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قوى سياسية تطالب بتحصين الحدود العراقية الغربية 
وتحذر من تسلل العصابات االجرامية بحماية امريكية

مع انطالق عمليات »نبع الخراب« التركية..

المراقب العراقي/ سالم الزبيدي...
اطلقت الحكومة الرتكية عملياتها العس�كرية 
الت�ي حملت عنوان »نبع الس�ام« يف س�وريا ، 
منتهكة يف ذلك جميع االعراف واألطر القانونية 
التي توجب احرتام س�يادة البلدان وتحول دون 
التدخ�ل ال�ري والعس�كري، وخل�ف العدوان 
الرتكي يف اول ايامه العديد من القتىل والجرحى 
يف صف�وف املدنيني ، ناهيك ع�ن حجم الخراب 

الذي حل باملدن السورية.
ويف ظ�ل ذلك الع�دوان عىل االرايض الس�ورية، 
ح�ذرت قوى سياس�ية من خط�ورة املوقف يف 
الح�دود العراقية الس�ورية، ودعت اىل رضورة 
تحش�يد القوات االمنية ومس�ك الحدود خشية 
دخول عدد من عنارص العصابات االجرامية اىل 
عمق االرايض العراقية ، السيما بعد االنباء التي 
اكدت قيام الق�وات األمريكية بنقل 80 معتقاً 
أجنبي�ا من تنظيم داعش اإلجرامي من س�جن 

الشدادي بريف الحسكة الجنوبي إىل العراق.
ناهي�ك ع�ن زج تركي�ا آلالف العصاب�ات التي 
تدعمها ودربتها داخ�ل االرايض الرتكية يف ذلك 
الع�دوان، وهو ما يهدد االمن القومي العراقي ، 

ويجعله يف خطر محدق.
ويرى املختص بالش�أن االمن�ي الدكتور معتز 
محي عبد الحمي�د، ان هنالك فرصة لعصابات 
داع�ش وعوائلهم اىل لدخ�ول يف العراق مجدداً، 
الن املخيمات التي تتواجد فيها عوائل الدواعش 

غري محصنة.

ب�ه  خ�ص  ترصي�ح  يف  الحمي�د  عب�د  وق�ال 
»املراق�ب العراق�ي« ان »ال�ركات االمريكي�ة 
هي م�ن ترف عىل تلك املخيم�ات، ولهذا فان 
واش�نطن قام�ت بتهري�ب العدي�د م�ن قيادة 
عصابات داعش، وارسلتهم اىل جهات مجهولة 
وامل�ؤرشات تق�ول انه�ا نقلته�م يف قواعده�ا 

بالعراق«.
وأضاف الخبري االمني ان »العراق امام مخطط 
خط�ري وقد ي�زج اكثر من 70 ال�ف داعيش مع 
عوائله�م اىل اراضيه، وقد يؤثر ذلك عىل الوضع 

االمني يف شمال وغربي العراق«.
ولف�ت اىل ان »عصاب�ات داع�ش دع�ت اىل فك 
ارس عوائلها يف املخيمات الس�ورية، كتمهيد ملا 
يجري اليوم يف س�وريا من اجتياح تركي ، الذي 
س�ينفذ تلك الرغب�ة بحذافريها ، الس�يما وان 
تركي�ا كانت ق�د لعبت دور واض�ح يف ديمومة 

الرصاع بسوريا ».
وأش�ار اىل ان »الحكومة مطالبة باتخاذ موقف 
ح�ازم ازاء تلك التطورات وان ال تبقى با حول 

وال قوة ».
م�ن جهته اكد عض�و مجلس الن�واب العراقي 
النائ�ب منصور البعيج�ي،  إن »هج�وم تركيا 
عىل االرايض السورية هو تدخل سافر واحتال 
جديد تقوم به تركيا عىل االرايض السورية تحت 
ذريع�ة محاربة االرهابيني املتواجدين باملناطق 

السورية دون موافقة الحكومة السورية ».
وق�ال يف بي�ان حصلت »املراق�ب العراقي« عىل 

نس�خة من�ه، ان�ه »يج�ب ان تحك�م الح�دود 
العراقي�ة م�ع دول الج�وار بقبضة م�ن حديد 
ملن�ع اي تس�لل ارهابي اىل اراضين�ا وهذا االمر 
يجب ان يكون من اولوي�ات الحكومة لحماية 
اراضيها حتى التكون ماذ امن لارهابيني كما 
حصل س�ابقا م�ع عصابات داع�ش االرهابية 

التي دمرت وقتلت بدم بارد«.
وأض�اف »يجب تقدي�م الدعم الكام�ل لحماية 
الحدود وتوفري كل ما يلزم من كامرات حرارية 
وقطع�ات عس�كرية وعج�ات مختص�ة بتلك 
املناطق لضمان حماية الحدود من اي تسلل او 
اعتداء خارجي لحماية اراضينا وش�عبنا وامن 

بلدنا الداخيل«.
يش�ار اىل ان الع�دوان الرتك�ي اطل�ق االربعاء 
ملاحق�ة  واس�عة  عس�كرية  عملي�ة  امل�ايض 
عن�ارص »قس�د« يف س�وريا، بع�د ان اعط�ت 
االدارة االمريكي�ة الضوء االخرض لها من خال 

انسحابها من سوريا. 

المراقب العراقي/ متابعة...
دعا رئي�س كتل�ة الحكمة فالح الس�اري 
اليوم الس�بت، لعقد جلسة برملانية طارئة 

الس�تضافة وزيري الداخلية والدفاع.
وقال الس�اري يف ترصي�ح تابعته »املراقب 
العراق�ي« ان »املصلحة العام�ة والوطنية 
تحت�م ان يعق�د مجلس الن�واب خال هذا 
االسبوع جلس�ة طارئة يستضيف خالها 
وزيري الداخلية والدفاع باالضافة اىل قائد 
عملي�ات بغداد للوقوف ع�ىل اخر تطورات 
التحقيقات الجارية بشأن سقوط ضحايا 

من املتظاهرين والقوات االمنية«.
ان  يج�ب  الن�واب  مجل�س  ان  وأض�اف« 
يك�ون له الدور الكبري يف مجريات االحداث 
وأهمه�ا تداعي�ات االحتجاجات الش�عبية 

االخرية والتحقيقات بشأنها«.
ولف�ت اىل« ان اوض�اع الباد تس�تدعي اىل 
عق�د جلس�ة طارئة خ�ال هذا االس�بوع 
لتك�ون لدي�ه رؤي�ة رقابية واضح�ة ازاء 

االحداث واملجريات«.

دعوة لعقد جلسة 
برلمانية طارئة

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
املحاصصة السياس�ية ليس�ت يف تسلم 
املناص�ب وانم�ا  ش�ملت عق�ود وزارة 
النف�ط يف جميع مفاصلها , فمحاوالت 
لجنة الطاقة النيابي�ة يف اجراء تحقيق 
بفساد الركات الكردية النفطية التي 
تغلغلت يف قط�اع الطاقة جوبه برفض 

نياب�ي كردي , كون تلك الركات تعود 
ملكيتها اىل عائلة برزاني .

رشكت�ي كار والق�ريان حصل�ت ع�ىل 
عقود مريبة من قب�ل وزارة النفط , يف 
مجايل املشتقات النفطية والنفط الخام 
, حي�ث تنص عقودها ع�ىل مدة العمل 
تصل اىل 50 عاما وفرتة سماح للتمديد 

تص�ل اىل 49 عام�ا اخ�رى , فضا عن 
خصومات تص�ل اىل 40% من املنتجات 
الت�ي تبيعها لحس�ابها الخاص , حيث 
ت�م اعتماد س�عرمادة ) النفث�ة(، التي 
يق�در س�عر الطن له�ا ب�� 600 دوالر 
يف ح�ني ان الخص�م اقتطع م�ن املبلغ 

املذكور مايقارب ال� 240 دوالر”.

لقد ت�م ثبوت وجود خ�رق للمال العام 
يف رشكة توزيع النفط س�ومو ورشكة 
توزيع املنتج�ات النفطية لركتي كار 
وقي�وان ورشك�ة العق�ود الكهربائية” 
ك�ون رشكة س�ومو ه�ي الت�ي تحيل 
تل�ك العق�ود بموافق�ة وزارة النف�ط , 
فالعاقة ما ب�ني الطرفني تثري عامات 

اس�تفهام وش�كوك ثابته بجود فس�اد 
يف تل�ك العقود والجه�ات التي فاوضت 

ألبرامه�ا.
كتل سياس�ية كردية وغريه�ا تمارس 
ضغوط�ات عىل رئاس�ة الرملان ولجان 
الطاق�ة م�ن اج�ل اغ�اق املل�ف لهذه 
ال�ركات م�ن خ�ال مس�اومة ه�ذه 

القضي�ة م�ع ملف ال�ركات النفطية 
االخ�رى التي يش�وبها الفس�اد والتي 
تعود ملكيتها لسياس�يني متنفذين من 
غري االكراد , عر اغاق امللفات بصورة 
كاملة , وابقاء هدر املال العام مس�تمر 
بس�بب املحاصص�ة واملس�اومات التي 

تمارسها الكتل املعنية.

يق�ول الخبري االقتص�ادي الدكتور عبد 
الرحم�ن املش�هداني يف اتص�ال م�ع ) 
املراق�ب العراقي(: عق�ود وزارة النفط 
التي منحتها لركات كردية يش�وبها 
الفساد , وقد منحت يف ظروف اليعلمها 

احد . 
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اعضاء مجالس المحافظات يثورون ضد قرار 
»تجميدهم« ويصفونه بغير القانوني !!

ستكشف قريبًا.. النزاهة النيابية تلوح 
بملفات فساد كبيرة 

»رأس العين« السورية تقع نهبًا
 لالحتالل التركي 

المراقب العراقي/ احمد محمد...
ق�رار الرمل�ان االخ�ري بخص�وص تجمي�د املجالس 
املحلية وانهاء عملها لم ياقي صيغة قانونية حسب 
مختصون وأعض�اء يف تلك املجال�س، حيث اكدوا أن 
تنفيذ هذا القرار غري ملزم ملجالس املحافظات، فيما 
لفتوا اىل أن عملية الغاؤها يحتاج اىل تعديل دستوري 

وهذا صعب جدا.
وأش�ار املختص�ون اىل أن االنتخاب�ات املحلية املقبلة 
س�تجري يف موعدها املقرر، ولم يطرأ عليه أي تغيري 

حتى اآلن. 
فمن جهته اعتر عضو مجلس محافظة بغداد سعد 
املطلب�ي، يف ترصيح ل� »املراق�ب العراقي« إن »قرار 
الرملان االخري حول تجميد عمل مجالس املحافظات 
الحالية غري دستوري«، مبينا أن »تنفيذه ليس واجبا 

عىل املجالس أملحلية.
وأكد املطلبي، أنه »يف حال اصدر الرملان قانونا خاصا 
بتجمي�د انهاء عمل او الغاء مجالس املحافظات فأن 

تنفيذه يصبح لزاما عىل أملجالس
واعت�ر املطلبي، أن »الغاء تل�ك املجالس ليس باألمر 
السهل ألنه يحتاج اىل تعديل يف الدستور العراقي الفتا 
اىل أن »االس�تعدادات لانتخابات املحلية املقبلة الزال 
قائما ولم تلغى اال يف حال الغاء املجالس وفق قانون 
رسمي وليس مجرد قرار من الرملان او لجنة منه«.

بدوره�ا اش�ارت اللجن�ة القانوني�ة النيابي�ة اىل أن 
»مجال�س املحافظ�ات مثلم�ا اخفق�ت يف العدد من 
امللفات اال أنها قد نجحت يف ملفات اخرى، وبهذا فان 

حلها يحتاح اىل دراسة عميقة«
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المراقب العراقي/ بغداد...
النزاه�ة  لجن�ة  عض�و  كش�فت 
الي�وم  نصي�ف،  عالي�ة  النيابي�ة 
الس�بت، أن االيام املقبلة ستشهد 
الكش�ف عن ملفات فساد كبرية، 
املفتش�ني  مكات�ب  ع�دت  فيم�ا 
العام�ني الت�ي ت�م الغاءه�ا بأنها 
كان�ت املعرق�ل األول يف محارب�ة 

الفساد.

وقالت نصي�ف يف ترصيح اطلعت 
إن  العراق�ي«  »املراق�ب  علي�ه 
“املرحلة القادمة ستشهد محاربة 
وهن�اك  أش�كاله  ب�كل  الفس�اد 
ملفات كبرية سيتم كشفها خال 

األيام القادمة“.
وأضاف أن “الرملان استطاع إلغاء 
املص�د األول ال�ذي ل�م يس�تطيع 
مكافحة الفس�اد اال وهو مكاتب 
املفتش�ني”، مش�رية إىل أن “إلغاء 

مكات�ب املفتش�ني العمومي�ني ال 
يس�تهدف ش�خصا معين�ا بق�در 
إنه�اء فيص�ل مه�م من انتش�ار 

الفساد يف الباد”.
املفتش�ني  “بع�ض  أن  اىل  ولف�ت 
س�يحالون عىل التقاع�د والبعض 
مجل�س  إىل  أمره�م  ت�رك  اآلخ�ر 
الوزراء ام�ا إعادتهم إىل وظائفهم 
الس�ابقة كونه�م يحمل�ون صفة 

درجة خاصة«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن�ت وزارة الدف�اع الرتكية الس�يطرة ع�ىل مدينة 
»رأس الع�ني« الس�ورية، وأن عملي�ة »نبع الس�ام« 
أدت حت�ى اآلن إىل مقت�ل 415 عن�رصا يف الوح�دات 
الكردية، بينما لم تعرتف األخرية إال بمقتل ثاثني من 

عنارصها.
وأص�درت ال�وزارة بيانا ظهر اليوم الس�بت جاء فيه 
أن�ه »تمت الس�يطرة عىل مدين�ة »رأس العني« رشق 
الفرات »نتيجة العمليات الناجحة املس�تمرة يف إطار 
عملي�ة نبع الس�ام«. وأك�دت مص�ادر أن »الجيش 
الرتك�ي والجيش الوطني الس�وري )معارضة( دخا 

املدينة من أطرافها الرقية«.
ويأتي ذلك يف وقت نفت ميليش�يات ما تسمى »قوات 
سوريا الديمقراطية« ظهر اليوم السبت اعان تركيا 
سيطرتها عىل وسط مدينة راس العني يف شمال رشق 
س�وريا. وقال مس�ؤول يف ميليش�يات قس�د لوكالة 
روي�رتز لانب�اء ان »القوات الرتكية لم تس�يطر عىل 

وسط مدينة رأس العني«.
واعلنت وزارة الدفاع الرتكية يف وقت س�ابق من اليوم 
عن س�يطرة الق�وات الرتكية عىل مدين�ة راس العني 
بمحافظة الحسكة قرب الحدود السورية مع تركيا، 
يف الي�وم الراب�ع من اعتدائها عىل عىل ش�مال ورشق 

سوريا.
 وأف�ادت ال�وزارة يف بي�ان آخر 
أصدرت�ه صباح�ا بأن�ه »جرى 
استهداف مواقع قوات »سوريا 
تهيم�ن  الت�ي  الديمقراطي�ة« 
عليها وتقودها وحدات حماية 
وج�وا  ب�را  الكردي�ة  الش�عب 
بش�كل فعال«.  بدورها افادت 
»ق�وات  إن  األناض�ول  وكال�ة 

املعارضة الس�ورية وصلت إىل الطريق الدويل الواصل 
بني مدينتي منبج والقامشيل رشقي سوريا«.

وق�ال قائ�د عس�كري يف »جي�ش الرقي�ة« التابع 
للجي�ش الوطن�ي الس�وري )املع�ارض( إن »جي�ش 
الرقي�ة التاب�ع للجيش الوطني س�يطر ع�ىل بلدة 
األرتوازية، حوايل 80 كلم شمال رشق محافظة الرقة 
الواقعة عىل طريق حلب-القامش�يل الدويل، وبذلك تم 
قطع طريق األتوس�رتاد الذي يشكل أهم طرق شمال 
رشقي س�وريا، مما يعني قطع طريق اإلمداد لقوات 

قسد من جهة محافظة الحسكة«.

قصف على تركيا... 
ومج�ددا قصف�ت الوح�دات الكردي�ة اليوم الس�بت 
بقذائ�ف هاون مدينة أقجة قلعة الرتكية، وس�قطت 
قذيفت�ان دون أن تنفج�را ق�رب فن�دق يقي�م في�ه 
الصحفيون الذين يغطون العملية، وذلك بعد يوم من 
إصابة اثنني من مراسيل وكالة األناضول عندما أطلق 
عن�ارص الوحدات النار عىل مبن�ى يضم صحفيني يف 
مدينة القامش�يل الس�ورية املقابل�ة لقضاء نصيبني 

عىل الطرف الرتكي.
وقالت وزارة الدفاع الرتكية إنها نفذت غارات وقصفا 
مدفعي�ا الليلة املاضية يف منطق�ة رشق الفرات، مما 
أدى إىل ارتف�اع عدد القتىل إىل نح�و 415 عنرصا منذ 

بدء عملية »نبع السام«. 
»ق�وات  تق�ول  املقاب�ل،  يف 
س�وريا الديمقراطي�ة« -وفقا 
للمراس�ل- إنها قتلت وجرحت 
أع�دادا م�ن ق�وات املعارض�ة 
ومن الجي�ش الرتكي، كما أنها 
تع�رتف بمقتل ثاثني فقط من 

عنارصها. 
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الفساد ينخر الشركات الكردية النفطية وكتل سياسية تغطي على سرقاتها
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األمن القومي اإليراني: لدينا أدلة 
مهمة حول الهجوم على ناقلة النفط 

ولن تمر بال رد

التوغل التركي مسرحية 
والشعب السوري 

يدفع الثمن !
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المراقب العراقي/ متابعة...
اكد عضو لجنة العمل والشؤون االجتماعية النيابية فاضل 
جاب�ر، اليوم الس�بت، ان منحة الطوارئ س�ترصف ل�150 

الف عائلة نهاية الشهر الجاري.
وق�ال جابر يف ترصيح  صحفي تابعت�ه »املراقب العراقي« 
إن »منحة الط�وارئ التي أطلقتها وزارة العمل والش�ؤون 
االجتماعية س�ترصف ل�150 ألف مس�تحق م�ن العائات 
الفقرية والش�باب العاطلني عن العم�ل«، الفتاً إىل إن »عدد 
املتقدم�ني عىل منحة الط�وارئ بلغ قربة 60 ألف ش�خص 

حتى اآلن وقد يصل العدد إىل أكثر من 150 ألف«.
وأض�اف أن »وزارة العمل خصص�ت 175 ألف دينار عراقي 
ل�كل متق�دم ضمن محن�ة الط�وارئ«، مؤك�داً أن »املنحة 
سترصف نهاية الش�هر الجاري ولثاثة أشهر حتى انتهاء 

السنة الحالية«.
ولف�ت اىل أن »مجلس الن�واب و وزارة العم�ل لديهم توجه 
بح�ل تلك األزمة عر إيج�اد فرص عمل وتفعي�ل الصناعة 

الستقطاب الشباب الخريجني«.

العمل البرلمانية: 
منحة الطوارئ ستصرف

 لـ150 الف عائلة

7
الشك يحيط 

بمستقبل سواريز 
مع برشلونة

اك�د النائ�ب عن تحالف »س�ائرون«، ب�در الزيادي، 
الس�بت ، أن رئي�س ال�وزراء ع�ادل عب�د املهدي لم 
ينجح بتطبيق برنامجه الحكومي. وقال الزيادي إن 
»الرنام�ج الحكومي لعادل عب�د املهدي، هو مجرد 
ح�ر عىل ورق، وهو عىل ال�ورق جيد جداً، لكن عىل 
أرض الواق�ع ال يوج�د له أي تطبيق«، مش�رياً اىل أن 
»س�نة كاملة مرت عىل عمر الحكومة واملواطن، لم 
نلمس أي يشء واضح يف الواقع من هذا الرنامج«.

ولف�ت اىل أن »عب�د امله�دي ل�م ينج�ح يف تطبي�ق 
الش�عب  اىل  يشء  يق�دم  أو  الحكوم�ي،  برنامج�ه 
العراقي يف جمي�ع مفاصل الدول�ة العراقية، وليس 
عىل مس�توى الخدمات فقط«. وأض�اف أن »جميع 
ال�وزارات عملها متلكئ وبطيء، رغم املوازنة املالية 
الكبرية، وتخصيص مبالغ كبرية لتلك الوزارات، لكن 

ال يوجد اي عمل ملسه املواطن حتى الساعة«.

نائب: عبد المهدي لم ينجح 
بتطبيق برنامجه الحكومي



الشريط 
األمين

الحشد الشعيب: 40 الف عنصر امين 
وخديم يشاركون بتأمين زيارة االربعين

المراقب العراقي/ ديالى...

أعلن�ت خلي�ة اإلع�ام األمن�ي، أن طائ�رات »اف 16« 
العراقية دمرت ثاثة مواقع ل�«داعش« وقتلت من فيها 

شمال غربي بحرية حمرين.
وقال�ت الخلية، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة 
من�ه إن »بإرشاف قي�ادة العملي�ات املش�ركة، ووفقاً 
 16_F ملعلوم�ات اس�تخبارية دقيق�ة، نفذت طائ�رات
العراقية رضبات جوية، اس�تهدفت خالها ثاث أهداف 
معادي�ة لعن�ارص داع�ش عبارة ع�ن مخ�زون رئييس 
لألسلحة واألعتدة وأوكار، ش�مال غربي بحرية حمرين 

يف محافظة دياىل«.
وأضافت الخلية، أن »الرضبات أس�فرت عن تدمري هذه 

األهداف وقتل من فيها من عنارص إرهابية«.

طائرات »اف 16« العراقية تدمر 
3 مواقع لـ«داعش« يف دياىل

المراقب العراقي/ بغداد...

أعلن�ت قيادة عمليات س�امراء، عن اعتقال 
148 مطلوب�ا للقض�اء بينه�م 37 بتهم�ة 
ع�رات  حج�ز  ع�ن  فض�ا  »االره�اب«، 
العج�ات والدراجات الناري�ة التي ال تحمل 
ارقام ومستمس�كات رس�مية، فيما نوهت 
اىل أن الخطة االمنية الخاصة بحماية زائري 
زيارة االربعني تس�ري بش�كل جي�د، وجميع 

الطرق مفتوحة امام املواطنني.
القي�ادة يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب  وقال�ت 
العراقي« نس�خة منه، إنه ت�م البدء »بتنفيذ 
الخط�ة االمني�ة الخاص�ة بزائ�ري االم�ام 
الحس�ني )عليه السام( بمناسبة االربعينية 
الت�ي بلغ ع�دد ال�زوار فيه�ا للف�رة من 9 
االول  تري�ن   12 ولغاي�ة  االول  تري�ن 

وعرب�ي  عراق�ي  زائ�ر  ال�ف   540  ،2019
واجنب�ي، وبمش�اركة 17500 م�ن قواتن�ا 
االمني�ة التابعة اىل وزارتي الدفاع والداخلية، 
و7000 مقاتل من فصائل الحش�د الشعبي 
ضم�ن قاطع عملي�ات س�امراء«.وأضافت 
القي�ادة، أن »ط�ريان الجي�ش نف�ذ ضم�ن 
الخط�ة الخاص�ة بتأمني الزي�ارة 11 طلعة 
جوي�ة منها 8 ليلية، ل�رضب اهداف محددة 
بناًء عىل معلومات اس�تخبارية دقيقة، كما 
نفذت القوة الجوي�ة طلعتني لرضب اهداف 
ارهابية منتخبة«، مشرية اىل »القاء القبض 
ع�ىل 37 مطلوبا وفق املادة 4/ ارهاب وأكثر 
م�ن 111 مطلوب�ا بم�واد اخ�رى، وحج�ز 
عرات العج�ات والدراجات النارية التي ال 
تحمل ارقام ومستمس�كات رسمية، كما تم 

تنفيذ عرات الكمائن والسيطرات«.

عمليات سامراء
 تعتقل 148 مطلوبا للقضاء 
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تأكيدات على اجراء االنتخابات بموعدها المقرر

نواب وأعضاء محليون: قرار »تجميد« مجالس المحافظات غير واجب التنفيذ والغاؤها يحتاج تعدياًل دستوريًا
المراقب العراقي/ احمد محمد...

ق�رار الربمل�ان االخ�ري بخص�وص تجمي�د املجال�س 
املحلية وانهاء عملها لم ياقي صيغة قانونية حس�ب 
مختص�ون وأعض�اء يف تلك املجالس، حي�ث اكدوا أن 
تنفي�ذ هذا القرار غري ملزم ملجالس املحافظات، فيما 
لفتوا اىل أن عملية الغاؤها يحتاج اىل تعديل دستوري 

وهذا صعب جدا.
وأش�ار املختص�ون اىل أن االنتخابات املحلي�ة املقبلة 
س�تجري يف موعدها املقرر، ول�م يطرأ عليه أي تغيري 

حتى اآلن. 
فمن جهته اعترب عضو مجلس محافظة بغداد س�عد 
املطلب�ي، يف ترصيح ل�� »املراقب العراق�ي« إن »قرار 
الربمل�ان االخري حول تجميد عمل مجالس املحافظات 
الحالية غري دستوري«، مبينا أن »تنفيذه ليس واجبا 

عىل املجالس أملحلية.
وأكد املطلبي، أنه »يف حال اصدر الربملان قانونا خاصا 
بتجميد انهاء عم�ل او الغاء مجالس املحافظات فأن 

تنفيذه يصبح لزاما عىل أملجالس
واعترب املطلب�ي، أن »الغاء تل�ك املجالس ليس باألمر 
السهل ألنه يحتاج اىل تعديل يف الدستور العراقي الفتا 
اىل أن »االس�تعدادات لانتخابات املحلية املقبلة الزال 
قائم�ا ولم تلغى اال يف حال الغاء املجالس وفق قانون 

رسمي وليس مجرد قرار من الربملان او لجنة منه«.
بدوره�ا اش�ارت اللجن�ة القانوني�ة النيابي�ة اىل أن 
»مجال�س املحافظ�ات مثلم�ا اخفق�ت يف العدد من 
امللفات اال أنها قد نجحت يف ملفات اخرى، وبهذا فان 

حلها يحتاح اىل دراسة عميقة«
وق�ال عض�و اللجنة يحي�ى املحم�دي، يف ترصيح ل� 
»املراقب العراقي« إن »قرار الربملان االخري بخصوص 
تجمي�د مجالس املحافظات اليعن�ي حلها او الغاؤها 
وإنم�ا إلبع�اد البريوقراطي�ة يف العم�ل خصوص�ا يف 
امللف�ات الت�ي تم�ر بتلك املجال�س«، مبين�ا أن »قرار 
االلغاء بش�كل نهائي يحتاج اىل تعديل دستوري وهذا 

االمر صعب جدا«.
ولفت املحمدي، اىل أن »هناك تحركات نيابية من هنا 
وهناك ح�ول انهاء عمل هذه املجالس »، معتقدا أنها 
»لن تفلح بااللغاء بش�كل نهائي ألن تعديل الدستور 

عملية معقدة«.
واكم�ل املحم�دي أن »اقام�ة االنتخاب�ات يف موعدها 
املقرر يف نهاية ش�هر نيس�ان من الع�ام املقبل الزال 
س�اري املفع�ول اال يف ح�ال ق�رر مجل�س ال�وزراء 

تمديده«.
وكان مجل�س النواب ق�د صوت الثاث�اء املايض عىل 

إنهاء اعمال مجالس املحافظات وتجميد عملها.
ويأت�ي ذلك القرار تزامنا م�ع حزمة االصاحات التي 
اعلن�ت عنها الحكومة العراقية والتي جاءت كرد عىل 
موجة التظاهرات التي ش�هدتها بغ�داد واملحافظات 

العراقية.
و اىل ذل�ك اع�رب رؤس�اء مجال�س املحافظ�ات عن 
رفضهم للق�رار الذي اصدره الربملان العراقي القايض 
بحل مجالس�هم، معتربين أنه ثغرة لتش�تيت الجهود 
الخدمي�ة، فيم�ا ح�ذروا من فج�وة مالي�ة وأزمة قد 

تحدث يف املحافظات

المراقب العراقي/ بغداد...

اك�دت كتل�ة ائت�اف الوطني�ة, ان الربمل�ان 
بانتظار ارسال حزمة جديدة من اإلصاحات 
من قب�ل الحكومة لغ�رض اقرارها, مرجحا 

وصولها خال اليوميني املقبلني.

وق�ال رئيس الكتل�ة النائب كاظم الش�مري 
يف ترصي�ح اطلعت »املراق�ب العراقي« عليه 
ان »مجل�س ال�وزراء ارس�ل الوجب�ة االوىل 
من االصاح�ات اىل مجلس الن�واب حيث تم 
التصويت عليه�ا واقرارها«، مبينا ان »هناك 
وجبة اخرى س�تصل الربمل�ان خال اليومني 

»رئي�س  ان  الش�مري،  املقبلني«.واض�اف 
مجلس الن�واب محمد الحلبويس س�يجتمع 
برؤس�اء الكت�ل السياس�ية للتداول بش�ان 
مطال�ب املتظاهرين وفرزها الجل ارس�الها 
للحكوم�ة خاصة تلك الت�ي تتطلب تعديات 

لقوانني مرعة او قوانني جديدة«.

خالل اليومين المقبلين .. 
ترجيحات بوصول حزمة اصالحات جديدة الى البرلمان 

خلية المتابعة تصدر تنويها لعوائل 
الشهداء وجرحى التظاهرات

املراقب العراقي/ بغداد...

أص�درت خلية املتابع�ة يف مكتب رئيس ال�وزراء، تنويها 
لعوائل الشهداء وجرحى التظاهرات.

وذك�ر التلفزيون الرس�مي يف خ�رب عاجل اطلعت 
»املراق�ب العراق�ي« عليه، إن »خلي�ة املتابعة يف 
مكت�ب رئي�س ال�وزراء  تدعو عوائل الش�هداء 
وجرح�ى التظاه�رات إىل ع�دم التعام�ل م�ع 
املعقبني يف تروي�ج معاماتهم«.وأصدر رئيس 
ال�وزراء عادل عب�د املهدي، األس�بوع 
امل�ايض، ق�رارا بتكري�م عوائ�ل 
التظاهرات  ش�هداء وجرحى 
التي حدثت مؤخرا يف بغداد 

وعدد من املحافظات.

المراقب العراقي/ بغداد...

اك�د النائب ع�ن تحالف الفتح عام�ر الفايز, 
ان تس�مية اعضاء مجل�س الخدمة االتحادي 
املحاصص�ة  ع�ن  تمام�ا  بعي�دة  س�تكون 
السياس�ية وسرش�ح م�ن قب�ل لجن�ة م�ن 
املستقلني التي اشارت اليها املرجعية الدينية.
وق�ال الفاي�ز يف ترصي�ح اطلع�ت »املراق�ب 

العراق�ي« ان »من اه�م الق�رارات والقوانني 
التي س�يتم اقراره�ا يف الفرة الوجي�زة التي 
تق�ع ضم�ن االصاح�ات الجدي�دة تس�مية 

اعضاء مجلس الخدمة االتحادي«.
واضاف ان »ترش�يح اس�ماء اعضاء مجلس 
ع�ن  بعي�دة  س�تكون  االتح�ادي  الخدم�ة 
ترش�يحات االح�زاب والكتل السياس�ية ولن 
تخضع للمحاصصة السياسية وسرشح من 

قب�ل لجنة من املس�تقلني التي اش�ارت اليها 
املرجعية الدينية«.

واوض�ح الفاي�ز، أن »لجن�ة املس�تقلني التي 
دع�ت اليها املرجعية الديني�ة التي تقوم بعدة 
مهام منه�ا اعادة النظر بقان�ون االنتخابات 
س�يتم تس�ميتها من قب�ل الرئاس�ات الثاث 
والقض�اء ومن خارج تدخل االح�زاب والكتل 

السياسية«.

تحالف الفتح:
لجنة مستقلة ستتولى تسمية اعضاء مجلس الخدمة االتحادي

المراقب العراقي/ المثنى...

اك�دت لجن�ة البيئة يف مجل�س املثنى ان 
وفداً من جامعة »ف�راي بورغ« األملانية 
أنه�ى زي�ارة علمي�ة اىل بح�رية س�اوة 
الواقع�ة جن�وب غربي املحافظ�ة، فيما 
أش�ارت إىل أن الزيارة تأت�ي ضمن إطار 
مذك�رة التفاه�م املوقعة ب�ني الجامعة 

ومركز إنعاش االهوار.
وقال رئيس اللجنة عيل حنوش يف حديث 
اذاع�ي اطلعت عليه »املراق�ب العراقي« 
إن »الفري�ق األملان�ي أجرى مس�وحات 
متع�ددة للتعرف عىل أس�باب انحس�ار 
مي�اه البح�رية والتغ�ريات الجيولوجية 

التي شهدتها خال السنوات األخرية«.
واش�ار حن�وش اىل ان«الفريق س�يقوم 
بدراسة شاملة ملعرفة ماتحويه البحرية 

م�ن كائنات حي�ة وبيان م�دى قابليتها 
للتأقل�م مع ه�ذا الوضع والكش�ف عن 
أس�باب تغري مس�احتها من 5 كم مربع 

انضمامه�ا  بع�د  الس�يما  ك�م   3.5 إىل 
األرايض  اتفاقي�ة رامس�ار لحماي�ة  إىل 

الرطبة«.

المراقب العراقي/ بغداد...

اك�دت وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث 
العلم�ي، أن طلب�ة ال�دور الثال�ث 
س�يضمن لهم قبولهم املركزي، 
مش�رية اىل أن ال�وزارة س�تجد 
نافذة للتقديم لهم وفق مسار 

ال يتعارض مع توقيتات التقويم الجامعي.
وق�ال املكتب االعامي للوزارة يف بيان تلقت 
»املراقب العراقي« نس�خة منه، ان »الوزارة 
س�تضمن القب�ول املرك�زي لطلب�ة ال�دور 
الثالث وفق مس�ار ال يتعارض مع توقيتات 

التقويم الجامعي«.
بيان�ات  بانتظ�ار  »ال�وزارة  ان  واض�اف، 

خريجي ال�دور الثالث م�ن وزارة الربية«، 
مبين�ة أن »ح�ق ه�ؤالء الطلب�ة مضم�ون 

بالقبول املركزي يف الجامعات«.
أن »ال�وزارة س�تناقش الحق�ا   ، وأض�اف 
إيجاد ناف�ذة لتقديم خريجي ال�دور الثالث 
للجامعات عىل وفق مس�ار ال يتعارض مع 

توقيتات التقويم الجامعي«.

وفد ألماني يزور بحيرة ساوة
 في المثنى لبحث أسباب انحسار مياهها

رفع 80% من التجاوزات
 في مركز القرنة بالبصرة

المراقب العراقي/ البصرة...

أعلن�ت اإلدارة املحلية يف قضاء القرنة ش�مال الب�رصة عن رفع 80% من 
التجاوزات يف مركز القضاء خال الحملة التي أطلقت يف شهر آب املايض.
وق�ال قائممق�ام القضاء محم�د ناص�ح، يف ترصيح اطلع�ت »أملراقب 
العراق�ي« علي�ه إن »حمل�ة رف�ع التجاوزات ش�ملت جميع الس�احات 
والش�وارع والكراجات الواقعة يف س�وق القرنة خال الفرة التي نفذتها 
لجنة رفع التجاوزات يف القضاء«، مش�ريا إىل أن »هنالك عمليات تشذيب 

ملا تبقى من التجاوزات عىل حد قوله«.
يذكر أن الس�لطات املحلية يف قضاء القرنة ش�مال البرصة بارشت يف ال� 
21 من آب املايض بحملة رفع التجاوزات عىل أرصفة وش�ارع الفردوس 
وس�ط س�وق القضاء بمش�اركة فوج املغاوي�ر الثاني التاب�ع إىل قيادة 

العمليات وقسم الرطة والطوارئ ومديرية بلدية القضاء.

التعليم العالي: سنضمن القبول المركزي لطلبة الدور الثالث

المراقب العراقي/ بغداد...

اعلن�ت قيادة عمليات الفرات االوس�ط للحش�د الش�عبي عن مش�اركة اكثر 
م�ن 40 الف عن�رص امني وخدمي من عنارصها يف تأم�ني زيارة االربعني يف 

محافظات الفرات االوسط.
وق�ال قائ�د العمليات الل�واء عيل الحمدان�ي يف ترصيح اطلع�ت »املراقب 
العراقي« إن “اكثر من 40 الف عنرص امني وخدمي من مختلف فصائل 
الحش�د الش�عبي واالولوية املنضوي�ة تحت امرة القيادة يش�اركون يف 
تأمني زيارة االربعني املليونية يف كرباء ومحافظات الفرات االوسط”.

واض�اف الحمداني ان “قوات قيادة عمليات الفرات االوس�ط للحش�د 
تنتر يف االس�كندرية واملس�يب ومدين�ة الحلة، والقاس�م والطليعة 
والحم�زةيف الديواني�ة، ويف محافظة النجف م�ن منطقة بحر النجف 
اىل الحيدرية وصوال اىل الخط االس�راتيجي، فضا عن تغطية جميع 



3A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w p a p e r

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

السبت 12 تشرين األول 2019 العدد 2172  السنة العاشرة

كشف النائب عن الجماعة االسالمية الكردستانية سليم همزة، 
السبت، عن ترقب بغداد زيارة وفد كردي رفيع املستوى لحسم 
قضية موازنة 2020 ، مشيرا اىل ان الوفد أجل زيارته اىل بغداد 
بسبب التظاهرات.وقال همزة  ان “وفدا كردسيا رفيع املستوى 
سيصل خالل االيام القليلة املقبلة اىل بغداد لحسم ملف موازنة 
2020”.واضياف ان “الوفد سييكون متمثال باحدى رئاسيات 
االقليم لترسيع وحسم القضايا العالقة بني بغداد وأربيل وفتح 

صفحة جديدة من التفاهمات خالل العام املقبل”.
واوضح همزة ان ” الوفد اجل زيارته عدة مرات بسبب انشغال 
الكتل السياسيية يف بغيداد بملف التظاهرات وحسيم القضايا 

الخدمية دون االنشغال يف قضايا سياسية بني بغداد وأربيل”.

الكشف عن زيارة وفد كردي
 رفيع لحسم موازنة 2020

أعلين ميرف الرافدين، السيبت، عين إنجاز ومنيح القروض 
بكافة انواعها للمواطنني خالل شهر اَب املايض.

وقيال املكتب االعالمي للمرف يف بيان ، إن “حصيلة القروض 
التيي تيم منحهيا للمواطنني يف شيهر آب امليايض تمثلت بمنح 
قروض البناء يف قطعة ارض وقروض املشاريع الصغرة البالغة 
15 ملييون دينار حيث تم منح ) 188 ( قرضا”.وأضاف البيان، 
انه “تم اقراض املواطنني الراغبني برشاء شقق بسماية السكني 
اذ تيم منح ) 69 ( معاملية للمواطنني.. كما وصل منح قروض 
السييارات اىل ) 235 ( معاملية وقيروض معامالت لتسيهيالت 
ماليية باإلضافة اىل ذلك تم منح قروض األطباء 

بمختلف تخصصاتهم  ) 23( .

الرافدين يعلن حصيلة إنجاز القروض 
االقت�صاديومنحها بمختلف أنواعها للمواطنين

صفقات سياسية الغالق ملف فساد الشركات الكردية النفطية ومصداقية البرلمان على المحك
وزارة النفط وراء ديمومة عقود هدر المال العام

محافظ ذي قار يكشف عن تخصيص 10 آالف دونم لتوزيعها بين المواطنين
كشيف محافيظ ذي قيار عيادل 
الدخييي، عن تخصييص 10 آالف 
دونيم لتوزيعهيا عيى املواطنيني 
خيالل االييام املقبلية، مؤكيداً ان 
قيار  ذي  يف  املحليية  الحكومية 
تنتظر قرار بغداد بشيأن املبارشة 
بالتوزيع وفق اآللية التي تحددها 

والرشائح املشمولة.
وقال الدخييي ، ان “محافظة ذي 
قيار تمكنت مين مسيح 10 االف 
دونيم واكمليت جمييع االجراءات 
وتنتظر قرارات الحكومة املركزية 
للمبيارشة بتوزييع االرايض عيى 

املواطنني”.
املحليية  “الحكومية  ان  واضياف 

يف  املذكيورة  االرايض  مسيحت 
مين  وجيزء  املحافظية  مركيز 
الشيوخ ومناطق  الشطرة وسوق 

“قيرار  أن  مبينيا  الجباييش”، 
الحكومية نيص عيى تخصييص 
عيى  توزيعهيا  بهيدف  االرايض 

او  كاملية  بخدميات  املسيتحقني 
قيد تصلهيا الخدمات عين طريق 

املشاريع االستثمارية”.
واوضيح ان “املحافظة قادرة عى 
توزيع االرايض من دون العودة اىل 
املركز، وايصيال الخدمات لها عن 
طريق مايتم جبايتيه من املواطن 

من مبالغ تخص الخدمات”.
ولفيت اىل ان “التقدييرات تبني ان 
مسياحة 10 آالف دونيم التيي تم 
مسيحها وتجهيزهيا للتوزيع، قد 
توفر اكثر من 70 الف قطعة ارض 
سيكنية، ميا يعنيي القضياء عى 

ازمة السكن”.

الغضبان: توفير أكثر من 3200 فرصة عمل في القطاع النفطي
أكد نائب رئيس الوزراء لشيؤون 
ثامير  النفيط  وزيير  الطاقية 
الغضبان، السيبت، ميض وزارته 
بتنفييذ قيرارات مجليس الوزراء 
بخصيوص توفير فيرص عميل 
لخريجيي الكلييات التخصصيية 
ومعاهد التدريب النفطي، مشراً 
إىل توفير أكثر مين 3200 فرصة 

عمل يف القطاع النفطي.
إن   ، بييان  يف  الغضبيان  وقيال 
»وزارة النفيط ماضيية يف تنفيذ 
القيرارات التيي اتخذهيا مجلس 
توفير  بخصيوص  اليوزراء 
فيرص عميل لخريجيي الكليات 

التخصصيية ومعاهيد التدرييب 
النفطيي وغرهيا، باإلضافية إىل 
القيرارات واإلجيراءات الخاصية 
بتعييني الخريجيني مين مختلف 
االختصاصيات الهندسيية التيي 

اصدرتها منذ بدايية العام الحايل 
.»2019

وأضاف، أن »قرارات التعيني التي 
صيدرت خيالل األشيهر املاضية 
مين العيام الحايل 2019 شيملت 

توفير أكثير مين 3200 فرصية 
عميل لخريجيي هندسية النفط 
والهندسية الكيمياوية وخريجي 
العليوم الجيلوجيا واختصاصات 
هندسية أخرى تم تعيينهم وفقاً 
لتخصصاتهم يف رشكات الوزارة، 
بتعيني1100  حيث أصدرت قراراً 
من خريجيي هندسية النفط تم 
تعيينهيم يف عيدد مين الرشكات 
النفطيية بصيغية التعييني عيى 
املالك الدائم والعقود وفقاً للقرار 
174 لسينة 2019 الصيادر مين 
مجلس اليوزراء ووفقاً لتعليمات 

املوازنة االتحادية لسنة 2019«.

رشكتيي كار والقيران حصليت عيى 
عقود مريبة من قبيل وزارة النفط , يف 
مجايل املشتقات النفطية والنفط الخام 
, حييث تنص عقودها عيى مدة العمل 
تصل اىل 50 عاما وفرتة سماح للتمديد 
تصيل اىل 49 عاميا اخيرى , فضال عن 
خصومات تصيل اىل 40% من املنتجات 
التيي تبيعها لحسيابها الخاص , حيث 
تيم اعتماد سيعرمادة ) النفثية(، التي 
يقيدر سيعر الطن لهيا بيي 600 دوالر 
يف حيني ان الخصيم اقتطع مين املبلغ 

املذكور مايقارب الي 240 دوالر”.
لقد تيم ثبوت وجود خيرق للمال العام 
يف رشكة توزيع النفط سيومو ورشكة 
توزيع املنتجيات النفطية لرشكتي كار 
وقييوان ورشكية العقيود الكهربائية” 
كيون رشكة سيومو هيي التيي تحيل 
تليك العقيود بموافقية وزارة النفيط , 
فالعالقة ما بيني الطرفني تثر عالمات 
اسيتفهام وشيكوك ثابته بجود فسياد 
يف تليك العقود والجهيات التي فاوضت 

ألبرامهيا.
كتل سياسيية كردية وغرهيا تمارس 
ضغوطيات عى رئاسية الربملان ولجان 
الطاقية مين اجيل اغيالق املليف لهذه 
اليرشكات مين خيالل مسياومة هيذه 
القضيية ميع ملف اليرشكات النفطية 
االخيرى التي يشيوبها الفسياد والتي 
تعود ملكيتها لسياسييني متنفذين من 
غر االكراد , عرب اغالق امللفات بصورة 
كاملة , وابقاء هدر املال العام مسيتمر 
بسيبب املحاصصية واملسياومات التي 

تمارسها الكتل املعنية.
يقيول الخبر االقتصيادي الدكتور عبد 
الرحمين املشيهداني يف اتصيال ميع ) 
املراقيب العراقي(: عقيود وزارة النفط 
التي منحتها لرشكات كردية يشيوبها 
الفساد , وقد منحت يف ظروف اليعلمها 
احد , وهي االن تسييطر عيى عمليات 
التوزيع للمشيتقات النفطية بما فيها 
تزويد محطات توليد الكهرباء بالوقود 
, وميا ترح به لجنية الطاقة النيابية 

بشيأن تحقيق يف فسياد تلك الرشكات 
يواجه مشاكل يف مقدمتها الضغوطات 
التي تمارسها الكتل الكردية يف مجلس 
النواب وعمليات املسياومة مع اطراف 

سياسيية اخيرى من اجل اغيالق ملف 
فساد تلك الرشكات .

وتابع املشيهداني: هناك جهات كردية 
تنتميي لعائلية برزانيي تسييطر عيى 

رشكتيي قييوان وكار النفطيية وتقوم 
بتهرييب النفط خارج البيالد دون علم 
الحكومية االتحاديية يف بغيداد , وهيي 
االن تسييطر عى بعض حقول كركوك 

والبرة وتعمل عى تهريب املشيتقات 
النفطيية التيي تحصيل عليها بشيكل 
مدعيوم يصيل اىل 40% , فضيال عين 
اسيتغالل عملهيا كركوك لألسيتحواذ 

عى نفطها بطرق غر رشعية من اجل 
تهريبه اىل تركيا .

من جهتها كشفت لجنة النفط النيابية 
، عن فسياد يف عقد مع احدى الرشكات 
الكرديية مليدة 50 عامياً وبخصوميات 
40% من قيمة املادة البرتولية املمنوحة 

للرشكة.
وقيال عضيو اللجنة النائيب محمد ابو 
املراقيب   ( تابعتيه  الهييل يف ترييح 
العراقي( ان “هناك ملفات كبرة تتعلق 
املنتجيات  وتوزييع  برشكتيي سيومو 
النفطيية، وميع قيرب اقيرار موازنية 
2020 ارتيأت لجنية النفيط والطاقية 
النيابية، عيى اجراء تحقيقات بشيأن 
صادرات العراق النفطية مع الرشكتني 

املذكورتني”.
واضياف ابو الهييل، أن “بعيض عقود 
تشيوبها  النفطيية  املنتجيات  رشكية 
حاالت فسياد كبرة وخاصية مايتعلق 
بمصيايف كركيوك، حييث تيم توقييع 
عقيد يف االييام القليلية املاضيية ميع 
احدى الرشكات الكرديية ملدة 50 عاماً 
ومنحهم خصومات 40% من سعر مادة 
)النفثية(، التي يقدر سيعر الطن لهذه 
املادة بيي 600 دوالر يف حني ان الخصم 
اقتطع من املبلغ املذكيور مايقارب الي 

240 دوالر”.
واشيار ابو الهييل إىل أن “امللف املذكور 
وغرها مين امللفات وخاصية املتعلقة 
فيهيا  ومشيتقاته،  النفيط  بتصديير 
الكثر من الهيدر باملال العام ويجب ان 
توضعه الييد عليها من اجيل التحقيق 

بها ومعرفة االرقام الحقيقية”.

،،
،،
المحاصصة السياس����ية ليست في تس����لم المناصب 
وانما  ش����ملت عقود وزارة النفط في جميع مفاصلها 
, فمح����اوالت لجنة الطاق����ة النيابية في اجراء تحقيق بفس����اد 
الش����ركات الكردية النفطية التي تغلغلت ف����ي قطاع الطاقة 

جوبه برفض نيابي كردي, كون تلك الشركات تعود ملكيتها 
الى عائلة برزاني .

أكد وزيير النقل عبد الله لعيبي، السيبت، عى مواكبة 
التطور العاملي يف مجال النقل باستخدام الحاويات مع 
اعتماد االنظمية الذكية بمختلف القطاعات، فيما دعا 
لتنفييذ االتفاقات التي توصل رئيس الوزراء عادل عبد 
املهدي مع نظره االردني عمر الرزاز يف شيباط املايض 

السيما يف الجانب االقتصادي.
وقالت الوزارة يف بيان ، إن »وزير النقل عبد الله لعيبي 

حير، الييوم السيبت، املؤتمير الوطني الرابيع الذي 
نظمتيه وزارة النقيل االردنية، تحت عنيوان )تحديات 
واقيع النقل وتطلعات املسيتقبل(، برعاية وزير النقل 
االردنيي انمار الخصاونه وحضور وزير النقل املري 
الفريق كامل الوزير وسفرة العراق لدى األردن صفية 

السهيل«.
وأضافيت الوزارة، أن » زيارة وزير النقل لن تسيتغرق 

اكثر من 24 سياعة عمل النشغال وزارة النقل بتطبيق 
خطية نقيل الزيياره املليونيية واالرشاف املبيارش عى 
تفوييج الوافدين مين داخل وخارج العيراق اىل مدينة 

كربالء املقدسة«.
ونفليت اليوزارة عن لعيبيي تأكييده، خيالل كلمة له 
باملؤتمير عى اهمية مواكبة التطيور العاملية يف مجال 
النقل باستخدام الحاويات مع اعتماد االنظمة الذكية 

بمختليف القطاعيات وما يرافقيه من تطويير للبنى 
املعلوماتية لتسيهيل العميل يف املوانيئ العربية كافة، 
واتاحية الفرصية للقطياع الخاص بتمويل مشياريع 
النقل.«واشيار لعيبيي، بحسيب البييان، اىل »رضورة 
العميل املشيرتك لتنفيذ االتفاقيات والتفاهميات التي 
توصيل اليهيا الجانبيان خيالل اجتماعهما يف شيباط 
املايض برئاسية رئييس اليوزراء عمر اليرزاز ونظره 

العراقيي عيادل عبد املهيدي والتي تسيتهدف االرتقاء 
بمستوى التعاون السيما يف الجانب االقتصادي«.

وبيني، أن »العيراق واالردن ومير تربطهيم عالقات 
أخويية متينة والبد مين الوصول اىل مرحلية متقدمة 
من التعياون االقتصادي بما يخدم املصالح املشيرتكة 
وتعظم االسيتفادة من الفرص املتاحة والتي ستشكل 

رافعة للعالقات االقتصادية مع البلدان الشقيقة«.

وزير النقل يدعو من األردن لتنفيذ االتفاقات التجارية بين البلدين

نصف مليار دوالر خسائر العراق بسبب قطع اإلنترنت
قدر مراقبون حجم الخسائر التي 
تكّبدتها الرشكات والبنوك وقطاع 
األعميال عمومياً يف العراق ما بني 
40 و50 مليون دوالر يومياً، جراء 
قطيع خدمية اإلنرتنيت يف عموم 
البيالد منيذ انيدالع التظاهرات يف 

األول من ترشين األول الحايل.
وبذلك ترتاوح الخسائر اإلجمالية 
دوالر  ملييون  و500   400 بيني 
خيالل العرشة أييام املاضية، وان 
هيذه الخسيائر مؤهلية للزييادة 
يف حالة اسيتمرار قطيع اإلنرتنت 
خالل األيام املقبلة حسب قيادات 

منظمات مال وأعمال.
وقال مسيؤول بيارز ان »القطاع 
الخياص هيو األكثر تيرراً من 
غير  ومين  اإلنرتنيت،  انقطياع 

املعليوم ما إذا سييجري تعويضه 
ال؟«،  أم  الخسيائر  تليك  عين 
السيياحة  »رشكات  أن  مبينياً 
والتحوييل  املحميول  والهاتيف 
املايل واالسيتراد والبنوك وسيوق 

يف  املترريين  أبيرز  األسيهم، 
البالد«.

تحوييل  »عملييات  أن  واضياف 
ماليية بماليني اليدوالرات تجري 
املصيارف  خيالل  مين  يوميياً 

وجميعهيا توقفت، ما يعني تكبد 
هذه املصارف خسيائر جسييمة، 
فضياًل عن قطاعيات أخرى، مثل 
خطوط النقل الجوي التي تعتمد 

عى الحجز اإللكرتوني«.

أعلن املجلس األعى ملكافحة الفسياد ، إحالة ملفات تسيعة من كبار 
املسؤولني إىل القضاء بينهم وزراء ووكالء وزراء ومحافظون.

 واوضيح املكتب االعالميي لرئيس اليوزراء يف بيان  انه » اسيتناداً إىل 
توجيه رئيس الوزراء وتنفيذا ملا ورد يف خطابه املوجه للشعب العراقي 
يف 2019/10/9 ، أحيال املجليس األعى ملكافحة الفسياد عدداً مهماً 
من قضايا الفسياد إىل القضاء ، تتعلق بتسيعة من كبار املسيؤولني ، 
بعد تعزيزها باألدلة واسيتكمال اإلجراءات األصولية وتشيكيل فريق 
ملتابعتها يف املجلس ، وعقد اجتماعات تنسيقية مع السلطة القضائية 

من أجل إيالئها األولوية وحسمها أصولياً يف أرسع وقت ممكن. 
واضياف البيان ان » القضاييا املحالة تتعلق بوزيريين ووكيي وزارة 
سيابقنَي يف وزارات )الصناعية واملعيادن ، والنقيل، التعلييم العيايل ، 
والصحة( وموظف سيابق بدرجة وزير واربعة محافظني سابقني يف 
محافظيات )بابل ، وكركوك ، ونينوى ، وصالح الدين(«، الفتا اىل »أنه 
سيتتم إحالة ملفات أخرى تباعياً إىل القضاء أصوليياً لتربئة أو إدانة 

املتهمني وفق القانون«.

الليرة التركية تهبط إلى 5.9 مقابل الدوالر 
بعد تهديد أمريكي بعقوبات على أنقرة المجلس األعلى لمكافحة الفساد يحيل ملفات 

تسعة من كبار المسؤولين إلى القضاء
أفادت مصادر، بأن الليرة الرتكية هبطت إىل 5.9 مقابل الدوالر، 

بعد تهديد أمريكي بفرض عقوبات عى أنقرة.
وتراجعت العملية الرتكية بعد أن أعلن وزيير الخزانة األمريكي، 
سيتيفن منوتشيني، أن الرئيس دونالد ترامب فوض مسيؤولني 
أمريكييني بصياغة مسيودة لفرض عقوبات “كبيرة جدا” عى 

تركيا بعد أن شنت هجوما يف شمال رشق سوريا.
من جهتها هيددت حكومات االتحاد األوروبيي بفرض عقوبات 
عى تركيا بسيبب هجومها يف سيوريا، ورفضيت غاضبة تحذير 
الرئييس الرتكي رجب طيب أردوغان، من أنه “سييفتح األبواب” 

ويرسل 3.6 مليون الجئ إىل أوروبا إذا لم تسانده.
مين املهم اإلشيارة إىل أن الرئيس الرتكي، رجيب طيب أردوغان، 
أعلن أن بالده لن توقف عمليتها العسكرية ضد الوحدات الكردية 
بشيمال رشقي سيوريا.وقال الرئييس الرتكي “نحين لن نوقف 
هيذه الخطوة التيي اتخذناها ضد “حزب االتحياد الديمقراطي” 
و”وحدات حماية الشيعب”.. ونحن لن نتوقف بغض النظر عما 
يقوله أي أحد”.وأكد الرئيس الرتكي قائال “نحن نتلقى تهديدات 

من اليمني واليسار، وهم يطالبوننا بوقف تقدمنا”.

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...
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المراقب العراقي/ متابعة...

دعا مركز البحرين لحقوق اإلنس�ان 
وق�ف  إىل  البحريني�ة  الس�لطات 
املحاك�م  أم�ام  املدني�ن  محاكم�ة 
العس�كرية وإلغ�اء عقوب�ة اإلعدام، 
ع�ن  الص�ادرة  األح�كام  ورف�ض 

اعرتافات انُتزعت تحت التعذيب.

وقال املركز، يف بيان اطلعت »املراقب 
العراق�ي« عليه انه »بمناس�بة اليوم 
العامل�ي ملناهضة عقوب�ة اإلعدام انه 
تم تس�ليط الض�وء ع�ى االنتهاكات 
الت�ي يتع�رض له�ا املدني�ون خالل 
مطالب�اً  العس�كرية«،  املحاكم�ات 
»األم�ن الع�ام لألم�م املتح�دة بحث 

نظامه�ا  إص�الح  ع�ى  الس�لطات 
القضائي«.

واضاف املركز إن »القضاء العسكري 
ال يطبق ضمانات املحاكمات العادلة 
املنص�وص عليه�ا يف امل�ادة 14 م�ن 
بالحق�وق  الخ�اص  ال�دويل  العه�د 
املدنية والسياسية، وال يتمتع املدعى 

عليهم يف النيابة العسكرية بالحقوق 
األساس�ية مث�ل الح�ق يف الدفاع عن 

أنفسهم ضد التهم«.
وأشار إىل أن »املدنين الذين ُيحاكمون 
يف محاكم عسكرية يتعرضون لخطر 
التعذيب واإلكراه البدني واالحتجاز يف 

الحبس االنفرادي«.

مركز البحرين لحقوق اإلنسان يطالب بوقف محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية دولي دوليعربي  عربي 
الجامعة العربية تصفه بالغزو والعدوان وتطالب بمواقف موحدة

تضارب األنباء حول اقتحام »رأس العين« السورية والدفاع التركية 
تعلن مقتل المئات من »قسد«

المراقب العراقي/ متابعة...
أعل�ن الرئي�س األمريك�ي دونال�د ترامب اس�تقالة وزير األم�ن الداخيل 
بالوكالة كيفن ماكالينان، ليصبح أحدث مسؤول ضمن سلسلة طويلة 

من املسؤولن الكبار الذين أُقيلوا يف هذه اإلدارة.
وقال ترامب يف تغريدة نرشها عى حسابه عى موقع »تويرت« إن »كيفن 
ماكالين�ان ق�ام بعمل رائع كوزير لألم�ن الداخيل بالوكال�ة، لقد عملنا 
معا بش�كل جي�د بحيث انخفض�ت عمليات العبور عرب الحدود بش�كل 

ملحوظ«.
وتابع »كيفن اآلن وبعد س�نوات عديدة م�ن العمل الحكومي يرغب بأن 
يقيض املزيد من الوقت مع عائلته وأن ينتقل إىل القطاع الخاص، أهنئك 

يا كيفن عى عمل أديته بشكل جيد«.
وأش�ار ترام�ب إىل أنه س�يعلن اس�م وزير أم�ن داخيل جدي�د بالوكالة 

األسبوع املقبل، وقال إن هناك »العديد من املرشحن الرائعن«. 
وبق�ي ماكالينان عى رأس الوزارة مدة س�تة أش�هر، بعد أن حل مكان 
الوزيرة الس�ابقة كريس�تن نيلسن التي اس�تمرت عى رأس هذه اإلدارة 

الهامة والنافذة مدة 18 شهرًا.
وخالل والي�ة ماكالينان القصرية، كّثف�ت إدارة ترامب الجهود ملواجهة 
التدف�ق الجماعي للمهاجري�ن من هندوراس وغواتيماال والس�لفادور، 
س�واء ع�ن طريق مطالبة املكس�يك بإعاق�ة عبوره�م أو الطلب منهم 

التقدم بطلبات لجوء يف أول دولة يدخلونها، إما غواتيماال أو املكسيك.

المراقب العراقي/ متابعة...
اعلن�ت رشطة مدينة نيوي�ورك االمريكية أن أربعة 
أش�خاص قتل�وا وإصي�ب ثالث�ة آخري�ن بجراح يف 
إط�الق نار يف املدين�ة.  وقالت الرشط�ة إن »اطالق 
الن�ار وقع يف حي بروكلن،بحس�ب ش�بكة”ان بي 
يس “اإلخبارية األمريكي�ة يف موقعها اإللكرتوني«. 
وأضافت أنه لم يتم إلقاء القبض عى أي ش�خص. 

ولم تقدم الرشطة أي تفاصيل أخرى حتى اآلن«.

المراقب العراقي/ متابعة...
قض�ت محكمة مرصية، بحكم أويل بإعدام 6 أش�خاص أدينوا بالهجوم 
عى فندق غربي القاهرة عام 2016، وذلك أثناء تواجد سياح، من بينهم 

إرسائيليون، وسط نفي من هيئة دفاع املتهمن، وفق مصدرين.
وحس�ب ما نقلته صحيفة القدس العربي أن »محكمة جنايات الجيزة 
قضت بجلساتها املنعقدة بأكاديمية الرشطة )رشقي القاهرة( بإجماع 
اآلراء وعق�ب اس�تطالع الرأي الرشعي ملفتي الب�الد بمعاقبة 6 متهمن 
باإلعدام“. كما قضت بمعاقبة 8 متهمن باملؤبد )25 عاما(، و12 حدثا 
)أقل من 18 عاما وقت وقع األحداث( بالس�جن 10 سنوات، يف القضية 

املعروفة إعالميا ب�”الهجوم عى فندق بالهرم”.
وتع�ود القضي�ة إىل ع�ام 2016، عندم�ا تم�ت مهاجم�ة فن�دق غربي 
العاصم�ة بالتزامن م�ع وجود س�ياح، بينهم إرسائيلي�ون، وفق إعالم 
مح�يل. ويف 6 نيس�ان امل�ايض أحالت املحكم�ة ذاته�ا أوراق 7 متهمن 
للمفتي، وحددت املحكمة 22 حزيران املايض للنطق بالحكم عى جميع 

املتهمن يف القضية.

وزير األمن الداخلي ينضّم إلى قائمة رويترز: 
 المستقيلين من إدارة ترامب 

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
الرتكي�ة  الدف�اع  وزارة  أعلن�ت 
الس�يطرة عى مدين�ة »رأس العن« 
الس�ورية، وأن عملية »نبع السالم« 
 415 مقت�ل  إىل  اآلن  حت�ى  أدت 
عن�رصا يف الوح�دات الكردية، بينما 
لم تعرتف األخ�رية إال بمقتل ثالثن 
م�ن عنارصه�ا. وأصدرت ال�وزارة 
بيان�ا ظهر اليوم الس�بت ج�اء فيه 
أن�ه »تم�ت الس�يطرة ع�ى مدين�ة 
»رأس الع�ن« رشق الفرات »نتيجة 
يف  املس�تمرة  الناجح�ة  العملي�ات 
إطار عملي�ة نبع الس�الم«. وأكدت 
مصادر أن »الجيش الرتكي والجيش 
الوطني الس�وري )معارضة( دخال 

املدينة من أطرافها الرشقية«.
ويأتي ذلك يف وقت نفت ميليش�يات 
س�وريا  »ق�وات  تس�مى  م�ا 
الديمقراطي�ة« ظهر اليوم الس�بت 
اعالن تركيا س�يطرتها عى وس�ط 
مدين�ة راس الع�ن يف ش�مال رشق 

سوريا.
وقال مس�ؤول يف ميليش�يات قس�د 
لوكال�ة رويرتز لالنب�اء ان »القوات 
الرتكي�ة ل�م تس�يطر ع�ى وس�ط 
مدين�ة رأس الع�ن«. واعلنت وزارة 
الدف�اع الرتكي�ة يف وقت س�ابق من 
اليوم عن س�يطرة الق�وات الرتكية 
ع�ى مدين�ة راس الع�ن بمحافظة 
الحس�كة ق�رب الح�دود الس�ورية 
م�ع تركي�ا، يف الي�وم الراب�ع م�ن 
اعتدائه�ا ع�ى ع�ى ش�مال ورشق 

س�وريا.  وأف�ادت ال�وزارة يف بي�ان 
آخ�ر أصدرت�ه صباحا بأن�ه »جرى 
اس�تهداف مواق�ع ق�وات »س�وريا 
التي تهيم�ن عليها  الديمقراطي�ة« 
وتقوده�ا وح�دات حماية الش�عب 
الكردي�ة برا وج�وا بش�كل فعال«.  
بدوره�ا افادت وكال�ة األناضول إن 
»قوات املعارضة السورية وصلت إىل 
الطريق الدويل الواص�ل بن مدينتي 

منبج والقامشيل رشقي سوريا«.
»جي�ش  يف  عس�كري  قائ�د  وق�ال 
الرشقي�ة« التاب�ع للجي�ش الوطني 
»جي�ش  إن  )املع�ارض(  الس�وري 
الرشقي�ة التاب�ع للجي�ش الوطن�ي 
س�يطر عى بلدة األرتوازي�ة، حوايل 
80 كلم شمال رشق محافظة الرقة 
الواقعة عى طريق حلب-القامشيل 
ال�دويل، وبذل�ك ت�م قط�ع طري�ق 
األتوس�رتاد الذي يش�كل أهم طرق 
ش�مال رشقي س�وريا، مم�ا يعني 
قطع طريق اإلمداد لقوات قسد من 

جهة محافظة الحسكة«.

قصف على تركيا... 
ومج�ددا قصفت الوح�دات الكردية 
اليوم الس�بت بقذائف هاون مدينة 
وس�قطت  الرتكي�ة،  قلع�ة  أقج�ة 
قذيفتان دون أن تنفجرا قرب فندق 
يقيم فيه الصحفيون الذين يغطون 
العملي�ة، وذلك بعد ي�وم من إصابة 
اثنن من مراس�يل وكال�ة األناضول 
عندما أطلق عن�ارص الوحدات النار 
عى مبنى يض�م صحفين يف مدينة 

القامشيل الس�ورية املقابلة لقضاء 
نصيبن عى الطرف الرتكي.

وقال�ت وزارة الدف�اع الرتكي�ة إنها 
نفذت غ�ارات وقصفا مدفعيا الليلة 
املاضي�ة يف منطق�ة رشق الف�رات، 
مم�ا أدى إىل ارتف�اع ع�دد القتى إىل 
نح�و 415 عن�رصا منذ ب�دء عملية 

»نبع السالم«. 
يف املقاب�ل، تق�ول »ق�وات س�وريا 
للمراس�ل-  الديمقراطي�ة« -وفق�ا 

إنها قتلت وجرحت أعدادا من قوات 
املعارض�ة ومن الجيش الرتكي، كما 
أنها تع�رتف بمقتل ثالثن فقط من 

عنارصها. 
كم�ا أفاد مراس�ل الجزي�رة بأن 17 
مدنيا تركي�ا قتلوا يف قصف مصدره 
إىل  باإلضاف�ة  الس�وري،  الجان�ب 
ثالثة جنود أت�راك وأربعة من قوات 
املعارضة الس�ورية، وذل�ك منذ بدء 

العملية.

م�ن جهة أخ�رى، زار وزي�ر الدفاع 
الرتك�ي خل�ويص أكار -برفقة عدد 
من القادة العس�كرين- مقر قيادة 

عملية »نبع السالم« قرب الحدود.
وقال أكار خ�الل الجولة إن القوات 
الرتكية ستحقق النجاح مرة أخرى 
ألج�ل تركي�ا وش�عبها، وإن�ه ليس 
التابعن  ممكنا اس�تهداف الجن�ود 
للوالي�ات املتح�دة والتحالف الدويل، 
مش�ريا إىل التنس�يق ب�ن الجه�ات 

العسكرية الرتكية واألمريكية.

اشتباكات...
مراس�ل  أف�اد  أخ�رى،  جه�ة  م�ن 
الرشق�ي  ري�ف حل�ب  الجزي�رة يف 
بوق�وع اش�تباكات وقصف مدفعي 
وصاروخ�ي متب�ادل ب�ن الجي�ش 

الرتكي والوحدات الكردية.
الكردي�ة  الوح�دات  ب�أن  وأف�اد 
مغ�ار«  »زور  بل�دة  يف  املتمرك�زة 
استهدفت قرقميش الرتكية ومدينة 

جرابلس السورية بعدد من القذائف 
املدفعي�ة أدت إىل وق�وع ع�دد م�ن 
الجرح�ى يف جرابل�س، لرتد بعد ذلك 
املدفعية الرتكية بقصف مكثف عى 
املواقع العسكرية للوحدات الكردية 
املنت�رشة يف تل�ك املنطق�ة، ووقعت 
اش�تباكات بالرشاشات الثقيلة بن 

الطرفن.
وقالت اإلدارة الذاتية لشمال ورشق 
سوريا التي يقودها األكراد إن 191 
ألف ش�خص نزحوا بس�بب العملية 
العس�كرية، متهمة الجيش الرتكي 
بارتكاب »االس�تهداف العش�وائي« 
للمدن والقرى. وقدرت األمم املتحدة 
الجمع�ة أن نحو 100 ألف ش�خص 
فروا من منازلهم يف ش�مال س�وريا 

منذ بدء العملية األربعاء.

ثالث مراحل...
ويف الس�ياق ذات�ه، قال�ت صحيفة 
»صب�اح« الرتكي�ة إن عملي�ة »نبع 
الس�الم« س�يتم تنفيذها عى ثالث 
مراح�ل، ب�دأت أوالها من�ذ األربعاء 

املايض.
األي�ام  أن  إىل  الصحيف�ة  وأش�ارت 
الع�رشة القادم�ة س�تكون نهاي�ة 
املرحلة األوىل وفقا لقرارات الرئيس 
رجب طي�ب أردوغ�ان، موضحة أن 
املرحلة األوىل س�تتقدم فيها القوات 
الرتكية بش�كل متسارع حتى عمق 

30 كلم.
أما املرحلة الثانية - وفقا للصحيفة 
- فتتضم�ن الس�يطرة ع�ى كاف�ة 

بينم�ا  الف�رات،  رشق  يف  املناط�ق 
اتخ�اذ  الثالث�ة  املرحل�ة  ستش�مل 
ع�ودة  لدع�م  تعزيزي�ة  خط�وات 

الالجئن السورين إىل مناطقهم.
ويف ه�ذه األثن�اء، ن�رشت صحيفة 
لوزي�ر  مق�اال  تايم�ز«  »نيوي�ورك 
الخارجي�ة الرتكي مول�ود جاويش 
أوغل�و قال فيه إن الهدف األس�ايس 
م�ن إط�الق »نب�ع الس�الم« إزال�ة 
الخط�ر الذي يش�كله »اإلرهابيون« 
ع�ى ط�ول الح�دود م�ع س�وريا، 
وإنق�اذ الس�ورين الذي�ن يقطنون 
تل�ك املناطق م�ن بط�ش املنظمات 
»اإلرهابية«، فضال عن ضمان عودة 

السورين إىل ديارهم.

موقف الجامعة العربية: 
ويف س�ياق متص�ل ق�ال أحم�د أبو 
الغيط، األمن الع�ام لجامعة الدول 
العس�كرية  العملي�ة  إن  العربي�ة، 
الرتكية يف شمال رشق سوريا “غزو 
ألرايض دول�ة عربي�ة وع�دوان عى 
س�يادتها”. وأدان وزي�ر الخارجية 
الحكي�م،  ع�يل  محم�د  العراق�ي، 
الذي ت�رأس بالده الجلس�ة الحالية 
للجامعة العربية، العملية الرتكية يف 
س�وريا، وذلك خالل اجتماع طارئ 

للجامعة بدعوة من مرص.
وطال�ب الوزي�ر العراق�ي الجامعة 

بإعادة عضوية سوريا فيها.
وخ�رج االجتم�اع ب�رورة خروج 
ال�دول العربي�ة بموق�ف موحد ازاء 

العمليات العسكرية.

NBC: مقتل أربعة أشخاص وجرح 3 في إطالق نار في نيويورك

العربي: محكمة مصرية تحكم بإعدام 6 مدانين القدس 
 بهجوم في القاهرة

المراقب العراقي/ متابعة...
علّ�ق عضو املجلس الس�يايس األعى يف حرك�ة »أنصار الل�ه« محمد عيل 
الحوثي عى إعالن الواليات املتحدة إرسال قوات إضافية ومعدات عسكرية 

إىل السعودية.
ويف ه�ذا الس�ياق، نرش الحوثي سلس�لة تغريدات عى حس�ابه الرس�مي 
عى »توي�رت« توجه فيها إىل اإلدارة األمريكية قائالً »بدالً من إرس�ال آالف 
العنارص العس�كرية األمريكية إىل منطقة الرشق األوسط، سيكون أفضل 
للرئي�س األمريك�ي دونالد ترام�ب وإدارته ووزي�ر حربه مارك إس�رب أن 
يرسلوا خطط العيش املشرتك، وخطط املواطنة أملتساوية والديمقراطية، 

ال خطط الحروب والدمار لحلفائهم أو للشعوب الحرة«. 
وأض�اف الحوث�ي »لريس�لوا لحلفائهم ولو مل�رة واحدة ما يحمله ش�عار 
أمريكا م�ن أغصان ألزيت�ون وأن يفاجئوا العالم بأنهم-مع مس�اعدتهم 
لحلفائهم يف صنع أس�وأ أزمة إنس�انية يف العالم عى الش�عب اليمني- ال 
يزال�ون يحمل�ون ج�زءا م�ن إنس�انيتهم أملزعوم�ة وأن يفاجئ�وا العالم 
بتغيري سياس�تهم ألعدوانية والتي بالتأكيد لم يحصدوا منها غري السخط 
والخسارة، كما تحدث ترامب بأنهم خرسوا جراء قرارهم الخاطئ ثمانية 

تريليونات«.
الحوث�ي تابع أن�ه ال بّد ل�إدارة األمريكية من مواجهة الش�عب األمريكي 
بالحقيق�ة الت�ي يدركها الجمي�ع، والتي تفيد ب�أن زيادة الع�دد ال يعني 
االنتص�ار، فما لم يحققه 14000 ألف جن�دي ال يمكن أن تحققه الزيادة 
املعلنة سواء كانت 2000 أو 3000 بحسب الرواية املختلفة لإدارة ذاتها«.

وتابع الحوثي قائاًل:« لُيش�عروا ش�عبهم - ولو مل�رة واحدة - أنهم تعلموا 
ال�درس من حرب فيتنام أو حرب العراق أو حربهم يف اليمن، وأنها حروب 

عبثية«.
وخت�م الحوث�ي متوّجًه�ا ل�«ترامب« إن »ش�عبنا اليمني ال�ذي لم تِخفه 
قواتكم الس�ابقة وس�الحكم وقيادتكم للعدوان، بالتأكي�د ال تقلقه زيادة 

أعدادكم، وأنتم الخارسون«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د أمن ع�ام املجل�س األع�ى لألم�ن القومي 
اإليراني عيل ش�مخاني العثور عى أدلة رئيسية 
حول الهجوم يف البحر األحمر بعد معالجة صور 

الفيديو املوجودة وجمع املعلومات.
واشار ش�مخاني اىل أن »االعتداءات عى املمرات 
املائي�ة الدولي�ة الت�ي تس�تهدف األم�ن وحركة 
الس�فن التجارية لن تمر ب�ال رد«، مبينا أنه »تم 
تألي�ف لجن�ة خاص�ة للتحقي�ق يف الهجوم عى 
ناقل�ة النفط اإليرانية »س�ابيتي« التي تعرضت 
فج�ر الجمع�ة إىل انفجاري�ن ع�ى مس�افة 60 
ميالً عن س�واحل ميناء جدة السعودي يف البحر 

األحمر«.
ع�ى  العث�ور  »ت�م  أن�ه  إىل  ش�مخاني  وأردف 
أدل�ة رئيس�ية ح�ول الهج�وم يف البح�ر األحمر 
بع�د معالجة ص�ور الفيدي�و املوج�ودة وجمع 

املعلومات، مش�دداً انعدام األمن يف املياه الدولية 
سوف يشكل تهديداً مقلقاً لإقتصاد العاملي«.

»عواق�ب  إن  قائ�اًل  ش�مخاني  وتاب�ع 
الهج�وم يف البح�ر األحم�ر تق�ع عى 
املخطط�ن واملنفذين والداعمن لهذه 

اإلجراءات االستفزازية«.
بدوره، أشار املتحدث باسم الحكومة 

اإليرانية عيل ربيعي أن »أياد مشبوهة 
تقف خلف الهجوم عى ناقلة النفط 
اإليراني�ة يف البحر األحم�ر«، مضيفاً 

وابتع�دت  الح�ذر  توخ�ت  ب�الده  أن 
ع�ن الت�رسع حي�ال الهج�وم األخري عى 

الناقلة«.
كما أكد ربيعي أنه »س�يتم الرد عى من 
يقف خل�ف الهجوم عى ناقل�ة النفط 
اإليرانية ولكنن�ا تنتظر توضيح جميع 

جوانب هذه املؤامرة«.
وكان�ت ناقل�ة نف�ط إيراني�ة 
الب�رتول  لرشك�ة  تابع�ة 
تعرض�ت  ق�د  الوطني�ة 
ي�وم  فج�ر  لتفج�ري 
الجمعة وهي عى بعد 
60 مي�اًل بع�د ميناء 

جدة السعودي.

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�فت مص�ادر يف الس�عودية ع�ن قي�ام 
حكومة ال س�عود باخضاع عدد من النس�اء 
يف القطي�ف للتحقي�ق، مؤك�دا االف�راج عن 
احد املعتقل�ن بعد مرور ثمان س�نوات عى 

اعتقاله.  

كش�ف حساب ناش�ط قطيفي عى »تويرت« 
ع�ى  أقدم�ت  الس�عودية  الحكوم�ة  أن 
اس�تدعاء عدٍد من النس�اء والتحقيق معهن 
وإخضاعه�ن للضغ�ط النفيس يف اس�تمراٍر 
ملُسلس�ل الرتهيب، غري ُمكتفي�ٍة باعتقال 6 
نس�اء م�ن القطيف وال�ّزج به�ن يف غياهب 

السجون ومنعهن من حقوقهن عى خلفياٍت 
سياسية.

واض�اف الناش�ط، أن »نظام ال س�عود قام 
باالفراج عن املعتقل مرتىض يوسف العرادي 
م�ن اهايل جزي�رة تاروت بعد 8 س�نوات من 

اعتقاله يف سجن املباحث بالدمام«.

األمن القومي اإليراني: لدينا أدلة مهمة حول الهجوم 
على ناقلة النفط ولن تمر بال رد

نظام آل سعود يخضع نساء من القطيف للتحقيق 
ويفرج عن معتقل بعد 8 سنوات من اعتقاله

الحوثي لإلدارة أألميركية: زيادة قواتكم لن ُتخيفنا
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مم�ا ال ش�ك فيه أن زمنن�ا هذا أصبح�ت األخبار رسيعة 
االنتش�ار في�ه س�واء كان�ت س�يئة أو مفرح�ة، وذل�ك 
بسبب وجود وس�ائل التواصل االجتماعي وكثرة انتشار 
الفضائيات، وأي وس�يلة كانت لالتص�ال تكون رسعتها 
تضاه�ي رسعة الضوء، نظراً لكثرة األجهزة النقالة التي 
أصبح�ت بديل جه�از التلف�از، والخرب يبدأ كك�رة الثلج 
صغري ويتدحرج حتى يكرب بش�كل مقلق، وينطبق املثل 

القائل : )مثل إيل كذب كذبة وصدقها(.
كثرية هي اإلش�اعات هذه الفرتة كانت تطال أش�خاص 
بعينه�م واآلن تطال الدول، خالل العرش س�نوات األخرية 
كثرياً ما س�معنا عن اغتيال أو مرض لرؤساء أو مسولني 
كبار، ويكون األمر مجرد إشاعة هدفها الحرب النفسية 
لدولة ما، والغريب أن الشخص املريض أو الرئيس املُغتال 
يخرج للعالم وس�ط شعبه وناس�ه وبقوة اكرب مما كان 
علي�ه، ويف الفرتة األخرية ب�دأت اإلش�اعات تتزايد، ويتم 
تناقله�ا برسعة كب�رية، ويتم تكذيبه�ا برسعة اكرب من 
خ�الل الوعي الذي وصل له املواطن العربي وكش�ف مثل 
ه�ذه األالعيب التي بات�ت قديمة، َوُكُثر م�ن يدركون أن 
الخرب صحيح أو غ�ري صحيح، فاألخبار الكاذبة واضحة 
ألنها تنش�أ يف وقت محدد وبهدف ما، وهناك من يديرها 
ويبثه�ا للعالم من خالل وس�ائل التواصل االجتماعي، أو 

أي وس�يلة إعالمية كانت.
إذاً علين�ا الح�ذر كل الحذر من نق�ل املعلومات املغلوطة 
التي من شأنها أن تزعزع أمن بلد أو دولة، واالنتباه جيداً 
روا أوقاتهم إلشاعة خرب  ملثل هؤالء املغرضني الذين ُيَسخِّ

ما ويف وقت ما لسبب ما.
أصب�ح املواط�ن العرب�ي ناض�ج بم�ا يكف�ي ملث�ل هذه 
املؤام�رات املكش�وفة، وبدأ عدم نقل مث�ل هذه األكاذيب 
وعدم تمكني هؤالء املغرضني لتحقيق غاياتهم وأهدافهم 
م�ن خالل بث إش�اعة كاذبة من س�ببها أن تعكر صفو 

البلد املقصود وإثارة البلبلة.
ومن اإلش�اعات التي صدرت يف ما يسمى بالربيع العربي 
كث�رية، كانت تس�عى لزي�ادة الش�عوب قوة وتماس�كا 
والتفافا حول قيادتها ورؤسائها بشكل الفت للنظر لكن 

النتيجة مخيبة. 

اإلشاعة والحرب النفسية
 لهما وقت

محمد الكيالين

التوغل التركي مسرحية والشعب السوري يدفع الثمن !

بقلم / حسني محلي
حدث ذلك دون أن يقول ترامب ما الذي يخطط له بالنس�بة 
إىل »وح�دات حماي�ة الش�عب الكردي�ة« و«ق�وات س�وريا 
الديمقراطي�ة«، م�ع اس�تمرار وج�ود الق�وات األمريكية يف 
املنطقة، أو مغادرتها لها، وفق الترصيحات املتناقضة أيضاً. 
بق�ي التمثيل الرائ�ع حديث الجميع بالتزامن مع اس�تمرار 
الق�وات الرتكي�ة يف توغلها داخل األرايض الس�ورية دون أي 

مقاومة جدية من »أعدائها« داخل سوريا وخارجها.
فقد اكتفى الرئي�س الرويس فالديمري بوتني باالعرتاض عىل 

التوغ�ل عرب جمل وعب�ارات »لطيفة« رجح�ت الحديث عن 
خطر الداعشيني بدالً من استهداف صديقه أردوغان.

وكانت عبارات الرئي�س الفرنيس إيمانويل ماكرون وبعض 
زعم�اء دول االتح�اد األوروب�ي »أكثر ش�دة« يف ح�ني أنهم 
كان�وا جميعاً الحليف األك�رب ألنقرة خالل تدخلها املبارش يف 
س�وريا عند بدايات األزمة الس�ورية. حاله�م كحال أنظمة 
دول الخليج املتواطئة ولسان حالها، الجامعة العربية، التي 
لعب�ت دوراً أخطر يف التآمر عىل س�وريا وتدمريها وهي اآلن 

تتباك�ى من دون خجل عىل موقف حليفتها الس�ابقة أنقرة 
التي لم تتأخر يف الرد بعنف عىل الرياض والقاهرة، فسكتتا.

كانت املفاجأة األكرب عندما اس�تخدمت روسيا وأمريكا حق 
النقض )الفيتو( ضد مس�ودة قرار صاغته الدول األوروبية 
يدي�ن العمليات الرتكية العس�كرية يف س�وريا، من دون أن 
تفك�ر هذه الدول مجتمعة أو فرادى باتخاذ أي موقف عميل 

ضد أنقرة التي تستورد األسلحة منها.
توالت املفاجئات أكرب ثم أكرب عندما منعت روسيا بمفردها 

بيان�اً ملجلس األمن ال�دويل، صاغته أمريكا، يدع�و تركيا إىل 
وق�ف هجومها العس�كري يف ش�مال رشقي س�وريا وكأن 

واشنطن ال تستطيع أن تمنع هذا الهجوم.
هن�ا تعود بن�ا الذاكرة إىل التوغل الرتك�ي يف جرابلس يف آب/

أغس�طس 2016 والذي جاء آنذاك برض�ا أمريكي وموافقة 
روس�ية عىل إثر املصالحة بني أردوغان وبوتني. تلك املوافقة 
كانت كافي�ة ليتوغل الجيش الرتكي ويس�يطر مع عرشات 
اآلالف من مسلحي الفصائل املختلفة عىل الرشيط الحدودي 

الس�وري مع تركيا من جرابلس إىل إدلب.
اكتم�ل الرشيط مع دخول القوات الرتكي�ة إىل عفرين بداية 
الع�ام املايض، وه�ذه املرة أيضاً بموافقة أمريكية وروس�ية 
وتجاهل أوروب�ي. كأن الجميع متفق عىل فصول املرسحية 
الخاص�ة بك�رد س�وريا، بع�د أن قدم�ت لهم واش�نطن ما 
يكفي من الدعم العس�كري واملايل والسيايس خالل العامني 
املاضيني، عىل الرغم من االعرتاض الرتكي املتكرر عىل اعتبار 
أن أنق�رة ترى يف وح�دات حماية الش�عب الكردي�ة امتداداً 

لحزب العمال الكردستاني الرتكي.
فصول املرسحية املثرية هذه ما برح الش�عب السوري، بكل 
فئاته، يدفع ثمنها منذ ثماني س�نوات، والس�ؤال: من الذي 

سيسدل الستار األحمر املخميل عىل نهايتها ومتى؟
م�ن س�يقنع إردوغان بالخ�روج من املناطق التي يس�يطر 
عليه�ا من�ذ ثالث س�نوات غرب الف�رات وكيف، م�ع وجود 
ع�رشات اآلالف من مس�لحي مختلف الفصائ�ل ومن بينها 
»جبه�ة النرصة«، وهي مصممة للقتال ضد الرئيس بش�ار 

األسد، الذي مازال يرى فيه إردوغان عدوه اللدود واألبدي.
م�ن س�يجرب إردوغان عىل س�حب قواته م�ن منطقة رشق 
الف�رات بعد أن يتمرك�ز فيها ويبدأ بتش�ييد الق�رى واملدن 
ويمده�ا بالخدم�ات الت�ي نجح فيه�ا غرب الف�رات؟ ومع 
ج�ود نح�و أربعة مليون الجئ س�وري يف تركي�ا التي لديها 

حساباتها العقائدية والتاريخية واالسرتاتيجية يف سوريا.
متى وكيف س�تقرر أم�ريكا مصري حلفائها الك�رد والعرب 
رشق الف�رات؟ وهل انتهى دوره�م أم مازالوا ورقة صالحة 
تلّوح بها واشنطن يف وجه الجميع، سوريا أوالً وتركيا ثانياً،  
ولك�ن عرب العراق بكل ما ينطوي عليه من معطيات خطرية 
تعم�ل إرسائيل ومعها أمريكا والس�عودية لالس�تفادة منها 
ب�ني الحني واآلخ�ر. وهذا ما ش�اهدناه خالل األي�ام القليلة 
املاضي�ة، وربم�ا كأحد فص�ول املرسحية، فع�ى أن تكون 

نهايتها سعيدة وفق مزاج كاتبها ومخرجها!
أمٌر غريب يحدث يف سوريا واملنطقة، والثمن تدفعه شعوبها 
املغل�وب ع�ىل أمرها بع�د أن تحولت املرسحية إىل مسلس�ل 

أمريكي من إنتاج رشكات هوليوود الصهيونية.
علمنا التاريخ دائماً أن الدول والقوى اإلمربيالية والصهيونية 
وحليفاتها اإلسالمية الرجعية لم ترحم أحداً ولم ترتاجع عن 
مؤامراته�ا الدموي�ة إال بعد تصدي املقاوم�ني الرشفاء لها، 

ولوالهم لبقينا جميعاً خارج حلبة املرسح إىل األبد!

،،

عندما سمح الرئيس األميركي دونالد 
ترامب لنظيره التركي رجب طيب 

أردوغان بالقيام بعملياته العسكرية 
شرق الفرات قال له »عليك أن ال 
تتجاوز الخطوط الحمر هناك وإال 

سأدمر اقتصادك«.
كرر ترامب هذه التهديدات أكثر من 

مرة، وانتهى به األمر ليلة الجمعة 
بالتوقيع على حزمة من العقوبات 

االقتصادية التي أقرتها وزارة الخزانة 
بناًء على ضغوط الكونغرس، لكنه 

أمر بعدم تطبيقها فورًا، أي االنتظار 
حتى نهاية العملية العسكرية التي 

تهدف إلى إقامة منطقة آمنة بعمق 
32 كم وعلى طول الحدود 

السورية بطول 484 كم.

بقلم/ حسن كاظم الفتال
مألى سماؤك يا حسني بأنجم

 ألالؤها وهب النفوس أمانا  
مم�ا ال يرق�ى ل�ه الش�ك وال يخف�ى عىل 
الق�ايص والداني أن نقطة ال�رشوع التي 
انطلق منه�ا اإلمام الحس�ني صلوات الله 
علي�ه بنهضت�ه العظيم�ة كان�ت الرغبة 
الجامح�ة والع�زم ببأس ش�ديد وبوثوق 
التصمي�م وبقصد مس�تخلص م�ن النية 
الصادق�ة الخالصة والحقيقي�ة لإلرصار 
ع�ىل تغي�ري وإص�الح الواق�ع االجتماعي 
الس�يايس  وحت�ى  واإلنس�اني  والقيم�ي 
إن صح�ت لنا التس�مية وال�ذي لعله أكثُر 
هيمن�ة أو تأث�ريا وانعكاس�اً وم�ؤدى إىل 

انهيار الواقع الذي أصبح يف غاية الرتدي
أحقية اإلم�ام صلوات الله علي�ه بالوالية 
الترشيعي�ة والتكويني�ة تحت�م علي�ه أن 

ينتف�ض انتفاض�ة إصالحية ض�د كل ما 
يلحظ أو يلمح للفس�اد واملفسدين ولعله 
تكلي�ف حتمته علي�ه الوالي�ة الترشيعية 

والتكوينية .
فان�ربى يح�دوه إيمانه العمي�ق الصادق 
الح�ق املطل�ق وعقيدته الصحيح�ة التي 
منها َيْس�َتِمُد املنهُج العقائ�دي مرتكزاِته 
.وكذل�ك الش�عور باملس�ؤولية يف رعاي�ة 
وحماية األمة وصونها وتحصينها من أن 
ُيْنَخ�َر ذاُتها .فتؤول إىل الس�قوط وعندها 
يتعذر تداُركها أو إصالُح من ما فسد منها 

.
الس�امي  اله�دف  إش�عاع  ن�وُر  َتوََه�َج 
وامت�زج بن�ور اإلم�ام الحس�ني صل�وات 
الل�ه علي�ه وقدح الزن�د يف القي�ام بأعظم 
مهم�ة إصالحي�ة لتغيري الواقع وإكس�اء 
نزيه�ا مقدس�ا محرتم�ا  األم�ة جلباب�ا 

مصانا  تنحني ل�ه الهامات . إنما تحقيق 
كل ذل�ك اس�تدعى إرشاك عن�ارَص مهمٍة 
واعتماَد سبٍل ووس�ائَل يظفر من خاللها 
بما ين�وي الظفر به ويتم ترس�يُخ دعائم 
اإلصالح وتدارُك إنكسار النفوس وجربُها 
وتقويُمه�ا وتحريره�ا وتنقيته�ا من كل 
عبودي�ة وإع�ادُة روح التق�وى والهيب�ة 
وللرس�الة  اإلس�المية  لألم�ة  والوق�ار 
املحمدية العظيمة التي اقرتنت ديمومتها 
بتقدي�م كل م�ا هو غاٍل ونفي�ٍس من قبل 
اإلمت�داد الطبيعي لرس�ول الل�ه صىل الله 
علي�ه وآل�ه وهو س�بطه ال�ذي ورث منه 
كل يشء تكوينا وش�بها وصفاٍت وسجايا 
وورعاً وتقوى وزهواً وعنفوانا وعلو مقاٍم 
وعظم�ة منزلة وهيبة ووقارا واس�تقامة 
وش�جاعة وصالبة وجل�دا وصدقا وعمقاً 
عقائدي�ا وإرصارا عىل تقويم كل اعوجاج 

. كل ذل�ك خول�ه تخويال تلقائي�ا طبيعيا 
ألن يتس�نم موقع املدافع القوي والصائن 
واملحامي ع�ن الرس�الة املحمدية بكل ما 

أوتَي من قوة مع رباطة جأش وثبات.
ومن أجل ضمان استحكام حلقات الغاية 
تام�ا وتحصينه�ا  اس�تحكاما  املرج�وة  
م�ن املؤث�رات الجانبي�ة ُح�ِدَدت البوصلة 
واإلتجاهات واملؤرشات والسبل والوسائل 
املتاح�ة مع دق�ة التعامل معه�ا لتضمن 
الغلب�ة . لذا فإن املكل�ف الرشعي صاحب 
الوالي�ة الترشيعي�ة والتكويني�ة الذي هو 
اإلمام الحس�ني صل�وات الله علي�ه أتقن 
غاية اإلتقان اس�تخدام املل�كات الروحية 
وأج�اد يف التوف�ر ع�ىل تماس�ك حلق�ات 
الوس�ائل ك�ي ال تنفصم ولتضم�ن تمام 

الضمان تحقيق كل هدف ساٍم .
وبم�ا أن�ه ال يخط�و خط�وة إال واإليمان 

حليفت�ه  الصلب�ة  والعقي�دة  بوصلت�ه 
ومفصلت�ه دون أن تأخذه بالله لومة الئم 
. أطلق�ت  خطواِته حكم�ٌة فائقٌة وأطرت 
رؤاه  حنك�ٌة م�ن نفس واثقة ال تش�وبها 
ش�ائبة تضمن فاعلية اإلنجاز اإلصالحي 
م�ن  التح�رر  مس�رية  ديموم�ة  وتح�رز 

العبوديات
وواردة  ش�اردة  كل  تدوي�ن  أج�ل  وم�ن 
وتوثيقه�ا وإحصائه�ا  بادر صل�وات الله 
علي�ه إىل إرشاك عنارص فاعلة يضمن بها 

النجاح والوصول للغاية املنشودة .
لتتكفل هي أيضاً برصد الحقائق وتدوينها 
وبيانه�ا وإيضاحه�ا ب�كل ص�دق ودق�ة 
ووضوح وتسليط الضوء عىل كل جزئيات  
األح�داث الت�ي دارت وتدور لتس�تقر طي 
صفح�ات س�جل التأريخ اإلس�المي بكل 

فخر واعتزاز.

بقلم/ صباح محسن كاظم
ب�ل الجميع ُيس�هم يف بن�اء التجرب�ة الوطنّي�ة ،وكل 
املخاضات التأريخّية ومحنه املُس�تدامه تجعله َيخرُج 
ُمنت�رصاً م�ن أزمات�ه كالعنق�اء يخ�رج من رم�اده ، 
بالطب�ع أقى املِحن منذ العقود الخمس�ة هو النظام 
الدكتات�وري ،وإف�رازات الح�روب ،والعن�ف اليوم�ي 
،والحص�ار ..والنتائ�ج الت�ي تركته�ا الح�روب م�ن 
رجالت العراق األفذاذ وآخرهم –القناص أبو تحس�ني 
الصالحي – كما س�بقه العرشات من األشاوس ،الذين 
ترك�وا آالف األيت�ام ، وجناي�ات الحروب م�ن املعاقني 
،واملهجري�ن، واملرشدي�ن ..فض�اًل ع�ن تدم�ري البن�ى 
التحتية ؛ هنا الس�ؤال الجوهري بع�د تحرير املدن من 
داعش وآخرها الحويج�ه ومعاقل اإلرهاب ..كيف يتم 
بناء الس�لم اإلجتماعي وصناعة الس�الم كما وضحنا 
بحلقات متسلس�لة دور النخب السياس�ية –اإلعالم – 
علم�اء الدين – املثقف العراقي –التنش�ئة اإلجتماعية 
– املجتم�ع املدن�ي بمؤسس�اته .. وغريها من الس�بل 
الكفيل�ة نص�ل لقضي�ة مهمة وه�و )عل�م اإلجتماع 
ودوره ببن�اء وصناع�ة الس�الم( ف�كل اإلش�كاليات 
،والتصدع�ات ،ومحاولة تمزيق النس�يج الوطني بني 
املكون�ات )الع�رب – الك�رد() الس�نة الش�يعة ( التي 
يشتغل عليها املُس�تعمر األجنبي وتغذيها دول الجوار 
..تحتاج إىل حكماء من الساسة الذين يجعلون العراق 
نصب أعينه�م ال القومية وال الدين بل الهوّية الوطنّية 
املجتمعّي�ة التي توح�د التفرق ،فوحدتنا ق�وة وقوتنا 
بالوح�دة ،ولدينا اإلمكانية التصالحي�ة املُجتمعية ألن 
التصاهر والتزاوج بني السنة والشيعة والكرد والعرب 
ف�وق كل اإلعتب�ارات بإش�رتاط توظي�ف السياس�ة 
وإنضاجه�ا لصالح الهوية الوطني�ة العراقية املوحدة 
،م�ع التفك�ري بالفدرالية وتحقيق الحق�وق واملصالح 
ضمن إط�ار الدولة الواح�دة من الش�مال إىل الجنوب 

، والجام�ع اإلجتم�اع العراق�ي بكل طيف�ه للوحدة ال 
للفرقة ،التي ينادي بها بعض املتعصبني الذين يدفعون 
بإتج�اه تقس�يم العراق ،وتش�ظيه وضياع�ه ،وزواله 
م�ن الخارطة بمدعي�ات )اإلقليم الكردي-والس�ني –

والشيعي ( فاإلنتماء املجتمعي الوطني يمكن لحكماء 
السياس�ة بعدم رفع سقوف املطاليب عالياً بل التنازل 
ع�ن ماه�و غ�ري رضوري مل�ا ه�و األهم وال�رورة 

التاريخي�ة الحتمي�ة ببق�اء الع�راق موح�داً ،ففق�ه 
اإلختالف الب�أس به ، لكن ال لتصادم املصالح القومية 
والدينية مع املصلحة العليا )الوطنّية (..علم اإلجتماع 
يحتاج إىل قادة من السياسيني املحنكني الذين يعملون 
لصالح املواط�ن والوطن .. يقول املفك�ر الدكتور عيل 
الس�عدي يف مؤلفات�ه الفكري�ة واإلجتماعي�ة القّيمة 
)الع�راق غم�د الس�يف أم درب املعب�د ؟ عن املتش�كل 

واملتحول ماقبل الدوله –مابعد الدولة ( وكتابه اآلخر) 
التس�ويات الكربى يف املقدس�ات الثالثة الدين ، الدولة 
، اإلنس�ان ( و) السياس�ة الع�ذراء مفه�وم الدولة يف 
اإلجتماع العراق�ي (..يؤرش عىل القضي�ة اإلجتماعية 
يف فرز السياس�ات الصائبة ودور السياسة يف توظيف 
املفاهيم والقيم والرؤى لبناء السلم اإلجتماعي والنمو 
والتطور الحضاري يحدد يف كتاب غمد الس�يف ودرب 

املعبد ص 99:
اإلش�كالية بني الفكر وكّل من السياسة واآليديولوجيا 
،ظل�ت قائم�ة ع�ىل ال�دوام ، وإن كان�ت السياس�ة 
وج�دت بع�ض مناخ�ات تصالح�ت فيها م�ع الفكر 
بش�كّل أو بآخر حت�ى يف أكثر العصور اس�تبدادا ،فإن 
اآليديولوجي�ا بمقوالته�ا الثابته ،طامل�ا وقفت بالضد 
من مجمل املنتوج الفكري خارج س�ياقاتها املعهودة 
)املقدسة ( غالباً، فيما يؤكد عىل التسامح لبناء السلم 
اإلجتماعي بعد اإلخفاقات الكونية بالحروب واألزمات 
واإلختالفات يف كتابه التس�ويات الكربى يف املقدس�ات 

الثالثة ص 336:
إن س�ريورة التأريخ تنبئنا بأن النكس�ات واإلخفاقات 
التي واجهتها ثقافة التس�امح ، انما نش�أت يف األصل 
من�ذ التكوّي�ن األول لالجتم�اع الب�رشي ،ذل�ك ألن يف 
التأريخ القديم أدلة ممه�ورة بالتيقن بأن العنف كان 
هو الجوه�ر فياألصل، الذي رافق اإلنس�ان منذ نزوله 
األرض حي�ث دش�ّنه بمعصية س�ماوية وجرم أريض 
إرتكب�ه م�اان ب�دأ بالتكاث�ر )معصي�ة آدم وجريم�ة 
قابي�ل ( وتأخرت من ثم دعوات التس�امح طويالً قبل 
أن تأتي م�ع األنبياء واملرس�لني واملصلحني والحكماء 
والفالسفة .....((.عود عىل بدء البد من تفعيل الحراك 
الفكري والس�يايس واإلجتماعي لرأب الصدع العراقي 
،لِتج�اوز هذه املحنة التأريخّية ،فإن لم نتكاتف يضيع 

الوطن .

الدور الزينبي في واقعة الطف 

علم االجتماع ودوره في بناء السالم وصناعته
لعلَّ عدة عوامل ُتغذي وُتساعد وُتهيمن في بناء السالم الداخلي بين المكونات اإلجتماعّية واإلثنّية 

.. منها عوامل مشتركة في التأريخ ،واالجتماع، والجغرافية ،والسوكولوجيا ،فضاًل عن الموروث 
الديني ،وقضايا تخص الهوّية الوطنّية ،كل ذلك ينطبق على عراقنا المقدس الذي اجتمعت كل 

العوامل لتؤطره بنسق التنوع اإليجابي الذي هو ثراء وليس نقمة .



يواصل املنتخب الوطني للمواي تاي، 
نتائج�ه املمي�زة يف البطول�ة العربية 

التي تجري حالياً يف إمارة أبو ظبي.
الثان�ي  الي�وم  ونتائ�ج  ن�زاالت  ويف 
للبطول�ة، ف�از الالعب س�جاد جواد 
عىل الالع�ب األردني ب�وزن 57 كغم 

وف�از الالعبة لندا حات�م عىل الالعبة 
املرصي�ة ب�وزن 45 كغ�م بالرضب�ة 

القاضية.
وتمك�ن الالع�ب أم�ر إبراهي�م من 
الف�وز عىل الالع�ب املورتان�ي بوزن 
63.4 كغم، وكذلك فاز الالعب حسني 

س�الم عىل الالعب املرصي بوزن 67 
كغم، فيما ف�از الالعب أكرم مناحي 
بالرضب�ة  الكويت�ي  الالع�ب  ع�ىل 

القاضية بوزن 71 كغم.
وش�هد اليوم الثاني خس�ارة الالعب 
ش�اكر رع�د م�ع الالع�ب املغرب�ي 

ب�وزن 75 كغم، بينم�ا تغلب الالعب 
الالع�ب  التكريت�ي ع�ىل  مصطف�ى 

التونيس بوزن 81 كغم.
ويتنافس اليوم  الفائزون عىل نزاالت 
الرب�ع النهائ�ي بمش�اركة 15 دولة 

عربية.

العراق يحقق نتائج 
جيدة بالبطولة 

العربية للمواي تاي
6الرياضية

ر�سن وعلي دون امل�ستوى املطلوب

تتجه اأنظار العراقيني غدا اخلمي�س عبد الحميد: خط دفاع المنتخب العراقي كان ضعيفا في بناء الهجمات
اىل ملعب املدينة الريا�صية يف الب�صرة 

اأماًل بر�ؤية خمتلفة لأ�صود الرافدين 
يف م�صرية التاأّهل اىل مونديال قطر 

ُي�صّيفون منتخب هونغ كونغ  2022 �هم 
برغبة جاحمة يف الفوز �م�صاحلة 

اجلمهور ال�صابر الذي ُيعد الداعم الأ�ل 
لهم مهما تقّلبت بهم الأحوال الفنية 
��اجهوا املنّغ�صات الال اإرادية اأحيانًا 

��صوًل اىل هدفهم املن�صود.
ق�د تكون مب�اراة الغ�د واحدة م�ن أه�م مباريات 
الس�لوفيني  مدرب�ه  بمعي�ة  الوطن�ي  منتخبن�ا 
سرتيش�كو كاتانيتش يف ظل نتيج�ة مباراتنا األوىل 
م�ع البحري�ن التي كنا نأم�ل خط�ف نقاطها لوال 
نح�س التعادل وضي�اع فرص بالجملة لم ُنحس�ن 
اس�تغاللها، فأصبح املدرب بني ن�اري منحه الثقة 
لع�ام جديد وما تتطلب�ه من نتائ�ج إيجابية ملّحة 
وبني مطالب نقاد ُكثر يرون عدم صالح استمراره يف 
املهمة وسط نزيف النقاط التي لن تعوّض بسهولة 

كلّما قطع املنتخب أشواطاً أخرى يف التصفيات.
مب�اراة هون�غ كونغ ليس�ت صعبة أم�ام منتخبنا 
الوطن�ي إذا م�ا أراد تيس�ر رحلت�ه القادم�ة، فما 
ش�اهدناه م�ن أداء متواض�ع للمنتخ�ب الضيف يف 
جولت�ه األوىل م�ع كمبوديا برغ�م امتالكه عدداً من 
الالعب�ني املهاريني ل�ن يكون بعبع�ًا ُمقلقاً لالعبينا 
وامل�الك التدريبي، لكن عليهم أن يكونوا حذرين من 
هجمات�ه املباغتة التي قد تض�ع إحداها املنتخب يف 

مطّب يضاعف حراجته عىل أرضه وبني جمهوره.
رصاح�ة إن حض�ور املنتخ�ب الوطن�ي إىل مدين�ة 
الب�رصة وأداء الوحدات التدريبي�ة باملجموعة التي 
اس�تدعاها كاتانيت�ش يزيد من انس�جام الالعبني 
وتفاهمه�م ويع�زز من اس�تقرار امل�درب الختيار 
العنرّص األكثر جاهزية للتش�كيلة االساس�ية التي 
تعان�ي نقصاً يف بعض املراكز وهو ما يدركه املدرب 
جي�داً وعليه أن يجتهد يف زّج البديل األصلح تأثراً يف 

تطبيق الواجبات.
الالعب�ني  تواج�د  أن  صحي�ح 

جس�تن مرام وأحمد ياس�ني 
يضفي ق�وة كب�رة للمنتخب 

مل�ا يمتلكان�ه م�ن خ�رة 
ع�ىل  وق�درة  ومه�ارة 
الحس�م، لكن يف الوقت 
نفسه ال بد من مراجعة 
مس�تقبالً  وضعيهم�ا 

مهم�ا كانت م�ّررات عدم الحضور للبرصة س�واء 
أتفقن�ا أم أختلفنا معهما، ُهما يدركان أهمية عدم 
التفري�ط بأية نقط�ة يف الجوالت الالحق�ة، وإذا لم 
يس�تفد املنتخب منهم�ا يف تحس�ني موقفه ضمن 
تصفي�ات عىل درجة كبرة من الرتقب لتحديد بطل 

املجموعة، فما قيمة االستعانة بهما؟!
أملنا يتضاع�ف بإرصار الالعبني املحليني عىل قبول 
التح�دي ليكونوا أرقاماً مهم�ة يف صفوف املنتخب، 
ويثبت�وا أن الك�رة العراقية بألف خ�ر، حيث نعّول 
عىل مردود عطائهم خالل الش�وطني، مع استغالل 
املّد املعنوي فوق مدرجات البرصة الحبيبة ليرهنوا 
أنه�م فرس�ان املرحلة يف الدفاع عن س�معة اللعبة، 
وبمقدوره�م أن يذهبوا أبعد م�ن تصفيات املرحلة 
ه�ذه رشيطة أالّ يس�تعجلوا يف ترجم�ة الفرص اىل 

أهداف محّققة تخدم رصيدهم يف نهاية املنافسة.
اتحاد كرة القدم مطالب بإخراج مباراة الغد بأفضل 
معاير التنظيم الدويل، آخذاً بنظر الحسبان األخطاء 
التي واجهها سواء يف امللعب نفسه أم ملعب كربالء 
ملناس�بات مختلفة العام الح�ايل وقبله ويعمل عىل 
تصحيحه�ا، فأي خطأ ُمهَمل ربم�ا يؤدي اىل إتخاذ 
فيف�ا قرار جديد ُيعيد كرتن�ا اىل مربع الحظر! وعىل 
الجمي�ع االنتباه ألي�ة فقرة داخل أو خ�ارج امللعب 
تدخل ضمن اهتم�ام مرشف املباراة لئ�ال ُيضّمنها 

كنقطة ضعف ضد االتحاد يف الئحة التقييم.
وال يحت�اج الجمهور يف كل املدن أن نوصيه بمؤازرة 
األس�ود يف حملة التأّه�ل اىل املرحلة الحاس�مة من 
التصفيات، مع تقديرنا العايل النش�غاله يف الظروف 
الراهن�ة الت�ي تمّر به�ا الب�الد فهو املحّف�ز الكبر 
لتحقيق النرص يف جميع امليادين، وهذا يومه لُيعّضد 
الجهود ويخرج املنتخب َفرِحاً بنتيجة وأداء وتنظيم 
ُم�رّشف أمام العال�م، يجعل االتح�اد الدويل يتحّس 
عىل ضياع زمن طويل من تاريخ اللعبة يف حظر بال 
مس�ّوغ خالل الس�نني الخمس األخرة يف األقل عىل 

مالعب العاصمة بغداد وبقية املدن الغالية.

م�ساحلة يف الب�رصة
إياد الصالحي

السبت 12تشرين االول 2019 
العدد 2172 السنة العاشرة

ش�دد مدرب كروي، ع�ىل أهمي�ة مباريات 
املنتخ�ب العراق�ي لك�رة الق�دم، املقبلة يف 
التصفي�ات املزدوج�ة )كأس العالم يف قطر 

2022 وكأس آسيا يف الصني 2023(.
وقال املدرب سعد عبد الحميد ان »العراق قد 
يضمن التأهل بالتصفي�ات املزدوجة بفوز 
عىل كمبوديا وفوز واحد عىل ايران سواء يف 

مباراة الذهاب او اإلياب«.
وع�د »مباراة الع�راق امام كمبوديا س�هلة 

جداً رغم مشقة سفر املنتخب الوطني«
وعن مجريات مب�اراة العراق وهونغ كونغ 
انتق�د عب�د الحميد خ�ط الدفاع رغ�م قلة 
ف�رص الفريق الخصم عىل املرمى العراقي« 
مبين�ا ان »بن�اء خ�ط الدف�اع للهجم�ات 

ضعيف جداً«.
وأش�ار اىل ان »الالعب بش�ار رسن لم يقدم 
املس�توى املعروف عنه وكذلك مهند عيل لم 
يكن باملس�توى املطلوب، كما ان اس�تبدال 
ع�يل عدن�ان برضغام اس�ماعيل ل�م يكن 
رضوري�ا الس�يما وانهم�ا يلعب�ان بنف�س 
املرك�ز و كن�ت اتمنى مش�اركة ع�الء عبد 

الزهرة ومحمد قاسم يف اللقاء«.
واش�ار اىل ان »أفضل العب يف مباراة العراق 
وهون�غ كونغ هو همام طارق الذي أدى ما 

مطلوب منه«.
وقيم امل�درب الكروي »أداء م�درب املنتخب 
الوطن�ي كاتانييت�ش وإدارت�ه للمنتخب يف 

املباراة بنسبة 6 من 10«.
ورفع املنتخب العراق�ي رصيده إىل 4 نقاط 
يف املرك�ز الثاني، بعد تغلبه الخميس املايض 

عىل ضيفه منتخب هونج كونج 0-2.
يذك�ر ان بعث�ة أس�ود الرافدي�ن وصلت اىل 
كمبودي�ا للق�اء منتخبه�ا الثالث�اء املقب�ل 
ضم�ن ذات التصفيات لحس�اب املجموعة 

الثالثة التي تضم أيضاً ايران والبحرين.

رأى رئي�س الهيئة االداري�ة لنادي الزوراء فالح حس�ن، أن حل 
أزمة فريق الطلبة بسيط جداً.

وقال حسن ان« االندية ليس طرفا يف املشاكل الحالية وحل ازمة 
الطلبة بسيط جداً، حالياً نجتمع مع رؤساء االندية الثالثة ونصل 

اىل صيغة وحلول وال نريد التناحر مع املؤسسة الرياضية«.
وأض�اف »نعتقد ان ح�ل ازمة الطلبة يكون بكتاب م�ن ادارة النادي 
اىل االتح�اد العراق�ي تلتزم بانها س�تفي ب�كل التزامتها م�ع الالعبني 
وحل املش�كلة«. وطالب حس�ن بأن« يكون االتحاد بعي�دا عن االنتقام 
واتخاذ مواقف شخصية إزاء نادي الطلبة. وبني« يجب أال يحمل االتحاد 
الطلبة مسؤولية موقف شخيص لرئيس الهيئة اإلدارية له الذي اتجه نحو 

محكمة }كاس{ وتقديم شكوى ضد االتحاد كون القضية هنا مختلفة«.
وزاد حس�ن »الزوراء يدعو االتحاد للرتفع عن االنزالق بهذا املنحدر والتعامل 
مع األندية بكل حيادية، نادي الطلبة كبر وأنهى مس�ألة الديون وعىل االتحاد 

أن يتعاون يف حلها بشكل يحفظ تاريخه وإنجازاته«.
وأش�ار اىل ان�ه »يف حالة تمس�ك اتحاد الكرة بق�رار إبعاد الطلب�ة عن الدوري 
املمت�از بهذه الطريقة س�يكون لنا موقف كأندية له�ا كيان ووجود يف 
خارطة الكرة العراقية، وس�ندعو األندي�ة األخرى ملؤتمر صحفي 
بع�د أن تنته�ي مباراتي املنتخ�ب الوطني أم�ام هونج كونج 

وكمبوديا وسيكون لكل حادث حديث.

فاتح�ت إدارة ن�ادي أربي�ل مدرب ن�ادي امليناء الس�ابق 
الروماني إيوان مارين، لتويل قي�ادة الفريق خلفا للمدير 
الفني املس�تقيل أكرم س�لمان.  وقال مصدر بالنادي إن 
»اإلدارة قدمت عرضا رس�ميا للمدرب وتنتظر رده، مبينا 
ان »هناك أس�ماء أخ�رى تم طرحها للمناقش�ة، يف حال 
عدم التوصل إىل اتفاق مع املدرب الروماني، حيث تسعى 
اإلدارة الس�تغالل فرتة التوقف لحس�م هذا امللف«.وكان 
ن�ادي اربيل لكرة الق�دم انهى عقد مدربه اكرم س�لمان 
بال�رتايض ع�ىل ض�وء النتائج الس�لبية للفري�ق يف بداية 

الدوري .

أك�د مدرب نفط الوس�ط رايض شنيش�ل، أن فوز فريقه عىل الكرخ بهدف�ني دون رد، يف دور 
ال�32 من كأس العراق، لن ينسيه بعض األخطاء التي ارتكبها العبوه.

وق�ال شنيش�ل »حققنا الفوز يف مب�اراة مهمة نقلتن�ا إىل ثمن نهائي كأس الع�راق، رغم أن 
الفريق لم يخض مباراة رسمية خالل الدورين املاضيني من الدوري بسبب تأجيل املباراتني«.

وأض�اف »الفري�ق قدم يف بعض األوقات أداء جيًدا وس�جلنا هدفني لكن املس�توى العام لم يكن 
مقنًعا، وحدثت بعض األخطاء الفردية، والفوز لن ينسينا تلك األخطاء«.

وأكمل »تأهلنا لثمن النهائي سيمنحنا فرصة للتحضر، سننتظر الفائز من مباراة 
الطلبة ونفط الجنوب التي تأجلت بسبب ضبابية مشاركة األول يف البطولة.

ح�دد اتح�اد كأس الخليج العربي لكرة الق�دم يوم 23 ترشين 
االول الج�اري موع�دا لس�حب قرعة بطولة خليج�ي 24 التي 
تس�تضيفها الدوحة خالل الفرتة من 27 ترشين الثاني ولغاية 
9 كان�ون االول من الع�ام الحايل. وتم توجيه الدعوة ملس�ؤويل 
املنتخب�ات الخمس�ة الت�ي وافقت ع�ىل املش�اركة يف البطولة 
لحضور حفل القرعة، وهي منتخبات: الكويت وعمان واليمن 
والع�راق، باإلضافة إىل املنتخب القطري مس�تضيف البطولة. 
وستقام مباريات خليجي 24 بنظام دوري من دور واحد نظرا 
ملش�اركة 5 منتخبات فقط وينال الكأس املنتخب الذي يحصد 

من  عدد  النقاط. أكر 

يف  الرتاخي�ص  لجن�ة  ش�ددت 
االتح�اد اآلس�يوي م�رة ثاني�ة عىل 
أن الب�ت يف مس�ألة مش�اركة نادي 
املحلي�ة  االس�تحقاقات  يف  الطلب�ة 
مره�ون بموافقة لجن�ة الرتاخيص 
املحلي�ة ومعايره�ا كونه�ا صاحبة 

االختصاص الفعيل يف هذه املسالة.
الرس�الة  مضم�ون  يف  ذل�ك  ج�اء 
الجوابية من االتحاد االس�يوي والتي 

اك�د فيه�ا ان »لجن�ة الرتاخي�ص يف 
االتحاد العراقي ه�ي صاحبة القرار 
بأعط�اء الرخصة لن�ادي الطلبة من 
اجل املشاركة يف املس�ابقات املحلية 
يف حال تيقن�ت من ان النادي قد اوىف 
اتج�اه موظفيه  املالي�ة  بالتزامات�ه 
ال�رشوط  جمي�ع  وطب�ق  والعبي�ه 
الرتاخيص  املطلوبة بحس�ب نظ�ام 
يمن�ح  ان  للن�ادي  يمك�ن  فعندئ�ذ 

الرتخي�ص«. واك�د االتح�اد القاري 
الرتاخي�ص  »لجن�ة  ان  رس�الته  يف 
اي  عم�ل  يف  تتدخ�ل  ال  االس�يوية 
هيئة او لجن�ة التخاذ قرارات تخص 
بش�ؤونها  االعض�اء  االتح�ادات 
املحلية«. يش�ار اىل ان ن�ادي الطلبة 
ق�د تم انزاله لدرج�ة ادنى بقرار من 
االتح�اد العراق�ي لع�دم اس�تيفاءه 

لرشوط الرتاخيص املالية.

حسن: اتحاد الكرة حّمل الطلبة 
مسؤولية موقف شخصي 

ب�رر م�درب النجف حس�ن أحمد 
خس�ارة فريقه أم�ام النفط )1-

بطول�ة  م�ن  ال��32  دور  يف   ،)3
كأس العراق، لغياب عدد كبر من 

العبيه.
وق�ال أحم�د »فريقن�ا دف�ع ثمن 
الغياب�ات الكث�رة، حي�ث التحق 
3 العب�ني مؤثري�ن م�ن الفري�ق 
بصفوف املنتخب األوملبي، بجانب 
5 آخري�ن، باإلضاف�ة إىل  إصاب�ة 
التحاق العبني بمنتخب الش�باب، 
الوج�وه  ع�ىل  اعتمدن�ا  وبالت�ايل 

الشبابية«.
وأضاف »واجهنا ظروًفا صعبة يف 
املباراة عىل عكس الفريق املنافس 
املس�تقر تماما، وتأثرنا بالغيابات 
م�ع ذل�ك قدمن�ا مب�اراة جيدة يف 
بعض األوقات«. وأوضح »األمطار 
الغزي�رة يف مدين�ة النج�ف أث�رت 
بشكل كبر عىل العبينا وأضعفت 
من إيقاع املباراة، كما أن احتساب 
ركلة ج�زاء غر صحيح�ة لفريق 
النف�ط، منحته�م دافًع�ا معنوًيا 

وأثرت عىل العبينا نفسيا«.

أعرب م�درب الكهرباء عباس عطية، عن س�عادته بتأهل 
فريقه لثمن نهائي كأس الع�راق، بفوزه عىل فريق املعقل 
م�ن الب�رصة بهدف�ني مقابل ه�دف واح�د. وق�ال عطية 
»رغ�م غياب عدد من العبينا يف مب�اراة دور 32 اللتحاقهم 
بمنتخبي الش�باب واألوملبي، لكننا عدنا إىل العاصمة بغداد 

ببطاقة التأهل لدور ثمن النهائ�ي وعلينا مواصلة النتائج 
الطيبة ومواصلة املنافسة واألعداد للدور املقبل«. وبني أنه 
»يطمح ألن تكون مشاركة فريق الكهرباء يف بطولة كأس 
العراق مش�ابهة للنس�خة املاضية، والت�ي بلغ من خاللها 
املب�اراة النهائية وخس بصعوبة أم�ام الزوراء بهدف دون 

رد ج�اء بوقت متأخر من املباراة«. وأوضح أن »الفريق بدأ 
يحقق االنسجام واالس�تقرار والنتائج ستكون مختلفة يف 
منافس�ات الدوري باألدوار املقبلة، مضيًفا »علينا أن نثبت 
للجمي�ع بأن الكهرباء حافظ عىل ش�خصيته كفريق فتي 

أثبت وجوده املوسم املايض«.

أوض�ح املدرب الش�اب حس�ام ف�وزي، أن قبوله مهمة 
تدري�ب القاس�م املتأهل حديًث�ا للدرجة املمت�ازة كونه 

تحديا جديدا يف مسرته التدريبية.
وق�ال فوزي »قبلت املهمة التي قدم�ت يل من قبل إدارة 
القاس�م ألنه�ا تح�ٍد حقيق�ي يل يف مش�واري التدريبي 
رغ�م أن األندية املتأهل�ة دائما ما تعاني م�ن فقر مايل 
مقارن�ة بأندي�ة الدرجة املمت�ازة، وه�ذا الجانب مؤثر 

بش�كل كبر«. وبني أن »فريق القاس�م يعتمد كليا عىل 
الوجوه الشابة وبعضهم يملك موهبة جيدة نراهن عىل 
توظيفها بالش�كل األمثل وتحقيق نتائ�ج طيبة«، الفتا 
إىل أن »توقف منافس�ات الدوري يف الوقت الحايل صب يف 
مصلحته من أجل التعرف بش�كل دقي�ق عىل إمكانيات 

الالعبني، وتعويد الالعبني عىل فكره التكتيكي«.
وتابع »تجربتي مع املدرب رزاق فرحان املوس�م املايض 

لقيادة كرة الديوانية كانت مميزة، وأتمنى أن تعزز هذا 
املوس�م بنتائج ممي�زة مع فريق القاس�م، حيث أراهن 
عىل حيوية الفريق وشبابيته وما نملك من فكر تدريبي 

ملقارعة األندية الكبرة«.
يش�ار إىل أن التجرب�ة هي األوىل لحس�ام فوزي كمدرب 
أول بعد أن عمل مدرًبا مساعًدا يف نادي الديوانية املوسم 

املايض مع املدرب رزاق فرحان.

أحمد: النجف دفع ثمن الغيابات أمام النفط

عطية: الكهرباء قادر على تكرار إنجاز الموسم الماضي 

فوزي: سعيد بقيادة كرة القاسم 

كرة أربيل تسعى للتعاقد مع الروماني مارين اآلسيوي: مشاركة األنيق مرهونة بلجنة التراخيص 

شنيشل ينتقد العبيه رغم الفوز على الكرخ

نهاية الشهر الجاري موعدا لسحب 
قرعة خليجي 24



س�لط تقرير صحفي إس�باني، الضوء عىل مصري األوروجوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة، خالل الفرتة 
املقبل�ة، م�ع اقرتاب موعد انته�اء عقده مع الن�ادي الكتالوني. وُيعد س�واريز ضم�ن 4 العبني يف صفوف 
برشلونة، تنتهي عقودهم يف صيف 2021، بجانب أرتورو فيدال، وإيفان راكيتيتش وليونيل مييس، واألخري 
يحق له الرحيل مجاًنا ألي ناد غري أوروبي يف حزيران 2020 املقبل. وبحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو« 
اإلس�بانية التي تابعتها »املراقب العراقي«، فإن سواريز الذي قام بتجديد عقده مع برشلونة يف أذار 2017 
حتى عام 2021 سيكون يف عمر ال�34 بنهاية عقده، ويف هذا السن قد يقرر إنهاء مسريته يف بطولة دوري 
صغ�رية. وأضافت الصحيفة »اهتمام نادي إنرت ميام�ي األمريكي بلويس معروف جًدا، حيث 
يقود ديفيد بيكهام مرشوعا ممتازا، حيث سُيش�ارك يف ال�دوري األمريكي اعتبارا من 
أذار 2020 املقبل«. وقدم س�واريز مس�رية تاريخية بقميص برش�لونة، منذ انضمامه 
من صفوف ليفربول عام 2014، حيث س�جل 183 هدفا خالل 255 مباراة لُيعادل رقم 
جوس�يب س�اميتيري كأحد أبرز الهدافني يف تأريخ البارس�ا، وخلف كوب�اال )194 هدفا(، 

وسيزار )232 هدفا(، وليونيل مييس )604 أهداف(.

حدد يوفنتوس س�عر العبه الكرواتي، ماريو ماندزوكيتش، القريب من 
الرحي�ل يف كان�ون الثاني املقبل، وفقا لتقرير صحفي. وبحس�ب موقع 
»كالتش�يو مريكاتو« اإليطايل الذي تابعه »املراق�ب العراقي«، فقد حدد 
حام�ل لق�ب الكالتش�يو 10 ماليني يورو ع�ىل األقل، من أج�ل املوافقة 
ع�ىل رحيل مهاجمه. وارتبط اس�م ماندزوكيت�ش )33 عاًما( باالنتقال 
إىل مانشس�رت يونايت�د، لتعوي�ض مغ�ادرة املهاجم البلجيك�ي روميلو 
لوكاكو إىل إنرت ميالن. وال يعترب مانشسرت يونايتد الراغب الوحيد يف ضم 
ماندزوكيتش، حيث يس�عى أكثر من ن�اٍد يف دوري املحرتفني األمريكي، 

للحصول عىل خدمات النجم الكرواتي املخرضم.

تلقى ماوريس�يو ساري مدرب يوفنتوس، دفعة قوية قبل اس�تئناف الكالتشيو، باقرتاب أحد العبي الفريق من 
ة  د لع�و للتدريب�ات بعد تعافي�ه من اإلصابة التي لحقت به خ�الل مواجهة فيورنتين�ا بالجولة الثالثة من ا

الدوري اإليطايل.
وذك�رت صحيف�ة »توتو س�بورت« اإليطالية الت�ي تابعتها »املراق�ب العراقي«، أن 
الربازي�ي دوجالس كوس�تا، نجم يوفنتوس، بات قريًبا من العودة للمش�اركة 
يف املباري�ات، مش�رية إىل أن الالع�ب يتق�دم يف مرحلة الش�فاء والتعايف. 
وأضافت أن »كوس�تا س�يكون قادًرا عىل اللعب م�ن الدقيقة األوىل 
بداي�ة من املب�اراة املقبلة أمام بولونيا، بمنافس�ات الجولة الثامنة 
من الكالتش�يو«. ونوه�ت الصحيفة أن »الجن�اح الربازيي يعمل 
بأقىص رسعة من أجل التعايف بش�كل ت�ام، للعودة والحصول 

عىل مكان أسايس بتشكيلة املدرب ماوريسيو ساري«.
وختم�ت بأن الثنائي دانيلو وماتيا دي تش�يليو، الظهريين 
األيم�ن للبيانكون�ريي، أيًض�ا س�يكونان متاح�ان ملباراة 
الس�بت املقب�ل أم�ام بولونيا، بعدم�ا غاب ط�وال الفرتة 

األخرية إلصابات مختلفة.

كش�ف تقري�ر صحف�ي، ع�ن وج�ود رصاع رشس ب�ني قطب�ي الكرة 
اإلس�بانية ريال مدريد وبرش�لونة، ع�ىل موهبة فرنس�ية خالل الفرتة 
الحالي�ة. وبحس�ب صحيفة »مون�دو ديبورتيفو« اإلس�بانية وتابعتها 
»املراق�ب العراقي«، فإن إدواردو كامافينجا العب خط وس�ط رين الذي 

سيبلغ عامه ال�17 يف ترشين الثاني املقبل، جذب أنظار القطبني.
وأضاف�ت الصحيفة »الالعب األي�ر ذو األصول األنغولية والذي يحمل 
الجنس�يتني الكنغولية والفرنسية، نجح يف الحصول عىل مركز أسايس 
مع فريقه، ورغم أن حريًقا دمر منزله وجميع الوثائق التي تثبت سنه، 
لكن بدون شك أن موهبته يف هذا السن استثنائية، مثل أنسو فاتي العب 

برشلونة الحايل«.
وأش�ارت تقارير صحفية فرنسية مؤخرًا، إىل أن أندوني زوبيزاريتا املدير 
الريايض ألوملبيك مارس�يليا حاول ضمه، لك�ن إدارة رين طلبت الحصول 

عىل 40 مليون يورو وهو ما رفضه.
وتابعت: »زي�ن الدين زيدان املدير الفني لريال مدريد 
يراق�ب كامافينجا، ويراه واحًدا من أبرز املواهب 
أن ترت�دي قمي�ص  الت�ي يمك�ن  األوروبي�ة 

املرينجي«.
وأف�اد التقري�ر، أن إيري�ك أبيدال الس�كرتري 
الفني لربش�لونة، ُي�درك أن كامافينجا العب 
غ�ري عادي، ويرى أن�ه ال يجب تفويت فرصة 

ضمه والعمل عىل تطوير موهبته.

كوستا يقترب من العودة لصفوف اليوفي

بوجبا مهدد بالغياب عن موقعة ليفربول

كامافينجا يفجر صراعا جديدا 
بين قطبي إسبانيا

الريال يواجه عقبة كبيرة
 في التعاقد مع إريكسن

ألمانيا تواجه إستونيا 
بغيابات عدة

الجيل  أن  الواعد بدأ يقول كلمته أخريًا يف مالعب يبدو 
الصف�راء،  وذل�ك بتواج�د 4 مواهب ش�ابة يف نصف الك�رة 

نهائي بطولة شنغهاي لألساتذة.
وس�تكون أول مباري�ات نص�ف النهائ�ي ب�ني ال�رويس دانيل 
ميدفيديف واليوناني س�تيفانوس تسيتسيباس، أما املواجهة 
الثاني�ة فس�تجمع األملاني ألكس�ندر زفرييف باإليط�ايل ماتيو 

برييتيني.
ويتفوق ميدفيديف يف املواجهات املبارشة عىل تسيتس�يباس 
)4-0(، ومع ذلك تمكن اليوناني من الفوز بمجموعة واحدة 

يف كل مباراة من تلك املواجهات األربع.
ووص�ل ميدفيدي�ف إىل نص�ف النهائ�ي دون خس�ارة أي 
مجموعة، ويتطلع اليوم للوصول إىل النهائي السادس عىل 
التوايل، وتعزيز رقمه كأكث�ر الالعبني فوًزا باملباريات هذا 
املوسم ب�57 انتصارا، محقًقا 27 فوزا يف آخر 30 مباراة.

ويم�ر ميدفيدي�ف بحال�ة فني�ة عالي�ة حيث ف�از بآخر 
7 مباري�ات، وت�وج الش�هر امل�ايض بلقب بطولة س�ان 

بطرسربج، وفاز بآخر 14 مجموعة عىل التوايل.
أما تسيتس�يباس، فيم�ر بواحد من أفضل األس�ابيع يف 
مسريته االحرتافية، بعدما تمكن من تحقيق أول انتصار 
ع�ىل املنصف أول عاملًيا، بالتغلب عىل نوفاك ديوكوفيتش 
أم�س يف رب�ع النهائي، كما ضم�ن التأهل للم�رة األوىل يف 

مسريته إىل البطولة الختامية للموسم.
وتمث�ل املب�اراة الثانية، رصاًع�ا خاًصا بني اثن�ني يأمالن 
يف التأه�ل إىل البطول�ة الختامي�ة، حي�ث يحت�ل زفرييف 
املركز الس�ابع يف الس�باق برصي�د 2,615 نقط�ة، بينما 
يتواجد برييتيني يف املرك�ز الثامن برصيد 2,545 نقطة، 
وس�يحصل الفائ�ز م�ن مباراة الي�وم ع�ىل 240 نقطة 

إضافية.
وتمك�ن زفريي�ف من تحقي�ق أول انتصار ل�ه عىل أحد 
املصنفني العرش األوائل عاملًيا هذا املوس�م، بالتغلب عىل 

السويري روجر فيدرر يف ربع النهائي.
ويتعادل زفريي�ف وبرييتيني يف املواجه�ات املبارشة )1-

1(، وتمك�ن اإليطايل من الوص�ول إىل أول نصف نهائي يف 
مسريته االحرتافية ببطوالت األساتذة.

النهائ�ي دون خس�ارة أي  ووص�ل برييتين�ي إىل نص�ف 
مجموعة، ويف حال حقق االنتصار عىل زفرييف، فسيدخل 
للمرة األوىل يف قائمة الت�وب 10، يف التصنيف العاملي 

الجديد الذي سيصدر بعد غد اإلثنني.
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صراع الجيل الجديد يشتد في نصف نهائي 
بطولة شنغهاي للتنس

طال�ب النجم الس�ابق لوثار ماتي�وس، األكثر مش�اركة يف تأريخ املنتخب 
األملان�ي لك�رة الق�دم، ن�ادي بايرن ميون�خ حامل لق�ب ال�دوري األملاني 
)بوندس�ليجا( بتمدي�د عقد الالعب توماس مولر. وفق�د مولر )30 عاما( 
مكانه يف التش�كيلة األساس�ية لبايرن، األكثر تتويجا بلقب البوندسليجا، 
بع�د تعاق�د الن�ادي م�ع فيلي�ب كوتينيو م�ن برش�لونة اإلس�باني. لكن 
ماتيوس، النجم والقائد الس�ابق لكل م�ن بايرن ميونخ واملنتخب األملاني، 
ق�ال يف ترصيح�ات نرشتها صحيفة »بيل�د« وتابعتها »املراق�ب العراقي« 
اليوم الس�بت إن البافاري يفرتض أال يس�مح برحيل مولر وإنما يجب أن 
يجدد العقد معه. وأضاف ماتيوس »مولر يشكل قيمة هائلة لبايرن كرمز 
لهوي�ة الفريق، وكذل�ك من ناحية األداء والس�ماح له بالرحيل سيش�كل 
خس�ارة للطرفني.« وأشار إىل أن التعاقد مع كوتينيو كصانع ألعاب، شكل 

»واحدة من أكثر الصفقات املؤسفة« من وجهة نظر مولر.

ذك�ر تقرير صحفي إس�باني، أن ري�ال مدريد علي�ه تخطي عقبة كب�رية إذا أراد 
التعاقد مع كريستيان إريكسن، يف كانون الثاني املقبل.

وبحسب صحيفة »ماركا« اإلسبانية التي تابعتها »املراقب العراقي«، فإن دانييل ليفي 
رئي�س توتنهام معروف بصعوبة التفاوض معه لضم العبني من ناديه، حيث 

تعامل معه ريال مدريد يف صفقتني كبريتني من قبل.
فف�ي ع�ام 2012 دفع ريال مدريد 40 مليون ي�ورو لضم الكرواتي لوكا 
مودريت�ش، ويف ع�ام 2013 دف�ع 100 مليون يورو لض�م جاريث بيل، 

والذي استمر لفرتة طويلة أغىل العب يف العالم.
لكن اآلن الوضع مختلف، فإريكس�ن ينتهي عقده مع السبريز بنهاية 
املوس�م الجاري، وبالت�ايل قد يرح�ل مجاًنا يف الصيف املقب�ل، إذا لم 

يوافق توتنهام عىل بيعه يف الشتاء.
وأش�ار التقري�ر إىل أن ريال مدريد س�يعرض مبلًغ�ا يصل إىل 25 
مليون يورو، لضم إريكس�ن يف كانون الثان�ي، وينتظر لريى إذا 

كان ذلك كافًيا إلقناع ليفي أم ال.
ويتوىل ليفي رئاس�ة توتنه�ام منذ ع�ام 2001، وهو األقدم يف 

الدوري اإلنجليزي املمتاز.
ويرحب إريكس�ن باالنضمام إىل ري�ال مدريد، رغم رغبة أكثر 

من ناٍد يف ضمه.

ذكر تقرير صحفي بريطانية أن بول بوجبا، نجم مانشسرت 
يونايت�د، مهدد بالغي�اب بقوة عن مب�اراة ليفربول يوم غد 

األحد ، يف الجولة التاسعة من الربيمريليج.
وبحس�ب صحيف�ة »دي�ي مي�ل«، الت�ي تابعته�ا »املراقب 
العراق�ي« ف�إن بوجب�ا كان ق�د س�افر إىل دبي الس�تكمال 
برنامج�ه التأهيي يف طقٍس حار، لكنه ع�ىل أعتاب الغياب 

عن موقعة الريدز.
وس�تكون موقعة ليفربول، حاسمة بش�كل كبري يف تحديد 

مستقبل مدرب اليونايتد أويل جونار سولسكاير.
ون�رش بوجب�ا )26 عاًم�ا( مقط�ع فيديو خالل اس�تكمال 
برنامج�ه التأهي�ي يف دب�ي، وكت�ب علي�ه »أوش�كت ع�ىل 

االنتهاء«.
وم�ن املق�رر أن يق�دم بوجب�ا تقري�رًا إىل األطباء يف 

مقر النادي هذا األس�بوع، لتحديد مدى تعافيه وموعد 
عودته.

ولك�ن هن�اك مخاوف من أن غي�اب بوجبا ق�د يمتد ملا بعد 
مباراة ليفربول، بل ولنهاية الشهر الجاري.

ويواج�ه اليونايتد خالل هذا الش�هر أيضا نوريتش س�يتي 
يف ال�دوري يوم 20 ترشي�ن األول الجاري، عىل أن يلعب مع 
بارتيزان بلجراد يف اليوروباليج يوم 24 من نفس الش�هر، 
قب�ل مواجهة تش�يليس عىل ملع�ب س�تامفورد بريدج يف 

كأس الرابطة اإلنجليزية يف ال�30 من الشهر الحايل.

توجه�ت بعثة املنتخ�ب األملاني لكرة الق�دم إىل العاصمة 
اإلس�تونية تالني بقي�ادة املدير الفن�ي يواخيم لوف ب�19 
العًب�ا فقط يف ظل تعدد الغيابات التي وصلت إىل 12 العًبا. 
ويواجه املانش�افت نظريه اإلس�توني يف املجموعة الثالثة 
م�ن التصفي�ات املؤهلة لبطولة أمم أوروب�ا يورو 2020، 
غًدا األحد. وكان آخر الغائبني عن املنتخب األملاني نيكالس 
ش�تارك، الع�ب هريت�ا برل�ني، بس�بب ع�دوى يف الجهاز 
الهضمي وإصابة يف الس�اق. وقال أوليفر بريهوف، املدير 
الريايض للمنتخب »علين�ا من الثانية األوىل أن نوضح أنه 
لن تكون هناك س�وى نتيج�ة واحدة فق�ط، وأن نحصل 
ع�ىل النقاط الثالث«. ومن املنتظ�ر أن تصل بعثة املنتخب 
األملاني اليوم الس�بت، وسيجري املنتخب تدريبه الختامي 

مس�اء الي�وم يف اس�تاد »إيه.يل 
كوك أرينا«، وسيس�بق التدريب 
عقد لوف ومانويل نوير، قائد املنتخب 

ال�ذي عاد إىل حراس�ة املرم�ى، مؤتمرًا 
صحفًيا للحديث عن وضع الفريق.

وع�اد املهاجم�ان تيمو فرين�ر وإيلكاي 
جوندوجان إىل تش�كيل الفريق بعد غياب 

إجباري ألس�باب صحية، كم�ا أعلن ماركو 
روي�س جاهزيت�ه للمش�اركة، وذل�ك بعد أن 

كان يعاني مش�اكل طفيفة يف الركبة خالل لقاء 
املنتخب األملاني مع نظريه األرجنتيني يوم األربعاء 

املايض.

من املنتظر أن يخوض املنتخب الهولندي لكرة القدم مباراته أمام منتخب 
بيالروس�يا غ�داً األح�د، ب�دون ممفي�س ديباي، نج�م هج�وم الطواحني 
الهولندية. ويأتي لقاء الغد الذي يقام يف مينسك عاصمة بيالروسيا، ضمن 
مباري�ات املجموعة الثالث�ة يف التصفي�ات املؤهلة لبطول�ة أوروبا )يورو 
2020(. وس�افرت بعثة املنتخب الهولندي إىل مينسك اليوم السبت، بدون 
ديباي، العب أوملبيك ليون، الذي أبلغ املدير الفني رونالد كومان بأنه يعاني 
مش�اكل يف الفخذ. وأحرز ديباي هدفني يف مب�اراة املنتخب الهولندي أمام 
أيرلندا الش�مالية والتي انتهت بف�وز هولندا بثالثة أه�داف مقابل هدف. 
ول�م يضم كوم�ان العبا بدي�ال لديباي، وربم�ا يلعب دوني�ل مالني، العب 
أيندهوف�ن، مكانه، وس�جل ديب�اي )20 عاما( 10 أه�داف، جعلته أفضل 

هداف يف املنتخب الهولندي يف الوقت الحايل. 

ماتيوس يحث البايرن على تمديد
 عقد مولر

هولندا تفتقد ديباي أمام بيالروسيا

يوفنتوس يحدد سعر ماندزوكيتش  الشك يحيط 
بمستقبل سواريز 

مع برشلونة
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صخي يق�ول يف  ترصيح ل�)املراق�ب العراقي (: 
ان الس�مة الواقعي�ة يف األدب الروائ�ي العراق�ي 
تبع�د عنها الكث�ر من الس�مات املمي�زة لألدب 
العامل�ي الت�ي من املف�روض ان تك�ون حارضة 
يف املش�هد الثق�ايف العراقي والس�يما املش�هدين 
القص�ي والروائ�ي كونهما يرتبط�ان بالواقع 
العراق�ي املع�اش ويجب ان يكونا مرآة عاكس�ة 
له مع اضافة اللمس�ات التي تجعل من الغرائبية 
والرمزي�ة موضوع�ا معاش�ا م�ن خ�ال اجادة 
صنع�ة الكتاب�ة والحرفي�ة التي تمي�ز كاتبا عن 

اخر  .
واض�اف :ان ال�رد العراق�ي أو ال�رد العربي 
عموم�ا يتح�رك ضم�ن نط�اق ضي�ق ج�دا عرب 
تصوي�ر الح�دث أو توثيق�ه أو تقدي�م ص�ورة 
تعك�س املجتمع، دون الول�وج إىل عالم الغرائبية 
او الفنطازي�ا، ودون إعادة بن�اء الحدث بصورة 
مغاي�رة، بينما يمك�ن تناول املوض�وع الواقعي 

وتصويره بص�ورة خيالية فيه�ا غرائبية وخيال 
كما هو الحال يف األدب العاملي. 

 وتابع : يف )خلف الس�دة( حاول�ت تصوير واقع 
سكنة مدينة الثورة )الصدر حاليا( االوائل الذين 
هاج�روا من جنوب العراق ليس�تقروا يف منطقة 
س�ميت )الرصائف(، ع�ى تخوم بغ�داد، قبل ان 
يقوم الزعيم عبد الكريم قاس�م بتوزيع االرايض 
ع�ى ه�ؤالء املهاجري�ن لتك�ون مدين�ة الث�ورة 

الحالية .
واش�ار اىل ان  الناق�د فاض�ل ثام�ر ويف مقال له 
ع�ن الرواية يف جريدة الصباح، يش�ر اىل ان هذه 
الرواي�ة تمث�ل اضاف�ة مهم�ة اىل س�فر الرواية 
العراقي�ة، وتحدي�دا، الرواي�ة الواقعي�ة الحديثة 
وه�ي تتمي�ز بغي�اب مفه�وم البط�ل املركزي، 
فجميع الش�خصيات تنتمي اىل نمط الشخصية 

الثانوية. 
واوضح : ان أغلب الش�خصيات واقعية موجودة 

يف الج�وار أو أصدقاء عرفتهم أو س�معت عنهم. 
أغلبه�م لهم وجود حقيقي أو ما يش�بهه. لكنها 
دخلت يف املخت�رب الروائي الذي أع�اد بناءها عى 
وف�ق مقتضيات ال�رد واله�دف من�ه. قبل أن 
أكت�ب الج�زء الثان�ي »دروب الفق�دان« كنت يف 
زيارة إىل بغداد. وصادف أن جاءت نس�وة لتحية 
الغري�ب الق�ادم م�ن أرض أجنبي�ة. وبع�د فرتة 
انرصفن عني تماما وانش�غلن بحياتهن. فتحت 
كمبيوتري لتفقد الرس�ائل الشخصية، فسمعت 
إحداه�ن تحك�ي عن فت�اة طلقت ألنه�ا رفضت 
أن ت�رق مثلما تريد حماتها. كتبت ما س�معت 
ث�م أعدت بناءه فظهرت ش�خصية مديحة امرأة 
ناضج�ة وليس�ت الطفل�ة التي كان�ت يف »خلف 
السدة«. فللخيال نصيب كبر يف رسم الشخصية 

وأبعادها.
 وعن الس�نوات التي قضاه�ا يف الغربة يقول : يف 
البداية أحسست بالضياع، ال أعرف أيا من الطرق 
أسلك. األرض التي أقف عليها أخذت تغيب وتكاد 
تتاىش فأبدو كمن يميش يف الفراغ. توارت مادتي 
القصصية )الجران، املنطقة، الشارع، املدرسة، 
الطري�ق( خلف الح�دود. هذا األم�ر أيضا يتصل 
بتوقفي عن الكتابة. وقد خش�يت عى نفيس من 
ذلك فانغم�رت بتأم�ل التجربة كله�ا وبالقراءة 
الكثيف�ة املتواصلة وباالطاع ع�ى تجارب كتاب 
من ش�تى بق�اع العالم يومها حتى أخذت أش�ّيد 
وطني الخاص ألعيش فيه وأحلم فيه وأكتب عن 
مواطنيه. ساعدني يف ذلك اتصايل بالكتاب العرب 

ومتابعة نتاجهم وانش�غاالتهم، ثم تركيزي عى 
األدب األجنبي وأبرز منتجيه.

وختم صخ�ي :ان دافعه االول لكتابة الرواية هو 
)الش�قاء يف العراق( حس�ب قوله. و انه ال يميل 
اىل الفص�ل القاطع بني ما يس�مى )ادب الداخل( 
و)أدب الخارج(، وهو يرى انهما تجربتان تتصل 
احداهما باالخرى برصف النظر عن املوضوعات 
املطروح�ة وه�ذه املس�ألة يواف�ق عليه�ا بعض 
الكتاب العراقيني ممن يعتق�دون ان املنفى ابرز 
اس�ماء ادبية مهمة، حيث ان بعض القصاصني 

العراقي�ني  والروائي�ني 
العراق  خ�ارج  املقيمني 
يكتب�وا  ان  اس�تطاعوا 
الرواية والقصة بشكل 
جميل ، مث�ل لؤي عبد 
العال،  االله، عيل عب�د 

محيي االشيقر، وابراهيم احمد 
ورغم أن رواية خلف الس�دة تقع يف مئة وس�تني 
صفحة، إالّ انه يمكن اعتبارها من نمط الروايات 

القصرة .

عبد الله صخي: »خلف السدة« تصور واقع اهالي مدينة الصدر االوائل

الروائ��ي العراقي عب��د اهلل صخي اصدر رواي��ة جديدة حملت  
عنوان )خلف الس��دة( عن دار المدى في دمش��ق وهي تنتمي 
ال��ى الجنس الواقعي في االدب الروائي، وهو الس��مة الغالبة 
عل��ى الكثير م��ن روايات ال��رواد العراقيين في ه��ذا المجال 

واألجيال التي أعقبتهم. 

المراقب العراقي/ القسم الثقافي

د. سهام أبو العمرين

أضح�ى األدب املقاوم راف�ًدا أساس�ًيا من روافد 
األدب العربي، إذ أس�هم بش�كل كبر يف تأسيس 
الثقاف�ة  خط�اب مع�ريف تصادم�ي م�ع بني�ة 
اإلمربيالي�ة بم�ا ينتجه من نص�وص »ُمَقاِوَمة« 

تثويرية تهدف لخلخلة بنية القهر الرتاتبية . 
وألن الكتاب�ة ه�ي عملي�ة ه�دم وبن�اء فيمكن 
اعتب�ار نصوص األدب املق�اوم خطابات تتجاوز 
مفه�وم انتق�اد الواق�ع مت�ى م�ا تح�ررت من 
الص�وت األيديولوج�ي الزاع�ق والمس�ت جوهر 
القضي�ة بطريقة فنية. ف�كل نص أدبي حقيقي 
عى حد تعب�ر »أدونيس« ه�و بمثابة »حرب أو 
هجوم«ف�إذا كان�ت مهم�ة املقاوم�ة »أن تفجر 
الواقع السيايس واالقتصادي وتغره، فإن مهمة 
الش�اعر العربي الثوري هي أن يفجر نظام اللغة 

)الثقافة – القيم( السائد ويغره.
املقاومة فعل وجودي ارتبط باإلنسان يف رصاعه 
م�ن أج�ل البق�اء والحفاظ ع�ى ذات�ه وهويته 
ووجوده تجاه األخطار املحدقة به والتي ترصدته 
من أزمان س�حيقة، هذا الرصاع هو الذي ش�حذ 
عقل اإلنسان البتكار الفنون والتي وظفت »لبث 
روح املقاوم�ة يف رصاعه مع القوى األخرى التي 

تهدده وتعرض كيانه للخطر
واملقاوم�ة قد تك�ون فردية أو جماعي�ة، تتعدد 
أش�كالها بتعدد أنماط االعتداء من اآلخر املعتدي  
ال�ذي ق�د يكون ف�رًدا يم�ارس وصايت�ه وقهره 
عى فكر وجس�د اآلخر املعت�دى عليه، وقد يكون 
جيًش�ا محتاً، فيكون االعتداء مادًيا، أو معنويًّا 
كمحاول�ة املحت�ل مح�و ثقاف�ة أم�ة بالعب�ث 
بمقدراته�ا الرتاثية اللغوية وتزييف�ه للتاريخ يف 
محاولة لطم�س هوية هذه األم�ة ليكون رضًبا 
من رضوب الغزو الفك�ري الذي يتطلب مقاومة 
دفاعي�ة بالع�ودة إىل الذات وحمايته�ا من اآلخر 

الدخيل املُْسَتلِب.

ال يس�تطيع األديب أن ينفصم عن قضايا وطنه، 
فمص�ره مرتبط بمص�ر الجماع�ة التي ينتمي 
إليها، ويأتي أدبه مجسًدا لهموم وطنه وكفاحه.
يمتد أدب املقاومة الفلس�طينية إىل تاريخ طويل 
من النضال س�بق نكبة 1948م، إذ انبثقت روح 
املقاوم�ة الفكري�ة التي تس�اوقت م�ع النضال 
والكي�ان  الربيطان�ي  االنت�داب  ض�د  بالس�اح 
الصهيون�ي، ث�م قدمت النكب�ة ألدبائه�ا »مادة 
واقعي�ة غني�ة، وش�غلت بمأس�اتها ووياته�ا، 
وأهواله�ا الضم�ر العربي، فانطلق�ت الرصخة 
م�ن أعماق�ه داعي�ة إىل مطاوع�ة األدب الحديث 
لواقع األمة العربية املري�ر، ليعيش األدب تجربة 
األمة«)لتب�دأ مرحلة اس�تحضار ال�ذات القومية 
املقاومة يف األدب ش�عرًا ونثرًا، ويف أعقاب هزيمة 
1967 »انه�ارت األس�وار الت�ي توهم�ت الدولة 
الصهيوني�ة أنها رفعتها حول م�ا قدرت أنه قرب 
الش�خصية الفلس�طينية، وإذا بهذه الشخصية، 
ع�ى عك�س م�ا خط�ط ضده�ا، تب�دو يف حالة 
م�ن الوعي العمي�ق، وقد انتصب�ت قامتها وعا 
صوته�ا« ليتدف�ق نهرًا م�ن األدب املق�اوم الذي 
أس�هم يف اتقاد ج�ذوة الثورة الفلس�طينية ضد 

املحتل.
أول م�ن ق�دم مصطل�ح »أدب املقاوم�ة« ع�ى 
الساحة الثقافية العربية هو األديب الفلسطيني 
غس�ان كنفان�ي ع�ام 1966 عرب كتاب�ه »األدب 
-1948 االحت�ال  تح�ت  املق�اوم  الفلس�طيني 
1968«، وه�ذا األدب، وبحس�ب عبارات�ه؛ يمثل 
»رصخ�ة ش�جاعة، ويجس�د حال�ة م�ن حاالت 
»الصم�ود من الداخ�ل«، وأن »االلتزام بالقضية، 
االلت�زام الواع�ي، هو اإلط�ار الذي أس�تطاع أن 
يق�ود خط�وات أدب املقاوم�ة«، وأن�ه اس�تطاع 
يف ف�رتة مبك�رة الرب�ط ب�ني البعدين الس�يايس 
االجتماع�ي، والرب�ط كذلك بني قضي�ة مقاومة 
املحتل اإلرسائييل وقضايا التحرر يف الباد العربية 

والعالم. 

 نصوص ادب المقاومة خطابات 
تتجاوز مفهوم انتقاد الواقع 

 المراقب العراقي/متابعة

ص�درت حديث�اً ع�ن دار »العائ�دون للن�ر 
والتوزيع« يف عّمان، الطبعة الثالثة من كتاب 
»الق�دس: تاري�ٌخ ُمخَتَط�ف وآثار ُم�زّورة«، 
تأليف األستاذ الدكتور عصام سخنيني الذي 
يع�ّد م�ن كبار الباحث�ني يف تاريخ فلس�طني 
ع�رات  ل�ه  وص�درت  والحدي�ث،  القدي�م 
املؤلف�ات يف مج�ال نق�د الت�وراة والتأري�خ 

التوراتي واإلرسائيلّيات.
وجاء يف تقديم املؤلّف لكتابه: »إن ما توّخيناه 
من هذا الكتاب، هو كش�ف م�ا لحق بتاريخ 
القدس من عمليات تش�ويه وتزوير وتزييف 
ابت�دأت بحكايات الكتاب الع�ربّي، وتواصلت 
الصهيون�ّي  للفك�ر  س�ة  املؤسِّ باألس�اطر 
املع�ارص. ويف هذا الس�ياق، وقع غزو احتايلّ 
إح�ايلّ له�ذا التاري�خ، بذاكرَتي�ه الزماني�ة 
واملكانية، وأقِيَ منه كل ما فيه من حقائق 
ش�هدها م�ايض املدين�ة إن كان�ت تتناىف مع 
مس�ارد تلك الحكايات واألس�اطر، أو جرى 
إسكاتها قراً، أو تم تزييفها واالنحراف بها 

بشكل فظيع عن مدلوالتها التاريخية«.
يس�عى س�خنيني م�ن خ�ال كتاب�ه ال�ذي 
ج�اء يف أربع�ة فص�ول و158 صفح�ة م�ن 

القط�ع الكب�ر، إىل كش�ف ما لح�ق بتاريخ 
القدس من عمليات تش�ويه وتزوير وتزييف 
ب�دأت بحكايات الكت�اب الع�ربّي، وتواصلت 

الصهيون�ّي  للفك�ر  املؤسس�ة  باألس�اطر 
املعارص.

طبعات�ه  يف  للكت�اب  الجوه�رّي  فاملح�ور 

التزيي�ف،  عملي�ات  تن�اول  ه�و  جميعه�ا، 
كمدخل إلعادة كتاب�ة تاريخ القدس القديم. 
كتاب�ٌة متخلّص�ٌة من الخرافات واألس�اطر، 
معتم�دٌة حرصي�اً ع�ى م�ا تتيح�ه العل�وم 
الحديث�ة، خصوص�اً عل�م اآلث�ار واإلناس�ة 
)األنثروبولوجيا(، من وسائل يمكن الوصول 

عربها إىل الحقيقة التاريخية.
سخنيني يذكر يف مدخل كتابه أن مؤلّفه هذا 
اس�تفاد من مخرجات علم اآلثار وما تكشف 
عن�ه م�ن وقائ�ع تاريخي�ة دون الغ�وص يف 
فّنيات هذا العلم، هادفاً من وراء ذلك »نقض 
كل ذلك ال�رتاث الخرايفّ ال�ذي وضع يف قيوده 

تاريخ القدس القديم«.
حم�ل فص�ل الكت�اب األول عن�وان: »تزييف 
تاري�خ فلس�طني القدي�م.. أس�طرة املايض 
وب�ؤس املرجعي�ات«. الفص�ل الثان�ي حمل 
عن�وان: »الق�دس ب�ني الحكاي�ات الكتابي�ة 
وما كش�فت عنه اآلثار«. أم�ا الفصل الثالث 
فيتن�اول »ألغ�از وأحجي�ات الهي�كل الذي ال 
يعرفه أحد«، يف حني يخصص الباحث الفصل 
الراب�ع واألخ�ر م�ن كتاب�ه ملعاين�ة »اآلثار 
املزّورة للقدس« وما تس�بب ب�ه هذا التزوير 
من فضائح ومحاكمات لتلك العصابات التي 

ارتكبت هذه الجرائم.

 ُمخَتَطف وآثار ُمزّورة«
ٌ

»القدس: تاريخ

المراقب العراقي/ متابعة

ليو تولستوي، )1828-1910( سّجل يف 
يوميات�ه كل يشء حرفًيا عنه، تفاصيل 
اليومية، وأفكاره، واضطراباته،  حياته 

الحرب والزواج ورسائله ومقاالته.
دون العب�ور ع�رب ه�ذه التفاصي�ل، ال 
ُيمكن اس�تعادة س�رة ليو تولس�توي 
»م�رآة الث�ورة الروس�ية« كم�ا وصفُه 
معارضت�ه  يوًم�ا.  لين�ني  فاديم�ر 
الش�ديدة للكنيس�ة األرثوذكس�ية التي 
س�ُتعلن عليه الحرب فيما بعد، وتكّفرُه 
وتحرم�ه م�ن رعايته�ا، باإلضاف�ة إىل 
خلع�ه لث�وب اإلقط�اع ومغادرته حياة 
ال�رتف واالنش�غال بس�ؤال: م�ا الهدف 
من حي�اة اإلنس�ان؟ س�تجعل الكتابة 
بالنسبة له حبل نجاٍة من أزماته وقلقه 
وعذاب ضمره، وطريق�ًة للخاص من 
التناقض�ات التي يعش�يها ب�ني رغباته 

وواقعه
هكذا، سينكّب مؤلّف »الحرب والسلم«، 
ع�ى كتاب�ة يوميات�ه، بم�وازاة كتابته 
لرواياته وقصصه، مقّدًما بذلك للقارئ 

ُمفتاًحا وحيًدا للتعرّف إليه عن كثب.
وتزامًن�ا م�ع ذك�رى مي�اده، أطلق�ت 
دار »آف�اق« مروًع�ا ضخًم�ا بعنوان 
»يوميات تولس�توي«، أتاحت فيه الدار 
املرصية يوميات الكاتب الرويّس، وألّول 
العربي�ة، ووضعته�ا يف  باللغ�ة  م�رّة، 
متناول القارئ العربّي من خال س�تة 
أج�زاء متتالي�ة، صدر منه�ا حّتى اآلن 
ثاث�ة أج�زاء برتجمة املرصي يوس�ف 

نبيل.

اشتغل نبيل عى ترجمة األجزاء الثاثة 
م�ن يومي�ات تولس�توي، انطاًق�ا من 
قناعت�ه ب�أّن ش�هرة الكات�ب وأهمّيته 
ال تتأّسس�ان ع�ى أدبه فق�ط، بل عى 
أفكاره وفلس�فته وأدواره االجتماعية، 
ُمعت�رًبا أّن ترجمته لليوميات عبارة عن 
مواصلة للرحلة التي بدأها منذ سنوات 
م�ع مؤلّفات صاح�ب »الح�اج مراد«، 
حي�ث س�بق وأن نق�ل ل�ه إىل العربي�ة 
»الس�ند املزّيف« و«طريق الحياة« و«يف 
الدي�ن والعق�ل والفلس�فة« و«يف العلم 

واألخاق والسياسة«.
س�ّجل لي�و تولس�توي يف يومياته هذه 

تفاصي�ل حيات�ه اليومية، ومناقش�ته 
لألف�كار الت�ي يفّكر فيه�ا، أو تلك التي 
قرأه�ا يف كت�اٍب ما من�ذ التاس�عة من 
عمره وحّتى األشهر القليلة األخرة من 

حياته.
يف  للق�ارئ،  تولس�توي،  س�يحكي 
اضّطرابات�ه  بداي�ة  ع�ن  يومايت�ه، 
والفلس�فية،  والنفس�ية  األخاقي�ة 
والتحاق�ه بالجي�ش وخوض�ه الحرب، 
وبع�د ذلك الب�دء يف البحث ع�ن زوجة، 
وزواج�ه م�ن صوفي�ا، ومش�اكلهما، 
واضّطراباتها وهلوساتها التي عاشتها 

يف الفرتة األخرة من حياته.

»يوميات تولستوي بالعربية«
 تصدر بالتزامن مع ميالده

المراقب العراقي/ متابعة

يف رواية »عني الرق« إلبراهيم الجبني، يتبدى ما يكتبه 
أش�به بكت�اب يف التاري�خ للتوثيق واإلحال�ة، أو بكتاب 
عجي�ب مواز للتاريخ، ولكنه أش�به بالرواية يف التحليق 
والتعلي�ق. وه�و م�ن ناحية أخ�رى أش�به بالتاريخ يف 
رصامته وتوثيق كل ما جاء فيه، وخاصة حني يس�مي 
الش�خوص بأس�مائهم الحقيقية، ويضعهم يف مواقف 
حقيقية، فإن ش�ك القارئ يف صدقية ما يقرأ، فما عليه 

إال مراجعة كتب التاريخ املتخصصة.
ه�ذه الرواية، أو - كتاب التاري�خ – األحجية، املتداخلة 
ما بني البطولية والحياة العادية، ما بني تاريخ س�ورية 
الكاس�يكية، وتاري�خ س�ورية املعارصة، وض�ع فيها 
إبراهيم الجبني كتابه املربك، الذي لن تستطيع له فهماً 
إال بع�د االنتهاء من قراءته. فإبراهيم يحمل هماً، وهذا 
الهم هو تاريخ املكان، س�ورية املتنقل�ة رغماً عنها ما 
بني اإلمرباطوريات الرقية والغربية، وما بني محاوالت 
االستقال الهشة، وما بني الثأر للتاريخ من االضطهاد، 
والرتبع عى العرش، وما بني حكايات الجدات الباكيات 
ع�ى حلم الع�زة، وواقع املطاردة يف الخ�روج عن الدين  

الرسمي.
 يف ه�ذه الرواي�ة، التي بنيت بش�كل مغاي�ر ومختلف، 
أعط�ى لصاحبها لغة وش�كاً ميزه بش�كل واضح عن 
الرواي�ة الس�ورية والعربي�ة، يعط�ي الجب�ني فهارس 
حقيقي�ة لس�ورية، لدمش�ق، والس�لمية، وديرال�زور، 
وحلب، يوميات وقصص فسيفسائية، ترتاصف لتشبه 
صنع�ة كاتب من القرن الخام�س عر تارة، وتترذم 
متبعث�رة بس�وريالية نص روائي ما بع�د حداثية، تارة 
تش�به صنعته�ا صنعة »البدي�ري الحاق« يف تس�جيل 
الحدث كروي يومي سلس، وتارة تتماسك لتصبح نصاً 

»عين الشرق«   أحجية، 
متداخلة ما بين تاريخ سوريا 

الكالسيكية والمعاصرة
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أنه�ا  األمريكي�ة  »آب�ل«  رشك�ة  أعلن�ت 
س�تغر من طريقة التفك�ر بصورة كلية 
يف الكتاب�ة س�واء ع�ى الهات�ف الذكي أو 

الحاسبات اللوحية أو املحمولة.
اعتمدت »أبل« براءة اخرتاع جديدة يمكنها 
أن تط�رح »لوح�ة مفاتي�ح حساس�ة«، 
ستجعل طريقة اس�تخدامها »حساسة« 
جدا، وأس�هل بصورة كبرة، خاصة فيما 
يتعل�ق بكتاب�ة املس�تندات الطويلة، التي 

كانت يف السابق عملية مرهقة جدا.
وتق�دم »أب�ل« م�ا أطلق�ت علي�ه »لوحة 
مفاتيح افرتاضية«، التي ستكون متغرة 
تماما عن لوحة املفاتيح الفعلية املعتادة.

وستجعل »أبل« لوحة املفاتيح االفرتاضية 

ج�دا  حساس�ة  شاش�ات  ذات  الجدي�دة 
للمس، لجعل الكتابة الطويلة أكثر متعة.

وتتمح�ور الفكرة حول توف�ر ردود فعل 
حادة، حي�ث كلما قام املس�تخدم بالنقر 
عى زر عى الشاش�ة، فإنه سيحصل عى 
رد فع�ل مماثل لذل�ك الذي يحص�ل عليه 
أثن�اء اس�تخدام لوح�ة مفاتي�ح فعلي�ة 

عادية.
كما توفر »لوحة املفاتيح االفرتاضية« من 
»أب�ل« ردود فعل اهتزازية أثن�اء الكتابة، 
والتي س�يحاكي الش�عور الحقيقي أثناء 
لوح�ة املفاتي�ح الفعلية، ليجع�ل الكتابة 
أس�هل بالنس�بة للمس�تخدم عى هواتف 

»آيفون« وحاسبات »آيباد«.

أضافت غوغل إرشادات صوتية أكثر 
تفصيالاً وأنواع جديدة من اإلعالنات 
الش�فهية التجاه�ات امل�ي ضمن 
 Google Maps تطبيقه�ا للخرائ�ط
كجزء من يوم الرؤية العاملي، بحيث 
تعم�ل خرائ�ط غوغل عى تحس�ن 
اتجاه�ات امل�ي لألش�خاص الذين 

يعانون من إعاقات برصية.
وتس�اعد مي�زة التوجي�ه الصوت�ي 
البرص  الجديدة األش�خاص ضعاف 
عن�د  وجهته�م  إىل  الوص�ول  ع�ى 
ف�إن  البيان�ات،  وبحس�ب  امل�ي، 
هن�اك 36 مليون ش�خص يف جميع 
أنح�اء العال�م يعانون م�ن اإلعاقة 
البرصي�ة، بينما هن�اك 217 مليون 
ش�خص يعانون م�ن ضعف البرص 

املعتدل إىل الشديد.وتعمل عن طريق 
تذكر املستخدمن باستمرار بأنهم 
ع�ى الطريق الصحي�ح، مع إعطاء 
تحذيرات إذا كان هناك ممر املش�اة 
مزدح�م أمامه�م، وإخبارهم بمدى 
باس�تخدام  الت�ايل  املنعط�ف  بع�د 

املالحة الصوتية التفصيلية.

وحددت العمالق�ة التكنولوجية كل 

ما يمك�ن معرفته حول ه�ذه امليزة 

يف تدوين�ة، إذ إىل جان�ب التحديثات 

ا  املس�تمرة، فإن امليزة ترس�ل تنبيهاً

ا  ا إذا اتخذ املستخدم منعطفاً منطوقاً

خاطئاًا وتعيد توجيه الرحلة تلقائياًا.

ربط�ت دراس�ة حديثة بن رسع�ة مي اإلنس�ان وحالته 
الصحية، بل كش�فت إمكانية التنب�ؤ ببعض األمراض قبل 

حدوثها عن طريق تسارع الخطوات.
وأكدت الدراس�ة التي أجريت يف جامعة »ديوك« األمركية، 
أن »أمخاخ وأجس�اد الذين يس�رون ببطء شاخت بدرجة 
أك�ر عند س�ن 45 عاما، مقارن�ة بهؤالء مم�ن يرسعون 

الخطى.
كما كش�فت الدراسة أن الرئتن واألسنان والجهاز املناعي 

ملن يمشون برسعة كانت يف حالة أفضل من غرهم.
أما الكش�ف األهم يف الدراس�ة، فهي أنه من�ذ عمر الثالثة، 
يمك�ن أن تكون رسع�ة املي مؤرشا ع�ى إمكانية إصابة 
اإلنس�ان يف ك�ره بأم�راض فتاك�ة، منه�ا »ألزهايمر« أو 

الخرف.
ويقول الباحث الرئييس يف الدراس�ة لن راسموسن، إنه قد 

يتم اكتش�اف عالمات اعتالل الصحة يف منتصف العمر من 
خالل اختبار بسيط للمي.

واس�تندت هذه الدراس�ة إىل بيانات مس�تقاة من دراس�ة 
طويلة األجل، شملت 904 أشخاص ولدوا خالل عام واحد، 
وت�م اختبار فرتات حياتهم كاملة، وآخرها يف أبريل املايض 

عندما كان عمرهم 45 عاما.
وترج�ع خطورة أمراض مثل الخ�رف، إىل صعوبة عالجها 
بعد اكتش�افها وتملكها من الجس�د، لك�ن األمر يختلف يف 

حالة التنبؤ بها مبكرا.
وراقب�ت الدراس�ة رسعة م�ي مئات األش�خاص ومعدل 
الش�يخوخة لديهم، حيث رصدت عالقة تناسب عكيس بن 
االثنن، فيما أظهر تحليل بأثر رجعي أن معدل ش�يخوخة 
امل�خ كان م�ن املمك�ن التنبؤ به�ا عندم�ا كان املبحوثون 

أطفاال.

آبل تبتكر طريقة جديدة للكتابة 
على الهاتف الذكي والحاسوب

»غوغل« تضيف ارشادات صوتية لضعاف البصر

بخ�الف الحمل�ة األمركية ضده�ا عى مدار 
األشهر املاضية، كش�ف عمالق التكنولوجيا 
الصينية »هواوي« عن نوع آخر من املصاعب 

التي تواجهها الرشكة.
فق�د أك�د املس�ؤول األمن�ي يف الرشكة جون 
س�وفولك، أن ه�واوي تتع�رض لنحو مليون 
هج�وم إلكرتون�ي يومي�ا، تس�تهدف أجهزة 

الكمبيوتر والشبكات الخاصة بها.
ويف تقرير نرش يف الصحف اليابانية، نقل عن 
س�وفولك قوله إن مثل الهجمات اإللكرتونية 
التي تعرضت لها »ه�واوي« ترتكز يف األغلب 
عى رسق�ة بروتوكوالت اإلنرتن�ت، وهو أمر 
لي�س مفاجئ�ا، كونها واحدة م�ن الرشكات 
الجي�ل  ش�بكات  مج�ال  يف  عاملي�ا  الرائ�دة 

الخامس.
إال أن الرشك�ة الصيني�ة كان�ت ق�د اتهم�ت 
الهجم�ات  بتصعي�د  األمركي�ة  الحكوم�ة 
اإللكرتونية ضدها، كجزء من الحملة املنظمة 
واملكثفة التي تش�نها واشنطن، حسبما ذكر 

موقع »فوربس« اإللكرتوني.

قام�ت رشك�ة »روس إلكرتوني�كا« التابع�ة 
ملؤسس�ة »روس�تيخ« الحكومي�ة بتصمي�م 
رادار م�ن ش�أنه اكتش�اف الدرونات صغرة 

الحجم.
وقال ناطق باس�م الرشك�ة إن أجهزة الرادار 
كله�ا تق�وم ع�ى أس�اس إلكرتون�ي رويس 

الصنع ال مثيل له يف روسيا.
مخص�ص  ال�رادار  أن  الناط�ق  وأوض�ح 
الكتش�اف األه�داف الصغ�رة الت�ي تمتل�ك 
مس�احة انعكاس تفوق 30 سنتيمرتا مربعا 
وتحلق برسعة بطيئة ع�ى ارتفاع منخفض 

ومنخفض جدا.
ويف حال اكتش�اف هدف من ه�ذا النوع فإن 
الرادار يرسل معلومات عنه إىل مركز القيادة 

لتدمره.
أم�ا األجهزة نفس�ها فإنها عب�ارة عن رادار 
 Ка متع�دد القنوات يعمل يف مج�ال ترددات
وطول�ه 325 ملم، بعرض 240 ملم وبارتفاع 

230 ملم.
ويركب الرادار يف آلية دوارة، تضمن اكتشاف 
األهداف يف كافة االتجاهات. ويمكن التحكم 
أو  ال�رادار يدوي�ا م�ن جه�از الب ت�وب  يف 

أوتوماتيكيا.

الصين تتهم امريكا
بالهجوم على هواوي

ابتكار جهاز لكشف 
»الدرونات«

هل يؤثر المشي على صحة االسان؟

فيتام�ن ب7 او البيوت�ن وهو مركب 
قابل للذوبان يف املاء ويس�اعد الجسم 
يف عمليات أي�ض الروتينات ومعالجة 
الجلوكوز، ال يس�تطيع جسم اإلنسان 
أن يصن�ع البيوت�ن، فق�ط البكتريا 
والطحال�ب  والخم�رة  والفطري�ات 

وبعض النباتات يمكنها تصنيعه.
ويط�رح البيوت�ن غ�ر املس�تخدم يف 
الجسم عن طريق البول، ألن الجسم ال 
يمكنه تخزين�ه، لذلك ال يوجد أعراض 

جراء تناوله يوميا.
بش�كل  البيوت�ن  مكم�الت  وتتوف�ر 
واملكم�الت  الصيدلي�ات  يف  منت�رش 
الغذائي�ة، ولكن ع�وز البيوت�ن نادر، 
وال يوجد دليل طبي قوي يدعم حاجة 

الناس لتناول  مكمالت البيوتن.
لجامع�ة  الطب�ي  املرك�ز  يوض�ح 
مريالن�د أن أهمي�ة البيوِت�ن تكم�ن 
معالج�ة  يف  للجس�م  مس�اعدته  يف 
الجلوك�وز، وعمليات أيض الروتينات 
والكربوهيدرات، ويمكنه باإلضافة إىل 

ذلك نقل ثاني أكسيد الكربون.
لس�المة  األوروبي�ة  الهيئ�ة  بحس�ب 
يف  يس�اهم  البيوت�ن  ف�إن  األغذي�ة، 
الغذائي�ة  العن�ارص  أي�ض  عملي�ات 
وإنتاج الطاقة والحفاظ عى األغشية 
املخاطي�ة، كم�ا أنه يس�اهم البيوتن 
يف صح�ة األظاف�ر، والجلد، والش�عر، 
ولذل�ك يدخ�ل ضم�ن تركيب�ة الكثر 
م�ن منتج�ات تجمي�ل وصح�ة الجلد 

والشعر.
وبين�ت الدراس�ات يف جامعة مريالند 
أن تناول مكم�ل 2.5 ميليغرامات من 
البيوِت�ن ملدة 6 أش�هر يمك�ن أن يزيد 
من قوة األظافر، ويقلل من تشققها.

ووجدت الدراس�ات أن مرىض الس�كر 
يمتلك�ون مس�تويات منخفض�ة من 
البيوِت�ن مقارن�ة م�ع غ�ر املصابن 
بالس�كر، وأظهر األف�راد الذين فقدوا 
حاسة التذوق تحسناًا بعد تناول 10 إىل 
ا إضافياً�ا من البيوِتن  20 ميكروغراماً

كل يوم.

تعرف على فيتامين بـ«7« 
وأهميته لجسم االنسان

كيف تقلل من عملية استهالك البيانات في »واتس اب«؟

توفر خط�ة بيان�ات الهاتف حدااً لالس�تهالك 
ال يمك�ن تج�اوزه، حي�ث يوج�د س�عر ل�كل 
البل�دان  بع�ض  ويف  تس�تخدمه،  ميغاباي�ت 
تكون خطة البيانات باهظ�ة الثمن، وللتغلب 
عى هذه املش�كلة يوجد إع�دادات خاصة لكل 
تطبي�ق يعمل عى هاتفك يمكن�ك من خاللها 
ضبط معدل اس�تهالك البيان�ات، إذ إن الكثر 
م�ن اس�تهالك التطبيق�ات للبيان�ات يضي�ع 
عى أش�ياء يمكنك االس�تغناء عنها، وتطبيق 

. )واتساب( WhatsApp ليس استثناءاً
ولتجن�ب ذل�ك اتبع الخط�وات التالي�ة: يدعم 
 ،)Low Data Usage( تطبيق واتس�اب خي�ار
والذي يس�مح لك بتقليل كمي�ة البيانات التي 
يس�تخدمها أثناء إجراء املكاملات الصوتية مع 
جهات االتصال، وع�ى الرغم من أنه ليس من 
الواضح كيف يقوم واتس�اب بهذا بالضبط يف 

الخلفي�ة، إال أن جودة االتصال تبدو أقل 
 Low Data( عن�د تنش�يط خي�ار

من  العديد  Usage(.ومث�ل 
املراس�لة  تطبيق�ات 

الفوري�ة األخرى؛ يتيح واتس�اب 
ومقاط�ع  الص�ور،  مش�اركة 
الفيدي�و، وم�ن املمك�ن أن يكون 

بعضه�ا كب�رة الحج�م، مم�ا 
ي�ؤدي إىل زيادة اس�تهالك 

ومس�احة  البيان�ات 
الداخلي�ة  التخزي�ن 

بهاتفك.
واتس�اب  يتي�ح 

نس�خة  عم�ل 
طي�ة  حتيا ا

م�ن 

الدردشات وملفات 
إىل  الوس�ائط 
وه�ذا  الس�حابة، 
يخ�زن  أن�ه  يعن�ي 
جمي�ع  م�ن  نس�خة 
النصي�ة،  الدردش�ات 
ومقاط�ع  والص�ور، 
الفيدي�و الت�ي تش�اركها 
مكاملات�ك  )ولي�س 
حس�اب  عى  الصوتي�ة( 
غوغ�ل دراي�ف الخاص بك، 
بحي�ث يمكنك اس�تعادتها 

ا بعد تغير الهاتف. الحقاً
م�ن الجي�د معرف�ة مق�دار 
الت�ي تس�تهلكها  البيان�ات 
عند استخدام واتساب، حيث 
يدع�م التطبيق خي�اراًا يقدم لك 
التي  التفصيلية  بعض اإلحصاءات 
تمنحك فكرة ع�ن مقدار البيانات التي 

تستهلكها.

ح�ّذرت دراس�ة كوري�ة حديثة من 
أن تل�وث الهواء الناج�م عن الوقود 
األحف�وري واألنش�طة الصناعي�ة، 
مرتب�ط بفقدان وتس�اقط الش�عر 
عند البرش.الدراسة أجراها باحثون 
بمرك�ز أبحاث »علوم املس�تقبل« يف 
كوري�ا الجنوبية، وعرضوا نتائجها، 
األربع�اء، أم�ام مؤتم�ر األكاديمية 
الجلدي�ة  لألم�راض  األوروبي�ة 
والتناسلية، الذي يعقد يف الفرتة من 
العاصم�ة  يف   2019 أكتوب�ر   13-9

اإلسبانية مدريد.
وللوصول إىل نتائج الدراس�ة، درس 
الدقيقة  الجسيمات  تأثر  الباحثون 
املحمول�ة ج�وااً، التي يبل�غ قطرها 
10 ميكروم�رت، والت�ي يقل قطرها 
ع�ن 2.5 ميكروم�رت، ويتعرض لها 

األشخاص.
الدقيق�ة  الجس�يمات  وتنبع�ث 
املحمول�ة جوااً يف الغالب من مصادر 
ح�رق الوق�ود األحف�وري، بم�ا يف 
ذل�ك البنزين والدي�زل وأنواع الوقود 

الصلب األخرى مث�ل الفحم والنفط 
والكتل�ة الحيوية، وكذلك األنش�طة 
البن�اء  مث�ل  األخ�رى  الصناعي�ة 
والتعدين وتصنيع م�واد البناء مثل 
والط�وب،  والس�راميك  األس�منت 
الس�يارات،  ع�وادم  إىل  باإلضاف�ة 
والتدخ�ن،  بالخش�ب  والطه�ي 
ويمكن استنشاقها فتستقر يف الرئة 

وتنتقل إىل مجرى الدم.
الدقيق�ة  الجس�يمات  وتعت�ر 
املحمولة جوااً، التي يبلغ قطرها 10 

ميكروم�رت، والتي يق�ل قطرها عن 
2.5 ميكروم�رت خطر رئييس يصيب 
بأمراض خطرة مثل أمراض القلب 
والرئة والرسطان ومش�اكل الجهاز 

التنفيس.
لك�ن يف املقابل، ف�إن تأثراتها عى 
الجلد والش�عر غر معروف�ة جيدااً، 
وهو م�ا درس�ه فريق البح�ث، من 
خالل قي�اس الروتينات املس�ؤولة 
عن نمو الشعر ومدى تأثرها بنسب 

تلوث الهواء.

دراسة: تلوث الهواء يساهم في تساقط الشعر

أجراه�ا  كش�فت دراس�ة حديث�ة 
النرويجي�ة  بالجامع�ة  باحث�ون 
للعلوم والتكنولوجيا أن األطفال يف 
عمر عام، الذين يتناولون األسماك 
مرة واح�دة أس�بوعيااً، أقل عرضة 
لإلصابة باإلكزيما والربو يف مرحلة 

الطفولة.
نتائ�ج مس�ح  الباحث�ون  وراق�ب 
لحساس�ية األطفال، ش�اركت فيه 
أكث�ر م�ن 4 آالف عائل�ة، لكش�ف 
العالقة بن تناول األسماك والوقاية 

من اإلكزيما والربو وحمى القش.
وق�ارن الباحثون حال�ة األطفال يف 

عمر عام الذين يتناولون األس�ماك 
مرة واح�دة عى األقل يف األس�بوع 
حت�ى يبلغ�وا عامن، م�ع أقرانهم 
الذين يس�تهلكون كمي�ات أقل من 
األسماك.ووجد الباحثون أن تناول 
األس�ماك م�رة واح�دة ع�ى األقل 
أس�بوعيااً، يق�ي األطف�ال الصغار 
من اإلكزيم�ا والربو وحمى القش، 
وأن نس�بة الوقاية ت�رتاوح بن 28 
األس�ماك  لكمي�ة  وفق�ااً   ،%40 إىل 
راي  ميالن�ي  املتناولة.وقال�ت 
البحث:  سيمبس�ون، قائ�د فري�ق 
»يبدو أن تناول األس�ماك بأنواعها 

صحي�ة  فائ�دة  يوف�ر  املختلف�ة 
لألطف�ال الصغ�ار، ولي�س فق�ط 
األس�ماك الدهنية فقط كالساملون 
أن  »وجدن�ا  واملاكريل«.وأضاف�ت: 
تناول األس�ماك يف س�ن عام واحد 
يقل�ل من خطر اإلصاب�ة باإلكزيما 
س�ن  يف  الق�ش  وحم�ى  والرب�و 
السادسة«. وأشارت سيمبسون إىل 
أن »هناك استنتاجااً واحدااً من هذه 
الدراس�ة هو أن�ه ينبغي لن�ا زيادة 
تناول األس�ماك لألطفال يف الس�نة 
األوىل م�ن عمره�م، ألن ذلك يحدث 

تأثرااً وقائيااً ضد اإلكزيما والربو«.

االسماك تحمي االطفال من الربو واالكزيما



عن رس�ول الله )صىل الله عليه وآله وسلم(: 
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 وجه نجم الس�ينما األمريكي روبرت 
دي نريو س�هامه مج�ددا إىل الرئيس 
دونال�د ترام�ب، متهم�ا إي�اه خ�ال 
مهرج�ان الفيلم يف لندن بالس�عي إىل 
»القضاء« عىل املؤسس�ات األمريكية 

»لينقذ نفسه«.
واعت�رب املمث�ل يف دردش�ة مع محبي 
ع�رض  قب�ل  الجمع�ة،  الس�ينما، 
ملارت�ن  آيريش�مان«  »ذي  فيل�م 
سكورس�يزي الذي يؤدي بطولته، 
»تألي�ب«  إىل  يس�عى  ترام�ب  أن 
بش�أن  األمريك�ي  الع�ام  ال�رأي 
املؤسس�ات غري املنحازة إلدارته، مثل 
وكاالت االس�تخبارات األمريكية )يس 
آي إيه( ومكت�ب التحقيقات الفدرايل 

)إف ب�ي آي(.وق�ال الفن�ان املولود يف 
نيوي�ورك: »ينبغ�ي لن�ا حماي�ة هذه 
املؤسسات والسلطة الرابعة أيضا، أي 
الصحافة، ألن�ه يحاول القضاء عليها 
لس�بب واحد أال وهو أن ينقذ نفس�ه. 
الفوىض عارمة بس�بب ترامب ألنه ال 

يجيد اللعب«.
كما انتق�د دي نريو هذه املرة أيضا إىل 
الجمهوري�ن، قائا: »من املقزز رؤية 

الجمهورين يخش�ون فعل أي يشء«.
وغالب�ا م�ا ينتق�د روب�رت دي ن�ريو 
الرئي�س األمريك�ي ب�ا موارب�ة، كما 
الح�ال يف حفل توزي�ع جوائز »توني« 

املرسحية يف يونيو 2018.
ولق�ي الخطاب الذي ألقاه وقتها أمام 

الكامريا تصفيقا حارا من الجمهور.
من جهتها وصف�ت املغنية األمريكية 
الش�هرية ريهانا، رئي�س الباد دونالد 
ترامب، ب�«الرج�ل األكثر اضطرابا يف 
الواليات املتحدة«، وذلك خال مقابلة 

صحفية.
وقال�ت املغني�ة ريهان�ا يف مقابلة مع 
مجل�ة »ف�وغ«: »يب�دو أن الش�خص 
األكثر اضطرابا يف الواليات املتحدة هو 

الرئيس«.
وأخ�ذت الفنان�ة املتح�درة م�ن جزر 
بارب�ادوس عىل س�يد البي�ت األبيض، 
ربط�ه املنهجي لعملي�ات إطاق النار 
عىل يد أش�خاص بي�ض باضطرابات 
الت�ي  تل�ك  عقلي�ة، يف وق�ت يص�ف 

يقرتفها أفراد من أقليات بأنها أعمال 
إرهابية.

رصح  ق�د  األمريك�ي  الرئي�س  وكان 
يف أغس�طس أن »األم�راض العقلية« 
كانت وراء املجازر املرتكبة يف إل باسو 
)تكس�اس( ودايتون )أوهايو( عىل يد 
بيض.وقالت ريهان�ا: »توصيف األمر 
بطريق�ة مختلف�ة تبعا لل�ون برشة« 
الفاع�ل »إذالل يكتيس طابعا عنرصيا 

إىل أقىص الحدود«.
وأردفت: »ضعوا عربيا يحمل الس�اح 
عين�ه يف مرك�ز ووملارت عين�ه )يف إل 
باسو حيث ارتكبت املجزرة يف 3 اب(، 
ول�ن يتكل�م دونال�د ترام�ب بتاتا عن 

مشكلة صحة عقلية«.

فنانون: ترامب »الرجل األكثر اضطرابا« يضحي بأميركا إلنقاذ نفسه

ايجايب... 
تهيئة االرضي السكنية لتوزيعها عىل المواطنين

م�ن االمور االيجابي�ة هو ما أعلنت�ه وزارة املالية، عن املبارشة بتهيئ�ة )13750( قطة ارض 
س�كنية يف محافظات البرصة وواس�ط ودياىل، و33 الف دونم يف بغداد واالنبار لتوزيعها عىل 
املواطنن ضمن خطة الربنامج الحكومي لهذا الشأن ومنها عىل سبيل املثال ال الحرص ٤000 
قطعة ارض جاهزه للتوزيع يف محافظة البرصة، وكذلك 8500 قطعة يف محافظة واسط وما 
يق�ارب 23 الف دونم يف محافظة األنب�ار و1250 قطعة يف محافظة دياىل، اضافة اىل نحو 10 

الف دونم يف منطقة الحسينيه الزهور وابوغريب وتاجي واللطيفية والنهروان.

سليب...
تلكؤ العمل يف خدمات الحسينية

من االمور السلبية التي تسجل عىل الحكومة هي تلكؤ العمل يف خدمات الحسينية وعدم تنفيذ 
م�ا وعدت به خال الس�نتن االخريتن  حيث اعلن�ت مرارا انها س�تقوم بتقديم الخدمات اىل 
اهايل هذه املنطقة التي اصبحت مسألة الحصول عليها مستديمة لذلك عىل الحكومة الحرص 
عىل تأمن حياة كريمة ألبناء منطقة الحس�ينية وكل مناطق العراق وش�مولها بربامج إعادة 
اإلعم�ار العاجلة حي�ث  اىل االن ال تزال مطالبات أهايل منطقة الحس�ينية املتعلقة بالخدمات 
األساسية غري مستجابة ونرى ما تحقق منها نسبة ضئيلة عىل الرغم من حاجة هذه املنطقة 

اىل التعجيل بالخدمات كون شوارعها مازالت طينية او شبه معبدة .

 المراقب العراقي/ متابعة...

دراس�ة حديث�ة أن الحصول ع�ىل زيادة يف وج�دت 
الرات�ب قد تحمي م�ن أمراض القل�ب والس�كتات الدماغية، بينما 

يؤدي خفضها إىل ارتفاع الخطر.
ويق�ول الباحثون إن أولئ�ك الذين زادت رواتبه�م، كانوا أقل عرضة 
بنس�بة 15% للمعاناة من قصور القلب عىل مدى الس�نوات ال� 25 

املقبلة.
لكن خطر اإلصابة بالس�كتات الدماغية والنوبات القلبية، ارتفع 

بنسبة تقارب 20% لدى الرجال والنساء الذين انخفض دخلهم.
ويوضح فريق البحث من مستش�فى بريغهام والنساء ومدرسة هارفارد 
الطبي�ة، أن النتائ�ج الت�ي توصل�وا إليها قد ت�ؤدي إىل دف�ع األطباء نحو 
االهتمام بشكل أكرب بالظروف املالية للمرىض أثناء فحص أمراض القلب.

وتوصلت الدراس�ات الس�ابقة إىل أن وجود دخل أع�ىل يرتبط بانخفاض 
خط�ر اإلصابة بأم�راض القلب واألوعي�ة الدموية، ومع ذل�ك، لم تبحث 
س�وى بعض الدراس�ات القليلة العاقة بن التغيريات يف الراتب وأمراض 

القلب.
وش�ملت الدراسة نحو 9 آالف مشارك من أربعة مجاالت عمل مختلفة يف 

الواليات املتحدة، وقام الفريق بتتبعهم عىل مدى 17 عاما يف املتوسط.
ووج�د الباحثون أن أولئ�ك الذين ارتفعت رواتبه�م انخفض لديهم خطر 
اإلصاب�ة بأم�راض القلب واألوعية الدموية بنس�بة تزيد ع�ن 1٤%. وهذا 

يرجع بشكل رئييس إىل انخفاض خطر اإلصابة بقصور القلب.
ولكن املش�اركن الذين انخفض دخلهم زاد لديهم خطر اإلصابة بأمراض 
القلب واألوعية الدموية بنس�بة 17%، ألن انخفاض الدخل يؤدي إىل اتباع 
نظ�ام غذائ�ي يسء، مثل تن�اول املزيد م�ن األطعمة الرخيص�ة املصنعة 
واملليئة بالدهون والس�كر، وبالتايل هذا ما يزي�د من خطر اإلصابة بنوبة 

قلبية أو سكتة دماغية.

خفض الراتب يسبب أمراض القلب والسكتات الدماغية

المراقب العراقي/متابعة...

يف إطار حملة كبرية ملكافحة مرض السكري، بات اإلعان عن 
املرشوبات التي تحتوي عىل كميات كبرية من السكر ممنوعا 

يف سنغافورة بقرار حكومي صارم.
ويرسي قرار منع الدعاية ع�ىل املرشوبات الغازية والعصائر 
ومرشوبات الزبادي والقهوة، طاملا كانت محاة، حسبما أفاد 

بيان صادر عن وزارة الصحة.
ويطب�ق ق�رار من�ع الدعاية للمرشوب�ات، يف جميع وس�ائل 
اإلعان، س�واء كانت مطبوعة أو مس�موعة أو مرئية، بما يف 

ذلك اإلنرتنت.
وكش�فت وزارة الصحة يف س�نغافورة أنها س�وف تستمر يف 
اس�تطاع آراء املس�تهلكن والصن�اع خال األش�هر القليلة 

املقبلة، قبل اإلعان عن إجراءات أخرى ملكافحة السكري.
وع�اوة ع�ىل ذل�ك، قال�ت ال�وزارة إنه�ا س�تطالب مصنعي 
املرشوبات املحاة، بتوضيح كميات السكر بدقة عىل العبوات.

وأوض�ح تون�غ أن الباد التزال ت�درس إج�راءات أخرى أكثر 
رصام�ة، منه�ا فرض املزي�د م�ن الرضائب ع�ىل املرشوبات 

املحاة، أو حتى منع تداولها يف األسواق.

المراقب العراقي/ متابعة...

ي�ويص أطباء األس�نان برضورة تنظيف األس�نان بواس�طة 
الفرش�اة مرتن يف اليوم، عىل األقل، ولكن إذا كان الش�خص 
املعن�ي غواصا وموج�ودا تحت املاء، فكي�ف يمكنه أن يفعل 

ذلك؟
ويب�دو أن أح�د الغواص�ن توص�ل إىل حل »مقن�ع« لتنظيف 
أس�نانه بينما يقوم بالغطس تح�ت البحر أو يف مياه املحيط، 
وتب�دو الوس�يلة س�هلة، إذ لي�س مطلوبا منه أن يس�تخدم 
معجون األس�نان وال فرش�اة، فكل ما هو مطل�وب منه هو 

أن يفتح فمه.طبعا، يجب أن يكون الغواص مس�تلق يف 
قاع املحيط أو البح�ر، ويجب أن تتوافر مخلوقات 

معينة يف تلك املنطقة، وهي عناكب البحر.
فف�ي منطقة تقع قبالة س�احل أمي�د يف بايل، 
للغواص�ن  يمك�ن  إندونيس�يا،  أرخبي�ل  يف 
تنظي�ف  عملي�ة  يف  بالعناك�ب  االس�تعانة 
أس�نانهن حيث تتغذى ه�ذه العناكب عىل 
العوال�ق الضئيلة بن األس�نان، حس�بما 

ذكرت صحيفة الدييل ميل الربيطانية.
يش�ار إىل أن العناك�ب البحري�ة توجد يف 
املحيط�ات يف جمي�ع أنح�اء العالم، حيث 

سنغافورة تمنع إعالنات 
المشروبات المحالة

عنكبوت البحر.. أحدث موضة 
لتنظيف األسنان!

»أغرب مباراة 
في التاريخ«

أث�ارت مباراة ك�رة القدم الودي�ة بن منتخب 
مرص األوملبي ونظريه الجنوب أفريقي، موجة 
من الس�خرية يف وس�ائل التواصل االجتماعي 
يف م�رص، بع�د أن خالفت، باتف�اق الطرفن، 

القوانن املتعارف عليها يف عالم اللعبة.
وأقيمت املب�اراة الودية، الجمع�ة، عىل ملعب 
اإلس�ماعيلية، دون نق�ل تلفزيون�ي بناء عىل 
رغب�ة املدي�ر الفني ملرص ش�وقي غريب الذي 
أراد ف�رض أج�واء الرسية ع�ىل طريقة لعبه، 

وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.
لك�ن أح�داث املب�اراة الغريب�ة لفت�ت أنظ�ار 
الصح�ف املرصي�ة، حي�ث أقيم اللق�اء عىل 3 
أش�واط مدة كل واحد منه 30 دقيقة، حسبما 

أفاد موقع »بطوالت«.
 10 للمنتخب�ن  الفني�ان  املدي�ران  وأج�رى 
تغي�ريات لكل فري�ق، يف عادة متع�ارف عليها 

باملباريات الودية.
لك�ن الغري�ب أن حكم اللق�اء محمد معروف 
أشهر البطاقة الحمراء مرتن لاعبن مرصي 
وجنوب أفريقي، إال أن املديرين الفنين أرشكا 
العب�ا بدي�ا يف كل حال�ة، حت�ى يق�ام اللقاء 

بالعدد الكامل، 22 العبا عىل أرضية امليدان.
ويس�تعد املنتخب�ان لخوض منافس�ات كأس 
األمم األفريقية تحت 23 عاما، املقرر إقامتها 

الشهر املقبل يف مرص بمشاركة 8 منتخبات.
وتحمل هذه البطولة أهمية خاصة للمنتخبات 
املش�اركة، إذ أن املنتخب�ات صاحب�ة املراك�ز 
أوملبي�اد طوكي�و  إىل  الثاث�ة األوىل س�تتأهل 
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أث�ار »غزو أس�ماك« يمكنه�ا العيش يف 
امل�اء وع�ىل األرض، حالة م�ن القلق يف 
والي�ة جورجيا األمريكي�ة، بعد أن حذر 

الباحثون منها.
ويب�دو أن س�مكة »رأس األفع�ى« لها 
تأثري س�لبي عىل ت�وازن البيئة املحيطة 
به�ا، األمر ال�ذي دفع مس�ؤويل الحياة 
الربية يف الوالية إىل تحذير السكان منها، 
ومطالب�ة أي ش�خص يصادفها بقتلها 

»فورا«.
الش�مالية  األفع�ى«  »رأس  وس�مكة 
موطنه�ا األصيل يف حوض نهر يانغتىس 
برك�ة  يف  رص�دت  لكنه�ا  الص�ن،  يف 
بمقاطع�ة غوينيت يف وقت س�ابق من 
شهر أكتوبر الجاري، وفقا إلدارة املوارد 
الطبيعي�ة بالوالية، التي أش�ارت إىل أنه 
ت�م اإلباغ ع�ن املخلوق�ات يف 1٤ والية 

أمريكية.
وم�ن غ�ري الواضح كي�ف انته�ت هذه 
الس�مكة يف الربك�ة، لكن منش�ورا من 
القسم يوضح أن األنواع الغازية »تنترش 
غالب�ا عرب إطاقها يف األنهار والبحريات 

بصورة غري قانونية«.
يمك�ن  املتوف�رة،  للمعلوم�ات  ووفق�ا 
الطويل�ة  األفع�ى«،  »رأس  لس�مكة 
والرقيق�ة ذات املظه�ر الداكن وزعنفة 

الظهر الطويل�ة التي تمتد عىل ظهرها، 
أن أن تنم�و حتى ط�ول 3 أقدام أو مرت 

واحد تقريبا.
وهذه الفصيلة من األس�ماك قادرة عىل 
»استنش�اق اله�واء األمر الذي يس�مح 
له�ا بالبق�اء ع�ىل األرض ويف أنظم�ة 
منخفضة األكس�جن«، وفق�ا ملا ذكره 

موقع »فوكس نيوز« اإلخباري.
كم�ا تحث اإلدارة الس�كان عىل تصوير 
األس�ماك، بما يف ذل�ك التقاط صور عن 
قرب »م�ن فمه�ا وزعانفه�ا وذيلها«، 
وتذكر أين ومتى تم العثور عليها وإباغ 
مكتب مصائ�د األس�ماك، التابع إلدارة 

موارد الحياة الربية، عىل الفور.

»رأس األفعى« تعيش في الماء وعلى األرض !

عث�ر مواطن انجلي�زي من مدين�ة وايتهيفن 
بمقاطع�ى كامربيا، بواس�طة جهاز كش�ف 
املع�ادن عىل قطعة ذهبي�ة وزنها 312 غراما 

تعود إىل العرص الربونزي.
وتفي�د صحيف�ة Daily Mail، ب�أن املواط�ن 
بي�يل فوجان )5٤ س�نة( يتذكر كيف مش�ط 
الحقل بواسطة جهاز كشف املعادن، وأنصت 
إىل إش�ارة قوية صادرة منه، ويقول »وجدت 
قطعة معدنية عىل عمق 13 سنتمرتا. اعتقدت 
ب�ادئ األم�ر أنه�ا قطع�ة م�ن املع�دات التي 

يس�تخدمها متس�لقو الجبال، 
أو قطع�ة م�ن ج�رار، ول�م 

يخط�ر يل أنه�ا قطعة من 
الذه�ب«. أرس�ل فوجان 
صورة القطعة  التي عثر 
عليه�ا إىل زمائ�ه. وبعد 
الخرباء  أعل�ن  دراس�تها 

أنه�ا قطع�ة ذهبي�ة كان 
األغنياء يف السابق يعلقونها 

الس�تعراض  الرقب�ة  ع�ىل 

ثروتهم.عرض فوجان القطعة 
الذهبي�ة الت�ي عث�ر عليه�ا 
لتحدي�د  الصاغ�ة  ألح�د 
وزنه�ا وقيمته�ا، فظهر 
أن وزنها 312 غراما من 
الذه�ب الخال�ص وق�در 
ثمنه�ا ب� 11 أل�ف جنيه 
إس�رتليني. ولك�ن قيمتها 
التاريخي�ة هي أكرب من ذلك 

بكثري.

أبلغ فوج�ان ممثل املتحف املح�يل بموضوع 
القطع�ة الذهبي�ة التي عثر عليه�ا وقيمتها. 
فإذا أك�دت اللجنة املختصة أنها قطعة أثرية، 
فعلي�ه بيعه�ا للمتح�ف بالثمن ال�ذي تحدده 
لجنة تقييم الكنوز، وبعكس ذلك سيكون حرا 

يف الترصف بها.
وتج�در اإلش�ارة إىل أن املواط�ن الربيطان�ي 
موريس ريتشاردسون عثر يف عام 2008 عىل 
قطعة ذهبية مماثلة، اش�رتاها متحف مدينة 

نيوارك بمبلغ 350 ألف دوالر.

لقية ذهبية عمرها 4000 سنة


