة الرحيل عن 

الفريق الكتالوني خالل الفرتة املقبلة.
وعانى أومتيتي من أجل إيجاد مكان أسايس داخل 

تش�كيلة البارس�ا يف املوس�م املايض، بعد اإلصابة 
التي تع�رض لها وأبعدت�ه لفرتة طويل�ة، بجانب 
وج�ود مواطن�ه كليمن�ت لينجلي�ت الذي ش�ارك 

باستمرار بجوار بيكيه.
وق�ال أومتيتي يف ترصيح�ات أبرزها موقع لو 10 
س�بورت »حلمي من�ذ الصغ�ر كان اللعب لصالح 

برشلونة«.
وأض�اف »الناس كانت تقول يل: متى س�تلعب مع 
برش�لونة؟، جئ�ت إىل هنا حتى أظل ف�رتة طويلة 
وأف�وز باأللق�اب، ولي�س للجل�وس ع�ى مقاعد 

البدالء«. 
وعان�ى أومتيت�ي م�ن إصاب�ة جدي�دة يف األي�ام 

م�ع  تواج�ده  خ�الل  املاضي�ة، 
إىل  ليع�ود  فرنس�ا،  منتخ�ب 
برش�لونة من أج�ل الخضوع 
جدي�دة  طبي�ة  لفحوص�ات 
وتحدي�د طبيعة اإلصابة ومدة 

الغياب عن املالعب.

�أومتيتي 
يؤكد بقاؤه 
مع برشلونة

دي بور ينتقد دور
 دي يونج في النادي 

الكتالوني

ماريانو دياز 
يرفض االستسالم في ريال مدريد

حمرز ينفي شائعات خالفه مع جوارديوال

بونوت�شي يدافع عن نفسه بعد طرد كارابيتيان
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ثورة اإلمام الحسين »ع« وأثرها في األدب العربي 

منصور سرحان
فهلي الثلورة التي نادت بلا للذل، وال 
للخنوع، وال للعبوديلة، وال للظلم، وال 

للطغاة والجبابرة.
واملسلاواة،  للحريلة،  بنعلم  ونلادت 

والعدل، وتطبيق الرشيعة السمحاء.
اسلتلهم االدبلاء والكّتاب والفاسلفة 
ورجلال الحكلم والسياسلة العظلات 
الكثلرة ملن هلذه الثلورة الخاللدة. 
وكانلت فلسلفة اإلمام الحسلن عليه 
السام من وراء ثورته العظيمة تهدف 
إىل تبيلان حقيقلة واحلدة هلي: إملا 
العيش بحرية وكرامة وسلط مجتمع 
يسوده العدل ويتمسك بمبادئ االسام 
وقيمله. واملا التضحيلة بالنفس من 
اجل الحرية والكرامة والعدل والتمسك 

بمبادئ االسام وقيمه.
لقلد شلهدت البرشيلة علر تاريخها 
الطويلل القديلم والحديلث واملعارص 
بلروز ثورات كثلرة يف مختلف اصقاع 
املعملورة، إال ان ثورة الحسلن تبقى 
الثورة الخاللدة املتجددة ألنها حفظت 

لانسان دينه وكرامته وحريته، 

واملتبحلر يف بطلون الكتب يجلد ثورة 
الحسلن قلد غطتهلا امهلات الكتب 
العربية وملن بينها: )ملروج الذهب( 
للمسلعودي، و)تاريخ االملم وامللوك( 
للطلري، و)البدايلة والنهايلة( البلن 
للمجللي  االنلوار(  و)بحلار  كثلر، 

وغرها.
وهنلاك املئات ملن الكتب التلي أُلفت 
علن واقعلة كربلاء بلدءا ملن القرن 
االول الهجري وحتى عرصنا الحارض. 
ويعلد كتلاب )مقتلل الحسلن( ألبي 
القاسلم االصبلغ بن نباتة الجاشلعي 
التميملي الحنظلي اول كتلاب تناول 
مقتل الحسن وقد كتبه يف القرن االول 
الهجري. ومن بن االوائلل الذين ألفوا 
كتبلا علن استشلهاد االمام الحسلن 
عليه السلام: ابواحملد عبدالعزيز بن 
يحيلى بن احملد بن عيلى الجلودي، 
وابوالحسلن عي بن محمد املدائني يف 
القلرن الثاللث الهجلري، وابوالفضل 
نرص بن مزاحم املنقري العطار املتوىف 

سنة 212 هل وغرهم كثرون.
وصلدرت كتلب املقاتلل التلي تلروي 

ملحمة كرباء ومن بن اهمها )مقاتل 
الطالبيلن( ألبي الفلرج االصفهاني، 
و)مقتل الحسن( ألبي مخنف االزدي 
الذي اعتملد عليه الطلري يف تاريخه 

عن واقعة كرباء، و)مقتل الحسلن( 
للسليد  وصلدر  املقلرم.  لعبداللرزاق 
)املجاللس  العاملي  االملن  محسلن 
السنية(، كما صدر للسليد هبة الدين 

الشهرستاني كتاب )نهضة الحسن(.
واشلتهر بعض الشلعراء الذين خلدوا 
واقعلة الطلف وعلى رأسلهم دعبلل 
الخزاعلي والكميلت بن زيد االسلدي، 

والسيد الحمري.
وملن الكتلب الكثلرة الحديثلة التي 
صدرت عن موقعة كرباء نذكر منها: 
)يف رحلاب كربلاء( لحسلن كوراني 

الصلادر يف العام 1991م، و)الحسلن 
يف الفكلر املسليحي( النطلوان بلارا، 
و)تاريخ كرباء( لعبدالجواد الكليدار.

وصلدر عن مؤسسلة البلاغ )اجراس 
كرباء( جمع فيه معده محمد سلعيد 
الطريحي مختلارات من قصائد لكبار 
شلعراء العرب املعارصين ومن بينهم: 
بدر شلاكر السلياب، وأحملد الوائي، 
الغضبان،  العريض، وعلادل  وابراهيم 
وعبداملسيح االنطاكي، ومحمد مهدي 
الجواهري، ومحمد صالح بحرالعلوم، 
وهال بدر البوسعيدي، وادوار مرقص 

وغرهم.
وتنلاول محملد عبده يمانلي يف كتابه 
)علملوا اوالدكم محبلة آل بيت النبي( 
استشلهاد  وقصلة  كربلاء  موقعلة 
االمام الحسن وأهل بيته وأصحابه يف 

العارش من محرم سنة 61هل.
أما احلدث الكتب البحثيلة االكاديمية 
التي تناولت بالتفصيلل الدقيق واقعة 
كربلاء، واالسلاليب املتخلذة يف بلدان 
العالم إلحياء ذكرى استشهاد الحسن 
فهو كتلاب )تراجيديا كربلاء( تأليف 

ابراهيم الحيدري.
وتطور الشلعر الرثائي ملن القصيدة 
إىل امللحملة كما هي الحلال يف ملحمة 
)أحلرم الحجلاج( ملن نظلم الشليخ 
سلنة  املتلويف  الدمسلتاني  حسلن 
ابيلات  امتلازت  1281هلل/1861م. 
امللحمة بصدق العاطفة وقوة التعبر، 
كملا امتازت بقوة االلفلاظ وجزالتها، 
وتناثلر املحسلنات البديعيلة والصور 

البيانية. 

نالت ثورة االمام الحسين بن علي بن ابي طالب عليهما السالم 
اب والمفكرين من 

ّ
اهتمام االدباء والشعراء والمؤرخين والكت

مختلف البلدان العربية واالسالمية واالجنبية. واصبحت ثورة 
االمام الحسين النور الساطع الذي ينير درب اصحاب االقالم 
وارباب الفكر والسياسة لما لها من فضل كبير في تحرير 

البشرية جمعاء من العبودية والذل. 

 املراقب العراقي/ متابعة...
كان رسلول الله )صلى الله عليه 
وآله( يستنشد الشعر ويجيز عليه 
ويكلرم الشلاعر املادح لله والهل 
بيتله )ع( وقد روي عنله الحديث 
الرشيف )ان من الشعر لحكمة وان 
من البيان لسحرا( وتذكر لنا كتب 
التاريخ والسر الكثر من الكلمات 
وكان  الشلعراء  بحلق  الرشيفلة 
)صى الله عليه وآله( يحب شلعر 
عمه ابي طالب وكثرا ما استنشد 
فيقلول  الصحابلة  ملن  شلعره 
)للله درُّ ابلي طاللب من ينشلدنا 
شلعره( وعندملا اراد العبلاس بن 
عبد املطلب عمه )صلى الله عليه 
وآله( ان يمدحه واسلتاذن منه يف 
ذللك قال )صلى الله عليله وآله(: 
قلل )اليفضض اللله فلاك( وقال 
لعمرو بن سلالم مللا مدحه عمرو 
)نرصت يا عمرو بن سلالم( وقال 
)صى الله عليه وآله( لحسلان بن 
ثابلت عندملا قال حسلان شلعرا 
يلوم غدير خلم )التزال ياحسلان 
مؤيلدا بلروح القلدس مانرصتنا 
بلسلانك( وكان )صلى اللله عليه 

وآله( يعتر ان الشعر الذي يقال يف 
نرصة االسلام ورسوله هو جهاد 
يف سلبيل اللله كما قلال لكعب بن 
ماللك )ان املؤمن يجاهد بسليفه 
ولسلانه( وهؤالء الشلعراء الذين 
جاهلدوا يف سلبيل اللله ونلرصوا 
االسام ورسوله بلسانهم وتابعوا 
عى ذلك الحلق املتمثل باهل البيت 
)ع( هم املعنيلون بقوله تعاىل )اال 
الذيلن امنلوا وعمللوا الصالحات 
وذكروا اللله كثلرا وانترصوا من 
بعد ماظلموا( وهم املسلتثنون يف 
رصيلح القلران الكريم ملن قوله 
تعاىل )والشعراء يتبعهم الغاوون( 
ففي تفسلر عي بلن ابراهيم انه 
قال نزلت يف الذيلن غروا دين الله 
بارائهلم وخالفوا املر الله ويؤكد 
ذللك قولله تعلاىل )الم تلر انهم يف 
كل واد يهيملون( يعني يناظرون 
بالحجلج  ويجادللون  باالباطيلل 
ويف كل مذهب يذهبلون اذا فاآلية 
الكريمة لم تذم الشلعر والشعراء 
بلل ذمت ملن تابع الباطلل منهم 
الحلق  تابعلوا  الذيلن  ومدحلت 

ونرصوه.

  د. علي مجيد البديري  
 مثَّلْت كربلاء ل املدينلة والواقعة 
للُكّتلاب  جاذبلة  بحلٍث  ملاّدَة  ل 
والدارسلن ملن مختللف األمكنة 
واألزمنلة، وهلي قبلل ذللك كانت 
إبداعّيلاً  موضوعلاً  تلزال  وملا 
متجلّدداً قاباً للتوظيلف اإلبداعي 
لِِسلَعة  الفنلي،  واالسلتنطاق 
معطيلات امللكان وملا دارت عليه 
من أحداث تاريخّية مهّمة، تعددْت 
دالالُتها وامتلّدْت، لتتجاوز زمنها 
باتجلاه  الجغرافّيلة  وحدودهلا 
وأُفلق إنسلاني مفتلوح. ونتيجًة 
لذللك أُضيفلت للمكتبلة العربّيلة 
عناويلن مهّمة اختّصت بدراسلة 
األدب املكتلوب يف كرباء، أو بنوع 
ملن أنواعه وأجناسله، وقد حظي 
الّشعر بعناية وافرة واهتماٍم كبٍر 
فلاق األجنلاس األدبيلة األُخلرى، 
العتبارات ومزايا فنّية اختّص بها 
الّشلعر، وأُخرى متعلقة بسياقاته 
الثقافّيلة، جعلته قريباً من الواقع 
والقلارئ على حد سلواء، فُكتبت 
بحوٌث ورسلائُل علميلٌة وأطاريُح 
جامعّيلة تناوللت اإلمام الحسلن 
عليله السلام يف الّشلعر العربلي 
إىل  باإلضافلة  وحديثله،  قديمله 
دراسلات ومقلاالت نقدّيلة كثرة 
تناولت وجهاً ملن وجوه الطّف أو 
حدثاً ملن أحداثه، أو أثراً من آثاره 

الكبرة والكثرة.
موضوعلاً  كربلاء  اختيلار  أّن 
للدراسلة لله ملا ال يخفلى ملن 
األهّمّيلة، فهلي ظاهلرة تاريخّية 

مهّمة يف التاريخ اإلسلامي، تتجه 
إىل قللوب املسللمن أجمعلن وإىل 
اإلنسانّية جمعاء يف قاصية الرشق 
والغلرب ويلرى يف ملرصع اإلمام 
الحسلن عليه السلام أّنله يمّثل 
املواجهة األزلّيلة األبدّية بن الخر 
واللرّش، والحّق والباطلل، واإليثار 
واألَثلرة، والتَّضحيلة واالنتهازية، 
وأن ملا وقع يف كرباء إّنما يعرض 
لنلا تاريخلاً لخلفلاء بنلي أُمّيلة، 
وهو تاريلخ أصلّح وأدّق مما قال 
املؤرخون عنهلم. وُيثر هذا الرأي 
األخر علّدة أُمور تتعللق بطبيعة 
عاقلة الّشلعر بالتاريلخ، وحدود 
للتاريخ، من  الّشلعري  التسلجيل 
غر أن يطغلى التاريخي/الواقعي 
أّن  املُتخيلل، غلر  األدبلي/  على 
الكتاب ال يقف عند مناقشلة ذلك، 
ويسلتمّر يف بيلان أهّمّيلة كرباء 
موضوعلاً ورملزاً شلعرياً، فهلي 
مدينة َطبَّقت شلهرتها اآلفاق عى 
العصلور والدهور، فاملسللم  ملّر 
للعلرة والذكلرى، وغر  يزورهلا 
املسللم للّنظلر واملشلاهدة، وهي 
اليلوم ملزار لللزّوار ملن جميلع 
األجناس، وسوف يدوم ذلك لها ما 
دام ديلن الحّق عى وجله األرض، 
وما دام يف الدنيا عّباد املبدأ وأنصار 
الحلّق والعلدل، إّن لهلا يف التاريخ 
اإلسامي منزلة ال ُتسلامى؛ ألّنها 
مدينلة إسلامية خالصلة، فقلد 
امتزج ترابها بدم الحسن الّشهيد، 
وهو من دم رسلول الله صى الله 

عليه وآله.

الشعر في القران الكريم والسنة الشريفة

كربالء في الدراسات األدبية الحديثة 

الملحمة الحسينية كتاب مفتوح للشعراء
املراقب العراقي /متابعة...

لم تخضلع قضية الحسلن ملرحلة 
معينة من التاريخ او لبقعة محددة 
انهلا ترسلخت يف  ملن االرض بلل 
القلوب واالذهان عى مدى العصور 
واالجيال وكلملا تقدم الزمن تنفتح 
ورؤى  افلاق  الواقعلة  تللك  ملن 
متجددة رحبة ينتقل فيها الشلعراء 
اىل  تاريخلي  كلرد  الواقعلة  ملن 
افاقها املعنوية واالنسلانية الكبرة 
ويتغلغللوا يف عمقهلا وتفاصيلهلا 
التلي تنبلإ باللروح الكبلرة التلي 
يحملها اإلمام الحسن فهي امللحمة 
املتجلددة ابدا وهلي الكتاب املفتوح 

دائما للشعراء
ثلم توالت مواكب الشلعراء بعد ذلك 
العلرب  الشلعراء  تعلداد  واليمكلن 
وغرهلم الذيلن كتبلوا يف الحسلن 
)ع( غلر اننلا نذكر بعضلا منهم يف 
العرصيلن االملوي والعبلايس ملن 
لقضيلة  شلعرهم  سلخروا  الذيلن 
اهلل البيلت )ع( وخاصلة القضية 
الحسلينية فهذا السيد اسماعيل بن 
محملد الحملري امللقب )بالسليد( 
الزال يملدح اهلل البيت ويسلتذكر 
واقعلة الطلف حتلى لقبله االملام 
الصادق ب )سليد الشلعراء( فعرف 
به وهلذا الكميلت بن زيد االسلدي 
كتلب قصائلده الهاشلميات البلغة 

بيتا  خمسلمائة وثمانية وسلبعن 
وتعتلر من عيلون الشلعر العربي 
وكلهلا يف اهلل البيلت )ع( فدعا له 
االمام الصلادق )ع( بقولله )اللهم 
اغفلر للكميلت ماقلدم واخلر وما 

أرسَّ وأعللن واعطله حتلى يرىض( 
وهذا سلفيان بلن مصعلب العبدي 
الكويف شلاعر اهل البيت الذي يقول 
االمام الصادق فيله )علّموا اوالدكم 
شلعر العبلدي فانه عى ديلن الله( 

وهلذا دعبلل الخزاعلي وقصيدتله 
التائيلة املشلهورة والتلي قصد بها 
االملام الرضلا )ع( وهناك اسلماء 
كثلرة اليمكلن حرصها ملن اعام 
الشلعر العربلي ابلو تملام - ابلو 

فلراس الحمدانلي -الصاحلب بلن 
عبلاد -الرشيفان اللريض واملرتىض 
-ابلو العاء املعري - مهيار الديلمي 
يف  الشلعر  نجلوم  ملن  وغرهلم 

العرصين االموي والعبايس.
وتتابعت مسرة شعراء الحسن )ع( 
فرزت بعد ذلك اسماء المعة يف تاريخ 
االدب العربلي واكبلت هذه املسلرة 
صفلي الديلن الحي - ابلن العرندس 
-ابلن داغر - رجب الريس - وغرهم 
ويف العصلور االخرة ظهرت اسلماء 
اخرى عطرت اشلعارها بنفائح ذكر 
الحسلن حيدر الحي -عبد الحسلن 
الحويلزي - جعفر الحلي وقد جمع 
االستاذ عي الخاقاني اسماء لشعراء 
كثرين كتبوا يف الحسن من مختلف 
العصلور يف مؤلفاته القيمة شلعراء 
الغري وشلعراء الحلة وشعراء بغداد 
كما كتب شلاعر العرب االكر محمد 
يف  قصيدتلن  الجواهلري  مهلدي 
الحسلن وتغلغلت قضية الحسن اىل 
نفوس الشلعراء املسليحين ومثلما 
هلز صلوت الحسلن اعملاق وهب 
النرصانلي فرفع سليفه بوجه اعداء 
الحسلن وقاتل حتى استشلهد فقد 
هلزت اصلداء ذللك الصلوت اعماق 
بوللس سلامة فاقتبلس ملن ذللك 
الصوت العمق االنسلاني وراح ينهل 

منه يف شعره.

اهتمام االئمة »ع« بالشعر والشعراء
املراقب العراقي / متابعة...

مثلما كان رسلول الله يويل اهتماما 
الذيلن  والشلعراء  للشلعر  كبلرا 
شلحذوا قصائدهلم اسلنة للدفلاع 
عن االسلام فقد اقتفى اثره يف ذلك 
االئملة الهلداة ملن اهل بيتله )ع( 
وكانلوا يوجهلون الشلعراء اىل هذه 
الناحيلة ويغدقلون عليهلم االموال 
ويحثونهلم عى الدعلوة لهم كقول 
االملام الصادق )ع( )ملن قال فينا 
بيتلا من الشلعر بنى الله لله بيتا يف 
الجنلة( وقولله )ع( )ماقلال فينلا 
قائلل بيت شلعر حتى يؤيلد بروح 
القلدس( وهناك الكثر من الكلمات 
الرشيفة لائمة بحق الشعراء الذين 
دعلوا اىل الحلق وبثلوا فضائلل ال 
محملد ونلرشوا مظلوميتهم وكان 
الشلعراء يقصدون االئمة من الباد 
القاصيلة بقصائدهلم فيلقون من 
االئملة كل حفلاوة وتبجيلل ودعاء 
وصات وارشلاد وكانلت الغاية من 
ذلك هو اسماع املسللمن ماثر اهل 
البيت )ع( ومزاياهم باسللوب فني 
بديع ياخذ بمجامع القلوب ويمازج 
النلاس على عللم  ليكلون  االرواح 
بما الهلل البيت من الحلق فيقولوا 
باخاقهلم  ويتحللوا  بامامتهلم 

وياخلذوا بتعاليمهم ويتلرؤا ممن 
ظلمهم -وعى هذا االساس اسست 
املاتلم واملواكب الحسلينية - وكان 
االئمة يولون اهتماما خاصا بواقعة 
الطف وعندما يسلمعون شعرائهم 
يرثون الحسلن )ع( كانوا يفتحون 
االبواب ويرخون سرتا فيعلو البكاء 

والنحيب.
لم يقل او يكتب شلعر يف شخص او 
قضيلة اوحادثة عى ملدى التاريخ 
البرشي كما قيل وكتب يف الحسلن 
علرش  اربعلة  ملي  فرغلم  )ع( 
قرنلا على واقعة الطلف اال ان هذه 
الواقعلة الخاللدة الزالت وسلتبقى 
متجلددة عى ملر العصور تسلتمد 
السلامية  املعانلي  االجيلال  منهلا 
التي جسلدها سيد الشلهداءاالمام 
الحسلن )ع( عى ثلرى الطف وقد 
استحرض هذه الواقعة عدد كبر من 
الشلعراء يف مختلف العصور ومات 
االف الكتلب والدواوين منذ وقوعها 
حتى اليوم ورغم ظروف االضطهاد 
والقملع التي مارسلتها السللطات 
املتعاقبة ضد كل من يقول شلعرا يف 
الحسلن اال ان كل ذلك للم يمنعهم 
من الجهر بما ترسخ يف قلوبهم من 

حب الحسن )ع(.
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أنظمة  حالي�����ة  توج����د 
الت�ي  املتقدم�ة  للتكنولوجي�ا 
الس�ائقني عندما  تتتبع أع�ني 
الن�وم  ملخاط�ر  يتعرض�ون 
القيادة، والتى س�تصبح  أثناء 
إلزامي�ة لجمي�ع الس�يارات يف 
أقل من خمس سنوات، فيمكن 

لألجه�زة املتط�ورة منع مئات 
الوفيات عىل الطريق كل عام.

ووفقا ملا ذكرته صحيفة »ديىل 
ميل« الربيطانية، وضع الربملان 
األوروبي قواعد تجعل األنظمة 
إلزامي�ة للمودي�ات الت�ي ت�م 
طرحه�ا حديًث�ا اعتب�اًرا م�ن 

مايو 2022 ولجميع السيارات 
ماي�و  م�ن  اعتب�اًرا  الجدي�دة 

.2024
 وتتوفر هذه التقنية يف سيارات 
بعض ال�ركات حالي�ا، حيث 
تقيس أنظمة املراقبة النس�بة 
املئوي�ة للوقت ال�ذي يغلق فيه 
الس�ائق عيون�ه، وإذا ب�دا أنه 

يش�عر بالنع�اس، ف�إن تنبيًها 
يحث�ه ع�ىل أخ�ذ قس�ط م�ن 

الراحة.
التحذي�ر،  تجاه�ل  حال�ة  وىف 
تدخل الس�يارة حالة الطوارئ 
م�ع تقلي�ل رسعته�ا تلقائًي�ا 
مرك�ز  إىل  رس�الة  وإرس�ال 
االتص�ال تطلب إج�راء مكاملة 
هاتفي�ة إىل الس�ائق، ويف حالة 
ع�دم اس�تجابة الس�ائق، يتم 
تنش�يط توقف الط�وارئ، مع 
بقاء نظ�ام االتصال عىل الخط 
بع�ض  ىف  املس�اعدة  وإرس�ال 

الحاالت.
الخصوصي�ة  نش�طاء  وع�رب 
ع�ن مخاوفه�م م�ن إمكاني�ة 
التاعب بتكنولوجيا تتبع العني 
الجديدة لكس�ب املال من خال 
تحلي�ل حركات وجه الس�ائق، 
ويمكن أن يمت�د هذا إىل القدرة 
عىل تتبع نظ�رة الراكب ملعرفة 
إليه�ا  الت�ي ينظ�ر  اإلعان�ات 
ومراقب�ة مش�اعر الن�اس من 

خال تعبريات الوجه.

لمنع السائق من النوم ..تعرف على التقنية جديدة 
اكتش�ف فريق من العلماء لقاح�ا يؤخذ مرتني 
يف الس�نة قد يكون بدياً م�ن األدوية الخافضة 
للكوليس�رول أو ما ُيعرف ب�«الستاتينات« وقد 
يصن�ع فارقاً كب�رياً يف حياة مايني األش�خاص 
الذين يعان�ون من ارتفاع معدل الكوليس�رول 
يف الدم.والدراس�ة التي أجراه�ا علماء يف رشكة 
الت�ي  الربيطاني�ة   Medicines »مديس�ينس« 
تعم�ل عىل تطوي�ر ال�دواء، خُلص�ت إىل أّن تلك 

الحقنة أّدت إىل خفض مس�تويات الكولسرول 
الس�يئ يف الدم ل�دى املش�اركني إىل النصف من 
دون أن ت�رك أّي آث�ار جانبية واضحة. إش�ارة 
إىل أن الدراس�ة شملت 1600 شخص واستغرق 
إجراؤها 18 ش�هراً. وقاد الدراس�ة كوزيك راي، 
وه�و أس�تاذ الصح�ة العامة واستش�ارّي قلب 
يف »إمربي�ال كولي�دج« يف لندن.ووفق�ا لألطباء، 
س�يتمكن املرىض من استبدال أقراص الستاتني 

اليومية بالحقنة الس�نوية والتي تس�اعد أيضا 
يف خف�ض خطر اإلصابة بنوبة قلبّية أو س�كتة 

دماغّية.
ويف معرض تقدي�م النتائج إىل أبرز أطباء القلب 
يف »مؤتمر الجمعّية األوروبّية ألمراض القلب« يف 
ل تحوالً الفتاً  باريس، قال راي إّن »اللقاح يش�كِّ
يف معالجة الكولس�رول، لس�هولة أخذ اللقاح، 

بدالً من تناول األدوية يومياً، هي املفتاح«.

طرح�ت رشكة »غوغ�ل« األمريكي�ة جملة 
تحديث�ات يف تطبيقها لع�رض الفيديوهات 
املخصص لألطف�ال »يوتيوب كيدز«، والذي 

سيعرض املقاطع حسب عمر طفلك.
وأش�ار موقع »أندروي�د أوثورت�ي« التقني 
املتخص�ص إىل أن تطبي�ق »يوتي�وب كيدز« 
س�يوفر للوالدي�ن 3 خي�ارات رئيس�ية قبل 

عرض مقاطع الفيديو ألبنائهم.
أول تلك الخيارات أن تكون مقاطع الفيديو 
مخصص ملستوى سن ما قبل املدرسة، حتى 
عمر 4 س�نوات فقط، ليت�م عرض مقاطع 
فيدي�و صالحة لتل�ك الفئة، والتي تش�جع 

التفكري اإلبداعي والتعلم واالستكشاف.
أما الفئة الثانية فستكون للمرحلة العمرية 
يت�م ع�رض  إىل 7 س�نوات، حت�ى  م�ن 5 
مقاطع أخرى للموس�يقى وأفام الكارتون 

املخصصة لتلك الفئة.
والفئة الثالث�ة واألخرية ملرحلة من 8 إىل 12 
عام�ا، لع�رض مقاطع فيديو ع�ن األلعاب 

واملوضوعات العلمية.
كم�ا أت�اح »يوتيوب كي�دز« أيض�ا إمكانية 
تقيي�د ظهور محتوى معني أم�ام األطفال، 
وفل�رة املحت�وى غري املناس�ب م�ن وجهة 

نظرك وعدم عرضها.

لقاح جديد للمرضى المصابين بارتفاع الكوليسترول

تحديث في »اليوتيوب« يسمح للوالدين خيارات لمراجعة الفيديوات قبل مشاهدتها 

ابتكر علماء جامعة تومس�ك الروس�ية 
للعلوم التقنية مكنسة برصية متناهية 
الصغر لتنظيف الوسط املحيط والغرف 

من الدقائق الضارة.
أن   ،Scientific Reports مجل�ة  تفي�د 
هذا االبتكار سيس�اعد عىل إنشاء غرف 
نظيف�ة تمام�ا، بعد إزالة دقائ�ق النانو 

ت�م امل�رة بالصح�ة منها،  وق�د 
بع�د التوص�ل إىل هذا االبتكار 
التحك�م  م�ن  التمك�ن 

بحركة هذه الدقائق.
الربوفيس�ور  ويق�ول 
أوليغ مين�ني، املرف 
امل�روع،  ه�ذا  ع�ىل 
املكنسة  إنشاء  »فكرة 
املتناهية  البص��ري�ة 
بس�يطة  الصغ�����ر 
فيها  تس�تخدم  ج�دا، 
مجهري�ة  جس�يمات 
للكه��ربا،  عازل����ة 
يف نموذجن��ا مكعب�ة 
م�ؤرش  ذات  الش�كل 
انكس����ار بالنس�بة 
للوس�ط املحي�ط نحو 
2. يف ه�ذه الحالة عند 
س�قوط الش�عاع عىل 
تحديد  سيتم  الجسيم 

موقعه«.
للربوفيس�ور،  ووفقا 
إذا صنعنا يف الجسيم 
املجهري ثقبا صغريا، 
تأث�ري  تح�ت  فإن�ه 
البرصية  الق����وى 
الي�ه  س�تنج���ذب 

الدقائق النانوية.
أن مق�اس  بم����ا 
املجهري�ة  الدقائ�ق 
 0.1-1 ب�ني  يراوح 
طول موجة الشعاع 
عليها،  الس�اق��ط 
بإنش�اء  سيس�مح 
متناهية  منظوم�ة 

عىل  الصغر 
رق���اقة 

لتنظيف 
الوسط.

اكتشاف مكنسة بصرية 
آبل تطور مساعدها الصوتي في 2021صغيرة لتنظيف البيئة

تط�ور آب����ل مس�اعدها 
 ،)Siri( س�ريي  الصوت�ي 
بحيث إن اإلصدار الوش�يك 
لنظام )iOS 13( سيتضمن 
بع�ض التحديث�ات املث�رية 
للمس�اعد  لاهتم����ام 
بحس�ب  وذل�ك  الصوت�ي، 
تقري�ر جدي�د ص�ادر ع�ن 
صحيف����ة »الغاردي�ان« 

الربيطانية.
وتحت�وي قائم�ة الرقيات 
املدرج�ة لإلص�دار بحل�ول 
خري�ف 2021 الق�درة عىل 
متك�ررة  محادث�ة  إج�راء 
الصحي�ة،  املش�اكل  ح�ول 
والرجم�ة اآللي�ة املدمجة، 
ودعم عت�ادي جديد لجهاز 

جديد.
ف�إن  للتقري�ر،  ووفًق�ا 
اإلص�دار الت�ايل من س�ريي 
بق�درات  م�زوًدا  س�يكون 
أكث�ر توس�ًعا، م�ع دمجه 

بش�كل أك�رب يف تطبيقات، 
آب�ل  لس�اعة  يتي�ح  مم�ا 
الذكي�ة وص�والً أكث�ر قوة 
وتطبيق�ات،  إمكان�ات  إىل 
مث�ل )Shazam(؛ والعث�ور 
 Find My( عىل أصدقائ�ي
آب  ومتج��ر  Friends(؛ 

.)App Store( ستور

باإلضاف�ة إىل مي�زة ق�راءة 
بش�كل  النصي�ة  الرس�ائل 
تلقائي من خال سماعات 
الاس�لكية  الرك������ة 
)AirPods(، عىل غرار امليزة 
 ،)CarPlay( يف  املماثل�ة 
والتي ظهرت داخل النس�خ 
 iOS( التجريبية م�ن نظام

.)13
وكش�فت آب�ل يف مؤتمرها 
للمطوري�ن  الس�ن���وي 
)WWDC( أن توجيه سريي 
أثن�اء التنقل س�يكون أكثر 
 iOS( يف  وإف�ادة  طبيعي�ة 
13(، ل�ذا ب�دالً من س�ماع 
أل�ف  بع�د  س�ريي يق�ول: 
ق�دم انعطف يس�اًرا، فإنه 
سيقول: انعطف يساًرا عند 

إشارة املرور التالية.
 iOS( وبغ�ض النظ�ر ع�ن
13(، فإن آب�ل لديها بعض 
طموًح�ا  األكث�ر  الخط�ط 
ملساعدها الشخيص الذكي، 
ويف حال سار كل يشء وفًقا 
للخط�ة، فس�وف تقدم آبل 
م�ع )iOS 14( إص�داًرا من 
س�ريي س�يكون قادًرا عىل 
املس�تخدمني  مع  النق�اش 
بش�أن املش�كات الصحية 

املختلفة.

اطعمة تخلصك من السموم في الجسم

قب�ل يوم�ني فق�ط ع�ىل موعد 
إط�اق هواتف »أب�ل« الجديدة، 
يف حدث ينتظره عرات املايني 
ح�ول العال�م، كش�فت تقارير 
صحفي�ة أن عش�اق »آيف�ون« 

بصدم�ة،  يتعرض�ون  ق�د 
وينتظ�رون حت�ى الع�ام 
املقب�ل ل�راء جهازه�م 

املفضل.
مؤخ�را  التقاري�ر  وج�اءت 

هوات�ف  سلس�لة  أن  لتؤك�د 
»آيفون 11« لن تختلف بش�كل 
ج�ذري ع�ن س�ابقتها »آيفون 
X«، لكنه�ا س�تحمل تغي�ريات 
طفيفة، بينما س�تقوم الركة 
األمريكية بتغيري أكثر شموال يف 

هواتف العام املقبل.
وق�ال موق�ع »9 ت�و 5 م�اك« 
»أبل«،  بأخبار رشك�ة  املختص 
 3 إج�راء  تعت�زم  الرك�ة  إن 
لسلس�لة  جذري�ة  تغي�ريات 
هوات�ف 2020 التي ق�د تحمل 

اس�م »آيف�ون 12«، وه�و م�ا 
ق�د يدف�ع املس�تخدمني لتغيري 
هواتفهم وقتها، وتجنب اقتناء 

هواتف »آيفون 11«.

وق�ال املوقع إن »أبل« س�تقوم 
بثاثة تغي�ريات جذرية قد تزيد 
مع م�رور الوقت، تعد نقات يف 
هواتف »آيفون«، يف النسخ 
يف  س�تطرح  الت�ي 

س�بتمرب 

.2020
ويقول املوقع إن التغيري الكبري 
س�يكون   2020 ع�ام  يف  األول 
يف ش�كل الهات�ف، حي�ث قالت 
الرك�ة  يف  داخلي�ة  مص�ادر 
آيف�ون سيش�هد »تصميما  إن 

متكاما جديدا«.
وق�ال املوقع إن هن�اك احتمال 
إلطاق هاتف آيفون قابل 
للطي، مع تغيريات 

ش�كل  ع�ىل  س�تطرأ  أخ�رى 
الهوات�ف العادية، م�ن ضمنها 
الشاش�ة األمامية الكاملة دون 

أي نتوءات.
أما التغيري الثاني فس�يكمن يف 
التي  الجي�ل الخامس،  خاصية 
ستشملها جميع هواتف آيفون 

عام 2020.
ووفقا للموقع، سيكون التغيري 
الثال�ث يف كام�ريا الهاتف، التي 
ستشمل 3 عدس�ات للتصوير، 
ومي�زات س�تحاول أب�ل فيه�ا 
تصدر سباق كامريات الهواتف.

الكب�رية  التغي�ريات  وم�ع 
القادم�ة يف 2020، يقول 
املوق�ع إن رشاء هواتف 
س�يكون   »11 »آيف�ون 
النس�خة  رشاء  بمثاب�ة 
األخرية م�ن آيف�ون الحايل، 
تمام�ا مث�ل »آيف�ون 8« الذي 
فش�ل تجاريا بس�بب تش�ابهه 

مع النسخة التي سبقته.

أسباب ستدفعك الى العزوف عن »آيفون 11«

طع�ام الش�ارع واألطعم�ة 
الرسيع�ة، يمكن أن تس�بب 
اإلنس�ان،  لجس�م  أرضار 
واإلصاب�ة ببع�ض األمراض 
داخ�ل  الس�موم  وتراك�م 
الجس�م، ولذا يج�ب التعرف 
عىل أفض�ل النصائح الطبية 
الحديثة التي تساهم بشكل 
كبري يف تنظيف الجس�م من 
الس�موم املراكم�ة،  وفق�ا 

.»healthline« ملوقع
ويتع�رض جس�م اإلنس�ان 
الس�موم  براك�م  لإلصاب�ة 
داخله نتيج�ة لتناول طعام 
غ�ري نظي�ف، أو مروب�ات 
ملوث�ة ، أو استنش�اق املواد 
يج�ب  وهن�ا  الكيميائي�ة، 
التخل�ص م�ن ه�ذه امل�واد 
يف  تتس�بب  ألنه�ا  الض�ارة 
إرهاق الكبد والجس�م وتزيد 
م�ن فرص اإلصاب�ة بالعديد 
من األمراض أشهرها مرض 
نقص  وأم�راض  الرسط�ان 

املناعة.

وهناك بعض العامات التي 
توض�ح أن الجس�م يعان�ي 
م�ن تراكم الس�موم داخله، 
أهمه�ا وج�ود  صعوب�ة يف 
التخلص من الوزن،  الشعور 
ع�دم  واإلره�اق،  بالتع�ب 

القدرة ع�ي الركيز والتوتر 
والعصبي�ة الزائ�دة، واالل�م 
ش�ديد يف الجسم وعضاته، 
املع�دة  تنظي�م  وع�دم 
بالعرس  واإلصابة  واألمع�اء 
الهضم�ي، وص�داع ش�ديد، 

الجس�م،  أط�راف  وتنمي�ل 
فهذه العام�ات تتطلب منك 
التعرف عي حقيقة اإلصابة 

براكم السموم يف الجسم.
ع�ىل  التقري�ر  نص�ح  ول�ذا 
بالقي�ام  اإلهتم�ام  رضورة 
ببعض األش�ياء التي تساعد 
يف التخل�ص والقض�اء ع�ي 
داخ�ل  املراكم�ة  الس�موم 

الجسم، ومنها:
تن�اول  م�ن  -اإلكث����ار 
فهي  الورقي�ة  الخ�روات 
وتس�اعد  للجس�م،  هام�ة 
الس�موم  ع�ي  القض�اء  يف 

املراكمة.
كب�ري  دور  له�ا  -الفواك�ه 
الجس�م،  ع�ي  الحف�اظ  يف 
يف  كب�ري  بش�كل  وتس�اهم 
القضاء عي السموم وتنقية 

الجسم.
-اإلكث�ار م�ن املاء ل�ه دور 
كبري يف تنقية الجسم بشكل 
كبري من الس�موم املراكمة 

داخله.

ق�ال خرباء صح�ة عامليون إنه يمكن القضاء ع�ىل مرض »املاريا« 
يف غض�ون 30 عام�ا وإنه يج�ب عىل منظمة الصح�ة العاملية عدم 

التقاعس عن تحقيق هذا الهدف.
ويف تقرير يتناقض مع نتائج توصلت إليها مراجعة للماريا قادتها 
منظمة الصحة العاملية الش�هر املايض ق�ال 41 اخصائيا إنه يمكن 

القضاء عىل املاريا تماما بحلول عام 2050.
ولك�ن التقري�ر قال إنه لتحقي�ق هذا الهدف 
يجب ع�ىل الحكوم�ات والعلماء ومس�ؤويل 
الصح�ة العامة ض�خ قدر أكرب م�ن األموال 
واالستعانة باالبتكارات ملكافحة هذا املرض 
والبع�وض ال�ذى ينقل�ه وهو م�ا يحتاج إىل 
»طموح والتزام ورشاك�ة بصورة لم تحدث 
من قبل«، حيث تع�د املاريا أحد أقدم وأكثر 

األمراض فتكا يف العالم.
وي�رى ريتش�ارد فيتش�يم مدي�ر املجموعة 
العاملية للصحة يف جامعة كاليفورنيا يف سان 
فرانسيسكو والذي شارك يف رئاسة مراجعة 
للقضاء املاريا بتكليف من دورية النس�يت »لفرة طويلة جدا كان 
القض�اء عىل املاريا حلما بعيدا ولكن لدين�ا اآلن دليا عىل إمكانية 
ورضورة القض�اء عىل املاريا بحلول 2050، »علينا تحدي أنفس�نا 

بأهداف طموحة وااللتزام بالعمل الجريء الازم لتحقيقها«.

س�جل علم�اء الفلك الصيني�ون الذي�ن يعملون عىل أكرب تلس�كوب 
 ، FRB رادي�وي ك�روي يف العالم انفج�ارات إذاعية رسيعة متك�ررة
إشارات غامضة قادمة من مصدر، من املفرض أنه يقع عىل مسافة 
3 مليارات س�نة ضوئية من األرض.ونقلت وكالة أنباء »شينخوا« يف 
بيان ص�ادر عن خ�رباء من املراص�د الفلكية 
الصيني�ة يف أكاديمي�ة العل�وم يف جمهوري�ة 
الص�ني الش�عبية: »وردت اإلش�ارات يف أك�رب 
تلس�كوب الس�لكي ك�روي يف العال�م بفتحة 
طوله�ا 500 م�ر وت�م فحصه�ا ومعالجتها 

بعناية.«
يوجد تلس�كوب الس�لكي كروي مزود بفتحة 
 FAST طولها 500 مر، ُيعرف باسم تلسكوب
، ويق�ع يف جب�ال مقاطعة غويتش�و جنوبي 
 )FRBs( الرادي�و الرسيع�ة الصني.رش�قات 
عبارة ع�ن نبض�ات إذاعية ت�دوم بضع ميي 

ثانية. حتى اآلن، ليس لدى العلماء أي تفسري صحيح لطبيعتهم.
وكان ق�د التقط العلم�اء ثماني انفجارات راديوي�ة رسيعة متكررة 

جديدة. قبل ذلك، كان اثنان فقط من هذه اإلشارات معروف.

اشارات فلكية غامضة تثير علماء 
الفلك في الصين

كش�فت النص�وص الطبي�ة التي يع�ود تاريخها إىل ع�ام 1550 
قب�ل املياد أن املرصيني القدماء حاولوا فرك »أش�ياء« يف فروات 
رؤوس�هم، م�ن حواف�ر الحيوان�ات إىل ده�ن ف�رس النه�ر، يف 
محاول�ة لوقف عملية الصلع، وفقا ملا ذكرته صحيفة الغارديان 

الربيطانية.
ويف هذه األيام، برز دواءان هما مينوكس�يديل وفيناسرايد، لكن 
كاهما فعال بش�كل هاميش فقط يف وقف 
معدل تساقط الشعر، الذي ال يمكن إيقافه 
تمام�ا، باإلضاف�ة إىل ذلك، ف�إن العقارين 
لهم�ا آث�ار جانبي�ة غ�ري س�ارة، حيث أن 

فيناسرايد غري مناسب للنساء .
أحد األس�باب الرئيسية لعدم وجود وسيلة 
فعالة ملنع تس�اقط الش�عر هو أننا ما زلنا 
ال نفه�م إال القليل حول اآللي�ات الجزيئية 
التي تدعم نمو الش�عر الب�ري وفقدانه، 
ف�كل بصيلة ش�عر يف ف�روة رأس�نا عبارة 
عن عضو مصغ�ر، يتبع دورة إيقاعية من 

النمو واالنحدار والراحة طوال حياتنا.
ومع التقدم يف السن، يصبح بعضها حساسا للهرمونات املوجودة 
يف فروة الرأس، وعىل األخص ثنائي هيدروتستوستريون أو »دي 
إت�ش تي«، الذي يرتبط بالبصيات ويصغرها حتى ال ينتج عنها 

شعر مرئي.

كيف عالج المصريون القدماء تساقط الشعر؟

عام 2050 سيشهد القضاء على مرض »المالريا«



عن رس�ول الله )صىل الله عليه وآله وسلم(: 
»ما م�ن ولد باّر ينظر إىل والديه نظر رحمة، 

إال كان له بكل نظرة حّجة مربورة.
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مدينة امريكية تشهد ألف ضربة صاعقة 
في 3 ساعات فقط

املراقب العراقي /متابعة...
يف ح�ن ش�هدت مدين�ة س�ياتل 
 3 يف  صاعق�ة  أل�ف  االمريكي�ة  
س�اعات، قال�ت هيئ�ة األرص�اد 
الجوي�ة الوطنية إنه تم تس�جيل 
ح�وايل 1250 رضب�ة صاعق�ة يف 
والي�ة واش�نطن الغربي�ة خ�ال 
عاصفة تس�ببت يف انقطاع التيار 

الكهربائي عىل نطاق واسع.
ع�ام  س�ياتل  مدين�ة  واُنش�ئت 
1851م، وقد ُس�ميت بهذا االس�م 
نس�بًة إىل زعي�م القبيل�ة الهندية 
الت�ي كانت تس�كن املدين�ة وكان 
اس�مه س�يالث، وبعده�ا أصب�ح 
اس�مها س�ياتل. تقع هذه املدينة 
يف الش�مال الغرب�ي م�ن الواليات 
املتح�دة األمريكي�ة وتتب�ع لوالية 

واش�نطن، ومن أهم ما 
تتمي�ز به ه�ذه املدينة 
عىل  املعت�دل  مناخه�ا 
م�دار الس�ن���ة، 

وبس�بب ه�ذا املن�اخ تكُث�ر فيها 
الزراع�ة مّم�ا جعله�ا مدينًة ذات 
طبيع�ة خاب�ة حت�ى أّنه�ا ُلقبت 
ب� »مدينة الزم�رد«.]1[ أهميتها 
االقتصادي�ة ُتعت�رب س�ياتل م�ن 
أه�م امل�دن األمريكي�ة م�ن حيث 
االقتص�اد؛ حيث تتواجد فيها أهم 
ال�ركات العاملي�ة منه�ا رشك�ة 
مايكروس�وف العماقة؛ وهذا ألن 
بي�ل  الرك�ة  صاح�ب 
غيتس هو من نفس 
أّن  كم�ا  املدين�ة، 
مق�ر رشكة أمازون 
س�تار  ومقه����ى 
الش�هريَين  بوك�س 
وق�د  فيه�ا،  يقع�ان 
صناع�ة  ب����دأت 
نوع  من  الطائ�رات 
س�ياتل  يف  بوين�غ 
أيضاً وال زالت حتى 

يومنا هذا.

تحطمت طائرته فقاتل 
أسماك القرش 15 ساعة !

املراقب العراقي/متابعة...
حلق طيار يعي�ش يف والية فلوريدا إىل 
جزر البهاما عىل طائرة خاصة لقضاء 
إجازت�ه، وفق�ا لصحيف�ة »ذا ص�ن«.

وأخ�رب الطي�ار وال�ر وايت كي�ف أنه 
بعد تحطم طائرته قبالة س�احل جزر 
البهام�ا، قام بقت�ال أس�ماك القرش 
املتعطش�ة للدماء بيديه العاريتن ملدة 

15 ساعة.
حدثت القص�ة يف 6 ديس�مرب/كانون 
يف  يعي�ش  طي�ار  حل�ق   .1986 األول 
والية فلوريدا إىل جزر البهاما عىل متن 
طائرة خاص�ة لقضاء عطل�ة. يف ذلك 
الوق�ت، كان الطي�ار يبلغ م�ن العمر 
37 عاًم�ا، وكان لديه طفان صغريان 
يعيش�ان م�ع والدت�ه يف تينييس.وقع 
ح�ادث تحط�م الطائ�رة عندم�ا كان 
الطي�ار عائدا م�ن عطلت�ه. يتذكر أنه 
كانت هناك مش�اكل يف خ�زان الوقود، 
ونتيجة لذلك س�قطت الطائرة بصمت 
يف املاء. ووفقا له، فقد أمىض كل الليلة 
يف املي�اه املالح�ة الجليدي�ة، وتورمت 

عيناه وكان متعبا للغاية.
صع�د الطيار ع�ىل جناح طائ�رة بعد 
أن س�قطت وأراد ج�ذب انتب�اه خفر 
السواحل. يف وقت الحق، بدأت الطائرة 
بالغ�رق، واضطر الرج�ل للتجديف يف 

املاء البارد طوال الليل.
وقال لصحيفة »ذا صن«: »لقد تلقيت 
تدريب�ات عس�كرية، لذل�ك عرفت أن 
ف�رص العثور ع�ّي كان�ت مرتفعة يف 
الس�اعات األوىل، لك�ن بع�د ذل�ك تقل 

فرصك يف الخاص بشدة«.
يف الصب�اح، ظه�ر خطر جدي�د - رأى 
العدي�د م�ن زعان�ف س�مك  الطي�ار 
القرش. حاولت أس�ماك ق�رش الثور، 
التي تعد من أكثر الحيوانات املفرسة 
عدوانية ع�ىل هذا الكوك�ب، مهاجمة 
الرجل. بدأ وايت يركلهم عىل رؤوسهم 
وه�م يقرب�ون. م�ن ب�ن الحيوانات 
املفرس�ة التي هاجمته سمكة قرش 
ماك�و الضخمة، والت�ي تعترب األرسع 

عىل اإلطاق.

م�ن الجوان�ب الس�لبية الت�ي بات�ت 
م�ن املنغص�ات بالنس�بة للمواطنن 
املراس�لن  كب�ري  ع�دد  وج�ود  ه�ي 
التلفزيوني�ن الذين يطلبون من املارة 
الحدي�ث يف قنواته�م ع�ىل وف�ق م�ا 
يري�ده اصحاب تلك القن�وات وهو ما 
يول�د ازعاجا للمارة الذي�ن يرفضون 

االدالء بالحدي�ث اىل تلك القنوات التي 
بات�ت معروف�ة بخطابه�ا الطائف�ي 
العس�ل كم�ا تفع�ل  ودس الس�م يف 
بع�ض القن�وات الت�ي تح�اول اثارة 
الجوانب الس�يئة والركي�ز عليها من 
اجل اح�داث الفوىض وليس الس�عي 

ملساعدة املواطن البسيط.

الت�ي  الجميل�ة  الجوان�ب  م�ن 
املليوني�ة  الزي�ارات  يف  ش�اهدناها 
هي وج�ود متطوعون كثر يقومون 
بتنظيف الطرق والشوارع الجانبية 
فعىل الرغم من وجود االعداد الهائلة 
م�ن الزائرين يف كرباء املقدس�ة اال 
ان الخدم�ات والنظاف�ة م�ن أه�م 
عام�ات الزي�ارة ه�ذا الع�ام كون 
الزائري�ن قد تع�ودوا ايضا عىل رمي 

واالزبال  يف االنقاض 
ك�ن  الما ا

لجع�ل  س�عي  يف  له�ا  املخصص�ة 
املحافظة املقدسة خالية من كل ما 

ييسء اىل طقوس الزيارة.

ايجابي ...المحافظة على النظافة في الزيارات

المسلمون في اوربا يحيون ذكرى استشهاد االمام الحسين »ع«

املراقب العراقي / متابعة...
تقام مراس�م إحياء العرة األوىل من محرم 
يف الهاي بهولندا، من خال لجنة املناس�بات 
الدينية ملؤسس�ة “الكوث�ر” الثقافية ولجنة 
أصبح�ت  لق�د  املؤسس�ة.  ه�ذه  يف  امل�رأة 
“مؤسسة الكوثر الثقافية” يف الهاي بهولندا 
مكاناً إلحياء مراسم العزاء لسيد الشهداء أبي 
عبد الله الحسن )عليه السام(، واملئات من 
الشيعة يف الهاي يحرضون يف هذه املؤسسة 
اإلس�امية ويقيمون العزاء الحسيني بشكل 
مهي�ب.  بلجي�كا، وفقاً لقانون ع�ام 1353 
ال�ذي اعتمده ملك بلجيكا، فإن اإلس�ام هو 
الديان�ة الثانية بعد املس�يحية يف ه�ذا البلد، 
وقد تم تشكيل املجلس اإلسامي للمسلمن. 
بالتع�اون مع الحكوم�ة البلجيكية، تم بناء 
مس�جد جامع يف س�احة “س�انت كانتز” يف 
بروكس�ل، هذا املس�جد، هو أكرب مس�جد يف 
بلجي�كا الذي لدي�ه وضع قانون�ي ومعرف 
به، ويراوح عدد املساجد املسجلة يف بلجيكا 
لديه�م  الذي�ن  400.الش�يعة  إىل   240 م�ن 
هيئ�ات دينية معروف�ة يف بلجي�كا، هم من 
الش�يعة األتراك والباكس�تانين والعراقين، 
واألفارقة الذين هم من املغاربة والجزائرين 
والتونس�ين بشكل أس�ايس.يف شهر محرم، 
يتجّمع بعض الشيعة البلجيكين يف “مسجد 

الرضا”، ويؤجر آخرون أماكن مختلفة تحت 
اس�م “الحس�ينية” ملراس�م اللط�م والنواح 
عىل اإلمام الحسن)ع(.وبش�كل ع�ام، بّثت 
ثقافة عاش�وراء وإحياؤها روحاً جديدًة بن 
الش�يعة البلجيكين، وال س�يما يف السنوات 
األخرية حيث تش�به مراس�مهم نمط العزاء 
والن�واح الذي نج�ده عند الع�رب اإليرانين.

وهن�اك العدي�د م�ن املجتمع�ات الديني�ة يف 
الدنم�ارك، ويق�در أن ح�وايل 150 مجتمع�اً 
ديني�اً كبرياً كان أو صغرياً يوجد يف الدنمارك، 
واليه�ود  واملس�لمون  الكاثولي�ك  ويش�ّكل 
أغلبية س�كان الدنم�ارك ويوج�د يف مملكة 
الدنم�ارك ح�وايل 40 أل�ف ش�يعي، هاجروا 
إليه�ا بع�د ع�ام 1974 م�ن إي�ران والعراق 
ولبنان وباكس�تان وأفغانس�تان.عىل عكس 
البلدان األخرى، تش�جع الدنمارك مؤس�يس 
املراك�ز الثقافي�ة، وتدف�ع 70 ٪ م�ن تكلفة 
بن�اء امل�دارس واملكتبات واملراك�ز التعليمية 
واملس�اجد والحس�ينيات، وم�ن ب�ن املراكز 
الديني�ة يف ه�ذا البل�د يمكن اإلش�ارة إىل دار 
الحس�ن، مؤسس�ة دار الحس�ن، حسينية 
اإليراني�ن، حس�ينية ش�هيد الص�در، املركز 
الثق�ايف اللبناني، حس�ينية املركز الجعفري، 
حس�ينية مصىل اإليمان، حسينية الشريازي 
والحسينية األفاغنة، يقيم املسلمون يف هذه 

األماكن الدينية العزاء والتجمعات الدينية.
الش�يعة يف الدنمارك، الذين هم مهاجرون يف 
الغالب من إيران والعراق ولبنان وباكس�تان 

يقيم�ون  س�م وأفغانس�تان،  ا مر
الحسيني يف محرم  العزاء 

يف حسينياتهم.
الحس�ن”  “دار 
يديره�ا  كان  الت�ي 
حكي�م”،  “الش�هيد 

هي واحدة من هذه 
الت�ي  الحس�ينيات 
ع�ام  يف  تأسس�ت 

بمس�اعدة   1990
العراقي�ن املقيم�ن 

دروس�اً  وتقي�م  كوبنهاغ�ن،  يف 
م�ن  اإليراني�ن  حس�ينية  للراغبن.كذل�ك 
املراك�ز األخ�رى التي يتم فيها ق�راءة دعاء 
“الكميل” وطق�وس اللطم والنواح.يتخطى 
“تاس�وعاء”  يوم�ي  يف  الحارضي�ن  ع�دد 
و”عاش�وراء” س�عة هذا املركز، لكن وجود 
مث�ل هذه املراك�ز، بقدراته�ا القليلة، يبعث 
األم�ل ل�دى اإليراني�ن الذي�ن يعيش�ون يف 
الدنمارك.وتع�ّد جمهوري�ة أذربيجان ثاني 
أك�رب دولة ش�يعية يف العالم، ولكن لألس�ف 
ه�ذا الع�دد الكبري من الس�كان الش�يعة يف 

أذربيجان، 
غ�م  ر و

رغبته�م القلبي�ة، ال يمكنهم 
إقام�ة طق�وس مح�رم كم�ا 

يحل�و له�م وم�ن ب�ن س�كان 
البال�غ عددهم عرة  أذربيج�ان 

ماين، 95٪ منهم من املس�لمن، و 
5٪ من األقلي�ات اليهودية واألرمنية 

واملسيحية األرثوذكسية. 

يحيي المسلمون وخاصًة الشيعة في 
جميع أنحاء العالم ذكرى تضحيات 

اإلمام الحسين )ع( وأصحابه من 
خالل إقامة مراسم العزاء. سنلقي 
في هذا التقرير نظرًة على مراسم 
العزاء الحسيني في محرم في عدد 

من دول اوربا.هولندا:يبلغ عدد 
سكان هولندا المسلمين حوالي 

مليون نسمة، المسلمون في هولندا 
هم أكبر أقلية دينية، ويقيمون 

طقوسهم الدينية الخاصة في 
المساجد باللغات العربية والتركية 

والكردية واألردية والفارسية 
واإلنجليزية، ويتم استئجار بعض 

هذه األماكن من البلدية.

35 ألف دوالر لـ »استنساخ« ميسي !

 اليابان تنتصر للتقاليد

املاضي�ة،  الس�نوات  م�دار  ع�ىل 
م�ن  صيني�ة  رشك�ة  تمكن�ت 
ال�كاب،  ع�رات  استنس�اخ 
لكنها أخريا فعلت ش�يئا مختلفا: 

استنساخ قطة.
ويف التفاصيل التي أوردتها شبكة 
»فوكس ني�وز« األمريكية، األحد، 
ف�إن الركة استنس�خت القطة 
بعد نفوق القطة األصلية لرجل يف 
العرينيات من عمره قبل أشهر.

وأض�اف املص�در أن الرج�ل الذي 
يدعى هوانغ يا، تواصل مع رشكة 
األليف�ة،  الحيوان�ات  استنس�اخ 
بعدما فق�د قطته املحببة يف يناير 
امل�ايض، طالب�ا منه�م »نس�خة 

أخرى منها«.
ولب�ت الرك�ة التي استنس�خت 
40 كلبا يف السنوات املاضية طلب 
هوان�غ، ال�ذي ق�ال إنه ل�م يكن 
القطة  بمقدوره االس�تغناء ع�ن 

»غارليك«.
وتمكن�ت الركة من استنس�اخ 
القطة التي س�ميت بنفس االسم 

م�ن خايا أخذت م�ن القطعة 
امليتة، ووضعت العينات 

يف بويضات قطة، 
ى  ج����ر و

يف النهاي�ة 

إنتاج 40 جنيا مستنسخا.
وق�ال رئي�س فري�ق الباحثن يف 
الركة، تش�ن بنيش، إن�ه كانت 

ح�االت   3 هن�اك 
 ، حم�����ل

نجحت 

واحدة منها.
ودف�ع هوان�غ تكالي�ف العملي�ة 
علم�ا  دوالر،  أل�ف   35 البالغ�ة 
ال�كاب  استنس�اخ  تكالي�ف  أن 
الس�ابقة بمبال�غ وصل�ت إىل 53 
ألف دوالر ل�كل حالة.وذكر املدير 
التنفي�ذي للركة م�ي جيدونغ، 
أن معظ�م عم�اء الرك�ة م�ن 
الش�باب، وليس�وا م�ن أصح�اب 
الدخ�ل املرتف�ع، وأض�اف أنه�م 
يدفع�ون مبالغ باهظ�ة من أجل 
حيوان�ات أليف�ة يعتربونها جزءا 

من األرسة.

زوجان بريطانيان يعثران على مخلوق غامض !

آيفون عمره 2000 عام في مقبرة روسية !

املراقب العراقي/ متابعة...
أفادت صحيفة »Hull Live« الربيطانية 
بعث�ور زوجن م�ن مدينة كينغس�تون 
أبون ه�ال، الواقعة يف مقاطعة إيس�ت 
رايدين�غ اوف يورك�ر، ع�ىل مخل�وق 

غامض يف فناء منزلهما.
وتحدث فان�دي غراي وإندي فيري أنهما 
الحظ�ا »مخلوق�ا ش�بيها بالثعب�ان له 
أنياب ومنقار سقط من السماء يف فناء 
منزلهما يف 5 سبتمرب الجاري. ووضعاه 
يف ك�وب وح�اوال معرف�ة يشء عن هذا 
الحيوان يف اإلنرن�ت، لكنهما لم يتمكنا 

من تحديد نوعه«.

وأش�ارت غراي إىل أن مشهد »ضيفهم« 
كان وكأن ش�خص م�ا أكل نصف�ه ثم 

سقط من السماء.
واعرف�ت املرأة بأنها لم تس�تطع النوم 

بسبب مشهد هذا الحيوان.
وأف�ادت وس�ائل إع�ام س�ابقا بعثور 
العلم�اء يف كن�دا ع�ىل رف�ات مخل�وق 
بحري غريب يشبه الشخصية الوهمية 
للمخل�وق الكوني »كثول�و« من روايات 
الفراف�ت.  ه�وارد  األمريك�ي  الكات�ب 
وكان املخل�وق يعي�ش يف ق�اع البح�ر 
ويأكل الافقاريات الصغرية باستخدام 

مخالبه.

املراقب العراقي/متابعة...
عث�ر علم�اء اآلثار ع�ىل م�ا يمكن أن 
يطل�ق علي�ه »الج�د األك�رب« ألجهزة 
آيف�ون، وكان يف ق�رب ام�رأة دفن�ت يف 
»أتانت�س« الروس�ية قب�ل أكث�ر من 

2100 عام.
وعثر عىل ه�ذا »اآليفون« األثري وغري 
العادي الذي قدر عم�ره بحوايل 2137 
سنة، يف قرب فتاة ش�ابة يف موقع دفن 
غام�ض أطل�ق علي�ه اس�م »أتانتس 

الرويس«.
ووفقا لعلم�اء اآلثار، يعود القرب لفتاة 
ش�ابة يعتقد أنها كانت مصممة أزياء 
يف ذل�ك الح�ن، وأطل�ق عليه�ا اس�م 

»ناتاش�ا«، وذل�ك بع�د جف�اف 
بحرية مائية من صنع اإلنس�ان 

يف سيبرييا خال فصل الصيف.
وبحس�ب املؤرخن، ف�إن القرب 
إمرباطوري�ة  ف�رة  إىل  يع�ود 
»شيونغنو« القديمة، وهي أمة 

من الش�عوب البدوية كانت 
تسكن س�هول رشق آسيا، 
يف الفرة م�ن القرن الثالث 

قبل املياد، وحتى أواخر 
القرن األول امليادي.

ويف الواق�ع، ف�إن هذه 
القطع�ة الت�ي عث�روا 
التي  الق�رب،  عليه�ا يف 

الذك�ي  الهات�ف  تش�به 
عب�ارة  مذه�ل،  بش�كل 

ع�ن قطع�ة مصنوعة من 
الكريم�ة  األحج�ار  صخ�ور 
باألحجار  ومطعمة  السوداء، 

شبه الكريمة.
وهي بالتأكيد ليست جهازا تكنولوجيا 
يعود إىل ما قب�ل التاريخ، وإنما مجرد 
»إبزي�م« ح�زام مزخرف، بحس�ب ما 
ذكرت صحيفة »ذي صن« الربيطانية.

وقال عالم اآلث�ار الرويس بافيل ليوس 
إن »دف�ن ناتاش�ا مع ’هات�ف آيفون‘ 
)الش�يونغنو(  الهون�و  لع�ر  يع�ود 
يش�كل أحد أكثر األمور إثارة لاهتمام 

يف هذا املوقع«.
ويف الق�رب عث�ر ع�ىل زخ�ارف معقدة 
والعقي�ق  الف�ريوز  م�ن  مصنوع�ة 
والصدف، وكذلك عىل شكل من أشكال 

العملة الصينية القديمة.

املراقب العراقي/متابعة...
تحول�ت فرح�ة املئات من املش�اركن يف 
مهرجان س�نوي يف عاصمة رسيانكا إىل 
رعب، بعد أن ثار فيان ودهس�ا حشدا من 
الناس، مما أس�فر عن إصابة 17 شخصا 
ع�ىل األقل.ووق�ع الح�ادث خ�ال إحدى 

أكثر املناس�بات السنوية بهجة يف رسيانكا، يف ساعة 
متأخرة ليل الس�بت، حيث تعج شوارع منطقة كوت 
بالعاصم�ة كولومبو، باملوس�يقى والرق�ص واألفيال 
املُزينة.وأظه�رت لقط�ات تلفزيوني�ة أح�د الفيل�ن 
يه�رب من مجموعة من الناس قبل أن يدهس مارة يف 

طريقه، وهو يفر مرسعا وسط الشارع.

يذك�ر أن موك�ب املهرج�ان ينطل�ق من معب�د بوذي 
عم�ره 600 ع�ام، يؤم�ن الس�كان بأن�ه كان مرك�ز 
اململكة منذ قرون.ويشق موكب املهرجان الذي ُيعرف 
باس�م  »برياهريا« طريقه عرب املنطقة، حيث ينجذب 
املشاهدون لعروض عرات من فرق الرقص واألفيال 

املُزينة.

في عاشوراء من كل عام

سلبي ..ازعاج المراسلين التلفزيونيين للمارة


