
»مصالح تجمع االعداء«.. واشنطن تسلم »قسد«
 الى »الجزار التركي« وتتخلى عن حليفتها بسهولة

ترامب .. واردوغان »عزل السالم ونبع المؤامرات«

المراقب العراقي/ سالم الزبيدي...
سلمت واش�نطن القوات التي دعمتها يف سوريا 
وأرشف�ت ع�ى تدريبه�ا وتمويلها اىل »الس�كني 
الرتك�ي« ليقطع اوصاله�ا بع�د ان لوحت بذلك 
من�ذ عدة اش�هر من خ�الل اعالنها االنس�حاب 
من كامل االرايض الس�ورية، وطبقتها منذ عدة 
اي�ام بالج�الء الكام�ل الذي فس�ح املج�ال امام 
اجتياح تركي واس�ع بعد ان اطلقت عمليات مع 
عرف ب�«نبع الس�الم« التي تسببت بازمة نزوح 
واس�عة، وفس�حت املجال امام عوائل عصابات 
داعش اىل الخروج من مخيماتها وتوجه بعضهم 
اىل االرايض العراقي�ة، فضالً عن تهريب عدد من 

قيادات التنظيم االجرامي.

ويربه�ن ذل�ك املوقف عى مقولة ان�ه ال »حليف 
دائم ألمريكا«، كونها تتخ�ى عن حلفائها دائما 
يف احل�ك الظروف، وهذا ما دأبت عليه واش�نطن 

منذ ان وجدت.
كما ان االنسحاب االمريكي من سوريا يدلل عى 
نية واشنطن بالجالء الكامل من الرشق االوسط، 
كما تنبأ به عدد من املراقبني للش�أن الس�يايس، 
بسبب رغبتها يف التوجه اىل املحيط الهادي لتمدد 
منافس�ها القوي »الص�ني« يف املحيط ، وخوفها 

املتنامي من خطر »التنني االحمر«.
وي�رى املحلل الس�يايس محمود الهاش�مي، انه 
»ال يش�ك اح�د ان السياس�ة االمريكي�ة تعتم�د 
مصالحها يف عالقة او تواجد عس�كري وغري ذلك 

، وعندما تنتفي هذه املصالح تزول جميع القيم 
األخ�رى ،والوالي�ات املتحدة منذ خمس�ة أعوام 
تخطط بشكل جدي للهروب من الرشق األوسط 
ألس�باب أمنية واقتصادية واسرتاتيجية باعتبار 
ان التهديد األك�رب قادم من املحيط الهادي حيث 

التنني الصيني«. !!
وق�ال يف حديث خص ب�ه »املراق�ب العراقي« :« 
إذا كان تخيل واش�نطن عن أكراد س�وريا عنوانا 
كبريا لهذا املوضوع فقد سبقته بسلسلة طويلة 
من خ�ذالن األصدقاء وخاصة م�ن دول الخليج 
الذي�ن تخل�ت عنه�م يف اصعب الظ�روف بعد ان 

نهبت أموالهم وعرضتهم لإلهانة واالبتزاز«.
وأضاف قائالً:  »نتمنى من الذين يرون يف امريكا 

صديق�ا حميم�ا ان يتعضوا مما ح�دث مع دول 
الخليج ومع أكراد سوريا ومع أكراد العراق ايضاً 
حني شجعتهم عى االستفتاء ثم تنصلت عنهم«.

من جانبه يرى املحلل الس�يايس الدكتور حسني 
عباس ان املتتبع لتاري�خ امريكا عى مر العقود 
املاضي�ة ، يجد انه�ا ال تفي بالعه�ود واملواثيق، 

وليس لها حليف دائم ابداً.
وق�ال عب�اس يف حدي�ث خ�ص ب�ه »املراق�ب 
العراق�ي« ان » واش�نطن هي م�ن دعمت قوات 
قس�د ومولتها بالس�الح والعتاد، لكنها رسعان 
ما تخلت عنها وس�لمتها اىل املسلحني املدعومني 

من انقرة«. 
وأض�اف ان »االس�رتاتيجية االمريكي�ة متقلب�ة 

وغ�ري ثابتة، وه�ي تخضع للمصلحة واش�نطن 
اوالً، حت�ى ان كان�ت تلك املصلح�ة تتقاطع مع 

حلفاء االدارة واشنطن«.
وتاب�ع ان »جمي�ع ال�دول والجه�ات واالطراف 
الت�ي اعتمدت ع�ى امريكا عضت اصب�ع الندم، 
بع�د ان خذل�ت والتجارب كث�رية والقائم تطول 
اذا اردن�ا الحديث عن تلك اس�ماء الذين خذلتهم 
واش�نطن«. يشار اىل ان امريكا كانت قد بارشت 
باالنس�حاب التدريج�ي من س�وريا، من�ذ عدة 
اشهر، واجلت قواتها كلياً منذ عدة ايام، لتتبعها 
بع�د ذلك انطالق عمليات »نبع الس�الم« الرتكية 
الت�ي كبدت من خالله�ا قوات »قس�د« الكردية 

خسائر مادية وبرشية كبرية.

المراقب العراقي/ متابعة...
اك�د النائب جاس�م البخات�ي، الي�وم االثنني ان 
تنصي�ب وزي�ر الصح�ة الجديد، جعف�ر صادق 
ع�الوي، بدال عن الوزير املس�تقيل عالء العلوان، 
تم وهو يف خارج العراق، فيما لفت اىل انه لم يؤد 

اليمني الدستورية.
»املراق�ب  تابعت�ه  البخات�ي يف ترصي�ح  وق�ال 
العراق�ي« إن »ع�الوي ت�م تنصيب�ه وهو خارج 
الع�راق، وحت�ى اللحظة ل�م يأِت لتأدي�ة اليمني 
الدستورية«، مبيناً أن »وزير الصحة الجديد علم 
من أعالم العراق، لكن س�كنه خ�ارج العراق قد 
يضعه يف مطب عدم الدراية باألوضاع والظروف 

الصحية التي تمر بها البالد«.
وأض�اف، أنه »لم يخدم طيلة الس�نوات املاضية 
بأي منصب حكومي يذكر، فضال عن عمره الذي 
يناهز ال� 72 عاماً، مما قد يتسبب ذلك بصعوبة 

املهمة التي عى عاتقه«.
يذكر ان مجلس النواب قد 

صوت خالل جلس�ته 
الخميس  املنعقدة 

)10 ترشين األول 
ع�ى   ،)2019
اس�تقالة  قبول 
الصحة،  وزي�ر 
العلوان،  ع�الء 
وتن����صي�ب 
عالوي  ص�ادق 

بديالً له.

البخاتي: وزير الصحة 
الجديد لم يؤِد 

اليمين الدستورية

عاصفة التغيير الوزاري تلوح »وزير المالية« 
ومؤشرات »قلعه« واردة

نائب يطالب بإيقاف مجالس المحافظات
 ويصفها بـ »المزاد«

السعودية تطبع علنًا مع الكيان الصهيوني 
تحت عباءة »الرياضة« 

المراقب العراقي/ احمد محمد...
رغ�م عاصفة التغيري الوزاري يف حكومة رئيس الوزراء 
ع�ادل عبد امله�دي، والتي جاءت اس�تجابة للمطالبات 
الش�عبية والنيابية الت�ي نادت برضورة ابع�اد الوزراء 
املقرصي�ن والفاس�دين م�ن مناصبه�م، اال أن هن�اك 
تس�ويف وتنايس للتقصري الواضح من قبل وزير املالية 
فؤاد حسني والتي شهدت به جميع االوساط السياسية 
خصوصا يف ملف عائدات نفط كردس�تان وامور اخرى 
تخ�ص السياس�ة املالي�ة العراقي�ة، وهذا ج�اء نتيجة 
للضغوط السياس�ية م�ن جهة وللعالق�ة الوطيدة بني 

عبد املهدي والجانب الكردي من جهة اخرى.
واىل ذلك أكدت اوساطا نيابية مضيها باستجواب وزير 
املالي�ة رغم حجم الضغوط الت�ي وقفت بوجه املحاولة 
الس�ابقة خالل الثواني االخرية م�ن الفصل الترشيعي 
املايض، مشددة عى أهمية إناطة الوزارة لشخصية من 
املحافظات الجنوبية والوسطى تكون اقرب من املعاناة 

والدم�ار الذي تعيش�ه تل�ك املحافظ�ات، الفت�ة اىل أن 
الوزير الحايل بات يش�كل خطرا جس�يما عى السياسة 
املالي�ة وذلك لعمله عى تحقيق اجندات بهدف »تكريد« 

الوزارة.
فم�ن جهت�ه اش�ار النائ�ب عن تي�ار الحكمة جاس�م 
البخات�ي، يف ترصيح ل� »املراق�ب العراقي« إن »الربملان 
مايض باس�تجواب جمي�ع الوزراء املتلكئ�ني يف عملهم 
ومن بينهم الوزراء الكرد ويف طليعتهم وزير املالية فؤاد 
حسني وبغض النظر عن عمق عالقته مع عبد املهدي«.

واش�ار البخاتي، اىل أن »رئاس�ة الربمل�ان وعدتنا بعقد 
جلسات مخصصة الس�تجواب الوزراء يف االيام القليلة 
املقبلة«، مؤك�دا أنه »كان من املؤمل اس�تجوابه خالل 
الفص�ل الترشيعي امل�ايض اال أن الضغوط السياس�ية 
حال�ت دون ذل�ك يف اللحظ�ات األخ�رية م�ن جلس�ة 

االستجواب املخصصة لهذا الِشأن«.
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المراقب العراقي/ متابعة...
اكد النائب س�الم الطفي�يل، اليوم 
االثن�ني ، ان مجال�س املحافظات 
تحول�ت اىل م�زاد لبي�ع املناصب، 
فيم�ا لف�ت اىل ان ايقافه�ا ب�ات 

رضورياً.
وق�ال الطفي�يل يف حديث خص به 
»املراق�ب العراقي« إن »هناك كتالً 

املحافظات  وأعض�اء يف مجال�س 
الس�ابقة  الف�رتة  ط�وال  عمل�ت 
والحالي�ة ع�ى تقدي�م الخدم�ات 
املش�اريع  ومراقب�ة  للمواطن�ني 
والتضيق عى الفاس�دين، باملقابل 

هناك من هو فاسد«.
وأض�اف، أن »بع�ض تلك املجالس 
تحولت إىل مزاد علني لبيع املناصب 

وتقاس�م العق�ود االس�تثمارية«، 
أن »إيق�اف عم�ل تل�ك  إىل  الفت�ًا 

املجالس بات أمراً رضوريا«.
واش�ار إىل أن »انتخاب�ات مجالس 
املحافظ�ات س�تجري يف موعدها 
املق�رر يف ش�هر نيس�ان املقب�ل، 
وال يمك�ن تأجيلها أكث�ر من ذلك 

الوقت«.

المراقب العراقي/ متابعة...
وص�ل وف�د م�ن إداري�ي املنتخ�ب 
الس�عودي لك�رة الق�دم الي�وم  إىل 
املس�جد  لزي�ارة  املحتل�ة  الق�دس 
األق�ى، وذلك ع�رب طائ�رة أقلّته 
إىل العاصم�ة االردني�ة عمان ثم إىل 
جرس امللك حسني عى حدود الضفة 
الغربية ليس�مح له�م بالدخول إىل 

الضفة والقدس ورام الله.
وعند وصول الوفد إىل حدود الضفة 
الغربي�ة، خضع الفري�ق للتفتيش 
م�ن قب�ل األم�ن االرسائي�يل ال�ذي 
دّق�ق يف هوي�ات الوافدي�ن، وق�ام 
بإعطائه�م ورق�ة خارجي�ة عليها 
ختم إرسائييل يس�مح لهم بدخول 

الضفة والقدس ورام الله.
وبحماي�ة م�ن رشط�ة اإلحت�الل، 
دخ�ل الوفد إىل املس�جد األقى من 
باب االس�باط واس�تمع م�ن مدير 
املس�جد عم�ر الكس�واني ورئيس 
األوقاف اإلسالمية بالقدس الشيخ 
ع�زام الخطيب لرشح ع�ن املعاناة 
له�ا  يتع�رض  الت�ي  واالعت�داءات 
املس�جد األق�ى م�ن قب�ل ق�وات 

العدو.
الخاصة  وانترشت قوات االحت�الل 
بكثاف�ة يف س�احات األقى خالل 
تج�ّول الوف�د الس�عودي باألقى 

وقامت باعتقال أحد الشبان.
األق�ى  املس�جد  زي�ارة  وتأت�ي 
البعث�ة  برنام�ج  ضم�ن  املب�ارك 

الت�ي تزور فلس�طني املحتلة للعب 
مباراة ضم�ن الجول�ة الرابعة من 
املزدوج�ة  اآلس�يوية  التصفي�ات 
املؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس 
آس�يا 2023 ع�ى اس�تاد الش�هيد 

فيصل الحسيني.
فصائل فلس�طينية ترفض الزيارة 

التطبيعية:
ويف س�ياق متصل، ع�ربت فصائل 
فلس�طينية ع�ن رفضه�ا لزي�ارة 
األرايض  اىل  الس�عودي  املنتخ�ب 
الفلسطينية املحتلة، إذ اعترب عضو 
املكت�ب الس�يايس لحرك�ة حماس 
موىس أبو م�رزوق ان التطبيع مع 
االحتالل الصهيون�ي جريمة مهما 
كان العن�وان الذي يج�ري التعاون 

تحته.
وق�ال أب�و م�رزوق يف تغريدة عى 
الغربي�ة  »الضف�ة  إن  »توي�رت« 
تح�ت االحت�الل، والس�يادة عليها 

والدخ�ول  للفلس�طينيني،  ليس�ت 
والخروج للفلسطينيني وضيوفهم 
والعالق�ة  )اإلرسائيلي�ني(،  ع�رب 
بالقضي�ة  ي�رض  تطبي�ع  معه�م 
الفلس�طينية، والرياض�ة وزي�ارة 

االقى االسري ليست مربرا«.
من جهتها، دعت »الجبهة الشعبية 
الجماه�ري  فلس�طني«  لتحري�ر 
الفلس�طينية والعربية للتعبري عن 
رفضها الش�عبي ملح�اوالت إدخال 
الكي�ان الصهيوني  التطبي�ع م�ع 
ع�رب بوابة تنظيم لق�اء يجمع بني 
والفلس�طيني  الس�عودي  املنتخب 
ترشي�ن   15 ي�وم  عق�ده  املزم�ع 
األول الج�اري عى أرض فلس�طني 
املحتل�ة، وذل�ك م�ن أجل تس�ويق 
السياسات الس�عودية وتلميعها يف 
املنطقة وفت�ح الباب أمام التطبيع 

مع الكيان.

تفاصيل اوسع صفحة 4

4

5

إطالق سراح نحو 300 من معتقلي 
تظاهرات رحيل السيسي

أخالق المقاومة الفلسطينية 
وانحطاط الجيـش اإلسرائيلي

المراقب العراقي/ متابعة...
ح�ذرت لجنة األم�ن والدفاع الربملانية ، الي�وم اإلثنني، من )15( 
أل�ف داع�ي معتقل لدى تنظيمات كردية مس�لحة يف س�وريا، 

يمكن أن يطلق رساحهم يف أي لحظة.
وق�ال عض�و اللجنة عب�د الخالق الع�زاوي، يف ترصي�ح تابعته 
»املراقب العراقي« أن »العملية العسكرية الرتكية يف سوريا، لها 
تداعيات خط�رية عى االمن الداخيل يف الع�راق يف ظل وجود من 
)15( ال�ف داع�ي محتجزين لدى تنظيمات كردية مس�لحة«، 
مش�رياً إىل »إمكاني�ة اط�الق رساحه�م يف أي لحظ�ة، وبالت�ايل 

سيشكلون تهديدا مبارشا ألمن العراق واملنطقة«.
وأبدى العزاوي تخوفاً من تكرار »مأس�اة ابو غريب مرة أخرى، 
بعد هروب ارهابيني ش�كلوا فيما بعد مصدر تهديد لزعزعة امن 

واستقرار املدن العراقية«.
ولفت اىل أن لجنته »تتابع االوضاع يف سوريا باستمرار، وتسعى 
إىل بل�ورة حل�ول عاجلة لتعزيز قدرات العراق يف مس�ك الحدود، 

ودفع كل االطراف إىل الحوار وايقاف العمليات العسكرية«.

تحذير من »15« الف داعشي 
يهددون امن العراق

»ميمي« 
يتقدم في 

تصويت 
األفضل 
لإلتحاد 

اآلسيوي

الحسين »ع«
ملحمة االنتصار األلهي

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

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق
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طال�ب رئيس لجن�ة الش�هداء والضحايا 
والس�جناء السياس�يني  عبد االله النائيل، 
الي�وم االثنني، رئي�س الجمهوري�ة برهم 

صالح بمنع املساس بحقوق الشهداء.
النائ�يل يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب  وق�ال 
»رئي�س  إن  من�ه،  نس�خة  العراق�ي« 
الجمهورية وهو الحامي للدستور مطالب 
بمنع اي مساس بحقوق الشهداء وجميع 

الضحايا«.
ودعا النائ�يل، إىل »احرتام القوانني النافذة 
الخاص�ة بالضحاي�ا، ك�ون أحد ق�رارات 
مجلس الوزراء فيها انتهاك وتعدي واضح 

عليها«.

برلماني: على رئيس 
الجمهورية عدم المساس 

بحقوق الشهداء 

6
المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...

املالي�ني م�ن املؤمنني تزح�ف س�نويا اىل مدينة 
كرب�الء الحياء اربعيني�ة االمام الحس�ني )عليه 
السالم( , حيث يتم اس�تقبالهم من قبل املواكب 
الحس�ينية املنترشة عند املنافذ الحدودية مرورا 
بمدن واقضية ونواحي الع�راق مرورا اىل كربالء 
املقدس�ة حيث امللحمة االنس�انية والدينية التي 
تنتظرهم الحياء شعائر اربعينية االمام الحسني 
)عليه الس�الم( الخالدة رغم كل االزمان وتحديا 

لطواغيت العرص.
املالحم التي يس�طرها العراقيني )اكرم ش�عوب 
االرض( كثرية ويف مقدمتها الضيافة الحس�ينية 
التي تمارسها املواكب ورجالها التي تعد باالالف 
وهي تستقبل زوار االمام الحسني )عليه السالم 
( يف انش�ودة خال�دة عى مر الزم�ان )هال بزوار 
ابو عيل( وهي  تتغنى بلهجات العراقيني املتعددة 

وهدفها الرتحيب بزائرين االربعينية .
الزائ�ر عندما يقط�ع مئ�ات الكيلومرتات صوب 
كرب�الء املقدس�ة يتفاج�ىء بموائد الخ�ري التي 
تتنوع من موكب اىل آخ�ر والتي تعرض عرشات 

االن�واع م�ن االطعم�ة واالرشبة حب�ا بأهل بني 
النبوة )صلوات الله عليهم اجمعني( .

املسرية الحس�ينية التقترص عى املسلمني وانما 
هن�اك م�ن اش�خاص من أدي�ان اخ�رى جاءت 
تتب�ارك بزي�ارة اربعيني�ة االمام الحس�ني عليه 
الس�الم, وه�ي تق�ف مبه�ورة للك�رم العراقي 
ورجال�ه الذي�ن يبذل�ون كل م�ا لديه�م الرضاء 

الزوار.
يف احصائية اقتصادية ن�رى ان زيارة االربعينية 
الرشيف�ة تس�هم يف انع�اش االقتص�اد العراقي 
وكذلك دول الجوار , حيث يتم اس�تهالك كميات 
ضخمة م�ن املواد الغذائي�ة املتنوعة , فضال عن 
اس�ترياد محاصي�ل اخرى لس�د حاج�ة البلد يف 

موسم الحج اىل كربالء.
كرب�الء برغم صغرمس�احتها اال انها تس�تقبل 
سنويا املالين وتقدم كافة الخدمات لهم , وهناك 
حس�ن تنظي�م وادارة , بينم�ا ن�رى الس�عودية 
تس�تقبل مليوني ح�اج وهناك ح�وادث وتعامل 

طائفي , فشتان ما بني التنظيم هنا وهناك.

تفاصيل اوسع صفحة3

 موائد وكرم حسيني تسجل اعلى رقم في زيارة االربعين 
كربالء مدرسة للكرم والضيافة
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من احلدث
A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w p a p e r

البرلمان يقترب قليال من "ضرب كرسي"  وزير المالية وتحذيرات من محاوالت لـ "تكريد" الوزارة 

منع دخول عجالت الحمل إلى بغداد 
اعتبارا من غد الثالثاء

المراقب العراقي/ بغداد...

أعلنت قيادة عمليات بغداد، منع دخول عجالت الحمل اىل املحافظة، فيما 
اص�درت مديرية املرور العامة جملة ارش�ادات اىل الزائرين املتوجهني اىل 

كربالء املقدسة الحياء ذكرى اربعينية االمام الحسني )عليه السالم(.
وقال�ت القي�ادة يف بيان تلق�ت "املراقب العراقي" نس�خة من�ه، انها 
"منعت دخول عجالت الحمل اىل محافظة بغداد اعتبارا من الس�اعة 

السادسة من صباح يوم الثالثاء املوافق 15 ترشين األول 2019".
وكان�ت مديرية املرور العامة قد اعلنت عن قطع طريقني ش�مايل 
العاصم�ة بغداد بدءاً م�ن يوم غد االثنني، فيم�ا اصدرت مديرية 
مكافحة املتفجرات، ارشادات اىل زائري اربعينية االمام الحسني 
)عليه الس�الم( للحفاظ عىل س�المتهم من املجاميع االرهابية 

وضعفاء النفوس.

االستخبارات تخترق وتفكك 
خلية إرهابية في الموصل

المراقب العراقي/ الموصل...

أعلنت خلية االس�تخبارات العس�كرية، اخرتاق وتفكيك 
خلية إرهابية يف مدينة املوصل.

وذك�رت الخلية يف بيان تلقت "املراقب العراقي" نس�خة 
منه، انه"بعملية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية 
دقيقة وتميزت بالجرأه والشجاعة، تمكنت مفارز شعبة 
االس�تخبارات العس�كرية يف الفرق�ة ١٦ وبالتعاون مع 
اس�تخبارات لواء ٧٦ من اخرتاق وتفكي�ك خلية إرهابية 
مكونه من خمس�ة عن�ارص وتلقي القب�ض عىل جميع 
افراده�ا بكم�ني محك�م نصب له�م يف منطقة الش�وره 

باملوصل".
واضاف�ت، انهم"من املطلوبني للقض�اء بموجب مذكرة 

قبض وفق أحكام املادة ٤ ارهاب".

تدمير وكرين لداعش يحويان عبوات 
ناسفة وTNT في جزيرة تكريت

المراقب العراقي/ صالح الدني...

أف�ادت وزارة الداخلية، بتدمري وكرين لداعش يضمان عبوات ناس�فة وTNT يف 
جزيرة تكريت.

وقال الناطق باس�م الوزارة، اللواء س�عد معن، يف بيان تلقت "املراقب العراقي" 
نس�خة منه، إنه "خالل عملية أمنية ناجحة، تمكنت مفارز مديرية أستخبارات 
ومكافح�ة اره�اب صالح الدي�ن وبالتعاون م�ع خلية الصقور االس�تخبارية يف 
صالح الدين وذلك بعد املتابعة األس�تخبارية الدقيق�ة تمكنت من تدمري  وكرين 

لداعش كان يتخذها العنارص األرهابية كمالذ آمن لهم يف جزيرة تكريت".
وب�ني، أن�ه "تم ضب�ط ٥ عبوات الصق�ة وكاتم�ني للصوت و٥٠ كغ�م من مادة 
TNT و١٢٠ قداح�ة كهربائية )صواعق ( ودوائر كهربائية تس�تخدم يف العبوات 
الناس�فة، فض�ال عن ٥ عبوات ناس�فة ضد ال�دروع و٧٥ قنربة ه�اون مختلفة 

."RBJ7 االحجام، وقاذفتي
وتاب�ع معن، أنه "وفق�ا ملعلومات املتوفرة ف�إن العنارص اإلرهابي�ة كانت تريد 
استخدام هذه املواد بعمليات إرهابية ضد القوات األمنية واملواطنني االبرياء، وقد 

تم التعامل مع املواد املضبوطة اصوليا".

املراقب العراقي/ احمد محمد...
رغ�م عاصفة التغي�ري الوزاري يف حكوم�ة رئيس الوزراء 
ع�ادل عب�د امله�دي، والتي ج�اءت اس�تجابة للمطالبات 
الش�عبية والنيابي�ة الت�ي نادت ب�رورة ابع�اد الوزراء 
املقرصين والفاسدين من مناصبهم، اال أن هناك تسويف 
وتنايس للتقصري الواضح من قبل وزير املالية فؤاد حسني 
والتي ش�هدت به جميع االوس�اط السياسية خصوصا يف 
ملف عائدات نفط كردستان وامور اخرى تخص السياسة 
املالية العراقية، وهذا جاء نتيجة للضغوط السياسية من 
جه�ة وللعالقة الوطيدة بني عب�د املهدي والجانب الكردي 

من جهة اخرى.
واىل ذلك أكدت اوس�اطا نيابية مضيها باس�تجواب وزير 
املالي�ة رغ�م حجم الضغ�وط التي وقفت بوج�ه املحاولة 
الس�ابقة خ�الل الثواني االخ�رية من الفص�ل الترشيعي 
املايض، مش�ددة عىل أهمية إناطة الوزارة لش�خصية من 
املحافظات الجنوبية والوس�طى تك�ون اقرب من املعاناة 
والدمار الذي تعيش�ه تلك املحافظ�ات، الفتة اىل أن الوزير 
الحايل بات يشكل خطرا جسيما عىل السياسة املالية وذلك 

لعمله عىل تحقيق اجندات بهدف "تكريد" الوزارة.
فمن جهته اشار النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، 
يف ترصي�ح ل�� "املراق�ب العراق�ي" إن "الربمل�ان مايض 
باس�تجواب جميع الوزراء املتلكئني يف عملهم ومن بينهم 
ال�وزراء الك�رد ويف طليعته�م وزي�ر املالية فؤاد حس�ني 

وبغض النظر عن عمق عالقته مع عبد املهدي".
واش�ار البخات�ي، اىل أن "رئاس�ة الربمل�ان وعدتن�ا بعقد 
جلس�ات مخصصة الس�تجواب الوزراء يف االي�ام القليلة 
املقبل�ة"، مؤكدا أن�ه "كان م�ن املؤمل اس�تجوابه خالل 
الفصل الترشيعي املايض اال أن الضغوط السياسية حالت 
دون ذل�ك يف اللحظ�ات األخ�رية من جلس�ة االس�تجواب 

املخصصة لهذا الِشأن".
بدوره أكد النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، يف ترصيح 
ل� "املراقب العراقي" أن "الوزراء املشمولني باالستجواب 

لن يفلتوا من الحساب ومن بينهم فؤاد حسني، خصوصا 
مع وجود مؤرشات لدى مجلس النواب تخص وجود مآرب 

وتوجهات نحو "تكريد" وزارة املالية".
واتهم عليوي، وزير املالية بأنه "سببا يف تعطيل جزء كبري 
من السياس�ة املالية العراقية وعدم قيامه برصف املوازنة 
بش�كل قانون�ي خصوص�ا بما ه�و متعلق بمس�تحقات 
املحافظ�ات الجنوبية والوس�طى والتزام�ه الصمت ازاء 
تجاوزات االقليم وعدم تس�ليمه ام�وال العائدات النفطية 

اىل بغداد".
وش�دد عىل "اهمية اناطة مهمة وزارة املالية اىل وزير من 
القومي�ة العربية ومن املحافظات الجنوبية او الوس�طى 
ك�ي يكون اكث�ر معرفة وتفاعال مع مطال�ب املحافظات 

املظلومة".
واض�اف علي�وي، أن "الربمل�ان مرص عىل اقال�ة عدد من 
الوزراء الحاليني خصوصا يف الوقت الذي ينادي به الشعب 

العراقي باالصالح وتوفري فرص العمل".
ولف�ت اىل أن "رئيس ال�وزراء عبد املهدي رغ�م ذلك الزال 
يحاب�ي ويجامل اقليم كردس�تان وعىل حس�اب الش�عب 

العراقي وهذا امرا مؤرشا لدى الربملان العراقي".
وتابع أن "فؤاد حس�ني سيكون يف قائمة املستجوبني من 

الوزراء وسنتصدى للضغوط مهما كان مصدرها".
يذك�ر أن اوس�اطا نيابية قد اكدت عزمها عىل اس�تجواب 
وزي�ر املالي�ة ف�ؤاد حس�ني متهمة اي�اه بالعمل بش�كل 
قومي وانحيازي للجانب الكردي عىل حس�اب املحافظات 
العراقي�ة االخ�رى خصوص�ا الجنوبي�ة والوس�طى التي 
تعان�ي من نقص يف الخدمات وفرص العمل، فيما وجهت 
له اصابع االته�ام بخصوص ملف العائدات النفطية التي 
بجعبة كردس�تان والناتجة عن الص�ادرات النفطية التي 

تبيعها خارج سومو.
والجدي�ر بالذكر أن هن�اك ارصار نيابيا حول الغاء حصة 
اقليم كردس�تان بقانون موازنة 2020 بس�بب عدم دفع 

االقليم اموال الصادرات النفطية اىل حكومة املركز.

بسبب تجاوزاته القانونية ومحاباته وتعطيله للسياسة المالية 

مجلس بغداد يصوت 
على محمد العطا محافظا 

والعيثاوي نائبا فنيا له
المراقب العراقي/ بغداد...

ص�وت مجلس محافظ�ة بغداد، ع�ىل انتخ�اب محمد جابر 
العط�ا محافظا لبغ�داد، فيم�ا وافق أيضا عىل تس�مية عيل 

العيثاوي نائبا فنيا له.
وق�ال مصدر يف املجل�س، ل� "املراقب العراق�ي" إن "مجلس 
محافظ�ة بغ�داد صوت خ�الل جلس�ته التي عقده�ا اليوم، 
عىل انتخ�اب محمد جابر العطا عن دول�ة القانون محافظا 
لبغداد".واضاف املصدر أن�ه "تم التصويت ايضا عىل اختيار 

عيل العيثاوي نائباً فنياً للمحافظ".
وكان مجلس محافظة بغداد قد عقد جلسته اليوم للتصويت 
ع�ىل محافظ بغداد الجدي�د بدال من فالح 

الجزائري.

المراقب العراقي/ بغداد...

كش�ف القي�ادي الرتكماني جاس�م 
محم�د جعف�ر، عن وج�ود ضغوط 
كردي�ة ملن�ع رئي�س ال�وزراء عادل 
عب�د املهدي م�ن إزالة أكث�ر من 60 
ال�ف ناخب ك�ردي من الس�جالت يف 
كرك�وك، مبينا أن اللجان املش�رتكة 
كشفت عن تالعب كبري يف األصوات.

اطلع�ت  وق�ال جعف�ر يف ترصي�ح 
"اللج�ان  إن  العراق�ي"  "املراق�ب 
الداخلي�ة  وزارات  م�ن  املش�رتكة 

والتخطيط والتجارة وجدت نحو 60 
الف ناخب كردي تمت إضافتهم بعد 

عام 2003 دون أي قانون".
وأضاف أن “األحزاب الكردية تضغط 
من اجل منع إزالة تلك االعداد س�يما 
مع ازمة رئي�س الوزراء ع�ادل عبد 

املهدي مع التظاهرات”.
وأوضح جعفر أنه “حال تغيري الرقم 
فان اإلعداد ستكون الكتل السياسية 
والعربي�ة  والرتكماني�ة  الكردي�ة 
االنتخاب�ات  يف  متقارب�ة  س�تكون 

املحلية".

قيادي تركماني: الكرد يمنعون الحكومة 
من إزالة 60 ألف ناخب وهمي

المراقب العراقي/ بغداد...

أكدت مقررة مجلس النواب، أن املجلس سيصوت 
ع�ىل توصيات رئيس�ه محم�د الحلبويس بش�كل 

كامل.
وقال�ت خديج�ة ع�يل الرتكمان�ي، يف بي�ان تلقت 
"املراقب العراقي" نس�خة منه إن "القرارات التي 
اتخذت بن�اء عىل توصيات رئي�س املجلس محمد 
الحلبويس س�يصوت عليها بش�كل كامل؛ السيما 
أنها تخص الش�عب وال يس�تطيع احد االعرتاض 
عليها".وش��ددت الرتكمان�ي ع�ىل أن "الربمل�ان 
س�يفعل دوره الرقابي بصورة أك�رب خالل الفرتة 
املقبلة لكي يكون هنالك تنفيذ فوري لهذه القرارات 
م�ن قب�ل الحكوم�ة، خ��اص���ة أن ه��ن��اك 
ق�����رارات ت�خ�ص�ه��ا وت��ح��ت���اج م�ن 

ال�ب�رمل�ان ال�ى متابعتها".
الرتكمان�ي، ال�ب�رمل�ان ال�ى "العمل بش�كل أكرب 
وج�دي من أج�ل إيصال الشعب ال�ى بر األمان"، 
مش�يدة بق�رارات رئي�س مجلس الن�واب محمد 
الحلب�ويس "ومنه�ا تقلي�ل روات��ب ال�درج�ات 
الخاصة وق�س��م م�ن ال��وزراء وال�رئ�اس�ات 
ال�ث��الث وال�ت��ي توف�ر تقريب�اً 2 ت�رل�ي��ون 
دي�ن�ار سيتم م�ن خ�الل�ه�ا إن�ش�اء )صندوق 

للشباب والعاطلني(".
وطالب�ت م��ق��ررة امل�ج�ل�س، ب�� "إع���ادة 
ال�ن�ازح�ني ال�ى مناطقه�م ب�أق�ص�ى وق��ت 
ممك�ن م��ن أج���ل ح��ل أك�رب مش�كلة وهي 
)العش�وائيات( الت�ي وج�دت بع�د الن�زوح، عن 
من�ح املحافظ�ني دورا أك�رب وصالحي�ات يف أداء 

واجباتهم".

المراقب العراقي/ بغداد...

أعلن�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث العلم�ي، 
الحكوم�ي  التعلي�م  قن�اة  ع�ىل  التقدي�م  ب�دء 
الخ�اص الصباح�ي )املوازي( للس�نة الدراس�ية 

.2020/2019
وق�ال املدي�ر العام لدائ�رة الدراس�ات والتخطيط 
واملتابع�ة إيه�اب ناج�ي عب�اس, يف بي�ان تلقت 
"املراقب العراقي" نس�خة منه، إن "وزير التعليم 
الع�ايل قيص الس�هيل وافق ع�ىل إط�الق التقديم 
عىل قن�اة التعليم الحكومي الخ�اص الصباحي ) 
امل�وازي( ابتداء م�ن اليوم االثنني عىل ان يس�تمر 

ملدة عرشة أيام".

وأض�اف املدير الع�ام، أنه "يحق للطلب�ة التقديم 
ع�ىل الجامعات بتخصصاتها كاف�ة بمعدالت اقل 
من الحدود الدنيا للقبول املركزي"، مش�ريا إىل أن 
"القب�ول يف كليات املجموعة الطبية س�يكون اقل 
ب� 3 درجات وكليات املجموعة الهندس�ية اقل ب� 
4 درجات وكلي�ات العلوم بمختل�ف تخصصاتها 
اق�ل ب� 5 درج�ات، فيما س�يكون القبول يف باقي 
التخصص�ات اق�ل ب�� 6 درج�ات ع�ىل ان ال تقل 
معدالت التقديم يف جميع األحوال عن 60 درجة".

ودع�ا املدير الع�ام الطلبة الراغبني، ب�� "التقديم 
مراجعة اق�رب جامعة لهم لغ�رض تفعيل الرقم 
االمتحان�ي وم�ن ث�م التقدي�م ع�ىل االس�تمارة 

االلكرتونية".

مقررة البرلمان: سنصوت على 
توصيات الحلبوسي بشكل كامل

التعليم تعلن بدء التقديم 
على قناة »الموازي«

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن عدد من املحافظات، عن تعطيل الدوام الرس�مي  خالل االس�بوع الح�ايل بذكرى أربعينية 
االم�ام الحس�ني )عليه الس�الم(.حيث وجه مجلس محافظ�ة النجف بتعطيل الدوام الرس�مي 
باملحافظ�ة بدءا من اليوم االثن�ني املوافق ال�14 من ترشين االول الح�ايل، ولغاية الخميس 
املقبل.وقرر ايضا مجلس محافظة ذي قار عن تعطيل الدوام الرسمي باملحافظة 

بدءا من يوم غد الثالثاء ولغاية الخميس املقبل.
فيما اعلن مجلس محافظة واسط عن تعطيل الدوام الرسمي باملحافظة 

يومي االربعاء والخميس املقبلني.
يذك�ر أن زي�ارة األربعني تع�د واحدة من أه�م املناس�بات الدينية، 
ويح�رص ماليني املس�لمني ع�ىل إحيائه�ا من خ�الل الذهاب 
إىل كربالء مش�يا ع�ىل األقدام، يف حني تنت�رش آالف املواكب 
والهيئ�ات عىل الط�رق املؤدية إىل املدينة إلي�واء الزائرين 

وتقديم الطعام لهم.

3 محافظات تعطل الدوام الرسمي بمناسبة األربعينية



االقت�صادي
إصدار البطاقات الذكية اإللكترونية 

ألصحاب األجور اليومية 
 أكد رئيس مجلس إدارة مرصف املرشق العربي اإلسالمي 
،الخبري االقتصادي صادق املش�اط ،أن التوجه الحكومي 
بإصدار البطاق�ات الذكية اإللكرتوني�ة ألصحاب األجور 
اليومي�ة يف الدولة أمر سيس�اهم بإضافة تعزيزات مالية 
لهم.وق�ال املش�اط  إن "هذه الخطوة باس�تالم أصحاب 
األج�ور اليومي�ة رواتبه�م ع�ن طري�ق البطاق�ة الذكية 
س�يؤدي اىل منح أصحاب تلك الطبق�ة أخذ القروض من 
املصارف الحكومية والخاصة إضافة إىل شمولهم برشاء 
السيارات وغريها من املواد االستهالكية بنظام التقسيط 
الش�هري والس�داد عن طريق البطاقة وليس بحاجة إىل 
كفي�ل ضامن".ولفت املش�اط إىل أن"إجراءات الس�لطة 
التنفيذية الحالية تس�ري بش�كل صحيح لتهدئة الشارع 

العراقي وتنفيذ مطالب الشعب املرشوعة".

لبنان يسعى لمواجهة أزمته 
االقتصادية عبر السوق العراقية

اقرتح وزير الش�باب والرياضة اللبناني محمد فنيش، 
التوجه نح�و الس�وق العراقية لتخفيف ح�دة االزمة 

االقتصادية التي تعيشها بالده.
وقال فنيش يف ترصي�ح صحفي ان “هناك معربا فتح 
لدخ�ول منتوجاتن�ا مبارشة اىل س�وق الع�راق، وهو 
س�وق واس�ع ومفتوح يتجاوز ال�٢٥ مليون شخص، 
وقد أتيحت لنا الفرصة ألن نصّدر اإلنتاج الزراعي اليه 
وتجنب التكلفة الباهظة عرب معرب نصيب، والذي تبلغ 
عن طريقه كلفة الش�احنة ١٨٠٠ دوالر عدا املعوقات 

االخرى”.
وتس�اءل بالق�ول “نح�ن يف أزم�ة اقتصادي�ة، ولدينا 
فج�وة بامليزان التجاري، وعجز يف ميزان 
املدفوع�ات فلم�اذا عدم االس�تفادة من 
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املالح�م التي يس�طرها العراقي�ن )اكرم ش�عوب االرض( 
كث�رية ويف مقدمته�ا الضياف�ة الحس�ينية التي تمارس�ها 
املواكب ورجالها التي تعد باالالف وهي تستقبل زوار االمام 
الحس�ن )عليه الس�الم ( يف انش�ودة خالدة عىل مر الزمان 
)هال بزوار ابو عيل( وهي  تتغنى بلهجات العراقين املتعددة 

وهدفها الرتحيب بزائرين االربعينية .
الزائ�ر عندم�ا يقط�ع مئ�ات الكيلوم�رتات ص�وب كربالء 

املقدس�ة يتفاجىء بموائد الخري الت�ي تتنوع من موكب اىل 
آخ�ر والتي تعرض ع�رشات االنواع م�ن االطعمة واالرشبة 

حبا بأهل بن النبوة )صلوات الله عليهم اجمعن( .
املس�رية الحسينية التقترص عىل املس�لمن وانما هناك من 
اش�خاص من أديان اخ�رى جاءت تتبارك بزي�ارة اربعينية 
االمام الحس�ن عليه الس�الم, وه�ي تقف مبه�ورة للكرم 
العراق�ي ورجاله الذين يبذلون كل ما لديهم الرضاء الزوار.

يف احصائي�ة اقتصادي�ة نرى ان زي�ارة االربعينية الرشيفة 
تس�هم يف انع�اش االقتص�اد العراق�ي وكذل�ك دول الجوار 
, حي�ث يت�م اس�تهالك كميات ضخم�ة من امل�واد الغذائية 
املتنوع�ة , فضال عن اس�ترياد محاصيل اخرى لس�د حاجة 
البلد يف موسم الحج اىل كربالء.كربالء برغم صغرمساحتها 
اال انها تس�تقبل س�نويا املالين وتقدم كافة الخدمات لهم , 
وهناك حس�ن تنظيم وادارة , بينما نرى السعودية تستقبل 

مليون�ي حاج وهن�اك حوادث وتعامل طائفي , فش�تان ما 
ب�ن التنظيم هن�ا وهناك.يقول الخبري االقتصادي جاس�م 
الطائ�ي يف اتصال مع ) املراقب العراقي(: الزيارة االربعينية 
لألمام الحس�ن )عليه الس�الم( بدون ادنى ش�ك تساهم يف 
دعم االقتص�اد الوطني ولكن من الصعوبة جدا تحديد هذه 
املس�اهمة ولسبب بس�يط جدا هو عدم وفرة االحصائيات 
ألع�داد الجه�ات املس�اهمة يف تقديم الخدم�ات للزائرين و 

حجمه�ا و عدم وجود نظام رضيبي من خالله يتم التعرف 
ع�ىل اإليرادات املالي�ة للجه�ات املقدمة للخدم�ات , وبذلك 
س�تكون تقديراتنا مجرد تقديرات وصفية ال رقمية ملنافع 

الزيارة االقتصادية .
وتابع الطائي: اعداد الزائرين لكربالء املقدسة ألداء الزيارة 
االربعيني�ة ت�زداد من س�نة اىل أخ�رى , متحدي�ة املجاميع 
اإلرهابي�ة والتي لم تقف ع�ن جرائمها بحق الزائرين العزل 
, الذين يري�دون التقرب اىل الله بحب نبيهم محمد وال بيته 
من�ذ التغيري , حيث ان اعدادهم ال تق�ل عن 15 مليون زائر 
. ه�ذا الرقم الهائل من الكتل البرشي�ة يرتك اثار كبرية عىل 
صعي�د االنفاق الكيل )الطلب العام عىل الس�لع والخدمات( 
من خ�الل املداخيل الت�ي يحصل عليها أصح�اب الخدمات 
الت�ي يوفرونه�ا للزائري�ن مثل قط�اع النق�ل واملواصالت , 
الفنادق واملطاعم , املحالت التجارية بما فيها باعة االقمشة 
, الهدايا , والكتب الدينية و التاريخية. اإليرادات املالية لهذه 
القطاعات س�وف تنفق بمرور الزمن , وبذلك تنشط الدورة 
االقتصادي�ة . الن زيادة الطلب عىل املنتوجات الزراعية مثل 
الرز والخرضوات من قبل أصحاب املواكب الحسينية سوف 
يؤدي اىل زي�ادة الطلب عىل زراعة ه�ذه املنتوجات. وزيادة 
الطل�ب ع�ىل أماكن النوم س�وف يزيد الطلب عىل تأس�يس 

فنادق جديدة وعىل استخدام أرايض جديدة لهذا الغرض.
من جهته يقول املختص بالش�أن االقتصادي س�الم عباس 
يف اتص�ال مع ) املراقب العراق�ي(: ان كربالء مدينة صغرية 
ومعظم ازقتها قديمة وهي اصغر من مدينة مكة او املدينة 
املن�ورة ورغم ذلك تس�تقبل اعداد مضاعف�ة االضعاف من 
الزائرين وتس�تضيفهم مجانا وتقدم الطعام والرشاب عىل 
حب الحس�ن واهل بن النبوة صوات ربي عليهم وس�المه 
عليهم , والتمنع اي زائر يأتي اليها ودائما الزيارات ناجحة 
ب�دون اي�ة حوادث ,مم�ا يدل عىل حس�ن التنظي�م االداري 
واالمني , بينما الس�عودية تس�تضيف مليون�ي زائر وهناك 
ح�وادث والتس�عى الطعامهم , فهو موس�م ح�ج وتجارة 
, بينم�ا كرب�الء هي كعب�ة محبي اهل بي�ت النبوة )صوات 

وسالم ربي عليهم(.

أعلنت وزارة الصناع�ة واملعادن، االثنن، عن 
توقيعها 36 مرشوعاً وعقداً استثمارياً خالل 

هذا العام.
وقالت الوزارة يف بيان ، إن "املشاريع والعقود 
االستثمارية الجديدة املوقعة خالل هذا العام 
بلغت 36 عقداً ومرشوعاً استثمارياً بمختلف 

القطاعات واملجاالت الصناعية".
وأضافت، أنها "عملت جاهدة عىل استقطاب 
املح�يل  الخ�اص  القط�اع  رشكات  وج�ذب 

والعرب�ي واألجنب�ي للمس�اهمة يف تطوي�ر 
الصناعة العراقية م�ن خالل الفرص املتاحة 
لدى رشكاتها والبالغ�ة أكثر من 190 فرصة 
الصناعي�ة  املج�االت  اس�تثمارية بمختل�ف 
إلع�ادة تأهيل ال�رشكات واملصانع وإنش�اء 
املصان�ع الجديدة وإضافة خط�وط انتاجية 

وفق عقود املشاركة واالستثمار".
وأوضح�ت، أن "ه�ذه العق�ود ش�ملت عقد 
انت�اج الغازات الطبي�ة والصناعية ومرشوع 

زي�ادة الطاق�ة االنتاجي�ة ملصن�ع الفالتر يف 
رشكة الزوراء العامة وعقود استثمار معمل 
الن�ورة يف محافظة كربالء املقدس�ة ومعمل 
األكي�اس الورقية يف معمل س�منت الرافدين 
ومعم�ل س�منت الفلوج�ة األبي�ض ومعمل 
األكياس الورقية يف الكوفة والتابعة جميعها 
إىل الرشك�ة العامة للس�منت العراقية، وعقد 
الطاق�ة  انت�اج  تأهي�ل وصيان�ة محط�ات 
وانت�اج  الس�يطرة  ومنظوم�ات  الحراري�ة 

كام�ريات املراقبة، إضاف�ة إىل عقود معالجة 
املياه العادمة ملجاري املدن الكبرية ومحطات 
املي�اه االس�رتاتيجية ذات الس�عات العالي�ة 
ومنظومات معالج�ة املياه والرصف الصحي 

والصناعي يف رشكة الفارس العامة".
العق�ود  م�ن  "مجموع�ة  أن  إىل  وأش�ارت 
االس�تثمارية س�رتى النور قريب�اً منها عقد 
تأهي�ل وتش�غيل الخط�وط االنتاجية ملصنع 
أبو غري�ب وتأهيل وتش�غيل مصنع الحليب 

املجفف يف الرشكة العامة للمنتوجات الغذائية 
وعق�ود انت�اج العل�ب الكارتوني�ة للتعبئ�ة 
وتطوي�ر وتس�ويق املنتج�ات العس�كرية يف 
الرشكة العامة لصناعات النسيج والجلود".

يذك�ر أن معظ�م املصان�ع واملعام�ل التابعة 
أعم�ال   نتيج�ة  تعطل�ت  الصناع�ة  ل�وزارة 
التخري�ب بع�د ع�ام 2003 فض�اًل ع�ن قدم 
املكائ�ن املوج�ودة فيه�ا مم�ا دفع ال�وزارة 

لالستثمار فيها .

مدارس للكرم والضيافة ... شعارها "هال بزوار ابو علي " 

كربالء اكرم شعوب االرض تستضيف ماليين المؤمنين في ملحمة انسانية دينية الحياء اربعينية االمام الحسين )ع(

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...

الماليين من المؤمنين تزحف 
سنويا الى مدينة كربالء الحياء 
اربعينية االمام الحسين )عليه 
السالم( , حيث يتم استقبالهم 
من قبل المواكب الحسينية 
المنتشرة عند المنافذ الحدودية 
مرورا بمدن واقضية ونواحي 
العراق مرورا الى كربالء المقدسة 
حيث الملحمة االنسانية والدينية 
التي تنتظرهم الحياء شعائر 
اربعينية االمام الحسين )عليه 
السالم( الخالدة رغم كل االزمان 
وتحديا لطواغيت العصر.

إعادة افتتاح فرع مصرف الصناعة تعلن توقيع 36 مشروعًا وعقدًا استثماريًا خالل هذا العام
الرافدين بالقاهرة

أعل�ن مرصف الرافدي�ن، االثنن، ان وف�دا عراقيا 
عقد اجتماعا موس�عا مع الوفد املرصي ملناقش�ة 
ترتيب�ات اع�ادة افتتاح فرع م�رصف الرافدين يف 

العاصمة املرصية القاهرة .
وق�ال املكت�ب االعالمي للم�رصف يف بي�ان له ان 
"وف�دا عراقيا ضم وكي�ل وزارة املالية ومدير عام 
م�رصف الرافدين خول�ة طالب جب�ار وعددا من 
املسؤولن يف الدوائر والجهات ذات العالقة بحث يف 
اجتماع له ب بغداد مع وفد مرصي متمثال بمساعد 
وزير الخارجية املرصي للشؤون العربية والسفري 
امل�رصي ل�دى بغ�داد وممثل�ن ع�ن وزارة املالية 
والبن�ك املرك�زي املرصي�ن، آلي�ة ورشوط اعادة 

افتتاح فرع املرصف يف القاهرة".
 وتاب�ع انه "تم مناقش�ة ايضا تس�وية املديونية 
ب�ن البلدين وتذليل كافة العقبات واملش�اكل التي 
تعرتض ذلك وإيجاد الحل�ول لها وتبادل الطرفان 
وجه�ات النظ�ر املختلفة ح�ول امللف�ات العالقة 
التي تعي�ق افتتاح الف�رع"، مبين�ا ان "الجانبن 
ش�ددا عىل رضورة الترسي�ع يف انجاز ذلك الحدث 
امله�م الذي يعود باملصلحة والفائدة لكال الجانبن 

وللصالح العام".
 يذك�ر ان م�رصف الرافدين يعترب اح�د املصارف 
الحكومي�ة الرئيس�ية الت�ي لديه�ا اف�رع يف دول 

الجوار.

الخدمات النيابية تعلن حجم خسائر 
العراق بسبب قطع اإلنترنت

تس�ببت عملي�ة قط�ع خدم�ة االنرتنت خالل 
األيام األخرية التي شهدت تظاهرات “غاضبة” 
ضد حكومة عبداملهدي، بخسائر مالية كبرية 

وصلت ألكثر من نصف مليار دوالر.
وق�ال عضو لجنة الخدم�ات النيابية، محمود 
م�ال ط�الل، يف ترصي�ح صحف�ي إن “القطع 
االحرتازي لخدمة االنرتن�ت من قبل الحكومة 
االتحادية أدى إىل خس�ائر يومية للعراق، ليس 

بس�بب قط�ع التواص�ل وإنما نتيج�ة توقف 
اإلج�راءات اإلداري�ة الت�ي تق�وم به�ا الدوائر 
املركزية يف املحافظات، سيما ما يتعلق بمجال 
البورصة والخطوط الجوية العراقية، واألنواء 

الجوية واألسعار والبضائع”.
وأضاف أن “الخسارة وصلت ألكثر من نصف 
ملي�ار دوالر ج�راء قط�ع االنرتن�ت بحس�ب 

املؤرشات”.

الكهرباء ُتعدُّ مشروعًا لتجهيز المنازل 
بمنظومات الطاقة الشمسية

أعلن�ت وزارة الكهرباء، الي�وم االثنن، 
عن إعدادها مرشوعاً لتجهيز املواطنن 
بمنظومات الطاقة الشمس�ية للمنازل 

وبواقع 12 أمبرياً لكل منزل.
دائ�رة  ع�ام  مدي�ر  مع�اون  وق�ال 
التخطي�ط والدراس�ات قاس�م كاظم, 
إن "الدائ�رة نظم�ت ن�دوة   ، يف بي�ان 
ح�ول استفس�ارات ال�رشكات العربية 
واألجنبي�ة التي أبدت رغبته�ا يف تنفيذ 
مرشوع تجهيز املواطن�ن بمنظومات 

الطاقة الشمسية"، مبيناً أن "املرشوع 
ج�اء تنفيذاً لتوجيهات رئاس�ة الوزراء 
ح�ول إع�داد م�رشوع يتم م�ن خالله 
تجهي�ز املواطن�ن ذوي الدخل املحدود 
بمنظومات طاقة شمسية منزلية بعدد 

2000 منظومة".
الزمني�ة  "امل�دة  أن  كاظ�م،  وأض�اف 
للمرشوع ال تتجاوز 4 أش�هر وتش�مل 
التصميم والتجهيز والتشغيل والصيانة 
ملدة عام كامل"، مشرياً إىل أن "املرشوع 

س�يكون بواقع 3 كيلو واط لكل وحدة 
أي ما يعادل 12 أمبريا لكل منزل توزع 
عىل بغ�داد واملحافظات عدا محافظات 
اقليم كردس�تان وبواقع 133 منظومة 
يف كل محافظة س�يتم ربطه�ا تزامنياً 

مع شبكات التوزيع".
يذك�ر ان الع�راق يعان�ي  قل�ة تجهيز 
الطاقة الكهربائية للمواطنن مما دفع 
املواطنن لالس�تعانة باملولدات االهلية 

لتعويض النقص.

الزراعة تسمح باستيراد 
الطماطم بكميات مقننة ولمدة محدودة

أعلن�ت وزارة الزراعة، الي�وم االثنن، فتح 
بكمي�ات  الطماط�م  محص�ول  اس�ترياد 
مقنن�ة اعتباراً م�ن اليوم ولغاي�ة انتهاء 
مراس�م زي�ارة ذك�رى أربعيني�ة اإلم�ام 

الحسن )عليه السالم(.
وقال املتحدث باس�م الوزارة حميد النايف 
يف بيان ، إنه "استناداً للصالحيات املخولة 
لوزي�ر الزراع�ة بمنع وفتح االس�ترياد يف 
ضوء وفرة وش�حة املنت�ج الزراعي املحيل 

ووفق�اً ملا جاء يف كتاب مجل�س الوزراء/ 
حصل�ت  االقتصادي�ة،  الش�ؤون  لجن�ة 
املوافق�ة ع�ىل فت�ح اس�ترياد محص�ول 
الطماط�م وم�ن جميع املناف�ذ الحدودية 
وبكمي�ات مقننة وملدة مح�دودة واعتبارا 

من ١٤/ ١٠ /٢٠١٩".
وأوضح، أن "عملي�ة الفتح جاءت نتيجة 
لقدوم املالين من الزوار من خارج العراق 
الداء مراسم زيارة أربعينية اإلمام الحسن 

)علي�ه الس�الم( ونظ�راً لكث�رة املواك�ب 
الحس�ينية والتي ت�ؤدي خدم�ة للزائرين 
مما يتطلب اس�تهالك كمي�ات كبرية من 
محص�ول الطماطم ومن أج�ل أن ال يؤثر 
ذل�ك ع�ىل املس�تهلك املحيل وخش�ية من 
ارتفاع األس�عار صدر قرار فتح االسترياد 
وبكميات مقننة من ه�ذا املحصول وملدة 
مح�دودة ولحن انته�اء مراس�م الزيارة 

األربعينية".
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المراقب العراقي/ متابعة...

افتتح ائتالف شباب ثورة 14 فرباير معرضه السنوي 
»شهداء البحرين« وذلك يف مدينة كربالء املقّدسة.

وقال االئتالف، يف بيان إنه »تم افتتاح املعرض السنوي 
بعنوان »شهداء البحرين« يف مدينة كربالء املقّدسة«.

وجرى االفتت�اح الذي رعاه رئيس بعثة الس�ّيد القائد 
الخامنئي »دام ظلّه« الشيخ بهجتي والوفد املرافق له، 

ونائ�ب األمني العام لعصائب أهل الحّق الس�يد محمد 
الطباطبائ�ي، بدأ بتالوة عطرة م�ن القرآن الكريم، ثم 
كلمة الش�يخ بهجتي وكلمة السيد الطبطبائي، وختم 
بتكريمهما من ائتالف 14 فرباير الذي قّدم لهما دروًعا 
تذكارّية. وقد ش�هد املعرض حض�وًرا كثيًفا من زّوار 
األربعني م�ن مختلف الجنس�ّيات الذين تواف�دوا إليه 
نرصة لشعب البحرين وش�عوب محور املقاومة التي 

خّصص لها املعرض، إىل جانب عدد من فصائل الحشد 
الش�عبّي وش�خصّيات عراقّية وفعالّي�ات اجتماعّية. 
هذا ش�ّدد س�ماحة الش�يخ بهجتي عىل أهمّية إقامة 
مثل ه�ذه املحاف�ل التي تظه�ر مظلومّية الش�عوب، 
مش�يًدا بصمود الش�عب البحرانّي وثباته، الفًتا إىل أّنه 
نال رشًف�ا عظيًما بدعوت�ه إىل افتت�اح املعرض لثالث 

سنوات متتالية.

برعاية اإلمام الخامنئي .. ائتالف 14 فبراير يطلق فعالّيات معرض شهداء البحرين في كربالء دولي دوليعربي  عربي 

من بوابة الرياضة .. وفد سعودي في المسجد األقصى
 بحماية القوات الصهيونية

المراقب العراقي/ متابعة...
فاز قيس سعيد، 61 عاما، أستاذ القانون املعروف ب�“روبوكوب”، 

يف الجولة الثانية من انتخابات الرئاس�ة التونسية متفوقا عىل 
رج�ل األعم�ال ورئي�س حزب قل�ب تونس نبي�ل القروي، يف 

تحول ي�راه املراقبون رضبة للنخبة السياس�ية التونس�ية 
الت�ي ظه�رت بع�د ث�ورة ع�ام 2011. ويرى سودارس�ان 
راغفان، مراس�ل صحيفة “واش�نطن بوس�ت”، أن الرجل 
ال�ذي لم يكن معروف�ا للكثري من التونس�يني قبل الجولة 
األوىل تس�يد ع�ىل الديمقراطي�ة الوحيدة الت�ي ظهرت يف 
مرحلة م�ا بعد الربي�ع العربي. وأظه�رت النتائج األولية 
فوز س�عيد بنس�بة 77% مقاب�ل 28% للق�روي، واحتفل 
التونس�يون بالنتائج من خالل التجمع يف ش�ارع الحبيب 
بورقيبة الذي كان مركز ثورة 2011 وهتفوا باس�م سعيد 
ورفع�وا األعالم التونس�ية وأش�علوا األلع�اب النارية فيما 
هتف آخرون “نبيل انتهى”. وقالت رانية جنابة، 32 عاما: 

“أش�عر بالف�رح والفخ�ر بديمقراطيتن�ا”، وتابعت 
املحللة املالية: “سيقوم سعيد بالتأكد من احرتام 

القانون والدستور وسيكافح الفساد”.

المراقب العراقي/ متابعة...
ذكر تقرير لصحيفة الغارديان الربيطانية، أن العملية العس�كرية الرتكية، 
التي انطلقت قبل أيام يف ش�مال س�وريا بأنها املرة الثاني�ة التي أعاد فيها 

الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان الحياة لتنظيم داعش اإلرهابي. 
وكان�ت األوىل عندما فتح�ت تركيا حدودها للمقاتل�ني األجانب للدخول إىل 
س�وريا، األمر الذي مّكن داعش من تكوي�ن معقل بحجم بريطانيا، يف عام 

.2014
وقالت الصحيفة، يف تقرير تابعته »املراقب العراقي« إن »العملية العسكرية 

يف س�وريا س�رتبك املوقف يف س�وريا إىل ما ال رجعة، فالعملية س�وف تزيل 
الضغط ع�ن القوى املتطرفة، وتزعزع التوازن والهدوء النس�بي الذي كان 

قائماً يف البالد يف العامني املاضيني«.
وتأتي هذه الخطوة يف وقت حرج يف الحرب ضد داعش، بعد 7 أش�هر فقط 

من انهيار التنظيم اإلرهابي، بينما ال يزال االستقرار يف مراحله األوىل.
واضاف�ت الصحيفة أن »الدخول الرتكي خلط أوراق املقاتلني األكراد، الذين 
صبوا جل تركيزهم يف األشهر املاضية عىل دحر عنارص داعش من األرايض 

السورية«.

الغارديان: العملية التركية في سوريا تبعث داعش 
إلى الحياة من جديد

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
اعتقل�ت الرشط�ة اإلرسائيلية، محاف�ظ القدس 
عدن�ان غيث وأم�ني رس حركة “فت�ح” يف املدينة 

شادي مطور، دون توضيح سبب االعتقال.
وبحس�ب صحيف�ة الق�دس العربي ف�أن »هيئة 
االعتق�االت  أدان�ت  ش�ؤون األرسى واملحرري�ن 
املتك�ررة واملتالحق�ة م�ن قب�ل ق�وات االحتالل 
اإلرسائيلية ملحافظ القدس وأمني رس حركة فتح 

باملدينة”.
وقالت الهيئة إن »الرشط�ة اإلرسائيلية اقتحمت 

منزل غيث يف بلدة سلوان واعتقلته«.
وأضاف�ت: “كما اعتقلت ق�وات االحتالل كال من 
أم�ني رس حركة فتح بالقدس ش�ادي مطور بعد 
اقتح�ام منزل�ه يف املدينة، وأم�ني رس حركة فتح 
يف العيس�وية يارس دوري�ش بعد اقتح�ام منزله 

بالبلدة«.

العربي: اعتقال محافظ القدس وقياديين من »فتح« القدس 

بوست: فوز سعيد ضربة للمؤسسة السياسية واشنطن 
 التونسية بعد ثورة 2011

المراقب العراقي/ متابعة...
اعترب قائد س�ابق يف الجي�ش االرسائييل والنائب يف 
دولة االحتالل غابي أش�كنازي أن رس قوة إرسائيل 
يف لحمتها الداخلي�ة وباالتفاق الوطني عىل معظم 
قضاياه�ا، محذرا من التهديد األخطر الذي يرتبص 
بها ويكم�ن باالفرتاق عىل قضاي�ا داخلية مثل أي 
دول�ة نريد وما واجبات مواطنيها وما هي س�لطة 

القانون وماهي الديموقراطية.
تاب�ع  “معاري�ف”  لصحيف�ة  مط�ول  حدي�ث  يف 
أش�كنازي من حزب )أزرق- أبي�ض( حذر فيه “يف 
اللحظ�ة الت�ي ينه�ار توافقن�ا عىل ه�ذه القضايا 
س�ينهار املجتمع اإلرسائييل، ومن ش�أن ذلك إنهاء 
امل�رشوع الصهيون�ي كله. قبل عقد كن�ت أظن أن 
لب املش�كلة هو املوضوع االقتصادي- االجتماعي. 
تجول�ت يف الس�احة الخلفي�ة إلرسائي�ل وراعن�ي 
اكتش�اف الحقيقة أنه بمقدورك التنبؤ بمس�تقبل 
طفل يهودي فقط من خ�الل مكان والدته وهوية 
عائلته وهذا أوجعني. شخصيا حصلت عىل فرصة 
رغ�م أنني لم أك�ن جزءا م�ن القبيل�ة البيضاء. يف 
بداياتي عش�ت يف بلدة مختلطة س�كنها يهود من 
أصول مختلف�ة وكانت إرسائيل دول�ة فقرية ومع 
ذل�ك حصل�ت عىل فرص�ة. لك�ن عائلت�ي اليوم ال 
تس�تطيع إرس�ال ش�اب للتعلم يف مدرس�ة ثانوية 
خاص�ة. حاليا وصل�ت القصة ملواق�ع إضافية. ما 
هو حك�م القانون؟ وه�ل كافتنا متس�اوون أمام 
القانون؟ أال يوجد هناك من هو فوق القانون حتى 

لو كان رئيسا للحكومة؟”.
لغة التجزئة:

وشدد أش�كنازي عىل أنه من غري املعقول أن يقدم 
املس�توى السيايس الذي يدير إرسائيل قدوة خاصة 
س�يئة، منبها لخط�ورة لغة الخط�اب القائم عىل 
التجزئ�ة والتش�ظي واملس�اس باآلخ�ر، ويضيف: 
اإلرسائيلي�ون  يبق�ى  أن  الح�رص ع�ىل  “ينبغ�ي 
مجتمعا غ�ري منقس�م، وأال يحرض السياس�يون 
مواطن�ني عىل مواطنني، بل عليهم الس�عي لتعزيز 

وحدتهم ك�ي نتمكن م�ن العيش معا هن�ا، ولهذا 
انضممت للسياسة”.

أش�كنازي الذي توىل قي�ادة الجيش بعد أزمة حرب 
لبنان الثانية عام  2006 كان من أعطى التعليمات 
يف 2007 ل�رب املفاع�ل النووي الس�وري يف دير 
الزور وي�ويل لتدمريه أهمية إس�رتاتيجية. ويتابع: 
“تمت العملية بعد تخطيط دقيق ورسي جدا بعدما 
فقد رئيس الحكوم�ة إيهود أوملرت األمل بأن يقوم 
األمريكي�ون بتدمريه. كم�ا نجحنا بتمكني بش�ار 
األس�د من اس�تيعاب العملية بعدما أنكرنا رسميا 
م�ا قمنا به وس�اعدناه بابتالع املس�اس بس�يادة 
ب�الده، خاصة بعدما أمل�ح يف أول رد له أنه ال يبحث 
ع�ن حرب، وقمن�ا بأمور بهذا االتجاه ال أس�تطيع 

الكشف عنها”.
ويزعم أش�كنازي أن املفاعل الن�ووي يف دير الزور 
كان ع�ىل مس�افة أس�ابيع فق�ط من ب�دء عمله، 
ويقول إن هذا ما جعل تدمريه إنجازا كبريا بالنسبة 
إلرسائيل التي تخلصت منه دون أن تس�دد أي ثمن 

لتتفرغ بعد ذلك للحرب عىل غزة بعد عام.
املفاع�ل الن�ووي يف دي�ر ال�زور كان عىل مس�افة 

أسابيع فقط من بدء عمله:
وتاب�ع: “وقته�ا أطل�ع أومل�رت رئي�س املعارض�ة 
نتنياهو عىل العملية، وفوجئنا الحقا رغم تنبيهاتنا 
بإبق�اء املوضوع طي الكتم�ان ألن نتنياهو تحدث 
ع�ن ذلك للقناة اإلرسائيلي�ة األوىل، لكن والحمد لله 

لم يؤد ذلك لردود فعل يف الجانب السوري”.
وردا عىل س�ؤال ماذا تعلمت عن بشار األسد يقول 
أش�كنازي إن “إرسائي�ل زادت معرفته�ا باألس�د 
عميقا من خالل عملية تدمري املفاعل يف دير الزور، 
وقد اس�تنتجنا أن بش�ار ليس مج�رد طبيب عون 
تعلم يف لن�دن واالبن األقل كفاءة ب�ني إخوته لتويل 
الحكم يف س�وريا. األمر كان أكثر تركيبا فهو ليس 
أرعنا بل جديا وبارد التفكري وال يس�ارع لالنتحار، 
وهو ج�زار ويحكم بالده بالن�ار والحديد، ولم يرد 
ع�ىل هجومن�ا ألنه عرف أنن�ا ألقين�ا القبض عليه 

بش�كل حقيقي متورطا يف مسألة خطرية. كما أنه 
لم ي�رد علينا ألنه يع�ي جيدا موازي�ن القوى بيننا 
فكانت حس�اباته عقالنية، لكن عالقاته مع حزب 
الل�ه بعكس وال�ده لم تك�ن عقالني�ة. عندما كان 
حافظ األس�د حاكما حاز حس�ن نرص الله بالكاد 
عىل إذن بزيارة دمش�ق، بينما بشار وجد به حليفا 
وفتح له ب�الده قبل الحرب األهلية. األس�د األب لم 
يحول قذيفة مدفع واحدة لحزب الله، بينما األس�د 
االب�ن فت�ح ل�ه كل مس�تودعات الس�الح الخاص 
بالجيش الس�وري وهو الذي جعل نرص الله ما هو 

اليوم”.
هل أخطأت إرسائيل  يف إس�قاط  بشار األسد وهو 

يف ذروة ضعفه؟
“تركت الجيش عندما انتق�ل “الربيع العربي” من 
تون�س إىل مرص. يف نهاية 2010 زار تل أبيب الرجل 
الق�وي من م�رص وزي�ر املخابرات عمر س�ليمان 
واجتمعت به وقتها وس�ألته عن مصري االنتخابات 
للرئاس�ة يف مرص عام 2011 يف ظل مرض حسني 
مبارك، فق�ال: بحال لم يكن الرئيس بحالة صحية 
جيدة س�أخلفه حت�ى االنتخابات وجمال حس�ني 
مبارك سينتخب رئيسا”. وتابع أشكنازي: “سألت 
عمر س�ليمان: كيف تعرف من س�ينتخب رئيس�ا 
فق�ال إن م�رص بخ�الف إرسائيل لي�س مهما من 
يص�وت بل م�ن يعد األص�وات. بعد ش�هر ونصف 
الش�هر لم يعد عمر س�ليمان يف وظيفته وحس�ني 
مب�ارك تم�ت اإلطاحة ب�ه. حتى هو ل�م يتوقع ما 
ش�هدته مرص وهذا مؤرش س�ليم التجاهنا. علينا 
أن نكون متواضعني أكثر فهناك مسريات وعمليات 
ال أح�د يع�رف عنها كيف س�تحدث وهناك أمور ال 

يمكن توقعها”.
وحول إسقاط بشار األسد قال أشكنازي إنه بعدما 
ح�دث ما حدث يف مرص وتون�س عرفنا أن ذلك من 
املمك�ن أن يصل ألماكن أخرى، الفتا إىل أن إرسائيل 
عرف�ت الحق�ا وبعد انته�اء األحداث مل�اذا “الربيع 

العربي” لم يصل للدول العربية امللكية.

المراقب العراقي/ متابعة...
أخل�ت نيابة أمن الدولة العليا يف مرص س�بيل نحو 300 ش�خص من معتقيل 
تظاهرات 20 أيلول املايض، التي طالبت برحيل الرئيس عبد الفتاح الس�ييس، 
وف�ق ما أعل�ن حقوقيون. وتع�د قرارات نيابة أم�ن الدولة نهائي�ة وال يجوز 
الطعن عليها، مما يعني أن املخىل س�بيلهم سريّحلون ملراكز الرشطة التابعني 
له�ا تمهيدا لإلفراج عنهم ما لم يكونوا مطلوبني عىل ذمة قضايا أخرى، وفق 
مصدر قضائ�ي للجزيرة. ويبلغ عدد معتقيل أحداث 20 س�بتمرب نحو 3234 
ش�خصا، وأخيل س�بيل 394 ش�خصا منهم حتى اآلن، وفق ما أوضح مصدر 
حقوقي للجزيرة نت. ويف وقت س�ابق من اليوم، اس�تنكر الس�ييس الدعوات 
املطالبة برحيله خالل مش�اركته يف الندوة التثقيفية ال� 31 للقوات املس�لحة. 
وتح�ول اس�م الندوة يف وقت وجيز إىل وس�م تص�در قائم�ة التغريد يف مرص، 
خاص�ة بعد مقارن�ة الرئيس عبد الفتاح الس�ييس بني الوض�ع يف البالد غداة 
هزيم�ة ح�رب 1967 ووضعه�ا اآلن، يف ترصيحات أثارت س�خطا وس�خرية 
واسعة من الناشطني. وقال »الشعب املرصي يف قمة هزيمته طلب من القائد 
استكمال املسار«، معتربا ذلك مؤرشا عىل وعي املرصيني الكبري يف تلك املرحلة، 
واصفا املرحلة الحالية بأنها فرتة »قمة االنتصار« فكيف يقال للقائد ارحل؟

المراقب العراقي/ متابعة...
وصل وفد من إداريي املنتخب السعودي لكرة 
القدم اليوم  إىل القدس املحتلة لزيارة املس�جد 
األق�ى، وذلك عرب طائ�رة أقلّته إىل العاصمة 
االردني�ة عمان ثم إىل جرس امللك حس�ني عىل 
ح�دود الضفة الغربية ليس�مح لهم بالدخول 

إىل الضفة والقدس ورام الله.
وعند وصول الوفد إىل ح�دود الضفة الغربية، 
خض�ع الفري�ق للتفتي�ش م�ن قب�ل األم�ن 
االرسائي�يل ال�ذي دّق�ق يف هوي�ات الوافدين، 
وق�ام بإعطائه�م ورقة خارجي�ة عليها ختم 
إرسائييل يس�مح لهم بدخول الضفة والقدس 

ورام الله.
وبحماية من رشط�ة اإلحتالل، دخل الوفد إىل 
املسجد األقى من باب االسباط واستمع من 
مدير املسجد عمر الكسواني ورئيس األوقاف 
اإلس�المية بالق�دس الش�يخ ع�زام الخطيب 
لرشح عن املعاناة واالعت�داءات التي يتعرض 

لها املسجد األقى من قبل قوات العدو.
وانت�رشت قوات االحت�الل الخاصة بكثافة يف 
س�احات األقى خالل تجّول الوفد السعودي 

باألقى وقامت باعتقال أحد الشبان.
وتأت�ي زيارة املس�جد األقى املب�ارك ضمن 
برنام�ج البعثة الت�ي تزور فلس�طني املحتلة 
للع�ب مب�اراة ضم�ن الجول�ة الرابع�ة م�ن 
التصفيات اآلس�يوية املزدوجة املؤهلة لكأس 
العالم 2022 وكأس آس�يا 2023 عىل اس�تاد 

الشهيد فيصل الحسيني.
فصائل فلسطينية ترفض الزيارة التطبيعية:

ويف س�ياق متصل، عربت فصائل فلس�طينية 
ع�ن رفضه�ا لزي�ارة املنتخ�ب الس�عودي اىل 
األرايض الفلس�طينية املحتلة، إذ اعترب عضو 
املكت�ب الس�يايس لحركة حم�اس موىس أبو 

م�رزوق ان التطبيع مع االحت�الل الصهيوني 
ال�ذي يج�ري  العن�وان  جريم�ة مهم�ا كان 

التعاون تحته.

وقال أبو م�رزوق يف تغريدة ع�ىل »تويرت« إن 
»الضف�ة الغربية تح�ت االحتالل، والس�يادة 
والدخ�ول  للفلس�طينيني،  ليس�ت  عليه�ا 

ع�رب  وضيوفه�م  للفلس�طينيني  والخ�روج 
)اإلرسائيليني(، والعالق�ة معهم تطبيع ير 
بالقضي�ة الفلس�طينية، والرياض�ة وزي�ارة 

االقى االسري ليست مربرا«.
م�ن جهتها، دعت »الجبهة الش�عبية لتحرير 
فلس�طني« الجماهري الفلس�طينية والعربية 

للتعبري عن رفضها الش�عبي ملحاوالت إدخال 
التطبي�ع م�ع الكي�ان الصهيوني ع�رب بوابة 
تنظي�م لق�اء يجمع ب�ني املنتخب الس�عودي 
والفلس�طيني املزم�ع عقده ي�وم 15 ترشين 
األول الج�اري ع�ىل أرض فلس�طني املحتل�ة، 
وذلك من أجل تس�ويق السياسات السعودية 
وتلميعها يف املنطقة وفتح الباب أمام التطبيع 

مع الكيان.
وأوضحت الجبهة يف بيان صحفي لها أن قيام 
الع�دو الصهيوني بمنع رياضي�ي وفرق غزة 
من الذهاب إىل الضفة للمش�اركة يف فعاليات 
رياضية بينما يس�مح لفري�ق عربي بالقدوم 
إىل الضف�ة، ُيع�رّب ع�ن أهداف الكي�ان ورعاة 
التطبيع م�ع الصهاينة، كما يكش�ف إرصار 
السلطة عىل االستمرار يف اتخاذ سياسات غري 

بعيدة عن نهج التطبيع.
ودع�ت الجبه�ة إىل رضورة أن يتّحول الحدث 
الريايض ه�ذا إىل منص�ة للتعبري ع�ن وقوف 
الشعب الفلسطيني مع شعب اليمن الشقيق 

وملجابهة التطبيع.
وحثت الجبهة عموم الرياضيني الفلسطينيني 
والعرب واألندية الكروي�ة العربية وغريها إىل 
إعالن مواق�ف مبدئية واضحة ض�د التطبيع 

مع الكيان الصهيوني.
واس�تنكر عض�و املكت�ب الس�يايس لحرك�ة 
»الجه�اد اإلس�المي« محم�د الهن�دي توجه 
املنتخ�ب الس�عودي لك�رة الق�دم إىل مالق�اة 
نظريه الفلسطيني ضمن التصفيات املزدوجة 
ل�كأس العالم 2022 وكأس آس�يا 2023 عىل 
أن  مؤك�ًدا  املحتل�ة،  الفلس�طينية  األرايض 
»ذلك ُيع�د خرًق�ا للمقاطعة العربي�ة للكيان 
االس�تعماري الصهيوني، من خ�الل الدخول 

لألرايض املحتلّة بإذن صهيونّي«.

قائد سابق في جيش االحتالل يستعرض أخطر
 التهديدات على إسرائيل

إطالق سراح نحو 300 من معتقلي تظاهرات رحيل السيسي
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يبقى الفساد يف عراقنا الجديد سيد املصائب والـ )بالوي( التي 
ورث العراقيون منها الكثري، واستجد يف حياتهم منها بعد عام 
2003 األكثر, وقطعا هو سـيف يبـر كل مايصادفه من نيات 
للنزاهة السـيما إذا كانت النيات )غري صافيـة(، كذلك هو نار 
تحـرق اليابس والندي من جهود الخرييـن الذين يرومون دفع 
عجلـة البلد اىل األمـام، بعد أن أدركوا أن أعظم املسـاعي تنهار 

أمام قليل من الفساد.
 والغريـب يف سـاحتنا العراقيـة عـى الصعد كافـة، أن مامن 
مسؤول او سـيايس أو زعيم كتلة او حزب يف العراق، إال وأبدى 
شكواه أمام املأل من الفساد الذي نخر جسد البالد، بعد أن مخر 
يف مفاصلها كما تمخر السـفينة لج البحـر، فهناك بني الفينة 
واألخرى من يرصح بعـدد امللفات التي تحال اىل هيئة النزاهة، 
وقطعا كلهم يذكرون أرقاما متدنية، والأظن أن قارئا اوسامعا 
اوناظـرا او أي مخلـوق يتمتع بحاسـة من الحـواس الخمس 
يستطيع ان يضع نسبة وتناسبا، بني العدد الذي يحال اىل هيئة 
النزاهـة، وبني ماموجود عـى أرض الواقع وتحت أرض الواقع 
ويف دهاليز أرض الواقع من ملفات الفساد. هذا إذا افرضنا ان 
امللفات القليلة سـتأخذ دورها وفق القانون ملحاسـبة املذنبني 
واملتورطـني، وإعـادة مانهبـوه اىل أصحابـه، السـيما أن عدد 

أصحابه يربو عى الثالثني مليون شخص.
 ومـن غـري املعقـول أن فسـادا بالحجـم 
الذي نسـمع عنه ونقرأه ونلمسـه، خالل 
العقـد ونصـف العقـد املـايض، يحصل يف 
بلـد الحضـارات ومهبط األنبيـاء، ومرقد 
األوليـاء واألتقيـاء؟ ومـادام هـذا حاصال 

بالفعـل؛ مااالجـراءات املتخـذة إزاءه 
وكيف جوبـه املفسـدون أبطال هذه 
امللفات؟ يبدو أن شيئا من هذا القبيل 

لم يحدث ولن يحدث، إذ الطريق أمام 
املفسـدين معّبدة من دون موانع او معرقالت، بل هي سـالكة 
وغاية يف السـهولة والسالسة، فالسارق والسارقة لهما مطلق 
الحريـات، وطريـق الفسـاد مفروش بالـورود ملن يطـأه وبال 
حسـاب وال عقاب، بل قد يثاب عى مايفسـد وما يفعل بأموال 
البالد وحقوق العباد. واللطيف أن ابرز ما أحيل اىل هيئة النزاهة 
هي ملفات تعد )خردة( أمام رسقات وفسـادات مهولة. فأين 
باقـي امللفات وهي ليسـت وليدة ليلـة وضحاها، وجلها مىض 

عليها سنون نهشت مانهشت من املال العام؟
ولـو سـلمنا اىل أن كل ملف مـن امللفات التي وصلـت إىل هيئة 
النزاهة، قد أخذ طريقه يف التحقيق والتعقيب، فهل يفيض هذا 
اىل تحديد الشـخوص املذنبـني وعرضهم أمام املـأل، ووضعهم 
تحـت طائلـة القانـون وتطبيـق مـواده وبنـوده عليهـم كل 
بجريرته؟ وهل شعار؛ )القانون فوق الجميع( هو فعال شعار 
مرفوع ومفعل ومدعم ويخضع لسـلطته الكبري قبل الصغري، 

واملسؤول قبل املوظف البسيط؟.
هو دور يقع بالدرجة األوىل عى رؤوس الحكم يف البلد، وعليهم 
وضع حد صارم للفاسدين فيه من دون هوادة او تهاون معهم 
جميعـا، إذ من املؤكد ان الفسـادات تبدأ صغـرية ثم تكرب حني 
تجد األرض الخصبـة، والحضن الدافئ الـذي يرعاها ويغذيها 
لترعـرع وتطول يدهـا، وتطال من الرسقات مـازاد ثمنه غري 
آبهة بوزنه، ذلك أن لها )ظهرا( يحمل من األثقال أكربها، ولها 

)ظهريا( يهادن الرقيب وينجيها من العقاب.

ملفات الفساد وذر الرماد
عيل عيل

النفاق العالمي الجديد

بقلم/بثينة شعبان
لقـد طغـى خـرب العـدوان الركي عـى األرايض السـورية يف 
األيام القليلة املاضية، وتكـررت األخبار عن الجيش الركي » 
والقـوات التابعة له«، لكّن الحقيقة  أن القوات التابعة له هي 
من العصابـات اإلرهابية بما فيها داعـش والنرصة والجيش 
الحّر ومرتزقة آخرون أُدخلوا من الحدود الركية منذ سـنوات 
بقيادات وسيطة من واجهات املعارضات الساكنة يف الفنادق 

النائية.
واليوم بعدما فشلوا يف تحقيق األهداف املرسومة لهم، ظهرت 
القيادة الحقيقية لهذه الحرب اإلرهابية عى سـوريا أال وهي 
قيادة أردوغان العثماني الذي يتخذ من اإلخوان املسلمني أداًة 
الخراق مجتمعات الرشق العربي، بهدف إعادتها إىل العبودية 

الركية تحت يافطات »طائفية«.
يتذرع أردوغان بذرائع واهية ملحاولة تحقيق حلمه العثماني 

بابتـالع املزيد من األرايض السـورية والعراقية أيضاً، ويظهر 
التواطؤ األمريكي واألنظمـة العربية التابعة للواليات املتحدة 
مـع هـذا املخطط الـذي احتضن ومـّول وسـلح ودّرب ومنذ 
البدايـة العصابـات اإلرهابية يف مناطق مختلفة من سـوريا 
والعراق وليبيا واليمن؛ لنسـمع ترصيحـات تهدد بالعقوبات 
عـى تركيا وأخرى تهدد بالتسـبب يف انهيار االقتصاد الركي 
وإصـدار قرارات ضـد ما سـّموه »التوغل« الذي هـو عدوان 
مجـرم وموصوف، إىل أن تقـرأ ترصيحاً خجـوالً عابراً يقول 
إن معلوماتنا تفيد بأن العملية الركية يف شـمال سـوريا هي 

عملية محدودة.
ونالحظ يف امليدان تواطؤ قوات قسد العميلة مع هذه العملية 
مـا يفيد أيضـاً بأن التنسـيق جاٍر مـع مرتزقة قسـد أيضاً، 
للسـماح لهـذا العدوان الركـي عى األرايض السـورية وعدم 
مقاومتـه، ألن هنـاك اتفاقاً بـني كّل هذه األطراف للسـماح 

لهـذا العدوان بتحقيق األهداف املتفق عليها بني هذه األطراف 
املعتدية عى السيادة واألرايض السورية بوسائل مختلفة منذ 

ثماني سنوات ونصف.

وهـا هـي العصابـات اإلرهابية بقيـادة تركية تكمـل أعمال 
اإلرهابيـني باسـتهداف املشـايف واملخابـز واملـدارس، وقتـل 
املدنيـني والتسـبب يف هجرتهـم مـن أرضهـم وديارهـم كي 
يتمكـن العثماني أردوغان من املتاجرة بهـم مرة أخرى أمام 
األوروبيني،  ويهددهم بفتح معرب ملن تسـبب هو وأدواته من 
اإلرهابيني، بتدمري قراهم ومدنهم وسـبل عيشـهم وارتكاب 
جرائم بشـعة بحقهم وتحويلهم إىل الجئني ثـّم املتاجرة بهم 

مرة ثانية وثالثة ورابعة.
كما نكتشـف أيضاً ترصيحاً آخر ذا داللة عى لسان منوشني 
يقـول: » ترامـب يعتزم توقيع أمر رئايس لـردع تركيا عن أي 

عمل عسكري هجومي إضايف يف شمال رشق سوريا«. وكلمة 
»إضـايف« هي التي تثري االهتمـام هنا؛ أي أن هناك اتفاقاً عى 
عدوان عسـكري تركي يف شـمال رشق سـوريا، وأنه من غري 
املسـموح اتخاذ خطوات إضافية عى الخطوات املتفق عليها. 
أي أن املطلـوب هـو االلتزام بالخطـة املقرّة واملتفـق عليها، 
وليس هناك اعراض عى العدوان واالحتالل والقتل والتهجري 
واسـتخدام اإلرهابيـني تحـت رايـة الجيش الركـي الرتكاب 
كل هـذه الجرائم بحق شـعب ودولة عضو مؤسـس يف األمم 

املتحدة.
وتتضح الصورة أكثر حني يلجأ مسـؤولون يعتربون أنفسهم 
أعضـاء يف حركة تقـاوم االحتالل اإلرسائييل لـألرض العربية 
لدعـم هـذا العـدوان، وإعطـاء العثمانية اإلخوانيـة الجديدة 

مكاناً ال تحظى به يف العالم اإلسالمي.
كيف يّتسـق النضال ضد احتالل عنرصي استيطاني مع دعم 

احتـالل تركي مجرم موصوف ضد شـعب شـقيق، وبلد آمن 
وأرض وتاريخ وجغرافية عربية؟ وكيف يّتسق النطق بالضاد 
مع دعم عدوان تركي عى بلد عربي تربطه أوثق الوشائج مع 
البلدان العربية؟ أم أن الوقت لم يعد مناسـباً اليوم لطرح مثل 
هذه األسئلة املنطقية بما أننا نعيش يف عالم ال يمت إىل املنطق 
بصلـة، وال إىل الصدق أو املصداقية أو احرام الذات أو الخجل 

مـن الظهـور بمظهـر الـكاذب واملنافـق؟
إذا كانـت ردود األفعـال هـذه تسـمح لدولة تّدعـي محاربة 
اإلرهـاب يف بلد آخـر، فأي قاعدة تنطبق اليـوم عى العالقات 
بـني الـدول إذا قررت دول أخـرى أن تقوم بالـيء ذاته، وأن 
تحـارب خطراً محتمـاًل أو وهمياً ضمن حـدود دولة أخرى؟ 
أي نظام عاملي يسـود العالقـات الدوليـة؟ وأي عالقات هذه 
التـي تنافق لدى وقوع مثل هذه الجرائم التي تسـتحق أقىص 

درجات العقاب القانوني الدويل؟
إن العـدوان الركي املجـرم عى الدولة السـورية يقتيض من 
الحكمـة والعقل اعتبار هذا العدوان عى األمة العربية قاطبة 
ألنـه لوال ضعف هـذه األمة وترشذمها وتشـتتها يف اتجاهات 
مختلفـة ومتناقضة، ملا تمكـن العثمانيون الجدد من التجرؤ 
عى مثل هذا العمل املشـني، ومن يظن نفسـه مـن العرب يف 
منأى عن هـذا التجرؤ، هو واهم سـواء كان املصدر عثمانياً 
أم أمريكيـًا أم إرسائيلياً. فالنتيجة واحدة أال وهي االسـتهانة 
بالعـرب جميعـاً مـن الخليـج إىل املحيـط، وإخراجهـم مـن 
املعـادالت اإلقليمية والدولية التي تتجه اليوم وبشـكل خبيث 
وإن كان غري واضح للعيان، إلخراج العرب جميعاً من معادلة 
القوى اإلقليميـة والدولية، بذرائع واهيـة ومختلفة واعتماد 
أسلوب الشـقاق والتفريق بينهم ، واستغالل ضعف القيادات 
وضعف العقول وانعدام النخب املفكرة ، وضعف املؤسسات يف 
كل األقطار العربية لتمرير مرشوع خطر يسـتهدفهم جميعاً 
كأعرق شعوب هذه املنطقة وأقدمها، تماماً كما تم استهداف 

األبورجينز والسكان األصليني يف األمريكيتني منذ قرون.
الغريب واملستغرب جداً يف األمر أن أحداً ال يعيد حساباً للعقود 
القليلة املاضية ليكتشف أين كان العرب وأين أصبحوا وماهي 
احتماالت خواتم هذا املسـار الذي وضعوا أنفسهم فيه نتيجة 
الِصَغـر وعدم إجراء حسـابات اسـراتيجية ودقيقة بشـأن 

املصري النهائي لهم جميعاً.
 الشـك يف أن األرض السـورية هي التي تتعرض لعدوان تركي 
مجـرم بـأدوات إرهابية وألهـداف عثمانية رشيـرة ال عالقة 
لهـا أبـداً باألكاذيـب التـي يطلقهـا إردوغـان ومرتزقته من 
اإلخـوان واإلرهابيـني؛ لكـن الحقيقة األخرى واألهـم التي ال 
يذكرهـا أحد اليوم، هـي أّن هذا العـدوان املوصوف هو داللة 
االسـتهانة بالعـرب والعروبة، وبحارض العرب ومسـتقبلهم 
وأدوات عملهـم وطرائق التعامل بني بعضهم البعض والتي ال 
ترتقي أبدأ إىل مسـتوى العالقات، حتى بني جريان يتقاسمون 
منطقة جغرافية واحدة ويشـركون باللغة والتاريخ واملايض 
وتحديات املسـتقبل، سـواء أدركوا ذلك أم لم يدركوه. النفاق 
اليـوم نفاق إقليمي وعاملـي، ولكن الذين يدفعـون ثمنه عى 
أرض الواقع بالفعل هم العرب جميعاً من املحيط إىل الخليج، 

والشعب العربي يف كافة أقطاره ماضياً وحارضاً ومستقبالً.

،،

،،

يتساءل اإلنسان هذه األيام لماذا 
يشاهد األخبار ولماذا يستمع إلى 

تصريحات مسؤولين مغلفة بالكذب 
والنفاق على شعوبهم وشعوب 

العالم قاطبة، حيث ال خجل وال حياء 
من إطالق التصريحات التي تتناقض 
كليًا مع ما تشهده األرض من أحداث 

وتطورات.
فقد بات على المهتم بالشأن العام أن 

يقرأ ويحلّل ويعيد القراءة والتحليل 
حتى يتمكن من استنباط جزء من 

الحقيقة هنا وآخر هناك، ألن هدف 
بعض هذه التصريحات هو التغطية 

على ما يجري، وتضليل القارئ 
والمهتم بداًل من تنويره وإعالمه. في 

هذا الزمن الذي تراجع فيه المستوى 
األخالقي للقيادات السياسية إلى درجة 
متدنية غير مسبوقة كانت المصداقية 

أولى الضحايا، ولذلك نرى 
أن ردود األفعال تائهة في 

اتجاهات مختلفة.

بقلم/ حسن الفي
يذكرون يف دعايتهم بعض األمثلة الشاذة، 
جنديـاً  يالحـق  فلسـطيني  طفـل  عـن 
إرسائيلياً مسـّلحاً، وهو يقذفه بالحجارة 
والجنـدي يضحـك وال يحـرك سـاكناً، أو 
التميمـي« وهـي  صـورة للفتـاة »عهـد 
تلطم أحـد الجنود اإلرسائيليني عى وجهه 
مـن دون أن يـرد عليهـا، يف عملية تناس  
ممنهجة من قبلهم ألفعال جيش االحتالل 
اإلرهابيـة املنظمة عى مـدار اللحظة ضد 

الشعب الفلسطيني.
أيـن أخـالق جيـش االحتـالل يف اقتحـام 
البيوت ليالً عى ساكنيها بعملية اعتقاالت 
يومية من دون أدنى تهمة سوى االعتقال 
اإلداري؟ هل ممكن أن نربر توقيف الناس 
وإذاللهـم عـى حواجـز الضفـة الغربية 
لسـاعات، بحجـة توفري األمـن ألكثر من 
نصف مليون مستوطن ال ينتمون إىل هذه 

األرض؟
أين األخالق يف مجازر التطهري العرقي ضد 
كل فلسـطيني بدءاً من مجازر خطة دالت 
عـام ١٩٤٨م، مروراً بمجازر كفر قاسـم 
وخانيونـس وبحر البقر، صربا وشـاتيال، 
وعناقيد الغضـب، وليس انتهـاء بمجازر 
حروب غـزة الثالثة، واإلعدامـات املنظمة 

عى حواجز املوت يف الضفة والقدس.
لكـن العقليـة الصهيونيـة لديهـا دائمـاُ 
التربيرات النفسية، من حيث إقناع نفسها 
بأنهـا )الضحيـة( املطـاردة مـن األغيار، 
وأن مـن يجربها عى ارتـكاب تلك املجازر 
هـم الفلسـطينيون، كما رصحت سـابقا 
بذلـك جولدا مائـري ، عـن اّن مجرد وجود 
الفلسطيني عى هذه األرض يشكل ذريعة 
لكل أفعال اإلرهاب املنظم من دولة احتالل 
صـّور آباؤهـا املؤسسـون ملسـتوطنيهم 
الجدد أن هذه األرض خالية بال شعب، وأن 
مجرد وجود الشـعب الفلسـطيني عليها 
منـذ ثالثة آالف عـام، فعـل إجرامي بحق 

الصهيوني يسـتوجب قتل الفلسـطيني .
لقد سـلطت القيادات اإلرسائيلية عدسات 
اإلعالم اإلرسائييل املوجه عى بعض أفعال 
املقاومة الفلسـطينية، مثـل حادثة مقتل 
الجنديني الصهيونيني يف مخفر الرشطة يف 
مدينة رام الله بداية األحداث سنة 2000م 

، وسـّوقت أن الشـعب الفلسطيني شعب 
بربري متوحـش يقوم بالتمثيـل بالجثث 
أن  متناسـني  باملسـتوطنني،  والتنكيـل 
املقاومة الفلسـطينية عى مدار مراحلها 
املتعددة يف حالة دفاع عن شعبها وأرضها. 
فاعرافـات قـادة الجيـش الصهيوني أنه 
منـذ اندالع انتفاضة األقىص ، طلب رئيس 
الوزراء ورئيس األركان الصهيونيني آنذاك 
أال يقل معدل الشـهداء من الفلسـطينيني 
عن ١5 شـهيداً يومياً، يف عملية كي الوعي 
الفلسـطيني تجـاه قدرتـه عـى مقاومة 

جيش االحتالل ومستوطنيه.

وجنـوده  اإلرسائيـيل  الجيـش  إجـرام 
وصـل إىل حـد أصبح يشـكل خطـراً لدى 
بعـض الصهاينـة عـى صـورة إرسائيـل 
العالـم،  أمـام  الزائفـة  الديموقراطيـة 
قاتـل  ازاريـا«  »أرون  الجنـدي  كقضيـة 
الشـهيد »عبدالفتاح الرشيـف« يف الخليل، 
لذا نرش بعـض الصحف الصهيونية مقاالً 
انتقـد الجيش وحـذره من أنه قـد تجاوز 
الخطوط الحمر، حيث قام بأعمال مشينة 
ضد الفلسـطينيني، وتعدّى عـى األخالق، 
ويؤكـد أنـه مهمـا حصـل يجـب أن يظل 
الجيش متمسكاً بقيمه وال ينحرف عنها. 

ويذكـر املقـال ١2 حدثاً قام بهـا الجيش 
اإلرسائيـيل منها:تصوير الجنود أنفسـهم 
مع جثث الشهداء.وتسـجيل صوت جندي 
وهو يفتخر أنه قتل 20 فلسطينيا.وتعرية 
الشهداء من مالبسهم والنظر واالستهزاء 
أمـوال  وأجسـامهم.ورسقة  بأعضائهـم 
الذهبيـة  النسـاء  وكميـات مـن مصـاغ 
مـن البيـوت التـي يقتحمونهـا، واخذها 

لصالحهم الشخيص.
آالف  هنـاك  لكـن   ، نمـاذج  تلـك  تبقـى 
التجاوزات الالأخالقية لهـذا الجيش الذي 

يّدعي زوراً القيم اإلنسانية.

شـعبية  الفلسـطيني  الشـعب  مقاومـة 
وعفويـة، فهـو ال يمتلـك جيشـاً، بـل ان 
مقاومتـه مبنيـة عـى شـعب أعـزل غري 
مسلح، وال يمتلك ترسانة عسكرية إذا ما 

قورنت بجيش االحتالل.
لصالـح  القـوى  موازيـن  اختـالل  رغـم 
االحتـالل، أظهرت املقاومة الفلسـطينية 
ويف كل املراحـل ،حرصهـا عـى االلتـزام 
باألخالق التي تتناسب مع أحقية قضيتها 
العادلـة، وبذلـك تسـجل تفوقـا آخر عى 
جيش االحتالل يف ساحة األخالق وااللتزام 

بالقيم اإلنسانية.

أخالق المقاومة الفلسطينية وانحطاط الجيـش اإلسرائيلي
يحاول قادة العدو الصهيوني، إضافة إلى وزرائه وضباط جيشه ومؤسسته العسكرية 

ورؤساء أحزابه السياسية، أن يظهروا جيشهم مبنياً على منظومة أخالقية، حيث 
يسّوقون له أنه من الجيوش القليلة على مستوى العالم التي تستند إلى قيم 

أخالقية إنسانية عظيمة، وقادر على المحافظة على قواعد االنضباط ولجم الغضب.



الوطن�ي  منتخبن�ا  يواص�ل 
ملنافس�ات  تحضرياته  بالصاالت 
تصفي�ات كأس آس�يا التي تقام 

يف املنامة.
وادى املنتخ�ب، من�ذ وصوله إىل 

البحرين، رابع وحداته التدريبية 
الش�باب  ن�ادي  قاع�ات  ع�ى 

بمعنويات عالية .
وقال مدي�ر املنتخب، عيل عيىس: 
ضم�ت  منتخبن�ا  مجموع�ة  ان 

والكوي�ت  فلس�طني  جانب�ه  اىل 
املضي�ف  والبل�د  واإلم�ارات 
البحرين، حيث يرتش�ح من هذه 
والثال�ث  منتخب�ان،  املجموع�ة 
يالعب ثال�ث املجموع�ة االخرى 

الت�ي تض�م الس�عودية وعم�ان 
وقطر ولبنان. 

وأضاف عي�ىس: ان أوىل مباريات 
منتخبنا مع املنتخب الفلسطيني 

ستقام يوم الخميس.

وطني الصاالت 
يواصل استعداداته 
لتصفيات كأس آسيا

6الرياضية

كاتانيش : ال انظر وال افكر بنتيجة مباراة كمبوديا مع ايران
ما تزال فل�سفة اأندية كرة القدم ت�ستند 
يف اأحد اأركان جناحها اإىل اختيار املدرب 

املنا�سب لتوليّ مهمة الإ�سراف والقيادة 
امليدانية وحتقيق الجنازات،

ورمبا اأن تلك النظرة حتمل يف طياتها 
وجهني من القراءة، الأوىل هي ال�سواب 

وما يتبعه من جناح، والثانية الق�سور يف 
فهم احلقيقة، وبالتال الف�سل والبحث 

من جديد عن ا�سماء اأخرى تتوىل 
امل�سوؤولية.

نرى أن املدربني هم أول من يش�ار إليه�م بالفضل وينالوا 
الكثري من املجد والشهرة عندما تحقق فرقهم االنتصارات، 
ويف نفس الوقت ه�م أول الضحايا عندما يحصل اإلخفاق. 
أم�ا رّدة الفعل وش�ّدتها فتكون متباينة ب�ني دولة وأخرى 
تبع�اً لطبيع�ة املجتم�ع وإدراك القي�ادات الرياضية فيها 
وتشخيصها لألس�باب وانفتاحها عى التعامل مع حقيقة 
أن امل�درب كائن برشي يبقى محدود اإلمكانية ويتأثر بكل 
الظ�روف التي قد تكون ه�ي الالعب األكرب يف تقرير مصري 

أي مباراة. 
إن تط�ور ك�رة الق�دم يف بعض البل�دان املعروف�ة لم يأت 
م�ن فراغ وإنما م�ن اجتم�اع عوامل كثرية توف�رت لديها 
نتيجة انتهاجها األس�لوب العلمي والصحيح يف بناء أسس 
صحيحة ومتينة للقاعدة الكروية س�واء م�ن توفر البنية 
التحتي�ة املتقدمة أو األس�لوب اإلداري املتطّور وغريها، اىل 

جانب البناء النفيس واملهاري لالعبني الصغار.
لذل�ك فه�ي ت�ويل اهتمام�اً كب�رياً يف اختي�ار املدربني عى 
مس�توى ع�ال لتدري�ب تل�ك اإلعم�ار وتلقينه�م الفن�ون 
الكروي�ة مع البناء الجس�ماني الصحيح ليكونوا جاهزين 
فكرياً وبدنياً عند وصولهم اىل مس�توى املنتخبات الوطنية 

أو األندية.
املدربون أنفسهم يملكون عقلية احرتافية تجعلهم يتأنون 
يف املوافق�ة عى تويل أي مهمة إال بع�د أن يضمنوا منحهم 
الوقت الكايف أو يكونوا متيّقنني من النجاح بعد دراسة كل 
العوام�ل ومنها نوعية الالعب�ني وإدارات متفهمة ومدركة 

لنوع وظروف العمل التدريبي.
أثبتت التجارب أن عامل االستقرار يف شقيه اإلداري والفني 
هو م�ن أرسار تفّوق الفرق باملي�دان وطاملا أن هناك إدارة 
تمتل�ك رؤي�ة صحيحة ومقوّم�ات الثبات والنج�اح فإنها 
بالتأكي�د س�وف تس�اعد وتدعم امل�الك التدريب�ي لتطبيق 

أفكاره وقيادة الفريق نحو االنجازات.
من الق�رارات املهمة لإلدارة هي الثب�ات عى كادر تدريبي 
يت�م اختي�اره بعناية وتش�عر أن�ه يمتلك فك�ر راق داخل 
امللع�ب، وعليه فإنه�ا تمنح�ه الحرية يف اختي�ار الالعبني 
وتوظيفهم بالشكل الصحيح وبقراءة بسيطة فإنها تعمل 
وفق قاع�دة )التداور والبح�ث عن الالعب�ني املوهبني بدالً 
م�ن تغيري املدرب( أي أنها تؤمن بأن املدرب يمكن أن يقدم 
اإلنج�از طامل�ا أن هن�اك العبيني عى مس�توى عال وليس 
العك�س، ولو تصّفحنا مس�رية بعض املدرب�ني ممن قادوا 
فرقهم لفرتات طويلة فإننا سوف نقف طويالً أمام مدرب 
نادي مانشسرت يونايتد اإلنكليزي السري إليكس فريغسون 
ملا يحمله س�جله من دروس قد يس�تغرب البعض من رس 
تمسك اإلدارة به عى الرغم من أن بدايته مع النادي لم تكن 
موفقة فق�د تم تعيينه كمدرب للنادي املذكور يف 6 ترشين 
الثان�ي عام 1986وق�اد الفريق اىل املرك�ز الحادي عرش يف 
ال�دوري اإلنكلي�زي املمتاز! إال أنه اس�تمر يف مهمتهه، ويف 
موسم 1988/1987 حل الفريق ثانياً خلف نادي ليفربول 
وبف�ارق 9 نق�اط، ويف موس�م 1989/1988 ع�اد الفريق 
ليحت�ل املركز الحادي عرش وكذلك خ�رج من كأس إنكلرتا 

يف دور الثمانية.
وبرغ�م تلك النتائ�ج املتواضعة لم تفك�ر اإلدارة يف تغيريه، 
ب�ل وفرت له كل س�بل الدعم وقام�ت بالبحث عن املواهب 
لتدعيم صفوف الفريق، واس�تمر املدرب املذكور يف مهمته 
إال أن وص�ل بالن�ادي ألعظم االنجازات وق�رر االبتعاد عن 

مهمته التدريبية!
م�ن هنا يربز الس�ؤال امله�م: لو كان أي فري�ق وخاصة يف 
املنطقة العربية يقوده مدرب خالل ثالثة مواسم اىل هزائم 
ونتائج غري مرضية كما كان حال فريغسون مع مانشسرت 
يونايتد هل يتجرأ أحد بإبقائه يف منصبه؟ الجواب سيكون 
كال حتم�ًا فاس�تقرار امل�درب ل�ه فعل س�حري يف تحقيق 

اإلنجازات الكبرية.
إن امل�درب ه�و أح�د العن�ارص املهم�ة يف نج�اح أي فريق 
عندما يمتلك فك�راً تدريبياً عالياً ورؤي�ة دقيقة وتخطيط 
س�ليم ملهامه مع توفر املهارت القيادية، لكن تلك الصفات 
ال يمك�ن أن تش�كل عام�اًل حاس�ماً يف تحقي�ق النتائ�ج 
املطلوب�ة إال إذا كانت هن�اك إدارة كروية قادرة عى توفري 
األجواء املناس�بة ومنح امل�درب الوقت املناس�ب واملعقول 
يف أداء مهمت�ه والعم�ل وفق مبدأ )اختيار مدرب مناس�ب 
واالس�تقرار علي�ه والبحث ع�ن املواهب ه�ي أقرص طرق 

النجاح( .

فل�سفة الأندية مع مدربيها

 رعد العراقي
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كشف مدرب املنتخب الوطني سرتيكو كاتانيش اليوم 
االثنني، إنه الينظر للق�اء كمبوديا وايران املايض،النه 
يفكر باملبارة الجديدة التي ال بد من تجاوزها بنجاح.

وقال كاتانيش يف املؤتمر الصحفي الذي اقيم اليوم يف 
العاصمة فنوم بنة، الخاص بلقاء منتخبا الوطني مع 
مستضيفه منتخب كمبوديا ، ضمن مباريات الجولة 
الرابع�ة للمجموع�ة الثالث�ة يف التصفي�ات املزدوجة 

املؤهلة لكأس العالم وكأس اسيا
 ان »الع�راق يس�عى للف�وز باملب�اراة النها س�تجعل 

موقف اسود الرافدين يف موقف جيد باملجموعة«.
واض�اف، بأن�ه ال ينظ�ر وال يفك�ر بنتيج�ة مب�اراة 
كمبودي�ا مع ايران الت�ي انتهت ٠-١٤، بل  يف مباراتنا 
فق�ط ويج�ب تجاوزه�ا بنج�اح وهذا م�ا يفكر فيه 

الالعبني.
وحول س�ؤاله ع�ن امكانيات بعض الالعبني ، اش�ار 
،ان » مهند عيل العب جيد ولكن جميع العبو املنتخب 
الوطن�ي جيدي�ن وبأمكانه�م تقدي�م اداء ونتيج�ة 

طيبة«.
م�ن جهته اك�د الالعب ع�يل عدنان، ب�أن »معنويات 
الالعبني عالية جدا من اجل الظفر بنقاط اللقاء ولكن 
النقطة الوحيدة التي س�تؤثر هي ارضية امللعب التي 

قد تشكل عقبة يف اظهار قدرات املنتخب«.
يذك�ر ان املنتخ�ب الوطن�ي يحت�ل املرك�ز الثان�ي يف 
املجموعة برصيد ٤ نقاط بفارق االهداف عن البحرين 

املجموعة بينم�ا  اي�ران  تتصدر 
ب ٦ نق�اط ويأت�ي 
منتخ�ب كمبوديا 
يف املرك�ز االخري 
بنقطة وحيدة.

رش�ح موقع االتحاد االس�يوي لكرة القدم ، خمس�ة العبني من 
اج�ل التصوي�ت عليهم بعد خ�وض مباريات الجول�ة الثالثة من 

التصفي�ات املزدوجة املؤهل�ة اىل نهائيات كأس 
العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتواجد نجم املنتخب الوطني 
مهن�د عيل »ميم�ي«، ضمن 
حيث  الخمس�ة،  الالعب�ني 
االن ع�ى  تحص�ل حت�ى 
يف  ج�اء  إذ  صوت�اً،   97
املركز الثاني بعد املهاجم 
الس�وري عم�ر الس�ومة 
أص�وات.  1104 برصي�د 

وتفوق »ميمي يف التصويت 
ع�ى العمان�ي عب�د العزي�ز 

املقبايل )54( صوتاً واالماراتي 
صوت�اً   )43( مبخ�وت  ع�يل 

والس�عودي عبد الفتاح عس�ريي 
)41( صوتاً.

»ميمي« يتقدم في تصويت 
األفضل لإلتحاد اآلسيوي

منتخبنا الشباب يالعب المنتخب االردني وديًا

أربيل يفاوض المدرب 
الكرواتي رادان

شهد: استعدادات االولمبي 
ال ترتقي الى مستوى الطموح

أغلق نادي أربي�ل العراقي، مفاوضاته 
مع املدرب الروماني أيوان مارين، بسبب 

مغاالته يف قيمة العقد املايل.
وق�ال مص�در داخ�ل أربي�ل، إن املدرب 

الرومان�ي طل�ب الحص�ول ع�ى مقابل 
مادي كبري، مما أعاق املفاوضات بشكل 

نهائي. 
وأضاف أن اإلدارة فتحت قنوات اتصال 
مع امل�درب الكروات�ي رادان ياس�انني، 

الذي س�بق له تدري�ب الفريق العراقي يف 
موسم 2012-2013. وأشار املصدر إىل أن 

رادان يمل�ك خربة جيدة، كما س�بق وعمل 
لفرتة طويلة يف منطقة الخليج بالسعودية 

وقطر والبحرين والكويت. يش�ار إىل أن إدارة 
أربي�ل، وافقت يف وقت س�ابق، عى 

أك�رم  امل�درب  اس�تقالة 
سلمان.

كش�ف م�درب املنتخ�ب األوملب�ي، عبد 
الغني ش�هد، اليوم االثن�ني، عن وضع 
كارثي يتع�رض له املنتخ�ب االوملبي، 
مبين�ا ان اس�تعدادات الفريق لبطولة 
كأس آس�يا تح�ت 23 عام�اً يف تايالند، 

متواضعة جدا.
وق�ال ش�هد  ان “ع�ددا م�ن الالعبني لم 
يلتحقوا بالفرتة التحضريية يف املعس�كر 
التدريبي املقام يف قطر”، مبديا استغرابه 
م�ن “عدم تفريغ االندي�ة لالعبي االوملبي 
ع�ى الرغ�م م�ن كونه�م خ�ارج خطط 

مدربيهم يف مباريات الدوري املمتاز”.
واض�اف، انه “يخوض حرب�ا مع االطراف 
املعنية، باالضاف�ة اىل الوضع املايل الكارثي 

الذي يعيشه االوملبي”، بحسب وصفه.
كان  االس�تعدادات  “ضم�ن  ان�ه  وتاب�ع، 
م�ن املف�رتض اللق�اء ودي�ا م�ع منتخب�ي 
اس�رتاليا وايران، وبس�بب وقوع اس�رتاليا 
بمجموع�ة واحدة م�ع منتخبنا ت�م الغاء 

املب�اراة، وتعويضها بمبارة متواضعة مع نادي 
الشيحانية القطري”، مبينا ان “االوملبي يعامل 
ع�ى ان�ه احد الفرق الش�عبية بس�بب الفش�ل 

االداري والتسويف الذي يتعرض له”.
يذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، 
املزم�ع اقامته�ا يف تايالن�د، وضع�ت منتخبن�ا 
االوملب�ي يف املجموع�ة األوىل إىل جانب منتخبات 

البحرين وأسرتاليا وتايالند.

يواجه منتخبنا الش�بابي لك�رة القدم نظريه االردني 
يف  مباراتني وديتني يومي ١٦ و١٨ عى اس�تاد عمان 
ال�دويل يف املعس�كر التدريب�ي ال�ذي يق�ام يف عم�ان 

استعدادا لتصفيات اسيا للشباب 
املقرر اقامتها يف كربالء بداية الشهر املقبل.

وقال م�درب منتخبن�ا الش�بابي، الكابت�ن قحطان 
جثري: ان وفد منتخب الش�باب وصل يوم االربعاء اىل 
اململكة االردنية الهاش�مية لخوض مباراتني وديتني 

مع املنتخب االردني للشباب.
 واوض�ح جث�ري: ان املعس�كر يس�تمر مل�دة ١٠ 
ايام تتخلل�ه وحدات تدريبية صباحية 
ومس�ائية للوقوف عى جاهزية 
الالعب�ني الفني�ة من اجل 
النهائي  االس�تعداد 
الدخ�ول  قب�ل 
مص�اف  يف 

تصفيات اس�يا للشباب بداية الشهر املقبل يف كربالء 
املقدسة.

م�ن جهته، قال م�درب حراس االس�ود، الكابتن 
حسني جبار: ان هذا املعسكر هو الثاني واالول 
الخارج�ي بع�د بطولة غرب اس�يا للش�باب، 
واملعسكر االول كان يف مدينة كربالء املقدسة، 
ويع�د هذا املعس�كر ذا فائدة كب�رية فنياً من 
خ�الل خ�وض مبارات�ني وديتني م�ع املنتخب 

االردني الذي يعد من الفرق الجيدة والصعبة يف الوقت 
نفسه، لكننا مس�تمرون بالعمل صباحا ومساًء مع 
ليوث الرافدين من اج�ل الحصول عى بطاقة التأهل 

لنهائيات اسيا للشباب ٢٠٢٠ يف اوزبكستان.
يذك�ر ان القرع�ة اوقعت منتخب الش�باب اىل جانب 
منتخب�ات الكوي�ت  وعمان وفلس�طني وباكس�تان 
يف املجموعة االوىل من تصفيات اس�يا للش�باب التي 

سوف تقام يف كربالء املقدسة.

قرر االتحاد االس�يوي لك�رة الق�دم، تغيري حكم 
مب�اراة املنتخب الوطني ام�ام كمبوديا يف الجولة 
الرابعة من التصفي�ات املزدوجة املؤهلة اىل كأس 

العالم يف قطر وكأس آسيا يف الصني.
وقال الناطق باسم اتحاد الكرة حسني الخرساني 
إن “االتح�اد االس�يوي لك�رة الق�دم اش�عر وفد 
املنتخ�ب الوطني، بان�ه قرر تغيري حك�م املباراة 

امام كمبوديا يوم غد الثالثاء”.
وأضاف أن “االس�يوي ق�رر اناطة مهم�ة قيادة 
املب�اراة اىل الحك�م الفلبين�ي دايبوي�ات كليفورد 
بدالً م�ن الحكم الياباني ليدا جومبي، الذي اعتذر 
عن قيادة املباراة بس�بب سوء الظروف الجوية يف 
اليابان”. وس�تقام املباراة يوم غد الثالثاء يف تمام 

الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت بغداد.

اعل�ن ن�ادي الطلبة الري�ايض، اليوم 
خ�ر،  ومي�ض  تس�مية  االثن�ني، 
املوس�م  يف  الك�رة  لفري�ق  مرشف�ًا 
وق�ال   .2020  /2019 الج�اري 
نائ�ب الهيئة اإلداري�ة للنادي محمد 
الهام�ي  إن “ادارة ن�ادي الطلب�ة، 
سمت وميض خر مرشفا لفريقها 

ويف  الج�اري”.  املوس�م  يف  الك�روي 
س�ياق متصل، افاد مصدر يف الهيئة 
اإلداري�ة إن “إدارة الن�ادي اقرتب�ت 
من التعاق�د مع امل�درب احمد خلف 
لقي�ادة الفري�ق، خلف�اً للمس�تقيل 
ثائ�ر جس�ام”. وأوض�ح أن “خل�ف 
سيس�اعده الالع�ب ال�دويل الس�ابق 

فري�د مجي�د، فيم�ا س�يكون عماد 
هاشم مدرباً لحراس مرمى االنيق”.

يذكر أن جس�ام، قدم اس�تقالته من 
قي�ادة الفري�ق، نظراً للنف�ق املظلم 
الذي دخل فيه الفريق بسبب الديون 
وع�دم تأكي�د مش�اركة الفري�ق يف 

الدوري املمتاز.

احمد خلف يقترب من قيادة كرة “االنيق” االسيوي يغير حكم مباراة اسود الرافدين امام كمبوديا



تلقى ليفربول أنباء سارة، قبل صدامه املرتقب مع مانشسرت 
يونايت�د يوم األحد املقبل، يف قمة مباريات الجولة التاس�عة 

من الدوري اإلنجليزي املمتاز، عىل ملعب أولد ترافورد.
فوفًق�ا لصحيف�ة »الجاردي�ان« الربيطانية، ب�ات الحارس 
الربازييل أليس�ون بيكر جاهزًا لخوض القم�ة املرتقبة، بعد 
تعافي�ه م�ن إصابته بص�ورة نهائي�ة خالل ف�رتة التوقف 

الدولية الجارية.
وأوضح�ت الصحيف�ة أن أليس�ون خاض برنامج�ا تدريبيا 
مكثفا، بش�كل فردي عىل مدار األس�بوع املايض، ولم يعان 

خالله من أي انتكاسات.

وغاب أليس�ون ع�ن صفوف ليفربول، من�ذ تعرضه إلصابة 
أمام نورويتش سيتي، يف الجولة األوىل من الربيمريليج.

وبات حارس الس�امبا جاهزا الس�تعادة مكانه يف التشكيل 
األس�ايس، من أدريان الذي لعب دوًرا بارًزا يف بداية ليفربول 
املثالي�ة للموس�م، والتي حق�ق خاللها العالم�ة الكاملة يف 

الدوري.
وأش�ارت الصحيف�ة الربيطاني�ة أيًض�ا، إىل جاهزية محمد 
ص�الح نجم الري�دز لخوض ديربي إنجل�رتا، بعد تعافيه من 
اإلصابة التي تعرض لها يف الكاحل أمام ليس�رت سيتي، قبل 

فرتة التوقف الدولية الجارية.

أعل�ن أس�طورة التن�س روجيه في�درر نيته 
املش�اركة يف دورة األلعاب األوملبية الصيفية 

طوكيو 2020.
وق�ال املخرضم الس�ويرسي روجي�ه فيدرر 
)38 عام�اً( إّن�ه سيش�ارك يف دورة األلع�اب 
األوملبية املقررة يف طوكيو صيف عام 2020، 
حيث يأمل يف إحراز ذهبية منافسات الفردي 
يف ك�رة امل�رضب، اللقب الكب�ري الوحيد الذي 

تفتق�ده خزائن�ه. وق�ال فيدرر ع�ىل هامش 
مش�اركته يف حفل ترويجي إلحدى الرشكات 
الراعي�ة ل�ه »تناقش�ت يف األمر م�ع فريقي 
ألس�ابيع عدة، حتى ألش�هر عدة ح�ول ماذا 
يتع�ن ع�يّل فعل�ه صي�ف ع�ام 2020 بع�د 
ويمبل�دون وقب�ل بطول�ة الوالي�ات املتحدة 
املفتوح�ة. يف النهاية، قّرر قلبي املش�اركة يف 
دورة األلع�اب األوملبية مرة جديدة«. وس�بق 

لفيدرر أن أحرز الذهبية األوملبية يف منافسات 
الزوجي مع مواطنه ستانيس�الس فافرينكا 
يف دورة بكن ع�ام 2008، وفضية الفردي يف 
لندن عام 2012 عندما خرس يف النهائي أمام 
الربيطان�ي أندي موراي. وغاب الس�ويرسي 
عن دورة ريو دي جانريو عام 2016. ويحتل 
في�درر املرك�ز الثال�ث يف التصني�ف العامل�ي 
لالعب�ن املحرتف�ن، ويحمل الرق�م القيايس 

يف ع�دد األس�ابيع توالياً الت�ي احتفظ بها يف 
ص�دارة ه�ذا التصني�ف )310( باإلضافة إىل 
الرقم القيايس يف عدد البطوالت الكربى ضمن 

الغراند سالم )20(.
وسبق ألبرز منافسن لفيدرر، الرصبي نوفاك 
دجوكوفيتش املصنف أول عامليا واالس�باني 
رافاي�ل ن�ادال الثاني، أن أعلن�ا عزمهما عىل 
املشاركة يف دورة األلعاب األوملبية يف طوكيو. 
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7الرياضية

فيدرر يعلن مشاركته باأللعاب األولمبية 
في طوكيو 2020

ق�ال تقري�ر صحفي إيط�ايل، اليوم اإلثن�ن، إن كارل�و انش�يلوتي، املدير 
الفن�ي لناب�ويل، يواجه مس�تقبالً مجهوالً مع فريق الجن�وب، يف ظل توتر 
العالق�ة بينه وبن رئيس النادي أوريلي�و دي لورينتيس. وذكرت صحيفة 
»ال ريبوبليكا« اإليطالية، أن أنش�يلوتي ال يتمتع بعالقة جيدة مع أوريليو 
دي لورينتيس. وأضافت أن أنش�يلوتي غري راٍض عن أداء فريقه عىل أرض 
امللعب يف الفرتة األخرية، ما جعله يفكر يف الرحيل عن نابويل بنهاية املوسم 
الجاري. ولفتت إىل أن التوتر بن أنش�يلوتي ودي لورينتيس، الذي تزايد يف 
الف�رتة املاضي�ة، قد يلع�ب دوًرا يف رحيل املدرب الذي قد يخوض موس�مه 
األخري مع نابويل. ويحتل نابويل املركز الرابع بجدول ترتيب الدوري اإليطايل 

برصيد 13 نقطة بفارق 6 نقاط كاملة عن املتصدر يوفنتوس.

تحدث النجم املغربي املهدي بنعطية، عن أس�باب فش�ل منتخب األسود يف 
بطولة أمم أفريقيا، والتي أقيمت يف مرص هذا العام.

وق�ال بنعطية يف ترصيحات متلفزة »املنتخب املغرب�ي ال يضم العًبا كبريًا 
بن صفوفه، ما حدث يف مرص كان مؤملًا بعد الخروج أمام بنن«.

وأض�اف »ينبغ�ي عىل الذين بالغ�وا يف انتقادنا، أن يدرك�وا حقيقة أن من 
يرغب يف التتويج القاري، يجب أن ينعم بوجود العبن كبار«.

وتاب�ع »منتخب املغرب يمتلك العبن جيدين، لكن�ه ال يحظى بنجم كبري، 
عىل س�بيل املث�ال منتخب الجزائ�ر كان يمتل�ك رياض محرز ال�ذي قاده 

لصناعة الفارق وحصد اللقب األفريقي«.
وخرجت بعض األصوات تنتقد بنعطية الذي قلل من قيمة زمالئه السابقن 

يف منتخب املغرب، عىل غرار حكيم زياش وأرشف حكيمي.

يواجه االتح�اد الفرن�ي ضغوًطا عديدة 
قب�ل املب�اراة املرتقبة ض�د تركي�ا، اليوم 
اإلثن�ن، يف التصفيات املؤهلة لكأس األمم 

األوروبية )يورو 2020(.
بع�ض  أن  ليكي�ب،  صحيف�ة  ونقل�ت 
املس�ؤولن السياس�ين يطالب�ون بإلغاء 

هذه املباراة ألسباب أمنية ودبلوماسية.
وأضاف�ت نق�ال ع�ن مس�ؤول باالتح�اد 
الفرن�ي »اليويف�ا وحده م�ن يملك قرار 
اإللغ�اء، األمر غ�ري مطروح م�ن جانبنا، 
إال أن بعض املس�ؤولن يضغط�ون علينا 
الرياضي�ة  باللوائ�ح  جهله�م  بس�بب 

ويعتق�دوا أن الحكوم�ة بإمكانه�ا إلغاء 
املباراة«.

لظ�روف  إال  يلغ�ى  ال  »اللق�اء  وأش�ار 
اضطرارية أو أس�باب قهرية مثل التهديد 
بهجم�ات إرهابي�ة، وإذا لم نلع�ب اللقاء 
فإننا بذلك نهدي الفوز لرتكيا بكل أريحية، 
لذلك األمر غري مط�روح للنقاش باالتحاد 
إذا كان األم�ر سياس�يا،  أم�ا  الفرن�ي، 
فإنه سيكون مؤرشا س�لبيا وضعيفا من 
جانبنا«. كما أكد مس�ؤول أمني لصحيفة 
ليكي�ب، أن الرشط�ة الفرنس�ية جاه�زة 
بكام�ل قوتها لتأمن اللقاء الذي س�يقام 

ع�ىل ملع�ب »دو فرانس«، وأنه�ا اعتادت 
ع�ىل التعام�ل م�ع مث�ل ه�ذه املباري�ات 

الكبرية والحساس�ة.
حكوم�ي  مص�در  لس�ان  ع�ىل  ولفت�ت 
»االحتفال الس�يايس لالعبي تركيا بالفوز 
يف مباراته�م األخ�رية ض�د ألباني�ا لم يلق 
القبول لدينا، يف ظل عالقاتنا الدبلوماسية 

مع األتراك«.
وأتم�ت ليكي�ب تقريره�ا ب�أن الحكومة 
املح�يل  االتح�اد  طالب�ت  الفرنس�ية 
باالستفس�ار من »اليويفا« عن العقوبات 

املحتملة ضد االتحاد الرتكي.

كش�ف لوكا مودريتش نجم وس�ط ري�ال مدريد ومنتخب 
كرواتيا، تفاصيل اإلصابة التي تعرض لها خالل مشاركته 
رفق�ة منتخب ب�الده أمام ويل�ز، يف التصفي�ات األوروبية 
املؤهلة ليورو 2020. وأصيب مودريتش يف الدقائق األخرية 
من مباراة كرواتي�ا وويلز التي انته�ت بالتعادل اإليجابي 
)1-1(، وخ�رج رفقة الفريق الطبي، وه�و غري قادر عىل 
السري بشكل طبيعي عىل قدمه اليمنى. وقال مودريتش يف 

ترصيحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو »عانيت 
م�ن نت�وء يف العضالت، يؤملن�ي قلياًل ويت�ورم، لكني 
أعتقد أن األمر ليس خطريًا، سأكون بخري يف غضون 
أي�ام قليلة«. وتابع »طبيب املنتخ�ب أخربني بأنها 
إصابة غري سارة، لكن يجب أال تكون فرتة الغياب 
طويل�ة، لقد أبلغ عىل الف�ور الجهاز الطبي لريال 

مدريد«. 

واصل�ت لعن�ة اإلصاب�ات خ�الل ف�رتة التوق�ف الدويل، 
مالحقتها لالعبي تشيلي، بعدما عانى الفريق من إصابة 
العب جديد. وذك�رت صحيفة »ذا ص�ن« الربيطانية، أن 
الدنماركي أندرياس كريستينسن، مدافع تشيلي، عانى 
م�ن إصابة خ�الل مب�اراة منتخب بالده أمام س�ويرسا، 

بالتصفيات املؤهلة ليورو 2020.
وأضافت أن كريستينسن خرج قبل نهاية املباراة بدقائق 
بعد إصاب�ة يف منطقة الفخذ، لم يس�تطع إكمال املباراة 

عىل إثرها.
ولفت�ت الصحيف�ة إىل أن أندري�اس ق�د يغيب عن 

مب�اراة بالده املقبلة أم�ام جبل طارق، موضحة 
أنه لم ُيعرف بعد املدة التي سيغيب عنها الالعب.

يشار إىل أن تشيلي عانى من إصابة نجولو 
كانتي، العب الوس�ط ال�ذي أصيب برفقة 

منتخب فرنسا وغاب عن مباراة أيسلندا، 
فيما لن يكون أنطونيو روديجر وروبن 

قائم�ة مب�اراة  لوفت�وس تش�يك يف 
نيوكاس�ل،  أم�ام  املقب�ل  الس�بت 

ح�ول  الش�كوك  تح�وم  فيم�ا 
مش�اركة إيمرس�ون بامل�ريي 

وكوفاسيتش. 

أش�اد الربازي�يل ويلي�ان، بمدرب�ه يف صف�وف 
تش�يلي، اإلنجليزي فرانك المب�ارد، معرًبا عن 
امتنان�ه لإلش�ادة الت�ي حصل عليها م�ن قبله، 
بعد الفوز األخري يف الدوري عىل س�اوثهامبتون 

بنتيجة 1-4.
وانضم ويليان إىل صفوف تشيلي يف عام 2013، 
وحينها كان المبارد يخوض موسمه األخري مع 
البل�وز، وخاض الثنائي مًع�ا 26 مباراة، وقضيا 

الساعات يف التدريبات.
وق�ال ويلي�ان يف ترصيح�ات للموقع الرس�مي 
لتش�يلي: »المبارد كان ذكًي�ا، من بن األفضل 
يف مرك�زه، امتل�ك الج�ودة، وعندما ت�رى العبا 
مثله، تقول إنه ربما يف املس�تقبل يصبح مدرًبا، 

وبالفعل وصل إىل تلك املكانة معنا اآلن«.
وأضاف: »م�ن الغريب أنه مدرب�ي اآلن، ولكني 
س�عيد للغاية للعم�ل معه مرة أخ�رى، منحني 
الثقة للعب، ودائًما ما يريد سعادتي، وبعيًدا عن 

املستويات، يجب أن أهدي آخر مباراتن له«.
وأكم�ل »هو دائًما يقول يل أريد أن أراك س�عيًدا، 
وهذا السبب يف املستويات التي قدمتها مؤخرًا«.

وواص�ل: »أرى أن أس�لوب اللعب ال�ذي يعتمده 
يس�اعدني، فق�د منحن�ي حري�ة، ل�م يع�د من 
ال�رضوري التواج�د دائًم�ا يف الجان�ب األيم�ن 
وفق�ط، ب�ات م�ن الس�هل ع�يل التح�رك ب�ن 
الخط�وط، ويمكنني اللعب ع�ىل الجانب األيرس 

أيًضا«.
وتاب�ع: »أش�عر بالراحة باللعب بتل�ك الكيفية، 
وه�ذا الس�بب وراء تحس�ن مس�تواي، وآمل يف 

املواصلة عىل نفس النحو«.
وتط�رق ويليان للحديث عن زي�ادة قوة الدوري 
اإلنجلي�زي يف الس�نوات الس�ت األخ�رية قائاًل: 
»هن�اك تركيز اآلن عىل لعب ك�رة القدم، وتقليل 

االعتماد عىل الكرات طويلة، اآلن 
تواجه فرقا ال تضم أسماء 

كب�رية، ولكنه�ا تمل�ك 
العب�ن جيدي�ن، هذا 

الس�بب م�ن وجهة 
ه�ذا  أن  نظ�ري 

الدوري هو األفض�ل يف العالم، فهناك جودة بن 
كل الفرق من القمة إىل القاع«.

واستكمل: »الدوري اإلنجليزي حافظ عىل الكرة 
الرسيعة، ولكن عام بعد آخر، أصبح من الصعب 

االعتماد عىل الخطط به«.
وعن أهدافه مع تشيلي بعد خوض 300 مباراة 
مع البل�وز: »أرغب يف مواصلة اللع�ب وأن أقدم 
أفضل مس�توى لدي وأسجل األهداف وأصنعها، 

وأن أتوج باأللقاب«.
وأتم: »عندما تلعب لهذا النادي، عليك التفكري يف 
الفوز باأللقاب، فتش�يلي دائًما ما يريد الفوز، 
نعل�م أن هن�اك مدرب جديد وفلس�فة مختلفة، 
ولك�ن بإمكاننا الفوز بيشء مهم، هذا ما أريده، 
وإذا اس�تمر ذلك املس�توى الجيد، س�يكون من 

املمكن التتويج بالبطوالت«.

فرنسا تقاوم محاوالت إلغاء مباراة تركيا

مودريتش يطمئن جماهير ريال مدريد

لعنة االصابات تواصل ضرب تشيلسي

ويليان يمتدح مدربه فرانك المبارد 

التوتر يهدد استمرار أنشيلوتي 
مع نابولي

بنعطية: المغرب ال يضم العبين كبار

اليسون 
يقترب من 

المشاركة في 
ديربي إنجلترا
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ثقافة
A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w p a p e r

لق�د فّجر االِمام أبو االَح�رار ثورته الكربى التي 
أوض�ح الل�ه به�ا الكت�اب وجعلها ع�ربة ألويل 
االَلباب، فدّك بها حص�ون الظلم، وقالع الجور. 
ان ملحمة كربالء من أه�م االَحداث العاملية، بل 
ومن أهّم ما حققته البرشية من إنجازات رائعة 
يف ميادين الكفاح املسلّح ضّد الظلم و الطغيان، 
فقد غّيت مجرى تاريخ الش�عوب االِس�المية، 
وفتح�ت له�ا آفاقاً مرشق�ة للتمرّد ع�ى الظلم 
والطغي�ان. لق�د ألهبت ه�ذه امللحم�ة الخالدة 
عواطف االحرار، يف سبيل تحرير املجتمع من ني 

العبودية والذّل، وإنقاذه من الحكم الالرشعي.
ان ث�ورة اإلم�ام الحس�ن )س�الم الل�ه عليه(، 
ل�م تكن ث�ورة انفعالي�ة، وال حركة عش�وائية، 
ينقصه�ا الوض�وح يف الرؤي�ة، أو القص�ور عن 
تحديد الغايات واألهداف، بل كانت ثورة واعية، 
لها رؤيتها الواضح�ة، وأهدافها املحددة، والتي 
كش�ف عنها مفجره�ا يف أول بيان م�ن بياناته 
املتعلق�ة به�ا، وذل�ك ح�ن ق�ال صل�وات الله 
وسالمه عليه: )إني لم أخرج أرشا، وال بطرا، وال 
ظاملا، وال مفس�دا، إنما خرج�ت لطلب اإلصالح 
يف أم�ة جدي، أريد أن آم�ر باملعروف، وأنهى عن 
املنكر، وأس�ي بس�ية جدي رس�ول الله، وأبي 
أم�ي املؤمنن، فم�ن قبلني بقول الح�ق، فالله 
أوىل بالحق، وم�ن رد عيّل أصرب هذا، أصرب حتى 

يق�ي الله بيني وبن الق�وم بالحق، وهو خي 
الحاكمن(.

عندما نتحدث عن اإلمام الحسن بن عيل بن أبي 
طالب )س�الم الله عليهم( ال نتحدث عن إنسان 
ع�ادي عاش ث�م مات، دون أن يك�ون له أي أثر 
يف الحياة، وإنما نتحدث عن ش�خصية قدس�ية 
حلّق�ت يف س�ماء املجد والعظم�ة، حتى وصلت 
إىل أس�مى املراتب وأرفع املقامات، فلم يسبقها 
س�ابق، ول�ن يلحقه�ا الح�ق يف جمي�ع املناقب 
والفضائل واملآث�ر واملكرمات. إنها الش�خصية 
الكبية التي تمثل االمتداد الطبيعي لخط النبوة 
والرسالة يف األرض، وهي الشخصية املعصومة 

التي تهدي للتي هي أقوم، كما أنها حلقة الوصل 
بن األرض والس�ماء، وباب من أبواب الله التي 

منها يؤتى.
لقد كان لالمام الحس�ن س�الم الله عليه  رؤية 
واضح�ة ج�دا، وتش�خيص دقي�ق لح�ال األمة 
اإلس�المية، وما منيت به من انحراف عن الحق، 
وحياد عن الرصاط املس�تقيم، وميل عن الجادة 
الس�وية، وتفس�خ من القيم الفاضلة واألخالق 
الكريم�ة، وانغماس يف الباط�ل، وإتباع للهوى، 
وانسياق وراء الش�هوات… وأن ذلك كله بسبب 
يزي�د وحكومته الطائش�ة. وبحق إن الحس�ن 
)س�الم الله عليه(، مدرس�ة ش�امخة عمالقة، 

مرتامي�ة  واس�عة  شاس�عة  كب�ية،  ضخم�ة 
األط�راف، تزخ�ر ب�كل أن�واع العل�وم النافعة، 
واملعارف املفيدة، يف شتى الحقول وكل امليادين، 

وعى جميع األصعدة واملستويات.
ان ل�كل ث�ورة م�ن الث�ورات، أو نهض�ة م�ن 
النهض�ات، ش�عارات مح�ددة وممي�زة، وعادة 
م�ا تعكس ه�ذه الش�عارات الخلفي�ة الفكرية 
والسياس�ية واالجتماعي�ة ملنهج ونه�ج الثورة 
اإلم�ام  ش�عارات  يف  متأم�ل  وكل  وأصحابه�ا 
الحس�ن )س�الم الله عليه(، يف يوم عاش�وراء، 
وكذلك ش�عارات أهل بيته وأصحابه )سالم الله 
عليهم(، يكتش�ف بوضوح أنه�ا كانت تعرب عن 

قي�م الحري�ة واإلص�الح يف مواجهة االس�تبداد 
والفساد.

فاإلمام الحسن )سالم الله عليه( لم يكن هدفه 
من ثورته ونهضته املباركة االستيالء عى الحكم 
او مكاس�ب دنيوية، وإنما كان الهدف الحفاظ 
عى الدين من التحري�ف والتزييف، بل إن الدين 
كل�ه كان يف خط�ر عظيم، ويتمثل ذلك بس�عي 
وعاظ السالطن إىل اختالق الكثي من األحاديث 
املوضوع�ة، وتحوير املفاهيم، وتش�ويه تعاليم 
الدي�ن وأحكام�ه. وكذل�ك مقاوم�ة االس�تبداد 
والدكتاتورية والقهر والظلم الذي كان يمارسه 

الحكم األموي ضد األمة اإلسالمية .

اإلمام الحسين )ع(.. نبراس الحرية ومدرسة العزة والكرامة 

ل���م يفّجر االِمام الحس���ين بن علي بن أبي طالب )س���ام اهلل عليهم���ا(، ثورته الرائدة 
العماقة أش���راً وال بط���راً، وال ظالماً، وال مفس���داً وإّنما أراد تغيير الواق���ع المرير الذي 
كانت تعيشه االَمة من جّراء الحكم االَموي المنحرف عن جميع القيم والمبادئ واالحكام 
االس���امية التي جاء بها رس���ول االنس���انية محمد )صلى اهلل عليه وآل���ه(، ذلك النظام 
االموي الفاس���د المتمثل بحك���م يزيد بن معاوية الذي أحال حي���اة الناس إلى جحيم ال 

يطاق، فقد عّجت الباد االِسامية بجميع صنوف الجور واالِرهاب.

المراقب العراقي/متابعة...

سأل املخ�الف حن أنهكه الع�جب

هل للح�سن مع الرواف�ض من نسب

ال ي�ن�قي ذك�ر الحسن بث�غرهم

وعى امتداد الده�ر يوِق�ُد كاللَّ�هب

وك�أنَّ ال أَك��َل الزم���اُن عى دٍم

كدم الح�سن ب�ك�ربالء وال ش��رب

أَولَْم َي�ِحْن ك�فُّ الب�كاء ف��ما عىس

ُي�بدي وُي�جدي والحسن قد اح��تسب

فأج�ب�ت�ه ما لل�ح�سن وما ل���كم

يا رائ��دي ن��دوات آل�ي�ة الط�رب

إن لم ي�كن بن الح��سن وب�ي�ن�ن���ا

ن�سٌب ف�ي�ك�ف�ي�نا ال�رثاء له ن��سب

والح�ر ال ي�ن�ىس الج�م����يل وردِّه

ولَ�إْن ن�ىس ف�ل�ق��د أس�اء إىل األدب

ياالئ�مي ح�ب الح�سن أج������ن�نا

واج��تاح أودي��ة الض���مائر وارشأّبْ

فل�قد ت�ش�رَّب يف الن��خاع ولم ي��زل

س�ريانه حتى تس���لَّ�ط يف ال�ُرك��ب

من م�ث�له أح��يى الك�رامة ح�ي��ن�ما

م�اتت عى أي��دي ج��باب�رة ال�ع�رب

وأف�اق دن�ي�اً ط�أط�أت ل�والت����ها

ف��رقى ل�ذاك ون�ال ع��الية ال�رت��ب
و غ��دى الص�م�ود بإث�ره م�ت�حفزاً

وال�ذل عن وه�ج الحي�اة قد احت�ج�ب

أما ال�ب�كاء ف��ذاك م��ص�در ع�زنا

وبه ن�واس�ي�ه�م لي�وم ال�من�ق�ل�ب

ن�ب�كي عى ال��رأس امل���رت�ل آي�ة

وال��رمح م�ن�ب�ره وذاك هو الع�ج�ب

ن�ب�كي عى الث�غ�ر امل�ك�س�ر س��نه

ن�بكي عى الج�س�د الس�ليب ال�ُمنته�ب

ن�ب�كي عى خ�در الف��واط�م ح��رسة

وع�ى ال�ش�ب�ي�بة ق�ط�ع�وا إرب�اً إرب

دع عن�ك ذك��ر الخ�ال�دي�ن وغ�ب�طهم

كي ال ت��كون ل�ن�ار ب�ارئ�ه�م ح��طب

نزار قباني يرثي 
اإلمام الحسين 

عليه السالم
المراقب العراقي/ متابعة...

حن س�ئل األدي�ب الكبي الراح�ل جورج 
جرداق عن أوجه الشبه بن الحسن وعيل 
ومل�اذا اختار علّي�اً ليكتب عن�ه ولم يخرت 
الحسن؟ أجاب: »وجدت أن الحسن عليه 
الس�الم هو خط طبيعي ألبيه عيل وأرشت 
اىل ذلك وتحدثت عن فسق معاوية وجرمه 
كم�ا عن ظلم يزيد وبطش�ه، وحن كتبت 
للتاريخ اإلنساني عن حضارة عيل وجدت 
أن في�ه تقاس�يم ديانات كوني�ة وربانية 
فاخرتته نموذجاً لنجاح الثورة الفرنسية، 
واخرتته نموذجاً للعدالة وحقوق اإلنسان، 
واخرتته كذلك مشكاة للفلسفة والحكمة 
واألخ�الق يف ع�يل وس�قراط، وحن كتبت 
»عيل والقومي�ة العربية« كان رداً عى من 
اتهموه أو اتهموني بالش�عوبية، ورضبت 
عن ذل�ك أمثلة كثيه مفاده�ا أن االلتقاء 
مع اآلخ�ر وهو ما حدث بين�ي وبن عيل، 
وم�ا يج�ب أن يح�دث بن اآلخري�ن وعيل 
يج�ب أالّ يكون ما ه�و معتمد عى عرقية 
أو فئوية أو حزبية أو إيديولوجّية ضيقة، 
ب�ل إن العدالة املتواف�رة يف عيل من عادات 
عربي�ة أصيل�ة كح�ب الخي واملس�اعدة 
والنخ�وة والش�هامة والك�رم والرجول�ة 
والبطولة والفروس�ية والشجاعة والعدل 
واالنصاف والثقافة واألدب والفكر والعلم 
والدين أي الزهد ومخافة الله وما غي ذلك 
أم�ور تدفعن�ي يف أن أتخذ م�ن اإلمام عيل 
عليه الس�الم أيقونة قومية عربية أفتخر 

بل أتفاخر بها«.

ع�ى  الربوبي�ة  صف�ة  إرخ�اء  يج�ب  ال 
ش�خصية عيل فتذه�ب اىل طريق مختلف 
ومغاي�ر، فلق�د كان ع�يل ب�رشاً كس�ائر 
البرش، لك�ّن قدرته عى الخل�ق، أي إنتاج 
حال�ة وعي أممي�ة من حقوق ومس�اواة 
وإنص�اف وع�دل وعفو وتس�امح جعلت 
منه إنس�اناً كونياً يف نظر البعض، ذلك ملا 
كان�ت تصنعه قريش وطغاته�ا يف الناس 
من حي�ف وظلم وازدراء آن�ذاك، كان عيل 
نموذج�اً وه�و يؤس�س يف دولت�ه للعدالة 
املحمدي�ة. أليس هو من ق�ال إن الفقر يف 
الوط�ن غربة وامل�ال يف الغربة وطن، وهو 
م�ن يقول: الن�اس صنفان، إم�ا أخ لك يف 
الدي�ن أو نظي لك يف الخلق. وهذا ما ذكره 
ج�ربان خليل جربان الذي تأثر باإلمام عيل 
عليه السالم حن قال إن النبي محمد كان 
يشبهه بعيىس ابن مريم وهذا تشبيه ليس 
جس�مانياً فحسب، مع يقيني أن نور عيل 
ال يختل�ف ع�ن ن�ور األنبياء والرس�ل، بل 
إنن�ي أرى يف التش�بيه ما نطق به يس�وع 
حن كان يتمتم بعبارات استغفار وترحم 
مل�ن يعلقون ل�ه الصليب، أم�ر حدث لعيل 
حن رضب�ه الكافر ابن ملجم فقال األمي 
عليه الس�الم كلمته املش�هورة آن�ذاك: إن 
عش�ت فأمره يل وإن مت فرضبة برضبة. 
بعدم�ا س�ّوق الغ�رب رشقن�ا والرشقين 
منا عى أنه�م قتلة براب�رة يفتك بعضهم 
ببعض، بل إن الناس فيهم أشبه بقطعان 
أغن�ام له�ذا الحاك�م أو ذاك، وكان ه�ذا 
الكالم عقب الثورة الفرنس�يه. إرتأيت أن 
أكتب ش�يئاً عن ذلك وطبعاً كنت قد قرأت 

علّي�اً علي�ه الس�الم وعش�ته وتأث�رت به 
فوجدت�ه قد قام بثورات تل�و الثورات ولم 
تكن ثوراته كالثورة الفرنس�ية وما حدث 
به�ا من إراقة دم ودم�ار. ثورة عيل كانت 
إنس�انية واجتماعي�ة وفكري�ة وثقافية، 
وكان مفصالً أساس�ياً بن جبهتن جبهة 
فسق وقتل وإلغاء واتجار بالبرش والعبيد 
وموت، وجبهة أخرى دين ورحمة وعدالة 
وإنس�انية وحرية وحياة، فكان لزاماً عيّل 
أن أسلط الضوء عى جبهة عيل وهي األنقى 
رغ�م أنني مؤمن بأنها ه�ي التي أنارت يل 
ال�درب والطريق.حيثما تبحث عن العدالة 
تج�د علّي�اً، وأينم�ا تنقب عن اإلنس�انية 
ال تالق�ي نظ�ياً له. فهو النم�وذج األرقى 
واملثل األعى َمن مثله يف إنسانيته وعدالته 
وأريحيته وأبّوته وكرمه وشجاعته؟ وأين 
هم الخلق من علمه وأدبه وبالغته وس�عة 
صدره وحنان�ه؟ نعم… أين هم؟ وأين هو 
أب�و الحس�ن؟ وأين الثرى م�ن الثريا؟ إنه 
عليه الصالة والسالم تجسيد حقيقي لكل 
الفضائل اإلنسانية، فإنك تجده رديفاً لكل 
منقب�ة وفضيلة، وال يس�عك إالّ أن تعتربه 
بمثل تلك املعاني الس�امية التي تشّخصت 
في�ه، فل�م تع�رف البرشية له مثي�اًل. تلك 
البرشي�ة التي لو أنها أزالت تلك الغش�اوة 
ع�ن عينيه�ا، ألدرك�ت أنها خ�رست علياً 
وأضاعت�ه… وال تزال! وألنه ش�عاع للقيم 
العظم�اء  أن  تج�د  للحض�ارة،  ون�رباس 
يتخلّ�ون ع�ن رداء عظمته�م أمامه! فال 
يملك�ون إالّ أن يطأطئوا الرؤوس وينحنوا 

إجالالً وإكباراً له.

المؤلف : د. رؤوف محمد عيل االنصاري

تع�د عمائ�ر املراق�د املقدس�ة ج�زءا م�ن ال�رتاث الحضاري 
األنساني وأحد أجمل الرصوح الخالدة يف التاريخ االسالمي.

ويكمن الهدف من إنجاز هذه الدراس�ة التاريخية والعمرانية 
والسياحية

لكرب�الء يف جوانب ع�دة أبرزها:أوالً:  تقدي�م عرض تأريخي 
لكربالء خ�الل مراحلها املختلفة.ثاني�ا: تقديم عرض ملراحل 

التطور العمراني للمدينة منذ استشهاد اإلمام
الحس�ن )ع( يف واقعة الطف سنة 61ه� )680م( واىل يومنا 
هذا،وبالخص�وص عمائ�ر مراقده�ا املقدس�ة التي ش�هدت 
إنجازا عمرانيامتقدما خالل حقب زمنية مختلفة، باالضافة 
اىل املواق�ع واملعال�م الحيوي�ة الديني�ة والتاريخي�ة والرتاثية 
واآلثارية.ثالثاً: إبراز الجوانب الفنية والجمالية لعمائر املدينة 

والتاريخية
والرتاثية وبالخصوص معالم فنون عمارة الروضتن وما طرأ 

عليهما من تطور وإبداع يف التصميم والبناء والزخرفة.
رابع�ا: دراس�ة الواق�ع العمران�ي الح�ايل للمدينة واألس�س 
العلمية إلعادة تخطيطها وتطويرها، واملحافظة عى املوروث 

العمراني.
خامس�ا: أهمية الس�ياحة وأثره�ا يف ازدهار مدين�ة كربالء 
اقتصادي�ا وثقافي�ا وعمراني�ا... الس�يما الس�ياحة الدينية، 

واملقرتحات والتوصيات املتعلقة بتطويرها.
كم�ا تهدف هذه الدراس�ة اىل تقييم الوضع الح�ايل للموروث 
العمراني يف مدينة كربالء املقدس�ة، وتحديد األطر املستقبلية 
والثقافي�ة  واالجتماعي�ة  جوانبها:االقتصادي�ة  لتطوي�ر 
والس�ياحية، واب�راز أهميته�ا كأح�د القطاعات االساس�ية 
للتنمية... وتهدف كذلك اىل البحث يف موضوعات السياس�ات 
والربام�ج واملعاي�ي الواجب إتخاذه�ا ملراقب�ة االخطار التي 
يتع�رض له�ا امل�وروث العمران�ي عند إعم�ار مرك�ز املدينة 
واآلفاق املس�تقبلية للتطوير.وكذلك تهدف هذه الدراس�ة اىل 
تفعيل ال�دور االقتصادي يف ه�ذه املدينة املقدس�ة، وتحقيق 
التكام�ل بن الجه�ات ذات العالق�ة بامل�وروث العمراني بما 
يع�ود عى أه�ايل املدين�ة وامل�دن العراقي�ة االخ�رى باملنافع 
االجتماعي�ة والعوائد املالي�ة، وزيادة ف�رص العمل يف مجال 
االعم�ار والتطوي�ر واملحافظ�ة ع�ى امل�وروث العمراني من 
خالل إع�ادة تأهيل املباني واالحياء القديم�ة ومواقع الرتاث 
العمران�ي، وتطوير اس�رتاتيجية التعاون ب�ن مدينة كربالء 
واملدن االس�المية األخ�رى يف مجال التطوي�ر واملحافظة عى 

الرتاث.
نأمل أن تكون هذه الدراسة االكاديمية، التي شملت الجوانب 
التاريخية والعمرانية والسياحية لكربالء، تتناسب ومكانتها 
يف الحض�ارة االس�المية، وخطوة نحو دراس�ات مس�تقبلية 

أخرى.

جورج جرداق... عاشق اإلمامين علّي والحسين )ع(

عمائر المراقد المقدسة ..أجمل الصروح الخالدة في التاريخ االسالمي
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علوم
A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w p a p e r

تمك�ن عامل�ون يف رشكة "أبل"، من مش�اهدة 
مقاطع فيديو كثرية للحياة الش�خصية لبعض 
مس�تخدمي كام�ريا املراقب�ة Cloud Cam التي 
تنتجه�ا الرشك�ة، وذل�ك به�دف تحس�ن آلية 
الذكاء االصطناعي يف تلك الكامريات، بحسب ما 

كشفت عنه وكالة بلومبريغ األمريكية لألنباء.
يف التفاصيل، نقلت الوكالة عن مصادر تش�ارك 
يف عملي�ة تطوير آلية ال�ذكاء االصطناعي حتى 
يمكنه�ا التمييز ب�ن حاالت التهدي�د الحقيقية 
مثل اقتح�ام لصوص للمكان املراقب بالكامريا، 
أو ح�وادث عادية مثل تح�رك قطة يف املكان، أن 
عاملن يف أبل بالهند ورومانيا ش�اهدوا لقطات 
فيديو تصل إىل 150 مقطعاً ترتاوح مدة الفيديو 
الواح�د م�ا ب�ن 20 - 30 ثانية تس�جل الحياة 

اليومية لبعض مستخدمي تلك الكامريا.
وأوضحت الوكال�ة أن آلية ال�ذكاء االصطناعي 

رغ�م م�ا تقدمه من تس�هيالت لإلنس�ان فإنها 
ما زالت تحت�اج إىل إدارة برشية، ومن ثم لجأت 
أبل ملوظفن من أجل مش�اهدة تلك الفيديوهات 
م�ن أجل تحليله�ا، ومن ثم برمج�ة آلية الذكاء 
االصطناع�ي ع�ى تحدي�د نوعية الحرك�ة التي 
تح�دث يف األماكن التي تراقبه�ا الكامريات، من 
أجل إصدار إنذار مناس�ب يف حالة تعرض املكان 

للرسقة.
كما قالت متحدثة باس�م الرشك�ة للوكالة إنها 
تراع�ي خصوصي�ة العم�الء، وإنه�ا حريص�ة 
أن يكون�وا ه�م وحده�م فقط من يش�اهد تلك 
املقاطع، وتابعت أن تل�ك املقاطع يتم الحصول 
عليه�ا من قبل العمالء الذين يقدمونها، يف حالة 
رغبتهم يف إصالح ج�ودة التقاط الكامريا، وتتم 
دراس�تها بع�د اعتماده�ا من قب�ل مراجعن يف 

الرشكة.

النظ�ام الغذائ�ي املت�وازن من األش�ياء التى يس�عى 
الكث�ريون لتحقيقها، للتمتع بأس�لوب حياة صحي ، 
والوقاية من األمراض ، وتشمل عنارص النظام الغذائي 
املتكامل الخرضاوات والفواك�ه الطازجة واملكرسات 
والب�ذور والربوتين�ات، ىف ه�ذا التقري�ر نتع�رف عى 
نصائ�ح الختيار أطعمة متكامل�ة ىف نظامك الغذائي، 

:Health وفقاً ملوقع
*استمتع بمجموعة واسعة من األطعمة الكاملة مثل 

الخ�رضوات والفواكه والحبوب الكامل�ة والبقوليات 
، وتأك�د م�ن أن هذا يش�كل ما ال يقل ع�ن 80 ٪ من 
نظام�ك الغذائي اليومي، اجع�ل يوًما واحًدا عى األقل 
خالًي�ا من اللحوم ، حيث تركز ع�ى األطعمة النباتية 

كجزء أسايس من وجبتك.
*واخ�رت خمس�ة حب�ات م�ن الفواك�ه والخرضوات 
التي تس�تمتع بها وتناولها عى م�دار اليوم، ويمكنك 
اس�تخدامها ع�رب العدي�د م�ن األطب�اق أو من خالل 

السلطة.
*كذل�ك تن�اول الفاصولي�ا والع�دس والب�ازالء فهي 
ليس�ت غني�ة باأللي�اف الغذائية فحس�ب، ب�ل غنية 
أيًضا بالربوتن النبات�ي والعديد من املغذيات الدقيقة 

الهامة.
*واس�تمر عى عادة الطهي يف املن�زل وتعبئة وجبات 
الغ�داء الخاص�ة بك، بدالً م�ن رشاء وجب�ات جاهزة 

لألكل والوجبات الخفيفة املصنعة.

 *اصنع وجبة طعام أو وجبة خفيفة من خالل الجمع 
ب�ن العن�ارص الغذائي�ة الرئيس�ية - الكربوهيدرات 
الغنية باأللياف والربوتن والدهون الصحية، رشيحة 
من الحبوب الكاملة مع بعض زبدة الفول الس�وداني 

واملوز عى سبيل املثال.
*واخرت الحبوب الكاملة مثل: الشوفان والخبز واألرز 
البني واملكرون�ة من الحبوب الكامل�ة باعتبارها من 

الخيارات الصحية.

تعرف على فوائد اب��������ل ت����خ����ت����رق خ����ص����وص����ي����ة م���س���ت���خ���دم���ي���ه���ا 
"التوابل الذهبية"

ع�ى م�ر القرون يج�وب الكرك�م، أو م�ا يع�رف ب�"التوابل 
الذهبي�ة"، أنحاء العالم، بس�بب لونه األصفر املميز ، كما أنه 

يوصف كمكمل يعمل مضادا قويا للكثري من األمراض.
فالكركم ش�ائع االس�تخدام يف الط�ب الصين�ي والهندي، إذ 
يع�ود تاريخ اس�تخدامه إىل 4000 عام يف الهن�د، حيث يوفر 
"الكركمن"، املرك�ب الكيميائي الطبيعي املوجود يف الكركم، 

خصائص قوية مضادة للميكروبات وااللتهابات واألكسدة.
ويستخدم الكركم الطازج عى نطاق واسع لألغراض الطبية، 
كون�ه يحتوي عى مركبات نش�طة بيولوجي�ا مع خصائص 

طبية قوية، كما يعترب من املكمالت الغذائية األكثر فعالية.
وذكرت دراس�ات طبية حديثة أن أناسا استخدموا الكركم يف 
عالج الجروح ومشكالت الجلد وااللتواءات العضلية ومشاكل 

التنفس، وكذلك االلتهابات واألورام الخبيثة.
ويحت�وي الكرك�م ع�ى مكون�ات ع�دة م�ن املع�ادن، مث�ل 
الكالسيوم والحديد والبوتاس�يوم واملنغنيز والنحاس والزنك 
واملاغنيس�يوم، والتي تس�اعد يف الحد من االلتهابات، خاصة 
داخل الجهاز الهضمي، الحتوائه عى مضادات األكسدة التي 

تساعد يف الحماية من تطور أمراض الرسطان.
كما يحارب الكركم بش�كل فعال االلتهابات يف الجس�م، مثل 
الته�اب املفاصل واملع�دة، إضاف�ة إىل امليكروب�ات والقرحة 
املعدية واملعوية، فيما يحس�ن وظيفة الدماغ ويعالج مرض 

ألزهايمر، ويساعد يف عدد ال يحىص من املشاكل الصحية.
وأظه�رت الدراس�ات أن أطف�ال األمه�ات ذوات املس�تويات 
العالي�ة من االلتهابات أثناء الحم�ل معرضون لخطر متزايد 
لإلصاب�ة باضطراب�ات النمو العصبي، مث�ل اضطراب طيف 
التوح�د واضطراب فرط النش�اط الناتج ع�ن نقص االنتباه، 
لك�ن تن�اول الكركم يمكن أن يقل�ل االلتهاب�ات أثناء الحمل 

وبالتايل يعزز من قوة دماغ الطفل.

امازون تدعو الى تنظيم 
تقنية التعرف على الوجه

دعت "أمازون" الدول إىل تنظيم استخدام تقنية التعرّف عى 
الوج�وه، يف وقت تواج�ه املجموعة العمالق�ة انتقادات حادة 
يف مج�االت مختلفة، من موقعها املهيم�ن إىل مدى احرتامها 

الحياة الخاصة.
وج�اء يف بي�ان أصدرته املجموع�ة لتوضيح موقفها بش�أن 
مس�ائل عّدة، كالتغري املناخي والحد األدنى لألجور والهجرة، 
أن�ه ينبغي للحكوم�ات أن "تعم�ل برسعة ع�ى وضع إطار 
تنظيم�ي لضم�ان اس�تخدام ه�ذه التكنولوجي�ا بالش�كل 

املناسب".
وأورد البيان: "كما الحال مع كل التقنيات، ُيس�اء اس�تخدام 
تقنية التعرّف عى الوجوه. ونحن نقّدم إرش�ادات لكل زبائن 
برمجية ريكوغنيش�ن Rekognition، بمن فيهم قوى األمن، 

حول السبل املثى الستخدامه".
وينترش اس�تعمال هذه التقنية يف العالم بالرغم من املخاوف 

التي تثريها بشأن حماية الحقوق والحريات.
وباتت "أمازون"، كغريها من عمالقة التكنولوجيا مثل"آبل" 
و"غوغل" و"فيس�بوك"، متقّدمة يف بع�ض املجاالت لدرجة 
أطلقت السلطات األمريكية تحقيقاً واسعاً ملعرفة إذا ما كانت 

قد انتهكت حقوق املستهلكن أو قواعد مكافحة االحتكار.

الضغط املستمر، واملطالب العالية، والدعم االجتماعي 
املنخفض، وع�دم وجود مكافآت الئق�ة، غالبا ما تثري 
ظه�ور متالزمة من التوت�ر العاطفي العصب�ي والقلق 

العصبي.
أعلنت أكاديمية طب العمل "إيومريتوف" أن عمل املكتب 
يؤثر س�لًبا عى الجس�م، مما يؤدي إىل حدوث متالزمة من 

اإلجهاد العصبي واالنفعال العصبي والقلق والعصبية.
ويق�ول الخ�رباء إن اآلثار الس�لبية الرئيس�ية لعم�ل املكتب 
تش�مل التوتر الش�ديد واإلجهاد املس�تمر والخم�ول البدني، 
وغالًب�ا م�ا يكون ه�ذا مدعوًما بج�داول العمل غ�ري املنتظمة 

وظروف املكتب غري املقبولة.
وقالت االكاديمية انه "يف الوقت الحارض، يوجد مش�كلة ارتفاع 
وتزايد باس�تمرار مرض العامل�ن يف املكاتب،  الس�بب الرئييس 

للوضع الحايل هو س�وء األج�واء يف املباني املكتبية، بس�بب التهوية املنظمة 
بشكل غري صحيح وعدم كفاية التبادل الجوي".

باإلضافة إىل ذلك، فإن الضغط املستمر، واملطالب العالية، والدعم االجتماعي 
املنخف�ض، وعدم وجود مكافآت الئقة، غالباً ما تثري ظهور متالزمة اإلجهاد 
العصبي واالنفعال العصبي. يف كثري من األحيان هذا يؤدي إىل أمراض الجهاز 
العصب�ي والقل�ب واألوعية الدموية. واح�دة من أخطر عواق�ب العمل الزائد 
والقل�ق يف مكان العم�ل قد يكون ظهور أمراض النس�اء يف النس�اء وضعف 

الصحة اإلنجابية لدى الرجال.
ويؤكد األطباء أن كل ش�خص يعمل يف املكتب يجب أن يرتاح كل س�اعة ملدة 
15 دقيقة"، واش�اروا اىل ان "الشخص بحاجة إىل ممارسة التمارين البدنية، 
وتحري�ك العضالت حتى ال يكون هناك خمول جس�دي، هذه األمور الصغرية 
ستساعد يف الحفاظ عى نمط حياة جيد أيضا، خالل فرتات الراحة، يجب عليك 

بالتأكيد رشب املاء أو الشاي. هذا سوف يساعد الكى، واألوعية الدموية".

اكاديمية طبية تحذر من خطورة العمل المكتبي 

ما هي عناصر النظام الغذائي الصحي؟

جوجل تزيل 29 تطبيقًا من متجر اندرويد
أزالت رشكة جوجل 29 تطبيق من متجر أندرويد 

التابع لها، والتى تجاوز عدد مرات تحميلها 
أكث�ر من 10 مالين مرة من "بالي 

س�تور"، حي�ث أبلغ�ت رشكة 
 Quick الس�يرباني  األم�ن 

Heal Security Labs عن 
هذه التطبيقات.

موق�ع  وبحس�ب 
الهن�دي،   gadgetsnow
ف�إن 24 م�ن أص�ل 29 
تطبيًق�ا ض�اًرا تنتم�ي 
HiddAd، حيث  إىل فئ�ة 

م�ن  الن�وع  ه�ذا  يق�وم 
التطبيقات ببساطة بإخفاء 

أيقوناته�ا بع�د تش�غيلها األول 
الشاش�ة  ع�ى  اختص�ار  وإنش�اء 

الرئيس�ية، والقصد من ذلك هو عدم السماح 

للمستخدمن بإلغاء تثبيت التطبيق.
وأض�اف ان�ه عندم�ا يقوم املس�تخدمن 
خ�الل  م�ن  التطبي�ق  بتش�غيل 
ه�ذه  تع�رض  االختص�ار، 
ملء  إعالن�ات  التطبيق�ات 
شاش�ة  ع�ى  الشاش�ة 
الجهاز، أم�ا التطبيقات 
األخرى فهي  الخمس�ة 
Adware ويت�م تثبيتها 
اإلعالن�ات  خ�الل  م�ن 
عندما يزور مستخدمي 
هوات�ف أندروي�د مواقع 
مثل،  االجتماعي  التواصل 
فيس ب�وك ويوتي�وب، فيما 
املس�تخدمن  جوج�ل  أوص�ت 
ب�رضورة ح�ذف ه�ذه التطبيق�ات 

بشدة.

حذر تقرير صادر عن مجموعة الدول الصناعية 
الس�بع الكربى G7، أنه يجب أال يتم إطالق عملة 
"لي�ربا" التابعة لفيس ب�وك، إىل أن تثبت الرشكة 
أنه�ا آمن�ة، مبينة أن العمالت املش�فرة تش�كل 

خطراً عى النظام املايل العاملي.
وبحسب موقع BBC، يعرض مرشوع التقرير 9 
مخاطر رئيسية تش�كلها هذه العمالت الرقمية، 
مح�ذًرا من أنه حت�ى لو قام داعم�ي عملة ليربا 
بمعالجة هذه املخ�اوف، فقد ال يحصل املرشوع 
ع�ى موافقة من املنظم�ن ىف النهاية، فيما يأتى 
هذا التحذير بعد أيام فقط من انس�حاب كل من 
 Stripeو  eBayو وفي�زا  وماس�رتكارد   PayPal
م�ن م�رشوع لي�ربا، مش�ريين إىل ع�دم اليق�ن 

التنظيمي.
فيم�ا ضمت مجموع�ة العمل التابع�ة ملجموعة 

السبع والتى قامت بإعداد هذا التقرير، مسؤولن 
كبار م�ن البنوك املركزية وصن�دوق النقد الدوىل 
ومجل�س االس�تقرار امل�اىل، الذى ينس�ق قوانن 
اقتصادات مجموع�ة العرشين، فيما قالت فرقة 
العم�ل: “إن داعم�ي العمالت الرقمي�ة مثل ليربا 
يجب أن يكونوا قانونين، وأن يحموا املستهلكن 
ويضمنوا عدم اس�تخدام العمالت لغسل األموال 

أو تمويل اإلرهاب".
ورغم أن التقرير الذي من املنتظر أن س�يقدم إىل 
وزراء املالي�ة ىف االجتماعات الس�نوية لصندوق 
النق�د ال�دوىل هذا األس�بوع، لم ي�رش إىل "ليربا" 
بش�كل منفرد، لكن�ه ىف نفس الوق�ت يوضح أن 
العمالت املش�فرة املصممة لتقليل تقلب الس�عر 
مع إمكانية التوسع الرسيع تشكل مجموعة من 

املشاكل املحتملة.

تقرير يحذر من عملة "ليبرا" 
التي ينوي "فيس بوك" اطالقها

عرس الهضم من املش�اكل الصحية الش�ائعة نتيجة تناول كمي�ات كبرية من األطعمة 
الدسمة أو غري الصحية، ىف هذا التقرير نقدم أفضل النباتات الطبية لتهدئة 

.step to health وتخفيف عرس الهضم بشكل طبيعي ، وفقا ملوقع
- الزنجبي�ل: له خصائص طبي�ة وعالجية عديدة، فهو مدر للبول 
وينظف الجسم من السموم، ويعترب تناول الزنجبيل ، سواء كان 
طازًج�ا أو جاًفا ، فعااًل يف الحد م�ن االنزعاج مثل االنتفاخ وآالم 
البطن والغثيان واإلس�هال، فضالً عن كونه خياًرا رائًعا يف حالة 

اإلصابة بقرحة املعدة. يمكنك تناوله كشاي 
أو عص�ري ، أو حت�ى إضافت�ه إىل األطعمة 

لتحسن الهضم.
- الش�اي األخ�رض: يحت�وي ع�ى م�ادة 
الكاتش�ن التى تس�اعد ع�ى تخفيف ألم 
البط�ن والغازات واالنتف�اخ وهو مرشوب 
مضاد لألكس�دة ومضاد لاللتهابات ، وذلك 

بفضل محتواه من الكاتشن.
-النعن�اع: تش�ري الدراس�ات إىل أن النعن�اع 
يس�اعد ع�ى اس�رتخاء الجه�از الهضم�ي 

ويخفف املغص وألم البطن وعرس الهضم.
- القرفة: تعترب القرفة نباًتا طبًيا، وتستخدم 
من�ذ العص�ور القديم�ة كع�الج للعدي�د م�ن 
األمراض، يس�اعد يف تقليل االلتهاب ، ويحارب 
الجذور الحرة ، ويقلل من مس�تويات السكر يف 

الدم ، ويحفز الجسم بشكل طبيعي.
فيما يتعلق بالجهاز الهضمي ، قد 

تس�اعد القرفة ع�ى تهدئة 
ع�رس الهض�م واألل�م 

الذى يس�ببه قرحة 
أنه  كم�ا  املعدة، 

يع�زز وظائف 
الكبد ويمنع 
الطفيليات 

املعوية.

تعرف على النباتات 
التي تخفف عسر الهضم

الت�ي  الخ�رضاء  األس�طح  تع�د 
تش�مل عى م�زارع حقيقية فوق 
أس�طح املبانى، خطوة مهمة جًدا 
أزم�ة  التعام�ل م�ع  ىف 
املناخ من مختلف 
حي�ث  الزواي�ا، 
دول  تتح�رك 
حالًي�ا  العال�م 
كب�ري  بش�كل 
ه�ذه  لتبن�ى 
البيئية  الحركة 
 ، ء ا لخ�رض ا
نرصد  وهن�ا 

بع�ض 
الح�ركات 
ولي�ة  لد ا
ملهم�ة  ا
ىف ه�ذا 

اإلطار.
ووفًقا ملا ذكرته صحيفة "اإلندبندنت" الربيطانية، 
أصبح�ت األس�طح املغط�اة باألعش�اب وحدائق 
الخ�رضاوات وأوراق الش�جر الخ�رضاء مش�هًدا 
ش�ائًعا يف العديد من املدن حول العالم، وتس�تثمر 
املزي�د واملزي�د من ال�رشكات الخاصة وس�لطات 

املدن يف األسطح الخرضاء.
وتشمل فوائد هذه األسطح توفري تكاليف الطاقة، 
والتخفيف من مخاطر الفيضانات، وإنشاء موائل 
للحي�اة الربي�ة يف املناط�ق الحرضي�ة، ومعالجة 
تلوث اله�واء والحرارة وحتى إنت�اج الغذاء، فلها 

دور كبري ىف حل مشكلة املناخ.
وأشار تقرير حديث إىل أن سوق األسقف الخرضاء 

يف اململكة املتحدة يتوسع بمعدل %17 كل عام.
وس�يتم افتتاح أكرب مزرعة يف العالم عى السطح 
يف باري�س يف عام 2020، كما أن هناك مخططات 

مماثلة يف مدينة نيويورك وشيكاغو. 

االسطح الخضراء
 وسيلة لحل ازمة المناخ 



عن رسـول الله (صىل الله عليه وآله وسلم): 
«ما مـن ولد باّر ينظر إىل والديه نظر رحمة، 

إال كان له بكل نظرة حّجة مربورة.

www.almuraqeb-aliraqi.com

almurakebiraqi@gmail.com

0790124038707722299319
07829981455

����-������-�����-�����

03 15

04 57

12 07

07 33

11 24 االثنين 14 تشرين األول 2019 العدد 2174  السنة العاشرة

المراقب العراقي/ متابعة...

وق�ال "الغفي�ي" يف سلس�لة تغريدات عىل 
حس�ابه بتوي�ر: إن التهدي�دات التي تهدد 
محمد بن س�لمان يف اململك�ة ال تأتي فقط 
من أس�فل الهرم )املجتم�ع( إنما من قمة 
ه�رم الس�لطة أيض�ا وم�ن داخ�ل العائلة 
الحاكمة )أمراء غاضبني( اس�تخدم معهم 
اب�ن س�لمان العن�ف والتعذي�ب واالبت�زاز 
واملراقبة والتجسس والسجن لُيعبَّد طريقه 

نحو عرش السلطة بعد أبيه.
وأكد أن هناك إنعداما للثقة يتعاظم بمحمد 
ب�ن س�لمان داخ�ل أف�راد وأم�راء األرسة 
الحاكم�ة، ليس فق�ط بقدرات�ه ومؤهالته 
،بل به ش�خصيا ونفس�يا وعقلي�ا، خاصة 

بعد أن غدر ببعظهم وابتزَّ املؤثرين منهم يف 
الريتز كارلتون وطب�ق معهم مبدأ "إخافة 
الجمي�ع" أو "الجمي�ع مته�م" حتى يثبت 

العكس بوالئه له.
وأوضح الباحث الس�عودي أن امللك سلمان 
هو مظلة البن�ه ويحميه من كب�ار األمراء 
وه�و م�ن يقف أم�ام أي عمل ض�ده، لكن 
موت امللك سيفتح الباب للرصاع واستخدام 
العنف ضده بعد سياساته وتسلطه وانفراده 
بالسلطة التي تعترب لعب بإعدادات ما أُتفق 

عليه عرب عقود داخل األرسة.
وأصبحت سياس�ات ابن س�لمان � بحسب 
الغفي�ي � تفت�ح الب�اب أم�ام رصاع�ات 
وتنافس بني أفراد العائلة الحاكمة؛ لتغيريه 
قواعد تقاس�م الس�لطة فيما بينهم، والتي 
بات�ت تأخذ منح�ى غري مس�بوق يف تاريخ 

الحكم منذ التأسيس "ناهيك عن التجسس 
عليهم ومضايقتهم ومتابعتهم وهو وضع 
لم يعيشوه من قبل إال أمراء محددين وليس 

الجميع."
وأض�اف فه�د الغفيي:"الخالف�ات داخ�ل 
األرسة الحاكم�ة ظه�رت إىل العلن ولم تعد 
هناك إمكانية إلخفائها من خالل مؤرشات 
"الريت�ز ،املراقب�ة ،تحجيم س�لطة األمراء، 
جريم�ة #خاش�قجي،طرح أرامكو، حرب 
اليم�ن ..إل�خ" الت�ي له�ا جميعه�ا عالقة 
ب�رصاع ابن س�لمان لوصول�ه للعرش،وقد 
يب�دأ التغيري مع بدء بعض األمراء سلس�لة 

تحركاتهم ضده".
وتابع مشريا إىل تهمييش ابن سلمان ألمراء 
األرسة:"الجي�ل األول م�ن األرسة الحاكمة 
تم�ت اإلطاحة به وتهميش�ه م�ن قبل ابن 
س�لمان، مثل محمد بن عبد العزيز ومقرن 
ب�ن عب�د العزي�ز وط�الل ب�ن عب�د العزيز 
ومحمد بن نايف، وحتى ش�خصيات الجيل 
الثان�ي، بندر بن س�لطان أو محمد بن فهد 
وغريهم،وق�د بات�ت ممنوعة م�ن حضور 
اجتماعات امللك ومس�تثناة من دائرة صنع 

القرار".
وأشار الباحث السعودي إىل أن جريمة قتل 
اللواء عبد العزيز الفغم-الحارس الشخيص 
للملك-دق�ت أج�راس الخط�ر داخ�ل أفراد 
العائل�ة الحاكمة من وص�ول جنون محمد 
ب�ن س�لمان إىل أق�رب املقرب�ني م�ن امللك 

إلزاحته عن طريقه، حتى لو كان له مكانة 
عند امللك وقريب منه.

وأكمل: "ابن س�لمان س�يقتل أي ش�خص 
يش�عر أن�ه عقب�ة أو خط�ر عىل س�لطته 

ووصوله للعرش"
الحاكم�ة  األرسة  أن  الغفي�ي  واس�تطرد 
وأعض�اء هيئ�ة البيعة ت�درك أن محمد بن 

س�لمان يتلقى دعما أمريكي�ا ومن لوبيات 
صهيوني�ة وإماراتي�ة يف الوالي�ات املتحدة 
م�ن أجل وصوله للعرش، فهي التس�تطيع 
الوق�وف بوجه�ه طامل�ا أن املل�ك س�لمان 
عىل قي�د الحياة والدع�م الخارجي باإلدارة 
األمريكية الحالية مستمر، لكنها تعول عىل 

املستقبل.

حالة غليان داخل األسرة الحاكمة ضد بن سلمان

امراء ال سعود يتحينون الفرصة لالنقضاض على العرش 

ايجايب..
 اسواق شعبية الصحاب 

البسطات والجنابر
من االمور االيجابي�ة هو ما اعلنته  امانة بغداد انها تتحرك 
يف الوقت الراهن لبناء اسواق جديدة بديلة الصحاب الجنابر 
والبس�طات املنترشين عىل ارصفة الشوارع وانه سيتم بناء 
29 سوقا شعبيا لتوزيعها عىل تلك الرشيحة وعىل الرغم من 
ان امانة بغداد لم تعمل عىل ازالة العشوائيات والتجاوزات يف 
مختلف املناطق والسكنية منها اال ان شوارع بغداد شهدت 
عودة البسطات عىل ارصفتها وامام املحالت، عىل الرغم من 

ازالتها يف االيام املاضية.

 سليب..
 االستيالء عىل ممتلكات 

المكون المسيحي  
 من الجوانب الس�لبية هو وجود عمليات اس�تيالء تنظمها 
بعض الش�خصيات التي تدعي ارتباطها بجهات سياس�ية 
عىل ممتلكات املكون املس�يحي يف العاصم�ة بغداد،واملنازل 
املس�توىل عليه�ا يق�در بالع�رشات يف مناط�ق متفرقة من 
العاصمة بغداد أبرزها الكرادة واملنصور، فضالً عن منطقة 
52 ومعظمها تكون خالية بسبب هجرة أصحابها إىل خارج 
البالد  لذلك ع�ىل الحكومة العراقية ب�اتخاذ إجراءات رادعة 

للحد من التجاوزات.

كشف الباحث السعودي والناشط المهتم في الشؤون 
السياسية فهد الغفيلي، عما وصفه بحالة غليان داخل 
األسرة الحاكمة في السعودية تجاه ولي العهد محمد 
بن سلمان، مؤكدا أن أمراء العائلة الكبار رافضون له 

وسيمنعون وصوله للعرش عندما تتغير الموازين.

نقص االدوية يدفع الفنزوليين 
الى الشعوذة !

 املراقب العراقي/ متابعة...
مع النقص املزمن يف األدوية وزيادة نس�بة 
التضخ�م يف فنزوي�ال، يلج�أ ع�دد متزاي�د 
م�ن األش�خاص إىل الط�ب البدي�ل ملعالجة 
األمراض الش�ائعة يف ه�ذا البلد الذي يعاني 

أزمة اقتصادية خانقة.
وتمتل�ئ غرف�ة االنتظار الصغ�رية يف منزل 
يف  الواق�ع  غواياني�س"  "ب�راذر  املعال�ج 
كاراكاس  العاصم�ة  يف  بيت�اري  منطق�ة 
برسع�ة بامل�رىض. القادم�ني م�ن مختلف 

أحياء العاصمة.
وتوض�ح روزا س�اييس )77 عام�ا( الت�ي 
جاءت إىل هذه "العيادة" للحصول عىل عالج 
لذراعها التي تؤملها "نذهب إىل املستشفيات 
وال نجد ش�يئا هناك. ليس لديهم أي أدوية 
أو يف ح�ال كان�ت لديه�م، تكون أس�عارها 

باهظة. ماذا عسانا نفعل؟".
ويق�ول صاحب هذا امل�كان إنه يعالج نحو 
200 مري�ض يف األس�بوع يف غرفة مضاءة 
بالش�موع تض�م رسيري�ن ومجموعة من 
التماثي�ل الجصي�ة التي يؤك�د املعالج أنها 

تمثل "كيانات روحية".
وتش�ري س�اييس وهي زبونة دائمة يف هذا 
املركز الروحي إىل أنها تؤمن بطرق روزاليس 
للمعالج�ة مضيف�ة "لق�د ش�فى كليَتي".
يف كل أنح�اء فنزويال خصوص�ا يف املناطق 
الفق�رية مث�ل بيتاري، ال يس�تطيع املرىض 
أن يدفع�وا ثمن األدوية التي أصبحت نادرة 

للغاية جراء األزمة االقتصادية الحادة.
ويلف�ت اتحاد الصيادل�ة يف فنزويال إىل 

أن الصيدلي�ات واملستش�فيات تملك 
20 باملئة فقط من األدوية الالزمة.

 املراقب العراقي/ متابعة...
ن�ال الفيل�م "س�ينما دانك�ي" للمخ�رج االيراني "ش�اهد 
احمدل�و" قب�ول لجن�ة التحكي�م يف مهرج�ان "بوس�ان" 
الس�ينمائي الكوري الجنوبي والتي رش�حته للحصول عىل 

جائزة املهرجان يف مجال "النافذة عىل اسيا".
ولقي فيلم "س�ينما دانكي"، خالل حض�وره الدويل االول يف 
مهرجان بوس�ان، اقباال واس�عا من قبل املش�اركني، حيث 
عقدت له ندوات حوارية نظرا لرغبة املشاهدين الكوريني يف 

التعرف عىل هذا الفيلم االيراني.
علما، ان الفيلم االيراني املرشح لنيل جائزة "كيم جي سوك" 
يف مهرجان بوس�ان الكوري الجنوبي، يواجه منافسة قوية 
من قبل فيلم "س�ريك الحياة" للمخرج الباكستاني "رسمد 

سلطان".

فلم ايراني مرشح للفوز 
بمهرجان "بوسان" السينمائي الكوري

 المراقب العراقي /متابعة...

بل�غ ع�دد ال�زوار اإليراني�ني املتوجه�ني إىل 
كربالء املقدس�ة إلحياء زيارة األربعني عرب 
مع�رب جذابة الحدودي يف خوزس�تان أكثر 
م�ن 300 ألف زائ�ر ايران�ي، حيث تقدم 
مئ�ات املواكب أن�واع الخدم�ات للزوار 
يف ه�ذا املع�رب.اآلالف م�ن عش�اق أهل 
بيت الرس�الة من مختل�ف املحافظات 
اإلیرانیة ورغم املخاطر واألجواء الحارة 
یتدفقون ه�ذه األیام من منفذ جذابة 
الحدودي يف محافظة خوزستان نحو 
کربالء املقدسة إلحياء مراسم زيارة 
األربعني املليونية وس�ط استعدادات 
أمنية وخدمية وصحية للس�لطات 

املحلیة.
وانت�رشت مواک�ب الخدم�ة علی 
تق�دم  وه�ي  الطری�ق  ط�ول 
خدماته�ا.. وکم�ا ه�ي الصورة 
دائما هناك تفان ونکران للذات 

يف خدمة هدف سام وسط انتشار املفارز الطبیة 
والقوات األمنیة.

ویواصل عشاق الحسین علیه السالم حث الخطی 
نحو کربالء املقدس�ة، عرب هذا املنف�ذ، متلهفین 
لنیل الش�فاعة بمواس�ات أهل بیت النبوة علیهم 

السالم يف الدنیا واآلخرة.
م�ن جهته  اعلن مدير عام الط�رق والنقل الربي 
بمحافظ�ة ايالم )غربي اي�ران( ان 122 ألف زائر 
غادروا اىل العراق او دخلوا البالد عرب منفذ مهران 

الحدودي خالل يوم امس االثنني.
وقال "نورالله دلخواه" يف ترصيح ملراس�ل وكالة 
انب�اء فارس اليوم الثالثاء: يف غضون 24 س�اعة 
املاضية غادر 106 االف و789 شخصا عرب منفذ 
مهران الحدودي فيما دخ�ل ايران عرب هذا املنفذ 

16 ألف و105 اشخاص.
واوض�ح ان الف�رة م�ن 16 ولغاي�ة 21 ترشين 
االول/اكتوب�ر الج�اري س�تكون ذروة تردد زوار 
االربع�ني عرب منفذ مهران الح�دودي مع العراق، 
مضيف�ا: يج�ب أن يك�ون ل�دى ال�زوار برنامج 

مناسب لسفرهم لتجنب املشاكل املحتملة.

بعد اختفائه 12 عاما...طفل 
أردني يظهر في مصر!

املراقب العراقي/ متابعة...
اس�تدعت الخارجي�ة األردني�ة والد طف�ل أردني 

اختفى من�ذ أكثر من "12" عام�ا، بعد تداول 
صوره يف مرص.

عادت قضية الطفل األردني الذي اختفى يف 
ظروف غامض�ة عام 2007 إىل الواجهة، 
بعد أن غردت ناشطة أردنية عىل توير 
"م�ني فيك�م بتذك�ر الطف�ل ورد الي 
انفق�د 2007 أبوه منزل هاي الصورة 
ع�ىل صفحت�ه وس�معتلو فيديو قبل 
ش�وي بيحكي انو شاف صورتو عىل 
صفح�ة املفقودي�ن بمرص وم�ا حدا 
ساعده لألسف !!! قضية ورد انترشت 
بش�كل مش طبيع�ي يا ريت ل�و نقدر 

نساعد أبوه ونوصل صوتن".
وعلق�ت الخارجية األردني�ة يف بيان عىل 

املعلوم�ات املتداول�ة ع�رب موق�ع التواصل 
االجتماعي "توير"، والتي تتحدث عن وجود 

الطفل يف مرص، وطلبت من والده مراجعة مركز 
العمليات يف ال�وزارة لتزويدها بجمي�ع املعلومات، 

مؤكدة االس�تعداد التام لتقديم املس�اعدة يف سبيل حل 
القضية، بحسب موقع "رسايا".

شبيه 
محمد صالح يصور 
اإلعالنات نيابة عنه !

املراقب العراقي/ متابعة...
اس�تضاف اإلعالمي امل�رصي عمرو الليثي، مهندس مرصي، قال إنه ش�بيه نجم 
ليفربول الش�هري محم�د صالح.وقال الليثي، خالل لق�اء يف برنامجه "واحد من 
الناس"، الذي يذاع عىل قناة النهار املرصية، مس�اء الس�بت، إن "شبيه محمد 
صالح، الذي يدعى أحمد بهاء، فجر مفاجأة، عندما تحدث معه عن أنه يقوم 

ب�أداء بعض اإلعالنات الخاصة بالرشكات بدي�ال لالعب ليفربول، خاصة 
عندما يكون يف فرة انشغال يف مباريات الدوري اإلنجليزي".

وأوض�ح أحمد به�اء، أن "إع�الن فودافون وإع�الن بيبيس بني 
اإلعالن�ات، التي ق�ام بأدائه�ا، مضيفا: "أص�ور الجزء 

الخ�اص يف م�رص وباق�ي التصوي�ر، يت�م يف 
إنجلرا، ويقوم به صالح".

 املراقب العراقي/ متابعة.. 

قدمت مدينة بولندية رحالت مجانية 
بالنقل العام ملدمني القراءة، برشط 
أن يكون�وا حامل�ني أحد أعمال 
توكارتش�وك  أولغ�ا  الكاتب�ة 
الحائزة ع�ىل جائزة نوبل 

يف اآلداب.
النقل  سلطات  وقالت 

يف مدينة فروتس�واف، حيث تعيش أولغا توكارتش�وك، أمس 
الجمع�ة، إن�ه بإمكان الن�اس الذين يحملون كتبه�ا الركوب 

مجاناً يف الحافالت والرام عىل مدار نهاية األسبوع.
وتق�ع فروتس�واف غ�رب بولن�دا ويقطنه�ا نح�و 640 ألف 

نسمة.
وق�ال رئي�س املكتب اإلعالم�ي يف بلدية املدينة برشميس�الف 
غاليك�ي لوكالة "فران�س برس": "فور علمن�ا الخميس بنبأ 
فوز أولغا توكارتش�وك بجائزة نوبل، أردنا مش�اركة فرحتنا 
مع جميع س�كان مدينتن�ا بينهم الكاتبة الت�ي ُمنحت أخريا 

لقب مواطنة رشف" يف فروتسواف.
وأض�اف: "حتى األح�د املقبل ضمناً، يمك�ن ألي راكب يحمل 
كتاباً ورقياً أو إلكرونياً ألولغا توكارتش�وك استخدام وسائل 

النقل العام مجانا يف مدينتنا".
وُتعرف توكارتش�وك بأنها مؤيدة لالتحاد األوروبي وناشطة 
بيئي�ة نباتية كما تواجه باس�تمرار انتق�ادات من املحافظني 
القوميني عىل رأس الس�لطة يف بولندا. وهي تعترب فروتسواف 
"من أجمل وأهم مدن أوروبا"، وفق ما قالت لدى منحها لقب 

مواطنة رشفية يف حزيران/يونيو املايض.

كتب الروائية الفائزة بنوبل.. تتحول لتذاكر نقل عام ببلدتها

قوافل الزائرين تدخل العراق
 ألداء زيارة أربعينية االمام الحسين )ع( 


