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بيشمركة البرزاني تعاود حديثها عن الهيمنة 
على المناطق المتنازع عليها مستغلة ضعف الحكومة

تماهي سياسي يفاقم التمادي الكردي

المراقب العراقي/ القسم السياسي...
ارتفع�ت ح�دة التمادي الكردي منذ تس�نم 
رئيس الوزراء الحايل عادل عبد املهدي زمام 
الحكم، بسبب العالقة الوطيدة التي تجمعه 
بالكرد، حيث اوجدت فس�حة م�ن التحرك 
لحزب برزاني، واعطت لهم املس�احة لزياد 
تجاوزاته�م س�واء املتعلقة منه�ا بقضية 
تصدي�ر النف�ط، او الع�ودة اىل م�ا يع�رف 
ب�«املناطق املتنازع عليها« بعد ان انسحبوا 
منها خالل العملية العسكرية -اعادة فرض 
القانون- والتي ارجعت بموجبها محافظة 
كرك�وك وعدد م�ن املناطق املتن�ازع عليها 
و املناف�ذ الحدودي�ة اىل س�يطرة الحكومة 

االتحادية.
حديثه�ا  الربزان�ي  بيش�مركة  وع�اودت 
بالع�ودة اىل املناط�ق املتن�ازع عليها تحت 
ذريعة املس�اهمة يف حمايته�ا، وعدم قدرة 
الجي�ش العراق�ي ع�ى توف�ر االم�ن فيها 

بمفرده.
 80 وح�دات  قائ�د  اك�د  الجان�ب  وبه�ذا 
إقلي�م  لحكوم�ة  التابع�ة  البيش�مركة  يف 
كردس�تان، نجات عيل، إن الجيش العراقي 
لن يس�تطيع حف�ظ أمن املناط�ق املتنازع 
عليها دون التعاون مع البيشمركة بحسب 

زعمه.
وعرب ع�ن أمل�ه ب�”التوص�ل إىل اتفاق مع 
الجي�ش العراقي يفيض إىل إعادة االنتش�ار 
املشرتك مرة أخرى يف املناطق املتنازع عليها 

بني حكومة اإلقليم والحكومة االتحادية”.

وق�ال ان »الحقائق أثبتت عى أرض الواقع 
بيش�مركة  ب�دون  العراق�ي  الجي�ش  أن 
كردس�تان ال يس�تطيع حفظ األمن يف تلك 

املناطق« بحسب ترصيحه.
وبه�ذا الخص�وص ي�رى املحلل الس�يايس 

منهل املرش�دي، ان الضع�ف والوهن الذي 
عمل�ت به حكومة عبد املهدي منذ تس�نمه 
للس�لطة، رشع االبواب ام�ام حزب برزاني 

والكتل الكردية االخرى ملزيد من التجاوز.
وقال املرش�دي يف حديث خص به »املراقب 
اىل  للع�ودة  الك�رد  »حدي�ث  ان  العراق�ي« 

املناطق املتنازع عليها، يجب ان يواجه برد 
حاسم من الحكومة«.

الت�ي واجه�ت  »البيش�مركة  ان  واض�اف 
الجي�ش العراق�ي خ�الل عملي�ات ف�رض 
القان�ون اليمك�ن ان تعود مج�دداً لتعطى 
مهام امنية يف مناطق سهل نينوى وكركوك 

ومناطق اخرى«.
ولف�ت اىل ان »الحكوم�ة اخفق�ت بوق�ف 
النف�ط، ومنحته�م  تم�ادي االك�راد ع�ى 
مخصصات من املوازنة تفوق ما يطمحون 
ب�ه، وم�ع كل ذل�ك الي�زال الك�رد يهربون 
النف�ط اىل الخ�ارج ، ويرضب�ون القرارات 

واالتفاقات عرض الحائط«.
عى الصعيد ذاته يرى املحلل السيايس سالم 
عب�اس، ان عملية االس�تحواذ عى املناطق 
املتن�ازع عليها بدأ منذ عام 2003، بس�بب 

عدم االلتزام بالدستور والقانون.
وق�ال عباس يف ترصيح خ�ص به »املراقب 
العراقي« ان »هنالك تراخي واضح من قبل 
الحكوم�ة الحالية بما يتعلق بملف املناطق 
املتن�ازع عليه�ا، ال�ذي ق�د ينته�ي بضياع 

كركوك وذهابها اىل االقليم«.
وأض�اف ان »ارضار كث�رة ع�ى الصعي�د 
االقتصادي واالمن�ي واالجتماعي قد تلحق 
باملناط�ق املتن�ازع عليها يف حال اس�تمرار 
سياسية الحكومة الحالية بهذه الشاكلة ».

ولف�ت اىل ان » االك�راد اىل ه�ذه اللحظ�ة 
يتعاملون م�ع املناطق املتنازع عليها بأنها 
ج�زء م�ن اقلي�م كردس�تان ، الس�يما بعد 
رسقات النفط والتعاقد مع رشكات اجنبية 
وتصدي�ر نفطه�ا اىل خارج البل�د دون علم 

الحكومة ».
ورج�ح » ان يك�ون هنال�ك عوام�ل ضغط 
غ�ر معلنة عى الحكوم�ة بما يتعلق بملف 

املناطق املتنازع عليها«.

أك�د ائت�الف الن�رص، الي�وم األربع�اء، ان التعدي�ل 
ال�وزاري، ال�ذي يطم�ح اليه رئي�س ال�وزراء عادل 

عبداملهدي، لن يحل األزمة التي يمر بها العراق.
وقال�ت النائ�ب عن االئت�الف ندى ش�اكر جودت، يف 
ترصيح تابعته »املراقب العراق�ي«، ان »األزمة التي 
يمر بها العراق، ومطالب املتظاهرين، ال تحل باجراء 

تعديل وزاري، ال يشمل وزارات مهمة وحساسة«.
وبينت جودت ان »هناك وزارات فيها ش�بهات فساد 
وع�ى وزراءها م�ؤرشات كثرة، لك�ن عبداملهدي لم 
يشملها بالتعديل الوزاري، وانما ذهب عى الوزارات، 
الت�ي هي ليس بي�د الجه�ات املتنف�ذة، التي يخىش 

عبداملهدي التقرب من وزارتها«.

المراقب العراقي/ بغداد ...
اك�د النائب ع�ن تحالف الفتح، قيص عب�اس، اليوم 
األربع�اء  أن ث�الث هيئ�ات ومؤسس�ات حكومي�ة 
س�تفقد رشعيتها القانونية بعد 8 أيام، بسبب عدم 
اسال أسماء مرش�حي الدرجات الوظيفية الخاصة 

إىل الربملان للتصويت عليها.
وق�ال عباس يف ترصيح تابعت�ه »املراقب العراقي« ، 
إن »رئيس الوزراء عادل عبداملهدي، لم يرس�ل حتى 
االن أس�ماء املرش�حني للدرجات الوظيفية الخاصة 
إىل الربمل�ان، من اج�ل التصوي�ت عليه�ا«، مبينا أن 
»عدم ارس�ال األس�ماء حتى اللحظة، سيضع ثالث 
مؤسس�ات حكومي�ة يف خان�ة املؤسس�ات الفاقدة 

للرشعية القانونية«.
وأض�اف أن »الوق�ت املتبق�ي غ�ر كاٍف إلس�عاف 
الحكوم�ة م�ن فخ فق�دان الرشعي�ة«، الفت�ا إىل أن 
»يوم 24 من الش�هر الجاري سيكون املوعد النهائي 
لحسم ملف الدرجات الوظيفية الخاصة وفقا لطلب 

الحكومة الذي قدمته يف شهر حزيران املايض«.

النصر: التعديل الوزاري 
لن يحل األزمة

هيئات ستفقد شرعيتها 
بعد 8 ايام .. من هي ؟

المراقب العراقي/ متابعة...
أن مرتزق�ة تحال�ف  كش�فت وكال�ة روي�رتز 
الع�دوان الس�عودي اإلمارات�ي، يس�تولون عى 
5 آالف برمي�ل م�ن النف�ط من أح�د الحقول يف 
محافظة شبوة ويقومون بتصديرها عرب ميناء 

يف بحر العرب. 
ونقل�ت الوكال�ة ع�ن مس�ؤول برشك�ة صافر 
للبرتول قوله: إن »الرشكة تستأنف ضخ النفط 
من حقولها يف ش�بوة جنوب�ي اليمن إىل مرفأ يف 

بحر العرب بغرض التصدير للخارج«. 

وأضاف املسؤول أن »رشكة صافر، تضح حاليا 
النفط بمعدل خمسة آالف برميل يوميا وتتوقع 
زي�ادة مع�دل الضخ ع�رب خط أنابي�ب إىل ثالثة 

أضعاف يوميا«. 
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المراقب العراقي/ متابعة...
اعل�ن تحال�ف الفتح، الي�وم االربعاء، انه س�يدعم رئي�س الوزراء ع�ادل عبد 
امله�دي باس�تبدال وزراءه املقرصين عرب الطرق الدس�تورية. وقال النائب عن 
التحال�ف محمد كريم يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« ، ان “تحالف الفتح 
س�يدعم عبد املهدي باس�تبدال اي وزير مقرص ولم يطبق الربنامج الحكومي 

بش�كل دقيق”، الفتا اىل ان “الدعم س�يكون مرهونا بتقديم االسباب الحقيقة 
من اس�تبدال ال�وزراء”. واضاف ان “قضية اس�تبدال ال�وزراء يجب ان تكون 
خالية من االس�تهداف السيايس والحزبي لنجاح العملية السياسية”، مبينا ان 
“مجلس النواب بانتظار تقديم االس�باب من قبل عبد املهدي الستبدال الوزراء 

الذين ارسل اسماءهم ملجلس النواب خالل الفرتة املاضية”.

مرتزقة العدوان السعودي ينهبون موارد اليمن 
في وضح النهار

الفتح: ندعم استبدال وزراء عبد المهدي بالطرق الدستورية
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المراقب العراقي/ متابعة...
ح�ذر عض�و لجن�ة االم�ن والدف�اع 
النيابية النائب عب�د الخالق العزاوي، 
اليوم األربع�اء، من خط�ورة الوضع 
يف منطق�ة مطيبيج�ة التابعة لصالح 

الدين.
وق�ال الع�زاوي، يف ترصي�ح صحفي 
إن  العراق�ي«،  »املراق�ب  تابعت�ه 
»مطيبيج�ة تعد االن أخطر بقعة عى 
ارض الع�راق، وه�ي ناف�ذة لتصدير 
االره�اب ملحافظ�ات دي�اىل وكركوك 
وص�الح الدين«، الفت�ًا اىل انها »تمثل 
واملؤك�دة  املعلوم�ة  النقط�ة  حالي�ا 
لوج�ود داع�ش، الن نش�اطهم ب�ات 
بش�كل علن�ي لي�ال ونه�ارا ويمك�ن 

رؤيتهم بالعني املجردة عن بعد«.
وأضاف، أن »حوض املطيبيجة الواقع 

ع�ى الحدود الفاصل�ة بني دياىل 
وص�الح الدي�ن لكن�ه ضمن 

حدود االخرة، تحّول اىل نقطة ارتكاز 
هام�ة لتنظي�م داع�ش ومق�ر كبر 

لخالياه يف االشهر الست األخرة«.
وأش�ار عض�و لجن�ة األم�ن والدفاع 
يف  داع�ش  »خط�ر  أن  اىل  النيابي�ة، 
املطيبيج�ة يزداد يوما بع�د يوم، وقد 
يؤدي اىل انتكاس�ات ال تحمد عقباها 

هن�اك  تك�ن  ل�م  ت إذا  ا ء ج�را ا
انهاء  يف  حازمة 

يحص�ل  م�ا 
فيها«.

نائب يحذر من عودة االرهاب 
الى منطقة في صالح الدين

تحرك برلماني لمحاسبة المفتشين العموميين المتهمين بالفساد 
المراقب العراقي/ احمد محمد...

يف اط�ار مس�اعي الحكومة والربمل�ان للقضاء 
عى الفس�اد واعادة فت�ح ملفات�ه التي قدرت 
رسقاته�ا بمئ�ات امللي�ارات، تنطل�ق خطوات 
نيابي�ة الحال�ة املفتش�ني العمومي�ني امللغ�اة 
مناصبه�م مؤخرا ممن هو متهم بالفس�اد اىل 
الجهات القضائية بغية محاسبتهم باعتبارهم 
احد مصادر الفساد بحسب ماوصفهم الربملان 
والغ�ى مناصبه�م بس�ببه. واس�تكماال لتل�ك 
املس�اعي اص�در مجل�س القضاء االع�ى قرارا 
بتش�كيل محكم�ة جناي�ات مركزي�ة ملكافحة 
الفساد شأنها النظر بقضايا املتهمني بالفساد 
من أصح�اب املناص�ب كافة. فم�ن جهته اكد 
النائ�ب عن تحالف س�ائرون عباس عليوي، ان 
ملفات املفتش�ني العموميني س�تحال للمجلس 
االعى ملكافحة الفس�اد للتحقي�ق فيها واحالة 

الفاسدين منهم للقضاء.
وق�ال علي�وي يف ترصي�ح اطلع�ت »املراق�ب 
العراق�ي« علي�ه ان »مجل�س النواب س�يحيل 
ملف�ات املفتش�ني العمومي�ني للمجلس االعى 
وكش�ف  فيه�ا  للتحقي�ق  الفس�اد  ملكافح�ة 

املتس�رتين ع�ى ملفات الفس�اد«، الفت�ا اىل ان 
»املجلس االعى س�يحيل الفتش�ني الفاس�دين 

للقضاء ملحاسبتهم قانونيا«.
املفتش�ني  بملف�ات  »التحقي�ق  ان  واض�اف 
العموميني امر رضوري كونه اصبح قضية رأي 
عام”، مبين�ا ان “مجلس النواب ال يمكنه ادانة 

اي مفتش دون وثائق تثبت تورطه بالفساد«.
وم�ن جهة اخرى ق�رر مجلس القض�اء االعى 

تش�كيل محكم�ة جناي�ات مركزي�ة ملكافحة 
الفس�اد تعن�ى بنظر قضايا املتهمني بالفس�اد 

من أصحاب املناصب.
وق�ال مجل�س القض�اء االع�ى يف بي�ان تلقت 
»املراق�ب العراق�ي« نس�خة من�ه ان »رئي�س 
مجل�س القض�اء األعى الق�ايض فائ�ق زيدان 
ح�رض اجتماع�اً ض�م رئي�س االدع�اء الع�ام 
ورؤس�اء  القضائ�ي  اإلرشاف  هيئ�ة  ورئي�س 

محكمتي اس�تئناف الرصاف�ة والكرخ وقضاة 
املحاكم املختص�ة بنظر قضايا هيئة النزاهة يف 
بغداد واستضاف االجتماع رئيس ديوان الرقابة 
املالي�ة صالح نوري خلف القائ�م بمهام رئيس 
هيئة النزاه�ة ومدير عام الدائ�رة القانونية يف 
مكتب رئيس الوزراء حس�نني فؤاد ومدير عام 
دائرة التحقيقات يف هيئة النزاهة كريم الغزي«.
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مجلس بغداد: ننتظر قرار محكمة القضاء بخصوص منصب المحافظ
المراقب العراقي/ متابعة...

أك�دت عض�و مجل�س محافظة بغ�داد هدى 
جلي�ل، االربع�اء، أن ق�رار محكم�ة القض�اء 
االداري سيحس�م الجدل القائم بشأن منصب 

املحافظ.
وقال جليل، يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب 
العراق�ي«، إن »ع�ددا م�ن اعض�اء املجل�س 

قدم�وا االثنني املايض، طعن�ا لدى املحكمة، يف 
جلسة التصويت عى اس�تقالة املحافظ فالح 
الجزائري، عى اعتبار ان االجراءات القانونية 

غر مكتملة الخاصة بطلب االستقالة«.
وأضاف�ت أن »الجزائ�ري ايض�ا ق�دم طعن�ا، 
بجلس�ة انتخ�اب محاف�ظ جدي�د، وال ي�زال 
»املجل�س  أن  مبين�ًة  صالحيات�ه«،  يم�ارس 

بانتظار رد محكمة القضاء االداري يف جلس�ة 
التصوي�ت ع�ى اس�تقالة الجزائري وجلس�ة 

انتخاب محافظ جديد«.
وكان مجل�س محافظ�ة بغ�داد، ق�د ص�وت 
االثن�ني املايض )14 ترشين األول 2019(، عى 
محم�د جاب�ر العطا محافظ�اً لبغ�داد، خلفاً 

للمحافظ املستقيل، فالح الجزائري.

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
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من احلدث
A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w p a p e r

توجه نيابي لمحاسبة المفتشين المتهمين بالفساد والقضاء يشكل محكمة مختصة الصحاب المناصب العليا

الحشد الشعبي ينفذ عملية 
أمنية لمالحقة فلول داعش 

شمال شرقي ديالى
املراقب العراقي/ دياىل...

نفذت قوات الحش�د الش�عبي، عملية أمنية ملالحقة فلول 
داعش شمال رشق دياىل.

وق�ال إعالم الحش�د، يف بي�ان تلقت "املراق�ب العراقي" 
نسخة منه، انه "بمش�اركة ألوية الحشد )اللواء االول 
و28 ومفارز مكافحة املتفجرات واالس�تخبارات( تم 
ال�روع بعملية تفتيش وتطهري ملناطق عني الهاليل 

وصوال اىل منطقة عيل صغري شمال رشق دياىل".
وأضاف، أن "العملية انطلقت بمحورين األول بدأ 
من تالل نفط خانه واملحور الثاني بمنطقة عني 
الهاليل ملالحق�ة فلول داعش ش�مال رشق دياىل 

ضمن قاطع عمليات الحشد".

تفكيك خلية 
ارهابية في كركوك

املراقب العراقي/ كركوك...

اف�اد مصدر امن�ي، بتفكيك خلي�ة تنتمي اىل 
تنظيم داعش يف محافظة كركوك.

وق�ال املص�در، ل�� "املراق�ب العراق�ي" انه 
"وف�ق معلومات اس�تخبارية دقيق�ة تمكن 
عنارص اس�تخبارات اللواء الثال�ث فرقة الرد 
الرسيع وبالتنس�يق مع جهاز االمن الوطني 
من تفكيك خلي�ة ارهابية تتك�ون من اربعة 
اش�خاص ينتم�ون اىل بقاي�ا تنظي�م داعش 

داخل مدينة كركوك".
واض�اف، ان "االرهابي�ني ص�ادرة بحقه�م 
مذكرات قبض وفق امل�ادة الرابعة من قانون 

مكافحه االرهاب يف محافظة كركوك".

مقتل واصابة 6 اشخاص نتيجة انفجار 
لم تعرف طبيعته في السليمانية

املراقب العراقي/ السليمانية...

أف�اد مص�در امن�ي، بم�رع وإصاب�ة 6 
أش�خاص وأعتق�ال 6 عرب اث�ر انفجار لم 
تعرف طبيعته بعد يف محافظة السليمانية.
وق�ال املصدر، يف تري�ح اطلعت "املراقب 
العراقي" عليه إن "شخصني لقوا مرعهم 
واصي�ب اربع�ة اخري�ن بانفح�ار يتوق�ع 
ان يك�ون قنبل�ة يدوي�ة عىل جب�ل ازمر يف 
السليمانية، لكن لحد االن تفاصيل الحادث 

غري واضحة".
وأض�اف، ان "القوات االمني�ة اعتقلت عىل 
اثر ذلك 6 اش�خاص م�ن املواطنني العرب، 
فيم�ا نقلت جثت�ي الش�خصني الذين قتلوا 
اىل الط�ب الع�ديل يف املدين�ة، والجرح�ى اىل 

مستشفى شار بوسط السليمانية".

المراقب العراقي/ القسم السيايس...

يف اطار مساعي الحكومة والربملان للقضاء عىل الفساد 
واعادة فتح ملفاته التي قدرت رسقاتها بمئات املليارات، 
تنطلق خطوات نيابية الحالة املفتشني العموميني امللغاة 
مناصبهم مؤخ�را ممن هو متهم بالفس�اد اىل الجهات 
القضائي�ة بغي�ة محاس�بتهم باعتبارهم اح�د مصادر 
الفس�اد بحس�ب ماوصفهم الربملان والغ�ى مناصبهم 

بسببه.
واس�تكماال لتلك املس�اعي اصدر مجلس القضاء االعىل 
قرارا بتشكيل محكمة جنايات مركزية ملكافحة الفساد 
ش�أنها النظر بقضاي�ا املتهمني بالفس�اد من أصحاب 

املناصب كافة.
فم�ن جهت�ه اكد النائ�ب ع�ن تحالف س�ائرون عباس 
عليوي، ان ملفات املفتشني العموميني ستحال للمجلس 
االعىل ملكافحة الفساد للتحقيق فيها واحالة الفاسدين 

منهم للقضاء.
وق�ال عليوي يف تريح اطلعت "املراقب العراقي" عليه 
ان "مجلس النواب س�يحيل ملفات املفتشني العموميني 
للمجلس االعىل ملكافحة الفس�اد للتحقيق فيها وكشف 
املتس�رين عىل ملفات الفس�اد"، الفت�ا اىل ان "املجلس 
االعىل سيحيل الفتشني الفاس�دين للقضاء ملحاسبتهم 

قانونيا".
واض�اف ان "التحقي�ق بملف�ات املفتش�ني العموميني 
ام�ر رضوري كونه اصب�ح قضية رأي ع�ام”، مبينا ان 
“مجلس الن�واب ال يمكنه ادان�ة اي مفتش دون وثائق 

تثبت تورطه بالفساد".
وم�ن جهة اخ�رى قرر مجل�س القضاء االعىل تش�كيل 
محكم�ة جنايات مركزية ملكافحة الفس�اد تعنى بنظر 

قضايا املتهمني بالفساد من أصحاب املناصب.
وق�ال مجل�س القض�اء االعىل يف بي�ان تلق�ت "املراقب 
العراقي" نس�خة منه ان "رئيس مجلس القضاء األعىل 
القايض فائق زيدان ح�ر اجتماعاً ضم رئيس االدعاء 

العام ورئيس هيئة اإلرشاف القضائي ورؤساء محكمتي 
اس�تئناف الرصافة والك�رخ وقضاة املحاك�م املختصة 
بنظر قضايا هيئة النزاهة يف بغداد واستضاف االجتماع 

رئي�س ديوان الرقاب�ة املالية صالح ن�وري خلف القائم 
بمهام رئيس هيئة النزاهة ومدير عام الدائرة القانونية 
يف مكتب رئيس الوزراء حس�نني ف�ؤاد ومدير عام دائرة 

التحقيقات يف هيئة النزاهة كريم الغزي".
وأضاف ان "املجتمعني ناقش�وا س�بل وضع آلية جديدة 
ملكافحة الفس�اد وتشخيص أس�باب الخلل يف هذا امللف 

وناقشوا املقرح املقدم من السيد رئيس مجلس القضاء 
األعىل يف جلس�ة مجلس النواب التي خصصت ملناقش�ة 
موضوع مكافحة الفس�اد حيث ش�خص احد أهم هذه 
األس�باب وهي انشغال هيئة النزاهة واملحاكم املختصة 
بنظ�ر عمله�ا بقضايا بس�يطة ينطبق عليه�ا الوصف 
القانوني كقضية فس�اد حس�ب تعريف جريمة الفساد 
بموجب قان�ون هيئة النزاهة لكنها كث�رية جداً وأثرها 
عىل الوضع االقتصادي غري ملموس ومن ثم التأثري عىل 
حسم القضايا الكبرية ذات التأثري الواضح عىل االقتصاد 

الوطني".
ولف�ت إىل أن  "رئي�س املجل�س اق�رح يف حين�ه تعديل 
قان�ون هيئ�ة النزاهة بحي�ث تكون الهيئ�ة مختصة يف 
التحقيق يف القضايا الكبرية إال أن هذا التعديل لم يتم إىل 
االن".، الفتا اىل انه "إزاء ش�يوع ظاهرة الفساد اإلداري 
الش�اذة وكعالج آن�ي لحني تعديل قان�ون هيئة النزاهة 
أقر املجتمع�ون املقرح البديل وت�م عرضه عىل أعضاء 
مجلس القضاء األعىل يف جلس�ة الكرونية حصلت فيها 
املوافقة عىل تشكيل )محكمة جنايات مكافحة الفساد 
املركزية( يف رئاس�ة محكمة اس�تئناف بغ�داد / الكرخ 
اس�تناداً إلحكام امل�ادة )29/ثانياً( م�ن قانون التنظيم 
القضائي تختص يف نظر قضايا الفساد الكربى وقضايا 
الفساد الخاصة باملتهمني اللذين يتولون مناصب مهمة 
يف كافة الس�لطات ومؤسس�ات الدولة ومن يرتبط بتلك 

القضايا بأي صفة كانت".
وذك�ر ان�ه "يت�م اختي�ار القضاي�ا التي تدخ�ل ضمن 
اختص�اص املحكم�ة املذك�ورة من قبل رئاس�ة االدعاء 
الع�ام بع�د الت�داول مع هيئ�ة النزاه�ة بالتنس�يق مع 
املحكمة"، موضحا ان "التحقيق يف تلك القضايا يتوالها 
قض�اة التحقيق األوائ�ل يف محكمة التحقي�ق املختصة 
بقضاي�ا هيئ�ة النزاه�ة يف محكم�ة اس�تئناف بغداد / 
الرصاف�ة والك�رخ بالتنس�يق م�ع رئاس�ة محكمت�ي 
االستئناف بخصوص القضايا املرتكبة يف بغ�داد وبقي�ة 

املحافظ�ات".

عالمات استفهام كثيرة 
تحوم حول مرشح وزارة 

االتصاالت
املراقب العراقي/ بغداد...

كش�ف عضو لجنة الخدمات النيابية عب�اس يابر العطايف، 
عن سبب رفض مجلس النواب مرشح وزارة االتصاالت أمري 
عريان البياتي والذي يش�غل منصب وكيل الوزارة، مبينا ان 
الكث�ري من عالم�ات االس�تفهام تحوم ح�ول البياتي.وقال 
يابر يف تريح اطلعت "املراقب العراقي" عليه إن "مجلس 
النواب رفض ترش�يح وزير االتصاالت والذي يشغل منصب 
وكي�ل الوزارة لوجود عالمات اس�تفهام ومؤرشات حوله".
وأضاف أن "الربمل�ان خول رئيس ال�وزراء باختبار كابينته 
الوزاري�ة الجديدة فضال عن الوكالء وامل�دراء العامني بعيدا 
ع�ن املحاصص�ة والضغ�وط وان يحضوا بمقبولي�ة عالية 

داخل مجلس النواب".
وأشار إىل أن "املجلس لن بمنح الثقة ألي 
وزير أو درجة خاصة يراها غري مناسبة 

أو عليها عالمات استفهام".
ولف�ت إىل أن "ع�دم حص�ول 
االتص�االت  وزراء  م�ن  كل 
والهج�رة والصناعة لوجود 
رئي�س  وع�ىل  م�ؤرشات 
ال�وزراء الحض�ور إىل قبة 
األس�باب  لطرح  الربملان 
واملس�ببات من ترش�يح 

هكذا شخصيات".

املراقب العراقي/ بغداد...

أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي آليات التقديم 
عىل قن�وات التعليم الحكومي املس�ائي واالهيل للس�نة 
الدراس�ية 2019 – 2020، مبين�ة أن التقديم س�يكون 

خالل األيام املقبلة.وقالت الوزارة يف بيان تلقت "املراقب 
العراقي" نسخة منه إن "آليات القبول تتضمن مراجعة 
مراكز اإلرش�اد يف الجامعات العراقية وبحس�ب الرقعة 
الجغرافية ملحل س�كن الطلب�ة لتفعيل الرقم االمتحاني 
الخ�اص به�م"، مبين�ة انه "س�يتم إطالق اس�تمارات 

التقديم عىل الدراس�ة املس�ائية يف الجامع�ات والتعليم 
األهيل خالل األيام القليلة املقبلة حيث س�يكون التقديم 
الكروني�ا ع�رب البواب�ة االلكروني�ة لدائرة الدراس�ات 
والتخطي�ط واملتابعة بالتنس�يق مع مراكز اإلرش�اد يف 
الجامعات من خالل إدخال موظفيها يف دورات مكثفة".

وبين�ت انه "يحق للطالب التقديم لجميع قنوات القبول 
عىل ان يكون الخيار األخري للطالب يف التس�جيل بأفضل 
الخي�ارات التي حصل عليها س�واء يف التعلي�م العام أو 
الخاص أو األهيل او املس�ائي وبما يتوافق مع إمكاناته 

العلمية واملادية".

التعليم تعلن قرب فتح التقديم على الكليات األهلية والدراسة المسائية

االمن النيابية: نتائج االعتداء على المتظاهرين 
ستعلن خالل 3 ايام

توجيه حكومي بدراسة استيعاب الف مهندس 
في الوزارات والمحافظات

املراقب العراقي/ بغداد...

كش�ف عضو لجنة األمن والدفاع 
النيابي�ة بدر الزي�ادي، ان اللجنة 
املكلف�ة  العلي�ا  التحقيقي�ة 
بالتحقي�ق بش�ان اص�دار أوامر 
قتل املتظاهرين ستعلن نتائجها 
خالل ثالث�ة أيام.وقال الزيادي يف 
تريح اطلعت "املراقب العراقي" 
عليه إن "اللجنة التحقيقية العليا 
املكلف�ة بالتحقيق بش�ان اصدار 
أوامر قتل املتظاهرين عىل وش�ك 
إنه�اء عملها وس�تعلن تقريرها 

أمام الحكوم�ة والربملان وإحالة 
املتورطني للقضاء".

وأضاف أن "نتائج التحقيق سيتم 
اإلع�الن عنه�ا خ�الل ثالث�ة أيام  
وس�يحال كل من أعط�ى األوامر 
بإط�الق الن�ار ع�ىل املتظاهرين 
منصب�ة  كان  مهم�ا  للمحاك�م 

الحكومي وانتمائه السيايس".
وأش�ار إىل  الزي�ادي أن "اللجن�ة 
مؤلف�ة م�ن الحكوم�ة والربملان 
االم�ن  لجن�ة  رئي�س  برئاس�ة 
والدفاع  اليمكن تسويف الحقائق 

او تحريفها كما يشاع".

املراقب العراقي/ بغداد...

وج�ه رئي�س مجل�س ال�وزراء، ع�ادل عبد 
املهدي، باس�تيعاب ألف مهندف يف الوزارات 

واملحافظات.
تلق�ت  بي�ان  يف  اإلعالم�ي،  مكتب�ه  وذك�ر 

"املراقب العراقي" نس�خة من�ه، أن "رئيس 
مجل�س ال�وزراء ع�ادل عبدامله�دي التق�ى 
بمكتب�ه الرس�مي صب�اح اليوم، ع�ددا من 
ممثيل املهندس�ني املعتصمني ، وجرى تسلم 
مطالبهم وبحثها يف حوار مبارش ورصيح".

وأك�د رئيس مجلس ال�وزراء، أن "الحكومة 

أعط�ت األولوي�ة من�ذ بداية عمله�ا لتقديم 
كل مايلب�ي احتياجات الش�عب العراقي ويف 
مقدمتها تلبية املطالب املروعة يف الحصول 
ع�ىل ف�رص العمل".ووج�ه عب�د امله�دي، 
ب�"دراسة إستيعاب ١٠٠٠ ) الف مهندس ( 

للعمل يف مختلف الوزارات واملحافظات".

البصرة تعلن حاجتها 
الى 27 ألف عامل خدمي

املراقب العراقي/ البرة...

اعت�رب عضو مجل�س محافظة البرة 
مجل�س  ق�رار  ان  املنص�وري  نش�أت 
املحافظة ليوم أمس والقايض بتش�عيل 
15 ال�ف ي�د عامل�ة مقاب�ل تقديمه�م 
الخدمة يف الدوائر الخدمية ملدة 3 أشهر 
بمنحة ش�هرية تقدر ب�400 ألف دينار 
يأتي بعد دراسة إمكانية املحافظة دفع 
تل�ك املبالغ من موازن�ة املحافظة لعام 
2019، وبعد تشكيل لجنة من مجلس 
املحافظ�ة ملخاطبة الدوائر الخدمية 
االعداد  ح�ول 
لت�ي  ا

العاملة.وق�ال  االي�دي  م�ن  تحتاجه�ا 
املنصوري يف تري�ح اطلعت "املراقب 
وبع�د  "اللجن�ة  ان  علي�ه  العراق�ي" 
كامل�اء  الخدمي�ة  الدوائ�ر  مخاطب�ة 
واملج�اري والبلدي�ة والبلدي�ات وكذلك 
العم�ل والش�ؤون االجتماعية ومديرية 
التقاع�د اتض�ح أن تل�ك الدوائ�ر كانت 
بحاجة إىل 27 ألف عامل، وبعد تقليص 
الع�دد وف�ق إمكانية املحافظ�ة إىل 15 
الف فرصة عمل صوت املجلس عىل ذلك 
القرار وسريس�ل اىل املحافظ�ة للتنفيذ 
الحكوم�ة  تتبن�ى  أن  ع�ىل  واإلع�الن، 
االتحادية إيج�اد الحلول لتلك الريحة 

يف موازنة عام 2020".
أن "ع�ىل دي�وان  املنص�وري  وأض�اف 
املحافظ�ة إيج�اد آلي�ة معين�ة إلعالن 
آلي�ة أخ�رى  العم�ل، وتحدي�د  ف�رص 

للتقديم عليها".



االقت�صادي
مؤسسة IFC تعتمد دليل 

الحوكمة المؤسسية للمصارف 
الصادر عن البنك المركزي

اعلن البنك املركزي العراقي، امس الثالثاء، عن اعتماد مؤسسة 
التمويل الدولية IFC دليل الحوكمة املؤسسية للمصارف الصادر 
 )IFC( عنه.وقال يف بيان، ، اعتمدت مؤسس�ة التمويل الدولية
"دليل الحوكمة املؤسسية للمصارف العراقية" الصادرعن البنك 
املرك�زي العراقي ، إذ يوضح هذا البنك ب�أن الدليل تم االعرتاف 
به و ن�ره عاملياً وإضافته إىل اللوائ�ح الدولية والعاملية للمرة 
األوىل .يذكر أن الحوكمة املؤسس�ية للمصارف تهدف إىل تحديد 
طبيعة العالقة بني مجلس إدارة املرصف واإلدارة التنفيذية بما 
يؤدي إىل حماية أموال املودعني واملس�اهمني وأصحاب املصالح 

و يضمن اإلفصاح والشفافية .

االتصاالت تخلي مسؤوليتها 
عن استمرار قطع االنترنت 

عن شرائح الهواتف
 اخلت وزارة االتصاالت مسؤوليتها عن استمرار قطع 

خدمة االنرتنت عن رشائح الهاتف }سيم كارت{.
وقال مصدر يف الوزارة  إن "الوزارة غري مس�ؤولة عن 
قطع االنرتنت برائ�ح الهاتف وهذا االمر عائديته اىل 

هيئة االعالم واالتصاالت".
واض�اف أن "الوزي�ر حصل ع�ى موافقة ع�دم قطع 

االنرتنت وبالتايل تمت اعادة الخدمة للعراق".
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ويبدو مل�ف املديونية العراقي�ة مخيفاً ومحبط�اً. ووفقاً 
لوكال�ة التصنيف االئتماني "س�تاندرد آند بورز" فالديون 
س�تزيد عى م�دار األعوام األربع�ة املقبلة. تض�ع الوكالة 

.)B-/B( العراق عند تصنيف

توق�ع صن�دوق النقد ال�دويل أن ترتف�ع ديون الع�راق إىل 
132.4 ملي�ار دوالر لتص�ل ذروتها الع�ام 2020 مع 138 

مليار دوالر. 
االجراءات التي قام بها العراق يف عهد حكومة العبادي من 

خالل اصدار س�ندات مالية بقيمة ملي�اري دوالر وبفوائد 
مرتفع�ة , مش�كلة اخ�رى تواج�ه حكومة عب�د املهدي , 
فالتصني�ف االئتماني جع�ل العراق يرفع اس�عار الفائدة 
عى س�نداته من اجل تس�ويقها خارجيا , مما يعد اجراء 

اقتصادي غري ناجح وس�يضاف مبل�غ امللياري عى ديون 
العراق التي ستستحق جزء منها عام 2020 والقسم االخر 
2021 , مما س�يضطر الع�راق اىل اجراء تس�وية لديونه , 

واضافة فوائد جديدة تثقل كاهل االقتصاد العراقي .

ان قرض صندوق النقد لم تس�هم يف رف�ع  التصنيف املايل 
للع�راق وبالت�ايل ال يمنحه درج�ة من التصني�ف تتيح له 
بيع س�نداته بصورة ميرسة ,وذلك االمر سيؤدي اىل فرض 
اس�عار فائدة كبرية عى س�نداته من اجل اقناع املصارف 

العاملية برائها .
يقول الخبري االقتصادي الدكتور عبد الرحمن املش�هداني 
يف اتص�ال مع )املراقب العراق�ي (:عندما طرح العراق اول 
مرة للس�ندات املالية لم يس�تطع بيعها برغم فائدة تصل 
اىل %15 وذل�ك بس�بب غي�اب الثق�ة للمؤسس�ات املالية 
العاملي�ة باالقتص�اد العراقي املكبل بالدي�ون نتيجة حربه 

ضد االرهاب .
وتابع املشهداني : االقتصاد الوطني لم يشهد تحقيق نمو 
اقتص�ادي واض�ح , نتيجة عدم تحقيق نم�و حقيقي من 
خالل موازنات البلد للسنوات املاضية, فضال عن القروض 
الكب�رية التي ترهق خزينة العراق والتي ستس�تحق العام 

املقبل , مما يجعل العراق امام محنة اقتصادية كبرية.
من جانبه يقول الخبري االقتصادي لطيف العكييل يف اتصال 
مع )املراقب العراقي(:ان السندات املالية التي تم اصدارها 
بقيم�ة ملياري دوالر ليس حلول اقتصادية ناجحة , وانما 
سعي حكومة العبادي السابقة للحصول عى اموال مهما 
كان�ت التبعات وراء تعثر تلك الس�ندات التي اصبحت غري 
اقتصادية بس�بب الفوائد الكبرية التي وضعها العراق من 

اجل تسويقها .
 وتابع العكييل :ان تفعي�ل القطاعات االقتصادية االخرى 
هو الحل االفضل لزيادة واردات العراق ,كما ان هناك دول 
صديقة للعراق تعطي س�الح ومواد غذائية بفائدة بسطة 
وبمدة طويلة ,اال ان هيمنة القرار االمريكي عى االقتصاد 
العراق�ي هو الذي اج�ره عى االقرتاض وطرح الس�ندات 
حتى تكبله بالديون ويكون فريسة سهله لسيطرة امريكا 

عى القرار السيايس.

بين�ت اللجن�ة املالي�ة النيابية، االربع�اء، ان 
موازنة 2020 س�تعاني عج�زا كارثيا خاصة 
ان اس�عار النف�ط دون املس�توى املطل�وب 
اضافة اىل القرارات والحل�ول الرتقيعية التي 
اطلقته�ا الحكومة ماس�يزيد حج�م االنفاق 

بفارق كبري عن حجم االيرادات املتحققة.
وقال عضو اللجنة ناجي رديس ، ان “املوازنة 
عب�ارة عن تقدي�رات مس�تقبلية لالي�رادات 
العامة والنفقات، حيث تقدر النفقات العامة 
132 تريلي�ون يف حني تقدر االيرادات ب� 115 

تريلي�ون دين�ار، وه�ذه االيرادات ق�د ترتفع 
وتنخف�ض وباالمكان زي�ادة النفقات لكنها 

محكومة بقانون املوازنة العامة”.
واض�اف ان “موازن�ة الع�راق تعان�ي عجزا 
حقيقياً، خاصة ان اسعار النفط التلبي اليوم 

السعر املحدد يف املوازنة، حيث ان اطالق االف 
الدرجات الوظيفية من قبل الحكومة سيزيد 
العج�ز يف املوازن�ة واالنف�اق الع�ام اليج�اد 
الغط�اء املايل للدرج�ات الت�ي اطلقتها، لكن 

هذه القرارات عبارة عن حلول ترقيعية”.

وبني ان “موازنة العام املقبل قد تحتسب عند 
50 دوالر للرمي�ل، وهذا املبلغ مع وجود هذه 
الدرجات الوظيفية سيجعل املوازنة ستعاني 
عج�زا كارثي�اً، خاصة ان النفق�ات اكثر من 

االيرادات”.

التخبط االقتصادي وراء ضعف التصنيف المالي للبالد

السندات الخارجية التي اصدرها العراق اصبحت عبء مالي بسبب فوائدها المرتفعة وديون اضافية 

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...

يواجه العراق صعوبة في 
تسديد الفاتورة السنوية لتمويل 
مؤسساته الحكومية المتخمة 
بالبطالة الُمقّنعة بغاية احتواء 
الغضب الشعبي على الفشل 
الحكومي والغرق بالفساد 
واستنزاف الموارد بشكل 
متصاعد.

مصرف الرافدين يطلق المالية النيابية: حلول الحكومة ترقيعية وموازنة 2020 ستعاني عجزًا كارثيًا
قروض اضافة البناء وترميم 

الدور السكنية للمواطنين

أعل�ن م�رصف الرافدين، الي�وم االربع�اء، اطالق 
ق�روض اضاف�ة البن�اء وترمي�م وتاهي�ل ال�دور 
الس�كنية للمواطنني,و“قرر إط�الق منح قروض 
50 مليون دينار ملوظفي الدولة و30 مليون دينار 
للمواطن�ني م�ن اصح�اب ال�دور الس�كنية )ملك 
رصف طاب�و س�كني( لغ�رض اضافة البن�اء او 

ترميم وتاهيل الدور السكنية التابعة لهم”.
وأضاف البيان، أن “مبلغ القرض بالنسبة ملوظفي 
الدولة 50 مليون أما بالنسبة للمواطنني فان مبلغ 

القرض 30 مليون دينار”.
وأش�ار إىل أن “م�دة القرض 10 س�نوات ويس�دد 
الق�رض خ�الل 120 ش�هرا”، داعي�ا “املواطن�ني 
واملوظفني لزيارة فروع املرصف وترويج معامالت 
منح تلك القروض، وضم�ان القرض رهن العقار 
املراد ترميمه وتأهيله او اضافة البناء اليه لصالح 
امل�رصف وم�ن الدرج�ة االوىل وان يك�ون العقار 
باسم مقدم القرض ونوعه دار سكن رصف طابو 

سكني”.

وصول نسبة انجاز كاسر االمواج 
في ميناء الفاو الكبير لـ %100

اعل�ن وزي�ر النق�ل عبدالله لعيب�ي ، االربعاء، 
ان نس�بة انجاز كارس االم�واج يف ميناء الفاو 
الكب�ري جنوب البرصة وصل�ت اىل %100 وان 
اعمال البنى التحتية البحرية والرية متقدمة 

جدا.
وقال لعيبي يف بيان ، ان ” نس�بة انجاز كارس 
االمواج يف ميناء الفاو الكبري جنوب محافظة 

الب�رصة وصل�ت اىل %100 مبين�اً ان ” ه�ذه 
النس�ب ج�اءت نتيج�ًة للتخصيص�ات املالية 

املعدة لهذا العام”.
واضاف لعيبي، انن�ا ” نأمل ان ترصد يف العام 
املقب�ل اضعاف م�ا ُخصص له ه�ذا العام من 
ام�وال ك�ون ه�ذا امل�روع بمثاب�ة مروع 

العراق األول”.

مجلس االنبار: منفذ القائم 
يعمل بصورة طبيعية دون اي توقف

نفى مجل�س محافظة االنب�ار، االربعاء، 
توق�ف منفذ القائم الحدودي مع س�وريا 
بس�بب العمليات العس�كرية يف س�وريا، 
مش�ريا اىل ان التب�ادل التج�اري والنق�ل 
الش�خيص يعمل بصورة طبيعي�ة باملنفذ 

رغم العمليات العسكرية بسوريا.
وقال عضو املجلس كريم هالل  إن “منفذ 

القائ�م الرابط بني س�وريا والعراق يعمل 
بص�ورة طبيعي�ة ول�م يتاث�ر بالعمليات 
العس�كرية يف الرق�ة وبع�ض املحافظات 

السورية”.
أن “الوض�ع األمن�ي يف  وأض�اف ه�الل، 
املنفذ جيد ومس�تقر وهناك تبادل تجاري 
وتنقل فردي بني مواطني البلدين بصورة 

مس�تمرة دون اي توق�ف”، نافيا “وجود 
اي ضغ�وط م�ن اج�ل ايق�اف املنفذ عن 

العمل”.
واش�ار اىل ان “ الق�وات األمنية عززت من 
تواجده�ا العس�كري عى ط�ول الريط 
الحدودي مع سوريا ملنع اي تسلل ارهابي 

محتمل من سوريا باتجاه العراق”.

انجاز فرز أربعة االف قطعة ارض
 جاهزة للتوزيع في الديوانية

أعلن املكتب اإلعالمي لنائب رئيس الوزراء 
للش�ؤون االقتصادي�ة وزير املالي�ة فؤاد 
حس�ني، االربعاء، ع�ن انجاز ف�رز ٤٠٠٠ 
قطعة ارض جاه�زة للتوزيع يف محافظة 
الديوانية.وذكر بيان للمكتب ، أنه “بجهود 
مبارك�ة وتوجي�ه مب�ارش من قب�ل نائب 

رئيس الوزراء للش�ؤون االقتصادية وزير 
املالي�ة فؤاد حس�ني ب�ارشت وزارة املالية 
دائرة عقارات الدولة وضمن الخطه املعدة 
ضمن الرنام�ج الحكومي ، انج�از افراز 
٤٠٠٠ ال�ف قطعة ارض جاه�زة للتوزيع 
يف محافظ�ة الديواني�ة قضائ�ي الدغ�ارة 

والحمزة”.
ي�رسي  “العم�ل  أن  البي�ان  وأض�اف 
وباس�تمرار يف جميع محافظاتنا العزيزة 
يف افراز وتهيئة االرايض للتوزيع”، مشريا 
إىل أن “ه�ذه اإلج�راءات ب�دأت من�ذ عام 

.”٢٠١٨

أعلن محافظ نينوى منص�ور املرعيد، اليوم 
االربعاء، تخصيص 100 مليار دينار اضافية 
لتمويل مش�اريع خدمية خالل العام الحايل 

ضمن صندوق اإلعمار.
وق�ال املرعي�د، يف بي�ان ، "ت�م تخصي�ص 
صن�دوق اعمار املناطق املح�ررة 100 مليار 

دين�ار كمنح�ة اضافي�ة لتمويل املش�اريع 
الخدمية يف املحافظة".

واش�ار املرعي�د اىل ان "املبلغ املذكور س�يتم 
تخصيصه ملش�اريع اضافية يج�ري االعداد 
لتنفيذها خالل املرحلة املقبلة والتي س�يتم 
توزيعه�ا عى القطاع�ات الخدمية ولجميع 

الدوائ�ر الحكومية والتي س�تعزز الخدمات 
املقدمة للمواطنني".

وثم�ن املحاف�ظ دور مدي�ر صن�دوق اعمار 
املناط�ق املحررة مصطف�ى الهيتي لجهوده 
املبذولة يف دعم مش�اريع االعمار والتنمية يف 

محافظة نينوى.

محافظ نينوى: تخصيص 100 مليار دينار اضافية لتمويل مشاريع خدمية
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المراقب العراقي/ متابعة...4
كش�ف الرئيس اإليراني الشيخ حسن روحاني أن 
انسحاب الواليات املتحدة من االتفاق النووي جاء 
بعد ضغوط من السعودية و«إرسائيل«، مؤكدا أن 
خطة العمل الشاملة املشرتكة لم تكن لتنهار لوال 
الضغوط اإلرسائيلية والس�عودية واملتش�ددين يف 

الواليات املتحدة األمريكية.
ويف كلم�ة ألقاها خالل مراس�م افتتاح الجامعات 
ومراكز التعليم الع�ايل للعام الجديد اليوم األربعاء 
أوض�ح روحاني أن »من أس�ماهم أج�روا البيت 
األبيض عىل االنس�حاب م�ن االتف�اق النووي، يف 
الوق�ت الذي كان يف إيران نق�اش محتدم حول ما 

إذا كان االتفاق جيًدا أم ال«.
وأض�اف روحان�ي »لقد وقفن�ا أمامه�م لحماية 
برنامجن�ا من التقنية النووي�ة، وربحنا 3 قضايا 
رفعناه�ا ضد أمريكا يف محكمة اله�اي، وتقدمنا 
يف العدي�د من املج�االت رغم كل الضغ�وط ومنها 

الدفاعات الجوية«.

المراقب العراقي/ متابعة...
ذك�ر مس�ؤولون ان انتحاري�ا من حركة طالبان قتل ثالثة أش�خاص ع�ىل األقل وأصاب 27 

آخرين، اليوم األربعاء، عندما فجر شاحنة مفخخة قرب مقر للرشطة يف أفغانستان.
وق�ال ذبي�ح الله مجاه�د، املتحدث باس�م الحركة يف بي�ان، إن »مقاتيل طالبان اس�تخدموا 

ش�احنة كبرية يف الهجوم الذي وقع يف إقليم لغمان يف رشق البالد«.
بدوره، لفت أسد الله دولت زاي املتحدث باسم حاكم اإلقليم إىل أن »20 تلميذا بمدرسة دينية 

بني املصابني«.

المراقب العراقي/ متابعة...
واصل اآلالف من س�كان إقليم كتالونيا شمايل 
رشق�ي إس�بانيا مظاهراته�م للي�وم الثان�ي 
عىل الت�وايل عىل خلفية أحكام بس�جن 12 من 
ق�ادة االنفصاليني، مما أدى إىل اش�تباكات مع 

الرشطة.
واختار املحتجون محارصة مبنى املقر الرسمي 
للحكومة اإلسبانية بمدينة برشلونة، مؤكدين 

أن هذه لن يكون آخر احتجاج يف كتالونيا.
وفرق�ت رشط�ة مكافحة الش�غب حش�دا من 
املتظاهري�ن، وأطلق�ت الغاز املدم�ع واعتقلت 
ثالثة أش�خاص، يف ح�ني ذكرت وس�ائل إعالم 
محلية أن تس�عة أش�خاص تلقوا عالجا طبيا 

بعد إصاباتهم.

من جهته، اتهم القائ�م بأعمال وزير خارجية 
إسبانيا جوس�يب بوريل القادة االنفصاليني يف 

كتالونيا بالعمل وفق طريقة »ش�مولية«.
وأض�اف توري�ل أن أصل املش�كلة يتمثل ىف أن 
حركة االنفصال تتجاهل أبن�اء كتالونيا الذين 

ال يفضلون االنفصال.
ويف وق�ت س�ابق  حكم�ت املحكمة اإلس�بانية 
العليا بس�جن 12 سياسيا وناش�ًطا من إقليم 
كتالوني�ا بتهمة التحريض ع�ىل االنفصال عام 

.2017
ُيش�ار إىل أن االدع�اء الع�ام يف إس�بانيا طالب 
يف ش�باط املايض بإن�زال عقوبة الس�جن عىل 
املتهم�ني ال��12 ملدد ت�راوح بني س�بعة و25 

عاما.

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد امني املجلس االعىل لالمن القومي االيراني 
عيل ش�مخاني ان ايران سرتد ردا حازما عىل 
الجهات التي تقف وراء مهاجمة ناقلة النفط 
االيرانية »سابيتي« يف البحر االحمر، الجمعة 

املاضية بما يجعلهم نادمني عىل فعلتهم.
جاء ذلك خ�الل لقاء ممثل قائد الثورة وامني 
املجلس االع�ىل لالمن القوم�ي االيراني »عيل 
ش�مخاني« يف طهران اليوم االربعاء، مبعوث 
الفرنتيي�ف«  »الكس�اندر  ال�رويس  الرئي�س 
، حي�ث ج�رى البحث ح�ول آخ�ر التطورات 

االقليمية والدولية.
واك�د الجانب�ان يف ه�ذا اللق�اء ع�ىل تعزي�ز 
العالق�ات ب�ني اي�ران وروس�يا يف االصع�دة 

السياس�ية والدفاعية واالمنية واالقتصادية، 
وتب�ادل وجهات النظر حول آخ�ر التطورات 
االعت�داء  م�ن  القل�ق  وخاص�ة  االقليمي�ة 

العسكري الرتكي عىل سوريا.
وباإلش�ارة إىل الخط�ة األمريكي�ة الغامضة 
إلحي�اء داع�ش وزعزعة األمن يف غرب آس�يا 
، أكد ش�مخاني عىل رضورة يقظة وتنس�يق 
دول املنطقة وملواجهة اإلجراءات التي يمكن 

أن تؤدي اىل زعزعة االمن واالستقرار.
بمعاي�ري  التعام�ل  ان  ش�مخاني  واوض�ح 
مزدوجة م�ع االرهاب من قب�ل أي دولة امر 
غ�ري مقب�ول، مضيف�ا: يجب أن يك�ون حل 
قضي�ة إدلب يف س�وريا عىل ج�دول األعمال 

كأحدى أولويات مكافحة اإلرهاب.

روحاني: دولتان حّرضتا البيت األبيض لالنسحاب من االتفاق النووي دولي دوليعربي  عربي 
تقرير: مرتزقة العدوان السعودي يستولون 

على 5 االف برميل من النفط اليمني

صحف 
ومجالت

المراقب العراقي/ بغداد...
لالنتخاب�ات  الديمقراطي�ة  املرش�حة  وجه�ت 
الرئاس�ية األمريكي�ة تول�ي غاب�ارد تهم�ة إىل 
تس�تخدم  أنه�ا  معلن�ة  األمريكي�ة،  الس�لطات 
تنظيم »القاع�دة« اإلرهابي ضد حكومة الرئيس 

السوري بشار األسد.
ويف مناظ�رة بني مرش�حي الح�زب الديمقراطي 
للرئاس�ة قالت غابارد:«أضمن أننا سنتوقف عن 

دع�م اإلرهابيني مث�ل »لقاعدة« يف س�وريا، التي 
تستخدمها حكومتنا كقوات برية يف حرب تغيري 

النظام هناك«.
كما وعدت غابارد برفع العقوبات التي تفرضها 
الس�عودية ضد اليم�ن والعقوبات التي تس�ببت 

باملجاعة يف سوريا.
صحيف�ة  نرشت�ه  تقري�را  غاب�ارد  ووصف�ت 
»نيويورك تايمز« ب�«املثري لالش�مئزاز«، لوصفه 

إياه�ا بأنه�ا »تابع�ة لروس�يا« و«مدافع�ة عن 
األسد«.

وستكون الواليات املتحدة عىل موعد مع انتخاب 
رئي�س جدي�د يف ع�ام 2020، يف قائم�ة تض�م 
مرشحي الحزب الديمقراطي باإلضافة إىل غابارد 
الس�يناتور بريني ساندرز ونائب الرئيس السابق 
جو بايدن، وسيتنافس�ون بوج�ه الرئيس الحايل 

دونالد ترامب الذي أعلن نيته الرتشح أيضا.

المراقب العراقي/ متابعة...
تقرتب بريطانيا من التوصل التفاق مع االتحاد األوروبي بش�أن بريكس�ت، يف 
ظل تقديم تنازالت من جانب رئيس الوزراء الريطاني بوريس جونس�ون فيما 

يتعلق بالحدود األيرلندية.
ونقلت صحيفة »ذي غارديان« الريطانية إنه »س�يتعني عىل جونس�ون الفوز 
بموافق�ة الرملان بما فيه�ا الحزب الديمقراط�ي الوحدوي اإليرلن�دي وأنصار 
الريكس�ت املتش�ددين داخ�ل ح�زب املحافظني عىل أس�اس أن�ه بموجب هذا 
االتفاق ستظل إيرلندا الشمالية من الناحية القانونية داخل األراىض الجمركية 

لريطانيا«.
وق�ال مصدر للصحيفة إن »مثل هذا االتفاق س�يكون م�ن الصعب للغاية عىل 
الح�زب الديمقراطي الوحدوي تقبله، لكنه ال يس�تطيع أن ينتقد عالنية جهود 

جونسون«.
وأوضح�ت الصحيفة أنها »علم�ت أن رشوط التفاوض ت�م االتفاق عليها، من 

حيث املبدأ ستكون إقامة حدود جمركية عر البحر اإليرلندي«.
وكان ترتيبا مشابها قد تم رفضه من قبل رئيسة الحكومة السابقة تريزا ماي 

عىل أساس أنه ال يمكن أن يقبل بها أي رئيس وزراء بريطاني.

المراقب العراقي/ متابعة...
بعد عامني من صعوده إىل وراثة العرش السعودي، يجد محمد بن سلمان نفسه 
أم�ام تحديات تتعلق بإنجازاته، ومع أنه قدم نفس�ه بمثابة الرجل القوي الذي 
يري�د تحويل الس�عودية، إال أن حصيلة الرجل القوي فق�رية كما يقول أمروز 
ك�ريي، مدير رشكة االستش�ارات األمنية االقتصادية “أالك�و” بلندن، يف تقرير 
نرشه موقع “بزنس إنس�ايدر”، مش�ريا إىل أن وعود األمري الش�باب لم تتحقق، 
فنس�بة البطالة الي�وم عالية ويقوم رج�ال األعمال األثرياء بنق�ل ثرواتهم إىل 

خارج اململكة، أما الغربيون فمرتددون يف وضع أموالهم فيها.
ويضيف أن »األمري الشاب الذي وقف واثقا من نفسه عىل املرسح الدويل أصبح 
ظل نفس�ه، بل ويب�دو أنه “أهني”، فس�معته اإلقليمية كرجل ق�وي تراجعت، 

أم�ا إصالحاته االقتصادية فل�م تتحرك قيد أنملة. ويعان�ي من ضغوط لتحمل 
مسؤولية مقتل جمال خاشقجي.

وبحسب التقرير الذي تابعته »املراقب العراقي« فأن »محمد بن سلمان يكافح 
من أجل الحصول عىل احرتام يف املجتمع الدويل وينظر له كش�خص ضعيف من 
منافسته اإلقليمية إيران«، وألنه نفر الكثري من املستثمرين من خالل محاوالته 
املغلفة بغالف تطهري الفساد وسجن األثرياء املؤثرين يف البالد ودوره يف جريمة 
مقتل خاش�قجي، فإن عزلة وريث العرش كانت كاملة لوال الدعم املتواصل من 
معظم الس�عوديني، خاصة الش�باب الذين دعموا إصالحاته االجتماعية. وهذه 
وللمفارقة من ش�خص ديكتاتوري يطمح لتحويل البالد إىل دولة ليرالية وذات 

رؤية متقدمة.

تايمز:مرشحة للرئاسة األميركية تعد بوضع حد للدعم  نيويورك 
األمريكي لـ«القاعدة« في سوريا والمجاعة في اليمن

المراقب العراقي/ متابعة...
أشارت معلومات من نش�طاء وعوائل املعتقلني 
يف س�جون البحرين، إىل تده�ور صحة عدد كبري 
من الس�جناء املحكومني باإلعدام وتسجيل عدد 
من حاالت اإلغماء وهبوط حاد يف الس�كر وصل 
إىل 3، وذل�ك يف اليوم الس�ادس من اإلرضاب عن 

الطعام.
عائل�ة املحكوم باإلعدام »محمد ريض« قالت إنه 
يف حالة س�يئة بس�بب اإلرضاب، وأضافت “كان 
يبدو ع�ىل صوته االره�اق الش�ديد وأخرنا بأن 
مجموع�ة من املعتقل�ني اصابتهم حال�ة اغماء 
وتع�ب الش�ديد ودوران بال�رأس وهب�وط ح�اد 

بالسكر لدرجة 3”.
فيم�ا أف�ادت زوجة املحك�وم باإلع�دام »محمد 
رمضان« إنه كان يف حالة ُيرثى لها وال يستطيع 
التكلم بشكل جيد، ويشعر بدوار يف رأسه وأغمي 
علي�ه عدة م�رات، إضافًة إىل أن�ه يعاني من آالم 

شديدة يف الصدر واملفاصل.
هذا وأعرب نش�طاء عن قلقهم بع�د ورود أنباء 

مؤكدة بسقوط املرضب املحكوم باإلعدام »سيد 
أحمد العبار« بعد وصول نس�بة الس�كر لديه إىل 
3، وأضافت املعلومات “إدارة س�جن جو ترفض 
نقلهم للعيادة بس�بب اش�رتاطها ف�ك اإلرضاب 

الذي يستمر منذ 6 أيام”.
وحّم�ل عوائل املعتقل�ني املرضبني ع�ن الطعام 
وزارة الداخلية مسؤولية سالمة أبنائهم، داعني 
لالستجابة ملطالبهم وتقديم العالج الفوري لهم.

تدهور صحة عدد كبير من المعتقلين في سجون البحرين

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�فت وكال�ة روي�رتز أن مرتزق�ة تحال�ف 
العدوان الس�عودي اإلماراتي، يس�تولون عىل 
5 آالف برمي�ل من النفط من أح�د الحقول يف 
محافظ�ة ش�بوة ويقوم�ون بتصديره�ا عر 

ميناء يف بحر العرب.
ونقل�ت الوكالة عن مس�ؤول برشك�ة صافر 
للب�رتول قول�ه، الي�وم األربع�اء: إن »الرشكة 
تس�تأنف ض�خ النفط م�ن حقولها يف ش�بوة 

جنوب�ي اليمن إىل مرفأ يف بح�ر العرب بغرض 
التصدير للخارج«.

وأض�اف املس�ؤول أن »رشك�ة صاف�ر، تضح 
حاليا النفط بمعدل خمسة آالف برميل يوميا 
وتتوقع زيادة معدل الضخ عر خط أنابيب إىل 

ثالثة أضعاف يوميا«.
وكانت وزارة النف�ط واملعادن قد أعلنت خالل 
مؤتم�ر صحف�ي يف صنع�اء، يف الخامس من 
ش�هر أكتوبر الح�ايل أن دول تحال�ف العدوان 

ومرتزقته�ا نهب�وا قيمة أكثر م�ن 18 مليون 
برمي�ل م�ن ص�ادرات النف�ط الع�ام املايض، 

ووردوا قيمتها ألحد البنوك يف السعودية.
وأب�دى وزي�ر النف�ط واملع�ادن أحم�د دارس 
الجهوزي�ة ألي اتفاق يخصص عائدات النفط 

والغاز لرصف مرتبات كل املوظفني.
ويفتح ترصيح مسؤول رشكة صافر لرويرتز 
ملف الث�روات اليمنية الواقعة تحت س�يطرة 
الع�دوان  ينهبه�ا  والت�ي  واملحتل�ني  الغ�زاة 

ومرتزق�ة القابع�ني يف فنادق الري�اض، فيما 
يعاني الش�عب اليمني ج�راء انقطاع املرتبات 
وت�ردي األوض�اع املعيش�ية ج�راء اس�تمرار 
أمم�ي  والحص�ار، يف ظ�ل صم�ت  الع�دوان 

متواطئ.
كما يحتجز تحالف العدوان بقيادة السعودية 
واإلم�ارات بغط�اء أمريك�ي يف ع�رض البحر 
األحم�ر 11 س�فينة م�ن املش�تقات النفطية 

إمعانا منه يف زيادة معاناة اليمنيني.

بريطانيا تقترب من توقيع اتفاق مع االتحاد األوروبي بشأن بريكست« الغارديان: 

العربي: مضى على والية ابن سلمان عامين وليس لديه  القدس 
مايقدمه.. بطالة وتهريب المال للخارج 

قتلى وجرحى بتفجير شاحنة مفخخة 
في أفغانستان

لليوم الثاني على التوالي.. المظاهرات 
تتواصل بإقليم كتالونيا

شمخاني: سنرد بحزم على مهاجمي ناقلة 
النفط االيرانية

المراقب العراقي/ متابعة...
جدد وزير الخارجية الرويس سريغي الفروف التأكيد عىل رضورة الحفاظ عىل سيادة سورية ووحدة 

أراضيها واستمرار الجهود لتسوية األزمة فيها.
ونقل�ت قناة روس�يا اليوم عن الف�روف قوله يف كلمته خ�الل افتتاح االجتم�اع الثامن عرش لقادة 
األجهزة األمنية ووكاالت إنفاذ القانون للدول الرشيكة لجهاز األمن الفيدرايل إنه »يجب التأكيد عىل 
رضورة الحفاظ عىل س�يادة س�ورية ووحدة أراضيها دون أي تنازالت لإلرهابيني والدفع بالعملية 

السياسية من خالل تشجيع عمل لجنة مناقشة الدستور«.
ولفت الفروف إىل أن »موسكو ستواصل العمل بما يتماىش مع القانون الدويل وقرارات مجلس األمن 

الدويل وتشجيع الحوار بما يخص حل األزمة يف سورية«.
وقال الفروف إنه “ال ينبغي تس�ييس مكافحة اإلرهاب لتحقيق أهداف خاصة كما يجب إيجاد آليات 
ملحاربته بش�كل عاملي” مش�ددا عىل “أنه يتوجب عىل الدول التي أمنت املأوى للمس�لحني 
الهاربني من سورية تحمل مسؤولياتها”. وأشار وزير الخارجية الرويس إىل أن “ليبيا 
تج�ازف بأن تصب�ح قاعدة ك�رى لإلرهابيني يف ش�مال إفريقيا حيث س�ينتقلون 
إىل العدي�د م�ن البلدان والقارات” موضح�ا أن “املواجهات العنيفة املس�تمرة بني 
األط�راف الليبية أدت إىل ظهور واس�تمرار فراغ أمني يف هذا البلد حيث ينس�حب 
اإلرهابيون من سورية والعراق إىل هناك”. وشدد الفروف عىل أن »موسكو تريد 
أن يتم حذف املعايري املزدوجة من مكافحة اإلرهاب من قبل دول حلف ش�مال 
األطل�ي نات�و والدول األوروبي�ة وكل أنحاء العال�م وأن تق�وم الهيئات التي 
تكاف�ح اإلرهاب وتحفظ النظ�ام بالتخيل عن هذه املعايري وخاصة عندما يتم 

النقاش بشكل منفتح ومهني عن املسائل املتعلقة باإلرهاب«.

الفروف: نرفض تسييس مكافحة اإلرهاب لتحقيق 
أهداف خاصة



5صحيفة-يومية-سياسية-عامة Aآراء l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w p a p e r
االربعاء 16 تشرين االول 2019 
العدد 2175 السنة العاشرة

 

لم تكن تركيا متوازنة سياسيا منذ تسلمها الزعيم الكوردي 
عبد الله اوجالن من س�وريا ، ولم تكن تحسب ان للسياسة 
قواعد ، أهمها انك ال يمكن ان تفرس األمور وفق مقاس�اتك 
ان�ت ، فإذا ص�ح ذلك يف مج�ال السياس�ة الداخلي�ة ، فإنه 
ال يص�ح البت�ة يف املج�ال الخارج�ي ، وذلك لتع�دد مصادر 
الس�يادة بعكس الس�يادة الواحدة يف الداخ�ل، ورغم أخطاء 
األم�م املتحدة بدعواه�ا انها التملك تفس�ر ثابت لإلرهاب ، 
النه�ا تع�رف جيي�دا ان االرهاب يف نظ�ر ااوبالي�ات املتحدة 
يعرف وف�ق املصلح�ة االمريكي�ة واملوق�ف االمريكي تجاه 
ه�ذه اللقضي�ة او تل�ك، والغري�ب ان تعري�ف اإلره�اب هو 
 ، terrorism ، أس�هل التعاريف لوضوحه من خالل الكلم�ة
االرهاب ، وه�و يعني برأينا تفعيل الق�وة او االيحاء بالقوة 
لتغي�ر مواقف واهداف الغر ، أي ان هناك رأي وهدف ، من 
مصلح�ة الغر عدم األخذ ب�ه او تحقيقه عندها يتم التهديد 
بالق�وة او اس�تعمالها . فاالرهاب لم يعد غ�ر معرف ، منذ 
عام 1917، اثر صدور وعد بلفور الذي أرعب عرب فلسطني 
وس�اعد الهجانة عىل االس�تيالء عىل أراضيه�م بالقوة ، اي 
قيام ما يعرف باره�اب الدولة ، بعد ان كان إرهاب قراصنة 
البح�ر او عصاب�ات ال�ر ، ولقد عم�دت الويالي�ات املتحدة 
بتلوين التعاري�ف لكل ما يهم مصالحها ، فهي مثال التعتر 
قت�ل او جرح جيش الدفاع اإلرسائييل للمتظاهر الس�لمي يف 
تظاهرات العودة عىل الح�دود املصطنعة بني غرة وارسائيل 
او انه�ا لم تع�رف ان احتاللها للعراق ع�ىل انه إرهاب دولة 
قوية لش�عب دولة اقل قوة ، وقد ش�جع هذا التيه االمريكي 
واالممي كثر من الدول واملنظمات اإلرهابية عىل سلوك هذا 
النمط من التحرك العس�كري تجاه الغ�ر ، ليتحول إىل فعل 
ارهابي، وأنني لس�ت مع نظام البعث الس�وري ، ولكن وفق 
علم السياس�ة والقانون ال�دويل مع الدولة الس�ورية ، التي 
تدخ�ل األتراك يف ش�ؤونها الداخلية ،،عىل األقل يف تش�كيلها 
منظمة الجيش الس�وري الحر ، وتجهيزه بالسالح للوقوف 
بوجه الجيش الس�وري النظام�ي ، او تعاونها مع منظمات 
يعدها النظام السوري ارهابية ، هي بالضبط كما تراه تركيا 
من ان منظمة حزب العمال الكردس�تاني منظمة إرهابية ، 
فكل دولة ترى من يرفع الس�الح بوجهها إرهابي ، ملاذا هو 

صحيح عند األتراك وهو خطأ عند السوريني ،
ان مس�ألة اإلره�اب يج�ب بعد الي�وم ان تخرج م�ن طائلة 
تفس�ر الدول إىل طاولة األمم املتحدة ، إىل طاوالت منظمات 
القان�ون ال�دويل ، ومراكز بحوث السياس�ة، ألن ما تقوم به 
إثيوبي�ا مث�ال الي�وم هو إره�اب يقع عىل ش�عب مرص قبل 
الس�ودان ، ألن�ه يق�ع يف خانة إره�اب املياه هو يع�د حربا 
ع�ىل الحياة ، وكل ما يهدد الحياة ه�و ارهاب ، وبالعودة إىل 
تركيا ، نقول كان عليها ان تعود إىل السلطات السورية ، ألن 
هذه الس�لطات ال تقبل التس�لح الكردي أمام سالح الجيش 
الس�وري ، والنتيج�ة تماث�ل األه�داف ، واختالف الوس�ائل 
، فب�دال من التفس�ر الذاتي الرك�ي لإلرهاب الك�ردي كما 
تدعي ، تذهب إىل التفس�ر السوري وعندها كان يمكن ان ال 
تقوم الحرب الركية اليوم عىل الكرد الس�وريني ، وأن كورد 
س�وريا يعلم�ون أنهم فرسوا تعاونهم م�ع آل بكة كة ، عىل 
انه تضامن ال يدخ�ل يف خانة االرهاب ما دام يهدف اىل قيام 
دولة كردس�تان الكرى ، اذن كل يفرس عىل هواه ، ولتذهب 

الشعوب إىل الجحيم …..

تركيا وإشكالية تفسير 
معنى اإلرهاب
خليل ابراهيم العبيدي

بقلم/ ميشال كالغاصي
لن يطول زم�ن الَعرَْبدة األمركية والركية وأدواتهما 
عىل األرايض الس�ورية، ولن تمّر مشاريع الَفدَرلة أو 

اإلنفصال والتقس�يم أو املنطقة اآلِمنة.
إن إط�الق م�ا ُدع�َي ب�� »النظ�ام الف�درايل يف روج 
آف�ا - ش�مال س�وريا«، وإق�رار املُجتمع�ني بتاريخ 
17\2\2016 يف مدين�ة رمي�الن الس�ورية بإقام�ة 
»إدارة ُحك�ٍم ذات�ي« يف املناط�ق التي كانت ُتس�يطر 
عليه�ا ميليش�يات »قس�د« بدع�ٍم ُمطلٍق م�ن قوات 
االحت�الل األمرك�ي، ل�م يكن س�وى إط�الق َشارة 

البداية للرِهانات الخاِطئة ولسقوط األقنعة.
وقد خرج اإلجتماع – يومه�ا-  بُجملة أكاذيب ادَّعت 
الحفاظ عىل وحدة سوريا وَمْنع تقسيمها، دحضتها 
تحرّكاته�م وعالقاتهم الَعلَنية بكافة أعداء س�وريا، 
باإلضافة إىل لقاءاتهم وسلسلة اجتماعاتهم يف أملانيا 
وفرنس�ا وفيين�ا، والج�والت التي قامت به�ا »إلهام 
أحمد« ح�ول العالم بحث�اً عن دع�م وتأييد املرشوع 
دتها ُممارساتهم  اإلنفصايل وتقس�يم س�وريا ... وأكَّ

عىل األرض.
فَمن َعرَِف طبيعة الشعب السوري وراَقَب تضحياتهم 
ودفاعهم عن وحدة واس�تقالل بالده�م عر التاريخ 
وخالل الس�نوات التس�ع املاضية، ُي�دِرك تماماً مدى 
رفضهم أليٍّ كان بالس�يطرة عىل ُبقعٍة جغرافيٍة بعد 
تحِريرها من اإلرهابيني عدا الجيش العربي السوري، 
يف ح�ني تذرَّعت ميليش�يا »قس�د« بُمحاَربة اإلرهاب 
لتفرض هيمنتها ومش�اريعها اإلنفصالية ومشاريع 

َمن يقف وراءها.
إن استمرار طرح هذا املرشوع ُيثر التساؤالت ويأتي 
يف وقٍت تّتج�ه فيه الحرب نحو الحّل الس�يايس ومع 
اإلعالن عن تش�كيل اللجنة الدستورية، يف خطوٍة عىل 
طريق الحوار الس�وري– الس�وري املدع�وم بالعديد 
من القرارات الدولية التي رضخت النتصارات سوريا 

العسكرية ولصمود قيادتها وشعبها.
فمن�ذ أن ًط�ِرَح امل�رشوع اإلنفص�ايل– التقس�يمي، 
ل الشعب السوري ِمراراً وتكراراً رفضه له وعدم  َسجَّ
َس�ماِحه أليٍّ كان باملَس�اس بوح�دة س�وريا وبمنع 
ت الدولة السورية  تقسيهما تحت أّي عنوان، فيما عرَّ
عن موقفها الراِفض ألّي مرشوٍع تقسيمي، وحذَّرت 
َمن »تس�وِّل له نفس�ه الَنْيل من وحدة أرض وشعب 
الجمهورية العربية الس�ورية تحت أّي عنوان«، وأنه 
ل »َمساساً  بوحدة األرايض السورية ويتناقض  ُيش�كِّ
مع الدس�تور واملفاهيم الوطنية والقرارات الدولية«، 
واعترته »عم�اًل  داِعماً  لإلرهاب وأنه يصّب يف خانة 

إضعاف سوريا«.
لكن هذا لم ُيثِن قادة اإلنفصال، واس�تمروا لس�نواٍت 
يف العم�ل ع�ىل تكري�س اإلنفص�ال، فأزال�وا الَعلَ�م 
السوري وأقاموا هياكل الجسم الفدرايل– التقسيمي، 
وح�رصوا اهتمامهم بتنفيذ كل ما من ش�أنه خدمة 
امل�رشوع األمرك�ي يف س�وريا، وس�اهموا بتعزي�ز 

وجوده عىل األرض السورية.
لق�د بالغ�وا يف تقدي�ر ُقدراته�م وحجمه�م يف امليدان 
واملنطق�ة، واعتقدوا أنهم قاِدرون ع�ىل تنفيذ املهّمة 
األمركي�ة وبَكرْسِ إرادة الس�وريني، بع�د أن أنبأتهم 
أوهامه�م بُقدرتهم عىل تغي�ر أوراق اللعبة الدولية، 
يف ح�ني ل�م ُينبئه�م ُق�رْص نظرهم عن رسع�ة تخيّل 

الواليات املتحدة عن أدواتها.
من الواض�ح أنهم ق�رَّروا مواجه�ة العواِصف والتي 
ب�دأت بلَْف�ِظ وجودهم تحت قباب جني�ف، بالتوازي 
مع العواصف الشعبية واملقاومة املباشة ملرشوعهم 
والتخ�يّل  الرك�ي  التهدي�د  وعواص�ف  اإلنفص�ايل، 
األمرك�ي، وأطاحوا كل الُفرَص الت�ي منحتهم إّياها 
الدول�ة الس�ورية ع�ر الح�وار،  ُمتجاهل�ني النتائج 

الخطرة ملُغاَمراتهم.
لقد أظهرت ميليشيا »قسد« انغماساً حتى الُنخاع يف 
تنفيذ األجندة األمركية، رغم التخيّل األمركي املُتكرِّر 
عنه�ا وليس آخره عدم تّبنيها يف اللجنة الدس�تورية، 
وبتأكيد املُتحدِّث باس�مها مصطفى بايل إن »قس�د« 
تعتم�د عىل اتفاقي�ة آلية أمنية ب�ني الواليات املتحدة 
وتركي�ا، ومازلنا نفعل م�ا ُيطلَب مّن�ا«. لقد تحدَّثت 
»قس�د« غر م�رّة عن الَطعن�ة األمركي�ة يف الَظهر، 

فماذا بعد؟.
ومع اس�تمرار إردوغان باملُرَاوغة واللعب عىل جميع 
الِحبال، والُله�اث وراء أطماعه ومرشوعه العثماني، 
تأتي مواقف »قسد« لتمنحه ذريعًة إضافية ملا يدَّعيه 
  PKK ُبغية الحفاظ عىل أمنه القومي وُمحاَربة تنظيم
، ع�ر إقامة املنطق�ة اآلِمنة عىل األرايض الس�ورية، 

وإعالن�ه األخرع�ن البدء بعملي�ٍة عس�كريٍة جديدٍة 
ى عملية »نبع السالم« عىل  شقي الفرات تحت ُمسمَّ
د  غ�رار »درع الفرات« و«غص�ن الزيتون«، بعدما وحَّ
وَحَش�َد آالف اإلرهابيني والخوَن�ة مَمن َيعملون تحت 
ى واٍه  راي�ة وأمرة قوات الغ�زو الركي، وتحت ُمس�مَّ
وُمزيَّف »الجيش الوطني!. ومن الس�خيف بمكاٍن أن 
ُيقاَبل الوعيد اإلردوغاني باجتياح الرشق السوري برّاً 
وجواً ، بتهديد قادة »قسد« بالرّد عر »حرٍب شاِملة«، 
وسبق مليليشيا »قس�د« وبتعّنتها وَعَمالتها أن تخلَّت 

عن مدينة عفرين، فأية حرٍب شاملة ُيهدِّدون بها!.
بات من الواضح أن الوالي�ات املتحدة األمركية تقود 
مرشوع تقس�يم س�وريا عر أذرعها الث�الث الركية 
واإلنفصالية واإلرهابي�ة، فالتحرّك اإلردوغاني ال يتّم 
من دون الضوء األخرض األمركي، و«قسد« اإلرهابية 

�ذ م�ا ُيطلَ�ب منه�ا وباعرافه�ا. الت�زال ُتنفِّ
ب�ات واضح�اً  أن الُحل�م اإلنفصايل الخيايل مليليش�يا 
»قس�د« اإلرهابية يمنح العدو الرك�ي ذريعة التوّغل 
داخ�ل األرايض الس�ورية، وُيضاِع�ف تأزي�م الواق�ع 
ة الجيش العربي الس�وري ويضع البالد  �د مهمَّ وُيعقِّ
أمام احتمالّية مواجهة عس�كرية ُكرى بني الدولتني 

السورية والركية.

بات من املُلّح إن ُيساِرع قادة ميليشيا »قسد« بالعودة 
إىل َكَنِف الدولة الس�ورية، وإىل طل�ب الَصْفح والعفو 
والحماي�ة م�ن الدول�ة والجيش والش�عب الس�وري 
وقبل فوات األوان، وقبل أن يبتلعهم إنكش�اريو العدو 
الركي، وإىل الخروج من تحت العباءة األمركية التي 
ل�م تتواَن ع�ن طعنهم يف الَظهر، ولم تَر فيهم س�وى 
وق�وداً ومواد إش�تعال لَحْرِق س�وريا الوطن بجميع 
مكّونات�ه وأبنائ�ه. ويبق�ى م�ن املُعي�ب واملُخزي ما 
جاَهرت به ميليش�يا »قسد«: »مازلنا نفعل ما ُيطلَب 

مّنا«.
لن يطول زم�ن الَعرَْبدة األمركية والركية وأدواتهما 
عىل األرايض الس�ورية، ولن تمّر مش�اريع الَفدَرلة أو 
اإلنفصال والتقس�يم أو املنطقة اآلِمنة، سواء اّتفقت 
األدوات األمركي�ة أْم اختلف�ت يف ما بينه�ا، فالدولة 
السورية بقيادتها وبَبس�الة جيشها وصمود شعبها 
س�تبقى الجهة الوحيدة والقاِدرة عىل حماية شعبها 
وَط�رْد جحاِفل الُغزاة والعدوان واإلرهاب عن أرضها، 
فكم�ا تّم إخراجه�م وطردهم من غالّبي�ة الجغرافيا 
الس�ورية، س�ُيصَفع إردوغ�ان وترام�ب يف الش�مال 
والرشق ويف إدلب كما ُصِفَع أوباما يف حلب مع نهاية 

عام 2016.

الجزيرة السورية.. الفرص لم تنته لكّن األوهام تبّخرت

بقلم/ عبد الرحيم نور الدين
تعيش فرنس�ا غليانا بع�د اعتداء باريس 
ال�ذي ذهب ضحيته أربع�ة رجال شطة، 
ع�ىل  العن�رصي  زم�ور  إري�ك  واعت�داء 
اإلسالم واملس�لمني تحت غطاء مكافحة 

اإلسالموية املتطرفة.
فم�ن جه�ة، هن�اك »اس�تيقاظ« ضمر 
العديد من املثقفني الفرنسيني الذين ردوا 
بق�وة ع�ىل العن�رصي زمور وم�ن معه، 
وع�ىل املناب�ر اإلعالمي�ة التي يط�ل منها 
عىل الفرنس�يني؛ ومن جه�ة ثانية، هناك 
تش�ديد الخط�اب من ل�دّن الدول�ة تجاه 

اإلسالم السيايس املتطرف.
لكن ترصيح وزير الداخلية حول عالمات 
التط�رف اإلس�الموي والت�ي عدده�ا يف 
املمارس�ة الديني�ة املكثف�ة خالل ش�هر 
رمضان، وإطالق اللحية، وعالمة الركوع 
يف الجبني، وارتداء الرقع يف الشارع العام، 
ه�و يف الحقيقة خطاب إس�الموفوبي ال 

غبار عليه.
باس�تثناء الرقع، فإن كل مس�لم ملتزم 
بتعاليم دينه، س�تظهر علي�ه بالرضورة 
ما أُش�ر إليه كسمات تش�دد. فهل يجب 
اعتبار ذل�ك إذعاناً من الدولة الفرنس�ية 
ودعم�ا  املتط�رف  الفرن�ي  لليم�ني 

للعنرصي زمور؟
للرد بقس�وة وقوة عىل ه�ذا األخر، كتب 
ج�اك أتايل )ول�د لعائلة يهودي�ة يف مدينة 
الجزائ�ر(، وهو من أكثر املثقفني ش�هرة 
وتأثراً، عموداً يف صحيفة »يل إيكو«، جاء 

فيه:
»الس�يادية«  ع�ن  نتح�دث  عندم�ا 
م�ن  الكث�ر  ف�إن   ،]souverainisme[
الن�اس يري�د االعتق�اد ب�أن الحدي�ث، يف 
أوروبا، ال يتعلق إال بالتحكم يف االس�تراد 
يف  املجتمعي�ة.  التخصص�ات  وبرف�ض 
الواق�ع، ويف معظم الح�االت، ُيلمح أولئك 
الذي�ن يمج�دون »الس�يادية«، إىل رفض 
املهاجرين، وعىل نطاق أوس�ع، إىل رفض 
املس�لمني. ومع ذلك، لن يكون هناك يشء 
أكثر فظاعة، خاصة يف املجتمع الفرني، 
من السماح من دون عقاب بإدانة الوجود 
اإلسالمي، وتحويل نقد )شعي( لإلسالم 
إىل عنرصي�ة )غ�ر شعي�ة( مناهض�ة 

لإلفريقيني )ومضادة للعرب خاصة(.
أوالً، الخطابات التي ألقيت بهذه الطريقة 

هي خاطئ�ة. ال يوج�د أي غزو لفرنس�ا 
أو ألوروب�ا م�ن قب�ل اإلس�الم أو من قبل 
إفريقيا. ال يمثل املهاجرون غر األوروبيني 
يف فرنسا، عىل أساس تعداد سنوي صاف، 
450000 ش�خص، كما يزعم املتطرفون، 
ولكن أقل من 185000 ش�خصا )وعالوة 
عىل ذلك، بمراعاة التجنيس، فهم يمثلون 
نصف العدد املذك�ور(، أي أقل من 0,5 يف 

املئة من سكان فرنسا.
99٪ منه�م يندمج�ون تمام�اً م�ع األمة 
يكون�ون  يدرس�ون،  إنه�م  الفرنس�ية. 
م�ع  الفرنس�ية  يتحدث�ون  عائ�الت، 
أطفالهم، ينش�ؤون مقاوالت، يصبحون 
األمه�ات  تق�ل  ال  أطب�اء.  أو  أس�اتذة 
املسلمات واألفريقيات عن أمهات جيدات 
مقارنة بالفرنسيات أو املقيمة يف فرنسا. 
وليس املس�لمون أكثر ممارسة دينية من 
التوحيدي�ة األخرى  املؤمن�ني بالديان�ات 

اليوم.

وليس اإلس�الم تهديداً لفرنس�ا؛ لقد كان 
عن�رصاً مكوناً فيه�ا منذ الق�رن الثامن 
املي�الدي. بل بفضله، وبفضل الفالس�فة 
اليهود، جاء الفكر اليوناني إىل فرنس�ا يف 
مطلع األلفية األوىل. ول�م يكن العالم أبداً 
أفضل ح�ااًل مما كان علي�ه الحال عندما 
واإلس�الم  واملس�يحية  اليهودي�ة  كان�ت 
يعمل�ون مع�اً لجع�ل العق�ل ينترص عىل 

الظالمية.
بالطب�ع، يجب القيام بكل يشء لتس�هيل 
نج�اح  وتعزي�ز  املهاجري�ن،  اندم�اج 
أطفاله�م؛ ومعارض�ة جمي�ع املحاوالت 
الديني�ة، أي�اً كان أصلها، لف�رض تصور 
للعال�م أو طريقة للحي�اة، متعارضة مع 
قواعد العلمانية، وغ�ر محرمة لحقوق 
املرأة أو، بش�كل أع�م، منتهك�ة لقوانني 
الجمهوري�ة. لي�س ه�ذا ه�و الح�ال يف 
فرنسا بالنسبة تقريباً لجميع األشخاص 
املؤمن�ني، بغض النظ�ر ع�ن معتقدهم. 
وع�ىل وج�ه الخص�وص ليس ه�ذا حال 

املسلمني.
هذه الخطابات املعادية ملس�لمي فرنس�ا 
قاتل�ة. خاصة عندم�ا تأتي م�ن اليهود، 
أن مع�اداة  ينس�وا  أن  ينبغ�ي  ال  الذي�ن 
الس�امية تس�تهدف هؤالء وأولئ�ك. لذلك 
م�ن ال�رضوري إذن مهم�ا كان الثم�ن، 

التنديد بالخطابات الهاذية إلريك زيمور، 
وولي�ام غولدناديل، أو حتى يف العديد من 
ترصيحات�ه، آلالن فينكيلكروت؛ وللكثر 
م�ن  الخص�وص،  وج�ه  ع�ىل  غره�م. 
املحزن أن ن�رى أحفاد اليهود الجزائريني 
ينسون الدور الرائع الذي لعبه املسلمون 
الجزائري�ون يف دع�م وحماي�ة آبائهم، يف 
األوق�ات العصيب�ة م�ن انتص�ار معاداة 
الس�امية يف فرنس�ا، وأكث�ر م�ن ذلك يف 
الجزائر، خالل حكم فييش، وحكم جرو، 

وحتى خالل حكم ديغول.

لن يكون من مصلح�ة الطائفة اليهودية 
الفرنس�ية أن يتبادر إىل أذهان املس�لمني 
يف فرنس�ا أن مواطنيهم اليهود ينضمون 
إىل أولئك الذين يريدون طردهم من البالد، 
يف ح�ني أن الطائفت�ني م�ا زالت�ا ُتعتران 
م�ن قب�ل الفرنس�يني اآلخري�ن كوافدين 
جدد غر مرغ�وب فيهم. وس�يكون أمراً 
مس�اعداً أيض�اً ألولئك الذي�ن يرغبون يف 
اس�تراد رصاع الرشق األوسط املأساوي 

إىل أوروبا.
ال  م�اض  مج�رد  إىل  فرنس�ا  تخت�زل  ال 

يط�اق يف الغال�ب، وال إىل تاري�خ كثراً ما 
انتق�د. ال يج�ب النظ�ر إىل فرنس�ا ككل، 
والتقديس�ها بصفته�ا تلك. يج�ب عليها 
أن تعرف كي�ف تنتقد دورها يف العبودية، 
ويف االس�تعمار، ويف كراهية األجانب، ويف 
معاداة السامية، ويف التعاون مع األعداء، 
ويف تدم�ر الطبيع�ة. يجب أال تستس�لم 
لهذه التخي�الت من »االس�تبدال الكبر«، 
وأن تتذكر أنها تحمل اس�م شعب غازي، 
وأنه�ا، منذ نش�أتها، ه�ي امل�كان املميز 
إلقامة ش�عوب ال حرص له�ا والتي يعتر 

كل فرن�ي، مهما كان امل�كان الذي قدم 
منه، وريثاً لها.

وال ينبغ�ي أن تن�ى كذلك أن م�ا يختبئ 
إىل  الواق�ع  يف  يش�ر  »الس�يادية«  وراء 
كراهية األجانب نفسها، واالنغالق نفسه، 
وغياب الثقة بالنفس نفسه، الذين كانت 
عليهم اإليديولوجيات املعادية لإليطاليني، 
واملعادية للبولنديني، واملعادية لألرمنيني، 

واملعادية للساميني يف القرون املاضية.
إن فرنس�ا صرورة ال يمكن أخذ ماضيها 
ككل، ولك�ن يج�ب ف�رزه بعناي�ة، وفقاً 

الجمهوري�ة  س�اعدت  الت�ي  للمعاي�ر 
بنائه�ا. ال تعت�ر فرنس�ا  الفرنس�ية يف 
كبرة إال عندما تك�ون مفتوحة وُمرحبة 
وواثق�ة من نفس�ها. عندم�ا تبني ثقتها 
بنفس�ها، قرناً بع�د قرن م�ن الزمان، يف 
تمازج واندم�اج األفكار واألرس الجديدة، 
القادمة إلثراء املجتم�ع الوطني. وعندما 
تتي�ح إعط�اء العوملة البعد ال�ذي تفتقده 
كثراً، أي بع�د الديمقراطية وبعد العدالة 
االجتماعي�ة وبع�د الدفاع ع�ن الحريات، 

ضد كل الديكتاتوريات.

جاك أتالي: أطروحة »غزو فرنسا« القاتلة
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A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w p a p e r

ح�ددت لجن�ة املس�ابقات يف االتح�اد العراق�ي 
لكرة القدم، موع�د مباريات الجولة الرابعة من 

الدوري العراقي املمتاز لكرة القدم.
وقال مدي�ر اللجنة ش�هاب احم�د  إن “الجولة 
الرابع�ة من الدوري العراقي املمتاز لكرة القدم، 
س�تنطلق ي�وم االثنني املقب�ل وتنته�ي يف اليوم 

التايل”.
وأوض�ح أن “ارب�ع مربيات س�تقام يوم االثنني 
املقبل، حيث سيواجه نفط ميسان فريق الرشطة 
عىل ملعب ميس�ان، فيما يالعب الكهرباء فريق 

القوة الجوية عىل ملعب التاجي”.
وأض�اف أن “الك�رخ س�واجه فري�ق بغداد عىل 
ملعب األول، فيما يالق�ي أربيل فريق زاخو عىل 

ملعب فرانسوا حريري يوم االثنني”.
وأوضح أن “يوم الثالثاء سيش�هد إقامة خمس 
مباري�ات، إذ يالع�ب ال�زوراء فري�ق امليناء عىل 
ملعب الش�عب، ويواجه النفط فري�ق الديوانية 

عىل ملعب النفط”.
وتاب�ع احمد، أن “الثالثاء سيش�هد ايضاً إقامة 
مواجهة الحدود امام النجف عىل ملعب التاجي 
ولقاء الصناعات الكهربائية امام القاس�م عىل 
ملع�ب الصناع�ة ومب�اراة نف�ط الوس�ط امام 

السماوة عىل ملعب كربالء الثانوي”.

الريا�ضية

االثنين المقبل انطالق مباريات الجولة الرابعة من ممتاز الكرة

�د هيثم عب�اس بعيوي، م�درب منتخب الع�راق لكرة  أكَّ
الصاالت، أنَّ الفريق جاهز ملواجهة فلسطني غًدا الخميس 
يف افتتاح تصفيات آسيا.وقال بعيوي: "مواجهة فلسطني 
ببداية التصفيات املؤهلة لكأس آسيا، واملونديال، صعبة، 
حي�ث حق�ق املتاف�س تط�وًرا ملحوًظ�ا، لك�ن املنتخب 

العراقي يف جاهزية تامة".وأوضح "املجموعة التي نلعب 
بها صعبة حيث نواجه البحرين املستضيفة للمجموعة، 
واإلم�ارات، والكويت، لكن هدفنا خط�ف بطاقة التأهل 
لكأس آسيا يف تركمانستان كهدف أول، ومن ثم املنافسة 
عىل التأه�ل لكأس العالم".وأضاف "الفريق بحالة جيدة 

لكن م�ا يقلقنا هو ضغ�ط املباريات وخ�وض مباراة يف 
كل يوم دون اس�راحة ما يش�كل ضغًطا بدنًيا كبريًا عىل 
الالعب�ني، لكن هذا لن يضع�ف عزيمتنا يف خطف بطاقة 
التأهل"يذك�ر أن مب�اراة املنتخ�ب العراقي، وفلس�طني 

ستقام غًدا يف الخامسة مساء.

غدا.. منتخب الصاالت يواجه فلسطين في التصفيات المزدوجة

أنهى نادي الطلبة العراقي التزاماته املالية تجاه الالعبني الذين 
تقدموا بش�كوى ضده لالتحاد اآلس�يوي لكرة القدم، وس�دد 

مستحقاتهم املتأخرة، ليطوي صفحة تعليق نشاطه.
وقال مص�در من داخل االتحاد العراقي لك�رة القدم  إن لجنة 
الراخيص باالتح�اد رفعت توصياتها ملجل�س اإلدارة، مؤكدة 

إنهاء أزمة املستحقات بني الطلبة والعبيه السابقني.
وأوضح�ت أن الطلب�ة أوىف بالتزامات�ه لالعب�ني الذي�ن تنازلوا 
عن القضية برس�الة بعثها املحامي املرصي رضا أحمد ممثل 
املش�تكني وأبلغ االتحاد بأنهم استلموا كل مستحقاتهم املالية 
وتنازل�وا رس�ميا أم�ام القضاء واالتح�اد اآلس�يوي وتم غلق 

امللف.
وب�نينّ أن األع�ذار التي منع�ت الطلبة من خ�وض املباريات يف 
الجوالت املاضية زالت، مشريا إىل أن الطلبة بات جاهزا للعودة 
إىل املنافس�ة، ويس�تعد لخوض مبارياته يف ال�دوري يف الجولة 

الرابعة املنتظر انطالقها يف 22 من الشهر الجاري.
ولف�ت إىل أن فريق الطلبة سيس�تضيف فريق نفط الجنوب يف 
الجول�ة الرابعة من الدوري، بينما تأجلت مبارياته يف الجوالت 

الثالث األوىل.
كم�ا أن مب�اراة دور 32 م�ن بطول�ة كأس الع�راق أمام نفط 
الجن�وب أيضا تم تأجيلها، وس�يخوض الطلبة تل�ك املباريات 

املؤجلة وفق مواعيد سيحددها اتحاد الكرة.
يش�ار إىل أن االتحاد العراق�ي لكرة القدم كان قد رفض إدخال 
الطلبة يف قرعتي الدوري والكأس حتى يس�دد ديونه ويس�تلم 

الرخصة اآلسيوية.

الطلبة ينهي أزمته المالية 
ويعود للدوري الممتاز

 أع�رب الع�ب املنتخب القطري لكرة القدم، العراقي االصل، بس�ام الراوي، عن س�عادته 
الكبرية بالفوز عىل عمان.

وحقق املنتخب القطري ف�وزاً ثميناً عىل نظريه العماني 1-2 يف املباراة التي أقيمت 
بينهم�ا عىل س�تاد الجنوب بمدينة الوك�رة، يف إطار التصفي�ات املؤهلة ملونديال 

2022 وكأس آسيا 2023.
وقال ال�راوي يف صفحته بتوي�ر "الحمدلله عىل الفوز والث�الث نقاط مهمة، 
وشكر خاص للجماهري اليل حرضت ومربوكني الفوز وهاردلك ملنتخب عمان 

الشقيق".
وتابع الراوي انه سيغيب عن املالعب ملدة شهر تقريباً، بسبب تعرضه إلصابة 

خالل مباراة يوم أمس.

همام طارق يغادر العراق 
ملتحقًا بفريقه المصري

مدرب الكرخ: إدارة القوة 
الجوية لم تلتزم بوعودها

اتهم م�درب الكرخ عبد الكريم س�لمان، إدارة القوة الجوية، 
ب"خط�ف" 6 العب�ني م�ن فريق�ه، ال�ذي تألق يف املوس�م 

املايض.
وق�ال س�لمان ل "إدارة القوة الجوية ل�م تلتزم بوعودها 
بتس�ديد مس�تحقات الالعب�ني ال��6 الذي�ن انتقلوا من 

فريقنا لهم هذا املوسم".
وأضاف "كان م�ن املفرض أن تدفع إدارة القوة الجوية 
مبل�غ 600 مليون دين�ار، مقابل الالعب�ني، ميثم جبار 
وحس�ني جبار وعيل س�تار وع�يل كاظم وحس�ن رائد 

والحارس محمد صالح".
وأكم�ل "الق�وة الجوية لم يس�دد س�وى 100 مليون 
فقط، ومتبقي 500 مليون، وإدارة الكرخ قادرة عىل 
تقديم شكوى يف املحاكم، لكنها تحافظ عىل عالقتها 

املتينة بجميع األندية، وال تريد أن تؤزم املوقف".
واس�تطرد "ننتظر من القوة الجوية دفع ما عليه 

لتسديد مستحقات العبينا يف املوسم الحايل".

جيلوان حمد 
يعلق على عدم 
مشاركته بلقاء 

العراق وكمبوديا
 اكد العب املنتخ�ب العراقي لكرة القدم 
املحرف جيلوان حم�د، اليوم االربعاء، 
ان�ه جاه�ز لتمثي�ل املنتخ�ب متى ما 

احتاجه.
بموق�ع  صفحت�ه  يف  حم�د  وق�ال 
فيس�بوك "تهانين�ا الف�وز للجمهور 

العراق�ي"، مضيفاً "لم يك�ن يل نصيب يف 
لعب هذه املباراة، لقمت بالتهديف".

واستدرك ان "زمالئي كانوا عىل قدر املسؤولية"، 
موضحا ان "همنا الوحيد هو افراح الجمهور 

العراقي الذي ينتظر الفرحة".
وتابع حمد "ش�كراً ملحبتكم يل وانا اخوكم 
وابنك�م يف اي وق�ت يحتاجن�ي املنتخ�ب 

الوطني العراقي".
يش�ار اىل ان املنتخ�ب العراقي فاز امس 
الثالثاء عىل نظ�ريه الكمبودي برباعية 
نظيفة، ضمن تصفي�ات كأس العالم 

وأمم اسيا.

كش�ف مص�در م�ن داخ�ل اتح�اد الك�رة، اليوم 
االربعاء، عن تلقي اتحاده اشعارا رسميا بإحالته 
اىل لجنة االنضباط يف "فيفا"، فيما رجح بتلقي 

االتحاد عقوبة مالية.
وقال املصدر يف حديث ل�� ) املراقب العراقي(،إن 
" االتح�اد العراقي باللعبة تلقى اش�عارا رس�ميا 
باحالت�ه اىل لجن�ة االنضب�اط يف االتح�اد ال�دويل 
وذلك بس�بب دخول مشجع عراقي اىل ساحة لعب 
مب�اراة العراق وهونغ كون�غ يف الجولة الثانية من 

منافسات تصفيات كأس العالم بملعب البرصة".
واضاف" نرج�ح ان تكون العقوبة مالية قد تصل اىل 
عرشة آالف دوالر بحسب لوائح لجنة االنضباط 

يف )فيفا(".
وكان اللقاء قد انتهى بفوز املنتخب 

العراقي -2 صفر.

عقوبة تنتظر اتحاد الكرة بسبب دخول مشجع ساحة 
لعب لقاء هونغ كونغ بالبصرة

بسام الراوي يصدم الجماهير
 ويغيب عن المالعب

أك�د مدي�ر الك�رة 
اإلس�ماعييل  بن�ادي 
ص�ربي املني�اوي أن ناديه 
يحت�اج لتدعي�م صفوف�ه يف 
بع�ض املراكز خ�الل انتقاالت 

الشتاء املقبلة.
ترصيح�ات  يف  املني�اوي  وق�ال 
متلفزة "نعاني من نقص بمركزي 
املهاجم الرصيح، والظهري األيرس، 
ونحاول البحث عن عنارص مميزة 
الش�توية  االنتق�االت  يف  للدع�م 

القادمة".
وأوضح املني�اوي أن همام طارق 
الي�وم  الع�راق مس�اء  ع�اد م�ن 
األربعاء، لينتظم ىف التدريبات بداية 
من غد الخميس، بينما انتظم باهر 
املحمدي مدافع الفريق بعد عودته 

من املنتخب الوطني املرصي.
ويلع�ب اإلس�ماعييل ض�د حرس 
ي�وم  الثامن�ة مس�اء  الح�دود يف 
ملع�ب  ع�ىل  املقب�ل  الجمع�ة 
ج�والت  راب�ع  يف  اإلس�ماعيلية 

مسابقة الدوري املمتاز.



الفوينتي
يمنح راموس فرصة 
المشاركة باألولمبياد

جدَّد السويرسي رينيه فايلر، مدرب األهيل، 
رفض�ه التعاق�د م�ع محم�ود عب�د املنعم 
»كهربا« العب ديسبورتيفو أفيس الربتغايل، 
رغم مح�اوالت إقناعه من جانب مس�ؤويل 
الن�ادي. ويتحف�ظ فايلر، عىل ض�م كهربا، 

الع�ب الزمال�ك الس�ابق؛ ألس�باب ليس�ت 
فنية؛ بس�بب ما علمه ع�ن إثارته لألزمات 
واملش�كالت داخ�ل الفري�ق م�ن مواطن�ه 
كريستيان جروس، مدرب األبيض السابق، 
وكذلك م�ا عرفه م�ن األندية الس�ويرسية 

التي اح�رف فيها الالع�ب، وكانت له فيها 
بع�ض األزم�ات أيًض�ا. وكش�ف مصدر يف 
املاضي�ة  الس�اعات  أنَّ  ل،  األه�يل  الن�ادي 
ش�هدت أكث�ر من جلس�ة ملس�ؤويل القلعة 
الحمراء مع فايلر يف مقدمتهم أمري توفيق، 

مدير التعاقدات، وس�يد عبدالحفيظ، مدير 
الكرة؛ إلقناع امل�درب برضورة ضم الالعب، 
والتعهد بعدم إثارته للمشكالت، أو خروجه 
ع�ن النص.  وأض�اف: »خالد مرتجي عضو 
مجل�س األهيل أيًضا اجتمع مع فايلر، وأكد 

ل�ه أن ترصف�ات كهربا كان�ت ترجع لقلة 
خربته وس�نه الصغري يف وقت سابق، لكن 
الالع�ب نضج اآلن، وبات عىل قدر عال من 
تحمل املس�ؤولية، وسيكون إضافة كبرية 

لألحمر«.

المراقب العراقي/ متابعة...
يتس�لم النج�م األرجنتين�ي ليوني�ل مييس، 
ه�داف برش�لونة التاريخي، الي�وم األربعاء، 
جائ�زة الح�ذاء الذهب�ي كأفض�ل ه�داف يف 
أوروبا للموس�م املايض، للمرة السادس�ة يف 

مشواره، يف يوم سيحتفل به بشكل خاص.
وس�جل »الربغوث« 36 هدًفا مع برشلونة يف 
الليجا املوسم املايض، ليستحوذ عىل الجائزة 

للمرة الثالثة توالًيا، والسادسة يف مشواره.
وتفوق مييس، الحائز ه�ذا العام عىل جائزة 
»األفضل« من الفيفا هذا العام، عىل الفرنيس 
كليان مبابي )باريس س�ان جريمان(، الذي 
س�جل 33 هدًفا، واإليطايل فابيو كوالياريال، 

الذي سجل 26 هدًفا.
ويمتلك مييس، 32 عاًما، أيًضا الرقم القيايس 
يف ع�دد م�رات الف�وز بالجائ�زة »6 مرات«، 

متفوًقا عىل الربتغايل كريستيانو رونالدو »4 
مرات«.

ويتوافق نفس اليوم مع أول مباراة رس�مية 
األول  الفري�ق  بقمي�ص  مي�يس  يخوضه�ا 
لربش�لونة، عندما كان عم�ره 17 عاما، قبل 
15 عاًما، وتحديًدا حينما نزل بديالً للربتغايل 
ديكو )ق 82( يوم 16 أكتوبر 2004 يف ديربي 
كتالوني�ا أم�ام إس�بانيول، يف عه�د امل�درب 

الهولندي فرانك ريكارد، وكان يرتدي حينها 
القميص رقم 30.

ومن�ذ ذل�ك الحني س�طر مي�يس تاريخا من 
ذهب وأصبح من ب�ني األفضل يف تاريخ كرة 
الق�دم، حيث توج ب��36 لقًبا وس�جل 419 
هدًفا يف الليجا، و112 يف دوري أبطال أوروبا، 
و68 م�ع التانج�و، ليح�رز يف اإلجمايل 671 

هدفا يف 823 مباراة.
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فايلر يضع 

األهلي في حرج 
شديد أمام كهربا

اليوم.. ميسي يتسلم جائزة الحذاء الذهبي

قال لويس دي ال فوينتي، املدير الفني 
للمنتخب اإلس�باني تحت 21 عاما، إن 
س�ريجيو راموس قائد املنتخب األول، 
لديه فرصة للتواجد يف أوملبياد طوكيو 

.2020

يف  لرغبت�ه  أمل�ح  ق�د  رام�وس  وكان 
التواجد مع املاتادور يف األوملبياد، وأكد 
أن املش�اركة يف ه�ذه البطول�ة فك�رة 

رائعة.
وع�ن ذلك ق�ال دي ال فوينت�ي، خالل 

ترصيح�ات نقلتها صحيف�ة »موندو 
ديبورتيفو« الكتالونية: »راموس لديه 
فرصة مثل أي العب آخر.. بالنسبة يل، 
من الفخر أن يكون العب لديه مسرية 
رائع�ة مثل رام�وس، متاح�ا للتواجد 

معنا يف دورة األلعاب األوملبية«.
وتابع: »أع�رف راموس جي�ًدا، ولدينا 
عالقة جيدة جًدا.. س�نرى ما سيحدث 
حني يتعني علينا اتخ�اذ القرار، ونحن 

نريد األفضل معنا دائًما«.

دخ�ل ترين�ت ألكس�ندر أرنول�د، ظه�ري ليفرب�ول، 
موس�وعة جينيس لألرقام القياسية، بفضل اإلنجاز 

الذي حققه مع الريدز املوسم املايض.
وت�وج أرنولد بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول 
املوسم املايض، ودخل يف التشكيل األفضل يف املوسم 

لكل من الدوري اإلنجليزي ودوري أبطال أوروبا.
وس�جل أرنولد اسمه بموسوعة جينيس بعدما بات 
أول مداف�ع يتمكن من صناعة 12 هدًفا يف موس�م 

واحد بالدوري اإلنجليزي املمتاز.
وخط�ف أرنول�د ذل�ك الرق�م القي�ايس م�ن ثنائي 

إيفرت�ون أن�دي هينش�كليفي )1994-1995( وليت�ون 
بين�ز )2010-2011(، اللذين صنعا 11 هدًفا يف املواس�م 

السابق ذكرها.
وقال أرنولد حسبما نقلت صحيفة »مريور«

الربيطانية: »هذا فخر كبري يل، دائًما ما أردت امليض قدًما 
ومساعدة زمالئي، وخلق أكرب عدد ممكن من الفرص«.

وأضاف: »األمر يتعلق بزمالئي بتسجيل الكرة يف الشباك، 
فكرة القدم لعبة تعتمد ع�ىل الفريق بالكامل، وبدونهم، 

لم أكن ألحقق هذا الرقم القيايس«.
واختتم: »هذه لحظة أفتخر بها أنا وأرستي، ورقم آمل يف 

أن يصمد يف السنوات القليلة املقبلة«.

الرياضي�ة  املحكم�ة  وافق�ت 
األربع�اء،  الي�وم  اإلس�بانية، 
عىل االس�تئناف الذي تقدم به 
ري�ال مدري�د بش�أن البطاقة 
الصف�راء، التي حص�ل عليها 
كاس�يمريو  الربازي�يل  العب�ه 
ضد فياريال، لحس�اب الجولة 

الثالثة من الليجا.
وبحس�ب صحيف�ة »م�اركا« 
تابعته�ا  الت�ي  اإلس�بانية 
املراق�ب العراق�ي، قل�ل ه�ذا 
القرار عدد البطاقات الصفراء 
املوس�م  خ�الل  لكاس�يمريو، 
الج�اري، م�ن 4 إىل 3 بطاقات 

فقط.
بيانه�ا  يف  املحكم�ة،  وقال�ت 
الرس�مي: »بعد فحص الصور 
تب�ني خط�أ الحكم يف إش�هار 
البطاق�ة الصف�راء، لذل�ك تم 
قبول اس�تئناف ري�ال مدريد، 

ألن الصور واضحة جًدا«.
ويأتي هذا الق�رار يف مصلحة 
املدي�ر  زي�دان،  الدي�ن  زي�ن 
الفن�ي لريال مدريد، الذي كان 
س�يواجه أزمة يف خط الوسط 
أم�ام ري�ال مايوركا، الس�بت 
املقب�ل، يف ظل إصاب�ة كل من 
توني كروس ولوكا مودريتش.

وكان زي�دان قلقا م�ن الدفع 
ماي�وركا،  ض�د  بكاس�يمريو 
لتجنب البطاقة الخامسة التي   
املتوق�ع أن يزيد عدد املعتقلني 

الحقا.

كشف تقرير إعالمي إسباني، اليوم األربعاء، 
موقف النجم الربازييل نيمار دا سيلفا، العب 
باري�س س�ان جريم�ان، من مواجه�ة ريال 

مدريد يف دوري أبطال أوروبا.
وكان نيم�ار تع�رض إلصاب�ة مؤخ�رًا م�ع 
منتخ�ب الس�امبا، وأعلن ناديه أنه س�يغيب 
مل�دة 4 أس�ابيع، وس�يتحدد موع�د عودت�ه 

للمباريات وفًقا لتطور حالته.
اإلس�باني،  »التش�رينجيتو«  برنام�ج  لك�ن 
ق�ال اليوم األربع�اء إن نيمار س�يكون الئًقا 
للمش�اركة يف املباري�ات، خ�الل 3 أس�ابيع 

فقط.
وأض�اف أن ال�دويل الربازي�يل س�يعود للعب 
ري�ال  موقع�ة  قب�ل  جريم�ان،  س�ان  م�ع 
26 نوفمرب/ترشي�ن  مدري�د، املق�ررة ي�وم 
ث�ان املقبل، ع�ىل ملعب س�انتياجو برنابيو، 
ضمن منافس�ات الجولة الخامس�ة من دور 

املجموعات.
وكان الفري�ق امللك�ي ق�د تع�رض لهزيم�ة 
قاس�ية )3-0(، عىل ملعب سان جريمان، يف 

المحكمة توافق على استئناف
 الريال بشأن كاسميرو

تحديد موقف نيمار من موقعة ريال مدريد

كش�ف تقرير صحفي بريطاني، اليوم 
األربع�اء، أن أح�د األندي�ة الك�ربى يف 
الربيمريلي�ج تواصل يف الف�رة األخرية 

مع املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو.
ووفًقا لصحيفة »ذا صن« الربيطانية، 
الت�ي تابعته�ا املراق�ب العراق�ي فإن 
مس�ؤويل نادي توتنهام أج�روا اتصااًل 
مع مورينيو، ملعرفة رأيه بشأن خالفة 
األرجنتين�ي ماوريس�يو بوكيتين�و يف 

مقعد املدير الفني.
ويعان�ي توتنه�ام من�ذ بداية املوس�م 
الجاري من تراج�ع النتائج يف بطولتي 
دوري أبطال أوروبا والدوري اإلنجليزي 

املمتاز.
رئي�س  ليف�ي،  دانيي�ل  رصح  كم�ا 
توتنهام، أن الفريق الحايل يضم العبني 

ال يريدهم املدير الفني.
ولم يعد مورينيو للتدريب منذ أن أقاله 
مانشس�ر يونايت�د يف املوس�م املايض، 
كما أنه رف�ض عرًضا لقي�ادة ليون يف 

الصيف املنقيض.
يذك�ر أن توتنهام يحتل املركز التاس�ع 
اإلنجلي�زي  ال�دوري  ترتي�ب  بج�دول 

املمتاز برصيد 11 نقطة.

توتنهام يسعى 
للتعاقد مع 

مورينيو

ارنولد يدخل موسوعة جينيس
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ثقافة
A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w p a p e r

 أما ثورة اإلمام الحسين الشهيد  فلها مميزات 
خاصة تمّيزها عن جميع الثورات البرشية،حيث 
تتمّييز ثيورة اإلميام الحسين  بقير الزمان، 
وضآلة املكان، وقلة العدد: فال يكاد يصل زمانها 
لنصف ييوم، ولم يمتّد مكانهيا ألكثر من بقعة 
محيدودة من أرض كربالء، ولم يتجاوز عدد من 
حملوا فيها لواء الثورة ثالثة وسيبعن شيخصاً 

أو يزيدون قليالً. 
 وعىل الطرف املقابل هناك حروب طحنت رحى 
الزمان: فحرب الوردتن دامت مئة عام، وحرب 
البسيوس التهمت أربعن سينة، وحرب داحس 
والغيراء حصيدت األعميار يف قبيلتيي )عبيس 

وذبيان( أربعن سنة. 
 وهنياك حيروب وثيورات تميددت عيىل أرجاء 
امليكان: فمعركية الفيرس والروم التيي ذكرها 
القيرآن الكرييم، وانتهيت بهزيمة اليروم: ﴿ألم 
ن َبْعِد  * ُغلَِبيِت اليرُّوُم * يِف أَْدَنيى األَْرِض َوُهم مِّ
َغلَِبِهيْم َسيَيْغلُِبوَن * يِف ِبْضِع ِسيِنَن لِلَّيِه األْمُر 
ِمين َقْبُل َوِمن َبْعيُد َوَيْوَمِئٍذ َيْفيَرُح الُْمْؤِمُنوَن﴾، 
امتدت من فيارس إىل تركيا، ثيم إىل خاتمة بالد 
الشام، وحرست مياه الدولة الرومانية يف أضيق 
روافدهيا، فتقلصيت إىل بعيض إمارات شيمال 

أفريقيا وروما. 
ويف سينة 199هي قامت ثورة محمد بن إبراهيم 

بن إسيماعيل بن إبراهيم بن الحسين املثنى بن 
الحسين املحّض بن عيل بن أبي طالب، املشهور 
بيي )ابين طباطبيا الحسيني( و)ابين طباطبا 
العليوي(، وكان يدعو إىل الرضا مين آل محمد، 
والعميل بالكتاب والسينة، وثيار يف الكوفة أيام 
املأمون، وأوكل جيشيه إىل أبيي الرسايا )الرسّي 
بن منصور الشييباني( الذي خيرج من الكوفة 
بجيش كبري جرّار قوامه زهاء مئتي ألف وأكثر، 
وكان أحيد أبرز طالئيع هذه الثيورة يف الكوفة: 
إبراهييم بين اإلمام ميوىس الكاظم بين جعفر 
بين محمد بن عيل بن الحسين بن عييل بن أبي 
طاليب، وامتيدت إىل الكوفية والبيرة ومكية 
واليمين، وأرقت عن الدولة العباسيية، وأقضت 

مضجعها. 
أميا الحربان العامليتيان األوىل والثانيية، فيحلو 
العامليتين،  بالحربين  تسيميتهما  لكثرييين 
والحربن الكونيتن؛ ألّن سعري لظاهما امتّد من 

الواليات املتحدة غرباً، إىل اليابان رشقاً. 
 وأميا مين حييث األفيراد، فقد اكتظيت حروب 
بضحاييا أكثير مما ترشيح عين أرض كربالء: 
فالحيرب العاملية األوىل انجليت غمتها عن أكثر 
مين 22 مليون قتييل، والحرب العامليية الثانية 
زال كابوسيها بعد أن طحين 70 مليون، دفعت 
روسييا وحدهيا 27 مليون قتييل، واليابان 2.8 

مليون قتيل. 
 ومع املحدودية الكمية من حيث الزمان واملكان 
والعدد، فإّن ثورة كربالء من بن جميع الثورات 
اإلنسانية كانت ي من الناحية الكيفية ي األعمق 
يف القيم، واألشيمل يف املثل، واألبعيد يف الغايات، 
واألنزه يف الوسيائل، واألغنى يف الشيعارات، لقد 
ارتقت شيأواً ليم تسيتطع أن تبلغيه أو تطاول 
هامته السيامقة ثيورة أخرى عىل طيول أزمنة 

البرشية وتعدد أماكنها.  
لقيد كان من بين قيمها الكثيرية: حفظ الدين 
واإلسيالم، والدفاع عن الحيّق، واألمر باملعروف 
والنهي عن املنكر، واإلصالح والتغيري، والعدالة، 
والكرامة والعزة واإلباء، والحرية، واإلنسيانية، 

ومواجهة الظالم والدفاع عن املظلومن، والسلم 
والال عنف، وسمو الفكر والهدف، وتحريك العقل 
والوجيدان، والبطولية والشيجاعة والتضحية، 
والتسيامح واإلخاء، والشيفافية والوضوح مع 
األتبياع والناس واألعداء، يف الوسيائل واألهداف 

والتعبري. 
وهذا ميا يجعل الخطباء والكتياب ينتحون من 

نهرها الخضيم دون نفياد، ويجعلهم مقتنعن 
أّنهيم سييجدون ليكّل قيمية مثىل شياهداً من 
الحسين وخاصته، ولكّل مثلبة ودناءة شياهداً 
مين أعدائيه، حيث يزييد، وابن زيياد، وعمر بن 

سعد، وشمر، وأزالمهم. 
 بينما الثورة الفرنسية التي قامت بن )1789ي 
1799م(، وأُعلنيت فرنسيا جمهوريية يف 21/ 

سيبتمر/ 1792م، ارتكيزت عيىل ثيالث قييم 
أساسيية هي: »الحرية، واملسياواة، والعدالة«. 
وثيورة مارتن لوثير كنج التحرريية يف الواليات 
املتحدة األمريكيية؛ ارتكزت عيىل تحرير العبيد 
السود، والثورة البلشيفية واملنشفية يف روسيا، 
قيمتهيا األساسيية تكثفت يف مواجهية الحكم 

القير وإحالل االشرتاكية. 

خ������ص������ائ������ص ال�����������ث�����������ورة ال����ح����س����ي����ن����ي����ة

بع���ض الث���ورات تمتّد أيديها في الزمان إلى س���نين أو عقود، وتمت���ّد جذور رقعتها 
الجغرافي���ة إلى دول���ة أو دول، وتحمل من القي���م النبيلة الكثير م���ن المبادئ والقيم 
والش���عارات والدس���اتير العظيم���ة، وتتس���ع دائرة تأثيرها اإلنس���اني إل���ى مجتمع أو 
مجتمعات وش���عب أو ش���عوب وثورات، وتحظ���ى من بين الثورات األخرى بش���يء من 

الفرادة والتميز. 

المراقب العراقي/متابعة...

املراقب العراقي /متابعة...
الثيورة الحسيينية كانيت األطيول حضيوراً، 
واألوسع مدى، واألعمق أثراً، فهي األطول مكثاً 
يف العقليية االجتماعيية والضمري اإلنسياني، 
ودورها الكمي يف طول الزمان وعرض املكان، 
والكيفي يف نوعية القيم والوسيائل؛ مسيتمر 

متجدد مع األيام. 
لقيد أثرت يف كثري من الثيورات: بدءاً من ثورة 
عبيد الله بن عفييف األزدي )61هيي(، وثورة 
التوابين )65هيي(، وميروراً بثيورة املختيار 
الثقفيي )66هيي(، وانتهياء بثيورة غانيدي، 
واإلميام الخمينيي )1399هيي(. بينما امتدت 

أذرع الثو
رة الروسيية لتؤثير يف الصن، وترسيم حركة 
ماو تيس تنغ، ثم إىل كوبا، وكوريا الشيمالية، 
وسيوريا وليبييا، والدول التيي اعتنقت الفكر 

االشرتاكي. 
إّن ثيورة كربيالء ثيورة فريدة متمّييزة رائدة، 
كفليت لها فرادتها االمتيداد يف الزمان واملكان 
االجتماعيي  والعقيل  والقييم  والشيعوب 
واإلنساني، وكتبت لها ما لم ُيكتب لثورة أخرى 
كالثورة األمريكية أو الفرنسية أو الروسية أو 

الصينية أو الفيتنامية أو الجزائرية. 
ولعيّل أهم عنير وسيبب لهذه الفيرادة هو 
عظمية الرمز وسيموه، املتمثيل يف اإلمام أبي 

األحرار الحسن بن عيل 
، وكونه سيبط النبيي محميد ، وخامس أهل 
الكساء، واإلمام املعصوم، واملفرتض الطاعة، 
الطريقية  الشيامخة..  عظمتيه  إىل  ُيضياف 
البشيعة األليمية ملقتليه واألحيداث الجسيام 
املروعية لكربالء، والتي ليم يجر نظري لها عىل 
رمز مثليه يف األرض!!، األمر اليذي كان يجعل 
منه السيلوة بفقد مين قبله مين املعصومن 
)الرسيول، األميري، الزهراء، الحسين(، وكون 

مماته كمماتهم جميعاً. 
وبشاعة املقتل الدامي وعظمة األحداث يف يوم 

كربالء هي ما حدا باإلمام الحسن الزكي 
 للقيول: »ال يوم كيومك، يا أبا عبد الله«، وحدا 
باإلمام السيجاد للقول: »ما من يوم أشّد عىل 

الله ورسيوله ي صىل الليه عليه وآله ي من يوم 
أحد؛ إذ ُقتيل فيه عمه الحمزة بن عبد املطلب: 
أسد الله، وأسد رسوله. وبعده يوم مؤتة، ُقتل 
فييه ابن عميه جعفر بين أبي طاليب ي عليه 
السيالم . وال يوم كيوم الحسن ي عليه السالم 
ي؛ ازدلف إليه ثالثيون ألف رجل يزعمون أّنهم 
مين هذه األمة، كّل يتقرّب إىل الله ي عّز وجّل ي 
بدمه، وهو بالليه يذّكرهم فال يتعظون، حتى 

قتلوه بغياً وظلماً وعدواناً» 
لقد كانت كربالء شيعلة وقيادة ومعلماً هادياً 
مذ بدأت، وال زالت نجماً وضاء ونراساً هادياً، 
وستبقى إىل يوم البعث، بل ويف محفل القيامة 
الذي تقدمه الزهراء  بقميص الحسن املخّرق 

املدّمى؛ لتحاكم القتلة، وتنتصف منهم!! 
وقيد تجياوز عمير واقعية كربيالء اآلن ألفياً 
واربعمئة سينة، لكّن أنهارها ال زالت متفجرة 
دفاقية، وشيالالتها ال زاليت صاخبة هيّدارة، 
ومروجها ال زالت نيرة مثمرة، وزهورها ال 
زالت شيذية فوّاحة، وبلغيت رقعتها كّل بقاع 
األرض، وألهمت الكثري من الثورات التاريخية 
واملعيارصة، الدينيية وغيري الدينية، املسيلمة 

وغري املسلمة. 
إّن كربالء كانت وال تزال وستبقى أكر شمس 
عمالقية تنضيح بالنيور والحيرارة واليدفء 

والحيوية والطاقة. 
ومن بن أسباب خلود ثورة الحسن: ما تحلت 
به من خصائص وسيمات ذاتيية وقيم عالية 

ومناقب فذة، وما رفده بها أئمة أهل البيت 
 مين حرص راسيخ عىل بقائها طيوداً يناطح 
عوامل النسيان والطمس واإللغاء والتصفية، 
رفدوه بنرش أحداث كربالء وظالماتها، والدعوة 
لكتابة الشيعر يف الحسين، والبيكاء واإلبكاء 
علييه، وإقامة مجالس اإلنشياد )النعي( فيه، 
وحضورهم فيها مبارشة، واستماعهم للناعن 
املفّجريين لقريحة البيكاء الفجائعي الحزين 
املتقد أىس ولوعة عىل الحسين الشهيد، كأبي 
عمارة املنشيد، وأبي هارون املكفوف، وجعفر 
بن عفان الطائي، وفضيل الرّسيان، وعبد الله 

بن غالب، ودعبل الخزاعي. 

سعة التأثير اإلنساني 
املراقب العراقي/ متابعة...للثورة الحسينية

بسم الله الرحمن الرحيم
والصالة والسيالم عىل محمد وآله الطاهرين 
واللعين الدائيم عيىل أعداهيم ،ومخالفيهم ، 
ومعانديهيم ، وظامليهم ، ومنكري فضائلهم 
ومناقبهم ،ومّدعي مقامهيم ومراتبهم ،من 
األولين واألخرين أجمعن إىل يوم الدين وبعد 
ونحن نعيش يف محيرم الحرام ومقبلن عىل 
زييارة األربعين وشييعة آل محميد يتدفقوا 
كاملوج الهادر اىل زيارة سييد الشيهداء عليه 
السيالم أحببت أن أذكر بعض من خصائص 
زيارة اإلمام الحسين صلوات ربي وسيالمه 

عليه .
1. اذا انفيق يف جهازه يعطييه الله تعاىل بكل 
درهم انفقه مثل احد من الحسنات ، ويخلف 
علييه اضعاف ميا انفق ، وييرف عنه من 

البالء مما قد نزل ليصيبه.
2. اذا خرج من منزله شيّيعه ستمائة ملك يف 

جهاته الست.
3. اذا ميى ال يقيع قدماه عيىل يش اال دعى 
ليه ، فاذا خطى كان له بيكل خطوة خطاها 
اليف حسينة ، واذا كان يف سيفينة وانكفأت 
بهم نيودوا أال طبتم وطابت لكم الجنة ، واذا 
رفعت دابته يدها كان له بكل يد رفعتها الف 

حسنة.
4. اذا اصابته الشمس اكلت ذنوبه كما تأكل 

النار الحطب.
5. اذا عيرق من الحير او التعب ، فقد روي يف 
املزار الكبري انه يخلق من عرق زوار الحسن 
عليه السيالم يف كل عرقة سيبعون الف ملك 
، يسبحون الله ويسيتغفرون لزوار الحسن 

)عليه السالم ( اىل ان تقوم الساعة .
6. اذا اغتسلوا بماء الفرات للزيارة تساقطت 

ذنوبهيم ، ثيم ناداهيم محميدأً املصطفيى 
)صيىل الله علييه وآله ( " يا وافيدا لله تعاىل 
ابيرش بمرافقتيي يف الجنية ثيم ناداهم عيل 
اميري املؤمنن )علييه السيالم ( " انا ضامن 
لقضاء حوائجكم ورفع البالء عنكم يف الدنيا 

واالخرة
7. اذا ميى بعد الغسيل ، كتيب الله تعاىل له 
بيكل قيدم يرفعهيا او يضعهيا مائية حجة 
مقبولية ، ومائة عمرة مقبولة ، ومائة عزوة 

مع نبي مرسل اىل اعدى عدو له.
8. اذا زار القر نظر اليه االمام الحسن عليه 
السيالم ثم دعيى له ، ثم يسيأل ابياه وجده 
ان يسيتغفروا له ، ثم تدعوا ليه املالئكة ، ثم 
يدعو له جميع االنبياء والرسل ، ثم يكتب له 
جميع ما ذكرنا مين ثواب مجموع العبادات 
، ثيم تصافحيه املالئكية ، ثم يوسيم بوجهه 
من نور العرش ، هيذا زائر ابن خاتم االنبياء 

)صىل الله عليه وآله ( وسييد الشهداء)عليه 
السالم (.

9. اذا رجيع اىل اهليه شييعته اصنياف مين 
جرئييل  بالخصيوص  فيشييعه   ، املالئكية 
وميكائيل وارسافيل ، ويشييعه االربع االف ، 
ويشيعه السبعون الفا ، ويشيعه بالخصوص 
مليكان ، فاذا انرف ودّعاه وقاال له : يا ويل 
الله مغفور لك ، انيت من حزب الله ، وحزب 
رسيوله )صىل الليه عليه وآليه ( وحزب اهل 
بيته )عليهم السالم ( والله ال ترى النار بعينك 
ابدا ، وال تراك وال تطعمك ابدا ، ثم ناداه مناد 

: طوبى لك طبت وطابت لك الجنة.
10. اذا مات بعد ذلك بسنة او سنتن شهدوا 
جنازته ، واستغفروا له بعد موته ، ثم يزوره 
الحسين عليه السيالم ، وزيارتيه يمكن ان 
تكون اول املوت ، او عند وضعه يف القر ليلة 

الوحشة.

املراقب العراقي/متابعة...

هيذه الورقية تهيدف اىل محاولية فهيم دور 
النهضية الحسيينية يف تحريير االنسيان من 
العبوديية املاديية واالجتماعية والسياسيية، 
وذليك عير كلمات االميام الحسين )ع( التي 

تمحورت يف هذا الجانب.
تحريير  اىل  هدفيت  الحسيينية  فالنهضية 
املفهوم الديني القائم عىل اسيتغالل السيلطة 
االسيتبدادية او الفاسيدة السيتعباد البيرش، 
واثبيات ان الحريية هي األصيل االويل عقائديا 
يف عمليية تحرير االنسيان من اجل ممارسية 
مسياحته يف االختييار واإلرادة الحرة وتحقيق 

كرامته.
قال االمام )عليه السيالم( يف مسريه إىل كربالء 
)إن هيذه الدنييا قيد تغيريت وتنكيرت وأدبر 
معروفهيا فلم يبيق منها إال صبابية كصبابة 
اإلناء وخسيس عيش كاملرعى الوبيل أ ال ترون 
أن الحيق ال يعميل بيه وأن الباطيل ال يتناهى 
عنه لريغب املؤمن يف لقياء الله محقا فإني ال 
أرى املوت إال سيعادة وال الحيياة مع الظاملن 
إال برميا إن الناس عبيد الدنيا والدين لعق عىل 
ألسينتهم يحوطونيه ما درت معايشيهم فإذا 

محصوا بالبالء قل الديانون(.
قال الله تعاىل: )ال إكراه يف الدين قد تبن الرشد 
من الغي فمن يكفير بالطاغوت ويؤمن بالله 
فقد استمسيك بالعروة الوثقى ال انفصام لها 
والله سيميع عليم - 256. الله ويل الذين آمنوا 
يخرجهيم من الظلمات إىل النور والذين كفروا 

أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم
أخالقيية واملفاسيد االجتماعيية يف ظل غياب 

الناصح والناقد والضمري الحي.
إن أهيم دواعيي االسيتبداد بمختلف اشيكاله 
هيو التحكيم باآلخرين والقضاء عيىل الحرية 
بل انهميا نقيضان ال يلتقييان وال يجتمعان، 
والحرية هي االنعكاس العميل للقدرة الفكرية 
والعقليية عيىل االختييار واإلرادة، لذلك حاول 

املسيتبدون أن يوجيدوا منطقيا هزييال يغرر 
بالجهيالء وأنصياف املتعلمين عر تسيييس 
واالختييار  اإلرادة  حريية  ونفيي  الييعقييدة 
عقائديا، وان اإلنسان مجبور وغري مخري وان 
الخالق هو اليذي يجر الناس عىل الفعل خريا 

كان ام رشا. وذلك لترير شيئن:
ان النياس مجبورون عىل الخضوع للمسيتبد 
والظالم مهما طغيت وطفحت رشوره وليس 
مين حقهم املعارضية والنقيد الن الخالق هو 
الذي نصبه عليهيم، واليشء الثاني ان الحاكم 
غري مسيؤول عن أعماله الجائرة واسيتبداده 
املطليق وارسافيه يف الدمياء واألعيراض ألنيه 
مجبيور عيىل أعماليه وغيري مسيؤول عنها. 
وقيد حاولت الحكوميات املسيتبدة عىل طول 
التاريخ نرش هذا املفهوم عر وعاظها لفرض 
سييطرتها املطلقية وسيلب الحرييات. وكان 
األموييون من الذين سيبقوا اآلخريين إليجاد 
مذاهب تدعو اىل هذا األمر، فأسسيوا الجرية 

واملرجئة و... يقيول معاوية: لو لم يرني ربي 
أهيال لهذا األمر ما تركني واياه ولوكره الله ما 
نحن فيه لغريه وأنا خازن من خزان الله تعاىل 
أعطي ما أعطيى الله وامنع ما منعه ولو كره 

الله أمرا لغريه.
إن األمر األخطر من الترير العقائدي والرشعي 
لالستبداد هو سييطرة القدرية والجرية عىل 
حياة النياس كنظام ثقيايف واجتماعي يحكم 
عيىل سيلوكهم ويقيود نحيو الرضيا املطليق 
بالعبوديية والتبعيية والظلم، وهيذا هو الذي 
يوجيد األرضيية القوية لسييطرة االسيتبداد 
وليسيت قوة املسيتبدين. يقول تعاىل يف كتابه 
الكريم: )إن فرعون عال يف األرض وجعل أهلها 
شيعا يسيتضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم 
ويسيتحي نسياءهم انه كان من املفسدين(. 

القصص4
ان نقطية الضعيف الخطيرة عنيد الناس هي 
التفكري الدائم باملعيشة املادية اليومية الضيقة 

مميا يجعلهم يف رعيب وقلق عيىل مصالحهم 
وبالتايل يتخلون عن حريتهم بسهولة يف سبيل 
الحفاظ عىل مصالحهم وامتيازاتهم، ولكن ما 
ال يرونه يف املسيتقبل البعيد هيو ان االقتصاد 
بيدون الحرية ال يحصل عىل اسيتقراره وامنه 
وبالتايل يخيرسون الكل لخوفهم عىل البعض، 
فالتضحيية بالحرية سيوف تقودهم إىل حكم 
اسيتبدادي كثيري القييود ييؤدي بالنتيجة إىل 

توقف اإلنتاج وتفيش البطالة والفساد.
اغليب الناس يف األجواء االسيتبدادية يصابون 
بحاالت التبلد الفكري والسيايس بحيث ال يفكر 
الفرد إال بقضاء حياته اليومية وينغمس كليا 
يف تفصيالتهيا التافهية والهامشيية ويتعطل 

عقله حينئذ كليا.
وقال )عليه السيالم( إن قوما عبدوا الله رغبة 
فتليك عبادة التجار وإن قوما عبدوا الله رهبة 
فتلك عبادة العبيد وإن قوما عبدوا الله شيكرا 

فتلك عبادة األحرار وهي أفضل العبادة.

االستشراف في الثورة الحسينية

خصائص زيارة اإلمام الحسين عليه السالم

سؤال الدين والحرية في النهضة الحسينية
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علوم
A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w p a p e r

قليلون هم ه�ؤالء األطفال الذين 
"البط�ة"  دمي�ة  يمتلك�ون  ال 
الش�هرية، التي يلهون به�ا أثناء 
اس�تحمامهم، لك�ن ه�ذه اللعبة 
التي يعشقها الصغار حول العالم 
ق�د تحت�وي ع�ى رش ق�د يفت�ك 
بهم، بحس�ب ما أظهرت تجارب 

علمية.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، 
أن علماء أجروا تجارب عى دمى 
البط الصف�راء املطاطية وغريها 
من ألعاب األطف�ال التي تتعرض 
للبلل دائما، ليخلصوا أنها تخفي 

مخلوقات قد تكون مميتة.
وتظهر لقطات لحظة شطر هذه 
الدم�ى إىل نصفني، حي�ث تظهر 

داخلها أوساخ سوداء مقززة.
وذك�ر العلم�اء أنهم عث�روا عى 
بكتريي�ا ضارة مث�ل "اإلرشيكية 
القولوني�ة"، الت�ي تعت�ر بعض 
أن  ويمك�ن  خط�رية،  س�االتها 
تؤدي إىل إىل إسهال دموي وتقيؤ.

وحس�ب العلماء، فإن كل الدمى 
ألع�اب  خصوص�ا  املطاطي�ة، 
االستحمام، تحتوي عى طفيليات 
ض�ارة، مش�ريين إىل أن تجاربهم 
أظهرت وج�ود البكترييا يف 4 من 

أصل كل 5 دمى.
وما يزي�د الطني بلة، أن مثل هذه 
األلع�اب قد تجد طريقه�ا إىل فم 
الطفل، وأمام أمه التي قد ال تجد 

األمر خطريا.

تحذير خطير من استخدام بطة االستحمام من قبل االطفال انستغرام يطور حالة 
الخصوصية لمستخدميه

أعلن�ت خدمة إنس�تغرام ع�ن تحديث خي�ارات الخصوصية 
الخاصة بها ملنح املستخدمني مزيداً من التحكم يف املعلومات 
التي يشاركونها مع تطبيقات الجهات الخارجية التي تتصل 

بالخدمة.
ويمك�ن للمس�تخدمني الوصول إىل املي�زة الجديدة من خال 
النق�ر عى اإلع�دادات يف قائمة إنس�تغرام، ثم األم�ان، وبعد 
ذل�ك التطبيقات ومواق�ع الويب ملعرف�ة أي خدمات الجهات 

الخارجية يمكنها الوصول إىل البيانات.
وأصبح بإمكان املستخدمني من خال هذه الصفحة الجديدة 
االطاع عى التطبيقات املعتمدة النشطة واملنتهية الصاحية 
ومراجعة كل طرف ثالث لديه تفويض بالوصول إىل الحساب 

وإدارة ما يمكنه الوصول إليه.
وقال�ت الرشكة يف بيان صدر عى موقعها عى اإلنرتنت: غالباً 
م�ا توفر تطبيق�ات ومواقع الط�رف الثالث خياراً الس�ترياد 

الصور من إنستغرام أو االتصال/االرتباط بإنستغرام.
وأض�اف البي�ان "تتضمن بع�ض األمثلة تطبيق�ات تتيح لك 
طباعة صور إنستغرام بسهولة أو مساعدتك يف إنشاء موقع 
ويب، وبعد توصيل حس�ابك بخدمة خارجية، يمكنك منحهم 
حق الوصول إىل بعض معلومات ملفك الش�خيص، مثل اس�م 

املستخدم الخاص بك والصور".
وتط�ور الرشكة أيضاً شاش�ة "تفويض" جدي�دة تطلب من 
املس�تخدمني املوافق�ة بش�كل واضح عى الطلب�ات الجديدة 

للحصول عى معلومات من تطبيقات ثالثة.

مفاجأة من المريخ.. 
"ناسا" اكتشفت الحياة 

هناك منذ عقود

قال عالم س�ابق يف إدارة الطريان والفضاء األمريكية )ناسا(، 
إن املؤسس�ة عثرت عى دلي�ل يثبت وجود الحي�اة عى ظهر 

املريخ قبل نحو 40 عاما.
ويف مق�ال بدورية "أمريكان س�يانتفك" العلمية، زعم العالم 
غيل�رت ليف�ني أنه تم التوص�ل إىل هذا االكتش�اف من خال 
برنامج "فايكينغ" يف منتصف س�بعينات القرن املايض، عر 
زوج من املس�ابر الفضائي�ة التي أطلقتها "ناس�ا" لفحص 

سطح املريخ من املدار املحيط به.
وكانت إح�دى االختب�ارات التي أجراها فري�ق البحث يهدف 
للعث�ور عى عامات تظهر وجود الحياة عى س�طح الكوكب 

األحمر.
وحس�ب ليفني، فق�د أظه�رت النتائج "وج�ود يشء ما عى 
س�طح" املريخ، مؤكدا أن األمر يظهر وجود حياة هناك، لكن 

الباحث أكد أن "ناسا" تجاهلت األمر.

ُيعد الكالسيوم عنرصاً رضورياً للصحة العامة. 
ويمكن الحصول عى الكالس�يوم الذي يحتاجه 
جس�م اإلنسان من أنواع عديدة من الطعام، كما 
يمك�ن، إن لزم األمر، الحص�ول عليه عر تناول 

املكمات الغذائية.
لك�ن من ال�روري أيض�اً، كما ه�و الحال مع 
أي م�ن العن�ارص الغذائية س�واء فيتامينات أو 
مع�ادن أو أماح، أن يت�م التأكد من عدم اإلكثار 

أو التقلي�ل من الكالس�يوم، حيث يج�ب تناوله 
باعتدال وبحسب ما يحتاجه الجسم، بحسب ما 
جاء يف موقع "Healthline" األمريكي الذي أورد 

حقائق مهمة عن هذا العنرص الغذائي.
ويلع�ب الكالس�يوم دوراً مهم�اً يف العدي�د م�ن 
الوظائ�ف األساس�ية لجس�م اإلنس�ان. يحتاج 
الجسم إىل الكالس�يوم للدورة الدموية ولتحريك 
العضات وإلفراز الهرمونات. ويساعد الكالسيوم 

أيضاً عى نقل الرس�ائل من املخ إىل أجزاء أخرى 
من الجس�م. كما ُيع�د جزءاً رئيس�ياً من صحة 

األسنان والعظام، التي يجعلها قوية وكثيفة.
وإذا كان�ت كميات الكالس�يوم املتناولة أقل مما 
يحتاجه الجس�م، فإنه يقوم بسحب احتياجاته 
م�ن "مس�تودع الكاليس�يوم" يف الجس�م وهو 
العظ�ام، وبالت�ايل تصب�ح ضعيفة وهش�ة مع 

مرور الوقت.

كش�ف تقرير حدي�ث أن موق�ع التغريدات 
القص�رية "توي�رت" أعل�ن عن تغي�ري جديد 
محتمل ىف سياساته، قائاً إنه سيتم السماح 

ل� "ق�ادة العالم" بالتغريد بش�كل 
أك�ر، ولك�ن إذا ت�م انته�اك 

القواع�د، س�يتم وض�ع 
تحذي�رًا ىف األعى، مما 

األش�خاص  يج�ر 
ع�ى الضغط فوقه 

لقراءته.
التحذي�ر  وه�ذا 
ق�د يس�لب هؤالء 
القدرة عى  القادة 

الرد أو إعادة تغريد 
أو التعليق، وىف بعض 

الحاالت، ربما قد يذهب 
األمر إىل أبع�د من ذلك، إذا 

هددوا سامة شخص ما.
وه�ذا اإلع�ان أثار الجدل بش�كل كبري، 

إذ ق�ال املنتقدون أن تويرت ل�ن يعاقب قادة 

العالم عى تغريداتهم وسيمكنهم من تخطى 
بعض الحواجز التى توجد أمام املستخدمني 
العادي�ني، وأن العقاب ع�ى التجاوزات التى 
يقومون به�ا هو منعهم من بعض 

األمور البسيطة.
الوق�ت  ىف  يأت�ى  وذل�ك 
الذى ب�دأت فيه لجنة 
الفيدرالية  التج�ارة 
الع�دل  ووزارة 
واالتحاد األوروبي 
وحكوم�ة اململكة 
تعزيز  املتح�دة ىف 
ض�د  القوان�ني 
اإلع�ام  وس�ائل 
االجتماعية والتقنية 

الكبرية.
العدي�د  هن�اك  أن  يذك�ر 
م�ن التغري�دات الت�ى يكتبها 
السياس�يون والق�ادة تن�رش نظري�ات 

املؤامرة وبعضها ملئ بالكراهية.

تعرف على فوائد الكاليسيوم  كوريا: السيارات الطائرة 
ستنطلق في 2025

أعلنت كوريا الجنوبية عن خطط الستثمار 1.7 تريليون وون 
)1.1 ملي�ار جنيه إس�رتليني( يف تكنولوجيا الس�يارات ذاتية 
القي�ادة يف الف�رتة من 2027-2021 إىل جان�ب أنها تهدف إىل 

الحصول عى السيارات الطائرة جوا بحلول عام 2025.
ووفق�ا ملا ذكرت�ه صحيفة "ديى ميل" الريطانية فكش�فت 
مجموع�ة س�يارات كورية أيضا ع�ن اس�تثمار 41 تريليون 
وون )27.4 مليار جنيه إس�رتليني( يف تكنولوجيا الس�يارات 

املستقبلية بحلول عام 2025.
وسيتم أيًضا تخصيص التمويل لتطوير السيارات الكهربائية 
واملتصل�ة باإلنرتن�ت، تل�ك املصممة م�ع تقني�ة الوصول إىل 
اإلنرتن�ت الخاص�ة به�ا والش�بكة الاس�لكية يف كث�ري م�ن 

األحيان.
وتتوق�ع الحكومة م�ن رشكة الس�يارات الكوري�ة أن تطلق 
خدم�ة وطنية بالتع�اون معها، من الس�يارات ذاتية القيادة 

بالكامل يف عام 2024 ولعامة الناس بحلول عام 2027.
وقال�ت الحكومة إنها تجري دراس�ة ج�دوى لتعزيز التمويل 
املقرتح لها، والذي سيغطي األجزاء واألنظمة والبنية التحتية، 
وقال�ت كوري�ا الجنوبي�ة أيًض�ا إنها س�تعد إط�اًرا تنظيمًيا 
وقانونًي�ا لضم�ان س�امة الس�يارات الذاتية عن�د وصولها 

بحلول عام 2024.

كيف تحافظ عى صحة عمودك الفقري مع تقدمك 
يف العمر، حيث أنه مع التقدم ىف العمر، تبطئ العديد 
من وظائف الجسم، أحد األعضاء الحيوية لجسمنا 
يبدأ يف الش�يخوخة يف سن الثاثني والتي قد تمتد إىل 

سن 60-40 سنة.
وقال موقع boldsky تصبح الفقرات داخل الجس�م 
أقل حماي�ة، وضعيفة مع التق�دم ىف العمر، عندما 
يفقد الحبل الش�وكي مرونته مع مرور الوقت، فإن 
الن�اس يعانون من آالم ش�ديدة يف الظهر، وتتدهور 
نوعي�ة حياتهم، وتمنعهم م�ن القيام بمهام يومية 

بسيطة.
وقالت دراس�ة أجراها املعه�د الوطني لاضطرابات 
العصبي�ة والس�كتة الدماغية، إن الس�بب الرئييس 
آلالم العم�ود الفقري، هو أم�راض العمود الفقري 
التي تس�بب التورم، واألرق، وتقليل املرونة، وتقليل 
الحرك�ة يف العم�ود الفق�ري، ومع ذل�ك ، كما نعلم 
جميًع�ا، ل�م يف�ت األوان أب�ًدا لبدء العي�ش بصحة 

جيدة.

اسباب انخفاض صحة 
العمود الفقري

دراسة: الفطر 
يقي من سرطان 

البروستات

اثبتت نتائج دراس�ة علمية، ت�م إجراؤها عى مدى 
م�ا يق�رب م�ن 25 عاًما، أن تن�اول الفطر بش�كل 
منتظم ي�ؤدي إىل انخفاض فرص اإلصابة برسطان 
الروس�تات، وفق�اً مل�ا نرشت�ه مجل�ة "نيوزويك" 

األمريكية، نقا عن "املجلة الدولية للرسطان.
ووفق�ا لبيان صح�ايف حول الدراس�ة، التي قام بها 
باحث�ون يف كلية الطب بجامع�ة توهوكو اليابانية، 
ف�إن الروس�تات، وه�ي غ�دة عى ش�كل ج�وزة، 
موجودة فقط يف الذكور لتس�اعد عى إنتاج السائل 
املنوي. وتزداد حاالت اإلصابة برسطان الروس�تات 
م�ع التقدم يف العمر. ويعد رسطان الروس�تات من 
أكثر أنواع الرسطانات ش�يوًعا يف الذكور، حيث يتم 

اكتشاف مايني الحاالت الجديدة سنويا.
و أجرى الباحثون الدراسة عى حاالت 36499 رجًا، 
بداية من عام 1990، وش�ملت تس�جيل بيانات كل 
مشارك بالدراسة ومعلومات حول أسلوب حياة كل 
حالة عى حدة، بما يشمل النظام الغذائي والنشاط 
البدني وعادات التدخني، باإلضافة إىل التاريخ الطبي 

للحالة وعائلته.

انتقادات لتويتر بعد 
اتاحة خاصة التغريد الحر للسياسيين

كشف مركز السيطرة عى األمراض والوقاية 
منها األمريكي، "CDC" أن االلتهاب السحائي 
ه�و التهاب يف األغش�ية الواقي�ة التي تغطي 
الدم�اغ والنخ�اع الش�وكي، عادة ما تس�بب 
للس�ائل  الفريوس�ية  أو  البكتريي�ة  الع�دوى 
املحي�ط باملخ والنخاع الش�وكي التورم، ومع 
ذلك، فإن اإلصابات والرسطان وبعض األدوية 
وغريها م�ن أنواع الع�دوى يمكن أن تس�بب 
االلتهاب الس�حائى، من املهم معرفة الس�بب 
املح�دد اللتهاب الس�حايا ألن الع�اج يختلف 

باختاف السبب.
الوقاية..البكترييا الشائعة أو الفريوسات التي 
يمكنها التسبب يف اإللتهاب السحائي يمكنها 
أن تنت�رش ع�ر الكحة والعطس أو مش�اركة 

أواني الطعام وفرشاة األسنان أو السجائر.
يمك�ن له�ذه الخطوات املس�اعدة ع�ى منع 
اإللتهاب الس�حائي: أوال: غسل اليدين بعناية 
يساعد عى منع انتشار الجراثيم، علم األطفال 

غس�ل يديه�م باس�تمرار خاصة قب�ل األكل، 
وبعد اس�تخدام الحمام وقضاء وقت يف مكان 
ع�ام مزدحم أو تربية الحيوانات، إحرص عى 
تعليمهم كيفية غسل أيديهم وشطفها بشدة 

وكلية.
واألطعم�ة،  املرشوب�ات،  تش�ارك  ال  ثاني�ا: 
الطع�ام، ومرطب�ات  والش�فاطات، وأوان�ي 
الشفاه، أو فرش األسنان مع أي شخص آخر، 
علم األطفال واملراهقني تجنب مش�اركة هذه 

األغراض أيًضا.
ثالثا: حافظ عى جهازك املناعي.

 ع�ن طري�ق الحصول ع�ى قس�ط كاف من 
الراح�ة والتمري�ن بانتظام، وتن�اول الطعام 
الصح�ي مع الكث�ري م�ن الفواك�ه الطازجة 

والخروات والحبوب الكاملة.
ى فمك.. خامسا: غطِّ

عندما تحتاج إىل الس�عال أو العطس تأكد من 
تغطية فمك وأنفك.

أدى االلت�زام بنظ�ام غذائ�ي صحي ملدة ثاثة أس�ابيع إىل تحس�ن 
أعراض االكتئاب، لدى البالغني يف س�ن الدراس�ة الجامعية. كما أن 
األش�خاص الذين اس�تمروا يف اتباع هذا النظ�ام الغذائي ملدة ثاثة 
أش�هر أبقوا عى تحس�ني نظرتهم للحياة، وفقاً لتجربة عش�وائية 
صغ�رية حول النظ�ام الغذائي واالكتئاب جاء ذل�ك ىف تقرير  نرشه 

موقع CNN  بالعريية.
وقالت هيذر فرانسيس، عاملة نفس بجامعة "ماكواري" األسرتالية 
 :"PLOS One" واملؤلفة الرئيس�ية للدراس�ة التي نرشت يف مجل�ة
"التقلي�ل م�ن تن�اول الطع�ام املعالج وزي�ادة اس�تهاك الفاكهة 

والخضار واألسماك أدى إىل تحسن يف أعراض االكتئاب".
وأضاف�ت فرانس�يس أن "املراهق�ني يف الدراس�ة الذي�ن زادوا من 
استهاك الفاكهة والخضار أظهروا تحسناً كبرياً، ولم يتغري الشعور 
باإلكتئ�اب لدى أولئك الذي�ن لم يغريوا نظامه�م الغذائي منذ بداية 

الدراسة"  وبلغ عمر متوسط   املشاركني يف الدراسة 19 عاماً.

كيف تواجه عدوى االلتهاب السحائي؟

عالج االكتئاب عبر النظام الغذائي الصحي



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

إال كان له بكل نظرة حّجة مربورة.

www.almuraqeb-aliraqi.com

almurakebiraqi@gmail.com

0790124038707722299319
07829981455
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المراقب العراقي /متابعة...

للعتب�ة  التابع�ة  الكفي�ل  لش�بكة  رصح  فق�د 
العباسية املقدسة  الناطق الرسمي باسم العتبة 
, الحاج عيل الصفار بأن " زيارة أربعينية اإلمام 
الحسني عليه الس�ام قد سجلت أرقاماً قياسية 
جدي�دة فاقت ما س�جل يف األع�وام املاضية غري 
مس�بوقة يف العالم، ويف مجاالت متعددة وكانت 

اإلحصائيات األولية كالتايل ".
ففي مج�ال أع�داد الزائرين الذي�ن توافدوا عىل 
عتبات كرباء املقدسة كانت الحصيلة الرسمية 
الت�ي أعلنتها الجهات الرس�مية ت�ؤرش ملعلومة 
هامة يف هذا املجال، بأن أعداد الزائرين تجاوزت 
)18( ملي�ون زائ�ر بينهم أكثر م�ن )750( ألف 
زائ�ر عرب�ي وأجنبي )وم�ن 71 بل�داً يف العالم( 

ه�ي )الس�نيغال، الس�ودان ، س�وريا، املغ�رب، 
مايل، السويد، س�احل العاج، فلسطني، ميانمار 
، غينا بيس�او، كينا، جزر القمر، النيجر، لبنان، 
زامبي�ا، كامريون، الفلبني، نيجرييا، مدغش�قر، 
ماليزي�ا،  الهن�د،  كمبودي�ا،  كن�دا،  جورجي�ا، 
الدنم�ارك،  روس�يا،  الكونغ�و  كوملبي�ا،  غان�ا، 
تركي�ا،  اليم�ن،  إي�ران،  الس�لفادور،  الص�ني، 
تون�س، الجزائ�ر، إيرلن�دا، بنغ�ادش، بوركينا 
فاس�و، تايلن�د، أفغانس�تان، أوغن�دا، البحرين، 
روس�يا البيضاء، تنزيان�ا، أرجنت�ني، بريطانيا، 
أملاني�ا، بوروندي، طاجيكس�تان، أوزبكس�تان، 
إندونيس�يا، أذربيجان، بنني، باكس�تان، الجاد، 
الكوي�ت، الن�روج، الس�عودية، أمري�كا، تركيا، 
قطر، النمس�ا، فلندا، أس�راليا، عم�ان، مغرب، 
موريتاني�ا، تركمانس�تان، م�ر، النمس�ا ( ، 
وهذا الرقم لع�دد الزائرين هو األكرب يف العالم يف 

م�دة قصرية ال تتج�اوز 20 يوماً بدًء من 1صفر 
الخري تأري�خ وصول طائ�ع الزائرين إىل عتبات 
كرباء املقدس�ة، وحتى يوم الزيارة املخصوصة 
ي�وم 20صفر، وهذا الرقم القيايس األول الذي لم 

تستطع بقعة يف العالم تحقيقه حتى اآلن
أم�ا يف مجال كمي�ة الطعام الذي يت�م توزيعه، 
فق�د امت�دت موائد الطع�ام عىل ط�ول الطرق 
املؤدية إىل كرباء املقدس�ة من جهتها الشمالية 
)طريق بغ�داد- كرباء املقدس�ة( الذي يربطها 
باملحافظات الش�مالية أيضاً، وطريقي )بابل – 
كرب�اء املقدس�ة( و )النج�ف األرشف - كرباء 
املقدس�ة( التي تربطه�ا باملحافظ�ات الواقعة 
جن�وب بغ�داد، وإن مجم�وع املضائ�ف الت�ي 
ُتقدم هذه املوائ�د املجانية املفتوحة وعىل طوال 
مئ�ات الكيلوم�رات يجعله�ا كمائ�دة طويل�ة 
مفتوح�ة ومتنوع�ة بأش�هى وأطي�ب الطعام، 
فضاً عن الحلويات والعصائر واملاء واملعجنات 

والفاكهة.
وهذه املوائد تش�كل األط�ول يف العالم وهو رقم 
قي�ايس، علم�اً أن ع�دد املواكب الحس�ينية التي 
تقدم خدم�ات الطعام والرشاب والعاج واإليواء 
للزائرين بشكل مجاني فضاً عن إحياء الشعائر 
الحسينة، هذه املواكب املس�جل منها لدى قسم 
الش�عائر واملواكب الحس�ينية يف العراق والعالم 
اإلس�امي التابع للعتبيتن املقدستني الحسينية 
موكب�اً،   )17500( تج�اوزت  ق�د  والعباس�ية 
اإلداري�ة  الح�دود  ضم�ن  منها)6150(موكب�اً 
ملحافظة كرباء املقدسة، هذا كله فضاً عن آالف 
املواكب وع�رشات اآلالف من دور املواطنني التي 

آوت الزائرين وقدمت لهم أفخر الطعام والرشاب 
عىل طول الطرق املؤدية إىل كرباء املقدسة".

موضح�اً " وهناك رقم قي�ايس آخر فيما يخص 
الطع�ام والرشاب، حيث أن ه�ذه الكمية املهولة 
م�ن الطع�ام وال�رشاب ت�وزع مجاناً م�ن قبل 
مواطني الع�راق وقليٌل منها م�ن قبل مواطنني 
ع�رب ع�دا عما تقدم�ه مؤسس�ات حكومية أو 
شبه حكومية، وال يوجد يف العالم كمية أكرب من 
الطعام قد وزعت مجاناُ من خال ُجهٍد ش�عبي 

فقط خال )25( يوماً فقط".

جهد العتبتني المقدستني الحسينية والعباسية:-
كم�ا أن هناك أرقاما قياس�ية أخرى يف الجوانب 
الحس�ينية  املقدس�تني  للعتبت�ني  الخدمي�ة 

والعباسية ومنها :-
1. توف�ري املئ�ات م�ن اآللي�ات لنق�ل الزائري�ن 
م�ن مناط�ق مرك�ز املدين�ة إىل القط�ع املروي 
وبالعكس, كما نرشت آليات تخصصية خدمية 
منها عجات إس�عاف وعجات إطفاء وعجات 
لجم�ع النفايات وعجات س�حب مياه الرف 
الصح�ي إضافة إىل س�يارات حوضي�ة لتوزيع 
املياه الصالحة للرشب عىل املواكب, إضافة لذلك 
قامت األمانة العامة للعتبة العباس�ية املقدسة 
باس�تئجار مئ�ات الحافات لنق�ل الزائرين من 
مركز املدين�ة وإىل مناطق القط�ع املروري كما 
تم تهيئ�ة س�احات للوقوف ومجه�زة بالوقود 
واملس�تلزمات الرضورية له�ذه العجات، حيث 
تم تنظيم حركتها عىل املنافذ الرئيسية )كرباء 
بغداد – كرباء بابل – كرباء النجف(وبالتنسيق 
م�ع قي�اده العملي�ات والدوائر املعني�ة، إضافة 

للعجات التابعة لوزارة النقل والنقل العسكري 
وال�وزارات والدوائر الحكومي�ة، كما خصصت 
وزارة النق�ل ) 10( قطارات لنفس الغرض وقد 
وفرت ال�وزارات املعني�ة )5,4( ملي�ون لر من 
الوق�ود للعجات الناقل�ه للزائرين خال 10أيام 

فقط.
2. نص�ب وتهيئة املضائف عىل الطرق املؤدية إىل 
كرباء املقدسة لتقديم الطعام واملبيت والخدمات 
العامة، بواقع مضيفني كبريين ومدينة الزائرين 
التي أس�تأجرتها العتبة من دائرة البلدية وكذلك 
مدن الزائرين واملضائف التابعة للعتبة الحسينية 

املقدسة.
3. توزيع أكثر من 120000بطانية عىل املواكب 
الخدمية والهيئات الحسينية التي تأوي الزائرين 
ضمن الح�دود اإلدارية ملدينة كرباء املقدس�ة، 
باإلضافة إىل قرابة ال�)100( خيمة هذا فقط ما 
يخص العتبة العباس�ية املقدسة فقط، هذا غري 

ما وزعته العتبة الحسينية املقدسة.
4. توزيع أكثر م�ن )3( مايني وجبة طعام من 
مضائف أبي الفضل العباس عليه الس�ام طيلة 
أيام الزي�ارة ومثلها تقريبا م�ن مضيف العتبة 
الحسينية املقدس�ة ومنها وجبات الطعام التي 
تقدم للمنتسبني واملتطوعيني للخدمة يف العتبتني 
املقدستني والبالغ عددهم أكثر من 10000فرداً 
لكل عتبة مقدسة يضاف إليهم الكوادر الخدمية 
والصحية التابعة للدولة واملؤسس�ات واملنترشة 
يف املنطق�ة املحيط�ة بالعتبتني املقدس�يتني أما 
القس�م األكرب م�ن هذا الطعام فق�د تم توزيعه 

عىل الزائرين الكرام.

5. ت�م نرش أكث�ر م�ن)42( مرك�ز للمفقودين 
والتائه�ني وع�ىل أربع�ة محاور , وه�ي محاور 
–بغ�داد(  )كرب�اء  )كرباء-نجف(ومح�ور 
ومح�ور )كرباء-باب�ل( ومح�ور داخ�ل مركز 
املدين�ة, وت�م تجهيز كل مركز من ه�ذه املراكز 
ب�أجهزة الس�لكية لاتصال تعم�ل بٌمعيدة بث 
)REPETR ( لزي�ادة م�دى االتص�ال والحفاظ 
عىل نقاء الص�وت, كما زود أيضاً بجهاز اتصال 
مجاني )أسيا سيل – أمنيه( لتأمني االتصال مع 
كل مركز ومع السيطرة املركزية )مركز الكفيل 
للمفقودين يف العتبة العباسية املقدسة( مضافاً 
إلي�ه جهاز مكرب صوت وعج�ات لنقل التائهني 
مضاف�اً  عليه�م،  التع�رف  ح�ال  واملفقودي�ن 
إليها مراك�ز للتعريف باألطف�ال والعاجزين تم 
تجهيزه�ا ب�� )75( ألف بطاق�ة تعريفية يذكر 

فيها اإلسم والعنوان ورقم الهاتف ".

الجانب اإلعالمي :-
بلغ عدد وسائل اإلعام التي قامت بنقل شعائر 
زيارة أربعينية اإلمام الحس�ني )عليه الس�ام( 
53 جه�ة إعامي�ة منه�ا 23 محط�ة فضائي�ة 
نقلت أحداث الزيارة بث�ا مبارشا، فيما بلغ عدد 
اإلعاميني الذين ساهموا بنقل تلك الشعائر 333 
إعاميا رسمياً فضاً عىل عرشات اإلعاميني غري 
الرسميني، باإلضافة إىل عرشات مواقع األنرنت 

واإلذاعات والصحف واملجات.
وهكذا تجتاز رصخة ) ي�����ا حس�ني ( املدى، 
تحيي الضمائ�ر وتزلزل عروش الظاملني وتبعث 
يف اإلمة الحياة الرس�الية من خ�ال نداء ) لبيك 

ي����ا حسني (.

زيارة األربعين تدخل 
موسوعة غينيس 
لألرقام القياسية

هذا العام أرقام قياسية جديدة تسجلها أربعينية اإلمام 
الحسين عليه السالم ,في أعداد الوافدين، وكمية الطعام 

الذي يتم توزيعه، ومجانية المبيت وخدمات العالج 
ولوازم رحلة المسير الزاحفة نحو كربالء، قصر المدة التي 

يحصل فيها المسير قياساً بأعداد الزائرين، كل ذلك 
وغيره الكثير هو ما يجري في أربعينية اإلمام الحسين 

عليه السالم.

املراقب العراقي/ متابعة...

ن�رش موقع تصني�ف رشكات الخط�وط الجوي�ة أير الين 
راتينغز قائمة أكث�ر رشكات الطريان خطرا يف العالم لعام 
2019 اعتم�ادا عىل نظام تصنيفي يراوح بني منح نجمة 
وس�بع نج�وم، ومعاي�ري ُعمر األس�طول وع�دد الحوادث 
القاتلة يف السنوات العرش األخرية واالمتثال ملعايري السامة 

الدولية وعدد من املعايري الفنية األخرى.
ووضع املوقع بناء عىل تحليل ش�مل ح�وايل 405 رشكات 
ط�ريان وآراء املس�افرين عربه�ا س�بع رشكات يف قائمته 
الس�وداء، وكش�ف أن الرشكتني النيباليتني تارا أير ونيبال 
أيرالينز هما أخطر رشكات الطريان يف العالم برصيد نجمة 

لكل واحدة منهما.
أوض�ح التقري�ر أن رشكة الط�ريان تارا أير لها س�جل يف 
الح�وادث القاتل�ة ب�ني س�نتي 2010 و2011 وأن رشكة 
نيبال أيرالينز تسببت يف مقتل 18 شخصا يف حادث تحطم 

طائرة س�نة 2014.حلت رشكتا الخطوط الجوية الوطنية 
األفغاني�ة )أريان�ا( والطريان األفغان�ي )كام أير( التي تم 
حظرها م�ن الوصول إىل املجال الج�وي األمريكي وأوروبا 
يف ع�ام 2010 بعد حادث مميت وإع�ان عن وجود قنبلة، 
يف املس�توى الثاني ألكثر املطارات خط�را برصيد نجمتني 
لكل واحدة منهما.ووضع التقرير رشكة بلو وينغ أيرالينز 
األمريكي�ة بدولة س�ورينام بأمريكا الجنوبية يف املس�توى 
الثال�ث لرتيب أكث�ر املطارات خط�را يف العال�م بتصنيف 
نجمتني بعد فقدها ثاث طائرات يف ثاث س�نوات ومنعها 
من املجال الج�وي األوروبي ومن مج�ال جمهورية غيانا 
الت�ي تقع أيضا بأم�ريكا الجنوبية.وحل�ت رشكة الطريان 
اإلندونيس�ية تريغانا يف املس�توى نفس�ه بعدما تم منعها 
م�ن دخول املجال الجوي األوروبي واألمريكي وتعرضت ل� 
14 حادثا يف عرش س�نوات، بينما ينتهي التصنيف برشكة 
س�كات الكزاخس�تانية التي تس�ري رحاتها دون شهادة 
تدقيق الس�امة التش�غيلية التي تضمن فحص أسطولها 

بانتظام من قبل 
الرابط�ة  موظف�ي 

الج�وي،  للنق�ل  الدولي�ة 
القاتلة  وكان آخر حوادثها 

عام 2013.
أن  إىل  املوق�ع  أش�ار 
القارئ قد يفاجأ بغياب 
بعض الرشكات عن هذه 
الائح�ة مث�ل الخطوط 

ورشك�ة  املري�ة  أو الجوي�ة  أي�ر  الي�ن 
الخطوط الجوي�ة املاليزية التي س�جلت حادثتني قاتلتني 
ع�ام 2014 وال�رشكات النيبالية العرشي�ن التي تعرضت 

لتسعة حوادث قاتلة يف ثماني سنوات.
وأوض�ح أن التصني�ف الذي كش�ف عن�ه صدر بن�اًء عىل 
معي�اري حص�ول الرشك�ة عىل ش�هادة تدقيق الس�امة 
التش�غيلية )IOSA( وإدراجها يف قائمة سوداء موثوق بها 

مثل 
ئم�ة  قا

األوروب�ي  االتح�اد 
والواليات املتحدة من عدمه، 

وأن التصني�ف ال يعتم�د عىل معيار املس�ؤول عن الحادث 
)خطأ يف الصيانة أو خطأ الطيار أو مشكلة يف التصميم(.

وكان ع�ام 2018 ش�كل نقطة س�وداء يف تاري�خ الطريان 
املدن�ي وقت�ل 556 ش�خصا يف 15 حادثا جوي�ا مقابل 44 

شخصا عام 2017.

املراقب العراقي/متابعة...

تتس�م الجن�ازات ع�ادة بالحزن الش�ديد 
م�ن جانب أهل املي�ت وأصدقائ�ه، وأثناء 
دف�ن جثم�ان املت�وىف تخي�م أج�واء م�ن 
األىس املختل�ط بالدموع، لك�ن هذا الرجل 

األيرلندي له قصة أخرى.
وع�ىل م�ا يب�دو كان الراحل يح�ب املزاح 
واألج�واء املفرح�ة، إىل درج�ة أن�ه ح�ول 
جنازت�ه إىل ش�كل من أش�كال الس�خرية 
وامل�رح، مما خفف م�ن الح�زن يف قلوب 

مشيعيه.

فأثن�اء دف�ن العس�كري الس�ابق يف قوة 
الدف�اع األيرلندية، ش�اي براديل، الس�بت، 
سمع املش�يعون صوت امليت وهو يرخ 

من تابوته مطالبا بإخراجه.
وبع�د أن ت�م إن�زال التاب�وت يف الق�رب يف 
كيلماناج، يف منطق�ة كيلكيني يف أيرلندا، 
بحضور املش�يعني، س�مع الص�وت وهو 
يق�ول "أخرجوني من هنا. فاملكان مظلم 

للغاية".
وبدال من مس�ارعة املش�يعني إىل إخراجه 
من القرب ومعرفة ما حدث، ماج الحضور 
من حشد املشيعني بالضحك، فيما استمر 
الص�وت الص�ادر م�ن التاب�وت يف القول: 
"أين أن�ا؟ هل أس�مع ص�وت الكاهن؟"، 

وسط قهقهة الحضور.
كان�ت الجن�ازة حقيقي�ة والرج�ل ميت�ا 
بالفع�ل، لك�ن م�ا ح�دث كان "مؤامرة" 
صغ�رية معدة س�لفا، ش�ارك فيه�ا امليت 
نفس�ه.فقبل وفاته، س�جل براديل رسالة 
بهدف الرفي�ه عن الحارضي�ن عند قربه 
وق�ت دفن�ه، وفق�ا مل�ا ذكرت�ه صحيفة 

"إندبندنت" الربيطانية.
وكتب�ت ابنت�ه أندري�ا، يف حس�ابها ع�ىل 
"توي�ر" تص�ف ما ح�دث بأن�ه "أفضل 
ش�خص  ل�وداع  وودي  احتف�ايل  مظه�ر 
ميت"، مش�رية إىل أن الرسالة املسجلة تم 
تشغيلها من مكرب صوت موجود يف مقربة 

مجاورة.
وأوضحت أن هذه املؤامرة الصغرية كانت 
رغبة من والدها امليت، وأنه طلب بثها أثناء 
جنازت�ه، وقالت: "يا له م�ن رجل. أراد أن 
يجعلن�ا نضحك جميعا عندما كنا حزينني 
بش�كل ال يصدق. لق�د كان رجا من ذلك 

النوع من الرجال املحبني للمرح".
أم�ا حفيدته كل�وي كرين�ان فقالت: "كل 
م�ا أراده ه�و جع�ل الن�اس يضحك�ون 

ويبتسمون وهذا بالضبط ما حصل".
وحظي مقطع الفيديو بمش�اركة واسعة 
عىل وس�ائل التواص�ل االجتماعي، عندما 
نرش عىل حس�اب أخبار قدامى املحاربني 
التابعني لق�وات الدفاع األيرلندية يف موقع 

"فيسبوك".

اعتقال أميركي 
لمهاجمة صديقه 

»مصاص الدماء«

املراقب العراقي/ متابعة ...

وجه�ت ملواط�ن أمريك�ي اتهام�ات بارتكاب 
جناية اعتداء، بعدما قالت الرشطة إنه هاجم 
رفيق�ه يف الس�كن، ظنا من�ه أنه أبلغ�ه بأنه 

مصاص دماء.
وذكرت صحيفة "كيتساب صن"، أن محكمة 
مقادطعة كيتساب وجهت ملواطن )40 عاما( 
من بريمريتون، االتهام لاشتباه يف استخدامه 
عارض�ة معدني�ة، ومهاجمة رفيق س�كنه يف 

الصدر.
وقال الضحية لنواب الرشطة يف املقاطعة، إن 
املش�تبه به اتهمه بأنه مص�اص دماء، وهدد 
بقتل�ه، ورضب�ه بعارض�ة معدني�ة، وفق ما 

نقلت "األسوشيتد برس".
وأوض�ح الضحي�ة أن�ه خيش ع�ىل حياته ألن 
املش�تبه به يعاني مش�كات عقلي�ة خطرية 

إضافة إىل أن بنيته الجسدية أضخم.
م�ن جانبه ق�ال ش�قيق املش�تبه ب�ه لنواب 
املقاطع�ة إن الضحية ق�ال متن�درا "أهذا ما 
يطلق�ه الصبي�ة عيل ه�ذه األي�ام؟"، يف حني 
أش�ارت السلطات إىل أن املش�تبه به اعتقد أن 

رفيق سكنه أقر بأنه مصاص دماء حقيقي.

شركات الطيران األكثر خطورة في العالم

"أخرجوني من هنا"..
 ميت "خفيف الظل" يضحك مشيعيه بنداء من قبره

الكوكايين "ينقذ" 
مهربين وسط المحيط

املراقب العراقي/ متابعة...

نج�ا 3 م�ن مهرب�ي املخ�درات من امل�وت بأغرب 
طريق�ة ممكنة، بعد أن غرقت ش�حنة من مخدر 

"الكوكايني"، كانوا يعملون عىل تهريبها.
وتع�رض الق�ارب ال�ذي كان يحم�ل املهربني مع 
1200 كيلوغرام�ا م�ن الكوكايني قبالة س�واحل 
كولومبي�ا، للغرق، لك�ن الثاثة نجح�وا يف البقاء 

طافني فوق سطح املاء.
واس�تخدم املهربون عبوات الكوكايني التي طفت 
عىل س�طح املاء يف املحيط الهادئ كأطواق نجاة، 
مس�تغلني أنها كانت خفيفة ولم تغرق، وذلك ملدة 
بلغت نحو 3 ساعات.لكن الرياح أتت بما لم تشته 
س�فن املهربني، حيث عثرت عليهم قوات الجيش 
الكولومب�ي عىل بعد نح�و 45 كيلومرا من مدينة 
توماكو الس�احلية، متعلقني بش�حنتهم.وتظهر 
صور فيديو التقطها الجنود، املهربني الثاثة وهم 
ب�ني عب�وات الكوكايني املغلفة يف ع�رض املحيط.
وألقى الجنود أطواق النجاة للمهربني وس�حبوهم 
ع�ىل متن قاربهم العس�كري، حيث ت�م تقديمهم 

للعدالة يف توماكو.


