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العراق يصدر »100« مليون برمياًل من النفط 
خالل شهر ايلول  

المراقب العراقي/ متابعة...
أعرب�ت موس�كو، عن ش�كها يف رواية واش�نطن 
بش�أن العملية التي قالت إنها نفذتها يف س�وريا 
وأس�فرت ع�ن مقت�ل زعي�م جماع�ات داع�ش 

االجرامي�ة أب�و بك�ر البغ�دادي مؤك�دة أن موت 
البغ�دادي ال أهمي�ة ل�ه ع�ى الوض�ع بس�وريا، 
يأتي ذل�ك يف الوقت ال�ذي حذرت في�ه الخارجية 
االيرانية من إع�ادة هيكلة بقايا هذا التنظيم عى 

ي�د الواليات املتح�دة. وفقا ملا أفادت به »روس�يا 
الي�وم« واطلعت »املراق�ب العراق�ي« عليه ببيان 
للمتح�دث باس�م وزارة الدفاع الروس�ية،� إيغور 
كوناش�ينكوف، »ليس لدى وزارة الدفاع الروسية 
معلومات موثوقة عن س�لوك الجي�ش األمريكي 
يف الج�زء الخاض�ع لس�يطرة تركيا م�ن منطقة 
تصعيد إدلب يف عملية القضاء عى الزعيم السابق 

لجماعات داعش االجرامية أبو بكر البغدادي«.
املش�اركني  ع�دد  يف  »الزي�ادة  إن  البي�ان  وق�ال 
املبارشي�ن والبل�دان الت�ي ُيزعم أنها ش�اركت يف 
هذه »العملية«، م�ع كل تلك التفاصيل املتناقضة 
تماًم�ا، تثري تس�اؤالت وش�كوكا مرشوعة حول 

صحة نجاحها«.
وأضاف البيان أن�ه »يتوجب عى الواليات املتحدة 
األمريكي�ة تقديم أدل�ة مبارشة ع�ى إقامة قائد  
تنظيم »داعش« اإلرهابي يف املنطقة، التي تخضع 

لسيطرة مسلحى جبهة النرصة«.

تفاصيل اوسع صفحة 4

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...
الص�ادرات  مجم�وع  النف�ط،،  وزارة  اعلن�ت 
النفطي�ة واالي�رادات املتحقق�ة لش�هر ايل�ول  
املايض ، بحس�ب االحصائية النهائية الصادرة 
من رشكة تس�ويق النفط العراقية )س�وم�و(

� فيما اعلنت عن وصول نس�ب انجاز مرشوع 
مصفى كربالء اىل نسبًة ٧٦ باملائة.

وقال املتحدث باس�م ال�وزارة، عاصم جهاد يف 
بي�ان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه، إن 
»مجم�وع الكميات املصدرة م�ن النفط الخام 
لش�هر ايلول املايض م�ن الحق�ول النفطية يف 
وس�ط وجن�وب الع�راق  بلغ�ت )103( مليونا 
و)10( ال�ف و )30٦( برمي�ل ، بإيرادات بلغت 
)٦( ملي�ارات و)89 ( مليون�ا  و )244( ال�ف 
دوالر ، فيم�ا كانت الكمي�ات املصدرة من نفط 
كرك�وك عرب ميناء جيهان )3( مليون و)1٦٦( 
ال�ف و)848( برميال ، باي�رادات بلغت )189( 
مليون�ا و)313( ال�ف و)91٦( دوالرا ، فيم�ا 

بلغ�ت الص�ادرات م�ن حق�ل القي�ارة )8٧٧( 
ال�ف و)19٦( برمي�ال ، باي�رادات بلغ�ت )32( 
مليون�ا و)2٦3( ال�ف و)2٦8( دوالرا ، فيم�ا 
كان�ت الكميات املص�درة اىل االردن )221( الف 
و)9٧٧( برمي�ال باي�رادات بلغ�ت )10( ماليني 

و)381( الف و)8٦4( دوالرا«.
وأوضح جهاد، أن »معدل س�عر الربميل الواحد 

بلغ  )58،924( دوالراً«.
وأش�ار إىل، أن »الكميات املص�درة تم تحميلها 
من قبل )44( رشكة عاملية مختلفة الجنسيات 
، م�ن موانئ البرصة وخ�ور العمية والعوامات 

االحادية عى الخليج وميناء جيهان الرتكي«.
يذك�ر ان ال�وزارة وم�ن خالل ايمانه�ا باطالع 
الش�عب ع�ى عملي�ات التصدي�ر واالي�رادات 

املتحققة منه اتخذت هذا االجراء الشهري.
م�ن جهة اخ�رى اعل�ن نائ�ب رئيس ال�وزراء 
لش�ؤون الطاق�ة وزي�ر النف�ط ثام�ر عب�اس 
الغضبان، ارتفاع نس�ب انجاز مرشوع مصفى 

كربالء اىل نسبًة ٧٦ باملائة، فيما شدد عى عدم 
الس�ماح ألي جه�ة بإيقاف س�ري العمل يف هذا 

املصفى الحيوي.
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روسيا تشكك بالرواية االمريكية 
حول مقتل »البغدادي« 

توقعات بنقض المحكمة االتحادية قرارات البرلمان االخيرة  
القضاء يتهم العبادي بالتستر عن الفاسدين

حظر تجوال في بغداد من 12 ليال الى 6 صباحًا

المراقب العراقي/ بغداد...
اتهم مجل�س القضاء األعى، الي�وم االثنني، رئيس مجلس الوزراء الس�ابق 

حيدر العبادي بالتسرت عى الفاسدين.
وقال املتحدث باس�م املجلس، القايض عبد الس�تار البريقدار، يف بيان تابعته 
»املراقب العراقي« إن »املركز اإلعالمي )ملجلس القضاء األعى( اطلع عى ما 
نرشه رئيس الوزراء الس�ابق حيدر العبادي بخصوص دعوة  رئاسة مجلس 
القضاء إىل الحفاظ عى استقالل القضاء«، مضيفا: »نود ان نطمئنه وغريه 

ان القضاء كان وال يزال وس�يبقى مس�تقال ولن ينحاز لطرف ضد اخر وان 
انحيازه إىل جانب تطبيق القانون فقط الن القانون فوق الجميع«.

وخاط�ب البريقدار، حيدر العب�ادي قائال: »أنت اول من يعل�م ان القضاء ال 
يستجيب لرغبات الس�لطة التنفيذية، بدليل كان يرفض طلباتك أنت ومدير 
مكتبك عندما كنتم تحاولون استغالل منصبكم ألغراضكم الخاصة وينبهك 
إىل مراعاة اس�تخدام املصطلحات التي تضعيف الثقة بالقضاء النها لم ولن 

تحقق أحالمك الوهمية بالعودة للمنصب الزائل إىل األبد«.

المراقب العراقي/ متابعة...
اعلن�ت قي�ادة عمليات بغ�داد، الي�وم االثنني، 
فرضه�ا حظرا عى التجوال يف العاصمة، ابتداًء 
من الساعة ال�12 ليال وحتى السادسة صباحا.

»املراق�ب  تابعت�ه  بي�ان  يف  القي�ادة  وقال�ت 

العراق�ي«، إن�ه »تقرر ف�رض حظ�ر التجوال 
لالشخاص وس�ري املركبات والدراجات النارية 
والهوائي�ة والعربات بمختل�ف أنواعها اعتبارا 
م�ن الس�اعة الثانية عرش مس�اء ه�ذا اليوم، 
ولغاية الساعة السادسة صباحا وحتى إشعار 

اخر«.
واضاف�ت، أن ذل�ك يأت�ي »م�ن اج�ل حماي�ة 
املتظاهرين ومنع املندس�ني من اس�تهدافهم، 
وتهيب القيادة بتعاون جميع املواطنني خدمة 

للصالح العام«.

المراقب العراقي/ احمد محمد...
ع�ى الرغم من موافقة مجلس النواب خالل جلس�ته التي أكد انها س�تكون 
مفتوح�ة حتى اق�رار االصالحات الحكومي�ة، والتي م�ن خاللها صوت عى 
انهاء عمل والغاء مجالس املحافظات وكذلك الغاء امتيازات الرئاسات الثالث 
والدرجات الخاصة، اش�ار عدد من اعضاء الربمل�ان اىل أن هذه  القرارات غري 
قادرة عى امتصاص غضب الش�ارع العراقي، وسط مخاوف من نقضها من 

قبل املحكمة االتحادية خصوصا وأنه سبق وأن تم ذلك خالل عام 2014. 
ويش�دد برملانيني عى امليض باقالة الحكومة التي يرأس�ها عادل عبد املهدي، 

مؤكدة استجوابها خالل الفرتة القليلة املقبلة.
ف�اىل ذلك اعت�ربت النائبة عن ائتالف النرص ندى ش�اكر جودت يف ترصيح ل� 
»املراق�ب العراق�ي« إن »اه�م مايميز ق�رارات مجلس النواب خالل جلس�ته 
الت�ي عقدها هو ق�رار انهاء عمل املجال�س املحلية الحالي�ة والغاء مجالس 
املحافظات كمؤسس�ة بصورة عام�ة«، معتربة أنه »يمث�ل بمثابة قتل جزء 

كبري من اساس املحاصصة الحزبية بني الكتل السياسية«.
واشارت جودت اىل أن »القرار الثاني املهم وهو تعديل الدستور العراقي الذي 
يعد حال لكل املش�اكل السياس�ية والعائق الكبري لعدد م�ن القوانني التي من 
الصع�ب اقرارها باالضاف�ة اىل الغاء امتيازات الرئاس�ات الث�الث والدرجات 

الخاصة«.
وبين�ت ج�ودت، أنه »عى الرغ�م من ذلك فأن ه�ذه القرارات غ�ري قادة عى 
امتصاص غضب الش�ارع ألن املتظاهرين يحملون شعارا واحدا وهو سحب 
الثق�ة من حكومة عادل عبد املهدي، باالضافة اىل محاس�بة املتس�ببني بقتل 

املتظاهرين«.
واعرب�ت جودت م�ن »تخوفها م�ن نقض هذه الق�رارات من قب�ل املحكمة 
االتحادية س�يما وأن بعض تلك القرارات سبق لها وأن تم نقضها خالل فرتة 

حكم رئيس الوزراء حيدر العبادي«.
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المراقب العراقي/ احمد زميم...
اكد الناطق باسم القائد العام للقوات املسلحة 
الل�واء عبد الكريم خلف، أن قرار فرض حظر 
التج�وال يف بغ�داد اليعني اجب�ار املتظاهرين 
يف س�احة التحري�ر ع�ى مغ�ادرة أماكنهم، 
مش�ريا اىل تخصيص قوة امنية لحمايتهم يف 

أماكنهم.

وقال خلف، يف ترصي�ح ل� »املراقب العراقي« 
إن »القرار الذي اصدرته قيادة عمليات بغداد 
بفرض حظر للتج�وال يف العاصمة بغداد من 
الس�اعة ال� 12 ليال وحتى الساعة السادسة 
صباح�ا ليس هدفه فض التظاهرات القائمة 
يف ساحة التحرير وسط بغداد بالقوة«، مبينا 
أن »هذا القرار جاء إلعتبارات أمنية تهدف اىل 

حماية املتظاهرين«.
واوضح خلف أن »الجهات االمنية ش�خصت 
وجود مندس�ني وس�ط املتظاهري�ن يعملون 
عى تأجي�ج األوضاع واالعت�داء عى االجهزة 
االمني�ة مما أجرب الجه�ات االمنية عى اتخاذ 
قرار ف�رض الحظ�ر تالفيا لدخولهم وس�ط 

املحتجني«.

المراقب العراقي/ متابعة...
حددت رئاس�ة مجل�س النواب، الي�وم االثنني، الش�هر املقبل موعداً 

الستجواب خمسة وزراء.
وقال مصدر نياب�ي يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي«، إن »رئيس 
مجل�س الن�واب أك�د أن طلبات االس�تجواب الت�ي ت�م تقديمها اىل 
الرئاس�ة، ش�ملت اس�تجواب وزراء )النفط، الكهرب�اء ، الصناعة، 

املالية، الزراعة  فضال عن استجواب رئيس مجلس الوزراء(.
وأض�اف، أن »االجراءات أكمل�ت من الناحية الش�كلية واملوضوعية 
بخصوص اس�تجواب وزراء النفط والصناع�ة والزراعة «، مبينا أن 

»االستجواب سيتم يف شهر ترشين الثاني املُقبل«.

البرلمان يحدد موعد الستجواب 
خمسة وزراء

ألمتصاص زخم الشارع ...

اليمنيون 
متخوفون 

من المطامع 
السعودية في 

حضرموت 

روسيا العائدة 
من البوابة 

السورية 
قوة إقليمية 

ودولية

كم فنجان
 من القهوة 

يمكنه أن 
يعالج

459 الصداع؟
ديوكوفيتش 

يحافظ على صدارة 
التصنيف العالمي

الشباب العراقي يقرع جرس التنبيه بانتفاضة ضد الفشل الحكومي 
ويثبت حقوقه على جدران التحرير 

سياسة اهمال واقصاء على مدار 16 عام...

المراقب العراقي/ سالم الزبيدي..
اتبع�ت الحكوم�ات املتعاقب�ة من�ذ عام 
2003 اىل اليوم سياس�ة تهميش واقصاء 
للشاب العراقي الذي ركن يف الهامش، ولم 
يوضع ضمن  اولوي�ات العمل الحكومي 
م�ا جعله يمر بظروف عصيبة جداً، اثرت 
يف نفسيته وطبيعته كونه لم يحظى بذلك 

االهتمام املطلوب.
وتراكم ذل�ك االهمال عى مر الس�نني اىل 
ان وص�ل اىل درج�ة االش�باع ، وتصاع�د 
ل�دى الش�باب الذي نش�أ يف ظ�ل التطور 
التكنلوج�ي والتقن�ي م�ا جعل�ه يتأث�ر 
مواق�ع  تنتج�ه  م�ا  يف  كب�رية  بدرج�ة 
اصبح�ت  الت�ي  االجتماع�ي،  التواص�ل 
وس�يلته الوحيدة للتعبري عن احتياجاته 
واالنتفاض ضد االوضاع املرتدية الجارية.

ووسمت التظاهرات التي خرجت يف بداية 
ش�هر ترشين االول الجاري بأنها شبابية 
يف امتي�از ، واحت�ل الص�دارة فيها الجيل 
املنحرسة اعم�اره من »15-25« الذي بدأ 
حال�ت التمرد لديه تتصاع�د بعد ان ادرك 

ان هنال�ك فج�وة عميقة ب�ني طموحاته 
وبني الحكومة الحالية ومن س�بقها من 
حكوم�ات، كونهم ل�م يلب�وا احتياجاته 
يف الحص�ول عى مس�تقبل واعد لألجيال 

الصاعدة.
سلس�لة  م�ن  الحكوم�ة  تتع�ض  ول�م 
التظاه�رات التي جرت عى مر الس�نوات 
السابقة ، وإنما اهملتها وتجاوزت جميع 
املطال�ب املرشوع�ة يف تحقي�ق االص�الح 
والقضاء عى الفس�اد والنه�وض بواقع 

البلد اقتصاديا والقضاء عى البطالة.
وبه�ذا الخص�وص ي�رى اس�تاذ العل�وم 
السياس�ية الدكت�ور حس�ني عب�اس ان 
الحكوم�ات املتعاقب�ة ل�م تك�ن مؤهل�ة 
اس�رتاتيجيات م�ن  للتخطي�ط ووض�ع 
ش�أنها معالجة الخلل او الفش�ل يف ادارة 

الدولة.
وقال عباس يف حدي�ث خص به »املراقب 
انتج�ت  املحاصص�ة   « ان  العراق�ي« 
املحسوبية واملنسوبية يف عمل الحكومات 
ووصل اىل الدرج�ات الخاصة والوزارات، 

خدم�ة  ع�ى  منص�ب  عمله�ا  واصب�ح 
االحزاب ومصالحهم الشخصية«.

وأض�اف ان » الحكوم�ات املتعاقب�ة اتت 
عن طريق مق�ارب للتزوير يف االنتخابات 
وأحيان�اً اتت ع�رب التزوير املب�ارش الذي 
افص�ح عنه الساس�ة بش�كل علني ، الن 
املفوضية لم تكن مس�تقلة ما جعلها تلك 
الحكوم�ات تفك�ر بمصالحه�ا اكثر من 

مصلحة الشعب«.
شاس�ع  ف�ارق  »هنال�ك  ان  اىل  ولف�ت 
ب�ني الحكوم�ة والش�باب، م�ا جعلهم ال 
يس�توعبون التعاطي مع تلك الحكومات 

.«
وأش�ار عب�اس اىل ان »الحكومة مطالبة 
بالنظر يف مطالب الش�باب وتوفري جميع 

احتياجاتهم ».
م�ن جانبه ي�رى املحل�ل الس�يايس نجم 
القص�اب ان الحكوم�ات من�ذ 2003 اىل 
الي�وم لم تع�ر اي اهمية لفئة الش�باب ، 
ال من حيث ايج�اد فرص العمل او النظر 

بتطلعاتهم.

وقال القصاب يف حديث خص به »املراقب 
العراق�ي«  ان »االح�زاب تس�لطت ع�ى 
الحكوم�ة ، فخرجت رشيحة الش�باب يف 
طليعة املتظاهرين لالنتفاض عى الواقع 

املزري«.
املتعاقب�ة  »الحكوم�ات  ان  وأض�اف 
اف�رزت الكث�ري م�ن االخط�اء، وتراكمت 
حت�ى انتجت معدالت كب�رية من البطالة 

والفساد والفوىض«.
التظاه�رات يج�ب  ان »تل�ك  اىل  وأش�ار 
ان تك�ون بمثاب�ة ج�رس لتنبي�ه الكتل 
الت�ي  االخط�اء  حج�م  اىل  السياس�ية 
ارتكبوها يف حق هذا الشعب ويمضون اىل 

اصالح اخطائهم«.
يش�ار اىل ان ع�دد م�ن املتظاهرين كانوا 
ق�د خرجوا بتظاهرات واس�عة يف العارش 
م�ن ترشين الج�اري وتج�ددت يف ال�25 
من الش�هر ذاته، ودع�ا املتظاهرون من 
خالله�ا اىل محارب�ة الفس�اد والقض�اء 
عى املحس�وبية واملنس�وبية يف التعينات 

والقضاء عى البطالة.
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خلف لـ                     : قرار حظر التجوال في بغداد
 اليعني »فض« التظاهر بالقوة



أمانة مجلس الوزراء تؤكد قرب 
اطالق الحكومة حزمة إصالح رابعة

الشريط 
األمين

املراقب العراقي/ دياىل...
اعلنت قوات اللواء األول 
الشعبي،  الحش�د  يف 
عنرصين  قت�ل  عن 
داعش  بجماع�ات 
بع�د  االجرامي�ة 
تدم�ر دراج�ة كانا 
يس�تقالنها يف حقول 
نفط خانة رشق دياىل.

الحش�د  موق�ع  وذك�ر 
تلق�ت  بي�ان  يف  الش�عبي 

نس�خة  العراق�ي«  »املراق�ب 
منه إن »ق�وات اللواء األول يف 
الحش�د الش�عبي تمكنت من 
قت�ل عنرصين بتنظيم داعش 
اإلرهاب�ي بع�د تدم�ر دراجة 
كانا يستقالنها يف حقول نفط 
خان�ة رشق دياىل«.وأض�اف، 
»الداعش�يني حاوال اسناد  أن 
العن�ارص املهاجم�ة للحقول 
والت�ي ت�م دحره�ا م�ن قبل 

اللواء األول«.

املراقب العراقي/ النجف...
اعلنت مديرية رشط�ة النجف االرشف، 
ع�ن نج�اح الخط�ة االمني�ة الخاص�ة 
بذكرى وفاة الرسول صىل الله عليه واله 

وسلم دون حدوث اي خرق امني.
وقال�ت املديرية يف بيان تلق�ت »املراقب 
العراقي« نسخة منه إن »الخطة االمنية 
املحكمة التي ارشف عليها قائد عمليات 
الفرات االوس�ط اللواء الركن عيل غازي 
الهاش�مي وقائ�د رشطة النج�ف اللواء 
غان�م محم�د جعف�ر الحس�يني القت 
نجاح�ا كبرا ولم يتم تس�جيل اي خرق 
امن�ي خ�الل تواف�د الزائري�ن اىل مرقد 

االم�ام ع�يل علي�ه الس�الم واىل املراق�د 
واملزارات الرشيفة«.

واضاف�ت ان »جمي�ع الط�رق مؤمن�ة 
بالكام�ل مع حدود املحافظات املجاورة 
وت�م توف�ر الحماي�ة الالزم�ة لجمي�ع 
مواك�ب الع�زاء والزائرين الذي�ن دخلوا 

املحافظة مشيا عىل االقدام«.
وبينت ان »اكثر من 23 الف من االجهزة 
االمني�ة قدم�وا خدماته�م لي�ال ونهارا 
وع�ىل مدى اكث�ر من اس�بوع متواصلة 
لحماي�ة اكثر من  ثالثة ماليني زائر  من 
داخل وخارج العراق وشهدت املحافظة 

تامني كامل حدودها ومسحها امنيا«.

واوضحت ان “قائد الرشطة قدم شكره 
وتقديره  ملنتسبي اجهزتنا االمنية  كافة 
م�ن جمي�ع التش�كيالت  ملس�اهمتهم 
الزائري�ن  ارواح  حماي�ة  يف  الكب�رة 
وس�هرهم وتعبه�م وتأدي�ت واجبه�م 
بتفاني واخالص وقدم الشكر والعرفان 
ل�كل الس�ادة املس�ؤولني يف املحافظ�ة 
وامل�زارات  املقدس�ة  العلوي�ة  والعتب�ة 
الرشيف�ة والدوائر الحكومي�ة لتعاونها 
يف تطبي�ق الخطة االمنية وقدم ش�كره  
لجميع ابناء املحافظ�ة ومواكب العزاء 
معن�ا ودعمه�م  لتعاونه�م  والزائري�ن 

ومساندتهم«.

الحشد الشعيب يقتل عنصرين 
من داعش شرق دياىل

شرطة النجف تعلن نجاح خطة زيارة وفاة الرسول محمد )ص(
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة

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

الحلبوسي يكشف عدد طلبات االستجواب التي تم تقديمها لرئاسة المجلس
املراقب العراقي/ بغداد...

كشفف رئيس الربملان محمد الحلبويس، 
ع�ن ع�دد طلب�ات االس�تجواب التي تم 
تقديمها اىل رئاسة املجلس بينهم لرئيس 
ال�وزراء عادل عب�د املهدي، مؤك�داً أنها 

بلغت خمسة طلبات.

وق�ال الحلبويس خ�الل جلس�ة الربملان 
التي عقدت إن »طلبات االستجواب التي 
تم تقديمها اىل الرئاس�ة، هي استجواب 
وزير النفط، واستجواب وزير الكهرباء، 
واس�تجواب وزير الصناعة، واستجواب 
وزير املالية، واس�تجواب رئيس مجلس 

الوزراء«.
وأض�اف أنه ت�م »اكمال االج�راءات من 
الناحية الشكلية واملوضوعية استجواب 
وزير النفط والصناعة والزراعة«، مؤكداً 
أنه »سيتم االستجوابات يف شهر ترشين 

الثاني املُقبل«.

التعليم تعلن دليل قبول الطلبة في الجامعات والكليات االهلية

محافظة بغداد تنفي صدور قائمة بإعفاء مدراء مدارس

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت وزارة التعلي�م الع�ايل 
والبح�ث العلمي، دلي�ل قبول 
الكلي�ات  للتقدي�م يف  الطلب�ة 
للس�نة  االهلي�ة  والجامع�ات 

الدراسية 2019/2020.
وقال�ت الوزارة يف بي�ان تلقت 
»املراقب العراقي« نسخة منه 
إن »وزي�ر التعليم العايل قيص 
الس�هيل واف�ق ع�ىل اعتم�اد 
دلي�ل قب�ول الطال�ب للتقديم 
والجامع�ات  الكلي�ات  يف 
الدراس�ية  للس�نة  االهلي�ة 

.»2019/2020
وأضاف�ت أن »دلي�ل الطال�ب 

)ضواب�ط  فق�رات  تضم�ن 
الجامع�ات  ع�ىل  التقدي�م 
الي�ة  االهلي�ة،و  والكلي�ات 
الجامع�ات  ع�ىل  التقدي�م 
والكلي�ات االهلي�ة، والح�دود 

ولكاف�ة  للتقدي�م  الدني�ا 
ت  خ�ال مد و ، ت لتخصصا ا
واالختصاص�ات  القب�ول 
املناظ�رة، والكلي�ات االهلي�ة 
وعناوينها واالجور الدراس�ية 

لكافة االقسام(«.
واوضحت أن »خ�الل اليومني 
املقبلني س�يتم فتح االستمارة 
بالتقديم  الخاصة  االلكرتونية 
وعىل املوقع الرس�مي للوزارة 
االلكرتوني�ة  البواب�ة  وع�رب 
لدائرة التعليم االهيل الجامعي، 
علم�اً ان التقدي�م للطلب�ة اىل 
يت�م تفعيله  االهليه  الكلي�ات 
م�ن خ�الل املراكز االرش�اديه 
يف الجامع�ات الحكومي�ة وان 
اي تقدي�م او تفعيل من خالل 
يعت�رب غر  االهلي�ة  الكلي�ات 
اصويل وسيؤدي اىل عدم تفعيل 

التقديم للطلبة«.

املراقب العراقي/ بغداد...
نف�ت محافظ�ة بغ�داد، ما تم 
تداوله�ا ع�ن إص�دار قائم�ة 
ادارات  م�ن  ع�دد  باعف�اء 

س�ماحهم  بس�بب  امل�دارس 
لخ�روج الطلبة واملش�اركة يف 

التظاهرات.
وأوضح�ت املحافظ�ة يف بيان 
العراقي«  لها تلقت »املراق�ب 
»املحاف�ظ  أن  من�ه،  نس�خة 

محم�د جاب�ر العطا 
يف  الي�وم  تج�ول 

م�ن  ع�دد 

م�دارس العاصم�ة، مؤكدة يف 
ع�دم  نفس�ه  الوق�ت 
اتخ�اذ املحافظ اي 
اع�داد  او  اج�راء 
باعف�اء  قوائ�م 
وان  امل�دارس  ادارات 
األم�ر يقع ضم�ن نطاق 
مدراء تربية بغداد«.ودعا 
العطا، بحسب البيان، إىل 

“بذل املزيد من الجهود لالرتقاء 
والتعليمي”،  الرتب�وي  بالواقع 
مبينا ان “اي تعطيل سينعكس 
س�لبا ع�ىل العملي�ة الرتبوي�ة 
للط�الب  التعليمي�ة  واملس�رة 
لكونه�م ملتزم�ني بتوقيت�ات 
وسقف زمني س�واء يف إعطاء 
االمتحان�ات  او  املح�ارضات 

الشفوية والتحريرية”. 

املراقب العراقي/ بغداد...
العام�ة ملجل�س  أعلن�ت األمان�ة 
الوزراء، عن حاج�ة بعض الحزم 
اإلصالحي�ة الحكومي�ة اىل إق�رار 
قوان�ني من قب�ل مجل�س النواب 
ان  مبين�ا  بتنفيذه�ا،  لل�رشوع 
هناك حزمة إصالح رابعة مرتقبة 

ستعلن عنها الحكومة.
األمان�ة  باس�م  املتح�دث  وق�ال 
العامة حي�در مجي�د، يف ترصيح 
اطلعت »املراقب العراقي« عليه إن 
“غالبية قرارات الحزم اإلصالحية 
دخل�ت حي�ز التنفي�ذ حت�ى التي 

تحت�اج اىل تمويل م�ايل مولت من 
قبل املصارف الحكومية”.

وأض�اف ان “بعضه�ا بحاجة اىل 
إس�ناد م�ن قب�ل الربمل�ان إلقرار 
قوانني ليتم ال�رشوع بتنفيذها”، 
مش�را اىل ان “الحكومة خاطبت 
الربملان من اج�ل إقرار قوانني لها 

بالرسعة املمكنة”.
وأوض�����ح ان “هن�اك حزم�ة 
إصالح������ات رابع�ة مرتقب�ة 
سيطلقها مجلس الوزراء ومن ثم 
حزم أخ�رى تنطلق تباع�ا لتنفيذ 

اغلب مطالب املتظاهرين«.

اك�د النائ�ب ع�ن ائت�الف النرص أن 
الحكوم�ة ل�م ت�رصف اكثر من 
س�تة ترلي�ون دين�ار من اصل 
33، معتربا أن ذلك يقف وراء 

الفشل الحكومي الكبر.
وقال ال�زريف، يف ترصيح 
لراديو »املربد« وتابعته 
»املراق�ب العراق�ي« إن 
»الحكوم�ة ل�م ترصف 
الف�رتة  ه�ذه  خ�الل 
س�تة  س�وى  الحرج�ة 
ترلي�ون دينار م�ن اصل 33 

ترليون لديها«.
واعترب الزريف أن »ذلك س�ببا رئيس�يا بالفش�ل 

الحكومي الحاصل«.

اأذاعيت�صريح
الزريف: الحكومة صرفت 

6 ترليون من اصل 33
 وهذا ما تسبب بفشلها

ماذا لو توافق ساسة الشيعة ؟؟

إصبع عىل الجرح

ل�م نأتي بجديد اذا ما قلنا أن الكث�ر بات مقتنعا أن هناك 
من يجر األحداث يف العراق إلقتتال ش�يعي ش�يعي  وصوال 
إىل س�حب البس�اط من تحت أقدام األغلبية وقلب الطاولة 
عىل رؤوس السياس�يني الش�يعة  الذين ت�ورط بعضهم يف 
اللعبة من حيث يدري وال يدري  ليجدوا انفسهم يف النهاية 
يتباكون عىل االطالل بني ساحل ومسحول وقاتل ومقتول 
وح�ارق ومح�روق  . مما ال ش�ك فيه ايض�ا ان مظاهرات 
الشباب العراقي  املحقة بمطالبهم املرشوعة وثورتهم ضد 
الفس�اد والفاسدين والفشل والفاشلني تم ركوب موجتها 
واس�تثمارها لخدم�ة اغ�راض ومخطط�ات مخابراتي�ة 
ألط�راف إقليمي�ة ودولي�ة مع البع�ث الصدام�ي  وهو ما 
يفرسه موقف الس�فارة األمريكي�ة والطريقة التي تتناول 
به�ا األحداث بع�ض القن�وات اإلعالمية العربية الس�ائرة 
يف الفل�ك الس�عودي واألمريكي ناهيك عن م�ا أفصح عنه 
ترام�ب يف خطابه باالم�س أثر االعالن عن مقت�ل ابو بكر 
البغدادي زعيم تنظيم داع�ش وبيان غضبه عىل الحكومة 
االمريكي�ة وإعطائه�ا  ال�رشكات  لتهميش�ها  العراقي�ة  
الف�رص االس�تثمارية الكبرة ل�رشكات صيني�ة اوتركية 
. الي�وم ب�دأ جرس اإلنذار يط�رق بقوة يف البيت الس�يايس 
الش�يعي الذي يعاني من التفكك والترشذم والتناحر  وثمة 
م�ن يهم�س يف آذان البعض منه�م أن يتالحقوا أنفس�هم 
قب�ل أن يضي�ع الجمل بما حم�ل خصوصا بعد م�ا ايقنوا 
وتيقن�وا ان ال�رشكاء جعلوه�م بموق�ع الفرج�ه وأخذوا  
ألنفس�هم موقع املتفرج  عىل ما يج�ري من حرق وخراب 
وموت وتدمر يف مدن الوس�ط والجنوب والفرات األوس�ط 
ذات األغلبي�ة الش�يعية املطلق�ة بل أن بعض ساس�ة اهل 
الس�نة اعل�ن رصاحة أن األم�ر ال يعنيه�م وكل ما يف األمر 
هو أن الش�عب الشيعي غاضب عىل سياسييه الشيعة كما 
قال أس�امة النجيفي .. اليوم ورغ�م املديات الخطرة التي 
تطغى عىل املش�هد العراقي اال ان ثم�ة بارقة أمل وفرصة 
كبرة ألحداث نقلة نوعية يف مسار إيجابي يقلب حسابات 

البعض املتشفي والشامت مما يجري 
.  اول مالمح ذلك يمكن أن تتجىل من 
خ�الل ما أعلنه محور س�ائرون من 
اعتصامهم داخ�ل الربملان واعالنهم 
صوت�ا للمعارض�ة ووقوفه�م م�ع 
مطال�ب املتظاهرين .. يمكن اعتبار 
األم�ر الجامع هذه األي�ام بني الكتل 
الش�يعية فرص�ة إلع�ادة وحدته�م 
وهو انهم أجمعوا عىل فشل حكومة 
عب�د امله�دي ورضورة التغي�ر كما 

أن هن�اك بحكم اليق�ني تفاهما كبرا 
غ�ر معل�ن مع تحال�ف الفتح لقل�ب طاول�ة الرهان عىل 
رؤووس املرتاهنني عىل اشاعة الفوىض من الغرف املظلمة 
يف السفارات االمريكية والس�عودية واالماراتية . إن وحدة 
الصف الس�يايس الشيعي من جديد رشط أن يكون بخدمة 
مطال�ب املتظاهري�ن س�يقلب املعادل�ة ويربك حس�ابات 
واش�نطن  التي خططت للتظاهرات وحشدت لها الجيوش 
االلكرتونية وبذلت أمواال كبرة لقوى التأجيج والتحش�يد 
والتثوي�ر يف الداخ�ل. اق�ول ان الفرصة اآلن س�انحة أمام 
الكتل السياس�ية الش�يعية التي تريد أن تكفر عن ذنوبها 
واخطائها وفسادها وفشلها من خالل وحدة املوقف خلف 
مطال�ب املتظاهرين واالس�تجابة الكامل�ة ملطالبهم وبما 
لهم من ثقل س�يايس يف الحكومة ومقاع�د نيابية تتجاوز 
النصف زائد واحد يف الربملان وهذا يكفي إلدارة لعبة التغير 
الت�ي دخلت نفق الفوىض الدامية م�ع افتضاح الكثر من 
خيوط املؤامرة بعد اس�تهدافها للمرجعية والحشد بشكل 
معل�ن.. نح�ن عىل يق�ني أن ه�ذا أن حصل فإنه س�يجرب 

امريكا  
عىل مراجعة حس�اباتها يف العراق بالحفاظ عىل مصالحها 
ورفع يدها عن ادارة الفوىض يف التظاهرات ودعم إصالحات 
عبد امله�دي ودفع حلفائه�ا يف الداخ�ل وخصوصا االكراد 
املس�تفيد األكرب من بق�اء عبد املهدي لألخ�ذ بيده لتحفظ 
بقائه . قراءة تبني مالمحها اكثر من خالل ما ستؤول إليه 
جلس�ات مجلس النواب العراقي الذي بات  يلعب يف الوقت 
بدل الضائع وبخسارة ثقيلة قد تحرق األخرض واليابس أن 
لم يتداركوا أمرهم وينزلوا عند مطالب الجماهر من دون 
مناورة او تسويف بإلغاء حمايتهم وامتيازاتهم وتخفيض 
رواتبهم مع الرئاسات والدرجات الخاصة للنصف وتقديم 
كب�ار  الفاس�دين إىل القضاء  وإلغ�اء مجالس املحافظات 
وملحقاته�ا والهيئ�ات الفائض�ة والتوزيع الع�ادل للثروة 
عىل ابناء الش�عب مع بقية املطالب املرشوعة التي يعرفها 

الجميع ..

منهل عبد األمري المرشدي 

المراقب العراقي/ القسم السياسي ...
ع�ىل الرغم م�ن موافقة مجل�س النواب 
خ�الل جلس�ته التي أك�د انها س�تكون 
االصالح�ات  اق�رار  حت�ى  مفتوح�ة 
الحكومي�ة، والتي من خاللها صوت عىل 
انهاء عم�ل والغاء مجال�س املحافظات 
وكذلك الغاء امتيازات الرئاس�ات الثالث 
والدرج�ات الخاص�ة، اش�ار ع�دد م�ن 
اعض�اء الربملان اىل أن هذه  القرارات غر 
ق�ادرة ع�ىل امتص�اص غضب الش�ارع 
العراقي، وس�ط مخاوف من نقضها من 
قبل املحكم�ة االتحادي�ة خصوصا وأنه 

سبق وأن تم ذلك خالل عام 2014. 
ويش�دد برملاني�ني ع�ىل امل�ي باقال�ة 
الحكومة التي يرأسها عادل عبد املهدي، 
مؤكدة اس�تجوابها خالل الفرتة القليلة 
املقبلة.ف�اىل ذل�ك اعت�ربت النائب�ة ع�ن 
ائت�الف الن�رص ن�دى ش�اكر ج�ودت يف 
ترصيح ل�� »املراقب العراق�ي« إن »اهم 
مايمي�ز ق�رارات مجل�س الن�واب خالل 
جلسته التي عقدها هو قرار انهاء عمل 
املجال�س املحلية الحالية والغاء مجالس 
املحافظات كمؤسس�ة بص�ورة عامة«، 
معت�ربة أنه »يمثل بمثابة قتل جزء كبر 
م�ن اس�اس املحاصص�ة الحزبي�ة بني 

الكتل السياسية«.
واش�ارت ج�ودت اىل أن »الق�رار الثاني 
امله�م وه�و تعدي�ل الدس�تور العراق�ي 
ال�ذي يعد حال لكل املش�اكل السياس�ية 
والعائق الكب�ر لعدد م�ن القوانني التي 
م�ن الصعب اقراره�ا باالضافة اىل الغاء 
امتي�ازات الرئاس�ات الث�الث والدرجات 

الخاصة«.
وبين�ت ج�ودت، أن�ه »ع�ىل الرغ�م من 
ذل�ك ف�أن ه�ذه الق�رارات غ�ر ق�ادة 
ألن  الش�ارع  غض�ب  امتص�اص  ع�ىل 
املتظاهرين يحملون ش�عارا واحدا وهو 
س�حب الثق�ة م�ن حكوم�ة ع�ادل عبد 
املهدي، باالضافة اىل محاسبة املتسببني 

بقتل املتظاهرين«.
واعربت ج�ودت من »تخوفها من نقض 
هذه القرارات من قبل املحكمة االتحادية 
س�يما وأن بعض تلك القرارات سبق لها 
وأن ت�م نقضها خالل ف�رتة حكم رئيس 

الوزراء حيدر العبادي«.

وش�ددت جودت ع�ىل أن »هن�اك تحرك 
واس�ع نح�و اس�تجواب عب�د املهدي«، 
مطالبة »رئاس�ة الربملان برتك تس�ويف 
ه�ذه القضية«.ب�دوره رأى النائ�ب عن 
تحالف سائرون جواد حمدان أن »كتلته 
الزال�ت متمس�كة بق�رار اقال�ة رئيس 
ال�وزراء«، مبين�ا أن »ذل�ك متوقف عىل 
تنفيذه لالصالحات خالل توقيتات زمنية 

قريبة جدا«.وقال حمدان، حول ما يتعلق 
بخشية نقض القرارات النيابية املتعلقة 
بالغاء مجالس املحافظات ومخصصات 
الرئاسات والدرجات الخاصة إن »قانون 
املحكم�ة االتحادي�ة ممك�ن أن يرض�خ 
لواق�ع الح�ال خصوص�ا وأن�ه قان�ون 
وضعي يقوم عىل توزي�ع حقوق الناس 

واملساواة بتوزيع الثروات«.

واك�د حم�دان أن »مجال�س املحافظات 
ه�ي مؤسس�ة فائضة وأن هن�اك توجه 
جدي�د نحو خضوع املحاف�ظ اىل الربملان 
لرقاب�ة ومتابع�ة عمله كبدي�ل ملجالس 
املحافظ�ات«.وكان مجل�س الن�واب قد 
ص�وت ه�الل حلس�ته  املنعق�دة اليوم 
ع�ىل الغ�اء الجم�ع ب�ني راتب�ني بينه�ا 
امتي�ازات رفحاء، وعىل الغ�اء امتيازات 

ومخصصات الرئاس�ات الثالث والنواب 
والوزراء وكبار املس�ؤولني، فيما صوت 
ايض�ا عىل الغاء امتي�ازات ومخصصات 
الرئاسات الثالث والنواب والوزراء وكبار 
املس�ؤولني،  فض�ال ع�ن تش�كيل  لجنة 
لتعدي�ل الدس�تور خ�الل أربعة أش�هر، 
باالضاف�ة اىل ح�ل مجال�س املحافظات 

تمهيدا اللغائها.

محاوالت »يائسة« المتصاص غضب الشارع 

مخاوف نيابية من تكرار سيناريو 2014 و »نقض« قرارات البرلمان الجديدة 
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االثنين 28 تشرين األول 2019 العدد 2182  السنة العاشرة

املراقب العراقي/ بغداد...
اعل�ن البن�ك املركزي العراق�ي عنبيع اكثر م�ن 218 مليون دوالر يف 

مزاد بيع العملة االجنبية«.
وقال البنك يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه إن »اجمايل 
املبل�غ املباع الي�وم ، بل�غ 218مليون�ا و/74/الف�ا و/40/ دوالرا، 

بمشاركة/ 30 / مرصفاً ورشكة واحدة«.
واوض�ح ان »اجم�ايل البي�ع الغراض تعزي�ز االرص�دة يف الخارج / 
حواالت واعتمادات/ بلغ /198/مليونا و/554/ الفا و/40/ دوالرا 

، فيما بلغ اجمايل البيع النقدي/29 /مليونا و/850 / دوالرا«.
وكان بي�ع املبال�غ املحولة لحس�ابات املص�ارف يف الخ�ارج والبيع 

النقدي ، بسعر 1190 ديناراً لكل دوالر.

البنك المركزي يبيع اكثر من218 
مليون دوالر في مزاد العملة

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن مرصف الرافدين، عن رصف دفعة جديدة من س�لف »ضعف 
وضعف�ن« ألكثر م�ن 1400 متقاعد.وقال امل�رصف يف بيان تلقت 
»املراقب العراقي« نس�خة منه، إن�ه »قام برصف وجبة جديدة من 
س�لفة ضعف وضعف�ن ألكثر من 1400 م�ن للمتقاعدين املدنين 
والعس�كرين ع�ن طري�ق أدوات الدف�ع االلكرتوني«.وأضاف، أن 
»رصف تلك الس�لفة تم عن طريق بصم�ة الزبون ثم إبالغ املتقاعد 
عرب إرس�اله رس�الة نصي�ة تخطره بمنحه الس�لفة وذل�ك بعد أن 
استكمل كافة اإلجراءات القانونية ملنحه إياها ورصفها عن طريق 

أدوات الدفع االلكرتوني والتي تمت تعبئة الرصيد املايل اليها«.

مصرف الرافدين يعلن صرف سلف 
االقت�صاديألكثر من 1400 متقاعد

النفط تعلن االحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر ايلول الماضي
مؤكدة وصول نسبة انجاز مصفى كربالء الى 76 %

خبيرة اقتصادية: التعيينات االخيرة ليست الحل المباشر
 املراقب العراقي/ بغداد...

اك�دت الخب�رة يف الش�ان االقتصادي 
سالم سميسم، ان قرار اعطاء درجات 
وظيفي�ة وفتح ب�اب التعيينات، ليس 
الح�ل املب�ر للبطال�ة، الس�يما م�ع 
وج�ود بطالة نوعي�ة تتمثل باصحاب 

الشهادات العليا«.
وقالت سميس�م يف ترصي�ح، اطلعت 
»املراق�ب العراقي« ان�ه »مازال الكثر 
مم�ن يصنع السياس�ة االقتصادية يف 
العراق اليدرك ان قضية التعيينات هي 
ليست الحل املبر للبطالة، السيما ان 
البطالة النوعية التي تتمثل باصحاب 
الش�هادات العليا تتطلب وجود فرص 

عمل حقيقية«، مش�رة اىل ان »وجود 
الجامع�ات الكث�رة والتم�دد االفقي 
ال�ذي ب�ات تم�ددا كميا عىل حس�اب 

النوعي�ة، ادي�ا اىل غي�اب الكث�ر من 
املعاي�ر يف االس�تفادة م�ن اصح�اب 

الشهادات العليا«.

وتابعت ان »الدوائر املكتظة باملوظفن 
العاطلن ع�ن العمل، بطال�ة مقنعة، 
وش�بكات الفس�اد املوج�ودة، تعي�ق 
االس�تفادة من اصحاب الش�هادات«، 
داعي�ة اىل »اع�ادة النظ�ر يف كيفي�ة 
توظي�ف هؤالء من خ�الل خلق فرص 
جدي�دة له�م واالس�تفادة منهم ومن 

كفاءتهم العلمية.
وش�هدت االيام االخرة اصدار قرارات 
جدي�دة بفت�ح ب�اب التعي�ن ل�ذوي 
الشهادات العليا عىل خلفية تظاهرات 
االول م�ن تري�ن االول ،كاج�راءات 
اصالحي�ة رسيعة المتص�اص غضب 

الشارع العراقي.

المالية النيابية: رواتب الدرجات الوظيفية المعلنة حاليا ستخصص ضمن موازنة 2020
املراقب العراقي/ بغداد...

اك�دت اللجن�ة املالي�ة النيابية، 
ان روات�ب الدرج�ات الوظيفية 
التي اطلق�ت يف االي�ام الحالية 
موازن�ة  ضم�ن  س�تخصص 
2020، مبينة ان موازنة 2019 
لم تتضمن اي درجات وظيفية.

وقال�ت عض�و اللجن�ة س�هام 
اطلع�ت  ترصي�ح  يف  العقي�ي 
ان  علي�ه  العراق�ي«  »ملراق�ب 
»الربمل�ان م�ازال ينتظر وصول 
الحكوم�ة  م�ن  م�ن  املوازن�ة 
التعدي�الت  اج�راء  اج�ل  م�ن 
التصوي�ت  ث�م  وم�ن  عليه�ا 

ان  فقراتها«.واضاف�ت  ع�ىل 
»الحكومة ستتمكن من تغطية 
رواتب الدرج�ات التي اطلقتها 

مختل�ف ال�وزارات م�ن خ�الل 
مبال�غ اس�تحصلتها الحكومة 
من زي�ادة النفق�ات يف وزارات 

والكهرباء،  والداخلي�ة  الدف�اع 
حيث ت�م مناقلة مايقرب من 5 
تريليون�ات اىل ب�ايف املحافظات 
التي  الدرجات  وتغطية روات�ب 

اطلقت موخرا«.
وبينت ان »الحكومة استوعبت 
الت�ي  الوظيفي�ة  الدرج�ات 
اطلقته�ا لكنه�ا ل�م تخصص 
االموال له�ا يف موازن�ة 2019، 
حيث لم تتضم�ن موازنة العام 
الجاري اي درجات وظيفية، يف 
ح�ن ان رواتب ه�ذه الدرجات 
سيتم تخصيصها ضمن موازنة 

.»2020

وقال املتحدث باس�م ال�وزارة، عاصم 
جهاد يف بيان تلقت »املراقب العراقي« 
نس�خة من�ه، إن »مجم�وع الكميات 
املصدرة من النفط الخام لشهر ايلول 
املايض من الحقول النفطية يف وس�ط 
وجن�وب العراق  بلغ�ت )103( مليونا 
و)10( الف و )306( برميل ، بإيرادات 
بلغ�ت )6( ملي�ارات و)89 ( مليون�ا  
كان�ت  فيم�ا   ، دوالر  ال�ف   )244( و 
الكمي�ات املص�درة من نف�ط كركوك 
عرب ميناء جيهان )3( مليون و)166( 
الف و)848( برمي�ال ، بايرادات بلغت 
)189( مليون�ا و)313( الف و)916( 
دوالرا ، فيما بلغت الصادرات من حقل 
القيارة )877( ال�ف و)196( برميال ، 
بايرادات بلغ�ت )32( مليونا و)263( 
كان�ت  فيم�ا   ، دوالرا  و)268(  ال�ف 
 )221( االردن  اىل  املص�درة  الكمي�ات 
ال�ف و)977( برميال باي�رادات بلغت 
)10( مالي�ن و)381( ال�ف و)864( 

دوالرا«.

وأوضح جهاد، أن »معدل سعر الربميل 
الواحد بلغ  )58،924( دوالراً«.

وأش�ار إىل، أن »الكمي�ات املصدرة تم 
تحميلها من قب�ل )44( رشكة عاملية 
موان�ئ  م�ن   ، الجنس�يات  مختلف�ة 
الب�رصة وخ�ور العمي�ة والعوام�ات 
االحادي�ة عىل الخلي�ج وميناء جيهان 

الرتكي«.
يذك�ر ان ال�وزارة ومن خ�الل ايمانها 
باطالع الش�عب عىل عمليات التصدير 
وااليرادات املتحققة من�ه اتخذت هذا 

االجراء الشهري.
م�ن جهة اخ�رى اعل�ن نائ�ب رئيس 
الوزراء لش�ؤون الطاق�ة وزير النفط 
ثامر عب�اس الغضبان، ارتفاع نس�ب 
انج�از م�روع مصف�ى كرب�الء اىل 
نس�بًة 76 باملائة، فيما شدد عىل عدم 
الس�ماح ألي جهة بإيقاف سر العمل 

يف هذا املصفى الحيوي.
وج�اء يف بيان صدر ع�ن مكتبه تلقت 
»أملراق�ب العراق�ي« نس�خة من�ه، أن 

»الغضبان اس�تقبل، الي�وم، عددا من 
ممث�ي تظاهرات العمال�ة الوطنية يف 
مصفى كربالء، مشرا اىل ان الغضبان 
اوع�ز بزيادة اعداد العمالة الوطنية يف 

جميع املش�اريع النفطية، وشدد عىل 
أن هذا قرار الوزارة الرجعة عنه«.

واك�د نائ�ب رئيس ال�وزراء لش�ؤون 
الطاق�ة وزي�ر النف�ط ثام�ر عب�اس 

الغضب�ان ع�ىل »ارتفاع نس�ب انجاز 
م�روع مصفى كربالء وفق املخطط 
له�ا، مش�ددا عىل ع�دم الس�ماح ألي 
جه�ة بإيق�اف س�ر العم�ل يف ه�ذا 

املصفى الحي�وي او التأثر عىل العمل 
فيه تحت أية ذرائع او مربرات«.

وأوضح أن »املصفى يعد من املشاريع 
واالس�رتاتيجية  الحيوي�ة  الوطني�ة 

املهم�ة يف الصناع�ة النفطية الوطنية 
الت�ي تغطي ج�زءا كبراً م�ن الحاجة 
املحلية من املشتقات النفطية وتخدم 

الصالح العام«.
وق�ال الغضبان إن »ال�وزارة حريصة 
تش�غيل  اع�داد  نس�بة  زي�ادة  ع�ىل 
العمالة الوطنية يف املش�اريع النفطية 
كاف�ة وتوف�ر البيئة املناس�بة للعمل 

واإلنتاج«.
ال�ركات  »جه�ود  الوزي�ر  وثم�ن 
تحقي�ق  ع�ىل  والوطني�ة  الكوري�ة 
خط�وات متقدم�ة يف إنج�از العمل يف 
امل�روع والت�ي تج�اوزت نس�بًة 76 

باملائة«.
وتم خ�الل اللقاء بممث�ي التظاهرات 
الش�باب  مطال�ب  كاف�ة  مناقش�ة 
العراقي العامل�ن يف مروع املصفى 
واالس�تماع له�ا ، وت�م التاكي�د ع�ىل 
مروعي�ة بعض ه�ذه املطاليب التي 
تتعل�ق باألج�ور والس�كن والطع�ام 

والنقل .
ووج�ه نائب رئي�س الوزراء لش�ؤون 
الطاق�ة وزي�ر النفط بتش�كيل فريق 
عمل ملتابعة تنفي�ذ املطالب املروعة 
الت�ي تم االتف�اق عليها خ�الل اللقاء، 
وال�وزارة  الحكوم�ة  ان  اىل  مش�را 
تحرتم�ان املطالي�ب املروع�ة وحق 

التظاهر واالستجابة لها.
من جانبه�م ثمن ممث�ي التظاهرات 
جه�ود نائب رئي�س الوزراء لش�ؤون 
وال�وزارة  النف�ط  وزي�ر  الطاق�ة 
ملطال�ب  الرسيع�ة  االس�تجابة  يف 

املتظاهرين املروعة .

،،
،،
اعلن���ت وزارة النف���ط،، مجم���وع الصادرات 
النفطي���ة واالي���رادات المتحققة لش���هر ايلول  
الماض���ي ، بحس���ب االحصائي���ة النهائية الص���ادرة من 
شركة تس���ويق النفط العراقية )س���وم�و(� فيما اعلنت 

عن وصول نس���ب انجاز مش���روع مصف���ى كربالء الى 
نسبًة ٦٧ بالمائة.

املراقب العراقي/ املوصل...
تواص�ل وزارة االعمار واالس�كان والبلدي�ات العامة 
اعم�ال م�روع اع�ادة اعمارالجرس الثال�ث بمدينة 

املوصل,بكلف�ة بلغت أكثر من ) 16 ( مليار دينار عن 
طري�ق رشكة اش�ور العامة وبإرشاف دائ�رة الطرق 

والجسور التابعتن للوزارة .

 وذك�ر املركز االعالمي للوزارة، يف بيان تلقت »أملراقب 
العراقي« نس�خة منه ان »طول الج�رس يبلغ )660( 
م وعرض�ه ح�وايل 14 م وه�و م�ن الجس�ور املهمة 

والحيوية كونه يربط الطريق الرئيس التجاري القادم 
م�ن دهوك م�روراً بجامعة املوصل من جهة اليس�ار 
اىل طري�ق بغ�داد الرئيس م�روراً ب�دورة الرموك من 

جهة الس�احل االيمن وكذلك يربط املناطق الس�كنية 
الكثيفة الواقعة عىل ضفتي النهر ويعد رشياناً حيوياً 

لنقل البضائع والسكان.

وزارة االعمار تواصل تنفيذ مشروع اعادة اعمار الجسر الثالث في محافظة نينوى

الجمعة المقبلة ... انطالق معرض بغداد الدولي بمشاركة أكثر من 23 دولة
املراقب العراقي/ بغداد...

اعلنت الركة العامة للمعارض 
التجارية عن مش�اركة اكثر من 
23 دول�ة و800 رشك�ة محلي�ة 
ال�دورة 46 ملع�رض  وعاملي�ة يف 
بغ�داد ال�دويل الت�ي س�تبدأ يوم 
الجمعة املقب�ل االول من ترين 
الثاني.وق�ال مدير ع�ام الركة 
وكالة رسمد طه سعيد يف ترصيح 
العراق�ي«  »املراق�ب  اطلع�ت 
عروض�ا  تلق�ت  »الرك�ة  ان 
للمشاركة يف دورة معرض بغداد 
املقبلة التي س�تقام خ�الل املدة 
ب�ن 1� 10 م�ن ش�هر تري�ن 
الثان�ي املقبل ، م�ن اكثر من 23 
و800  واجنبي�ة  عربي�ة  دول�ة 
رشكة محلي�ة وعاملية,« الفتا اىل 
ان »هناك دوال ورشكات تش�ارك 
الول م�رة يف دورات املع�رض ما 
يدل عىل رغبته�ا يف االنفتاح عىل 

االسواق العراقية«.
انه�ت  »الرك�ة  ان  اىل  واش�ار 
جمي�ع االس�تعدادات الت�ي م�ن 

ش�أنها انجاح املعرض واظهاره 
باملظه�ر الالئ�ق باعتب�اره حدثا 
لج�ذب  وبواب�ة  مهم�ا  وطني�ا 

العربية واالجنبية  ال�ش��رك�ات 
لالستثمار ف�ي ال�ع�راق او عقد 
صفق�ات ورشاكات مع مثيالتها 
العراقية, اضافة اىل كون املعرض 
يتي�ح الفرصة ام��ام الركات 
آخ��ر  ع�ىل  لالط�الع  املحلي�ة 
املس�تجدات واالخ��ت��راع��ات 
ال�ع�امل�ي��ة ف��ي م�خ�ت�ل�ف 
ال�ط�ب�ي��ة  امل��ج���االت 
والزراعي�ة  وال�ه�ن�دس��ي�ة 

والصناعية وغرها«.
من جانب آخر، اكد س�عيد :« ان 
الرك�ة قامت باتخ�اذ خطوات 
ع�دة لتخفي�ف اجراءاته�ا امام 
الراغب�ن يف الدخ�ول اىل أجنح�ة 
معرض بغداد الدويل بكل سهولة 
له�م  الفرص�ة  التاح�ة  وي�رس 
لالط�الع وزي�ارة اك�رب ع�دد من 
يف  املش�اركة  ال�ركات  اماك�ن 

الدورة املقبلة«.

اطالق الوجبة االولى من المشمولين بمنحة الطوارئ في بغداد والمحافظات
املراقب العراقي/ بغداد...

والش�ؤون  العم�ل  وزي�ر  أعل�ن 
االجتماعي�ة باس�م عب�د الزمان 
،اليوم األحد، ع�ن اطالق الوجبة 
بمنح�ة  املش�مولن  م�ن  االوىل 
الطوارئ، فيم�ا بينت آلية توزيع 

املنحة.
وق�ال عب�د الزم�ان يف حصل�ت 
،إن  العراق�ي«  »املراق�ب  علي�ه 
وزارت�ه “وبع�د ان س�جلت اكثر 
م�ن مليون�ي عاطل ع�ن العمل، 
الوجب�ة  اط�الق  ب�ارشت  ق�د 
بمنح�ة  املش�مولن  م�ن  االوىل 
الط�وارئ للمس�تفيدين يف بغداد 
أن  الب�الد”، مؤكدا  ومحافظ�ات 
ال�ف   900 “ستش�مل  وزارت�ه 

عاطل عن العمل كوجبة اوىل”.
املنح�ة  “توزي�ع  أن  وأض�اف، 
س�يتم من خ�الل مراكز الرصف 
الخاصة برك�ة )بوابة العراق( 

بغ�داد  يف  املنت�رة   )Switch(
ومحافظات الب�الد التي تم نر 
عناوينه�ا عرب املوقع االلكرتوني 

للوزارة”، مبينا يف الوقت نفس�ه 
ل�”فتح منفذ طارئ  االس�تعداد 
يف اي منطق�ة تخل�و م�ن مركز 

تابع للركة املذك�ورة، من اجل 
ان يتس�نى للمس�تفيدين تس�لم 

املنحة بسهولة”.
ع�ن  الزم�ان  عب�د  وافص�ح 
“مبارشة وزارته اجراءات توزيع 
منحة الطوارئ بن املس�تفيدين 
من خالل ارس�ال رس�ائل نصية 
للمش�مولن منه�م، بواقع 100 
الف شخص كل يومن متتالن”، 
داعيا م�ن وردت لهاتفه النقال، 
رس�اله نصي�ة، اىل “االنتظار من 
اجل ارسال رساله اخرى تتضمن 

الرمز الرسي الخاص باملنحة”.
ش�ملت  “املنح�ة  ان  واوض�ح، 
العاطلن من مختلف املستويات 
الدراس�ية ل�كال الجنس�ن وفق 
الي�ة اعدت بالتنس�يق مع ديوان 
الرقاب�ة املالية لضمان ش�فافية 
توزي�ع املنح�ة بن املس�تحقن 

فعال”.

المراقب العراقي/ القسم االقتصادي...
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المراقب العراقي/ متابعة...4
يتخ�ّوف اليمنيون من عودة الس�عودية إىل إحياء 
مطام�ع تأريخي�ة له�ا يف محافظ�ة حرضم�وت 

اليمنية.
االتف�اق ب�ن وكالء اململك�ة متمثل�ن يف حكومة 
عب�د ربه منصور هادي، ووكالء اإلمارات متمثلن 
يف »املجل�س االنتق�ايل«، يس�ّلم املحافظة للقبضة 
الس�عودية، م�ا يجعل هذه األطماع خط�راً ماثالً، 

بالنسبة إىل كثري من الحضارمة واليمنين.
أع�ادت الس�عودية، يف األيام املاضي�ة، تموضعها 
العس�كري يف مدين�ة ع�دن، حي�ث تس�لّمت مقّر 
قي�ادة »التحال�ف« يف املدين�ة واملط�ار، وعدداً من 
املواقع واملؤسس�ات التي كان�ت توجد فيها قوات 
إماراتي�ة من�ذ أربع س�نوات، فيما أرس�لت قوات 
س�عودية، تس�اندها أخ�رى س�ودانية، إىل قاعدة 
العن�د العس�كرية يف محافظ�ة لحج. ع�ى أن ما 
وراء تموض�ع اململك�ة يف ع�دن وأب�ن والضال�ع 
ولحج أهداف�اً أبعد، تتصل بحري�ة نرش قواتها يف 
وادي وصحراء حرضموت من جانب، واس�تكمال 
السيطرة عى محافظة املهرة عسكرياً لتنفيذ أحد 
أبرز أهدافها التوس�عية رشق�ي اليمن من جانب 

آخر.
طيل�ة ال��60 عام�اً املاضي�ة، حاول�ت الري�اض 
أن تس�تغّل الح�روب الداخلي�ة يف اليم�ن لتحقيق 
أطماعه�ا التوس�عية يف حرضم�وت، التي تتس�م 
بمس�احة واس�عة تس�اوي ثل�ث مس�احة البالد 
ويربطها بالرياض رشيط حدودي طويل يمتد من 

الخراخري حتى رشوره يف نجران.
وعى م�دى العقدين املاضين، تمّكنت الس�عودية 
من التوّغل يف عمق األرايض اليمنية يف حرضموت، 
واالضطراب�ات  الداخلي�ة  الح�روب  مس�تغلة 
السياس�ية الت�ي عان�ى منه�ا اليم�ن للتم�دد يف 
الرشيط الحدودي، وابتلعت عرشات الكيلومرتات. 

اليمنيون متخوفون من المطامع السعودية في حضرموت  دولي دوليعربي  عربي 
الدفاع الروسية تشكك في مقتل البغدادي

الخارجية اإليرانية تحذر من إعادة هيكلة 
»داعش« على يد أمريكا وتثمن دور 

العراق وسوريا في دحره 

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�فت صحيفة »األخبار« اللبنانية، عن اتجاه يقوده ويل 
العهد الس�عودي األمري »محمد بن س�لمان« لالستثمار يف 
اإلعالم امل�ري بقوة خ�الل الفرتة املقبل�ة، بموافقة من 

املخابرات العامة املرية.
وذك�رت الصحيفة أن »فندق »ريتز كارلت�ون« يف القاهرة 
اس�تضاف، الس�بت املايض، »منتدى مسك اإلعالمي«، عى 

نح�و مفاجئ، بدعم من »مؤسس�ة محمد بن س�لمان 
الخريية«، واس�ُتقبل بحف�اوة كبرية من ِقَبل 

اإلعالمين املؤيدين للنظام املري«.
وج�اء تنظي�م املنتدى تح�ت عنوان 

مرتبط�ة  أم�ور  ع�ن  »الحدي�ث 
س�عودية  بمش�اركة  باإلع�الم«، 
وخليجية واسعة، وهو أول نشاط 
ملؤسس�ة »ابن س�لمان« يف مر، 

وس�ط حف�اوة كب�رية بالضي�وف، 
م�ا ي�ي بأن�ه ل�ن يك�ون النش�اط 

األخ�ري. وأضافت الصحيفة اللبناني�ة أن »اتجاه ويل العهد 
الس�عودي لالس�تثمار يف اإلعالم املري بقوة جاء بعدما 
ح�ّول رئيس هيئة الرتفيه الس�عودية »تركي آل الش�يخ« 
برنام�ج »الحكاية«، الذي يقدمه اإلعالمي املري »عمرو 
أديب« عى قناة MBC، إىل ساحة ترويج ل�«االنفتاح« الذي 
تشهده اململكة جراء السياسة االقتصادية الجديدة فيها«.

وأش�ارت إىل أن منتدى »مس�ك« انتهى بال مخرجات، ولم 
َيْعُد كونه ورش�اً تدريبي�ة وأحاديث لعدد من املس�ؤولن، 
إال أن م�ا ب�دا الفتاً في�ه هو حضور مس�ؤولن 
حكومي�ن ووزراء ج�زءاً م�ن فعاليات�ه، 
املخاب�رات  جه�از  موافق�ة  ورسع�ة 

العامة عى إقامته.
إىل  اللبناني�ة  الصحيف�ة  ولفت�ت 
يف  النش�اطات  ه�ذه  إقام�ة  أن 
م�ر تم�ت بموافق�ة املخابرات 
حتى ع�ى التفاصيل، فيم�ا تتابع 
الحض�ور  األمني�ة  األجه�زة  باق�ي 

وأنشطتهم.

المراقب العراقي/ متابعة...
أش�ار الكات�ب األمريك�ي بريت 
نرشته�ا  مقال�ة  يف  ماكغ�ورك 
بوس�ت«  »واش�نطن  صحيف�ة 
إىل أن انس�حاب األمريك�ي م�ن 
الواليات املتحدة  سوريا سيحرم 
املعلومات  فرصة االستفادة من 
االستخباراتية املوجودة يف منزل 
زعيم تنظي�م »داعش« اإلرهابي 
أب�و بك�ر البغ�دادي، ال�ذي قتل 
بغارة أمريكية اس�تهدفت قرية 
باريش�ا غرب بلدة رسمدا بريف 

إدلب.
ماكغ�ورك ال�ذي ش�غل منصب 
الخ�اص  األمريك�ي  املبع�وث 
ل�«التحالف الدويل« خالل حقبة 
الرئيس األمريكي الس�ابق باراك 
اوباما، ذك�ر ان القوات الخاصة 
االمريكية انس�حبت م�ن مواقع 
ت�رشف ع�ى معاقل س�ابقة ل� 
»داعش« يف الرق�ة ومنبج، الفًتا 
اىل أن هذه املناطق أصبحت تحت 

سيطرة الحكومة السورية.
ولف�ت الكات�ب إىل ان البغ�دادي 
كان موج�وًدا يف إدل�ب ع�ى بعد 
بضع�ة أميال فقط م�ن الحدود 
م�ع تركي�ا، مضيف�ا أن النقاط 

العس�كرية الرتكي�ة تحمي هذه 
املنطقة منذ العام 2018.

وق�ال إن »الالفت هو أن الجيش 
األمريكي، وبحسب ما يقال، نفذ 
عملية قتل البغدادي انطالًقا من 
الع�راق عى بعد مئ�ات األميال، 
ولي�س انطالًقا م�ن تركيا، عى 
الرغم من أن األخرية عى مسافة 
أق�رب بكثري وهي دولة عضو يف 

حلف الناتو«.

»الق�وات  أن  إىل  لف�ت  كم�ا 
األمريكي�ة ل�م تبل�غ تركي�ا عن 
العملي�ة إال عندم�ا اقرتبت هذه 

القوات من الحدود الرتكية«.
وتح�دث الكاتب عن الواقع الذي 
املس�لحة  املجموع�ات  تفرض�ه 
عى إدل�ب، حيث أصبحت املعقل 
واملقاتل�ن  لإلرهابي�ن  األك�ر 
األجانب الذين قدموا إىل س�وريا 

ووصلوا عر تركيا.

اللبنانية: ابن سلمان يعتزم االستثمار األخبار 
 في اإلعالم المصري بقوة

بوست: ترامب ارتكب خطأ استراتيجًيا  واشنطن 
بسحب قواته من شمال سوريا صحف 

ومجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
أعربت موس�كو، عن ش�كها يف رواية واشنطن 
بشأن العملية التي قالت إنها نفذتها يف سوريا 
وأس�فرت ع�ن مقتل زعي�م جماع�ات داعش 
االجرامي�ة أبو بك�ر البغدادي مؤك�دة أن موت 
البغ�دادي ال أهمي�ة له ع�ى الوضع بس�وريا، 
يأتي ذلك يف الوقت ال�ذي حذرت فيه الخارجية 
االيراني�ة من إع�ادة هيكلة بقايا ه�ذا التنظيم 

عى يد الواليات املتحدة.
وفقا مل�ا أف�ادت به »روس�يا الي�وم« واطلعت 
»املراقب العراقي« عليه ببيان للمتحدث باس�م 
وزارة الدفاع الروس�ية،� إيغور كوناشينكوف، 
»ليس ل�دى وزارة الدف�اع الروس�ية معلومات 
موثوقة عن س�لوك الجي�ش األمريكي يف الجزء 
الخاض�ع لس�يطرة تركيا من منطق�ة تصعيد 
إدل�ب يف عملي�ة القضاء ع�ى الزعيم الس�ابق 
لجماعات داعش االجرامية أبو بكر البغدادي«.

وق�ال البي�ان إن »الزي�ادة يف ع�دد املش�اركن 
املبارشي�ن والبلدان التي ُيزعم أنها ش�اركت يف 
هذه »العملية«، مع كل تلك التفاصيل املتناقضة 
تماًما، تثري تساؤالت وش�كوكا مرشوعة حول 

صحة نجاحها«.
وأضاف البيان أنه »يتوجب عى الواليات املتحدة 
األمريكي�ة تقديم أدلة مب�ارشة عى إقامة قائد  

تنظي�م »داع�ش« اإلرهاب�ي يف املنطق�ة، التي 
تخضع لسيطرة مسلحى جبهة النرة«.

وأك�دت الدفاع يف البيان أن اإلع�الن الجديد عن 
مقت�ل أب�و بك�ر البغ�دادي ليس ل�ه أي أهمية 
عملية عى اإلطالق عى الوضع يف سوريا أو عى 

ترفات اإلرهابين الباقن يف إدلب.
وتابعت »يمكن الرتحيب بأي حقيقة من شأنها 
إضعاف اإلرهاب الدويل. إال أن يف هذه املناس�بة، 
ف�إن أول م�ا يزعجنا ه�و الخلفي�ة )البغدادي 
شوهد من عى الطريق األخري خمس مرات عى 
األقل(، وثانياً ، فهم أن مكافحة اإلرهاب مهمة 
معق�دة  بكث�ري. وأكثر من التصفية الجس�دية 

لقيادتها، حتى األكثر خطورة منهم«.
كما أش�ارت الدفاع الروسية يف البيان إىل أنه يف 
األي�ام األخرية لم تس�جل أي غ�ارات جوية من 
الوالي�ات املتحدة أو التحالف الدويل يف محافظة 

إدلب شمايل سوريا.
وكان الرئي�س األمريك�ي دونال�د ترامب أعلن 
مقتل زعيم جماعات داعش االجرامية أبو بكر 
البغدادي يف عملية عس�كرية يف محافظة إدلب، 
موجها الش�كر لكل من روسيا وسوريا وتركيا 

والعراق عى دعمهم لنجاح العملية.
بدوره حذر املتحدث باس�م الخارجية االيرانية 
عباس موس�وي م�ن إعادة هيكل�ة الجماعات 

االرهابي�ة »داعش« عى يد الوالي�ات املتحدة«، 
مؤكداً أن »مقتل أبوبكر البغدادي “ليس انجازاً، 
إذ إن “داعش” هزمت عى يد الشعبن العراقي 
والس�وري بالدع�م اللوجس�تي ال�ذي قدمت�ه 

ايران”.
الخارجي�ة االيراني�ة  املتح�دث باس�م  ورّصح 
عب�اس موس�وي فيم�ا يتعل�ق بمقت�ل زعيم 
“داع�ش” يف س�وريا اب�و بك�ر البغ�دادي، أن 
قائم�ة  ع�ى  يندرج�ون  وأمثال�ه  »البغ�دادي 
املجموعات االرهابي�ة االقليمية والعاملية، التي 
أوجدته�ا الوالي�ات املتح�دة باع�رتاف منها«، 
مضيف�اً »له�ذه املجموعات تأري�خ الصالحية 

وعند انتهائه يتم القضاء عليها«.
وقال موس�وي إن »الداعش�ية، كمنهج فكري 
ودول  موج�ودة،  زال�ت  ال  وطائف�ي  ارهاب�ي 

كالواليات املتحدة تستثمرها كأدات لها”. 
وأك�د املتح�دث باس�م الخارجي�ة االيرانية أن 
طهران ال تعتر مرع أبوبكر البغدادي نهاية 
ل�”داع�ش«، مضيفاً انه »بالرغم من أن داعش 
قد هزم عى يد ش�عوب املنطق�ة، إال اننا نحذر 
م�ن إع�ادة هيكلة بقايا ه�ذا التنظي�م عى يد 
الوالي�ات املتحدة وعودة اجراءاته�م املخربة يف 
املنطق�ة، بم�ا أن التفك�ري الداع�ي الزال حياً 

يرزق«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
دخل�ت املواجهة بن القضاة والحكوم�ة يف الجزائر مرحلة كرس العظم، بعدما 
ب�دأ القضاة حرك�ة تمرد وعصيان غري مس�بوقة ضد الحكوم�ة، تعد األوىل يف 
مس�ار القضاء الجزائري منذ س�تينيات الق�رن املايض. وق�رر املجلس األعى 
للقضاء إلغاء التغيري يف السلك القضائي الذي كان قد أعلنه وزير العدل بلقاسم 
زغمات�ي، الخميس املايض. وأعلن املجلس األعى للقضاء الذي يضم 12 قاضياً 
ق�راراً ُوصف بالتأريخي يهدف إىل إلغاء قرار نقل وتحويل ما يقارب ثالثة آالف 
ق�اض، وتجمي�د النتائج الت�ي انتهى إليها املجل�س األعى للقض�اء الذي ُعقد 

الخميس املايض، وإبقاء دورته مفتوحة حتى دراسة القائمة من جديد.
ويكش�ف بيان نرشه القضاة ال�� 12 أن وزير العدل لم يت�ح للمجلس االطالع 
ع�ى القرارات وقائمة التغيريات يف س�لطة القضاة، مضيف�ًا أن »املكتب الدائم 
للمجل�س األع�ى للقضاء لم يتمكن من مبارشة صالحيات�ه القانونية يف إعداد 
تقرير الحركة السنوية املعلن عنها بتاريخ 24 ترشين األول عام 2019«. وأكد 
املجل�س األعى للقض�اء أن دوره يف االجتماع األخري »اقت�ر عى االطالع عى 
القائمة النهائية املعدة مس�بقاً م�ن قبل وزارة العدل«. وأعرب عن مس�اندته 
قرار نقابة القضاة يف ش�ل املحاكم والتوقف عن العمل القضائي حتى تحقيق 
املطالب املهنية واالجتماعية. وكانت نقابة القضاة يف الجزائر قد قررت مس�اء 
الس�بت ش�ل املحاكم والدخول يف إرضاب مفت�وح، وتوقيف العم�ل القضائي 
برمته بدءاً من يوم األحد وحتى االس�تجابة ملطال�ب القضاة. وطالبت النقابة 
بتعليق فوري للحركة السنوية للقضاة املعلنة من قبل وزير العدل، التي شملت 
نح�و ثالث�ة آالف قاض بن إنهاء مه�ام وإحالة عى التقاع�د. وعى الرغم من 
تحذي�رات وزارة العدل الجزائرية، التي اعترت أن إرضاب القضاة س�يضعهم 
تحت طائلة القانون بحس�ب القانون األسايس للقضاء، الذي ينص حرفياً عى 
أنه »يمنع القايض من القيام بأي عمل فردي أو جماعي من شأنه أن يؤدي إىل 
وقف أو عرقلة سري العمل القضائي«، فقد شل القضاة اليوم املحاكم ورفضوا 
عقد جلس�ات املحاكمات يف كل املحاكم واملجالس القضائية، علماً أن رؤس�اء 
املجالس القضائية عمدوا إىل عقد جلس�ات وكرس اإلرضاب الذي قالت النقابة 

إنه نجح بنسبة 96 يف املائة.

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�فت اإلذاعة العرية النقاب عن وجود أدلة 
ثبوتية لدى مس�ؤويل الكي�ان  كافية بخصوص 
3 م�ن ملفات رئي�س وزراء االحت�الل بنيامن 

نتنياهو.
وقال�ت اإلذاعة إن »هذه األدلة قادرة عى تفنيد 
الطعون التي طرحها وكالء الدفاع عن نتنياهو 
خ�الل جلس�ة االس�تماع، وت�رر تقديم�ه إىل 

العدالة«.
ونوه�ت إىل أنه »يمك�ن تقديم رئي�س الوزراء 
اإلرسائييل للمحاكمة، وفًقا لالئحة االتهام التي 

سبق وأن تبلورت قبل جلسة االستماع«.
وأشارت إىل »تس�جيالت صوتية سجلت 

خ�الل التحقي�ق م�ع رج�ل األعمال 
آرن�ون ميلت�رس يف املل�ف املع�روف 
ب�� »مل�ف 1000«، وه�و يع�رتف 
بأن�ه من�ح هدايا ثمين�ة لنتنياهو 
وعقيلته وفًق�ا ملطالبها. نافًيا مع 
ذل�ك وج�ود عالقات الرش�وة بينه 

وبن رئيس الوزراء«.
ينه�ي  أن  املتوق�ع  وم�ن 
املستشار القضائي للحكومة 
مش�اوراته  اإلرسائيلي�ة 
ملف�ات  يف  ونقاش�اته 

نتنياه�و منتصف ش�هر 
ترشين ثاني القادم.

ت�م  أن�ه  إىل  ويش�ار 
اس�تجواب  مؤخرًا 

م�ن  ع�دد 
من  املس�ؤولن 

مقر انتخابات 
د  لليك�و ا

بينه�م 
ي�ر  مد

حمل�ة 

الحزب واملتحدث باسم عائلة نتنياهو يف وحدة 
التحقيق�ات يف الرشط�ة اإلرسائيلي�ة )اله�اف 
433( لالش�تباه بمضايقته�م لش�اهد الدول�ة 

شلومو فيلر.
وب�دأ التحقي�ق بعد انتش�ار رشي�ط مصور يف 
ش�بكات التواصل االجتماعي خالل االنتخابات 
األخرية، يظهر أعضاء من مقر الليكود يضعون 
مركبة بالقرب من بيب فيلر، ويرخون عليه 

بمكرات الصوت.
وفيلر هو شاهد الدولة الرئييس يف ملف 4000 
»بيزك- والال«، حيث ش�غل منصب مدير وزارة 

االتصاالت سابًقا.
الرشط�ة  وأوص�ت 
اإلرسائيلية؛ خالل 
امل�ايض  الع�ام 
 ، )2 0 1 8 (
ن�ة  ا د بإ
ه�و  نتنيا

يف 

3 ملف�ات فس�اد وه�ي؛ املل�ف 1000 و2000 
و4000.

وقد خض�ع نتنياه�و للتحقيق، الع�ام املايض 
)2018( يف أرب�ع قضايا فس�اد، أبرزها؛ »امللف 
وزوجت�ه  نتنياه�و  بتلق�ي  ويتعل�ق   »1000
رش�اوي ع�ى ش�كل هداي�ا ثمين�ة م�ن رجل 

األعمال اإلرسائييل امللياردير أرنون ميلتشن.
»امللف 2000«؛ متعلق بمساومة نارش صحيفة 
»يديع�وت أحرون�وت« ع�ى تحس�ن ص�ورة 
نتنياه�و يف الصحيف�ة مقاب�ل التضيي�ق عى 

منافستها صحيفة »يرسائيل هيوم«.
»املل�ف 4000« وهي القضي�ة املتعلقة بتقديم 
ملي�ار  بنح�و  رضيبي�ة  تس�هيالت  نتنياه�و 
ش�يكل )280 مليون دوالر( لرشكة االتصاالت 
اإلرسائيلية )بيزك(، مقابل تحس�ن صورته يف 
موقع »والال« العري، اململوك لصاحب الرشكة 

شاؤول ألوفيتش.
وهن�اك قضي�ة رابعة ال ي�زال التحقي�ق فيها 
جاري�اٍ تس�مى »امللف 3000« وتتعلق بش�بهة 
فساد يف صفقة رشاء إرسائيل غواصات وسفن 

أملانية.

عصيان القضاة في الجزائر ألول مرة 
منذ الستينيات

النيابة اإلسرائيلية تمتلك أدلة إلدانة نتنياهو بالفساد
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من منا اليس�عى إىل تحقي�ق العيش الكريم؟ وم�ن منا اليود أن 
يقيض حياته بسالم ووئام؟ ومن منا ال يحب تغيري مفردات من 
حياته اليومية، رشط أن تكون إىل األحس�ن طبعا؟ أسئلة ال أظن 
أحدا يخالفني عىل اإلجابة عنها، ولعل يف طرح الس�ؤال وانتقاء 
الجواب املناس�ب والصائب واإليجابي تحقيق نصف املس�افة يف 

مسرية األلف ميل.
يف تظاه�رات الخامس والعرشين من الش�هر الج�اري، توجس 
كثري م�ن العراقيني وارتابوا مما س�يحدث فيه�ا، أو ما يعقبها 
م�ن تبعات، ويف الحقيقة أن الحرص عىل البالد ومس�تقبلها هو 
الداف�ع إىل هذا القلق. وقطعا ال يمك�ن القول هنا يف هذا الظرف 
الح�رج الذي يم�ر به العراق “س�ريي وعني الله ترع�اك”. نعم، 
تب�ارك جل وعال بإتمام نعمت�ه علينا لكن، علينا صونها عىل أتم 

وجه، وحمده عىل أحسن الوجوه.
التظاه�ر الذي انطل�ق أمس الجمع�ة، علين�ا أن نعتمده كخط 
رشوع للوص�ول إىل أه�داف نبيل�ة ال إىل مفرتق ط�رق، حيث ال 
ينك�ر أن كثريا م�ن التظاهرات الس�ابقة، لم ت�أِت أكلها هنيئة 
مريئ�ة، ب�ل عىل العك�س، فق�د اندلقت ع�ىل الش�عب العراقي 
مصائ�ب ومصاع�ب أثقل�ت عليه هموم�ه، وزادت الط�ني بلة، 
فانطبق عليه مثلنا الش�عبي: “يابو حس�ني چنت بوحدة رصت 
باثن�ني”. والعراقي�ون بع�د أن زال عنه�م ش�بح الدكتاتوري�ة، 
وتعايش�وا بفضل مواقع التواص�ل االجتماعي مع مواطنني من 
بلدان وش�عوب أخرى، تفتحت أذهانه�م وأنريت بصائرهم عىل 

ىل طبيع�ة الحي�اة الت�ي تليق بهم، وب�ذا يكون  و أل ا
بهم واألحرى واألكثر ج�دوى، أن يختاروا 
بعقالني�ة  تظاهراته�م  يف  طريقه�م 
وحنك�ة ودراية تام�ة بما س�تؤول إليه، 
وأن اليجعل�وا بوصلة طلباتهم تش�ري إىل 

االتجاه املغاير لطموحاتهم وتطلعاتهم.
وم�ن املؤك�د أن جهات عدي�دة تتصيد يف 

عكر املي�اه، وأوله�ا طبع�ا أمريكا، 
الل�ه- أن  فل�و افرتضن�ا -الس�مح 
التظاهرات تفاقمت إىل أعمال عنف، 
وأدار املتظاه�رون دف�ة س�فينتهم 

صوب األمواج العاتية، ما الذي يحدث حينها؟ الش�ك أن الخارس 
األول واألخري هو املواطن املتظاهر نفسه، والرابح األول واألخري 

هو أمريكا واملرتبصون للعراق ليلتهموا خرياته.
هو نداء من كل عراقي أصيل موجه إىل السادة املتظاهرين:

– حافظوا عىل س�لمية تظاهركم وكونوا بمس�توى املسؤولية، 
فعوائلكم تنتظر منكم إيجابيات.

– قل�ب الطاول�ة ودع�وات إس�قاط الحكومة والربملان ليس�ت 
لصالحك�م، إذ س�ُتفتح األبواب حينه�ا عىل مصاريعه�ا ليمرر 

أعداؤكم مخططاتهم.
– طالبوا بحقوقكم املرشوعة دستوريا، دون املساس بالحقوق 

واملمتلكات املعنوية واملادية العامة والخاصة.
– دع�وا األخي�ار ممن يش�هد له�م تأريخهم املهن�ي واألخالقي 
بالس�معة الحس�نة أن يمثلوك�م، وينطقوا باس�مكم ويطالبوا 

بحقوقكم.
– ال يغرك�م الغرور بنداءات التصعيد وإث�ارة النعرات الطائفية 

والطبقية، حاربوها بسلمية تظاهركم ورشعية مطالبكم.
– اعلم�وا أن أعداءك�م يتحين�ون الف�رص كي يوقع�وا بكم من 
خالل املنش�ورات والتعليقات عىل مواق�ع التواصل االجتماعي، 
ف�إن أردتم االنصي�اع، فانصاعوا إىل نداء وطنك�م الذي لم يبخل 
عليك�م بماء دجلة والفرات، وثمرات نخله وش�جره من البرصة 
إىل زاخ�و، وتذكروا أن�ه األم التي ترعاك�م وتحتضنكم يف جميع 

أحوالكم، سواء أحلوة كانت أم مرة!.

إلى السادة المتظاهرين

عيل عيل…

في االيام االخيرة باتت االخبار القادمة من عدن تؤكد على سحب االمارات لمعداتها العسكرية وغير 
العسكرية، ومغادرة المدينة وتسليم المقار العسكرية واالمنية لقوات سعودية، واليوم اعلنت السعودية في 

بيان رسمي باسم ما يمسى قيادة قوات التحالف، عن استالم قيادة قوات التحالف في عدن تحت عنوان 
»إعادة تموضع قوات التحالف في )عدن(« لتكون بقيادة السعودية بدال من االمارات.

السعودية ترث اإلمارات في عدن.. إعالن نهاية التحالف

،، ،،

بقلم/ سركيس أبوزيد ..
االنسحاب األمريكي من سوريا لم يكن جزئًيا 
ومقترًصا عىل نقاط حدودية إفساًحا يف املجال 
أم�ام الدخ�ول الرتك�ي وم�ن دون االصطدام 
مع�ه، وإنم�ا كان انس�حاًبا ش�اماًل م�ن كل 
النقاط والقواعد العسكرية املنترشة يف شمال 
رشقي سوريا، وبما يعني أن الوجود األمريكي 
ب�ات مرك�زا يف جن�وب س�وريا، وخصوًصا يف 
قاعدة التنف عىل مقربة من الحدود الس�ورية 
العراقي�ة. وھذا االنس�حاب العس�كري يعني 
انس�حاًبا سياسًيا من س�وريا وتسليمھا مع 
الح�ل الس�يايس لألزم�ة اىل روس�يا التي تدير 
لعب�ة املصال�ح اإلقليمي�ة ب�ني تركي�ا وإيران 
و«إرسائيل«، وتبحث عن طريقة إليجاد مقعد 
لالع�ب العربي عىل الطاولة بعد عودة س�وريا 
اىل الجامع�ة العربي�ة الت�ي لم تعد إال مس�ألة 

وقت.
االنس�حاب ال�ذي ق�رره ترام�ب، وأي�ده في�ه 
وزي�ر  رأس�ه  ع�ىل  يق�ف  ال�ذي  البنتاغ�ون 
ح�رب جديد م�واٍل تماما للرئيس، ل�م يمر يف 
واش�نطن مرور الكرام، وإنم�ا قوبل بعاصفة 
انتقادات وبقرار م�ن الكونغرس يدين خطوة 
ترام�ب، حت�ى من ن�واب حزب�ه الجمھوري. 
وھ�ذا القرار يدين خط�وة ترامب باعتبار أنھا 
تمثل »خيان�ة لحلفائنا وتش�جيعا لخصومنا 
وتقويضا ألمننا« عىل حد تعبري زعيم الغالبية 
ق�رار  ولك�ن  الكونغ�رس.  يف  الديمقراطي�ة 
الكونغرس بإدانة قرار االنسحاب، بات شكليا 
ومعنوي�ا بعدم�ا قطع�ت عملي�ة االنس�حاب 
وتفكيك املواقع وتدمريھا شوطا كبريا، وصار 

االنسحاب الشامل أمرا واقعا.
وفيما يخص تركيا، فإن أردوغان ليس »طليق 
اليدين« يف عمليته العسكرية يف سوريا، وإنما 
ھ�و مقّي�د بتعھ�دات أعطاھ�ا اىل ترامب مثل 
ع�دم اقتح�ام مدين�ة كوباني )ع�ني العرب( 
الكردي�ة، ومقّي�د بالخط�وط الت�ي رس�متھا 
روس�يا للعملي�ة العس�كرية وأعط�ت الضوء 
األخ�ر عىل أساس�ھا، وھ�ذه الخطوط ھي 

نتاج تفاھمات روس�ية – أمريكية، وروس�ية 
- تركي�ة، وتفاھم�ات روس�ية - س�ورية بدا 
أنھا األھم. فإذا كانت موس�كو ھي املستفيدة 
األوىل من االنسحاب األمريكي، فإن دمشق ھي 

املستفيدة األوىل من الھجوم الرتكي.
يف املقابل، رعت روس�يا تفاھمات بني دمشق 
واألك�راد، أدت اىل توس�يع مس�احة انتش�ار 
الجيش السوري يف املناطق الحدودية ودخوله 
الح�رب،  ان�دالع  من�ذ  األوىل  للم�رة  مناط�ق 
وخصوص�ا مدينتي منبج وعني العرب يف ريف 
حلب الش�مايل عىل الح�دود مع تركي�ا. وھذه 
خطوة عس�كرية مھمة تس�مح ل�ه بمتابعة 
االنتش�ار عىل رشيط ح�دودي طويل يمتد من 
ع�ني الع�رب )كوبان�ي( اىل املالكي�ة يف أقىص 
الش�مال الرشق�ي. كم�ا تعن�ي إنھ�اء رمزية 
نھر الفرات كخط فاصل بني مناطق س�يطرة 
الجي�ش الس�وري والوح�دات الكردي�ة. ھ�ذا 
االتفاق امليداني بني دمشق واألكراد وبموجبه 
دخل الجيش السوري اىل الحسكة والقامشيل، 
م�ن املف�رتض أنه يمھ�د الطريق أم�ام اتفاق 
س�يايس يعطي األكراد وضع�ا ممّيزا ويضمن 
حقوقھ�م، ولكنه بالتأكيد ل�ن يكون وضعا يف 
شمال سوريا مشابھا ومماثال للوضع الكردي 

القائم يف شمال العراق.
ومؤخ�راً، ُعق�دت قم�ة روس�ية - تركي�ة يف 
س�وتيش، ترك�زت املحادثات فيھ�ا بني بوتني 

وأردوغان عىل ثالثة ملفات رئيسية تشمل:
- تعزيز التنس�يق األمني العس�كري ملنع فرار 
آالف املعتقل�ني من تنظيم »داعش« يف املنطقة 

الشمالية.
- آلي�ة دفع حوار س�يايس مبارش ب�ني أنقرة 

ودمشق.
- ترسي�ع إنھاء العملي�ة العس�كرية الرتكية 
بھ�دف ع�دم التأثري ع�ىل إطالق عم�ل اللجنة 

الدستورية السورية.
بدا واضح�ا أن ھناك رغبة روس�ية يف ترسيع 
إنھ�اء العملي�ات العس�كرية وع�دم توس�يع 
رقعتھا، بالتوازي مع تنش�يط التحرك لش�غل 

األمريك�ي  االنس�حاب  أحدث�ه  ال�ذي  الف�راغ 
م�ن مناطق الش�مال، بش�كل يدع�م العملية 
السياسية الحقا، وأنھا ترى يف »اتفاق أضنة« 
املوّقع بني دمشق وأنقرة يف عام 1998 أساسا 
قانونيا صالح�ا للتفاوض ح�ول الرتتيبات يف 
املنطقة الحدودي�ة، هذه االتفاقية التي قضت 
بإخراج عبد الله أوجالن من س�وريا والتعاون 
ملالحقة حزب »العمال الكردس�تاني«، واليوم 
م�ع »اتفاق س�وتيش« يكون األك�راد الحلقة 
األضعف وكبش املحرقة، فش�هر ترشين األول 
س�يدخل يف التاري�خ الكردي الحدي�ث عىل أنه 
شھر التخيل عن األكراد واإلطاحة بتطلعاتھم 

وطموحاتھم.
فمصلحة روس�يا تكمن يف التوصل إىل تسوية 
لألزمة الس�ورية تقوم عىل أس�س راس�خة، 
وذل�ك ببناء ھيكل للس�لطة يرتكز عىل قاعدة 
واس�عة تمثل مصالح الطيف العريض للقوى 
السياسية، بما فيھا مصالح األكثرية السنّية، 
كذلك، ف�إن من مصلحة روس�يا أن تس�تعيد 
س�وريا عالقاتھ�ا لي�س فقط م�ع محيطھا، 
ب�ل وم�ع العالم الخارج�ي ككل، وأن تس�تند 
برشعي�ة  يع�رتف  دويل  تواف�ق  إىل  التس�وية 

النظام السوري.
وبعد م�رور أربعة أعوام ع�ىل الوجود الرويس 
يف س�وريا، نجد أن كل األھ�داف التي وضعتها 
موس�كو قد تحققت تقريبا، وقد بذلت روسيا 
كدول�ة ضامنة يف إطار »مس�ار آس�تانة« كل 
جھدھ�ا من أج�ل الوص�ول إىل ھ�ذه النتيجة 
م�ن خالل االتصاالت النش�طة م�ع الحكومة 
الس�ورية وأطراف املعارضة، ما أعاد الحرارة 
إىل العملية السياس�ية واملتابع�ة الدولية لھا، 
ألنھا ستش�كل بداية مسار س�يايس للخروج 

من األزمة نحو الحل.
اما عىل املستوى اإلقليمي، فقد ساھم الوجود 
العس�كري يف س�وريا بتعزيز مس�ار االنفتاح 
اإلقليمي عىل موسكو، باعتبار أنه ال بديل عن 
التفاھم مع موسكو عىل الرتتيبات الالحقة يف 
س�وريا واملنطقة، ما يعزز تدخلھا يف عدد من 

األزم�ات اإلقليمية بفضل التجربة الس�ورية. 
ومع ھ�ذا االنفت�اح اإلقليمي، تبدو موس�كو 
واثقة من ترس�يخ املبدأ األسايس الذي عملت 
لتكريسه، وفقا ملقولة »ال تسوية ألي مشكلة 
إقليمي�ة أو دولية م�ن دون دور رويس«. ومع 
توس�عة قاعدت�ي »حميمي�م« و«طرطوس« 
واالتفاقات املربمة للبقاء العسكري 49 سنة، 
حققت روسيا حضورا قويا يف رشق املتوسط.

باختص�ار، روس�يا التي خرجت م�ن الرشق 
األوسط بعد انھيار اإلتحاد السوفياتي، عادت 

إىل ھذه املنطقة املھمة اس�رتاتيجيا بالنس�بة 
إليھ�ا، والت�ي يرتبط أمنھا باس�تقرار الرشق 
األوس�ط وأمن�ه. وب�رزت كمركز ق�وة قادرة 
ع�ىل مواجھ�ة الھيمن�ة األمريكي�ة يف العال�م 
ككل. فھي حققت جميع األھداف العس�كرية 
يف س�وريا، وه�ي تؤكد أنھا عادت إىل س�وريا 
لتبقى لزمن طويل، والدليل، توس�يع قاعدتي 
»حميميم« و«طرطوس« الروريتني لتنفيذ 
مھمات الطريان واألس�طول الحربي يف البحر 

املتوس�ط وإفريقيا وأمريكا الالتينية. وھاتان 
القاعدت�ان تش�كالن أداة مھمة لروس�يا التي 
تطم�ح المت�الك كلم�ة جدي�ة يف السياس�ة 
الدولي�ة. وبع�د التعاط�ي م�ع روس�يا كقوة 
إقليمي�ة ك�ربى، ع�ادت لتك�ون رشيك�ة يف 
معالج�ة األزم�ات الدولية، ول�م يعد أي طرف 
قادرا عىل االدعاء أنه يستطيع دفع تسوية ما 

من دونھا.

روسيا العائدة من البوابة السورية قوة إقليمية ودولية

بقلم/علي الدرواني
الطريق�ة الت�ي خرج�ت بها االم�ارات من 
اليم�ن، تدل ان ابو ظب�ي تعلمت الدرس يف 
اليم�ن، وادركت انها لن تك�ون رابحة باي 
ش�كل م�ن االش�كال، فس�معتها تلطخت 
االقتصادي  وقواتها هزم�ت، ومس�تقبلها 
مه�دد، ول�ن تتحمل اي رضب�ات تقوم بها 
الق�وة الصاروخية او س�الح الجو اليمني، 
املس�ري او عىل االقل املكاسب لن تكون ابدا 
عىل قدر الخس�ائر التي س�تفوق املكاسب 
بشكل كبري جدا، كما أنها اصبحت مدرجة 
يف القائمة السوداء ملنتهكي حقوق االطفال 
يف االم�م املتح�دة اىل جانب الس�عودية، بل 
رك�زت عليه�ا التقاري�ر الدولي�ة الخاصة 
بفريق خرباء مجلس االمن ومجلس حقوق 
االنس�ان بش�كل س�لبي، س�واء من حيث 
انشاء مليشيا مس�لحة خارج اطار الدولة 
بم�ا يتناىف م�ع الق�رارات الدولي�ة، او من 

حيث انش�اء الس�جون الرسية والتورط يف 
انتهاكات جسيمة لحقوق االنسان.. الخ.

ان م�ا ينطبق عىل االمارات يف هذا الس�ياق 
ينطب�ق عىل الس�عودية، اال ان الس�عودية 
تجد نفس�ها ملزمة بمواصلة العمل يف هذه 
املرحل�ة وان بطريق�ة مختلف�ة، ولذا فان 
الري�اض تعمل بالت�وازي، فف�ي حني انها 
تس�تقدم ق�وات عس�كرية للس�يطرة عىل 
عدن وم�لء الف�راغ الذي ترتك�ه االمارات، 
فه�ي يف نفس الوقت، تح�اول انجاز هدنة 
عس�كرية غري معلنة مع صنعاء، لتخفيف 
الربات عىل العمق الس�عودي، خصوصا 
بع�د رضبة »أرامك�و« االخرية، مس�تفيدة 
من مب�ادرة الرئيس املش�اط، ومس�تعينة 
بوساطة باكستانية ال تزال نتائج جهودها 

غري معلنة حتى اآلن.
م�ن جهة أخرى تجته�د الرياض يف ترسيع 
املرتزق�ة ممثل�ة  ب�ني مكون�ات  االتف�اق 

بحكوم�ة الخائ�ن ه�ادي، مع ما يس�مى 
املجل�س االنتق�ايل يف ع�دن املحتل�ة، وه�و 
االتفاق الذي يحمل اس�باب وبوادر فش�له 
اىل  بن�وده  بداخل�ه، وق�د ظه�رت بع�ض 
العلن، قبل التوقي�ع عليه من قبل الطرفني 
الخصمني، وقد مارس�ت الرياض ضغوطا 
كبرية عىل طريف ال�رصاع يف عدن، وانتزعت 
منهما تنازالت كبرية، مثلت خسارة لرصيد 
كل منهما امام جمهوره، وقد انعكس�ت يف 
حالة من الس�خط والرفض لدى اعضاء يف 
حكومة ه�ادي، عربوا عنها بش�كل علني، 
فيما ح�اول قادة االنتق�ايل الرتويج النجاز 
وهمي حصل�وا عليه يف االتفاق، يف مغالطة 
واضح�ة لجمهوره�م، الذي ش�عر بخذالن 
ق�ادة االنتق�ايل، وبيع دمائه�م، ويف الوقت 
الذي كانوا ينتظ�رون دولة كاملة جنوبية، 
اذا به�م ينض�وون يف حكومة تقر بش�كل 
او بآخ�ر بيم�ن واح�د، ال ش�مال في�ه وال 

جن�وب، بغض النظ�ر عن فك�رة االقاليم، 
بما يشكله ذلك من اعرتاف بالدولة اليمنية 
الواحدة، والعمل تحت رايتها، وتمزيق راية 
االنفصال، باالضاف�ة اىل التمثيل الضئيل يف 
الحكومة، حيث نص االتفاق عىل مناصفة 
بني الشمال والجنوب فيها، وفقا ملخرجات 
الح�وار الوطني، وهو ما يعن�ي ان نصيب 
االنتق�ايل فيه�ا ل�ن يتج�اوز رب�ع اعضاء 

الحكومة.
ويف الق�راءات اآلني�ة التفاق ج�دة املرتقب 
فهن�اك م�ن ي�رى فيه م�ؤرشا النس�حاب 
الس�عودية ايض�ا بع�د االمارات م�ن هذه 
الحرب، لذات االسباب التي دفعت االمارات 
لالنسحاب، وان السعودية تسعى من خالل 
االتف�اق اىل ترتيب اوراقه�ا قبل الذهاب اىل 
جول�ة جديدة من املش�اورات برعاية االمم 
املتح�دة بني االط�راف اليمني�ة، االمر الذي 
عرب عنه وزير الشؤون الخارجية السعودي 

عادل الجب�ري، عندما اعلن االن اتفاق جدة، 
س�يقوي موقف حكومة ه�ادي يف الجولة 
القادم�ة من املفاوض�ات، هذا م�ن جهة، 
وهذا ال يعني ان الحرب ستتوقف يف اليمن، 
وانم�ا س�تنتقل اىل مرحلة ح�رب بالنيابة 
لتخ�رج الس�عودية م�ن املي�دان بهزيم�ة 
غري معلن�ة، بينما تعمل عىل دع�م ادواتها 
لالس�تمرار يف الحرب كحرب يمنية يمنية، 
وت�رتك لنفس�ها حري�ة التدخ�ل بالقصف 
او الغ�ارات الجوية متى ارادت، او ش�عرت 

بميل الكفة عليهم.
امله�م من كل ه�ذا ه�و ان التحال�ف الذي 
انش�أته الرياض يف 26 آذار/ مارس 2015، 
فقد الي�وم اهم اعضائ�ه، لتصبح الرياض 
وحي�دة، ولو بقيت يف حربها الخارسة، فلن 
تكون ق�ادرة عىل تحمل املزي�د من األعباء 
والتبعات املالية، واالقتصادية، والسياسية، 

واالخالقية، والعسكرية أيضاً.



تس�تضيف مدين�ة كرب�اء العراقي�ة، 
منافس�ات املجموعة األوىل للتصفيات 
آس�يا  كأس  إىل  املؤهل�ة  اآلس�يوية 
تح�ت 19 عاًما، التي تض�م منتخبات 
فلس�طني والكويت وُعمان وباكستان 

بجانب العراق.
ويس�عى املنتخب العراقي الذي س�بق 
أن توج بلقب كأس آس�يا للش�باب يف 
5 بط�والت س�ابقة، لبل�وغ النهائيات 
الس�يما أن�ه س�يلعب يف ملعب�ه وبني 
جماه�ره الت�ي دأب�ت عىل مس�اندة 

املنتخبات العراقية.
وقال مدرب منتخب الش�باب العراقي 
ب�دأت  »تحضراتن�ا  جث�ر  قحط�ان 
متأخرة مقارنة باملنتخبات املنافس�ة 
لن�ا يف املجموع�ة، وس�بق أن خضن�ا 
املنتخ�ب  م�ع  تجريبيت�ني  مبارات�ني 
وبع�د  عّم�ان،  العاصم�ة  يف  األردن�ي 
عودتنا واجهن�ا القوة الجوية والطلبة 
ودًي�ا، ه�ذه املباري�ات ه�ي حصيل�ة 
اإلع�داد يف املرحلة األخ�رة قبل دخول 

التصفيات«.
واضاف »املنتخب خاض أربع مباريات 
ودي�ة يف معس�كرين داخ�ي وخارجي 
ومن قبلها ش�اركنا يف النس�خة األوىل 
من بطولة غرب آس�يا الت�ي أقيمت يف 
فلس�طني، التي توجنا بلقبها، وبالتايل 
لدين�ا رؤي�ة واضح�ة ح�ول الفري�ق 
وهن�اك ثب�ات ع�ىل القائم�ة، حي�ث 
سيش�ارك العراق بنفس القائمة التي 
حصدت لقب بطولة غرب آس�يا وهذا 
ما س�يمنح الفريق استقراًرا وتفاهًما 

أكرب«.
واوضح »ل�كل مرحلة ظروفها فاعبو 
أعماره�م صغ�رة،  الح�ايل  املنتخ�ب 
وبالت�ايل ه�ذه النقط�ة مهم�ة يف بناء 
جي�ل ولي�س التفكر يف اللق�ب فقط، 
كم�ا أن أغلب الاعبني يف دوري الفئات 
العمري�ة باألندي�ة مع ع�دد قليل جًدا 
ممن يلعبون يف الدوري املمتاز وأغلبهم 

بدالء«.
واش�ار اىل ان »ف�رق املجموع�ة األوىل 
جميعها منافسة عىل التأهل والجميع 
يعل�م أن منتخب�ات الفئ�ات العمري�ة 
ال يمك�ن أن تك�ون واضح�ة وهن�اك 
متغ�رات ومفاج�آت تك�ون حارضة 
دائما يف ه�ذه البطوالت، أنا ش�خصيا 
أرى حظوظ جميع املنتخبات متساوية 
والحسم س�يكون يف امللعب، والجميع 

يسعى لخطف بطاقة التأهل«.
وتاب�ع »رغم تق�ارب املس�تويات بني 
منتخبات املجموعة لكن فريقنا يلعب 
بني جماهره وبملعب�ه، وبالتايل نحن 
مطالب�ون بتحقيق التأهل، لدينا رؤية 
واضح�ة ح�ول املنتخب�ات ووضعن�ا 
أن  ونتمن�ى  التحض�ر  إس�راتيجية 
يوفق العبونا بتطبي�ق الواجبات أثناء 

املباريات وحس�م التأهل للنهائيات«.
وختم »أنا بطبيعة الحال دائما متفائل 
رغ�م أن ال يشء يدع�و للتف�اؤل بع�د 
تأخ�ر إع�داد املنتخ�ب وع�دم خوض 
مباري�ات عالية املس�توى، لكن ثقتي 
كب�رة باعبين�ا فمثلما توجن�ا بلقب 
غرب آس�يا، فنحن قادرون عىل التأهل 

للبطولة القارية«.

من جانبه قال الناطق االعامي بأس�م 
االتحاد الكروي حسني الخرساني، إن 
»االتحاد االس�يوي ارسل كتابا رسميا 
التحاد الكرة يؤكد فيه اقامة تصفيات 
املجموع�ة االوىل يف كرباء وال يوجد اي 

تأجيل او نقل ملكان املباريات«.
واض�اف الخرس�اني ان »التصفي�ات 
س�تبدأ يوم الثان�ي من الش�هر املقبل 

وس�تصل املنتخب�ات املش�اركة تباعا 
اىل كرب�اء، ام�ا الطواق�م التحكيمية 
فستصل يوم االربعاء املقبل عرب مطار 

بغ�داد والنج�ف الدولي�ني«.
ه�ذا وكان االتحاد االس�يوي قد اصدر 
يف  االوىل  املجموع�ة  ملباري�ات  ج�دوال 
باالضاف�ة  تض�م  والت�ي  التصفي�ات 
ُعم�ان،  املضي�ف،  البل�د  للع�راق 

والكوي�ت،  وباكس�تان،  وفلس�طني، 
وستبدأ املباريات  يف الثاني من ترشين 

الثاني.
يذك�ر ان من يتأهل اىل نهائيات آس�يا 
٢٠٢٠، ه�م اصح�اب املراك�ز االوىل يف 
املجموع�ات ويض�اف له�م افض�ل ٤ 
ثوان�ي، باالضاف�ة اىل البل�د املضي�ف 

للبطولة.

جثير: حظوظ منتخبات المجموعة متساوية لبلوغ 
النهائيات اآلسيوية

انتق�د عمار حس�ني، م�درب نف�ط الجن�وب، فريقه بعد 
التع�ادل أم�ام الطلب�ة يف الجول�ة الرابع�ة م�ن ال�دوري 
العراقي، قائًا إن فريقه لم يستحق النقطة التي حصدها 

من التعادل بعد األداء املخيب.
وقال حس�ني »فريقنا لم يظهر بش�كل الئق وفقد الجدية 
يف أغلب دقائق املباراة وتهاون أمام املنافس عىل اعتبار أن 

الطلبة غر مستقر للظروف التي مر بها النادي«.
وأض�اف »ال�ربود وع�دم اح�رام املنافس دفعن�ا ثمنه يف 
املباراة وكدنا نتلق�ى الهزيمة لوال هدف التعادل يف الوقت 

بدل الضائع وبكل صدق لم نستحق هذه النقطة«.
وأش�ار مدرب نفط الجنوب إىل أن »عدم انتظام مشاركة 
الطلب�ة والحديث ع�ن انهيار الفريق وع�دم وجود مدرب 

وتش�تت الفريق لتأخ�ر قرار إعادته لل�دوري املمتاز كان 
يقلقني دائًما ولألسف وقعنا يف املحظور«.

وأوض�ح حس�ن أن فريقنا لديه مس�توى أفضل من الذي 
ظهر عليه يف مباراة الطلبة، وعلينا مراجعة وضع الفريق 
وتصحي�ح مس�اره قب�ل انط�اق الجولة الخامس�ة من 

الدوري.

اس�تعاد فريق الرشطة 3 العبني من الغياب بسبب اإلصابة، 
بع�د تماثلهم للش�فاء التام وعودة العب راب�ع بعد أن غاب 

الفرة املاضية ألسباب عائلية.
وق�ال أحم�د صاح، امل�درب املس�اعد لفري�ق الرشطة، إن 
»الفريق اس�تعاد الثاث�ي املصاب وهم كرار جاس�م ووليد 
سالم وسعد ناطق، بعد أن ش�اركوا يف التدريبات الجماعية 

وهم بجاهزية بدنية جيدة«.
وأضاف »الاعب الرابع هو فيصل جاسم الذي انخرط مجدًدا 
بتدريب�ات الفري�ق بعد أن غ�اب الفرة املاضية بس�بب وفاة 
ش�قيقه، وبالتايل باتت صفوف الفريق مكتملة والفريق يكمل 

تحضراته بشكل يومي«.
وتاب�ع صاح »تنتظرن�ا مباراة مهمة أمام نواذيب�و املوريتاني يف 
الس�ادس من ترشي�ن الثاني املقب�ل، ضمن منافس�ات ذهاب ثمن 

نهائي كأس محمد السادس لألندية األبطال«.
وأش�ار إىل أن الفريق س�يواجه فريق الحدود بلقاء ودي من أجل الحفاظ 
عىل الجاهزية التامة وتحضرًا الس�تئناف منافسات الدوري وكذلك للمباراة 

املرتقبة أمام نواذيبو املوريتاني.

ح�دد االتحاد العربي لكرة القدم الس�ابع من ترشين الثان�ي املقبل موعداً جديداً 
للمواجهة التي ستجمع القوة الجوية بضيفه مولودية الجزائر ضمن منافسات 
ذهاب دور الس�تة عرش لبطولة كأس »محمد الس�ادس« لألندية العربية. وقال 
نائ�ب رئيس نادي الق�وة الجوية العميد وليد الزي�دي، إن »ملعب جذع النخلة يف 
املدينة الرياضية بالبرصة سيس�تضيف مباراة الق�وة الجوية ومولودية الجزائر 
بعد االشعار الذي تسلمته ادارة الصقور بهذا املوعد«، الفتا إىل أن »هناك مقرحاً 
إلقامة مباراة اإلياب بني الفريقني خال كانون األول املقبل يف الجزائر«. وأضاف 
الزيدي، أنه أبلغ »االتحاد العربي بأن نادي القوة الجوية جاهز ملواجهة مولودية 
الجزائ�ر يوم الس�ادس من ش�هر ترشين الثان�ي املقبل يف الجزائ�ر ضمن جولة 
االي�اب، عىل أن يحدد بعدها موع�دا إلقامة املباراة املؤجل�ة يف العراق األمر الذي 
ت�م رفضه من قبل اإلتحاد العربي والن�ادي الجزائري الذي طالب باقامة املباراة 
األوىل يف العراق والثانية يف الجزائر«. وكان االتحاد العربي أبلغ إدارة القوة الجوية 

بتأجيل مباراة ذهاب ثمن النهائي والتي كانت مقررة يوم الخميس املقبل.

ق�ال ع�ي حصني العب املنتخب العراقي ون�ادي القوة الجوي�ة، إن الجهاز الطبي منحه 
الضوء األخرض لبدء عملية التأهيل الطبي بعد أن تماثل للشفاء، حيث خضع للجراحة 
والتأهيل يف مستش�فى سبيتار التخصيص يف دولة قطر خال الفرة املاضية. وبني 
أنه »يف مطلع الشهر املقبل سيشارك يف التدريبات الجماعية مع الفريق عىل أمل 

أن يكون جاهز للمشاركة الفعلية يف الجوالت املقبلة من الدوري . 

أك�د مدير منتخ�ب الع�راق بكرة القدم باس�ل 
كوركي�س أن قائمة املنتخب الوطني املش�ارك 
يف بطول�ة خليج�ي 24 يف قط�ر الش�هر املقبل 
ستخلو من الاعبني املحرفني اال يف حالة واحدة 
يس�تطيع الاعب املحرف االنضمام اىل املنتخب 

املشارك يف البطولة.
ال�دويل  االتح�اد  »لوائ�ح  ان  وق�ال كوركي�س 
لك�رة الق�دم ال تمنح الاعب املح�رف املوافقة 
للمش�اركة مع منتخب ب�اده يف البطوالت التي 
تك�ون غر معرف بها لدى االتحاد الدويل، وبما 
ان بطول�ة الخليج غر داخل�ة يف اجندة االتحاد 
الدويل لك�رة القدم لذا ال يمك�ن مطالبة النادي 

بتفريغ الاعب خال فرة البطولة.
واض�اف »حال�ة واح�دة تمك�ن الاع�ب م�ن 
االنضم�ام للمنتخب عندما يك�ون هناك اتفاق 
م�ع ناديه فيمكن له املش�اركة وه�ذا ما حدث 

لكثر من الاعبني يف بطوالت سابقة.
يذك�ر ان بطول�ة خليجي 24 س�تنطلق للفرة 

27 ترشي�ن الثان�ي ولغاية 9 م�ن كانون االول 
املقبل بمشاركة منتخبات العراق وقطر واليمن 

وعمان والكويت.

مدرب نفط الجنوب: ال نستحق نقطة التعادل مع الطلبة

الشرطة يستعيد ثالثة العبين قبل موقعة نواذيبو

موعد جديد لمباراة القوة الجوية ومولودية الجزائر 

الجهاز الطبي: حصني جاهز للعب

كوركيس يؤكد المشاركة في بطولة 
الخليج بدون المحترفين
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6االثنين 28 تشرين االول 2019 العدد 2182 السنة العاشرة
وفرت جلنة القرار 140 فر�صة مثالية جلميع 

االحتادات الريا�صية ل�صوق اأعذار منطقية 
جداً على تردي واقع االلعاب فيها وف�صلها يف 

البطوالت اخلارجية والداخلية �صواء �صاركت 
اأم مل ت�صارك يف اإقامتها اأم األغتها،ولعل يف 

بطولة العرب بامل�صارعة لل�صباب والنا�صئني 
فها العراق يف حمافظة ال�صليمانية  التي �صيَّ

خري مثال على ذلك فهذه البطولة التي 
�صن�صطر اأن نطلق عليها الت�صمية بالبطولة 

العربية رغم اأن اأكرث مقومات البطولة 
التناف�صية ال متت لها ب�صلة من االألف اىل 

الياء، علما اأنني تعمدت اأن ال ا�صرك العن�صر 
الن�صوي يف امل�صارعة بهذه البطولة عن 

ق�صد، حيث اعتمد اال�صم لالإعالن وت�صخيم 
الت�صمية لي�س اأكرث من ذلك على اإنها املرة 

االوىل التي ينظم فيها االحتاد العربي 
بطولة للن�صاء بامل�صارعة مب�صاركة منتخبني 

غري مكتملني.
املهم وحتى قبل أن تلفظ البطولة الش�كلية أنفاسها 
األخ�رة وقبي�ل انس�حاب م�رص والس�عودية منها 
بس�اعات تس�بق موعد االنط�اق آثار أعض�اء اتحاد 
املصارع�ة املرك�زي ع�رب وس�ائل االع�ام جملة من 
التظلمات تس�لط الضوء عىل حي�ف الحكومة بتأخر 
نفق�ات  لتغطي�ة  دين�ار  ملي�ون   96 مبل�غ  رصف 
البطولة، فيما تجلت ش�يم الفرس�ان ونك�ران الذات 
بش�خوص االتحاد عرب اقراض املبالغ الازمة لتأمني 
العي�ش الكريم واالس�تضافة بابه�ى صورها للوفود 
الزائ�رة وتامني نفق�ات الطران )درج�ة أوىل( ملمثي 
االتح�ادات العربي�ة لحضوره�م االجتم�اع ال�دوري 
لاتح�اد العربي الذي يقام ع�ىل هامش البطولة التي 
ش�هدت تواجد خمس�ة فرق عربية بعد اعتذار املشار 
اليهم من املش�اركة فيها، ويبدو ان الحديث س�يدور 
طوي�ا عنها اىل فرة غر معلومة بعد أن ركب أعضاء 
االتح�اد واملعرضني بجبهتهم القوي�ة موجة اإلعام 

وراح�وا يصدح�ون عرب أكثر 
م�ن برنام�ج ب�كل صغرة 
وكب�رة ال يج�وز الحدي�ث 
به�ا وتندرج تحت مس�مى 
الس�ابق  الغس�يل  ن�رش 
والاح�ق دون أدنى ش�عور 
باملسؤولية عىل أن ما يطرح 
وفض�ح  للعب�ة  ه�دم  ه�و 
واضح ال يوج�د مربر لذكره 

يف اإلع�ام ألمور بعيدة كل البعد عن الرياضة وروحها 
الس�محاء وكان البطول�ة العربية يف الس�ليمانية هي 
القش�ة االخرة الت�ي انهت أية عاق�ة طيبة وحرص 
ب�ني أبطال وأصدق�اء األمس الذين تناس�وا تاريخهم 
وأخ�ذوا يتصي�دون ألحدهم باآلخ�ر بواقع جبهتني ال 
يمكن لهما االس�تمرار معا يف س�احة واح�دة، وكان 
األح�رى بهما الي�وم وليس قبل ف�وات األوان التوقف 
ع�ن حمات اإلعام التس�قيطية التي ال تبقي وال تذر 
وتحطم تاريخهم بمع�اول الحقد والكراهية واللهاث 

خلف املنافع.
إن م�ا نس�وقه الي�وم م�ن واق�ع مؤلم هو لألس�ف 
الش�ديد تجس�يد بعدس�ة مصغ�رة مل�ا يح�دث بأحد 
األلعاب الفردية القتالي�ة التي كانت يف يوم من األيام 
مدرس�ة لألبطال واالنجازات وزخرت باس�ماء كبرة 
جداً توزعت عىل خارطة الع�راق بني املصارعة الحرة 
والروماني�ة، وبالتأكيد لو خضنا يف االتحادات األخرى 
س�نرى العجب ونعد ما يحصل يف أرسة املصارعة من 
األم�ور التي ال يمك�ن مقارنتها فربم�ا كان هناك ما 
هو أفظع وأشد قسوة وال يمكن احتماله ولكنه واقع 
حال يف رياضة اليوم البائس�ة، واملحصلة أن الرياضة 
املريضة يف عراق اليوم بأدران الفس�اد والرصاع خلف 
املنافع واالمتيازات التي تدرها من السفر والعقود هي 
انع�كاس حقيقي لحالة وطن كبر يعاني من ظروف 
صعب�ة وحالة مزرية تفش�ت بفعل الفس�اد الجارف 
ال�ذي أتى عىل كل يشء، وم�ع أن الظرف ال يحتمل ان 
تك�ون حزمة االصاح�ات الحكومية ش�املة لجميع 
املفاص�ل ومنه�ا الرياض�ة ولكن يج�ب أن يكون لها 
حيزها يف املس�تقبل القريب وان تبدأ حملة التصحيح 
والتنقية لهذا الوس�ط الريايض الذي يعني جماهرنا 
الهائل�ة حي�ث ال يمك�ن الرك�ون اىل الص�رب أكثر من 
ذل�ك ونرى مص�ر ش�بابنا الرياضيني ينتظ�ر الفرج 
واالس�تقرار من املحاك�م والهيئات الدولية ونش�اهد 
مش�اكل االوملبي�ة واالتح�ادات وال�وزارة تستنس�خ 
نفسها بذات الس�يناريو منذ أمد بعيد أن تلوح بوادر 

انتهاء عرص الراجع واالنحدار يف األفق القريب.

م�ضارعة الريا�ضة املري�ضة !
محمد حمدي 

مطالبات 
بحرينية بنقل 

المباراة من البصرة

طالب االتحاد البحريني، االتحاد اآلسيوي بنقل مباراته امام العراق من 
البرصة اىل مكان آخر بسبب التظاهرات. وقال مصدر إن »االتحاد 

البحريني، اتصل باالتحاد االسيوي من اجل نقل مباراته من البرصة 
اىل مكان آخر بسبب التظاهرات«.وأضاف أن »االتحاد العراقي 

ويف حال تلقى خطاباً رسمياً من االتحاد االسيوي، سرشح 
ملعب فرانسوا حريري يف أربيل الحتضان املباراة«. 

يذكر أن مباراة العراق امام البحرين ستقام 
يف ال�19 من الشهر املقبل.



ذك�ر تقري�ر صحف�ي إس�باني اليوم 
اإلثنني، أن نادي برش�لونة يريد تجديد 
عق�ود بع�ض العبي�ه خ�ال الف�رة 

املقبلة.
وقال�ت صحيفة »موندو ديبورتيفو«، 
الت�ي تابعته�ا »املراق�ب العراقي« إن 
برش�لونة يريد تجدي�د عقود الحارس 
األملان�ي م�ارك أندري�ه ت�ر ش�تيجن 

والظهر الربتغايل نيلسون سيميدو.
وأضافت أن البارسا يرغب يف بقاء تر 

ش�تيجن وس�يميدو، وتواف�ق األمانة 
الفني�ة لربش�لونة ع�ى تمدي�د عقود 

الثنائي.
ونوهت الصحيفة أن برش�لونة سيبدأ 
التفاوض مع تر ش�تيجن وسيميدو، 
لك�ن التوقي�ع ع�ى عق�ود التجدي�د 

سيكون مطلع تموز املقبل.
ولفتت الصحيفة إىل أن مييس من بني 
4 العب�ني تنته�ي عاقته�م التعاقدية 
م�ع الن�ادي الكتالون�ي ع�ام 2021، 

بجان�ب إيف�ان راكيتيت�ش وأرت�ورو 
فيدال ولويس سواريز.

وأوضح�ت أن راكيتيت�ش وفي�دال قد 
يغادران »الكامب نو« يف كانون الثاني 

املقبل أو املركاتو الصيفي املقبل.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن برش�لونة 
يخطط القراح عقد جديد يف األش�هر 
القليل�ة املقبل�ة ع�ى ليوني�ل مييس، 
لتمدي�د عق�ده، وال�ذي يع�د أولوي�ة 

للفريق الكتالوني.

قطع الربيطاني لويس هاميلتون، سائق فريق 
مرس�يدس، خط�وة جديدة وكب�رة عى طريق 
الدف�اع عن لقب�ه، يف بطول�ة العال�م )الجائزة 
الكربى( لسباقات س�يارات فورموال 1، بفوزه 

يف املكسيك.
ورغ�م انتص�اره واقراب�ه بش�كل هائ�ل م�ن 
التتوي�ج للمرة السادس�ة يف مس�رته، يحتاج 
هاميلتون لانتظار أسبوعا آخر، من أجل الفوز 

الرسمي.
واللق�ب ه�و الع�ارش لهاميلت�ون يف س�باقات 
الت�ي  الس�باقات  يف  وال��83  الح�ايل،  املوس�م 
خاضه�ا، ع�ى م�دار مش�اركاته يف بط�والت 

فورموال 1.
وتف�وق هاميلت�ون ع�ى األملاني سيباس�تيان 
فيتل، سائق فراري، وفالتري بوتاس، السائق 
اآلخر ملرس�يدس، اللذين احت�ا املركزين الثاني 

والثالث يف السباق املكسيكي.
ويف املقابل، أنهى تش�ارلز لوكلر، السائق اآلخر 

لفراري، السباق يف املركز الرابع.
وم�ع إنه�اء بوت�اس للس�باق الي�وم يف املركز 
الثال�ث، تأج�ل فوز زميل�ه هاميلت�ون باللقب 

العاملي.
وتأج�ل الحس�م نظري�ا إىل الس�باق األمريكي، 
املقرر األحد املقبل، علما أن اللقب أصبح عمليا 

بحوزة هاميلتون.
ويتص�در هاميلت�ون الرتي�ب الع�ام للبطولة، 
بف�ارق 74 نقطة أمام بوتاس، الذي يس�تطيع 
حص�د 78 نقط�ة ع�ى أكث�ر تقدير، ح�ال فاز 
بالس�باقات الثاثة الباقية يف بطولة هذا العام، 
وحص�د النقطة اإلضافية يف كل س�باق ألرسع 

لفة.
ويعني ه�ذا أن بوت�اس يحتاج ملعج�زة، وعدم 

فوز هاميلتون بأي مركز متقدم، يف الس�باقات 
الثاثة املتبقية.

وج�اء فوز هاميلتون عى عك�س التوقعات، يف 
ظل املعان�اة التي تعرض لها فريق مرس�يدس 
مؤخرا، عى مضم�ار »هرمانوس رودريجيز« 
كيلوم�ر،  304ر4  البال�غ طول�ه  املكس�يكي، 
بس�بب االرتف�اع الكب�ر عن مس�توى س�طح 

البحر، والذي يؤثر عى أداء محركات السيارة.

اإلس�بانية  الصح�ف  س�لطت 
الي�وم اإلثنني،  الص�ادرة صباح 
الويل�زي  طل�ب  ع�ى  الض�وء 
جاريث بي�ل نجم ري�ال مدريد، 
إخف�اء تفاصي�ل إصابت�ه التي 
مواجه�ة  خ�ال  له�ا  تع�رض 
املؤهل�ة  بالتصفي�ات  كرواتي�ا 
لكأس األم�م األوروبي�ة 2020، 
واق�راب برش�لونة م�ن ك�ر 
الس�جل التأريخي لري�ال مدريد 

يف الليغا.  
»م�اركا«:  صحيف�ة  وعنون�ت 

»قانون بيل«.
وأضاف�ت: »جاريث بي�ل طالب 
ريال مدري�د بعدم نرش التقارير 

الطبية حول إصابته«.
وتابع�ت: »الاعب تمس�ك بحق 
املواطن�ني يف حماي�ة تأريخه�م 
يف  يق�ف  والقان�ون  الطب�ي، 

صفه«.
»مون�دو  صحيف�ة  وخرج�ت 

ديبورتيف�و« بعن�وان: »لحظ�ة 
السجل التأريخي«.

وأضافت: »برشلونة يقرب من 
تخطي ريال مدريد، الذي تصدر 
من�ذ ع�ام 1960 كأكث�ر فري�ق 

تسجيا لألهداف يف الليغا«.
وتابع�ت: »قب�ل 30 عام�ا كان 
والي�وم  هدف�ا،   139 الف�ارق 

الفارق أصبح 8 أهداف فقط«.
الرئيس�ية  وجاء ع�ى الصفحة 
لصحيف�ة »س�بورت«: »ريك�ي 

بويج يقول ال للرحيل«.
األكاديمي�ة  وأضاف�ت: »لؤل�ؤة 
يق�ول ال لإلع�ارة لن�اد آخ�ر يف 
الليغ�ا، أو دوري الدرجة الثانية 
خال سوق االنتقاالت الشتوية، 

مثلما فعل يف الصيف«.
وتابعت: »الاع�ب يريد مواصلة 
التقدم يف صفوف فريق الشباب، 
ويف انتظ�ار فتح باب الكامب نو 

أمامه«.

كش�ف تقرير صحفي عن اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، 
واملقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وذك�رت صحيف�ة »إل ميس�اجرو« اإليطالي�ة الت�ي تابعته�ا »املراق�ب 
العراق�ي«، أن الربتغ�ايل كريس�تيانو رونال�دو نج�م يوفنتوس، يس�تعد 
للتتويج بالكرة الذهبية، للمرة السادسة يف تأريخه، متفوًقا عى 29 العًبا 

يف القائمة التي أعدتها املجلة الفرنسية.
ونوه�ت أن رونالدو تقدم عى فرجيل فان دايك مدافع ليفربول، وليونيل 
مييس نجم برش�لونة، ليصبح املفضل القتناص الجائزة، املقرر تسليمها 

يف حفل بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 2 كانون أول املقبل.
وأضاف�ت الصحيفة أن العديد من االتصاالت أجريت يف األس�ابيع األخرة 

بني كريستيانو واللجنة املسؤولة عن الكرة الذهبية.
وأشارت إىل أن نجم يوفنتوس استقبل وفًدا من فرنسا إلجراء حوار معه، 

من أجل نرشه بعد حفل توزيع الجوائز.
وأوضح�ت أن رونالدو حصد لقب الكالتش�يو وكأس الس�وبر املحيل مع 
الس�يدة العجوز، كما نال لق�ب دوري األمم األوروبية م�ع منتخب باده 
وتج�اوز حاجز ال��700 هدف يف مس�رته، بجانب أهدافه ض�د أتلتيكو 

مدريد وأياكس يف دوري األبطال املوس�م املايض.

ذك�ر تقري�ر صحفي بريطان�ي أن قطبي مانشس�ر 
يس�تعدان ملعركة رشس�ة م�ن أجل اقتن�اص موهبة 
إيطالي�ة خال الف�رة املقبلة. وقال�ت صحيفة الدييل 
ميل، إن س�اندرو تونايل نجم بريش�يا اإليطايل، يتمتع 
باهتم�ام كب�ر م�ن مانشس�ر س�يتي ومانشس�ر 
يونايت�د. وأضاف�ت أن قطب�ي مانشس�ر يواجه�ان 
منافسة قوية من أندية باريس سان جرمان وأتلتيكو 
مدريد وبوروسيا دورتموند، عى ضم املوهبة الشابة.

وتابعت أن مانشس�ر يونايتد أرس�ل كشافة ملشاهدة 

س�اندرو تونايل البالغ م�ن العمر 19 عاًم�ا، يف مباراة 
بريشيا أمام يوفنتوس، نهاية شهر أيلول املايض.

ولفتت الصحيفة إىل أن األندية األوروبية املهتمة بضم 
ساندرو، تواجه عقبة كبرة تتمثل يف عدم رغبة رئيس 
بريش�يا، يف بيع الاعب، حيث يرى أن تونايل يس�تحق 

300 مليون يورو.
ويلق�ب س�اندرو تون�ايل ب�«برل�و الجدي�د« بس�بب 
التش�ابه الكب�ر يف أس�لوب الاعبني داخل املس�تطيل 

األخرض.

إيكاردي،  ماورو  أشاد 
س�ان  باريس  مهاجم 
بعد  بزمائه  جرمان، 
أوملبي�ك  ع�ى  الف�وز 
مارس�يليا )4-0(، يف 
ال�دوري  كاس�يكو 

الفرنيس.
إي�كاردي،  ورصح 
عرب محط�ة »كانال 
الفرنس�ية:  بل�س« 

»سعينا للفوز وأنا سعيد لتحقيقه، 
فهو مه�م لنا وللجماهر.. األداء يف 
الش�وط الثاني كان يجب أن يكون 
بالنتيج�ة  لكنن�ا س�عداء  أفض�ل، 

النهائية«.
وأضاف املهاجم األرجنتيني »سعيد 
بتس�جيل هدفني يف مارسيليا، أعلم 
أنني عيل بذل أق�ى جهدي، ولدي 
رغب�ى قوي�ة يف إح�راز املزي�د من 

األهداف«.

وواصل: »)أح�ب( اللعب يف باريس 
برفقة هذه املجموعة من الاعبني.. 
بالتأكي�د هو أفضل فريق لعبت له، 
تأقلمت  الش�ديد،  باالرتياح  أش�عر 
بش�كل جي�د للغاي�ة م�ع زمائي، 
وه�و م�ا يس�اعدني عى تس�جيل 

األهداف«.
لس�ان  إي�كاردي  م�اورو  ويلع�ب 
جرم�ان، مع�ارا م�ن إن�ر ميان 

اإليطايل، ملدة موسم واحد.

جانلويج�ي  أك�د 
بوفون، حارس مرمى 
يوفنت�وس، أن إصاب�ة 
كيلين�ي،  جورجي�و  زميل�ه 
وقائد  مدافع 

البيانكون�ري بالرباط الصليب�ي، تماثل تعرض 
كريس�تيانو رونالدو إلصابة وغيابه عن الفريق، 

من حيث التأثر.
وق�ال بوفون يف ترصيح�ات أبرزها موقع »توتو 
ع�ت من عملية  مركات�و«: »إصاب�ة كيليني رسَّ

إدخال دي ليخت يف املشاركة واللعب«.
وأض�اف »إذا س�ارت األم�ور عى ما ي�رام، فقد  
يك�ون لدينا الع�ب جاهز )دي ليخت( يف ش�هر 
آذار، حت�ى لو ب�دا يف هذه الفرة أن�ه يعاني من 
وجود سحابة كثيفة فوق رأسه«. وختم »إصابة 
كيلين�ي هي رضبة خطرة، س�يئة كما لو كانت 
إصابة تعرض لها كريستيانو رونالدو«.  وانضم 
دي ليخت )20 عاًما( لصف�وف يوفنتوس خال 
ف�رة االنتق�االت الصيفي�ة املاضي�ة قادًما من 
أياكس أمس�ردام الهولن�دي، يف صفقة ضخمة 

بلغت قيمتها اإلجمالية حوايل 85 مليون يورو.

أعل�ن العب التن�س الس�ويري املخ�رضم روجر في�درر اليوم اإلثن�ني، عدم 

مش�اركته يف بطول�ة باريس بريس، آخر بطوالت األس�اتذة له�ذا العام، وذلك 

عقب تتويجه بلقب بطولة بازل السويرية.

وذك�ر فيدرر، يف بيان نرشته البطولة الباريس�ية »أنا محبط للغاية الضطراري 

االنس�حاب من باريس لألساتذة. ينبغي عيل أخذ قسط من الراحة ألنني أرغب 

يف املنافسة يف أكرب قدر ممكن من بطوالت رابطة املحرفني«.

وتاب�ع »أعت�ذر ملش�جعيَّ الفرنس�يني، الذين س�أراهم الع�ام املقب�ل يف روالن 

جاروس«.

وبعد انس�حاب فيدرر، س�يتعني عى اللجنة املنظمة اختيار العب مكانه قادم 

من املرحلة التمهيدية للبطولة.

وأبدى مدير البطولة، غاي فورجيه، حزنه النسحاب فيدرير، لكنه شدد عى أن 

البطولة س�تكون شيقة، خاصة يف ظل املنافس�ة عى صدارة التصنيف العاملي 

ب�ني املصن�ف األول، الرصبي نوف�اك ديوكوفيتش، واملصنف الثاني، اإلس�باني 

رافائي�ل ن�ادال، وكذل�ك ال�رصاع عى املراك�ز املتبقي�ة للمش�اركة يف البطولة 

الختامية بلندن.

حاف�ظ الرصبي نوفاك ديوكوفيتش عى صدارة التصنيف العاملي 
الصادر اليوم اإلثنني، والذي شهد حدوث تغيرين يف املراكز العرش 

األوىل.
وارتق�ى كارين خاش�انوف مرتب�ة واحدة ليتواج�د يف التصنيف 
الثام�ن عاملًي�ا، كما ارتقى ماتي�و بريتيني مركزي�ن ليتواجد يف 

التصنيف التاسع عاملًيا.
وتراجع الياباني كي نيشيكوري 3 مراكز، ليخرج من قائمة أول 

10، ويتواجد يف املركز ال�11 عاملًيا.
كم�ا قف�ز أليك�س دي مين�وار 10 مراك�ز ليتواج�د يف 

التصني�ف ال�18 عاملًيا، وذلك بع�د وصوله إىل نهائي 
بطولة بازل.

وفيما ييل املراكز العرشة األوىل يف التصنيف العاملي:
1 - نوفاك ديوكوفيتش

2 - رافائيل نادال
3 - روجر فيدرر

4 - دانيل ميدفيديف
5 - دومينيك ثيم

6 - ألكسندر زفريف
7 - ستيفانوس تسيتسيباس

8 - كارين خاشانوف
9 - ماتيو بريتيني

10 - روبرتو باوتيس�تا أجوت.

يواجه الفرن�يس فرانك ريبري نجم فيورنتين�ا، خطر اإليقاف 
لعدة مباري�ات، بعدما تعرض للطرد عقب نهاية مباراة فريقه 

أمام التسيو.
وعاد التس�يو إىل طريق االنتصارات بالفوز يف اللحظات األخرة 
)2-1( ع�ى مضيف�ه فيورنتين�ا، يف املرحلة التاس�عة للدوري 

اإليطايل.
وذكر موقع »توتو مركاتو«، الذي تابعته »املراقب العراقي« أن 
ريب�ري تعرض للطرد بعدما اعرض بش�دة ودفع حكم الراية 
عق�ب صفارة نهاي�ة اللقاء الذي ش�هد العديد م�ن البطاقات 

الصفراء بجانب طرد لوكا رانيري العب الفيوال.
وأضاف أن الحكم األول كتب يف تقريره الرسمي عن املباراة، أن 
ريبري تعرض للطرد، مم�ا يعني أن الاعب الفرنيس مهدد 

بتلقي عقوبة كبرة بعد نهاية جولة الكالتشيو.
وارتف�ع رصيد التس�يو إىل 15 نقطة يف املركز الس�ادس، 
فيما تجمد رصيد فيورنتينا عند 12 نقطة ليظل يف املركز 

التاسع.

االثنين 28 تشرين اول 2019 
العدد 2182 السنة العاشرة

7الرياضية

ديوكوفيتش يحافظ على صدارة 
التصنيف العالمي

فرانك ريبيري مهدد بعقوبة كبيرة

بعد فوزه بالمكسيك.. هاميلتون يقطع خطوة 
كبيرة في الدفاع عن لقبه 

برشلونة
 يسعى 

لتجديد عقد 
ميسي 

الصحف
اهتمامات

معركة بين قطبي مانشستر لضم تونالي

إيكاردي ُيشيد بفريق سان جيرمان 

بوفون: غياب كيليني ضربة كبيرة لليوفي

تسريب هوية الفائز بالكرة الذهبية

فيدرر يقرر االنسحاب من بطولة باريس
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة

االثنين 28 تشرين األول 2019 العدد 2182  السنة العاشرة

مصطلحات ادبيةالثقافـي
االرستقراطية في االدب:

ه�ي العناية باملوضوع�ات املرتفة 
العام�ة  الش�ؤون  ع�ن  البعي�دة 
وهموم الناس وقضاياهم..س�واء 
األدب  النثر...أم�ا  او  الش�عر  يف 
القص�ي او الروائ�ي ف�ا ب�د له 
من مناقش�ة مس�ألة معينة حتى 
لو كان�ت من خي�ال الكاتب فابد 
لها من أن تكون وجه آخر ملس�ألة 

واقعية.

طرائف من التراث 

يكتب ما يشعر به وال تهمه الجوائز العربيَّة والعالميَّة 

عبد الكريم الساعدي : األدب العربي الحديث »تقليدي« واليستحق الوصول لـ »نوبل«

المراقب العراقي/ القسم الثقايف...

ة  اك��د القاص عب��د الكريم الس��اعدي انه يكتب ما يش��عر به وال تهمه الجوائ��ز العربيَّ
��ة ،مبين��ا أن االضط��راب الع��ام أث��ر بش��كل س��لبي ع��ى القاص  ��ة والعالميَّ واإلقليميَّ

العراقي.

املراقب العراقي/متابعة...
رواية بن�ات الرياض للكاتبة الس�عودية رج�اء عبدالله الصانع 
)صدرت عن دار الس�اقي ب�روت ع�ام 2006(، تحولت اىل اكثر 
الروايات العربي�ة مبيعا يف تاريخ النرش العربي. األمر الذي يثبت 
مس�ألة هام�ة يف الدور ال�ذي يلعبه األدب. لي�س كعنرص جمايل 
فق�ط، او كراص�د للواقع االجتماع�ي والفك�ري للمجتمع الذي 
ينطلق منه، انما، وهذا األس�اس، كقوة مؤثرة قادرة عىل تحريك 
الثواب�ت واملس�لمات وكش�ف هم�وم املجتمع، واح�داث صدمة 
عميقة، ال يمكن بعده�ا ان يبقى الواقع االجتماعي مجرد حالة 
دائمة مس�تقرة.من الواض�ح ان النظام الس�عودي الذي يخاف 
من التغير، لم يس�مح حتى اليوم بتوزيع الرواية يف الس�عودية، 
الرواي�ة لم تمنع رس�ميا، انما هيئ�ة الرقابة ربما م�ا زالت منذ 
عام 2006 »ت�درس« الرواية و »تحللها« ولم تقرر بعد بش�أنها 
)لم اس�مع انها وزعت بالس�عودية، رغم ان الرواية طبعت عدة 
طبع�ات متتالي�ة )ارب�ع طبعات 
عىل األق�ل( وباعت خ�ال ثاثة 
اشهر من صدورها اكثر من 40 
الف نسخة، وربما دخلت نسخ 
بطريق�ة  مهرب�ة  للس�عودية 
واملرشوب�ات  املخ�درات 
الروحي�ة. هذا لوحده يش�ر 
أزمة املجتمع الس�عودي  اىل 
الكاتب�ة  ترصده�ا  الت�ي 
الصانع. رجاء  الس�عودية 

دع�وة  ليس�ت  الرواي�ة 
مب�ارشة لتغي�ر الواق�ع 
واعط�اء  الس�عودية،  يف 
املرأة حقوقها كانس�ان 
ال يختل�ف ع�ن الرجل، 
انم�ا تلج�أ الكاتبة اىل 
تقدي�م ن�ص ابداع�ي 
ع�ن  اللث�ام  يكش�ف 
الواق�ع املع�اش، واق�ع غر طبيع�ي، غر 
انس�اني، حتى يف كتابة عقد الزواج يطلب الش�يخ من الفتاة ان 
تبص�م، وعندما تعرتض بانها جامعية وتعرف القراءة والكتابة، 
يرص الش�يخ عىل ان تبصم عىل العقد ألن التوقيع للرجال فقط. 
ه�ذه اللوحة تكش�ف واقع�ا مذه�ا يف تخلفه ونظرت�ه الدونية 
للمرأة ومعاملتها كقطعة اث�اث يملكها »الفحل«-الزوج. رواية 
بن�ات الري�اض أحدثت انفج�ارا يف الجدار االجتماع�ي الذي بني 
ع�ىل التمييز ونفي حق�وق املرأة خال عق�ود طويلة، ويتواصل 
فرضه بشكل قرصي رغم ان الزمن يتغر وحقائق الحياة تتبدل، 
والعرف�ة تزداد وتتس�ع، وأس�اليب التحايل عىل الج�دار تتطور 
وتتحس�ن وتخرتق�ه، اال ان ال يشء يتغر يف املجتمع الس�عودي 
الخاضع لفكر وهابي مغلق ويتناقض مع حقوق االنسان رجا 
كان ام ام�رأة. رواية بنات الري�اض رضبة من داخل الجدار، من 
داخل السجن الفكري الكبر، من داخل الحصار القاتل عىل املرأة 
خاص�ة، لكن من يظن ان الرجل يتمت�ع بحريات أكرب هو واهم. 
كي تكون حرا يجب ان تكون با ش�خصية وال رأي، وال موقف، 
وال تفكر. االنس�ان السعودي يربز كش�خصية مشوهة ال تملك 
ح�ق التفكر وال حق الق�رار اال ما يمىل عليها م�ن الذين جعلوا 

الدين سجنا للعقل وسجنا لحرية الرأي.

»بنات الرياض« تكشف 
خوف ال سعود من التغيير

تحديد شروط جديدة لجائزة اإلبداع لعام 2019 
املراقب العراقي /متابعة...

الثقاف�ة  وزي�ر  ت�رأس 
والس�ياحة واآلث�ار رئي�س 
العليا لجائزة اإلبداع  اللجنة 
األمر  الدكتور عبد  العراقي 
األح�د  ام�س  الحمدان�ي 
أجتماع اللجنة العليا لجائزة 
بدورته�ا  العراق�ي  اإلب�داع 
الخامسة لعام 20١٩ بمقر 

الوزارة.
خ�ال  الحم��دان�ي  وأك�د 
االجتماع عىل رضورة الدقة 
ومراع�اة رشوط الجائزة يف 
اختيار األعمال واملشاركات 
أن  ع�ىل  مؤك�داً  املقدم�ة، 
املش�اركة  األعم�ال  تك�ون 

بجائزة اإلبداع العراقي لعام 
20١٩ ل�م تش�رتك او تف�ز 
بمس�ابقة ملدة ٣ أعوام قبل 
الرتش�يح للجائ�زة اإلب�داع 
او اي حق�ل م�ن الحق�ول 

املطلوبة.
طرح خال االجتماع تسمية 
الخاص�ة  األس�ماء  بع�ض 
باللجنة العليا  واالتفاق عىل 
منحوت�ة خاص�ة بالجائزة 
الفنون  بالتنسيق مع دائرة 
العام�ة العتمادها وطبعها 
س�توزع  الجائ�زة  بكت�ب 

خال الحفل. 
اإلب�داع  جائ�زة  ان  يذك��ر 
العراقي بدورتها الخامس�ة 

تتضم�ن عددا م�ن الحقول 
كالقصة القصرة والش�عر 
والن�ص  الطف�ل  وأدب 
املرسحي املؤل�ف والرتجمة 
العرب�ي  والخ�ط  األدبي�ة 
والثق�ايف  األدب�ي  والنق�د 
والفني والتش�كيل والنحت 
والفل�م القص�ر والتألي�ف 

املوسيقي.
خ�ال  الحمدان�ي  وأك�د 
االجتماع عىل رضورة الدقة 
ومراع�اة رشوط الجائزة يف 
اختيار األعمال واملشاركات 
أن  ع�ىل  مؤك�داً  املقدم�ة، 
املش�اركة  األعم�ال  تك�ون 
بجائزة اإلبداع العراقي لعام 

20١٩ ل�م تش�رتك او تف�ز 
بمس�ابقة ملدة ٣ أعوام قبل 
الرتش�يح للجائ�زة اإلب�داع 
او اي حق�ل م�ن الحق�ول 

املطلوبة.
اإلب�داع  جائ�زة  ان  يذك�ر 
العراقي بدورتها الخامس�ة 
تتضم�ن عددا م�ن الحقول 
كالقصة القصرة والش�عر 
والن�ص  الطف����ل  وأدب 
املرسحي املؤل�ف والرتجمة 
العرب�ي  والخ�ط  األدبي�ة 
والنق���د األدب�ي والثق�ايف 
والفني والتش�كيل والنحت 
والفل�م القص�ر والتألي�ف 

املوسيقي.

املراقب العراقي /متابعة...
يف ثان�ي أيام أس�بوعه الثقايف، 
)اتحاد الكتاب العرب( بدمشق 
يقي�م ن�دوة ح�ول العاقة بني 

الثقافة واإلعام.
الثقاف�ة  ب�ني  العاق�ة  ح�ول 
يف  ن�دوة  عق�دت  واإلع�ام، 
مق�ر )اتح�اد الكت�اب العرب( 
بدمشق، يف ثاني أيام )األسبوع 
االتحاد  ال�ذي أطلق�ه  الثقايف( 
تح�ت ش�عار »م�ن األصيل إىل 
الن�دوة  اس�تهلت  ال�رشوق«. 
بمجموع�ة م�ن املح�اور منها 
إش�كالية  واإلع�ام  »الثقاف�ة 
املصال�ح  أولوي�ة  العاق�ة 
واملبادئ« و«التنمية الثقافية«.

واعت�رب بع�ض املش�اركني أن 
»اإلع�ام ال يحق�ق وجوده من 
دون ثقاف�ة والت�ي تحت�اج إىل 
اإلعام لتحقق تأثرها املطلوب 
كل  يك�ون  أن  رضورة  م�ع 
إعام�ي مثقفا غ�ر أن ذلك ال 
يعني أن كل مثقف هو إعامي 
الصحافة  لبدايات  مس�تعرضاً 
يف س�وريا، حي�ث كان أغل�ب 
املش�تغلني فيه�ا م�ن األدب�اء 
واملثقف�ني ولعدد من الدوريات 
الصبغ�ة  ذات  والصح����ف 

األدبية«.
مداخ�ات  تضمن�ت  كم�ا 
ونقاش�ات ح�ول مصطلح�ي 

التنمية واملنتج الثقايف.

اتحاد الكتاب العرب يقيم ندوة 
عن العالقة بين الثقافة واإلعالم 

املراقب العراقي /متابعة...
إس�ماعيل  الجزائ�رّي  الّروائ�ّي  يع�ود 
يربي�ر إىل قرائ�ه بآخر أعمال�ه “منبوذو 
طبعت�ني  يف  تص�در  الت�ي  العصاف�ر” 
متزامنت�ني ع�ن دار الع�ني املرصّي�ة يف 
الّطبعة العربّية، ودار الحرب الجزائرّية يف 
الّطبعة الجزائرّية، وتعترب الّرواية العمل 
ال�رسدّي الّس�ادس يف مس�ار الّروائ�ّي، 
تق�رتب من عال�م مختلف ع�ن رهاناته 
الّس�ابقة، ففي ثاثّيته الّسابقة “باردة 
كأنث�ى، وصّي�ة املعت�وه، م�وىل الحرة” 
كت�ب عن املكان وداف�ع عنه، كما ضبط 
عدس�ته عىل الحركات الّداخلية ألبطاله، 
غ�ر أّنه يف الّرواية األخ�رة يختار مكانا 
يف  كان  وإن  حقيق�ّي،  غ�ر  افرتاضّي�ا 
ج�زء منه هو مكان محتم�ل يف الفضاء 
الجزائرّي، ويرّكز عىل الّشخوص والرسد 

والحكاية باقتصاد واضح.
ُترّشُع “منبوذو العصافر” عىل قرن من 
الزّمن، تش�ّكلت فيه املدين�ة االفرتاضّية 
التي اسمها “العني”، وعىل مسافة قريبة 
بلدة اسمها “باب العني”، يف هذا الفضاء 
ينشأ ازدحام برشّي من شخوص الرواية 
الذين جاؤوا من جهات مختلفة وإثنيات 
عديدة، هناك م�ارك األمانّي الذي هاجر 
م�ن باده واّدعى أّنه فرنيّس ثّم تحّول إىل 
جزائرّي، وقد أنج�ب أوالدا عمروا بعدُه، 

وصار له أحف�اد يحملون دمه، ويحرض 
مارك الثاني حفيده الذي يس�عى لكتابة 
رواية مختلفة، ثّم ال نعرف إن كان يكتب 

رواية أم يرسد سراً حقيقّية.
تدافع الّرواية عن فكرة املواطنة ضمنّيا، 
أّي إش�ارة إيديولوجّي�ة أو  ف�ا توج�د 

سياس�ّية، لكّن القراءة العميقة تجعلنا 
نعتق�د ب�أن يربي�ر يق�ول إّن األرض ال 
ترف�ض واف�دا إذا ارتب�ط به�ا وأحّبه�ا 
ع�ىل  تتش�ّكل  رواي�ة  إّنه�ا  وخدمه�ا. 
معن�ى وقيم�ة التعايش وقب�ول اآلخر، 
ألّن الب�رشّي ال يع�رف عادة ب�أّن بعض 

»منُبوذو العصافير« أسئلة الّتاريخ والهوّية والمواطنة  

ترصيح)املراق�ب  يف  الس�اعدي  وق�ال 
العراقي(: انا اكتب ما اشعر به والتهمني 
والعامليَّ�ة  واإلقليميَّ�ة  العربيَّ�ة  الجوائ�ز 
فاملب�دع الحقيق�ي ال ُتنتج�ه الجوائز عىل 
ج  الرغ�م من انه�ا تخدمه إعاميًّ�ا، وتروِّ
للثقاف�ة التي ينتمي إليها فهو يف كثر من 
االحيان غر مع�روف إالَّ يف دوائر نخبويَّة 

ضيِّقة.
واض�اف : خ�ال الس�نوات الت�ي اعقبت 
س�قوط النظ�ام املب�اد ل�م يتغ�ر يشء 
بالنس�بة للقاص نتيجة اضطراب الوضع 
العام الذي كان له تأثر س�لبي نسبي عىل 
االدب فأصبح لكل قاص أس�لوب وقاعدة 
وال يس�رون عىل أس�س ثابتة لكن وعىل 
الرغ�م م�ن ذل�ك ن�رى أن بع�ض الكتاب 
الحالني نجحوا يف التفاعل مع الحدث مما 
ساعدهم عىل االستمرار ومحاولة التجدد 

واإلبداع.
 واش�ار إىل إن الكات�ب أصب�ح ج�زء م�ن 
الواقع الذي يحركه نحو املوضوعات التي 
يري�د طرحها ومناقش�تها ع�ىل أن يمتلك 
األدوات الصحيح�ة التي تس�اعده يف بناء 

الرسدية القصصية.
 واردف :إن من امللح�وظ، واملخجل أيًضا، 

مناحاتنا العربيَّة إثر كلِّ جولٍة من جوالت 
جائ�زة نوبل!  يف كلِّ ع�اٍم يظهر املعدِّدون 
ع�ىل الشاش�ات والصفح�ات، يولول�ون 
ويلطمون لعدم فوز الَع�رَب بنوبل!  وهم 
يتَّهمونها عادًة بالوالء السيايس، وبالتحيُّز 
الثقايف.. إىل آِخره؛ ألنَّ عربيًّا لم يُفز.  ومع 
ه�ذا الطعن املس�تميت يظلُّ�ون يحُلمون 
بنوبل، يف املنام واليقظة، ويتباكون عليها 
كلَّ عام؛ فهي جائزتهم امللعونة املعشوقة 
يف آن.  وه�ذا ما يحدث م�ع جوائز أخرى، 
كالبوكر، فَمن فاَز بها أش�اد، وَمن فِش�َل 
َطَع�ن! ع�ىل أن هن�اك م�ن يعلِّ�ق الخيبة 
املس�تمرَّة عىل مش�جب الرتجم�ة، وكأنَّ 

الرتجمة تذكرة ولوٍج إىل قاعة نوبل! .
وتابع :يف كلِّ هذه املناحات واملآتم تختبئ 
حقيق�ٌة صارخ�ة، ه�ي أن األدب العربي 
الحديث تقلي�ديٌّ يف معظمه حتى النخاع، 
يقتات عىل فت�ات اآلداب الغربيَّة.  روايتنا 
نس�خٌة تقليديَّ�ٌة مش�وَّهٌة ع�ن الرواي�ة 
النمطيَّ�ة الغربيَّ�ة، وقصيدتن�ا م�ا زالت 
أ بني التقليد للمايض العربي والتشبُّه  تتلكَّ
بالقصيدة يف لغاٍت أخرى، َوفق ترجماتها 
الركيك�ة غالًبا.  وتلك ه�ي نقاط الضعف 
العضويَّة األوليَّة، التي تجعلني ش�خصيًّا 

أراه�ن عىل عدم ف�وز أديٍب عرب�يٍّ بنوبل 
لعقود، إن لم يكن لقرون! .

واوض�ح :إن الن�صَّ األدب�يَّ العرب�يَّ غر 

مميَّ�ٍز الي�وم ع�ىل مس�توى العال�م، ب�ل 
هو أش�به بمس�خ، تت�واَرى في�ه الهويَّة 
اإلنسانيَّة، والشخصيَّة القوميَّة مًعا.  وملَّا 

ُتصِبح لألدب العربيِّ ش�خصيٌة مستقلَّة، 
كاآلداب الاتينيَّ�ة، بحي�ث يمت�ح الن�صُّ 
من رصيده الفنِّ�ي الخاص، وتراثه املعريف 

د، ويع�ربِّ ع�����ن مامحه  املتف�رِّ
نيَّة  نس����ا إل ا
ليضيف  الفارقة، 
النم�����اذج  إىل 
نيَّة  نس�ا إل ا

مختلًفا،  نموذًج�ا 
سوف  فقط  حينها 
وج�وده،  يف�رض 
فُيرتَجم، ال بمساعي 
منتجيه- كما يحدث 
ببواعث  ولك�ن  اآلن- 
ل�دَى الط�رَف اآلَخر يف 
ومن  األخ�رى.  اللغات 
قرائيًّ�ا،  س�َينترش  َث�مَّ 
بج�دارة،  وس�يفوز 

كم�ا يف�وز الروائي من 
)فنزويا(،  أو  )الب�رو(، 
أو )الربازي�ل(، أو )جنوب 
والحال�ة  �ا  أمَّ أفريقي�ا(.  

َعَش�ُم عىل ما هي عليه، فسيطول 
الكتَّ�اب الَعرَب بجنَّة نوب�ل أو بغرها من 

الجنان. 
ا )نجيب محفوظ(، فيمكن  واس�تدرك : أمَّ
الق�ول إن�ه اس�تثناء، ال ُيق�اس علي�ه يف 
ق  كلِّ األح�وال؛ ذل�ك أن�ه حقَّ
املعادل�ة  جوان�ب م�ن تل�ك 
وأس�ندْته  الفنِّيَّ�ة،  األدبيَّ�ة 
�ل  فتأهَّ أخ�رى،  جوان�ب 
ق جوانب  للفوز.  فلقد حقَّ
َّة املحليَّ�ة،  الش�خصي����
محلِّيته�ا،  يف  املغرق���ة 
الثقافيَّ�ة  القيم�ة  م�ع 
املميَّزة،  اإلنس�اني����َّة 
والثراء اإلنتاجي الهائل، 
إىل جوار عوامل أخرى، 
تظاف�رت  تخَف�ى،  ال 
ًحا ففائزًا  لدعمه مرشَّ
نهاي�ات  يف  بنوب�ل، 

القرن املنرصم.
وخت�م :مهم�ا يكن 
ف�إن  ج�دل،  م�ن 
كلَّ  ليس�ت  الجوائز 
يشء يف معاي�ر الثقافة والجودة، 
وإنَّما األصل فيه�ا أنها تتويٌج لفعٍل ثقايفٍّ 

بارز. 

ج�اء رج�ٌل إىل أبي ح�ازم القايض 
يأتين�ي  الش�يطان  إّن  فق�ال: 
فيق�وُل يل : إّنك قد طلّق�ت امرأتك 

فيشككني !!
فق�ال القايض: أل�م تأتني البارحة 

فُتطلّقها عندي؟؟
فق�ال : ال ورّب الكعبة والذي فطر 
السموات واألرض ماجئتك إال اليوم 

وال طلّقُتها بوجٍه من الوجوه.
فقال : ف���احلف للش�يطان كما 
الل�ه يف  حلف�َت يل وأن����ت م�ن 

عافية.
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تع�د فاكه�ة التن�ن ذات الفوائ�د 
الغني�ة  األطعم�ة  م�ن  املذهل�ة 
بمض�ادات األكس�دة، الت�ي تقلل 
تلف  االلتهابات واألمراض وتمنع 
الخاليا، وتحارب األمراض املزمنة، 
مث�ل أم�راض القل�ب والرسطان 

والسكري والتهاب املفاصل.
وتنم�و فاكه�ة التن�ن يف املناطق 
االستوائية وشبه االستوائية، التي 

تش�مل آس�يا وأم�ركا الالتينية، 
الثم�رة بش�كلها، ولونها  وتتميز 
األصف�ر واألحمر، ولبه�ا األبيض 

امليلء بالحبيبات الصغرة.
كما أنها ثمرة صغرة الحجم تزن 
ح�وايل 198 غرام�ا، وتحتوي عىل 
60 س�عرة حراري�ة، و14 غرام�ا 
من الكربوهي�درات وغراما واحدا 
من األلياف وغرامن من الربوتن 

و0.4 غرام من الدهون.
وتحتوي الفاكهة االس�توائية عىل 
الربوبيوتي�ك، ال�ذي يحس�ن م�ن 
ت�وازن البكتري�ا داخ�ل األمع�اء 
ويعزز نموها، كما يمكن أن يقلل 
خطر ح�دوث الع�دوى يف الجهاز 

الهضمي واإلسهال.
أن  طبي�ة  دراس�ات  وأظه�رت 
تن�اول فاكه�ة التن�ن يمك�ن أن 

يساعد عىل الس�يطرة عىل مرض 
السكري، وذلك عن طريق تشجع 
نمو خاليا البنكري�اس التي تنتج 
األنس�ولن، فقد أظهرت دراسة 

أن اإلكثار م�ن تناول فاكهة 
التن�ن له تأث�ر إيجابي 

عىل مس�تويات 
يف  الس�كر 

الدم.

كشفت تقارير صحفية أن رشكة »شاومي« 
الصينية الرائدة تجهز ما وصف ب�«الهاتف 

املفاجأة«، والذي سيكون األول من نوعه.
»فرس�ت  موق�ع  ن�ره  تقري�ر  وأوض�ح 
بوست« أن »شاومي« تجهز لتطلق هاتفها 
الجدي�د »م�ي يس يس 9«، والذي س�يكون 
أول هات�ف مزود بكامرا تبلغ تقنيتها 108 

ميغابيكسل.
وم�ن املتوقع أن تكش�ف الرك�ة الصينية 

هاتفه�ا  ع�ن  النق�اب  رس�ميا  الرائ�دة 
الجدي�د مس�اء اليوم.وس�يتم تزويد هاتف 
بمعال�ج م�ن   »9 »ش�اومي م�ي يس يس 
إنت�اج رشكة »كوالكوم« األمريكية من نوع 
»س�نابدراغون 730 ج�ي«، بذاكرة وصول 
عش�وائي »رام« بس�عتي 6 أو 8 غيغابايت، 

وسعتي تخزين 128 أو 256 غيغابايت.
وس�يتم دعم هات�ف ش�اومي الجديد أيضا 
بشاش�ة ملس�ية من ن�وع »س�وبر أموليد« 

بقي�اس 6.4 بوص�ة مدعوم�ة 
»غوري�ال  حماي�ة  بطبق�ة 

غالس«، وببطاري�ة 4000 ميليل 
أمبر يف الس�اعة، وتقنية الشحن 
بالنس�بة  الالس�لكي الرسيع.أم�ا 
للكامرات الخلفية، فس�تأتي بدقة 

108 ميغابيكس�ل وأخ�رى بدق�ة 13 
ميغابيكس�ل وثالثة بدقة 8 ميغابيكس�ل، 

وكامرا أمامية 32 ميغابيكسل.

فوائد لن تتوقعها لفاكهة التنين

»شاومي« بصدد طرح هاتفها الجديد المتطور

سوء التغذية وقلة الحركة يسببان ضمور العضالت 

أياك تناول كميات كبيرة من السكر !

ضمور العضالت يع�د من األمراض التي يصاب بها 
الكب�ار والصغ�ار وهو م�ن األمراض التي تتس�بب 
يف ضعف وضم�ور عضالت الجس�م ويعوق عملية 
الحرك�ة بش�كل طبيعي، ول�ه العديد من االس�باب 
املؤدي�ة له�ذا االم�ر ابرزها س�وء التغذية واش�ياء 

اخرى.
ففي حالة إهمال عالج ضمور االعصاب قد يتسبب 
هذا االمر يف تعرض حياة الش�خص املصاب للخطر 
وزي�ادة ف�رص االصابة بمش�اكل يف عضل�ة القلب 

والرئة وعدم القدرة عيل التنفس بشكل سليم. 
ويع�د  س�وء التغذي�ة م�ن أب�رز االس�باب املؤدية 
لإلصاب�ة بضمور العضالت نتيجة لعد اخذ الجس�م 
م�ا يحتاج�ه من عن�ارص غذائي�ة هامة ل�ه خالل 
مرحل�ة البناء، كم�ا ان هن�اك العام�ل الوراثي اي 
تواجد االصاب�ة بهذا املرض يف العائلة.وتزداد فرص 
االصاب�ة بضمور العضالت نتيج�ة لقلة الحركة اي 
ارتي�اح العضالت وعدم قدرتها عىل الحركة بش�كل 

طبيع�ي، كم�ا ان التع�رض لالصاب�ة بااللته�اب 
الس�حائي يزيد من فرص االصاب�ة يف حالة اهمال 
العالج، وايض�ا التعرض لالصاب�ة بجلطات يف املخ 
م�ن اب�رز االس�باب.وهناك العدي�د م�ن األعراض 
الت�ي توضح حقيق�ة االصابة بضم�ور العضالت، 
ومنها  الضعف العام يف الجس�م، وعدم القدرة عيل 
الحركة بش�كل طبيع�ي، مع قلة حج�م العضالت 
ووجود صعوبة يف البل�ع وعدم القدرة عيل التنفس 
بش�كل طبيع�ي ويصاح�ب ه�ذا االم�ر انحن�اء يف 
العم�ود الفق�ري، صعوبة يف امل�ي نتيجة لحدوث 
انكماش�ات يف عض�الت الجس�م. بع�د التأك�د من 
اإلصاب�ة بضم�ور يف العض�الت يجب ع�يل املريض 
القيام بالتايل تن�اول االطعمة الهامة والتي تحتوي 
عيل العنارص الغذائية الهامة لجس�مك، مع القيام 
ببعض التمارين العضلية والعالج الطبيعي لتحسن 
الحرك�ة واملي، مع اخذ بع�ض الحقن  التي تعمل 

عيل تحسن الحالة الصحية بشكل ملحوظ.

إذا كن�ت مث�ل العديد م�ن الناس، فربم�ا تتناول 
الكثر من الس�كر أكثر مما تدرك، ألنه يضاف إىل 
العديد من األطعمة واملروبات، بدون أن يضيف 

إىل الجسم أي مواد غذائية.
فالسكر املضاف هو الذي يتم وضعه يف املروبات 
واألطعم�ة، مث�ل الحلويات واملروب�ات الغازية 
ومروبات الطاق�ة واملروب�ات الرياضية، ويف 
األطعم�ة الت�ي تحت�وي دهونا صلب�ة، كالزبد أو 
الس�من النبات�ي أو س�من الطب�خ يف املنتج�ات 

املخبوزة.
ويسبب اإلكثار من تناول األطعمة ذات السكريات 
املضاف�ة مش�كالت صحية محتملة ، منها س�وء 

التغذية وزيادة الوزن. فإن اخرتت األطعمة 
املليئة بالس�كر ب�دال من األطعم�ة املغذية 
األخرى، فإن�ه تفوتك عنارص غذائية مهمة 

وفيتامينات ومعادن.
وبصفة خاصة ، فإن الصودا 
التي تتناولها بانتظام تلعب 
دورا كب�را يف ذل�ك، كما أن 
املروب�ات الغازي�ة املحالة 
تضي�ف الكثر من الس�كر 
الزائدة  الحرارية  والسعرات 
ولي�س له�ا قيم�ة غذائي�ة 

أخرى.

مواد سامة في المستحضرات التجميلة 
ه�ل تعرفون أن معظم مس�تحرضات العناية والتجميل 
التي نس�تعملها يومياً تحتوي عىل مواد سامة؟، تعرفوا 
فيم�ا ي�يل ع�ىل 5 مكون�ات مؤذي�ة ُينص�ح بتجنبها يف 

املستحرضات التجميلية التي نستعملها ومنها: 
Phtalates الفتاالت

يتس�بب هذا املك�ون الكيميائ�ي بإعاقة 
الصم�اء، وينت�ر  الغ�دد  عم�ل 

استعماله يف تركيبات مزيالت 
التعرق، والعطور، وطالء 

األظاف�ر. وق�د أظهرت 
ارتباطه  عدة  دراس�ات 
رسطان  حاالت  بظهور 

الثدي، والبلوغ املبكر لدى 
الفتي�ات. كذلك س�جلت 
ارتفاعاً  أخرى  دراس�ة 
الفت�االت  نس�ب  يف 
لدى األش�خاص الذين 
يعان�ون م�ن م�رض 

السكري.
Parabenes البارابن

امل�واد  ه�و م������ن 
كمض�اد  املس�تعملة 
والفطريات،  للبكتري�ا 
كما أنه ُيستعمل كمادة 
ملس�تحرضات  حافظ�ة 
والتجميل.  العناي�����ة 
يتواجد بنسب ترتاوح بن 

75 و90% يف املس�تحرضات 

التجميلية التي نستعملها. 
Ethylene Oxide أوكسيد اإلتيلن

ُيصنف أوكسيد اإلتيلن عىل أنه عنرص مسبب للرسطان 
م�ن قب�ل الربنامج الوطن�ي لعل�م الس�موم يف الواليات 
املتح�دة. ورغ�م ذل�ك نجده يدخ�ل يف تركيب�ة أنواع 
الشامبو، والعطور، ومزيالت الرائحة، 

والكريمات املرطبة. 
الرصاص

العصبي�ة  الس�مية  إن 
مثبتة  الرص�اص  مل�ادة 
طويل�ة،  ف�رتة  من�ذ 
أن  الدراس�ات  وأثبت�ت 
س�لبياً  يؤث�ر  الرص�اص 
الحيوان�ات  نوعي�ة  ع�ىل 
نس�بة  وُيخفض  املنوية 
الخصوبة ل�دى الرجال. 
وه�و يزي�د م�ن خطر 
التعل�م،  اضطراب�ات 

والسلوك، والنطق. 
Triclosan الرتيكلوزان

املك�ون  ه�ذا  ُيع�رف 
املض�ادة  بخصائص�ه 
للبكتري�ا، وه�و يدخل 
يف تركيبة املس�تحرضات 
للماكياج، مزيالت  املزيلة 
أن�واع  بع�ض  الرائح�ة، 
املاكي�اج،  مس�تحرضات 

ومعجون األسنان. 

يح�رص الكثر م�ن الن�اس دوما 
كلم�ا يصيبه�م ص�داع وتحدي�دا 
أن  املزع�ج،  النصف�ي  الص�داع 
يرتش�فوا القهوة، لكنهم ال يعلموا 
أن ه�ذا يمكن�ه أن يكون س�ببا يف 

أملهم ال عالج.
ون�ر مرك�ز »كليفالن�د كلين�ك« 
األمريكي تقريرا حول إذا ما كانت 
القه�وة يمكنه�ا أن تعالج الصداع 

النصفي أم ال.
وأوض�ح عم�اد إس�تمالك، مدي�ر 
مرك�ز كليفالن�د كلين�ك للص�داع، 
أن القه�وة ال تعال�ج أصال الصداع 
النفيس، بل تكون مصدر ألم إضايف 

عليه.
وتاب�ع: »تؤكد دراس�اتنا أن رشب 
فنج�ان أو فنجان�ن م�ن القه�وة 
يومي�ا يمكنه أن يح�د من حدوث 

الصداع العادي طوال اليوم«.
ولكنه عاد واستدرك: »لكن بمجرد 
أن ترتف�ع الجرع�ة إىل 3 فنجانن 
فما أكثر، فيكون الشخص عرضة 

أكرب للمشاكل والصداع«.
وأج�رى املركز دراس�ة ع�ىل عينة 
ممك�ن  ش�خصا   98 إىل  وصل�ت 
يصابون بالصداع النصفي املتكرر، 
ويحرص�ون ع�ىل تن�اول القه�وة 
وباق�ي منتجات الكافي�ن، ووجد 
أن ع�دم تخليه�م ع�ن عاداتهم لم 
يتسبب يف تراجع حدة أملهم، ولكن 
عن�د تقلي�ل جرع�ات الكافين إىل 
فنجانن يوميا، قلت بنسبة كبرة 

تسجيلهم لحاالت الصداع.

كم فنجان من 
القهوة يمكنه

 أن يعالج الصداع؟

الغذائ�ي  النظ�ام  أن  العلم�اء  أثب�ت 
»الكيتون�ي« يؤثر ع�ىل ميكروبي�وم األمعاء 
ومع�دل األي�ض الغذائ�ي، وذل�ك ل�ه دور يف 

تحسن املؤرشات الحيوية ملرض ألزهايمر.
فف�ي دراس�ة تجريبية لباحث�ن يف كلية 
وي�ك فوريس�ت للطب، ت�م تحدي�د مكونات 
عدي�دة مختلف�ة مليكروبيوم األمع�اء )مواد 
كيميائي�ة تنتجه�ا بكتري�ا األمع�اء( ل�دى 

املش�اركن املصابن بضعف إدراكي خفيف، 
ولكنه�م لم يجدوا ه�ذه امل�واد الكيميائية يف 

األشخاص ذوي اإلدراك الطبيعي. 
ووجدوا أيًض�ا أن هذه امل�واد الكيميائية 
مرتبطة بمستويات عليا للمؤرشات الحيوية 
الخاصة بمرض ألزهايمر عند فحص السائل 
النخاعي للمصابن بضع�ف إدراكي خفيف، 

حسب صحيفة »سيانس دييل«.

نظام غذائي 
يقلل من 

خطر اإلصابة 
بألزهايمر

 PHP ثغرة خطرة في لغة
تؤثر على مواقع اإلنترنت

تعتمد معظم مواقع اإلنرتنت عىل لغة الربمجية الشهرة )بي إتش بي( 
PHP، إذ إنها تشكل األساس ألنظمة إدارة املحتوى الشائعة، مثل: )وورد 
برس( WordPress، و)دروبال( Drupal، باإلضافة إىل التطبيقات الويب 
األكث�ر تطوراً، مثل فيس�بوك، لذا فمن الخطورة بم�كان أن توجد فيها 
 Emil ‘Neex’ ثغرة.وبالفعل، كش�ف باحث أمني مقيم يف روسيا اسمه
Lerner قب�ل يومن عن ثغ�رة أمنية تتيح للمهاجم�ن تنفيذ هجمات 
ع�ن ُبع�د يف )بي إتش ب�ي PHP )7 7، وهو اإلصدار األحدث من أش�هر 
لغ�ات برمجية الويب.وأوض�ح الباحث أن الثغرة تتي�ح تنفيذ هجمات 

يحتاجه ع�ن ُبعد بمج�رد الوصول إىل راب�ط URL مصطنع.  ما  وكل 
 »=a?« هجوم�ه  لتنفي�ذ  ىل املهاج�م  إ

الحمول�ة  ث�م  الوي�ب،  عناوي�ن 
الخاصة بهم.

ه�ذا  مث�ل  أن  وُيعتق�د 
بدرج�ة  يقل�ل  الهج�وم 
كب�رة م�ن العائق أمام 
موقع  الخرتاق  الدخول 
إىل  ويبس�طه  وي�ب، 
الح�د ال�ذي يمك�ن أن 
حتى  استخدامه  ييسء 
من األش�خاص الذين ال 
يملكون املهارة التقنية.

ولحسن الحظ، فإن الثغرة 
األمنية ال تؤثر إال عىل الخوادم 

الوي�ب  خ�ادم  تس�تخدم  الت�ي 
 .PHP-FPM امت�داد  م�ع   NGINX

وتع�د PHP-FPM نس�خة مخصصة من FastCGI، م�ع بعض امليزات 
اإلضافي�ة املصممة للمواقع ذات حركة امل�رور العالية.وبعد اإلبالغ عن 
الثغرة، أصدر الفريق املس�ؤول عن تطوير لغ�ة )بي إتش بي( نصيحة 
أمنية ملن يس�تخدم اإلصدار الذي يعاني م�ن الثغرة تحثهم عىل تحديث 

)بي إتش بي( إىل اإلصدار األحدث.
وأكدت رشكة )باد باكت�س( BadPackets األمنية ملوقع ZDNet وجود 
دالئل تثبت أن هناك مهاجمن يس�تغلون الثغرة األمنية الخطرة يف )بي 

إتش بي 7(.

حذرت رشك�ة أبل مالكي هواتف آيفون القديمة 
م�ن فقدانهم املي�زات الرئيس�ية لإلنرتن�ت، بما 
يف ذل�ك قدرته�م ع�ىل متابعة الربي�د اإللكرتوني 
وتصفح الويب واس�تخدام متج�ر التطبيقات يف 
حالة عدم تح���ديثهم نظام تش�غيل هواتفهم 
أو أس 10.3.4« قب�ل الس�اعة  إىل نس�خة »آي 
12:00 بالتوقي�ت العامل�ي يف 3 تري�ن الثان�ي 

املقبل.
وتعان�ي ش�بكة التموض�ع العامل�ي )ج�ي ب�ي 
مش�كلة  م�ن  املاض����ي  نيس�ان  من�ذ  أس( 
املرحل�ة االنتقالي�ة الزمنية التي س�ت���ؤدي إىل 
توقف املي�زات التي تتطل�ب الت���اريخ والوقت 

الصحيحن.
وأص�درت الرك�ة يف تم�وز امل�ايض تحديث�ات 
إلص�الح أخطاء اإلص�دارات القديمة من نظامي 
أس  أو  و«آي   »10.3.4 أس  أو  »آي  التش�غيل 

.»9.3.6
وكانت ه�ذه التحديثات رضورية للمس�اعدة يف 
جع�ل أجهزة آيفون وآيب�اد القديمة تحافظ عىل 
وظائف املوقع بدقة يف الوقت الذي تمر به شبكة 

»جي بي أس« بمرحله انتقالية زمنية.

مستخدمو ايفون مهددون 
بفقدان ميزات االنترنت
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املراقب العراقي/ متابعة...
أصب�ح روبرت تش�يليس، أول أمريك�ي من أصل 
أفريق�ي، يخضع لعملية زراع�ة وجه ناجحة يف 

أمريكا.
وذكرت ذلك مجلة »تايم« األمريكية، مش�رة إىل 
أن تش�يليس، ينتظ�ر منذ 6 س�نوات للعثور عىل 
مت�رع لوجه، تتناس�ب برشته م�ع برشة وجه 

الرجل، الذي يبلغ من العمر 68 عاما.
ورفض الرج�ل عام 2018، زراع�ة وجه عرضه 

علي�ه األطب�اء، ألن ب�رشة املت�رع كان�ت غ�ر 
مناسبة، وألنه ال يريد أن يصبح شخصا مختلفا 
تماما، بحس�ب املجلة األمريكية.وعر تش�يليس 
ع�ن امتنان�ه للش�خص، ال�ذي ترع ل�ه بجلده، 
مش�را إىل أنه قام بعمل عظيم، وش�كر عائلته، 

ألنهم اختاروا الترع له بهذه الهدية الثمينة.
وقال إن هذا الرجل منحني فرصة جديدة للحياة، 
مضيف�ا: »ال أج�د كلم�ات تع�ر عن ش�عوري، 
وأشعر باالمتنان ألني تلقيت هذه الهدية الرائعة.

ويعتر تش�يليس أول مريض ينح�در من أصول 
أفريقية، يخضع لعملية زراعة وجه ناجحة عىل 

مستوى العالم.
وكان تش�يليس ق�د تع�رض لح�ادث س�يارة يف 
2013، وأدى إىل إصابته بحروق شديدة يف وجهه، 
وإصاب�ة ح�وايل 60 يف املئ�ة من جل�ده بحروق، 
إضاف�ة إىل إصابة مس�احة واس�عة من جس�ده 

بحروق متوسطة.

  يجري زراعة 
وجه ناجحة 
بعد انتظار
6 سنوات

تحويل جزيرة إيطالية مرعبة إلى مزار سياحي
املراقب العراقي/ متابعة...

ظلت س�رومبويل اإليطالية -التي تزيد مس�احتها 
عىل 12 كيلومرا مربعا- أخطر جزر العالم بس�بب 
نشاط بركانها املتواصل وإخراجه املستمر للحمم 
الركانية مما جعل عدد سكانها يتقلص من أربعة 

يق�ارب  م�ا  إىل  نس�مة  آالف 
ثالثمئة اليوم، غر أنها 
تحول�ت يف العرشيتني 
م�زار  إىل  األخرت�ني 
الكاتب  س�ياحي.وقال 
رودريغي�ز  روبي����ن 
نرشت�ه  تقري�ر  -يف 
كونفدنس�يال  صحيفة 
اإلس�بانية- إن االتصال 
ب�ني  غائ�ب  الب�رشي 
س�كان الجزي�رة، وبه�ا 
ثعابني ال يوجد لسّمها أي 
دواء معروف مما ش�كل 
لألش�خ��اص  كوابي�س 
يحلم�ون  ظل�وا  الذي�ن 
بزي�ارة أغ�رب األماكن يف 
علن����ت  أ و . ل���م لعا ا
اليونسكو سنة 2000 هذه 
الج�زر م�ن ضم�ن الراث 
من�ذ  وأصبح�ت  العامل�ي، 
الحني مقص�دا يرتاده  ذلك 

جمي�ع أن�واع الس�ياح ملش�اهدة نش�اط بركانها 
املذه�ل رغ�م كل األخط�ار الت�ي يرافق الس�ياحة 
أن انفج����ارات  بالجزيرة.يق������در الخ�راء 
الن�ران وانبعاث�ات ه�ذه الحم�م الركانية تحدث 

إيقاعيا كل عرشين دقيقة، ويقولون إنها غالبا ما 
تكون مس�بوقة بقعقعة قوي�ة وهزة أرضية تنبئ 
بما س�يحدث. غر أن ذلك ال يمنع املغامرين األكثر 
جرأة من املخاطرة حتى بالصعود إىل قمة الركان.

وأش�ار الكاتب إىل وج�ود عالمة تحذر م�ن البقاء 
ألكث�ر م�ن س�اعة يف أعىل 
خط�ر  بس�بب  القم����ة 
أنهيدري�د  استنش�����اق 
الكريت ملدة ستني دقيقة 
ع�ىل حي�اة الب�رش، إال أن 
املخاطري�ن  م�ن  العدي�د 
يتحدون التحذير اللتقاط 
لل�ركان. فري�دة  ص�ور 

وأض�اف أن�ه ع�ادة م�ا 
يختار الرحالة الليل لبدء 
تسلق بركان سرومبويل 
الواق�ع عىل ارتفاع 924 
مس�توى  ف�وق  م�را 
س�طح البح�ر، يف حني 
إىل  التقدي�رات  تش�ر 
وج�ود 1500 مر منه 
تح�ت س�طح األرض.

ال�ركان -الذي  وصار 
الصع�ود  يتطل����ب 
إلي�ه س�ت س�اعات- 
األكث�ر زيارة عاملي�ا رغم كل 
الصعوب�ات واملخاط�ر الت�ي ترافق رحل�ة التوجه 
إلي�ه، و س�بق أن ثار بش�كل كبر س�نة 2007 يف 
حني تسبب انفجاران السن���ة املاضية بوفاة أحد 

الرحالة اإليطاليني وإجالء حوايل سبعني شخصا.

املراقب العراقي/ متابعة...
أنفق رجل أعمال من هونغ كونغ أكثر من 
ملي�ون دوالر لرشاء موقف لركن س�يارته 

يف مركز املدينة.
وذك�رت وكاالت أنب�اء أن املوق�ف ال�ذي 
يصل حجم�ه إىل 135 قدًما مربًعا، يقع يف 
مكان شديد االزدحام، حيث تتمركز حوله 
رشكات كبرة، م�ن ضمنها مركز تجاري 

ضخ�م يف قلب هونغ كون�غ يتألف من 73 
طابًقا.

ويع�ادل هذا املبلغ وه�و 7.6 ماليني دوالر 
مح�ي، 30 ضع�ف قيم�ة مع�دل الدخ�ل 

السنوي للفرد يف هونغ كونغ.
وُتعّد هونغ كونغ أكثر املدن غالًء للمعيشة 
بالعال�م يف 2018 و2019، بحس�ب مؤرش 

مرسر لتكلفة املعيشة السنوية.

وتربع مدينة هونغ كونغ عىل رأس قائمة 
من أغىل أسواق العقارات يف العالم إذ يبلغ 
متوسط سعر املنزل يف هونغ كونغ 1.235 

مليون دوالر.
رك�وًدا  تش�هد  كون�غ  هون�غ  أن  يذك�ر 
اقتصادًيا وخصوًصا يف س�وقها العقارية 
يف ظل األزمة السياسية املستمرة منذ أكثر 

من 5 أشهر.

رجل يشتري 
موقًفا

 لسيارته 
بمليون دوالر !

 الجئون سوريون يفوزون ببطولة العالم للروبوتات
شارك فيها 1500 فريق

املراقب العراقي/ متابعة...
ف�از فريق م�ن الالجئني الس�وريني يضم 
الش�بان ماه�ر العس�اوي وعّم�ار كب�ور 
وسالم الفرخ ويوسف شعبان وآمنة كبور 
ببطولة العالم للروبوتات فرس�ت غلوبال 
التي اس�تضافتها اإلمارات، وش�ارك فيها 
1500 متس�ابق من 191 دولة، تنافس�وا 
ع�ىل ابت�كار روبوت�ات ق�ادرة ع�ىل أداء 
وظائف لتنظي�ف املحيط�ات والبحار من 

امللوثات.
ويقول امل�رشف عىل »فري�ق األمل« يامن 
مليئ�ة  كان�ت  الفري�ق  »رحل�ة  النج�ار، 
باإلرصار والعزيمة والجهد، ولم يثنهم ُبعد 

الت�ي واجهتهم  املس�افات والعقبات 
عن النجاح يف تحقيق آمالهم وترك 

بصم�ة بس�جل التق�دم العلمي 
للشباب العربي«.

أن  الفري�ق  أعض�اء  وي�رى 
الت�ي  والصعوب�ات  العقب�ات 
واجهته�م يف س�ورية بس�بب 
قادته�م  املتواصل�ة  الح�رب 

للبح�ث ع�ن وس�يلة للخ�روج 
من تلك الدوامة، وش�كلت الدافع 

جدي�دة  أش�ياء  لتعلُّ�م  الرئي�س 
ومبتكرة.

وبدأت رحل�ة أعض�اء الفريق مع 
تعلم م�واد العلوم والتكنولوجيا 

والرياضي�ات  واالقتص�اد 
وغرها من امل�واد التي تحفز 
عىل مواكبة التطور العاملي يف 
التقني�ة والرمج�ة واالبتكار 
دورات  يف  التس�جيل  ع�ر 
الت�ي تقدم  »منظم�ة مابس« 
التعليم املجاني ألكثر من ثالثة 

آالف طفل بمخيمات لبنان.
-خ�الل  الفري�ق  وش�ارك 

مس�رته- يف العدي�د من 
لبن�ان  يف  املس�ابقات 
والعالم،  العربي  والوطن 

وف�از بثالث�ني جائ�زة، وش�ارك يف جميع 
دورات جوائ�ز بطول�ة العال�م للروبوتات 
»فرست غلوبال« يف املكسيك وحصل عىل 
الجائ�زة األوىل، وأيض�ا يف دورة الوالي�ات 
املتحدة.وأقيمت بطول�ة العالم للروبوتات 
وال�ذكاء االصطناع�ي فرس�ت غلوبال يف 
دب�ي عىل مدار أربعة أي�ام، وضمت 1500 
متناف�س ضمن الفئ�ة العمرية من 14 إىل 
18 عاما، وتم اختيار الفرق املشاركة فيها 
بناء عىل نتائجها، يف سلسلة من الفعاليات 
التي اس�تمرت طوال العام 
دول  بمختل����ف 

العالم. 

رسوم متحركة تحكي كامل تاريخ 
األرض في 140 ثانية

املراقب العراقي/ متابعة...
ن�رش موق�ع »ذي ص�ن« الريطاني 
فيديو قصرا يجس�د رس�ما متحركا 
يخت����ر  أو  »يضغ�ط«  مذه�ال 

تاريخ األرض يف 140 ثانية.
ويع�رض الفيدي�و الج�دول الزمن�ي 
ل�ألرض البال�غ 4.5 مليار ع�ام، كما 
ل�و كان رحلة من لن�دن إىل إدنره يف 

اململكة املتحدة.
وتب�دأ املح�اكاة املبتك�رة م�ن لندن، 
عىل بعد 332 مي�ال )534.3 كم( من 
إدن�ره، حي�ث لم يم�ض وقت طويل 
عىل اصطدام كوكبن�ا بكوكب مارق، 

مكونا القمر.
وم�ع املرور ش�ماال ع�ر املقاطعات 
املنزلية، تظهر العالمات األوىل ألشكال 
الحياة البسيطة قبل زهاء 3.8 مليار 
س�نة. وما إن نصل إىل »يوركشاير«، 
ف���إن انفجار البكتي����ريا املنتجة 

لألكسجني يغزو األرض.
وبع�د زهاء 200 مليون س�نة، يتألأل 
الجو باألكس�جني، ما يس�مح بحياة 

أكثر تعقيدا.

وبالوصول إىل جن�وب إدنره- تقريبا 
تس�تعمر  الرحل�ة-  م����ن   %90
 465 زه�اء  من�ذ  األرض  النبات�ات 

مليون سنة.
ومع املرور إىل العاصمة اإلسكتلندية 
ع�ر  يب�دأ  الفيدي�و،  مقط�ع  يف 
الق�ارات  وتتش�كل  الديناص�ورات 

السبع لألرض. 
وتقرب الرحل�ة مقدار 5 أميال فقط 
م�ن نهايته�ا، عند مرحل�ة اصطدام 
الديناص�ورات«  كويك�ب »انق�راض 

باألرض.  
وتطور اإلنس�ان املع�ارص منذ زهاء 
200 أل�ف س�نة، أو ع�ىل بع���د 78 
قدم�ا )23.7 م�ر( م����ن وس�ط 

إدنره.
وقبل قرن من الزمان، مع بدء الحرب 
العاملي�ة األوىل، نجد أنفس�نا عىل بعد 
أق�ل م�ن بوص�ة واح�دة من وس�ط 

إدنره.
وخلص الفيدي�و املذهل إىل كم الزمن 
القلي�ل من تاري�خ األرض، الذي كان 

البرش جزءا منه.

لوحة إيطالية 
مفقودة تباع

 بـ24 مليون يورو!

سماء بحيرة 
إسكتلندية تكتسي 

باللون األخضر 

املراقب العراقي/ متابعة...
أعلن�ت دار أكتيون للم�زادات يف 
فرنس�ا أن لوح�ة زيتي�ة للفنان 
اإليطايل تشيمابوي، تعود للقرن 
الثال�ث ع�رش وكان�ت مفقودة 
لوقت طوي�ل، بيع�ت بقيمة 24 
ملي�ون   26.6( ي�ورو  ملي�ون 
دوالر(، وهو ما يعادل أكثر من 4 
أمثال القيم�ة التي كانت مقدرة 

لها.
وكانت اللوحة »كرايست موكد«، 
ع�ر  أوائ�ل  إىل  ترج�ع  الت�ي 
النهضة، قدرت بما يراوح بني 4 

و6 ماليني يورو.
وقال رئي�س دار مزادات أكتيون 
يف منطقة سوني شمايل فرنسا، 
دوميني�ك ل�و كوين�ت: »عندم�ا 
يع�رض عمل لفن�ان ن�ادر مثل 
تك�ون  أن  علي�ك  تش�يمابوي، 
مس�تعدا للمفاج�آت. ه�ذا أول 

عمل يعرض لتشيمابوي«.
ول�م تكش�ف دار امل�زادات ع�ن 
هوي�ة املش�ري، لكنه�ا قال�ت 
إن متحف�ا أجنبي�ا كان م�ن بني 

املزايدين.
وكان�ت اللوح�ة الصغ�رة، التي 
س�نتيمرا   26 طوله�ا  يبل�غ 
وعرضه�ا 20 س�نتيمرا، معلقة 
لسنوات بالقرب من إناء للطهي 
يف  فرنس�ية  عج�وز  مطب�خ  يف 
العاصم�ة  ش�مايل  كومبيان�ي 

الفرنسية.

 املراقب العراقي/ متابعة...
تمكن املصور الفوتوغرايف، ماسيج 
وينيارتش�ك، م�ن إلتق�اط ص�ور 
تلونه�ا  لحظ�ة  للس�ماء  مذهل�ة 
بالل�ون األخرض يف ظاه�رة تتكرر 

كل عام.
املص�ور اإلس�كتلندي تمك�ن م�ن 
إلتق�اط صور للس�ماء التي تلونت 
بالل�ون األخ�رض ف�وق بح�رة يف 
مش�هد خي����ايل، وتع�رف ه�ذه 
األض�واء باس�م »أرورا« يف اململكة 

املتحدة.
حي�ث تمكن املصور م�ن إلتقاطها 
يف خلي�ج س�نكلر يف كايثنيس كما 
وتمكن من إلتق�اط صور أخرى يف 

بحرة لوخ واتن.
ويفرس العلم س�بب ه�ذه الظاهرة 
أن جزيئات مشحونة كهربائيا من 
الش�مس تدخل إىل الغالف الجوي، 
نتيج�ة لعواصف قوي�ة بما يف ذلك 

الهيليوم و الهيدروجني.

املراقب العراقي/ متابعة...
تواج�ه الطرف�ان عند ج�رس الجمهورية 
يف العاصم�ة ال�ذي اس�تخدمه املحتجون 
الرمزي�ة  التحري�ر  للتق�دم م�ن س�احة 
للوص�ول إىل املق�ار الحكومية الرس�مية 
باملنطق�ة الخرضاء، ع�ىل الضفة األخرى 
م�ن نه�ر دجلة.أعاق�ت ق�وات مكافحة 
الش�غب الت�ي يرت�دي عنارصه�ا ب�زات 
س�وداء تقدم املتظاهرين، وقاموا بإطالق 
واب�ل م�ن قناب�ل الغ�از املس�يل للدموع 
من دون اس�تخدام الرص�اص الحي هذه 
املرة.فبعد أس�بوع داٍم م�ن االحتجاجات 
مطل�ع الش�هر الح�ايل، ع�اد املتظاهرون 
هذه املرة متس�لحني بدفاعاتهم البدائية. 
قام بعضهم برفع الدالء البالس�تيكية من 
الش�وارع، ومط�اردة القناب�ل لتغطيتها، 
املنبع�ث منها.لك�ن  الغ�از  أث�ر  وتقلي�ل 
آخرين، وضعوا تلك الدالء عىل رؤوس�هم، 
يف محاولة لتجنب إصابات الرأس الخطرة 
التي تس�ببها تلك القنابل يف حال طالتهم.

أم�ا البعض اآلخر، فق�د وجدوا يف قفازات 
البس�تنة حالً أمثل، إذ تس�مح س�ماكتها 
بالتقاط القنابل الساخنة مجدداً، ورميها 
مب�ارشة باتج�اه الق�وات األمني�ة، إال إذا 
لركلها.األكث�ر  متاح�ة  الفرص�ة  كان�ت 
اس�تعداداً ب�ني املتظاهري�ن كان�وا أولئك 
الذين يرتدون أقنعة باللون األزرق الداكن، 
الت�ي عادة م�ا يس�تخدمها الرس�امون، 

لحماية أنفسهم من استنشاق الغاز.
الس�احة،  األق�ل حظ�اً م�ن رف�اق  أم�ا 
فابتك�روا آلي�ات بدائية، م�ن خالل قص 
عبوة البيبيس، وتغطية أنوفهم وأفواههم.

يق�ول أح�د املتظاهري�ن »اآلن إذا أصبت 
بقنبلة غاز، س�تدمع عين�ي قليالً، لكنني 
لن أختنق« حتى أن الطقس املاطر كان يف 
صالح املحتجني، إذ كانت املياه املتساقطة 

باله�واء  األحي�ان، مصحوب�ة  يف بع�ض 
الب�ارد، تطه�ر األج�واء من س�حب الغاز 

الكثيفة.
املرشوبات الغازية

وتتك�ون الغ�ازات املس�يلة للدم�وع من 
جزئيات صلب�ة متناهية الصغ�ر تتحول 
عن�د إطالقها يف الجو إىل غازات، تتس�بب 
يف إصابة متنش�قيها بأع�راض مختلفة، 
تراوح بني الس�عال وذرف الدمع، وتؤدي 
أحيانا لإلصابة بحروق أو بالعمى املؤقت، 
وتق�ود يف حاالت ن�ادرة إىل تقيؤ متواصل 

يفيض إىل املوت.
وبالت�ايل، فإن غس�ل الوج�ه باملرشوبات 
الغازي�ة أو عص�ر الليم�ون، والحلي�ب، 
يعت�ر من أهم م�واد تخفي�ف األعراض، 
ويس�تخدم املتظاهرون هذه التقنية منذ 
س�نوات ح�ول العالم.وأق�دم ع�دد قليل 
م�ن العراقيني ع�ىل تحمي�ل صناديق من 
املرشوبات الغازية يف س�ياراتهم وقادوها 
إىل أق�رب نقط�ة م�ن املظاه�رات قبل أن 

توقفهم القوات األمنية.
وعن�د تل�ك النقط�ة، يب�دؤون بالتلوي�ح 
الذي�ن  اآلخري�ن  املتظاهري�ن  لرفاقه�م 
يحمل�ون الصنادي�ق ويس�رون به�ا إىل 
م�كان املواجه�ات م�ع رشط�ة مكافحة 
الش�غب. يق�ول أحده�م »أنق�ل ه�ذه إىل 

إخوتنا املحتجني«.

يف مواجهة القوات الأمنية العراقية التي ا�شتعدت لإمطار احل�شود املجتمعة يف بغداد 
بالقنابل امل�شيلة للدموع لتفريقهم، كان املتظاهرون بكامل جاهزيتهم وعتادهم 

املتمثل بالدلء البال�شتيكية وعلب امل�شروبات الغازية وقفازات الب�شتنة.

البيبسي.. سالح المتظاهرين العراقيين ضد القنابل المسيلة للدموع 

السعال وذرف الدمع والحروق 
اهم عالمات المتظاهرين

اصبح العراقيون يحملون صناديق 
من المشروبات الغازية في سياراتهم 

ارتداء الكمامات سمة مشتركة 
بين المتظاهرين

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

إال كان له بكل نظرة حّجة مرورة.
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