
متظاهرو التحرير يقطعون الطريق امام »ذيول السفارة« ويرفعون شعارات معادية ألمريكا
وسط دعوات إلخراج القوات االمريكية من العراق..

المراقب العراقي/ القسم السياسي...
رفع املتظاهرون يف ساحة التحرير شعارات 
مناهض�ة ملن اس�موهم ب�«ذيول الس�فارة 
االمريكي�ة«، فيم�ا طالبوا ب�رورة خروج 
قواتها العسكرية من العراق ، والغاء قوانني 
بريمر سيئة الصيت، وجاءت تلك املواقف بعد 
الوعي العايل للمتظاهرين يف س�احة التحرير 
من محاولة السفارة االمريكية ركوب موجة 
التظاه�رات وتمري�ر مخططاتها الس�اعية 
اىل ب�ث الفتن�ة والتفرق�ة بني ابناء الش�عب 
الواح�د وه�دم االس�تقرار وخل�ق حالة من 
االقتت�ال الداخ�ي، كم�ا ادان املتظاهرين يف 
الشعارات من اسموهم »بدكاكني املخابرات 
االرسائيلية من دعاة املدنية«، الذين يعملون 
عىل اس�تغالل املطال�ب املرشوع�ة وتحويل 
بوصل�ة التظاه�ر اىل م�ا يخ�دم مخططات 
داعميهم.ويرى مراقبون للش�أن الس�يايس 
ان الوع�ي بدأ يتبلور لدى غالبية املتظاهرين 
ح�ول ما يج�ري يف البالد ، وكيفي�ة محاولة 
واشنطن اس�تغالل اي حراك ش�عبي يحمل 
اهداف�اً مرشوع�ة يف االص�الح والقضاء عىل 
الفساد الن مصلحة واشنطن تكمن يف ابقاء 

عىل الفوىض يف البالد.
فيم�ا دع�ا ناش�طون اىل رضورة ان يح�ذر 
الجميع من دق اس�فني الفتنة يف املحافظات 
الجنوبية ، ويقطعوا الطريق امام املغرضني.

وبهذا الخصوص يرى املحلل السيايس مؤيد 
الع�ي ان التظاه�رات انبثق�ت م�ن هم�وم 

املواط�ن الذي يس�عى يف الحص�ول عىل بنى 
تحتية ومعالجة الخلل يف املنظومة الحكومية 

ومحاربة الفساد الذي فتك يف اروقة الدولة.
وق�ال الع�ي يف حدي�ث خ�ص ب�ه »املراقب 
العراق�ي« ان »س�لمية التظاه�رات اعط�ت 
ق�وة للمتظاهرين يف تثبي�ت الحقوق ، اال ان 
بع�ض الجه�ات ال ي�روق لها ذل�ك، فعمدت 
عىل تثوير الش�ارع العراقي وخلق حالة من 
االقتت�ال الداخي كما حدث يف ميس�ان وعدد 

من املحافظات الجنوبية ».
وأض�اف ان »البع�ض رف�ع ش�عارات تمجد 
باملقب�ور ص�دام وتحرض ع�ىل الفتن�ة، اال 
ان املتظاهري�ن ادرك�وا من يق�ف وراء ذلك، 
فعم�دوا اىل رف�ع ش�عارات من�ددة بأمريكا 
لقط�ع الطري�ق امامه�ا وأم�ام العاملني يف 
مرشوعه�ا ».ولف�ت اىل ان »واش�نطن ه�ي 
م�ن اوصلت البلد اىل ما وص�ل اليه اليوم من 
فوىض، كونها عملت تغذية االرهاب وصنعت 
العصاب�ات االجرامي�ة، وعطل�ت العم�ل يف 
املش�اريع التي ته�م البلد واملصان�ع منذ ان 
وط�أت اقدامه�ا ارض الع�راق ، وه�ذا ليس 
تربي�راً للحكوم�ات املتعاقبة لكن واش�نطن 

املسؤول االول«. 
وأش�ار اىل ان »املخطط االمريكي كان يسري 
نحو ايق�اد حرباً يف املناط�ق الجنوبية، لكن 
الوع�ي الش�بابي حتم�اً س�يقيض ع�ىل تلك 
املخططات كما تمكنوا يف السابق من هزيمة 

عصابات داعش وإفشال مخططاتها«.

من جانب�ه يرى الناش�ط والصحفي مروان 
الدلف�ي ان املتظاهري�ن يدرك�ون جي�داً ان 
ركائز الفشل الحكومي املتعاقب، قد وضعته 
االدارة االمريكي�ة وبن�ت عليه�ا بنيانه�ا يف 
الدم�ار والخراب الذي وصل اىل ماوصلنا اليه 

اليوم«.
وق�ال الدلف�ي يف حدي�ث خص ب�ه »املراقب 
العراق�ي« ان » ع�دد من املتظاهري�ن ارادوا 
قط�ع الطري�ق ام�ام الس�فارة االمريكي�ة 
وم�ن يح�اول ان يركب موج�ة التظاهرات، 
والصع�ود عىل مطالب املتظاهرين املرشوعة 
، وعمل�وا ع�ىل رف�ع ش�عارات مناهض�ة يف 
يافط�ات حمله�ا املتظاهري�ن وجاب�وا بها 

ساحة التحرير«.
وأضاف ان »العراقيني لن ينس�وا املمارسات 
االمريكية منذ االحت�الل، وعملهم عىل اذكاء 
الفتن�ة الطائفي�ة بني ابناء الش�عب الواحد، 
وخلق حالة من االقتت�ال، والتي تريد اعادت 
تدويره�ا اليوم ، ع�رب التحريض غري املبارش 
لتحقي�ق  الع�راق  يف  ادواته�ا  واس�تخدام 

طموحاتها التدمريية«.  
يش�ار اىل ان ع�دد م�ن املتظاهري�ن كان�وا 
ق�د خرج�وا بتظاه�رات واس�عة يف العارش 
م�ن ترشين الج�اري وتج�ددت يف ال�25 من 
الش�هر ذاته، ودعا املتظاه�رون من خاللها 
اىل محاربة الفساد والقضاء عىل املحسوبية 
ع�ىل  والقض�اء  التعين�ات  يف  واملنس�وبية 

البطالة.

جاريث بيل يقرر الرحيل في االنتقاالت الشتوية

باسم فرات:ابحث 
عن مكان يعيد الّي 

دهشة الطفولة 
و فكرة االنسان 

بال وطن كذبة

مصرف الرافدين 
يعلن استمراره 
بصرف رواتب 

الموظفين

Almuraqeb Aliraqi Newpaperالثالثاء 29 تشرين األول 2019 العدد 2183  السنة العاشرة صحيفة-يومية-سياسية-عامة

38

توقع النائ�ب رياض املس�عودي، اليوم 
الثالث�اء، ان تص�در ق�رارات سياس�ية 
وصفه�ا ب�«الحاس�مة« يف وقت متأخر 

اليوم.
تابعت�ه  املس�عودي يف ترصي�ح  وق�ال 
»املراقب العراقي« إن »الكتل السياسية 
املرحل�ة  بخط�ورة  لقناع�ة  وصل�ت 
»اجتماع�ات  ان  اىل  الحالي�ة«، مش�ريا 

مكثفة س�تصدر عنها قرارات سياسية 
مهمة يف الساعات املقبلة«.

وأض�اف ان »عبد امله�دي رفض املجيء 
للربملان ما دفع الرئاسة اىل رفع الجلسة 
»، الفتا اىل ان »هناك توافقات واتفاقات 
لعب�د املهدي م�ع بعض قي�ادات الكتل 
السياس�ية ه�ي م�ن تس�ببت بتعطيل 

قدومه«.

دعا النائب عالء الربيعي، اليوم الثالثاء، 
الفس�اد  حيت�ان  رضب  اىل  الحكوم�ة 

وتلبية مطالب املتظاهرين.
تابعت�ه  ترصي�ح  يف  الربيع�ي  وق�ال 
»الحكوم�ة  ان  العراق�ي«  »املراق�ب 
ملطال�ب  الف�وري  بالتنفي�ذ  مطالب�ة 
الفس�اد  املتظاهري�ن ورضب حيت�ان 

وكشفهم«.

وأضاف ان »ثورة الشعب جاءت نتيجة 
الفساد الذي استرشى يف مفاصل الدولة 
واملحاصصة املقيت�ة فاملتظاهرون هم 
تاجرت  الذي�ن  الجائع�ون  املهمش�ون 

الديمقراطية الغربية بدمائهم«.
وش�دد عىل »أهمية ان يضطلع الربملان 
بواجبات�ه لتحقيق مطالب املتظاهرين 

وفق سقف زمني محدد«.

نائب: قرارات »حاسمة« ستصدر
 في وقت متأخر من اليوم

دعوة برلمانية لضرب
 حيتان الفساد 

المراقب العراقي/ بغداد...
يف الوقت الذي تش�تد فيه الرصاعات السياس�ية يف الوقت 
الراهن بني اقليم كرس�تان وحكومة بغ�داد حول قانون 
املوازنة االتحادية لس�نة 2020، ويف غضون ذلك تستبعد 
اوس�اط نيابي�ة وص�ول مس�ودة القان�ون اىل الربملان يف 
موعدها املقرر، فيما تش�ري اللجنة املالي�ة النيابية اىل أن 
كردس�تان لن تحصل ع�ىل حصتها ما لم تس�لم واردات 

النفط.
بدوره�ا اس�تبعدت اللجن�ة القانوني�ة النيابية، ارس�ال 
الحكوم�ة مس�ودة قان�ون موازن�ة 2020 يف موعده�ا 
املقرر، مش�رية اىل ان املوازنة لن يتم انجازها قبل ش�هر 
كان�ون االول لتضمينها مطالب التظاهرات واتفاق اقليم 

كردستان.
وقال عضو اللجنة سليم همزة يف ترصيح اطلعت »املراقب 
العراقي« علي�ه إن »الحكومة لن تتمكن يف الوقت الراهن 
من ارسال مسودة قانون موازنة 2020 اىل الربملان بسبب 

انشغالها يف تلبية مطالب املتظاهرين«.
واض�اف ان »قانون املوازن�ة بحاج�ة اىل صياغة تفاهم 
جديد مع اقاليم كردس�تان وهذا لم يحدث بس�بب تأجري 
الوف�ود بني بغ�داد واربيل لحس�م املوق�ف والتفاهم عىل 

صيغة يف موازنة 2020«.
واش�ار همزة اىل ان »املوازنة لن يتم ارس�الها اىل الربملان 
دون تضم�ني جميع الح�زم االصالحي�ة للمتظاهرين ما 
يتطلب املزي�د من الوقت لتصل يف كانون االول اىل الربملان 

يف افضل االحوال«.
م�ن جهته�ا اك�دت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة، ان اقلي�م 
كردس�تان لن يحصل ع�ىل موازنة يف 2020 ما لم يس�لم 
واردات النف�ط املنص�وص عليها يف املوازن�ة، الفتة اىل ان 
الربملان عازم عىل حل املش�اكل املالية مع االقليم وضمان 

حصول بغداد عىل واردات النفط.
وقال�ت عض�و اللجنة النائبة س�هام العقي�ي يف ترصيح 
اطلع�ت »املراق�ب العراقي« علي�ه  ان “اتفاقا س�يحدث 
داخل مجلس النواب بش�أن موازنة اقليم كردس�تان من 
اجل اتخ�اذ اجراءات وضم�ان عدم حص�ول االقليم عىل 

اكثر من استحقاقه املنصوص عليه يف املوازنة”.
واضافت ان “االتفاق الذي س�يربم ين�ص عىل ان االقليم 
يج�ب ان يس�لم مس�تحقات بغ�داد من النف�ط من اجل 
حصوله عىل حصته من املوازنة ومن غري املمكن ان يعاد 

سيناريو 2019”.
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وضع�ت كتلة برملانية، الي�وم الثالثاء، 
ع�دداً م�ن املقرتح�ات للخ�روج م�ن 
االزمة السياسية التي تشهدها البالد.

وذكرت كتل�ة التغيري الربملانية يف بيان 
، أن »يف  العراق�ي«  تابعت�ه »املراق�ب 
ه�ذه املرحلة الهامة والحساس�ة وما 
يرافقها من أحداث تباينت يف اسبابها 
املؤس�فة،  وتداعياته�ا  ونتائجه�ا 
النيابي�ة،  التغي�ري  كتل�ة  تدارس�ت 
املعطي�ات الراهن�ة بأق�ى درج�ات 
االهتمام«، مبينة ان »)الفساد( سواء 
يف بغ�داد أم يف اقلي�م كردس�تان، ه�و 

السبب الرئييس لألوضاع الحالية«.
قان�ون  »تعدي�ل  الكتل�ة:  وأقرتح�ت 
اس�رتداد اموال العراق رقم )9( لسنة 
االنتخاب�ات  2012، وح�ل مفوضي�ة 

واعادة تشكيلها بعيداً عن املحاصصة 
املقيت�ة، و اتخ�اذ اج�راءات اصالحية 
العدال�ة  لتحقي�ق  تس�عى  فاعل�ة 
االجتماعي�ة وخاصة الغ�اء امتيازات 
رؤس�اء الجمهورية ومجل�س النواب 
ال�وزراء ونوابه�م واعضاء  ومجل�س 
ورؤس�اء  وال�وزراء  الن�واب  مجل�س 
وم�ن  ونوابه�م  املختلف�ة  الهيئ�ات 
يتقاىض رواتبه�م والدرجات الخاصة 

واملدراء العامني ومن بدرجاتهم«.
ولفت�ت اىل رضورة  »تعدي�ل قان�ون 
انتخابات مجلس النواب بالشكل الذي 
يحق�ق العدال�ة يف التمثي�ل الش�عبي، 
وامليض باالج�راءات الترشيعية ملقرتح 
قان�ون ) من أين لك هذا (، والتصويت 

عليه يف أقرب موعد ممكن«.

موازنة 2020 ورقة ضغط  لوقف التمادي الكردي في سرقة واردات النفط
كتلة سياسية تضع جملة 

من المقترحات للخروج من االزمة 

المراقب العراقي/ بغداد...
انه�ى مجل�س الن�واب العراق�ي، ق�راءة مق�رتح عدة 
قوانني ابرزها قانون الغاء امتيازات الرئاس�ات الثالثة 
والدرج�ات العلي�ا يف الدول�ة وم�رشوع تعدي�ل قانون 
التقاع�د املوح�د، فيما وج�ه الدعوة اىل رئي�س الوزراء 

عادل عبد املهدي بغية حضوره للجلسة.
وقدم�ت كت�ل سياس�ية يف الربمل�ان طلب�ا لتقليل عدد 
الن�واب اىل 160 نائبا، وكذكل طلبا اخر برفع الحصانة 
عن جميع النواب املشمولني برفع الحصانة بعد وصول 

وثيقة رسمية من السلطة القضائية.
وق�ال مصدر برملاني، ل� »املراقب العراقي« إن »الربملان 
صوت خالل جلسته املنعقدة قراءة مقرتح قانون الغاء 

امتيازات الرئاسات الثالث والدرجات العليا«.
واضاف املصدر أن »املجلس صوت عىل استضافة رئيس 

مجلس الوزراء عادل عبد املهدي يف الجلسة املقبلة«.
واكد املصدر إن »رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس 
وج�ه االمانة العامة للمجلس باإلتصال برئيس مجلس 
الوزراء والحضور اىل الجلسة حاالً، وذلك بعد التصويت 

عىل طلب استضافة عبد املهدي يف جلسة اليوم«.
م�ن جهة أخرى »أنهى مجلس الن�واب، قراءة مرشوع 

تعديل قانون التقاعد املوحد رقم 9 لسنة 201٤«.

ونقل املصدر أن »الربملان صوت عىل رفع الحصانة عن 
أي نائ�ب متهم بالفس�اد، مش�رتطا وص�ول ملفه من 

القضاء اىل املجلس«.
واش�ار، أن »رئيس مجل�س النواب، محم�د الحلبويس 
طل�ب من الن�واب التصويت برف�ع الحصانة عنه وعن 

نائبيه بناء عىل أي طلب طوعي منهم شخصيا«.
بدوره أعل�ن النائب عن تحالف س�ائرون بدر الزيادي، 

تقديم طلب نيابي لتقليل عدد النواب اىل 160 نائبا.
وتاب�ع الزي�ادي، ان«160 نائبا قدموا طلبا اىل رئاس�ة 
مجل�س الن�واب لتعدي�ل فق�رة الدس�تور بش�ان عدد 

النواب«.
واكم�ل، ان«الطلب يتضمن تقليل ع�دد النواب، ليكون 
نائبا واحدا لكل 200 الف نس�مة وليس نائبا لكل 100 

الف نسمة«.
واس�تأنف مجلس النواب، اليوم أع�م�ال الجلسة رقم 
)11( م�ن ال����دورة النيابي����ة الرابع�ة، الس�ن�ة 
الترشيعي�ة الثاني�ة، الفص���ل الترشيع����ي األول، 

برئاسة الحلبويس  وحضور  1٨5 نائباً.
وتضم�ن ج�دول أعم�ال الجلس�ة، مناقش�ة مطال�ب 

املتظاهرين والحزم اإلصالحية.

تفاصيل اوسع صفحة 2

عبد المهدي يمتنع عن حضور جلسة البرلمان واألخير ينهي قراءة قانونين

املفاوضات بني االقليم واملركز تؤجل اىل اشعار اخر
اك�د النائ�ب عن االتح�اد الوطن�ي الكردس�تاني، طه 
أمني، اليوم الثالثاء، تأجي�ل املفاوضات بني الحكومة 

االتحادية وحكومة إقليم كردستان.
وق�ال أم�ني يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب العراقي«، 
إن »زي�ارة الوف�د الك�ردي إىل بغ�داد توقف�ت بس�بب 
انش�غال الحكومة املركزي�ة بأحداث وتلبي�ة مطالب 

املتظاهرين«.
وأضاف أمي���ن، أن »االتص�����االت ماتزال تجري، 
رغم تأجي�ل ال����زي�ارات، للت���وص�ل إىل نت��ائج 
بش�أن امللف�ات العالق�ة، بينه�ا قضي�����ة املوازنة 

والنفط«.
ولفت اىل أن »وفداً من حكومة اإلقليم سيكون يف بغداد 
حال انتهاء االزم�ة الحالية، آلن الوقت يميض وهنالك 
مش�اكل يجب حلها تتعلق بكركوك وإدارتها واملناطق 
املتن�ازع عليه�ا، وقضية النف�ط واملوازن�ة واألوضاع 

األمنية«.

كتلة سياسية تضع جملة من 
المقترحات للخروج من االزمة 

املراقب العراقي/ متابعة...
يق�ول الكاتب ماك�س بوت إن الرئي�س األمريكي 
كان يكذب وه�و يديل بروايته بش�أن مقتل زعيم 

جماعات داعش االجرامية أبو بكر البغدادي.
ويضيف يف مقال نرشته صحيفة واشنطن بوست 
األمريكية أن »ترامب كذب عندما قال إن البغدادي 
كان ينئ وي�رصخ ويبكي قبيل مقتله«.ويقول إن 
»ترامب كذب أيضا عندما هنّأ روسيا مرارا وتكرارا 
يف أعق�اب ه�ذه الحادثة، بينما يقول املس�ؤولون 
الروس أنفس�هم إنهم ليسوا عىل صلة بالغارة، بل 
إنهم أثاروا الش�كوك إزاء مزاع�م الواليات املتحدة 

بأنها قتلت البغدادي«.
ويرى الكاتب أن »ترامب يتمتع بقدرة سابقة عىل 
تحويل أي مناس�بة، مهما كانت مهيبة أو مهمة، 

إىل مشهد مثري للسخرية«.
ويش�ري إىل أنه فع�ل هذا مرة أخ�رى األحد املايض 
عندم�ا كان يعل�ن يف مؤتم�ر صحفي ع�ن مقتل 
البغدادي ويكشف عن تفاصيل الغارة التي روعت 

محرتيف األمن القومي.
ويوضح أن ترامب يزعم أن البغدادي مات كجبان 
وه�و ي�نئ ويبكي وي�رصخ، غري أن وزي�ر الدفاع 
مارك إسرب ورئيس هيئة األركان املشرتكة الجنرال 

مارك ميي رفضا بشدة تأكيد هذه التفاصيل.
وينس�ب الكات�ب إىل صحيف�ة نيوي�ورك تايم�ز 
األمريكي�ة قولها إن انس�حاب ترامب من ش�مايل 
س�وريا أع�اق التخطيط لهذه الغ�ارة، التي كانت 
تعتم�د إىل حد كبري عىل املعلومات االس�تخباراتية 

التي قدمها األكراد.
ويش�ري إىل أن نيويورك تايم�ز أضافت أن ضباطا 
يف املخاب�رات والجي�ش األمريكي قال�وا إن الغارة 
حدثت إىل حد كبري رغم أفعال السيد ترامب وليس 

بسببها.
ويتس�اءل الكاتب »كيف يخطط ترامب ملنع عودة 
داع�ش يف ظ�ل تخ�ي إدارة ترام�ب ع�ن الحلفاء 

األكراد؟«

تفاصيل اوسع صفحة 4

»الخيال« يطغى على رواية ترامب حول مقتل 
»البغدادي« ووسائل اعالم تصفها بـ »الكذبة«
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المراقب العراقي/ بغداد...
نف�ت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعي�ة، مبارشتها 
البطاق�ة  ع�ى  للحص�ول  التقدي�م  اس�تمارة  فت�ح 
االستشارية لفئة من الباحثني عن العمل دون سواها.

وذك�ر بيان لل�وزارة، تلقت »املراقب العراقي« نس�خة 
من�ه، إن »وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية رصدت 
خ�راً تناقلته وس�ائل التواصل االجتماع�ي مفاده أنَّ 
الوزارة بارشت فتح اس�تمارة التقدي�م للحصول عى 
البطاقة االستشارية لفئة من الباحثني عن العمل دون 

سواها«.
وأض�اف البي�ان، أن »ال�وزارة يف الوق�ت ال�ذي تنف�ي 
فيه م�ا ورد يف الخر، تؤكد ان الحص�ول عى البطاقة 

االستشارية متاح يف جميع االوقات وللفئات كافة«.
واشارت الوزارة، إىل أنها »ورغم تعرضها ملوجة تزييف 
للحقائ�ق م�ن قبل ضع�اف النف�وس الذين اس�تغلوا 
الوض�ع االس�تثنائي للبل�د إال انها مس�تمرة يف خدمة 
الفئات املنضوية تح�ت رعايتها وفق منهجية حققت 

من خاللها تقدماً ملحوظاً تجاه تلك الفئات«.

المراقب العراقي/ ذي قار...
وجه محاف�ظ ذي قار عادل الدخييل، بتحويل مبنى مجلس 
املحافظة الحايل اىل املديرية العامة لرتبية املحافظة العادتها 
كمدرس�ة، موجهاً بتش�كيل فريق هن�ديس لتقييم االرضار 

التي لحقت به والرشوع برتميمه.
وق�ال الدخييل يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه 
ان�ه »أمر بتش�كيل لجنة هندس�ية من قس�م الهندس�ة يف 
ديوان املحافظة وقسم االبنية املدرسية تتوىل تقييم األرضار 

التي لحقت بمبنى املدرس�ة التي ش�غلها مجلس املحافظة 
يف الس�نوات السابقة، وتقديم كش�ف فني للرشوع برتميها 
تمهيداً إلدخالها الخدمة مجدداً لطلبة و تالميذ املحافظة«.

واض�اف الدخييل«كم�ا ت�م اإليع�از بتحوي�ل كاف�ة املباني 
العائ�دة ملجالس األقضية والنواحي املنحلة اىل دوائر خدمية 
حس�ب حاج�ة املواطنني هن�اك، بتحويل الصال�ح منها اىل 
مراكز صحية او مراكز للبطاقة الوطنية او الجوازات او اي 

منشأة خدمية اخرى«.

المراقب العراقي/ بغداد...
أكد النائب عن تحالف الفت�ح عبد األمري املياحي، 
أن اإلدارات التي »زجت« الطلبة بالتظاهرات سيتم 
محاسبتها قانونياً، محمالً تلك اإلدارات املسؤولية 

الكاملة عن سالمة الطلبة.
وقال املياحي يف ترصي�ح اطلعت عليه »املراقب 
العراق�ي« إن »هن�اك اتص�االت حصل�ت م�ع 
اإلج�راءات  يتخ�ذوا  ك�ي  املعني�ني  ال�وزراء 
الصارم�ة بح�ق امل�دراء الذين زج�وا بالطلبة 

األبري�اء يف التظاه�رات بدل االنش�غال 
الج�اد  التدري�س  بتقدي�م 

والصحيح له�م«، مبيناً أن 
»الطلبة من صغار السن 

ال يعرف�ون م�ا ه�ي 
وهناك  التظاه�رات 
بالبعض  هتاف�ات 
منه�ا التي ليس�ت 

بحجم حاجاتهم«.
وأض�اف املياحي، أن 

الطلبة  »اللذين زج�وا 
س�يتم  بالتظاه�رات 

قانوني�اً  محاس�بتهم 
وق�د أخ�ذ ال�وزراء عى 

عاتقه�م توجي�ه عقوب�ات إداري�ة ألولئك امل�دراء«، 
الفت�ًا إىل أن »التظاهرات فيها ش�باب ورجال بالغون 
يتظاه�رون للمطالب�ة بالحق�وق املرشوع�ة وه�م 
يعرف�ون ما يري�دون وم�ا يحتاجه الش�ارع كما أن 
بينه�م من يمثل رشيحة الرتبي�ة والتعليم والطلبة«. 
وتابع، أن »زج الطلبة بهكذا إجراءات غري قانونية أو 
صحيح�ة وقد تعرض حياة الطلب�ة للمخاطر ينبغي 
محاس�بتهم، كون�ه تعدي�اً عى حقوق اإلنس�ان ألن 
الطال�ب خاصة باملرحل�ة االبتدائي�ة ال يعي خطورة 
م�ا يجري وما يوجد بالش�ارع، كما أن أولياء 
أمور الطلب�ة ال يقبلون بما يجري من 
إخ�راج إلبنائه�م يف التظاهرات«، 
متسائال »بحال تعرض الطالب 
للقتل أو الخط�ف أو الدهس 
بالش�ارع فم�ن س�يتحمل 

املسؤولية؟«.
»إدارات  املياح�ي  وحم�ل 
املدارس الت�ي زجت الطلبة 
املس�ؤولية  الش�ارع  إىل 
الكامل�ة عن س�المة الطلبة 
الف�وىض  ه�ذه  وإيق�اف 
الطلب�ة  بحي�اة  املخاط�رة  أو 

وسالمتهم ومستقبلهم«.

العمل تنفي فتح استمارة التقديم للحصول على البطاقة
 االستشارية لفئة من العاطلين

محافظ ذي قار يوجه بتحويل مبنى مجلس
 المحافظة الى مدرسة

نائب: المحاسبة القانونية تنتظر اإلدارات 
التي زجت الطلبة بالتظاهرات

كتل سياسية تتقدم بطلب لتقليل عدد اعضاء المجلس

البرلمان ينهي قراءة قانوني الغاء امتيازات الرئاسات والتقاعد الموحد 
ويدعو عبد المهدي لحضور جلساته

المراقب العراقي/ كربالء...
أعلن�ت خلي�ة اإلع�الم األمن�ي، ع�ن اصاب�ة 90 
منتس�با يف صفوف الق�وات األمني�ة و53 مدنيا 
خالل االح�داث التي ش�هدتها محافظ�ة كربالء 

املقدسة امس.
وقال خلف يف ترصي�ح تابعته »املراقب العراقي« 
إنه “ش�هدت محافظة كربالء املقدسة يوم أمس 
تظاهرات تخللتها بعض الحوادث املؤسفة، حيث 
أصيب 53 مدنياً بحس�ب عمليات وزارة الصحة، 
فيما بلغ عدد املصابني يف صفوف القوات االمنية 

90 مصاب�اً، وفق�اً الحصائي�ات قي�ادة عمليات 
الفرات األوسط”.

ودعت الخلية الجميع اىل “رضورة التحيل بالصر 
واالبتع�اد عن االحتكاك مع الق�وات األمنية التي 
وجدت به�دف تأمني التظاه�رات والحفاظ عى 

املمتلكات العامة والخاصة”.
وحث�ت جمي�ع الجه�ات ووس�ائل اإلع�الم عى 
“رضورة توخ�ي الدق�ة واعتم�اد املعلومات من 
مصادرها الرس�مية حرصا واالبتعاد عن التظليل 
وارباك الرأي العام بإعداد او قصص غري دقيقة«.

المراقب العراقي/ ديالى...
أف�اد مص�در أمن�ي يف محافظة دي�اىل، بمقتل 
مدن�ي وإصاب�ة اثن�ني آخري�ن بانفج�ار عبوة 

ناسفة يف ناحية لجلوالء شمال رشقي دياىل.
وق�ال املص�در، يف ترصي�ح اطلع�ت »املراق�ب 
العراق�ي« علي�ه ان »انفج�ار عبوة ناس�فة يف 
منطقة االصالح بأطراف ناحية جلوالء ش�مال 
رشقي دي�اىل قبل قليل، م�ا ادى اىل مقتل مدني 
االولي�ة  للحصيل�ة  وفق�ا  اخري�ن   2 واصاب�ة 

واملتوفرة«.
واش�ار اىل انه »تم نقل جثة القتيل للطب العديل 

واملصابني اىل مستشفى«.

المراقب العراقي/ نينوى...
أعلنت مديرية االس�تخبارات العسكرية، عن إلقاء القبض عى 
إرهاب�ي غرب�ي مدينة املوص�ل. وقالت املديري�ة يف بيان تلقت 
»املراقب العراقي« نسخة منه، ان »مفارز شعبة االستخبارات 
العس�كرية يف الفرق�ة 20 وبالتع�اون مع الف�وج الثالث لواء 
املش�اة ٦0 ألقت القبض عى احد االرهابيني يف ناحية القريوان 
غرب�ي املوص�ل«. وأضاف�ت أن »اإلرهاب�ي من العن�ارص التي 
قاتل�ت قواتن�ا األمني�ة أثناء مع�ارك التحرير وم�ن املطلوبني 

للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق احكام املادة 4 إرهاب«.

االستخبارات العسكرية 
تلقي القبض عىل 

إرهايب غريب الموصل

خلية اإلعالم األمين: إصابة 90 منتسبا 
و53 مدنيا باحداث كربالء امس
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المراقب العراقي/ بغداد...
انه�ى مجل�س الن�واب العراق�ي، ق�راءة 
مق�رتح عدة قوان�ني ابرزها قان�ون الغاء 
امتي�ازات الرئاس�ات الثالث�ة والدرج�ات 
العلي�ا يف الدول�ة ومرشوع تعدي�ل قانون 
التقاع�د املوح�د، فيم�ا وج�ه الدع�وة اىل 
رئي�س ال�وزراء عادل عب�د امله�دي بغية 

حضوره للجلسة.
وقدم�ت كت�ل سياس�ية يف الرمل�ان طلبا 
لتقلي�ل عدد الن�واب اىل 061 نائبا، وكذكل 
طلبا اخر برفع الحصانة عن جميع النواب 
املش�مولني برف�ع الحصان�ة بع�د وصول 

وثيقة رسمية من السلطة القضائية.
وقال مصدر برملاني، ل� »املراقب العراقي« 
إن »الرملان صوت خالل جلس�ته املنعقدة 
ق�راءة مق�رتح قان�ون الغ�اء امتي�ازات 

الرئاسات الثالث والدرجات العليا«.
واض�اف املص�در أن »املجل�س صوت عى 
اس�تضافة رئي�س مجلس ال�وزراء عادل 

عبد املهدي يف الجلسة املقبلة«.

واك�د املص�در إن »رئيس مجل�س النواب 
محم�د الحلب�ويس وج�ه االمان�ة العامة 
للمجلس باإلتصال برئيس مجلس الوزراء 
والحض�ور اىل الجلس�ة ح�االً، وذل�ك بعد 
التصويت عى طلب استضافة عبد املهدي 

يف جلسة اليوم«.
من جه�ة أخرى »أنه�ى مجل�س النواب، 
ق�راءة م�رشوع تعدي�ل قان�ون التقاع�د 

املوحد رقم 9 لسنة 4١02«.
ونقل املص�در أن »الرملان صوت عى رفع 
الحصان�ة ع�ن أي نائب متهم بالفس�اد، 
مش�رتطا وص�ول ملفه م�ن القض�اء اىل 

املجلس«.
واش�ار، أن »رئيس مجلس النواب، محمد 
الحلبويس طلب من النواب التصويت برفع 
الحصان�ة عنه وع�ن نائبيه بن�اء عى أي 

طلب طوعي منهم شخصيا«.
بدوره أعل�ن النائب عن تحالف س�ائرون 
ب�در الزي�ادي، تقديم طلب نياب�ي لتقليل 

عدد النواب اىل 061 نائبا.
وتابع الزي�ادي، ان«061 نائبا قدموا طلبا 
اىل رئاس�ة مجلس الن�واب لتعدي�ل فقرة 

الدستور بشان عدد النواب«.
واكم�ل، ان«الطل�ب يتضم�ن تقلي�ل عدد 
الن�واب، ليكون نائبا واح�دا لكل 002 الف 

نسمة وليس نائبا لكل 001 الف نسمة«.
واس�تأنف مجلس النواب، اليوم أع�م�ال 
ال����دورة  م�ن   )١١( رق�م  الجلس�ة 

النيابي����ة الرابع�ة، الس�ن�ة الترشيعية 
الثاني�ة، الفص����ل الترشيع���ي األول، 

برئاسة الحلبويس  وحضور  5٨١ نائباً.
وتضمن جدول أعمال الجلس�ة، مناقش�ة 

مطالب املتظاهرين والحزم اإلصالحية.
يش�ار اىل أن رئاسة الرملان قد قررت جعل 
جلس�ة الرملان مفتوحة حت�ى التصويت 
ع�ى القوانني االصالحية التي من ش�أنها 

امتصاص غضب الشارع العراقي.
وكان مجل�س الن�واب ق�د ص�وت خ�الل 
جلس�ته ي�وم ام�س االثن�ني ع�ى حزمة 
ق�رارات منه�ا الغ�اء امتي�ازات اعض�اء 
الرمل�ان وال�وزراء والدرج�ات الخاص�ة، 
فيما قرر انهاء عم�ل مجالس املحافظات 

الحالية.
م�ن  وع�دد  بغ�داد  العاصم�ة  وتش�هد 
املحافظ�ات العراقي�ة موج�ة تظاه�رات 
مطالبة باقال�ة رئيس ال�وزراء عادل عبد 
امله�دي وحكومت�ه، وكذل�ك بالعم�ل عى 
توف�ري ف�رص عم�ل للعاطل�ني، يف وق�ت 
ح�ذرت اوس�اطا ش�عبية م�ن مح�اوالت 
باملح�ور  مرتبط�ني  مندس�ني  اش�خاص 
االمريكي والصهيوني والسعودي يعملون 
عى حرف موجة التظاه�رات نحو الدمار 
والتخريب، األمر الذي دفع االجهزة االمنية 
الحكومية اىل اتخاذ اجراءات امنية مشددة 
يف مناطق التظاهر ش�انها توفري الحماية 

الالزمة للمتظاهرين.

مقتل وإصابة 3 أشخاص بانفجار عبوة ناسفة شمال شرقي دياىل

المراقب العراقي/ بغداد...
اعلن وزير امل�وارد املائية جمال 
العاديل، عن تعيني وتثبيت 0011 

من الخريجني والعقود.
تلق�ت  لل�وزارة  بي�ان  وذك�ر 
»املراق�ب العراقي« نس�خة منه 
أن “ال�وزارة صادقت عى تعيني 
0011 موظ�ف م�ن املتعاقدي�ن 
ع�ى امل�الك الدائ�م املس�تمرين 
ال�وزارة  بمرك�ز  العم�ل  يف 
ع�ى  معتمدي�ن  وتش�كيالتها 
اساس سنوات الخدمة والحاجة 

لالختصاصات«.
واضاف البي�ان انه تم املصادقة 
ايض�ا ع�ى “تعي�ني ع�دد م�ن 
الخريجني األوائل عى الجامعات 
العراقية وحملة الشهادات العليا 
الش�هداء  وذوي  الس�ن  وكب�ار 

واالحتياجات الخاصة”.
وجدد الع�اديل، بحس�ب البيان، 
التأكي�د ع�ى ان “وزارة امل�وارد 
املائي�ة ماضي�ة يف تثبيت جميع 

املتعاقدين يف الوزارة«.

الموارد المائية تعلن 
تعيين وتثبيت 1100 
من الخريجين والعقود

المراقب العراقي/ بغداد...
أك�د النائ�ب ع�ن تحال�ف الفتح 
حنني الق�دو، أن هناك العديد من 
الخط�وات الت�ي ينبغي أن يميض 
بها مجلس النواب قبل الذهاب إىل 
حل�ه والتهيئ�ة النتخابات مبكرة 

منها تعديل قانون االنتخابات.
وق�ال الق�دو يف ترصي�ح اطلعت 
إن  العراق�ي«  »املراق�ب  علي�ه 
»الدعوة إىل حل الرملان وانتخابات 
مبك�رة ه�و أمر ال مش�كلة لدينا 
فيه ومن املمكن تحقيقه«، مبيناً 
إىل  نحت�اج  أن »هن�اك خط�وات 
اس�تكمالها أوالً قب�ل امليض بتلك 
الخط�وة ومنه�ا تعدي�ل قان�ون 
االنتخاب�ات واختي�ار مفوضي�ة 
االنتخابات بالشكل الذي ينسجم 

مع مطالب الجماهري«.

وأض�اف، أن »هن�اك العدي�د من 
تحت�اج  الت�ي  اإلص�الح  ح�زم 
ترشي�ع  لتحقيقه�ا  الحكوم�ة 
ع�دد م�ن القوان�ني وبح�ال حل 
الرمل�ان فان الحكومة س�تتحول 
إىل حكوم�ة ترصي�ف أعم�ال وال 
تس�تطيع تحقي�ق أي يشء م�ن 
كالضم�ان  الجماه�ري  مطال�ب 
وغريه�ا  والصح�ي  االجتماع�ي 
من األم�ور املتعلقة بالقضاء عى 
البطال�ة والتخصيص�ات املالي�ة 

التي تحتاج إىل ترشيع املوازنة«.
ولف�ت الق�دو إىل أن »حل الرملان 
دون وضع األرضية املناس�بة من 
القوانني املطلوبة سيعقد املشكلة 
ب�دل حلها وس�ندخل يف ف�راغ قد 
يس�تغله البعض لخل�ق الفوىض 

بدل حل املشاكل«.

الشريط 
األمين

المراقب العراقي/ بغداد...
دعا النائب عن كتلة س�ائرون حسن الكناني 
رئيس ال�وزراء اىل ايقاف عمل ال�وزراء الذين 
عليهم طلبات استجواب ومنع سفرهم خارج 

العراق لحني اعالن براءتهم امام القضاء.
واكد الكناني، يف ترصيح الذاعة »العراق الحر« 
وتابعت�ه »املراقب العراق�ي« ان » كل جريمة 
ترتكب ضد ابناء الش�عب تتطلب ايجاد حلول 
س�لمية«، مطالبا ب� »ايقاف العمل بالعقود 
الكبرية يف كافة الوزارات واستئناف العمل 
بها بع�د التدقي�ق ومراجعته�ا من قبل 
لج�ان مختصة فيما دعا اىل »محاس�بة 
املفسدين من 2003 لغاية اليوم وتفعيل 

قانون من اين لك هذا«.

ت�رصيح اإذاعي
دعوات اىل منع الوزراء 

المطلوب استجوابهم من 
السفر خارج العراق

تحالف الفتح: حل البرلمان واالنتخابات المبكرة بحاجة 
إلى خطوات تسبق هذا القرار
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املراقب العراقي/ بغداد...
أعل�ن مرصف الرافدين ع�ن رصف أكثر م�ن ترليون دينار 

رواتب ملوظفي دوائر الدولة.
وقال املكت�ب االعالمي للم�رصف يف بي�ان تلق�ت »املراقب 
العراقي« نسخة منه، إنه »تم رصف أكثر من ترليون دينار 
كرواتب ملوظفي دوائر الدولة فضال عن رصف مس�تحقات 

مالية اىل أصحاب املنافذ«.
وأض�اف، أن »امل�رصف مس�تمر يف دف�ع الروات�ب اىل بقية 
دوائ�ر الدول�ة وس�تكون ع�ى مراحل ع�دة ووف�ق جداول 
زمني�ة معتمدة س�ابقا وبالتعاون والتنس�يق م�ع وزارات 

ومؤسسات الدولة«.

مصرف الرافدين يعلن استمراره 
بصرف رواتب الموظفين

املراقب العراقي/ بغداد...
اعلن�ت وزارة التجارة، ع�ن تاجيلها موعد افتت�اح دورة معرض 
بغداد ال�دويل 46.وقالت مديرة اعالم معرض بغ�داد الدويل، زينب 
نارص حسني ان »الوزارة قررت تأجيل افتتاح دورة معرض بغداد 
ال�دويل 46«.واضافت حس�ني ان »املوعد الجدي�د الفتتاح املعرض 
س�يكون هو 11 ترشين الثاني ويس�تمر لغاية 20 ترشين الثاني 
2019«. يذكر أن الرشكة العامة للمعارض العراقية تأسست عام 
1959، وكانت تس�مى آنذاك مديري�ة مصلحة املعارض العراقية، 
حي�ث انضم�ت الرشك�ة خ�الل س�نة 1971 إىل عضوي�ة اتحاد 

املعارض الدولية الذي يقع مقرها يف باريس.

التجارة تقرر تأجيل موعد افتتاح 
االقت�صاديدورة معرض بغداد الدولي 46

التظاهرات تؤخر وصول موازنة 2020 بموعدها المقرر 
اصرار نيابي على عدم تضمين حصة كردستان 

املراقب العراقي/ بغداد...
يف الوق�ت الذي تش�تد في�ه الرصاعات 
السياس�ية يف الوقت الراه�ن بني اقليم 
كرس�تان وحكومة بغ�داد حول قانون 
املوازن�ة االتحادي�ة لس�نة 2020، ويف 
غض�ون ذل�ك تس�تبعد اوس�اط نيابية 
وص�ول مس�ودة القان�ون اىل الربمل�ان 
يف موعده�ا املقرر، فيما تش�ر اللجنة 
املالي�ة النيابي�ة اىل أن كردس�تان ل�ن 
تحصل عى حصتها ما لم تسلم واردات 

النفط.
القانونية  اللجن�ة  اس�تبعدت  بدوره�ا 
مس�ودة  الحكوم�ة  ارس�ال  النيابي�ة، 
قانون موازنة 2020 يف موعدها املقرر، 
مش�رة اىل ان املوازنة ل�ن يتم انجازها 
لتضمينه�ا  االول  كان�ون  ش�هر  قب�ل 
اقلي�م  واتف�اق  التظاه�رات  مطال�ب 

كردستان.
وق�ال عض�و اللجن�ة س�ليم هم�زة يف 
ترصي�ح اطلع�ت »املراق�ب العراق�ي« 
يف  تتمك�ن  ل�ن  »الحكوم�ة  إن  علي�ه 
الوق�ت الراه�ن م�ن ارس�ال مس�ودة 
قانون موازنة 2020 اىل الربملان بس�بب 
انشغالها يف تلبية مطالب املتظاهرين«.

واض�اف ان »قان�ون املوازن�ة بحاج�ة 
اىل صياغ�ة تفاه�م جدي�د م�ع قايل�م 
كردستان وهذا لم يحدث بسبب تاجر 
الوفود بني بغداد واربيل لحس�م املوقف 
والتفاهم عى صيغة يف موازنة 2020«.

واش�ار هم�زة اىل ان »املوازن�ة ل�ن يتم 

ارسالها اىل الربملان دون تضمني جميع 
للمتظاهري�ن م�ا  الح�زم االصالحي�ة 
يتطلب املزيد من الوقت لتصل يف كانون 

االول اىل الربملان يف افضل االحوال«.
من جهتها اكدت اللجنة املالية النيابية، 
ان اقلي�م كردس�تان ل�ن يحص�ل عى 
موازن�ة يف 2020 م�ا لم يس�لم واردات 
النف�ط املنص�وص عليه�ا يف املوازن�ة، 
الفت�ة اىل ان الربمل�ان ع�ازم ع�ى ح�ل 
املش�اكل املالي�ة م�ع االقلي�م وضمان 

حصول بغداد عى واردات النفط.
وقال�ت عض�و اللجن�ة النائبة س�هام 
العقي�ي يف ترصي�ح اطلع�ت »املراقب 
العراق�ي« علي�ه  ان “اتفاقا س�يحدث 
داخ�ل مجل�س الن�واب بش�أن موازنة 
اقليم كردستان من اجل اتخاذ اجراءات 
وضمان عدم حص�ول االقليم عى اكثر 
املنص�وص علي�ه يف  م�ن اس�تحقاقه 

املوازنة”.
واضاف�ت ان “االتف�اق ال�ذي س�يربم 
ين�ص ع�ى ان االقلي�م يجب ان يس�لم 
مس�تحقات بغداد من النف�ط من اجل 
حصول�ه عى حصته م�ن املوازنة ومن 

غر املمكن ان يعاد سيناريو 2019”.
الربمل�ان  اعض�اء  ان “جمي�ع  وبين�ت 
عازمني عى عدم التصويت عى موازنة 
م�ع  املش�كلة  بق�اء  ح�ال  يف   ،2020
االكراد، حيث ان التصويت عى املوازنة 
مرهون بتس�ليم كردس�تان مابذمتها 

من ايرادات نفطية”.

املراقب العراقي/ بغداد...
واالس�كان  االعم�ار  وزارة  عق�دت 
والبلدي�ات ورش�ة عمل تقني�ات البناء 
الحديثة لليوم الثان�ي تحت عنوان )من 
اج�ل انتاج م�واد بناء تس�اهم يف تقليل 
الكلف وزي�ادة العزل الح�راري ورسعة 
ال�وزارة  منتس�بي  بحض�ور  االنج�از( 
م�ن  ع�دد  وبمش�اركة  وتش�كيالتها 
ال�رشكات االجنبي�ة والعربي�ة واملحلية 

املتخصصة.
وذكر املركز االعالمي يف الوزارة، يف بيان 
تلقت »أملراقب العراقي« نس�خة منه ان 
»الرشكات املساهمة قدمت عروضا عن 
خطوطه�ا االنتاجية ملواد البناء الحديثة 

ومختلف امل�واد االنش�ائية ذات الجودة 
العالي�ة لالس�تفادة منه�ا واعتماده�ا 
عم�وم  يف  املس�تقبلية  مش�اريعها  يف 
املحافظ�ات مواكب�ًة للتط�ور الحاصل 
يف عال�م البناء ملا توافره ه�ذه املواد من 
والجه�د  للوق�ت  اختص�اراً  امكاني�ات 
واملمي�زات االخرى الت�ي تتمتع بها هذه 

التقنية«.
وكانت الوزارة وعن طريق الدائرة الفنية 
قد عقدت يف وقت س�ابق ندوة تعريفية 
بشأن تعريف منتسبي الوزارة بمنتجات 
الحديث�ة  االصب�اغ  صناع�ات  رشك�ة 
التنفيذي�ة  وخدماته�ا  وامكانياته�ا 

واالستشارية يف مجال االصباغ .

املراقب العراقي/ بغداد...
انخفضت أسعار النفط للجلسة الثانية 
الي�وم الثالث�اء مع ترقب مس�تثمرين 
بيان�ات مخزون�ات الخ�ام األمريكي�ة 
لتوضح بصورة أك�رب اتجاهات الطلب 
ع�ى الخ�ام بينما طغت املخ�اوف إزاء 
النمو االقتصادي عى مؤرشات بش�أن 
تراج�ع ح�دة الح�رب التجاري�ة ب�ني 

واشنطن وبكني.
ون�زل خ�ام القي�اس العامل�ي برنت يف 
التعام�الت اآلجلة 30 س�نتا ما يوازي 
للربمي�ل  دوالر   61.27 إىل  باملئ�ة   0.5
بتوقي�ت   0733 الس�اعة  بحل�ول 
جرينتش بعدم�ا هبط 0.7 باملئة امس 

االثنني.
وفق�د خ�ام غرب تكس�اس الوس�يط 
األمريكي 40 سنتا ما يعادل 0.7 باملئة 
إىل 55.41 دوالر بعد أن خرس 1.5 باملئة 

يف الجلسة السابقة.
ح�ادا  ارتفاع�ا  األس�عار  وارتفع�ت 
تراج�ع  وس�ط  امل�ايض  األس�بوع 
للمخزون�ات األمريكي�ة ودالئ�ل ع�ى 
تراجع حدة الحرب التجارية االمريكية 
الصينية ولكن املخاوف التي ثارت يوم 
االثن�ني بش�أن نمو اقتص�ادي أضعف 
طغ�ت عى اآلم�ال بزي�ادة الطلب عي 
النف�ط حت�ى وإن تقدم�ت محادثات 

التجارة.

املراقب العراقي/ بغداد...
ال�كهرب�اء  وزارة  ح�ث��ت 
الدول�ة  ودوائ��ر  م�ؤسس�ات 
ب�بغ�داد واملحافظات ع�ى نصب 
منظوم�ات الوح�دات الشمس�ية 
الكه�ربائي�ة  املنظوم�ة  لرف�د 
بطاق�ات اضافي�ة ت�ص��ل ال�ى 
موس�م  قب�ل  ميغ�اواط   1500
م�ؤك��دة  املقب�ل،  الصي�ف 
م�الك�اته�ا  ع�م�ل  اس�ت�مرار 
م�دار  وع��ى  طبيع�ي  بش�كل 

الساعة.
وقال مدي�ر اعالم الوزارة مصعب 
اطلع�ت  ترصي�ح  يف  امل�درس 
»املراقب العراقي« عليه إن »اقامة 
ببن�اء  الخاص�ة  العم�ل  ورش�ة 
املنظومات الشمس�ية بم�ق�رات 
الدوائ�ر الحكوم�ي�ة تأتي ضمن 
ت�ن�ف�ي��ذ الربنامج الح�ك�ومي 
لدع�م ان�تاج الطاقة امل�تج��ددة 
م���ن خ��الل نص�ب الوح�دات 
دوائ��ر  بمق�رات  الشمس�ية 
ومؤسس�ات ال�دول�ة ف�ي بغداد 
واملحافظ�ات، اذ ت�م اس�تعراض 
فائدة هذه املنظومات واس�هامها 
بتخفي�ض االح��م��ال ورف���د 
ب�ط�اق��ات  امل�ن�ظ�وم��ة 

اضافية«.

وأض��اف، أن وزارت�ه »تخصص 
حالي�ا مايق�ارب 1500 ميغاواط 
م�ن الطاق�ة االنتاجي�ة املتاح�ة 
للدوائ�ر واملؤسس�ات الحكومي�ة 
مبين�ا  واملحافظ�ات«،  ببغ�داد 
الطاق�ة  منظوم�ات  »نص�ب  ان 
س��ي��س���ه��م  الشمس�ية 
ه�����ذه  ب��ت��وف��ي���ر 
ال��ط��اق��ة ل�ل�م�واط�ن�ني«.

ونوه املدرس، بأن »ال�ك�ه�رب�اء 
واملؤسس�ات  ال�وزارات  حث�ت 
ال��ح��ك��وم��ي��ة  واملق�رات 
د  ا ب��ب��غ���د
ع�ى  وامل��ح��اف��ظ���ات 
االس��راع بنصب هذه  ض��رورة 
الوح�دات قب�ل موس�م الصي�ف 

املقبل«.
وزارت�����ه  أن  وش����دد، 
»ت�ع�م��ل ج�اه��دة م��ن االن 
وب�أك�ث�ر م�ن ات�ج�اه ع��ل��ى 
ي��ك���ون  ان  ض������رورة 
ت�ج�ه�ي��ز املواطن�ون بالطاقة 
الكهربائية خالل موس�م الصيف 
املقب�ل افضل بكثر م�م�ا ك��ان 
علي�ه ف�ي ال�س��اب�ق وزي��ادة 

ح�ج�م ان�ت�اج ال�ط�اق�ة«.
»ال�ت�ج�ه�ي��ز  أن  إىل،  وأش�ار 
م�دي�ن��ة  ف���ي  ح�ال�ي��ا 

وامل��ح��اف��ظ���ات  ب�غ��داد 
م�س��ت�م�ر ع��ل���ى م���دار 
الس�اعة برغ�م خف�ض الطاق�ة 
ب�ه��ا  وال��وص���ول  املنتج�ة 
ال��ى م���ا دون ال��� 14 ال��ف 
ب�س��ب�ب  م��ي��غ���اواط 
اخ����راج ع��دد م�ن الوح�دات 
التوليدية الج�راء اعمال الصيانة 

عليها«.
وع��ن م��دى ت�أث��ر ق�ط��اع 
نتيج�ة  ال�ب��الد  يف  الكهرب�اء 
اوض��ح  ال�ت�ظ�اه��رات، 
بغ�داد  »يف  وزارت�ه  م�الكات  ان 
واملحافظات مستمرة بالعمل عى 
م�دار الساعة، نافيا وج��ود اي�ة 
ت�ذك��ر يف ع�م�وم  م�ع�وق�ات 
املحافظات ال�ت�ي ح�دث�ت فيها 

التظاهرات«.
وزارة  اع��الم  مدي�ر  وب��ني 
اعلن�ت  »ال�وزارة  أن  الكهرب�اء، 
عن تخصي�ص درج�ات وظيفية 
خريج�ي  م�ن  االوائ��ل  للطلب�ة 
كلي�ات الهندس�ة اضاف�ة ال��ى 
ال�ذي�ن  اعالنها ع��ن اس��م�اء 
تمت املوافقة عى تعيينهم مؤخرا 
موظف�ا   256 عدده�م  والبال�غ 
ك�ان�ت ال���وزارة ق�د اختارتهم 

بكل شفافية وحسب الحاجة«.

الكهرباء تحث على نصب منظومات 
الوحدات الشمسية ببغداد والمحافظات

وزير النفط يوجه بزيادة اعداد العمالة الوطنية في جميع المشاريع النفطية

االعمار تعقد ورشة عمل لتوضيح 
تقنيات البناء الحديثة

اسعار النفط تنخفض لليوم الثاني
 على التوالي

املراقب العراقي/ بغداد...
وجه نائب رئيس الوزراء لشؤون 
الطاق�ة، وزير النفط ثامر عباس 
الغضب�ان، بزيادة أع�داد العمالة 
املش�اريع  جمي�ع  يف  الوطني�ة 

النفطية.
وق�ال الغضب�ان يف بي��ان تلقت 
»املراق�ب العراقي« نس�خة منه، 
إن “نسب انجاز مرشوع مصفى 
كربالء ترتفع وفق املخطط لها”، 
مش�ددا عى “عدم الس�ماح ألي 
جه�ة بإيقاف س�ر العمل يف هذا 
املصف�ى الحي�وي او التأثر عى 
العم�ل في�ه تح�ت أي�ة ذرائع او 

مربرات”.
وأض�اف، أن “املصف�ى يع�د من 

الحيوي�ة  الوطني�ة  املش�اريع 
واإلسرتاتيجية املهمة يف الصناعة 
النفطي�ة الوطني�ة الت�ي تغط�ي 
ج�زءا كب�راً من الحاج�ة املحلية 

م�ن املش�تقات النفطي�ة وتخدم 
الصالح العام”.

“ال�وزارة  إن  الغضب�ان  وق�ال 
حريصة ع�ى زيادة نس�بة اعداد 

يف  الوطني�ة  العمال�ة  تش�غيل 
املش�اريع النفطية كاف�ة وتوفر 
البيئة املناس�بة للعمل واإلنتاج”، 
مثمنا “جهود ال�رشكات الكورية 
والوطني�ة ع�ى تحقي�ق خطوات 
يف  العم�ل  إنج�از  يف  متقدم�ة 
املرشوع والتي تجاوزت نسبًة 76 

باملائة”.
ال�وزراء  رئي�س  نائ�ب  ووج�ه 
النف�ط  وزي�ر  الطاق�ة  لش�ؤون 
“بتش�كيل فري�ق عم�ل ملتابع�ة 
تنفي�ذ املطال�ب املرشوع�ة الت�ي 
ت�م االتفاق عليها خ�الل اللقاء”، 
مش�را اىل ان “الحكومة والوزارة 
تحرتمان املطاليب املرشوعة وحق 

التظاهر«.

محافظ البصرة يوضح تفاصيل التقديم على ٣0 الف درجة وظيفية للعاطلين في عموم المحافظة
املراقب العراقي/ البرصة...

ناق�ش محافظ البرصة اس�عد 
العيدان�ي مع رؤس�اء الوحدات 
االداري�ة يف االقضي�ة والنواحي 
وض�ع الي�ة خاص�ة بتش�غيل 
العاطل�ني عن العم�ل من ابناء 
املحافظ�ة ح�رصاً يف مختل�ف 
دوائ�ر الدول�ة ضم�ن الخط�ة 
املوضوعة و الخاصة بتش�غيل 
اكثر من )30،000( الف عاطل 
عن العم�ل ويكون التخصيص 
املايل كمس�تحقات من واردات 

املنافذ الحدودية.
يف  الب�رصة  محاف�ظ  وق�ال 
ترصي�ح صحف�ي إن »االوامر 
االدارية للمتقدمني عى التعيني 
يج�ب ان تحمل توقي�ع رئيس 

الوحدة االدارية وغر ذلك يعترب 
مخالف للضوابط«.

وبني العيداني ان »فرص العمل 
مرك�ز  يف  س�تكون  للعاطل�ني 
املحافظة واألقضي�ة والنواحي 

ضمن الواقع الجغرايف ؛ مش�را 
علين�ا ان نم�ي يف تطبيق هذا 
امل�رشوع ونكون صادقني تجاه 

ابناء الشعب البرصي«.
توجيه�ا  »هن�اك  ان  واض�اف 

ملديري الوحدات االدارية بوضع 
ضواب�ط وتعليمات تتعلق بالية 

التقديم«.
من جهته ق�ال معاون محافظ 
االقضي�ة  لش�ؤون  الب�رصة 
إن  الجزائري  والنواح�ي ع�رب 
»الدرج�ات الوظيفي�ة الخاصة 
الت�ي  العم�ل  ع�ن  بالعاطل�ني 
اعل�ن عنه�ا محاف�ظ الب�رصة 
اس�عد العيداني والبالغ عددها 
درج�ة   )30،000( م�ن  اكث�ر 
وظيفي�ة س�تمول م�ن واردات 
املناف�ذ الحدودي�ة يف املحافظة 
وستوزع الدرجات عى مختلف 
حس�ب  الدول�ة  مؤسس�ات 
الكثاف�ة الس�كانية يف االقضية 

والنواحي«.
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المراقب العراقي/ لبنان...

أكد عضو املجلس الس�يايس األعىل 
اته�ام  أن  الحوث�ي  ع�ي  محم�د 
يف  رشع�ت  أنه�ا  إلي�ران  نتنياه�و 
إدخال الصواري�خ إىل اليمن لقصف 
»إرسائيل« يمثل رس�الة الس�تمرار 

العدوان عىل الشعب اليمني.

وأوض�ح عض�و املجلس الس�يايس 
األع�ىل يف تغريدات له عىل حس�ابه 
رئي�س  أن  »توي�ر«  يف  الرس�مي 
وزراء كي�ان االحت�ال االرسائي�ي 
متناق�ض يف ترصيحه، فتارة يقول 
إدخ�ال  يف  رشع�وا  اإليراني�ن  إن 
الصواري�خ لليمن وت�ارة إن تطوير 

الصواري�خ ال ي�زال طموح�ا ل�دى 
إيران.

الحوث�ي  ع�ي  محم�د  وتس�اءل 
»كيف تحول طم�وح إيران برسعة 
إىل االكتف�اء م�ن ه�ذه الصواري�خ 

وتصديرها إىل اليمن!.«.
وأش�ار إىل أن »ه�ذا الترصيح الذي 

ج�اء خال لقاء نتنياه�و مع وزير 
الخزان�ة األمريك�ي، يؤكد للش�عب 
بم�ا  اطمئنان�ا  ويزي�ده  اليمن�ي 
يعلم جي�دا من رشاك�ة »إرسائيل« 
الحقيقي�ة يف الع�دوان علي�ه جنبا 
إىل جنب تحال�ف العدوان األمريكي 

السعودي اإلماراتي«.

الحوثي: اتهام نتنياهو إليران بإدخال الصواريخ لليمن رسالة الستمرار العدوان دولي دوليعربي  عربي 

تقرير: ترامب كذب في رواية مقتل البغدادي 
والبنتاغون رفضت الموافقة على تقريره

بعد ان سردها بأسلوب هوليودي..

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن س�عد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة 
اللبناني�ة كما كان متوقعا، منفذا بذلك أبرز مطالب 
االحتجاجات غري املس�بوقة التي تجت�اج الباد منذ 
أكثر م�ن أس�بوعن. ويف كلمة مب�ارشة وجهها إىل 
الش�عب اللبناني، أوضح الحريري االستقالة جاءت 
اس�تجابة إىل مطالب الش�عب، قائا إنه سيتجه إىل 
ق�رص بعبدا الرئ�ايس من أجل تقديم االس�تقالة إىل 
الرئي�س، ميش�ال ع�ون. وكان�ت تقاري�ر إعامية 
تحدث�ت يف وقت س�ابق، الثاثاء، ع�ن نية الحريري 
تقدي�م اس�تقالته من رئاس�ة الحكوم�ة. وتحدثت 
وس�ائل إع�ام محلي�ة يف لبن�ان ع�ن أن الحري�ري 
أجرى اتصاالت باألحزاب السياس�ية، عرب فيها عن 
رغبت�ه يف االس�تقالة. وأش�ارت إىل أن بعض ممثي 

هذه األح�زاب حاولوا ثني الحريري عن موقفه، 
لكنه أرص عليه. وتفجرت يف ال�17 من أكتوبر 
الج�اري، موجة احتجاجات غري مس�بوقة يف 
لبن�ان، بعدما أعلنت حكوم�ة الحريري نيتها 
فرض رضائب عىل مكامل�ات تطبيق التواصل 

الفوري،«واتس�اب«، لس�د العج�ز املزم�ن يف 
امليزاني�ة. ورسع�ان م�ا تحول�ت االحتجاجات 

ض�د حكومة الحريري والطبقة السياس�ية 
الحاكمة يف الباد، فطالب املتظاهرون 

حكوم�ة  بإس�قاط 
الحريري، التي يقولون 

معالجة  فش�لت  إنها 
االقتصادي  التده�ور 

الخطري يف الباد.

المراقب العراقي/ متابعة...
طال�ب وزي�ر الخارجي�ة اإلرسائي�ي، يرسائي�ل كاتز، م�ن وزير 
الخزان�ة األمريكي دعم »إرسائي�ل« لبناء عاق�ات اقتصادية مع 
دول الخلي�ج، وذلك يف إطار موجة التطبي�ع املتواصلة خاصة مع 

السعودية واإلمارات.
ونقل�ت صحيفة »يديعوت احرونوت« ع�ن كاتز قوله »طلبت من 
وزير الخزانة األمريكي أن يس�اعد إرسائيل من أجل دعم عاقاتها 
االقتصادية مع دول الخليج العربية، يف ظل تهديدات التحالف بن 
امري�كا وإرسائيل ودول الخليج الس�نية تتبل�ور فرصة تاريخية 

يجب أال نضيعها والهدف هو التوقيع عىل اتفاقية عدم االقتتال«.
يش�ار إىل أن وزي�ر خارجية دول�ة االحتال ق�دم، يف بداية أكتوبر 
الج�اري، مبادرة ل�دول الخليج العربية إلبرام اتف�اق ثنائي ُينهي 

النزاع بينهما، للركيز عىل مواجهة إيران.
وتش�مل املبادرة »تطوير عاقات الصداقة والتعاون بن الطرفن 
وتعزيزه�ا وفقاً ألح�كام ميثاق األم�م املتحدة ومب�ادئ القانون 
ال�دويل«، و«اتخاذ التداب�ري الازمة والفعالة« لضم�ان منع اتخاذ 
أي خطوات خاصة بالتهدي�د بالحرب والعداء واألعمال التخريبية 

والعنف والتحريض بن الطرفن.

إسرائيل تطلب مساعدة أمريكا لدعم  احرونوت:  يديعوت 
اتفاق تطبيع مع السعودية واالمارات

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
من املقرر أن يعقد مجل�س النواب األمريكي، 
أوىل جلسات تصويت رسمي يف إطار التحقيق 
الرام�ي إىل ع�زل الرئي�س األمريك�ي، دونالد 

ترامب، وفق  نائب بالكونغرس.
وأك�د مس�ؤول ديمقراطي رفي�ع يف ترصيح 
لوكال�ة »فران�س ب�رس« وتابعت�ه »املراق�ب 
العراقي« أن »جلس�ة التصويت س�وف تحدد 
الخطوات املقبلة للتحقيق، وذلك بعدما أبلغت 
رئيسة املجلس، نانيس بيلويس، الديمقراطين 

بالخطوة املقبلة«.
ويف رسالة وجهتها إىل املرشعن قالت بيلويس: 
»سنقدم هذا األسبوع إىل مجلس النواب قراراً 
يؤك�د التحقي�ق الجاري«، مضيف�ة أن النص 
»يضع آلية لكيفية إجراء جلس�ات االس�تماع 
املفتوح�ة أمام األمريكين، كما يعدد الحقوق 

املضمونة للرئيس ولدفاعه«.
االس�تخبارات  لجن�ة  رئي�س  اته�م  ب�دوره 
األعض�اء  ش�يف،  آدم  الن�واب،  مجل�س  يف 
الجمهورين يف لجان نيابية ثاث، بدعم البيت 
األبيض يف عرقلة تحقيقات املحاكمة الربملانية 

لرامب.
وأض�اف: »أن يك�ون بوس�ع الرئي�س إصدار 
اإلدالء  بع�دم  املس�ؤولن  لكب�ار  تعليم�ات 
بش�هاداتهم؛ أمر ينخر هذا الكونغرس ويشل 

قدراته الرقابية«.

برس: مجلس النواب األمريكي سيعقد أولى جلسات عزل ترامب فرانس 

المحاكم البحرينية ترفض استئناف حكم أحد المعتقلين وذوي 
سجناء الرأي يشكون سوء معاملة ابناؤهم

رويترز: الحريري يستقيل من رئاسة الحكومة اللبنانية

المراقب العراقي/ متابعة...
اعلن�ت وزارة الداخلي�ة املرصي�ة، ع�ن تبنيه�ا 
تصفية 13 شخصا، يف مدينة العريش، بمحافظة 
ش�مال س�يناء، ش�مال رشقي الباد، مشرية اىل 

انهم ينتمون لجماعات ارهابية.
ووف�ق الرواي�ة األمنية، ف�إن القتىل س�قطوا يف 
»تبادل إلطاق النار«، دون أن يسقط أى جرحى 

يف صفوف األمن املرصي. 
ووصف�ت الوزارة،  يف بيان القتىل بأنهم »عنارص 
إرهابي�ة اتخذوا وك�را لهم داخل من�زل مهجور 
بمزرع�ة بحي الح�وص دائرة قس�م رشطة أول 

العريش«.
واشارت اىل انه »تم العثور عىل عىل 6 بنادق آلية، 

و4 بندقي�ة خرطوش، وعبوة متفجرة، و2 حزام 
ناس�ف« كان�ت بح�وزة القتىل بحس�ب صحف 

مرصية.

وغالب�ا م�ا تش�ري الداخلي�ة املرصي�ة، يف وقائع 
عمليات االس�تهداف والتصفي�ة، إىل العثور عىل 
أس�لحة وذخائر بحوزة الضحاي�ا، لكن يبدو أنه 
ال يتم استخدامها، رغم سقوطهم يف »اشتباك«.

وال تفصح الس�لطات، عن هوي�ة وصور القتىل، 
كم�ا كان معم�وال يف الس�ابق، وذلك بع�د تكرار 
إعان تقاري�ر حقوقية أن الضحايا من املختفن 

قرسيا. 
وتأتي العملية، بعد شهر من تبني »والية سيناء« 
الف�رع املح�ي يف م�رص ل�«الدولة اإلس�امية«، 
الهجوم الذي أس�فر عن مقتل جميع أفراد القوة 
العس�كرية )15 عس�كريا( يف نقط�ة تفتي�ش 

التفاحة، بمحافظة شمال سيناء.

المراقب العراقي/ متابعة...
ب�دأت كوري�ا الجنوبي�ة وأس�راليا تدريباتهما 
البحرية املشركة قبالة الساحل الجنوبي لشبه 
الجزيرة الكورية اليوم الثاثاء لتعزيز قدراتهما 

التشغيلية املشركة ورشاكتهما.
وقال�ت الق�وات الكوري�ة الجنوبي�ة “ته�دف 
التدريب�ات املش�ركة إىل تعزيز ق�درات القوات 
البحرية للبلدين عىل إجراء العمليات املش�ركة 

والتشغيل البيني”.
وبدأت التدريبات التي أطلق عليها “هايدوري – 
ولابي” يف وقت سابق من اليوم وتستمر لغاية 
ال�30 من الشهر الجاري قبالة مدينة بوهانغ.

وتش�ارك يف التدريب�ات 6 س�فن حربية كورية 
جنوبي�ة، بم�ا يف ذل�ك املدمرة “تش�وي يونغ” 
التي تبل�غ حمولتها 4.400 ط�ن، وغواصة و6 
طائرات مثل طائ�رة املراقبة البحرية من طراز 

“بي – 3”.
وأرس�لت أس�راليا املدمرة “هوب�ارت” املزودة 
بنظ�ام أيجيس، والت�ي تبل�غ حمولتها 6.300 

.60-MH طن، ومروحية من طراز
يذك�ر أن كوري�ا الجنوبي�ة وأس�راليا أطلقت�ا 
تدريباتهم�ا البحري�ة املش�ركة ألول مرة عام 
2012 بن�اء عىل اتف�اق بن وزي�ري دفاعهما، 

وتدريبات هذا العام هي السادسة من نوعها.

المراقب العراقي/ متابعة...
يقول الكات�ب ماكس بوت إن الرئيس األمريكي 
كان يكذب وهو يديل بروايته بشأن مقتل زعيم 

جماعات داعش االجرامية أبو بكر البغدادي.
ويضي�ف يف مق�ال نرشت�ه صحيفة واش�نطن 
بوس�ت األمريكية أن »ترامب ك�ذب عندما قال 
إن البغ�دادي كان ي�ن وي�رصخ ويبك�ي قبيل 

مقتله«.
ويقول إن »ترامب كذب أيضا عندما هّنأ روسيا 
م�رارا وتك�رارا يف أعق�اب هذه الحادث�ة، بينما 
يقول املس�ؤولون الروس أنفس�هم إنهم ليسوا 
ع�ىل صلة بالغارة، بل إنهم أثاروا الش�كوك إزاء 

مزاعم الواليات املتحدة بأنها قتلت البغدادي«.
ويرى الكاتب أن »ترامب يتمتع بقدرة س�ابقة 
عىل تحويل أي مناس�بة، مهما كانت مهيبة أو 

مهمة، إىل مشهد مثري للسخرية«.
مؤتمر ترامب...

ويش�ري إىل أنه فعل هذا مرة أخرى األحد املايض 
عندم�ا كان يعلن يف مؤتم�ر صحفي عن مقتل 
البغ�دادي ويكش�ف ع�ن تفاصيل الغ�ارة التي 

روعت محريف األمن القومي.
ويوض�ح أن ترام�ب يزع�م أن البغ�دادي مات 
كجب�ان وه�و ي�ن ويبك�ي ويرصخ، غ�ري أن 
وزير الدفاع مارك إس�رب ورئي�س هيئة األركان 

املشركة الجنرال مارك ميي رفضا بشدة تأكيد 
هذه التفاصيل.

وينس�ب الكات�ب إىل صحيف�ة نيوي�ورك تايمز 
األمريكية قولها إن انس�حاب ترامب من شمايل 
س�وريا أعاق التخطيط لهذه الغارة، التي كانت 
تعتمد إىل حد كبري عىل املعلومات االستخباراتية 

التي قدمها األكراد.
ويشري إىل أن نيويورك تايمز أضافت أن ضباطا 
يف املخابرات والجي�ش األمريكي قالوا إن الغارة 
حدث�ت إىل ح�د كبري رغ�م أفعال الس�يد ترامب 

وليس بسببها.
الحلفاء األكراد...

ويتس�اءل الكات�ب »كيف يخط�ط ترامب ملنع 
ع�ودة داع�ش يف ظ�ل تخ�ي إدارة ترام�ب عن 

الحلفاء األكراد؟«
ب�أن  رصح  أن  س�بق  ترام�ب  أن  إىل  ويش�ري 
روس�يا وتركي�ا وإيران والع�راق كلها موجودة 
يف املنطقة، وأنه�ا جميعها تكره تنظيم الدولة، 
وأن�ه ينبغ�ي له�م فع�ل يشء إزاءه، وأن قوات 
أمريكية ستبقى يف سوريا لتأمن النفط، وحتى 
إنه اقرح عىل رشكة »إكسون موبيل« استغال 

حقول النفط الصغرية يف سوريا.
غ�ري أن الكاتب يقول إن ترام�ب يريد أن يعتمد 
عىل دول أخ�رى ملواجهة تنظيم الدولة، رغم أن 

الحقيقة التي تختلف عن أحام ترامب تقول إن 
أي رشكة نفط أمريكية لن تستطيع الدخول إىل 
س�وريا لضخ النفط دون إذن م�ن أي حكومة 
تس�يطر ع�ىل رشق�ي الب�اد أو دون ضمانات 
طويلة األجل لألمن ال يستطيع ترامب توفريها.

ويضي�ف أن النفط الس�وري س�يكون عرضة 
للرسق�ة وللعصابات اإلجرامية، وأنه سيش�كل 
حظ�ا غ�ري مرتق�ب ألع�داء الوالي�ات املتح�دة 

نفسها.
عدم أهلية...

ويق�ول الكاتب إنه »ال توج�د دولة أخرى لديها 
اإلرادة والقدرة عىل محاربة داعش الذي كان يف 
حال�ة من الهياج حتى تعاونت الواليات املتحدة 

مع األكراد«.
ويش�ري إىل أن تركي�ا غضت الب�رص عن مقاتي 
داع�ش الذين تس�للوا عرب أراضيها إىل س�وريا، 
وأن البغ�دادي كان يعي�ش ق�رب حدودها، وأن 
روس�يا ركزت عىل محاربة الجماعات املتمردة 
األخ�رى وليس عىل تنظي�م الدول�ة، وأن إيران 

تعترب جزءا من املشكلة وليس الحل.
ويختتم الكات�ب بالقول إنه كان ينبغي لرامب 
أن يجعل من مؤتمره الصحفي بهذه املناس�بة 
س�اعة مرشقة، غري أنه يثبت مرة أخرى تماما 

عدم أهليته ألن يكون القائد األعىل.

المراقب العراقي/ متابعة...
رفض�ت محاكم النظ�ام الخليف�ّي الفاقدة 
للرشعّية اس�تئناف املعتق�ل »أحمد حبيل« 
مؤّي�دة س�جنه ل��5 س�نوات ع�ىل خلفّية 
سياسّية، يأتي ذلك يف وقت طالب فيه أهايل 
معتقي الرأي يف س�جن ج�ّو املركزّي بوقف 

م�ا يتعرّضون ل�ه من انته�اك ومواجهتهم 
لألس�اليب الخبيث�ة التي يمارس�ها النظام 

الخليفي بحقهم.
ونق�ل موقع ائت�اف ش�باب 14 فرباير أن 
»املحكمة أّيدت حكم الس�جن بحّق األطفال 
األربع�ة من بل�دة ال�دراز »الس�يد عي طه 

فض�ل، الس�يد أحمد م�وىس فضل، الس�يد 
مرتىض ص�ادق فض�ل، منتظر ع�ي مريزا 
الريس«، الذي أصدرته بحّقهم يوم الخميس 

11 تموز 2019 عىل خلفّية سياسّية«.
واضاف امل�وق أن »املحكمة أّجلت محاكمة 
3 مواطن�ن من ال�دراز هم: »ع�ي محمود 
الكهربائ�ي، ع�ي عادل الش�هابي، حس�ن 

محمد صالح« إىل 5 ترشين الثاني 2019«.
م�ن جهة اخ�رى نقل املوق�ع مطالبة أهايل 
معتق�ي رأي يف س�جن جّو املرك�زّي بوقف 
م�ا يتعرّضون له من انته�اك وابتزاز مادّي 

ممنهج«.
وبحس�ب املوق�ع ف�ان »االه�ايل أوضح�وا 
أن إدارة الس�جن تعتم�د أس�اليب خبيث�ة 
الس�تنزاف قدراته�م الرشائّي�ة ع�رب رم�ي 
جمي�ع أدواتهم من ماب�س وأدوات نظافة 
كّل ثاثة ش�هور، حت�ى تجربهم عىل رشاء 
غريه�ا، عىل الرغم م�ن أّن معظ�م العوائل 
وضعها املادّي ضعيف، وال تس�تطيع توفري 

املال«.
وطال�ب »أه�ايل معتقي رأي يف س�جن جّو 
املركزّي بوقف م�ا يتعرّضون له من انتهاك 

وابتزاز مادّي ممنهج«.
وأضاف�وا أّن »الوض�ع تطّور إىل اس�تهداف 
بطاقات االتصال التي كانت بسعر معقول، 
وإجبارهم عىل رشاء بطاقات اتصال دولّية، 
والت�ي ه�ي أغ�ىل يف التكلفة ُتس�تهلك من 
أوق�ات االتصال، بما يجع�ل املعتقل يواجه 

صعوبة يف تقسيم وقته«.
البحري�ن  يف  الخليف�ي  النظ�ام  ويم�ارس 
البي�ت  آل  اتب�اع  الخبيث�ة بح�ق  اس�اليبه 
عليهم السام، حيث يقومون مرارا وتكرارا 
طائفي�ة  ألس�باب  اعتق�االت  بممارس�ة 
ومذهبية، فض�ا عن قيامهم باالعتداء عىل 

الشعائر الحسينية التي يمارسوها هناك.

الداخلية المصرية تعلن تصفية 13 ارهابيا شمالي سيناء

كوريا الجنوبية وأستراليا تطلقان مناورات بحرية مشتركة
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م�ن ب�ن جمي�ع التظاه�رات الت�ي انطلقت 
مؤخ�راً كان�ت تظاه�رات النج�ف برأيي هي 
التظاه�رات األفض�ل واألكث�ر حفاظ�اً ع�ى 
الرشوط »الس�لمية«، إذ لم تشهد أي عمليات 
عنف وحرق وقتل وتخريب واستغالل سيايس 
واعتداء عى املمتلكات العامة والخاصة، ولم 
تش�هد أي مظاهر تص�ادم ب�ن املتظاهرين 
ومنتس�بي الق�وات األمني�ة رغ�م محاوالت 
بعض املندس�ن جره�ا إىل العن�ف والتخريب 
والف�وىض وتعكري املناخ الس�لمي لها، إال أن 
ه�ؤالء املندس�ن تم تش�خيصهم وكش�فهم 
وإبعاده�م ع�ن س�احات التظاهر م�ن قبل 
املتظاهرين الس�لمين أنفسهم ويف مقدمتهم 
الش�اعر الصديق ف�ارس حرام ال�ذي كان له 
دور مه�م مع زمالئه يف الحفاظ عى س�لمية 
التظاه�رات النجفي�ة، فضالً ع�ن كونه عيناً 
راص�دة ملح�اوالت تحويل مس�ار التظاهرات 
نحو العنف وإحباطها وفضحها يف س�احات 

التظاهر ويف كتاباته أيضاً.
السبب الرئييس لحفاظ النجفين عى الطابع 
الس�لمي لتظاهراته�م يكمن برأي�ي يف إدراك 
املتظاهري�ن ومنتس�بي الق�وات األمنية معاً 

للدور اإليجابي »السلمي« املطلوب منهم.  
نتمن�ى أن تحاف�ظ تظاه�رات النج�ف ع�ى 
إىل  جره�ا  يت�م  ال  وأن  املعه�ودة  س�لميتها 
العن�ف والف�وىض م�ن قب�ل البع�ض، كم�ا 
نتمنى أن تس�تلهم بقية التظاهرات يف بغداد 
الس�لمي يف  التظاه�ر  واملحافظ�ات تجرب�ة 
النج�ف ألن املكاس�ب التي يمك�ن تحقيقها 
ب�األدوات الس�لمية ه�ي أضعاف م�ا يمكن 

تحقيقه بالعنف.
- م�ع التظاه�رات الس�لمية املطلبي�ة وم�ع 
الضغط الش�عبي الس�لمي لتحقي�ق املطالب 

املحقة.
- ض�د العنف والفوىض والتخري�ب واالعتداء 
وتصفية الحس�ابات السياس�ية تحت غطاء 

التظاهر.

استلهام الطابع السلمي 
لتظاهرات النجف  

أحمد عبد السادة

،،

،

يطرح كثير من المعنيين والسياسيين 
والمحللين هذه األيام أسئلة كثيرة 

عن أصل الحراك في لبنان والعراق 
وتشيلي وبوليفيا ومناطق أخرى 

أيضًا في المنطقة العربية وأميركا 
الالتينية، ويتساءل كثيرون عن مصادر 

التمويل واإلنفاق التي ُتبقي الناس 
في الساحات من دون أن يقلقوا على 

خدمات أو طعام أو مواصالت.
وتزداد الشبهة بعد أن فشلت 

المحاوالت، إلى حّد اآلن، في إظهار 
القيادات التي تقود هذا الحراك رغم 

الدعوات إلى الحوار ومناقشة المطالب 
التي خرج المتظاهرون من أجلها أصاًل، 

ما يثير الشكوك حول دوافع تخّفي 
هذه القيادات، وعدم رغبتها 

في الظهور العلني إلى الساحة 
إلى حّد اآلن.

بقلم/ابراهيم العبادي…
لم يك�ن عس�ريا اذن فهم املش�كل 
البنيوي ال�ذي كان يعاني�ه النظام 
السيايس يف العراق ، ولم تنفع معه 
اعرتاض�ات الجمه�ور وتظاهرات�ه 
املبكرة ولم يكد يميض عى تأسيس 
نظ�ام دس�تور 2005 س�وى بضع 
س�نوات ، كان لدين�ا حس ش�عبي 
يتح�دث عن فش�ل النظام بس�بب 
وقوانين�ه  ونصوص�ه  تركيبت�ه 
طبق�ة  لدين�ا  وكان   ، وش�خوصه 
سياس�ية منش�غلة بال�راع عى 
الس�لطة واملواقع والث�روات بدون 
ان يك�ون لديها جه�از عميق يدرك 
خطورة امل�أزق ومأالته ، وانش�غل 
الجمي�ع بأع�راض املش�كلة وليس 
بأس�بابها واس�تهلكوا وقت�ا ثمينا 
يف رصاعاته�م ، فيما كان�ت نتائج 
ومخرج�ات النظام الس�يايس تزيد 
السياس�ين ابتع�ادا عن الش�عب، 
وتعمق ازمة انعدام الثقة والكراهية 

بن النظام وجمهوره .
اليوم اس�تفاق الجميع عى النهاية 
املفزع�ة للنظام الس�يايس العراقي 
الذي بني عى دس�تور عام 2005 ، 
الدس�تور ينتج سلطات وحكومات 
وأنظم�ة ل اتلبي مصال�ح املجتمع 
الن�اس  لتطلع�ات  تس�تجيب  ،وال 
ويف ذات الوق�ت ه�ي غ�ري مدرك�ة 
لخط�ورة اس�تمرار ه�ذا النظ�ام ، 
فباملحصل�ة النهائية ، غ�دا النظام 
تحكم�ه  اوليغ�اريش  الس�يايس 
نخب�ة ضئيلة تدي�ر مصالحها وفق 
توازن�ات محلية وإقليمي�ة ودولية 

وتتقاس�م الثروة واالمتيازات فيما 
بينها وتقدم للناس شعارات ووعود 
، وتتبادل االتهامات عن مس�ؤولية 
ما يحصل ، فيما كرس�ت انتخابات 
عام 2018 ، دولة عميقة مس�لحة 
، ونظام امني وعس�كري وسيايس 

واقتصادي موازي .
االن انفج�ر الش�عب غاضبا وأدرك 
الس�لطة  يف  م�ن   ، السياس�يون 
ومن ه�م خارجه�ا ،رج�ال الدولة 
الس�طحية ورجال الدول�ة العميقة 
، م�دراء الدول�ة الرس�مية  ومدراء 
النظ�ام  ان   ، الحقيقي�ون  االدارات 
وص�ل اىل نهايت�ه املتوقع�ة  ، وان 
العالج بات عسريا وليس يف متناول 
اح�د ،الحل�ول القص�رية ال تعال�ج 
البعي�دة  ،والحل�ول  االزم�ة  عم�ق 
ال تقن�ع الجمه�ور الفاق�د للثق�ة  
بالطبقة السياسية ، ما الحل اذن ؟

النظام بحاج�ة اىل اصالح جوهري 
، والعالق�ة بن النظ�ام والجمهور 
، واملخ�اوف  وصل�ت اىل القطيع�ة 
ع�ى اش�دها م�ن ف�وىض ش�املة 
ودفع خفي باتجاه الصدام الشامل 
تواص�ل  السياس�ية  الطبق�ة  الن 
االن�كار وال تري�د االع�رتاف بأصل 
املش�كلة وجذره�ا العمي�ق ، وهذا 
جام�د  دس�تور  يف  يكم�ن  االص�ل 
ملغ�وم ،وأع�راف سياس�ية بالي�ة 
،وسلوك سيايس ال يمت اىل الحداثة 
والديمقراطية بصلة ، وبريوقراطية 
دول�ة متخلف�ة ال تعي�ش عرها 
، وجماع�ات سياس�ية تعيش عى 

الدولة وتمتصها كالطفييل .

الحل يكمن يف اعرتاف السياس�ين 
كل السياس�ين ، شيعة ،سنة ،كرد 
،تركم�ان ،اقليات بأصل املش�كلة ، 
والذه�اب اىل مؤتم�ر وطني يتنادى 
في�ه الجمي�ع ع�ى اع�ادة النظ�ر 
بالدس�تور وتغيريه ، والتعاهد عى 
س�لوك س�يايس محكوم بالقانون 
كل  وح�ل  الديمقراطي�ة  وروح 
الكيان�ات املوازي�ة  وتنظي�م الي�ة 
،الحكوم�ة  الس�لطات  تش�كيل 

وت�رك   ، املختلف�ة  ومؤسس�اتها 
الخ�راء  إلدارة  االقتص�اد 

الجزئية  الحل�ول  واس�تكمال 
وح�زم االص�الح التي وعدت 
 ، الحالي�ة  الحكوم�ة  به�ا 
الع�راق يحت�اج اىل نظ�ام 
ودول�ة   ، فع�ال  س�يايس 
العن�ف  تحتك�ر  حازم�ة 
واس�تخدام  الرشع�ي 
الق�وة ، واح�زاب ال صلة 
له�ا بإيديولوجيات عابرة 
للحدود ،  وس�لطة  قانون 
ل اتستثني احدا وال تحابي  

اح�دا ، الع�راق ع�ى موع�د 
م�ع جمهورية جدي�دة برضا 

السياس�ين أو برغ�م انوفه�م 
، أو يتح�ول الع�راق اىل س�احة 

املختلف�ة  ال�دول   تديره�ا  ح�رب 
املتصارعة ع�ى العراق  بدم عراقي 
وس�الح خارج�ي . نح�ن نق�رتب 
من حال�ة لبنان ع�ام 1975 ،حيث 
تقاتل اللبنانيون نيابة عن االخرين 
خمس�ة عرش عاما قب�ل ان يدركوا 
ان الحل يف االتفاق عى عقد سيايس 

جديد ، لكنه�م انتجوا عقدا طائفيا 
لم يدم اكثر من ثالثن عاما ليخرج 

اللبنانيون مجددا يطالبون بطرد 
الطبقة السياسية كلها 

فس�دت  ألنه�ا 
وأفس�دت 

،فصار شعارهم )كلن يعني كلن (، 
فيما رد البعض عى هذا الشعار )ال 

م�ش كل�ن (، وال اس�تغرب اذا م�ا 
 ، الع�راق  يف  ذات�ه  الش�عار  تك�رر 
فاملأزق واحد واملش�كلة هي ذاتها ، 
فدولنا وأنظمتها بلغت ش�وطها 
االخري وحان وقت تصميم 

البديل  .

بقلم/ بثينة شعبان…
ولكن مهما تكن األجوبة املحتملة عى كّل هذه التساؤالت 
أو بعضه�ا، فإنها تغفل جزءاً مهماً جداً من املش�كلة، أال 
وهو العوامل الحقيقية التي أدت إىل فقدان الثقة عى هذا 
املس�توى بن الحكومات والجماهري، والرتاكمات املريرة 
الت�ي مّكنت اآلخرين م�ن النفاذ إىل مطال�ب املتظاهرين 
وغضبهم واإلبقاء عليهم يف الساحات، وتحّمل تبعات هذا 

الحراك الذي قد يوقع ضحايا أو يقود البالد إىل املجهول.
ح�ن يتس�اءل البعض عّم�ن خطط وأقنع وم�ّول ونّظم 
وتابع، فهم يتس�اءلون عّما يفعله اآلخرون بجماهريهم 
م�ن دون أن يطرح�وا الس�ؤال الجوهري وامله�م، وهو: 
ما الذي أوصل هذه الحش�ود إىل درج�ة تقبل من خاللها 
املنط�ق اآلخر، بينم�ا تفقد الثقة كلي�اً أو جزئياً بمن هم 
يف األس�اس مسؤولون عنها، من نظام وأحزاب وقيادات، 
والذي�ن يفرتض أنه�م يرع�ون ش�ؤونها ويعالجون كل 
العقب�ات الت�ي تعرتضه�ا؟ وحتى م�ع وج�ود الناس يف 
الس�احات يف عواصم ومدن وبل�دان مختلفة من املنطقة 
والعال�م، نالحظ لجوء البع�ض إىل خطاب فوقّي يفرتض 
أّن ه�ذه الجماه�ري ال ت�رى وال تفهم، ويح�اول بدالً من 
اإلنصات واملكاشفة توزيع اللوم هنا وهناك، واالستمرار 
يف املكاب�رة ورف�ض التح�يّل بالتواض�ع واالف�رتاض أن 
الص�واب ق�د يك�ون ع�ى الجان�ب اآلخ�ر وأن املراجعة 
الصادق�ة والش�فافة أصبحت الخط�وة األوىل الرضورية 

من رضورات العالج.
املش�كلة األوىل الت�ي الحظته�ا م�ن خ�الل عم�يل العام 
واحتكاكي باملس�ؤولن هي أّن بعض املسؤولن يعترون 

تعيينهم يف وظيفة س�امية »صك براءة« لهم من االنتماء 
إىل الجماه�ري العادي�ة الكادح�ة، بينم�ا يج�ب أن يكون 
هذا التعي�ن الخط�وة األوىل ملنهجة العالقة مع الش�عب 
واإلنصات إىل هواجس�ه ونبضه وإحساسه التي يجب أن 
تش�ّكل القاعدة األساسية للسياسات املرسومة واملّتبعة، 
وال سيما إذا كان بعض هؤالء املسؤولن ال يستحق املوقع 
ال�ذي أوكل إليه، فيبدأ مبارشة بالتع�ايل عى اآلخرين كي 
يثبت، ربما لنفس�ه أوالً، أنه خري منه�م، وأنه لو لم تكن 
لديه خصال اس�تثنائية ملا ت�ّم اختياره، ب�دالً من البحث 
يف تفاصي�ل ملف�ه وفهم�ه واالعتماد ع�ى ذوي الخرات 
املرتاكم�ة يف ه�ذا املل�ف واستش�ارتهم ومراقب�ة نتائج 
تنفيذ سياس�اته عى األرض وتكييف هذه السياسات مع 
حاج�ات ومتطلب�ات الذين تهدف إىل خدمتهم وتحس�ن 
أوضاعهم. ولألس�ف فإن البعض قد غرق يف بحر أوهامه 
ولم يعد يس�تطيع أن يسمع إال صوته أو أن يثق إال برأيه 
أو أن يح�رتم إال ذوي النفوذ وحفنة من االنتهازين الذين 
ُيس�معونه ما يعلمون حقاً أنه يرغب يف سماعه من أجل 
استمرار سطوته واس�تمرار انتفاعهم من هذه السطوة 

كمقربن وموثوقن. 
وحن يس�تمر األم�ر عى هذه الش�اكلة لف�رتات طويلة 
يحدث ال�رشخ الكبري بن الرع�اة والرعي�ة، وتنعدم لغة 
التواصل والتفاهم، ويبقى الطرفان مندهشن من مسار 
األح�داث وتس�ارعها، من دون أن يتمك�ن أحد من تغيري 
وجهتها واجرتاح طريق مختلف بس�بب كثرة الرتاكمات 
وتأّخ�ر الوقت. ولك�ن يف هذا التوقيت بال�ذات، هناك من 
كان يعم�ل به�دوء ويتابع ويراقب ويزن مش�اعر الناس 

وردود أفعالهم وهواجس�هم ومتطلباته�م بميزان دقيق 
صحيح، ويرس�م الخط�ى املناس�بة التي يس�تجيب لها 
هؤالء، ظناً منهم أن هذه الخطى س�وف تنقذهم وتحقق 
لهم كّل ما يصبون إليه، بينما يتلّطى هو يف الجانب اآلخر 
وبي�ده مخطط مختلف تماماً ع�ن كّل أحالمهم وآمالهم، 
ينتظ�ر اللحظ�ة املناس�بة إلقناعه�م ب�أن ه�ذه اآلم�ال 
واألحالم ممكنة التحقق إذا ما اّتبعوا املس�ار الذي رسمه 
له�م وال�ذي يخلّصه�م م�ن كّل معاناته�م ويوصلهم إىل 
الهدف الذي ينشدون. يف مثل هذا التوقيت املتأخر ال ينفع 
توجي�ه أصابع االته�ام إىل ُصّن�اع املؤامرات ومس�تهديف 
البلدان، ألنهم يعملون ويخططون لتحقيق املصالح التي 
يرتؤون، وليسوا هم املسؤولن عن هذه الرعية ولم يّدعوا 
يوماً أنهم يش�اطرون هذه الجماهري أحالمها يف استعادة 
الق�دس أو تحرير فلس�طن أو بناء بلدان ذات مس�توى 
ديمقراط�ي وتنم�وي يخل�ق االس�تقرار واالزده�ار لكل 
هؤالء. وال أحد يغفل أن املعركة مع هؤالء محتدمة وذات 
أش�كال مختلف�ة منذ عق�ود، وهي يف جوهره�ا معركة 
اس�تقالل حقيق�ي ومعركة كرامة ومعرك�ة قدرة الدول 
والشعوب عى أن تنفض عنها غبار الهيمنة االستعمارية 
وأن تبن�ي بلدانها بما يحق�ق مصالح أبنائه�ا بعيداً عن 

طمع الطامعن وخطط املحتلن واملستعمرين.
ولك�ّن أدوات خوض ه�ذه املعركة ل�م تكن يوم�اً أدوات 
واضح�ة يع�اد تقييم نتائجها بن ف�رتة وأخرى، ولم يتم 
وضع آلي�ات العمل التي تزيد الش�عوب حصانة وإقناعاً 
بأنه�ا املعني�ة أوالً وأخ�رياً بكرام�ة بلدانها واس�تقاللها 
وأنها مس�تهدفة مع كل مطلع ش�مس ومغيبها وأن هذا 

االستهداف بحاجة إىل تفكري وتخطيط وعمل جاد ومثمر 
عى مختلف املس�تويات ويف جمي�ع القطاعات ومناحي 
الحياة كي يدرك األطف�ال واليافعون حجم املخاطر التي 
تتهدد مس�تقبلهم، وكي يق�رروا بوع�ي واقتناع عى أي 

ضفة يريدون الوقوف.
كي ندرك حجم ما أش�ري إليه وصعوبت�ه وأهميته يمكن 
إجراء مقارنة بسيطة بن الصن من جهة ودولنا العربية 
ودول أم�ريكا الالتيني�ة م�ن جه�ة أخرى، وال س�يما أن 
الصن قد نالت اس�تقاللها من اس�تعمار بغيض يف وقت 
مق�ارب للوقت الذي نالت به دولن�ا العربية ودول أمريكا 
الالتيني�ة اس�تقاللها. يف الوقت الذي أنفق�ت فيه الصن 
س�نوات ومليارات إلنضاج خطط اس�رتاتيجية وإيضاح 
معالم الطريق املعتمد فعالً عى طموحات شعبها، اّتبعت 
غالبي�ة الدول العربية والالتينية سياس�ة إطفاء الحرائق 
واستس�لمت ملن أغرتهم السلطة واملال وخرجوا بخطاب 
يّتهم من يشري إىل الخطأ بالتواطؤ وعدم االنتماء، ونرشوا 
ثقاف�ة تمجيد ما يت�ّم فعله بدالً من تقييمه ومناقش�ته 
وتقلي�ب منابع�ه وأهداف�ه إىل أن يت�م وض�ع الخط�ة 
األفضل. وحينما أصبح حجم الرضر كبرياً، شعر الجميع 
بالعجز عن مواجهته واليأس من تغيريه، وس�ادت أفكار 
التنّص�ل من املس�ؤولية واإللقاء بها ع�ى اآلخرين، وبدأ 
االنفصام بن مش�اعر الرعاة وآرائه�م من جهة والرعية 
م�ن جهة أخ�رى. ورغم الدخ�ول يف أزم�ات متعددة عى 
مّر الس�نن، ل�م يحاول الح�كام تغيري أس�لوب العمل أو 
إي�الء االهتمام ملا أهملوه من قب�ل باعتباره أحد مفاتيح 
التغي�ري الحقيقية. ما فعلته الص�ن هو تربية األجيال يف 

التعليم م�ا قبل املدريّس، والرتكيز عى التنش�ئة الوطنية 
والسياس�ية والعلمي�ة، واملتابعة مع ه�ؤالء، وفتح باب 
الح�وار عى مراعي�ه، واختيار النخ�ب لوضع الخطط 
واالس�رتاتيجيات وإنضاجها عى مس�تويات واسعة قبل 
وضعه�ا موض�ع التنفي�ذ، واعتمدت الص�ن يف هذا عى 
نظ�ام تربوي وتعليمي مدروس ومتطور، وعى نخبة من 
مراكز األبحاث، وعى مناقش�ة الخطط املكتوبة لسنوات 

قبل أن تظهر إىل العلن وُتوضع موضع التنفيذ.
وم�ا نحت�اج إليه الي�وم يف عاملن�ا العربي م�ن أقصاه إىل 
أدناه هو مراجعة ش�املة ملا مررنا به يف العقود املاضية، 
وامت�الك القدرة والج�رأة لتحديد مواق�ع الخلل واجرتاح 
اآللي�ات الجديدة الكفيل�ة بتهيئة جي�ل واٍع ومقتنع بما 
يدرس�ه وم�ا يمارس�ه هو واآلخ�رون ، جي�ٍل عيّص عى 
االخ�رتاق واإلقن�اع من قبل م�ن يعاديه أو يس�تهدفه. ال 
ش�ك يف أنه�ا مهم�ة صعبة، وس�يقول االنتهازي�ون: »ال 
وقت لدينا لكل هذا الرتف الفكري واالس�رتاتيجي، فنحن 
يف أزمة ونحتاُج إىل حلول رسيعة«. س�وف تتواىل األزمات 
ما لم نفكر بهدوء وعمق ونرس�م الخط�ط بذكاء ووعي 
ونحّم�ل خطابن�ا املضمون وآلي�ات التنفي�ذ التي تجعل 
م�ن الهائم�ن يف الس�احات رشكاء حقيقي�ن مقتنعن 
ب�أن الوطن وطنهم وأنهم مس�ؤولون عنه ومس�ؤولون 
عن إنقاذه وتوجيه دفة مس�تقبله. لقد كرست الش�عوب 
حاجز الخوف، ووجدت من يمّد لها يد العون الستخدامها 
واس�تخدام آالمه�ا، وال ينفع اليوم الغم�وض أو املكابرة 
معها. اليشء الوحيد الذي ينفع هو الصدق والعمل الجاد 

واملستنري والهادف قوالً فعالً إلنقاذ مستقبل األوطان.

أزمة نظام .. اذن ما هو الحل ؟!

مشكلة تواصل وثقة 

قبل  ساعات من انطالق تظاهرات يوم الخامس والعشرين من تشرين االول ، لخص رئيس الوزراء ، المأزق العراقي الراهن 
بقوله : ان العراق يواجه ازمة نظام ، قبيل ذلك بساعات ، كان نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان ،  يتحدث 

لالعالم عن نهاية مرحلة نظام مابعد 2003، وقبلهما باكثر من ثالث سنوات ونصف ، وبعيد بدء عمليات تحرير 
المدن ، كان رئيس الجمهورية الحالي  ، يتحدث بدون عنوان رسمي ، بل كسياسي وقارئ لالحداث ،عن انتهاء صيغة 

وترتيبات الحكم في العراق في مرحلة ما بعد صدام حسين ،وكان يدعو الى اعادة النظر بهذه الصيغة لتتفادى 
الدولة مآزق خطيرة وال تستطيع مواجهتها اال بصعوبة بالغة ، كمأزق احتالل داعش لثلث مساحة العراق يومها .

،،



من بينها ضغط الجماهير

رعد سليم : أسباب رئيسية خلف تفوق الحكم العراقي 
آسيويًا وتراجعه محليًا

اآلسيوي يقرر تأجيل تصفيات آسيا للشباب في كربالء 

معوقات عدة أمام أسود الرافدين في مواجهة إيران

قرر االتحاد اآلس�يوي لكرة القدم، تأجيل مباريات التصفيات 
اآلسيوية ملنتخبات الش�باب الخاصة بمجموعة العراق والتي 
كان من املقرر اقامتها يف محافظة كربالء خالل شهر ترشين 

الثاني املقبل.
وب�دأ ليوث الرافدين التحضري للتصفي�ات يف محافظة كربالء 

املقدسة بالرغم من التظاهرات التي تشهدها املحافظة.
وذك�ر االتح�اد العراقي لك�رة الق�دم، أن »االتحاد االس�يوي 
لكرة القدم قرر تأجيل تصفيات آس�يا للش�باب التي كان من 

املفرتض إقامتها يف كربالء إىل إشعار آخر«.
وتضم مجموعة املنتخب العراقي كال من: الكويت وفلس�طني 

وُعمان وباكستان.
وكان م�ن املقرر ان تصل املنتخبات يف االول من ترشين الثاني 
املقب�ل، إذ كان م�ن املؤمل ان تنطل�ق التصفيات للفرتة من 2 

لغاية 8 من الشهر ذاته.

ل�ن تك�ون مهم�ة املنتخ�ب العراق�ي أمام 
منتخب إيران سهلة باملرة يف مباراة يوم 14 
من الشهر املقبل، كون املنتخب اإليراني من 
املنتخبات املنافس�ة بقوة عىل حصد بطاقة 
التأهل، وكذلك لخس�ارته يف الجولة املاضية 

أمام البحرين ورغبته يف التعويض.
وتتطلع الجماهري العراقية الغتنام الفرصة 
والتأهل إىل الجول�ة النهائية من التصفيات 
بعد أن أنهى الفريق الجوالت الثالث املاضية 

يف الصدارة.
الجانب البدني

املنتخ�ب العراق�ي ع�ىل موع�د م�ع مباراة 
حاس�مة بعد أس�بوعني تماما وه�ذه املدة 
يجب أن تكون مستثمرة بالشكل الصحيح 
يف تحض�ري الفري�ق، لكن توق�ف الدوري يف 
األي�ام املاضية س�يصعب األمور عىل مدرب 
اللياقة البدنية واملدرب كما سيرض الالعبني.

التوقف س�يضع الجهاز الفني يف حرية من 
أمره بالنس�بة لالعبني الذي�ن تمت دعوتهم 
م�ن ال�دوري املح�ي، ث�م التف�اوت ما بني 
الالعبني املحرتفني واملحليني سيخلق ارتباكا 
كبريا حت�ى يف تجمع الالعب�ني قبل انطالق 

التحضريات النهائية.
وبالتايل يج�ب أن يكون اإلعداد بوقت مبكر 
للمب�اراة املرتقب�ة ليتمك�ن الجه�از الفني 
من تصحيح م�ا يمكن تصحيحه وتعويض 
الالعبني بجرعات تدري�ب لرفع جاهزيتهم 

البدنية.
ضغط الصدارة

املنتخب العراقي س�يدخل املب�اراة بضغط 
الحف�اظ ع�ىل صدارت�ه للمجموع�ة حيث 
يق�ف يف مقدم�ة الرتتي�ب بع�د تعادله مع 
البحرين يف املنامة والفوز عىل هونج كونج 
يف الب�رة والف�وز عىل كمبودي�ا ، وبالتايل 

جمع 7 نقاط وضعت�ه يف املقدمة مناصفة 
مع نظ�ريه البحرين�ي لكنه يتق�دم بفارق 

األهداف.
قمة املجموعة تش�كل ضغطا نفسيا كبريا 
عىل العب�ي العراق من أج�ل الحفاظ عليها 

وهزيم�ة منتخ�ب إي�ران حي�ث إن الف�وز 
س�يقرب املنتخب العراقي بش�كل كبري من 

بطاقة الصدارة.
ضبابية التشكيلة

ش�هدت املباريات املاضي�ة للمنتخب ورغم 

تص�در املجموعة، ضبابية حول التش�كيلة 
وقد يك�ون املدرب كاتانيت�ش يتحمل جزًءا 
من املس�ؤولية مع االتحاد، كما أن الالعبني 
يتحملون جزًءا أيض�ا حيث يعاني بعضهم 
من مشاكل تخص جوازات سفرهم وخالل 

هذه الفرتة لم يكملوا تصحيحها.
وبالت�ايل يغيب بعض الالعبني لهذا الس�بب 
كما أن االتحاد لم يتعامل مع بعض النجوم 
الذين يعتذرون عن عدم التواجد مع الفريق 
بشكل حازم من خالل استغالل أيام الفيفا 

بشكل صحيح.
وكان اتحاد الكرة قد كش�ف اليوم الثالثاء، 
ع�ن حقيقة مب�اراة املنتخ�ب الوطني أمام 
إي�ران يف الجولة الخامس�ة م�ن التصفيات 

املؤهلة لكأس العالم.
حس�ني  االتح�اد  باس�م  الناط�ق  وق�ال 
الخرس�اني ان »مباراة الع�راق امام ايران، 
س�تقام يف موعده�ا املح�دد يف البرة ولن 

تنقل اىل ملعب اخر«.
م�ع  وبالتنس�يق  »االتح�اد  أن  واوض�ح 
وزارة الش�باب والرياض�ة، انه�ى جمي�ع 
االس�تعدادات الحتضان املباراة”، مشريا اىل 
ان “مباراة البحرين التالية ستقام عىل ذات 

امللعب«.
يذكر ان العراق س�يواجه ايران يف ال�14 من 
ترشين الثاني املقبل، فيما سيقابل البحرين 
يف ال��19 م�ن الش�هر ذات�ه، فيم�ا أفادت 
مص�ادر ب�أن اي�ران والبحري�ن يتح�ركان 

لتغيري ملعب مباراتيهما أمام العراق.

فـي خ�سم احلراك ال�سعبي وا�سع النطاق 
واالآفاق يف عراقنا العزيز، ال بد من التذكري 
دومًا باال�ستحقاق املهم الذي ينتظر منتخبنا 

الكروي اأمام املنتخب االإيراين يف الب�سرة.
التذكري ياأتي من باب اأن وجود املنتخب يف 

مباراة مهمة كهذه ميثل واجهة وطنية يجب اأن 
تنال كل الدعم واالهتمام والرعاية من قبل 

اأهل ال�ساأن ومنهم احتاد الكرة العراقي.
على هذا ال�سعيد لفت انتباهي ت�سريح عابر 

اأي�سًا لرئي�س االحتاد عبد اخلالق م�سعود حول 
املباراة املقّررة يف ملعب الب�سرة الدويل.. كان 

ت�سريحه مقت�سبًا وفيه جانب من االإجابة التي 
نبحث عنها يف و�سع كالذي نعي�سه اإذ اأكد اإقامة 

هذه املباراة يف زمانها ومكانها، وقّدم لنا دلياًل 
هو عدم اعرتا�س رئي�س االحتاد االإيراين لكرة 
القدم على اإقامة املباراة حني التقى ال�سخ�سان 

اأخرياً يف منا�سبة اأقامها االحتاد االآ�سيوي!
وم�ن باب التعلي�ق عىل إجاب�ة مقتضبة كهذه، يج�ب أن نذك�ّر 
رئي�س االتحاد العراقي بأن أي ترتيب بهذا الش�أن يجب أن يأخذ 
ُبع�ده الرس�مي وأن يأت�ي التطم�ني لنا م�ن قبل الجه�ة املعنية 
وهي االتحاد اآلس�يوي وبشكل حاس�م وقاطع، كي ال يكون أي 
ق�رار باالتج�اه املعاكس -ال س�مح الله- خيبة أم�ل مفاجئة لنا 
ولجماهرين�ا املتعطش�ة إىل إقام�ة ه�ذه املب�اراة يف ربوعنا وعىل 
أرض الب�رة تحديداً، ملا تحمله من تأثري عىل موقف منتخبنا يف 

مجموعته ككل..
تري�ح مس�عود يحم�ل أهمي�ة وتطمين�اً وأرج�و أن تس�ري 
األم�ور يف االتج�اه ال�ذي نتمن�اه، بم�ا يع�ّزز فرص�ة املنتخ�ب 

أرض�ه  ع�ىل  يلع�ب  أن  يف  لكي العراق�ي 
يحقق أقىص اس�تفادة مرجّوة من نظام 
الذهاب واإلياب، وال�ذي يمنح كل فريق 
مجال توظيف أرضه وجمهوره يف نصف 
الع�دد املقّرر م�ن املباري�ات وعىل قدم 

املساواة.
م�ا يزيدني رغبة يف االس�تماع مجدداً إىل 

إجاب�ة قاطعة وحاس�مة م�ن قبل 
رئي�س اتحادن�ا الك�روي بش�أن 
قمة املجموعة الثالثة، أن االتحاد 
العرب�ي لك�رة القدم ق�ّرر تأجيل 

إقامة مباراة القوة الجوية م�ع مولودية الجزائر املقررة يف إطار 
بطولة األندية العربية.. هذه املباراة كانت مقررة يف مدينة كربالء 
املقدس�ة، وقد راعى االتحاد العربي الظرف الحرج واالس�تثنائي 
ال�ذي يمر به العراق ومنحنا فرصة خوض املباراة يف موعد قريب 
الح�ق ولم يجع�ل أي حدث محي س�بباً لتجريد الع�راق وممثله 

القوة الجوية من حق احتضان املباراة يف ملعبه!
أج�د يف ق�رار االتحاد العرب�ي تفّهماً واضحاً للموق�ف يف العراق، 
خالف�ًا مل�ا كان عليه األم�ر يف الكثري من الق�رارات واملواقف التي 
س�بق أن ت�ّم اتخاذها بح�ق العراق والف�رق العراقي�ة يف فرتات 
سابقة.. واعتقد أنه قرار يمنح اتحادنا الدافع القوي ألن يتصدّى 
ألي�ة محاولة مفرتضة أو متوقع�ة أو ربما تجري يف الخفاء لنقل 
مبارياتنا يف التصفيات املزدوجة املؤهلة إىل املونديال وكأس آسيا، 
لكن األهم من كل هذا أن تكون الرؤية واضحة لدى اتحادنا حني 
يتعلّ�ق األمر برتتيبات املب�اراة املقبلة مع إي�ران، وأن تكون لدى 
جهازه اإلداري الهمة لذلك، ال سيما وأن رئيس اتحادنا هو عضو 
يف املكتب التنفيذي لالتحاد اآلسيوي وعليه أن يستثمر هذا املوقع 
أقىص اس�تثمار ممكن بدالً من جعله وجاهة فارغة دون تقديم 

خدمة ملموسة للكرة العراقية.
م�ا أرشت إلي�ه ربما يكون خاط�راً أو هو هاجس يم�ّر يف العقل 
اآلن.. أكتب�ه اس�تباقاً ألي موق�ف.. وأضعه أم�ام اتحادنا كي ال 

نسمح ألحد بأن يعبث يف آمالنا الكروية!

تطمينات واجبة !
علي رياح

السيتي وسان جيرمان يسعيان للعالمة الكاملة

تغل�ب فري�ق الق�وة الجوي�ة، ع�ىل ضيفه 
الح�دود بهدف�ني دون رد يف املب�اراة الودية 
الت�ي جمع�ت الفريقني ع�ىل ملع�ب القوة 
الجوي�ة. وس�جل ثنائي�ة الصق�ور كل من 
حمادي احمد ومحمد قاسم نصيف، لينجح 
الصقور يف اوىل مبارياتهم الودية بعد توقف 

ال�دوري املمت�از وتأجي�ل مب�اراة البطولة 
العربية. ويسعى فريق الصقور إىل استغالل 
ف�رتة التوق�ف بلعب اك�ر ع�دد ممكن من 
املباريات، استعداداً للدوري املمتاز وملباراته 
ام�ام مولودية الجزائر يف البطولة العربية يف 

السادس من شهر ترشين الثاني املقبل.

ح�دد االتح�اد العراقي لكرة الس�لة، موعد اس�تئناف ال�دوري املمتاز بعد 
م�رور أربع جوالت من البطولة. وذكر االتح�اد أنه »نظرا للظروف الراهنة 
واالوضاع يف بلدنا الحبيب، تقرر تاجيل الدوري العراقي املمتاز لكرة الس�لة 
لغاي�ة 2 / 11 / 2019«. وكان من املقرر ان تنطلق الجولة الخامس�ة من 

الدوري املمتاز يف ال�30 من ترشين االول الجاري.

اتحاد السلة يحدد موعد استئنافالجوية يهزم الحدود وديًا
 الدوري الممتاز
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ارة العراقي�ة، مس�تويات متفاوتة خالل  تش�هد الصفَّ
املواس�م األخرية وعىل وج�ه الخصوص يف املس�ابقات 
املحلي�ة بال�دوري العراقي املمت�از وكأس العراق لكرة 

القدم.
حيث ش�هدت مباراة القوة الجوية والكهرباء قبل أيام 
حالة تحكيمية أثارت الجدل كثرياً بسبب عدم احتساب 
ركلة ج�زاء واضحة لفري�ق الكهرباء م�ن قبل الحكم 
ال�دويل زيد ثام�ر، فيما تلقى الوس�ط الري�ايض، أنباًء 
س�ارة بعدما أناط االتحاد اآلسيوي مهمة قيادة مباراة 

ذهاب دوري أبطال آسيا اىل الحكم الدويل عي صباح.
ويف هذا الصدد قال الحكم الدويل الس�ابق رعد سليم إن 
»التباين يف مس�تويات الحكام محلياً وآسيوياً يعود اىل 
ثالثة اس�باب رئيسية، ساهمت بش�كل كبري يف التأثري 

عىل مستوياتهم محلياً«.
واض�اف أن »الس�بب االول يع�ود اىل الضغ�وط الت�ي 
يواجهه�ا الح�كام محلياً م�ن قبل الجماه�ري وادارات 
االندي�ة .يف حني ان هذا االمر لي�س متواجداً بالبطوالت 

اآلسيوية، كون الفريقني من بلدين مختلفني«.
واوضح أن »الس�بب الثاني، يتمث�ل باالزمة املالية التي 
يعاني منها الحكام، خاصة بتأخر استالم أجورهم من 
قبل االتحاد العراقي لك�رة القدم، وهذا االمر ايضاً غري 

متواجد آسيوياً«.
واض�اف الحك�م ال�دويل الس�ابق، أن »الس�بب الثالث 
يعود اىل لجنة الح�كام يف اتحاد الكرة، فاللجنة ال ُتقيم 
الح�كام او تنظم دورات عمل بعد وقبل املباريات، وهذا 
االمر ايضاً يختلف آس�يوياً، حيث يعقد االتحاد القاري 

ورش عمل ودروات بني الفرتة واالخرى«.
وعن الحلول، اكد س�ليم أن »من ضمن الحلول التي من 
املمكن ان تس�اهم يف وض�ع حد الخط�اء الحكام، هو 
تغي�ري اللجنة يف اتحاد الك�رة وكذلك تخصيص ميزانية 
ثابت�ة لرواتبه�م باالضاف�ة اىل اقامة ن�دوات تثقيفية 
وورش عم�ل لتقيي�م أدائهم يف املباريات ومحاس�بتهم 

عىل االخطاء«.
يذك�ر أن الحك�م ال�دويل، ع�ي صب�اح دخ�ل التاري�خ 
اآلس�يوي، حيث س�يقود مب�اراة ذه�اب نهائي دوري 
أبطال آس�يا بني الهالل السعودي وأوراوا الياباني التي 
س�تقام يف السعودية يف التاسع من شهر ترشين الثاني 

املقبل.

إقالة مدرب الفريق الربي نف�ت إدارة نادي الرشطة، 
ألكس�ندر اليتيش، مؤكدة أنَّه مس�تمر مع الفريق، وأنَّ كل ما يثار يف 

هذا الشأن، لن يؤثر عىل مسرية الفريق. 
وق�ال عدي الربيع�ي، عضو الهيئ�ة اإلدارية للنادي: »اإلش�اعات لن 
تضعف الرشطة، ولن تؤثر عىل مس�ريته، وما ت�م تناقله حول إقالة 

اليتش عاٍر تماًما عن الصحة«.
د الربيعي، أنَّ املدرب مس�تمر مع الفري�ق، وتجمعه عالقة طيبة  وأكَّ

مع الالعبني، وهناك حالة مميزة من االستقرار بالفريق.
وأضاف »النتائج التي تحقق�ت بالجوالت املاضية، لن يتحمل املدرب 
وزرها، لكن التحاق الالعبني املتكرر باملنتخب خلق الكثري من اإلرباك 
للجه�از الفني، باإلضافة لإلصابات التي طال�ت عدًدا من الالعبني«. 
وتابع »إدارة الرشطة تؤكد تمس�كها باملدرب ولديه�ا الثقة الكاملة 
ب�ه وبجه�ازه الفن�ي الس�تعادة الوضع الطبيع�ي للفري�ق والعودة 
للمنافسة عىل اللقب، السيما وأن املوسم مازال يف بدايته وهناك وقت 

كاٍف لتصحيح املسار«.

انتقد ع�ادل نعمة، م�درب الصناع�ات الكهربائي�ة، وزارة الصناعة 
واملعادن الجهة الراعية للنادي؛ إلهمالها الفريق بشكل تام، ما جعله 

يعاني األزمات املالية.
وقال نعمة، إنَّ »الصناعات الكهربائية يمرُّ بعرس مايل، نتيجة إهمال 
الجهة الراعية وزارة الصناعة بحيث لم يس�تلم الفريق منذ 3 أش�هر 

ديناًرا واحًدا، والالعبون يعانون العوز«.
وأوضح »رغ�م ذلك فإن الفريق تحدى هذه الظ�روف وقدم مباريات 
جي�دة بال�دوري ووجوده يف املقدم�ة بني األربعة الكب�ار دليل عىل أن 
اإلدارة والجه�از الفني عملوا بش�كل مث�ايل، والالعبون ضحوا خالل 
األش�هر املاضية«. وأضاف »اإلهمال واضح بدليل لم نجد املسؤول يف 
ال�وزارة متابعا للفريق، وكأن فريق الصناعات لم يمثل هذه الوزارة، 
بينما تجد وزارات أخرى داعمة لفرقها رغم أنَّ نتائجها متواضعة وال 

ترتقي لنتائج فريقنا«.

الشرطة ينفي إقالة اليتيش

نعمة: الصناعات الكهربائية 
يعاني أزمة مالية 



المراقب العراقي/ متابعة...
يستأنف برشلونة وريال مدريد، قطبا 
الكرة اإلس�بانية نش�اطهما يف الليغا، 
من خ�ال املرحل�ة الحادية عرشة من 
املس�ابقة، والتي تنطلق اليوم الثاثاء، 
وذل�ك بع�د تأجي�ل مباراتهم�ا س�ويا 

)الكاسيكو(.
وم�ع غي�اب برش�لونة والري�ال ع�ن 
املرحل�ة املاضي�ة، قف�ز غرناط�ة إىل 
ص�دارة ج�دول املس�ابقة وه�و ما لم 
يك�ن متوقعا بعد م�رور عرش مراحل 

من املسابقة حتى اآلن.
إىل  والري�ال  برش�لونة  يتطل�ع  واآلن 
خط�ف الص�دارة م�ن غرناط�ة ع�ر 

مباريات املرحلة الحادية عرشة.
ويستضيف برشلونة، نظريه بلد الوليد 
اليوم الثاثاء، فيما يحل أتلتيكو مدريد 
ضيفا ع�ى ديبورتيفو أالفي�س اليوم 
أيض�ا ويس�تضيف ري�ال مدريد فريق 

ليجانيس غدا األربعاء.
ويحتل برشلونة املركز الثاني يف جدول 
املس�ابقة برصي�د 19 نقط�ة، بفارق 
نقطة واحدة خل�ف غرناطة، وبفارق 
األهداف أمام ريال سوسييداد وأتلتيكو 
مدري�د وإش�بيلية، فيما يحت�ل الريال 

املركز السادس برصيد 18 نقطة.
لكن برش�لونة يستطيع خوض مباراة 
اليوم بأفضل تش�كيلة لديه رغم غياب 
عثمان ديمبيل لإلصاب�ة ومعاناة قلب 
الدفاع صامويل أومتيتي من إصابة يف 

الركبة.
ويعود س�ريجي روبريتو إىل املنافس�ة 

عى ش�غل مرك�ز الظه�ري األيمن مع 
ج�ريارد  ويع�ود  س�يميدو  نيلس�ون 
بيكي�ه بعد انتهاء إيقافه ليلعب بجوار 

كليمنت لينجليت يف قلب الدفاع.
ويس�تطيع األرجنتين�ي ليونيل مييس 
املشاركة يف التشكيلة األساسية بجوار 

لويس سواريز وأنطوان جريزمان.
ويس�تضيف الريال نظ�ريه ليجانيس، 
علما أن الضي�ف صاحب املركز األخري 
يف ج�دول املس�ابقة س�يخوض ه�ذه 
املب�اراة بعدما حقق انتص�اره األول يف 
املس�ابقة هذا املوسم بالفوز عى ريال 

مايوركا 1-0 مطلع هذا األسبوع.
كم�ا يخوض غرناط�ة مباراته يف هذه 
املرحلة يف مدريد، حيث يحل ضيفا عى 
خيت�ايف يف ختام مباري�ات املرحلة بعد 

غد الخميس.
وق�ال دييج�و مارتيني�ز املدي�ر الفني 
للفري�ق بعد الف�وز عى ري�ال بيتيس 

»من الرائع أن نكون يف الصدارة«.
وتابع »نحتاج فقط لاستمتاع بهذا... 
أفتخ�ر بش�دة باعبي الفري�ق ولكننا 

نحتاج ملواصلة العمل«.
ويستضيف سوسييداد، نظريه ليفانتي 
غدا األربعاء، كما يحل إش�بيلية ضيفا 

عى فالنسيا.

ويفتق�د الخفافي�ش جه�ود الاع�ب 
رودريج�و مورين�و بس�بب اإليق�اف 
لطرده يف مباراة أوساسونا، كما يعاني 
زميله املهاجم كيفن جامريو من عدم 

اكتمال التعايف.

اليوم.. برشلونة يواجه بلد الوليد وأالفيس يالعب أتلتيكو مدريد

ق�ال منظم�و البطول�ة الختامية ملوس�م تنس 
السيدات يف شينتش�ن اليوم الثاثاء إن نعومي 
أوساكا انسحبت بسبب إصابة يف الكتف األيمن. 
وكان م�ن املق�رر أن تتقاب�ل الاعب�ة اليابانية 
املصنف�ة الثالث�ة عاملي�ا مع االس�رالية آش�يل 
بارتي. وس�تحل الهولندية كيكي بريتنز مكانها 

يف البطولة. وقالت أوس�اكا »أش�عر بخيبة أمل 
النسحابي من البطولة الختامية، كانت األجواء 
رائع�ة يف شينتش�ن وهي أكر بطول�ة ينظمها 
اتحاد املحرف�ات خال العام، ل�م أكن أرغب يف 
انهاء البطولة واملوس�م به�ذه الطريقة، أتطلع 

للتعايف رسيعا والعودة يف العام املقبل«.

طاجيكستان تهزم الكاميرونانسحاب اليابانية أوساكا من البطولة الختامية للتنس
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أك�دت تقارير إخبارية أن نج�م ريال مدريد، 
الويل�زي جاريث بيل، ق�رر الرحيل عن 
صف�وف فريق العاصمة اإلس�بانية 
خال موس�م االنتقاالت الش�توية، 
وذلك بعدما ساءت العاقة بينه وبن 

املدرب الفرنيس زين الدين زيدان.

وكشفت صحيفة )ماركا(  التي تابعتها »املراقب 
العراقي« أن بيل يتواصل حاليا مع مسؤويل نادي 
»ش�نغهاي ش�ينهوا« للرحي�ل يف كان�ون الثاني 

املقبل.
وازدادت األزم�ة ب�ن بي�ل وزي�دان عق�ب صيف 
محتدم بينهما، بعدما قرر املدرب الفرنيس مؤخرا 

عدم استدعائه ملباراة كلوب بروج يف دوري أبطال 
أوروبا يف مطلع ترشين أول الجاري، والذي اعتره 
بمثابة عقوبة من »زيزو« رغم أن قراره جاء بناًء 
عى توصية من الجهاز الطبي بعدم املخاطرة به.

وبن�اء عى ذل�ك قرر بيل )30 عام�ا( التحدث مع 
وكيل أعماله، جوناثان بارنيت، ليبحث له عن ناد 

جدي�د يف كان�ون الثاني املقبل، معت�را أنه ال يتم 
تقديره بالشكل الازم داخل »البيت األبيض«.

وكان النجم السابق لتوتنهام اإلنجليزي قريبا من 
االنتقال إىل الصن خ�ال الصيف املايض، بمقابل 
م�ادي ضخم، قبل أن يس�تقر عى االس�تمرار يف 

صفوف الريال.

تغلب منتخب طاجيكس�تان عى نظ�ريه الكامريوني 1 � 0، وتعادل منتخب 
باراغ�واي م�ع نظريه املكس�يكي س�لبيا. وتص�در منتخب طاجيكس�تان 
املجموع�ة الخامس�ة برصيد 3 نق�اط بعدما تغلب عى نظ�ريه الكامريوني 

بهدف وحيد سجله رشيف بك رحمتوف من رضبة جزاء يف الدقيقة 51 .
وأنهى منتخب طاجيكستان املباراة بعرشة العبن فقط، حيث طرد شهرات 

املرودوف يف الدقيقة 72 لحصوله عى اإلنذار الثاني.

جاريث بيل 
يقرر الرحيل في 

االنتقاالت الشتوية

وجه ن�ادي بايرن ميونخ األملان�ي، صدمة مبكرة 
ملسؤويل مانشسر يونايتد اإلنجليزي قبل املريكاتو 

الش�توي. ووفًقا لصحيفة »مريور« الريطانية التي 
تابعتها »املراقب العراقي«، فإن حس�ن صالح حميديتش، املدير 

الري�ايض لباي�رن ميونخ، أرص ع�ى أن مولر لن يغ�ادر النادي يف 
املس�تقبل القريب رغم ارتباطه باالنتقال إىل مانشس�ر يونايتد. 
وكانت العديد من التقارير أكدت أن مس�ؤويل الش�ياطن الحمر 
يخصص�ون ميزاني�ة، للتعاقد مع مولر يف كان�ون الثاني املقبل. 
وق�ال حميديت�ش »انتق�ال مول�ر إىل مانشس�ر يونايت�د‘ هذه 

قص�ة تري�د أن تكتبها. نمتل�ك العبن )نيكوالس س�ويل ولوكاس 
هريناندي�ز( أصبح�ا خارج الفريق لعدة أش�هر، وأن�ت تحدثنا عن 

بيع العب آخر«. وأضاف: »نحن يف بايرن ميونخ ليس لدينا أي سبب 
يدفعن�ا للقي�ام بذلك«. يذك�ر أن مولر يعاني من فق�دان مكانه يف 

التشكيلة األساسية لبايرن ميونخ.

أعلن االتح�اد االيطايل لكرة القدم إيق�اف الفرنيس فرانك 
ريب�ريي الع�ب فيورنتينا ث�اث مباري�ات، عق�ب حادثة 
اعتدائه عى الحكم املساعد بعد نهاية املباراة التي خرسها 

فريقه 1-2 أمام ضيفه التسيو.
وجاء يف بيان االتحاد أن العب بايرن ميونيخ األملاني السابق 
ال�ذي طرد بعد صفارة النهاية اقرب »بطريقة تهديدية« من 

الحكم املساعد وتوجه اليه »بكلمات نابية« قبل أن يدفعه.
كما تّم تغريم الدويل الفرنيس السابق 20 ألف يورو.

وق�د ظهر ريب�ريي غاضباً من مدربه فيتش�ينزو مونتيا عندما 
أخرج�ه يف الدقيق�ة 74 من اللقاء، وأظهرت الكام�ريات مراراً من 

مقاعد البدالء امتعاضه من قرار املدرب.
ولم تهدأ أعصاب ريبريي مع مرور الدقائق حيث قام بدفع الحكم 

املساعد مرتن بعد اللقاء وهو يف طريقه إىل غرف تبديل املابس، يف 
ظل احتجاجات العبي فيورنتنيا عى هدف الفوز املتأخر لاتس�يو 
يف الدقيق�ة 89 ومن�ح الحك�م ركلة ج�زاء للضي�وف يف الوقت بدل 

الضائع أهدرها  فيليبي كايسيدو.
وأك�د موقع االتحاد اإليطايل حصول ريبريي عى بطاقة حمراء بعد 
اللقاء، فيما أش�ارت تقاري�ر صحافية محلي�ة إىل إمكانية إيقافه 

أربع مباريات.
وق�د اعت�ذر ريبريي ع�ن ترصفاته عر حس�ابه ع�ى موقع توير 
»كن�ت متوتراً كثرياً وأش�عر بخيية أمل، أتمن�ى أن تتفهموا حالتي 

املزاجية يف حينها«.
ويحتل فيورنتينا املركز التاس�ع يف ال�«كالتشيو« برصيد 12 نقطة 

من ثاثة انتصارات، ثاث هزائم ومثلها تعادالت.

أعلن مدرب فين�ورد روتردام الهولندي 
ياب س�تام اس�تقالته من منصبه إثر 
خس�ارة فريقه القاس�ية أمام أياكس 
أمسردام 0-4 ضمن الدوري الهولندي 

لكرة القدم.
وكشف ستام يف بيان أن االستقالة »لم 

تكن ق�راراً س�هاً. لقد فك�رت باألمر 
ملي�اً وطوياً. وصل�ت إىل خاصة بأنه 
أفضل للنادي، لاعبن ويل ش�خصياً أن 

أبتعد«.
وقال النادي عى موقعه الرس�مي بأن 
س�تام »اس�تقال مع مفع�ول فوري« 

مش�رياً إىل أن النادي ل�م يكن يريده أن 
يرح�ل وأض�اف »امل�درب كان يحظى 
بدعمنا ومس�اندة الاعبن الذين كانوا 
يرغبون ببقائه. لكن إذا قال أحدهم لم 
أعد أث�ق بهذا امل�رشوع وال أريد البقاء 
هن�ا م�ن اآلن وصاع�داً يتع�ن علين�ا 

احرام ذلك. إنه أمر محزن«.
وكان س�تام تأل�ق العب�اً يف صف�وف 
مانشس�ر يونايت�د وت�وج بع�دد من 
األلق�اب كم�ا ت�وج العب�اً يف صفوف 
ايندهوف�ن بلقب بطل هولن�دا وكأس 

إيطاليا مع التسيو.
ويحتل فين�ورد املرك�ز الثاني عرش يف 
ال�دوري الهولندي ويحتل املركز االخري 
االوروب�ي  ال�دوري  يف  مجموعت�ه  يف 
)يوروب�ا ليغ( بعد أن حقق فوزاً واحداً 

يستقبل مانشسر س�يتي اليوم الثاثاء، نظريه 
س�اوثهامبتون عى ملعب االتح�اد، وذلك ضمن 
مباري�ات دور ال�16 م�ن كأس رابطة املحرفن 

اإلنجليزية.
وه�ذه ه�ي امل�رة الرابع�ة الت�ي يتواج�ه فيه�ا 
مانشس�ر س�يتي م�ع س�اوثهامبتون يف كأس 
الرابطة، وودع الس�يتي يف املرات الثاث الس�ابقة 
 1983 1979 و1982-  مواس�م 1978- 

و1999- 2000.
ع�ى  س�اوثهامبتون  وتغل�ب 
مانشسر س�يتي للمرة األوىل 
ع�ى ملعب االتحاد يف ش�هر 
نيس�ان ع�ام 2004، تحت 
قيادة املدرب بول ستوروك 
بنتيجة 3-1، ومن بعدها 
ل�م يحقق أي انتصار يف 

الزي�ارات التس�ع التالية بالتعادل يف مباراة وخس�ارة 8 
لقاءات أخرى.

ولم يخرس مانشس�ر س�يتي يف آخر 13 مباراة يف كأس 
الرابطة، محقًقا 9 انتصارات و4 تعادالت، منذ الخسارة 
أمام مانشس�ر يونايتد بهدف نظي�ف عى ملعب األولد 
ترافورد يف موس�م 2016- 2017، أما الفريق الذي يملك 
سلسلة أطول من املباريات دون خسارة يف املسابقة، هو 
تش�يليس بواقع 18 مباراة متتالية بن ش�هري ترشين 

األول من عام 2004 وحتى شباط من عام 2008.
وحافظ ساوثهامبتون عى نظافة شباكه يف 9 مباريات 
من آخ�ر 12 مب�اراة خاضها الفري�ق يف كأس الرابطة، 
وخ�رس يف تلك الف�رة مبارات�ن فق�ط )8 انتصارات - 

تعادلن(.
وسجل مهاجم مانشس�ر سيتي جابرييل جيسوس، 6 
أه�داف يف كأس الرابطة منذ بداية املوس�م املايض، عى 

الرغم من بدايته كأسايس يف 4 مباريات فقط.

البايرن يرفض فكرة 
االتحاد اإليطالي يوقف ريبيري ثالث مبارياتبيع مولر لليونايتد

ستام يستقيل من تدريب فينورد 

اليوم.. مانشستر سيتي يبحث عن فك ُعقدة ساوثهامبتون 

إصابة ماتيب تربك 
حسابات ليفربول

تلق�ى ليفربول متصدر ترتيب الريمريليغ، رضبة موجعة قد 
تتس�بب له يف أزمة دفاعي�ة، خال الفرة املهم�ة املقبلة من 

املوسم.
رضبة ليفرب�ول تتمثل يف تفاقم إصاب�ة مدافعه الكامريوني 
جوي�ل ماتيب، الذي أصيب يف ركبته، خال مواجهة ش�يفيلد 
يونايتد، وغاب عى إثر ذلك عن مواجهتي س�الزبورج وليسر 
س�يتي، ثم ش�ارك ضد مانشس�ر يونايتد، وغاب مرة أخرى 

أمام جينك بدوري األبطال وتوتنهام بالدوري اإلنجليزي.
وبحس�ب صحيف�ة »إيفينين�ج س�تاندرد« اإلنجليزي�ة التي 
تابعته�ا »املراق�ب العراق�ي«، ف�إن ماتي�ب قد يغي�ب ملدة 6 
أس�ابيع بس�بب اإلصابة، وحال تأكد األمر فسوف يغيب عن 
10 مباريات، تشمل لقاء القمة ضد مانشسر سيتي، وباقي 

مباريات دور املجموعات لدوري األبطال.
ُيذك�ر أن دي�ان لوفري�ن ع�اد للمش�اركة أخ�ريا، ب�دال م�ن 
الكامريوني، لكنه بدا مضطربا خال مواجهة هاري كن قائد 
توتنه�ام األحد املايض، كما أن جو جومي�ز أصبح خيارا آخر 

تحت ترصف كلوب.
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مصطلحات ادبيةالثقافـي
الن�ص كائ�ن لغ�وي يحم�ل يف طيات�ه عن�ارص صوتي�ة 
بني�ة  تنتظ�م جميع�ا يف  ورصفي�ة وتركيبي�ة وداللي�ة 
محكومة بقواعد الرتكيب. ويري األزهر الزناد أن » النص 
نسيج من الكلمات يرتابط بعضها ببعض. وهذة الخيوط 
تجم�ع عنارصة املختلفة واملتباع�دة يف كل واحد » يرتبط 
مصطلح النص بمصطلح أخر حديث النش�أة نس�بيا هو 
التن�اص، ويقص�د بالتناص تلك العالقات التي تنش�أ بني 
ن�ص أدبي وغريه من النصوص. تصف جوليا كريس�تيفا 
التن�اص بأنه نص�وص تتم صناعتها ع�ر إمتصاص ويف 
الوقت نفسه عر هدم النصوص األخرى للفضاء املتداخل 
نصي�ا.إذا فه�و تعالق نصوص مع ن�ص حديث بكيفيات 

مختلفة.

دخل ابن الجّص�اص عىل ابن له 
قد م�ات ول�ده ، فبك�ى ! وقال: 
كفالك الله يا بنّي محنة هاروت 

وماروت. 
فقي�ل له: وما ه�اروت وماروت 
؟ فقال: لعن الله النس�يان ، إنما 
أردت يأج�وج ومأج�وج ! قيل: 
وم�ا يأج�وج ومأج�وج ؟ قال: 
فطالوت وجالوت ! قيل له: لعلك 
تري�د منكراً ونك�ريا ؟ قال: والله 

ما أردت غريهما.

طرائف من التراث 

 العراق هو حنينه الدائم 

باسم فرات:ابحث عن مكان يعيد الّي دهشة الطفولة و فكرة االنسان بال وطن كذبة

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

عّودنا الش��اعر العراقي باس��م فرات عىل تدوني أس��فاره ورحالته ش��عًرا ونرًثا عىل وفق اللحظة اإلبداعية التي يعيش��ها، فإذا كانت الثيمة 
صاعق��ة وتنط��وي كم��ا الغيمة المدلهم��ة عىل عروق بارقة فال مفّر من الش��عر ال��ذي يرّوض االنفعاالت والمش��اعر المتفج��رة، أما إذا كانت 
الثيم��ة هادئة مثل نْس��مة ُمنِعش��ة فال مندوح��ة من النرث الرقيق ال��ذي يهّز متلقيه، ويمنحه فرصة نادرة للنش��وة والتحلي��ق .التقيناه عرب 

)المراقب العراقي( وكان لنا معه هذا الحوار.

املراقب العراقي/ متابعة... 
تناق�ش رواي�ة ”أثالم ملغوم�ة بالورد“ الص�ادرة حديًثا، 
للكاتب�ة الفلس�طينية صابري�ن فرعون، قضاي�ا العنف 
األرسي يف املجتمع�ات الرشقية، وانعكاس�اتها عىل تربية 

األبناء واألرضار التي ُتلِحقها ببنية املجتمع.
وترى فرعون يف روايتها أن األرسة كخلية أوىل وأساس�ية 
يف بناء املجتمع تش�رتك بروابط معنوي�ة ومادية تميزها 
ع�ن غريها من الجماع�ات، إذ أن غالبية العائالت ال تخلو 
عالقاتها من املش�احنات والتوترات، لكن تفاقمها لتصل 
إىل حد العنف األرسي يهدم القيم الجامعة لألرسة، وبشكل 
خاص تلك األرس يف األحياء الش�عبية املتمس�كة بالعادات 
ع�ىل أنه�ا ُمس�لَّمات، يف ظ�ل االفتق�ار لثقاف�ة الزوجية 

ب�ني  األبوين واألوالد يف عالقة والجم�ع 
منظم�ة م�ن الحق�وق 
جمي�ع  يف  والواجب�ات 

الرشائع السماوية.
وترك�ز الرواي�ة ع�ىل 
ع�ىل  املن�زيل  العن�ف 
فلسطينية  أس���رة 
يس�تغل  مس�لمة، 
فيه�ا  الرج����ل 
ك�زوج  س�لطته 
يعان�ي م�ن  وأب 
ت  ب�ا ا ضطر ا
تتمثل  س�لوكية 
ض����رب  يف 
وش�تم وإهانة 
وس�وء  أرسته 

معاملتهم.
ض�ح  تو و
لش�خصي������ة  ا
األساس�ية؛ ”حي�اة“، التي ت�رد األحداث، 
الكاتبة الش�ابة م�ن الضفة الغربي�ة العاملة عىل تصوير 
معان�اة أرستها م�ع والدهم وانتهاك وس�لب حقوقهم يف 

تكوين نواة مجتمعية سليمة فكرًيا ونفسًيا.
وكلما مر الوقت ازدادت اس�تكانة الضحايا وازداد تمادي 
األزواج يف االعت�داءات، ليواجه أف�راد األرسة حياة الترشد 
والضياع، يف ظ�ل لجوئهم للعيش مع أهل والدتهم وزواج 
والدهم برضة س�بق لها الزواج، ليتع�رض األبناء لتهجم 
زوج�ة والده�م محاولة تدم�ري ما تبقى م�ن تلك األرسة 
بممارس�ة الش�عوذة والكي�د له�م، ووصلت األم�ور حد 

االعتداء بمواد حارقة عىل والدتهم وابنتها.
تل�ك األثالم الت�ي جرح�ت األرسة ألعوام طويل�ة، تتفتح 
وروده�ا يف النهاي�ة حني يش�عر أف�راد األرسة باالغرتاب 
والضياع نفسًيا وجسدًيا ومادًيا، ويقررون الخروج لبيت 
باإليج�ار بعيًدا عن مالحقات ال�زوج، إلنقاذ ما تبقى من 

شبه أرسة والبدء من جديد.

 

»أثالم ملغومة بالورد«..
تالمس واقع األسرة

 في المجتمعات الشرقية

عشر فرق  تشارك في مهرجان فلسطين الوطني للمسرح
املراقب العراقي/متابعة...

مهرج�ان  فعالي�ات  انطلق�ت 
فلسطني الوطني للمرح، يف قرص 
رام الل�ه الثق�ايف، يف دورت�ه الثانية 
له�ذا الع�ام بمش�اركة ع�رش فرق 

مرحية فلسطينية.
املخ�رج  املهرج�ان  مدي�ر  وق�ال 
فتحي عب�د الرحمن ”يبدأ مهرجان 
فلسطني الوطني للمرح يف دورته 
الثاني�ة ويف مش�هده األول الكث�ري 
م�ن الح�ب واإلخ�الص له�ذا الفن 

الجميل“.
وأضاف يف ن�رشة للمهرجان ”نأتي 
ب�أن  األم�ل  إلي�ه ونح�ن يحدون�ا 
يرتس�خ ويتس�ع وينترش يف جميع 
املحافظ�ات وامل�دن الفلس�طينية، 
بجه�ود  امل�رح  يصب�ح  وب�أن 
املبدع�ني واملخلص�ني حاجة يومية 

وإنسانية لكل الناس“.
بالتع�اون ب�ني  املهرج�ان  ويق�ام 

وزارة الثقافة الفلسطينية والهيئة 
العربية للمرح.

وق�ال القائمون ع�ىل املهرجان إن 
إرسائيل التي تس�يطر ع�ىل املعابر 
املؤدي�ة إىل الضف�ة الغربية رفضت 
من�ح األمني الع�ام للهيئ�ة العربية 
للمرح، إس�ماعيل عب�د الله، من 
الش�ارقة، ترصيح دخ�ول لألرايض 

الفلسطينية.
وق�ال عب�د الل�ه يف كلمة مس�جلة 
بثت خ�الل حفل افتت�اح املهرجان 
يع�رف  ل�م  تحدي�ات  قل�ب  ”م�ن 
التاريخ مثلها وتعيش�ها فلس�طني 
تأتي ال�دورة الثانية م�ن مهرجان 

فلسطني الوطني للمرح“.
وأض�اف ”االنتص�ار ح�ني تنثرون 
رس�ائل  إبداعاتك�م  عب�ري  ض�وء 
حب للحي�اة هي أرواحكم رس�ائل 
التي  للحي�اة وأجس�ادكم  س�امية 
تنحت الفراغ إرادة للحق.. هذه هي 

عيونكم قناديل تمحو كل عتمة“.
وأوضح األمني العام للهيئة العربية 
الوطنية  املهرجان�ات  أن  للم�رح 
للم�رح تق�ام هذا العام يف تس�ع 

دول عربية.
وق�ال ”لكن موعًدا منه�ا له معنى 
آخ�ر هو موعد مهرجان فلس�طني 
يف  فامل�رح  للم�رح..  الوطن�ي 

فلسطني مرح وأكثر“.
ويشتمل مهرجان فلسطني إضافة 
إىل الع�روض املرحي�ة عىل ندوات 

فكرية.
العلي�ا  اللجن�ة  رئي�س  وق�ال 
للمهرجان، رائد فارس، خالل حفل 
االفتت�اح ”يتميز املهرجان بعروض 
فلس�طني  ل�كل  املمثل�ة  الف�رق 
التاريخي�ة“، ودع�ا إىل أن تس�تمر 
اإلنتاجات املرحية والعروض عىل 
مدى العام وليس فقط يف املهرجان.

الثقاف�ة  وزي�ر  ق�ال  ب�دوره، 
الفلس�طيني، عاطف أبو سيف، إن 
الف�رق املش�اركة ”تتخط�ى حدود 
الوطن املحارص بالنكس�ة والنكبة، 
فلس�طني  أن  ع�ىل  التأكي�د  ه�و 
القضي�ة ح�ارضة يف عه�دة ووعي 

املثقف الوطني الفلسطيني“.
وأض�اف يف كلمت�ه بحف�ل االفتتاح 
”ك�رس  الفلس�طيني  املثق�ف  أن 

فن�ه وثقافت�ه يف خدم�ة قضيتن�ا 
الوطنية يف س�بيل الع�ودة والحرية 
واالس�تقالل، م�ن خ�الل رس�الته 

املرحية اإلبداعية“.
وم�ى قائ�اًل إن امل�رح ”يعت�ر 
وإبداعًي�ا،  وفنًي�ا  ثقافًي�ا  خندًق�ا 
يهدف برسالته الوطنية إىل ترسيخ 
الوعي بني جماهري ش�عبنا وتأكيد 

هويته“.
وش�هد حفل االفتت�اح تكريم ثالثة 
مرحيني فلسطينيني إلسهاماتهم 
يف املرح الوطني الفلس�طيني هم 
خليل طافش وسامية قزموز بكري 

وخالد الطريفي. 
وأوض�ح القائم�ون ع�ىل ع�روض 
املهرج�ان الذي تش�ارك في�ه فرق 
فني�ة من الق�دس والجلي�ل وصفد 
والن�ارصة وغ�زة وجن�ني وطم�رة 
والرمل�ة ورام الل�ه والخلي�ل أنه�ا 

ستكون مجانية.

كي�ف انتقلت يف ما بع�د من خلفية 
ش�عرية وتجريب متواص�ل لقرابة 
العقدين من حياتك اىل أدب الرّحالت 
الذي ف�زت بجائزة في�ه عن إحدى 
مش�اركاتك، ه�ل تعّد نفس�ك ناثرًا 

ورحالة أم شاعر رحالت ؟
الش�اعر  املق�ام  ه�ذا  يف  -أتذك�ر 
“طرفة ب�ن العبد” وتم�رده، حيث 
كان أكث�ر من تأث�رت بمعلقته وأنا 
فتى غض�اً، كم�ا أذهلتن�ي تجربة 
الصعاليك وأمريهم عروة بن الورد، 
قلق�اً  كان  ال�ذي  املتنب�ي  وكذل�ك 
وقد عر ع�ن ذلك القل�ق بأروع ما 
يمك�ن. ه�ذا الحلم حف�ر عميًقا يف 
روح�ي، وه�ذه األمثلة م�ن التمرد 
والقل�ق وحب الكش�ف، قادتني إىل 
هوِس باكتشاف املجتمعات النائية 
والغريب�ة، التي قرأنا عن بعضها يف 
أدب مبدعيها، وألني أغمس قلبي يف 
التفرد، لم أعش�ق مدن الضوء التي 
ه�ي محط هوى وأح�الم الجموع، 
وأنا ال أنتمي للجموع، أنتمي لذاتي، 
فكان حلمي الذي حققت شيًئا منه 
وه�و أن أس�افر إىل بل�دان كث�رية، 

وأن تكون ليس�ت م�ن بلدان املركز 
ب�ل األط�راف والهوام�ش، وأعيش 

حيوات كثرية.
إذاً، نح�ن إزاء ش�طرين من باس�م 
فرات، شطره الذي يحاول أن يعالج 
قلق�ه لغوّياً وش�طره اآلخ�ر الذي 
يح�اول أن يطلق حلمه مكانّياً، هل 
هذان رصاعان يفضيان اىل تصالح 

بني مكّوَني اللغة واملكان؟
-ذك�رت يف نقاش م�ع ناقد صديق 
أنن�ي أتصالح م�ع ذات�ي يف املكان 
أن  ببس�اطة وم�دة وجي�زة، وأوّد 
أخ�رك أنني ال أقرأ ع�ادة، أي يشء 
ع�ن أي مكان أن�وي االنتق�ال اليه 
ق�د تفس�د  الق�راءة  مس�بقاً، الن 
دهش�تي األوىل وكش�ويف الخاص�ة 
ولذلك غالباً ما أفعل العكس، بمعنى 
انني اذهب اىل املكان واختر نفيس 
في�ه ثم اق�رأ عنه بعد ذلك. عش�ت 
طفول�ة بحرمان مبكر من األبوين، 
ربم�ا كل م�كان يعي�د ايلّ دهش�ة 
الطفول�ة املحرومة تل�ك وتعويضاً 
بطريقة ما. هذا الحرمان يف مقابل 
التصال�ح م�ع امل�كان، ث�م القل�ق 

املعريف ال�ذي ينضّم إىل هذه الثنائية 
تجعلني أردد قول الشاعر الفرنيس 
أرثر رامبو حني قال “ ال تبىل ثيابي 

يف م�كان واحد” كانت لدي خش�ية 
كب�رية وأنا طفل أن أق�ي حياتي 
يف م�كان واح�د، أن أعي�ش حي�اة 

تقليدية تتمثل بعمل وتكوين أرسة 
وتكدي�س أطف�ال ومن ث�م أموال، 
وأعيش دوامة الحياة التي يعيشها 
الناس جميعاً، إاّل أقلية َتكاد تشكل 
أع�راف  )صعلك�ة( ع�ىل  خروج�اً 
املجتمع )القبيلة(..*مازلت أس�ال 
عن املشرتك النفيس بني قلق الشعر 

وقلق املكان لديك؟
-امل�كان يمنحن�ي قصي�دة جديدة 
دائًم�ا، حتى إنني أج�د قصائدي يف 
امل�كان أقرب يل م�ن قصائد الحب، 
قلق�ي  يح�ّول  جدي�د  م�كان  كّل 
م�ن الثب�وت إىل قصي�دة متحركة، 
ع�ن  عميق�اً  مكتش�فة،وتعويضاً 
م�ع  تصالح�ي  كث�رية،  فقدان�ات 
املكان يمنحني فرصة لرؤية جمال 
ال يراه كثري م�ن الناس، وأقول هذا 
ع�ن تجربة.*بوصف�ك متصالح�اً 
مع كل ه�ذه العواصم العاملية، هل 
يخطر لك أن تق�ارن بني هذه املدن 

وبني مدن وطنك األول؟
-ب�ال ش�ك أن الع�راق ه�و حنيني 
يس�تخدم  م�ن  هن�اك  الدائ�م، 
مصطلح�ات مثل االنس�ان الكوني 

والعامل�ي وكل هذه فيه�ا مبالغات 
ومجازات ال أكثر، هناك أمثلة كثرية 
عىل ان الش�عور العميق للعراقيني 
هو واح�د، وحدث مثل ف�وز فريق 
كرة القدم ببطولة آسيا، أو فاجعة 
َدْت  مؤمل�ة مثل فاجعة الك�رادة َوحَّ
مش�اعر العراقي�ني جميًع�ا، وق�د 
الحظت ذلك بقوة وأنا يف نيوزيالندا. 
ل�ذا أعتق�د ان فك�رة االنس�ان بال 

وط�ن هي كذب�ة، مهما كانت 
االنتماء  م�ن  مس�احته 

عاملي�ًا،  املنفت�ح 
هن�اك دائًم�ا وطن 

انتم�اء  وهن�اك 
ب�إزاء  انس�اني 

ذل�ك يتس�اوى 
إدانة الرش،  يف 
دعم�ه  ويف 
أي  يف  للخري 
من  بقع�ة 

العالم.

املراقب العراقي/ متابعة...
 ص�درت حديثاً ع�ن دار الرافدين 
للنرش والتوزي�ع يف بريوت ترجمة 
كت�اب »جزي�رة الكن�ز« لروب�رت 
لوي�س ستيفنس�ون، نقلته�ا إىل 

العربية رنيم العامري.
ماذا يمكن أن يقال أكثر عن أشهر 
قص�ة قراصن�ة اس�تحوذت عىل 
الصغار  للق�راء  الجمعي  الخي�ال 
والكبار عىل حد سواء، وعىل مدى 

ق�رن ونص�ف؟ قّص�ة تج�اوزت 
ح�دود الزم�ان واملكان ونقش�ت 
اس�مها مخلداً يف التاري�خ األدبي، 
حتى قي�ل إنه�ا »رواي�ة معروفة 
اىل  يحت�اج  ال  امل�رء  أن  لدرج�ة 
قراءتها«.لق�د أرىس ستيفنس�ون 
يف ه�ذه الرواي�ة كري�ات دعائ�م 
كت�ب املغامرات، الت�ي كانت لواله 
خليق�ة بأن تظل مج�رد حكايات 
خالية مسلية لألطفال، فقد صنع 
جنس�اً أدبياً راس�خاً ومأثوراً حياً 
باس�تخدام لغة واقعي�ة كادت أن 
تجعل منها قصة ممكنة الحدوث، 
إىل  الق�ارئ  اس�تعداد  مس�تغالً 
املمكن حدوثه،  املستحيل  تصديق 
من خ�الل وجود عن�ارص جديرة 
بالتصديق.ُنرشت ه�ذه الرواية يف 
الب�دء عىل ش�كل أج�زاء يف مجلة 
لألطف�ال م�ا ب�ني عام�ي 1881 
و1882. وبالرغ�م م�ن انها ُكتبت 
لألطف�ال، لكنه�ا نال�ت إعج�اب 
الكبار أيض�اً. وقد قيل عن جزيرة 
الكنز: »إنها حكاية تعيد الرجل اىل 

صباه«.

»جزيرة الكنز« حكاية تعيد
 الرجل الى صباه

املراقب العراقي/ متابعة...
تمث�ل رواي�ة ”جواز س�فر“ لألدي�ب املرصي 
ممدوح عبد الستار، الصادرة حديًثا، تجسيًدا 
لجنس رواي�ة ”النوفيال“ )الرواي�ة القصرية( 

برداء عربي.
وازدهر جنس رواي�ة ”النوفيال“، وهي أقرص 
م�ن الرواية الكالس�يكية وأطول م�ن القصة 
القص�رية، يف أملانيا يف الق�رن الثامن عرش وما 
بع�ده، عىل أي�دي كّت�اب؛ منه�م هنريخ فون 
وجوت�ه،  هوبتم�ان،  وجريه�ارت  كليس�ت، 
وتوماس مان، وفرانز كافكا، وهي ترتكز عىل 

حدث مأساوي واقعي أو خيايل.
وتتضم�ن رواي�ة عبد الس�تار، ث�الث روايات 
”نوفيال“؛ ه�ي،  ”ج�واز“، و“أغنية قديمة“، 

و“زمن سيدي املراكبي“.
وقال عبد الستار، إن ”عتبة النص تيش بجميع 
م�ا يجري داخله من عوالم إنس�انية ش�ديدة 
الوط�أة، ش�ديدة التعقي�د، عظيمة الدهش�ة 
واالس�تغراق؛ ج�واز س�فر مفتت�ح الروايات 
الث�الث ودرة الكتاب، تفض�ح عوالم ومواقف 
ورغبات الكاتب الخفية واملعلنة، تبدأ ببطاقة 
هوي�ة أو مقدمة وهي تقليدية وكاش�فة عن 
عال�م الن�ص، أو بط�ل النص، س�يان بامتياز 

أيًضا. االثنان امتزجا، أو االثنان توحدا“.
ويقول عبد الس�تار عىل لس�ان بط�ل روايته 
األوىل: ”اس�مي أب�و قوط�ة، عم�ري أنفقت�ه 
ما ب�ني مصلحت�ي الحكومي�ة واملقهى وبني 
وريقات صفراء يس�كب فيها املجانني مزيًجا 
من القرف والبالهة. الحظ االسم )أبو قوطة( 

واق�رتان حب�ات القوطة بالجن�ون يف املوروث 
الشعبي القديم“.

وكأن الكاتب يتعمد إحالتنا إىل الحكم عىل عالم 
بط�ل روايته بالجنون، عالم فقدان الس�يطرة 
عىل املدركات واألفكار واملشاعر والوجدان، إذ 
أضحت س�لوكيات ووعي من يعيشونه عابرة 

لحدود املنطق والوعي التقليدي.
ويس�بح بط�ل الرواي�ة تائًه�ا يف مدينة كبرية 
نزح إليها مطروًدا م�ن الفقر ومن والده الذي 
قرر الزواج بوداد العمش�ة، رحلة التيه ليست 
يس�رية وبواب�ة الخ�روج من محط�ة القطار 
تغل�ق يف وجهه، يقول: ”نزحت إىل املدينة التي 
تحتضن األغراب األبرياء“، حكم مسبق يصف 

حالته بالغريب الريء.
ويف العم�ل يحش�د الكات�ب مف�ردات ال�رتاث 
ويبال�غ يف ”التنصي�ص“ يف رسد تلقائي مرن، 
ليتداخ�ل امل�وروث وال�رتاث م�ع واق�ع مؤلم 
يعاينه الس�ارد العليم، الذي م�ا زال محتفًظا 
بوعيه كام�اًل لم يتف�كك بعد؛ يق�ول: ”قرأُت 
الفاتح�ة لألم�وات واألحي�اء. والح�ق أق�ول: 
األحياء أحق بها. وقفت لحظات دونما حركة، 
ثم أفقت عىل كتف قانوني لالعب دويل مرموق 

ال أعرفه“.

 جواز سفر »النوفيال« برداء عربي
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ابل تصدر جهاز جديد للتعقب ..تعرف عليه

شراب احرص على تناوله بشكل يومي 

احذر من مخاطر تناول األطعمة الدهنية 

عالم: مصير البشرية مرتبط بالنحل !!

ابتكار اصغر مستشعر للصورة 
بحجم حبة »الرمل«

أعلنت رشكة OmniVision Technologies األمريكية املتخصصة 
ىف حل�ول التصوير الرقمي ع�ن أصغر مستش�عر للصور متوفر 
تجاري�اً، إذ يبلغ حجم�ه 0.575 مم × 0.575 م�م، مما يعنى أن 
املستشعر الذى يطلق عليه OV6948 تقريبا يف حجم حبة الرمل.

ووفقا ملوق�ع Timesofindia الهندى ط�ورت OmniVision هذه 
املستش�عرات الطبية  املبتكرة لتلبية الطلب ىف السوق واملساعدة 
ع�ى الوص�ول الترشيح�ي األعم�ق، باإلضاف�ة إىل ذل�ك يمكنها 
معالج�ة التحديات الكثرية التى تطرحها معدات التصوير الطبى 
القابلة إلعادة االستخدام، بما ىف ذلك 
مخاطر التلوث وع�دم الكفاءة 
تكالي�ف  ارتف�اع  بس�بب 

الصيانة.
املستش�عر  ويوف�ر 
دق�ة فائق�ة إذ يمكن 
اللتقاط  اس�تخدامه 
صور عالي�ة الجودة 
أضي�ق  داخ�ل  م�ن 
الدموي�ة  األوعي�ة 
إلج�راء  بالجس�م 
األعص�اب  عملي�ات 
العي�ون  وأم�راض 
واألنف والحنجرة والقلب 
واملسالك البولية واملفاصل.

الرئيس�ية  املي�زات  وتش�مل 
األخرى ملجال رؤي�ة عريض بزاوية 
120 درج�ة ونطاق تركيز ممتد يرتاوح من 3 مم إىل 30 مم، فهو 
ق�ادر عى التقاط صور ومقاطع فيديو بدقة 200 × 200 بمعدل 
يص�ل إىل 30 إطاًرا ىف الثانية، وإخراجه الذى يمكنه إرس�ال أكثر 

من 4 أمتار بأقل ضوضاء.
وتوف�ر الكام�ريا أيًضا اس�تهالًكا منخفًضا للطاق�ة يصل إىل 25 
ميج�اوات، مم�ا يولد حرارة أق�ل لضمان راح�ة أفضل للمريض 

وفرتات إجراءات مرنة.

كش�فت أخصائي�ة التغذي�ة الروس�ية ، إيلين�ا 
سولوماتينا، مخاطر اإلفراط يف تناول األطعمة 

الدهنية الثقيلة وأثرها عى صحة اإلنسان.
وقالت سولوماتينا ردا عى سؤال حول اإلفراط 
يف تناول األطعمة الدهنية، »ستظهر مشاكل يف 
الجهاز الهضم�ي أوال، وتفرز امل�رارة العصارة 
الالزم�ة لهض�م الدهون لذلك س�تبدأ املش�اكل 
يف امل�رارة والبنكرياس ومن ثم تبدأ املش�اكل يف 
الكب�د وربم�ا يؤدي ه�ذا إىل اإلصاب�ة بالتنكس 
الدهني غري الكحويل وأمراض أخرى، وإن خلت 
األطعمة الدهنية من األلياف الغذائية فهذا يتبع 
هض�م الطعام لفرتة طويل�ة وتوقف الطعام يف 
األمع�اء ملدة طويل�ة يمكن أن يس�بب رسطان 

معوي«.

واملش�اكل األخ�رى، حس�ب الطبيب�ة، ترتب�ط 
بزي�ادة الوزن، زي�ادة الوزن عادة م�ا يؤدي إىل 
اإلصاب�ة بمرض الس�كري م�ن الن�وع الثاني، 
يف املرحل����ة التالية هن����اك خطر اإلصابة 
بتصل�ب الش�����رايني وه�ذا ي�ؤدي إىل نقص 
والنوب�ات  الدماغي�ة  والس�كت���ات  الرتوي�ة 

القلبية. 
وتابع�ت الخب�رية، ان »الوقاي�ة الوحي�دة هي 
اتباع نظ�ام غذائي متوازن، م�ن الرضوري أن 
تس�تهلك كمية كبرية م�ن الخض����ار الغنية 
باأللياف. إذا كنت تأكل، عى س�بي����ل املثال، 
اللح�وم املقلية م�ع كمية كبرية م�ن البهارات 
والخ�رضوات، ف�إن خط�ر اإلصابة بمش�اكل 

صحية خطرية يقل«.

أعل�ن عالم الحرشات ج�ورج ماكهافن من 
جامعة أوكس�فورد، أن مص�ري البرشية قد 
يصب�ح مه�ددا، إذا اس�تمرت أع�داد النحل 
باالنخفاض.وق�ال موضح�ا ىف مقابلة مع 
مجل�ة  Bored Panda، لق�د ظه�ر تن�وع 
الحياة عى األرض بال�ذات بفضل التعايش 
الحرج مع الحرشات، وخاصة النحل، الذى 
يتزام�ن أصله مع انتش�ار النباتات املزهرة 
قبل حواىل 100 مليون س�نة، كما ان النحل 

يلعب دورا مهما ىف البيئة العاملية.
وأض�اف: »م�ن دون النح�ل كان علين�ا أن 
نغري جذريا عاداتنا الغذائية، ألن عدم وجود 
النحل يعن�ى عدم وجود الزه�ور والفواكه 

والخرضوات«.
ولف�ت اىل  إن املش�كلة تفاقم�ت ىف الع�ام 

الج�ارى لتكتس�ب 
ا  د بع����ا أ

كارثي�ة، 

ته����دد 
اإلنسان والبيئة.

أن  إىل  يش�ار 
الزراع�ة  وزارة 
وس�ية  ل���ر ا

ىف  أعلن���ت 
لش�ه���ر  ا
يض  مل�ا ع�ن ا
ت  من م����و كبرية  أعداد 

مقاطعة النح�����ل   25 ىف 
روسية بسبب االس�تخدام غري 

الصحيح واآلمن ملبيدات الحرشات.

يتع�رض الرض�ع لنس�بة كب�رية من 
التلوث، تفوق م�ا يتعرض له الكبار 
بس�بب عربات األطفال التي تحتوي 
مستويات عالية من املعادن السامة.

واكتش�فت دراس�ة حديث�ة لجامع�ة 
بريطاني�ة، أن الُرضع يتعرضون لهواء 
ملوث وه�م داخل عرب�ة األطفال التي 
يدفعه�ا اآلباء ألنه�م أقرب 
وبالت�ايل  األرض،  إىل 
أكث�ر  معرض�ون  فه�م 
التي  لع�وادم الس�يارات 
أن  الهواء.وأضاف�ت  تل�وث 
مس�تويات التل�وث تكون 
أكرب يف الهواء القريب من 
س�طح األرض، وخاصة 
أق�ل من  ع�ى مس�افة 
ف�إن  وبالت�ايل  امل�رت، 
األطف�ال يتعرضون 
يف   60 إىل  يص�ل  مل�ا 
اله�واء  م�ن  املئ�ة 
بالجسيمات  امللوث 

الدقيقة مقارنة بالبالغني.
خ�رباء يف املركز العاملي لبح�وث الهواء 
النظي�ف، يف جامع�ة »رسي« يقولون، 
إن�ه نظ�راً مل�دى ضعف الرضع بس�بب 
املناع�ة وعملي�ة  وأنظم�ة  أنس�جتهم 
تطور الدماغ يف هذه املرحلة املبكرة من 
حياتهم، فإن تعرضهم لهذه املستويات 

الخطرية من التلوث يثري القلق بشدة.
فالتل�وث عى جان�ب الطري�ق يحتوي 
ع�ى مس�تويات عالي�ة م�ن املع�ادن 
الس�امة التي يمكن أن تتسبب يف إعاقة 
نمو الدماغ عند الُرض�ع. ولتجنب هذه 
املخاطر نصح معدو الدراس�ة برضورة 
تجنب الطرق املزدحمة، ووضع أغطية 
ع�ى عرب�ات األطف�ال لتقلي�ل وصول 

الهواء امللوث إليهم.
الدراس�ة، الت�ي نرشت يف مجل�ة البيئة 
الدولي�ة، ل�م تتطرق إىل ج�ودة ونوعية 
عرب�ات األطف�ال، وم�ا إذا كانت بعض 
هذه العربات أفضل من غريها، أو توفر 

حماية أكرب من التلوث.

تخط�ط رشك�ة آب�ل تس�مية ملح�ق تعق�ب العنارص 
الشخصية املشابه ملتعقب رشكة Tile من حيث الشكل 

والوظيفة باسم AirTag، وذلك وفقاً ملا ظهر ضمن 
أحدث نس�خة ص�ادرة من نظام تش�غيل 

.13.2 iOS الرشكة لألجهزة املحمولة
وتأت�ي هذه املعلومات بعد ش�هور 

عدي�دة  ش�ائعات  ظه�ور  م�ن 
تشري إىل عزم الرشكة املصنعة 
آيف�ون إطالق جهاز  لهواتف 
لتعق�ب  الس�لكي  تتب�ع 
العن�ارص، والذي ُيطلق عليه 

.)B389( داخلًيا اسم
ويؤكد املجل�د املوجود داخل 
 AirTag 13.2 اسم iOS نظام

للجه�از الجدي�د، وال�ذي م�ن 
املف�رتض إقرانه بجه�از آيفون 

الخ�اص باملس�تخدم تمام�اً مثل 
س�ماعات AirPods الالس�لكية، مما 

يس�مح للمس�تخدمني بتتب�ع أي عنرص 
.Find My باستخدام تطبيق AirTagged

ول�م تفصح آبل عن توقيت انطالق الجهاز الجديد، لكن 

من املمكن اإلعالن عنه هذا األسبوع.
وظهرت إش�ارات حول عالمات تتب�ع املواقع املحتملة 
م�ن آبل ألول مرة يف التعليمات الربمجية املصدرية 
للنس�خة التجريبي�ة iOS 13 الص�ادرة يف 

شهر يف يونيو.
وأوضح�ت تل�ك اإلش�ارات كيفية 
عمل Find My م�ع متتبع آبل، 
إذ بمجرد أن يكتشف التطبيق 
 ،AirTag أنك قد انفصلت عن
سيبدأ امللحق بإصدار تنبيه، 
إال إذا قم�ت بإضافة مواقع 

آمنة، مثل املنزل أو العمل.
واقرتحت الش�ائعات أن آبل 
س�تقدم األجه�زة إىل جان�ب 
iPhone 11 يف ح�دث الش�هر 
املايض، لكن آب�ل ابتعدت خالل 
الح�دث ع�ن ذك�ر AirTag أو أي 

.Tile ميزات تشبه متعقب رشكة
وبالرغم من ذلك فإن التلميحات املوجودة 
يف iOS 13.2 تعني أن الرشكة قد تكون مستعدة 

للكشف عن متعقبها الخاص بها.

ع�دوى األذن أو االصاب�ة بع�دوى ىف أي 
عضو من أعضاء الجس�م تمثل مشكلة 
صحية كبرية بعضه�ا قد يكون خطري، 
وتوج�د أنواع  واس�باب مختلف�ة وراء 
التهاب�ات األذن أكثره�ا ش�يوعا عدوى 
األذن الوس�طى الحاد،  والتى يصاحبها 
الت�وزان  وفق�دان  بال�دوار  اإلصاب�ة 
والحمى.وهن�اك ع�دوى أخ�رى تصيب 
قن�اة األذن الخارجي�ة، تس�مى الحالة 
أذن الس�باح، والتي تختل�ف عن إصابة 
األذن الوس�طى، حس�بما أك�د موق�ع 
مركز الس�يطرة عى األمراض والوقاية 
منه�ا » CDC«.والبكترييا مثل املكورات 
هم�ا  واملس�تديمة  الرئوي�ة  العقدي�ة 
الس�ببان الجرثومي�ان األكثر ش�يوًعا، 
والفريوس�ات، مث�ل تل�ك التي تس�بب 

نزالت الربد أواالنفلونزا.
يف  ع�ادة  تكم�ن  معالجته�ا  وط�رق 
املض�ادات الحيوي�ة الرضورية للعدوى 
يف األذن الوس�طى ألن الجه�از املناع�ي 
يف الجس�م يمكن�ه مكافح�ة الع�دوى 
م�ن تلقاء نفس�ه، ومع ذل�ك، يف بعض 
األحيان تكون هناك حاجة إىل املضادات 
الحيوي�ة لع�الج الحاالت الش�ديدة عى 
الفور أو الحاالت التي تستمر ملدة أطول 

من 2-3 أيام.

التهاب االذن 
اسبابها وطرق 

معالجتها

قواعده�ا  »إنس�تغرام«  ع�ززت 
التي تحظ�ر صورا قد تش�جع عى 
االنتحار أو إي�ذاء النفس، وأضافت 
بدال منها رس�وما ومحتوى خياليا 

إىل القائمة.
الخدم�ة  الرشك�ة ه�ذه  وفرض�ت 
الص�ور  ملش�اركة  املخصص�ة 
ل�«فيسبوك«  التابعة  والفيديوهات 
يف وقت س�ابق من هذا العام حظرا 
ع�ى ص�ور اإلي�ذاء الذات�ي بعدم�ا 

أنه�ت مراهق�ة بريطاني�ة حياتها 
إثر دخوله�ا إىل اإلنرتن�ت لتقرأ عن 
االنتحار.يف الس�ياق نفس�ه، أش�ار 
آدم موس�ريي رئيس »انس�تغرام« 
يف منش�ور عى مدونت�ه قائال: »لن 
نس�مح بع�د اآلن بتصوي�ر خي�ايل 
ع�ى  االنتح�ار  أو  الذات�ي  لإلي�ذاء 
انس�تغرام مث�ل الرس�وم ومحتوى 

الفيديوهات والرسوم الهزلية«.
وتهدف هذه اإلجراءات إىل جعل هذه 

الصور أكثر صعوب�ة للعثور عليها 
من جانب املراهق�ني الذين يعانون 
من االكتئاب والذين قد تكون لديهم 

ميول انتحارية.
ففي الع�ام 2017، أقدمت الش�ابة 
الربيطانية مويل راسل عى االنتحار 
بعدم�ا ق�رأت ع�ن ه�ذا املوض�وع 
ع�ى اإلنرتنت، م�ا أثار ج�دال حول 
فرض رقابة عى ش�بكات التواصل 

االجتماعي.

إن القي�ام ببع�ض التغيريات يف 
الروت�ني اليومي ربم�ا يكون له 
تأث�ري إيجاب�ي كبري ع�ى صحة 
اإلنس�ان، وم�ن املثري للدهش�ة 
أن بع�ض ه�ذه التغيريات تكون 
بس�يطة للغاية منها، عى سبيل 
املث�ال، تناول م�اء الليمون 
قبل اإلفطار، الذي 
موقع  يكش�ف 
ن�د  كليفال «
كلينك« 7 فوائد 

مهمة له:
تحس�����ني   .1

الهضم
الليم�ون  يف  الحم�ض  يس�اعد 
تكمل�ة  ع�ى  خ�اص  بش�كل 
أحم�اض املعدة، الت�ي تنخفض 
م�ع التقدم يف الس�ن، بما يؤدي 

إىل تحسني عملية الهضم.
2. ترطيب الجسم

ال ي�رشب الكثريون امل�اء بكمية 
كافية، وتع�د املداومة عى عادة 
رشب ماء الليمون يوميا وسيلة 

جيدة لرتطيب الجسم.
3. فق�د ال�وزن الزائ�د

ي�ؤدي تناول م�اء الليم�ون 20 
يوم�ا ع�ى األق�ل يف الش�هر إىل 
البط�ن  ده�ون  م�ن  التخل�ص 

وتقليل قياس الخرص.

4. مضاد لألكسدة
يحتوي الليمون عى مواد مغذية 
نباتي�ة أو م�واد تحم�ي جس�م 
اإلنس�ان من األم�راض. وتتميز 
هذه املغذيات النباتية بخصائص 
قوي�ة مضادة لألكس�دة، تحمي 

الداخ�ل إىل  م�ن األكس�دة م�ن 
الخارج.

C 5. فيتامني
يف  ليمون�ة  نص�ف  ع�رص  إن 
امل�اء وتناوله�ا صباح�ا عق�ب 
الن�وم يمن�ح  االس�تيقاظ م�ن 

الجسم 6 س�عرات حرارية فقط 
باإلضاف�ة إىل أكث�ر من س�دس 
الحص�ة اليومي�ة الت�ي يحت�اج 
 C إليه�ا الجس�م م�ن فيتام�ني
الالزم للحماية م�ن تلف الخاليا 

بل إصالح التالف منها.
6. غني بالبوتاسيوم

ال يمكن للجسم أن يعمل بالشكل 
الس�ليم بدون البوتاس�يوم، ألنه 
رضوري للتواص�ل بني العضالت 
العن�ارص  ونق�ل  واألعص�اب، 
ع�ن  فض�ال  لألعض�اء  املغذي�ة 
التخلص م�ن النفايات. ويمكن 
للبوتاسيوم أيًضا مواجهة بعض 

آثار امللح عى ضغط الدم.
7. الوقاية من حىص الكى

يساعد ماء الليمون عى الوقاية 
م�ن نق�ص يف الس�رتات البولية 
)ش�كل من حامض الس�رتيك(، 
واأله�م م�ن ذل�ك، ف�إن زي�ادة 
اس�تهالك السوائل يس�اعد عى 
من�ع الجف�اف، الذي يعد س�بب 

شائع لحىص الكى.

تحذير طبي من عربات االطفال

انستغرام يحارب االنتحار 
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المنزل األكثر رعبا 
..20 ألف دوالر لمن 

يخرج منه حيا!

هبوط اضطراري 
لطائرة »فقدت أحد 

إطاراتها«

املراقب العراقي/ متابعة...
يقدم منزل »مكام�ي مانور« يف والية 
تيني�ي، الذي يوص�ف بأكثر األماكن 
رعبا يف الواليات املتحدة، 20 ألف دوالر 
ألي شخص ش�جاع بما يكفي للبقاء 
ع�ى قي�د الحياة بع�د تجرب�ة الرعب 

الجديدة.
ويط�رح املنزل املث�ر للج�دل، الواقع 
يف مدين�ة س�مرتاون بوالي�ة تيني�ي 
»جول�ة« جدي�دة أكث�ر تطرف�ا م�ن 
تتمثل  »الخراب«،  س�ابقاتها، بعنوان 
يف تح�د مرع�ب للغاي�ة لدرج�ة أن�ه 
يتع�ني ع�ى املش�اركني التوقي�ع عى 
وثيق�ة مكونة م�ن 40 صفحة تعفي 
املنظم�ني م�ن أي مس�ؤولية تتعل�ق 
بخوض التجربة، فضال عن مستندات 
تثب�ت أنه�م يتمتعون بق�درات بدنية 
وعقلي�ة كاملة، باإلضاف�ة إىل اختيار 
كلمة رئيس�ية للتلفظ بها يف حال قرر 
املش�ارك إنهاء التجرب�ة املرعبة لعدم 

قدرتهم عى تحمل املزيد.
ويمن�ح مال�ك املن�زل، روس مكامي، 
ألي  دوالر  أل�ف   20 قدره�ا  جائ�زة 
م�ن  س�اعات   10 يتج�اوز  ش�خص 
تتضم�ن  الت�ي  املرعب�ة  االختب�ارات 
م�ن  مختلف�ة  وأن�واع  االختط�اف 
التعذيب، وأساليب مخيفة للغاية،ولم 
يتمك�ن أحد من الحصول عى الجائزة 

حتى اآلن.
وتتطل�ب قواعد زي�ارة املن�زل األكثر 
رعب�ا يف الوالي�ات املتح�دة، أيض�ا، أن 
يك�ون عمر املش�ارك ف�وق 21 عاما، 
فيما تتطلب مش�اركة الذي�ن ترتاوح 
أعماره�م ب�ني 18 و20 عاما موافقة 
الوالدين، باإلضاف�ة إىل اجتياز اختبار 

املخدرات.

املراقب العراقي/ متابعة...
أج�رت طائ�رة ركاب ع�ى الهبوط 
االضط�راري بع�د وق�ت قصر من 
مدينت�ني  ب�ني  رحل�ة  يف  إقالعه�ا 
أح���د  س�قط  بعدم�ا  كينيت�ني، 

إطاراتها.
إن«  إن  »يس  ش�بكة  وأف�ادت 
األمركي�ة، أن الح�ادث وقع االثنني 
بعدم�ا أقلعت طائ�رة تابعة لرشكة 
مط�ار  م�ن  إي�ر«  »سيلفرس�تون 
لودوار، يف شمال غرب كينيا متجهة 

إىل العاصمة نروبي.
لك�ن س�قوط العجل�ة دف�ع بقائد 
الطائ�رة إىل تنفيذ هبوط اضطراري 
يف مط�ار إيلدورت القري�ب، وقالت 
الرشك�ة يف بي������ان إن »اإلجراء 
الطائ�رة  هبط�ت  وقائي�ا.  كان 

بسالم«.
ويف وق�ت الحق، ج�رى نقل الركاب 
ع�ر طائ�رة أخ�رى إىل العاصم�ة 

الكينية.
ورفض�ت متحدث�ة باس�م رشك�ة 
الطران كش�ف ع�دد ال�ركاب عى 
متن الطائ�رة، قائل�ة إن الرشكة ال 

تزال تحقق يف الحادث.
ويأتي هذا الحادث بعد أسابيع عى 
ان�زالق طائرة مماثل�ة للرشكة عن 
م�درج الهب�وط، حي�ث اصطدمت 
باألشجار باملحيط باملطار، مما أدى 
إىل س�قوط ع�دد م�ن الجرحى بني 

ركاب الطائرة.

املراقب العراقي/ متابعة...
تق�ف فتي�ات وفتي�ان جنب�ا إىل جن�ب، 
غالبيته�م خرج�وا إىل التظاهرات بعدما 
أبلغ�وا أهلهم أنهم ذاهبون إىل املدرس�ة، 
كي ال يثروا قلقه�م بعد مقتل أكثر من 
200 شخص غالبيتهم من املتظاهرين، 
منذ انط�الق االحتجاجات مطلع ترشين 

األول.
ويؤك�د الش�بان أن السياس�يني، الذين 
يعيش معظمه�م يف املنطق�ة الخرضاء 
فيم�ا  »فاس�دون«،  بغ�داد،  بوس�ط 
يواصل�ون تح�ت ظ�ل األع�الم العراقية 
الهت�اف: »بال�روح بال�دم، نفدي�ك ي�ا 

عراق«.
كما أن نظ�ام املحاصصة املعقد لتوزيع 
املناص�ب ، ع�زز املحس�وبيات من دون 
ترك أي أفق مفتوح أمام الش�باب الذين 

يعاني ربعهم من البطالة عن العمل.
والشباب اليوم مقتنعون بأن لديهم دوًرا 
يؤدون�ه يف بل�د يريدون اس�تعادته »من 
الزعماء والعرابني األجانب وامليليش�يات 
واألحزاب السياسية« التي يقولون إنهم 

»ال يؤمنون بها«.
ونقلت صفحات الناش�طني عى مواقع 
العراقي�ني يف  أن  االجتماع�ي  التواص�ل 
عدة عواصم أوروبية خرجوا بتظاهرات 
لدع�م املحتج�ني، وإيص�ال صوتهم إىل 

عواصم القرار األوروبي.
م�ن جانبه�ا، أعلن�ت نقاب�ة املعلم�ني 
العراقيني، إرضابا ع�ن العمل ملدة أربعة 

أيام، وحتى الخميس القادم.

ومن املق�رر أن يش�مل اإلرضاب جميع 
املحافظ�ات العراقي�ة، باس�تثناء إقليم 

كردستان.
وذكرت النقابة أن اإلرضاب يأتي إكراما 
لدماء ش�هداء التظاه�رات، وحذرت من 
أن القادم س�يكون أكثر رصامة يف حال 

عدم تحقيق مطالب املتظاهرين.
وتق�ول طالبة الهندس�ة س�مارة، التي 
كانت تتظاهر يف س�احة التحرير أيًضا: 
»قال�وا علينا جيل البوبجي، أنظروا ماذا 

يفعل جيل البوبجي«.
ع�ى  قتالي�ة  لعب�ة  ه�ي  و«بوبج�ي« 
الع�راق مؤخ�رًا،  اإلنرتن�ت، ُحجب�ت يف 

وحققت شهرة واسعة حول العالم.
وغالًبا ما يطلق الطاعنون يف الس�ن عى 
جي�ل الش�باب لق�ب »جي�ل البوبجي«، 
معتري�ن أنه�م يلته�ون باللع�ب ع�ن 

كريات األمور.
أم�ا رغد، وه�ي مح�ارضة يف الجامعة، 
فتقول إنها نزلت إىل الش�ارع »مساندة« 
للشباب، وتضيف: »هذا الجيل ال يقدرون 
علي�ه، ألنه جيل تعلم ع�ى الديمقراطية 

واالنفتاح«.
ولك�ن، مع ارتف�اع الحصيلة الرس�مية 
لضحايا التظاهرات إىل 239 قتياًل، تشر 
هذه البغدادية بحجابها األبيض واألحمر 

إىل رضورة حماية الشباب.
وه�ؤالء  غ�ال،  ش�بابنا  »دم  وتق�ول: 
الذين يجلس�ون يف املنطق�ة الخرضاء ال 
يستاهلون أن نموت من أجلهم. حافظوا 

عى سلمية التظاهرات«.

خرج اآالف من طلبة اجلامعات يف بغداد ووا�سط والنجف وكربالء 
واملثنى والديوانية وبابل وذي قار ومي�سان، حاملني اأعالم 

العراق ت�سامنا مع املتظاهرين.

 »جيل البوبجي« في العراق ينتفض ضد الفساد 

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

إال كان له بكل نظرة حّجة مرورة.

أقوال 
من

 نور 

مواقيت 
ال�سالة
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املراقب العراقي / متابعة...
مرسح للخيول يف أوسيتيا الشمالية يعود للحياة بعد توقف دام أكثر من 
عقد من الزمن.. وامل�ؤدون قدموا عرضا افتتاحيا تضمن تقاليد محلية 
وتراثية ومهارات ركوب الخيل والقتال.. مستذكرين التاريخ العسكري 

والزراعي الذي لعبته الخيول يف املنطقة.
 »مهرجان يف الجبال« اسم العرض املرسحي الذي قدمه مرسح الخيول 
بمنطقة نارتي يف جمهورية أوس�يتيا الش�مالية القوقازية الروس�ية.. 
ه�ذا العرض ال�ذي عكس التقالي�د املحلية بأزيائ�ه وبالراعة يف ركوب 
الخيول والقتال وغرها من الفنون الرتاثية، يأتي ضمن افتتاح املرسح 
بعد ثالث عرشة س�نة من االغالق واحتفاًء بذكرى مرور 160 عاماً عى 
مولد الش�اعر الرويس كوس�تا خيتاغوروف الذي كان له تأثر كبر عى 

األدب املحيل يف تلك املنطقة.
وق�ال الفن�ان واملمثل املرسح�ي ألي�ك كاراييف: »لكل مؤد ش�خصيته 
وأدائ�ه وبعضه�م يتفوق بمهارت�ه عى اآلخرين، تحت�اج إىل الكثر من 

الوقت للخروج لفهم املوضوع والصر هو اليشء الرئيي«.
وقال�ت مادين�ا زانجيفا: »كان م�ن الرائع رؤي�ة كل النظريات موضع 

التنفيذ. الراعة يف ركوب الخيل ويف قيادته كان عظيما«.
وكان م�رسح نارت�ي الذي تأس�س ع�ام 1990 ق�د توقف ع�ن تقديم 
العروض بعد مقتل س�بعة من أعضائ�ه وفرقته يف العام 2002 بحادث 
انهي�ار لنهر كولكا الجلي�دي أثناء العمل يف موق�ع تصوير أحد األفالم. 
وأدى فقدان مؤدو العروض إىل جانب الصعوبات املالية إىل إغالق املرسح 

ألكثر من عقد من الزمان.
وقال مدي�ر عروض املرسح الدرام�ي تيمور س�يكوف: »إنهم يتغلبون 
ببطولة عى أي تحديات وهم يحبون عملهم، وأعتقد أن هذا هو املحرك 

الرئيي الذي يبقي املرسح حيا«.

عــرض مســرحــي مــن نـــوع اخـــر !

كنز من األسرار قرب مثلث حاليب

حفرة »مفاجئة« تبتلع حافلة أثناء سيرها

املراقب العراقي/ متابعة...
عث�رت البعثة األثرية الروس�ية عى كنز 
م�ن األرسار يحظى بأهمية كبرة، وذلك 
خ�الل التنقي�ب عن آث�ار نش�اط عمال 
مناج�م الذه�ب يف موق�ع ق�رب مثل�ث 

حاليب يف العصور الوسطى والقديمة.
وخ�الل عم�ل البعث�ة يف 
موقع »دراهيب« األثري 
السودانية-  الحدود  عى 
ع�ى  عث�رت  املرصي�ة 
م�ا ه�و أهم وأغ�ى من 
الذه�ب، وهي أرسار من 

قبل عصور الفراعنة.
وق�ال أليك�ي ك�ورول 
املدي�ر امليدان�ي للبعث�ة 
يف  والباح�ث  الروس�ية، 

معه�د البح�وث ومتحف 
موس�كو  بجامع�ة  األنثروبولوجي�ا 
الحكومي�ة لوكال�ة »س�بوتنيك«: »يقع 
موق�ع دراهي�ب األث�ري يف والي�ة البحر 
األحمر بجمهورية الس�ودان عند منابع 
وادي العالق�ي ع�ى مس�افة 400 ك�م 

ويبع�د ع�ن الني�ل 200 ك�م م�ن ناحية 
البح�ر األحمر«.العث�ور ع�ى كن�ز م�ن 
األرسار قرب مثلث حاليبوتابع: »يش�مل 
املوقع األث�ري قلعتني، وقرية، ومقرتني 
وبي�وت عم�ال مناجم الذه�ب، ومناجم 

تعود للعصور الوسطى والقديمة«.
الرويس  األث�ري  وأش�ار 
إىل ه�ذا امل�كان يق�ع يف 
النوبي�ة ولم  الصح�راء 
يص�ل إليه أحد من قبل، 
وال ي�زال يحت�وي ع�ى 
مواقع أثرية لم يدرسها 
موق�ع  العلماء.ويق�ع 
»دراهي�ب« يف منطق�ة 
أح�د  العالق�ي،  وادي 
أش�هر األماكن تاريخيا 
يف التنقي�ب عن الذهب يف 
السودان، عى بعد خمسة كيلومرتات من 
مثل�ث حاليب، وفرضت عليه الس�لطات 
النط�اق،  واس�عة  حماي�ة  الس�ودانية 
بعدم�ا تردد عليه الكثر من طالب الثراء 

الرسيع، والباحثني عن الذهب.

املراقب العراقي/ متابعة...
كان�ت حافل�ة تس�ر بش�كل اعتي�ادي 
يف مس�ارها بمدين�ة بيتس�برغ بوالي�ة 
بنس�لفانيا األمركية، عندما وقع حادث 
غر اعتي�ادي لها، بحس�ب م�ا أظهرت 

صور.
وأفادت وس�ائل إع�الم أمركية،أن جزءا 
م�ن الطري�ق انهار فج�أة مم�ا أدى إىل 
تكون حفرة ضخمة، وذل�ك أثناء توقف 
حافلة ركاب عى شارة ضوئية يف املدينة.

وس�قط الج�زء الخلف�ي م�ن الحافل�ة 
يف الحف�رة، فيم�ا ظ�ل أكثر م�ن نصف 
الحافل�ة معلقا يف الهواء، عى ما أظهرت 
الصور التي نرشتها سلطة النقل يف والية 

بنسلفانيا.
وكان عى مت�ن الحافلة، وق�ت وقوعها 
يف الحفرة، الس�ائق وراك�ب واحد فقط، 
وتمكنا من الخروج منها بسالم، دون أن 

يصابا بأذى.
وطبق�ا لش�بكة »يس إن إن« اإلخبارية، 
اس�تعانت  األمركي�ة  الس�لطات  ف�إن 
برافع�ة م�ن أج�ل إخ�راج الحافل�ة من 

الحفرة العمالقة.
وأظهرت الص�ور التي جرى تداولها عى 
ش�بكات التواص�ل االجتماعي، س�يارة 
صغرة كانت وراء الحافلة، س�قط جزء 
صغ�ر م�ن مقدمته�ا يف الحف�رة لك�ن 

سائقها تمكن من الخروج بسالم.

مطعم فيتنامي يقدم الكوبرا طبًقا لزواره

مخلوقات جديدة في فم قرش باليابان !

املراقب العراقي/متابعة...
يقدم مطعم »نغوين فان دوك« الفيتنامي لزبائنه أفاعي 
الكوب�را ضمن قائمة طعامه التي تحتوي أصنافا أخرى 
من الزواحف.وقال مدير املطعم، نجويني هونغ لونغ، إن 
سكان القرية يلتقطون األفاعي ويربونها منذ 200 عام، 
كما أش�ار لونغ إىل أن س�كان القرية كانوا يستخدمون 
دماء األفاعي ملعالجة آالم الرأس.ولم يحدد مدير املطعم 
الكث�ر م�ن التفاصيل ح�ول العين�ات والكمي�ات التي 

يس�تخدمونها يف الطه�ي، إال أنه لفت إىل أن األش�خاص 
الذي�ن يأتون لتناول ه�ذه األطباق يف مطعم�ه ال يأتون 
للحصول ع�ى العالجات بل للش�عور بعن�رص املغامرة 
والبوح بتفاصيل هذه التجرب�ة ألصدقائهم ومعارفهم.

يش�ار إىل أن األفاع�ي والثعاب�ني، تعد ضم�ن الوجبات 
االعتيادية التي يتناولها أهل القرية ولكنها غريبة وغر 
اعتيادي�ة للغرب�اء واألجان�ب، مما يدفع أقوي�اء القلب 

منهم فقط إىل خوض املغامرة الجديدة.

املراقب العراقي/ متابعة...
عثر باحثون يابانيون عى مخلوق 
جديد يش�به القري�دس بني فّكي 
قرش. ه�ذه املخلوق�ات الصغرى 

الت�ي أطل�ق عليه�ا اس�م 
جينب�ي  بودوس�روس 

فصيل�ة  إىل  تنتم�ي 
الغماراويات املعروفة 
بقدراتها العالية عى 
بيئ�ات  يف  العي�ش 
متنوّعة، من الجبال 
البحار  إىل  الشاهقة 
أن  العميقة.غ�ر 
يف  الباحث�ني  كب�ر 

هروش�وما  جامع�ة 
ك�و تومي�كاوا أع�رب 
عن دهش�ته بإيجادها 

يف ف�م حي�وان. وقال يف 
ترصيحات لوكالة فرانس 

برس »هذه املخلوقات التي 
يرتاوح عادة طولها بني 3 و5 

س�نتيمرتات مذهلة بالفعل ألن 
يف وسعها العيش يف بيئات شديدة 

االختالف«.
ه�ذا  أن  الباحث�ون  وكش�ف 

الصن�ف الجدي�د يتمّي�ز 
ويبلغ  البّن�ي،  بلون�ه 

طوله خمسة ميليمرتات ويغّطي 
الوب�ر قوائم�ه، ما يس�اعده عى 
التقاط القوت. وأقّر كو توميكاوا: 
»لكن لم أك�ن أتوّقع أن نجده بني 

فكي قرش حوتي«.
واستعرض 

الت�ي  األس�باب  بع�ض  الباح�ث 
تدف�ع هذه املخلوق�ات إىل اختيار 
بيئة من ه�ذا النوع، قائال إن هذا 
املوق�ع »موط�ن جي�د بالفعل إذ 
يتوافر فيه القوت واملياه«. ولفت 
إىل أنه يش�كل أيضا »مكانا آمنا ال 
كائنات مفرتس�ة فيه«.واكُتشف 
ه�ذا الن�وع الجديد بعدم�ا اتصل 

القّيمون عى حوض لألس�ماك 
يف جنوب أكويناوا بالباحثني 
ملعرف�ة م�ا يف داخل فم 

القرش.

جيل تعلم على الديمقراطية واالنفتاح

اإلضراب يأتي إكراما لدماء شهداء التظاهرات 

أبلغوا أهلهم أنهم ذاهبون إلى المدرسة كي ال يثيروا قلقهم

املراقب العراقي/متابعة...
يف خط�وة فج�رت موجة غضب واس�عة 
ب�ني اإلماراتي�ني الذي�ن يعان�ون ظروفا 
اقتصادي�ة صعبة وغر مس�بوقة يف ظل 
تراجع االقتصاد اإلماراتي بشكل كارثي، 
أقدم حاكم دبي محمد بن راشد عى دفع 
أكث�ر من 4 مالي�ني دوالر، من أجل رشاء 

حصان.
وکش�فت ش�بكة CNN األمريكي�ة أن�ه 
حتى أش�هر الخراء اندهش�وا من مبلغ 
3.6 مليون جنيه إس�رتليني )4.4 مليون 
دوالر( ع�ى امله�ر األغى ه�ذا العام الذي 

اقرتب من إتمام العام األول من عمره.
واش�رتى محم�د ب�ن راش�د آل مكت�وم 
ال�ذي يخوض معرك�ة قضائية رشس�ة 
م�ع زوجت�ه األمرة هي�ا بنت الحس�ني 
الت�ي فرت منه بصحبة أوالدها وس�ببت 

ل�ه فضيح�ة عاملي�ة، الحص�ان الصغر 
يف النهاي�ة بع�د ح�رب مزايدة رشس�ة، 
إذ زار محمد بن راش�د مزاد تاترس�الس 
لبيع املهور يف ش�هر أكتوبر الذي أقيم يف 
نيوماركت بإنكلرتا يوم الثالثاء 8 أكتوبر 
�د من حصوله ع�ى البطل املحتمل  ليتأكَّ

القادم يف هذه الرياضة.

املراقب العراقي/ متابعة...
قت�ل رج�ل زوجت�ه يف إح�دى املحافظ�ات 
املرصية، رمي�ا بالرصاص، بعدم�ا أعدت له 

طعاما غر الذي طلبه منه، يف وقت سابق.

وكش�فت تحريات األمن امل�رصي، أن املتهم 
املقيم يف قرية دهت�ورة، التابعة ملدينة زفتى 
بمحافظة الغربي�ة، قتل زوجته، ألنها أعدت 
»مبت�دا«  »امللوخي�ة«، بحس�ب موق�ع  ل�ه 

املرصي.
ويف التحقيق�ات، اعرتف املتهم بقتل زوجته، 
ألن�ه طلب منها يوم الح�ادث تجهيز الغداء، 
وطل�ب منها نحضر »وجب�ة بامية«، لكنها 

فوجئ بها تقوم بإعداد »امللوخية«.
ووقعت مشادة كالمية، بني الزوجني، انتهت، 
بقيام الزوج بإطالق الرصاص عليها بسبب 
الخالف عى وجبة الغداء، ثم حاول االنتحار، 

قبل أن يتم القبض عليه.

حاكم دبي ينفق أكثر من 4 ماليين دوالر على الخيول!

»ملوخية« تتسبب بمقتل زوجة

الطالب ينضمون للمحتجين


